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A MAGYAR KIRÁLYI CSENDöR Bft.JTARSI KöZöSSÉG VEZETőSÉGE: 

vitéz Szendi J6zsef 
idgl. pénztáros 

A.I KöZPONr 

Dr. Kiss Gyula 
központi vezető 

vitéz Kövendy Károly 
levéltáros, múzeu.'llőr 

eszrrei laktanyaparancsnok 
nyilvántart 6 

ifj.vitéz Kőrössy Zoltán Domokos Sándor 
érmek és jelvények kezelője B. L. Főszerkesztő 

Vörös Imre 
ellenőr 

vitéz Rácz István 
ellenór 

B./ BAJT/tHSI IEV'm., 

Az MKCsBK hivatalos lapja, központi tájékoztat6ja. PeszáIrol közösségi, egye
sületi és társadalmi eseményei.nla'ől, a magyar élet híreiről világszerte. 

Személyi hírek"könY'Jszemle, közérdekű levelek és értesítések, valamint a 
hozzáj áruIások nyugtázása minden számban. 

Alapította, megindította és terjesztette Graz-ban ( Stájerország, Ausztria) 
~s .kö1TIYékénl9-~7. ~XL á~--1.9-51-J.g a-Gmz-~0r-Baj-társi Assoo.l-~ 
társaság. 

ügyvezető, levelező és kiad6: Jegenyés Pál fótörm. 

Elnök: néhai vitéz Karsay Jenő alez. 

• 

Szerkesztette és kiadta Br>egenzben, Driebergenben, majd utrechtben 1951,V.12-
-től 1964. IX.5.-ig néhai vitéz Karsay Jenő alez. munkatárs: néhai vitéz Karsay 
Jenőné" született Gerencsér Li ly • 

Szerkesztette és kiadta Islingtonban, majd Etibicoke-ben 1964,X.1.-t6l 1975 
VI. 30.-ig, vitéz Kövendy Károly (''M szds. 

Szerkesztette és kiadta 1975 VII. l.-től 1981.XII.31.-ig ~-ban,(A1berta, 
Kanada,) dr. Kiss Gyula és a Szerkesztő Bizottság. 

Szerkesztette és kiadta, ( Vezetői Bajtársi Levél néven), Sarasotában, (Florida, 
U.S.A. ), 1982. I.l.-től 1983 v. 31.-ig vitéz nemes Baranchi Tamáska Endre. 

Szerkeszti 1983 VI.l.-től a Szerkesztő Bizottság, s kiadja a MKCsBK Vezetősége 

Domokos Sándor Dr. Kiss Gyula 
főszerkesztő felelős kiad6 

Minden cikkért és közleményért , annak szerzőj e > a közlésért a kiad6 felelős. 

C. I ~TAR ts MúZEUM. 

Bajtársaink gyüjtéséből és adományaibÓl példás áldozatkészséggel létesített és 
fenntartott otthona történelmi és testületi értékeinknek és a testvéri bajtársi 
egyesületek em1ékeinek. vitéz Kövendy Károly CM., sZds. 

levéltáros és múzeumór. 
C:úre: MKCsBK Hungarian Veterans ' Archive and r.-Juseums 
-- P.O.Box: 335, BroBlCOKE, Ont. Canada M9C J4V3 
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D./ E1'lIGRAClóS ESZMEI CSEN1)()RLAKT.Jl.NYA. 

Megvalósult a Központi Vezetőség, az ügyvezető elnök és közel 200 nemeslelkű, 
áldozatos Bajtársunk, s a magyar Vitézi Rend anyaga- áldozata eredményeképpen 
Etobicoke-ban ( Ontario, Kanada ), 1971. IV. 18. -án. 

A belépéshez személyi iSnEretség, vagy igazo1ás szükséges. 

Látogatás és szállás előzetes levél, vagy telefonközlés alapján. 

Intézményünk hivatalos kanadai hatósági engedély alapj án működik és a kormány
szervek védelme alatt áll. 

vitéz Kövendy Károly CM. szds. 
eszmei laktanyaparancsnok 

Az MKCsBK Vezetősége önként és önzetlenűl intézi világszervezetünk tájékOZ
tató , nyilvántartó és segélyűgyi szolgálatát. 

FELADATAINK: 

1./ Bajtársainkkal az összeköttetést fönntartani~ érdekeiket képviselni~ össze
jöveteleinkről és a személyi változásokr6l őket értesitem. 

2./ Előadások, ilimepélyek, társasvacsorák rendezésével anyagi alapot teremteni 
és ebből, rászoruló bajtársainkat és hozzátartoz6ikat segiteni. 

3./ Ápolni a szolgálati ideálokat és kegyelettel megőrizni emlékét a volt M.K1r. 
Csendőrség azon tagjainak, akik a törvény és a rend szolgálatában az emberi 
szabadságjogok és a közbiztonság védelmeDen Hazájukért áldozták életüket. 

4./ Az állampolgári jogok és kötelességek megismerése és telj esitésében segéd
kezni. 

