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XXVIII. ÉVFOLYAM. CALGARY, ALBERTA, KANADA 

7,8,9,10,11 & 12 szám. 1975. október hó 31-én 

Bajtársi Levél 
A M. KIR. CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG 

KÖZPONTI TÁJÉKOZTATÓJA 

ALAPÍTOTTA 1947-ben néhai vitéz Karsay Jenő alezredes 

Kiadja: 
a MKCsBK VEZETŐSÉGE. 

CÍME: 

VETERANS' ASSOCIATION 
of the former Royal Hungarian Gendarmerie 

ADMINISTRATION CENTRE 
1328- 87th Avenue, S.W., 

Calgary, Alberta, Canada 
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A M. KIR. CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG. - MKCsBK
Alakult 1948-ban 

Világszervezetünk hivatalosan bejegyzett jótékonycélú társadalmi 
egyesület Kanadá ban: 

Ontario tartományban: Royal Hungarian Gendarmerie Vaterans' 
Benevolent Association Toronto, Ont., 1962. 

Quebec tartományban: Association des Veterans' Gendarmes Royaux 
Hongrois - MKCsBK - Montreal, P.Q., 1975 

Alberta tartományban:Veterans' Association of the former Royal 
Hungarian Gendarmerie, Edmonton, Alberta.1975. 

A MKCsBK VEZETŐSÉGE: 

Vitéz baranchi Tamáska Endre 
MKCsBK vezető 

Id. Keresztes Lajos 
MKCsBK ügyvezető 

A MKCsBK Vezetősége önként és önzetlenül intézi világszerveze
tünk tájékoztató, nyilvántartó és segélyügyi szolgálatát. 

FELADAT AINK: 

1./ Bajtársainkkal az összeköttetést fenntartani, érdekeiket képvi
selni, összejöveteleinkről és a személyi változásokról őket értesí
teni. 

2./ Előadások, ünnepélyek társasvacsorák rendezésével anyagi alapot 
teremteni és ebből rászoruló bajtársainkat és hozzátartozóinkat 
segíteni. 

3./ Ápolni a szolgálati ideálokat és kegyelettel megőrizni emlékét a 
volt M.Kir. Csendőrség azon tagjainak, akik a törvény és a rend 
szolgálatában az emberi szabadságjogok és a közbiztonság védel
mében Hazájukért áldozták életüket. 

4./ Az állampolgári jogok és kötelességek megismerése és teljesíté
sében segédkezni. 

(Folytatás a borítólap utolsó elötti oldalán) 

BAJTÁRSI LEVÉL 

A M. KIR. CSENDÖR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG KÖZPONTI 
TÁJÉKOZTATÓJA 

XXVIII. Évfolyam Calgary , 1975. okt. 31. 7,8,9, 10, 11, 12. szám 

TARTALOM 
1./ A MKCsBK Vezetöség hírei. 

Vitéz baranchi Tamáska Endre: 
A MKCsBK Ügyvezetői választás eredménye ................... 2. 

Jegyzőkönyv az ügyvezetői tisztség átadás-átvételéről ......... 3. 
Id. Keresztes Lajos: 1. sz. Körlevél. .................................... 4. 
Jegyzőkönyv a Bajtársi Levél átadás-átvételéről. ................ 6. 
D K· G l K"" t'" k l 't" , . 7 r. ISS yu a: " oszon JU az o vaso . ........................... . 

2./ Tanulmányok, cikkek, leírások, versek. 
Thomas "F. Kennedy kapcsán: Helsinki az új München 9. 
Vitéz Ridegh-Olchváry: Tanúlságos nyomozások. ............... ll. 
Néhai Sallai József: Máriazell. .......................................... 15. 
Iváni Zoltán: Devictus Vincit. .. ........................................ 16. 
Jegenyés Pál: 

Néhai Dr. Béldy Béla barátom fejfájára. ................... ..... 17. 

3./ Közösségi, egyesületi, társadalmi események. 
Beszámolók, Hősök Napja, Csendőr Nap és 

más összejövetelek. .. .................. , .................................. . 
A magyar élet eseményei világszerte. . .............................. . 

4./ Bajtársi hírek. 
Ifjúságunk az élen. . .............................................. ........... .. 
Születések, házasságok. . .................................................. .. 
Tagfelvétel, elismerés, képesítés. .. .................................. .. 
Betegségek, felgyógyulások. . ........................................... .. 
Halottaink. . .......................................... ' ............................ . 

5./ Értesítések. 
Könyvismertetés. 
Dr. Rektor Béla: 

Federal Law Enforcement Ageneies. .. ........................... . 
A Múzeum hírei. ............................................................. .. 
Helyreigazítások. . ............................................................ . 
A Vezetőség levelesládájából. .................................... ....... . 
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M. KIR. CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG - MKCsBK
Vitéz baranchi Tamáska Endre százados, 

1534 - Park Blvd. Pittsburgh, Pa., U.S.A. 15216 
MKCs'BK VEZETŐ 

Kedves Bajtársaim! 
Az 1975. évi március 21-én kelt 1/1975 körlevelemre 26 csoporttól/szór
ványtól érkezett meg a mai határidőig a szavazat. 

A mai napon 3 tagú szavazat-számláló bizottság személyemet is bele
értve összeszámolta a szavazatokat, melynek alapján a MKCsBK új 
ÜGYVEZETŐJE: Keresztes Lajos m. kir. csendőr főtörzsőrmester, 
Calgary-i (Alberta, Kanada, Észak-Amerika) bajtárs lett. 

Amikor új Ügyvezetőnknek szerencsekívánataimat kifejezem, kérem, 
hogy munkáját szűkebb törzsével együtt katonai és csendőr esküjéhez 
híven közösségi,ink érdekében teljesítse. 

Az ügyvezetői törzs 1975. évi július hó l-vel a Bajtársi Levél szerkesz
tését és kiadását is vállalta, így annak folytatólagos megjelenése biz
tosítva van. 

Kérem bajtársaimat, hogy leveleiket, adományaikat az új ügyvezető 
~ímére küldjék. ' 

Kelt Pittsburgh, Pa., 1975. június hó 4-én 

bajtársi köszöntéssel 
v. baranchi Tamáska Endre s.k. szds. MKCsBK vezető. 
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M. KIR. CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG - MKCsBK
Id. Keresztes Lajos főtörzsőrmester, 

' 1328- 87 Avenue, S.W. , Calgary, Alberta, Kanada . 
MKCsBK ÜGYVEZETŐ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V, 

felvétetett a MKCsBK ügyvezetői tisztség átadása és átvételével kapcso- . 
latban Enyedy László főtörm. MKCsBK ügyvezető (1974. VI-1975.IV.30) 
Hamilton (Ont. Canada) valamint Keresztes Lajos főtörm. MKCsBK 
ügyvezető (1975. V. l-től) Calgary (Alberta, Canada) lakosok, bs-ak kö
zött 1975. április 30-án illetve 1975. május 8-án. 
Az alant felsorolt tárgyak kerülnek átadás illetve átvételre: 
1. "M. Kir. Csendőr Bajtársi Közösség Vezetősége" c. gumi körbélyegző. 
2. PéQ,ztári Napló (1974. V.10 - 1975. IV. 30) 15 és 5 összesen 15 melléklet
tel. Maradvány : $231.46 bej~gyzéssel. 
3. Egy drb. 540 sz. Toronto Dominion Bank takarékbetétkönyv utolsó 
egyenleg $231.46, mely összeg 1975. IV. 30-án a Calgary-i csoportvezető 
bs. címére postai pénzes utalványon elküldetett. 
4. Pénztári Napló a SEGÉLY ALAP-ra adományozott összegekről, mellé k
letekkel. 
5. Névjegyzék a MKCsBK nyilvántartott csoportjairól, szórvány airól, 
létszámokról és vezetőkről, 1974. évről. 
6. Névjegyzék a Vezetési Bizottság tagjairól. 
7. Betűrendes Névjegyzék, eredeti nyilvántartás. 
8. A MKCsBK nevére C. Szathmáry által kiállított 4.00 bankcsekk, mely 
Szilágyi Ferenc őrm. Segélyalapra küldött adománya. 

Kelt Hamilton, 1975. április 30-án, Calgaryban 1975. május 8-án 

Enyedy László s.k. 
átadó 

C.H. Keresztes Lajos s.k. 
átvevő 
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M. KIR. CSENDŰR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG - MKCsBK
Id. Keresztes Lajos főtörzsőrmester , 

1328- 87 Avenue, S.W., Calgary, Alberta, Kanada 
MKCsBK ÜGYVEZETŰ 

Kedves Bajtársaim! 
A MKCsBK vezetője, folyó évi május 6-án érkezett levelében felhívott , 

hogy az általa meghirdetett és lefolytatott választás eredményeképpen, 
az elkövetkezendő két évre vegyem át a MKCsBK ügyvezetői tisztséget. 

Az ügyvezetői munk~kört és a vezetéshez szükséges dolgokat, Enyedy .. , 
L. főtörm . volt Ugyvezetőtől (Hamilton) \975. május ll-én átvettem. A 
vezetői törzset a Calgary-i csoport bajtársaiból megalakitottam. 

Szeretettel üdvözlöm bajtársaimat. Kószönöm bizalmukat. Kérem hat
hatós támogatásukat, főként azon csoportok,ét, akik __ bizonyos okok mi
att - a támogatást megvonták. Azokat pedig kik kiléptek közösségünk
ből, bajtársi szeretettel visszahívom és várom. 

Biztosíthatom Bajtársaimat, hogy mi csakis a MKCsBK érdekeit 
szolgáljuk. Nem kritizálunk, nem vitatkozunk, nem veszekszünk, hanem 
egyenesen haladunk a kitűzött célunk felé, hogya MKCsBK minél tovább 
működhessék és megérhessük dicső Testületünk alapításának 100. év
fordulóját. Akkor tudok csak igazán és eredményesen működni, ha teljes 
támogatást kapo k az összes bajtársaktól. 

19J5. július l-e után a Bajtársi Levelet is a Calgary-i ügyvezetői törzs 
fögjá"kiáorü, v'áloszínű egyszerűbb formában-:-AJ31::: alap ugyanis tel
jesen kimerült. Ezért kérem bajtársaim sűrgős támogatását mind anya
giakban, mind a szerkesztéshez szükséges adatok mielőbbi közlésével. 

Szeretném megismerni bajtársaimat legalább írásban, mert szemé
lyes látogatásra nem gondolhatok. Kérem ezért a kiadott kérdőíveket 
- akik ezt még nem tették - kitölteni és lehetőleg a központi hozzájá
rulással együtt fenti címemre mielőbb elküldeni. 

Végül ez alkalommal fejezem ki mind az Ügyvezetői Törzs mind az 
összes bajtársaim nevében bajtársi köszönetemet Enyedy László főtörm . 
volt Ügyvezető bs-amnak, aki 1964 óta mint a MKCsBK Központi Ve
zetőség tagja , alelnöke és később mint Központi Ügyvezető készségesen 
és folyamatosan működött a MKCsBK szolgálatában és így lehetővé 
tette az átadás és átvétellebonyolitását. 

4. 

Zárom körlevelemet abban a reményben, hogy kérésem meghallga
tásra talál, minden bajtársamnál. 

Isten áldása kisérje további munkánkat! 
Híven, Becsülettel, Vitézül! 

Calgary , 1975. évi szeptember 30-án 
Bajtársi szeretettel : 

Keresztes Lajos 
ügyvezető 
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M. KIR. CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG _ MKCsBK
Id. Keresztes Lajos főtőrzsőrmester, 

1328- 87 Avenue, S.W.,Calgary, Alberta, Kanada. 
MKCsBK ÜGYVEZETŐ 

JEGYZŐKÖNYV 

felvétetett a BAJTÁRSI LEVÉL szerkesztőségének és kiadóhivatalá
nak átadása és átvételével kapcsolatban Szathmáry Károly szds. bs. 
által Etobicoke (Ont. Canada)-ban vasúton feladott küldemény felbon
tása alkalmával éalgaryban (Alberta, Can~d2:) 1975. július~JQ:tn Keresz-' 
tes Lajos főtörm. MKCsBK ügyvezető 0328-87 rve., S.W. Calgary, Al
berta, Canada) lakásán. 
A kÜldeményt alulírottak jelenlétében felbontottuk, s abban az alábbi 
tárgyakat találtuk elő: 

Sorszám 

Tárgyak : 

1./ Egy csomag nagyalakú levélpapír OOO) 
2./ Négy napló 
3./ Fel nem használt B.L. cikkek 
4./ egy csomag címző sablonok (eímtár) 
5./ egy csomag kis alakú levélpapír (4 - 500) 
6./ Bélyegzők 

7./ Pitney Bowes No. 701 No. 203236/1954 címzőgép 
8./ SZámológép, Unitrex Model M~é (64-12-46-67) 
9./ Kettő címtár fém dobozban / 

10./ Egy supersonic Magnetophon v' 
11./ Kettő csomag öreg levelek és versek 
12./ Kettő doboz címző táblák 
13./ Egy üveg bélyegragasztó 

Fazekas Lajos s .k. 
Kiss Gyula s.k. 

6. 

KMFT 

Fabó Károly s.k. 
Keresztes Lajos s.k. 

Szabó Gellért s .k. 
Szelei József s .k. 

Dr. Kiss Gyula: 

"Köszöntjük az olvasót ! -
Lectoris salutem!" 

A régi rómaiak és folytatólagosan a középkorban és azután is a levelek, 
okmányok és más írásbeli közlemények mind evvel a latin kifeJezéssel 
kezdődtek, mely elsősorban is : Üdvözli az olvasót, a címzettet. 
, Ezzel kopogtatunk be mi is, a Szerkesztő Bizottság, mikor a B.L. ha
sábjain bemutatkozunk bajtársainknak, kiknek nagy részével nem volt 
alkalmunk a megelőző években találkozni. 

Tudjuk nehéz dolgunk lesz. A .B.L. szerkesztése nem könnyű dolog 
még akkor sem, ha bajtársaink jóindulattal és megértéssel fogadják 
próbálkozásainkat. Nehéz dolgunk lesz azért is, mert mit tagadjuk, 
nagyon is el lettünk kényeztetve. A múltban ugyanis szinte már könyv
alakban jelent meg a B.L. telistele fényképekkel, rajzokkal, hírekkel az 
érdekfeszítő közleményeket nem is említve. 

Igérjük, hogy mi is mindent megteszünk tehetségünk és a rendel
kezésre álló anyagiak keretein belül, hogya nívót megtartsuk. A B.L. 
megjelenési formáját pedig úgy fogjuk megválasztani, hogy alap to
vábbi kiadását is biztosítsuk. 

Ami magát a B.L.-t illeti álláspontunk, hogy az nem üzleti vállalko
zás, hanem a világon szerteszórt bajtársak közötti összekötőkapocs, 
mely meglátogat mindnyájunkat, elmondja a minket érdeklő esemé
nyeket rólunk és családjainkról is , örömet és bánatot egyaránt. Ezt a 
kedves látogatót ne ítéljétek meg· már messzirő" a ruhájáról, amely 
lehet, hogy majd szerény lesz, hanem fogadjátok szeretettel és hallgas
sátok végig , hogy mit mond. Azután Ti is üljetek neki és írjatok maga
tokról, írjátok meg, hogy mi tetszik, s miröl szeretnétek többet hallani. 
Így legközelebb még több hírt, újságot tudunk adni Tinektek. 

Am. pedig a tartalomra vonatkozik bajtársaink írásai elé várakozás
sal tekintünk és örömmel adunk azoknak nyilvánosságot, ha Nemze
tünk és volt Testületünk iránti tisztelet alapján állanak és szolgálják 
a bajtársak között kivánatos közszellemet és egyetértést. Egymás gya
nusítgatása, vagy egyenesen sértegetése, kínos, hosszadalmas vitat
kozások nemcsak tovább bontják a már amúgy is ritka sorainkat, de 
eldurvít ják a közöttünk lévő legtöbbször példás bajtársi kapcsolatot is. 
Ilyen írásnak nem adunk helyet. 

Szeretnénk évente 2-3 B.L. számot megjelentetni. Ez nagyban függ 
természetesen olvasóinktól is, mert csak a 'befOlyt előfizetések és a cso
portoktól a B.L. céljaira kapott összegekből fogunk lapot kiadni. 
E~t a számot, miután ez az első szám, melyben bemutatkozunk, J 0®-

n~nyban nyomattuk .ki. Elküldjük minden bajtársnak, barátainknak 
előfizetőinknek címjegyzékünk szerint azzal a kéréssel, hogy az 1976. 
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évre esedékes $12.00 előfizetési díjat lehetőleg egy összegben mielőbb 
kezeinkhez elkűldeni szíveskedjenek. 

1976-ban azon előfizetőinknek fogunk B.L.-t küldeni, akik fenti kéré
sünket teljesítették. Vagyis á B.L.-nek küldését olyan címekre, honnan 
sem rendszeres téritést, sem híreket nem kapunk nem tudjuk a jövőben 
fenntartani, különösen a nyomdai és postaköltségek állandó emelke
dése miatt. "Ingyen a szánk sem ér össze!" mondották otthon az öregek, 
igazuk volt és igazuk van ma is,. 

Azonban szórványban, vagy magánosan élő bajtársaink, akik koráb
ban támogatták a B.L-t és jelen egészségügyi, vagy anyagi helyzetük, 
munkaképtelenségük nem engedi meg, hogy az évi $12.00-os előfizeté
si díjat elküldhessék, személyesen írjanak és kérjék a B.L. további 
küldését. 

Végezetül ~érjük a címváltozást haladéktalanul bejelenteni, hogy min
den elpostázott B.L. idejében kerüljön a címzett kezébe. 

Még csak annyit, hogy bizonyosan emlékeztek arra az otthoni keres
kedőre, aki az alábbi táblát tette ki kirakatába: 

"Ha meg van elégedve, mondja el mindenkinek, ha nines, mondja el 
nekeml" 

Most búcsúzunk, hamarosan megint jelentkezünk. Addig is bajtársa
ink tartsunk össze, hogy megérhessük volt Testül~tünk alapításána-k 
100. évfordulóját! Isten segítsen mindnyájunkat. 

8. 

Thomas F. Kennedy kapcsán: 

Helsinki az új München 

Bizony furcsa időket élünk. Nemcsak reánk, magyarokra csukták rá 
az ajtót, hanem mindazokra, akik, vagy apáik 'Kelet-Európából vándo
roltak ki új hazába. Tudomásul kell vennünk ugyanis, hogy a régi hazát 
hivatalosan és talán visszavonhatatlanul bekebelezték a szovjet élet
térbe. 

Sajnos, a nyugati világ se dicsekedhetik, miután vezetői ismét enged
tek a szovjet diplomácia kitartó és egyre erőteljesebb nyomásának és 
ráütötték a jóváhagyás pecsétjét a Kelet-Európai nemzetek további el
nyomására csak azért, hogy az ún. "békét" a détente-t az ő békéjüket, 
azaz hogy a kereskedelmi kapcsolataikat háborítatlanul fenntarthas
sák és ezzel Európa nemzeteinek egymásratalálását késleltessék. 

Ma már mindenki tudja, hogy Esztország, Lettország, Litvánia, s a 
II. Világháború befejezése óta Csehszlovákia, Lengyelország, Magyar
ország és Ukrajna megbizottai nem népképviseleten alapuló ország
gyülés támogatta kormányokat képviselnek, hanem bábkormányokat, 
melyeket a szovjet hadsereg a politikai rendőrség és gazdasági kiszol
gáltatottság tart uralmon. 

A Helsinki-i konferencia ugyanis nemcsak a nyugatot ringatja a biz
tonság téves érzetében - bár ma már csak egy arra valóban képes tá
madó féllel számolhatunk - hanem tudomására hozza az egész világ
nak az Amerikai Egyesült Államok és Kanada jóváhagyásával, hogy az 
ún. rabnemzetek élete és sorsa olyan kormányokhoz van kötve, melye
ket azok 30 év alatt sem akartak önként elfogadni. 

Ma már nem kell tartani kelet-német és lengyel munkás tüntetések-
. től, az 1956-os magyar felkelés megismétlődésétől, vagy az 1968-as cseh
szlovák ellenállástól. A Nyugat számos bizonyítékát szolgált atta , hogy 
cserben hagyta azokat, a szovjet katonai ereje pedig nem tűr ellenke
zést. 

Van-e akkor egy kis reménysugár, hogy az emberi szabadságjogok, 
melyek olyan részletességgel vannak feltüntetve az Egyesült Nemzetek 
Alapokmányában, Kelet-Európa 1000 éves kultúrnemzeteit is egyszer 
megilletik? -' 

Hegel György Frigyes (1770-1831) német filozófus szerint a történe
lem azt tanítja, hogy népek és kormányok semmit se tanulnak a törté
nelemből és nem vonják le annak tanúlságait. 

Hfába járt ugyanis Münchenben Neville Chamberlain, Nagy Británnia 
miniszterelnöke 1938-ban, Gerald Ford az Amerikai Egyesült Államok 
elnöke is elment Helsinkibe, mert ő is azt hiszi, hogy megállíthatja 
újabb és újabb országok felforgatását és leigázását, s megvásárolhatja 
a "békét" védtelen, kiszolgáltatott nemzetek rabságban tartásával. 
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Ha voltak a Nyugatnak is szerény feltételei, a választ nyomban meg
kapták: Nem fogják eltűrni a nyugatról jövő "felforgató propagan
dát. " 

Így azután az ún. Vasfüggöny sohasem volt olyan valóságos és nem 
tünt fel olyan megváltoztathatatlannak, mint ma; Nyugat ugyanis hi
vatalosan elismerte és jóváhagyta a múlt, jelen és jövő intézkedéseit. 
Ennek ellenére a Helsinki-i egyezmény aláírásának előestéjén Kanada 
fővárosában, Ottawában Kelet-Európa-i bevándorlók leszármazottai, 
újkanadások, 72 órás virrasztással tüntettek az országháza előtt és nyúj
tották át memorandumot Kanada miniszterelnökének tiltakozván or
szágjaik szovjet megszállásának véglegesítése és eloroszosítása ellen. 

Talán eddig még sohasem volt egy társadalom, mely olyan önként 
olyan nagy mértékben elősegítette volna esetleg saját bukását is anél
kül, hogy magatartása hibás voltára rádöbbent volna. 

A történelem ismétli ugyan önmagát, de fajtánk hitére, akaratára és 
munkájára változatlanul szükség van ma is, hogy a jövőben megle
gyen helyünk a nap alatt. 
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Vitéz Ridegh-Olchvár~ 

Tanúlságos .nyomozások. Bűnügyi Nyomozástan, I. Rész. 

A szakértők igénybevételének jelentősége 
A tárgyi jellegű adatok sajátossága, vagy ömJlaguk többnyire nem 

beszélnek. A bűncselekmények e néma tanúi csak annak árulják el titkai
kat, aki meg tudja szólaitatni őket. 

Arra, hogya szakértők.különleges szakismereteikkel milyen nagy se
gítséget nyújthatnak a nyomozásnak, szolgáljon az alábbi eset példá~l. 

Még 1936 előtt történt, hogy a párizsi (Franciaország) városligetben 
a körút ját járó rendőrőrszem meggyilkolt férfi bokrok közé rejtett hul
lájára bukkant. A hulla zsineggel átkötött papírba volt burkolva. A hul
lán csupán nadrág, ing és cipő volt, de a csomag ezenkívül kabátot, mel
lényt, gallért és egy szalmakalapot is tartalmazott. A bűnügyi rendőr
ség a lelet színhelyén szemlét tartott, de ott sem láb, sem egyéb tárp
pontul szolgáló nyomra nem bukkant. A hullát és a csomagban lévő töb
bi tárgyat beszállították a bűnügyi laboratóriumba, ahol azokat beha
tóan megvizsgálták. A vizsgálat a következőket eredményezte: A hulla 
haja a tövénél sötét, a hajszálak végei felé szürkülő. A hajhoz tapadó 
alvadt vérhez piszok tapadt, melynek alkatrészeit a vizsgálat szénpor
ban, homokban és egészen apró, homokszerű kavicsföldben állapította 
meg, melyek közé kevés fűrészpor, továbbá egy darabka sárga papír 
vegyült. Az ing vállrészén sötét sávok voltak láthatók, továbbá ugyan
itt két parányi, festékanyagmentes rovarra is bukkantak, amelyek a 
föld alatt tanyáznak, ahová napsugár sohasem hatol be. A hulla, mielőtt 
a találási helyére cipelték volna, látszólag valami pincében feküdhetett. 

A mikroszkópiai vizsgálat kimutatta, hogy a szénpor anyaga antra
cit, a homok vastartalmú szilikátnak bizonyult, míg a fűrészpor két
ségtelenűl tölgy- és vörösfenyőfától származhatott. A papírdarab a ve
gyi vizsgálatnál szalmacellulozének bizonyult. A rovarok fajának pon
tos meghatározása is sikerült. Ezek olyan fajhoz tartoztak, amely csu
pán barlangokban, sötét pincékben, alagútakban és egyéb sötét föld
alatti helyiségekben fordul elő. 

A hulla ruhadarabjait üvegedényekben mechanikai úton portalanítot
ták. A kiszívott por alkatrészeiként, a vizsg8Iat szenet, homokot, fű
részport, egy zöldrostos anyagú fonáldarabot és egy parányi, 1 milli
méter hosszú, áttetsző vörös anyagtöredéket talált. Ezután á ruhada
rabokból darabokat vágtak ki, ezeket desztilÍált vízben kiáztatták. Za
varos folyadékot kaptak, melyet azután centrifuga készülék segítségé
velleülepítettek. Az üledéket mikroszkópiailag megvizsgálták. A vizs
gálat során az üledékben erjedési csírákat fedeztek fel. Ezek a csírák 
csupán a kabátból és mellényből származó daraboknál voltak kimutat-
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hatók, míg az ing és anadrágdarabok vizsgálatánál olyan penészgom
bákra bukkantak, amelyek rendesen pincék falait szokták borítani. 

A vizsgálat összeredményéből arra lehetett következtetni, hogya holt
test nem egy, hanem két különböző pincében is 'heverhetett. Olyan pin
cék jöhettek tekintetbe, amelyekben tüzelő-anyagot tárolnak, mégpedig 
egyaránt fekete szenet (antracit) és tűzifát (tölgy- és vörösfenyőfát). 
A kérdéses pincében továbbá fát is kellett, hogy fűrészeljenek. A pincék 
egyikének földjét ezenkívül homoknak, szalma és papirosfoszlányoknak 
kellett borítania. Valamelyik pincében valószínűleg sört, vagy bort rak
tározhattak, még pedig abban, amelyikben a hullán még a kabát és a 
mellény is rajta volt. Később a hullát részben levetköztetve, másik, telje
sen sötét pincébe hurcolhatták. 
Időközben az áldozatot egy Tellier nevű pénzbeszedő személyével azo

nosították, aki a lelet időpont ja előtt nyolc nappal eltűnt. Egyéniségét, 
viszonyait, múltját kutatva a nyomozás megállapította, hogy Tellier 
szenvedélyes lóverseny játékos volt, aki rosszhírnevű zúgfogadási iro
dák~al (bookmaker) tartott fenn szoros összeköttetést. A detektívek eze
ket most már szoros megfigyelés alá vették. 

Kiderült, hogy egyikük alápincézett földszintes házban lakik. A házku
tatás során a pincébe vezető lépcső legalján, a falon vérnyomokat fe
deztek föl, amelyekről látszott, hogy azokat eltüntetni igyekeztek. Az 
egyik vérnyomba két hajszál tapadt. A vérnyomokat tartalmazó fal
részt kiemelték és a laboratóriumba szállították. A pince mélyén is ta
láltak freccsent vérnyomokat. A háztulajdonos a vérnyomokra vonatko- , 
zólag azt adta elő, hogy a lépcsőn egy macska fiadzott és a vér attól ered
hetett. A pince padlóját fűrészpor borította. A pince közepén szénnel telt 
faláda, néhan~ üveg bor és egy hordó feküdt. A szenesláda oldalán 
szintén vérnyorllOk voltak. A detektívek a padlót borító porból, mintát 
vettek. Kérdésekkel sarokba szorítva a háztulajdonos beismerté, hogy 
másik pincéje is van. Ebben a pincében sárga papírfoszlányokkal telt 
ládákat, továbbá egy vastag, deszkát találtak, amelynek az egyik olda
la lakkfestékkel vörösre volt festve. Egyik sarokban a deszkábóllefűré
szeIt és tüzelőnek felaprított fa hevert. A pince padlóját szénnel, fa
forgáccsal és fürészporral kevert por borította. A forgácsok némelyikén 
a vörös lakkfestéket jól ki lehetett venni. A pincét borító porból termé
szetesen szintén mintát vettek a detektívek. 

A laboratóriumi vizsgálat megállapította, hogy a vérnyomok nem 
macska, hanem Jlmber vérétől származnak. A két hajszál emberhaj
szálnak bizonyul~ amelynek töve sötét, végei szürkülők voltak. A szénpor 
antracitnek, a fűrészpor tölgy és vörösfenyőből származnak, a homok 
vastartalmú szilikátnak bizonyult. A forgácsokhoz tapadó vörös lakk
festéket ultraviolett sugarak megvilágításában vizsgálták, amelyben az 
a halott testén talált parányi, áttetsző vörös anyagtöredékkel teljc~sen 
azonos viselkedést tanúsított. A ládákban talált papírfoszlányok anya-
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gát a vizsgálat tiszta szalmacellulozéban állapította meg. 
A vizsgálat eredménye alapján a bookmakert letartoztatták. Néhány 

nap múlva újból helyszíní szemlét t~rtottak a pincében. A pincét borító 
port és piszkot átszitálták és egy darabka llapírt találtak, amelyen a 
meggyilkolt neve állt, továbbá papírfoszlányokat, amelyek összeállítva 
földalatti vasúti jegynek bizonyultak. A jegy menettérti jegy volt, ame
lyet azonban a visszautazásra nem használtak föl, a jegy kelte egyezett 
azzal a nappal, amidőn a. meggyilkoltat utóljára látták, a kiszolgálta
tó állomás pedig az áldozat lakásának közvetlen közelében feküdt. A 
bélyegzőn feltűntetett óra is teljesen egybevágott azzal az időponttal, 
amelyben Tellier lakását naponta. elhagyni szokta, hogy a hivatalba men
jen. KülÖnös volt, hogy abban a pincében, ahol a papírt és az összetépett 
jegyet találták, vérnyomok egyáltalán nem látszottak. Ez a pince egyéb
ként teljesen 'alkalmatlannak látszott arra, hogy abban egy hulla felfe
dezés veszélye nélkül egy héten keresztül heverjen. A pince nem is volt 
teljesen sötét és így a hullá n talált különleges rovarok itt nem is tanyáz
hat~ak. További kutátás során rejtett, harmadik pincére bukkantak, 
amelynek a bejáratát felhalmozott ládák takarták el. Ez a pince a lép
cső alatt feküdt. Egy pillantá's ebbe a sötét odúba meggyőzte a detek
tíveket, hogy a gyilkosság színhelyére léptek. 

A mennyezet és falak tele voltak vérnyomokkal, amelyekhez helyen
ként hajszálak tapadtak. A falakat penészgombák boritották és a hullá n 
találtakkal azonos rovarok futkároztak szerteszéjjel. 

A bakteriológiai vizsgálat kimutatta, hogy az első pincében talált láda 
deszkafalai tele voltak penészgombával. Ez amellett szólt, hogy az ál
dozat kabátját és mellényét egy ideig itt rejtették el. A zöld rostos 
fonálról a vizsgálat megállapította, hogy az a bookmaker tulajd,onát 
képező zöld kötényből származik. E bizonyítékok terhe alatt a gyanúsí
tott megtört és a gyilkosság elkövetését beismerte. 

TANÚLSÁG: 
Olyan nyomozó, aki önmagában egyesíteni tudná mindazokat a szé

leskörű ismereteket és tudást, amelyek a tárgyi bizonyítéko k megszó
laltatásához szükségesek, nincsen. A nyomozó ezért úgy segít magán, 
hogy egy-egy kérdés megfejtésével különös ismeretekkel rendelkező 
egyénekhez, szakértőkhöz fordul. A bűnjeleknek, illetőleg a megoldan
dó kérdéseknek sokfélesége és sokoldalúsága mellett az igénybevehe
tő szakértők száma igen nagy. (A német statisztika 15.000 féle hivatást 
ismer.) Leginkább a következő szakértők jönnek figyelembe: 
Orvosszakértő, mikroszkópus, 
fizikus, mineralógus, botanikus, zoológus, 
bűnügyi fényképész, írásszakértő, 
könyvszakértő, ok. gazda, mezőgazdasági szakértő, 
mérnök, építész, technikus, technológus, 
daktyloszkópus, alkalmi szakértők (ékszerész, gyárosok) 
vasutas, vadász, különféle iparok mesterei. 
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vegyész, meteorológus, 
fegyverszakértő, 

kertész, 
régiség szakértők, 

Bűnügyi szakértői vizsgálatokat renqszeresen teljesítő intézetek voltak 
az egyetemek törvényszéki orvostani intézetei, az Országos Bírósági 
Vegyészeti Intézet, az Országos M.Kir. Kémiai Intézet és Központi 
Vegykísérleti Állomás, a M.Kir. Földtani Intézet, az M.Kir. Technoló
giai és Anyagvizsgáló Intézet, a Budapesti Vegyészeti és Élelmiszer
vizsgáló Intézet és az egyetemek különféle intézetei. A vizsgálatok 
közvetítését a csendőrség bűnügyi laboratóriuma végzi. 

A szerkesztő megjegyzése: 
A Kir. Kanadai Lovas Csendőrség (Royal Canadian Mounted Police), 
mely Kanada országos közbiztonsági testülete 3,851,809 négyzet mf 
területen három tenger között 16,000 tiszt, thtts, leg. és polgári alkalma
zott létszámmal látja el elsősorban államvédelmi és rendfenntartó szol
gálatát. Modern szervezetét, kiképzését, hatékonyságát 1939-ben érte el. 
Azóta a hátaslovat, melyet díszelgéseknél tovább is használnak, fel
váltotta az adó-vevő rádiókészülékkel felszerelt gépkocsi, repülőgép és 
őrnaszád. Legelső bűnügyi laboratórium át 1937-ben állították fel Regi
na-ban (Sask.), melyet azóta hasonló követett Ottawa-ban (Ont.), Sack
ville-ben (N.B.), Vancouver-ben (B.C.), Edmonton-ban (Albert a) és leg
utóbb 1873-ban Winnipeg-en (Man.). 1949-ben létesult saját országos rá
dió hálózata, 1973-ban a Telex hálózat. Ugyanebben az évben Kanada be
lépett az Interpolba, a bűnüldöz~s nemzetközi szervezetébe, mely 
1972-ben Frankfurt,-ban (Ny.N.) elnökévé választotta Commissioner W.L. 
Higgitt -(altbgy)-ot a testület parancsnokát. 

1973-ban az ország egyetemes elismerése és megbecsülése nyilatko
zott meg és erősítette meg régi címerének továbbhasználatához való 
jogát és ünnepelte őket testületük alapításának 100. évfordulóján. 
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ROYAL CANADJAN MOUNTED POLJCE 

GENDARMERJE ROYALE DU CANADA 

néhai Sallai József: 

Mariazell 

az ősrégi magyar búcsújáró hely mai 
jelentősége 

Az Alsó-Ausztria-i határon, a hegyek csendes magányában hív és 
vár Mariazell. A hegyvidék fennsége és a kegyhely magasztos volta ol
vad itt egységbe és ezreket és ezreket emel fel és vonz magához. Ezért 
lett Mariazell Ausztria és Közép-Európa legnagyobb búcsújáróhelye. 

A legenda szerint Ot ker a Steyerország-i Szent Lambrecht kolostor 
apátplébánosa 1157-ben egy barátot küldött az általa faragott Mária 
szoborral a mostani Mariazell helyére, hogy ott hirdesse az Úr szavát. 
Vándorlása közben a barát útját egy szikla zárta el, mely buzgó imájára 
ketté válva nagy fényességgel szabaddá tette előtte az utat. Szent Tamás 
napján a jámbor barát a mostani kegytemploql helyének közepén egy 
"cellát" csinált olyanképpen, hogy a magával hozott szobrot egy kivágott 
fa tönkjére állította és fölé fából kápolnát épített. Ez már 1200-ban 
történhetett, mint azt egy okirat állítja, s a mai kegyhely nevét a 
"cella" illetve "zell" szóból kapta. 

Favágók, pásztorok zarándokoltak Mariazell-be és mint a legenda 
mondja a Mária szobor híre Morvaország-ig is eljutott, hol á súlyos 
beteg Ulászló Henrik őrgróf és felesége köszvénytől kínozva betegen 
feküdt. Egy éjjel angyal jelent meg és utasította őket, hogy vándorol
janak Mariazell-be és ott keressenek gyógyulást. Itt nyerte vissza az Őr
gróf egészségét és hálából 1266-ban ide kápolnát építtetett. Így terjedt 
el Miasszonyunknak híre és csodatevő ereje Steyerország határain túl is. 

Nagy Lajos magyar király háborús veszedelemben a törökön 1363-
ban aratott győzelme emlékére egy nagyobb templomot építtetett, 
miként a déli portálénál elhelyezett ólomszobrok alatti .domborművön · 
is olvasható. 

Nagy Lajos álmában ugyanis a legenda szerint a Szent Szűzet látta, 
aki eg'y képet helyezett a király mellé re , s utasította, hogy a túlerőben 
lévö ellenséget támadja meg. A győzelem jltán hálából a király a képet 
is odaajándékozta, mely ma is díszíti a s~entélyt. N agy Lajos templo
mának közép-hajója és a gót stílusú (közép) tornya ma is fennáll. 

II. Ferdinánd német-római császár és magyar király a XVII. század 
elején a templomot lényegesen megnagyobbította és egy-kupolás elő
hajóval látta el. 

Mária Terézia magyar királynő és férje I. Ferenc német császár 
1729-ben a kegyoltárt színezüstből készíttették el és 1756-ban pedig azt 
ezüst ráccsal díszíttették. 
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Így lett Mariazell Ausztria leghíresebb búcsújáróhelye, s a jelentékte
len kápolnába elhelyezett Mária szobor Magyarok Nagyasszonya. A 
templom kincstára gazdag értékes templomi edényekben és ereklyék
ben. Számtalan nagybecsű, értékes ajándék magyar eredetű. 

A . Szent László kápolna kriptájában nyugszik ' Szelepcsényi György 
(1595-1685) e&ztorgomi érsek, hercegprímás, Magyarország királyi hely
tartója, meghalt Litovicán, (Morvaország) akit kívánságára itt temettek 
el, mert Esztergom török megszállás alatt volt. 

A történelem megint megismételte önmagát. Közel 300 év után 
Mindszenty József bíboros 'még életében úgy rendelkezett, hogy halála 
után ugyancsak a Mariazell-i templom Szent László kápolnájába te
messék ideiglenesen, míg Esztergom új török hódítók megszállása 
alatt van. ' 

Így lett 1975. május 15-e ismét emlékezetes nap Mariazell életében. 
Bíboros Atyánk megjárta utolsó földi zarándokútját és 7000-et kitevő ma
gyarja, ausztriai és külföldi híve, tisztelője imádsága és a magyar Him
nusz hangjai kíséretében helyezték el ideiglenes nyugvóhelyére, kíván
sága szerint. 

Miként II. Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos hamvait is ,hazahozatta 
a nemzet, el fog jönni az az idő is, mikor Mindszenty József hamvai 
végleges nyugvóhelyet fognak találni az esztergomi bazilika kriptájá
ban, hol elődei is pihennek, kiknek hitét, hivatását és kötelességét élte , 
vallotta, "mert ezt a kötelességet rótta rá a nagyvilágon legárvább 
népe történelmi szolgálata." 

Így lett Mariazell búcsújáróhely ből a magyarok zarándokhelye. 

DEVICTUS VINCIT 

Egy fogságban is őrzött Krisztusképhez 
Írta: Iváni Zoltán 

lA szív megállt . És a haza 
Kárpitja meghasad: 
Hol van a Jelkép, s hol a hely, 
amely ma még szabad? 

Orkán zeng , dől fenyő, s folyó 
kiont a medriből. 
A föld legárvább népe kér 
vígaszt Mindszentytől. 

Utat keres most a honos, 
s az is ki hontalan. 
Mit hozhat még a sors , a jaj, 
annak aki magyar? 

Keresi útját, s a csodát, 
hogyan bukkan elő? 
- "Iegyőzötlen is győzve " -
feleli Ő. 

New York, 1975. május 6. 

(New Yorkban, N.Y., a New York-i Magyar Ház és Társas Kör 1975. május 8-iki 
Mindszenty Emlékesten szavalta el a szerző . Magyar Élet, 1975.V.17.) 
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JegeoIés Pál: 

Dr. Béldy Béla barátom fejfájára 

Amikor még 1947-et írt a kalendárium, Te ott voltál abban az Európá
ban, a legédesebb városban Gráz-ban. Ez nem túl nagy, mégis nagyvá
rosias, tele csipkeszerű ódon épületekkel és valami különlegesen derűs, 
majdnem azt mondhatnánk: falusi barátságossággal. 

Legalább is ilyen volt , amikor három hosszú év után átköltöztél onnan 
Clevelandba. Nagy ugrás volt ez Tőled. És amikor Clevelandbe érkeztél, 
akkor láttad a különbséget és visszagondoltál arra a festőien öreg, de 
még az'" akkori "nagy nyomorúságban" is kedélyes osztrák városra. 
Amikor bementem a törzskávéházba odakiáltottam Neked: Te, Budán 
van egy kiskocsma, ahol csodálatos birka-pörköltet lehet kapni! No 
azután átgyalogoltunk Budára. Ez a Mura folyó túlsó partján elterülő 
városrész volt, ezért hívtuk mi Budának. 

Ebben akiskocsmában szerveztem meg a Magyar Királyi Csendőr 
Bajtársi Asztaltársaságot, melynek főleg csendőrök voltak tagjai. Te is 
kedves Bélám közénk tartoztál. Hálás vagyok mindenkor, mindazért, 
miben nekem segédkeztél. 

Neked köszönhetjük a MKCsBK tájékoztató lapját, a "Bajtársi Le
vel "-et. A kiskocsmában szoktunk hetenkint összejönni. Nagyon anyát
lanok voltunk. Voltak közöttünk olyanok, akik az egybegyűlteket tájé
koztatták a világ eseményeiről, a haza híreiről és általa ban, amire 
csak kiváncsiak voltunk. Legtöbbször ezt tetted Te is, miért is felkér
telek arra, hogy "nem tudnánk mi is egy ki tájékoztató újságot ki
adni, csak hogy legyen magyar betű az emberek kezében?" Te azt 
felelted, "Dehogynem tudunk!" Én akkor gyűjtöttem a személyi híreket, 
a magyar olvasókat, Te stencilbe gépelted a kis újságot, én pedig lesok
szorosítottam, megcímeztem és szétküldtem. 

Subik Károly prelátus kanonok úr megáldotta a kis újságot és "BAJ
TÁRSI LEVÉL" névre keresztelte . Így jutott ki az első Bajtársi Le
vél 1947. november l-én, amiért hálás köszönettel tartozunk Neked 

, kedves Bélám! 
Majd később csatlakozott hozzánk vitéz Karsay Jenő cső . alezredes 

. úr is, aki azóta Hollandiában szintén elhúnyt. 
Adj Uram örök nyugodalmat Nekik és az örök világosság fényesked

jék Nekik! A megholt hívek lelkei Isten irgalmasságából békességben 
nyugodjatok. Amell. 
Lake Geneva, 1975. július 19-én. 
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Közösségi, Egyesületi, Társadalmi EseményeIt 
Európa 

London (AnglÍa, Európa). 1975. február hó 15-én a Mindszenty Otthon
ban annak vezetőségével karöltve rendezték meg a londoni bajtársak a 
hagyományos Csendőr-napi vacsorát. A bajtársak, azok vendégei között 
részt vettek a megemlékezés en a betegségéből felgyógyult Dálnoki 
Veress Lajos vez. ezds, a 2. magyar hadsereg volt parancsnoka, to
vábbá vitéz gróf Teleki Mihály, volt m. kir. földmívelésügyi miniszter. 

A nagy tetszéssel fogadott ünnepi beszédet Szekeres Pál szds. bs . 
tartotta, párhuzamot vonva a Dél-Franciaország egyik kis baszk nép
csoportjának és a magyar emigrációnak közös lelki élményeivel kapcso
latban. Felszólaltak még Veress vezds. és vitéz gróf Teleki volt minisz
ter is, akik a csendőrség otthoni múltjával kapcsolatban emlékeztek 
meg Testületünkről. Az ünnepségen résztvevő Ft. dr. Ispánki Béla, pápai 
kamarás ígeretet tett, hogy május hóban .a csendőr mártírok emlékére 
gyászmisét óhajt celebrálni. ! 

Igen jó hangulatban, magyar légkörben éjfélig tartott a sokaknak 
felejthetetlen vacsora. 

Graz (Ausztria, Európa.) A Christiana Hungaria 1975. június l-én em
lékezett meg a Hősök Napjáról a Graz-i Hősök temetőjében, ahol több 
száz magyar hősi halott alussza örök álmát. A szentmisét Ft. Nyers 
János, az ünnepi beszédet pedig Lengyel Béla m.kir. altbgy. mondotta~ 

Ausztrália 

Sydney (New South Wales, Ausztrália). A MKCsBK Sydney-i csoport- . 
ja 1975. április hó 19-én, a Magyar Központ lGstermében tartotta meg 
szokásos Csendőr nap-i összejövetelét. Ebből az alkalomból 50 zászló
szeget vertek be a Csendőr zászló rúdjába többek között egyet "Buda
pest hős csendőr védőinek emlékére~" A zászló őre Szeberényi János 
őrm. halála óta Szélpál Antal szakv. lett. 

A Csendőr-napi megemlékezést ebben az évben Majsay Ottmár vk. 
őrnagy bs. mondotta. A szónok volt Testületünk jelmondatával kezdte 
beszédét, melynek jelentőségét ma is élik, ma is köv~tik a bs-ak. 
" ... amikor a kivándorlás megkezdődött, ők válialták el a helyi kö
zösségek felállítását, a bajtársi kötelékek megszilárdítását azért, hogy 
a kapcsolatokat fenntarthassák, a hagyományokat megőrizzék és segít
senek egymáson és azokon a bajtársakon, . azok hozzátartozóin, akik 
arra legjobban rá vannak szorulva. Végül az emigráció legfontosabb 
érdekének, az ifjúságnak magyarra való megtartásában vállaltak pél~ 
daadó szerepet mindenütt ... " Ezután dr. Jani István szds. a MKCsBK 
Vezetőség nevében tíz bajtársnak adta át a MKCsBK 25. éves Jubi
leumi Emlékérmét. 
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Amerikai Egyesült Államok 
A New Brunswick-i (N.J.) csoport 1975-ben is megtartotta hagyomá

nyos, Csendőr-nap-i összejövetelét, tánccal egybekötött vacsorával. Az 
idén is több mint 200 meghívott vendég vett részt a körnYéken társa
dalmi eseményként . számbejövő ünnepségen. Az ünnepi beszédet Hor
váth Sándor zls. bs., csoportvezető mondotta. A csendőrök nagy barát-
ja Szilágyi Dezső hu. őrgy. annyit jegyzett meg az estről való távozása 
alkalmával, hogy; "Ennyi becsületes embert már régen láttam!" Az 
est szép erkölcsi és anyagi sikerrel végződött. A haszon egy részéből a 
nyári piknik költSégeit fedezik, melyen a bs-ak és hozzátartozóik vesz
nek részt, továbbá koszorú alapot tartanak fenn. 1973-1975-ig 6 bs-at 
vesztett ez a kiválóan mtiködő csoportunk . . 

A New Brunswick-i (N.J.) c~soport f. évi augusztus 24-én rendezte 
. meg nyári piknikjét a csoport és hozzátartozóival, 40 résztvevővel. 

Ennek az összejövetelnek az a célja, hogy ott a bajtársak egymással 
közvetlenül el tudjanak beSZélgetni, csendőr-tárgyú dolgaikat és prob
lémáikat megbeszéljék és az asszonyok és a fiatalok is megismerjék 
egymást és összebarátkozzanak. Finom pecsenyéről, kolbászról frissítő 
italokról egy-két bajtárs segítségével a csoportv-ezető gondoskodik, ami 
természetesen teljesen díjmentes, amit a közös kassza fedez. A csoport
vezető felhasználja ezt az alkalmat arra' is, hogy összeszedje a bajtár
saktól a Központnak szánt összeget, mely ezúttal kimagasló eredmény
nyel végződött. Az 1952 óta immár hagyományosan megrendezett össze
jövetel szép sikere a csendőr asszonyok, a bajtársak és a csoportveze
tő érdeme. 

Kanada 

Calgary (Alb~rta). Szt. László király névünnepéhez legközelebb eső 
vasárnap, 1975. június 29-én emlékezett meg Calgary magyarsága a 
MHBK rendezésében megtartott Hősök Napjáról. Hosszú, hűvös, esős 
hetek után ismét sütött a nap és az elkésett pünkösdi rózsa teljes pom
pájában ragyogott a kertekben. 

A helybeli Árpádházi Szt. Erzsébet plébánia templomban a szentmi
se 11 órakor vette kezdetét, melyet a ~plébános Ft. Molnár István ' és 
Ft. Horváth Miklós mutattak be, az egyházközségi énekkar közreműkö
désével. A magyar egyesületek képviseletében megjelentek Seibert 
Albert az egyházközség világi elnöke, v. Duska László szds. a MHBK 
központi alelnöke, Fülöpp József őrgy., a Széchényi Társaság elnöke. 
A MKCsBK Vezetőségét Keresztes Lajos főtörm. MKCsBK ügyvezető 
képviselte. Az első padsorokat sötét, · ünneplő ruhájukban megtöltő 
bajtársak mellett friss, élénk színfoltot adott a MHBK tánccsoportját 
képviselő Parragh Magda és Angyalffy István díszmagyarban, valamint 
Angyalffy Kati és Szabó Attila eredeti sárközi népviseletben. 
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A szentmise után a templom előtti magyar Hősi EIillék előtt Zsitvay 
Sándor a MHBK Calgary-i csoportjának vezetőségi tagja mondott be
szédet. Megemlékezett a Hőseinkről, akik történelmünk során köteles
ségüket, esküjüket életük árán is teljesítették, valamint a közelmúlt
ban elhúnyt Mindszenty József bíboros hercegprímásról, aki szívvel, 
lélekkel, minden erejével megalkuvás nélkül követte a hősi életszemlé
letet és állott ki az emberi szabadságjogokért a zsarnoksággal szemben 
mindenkoron. 

A beszéd elhangzása után a MHBK koszorúját Zsitvay Sándor bs., az 
MKCsBK-et pedig Keresztes Lajos főtörm. ügyvezető helyezte el a piros 
muskátlival díszített Emlékműre. A koszorúzás után a szépszámmal 
résztvevő közönség a Himnuszt énekelte el. 

A helybeli Kálvin János Magyar Református templomban Nt. Becs
ke Lajos tartott ünnepi Istentiszteletet és mondott · könyörgést Hősein
kért. A templomban lévő Hősi Emléktábla megkoszorúzása után a 
Himnusz eléneklésével végződött be a megemlékezés. A MHBK helYI 
csoportját vitéz Sebő Ernő csoportvezető, míg a MKCsBK-t Dr. Fabó 
Károly fhdgy., a Calgary-i csoport vezetője és Fazekas Lajos szakv. 
a MKCsBK Vezető&ég tagja képviselték. 

A Calgary-i (Alberta) csoport 19-75. 14-én és 15-én tartotta meg ezévi 
Csendőr-napi megemlékezését. 

Február 14-én este Fazekas Lajos szakv. bs. és felesége meghívásá
ra és házában gyültek össze a bajtársak a .szokásos Emlékvacsorára. 
Karancz...J.ános őtm. bs. csoportvezető ~megnyitó beszéde után Ft. Molnár 

. rstván plébáiiöS mondott asztali áldást, míg Dr. Kiss Gyula bs. pohár
köszöntőjében megemlékezett volt Testületünkről, a régie kről, a szol
gálatról, melytől 30 évvel ezelőtt búcsút vettünk, a szellem azonban él 
tovább is, mert az hozza össze a bajtársakat azóta is minden évben. 
Majd megemlékezett a több mint 20 éve működő csoportról, s a bajtár
sakról, akik szorgalmas munkájukkal elismerést és szép megélhetést 
vívtak ki maguknak. Végül felköszöntötte alapításának 100. évforduló
ját ünneplő Calgary városát, kívánván annak hivatott és önzetlen veze
tőket, valamint további fejlődést. Végül az izletes vacsora elkészítése 
és feltálalásáért hálás köszönetét fejezte ki a háziasszönynak, valamint
a közreműködő bajtársak feleségeinek és özvegyeinek is. 

Másnap február 15-én és IS-án a róm. kath és református templo
mokban szentmise, illetve Istentiszteleten vettek részt a bajtársak, va
lamint a testvér bajtársi egyesületek képviselői. Ft. Molnár István plé

. bános, illetve Nt. Becske Lajos lelkipásztor emlékeztek meg volt Testüle
tünkről, s mondottak imádságot elesett és elhúnyt bajtársainkért. 

Ugyancsak 15-én este az Árpádházi Szt. Erzsébet templom Szt. István 
termében hagyományos táncest jüket tartották meg a bajtársak, bará
taik és jó ismerőseik társaságában. A zene, tánc és a jóleső beszélgeté
sek, a nóták adta meghitt légkörben megtartott összejövetelnek az éjféli 
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órákban lett vége. A vendégek egy kellemesen eltöltött est emlékével 
vettek búcsút az eredményesen működő rendező bizottságtól. 

Calgary , (Alberta). A MKCsBK helyi csoportja 1975. augusztus 29-én 
tartotta meg közgyűlését Bodor Aladár bs. házánál. A közösségi ügyek 
ismertetése során dr. Fabó Károly bs. csoportvezető indítványokat kért 
arra vonatkozólag:hogy a' B'ajtar'SiLevél kiadáSi költségeinek biztosí
tására milyen segítséget tud a csoport nyújtani. Több indítvány hang
zott el, mely azt mutatta, hogyajelenlévő bs-ak kivétel nélkül átérzik 
a B.L. ·mielőbbi kiadásának szükségességét. Végül is a bs-ak egyhan
guan fogadták el és döntötték, miszerint 1975. évi november 29-én Cal
garyban az Árpádházi Szt. Erzsébet Egyház Szt. István termében ren
dezendő hagyományos Katalin báljukból eredő tiszta bevétel 75 %-át a 
B.L. 1975. őszi számának kiadási költségeire felajánlották. A csoport fel
ajánlását a MKCsBK Ügyvezető Id. Keresztes Lajos főtörm. bs. köszönte 
meg. A bajtársak a gyűlés után is együttmaradtak, s beszélgettek el régi 
szolgálati eseményekről s a jelen helyzetről is. Éjfélig tartott ez a baráti 
beszélgetés, mikor is a bs-ak megérdemelt kö.szönetet mondtak a házi
gazda szíves és készséges vendéglátásáért. 

A magyar élet eseményei világszerte 

Adelaide, Dél-Ausztrália, Ausztrália, a folyó évben Karácsony után itt 
tartják a III. Ausztrália-i Magyar Találkozót, mellyel egybekötve van 
tervbe véve a Szt. László Rend találkozója is. A nagyszabású társadalmi 
esemény, mely már megelőzőleg is megmozgatta az Ausztrália-i és 
más földrész magyarságát is, ezúttal is az évad legnagyobb találkozójá
nak indul. Ifjúságunk ezúttal is várakozással tekint az összejöveteI-felé, 
mely alkalmat ad szüleik régi kapcsolatainak felújítására és egymás 
megismerésére. 

Sydney, North South Wales, Ausztrália. F. évben augusztus 9-15-ig 
volt tervezve a Világ Frontharcos Találkozó, melyre meghívást kaptak 
az európai francia és német frontharcos szövetségek, valamint a MHBK 
is. A helybeli MHBK főcsoport élén dr. Jani István szds-sal ünnepé
lyes társas vacsorát rendez a meghívottak tiszteletére. Beszámoló a 
B.L. következő számában. 

Toronto, (Ontario, Kanada). Az 1974-ben megvalosult 1,000,000 dollár 
értékű Kanadai Magyar Kultúrközpont nagytermében 1975. augusztus 
21 és 24-e között zajlott le a szabadvilági magyarok kongresszusa. 4 vi
lágrész magyarságának 120 küldöttje vett részt és megalakították a 
következő öt munkabizottságot: 1./ A magyar kisebbségek sorsa a szOm
szédállamokban. 2./ A magyarságtudat fenntartása a magya ifjúság
ban. 3./ A magyar írás a szabadvilágban (irodalom és sajtó). 4./ A ma
gyar emigráció politikai célkitűzései. 5./ A magyar emigráció egységes 
eljárásának biztosítása. 
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A kongresszus átérezve felelősségét, mely az elkövetkező nemzedé
kek ma.gyar nevelése terén az emigráció-ra hárul, az alábbi határoza
tot hozta : "A SZéchenyi Társaság javaslatára a Kongresszus egyhan
gúan kimondja a MAGYAR TANERŐK képzésének szükségességét, 
melynek első lépése egy alapítvány útján állandósított MAGYARSÁG
TUDOMÁNYI TANSZÉK sűrgős felállítása." 

Calgary , (Alberta, Kanada). A SZéchényi Társaság (Széchényi Society 
Inc.) hivatalosan működő társadalmi egyesület eddig két szak-könyv
tárat állított föl a Montreal (Quebec) Loyola és a Calgary-i (Alberta)"egye
temen. Hatvan egyetemnek és kOllégiumnak 26 magyarságtudományi 
könyvet küldött. 1964-1970-ig magyar nyelv és irodalmi tanszéket mű
ködtetett a Loyalában. Támogatja a The Canadian American Review 
of Hungarian Studies című folyóiratot és a Magyar Lektorátus működé
sét és állandó magyar tanszék felállítására törekszik a Toronto-i (On
tario, Kqnada) egyetemen. Az állami támogatás a· multikulturális Ka
nadában megvan, de magyar részről a szükséges összegeknek még 
alig húsz százaléka gyűlt össze. A magyarságtudomány állandó egyetemi 
tanszéken való megszólaltatása és fenntartása tehát az emigrációs 
magyarság áldozatvállalásától függ. 

Holy Hill (Wi., Am. Egyesült Államok). A Mária kegy templomnál, 
Szt. István nap alkalmával, 1975. augusztus 16-án a Milwaukee-i és 
körnYékbeli magyarok zarándoklatot tartottak. A magyar találkozón 
több bajtársunk vett részt, köztük vitéz Horváth Árpád szds., Fogarasi 
József alhdgy. továbbá Lake Geneva-ról Jegenyés Pál főtörm. A bajtár
si találkozót, mely a viszontlátás jeg~ében, annyi régi emlék feleleve
nítésével kellemesen telt el, meg fogjáK ismételni. 

Somerset, (N.J. Am. E.A.) magyarsága 1975. szeptember 13-án, szom
baton ún. Magyar Nap-ot tartott, melyen több mint 6.000 lelkes magyar 
tolongott bajtársainkkal együtt és gyönyörködött Cserkészeink szebbnél 
szebb táncszámaiban (N.B.csop. vez. 1975. szept. 16). 

Bajtársi levél 
ifjúságunk az élen 

Perjésy Attila, North Brunswick-i (N.J., U.S.A.) lakós , csendőr gyer
mek, a New-Branswick-i Csoport tagja 1975. augusztus 9-én a B.L. és az 
adminisztrációs kiadásokra $Ifi.OO-t adományozott. Amikor az adományt 
hálás köszönetünkkel együtt ezúton is nyugtázzuk, alkalmilag szeretnénk 
többet is tudni kedves fiatal bajtársunkról. Addig is kívánunk előreha
ladásához sok szerencsét és bOldogulá st. 

Dr. Vida László, Chicago-i (Ill. U.S.A.) lakes, Vida József őrm. 
bs-unk fia a Montreal-i (Loyola, Quebec, Kanáda) egyetemen fogorvosi 
diplomát és száj-sebész szakorvosi képesítést nyert 1975. augusztus hóoan. 
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Ifj. Iski János, Chicago-i (Ill. U.S.A.) lakos, Iski János tőrm . bs-unk 
fia mérnöki diplomát szerzett. Jelenleg a Chicago-i Edison Villamos
sági Társaságnál nyert alkalmazást. 

Örömmel és büszkén gratulálunk fiaink által elért szép eredmény
hez, s kívánunk t~vábbi előrehaladást és szép sikert mindkettőjüknek. 

Születések, házasságok 

Klekner (Korompay) Lászlónénak, Dr. Jani István szds. bs. leányá
nak Sydney-ben (N.S.W., Ausztrália) újabb fia született, aki dr. Jani 
szds. bs. negyedik unokája. Őszinte szerencsekívánatainkat küldjük a 
szülőknek és a nagyszülőknek is . 

Néhai Pálfy Sándor, csendőr alezredes unokája, Fekete László és fele
sége Pálfy Ágnes torontói (Ont. Kanada) lakosok leánya Katalin 1975. 
október 4-én esküszik örök hűséget doljei Czernkovich Miklósnak a 
torontói Árpádházi Szt. Erzsébet templomban. 

Gratulálunk és szerencsét, sok meghitt boldogságot kívánunk a fiata
loknak és a kedves Szülőknek is. 

Tagfelvételek, elismeré's, képesítés 

Felvétel a Magyar Vitézi Rendbe. Vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc 
vezds. Úr a Magyar Vitézi Rend főkapitánya vitéz nemes Tassányi 
József főtörm. fiait, nevezetesen: Ifj. Tassányi József, Tassányi István 
János, Tassányi György Imre és Tassányi Péter Pál vitézi váromá
nyosokat 1974. december 7-én a Vitézi Rendbe felvette és azokat vitézzé 
avatta az Ausztrália-i Vitézi Hadnagy 1975. január 21-én kelt l/A1975. 
sz. értesítése szerint. 

A Szent László Társaság és Rend vitéz dr. Botond Pál orvos szds, 
valamint Majsay Ottmár vk. őrgy. (Sydney, N.S.W., Ausztrália) csendőr 
bará~ bs-aknak 1975-ben a Rend Lovagkeresztjét adományozta. 

A Nagy Konstantin Nemzetközi Lovagrend (Svájc, Európa) a Rend 
ezüst parancsnoki Csillagját adományozta Dr. Jani István szds. bs . 
Sydney (N .S. W. Ausztrália) lakosnak. 

Gonda Zsigmond. 1. őrm. bs-unk 1974. évben megszerezte Wisconsin 
(A.E.A.) államban az építészi oklevelet. Az elméleti vizsga kitűnőe n 
végződött. Azóta Milwaukee (Wi.) mellett egy farmházat épített. Első 
gyakorlata saját háza udvarában egy teljesen új autó-garázs volt, melyet 
egyedül épített meg sikeresen. 

Az új tagoknak, valamint az elismerést illetve eredményes szakké
pesítést nyert bajtársainknak őszinte szerencsekívánatainkat küldjük és 
szívből gratulálunk. 
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Betegségek, felgyógyulás~k 

Vitéz Király Gyuláné, Sao Paulo, Brazilia, Délamerikából f. ,évi 
szeptember 14-én kelt levele szerint férje vitéz Király Gyula ezds. dr, a 
MKCsBK örökös tb. vezetője hetek óta tartó nagyon kellemetlen 
bronchitis sel küzködik és a szemei is fájnak, nem tudta a kért ci'kket 
megírni. Őszinte együttérzéssel kívánunk Ezredes Úrnak mielőbbi gyó-
gyulást, jó erőt és egészséget. A cikket türelmesen várjuk. Il 

Lajtaváry László szds. még 1974. október 23-án lakásán kömiyebb 
szívszélhüdést szenvedett, melynek következtében több mint fél eszten
deig állott a helybeli (Bregenz, Ausztria) kórházban ápolás alatt. Jelen
leg már lábadozik. . 

MKCsBK 231. sz. bajtársunk az évet bepólyázott kézzel kezdte, 
1974. december 24-én megjegesedett tank tetejéről leesett, a kezében 
lévö üveg eltörött és csúnyán felvágta. a kezét. Operálni kellett, s alig 

-gyógyult be a seb, influenzát kapott. Újabb két hetet töltött ágyban, 
betegállapotban. Azóta jobban van. 

Rangos József Oberwart (Felsőőr) Ausztria a helybeli kórházban 
fekszik gyógykezelés alatt áll. 

Hordós Gyula fötörm. (Oberwart Felsöör) Ausztria. Betegeskedik, 
teljesen munkaképtelen. Szívtágulás, sérvek és nyelési nehézségek bánt
ják. Kevés nyugdíjából él. 

Pogány Ferenc ezds. özvegye (Simbach-Kirchberg, Ny. Németor
szág) f. évi június havában súlyos operácion esett át, s az azzal járó fáj
dalmak és anyagi kiadások nagyon igénybe vették. Most már Kobaid 
besugárzás után jobban érzi mag~ít, de az orvosi felügyelet továbbra is 
szükséges. 

Tóth József törm. Franciaország-i területvezetőnk felesége elég sú
lyos beteg, állandóan orvossággal él írja Tóth tőrm. 1975. július 6-án. 

Kultsár Lajos alez. London, Anglia, behívás át várja a kórházba, ahol 
már eddig is több ízben operálták. Isten segítse, hogy ez is sikerrel 
járjon. 

Török Dezső alez. özvegye, Norwich, Norfolk, Anglia, f. évi május 
hó 2-án jobb csuklója eltörött, s öt hétig gipszben volt, kézfeje ma is 
fáj és állandó~m meg van dagadva. Többször betegeskedik. Férje hét 
éve, hogy elhúnyt, néhány igazán jó barátja enyhíti egyedüllétét. 

Beöthy Kálmán ezds. özvegye, az Amerikai Egyesült Államokban 
élő fiánál tett látogatást, mikor is az utcán elesett 1975. tavaszán, s 

-karját törte. Azóta gyógyulóban. 
Kiss Sándor főtörm. Lake Geneva, Wi.A.E.A.-ból kapott értesítés 

szerint magával teljesen tehetetlen, beszélni nem tud, kerekes toló
székben ülve telnek napjai. Jobb karját és jobb lábát egyáltalán nem 
bírja használni. 

Szabadkai István őrm., Val D'Or, Qliebec, Kanada. A múlt év óta 
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betegeskedett, mikor végül is 1975. május 9-én máj operáción esett át 
Montreálban,mely sikeresen végződött. Azóta ismét otthon, felesége 
gondos ápolása mellett a gyógyulás útján van. 

Várhalmi János őrm. a Los Angeles-i (Cal. A.E.A.) csoport tagja 
súlyos szembetegséggel kórházban volt, .ma is orvosi kezelés alatt áll 
Los Angelesben. 

Bajtársainknak, hozzátartozóiknak jobbulást, erőt egészséget és teljes 
felgyógyulást kívánunk. -

t 
Halottaink. 

ŐEMINENCIÁJA MINDSZENTY JÓZSEF bíboros, Magyarország 
hercegprímása, Esztergom-i érsek, a keresztény magyar egyházak 
Istenadta jogainak hitvallója, a magyar-Haza és Nemzet szabadságá
nak és függetlenségének rendületlen védelmezője, az emberi szabad
ságjogok harcosa 1975. évi május hó 6-án Bécs-ben (Ausztria) az Irgal
masok kórházában 83 éves korában rövid betegség után elhúnyt. 

A B.L. megelőző számában, május 3-án még lenyugtázta a "Har
cunk" átvételét, 6-án már eltávozott közülünk ~ 

Percekkel azután, hogy a hírügynökségek útján a világ minden 'tájá
ra eljutott a hír, hogy a Bíboros meghalt, -a telefon szünet nélkül csen
gett s jóformán minden országból aggódó és megdöbbent kérdések 
árasztották el a bécsi Pázmáneumot: Mi történt? 

Munkatársai fáradtan, kimerülten adták meg a szomorú tájékozta
tást. Igen, ők voltak azok, akik legelőször döbbentek rá a megváltoz
tathatatlan valóságra: a Bíboros már nem mondja el többé reggeli mi
séjét a kápolnában és nem jelenik meg közöttük többé az ebédlőben, a 
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fogadóban, dolgozó szobájában, hová annyiszor hívta őket a nap folya
mán. Ök már tudták, hogy az egyház hű fia , aki az igaz ügyért harcolt 
belevetve történelmi tekintélyét, állása súlyát, egészségét és életét is, 
nincs többé. Elment. Akarata már csak végrendeletében él. 

Hogy mi is történt, egyszerű és kézenfekvő . BogotábQl (Colombia) 
Caracas-ból (Venezuela), Dél-Amerikából tért repülőgépen vissza, hol 
"az Ö magyarjait" látogatta fáradtságot nem ismerve április 27-én 
vasárnap. Már 11 órakor misét mondott a Pázmáneum kápolnájában 
minden pihenés nélkül. Utána már alig ebédelt, arca sápadt volt, sár
gásszürke, de mégis május 2-ára tervezett skandináviai útjáról beszélt. 
Másnap hétfőn már nem tudta elmondani 7 óra 15 perckor szokásos 
miséjét fájdalmai miatt. Orvosa javaslatára még délelőtt a bécsi Ir
galm~sok kórházába szállították, hol kezelés alá vették és kivizsgálás 
következett. Az orvosok vese zavarokat állapítottak meg és prostata 
operációt láttak szükségesnek az elzárodás elkerülése érdekében. Május 
6-án 9 órakor megoperálták. Bár az operáció sikerült, az altatásból 
már nem ébredt fel és 2 óra 15 perckor az orvosok minden erőfeszítése 
ellenére, hogy szívét működtessék; megszünt élni, visszaadván nemes 
Lelkét Teremtőjének. 

Március 29~én töltötte be 83. életévét. Utolsó szavai, mielőtt a műtő
be bevitték: "Legyen meg az Isten akarata ." Az Úr bizonyosan mond
hatta: "Gyere kedves Fiam; jó munkát végeztél. .. " 

Halálhíre futótűzként - terjedt Bécsben is. A Pázmáneum II. emeleti 
ablakából fekete zászlót lengetett a szél és fáradt, fekete ruhás magyarok 
jöttek egyre többen és többen. 

Május 9-én reggel a Szt. István Bazilikában ravatalozták föl , a főol
tár előtt, papok, apácák imádságos virrasztása, magyar cserkészek 
díszőrsége között 24 órán keresztül jöttek a magyarok, a bécsiek,. hogy 
búcsút vegyenek Tőle. -

Másnap, május 10-én déli 12 órakor vette kezdetét a főpapi gyászmise, 
melyet König Ferenc bíboros, bécsi hercegérsek mondott Ádám György 
München-i magyar főlelkész és Mészáros Tibor pápai kamarás a Bíbo
ros úr titkárának segédletével. 

A nagymise végen Dr. Közi-Horváth József pápai prelátus, volt or
szággyűlési képviselő , az Európai Szabad Magyar Kongresszus jelen
iegi elnöke mondott magyar nyelven szentbeszédet. Mondotta, hogy 
Mindszenty bíboros nemcsak beszélt emberi jogokról, emberi méltó
ságról, hitről, vallásszabadságról, hanem tett is érte valamit és szem
benézett a következményekkel. Ezért az egész magyarság várja Mind
szenty József teljes és maradéktalan rehabilitálását. 

Jelen voltak a bécsi követségek képviselői, nemzetiségi képviseletek, 
közel száz magyar katolikus pap, ott volt legkisebb leányával Warbur
ga királyi hercegnővel Dr. Habsburg Ottó királyi herceg, 's a Bíboros
nak annyi szeretett magyarja szinte a XII. századbeli hatalmas bazi
lika majdnem minden részében a közel 3000 gyászoló között. 
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Résztvett még a nagymisén Csertői prelátus a Vatikán főügyészhe
lyettese, Msgr. Szabó János South Bend-ből (Ind. Egyesült Államok) az 
Amerikai Katolikus Liga képviseletében, Ft. Ruzsa Párizs-ból, aki a 
Bíboros Urat az év elején venezuelai és colombiai útjára elkísérte. 
Ott voltak Schlachta Margit szociális nővérei, s a Buffalo-i (N. Y.) ked-
ves nővérek. 

A Bíboros Úr végrendeletében azt hagyta meg, hogy idgl. nyugvó-
helye Mariazell (Ausztria) legyen, s mivel König bíborosnak négy napra 
Fatima-ba kellett repülnie Portugáliába, a koporsót a gyászmise után 
a Hietzing-i temető kriptájába szállították. 

A tulajdonképpeni temetés május 15-én Mariazellben ment végbe. 
Indulás előtt még kinyitották a súlyos külső érckoporsót és szülei sírjá
ról hozott földet helyeztek el benne. A menet reggel 5 órakor indult el 
és három órán keresztül haladt az osztrák dombok, zöld mezők és hófed
te csúcsok között Mariazell felé. 

A steierországi határt átlépve Mariazellben a koporsót a polgármes
ter és a főapát fogadta, majd megalakult 11 órakor a temetési menet. 
Elől a papság, közel 300 pa. König bíboros után Döpfner bíboros, 
müncheni érsek, László István burgenlandi megyéspüspök haladt. 
Jöttek a máltai lovagok, a traiskirchen-i magyar menekülttábor kis 
csoportja, a koporsó után a Bíboros Úr Mindszenttől érkezett két uno
kaöccse és az egyiknek a felesége. Az ő kijövetelöket egy távoli rokon, 
aki az Egyesült Államokból érkezett a temetésre segítette elő, autóval 
ment el értük és szerezte meg a hatósági hozzájárula~t is'-

Pontosan 11 órakor megszólalt a kegy templom összes harangja, a 
kezdetét vette a nagymise. A Burg Castle-i (Nyugat Németország) ma
gyar iskola növendékeinek énekkara énekelte az "Ecce sacerdos" ősi , 
ünnepélyes, főpapoknak járó éneket. A templomban minden hely meg
telt. A szentbeszédet Ft. Werenfried Van Straaten premontrei atya né
metül, Ft. Ádám György főlelkész pedig magyarul mondotta. Maga a 
szertartás három nyelven, latinul, németül és magyarul volt. 

A feloldozást németül Döpfner bíboros, míg magyarul László püspök 
adták meg. A mise alatt az 1938-as Eucharisztikus himnuszának több 
szakaszát énekelték a Burg Castle-i diákok és velök énekelték mind, -
még a nem magyarok is. 

Most következett a szentmise legmeghatóbb jelenete. A bíborosok és 
püspökök kíséretében Hercegprímásunk koporsóját a Szt. László mel
lékkápolnába vitték és mikor a piros fehér zöld címeres zászlóvalleta
kart koporsót a beszentelés és áldás után Szelepcsényi György prímás 
végső nyughelye mellett elkészített 5 méteres kriptájába engedték le, 
négyezer magyar ajkán dübörgő erővel és meg nem alkuvóan felhang-
zQtt nemzeti imádságunk, a magyar Himnusz. Ennek a Himnuszunk
nak a hangjai mellett érkezett be ideiglenes nyugovó helyére a huszadik 
század legnagyobb magyarja, leghűségesebb katolikus főpapja és meg
győződésünk szerint Isten új magyar szentje. 
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Talán nem kell 700 évet várnunk a szenttéavatásra, miként az Ár
pádházi Szent Margit esetében megtörtént. 

(Ft. Mészáros Tibor és Dr. Pogány András beszámolóinak felhaszná
, lásával.) 

hercegprímás arcképe 1975-ből 

néhai Mindszenty József bíboros 
ravatalon Máriazell-ben (Ausztria) 

, 1975. május 15-én 

Nagyméltóságú DR. RAVASZ LÁSZLÓ a Dunamelléki Magyar Re
formátus Egyházkerü\et 25 éven át püspöke, a Kálvin téri ref. templom 
lelkipásztora, a református egyháztörténelem kimagasló hirdetője, a 
volt magyar felsőház tagja, a Magyar Tudományos Akadémia th. tagja, 
számos vallásos és irodalmi mü szerzője 1975. augusztus 6~án Budapes
ten hosszas betegség után 92 éves korában elhúnyt. 

1882. szeptember 29-én született Bánffyhunyadon (Kolozs vm.) theo
lógiai és jogi tanulmányait a Kolozsvár-i egyetemen végezte, ahol ké
sőbb theológiai tanár és segédlelkész lett. 1921-ben, mikor romokból 
épült az ország, romokból épült újra az egyház is. Hamarosan a Kálvin 

,-
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téri templom lelkészévé, majd a Dunamelléki Egyházkerület püspö
kévé választják. Prédikációi országszerte ismertté tették nevét. 

1945-ben is őrhelyén maradt. 1948-ban, mikor látta, hogy az egyház 
elveszíti iskoláit, benyújtotta lemondását. Mikor a tiszta igehirdetés 
már lehetetlenné vált Leányfalura költözött, honnan 1956-ban rövid időre 
Budapestre ment. 90 éves születésnapját még jó erőben töltötte el, de 
utána már gyengülni kezdett, bár a Zsoltárok Könyvének magyaráza
tán dolgozott. Közel két évet töltött kórházban, hol a keresztyén ember 
Isten akaratában megnyugvó lelkületével készült az utolsó útra és érke
zett meg Urához: "Tudom, hogy tetteinkért felelősséggel tartozunk a 
történelemnek és felelősséggel tartozunk Istennek. A történelem ítéle
tét felemelt fővel várom, Isten ítéletét arcra borulva hordozom abban a 
reménységben, hogy irgalmas lesz hozzám azért, Aki érettem is meghalt 
a kereszten." 

A külföldön élő magyarság nagy barátját vesztette el Ravasz László-
\ 

ban. Olyan fontosnak tartotta a magyar határokon kivül, közelebbről a 
legnagyobb létszámú és legszervezettebb csoport, az Egyesült Államok
ban élő magyarság szolgálatát, hogy pár é'v.vel ezelőtt üzente egyik le
velében: "Vigyázzatok az amerikai magyar~ágra, mert ugyanaz ma a 
szolgálata népünk életében, mint volt valamikor a fejedelmi Erdélyé." 

Augusztus l3-án temették el hitvese mellé Budapesten a Farkasréti 
temetőbe. 

A ravatalát borító koszorúk egyikén ez a felírás volt olvasható: 
"Szeretettel és hálával az amerikai református magyarság." 
(Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1975. szept. 7) 

PINTÉR ALADÁR m. kir. csendőr ezredes Buenos Airesben, (Argen
tina, Dél Amerika) 1975. június 9-én reggel, váratlanul 84 éves korában 
csendesen elhúnyt. A nagyszebeni közös hadapród iskola elvégzése után 

29. 



191O-ben a 29. közös gyalogezredhez került Nagybecskerekre (Toron
tál vm.), mely alakulatnál mint szakasz, majd század pk-ként szolgált az 
I. Világháborúban. Mikor két éves orosz hadifogságból megszökött és 
haza került, a M. Kir. Csendőrséghez kérte magát, hol különböző beosz
tásokban töltött példaadó és eredményes szolgálata után 1940-ben a ma
rosvásárhelyi X. csendőr kerületnek lett a parancsnoka. 

A háború után is eredményesen működött. Az Indela Siemens gyár
ban hamarosan vezető beosztást ért el. 16 és fél év után munkatársai 
aranyéremmel búcsúztatták. 

A magyar életben is példaadóan és készségesen állta meg helyét. 
Hosszú éveken át volt a helyi csoport vezetője, több magyar egyesület
nek vezetőségi tagja. 1973-74-ben MKCsBK Vezető bajtársunknak előre 
haladott kora miatt bekövetkezett visszalépése után hosszadalmas, időt 
és energiát igénybevevő levelezést folytatott az utódlás rendezése tár
gyában, mely 'végül is eredménnyel járt. Pintér ezredes Úrnak mindig 
volt ideje, hogy ott legyen ahol szükség volt rá, ahol kellett egy segítő 
kéz, egy békitő szó. 

Ravatalánál százával jelentek meg bajtársai, barátai, tisztelői. A be
szentelési szertartást P. Domonkos László végezte. Szívhezszóló, meg..' 
ható búcsúztatót mondottak a MKCsBK nevében Dr. Képíró Sándor 
szds., a MHBK-től Dr. Sömjéni Ernő, a Turáni Érdekközösség részé
ről Szabó Sándor, míg a Magyar Segélyegylet nevében Tóth Szegedi 
Mátyás búcsúzott tőle, mint hosszúéves vezetőségi tagjától. Vitéz 
Vattay . Ferenc ezds. úr a MKCsBK volt vezetője a helyi lapban mél
tatást írt róla. Szeretett családja felé őszinte részvétünket küldjük. 
Távozása veszteség mindannyiunknak. Példája, szelleme, utolsó üze
nete legyen útmutatás a jövőre: "Ne engedjük elfelejteni, hogy volt egy 
M.Kir. Csendőrség, mely hazáját és nemzetét közel egy évszázadon át 
híven, becsülettel és vitézül szolgálta! " 

KÁDÁR FERENC m. kir. csendőr szakaszvezető Antibes-ben (Fran
ciaország) 1975. július hó 20-án, hosszú szenvedés után családja körében 
62 éves korában csendesen elhúnyt. Csendőrségi szolgálata után a francia 
idegen .légióban szolgált, honnan hadirokkantként szerelt le, s sokat 
betegeskedett. 1975. március 14-én súlyos máj és epehólyag operáción 
esett át, 18 epe követ találtak nála, mely a járatot eldugaszolta, s így 
az epe a vérbe kerülve súlyos sárgaságot okozott. Vérátömlesztést ka
pott, súlyt vesztett, s igen legyengült. 20 napi kórházi kezelés után ha
zakerült, hol felesége és érettségi előtt álló, leánya ápolták odaadó 
gondoskodással. A B.L. hűséges támogatója volt. A Magyar Kis Ezüst 
Vitézségi Érem, több francia kitüntetés, a MKCsBK 25 éves Jubileumi 
érme tulajdonosa és a Szt. László Lovagrend és Társaság tagja volt. 
Gyászolják felesége , özv. Kádár Ferencné, gyermekei Sándor, Margit és 
Ferenc, fivére Kádár Sándor az Óhazából (Bihar vm.). és szeretett ba
rátai és bajtársai. Az Úr adjon Neki örök nyugodalmat. 
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BOGDÁN JÓZSEF m. kir. szkv. lovas törzsőrmester, a New Bruns
wick-i (N.J.H (Egyesült Államok) csoport tagja Somerset-ben, 1975. évi 
augusztus 21-én 64 éves korában, hosszú betegség után, tüdőrákban el
húnyt és visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. A MKCsBK tagja volt 
kezdettől fogva az utolsó napig. Az új hazában kitanulta a vízcső szere
lést és készséggel segítette egyházát is és bajtársait is. 

A New Brunswick-i csoport saját halottjának tekintette és adta meg 
Neki a végtisztességet. Az egyházi szertartást Nt. Dr. Kósa András ref. 
lelkipásztor, a távollévő lelkész apósa tartotta, aki nyugdíjazásáig 
résztvett minden Csendőr napon és az Elhúnytat személyesen ismerte. 

" Itt a földön csak vándorok vagyunk - mondotta Dr. Kósa Nagytisz
teletű úr - és a mi halottunk, bár egy kiváló testületnek volt a tagja , 
mégis földönfutó lett. Szíve, lelke azonban magyar maradt, mert val
lásfelekezetre való tekintet nélkül mindenkinek segített, ahol csak 
tudott. " 

A Bajtársak nevében Horváth Sándor zls. csoportvezető vett búcsút 
és elmondotta utolsó találkozásukat, mikor is hívta a piknikre, melyet 
"ő már ott fenn tartott meg." Bogdán törm. hűséges bajtárs volt, mon
dotta a csoportvezető, "aki megtalálta a jó Isten kezét, Aki majd vezeti őt 
Csaba királyfi seregében vágtatva, imádott magyar hazánk felsza
badítására!" Hozzátartozói, bajtársai, jóbarátai fájó szívvel vettek 
búcsút Bogdán Józseftől. Koporsóját 14 csendőr vitte, a menetet Kere
kes János aldgy. vezette, kezében tartva az Elhúnyt tollas csendőr 
kalapját. 

néhai Bogdán József lovas törzs- Horváth Sándor zls. csoportvezető 
őrmester a New-Brunswick-i (N.J., búcsúztatja néhai Bogdán József 
USA.) csoport volt tagja ravatalon. 1. törm-t bajtársai nevében 

GOLUBICH TIBOR, m.kir. tart. főhadnagy, csendőr-barát, a B.L. lel
kes olvasója és előfizetője 1975. tavaszán Willoughby, (Cleveland) Ohio, 
Egyesült Államokban hosszas betegség után csendesen elhúnyt. 

Dr. TÓTH JÓZSEF m. kir. csendőr őrnagy özvegye Perth-ben (Wes
tern Austrália, Austrália) 1975. július hó 3-án meghalt. 
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V. TAVASSY LAJOS m. kir. cső. ezredes felesége Németországban 
hirtelen meghalt. 

Dr. BÉLDY BÉLA, közgazdász, publicista, a Kanadai Magyarság 
(Toronto, Ont.) főmunkatársa, csendőr-barát Torontóban 1975. június 
30-án 72 éves korában váratlanul elhúnyt. 

Sárréten (Fejér vm.) született, egyetemi tanulmányait Budapesten 
és Londonban (Anglia) végezte, Villánynak (Baranya vm.) volt kormány
párti országgyűlési képviselője és harcolt az ország földmíves lakossá
gának érdekében szociális reformokért. 1947-ben hagyta el Magyaror
szágot és 1969-ig a Cleveland-i Magyar Rádiónál dolgozott. A keresz
tény morál apostola volt. Ízzó magyarságát, becsületes hitét szíve utol
só dobbanásáig megőrizte. Temetése Torontóban volt 1975. július 3-án. 
Hamvait egyetlen leánya kívánságára hazai földben fogják elhelyezni. 
(Jegenyés Pál főtörm. írt emlékére bajtársi búcsúztatót, melyet a B.L. 
más helyén közlünk.) 

SALLAl JÓZSEF okl. erdő mérnök, erdőtanácsos (azelőtt Alsó-Len
gyend, Heves vm.) m. kir. tart. főhadnagy, csendőr-barát, a B.L. 01-
vasója 1975. évi augusztus 8-án Calgary-ban (Alberta, Kanada) 82 éves 
korában, rövid betegség után csendesen elhúnyt. Gyászolják özvegye, 
fia, családja és kiterjedt rokonsága. Ft. Horváth Miklós temette el 
Calgaryban aug. 12-én és v. Duska László százados búcsúztatta. Ma
gyarságát mindig megvalló hűséges keresztény és jó bajtársunk tá
vozott el személyében. 

Vitéz nemes TASSÁNYI JÓZSEFNÉ, St. Leonárdon (Sidney, N.S.W., 
Ausztrália) 1970. július 6-án hirtelen meghalt. Férje vitéz nemes Tassá
nyi József m. kir. szkv. csendőr főtörzsőrmester, valamint fiai, leánya, 
veje, három unokája, kiterjedt rokonsága és tisztelői gyászolják. Urá
nak hűséges, odaadó élettársa, gyermekeinek áldozatos, magyarnak 
nevelő édesanyja volt. (v. T.J. St. Leonard 1975. július 13) 

Kőrősszegi és adorjáni gróf CSÁKY GYÖRGY, közösségünk ba
rátja, a Szt. László Lovagrend tagjának felesége Oshawában (Ont. Ka
nada) 1975-. augusztus hó 21-én 54 éves korában váratlanul elhúnyt. 

Elhúnyt Bajtársainknak, bajtársaink eltávozott Hozzátartozóinak 
adjon a Mindenható őrök világosságot, békességes pihenést. A gyászo
ló Családnak, az ittmaradt Hozzátartozóknak pedig őszinte együtt
érzésünket és bajtársi részvétünket fejezzük ki. 
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Értesítések 

Könyvismertetés 

FEDERAL LAW ENFORCEMENT AGENCIES by Dr. Béla Rektor 
Amerikai szövetséges törvényvégrehajtó alakulatok. Írta dr. Rektor 

Béla, az Arizóna-i (A.E.A.) állami egyetem tanára. Kiadta a Danubian 
Press, Inc., Astor (FIa.) 1975-ben 408 oldalon. Ára kemény vászonkö
tésben $12.50. 

Az Amerikai Egyesült Államok rendkívüli gyors fejlődése, területi 
gyarapodása és bűnözési arányszámának emelkedése, a bűnözés meg
előzése és üldözése szükségessé tette, hogya szövetséges központi tör
vényhozó testület a Kongresszus (Congress) által hozott törványeket 
országszerte végrehajtsa és beleillesszék az igazságügyi közigazgatás 
helyi, törvényhatósági, állami és szövetséges rendszerébe. 

Dr. Rektor Béla szds. bs. az igazságügyi közigazgatás rendszerébe 
tartozó különféle rendőri alakulatokat sorolja fel és f&glalkozik azok 
létesítésével, hatáskörével és működésével. Ezen alakulatok műkö
dése kiterjed többek között az országház (Capitol) őrzéséie, államvé
delmi, vám jövedéki- posta ellenőrzési ügyekre, ellátják a parti őrsé
get, a tábori csendőrséget, a nemzeti parkókat. Hozzájuk tartozik a be
vándorlás és honosítás, gyógyszer és élelmicikkek egészségügyi ellenőr
zése s a kábítószerek. tiltott forgalomba hozatala is. -

A könyv nemcsak hosszú éves kutatómunka, forrásmunkák felkuta
tásának eredménye, hanem a különféle rendőri alakulatok vezetőivel 
való eszmecserék is hozzájárultak annak teljességéhez. 

Dr. Vern L. Folley az Illinois-i (A.E.A.) Állami Egyetem Rendőrségi 
Intézetének igazgatója az előszóban méltatja a könyv rendkívüli értékét 
a tudományos szakirodalom szempontjából és ugyanakkor ajánlja azt 
mint gyakorlati kézikönyvet a joghallgatók, részére. 

A szerző kimagasló teljesítményéhez dr. Folley professzor szeren
csekívánatait fejezi ki. 

A könyv előzetes ismertetése megjelent a B.L. 1975. évi 1-6 szám 78. 
oldalán. 

HARCUNK ... 1920-1945, A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG! Összeállí
tották és kiadták Simonsits Attila pc. hdgy. és vitéz Kövendy Károly 
cső. szds. bs-aink. Nyomta a Sovereign Press, Oakville, Ont., Ka
nada, 1975-ben. 

A könyv 540 képen mutatja be a magyar múlt 25 esztendejét és állít 
emléket ifjúságunknak és büszkeségünk, a magyar fegyveres erőknek. 
Puha kötésben 322 oldalon fekete fehér fényképfelvételekböl álló 
gazdag képeskönyve annak a negyed századnak, melyben felnőt-
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tünk, mely a fejlődő szociális élet annyi reformját valósítottq meg 
és .oem kapta meg az annyira megillető méltánylás minimurnát sem. 

(Bajtársaink, - akik még nem tették - küldjék el a kézhez vett könyv 
térítési árát - $11.00 példányonkint - a múzeum címére.) 

A Múzeum hírei 
Az MKCsBK Levéltár és Múzeumokhoz az alábbi adományok érkez

tek meg melyeket a Leltárba való felvétel után a MÚZEUM nyugtáz 
hálás köszönettel: 
V.J. , Bruxelles (Belgium, Európa) 1 belga tths. cső. zubbony, csákó, 
derékszíj és 1 pár pokavédőszíj. Július 10/1975. 
Sz.L. Hamilton (Ont. Canada) 1 bilincslánc, 2 bőrlukasztó. Július 
14/1975. 
H.I. fbdgy. (U.S.A.) 1 köpeny és 1 zubbony. Július 21/1975. 
Dr. Szabolcsy-Szmolár Pál, Toronto-i (Ont. Kanada) lakos, sport-újság
író a magyar olympiai kardvívó keret tagja $100.00-t adományozott a 
csendőr múzeum javara. Közösségünket értékelő nagyösszegű támoga
tását hálás szívvel köszönjük. 
Vitéz Erdélyi István szds . bs-unk egy közös Mindszenty történelmi 
fényképet ajándékozott a Múzeumnak. 
Székely Molnár Imre író 1975. év tavaszán egy 200 éves Mária Terézia 
idejéből való aranysujtásos fehér selyem férfi díszkabátot ajándéko
zott a Múzeumunknak, Felesége pedig értékes dokumentumokat. 
(Múzeumőr, Etobicoke, Ont. Kanada.) 

Helyreigazítások 
A B.L. 1975. évi június 30-án kelt 1-6 számában hozott közlemények

kel kapcsolatban az alábbi helyesbítések szíves tudomásulvételét kéri~ 
olvasóink: 

4. oldalon a 4. sorban . .. Máramarossziget-i osztálysegédtiszti helyett 
"Máramarossziget-i szárnyparancsnoki. .. 

5. oldalon a 15. sortól: Végre az 1950-es ... foglalkozott helyett 
" ... Végre az 1959-es év végén hazakerűlt, az új rezsim először a 
budapesti Mosonyi úti börtönbe, majd a hírhedt Kazinczbarcika-i 
kényszermunkatáborba irányította, hol a csendőrök részére kijelölt 
kavicsbányában dolgozott főleg. A bánya rászakadt és a lába három 
helyen eltörött, súlyos sérüléséből a budapesti rabkórházban gyógyult 
föl. 1955. július 27-ig AVH (rendőri) felügyelet alatt mint mezőgazdasá
gi munkás dolgozott. Majd 1955. szeptember 5-től az egri ;,Gárdonyi 
Géza' színház vezető díszletfestője lett." 

6. oldalon: 1 sor ... az 1956-os felkelés ... kérte fel. Helyett: " ... Az 
1956-os felkelés idején Észak-Magyarország egyik városában a karha
talom parancsnokává kérték fel és jelölték ki." 
(v.b.T.E. Pittsburgh, Pa. A.E.A.) 
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19. oldalon: A bal felső sarokban lévő fénykép aláírása : "Keresztes 
Lajos Feleségével meglátogatta az eszmei laktanyát ... " helyett: 
Keresztes Lajos Feleségével, valamint néhai Nagy Sándor főtörm. a 
Calgary-i csoport alapítójának özvegyével meglátogatta ái eszmei 
laktanyát ... " A fénykép a múzeumőrt, özv. Nagy Sándornét és Ke
resztes Lajos főtörm-t ábrázolja 1973-ban. (K.L. főtörm. Calgary , Alber
ta, Kanada.) 

39. oldalon: Utolsó előtti sorban : Néhai dr. Székessy Sándor őrnagy 
helyett: "Néhai dr. Székes sy István őrnagy . " 
(Özv. dr. Sz.l-né, Oberwart (Felsőőr) Ausztria) 

82. oldalon: Utolsó bekezdés: A Magyar Nemesi Szövetség a Vité.zi 
Rend védnöksége alatt alakult ~ .. helyett: "A Magyar Nemesi Szövet
ség teljesen önálló alakulás. Hogy a Vitézi Rend Főkapitánya a Ma
gyar Nemesi Szövetség díszelnöke, ez vitéz Farkas Ferenc vezds. Úr 
iránti tiszteletünk megnyilvánulása." Utolsó sorban v. Kállay Tibor 
gyógyszerész, t . fhdgy . helyett: "vitéz Kállay Tibor' m. kir. tart. · had
nagy." 
(V. K.T. Ringau-Netra, Nyugat-Németország) 

85. oldalon: 1. bekezdés: ;,. ~ . a zsidó deportációt vitéz Faraghó 
Gábor altbgy. úr volt cső. felügyelő egy "állj" paranccsal megakadá
lyozhatta volna ... " helyett: "A deportálás politikai és főleg német 
vonalon futott Hitler követelésére. Köztudomású, hogy se az egyikbe, se a 
másikba a felügyelőségnek beleszólása nem volt. A deportálást a néhai 
Kormányzó Úr se tudta megakadályozni, bármennyire is latba vetette 
befolyását, különösen a pápa és a svéd király hozzá intézett tiltakozó 
távirata után. Már az is merész húzás volt részéről, hogy a budapesti 
gettóba n lévő zsidók megmenekültek. Már ebből is látható, hogya cső. 

. fel-ről való állítás nem állja meg a helyét. Mindezektől eltekintve a cső. 
fel-nek közrendészeti , közigazgatási és közbiztonsági ügyekben (ami szin
tén e .tárgykörbe esett) annyi beleszólása sem volt, mint egy tb. szolga
bírónak. Csupán és kizárólag a csendőrség kiképzéséért és fegyelmé
ért volt felelős. (K.L. alez., aki a cső-fel-nél szolgált. London, Anglia) 

A vezetőség levelesládájából 
Európa 

Feketeerdői csoport. Mint egyik Nyugat-Németország-i legidősebb baj
társ írok és örömmel gratulálok megválasztásodhoz. Mi nagyon szét
szórtan élünk így az összeköttetést csak levélírással tudjuk egymás
sal fenntartani. A Nyugat-Németországi bs-ak és a csendőr özvegyek 
közül senkisem szorul segélyre. Mindegyik jó állásban van, vagy olyan 
nyugdíjat kap, melyből megél. Én is igaz szívből kívánom, hogy a jó 
Isten áldása kisérje önzetlen bajtársi ' munkátokat és a kedves munka
társaiddal együtt bajtársi szeretettel üdvözöllek. Július 30-án, mint az én 
f. évi hozzájárulásomat feladtam a címedre 20 dollárt. - 1975. aug.5. 
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T.J. Tourcoing, Franciaország. Kívánok igen jó munkakedvet, igen 
jó egészséget, hogy ezt a nagy munkát, melyre vállalkoztál, híven, 
becsülettel, el tudd látni. A bajtársak a legegyszerűbb munkakörben van
nak, hol bizony nem nagy a kereseti lehetőség. Én teljes erőmmel támo
gatlak. Mellékelve küldök 100 francia frankot a B.L.-re. 1975. július 6-án. 

K.L. London, Anglia. Új kezekbe került a B.L. szerkesztése, mert Tes
tületünk eszméje soha ki nem alszik, hanem tovább él és így minden 
bizonnyal megérjük újságunkkal együtt testületünk alapításának 100 
éves évfordulóját. Tévedtek, akik azt gondolták, hogy nem tudunk to
vábbmenni azon az úton, amit elődeink kitapostak a Csendőrségi Lapok 
hasábjain keresztül. Köszönet és hála a kanadai Calgary-i MKCsBK 
csoportnak az önkéntesen vállalt nehéz munkáért, amihez sok szeren
csét kívánunk. 20 fontot kiutalunk a számotokra, melyet meg is fogtok 
kapni rövidesen. - 1975. július 29. 

Sz.P. London, Anglia. Köszönettel vettük az 1. Körlevelet, s kívánjuk 
és reméljük, hogy eme nehéz és felelősségteljes beosztásában minden 
bs. támogatását és megértését fogja kapni. Bajtársaink fele nyugdíj
ban levő idős és legnagyobb része Londonban lakik. A csoportot egy 
három fős intéző bizottság vezeti. Külön levél megy. Munkájukra Isten 
áldását kérem. Aug. 26. 1975. 

Ausztrália 

A.P. Carlsruhe, Victoria, Kedves Karcsi! Búcsúzásodat a B.L.-től saj
nálattal vettem tudomásul. Nagyon sokat tettél Közösségünkért, sokkal 
többet, mint bárki más. Nem akartad elhinni, hogy a Te munkabí
rásod is véges, ennek folytán túlfeszített munkád letört. Nem tehetsz 
róla, de agyonhajszoltad Magad. Úgy voltál ezzel, mint a nemesvérű 
paripa, amely megszakad a húzásban. Nincs jogomban a Közösség ne
vében beszélni, de a magam nevében nagyon köszönöm az önfeláldozó 
munkásságodat amit Közösségünkért és dicső testületünk becsülete 
tisztaságáért kifejtettél. Gyönyörű munka volt: Karcsi gratulálok. 
1975. július 3-án. 

Dr. T.Gy. Sydney, N.S.W. Ügyvezetői működéséhez a jó Isten áldását 
kérve sok sikert kívánunk. Támogatásunk és együttműködésünk feltét
len és állandó. Az anyagiakra vonatkozó szükséges intézkedéseket azon
nal megtesszük. 1975. aug.2. 

Délamerika 

M.A. Sao Caetano, Brazi1ia. Örömmel vettem 1. sz. Körlevelét. A 
Brazilia-i csoport mind erkölcsi, mind pénzbeli támogatással Ön mögé 
fölsorakozik, számíthat a támogatásunkra. 1975. július 17. 

V.K.Gy. Sao Paulo, Brazilia ... Nagyon jól esett olvasni, hogy az én 
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hűséges Calgary-i csendőr barátaim és bajtársaim Fazekas Lajos kedves 
bs-unk házánál ismét együtt ünnepelték Testületünk születése napját 
és ezen a szép együttesen rólam, az öreg barátról se feledkeztetek 
meg. Kérlek tolmácsold köszönetemet, én mindig megkülönböztetett 
szeretettel gondolok az én Calgary-i bajtársaimra és büszke vagyok 
rájuk. 1975. április 8. 

K.J. Sao Paulo, Brazi1ia, ... Sok keserves fáradozás árán írtam egy 
könyvet, amely egy sorsüldözött honfitársról szól, aki gyerek korában 
Erdélyből Braziliába vándorolt ki a szüleivel, majd 1937-ben hazatért 
Magyarországra, hol akarata ellenére belekerül a háborúba, majd 
szovjet hadifogságba esik. Az írás 2000ldaton 22x30 cm. íveken kézzel 
van írva. Az írásnak egy hibája van, át kellene fésülni, s irodalmi szem
pontból egy kicsit kijavítani. Nem regény, életrajzszerű írás, megtör
tént eseményekről beszél, valamint a braziliai magyarság kivándorlá
sáról is. 1975. július 4. (Érdeklődő bajtársaink írjanak a Szerkesztő
ségbe, s levelüket továbbítani fogjuk. Szerk.) 

Amerikai Egyesült Államok 

H.S. New-Brunswick (N.J.) 1975. június 12-én kelt körlevelet megkap
tam. Az én csoportomra ügyvezető bajtársam mindenféle tekintet
ben számíthat. Mind anyagiakban, mind erkölcsileg 100 %-ban mel
lette vagyunk. Mi eddig is kivétel nélkül támogattuk Ügyvezető Elnö
künket, holott sok mindenben nem értettünk vele egyet. Hiszem, hogy 
az energikus fiatal MKCsBK Vezetőnk, s Ön Keresztes Lajos MKCsBK 
Ügyvezetőnk és a jól összeválogatott törzs vonzó lesz a tévelygő bajtár
sak részére és új lendületet kap a közösségünk élete. Ebben a remény
ben zárom soraimat és kívánok minden ott élő bs-nak jó egészséget, 
Isten áldását a munkájuk sikeréhez. Egy drb. 210.00 dollárról szóló 
csekk melléklet. 1975. aug.15. 

J.P. Lake Geneva, Wi., ... Meleg bajtársi szeretettel üdvözlöm v. 
Tamáska Endre százados bs-at, mint a MKCsBK Vezetőjét és ugyan
csak Keresztes főtőrm. új Ügyvezető bajtársat. Kívánok nekik jó erőt, 
egészséget és az acélnál erősebb idegzetet az új munkájukhoz. 1975. 
július 19. 

T.K. Ardmore, Pa. Köszönöm a bajtársi szellem megnyilatkozását, 
visszahívó meleg szavait, amelyeknek örömmel teszek eleget. Munká
jukra Isten áldását kérem. A múltból okuljunk, s a befolyt hozzájáru
lásokból egyszerűen, a legolcsóbban oldja meg a problémákat. Ritkuló 
soraink, csökkenő hozzájárulásaink és otthoni ak anyagi helyzetére te
kintettel a haza küldendő segélyek ideiglenes beszüntetését javaslom. 
A $12.00-t mellékelem. (Érk. július 11-én, 1975.) 

A-A. ~. Hales Corner Wis. A Körlevelet átadtam a Milwaukee-i 
bs-aknak. Gratulálok, hogy Ön és az ottani bs-ak az MKCsBK tovább
vitelét és a B.L. további szerkesztését és kiadását is - mely az össze-
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kötö kapocs a szabad világban élő bajtársak között - vállalták. Én, . . 
mint öreg nyugdíjas munkás támogatom, mint eddig is tettem. Mellé
kelve küldök $5.00-t a ' B.L.-re. 1975. június 30. 

D.F. Belmont, Cal. Gratulálok és kívánok a bátor vállalkozáshoz sok 
szerencsét. A Körlevelet elküldtem dr. B.L. címére. 1975. aug.6. 

Kanada 

Dr. Sz.L. Lachine, Quebec. A Montreal-i csoport sok szeretettel kö
szönti az Ügyvezető bajtársat és melegen gratulál megválasztásához. 
Az egész Montreal-i csoport bizakodva néz az Ügyvezető bajtársra és 
teljes támogatást/ ígér számára. A B.L. és Központi hozzájárúlást noha 
mindenki maga rendezte, most csoportunk elhatározta, hogy félévi hoz
zájárulást 20 aktív tag után befizet a csoport pénztárából. Ez ' 120.00 
dollár. Csekk m~llékelve. 1975. ~ug.15. 

F.F. Toronto, Ontario. -Sok betegeskedésem miatt sajnos csak most 
tudok válaszolni Karácsony előtt 'írt kedves leveledre. Örvendek, hogy 
Ti vagyis a Calgary-i csoport megmentettétek az Ügyek vezetését és 

' a B.L. szerkesztését, amiheZ az egész Vezetőségnek és az abban részt
vevő bajtársaknak jó erőt és egészséget és sok, sok sikert kívánok. 
Tamáska ' E. beköszöntő soraival minden vonatkozásban egyetértek. 
Én nem teszek különbséget csendőr bajtársak között még akkor sem, 
ha azok más véleményen vannak. De féltem a cs'endőr függetlensé
günket és az utóbbi időben sok sok bajtárs kiesését a közösségi élet
ből. Ha tárgyilagosak és minden csendőrt szerető bajtársak lesztek 
fellendíthetitek a MKCsBK megtépázott tekintélyét. Isten adja, hogy 
úgy legyen! 1975. aug.26. 
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néhai Mindszenty József bíboros kihallgatáson fogadja a Calgary-i 
(Alberta, Canada) magyar egyházak és egyesületek képviselőit 1973. 
szeptember 26-án. (Keresztes Lajos MKCsBK Ügyvezető az előtérben) . - , 
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K~llemes , kegyelemteljes szép 
karácsonyi ünnepeket és szerencsés, boldog . 

Újesztendőt kíván Bajtársainak, hozzátartozóinak és ' 
előfizetőinek a 

M. Kir. Csendőr Bajtársi Közösség Vezetősége 

SZERVEINK: 
A Bajtársi Levél. 

A M. Kir. Csendőr Bajtársi Közösség - MKCsBK - központi 
tájékoztatója. 

Szerkeszti a MKCsBK Vezetősége megbízásából: 
A Szerkesztő Bizottság. Főszerkesztő: Dr. Kiss Gyula. 

Minden cikkért és közleményért annak szerzője felelős. 
Kiadja: a MKCsBK Vezetősége. 

Levéltár és Múzeum 
Bajtársaink gyűjtéséből és adományaiból példás áldozatkészséggel léte
sített és fenntartott otthona történelmi és testületi emlékeinknek. 
Levéltár és múzeumőr: Vitéz Kövendy Károly. A Múzeum címe: 

MKCsBK Archive and Múzeum 
P. O. Box 335, Etobicoke, 

Ont., Canada, M9C 4V3 

Postacímünk : 
A MKCsBK Vezetősége minden pénzküldemény kézhezvételét \B76: ja
nuár l-e után a B.L.-ben fogja elismerni és nyugtázni. Minden levelet, 
hírt, közlemény t, előfizetést és pénzadomány t a következő címre kérünk: 

VETERANS' ASSOCIATION 
of the former Royal Hungarian Gendarmerie 

Administration Centre, 
1328 - 87 Avenue, S.W., 

Calgary, Alberta, Canada. 
T2V OW3 