POSTACÍl'VIUNK: 

A pénzküldemények kézhezvételét a B.L.-ben, vagy ~llevélben elismerjük 
és nyugtázzuk. Minden levelet, hírt, közlemé~t, előfizetést , hozzájárulást és 
pénzadományt a rendeltetés megnevezésével a Kiadóhivatal címére kérjük. 

Címe a következő: 
~~S'ASSOCIATION 

712- 54th Avenue, S.W. 
CALGARY, Alberta, T2V OEl 

KANADA 

Hiszek egy Istenben. hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni őrök igal-ságban. 
Hiszek Magyarország fdtámadásában! 
Ámen. 
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XXXVI. ÉVFOLYAM 

2. szám 

CALGARY, ALBERTA, KANADA. 

1983. október 31. 

B A J T Á R S I L E V É L 

A Magyar Királyi Csend6r Bajtársi Közösség 

Központi Tájékoztatója 

Tekintetes 

dr. K I S S G Y U L A 
szkv.m.kir. csendSr százados úrnak 

Los Polvorines (Argentina), 198.3.áprilie 28. 

• 

Hivatkozással Vezet6nk 1983.ápri11s 9-én kelt YBTE-ve~ 

6!1983.sz. felk4résére értee!tem Százados Urat. hogy Vezetsn. 

ké való megválasztását, mint a a.kir. csend8rség emigrációjá

nak legid8'sebb tisztje örlDmel vettem tudom_u.l. 

Egyben van s~erencs'lIl köztslni, hOgy a választás lefollásá

val teljee mértékben egyetértek, azt elfogadom 4s j6váhagyom. 

Fenti min8'ségemben kérem, hogy a MKCeBK ttgyeit az 1981.V.17-

én kelt, a torontoi k8zgydléehez intézett Uzenetem szellemé

ben továbbvinni szíveskedjék. 

Híven, Becsülettel, VitézUl 
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I. VEZETÖSÉGI HíREK. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. sz. Közp. Vez. MKCsBK 1. sz. KÖRLEVÉL. 

1983 Központi Vezető 

Kedves Bajtársaim 

A "VEZETÖI BAJTÁRSI LEVÉL" 1983.1 1. számában megjelent vezetői 
körlevél hírűl adja, hogy a központi vezetői tisztség 1983.junius 
1-vel reám szállott. A vezetést 1983.junius 11.-én átvettem. 

Mindenek el6tt ezen alkalommal 6szinte köszönetemet fejezem ki 
csoport és szórványainknak, akik a jelölésre vonatkozó felhívásnak 
eleget tettek, mert ezzel a MKCsBK további önálló fönnállása és 
független működése mellett is szavaztak. 

Ugyancsak hálásan köszönöm a jelö16k többségének a felém irányu
ló, jóles6 bizalmukat. Ez a megtiszteltetés kizárta, hogy koromra 
való hivatkozással a vezetés átvétele e16l kitérjek. 

Itt nyugtázom köszönettel a "Különleges Bizottság" közreműködé
sét is, mely az utódlás lebonyolításához végső jóváhagyását adta. 

Mint a MKCsBK Központi Vezet6je, külön is feladatomnak tekintem, 
hogya szabad világban élő volt csend6röket, hozzátartozóikat, to
vábbá a csoportokat és szórványokat önkormányzatu k további tiszte
letben tartása mellett eszmei síkon összetartsam, 

Közösségünket a torontói közgyűlés határozata szellemében vezes
sem, egyetemes érdekeit képviseljem. 

A Vezet6ségnek ugyancsak feladata a továbbiakban, hogy földré
szünkön, s a tengeren túl élő rászoruló bajtársainkat, azok hátra
hagyott, nélkűlöz6 hozzátartozói t továbbra is, erőnkhöz képest se
gitse. 

Egyházainkkal és a nemzeti emigrációban múköd6 testvér bajtársi 
egyesületekkel való kölcsönös együttműködést az emigrációs egylet
közi élet alapjának tekintem és továbbra is szem előtt tartom. 

Hiszek Magyarország feltámadásába n ! 

Szétszórtságunkban létfontosságú összeköttetés fönntartása érde
kében a BAJTÁRSI LEVEL-et 1983.X. 31-vel, csökkentett oldalszámban 
a VBL formájában kiadjuk. A súlyt a bajtársi élet eseményeire, a 
személyi hfrekre és változásokra, a bajtársi végtisztesség megadá
sára, a búcsúztatókra fogjuk helyezni. 

A sikeres működéshez kérem a csoport és szórványvezet6ket: 

al Tartsák az összeköttetést a helyben és a távolabb lak.ó baj
társakkal is. Juttassák el a B.L-t mindazokhoz, akik eddig nem ju
tottak hozzá. 

bl Tartsák meg, alkalmas helyen, időben és körülmények között 
a Csend6rnapot. Emlékezzenek meg Hőseinkr6l, Vértanuinkr6l, annál 
is inkább, mert jeltelen sirjaikra odahaza nem jut a megbecsOlés 
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és kegyelet virágjaib61. 

cl Küldjenek beszámolót, híreket összejöveteleikről, részletes ada
tokat a személyi változásokról, hogya B.L. hírei hitelesek lehessenek. 
Tartsák meg a nyári közös kirándulást, a pikniket. 

Közös közreműködésünk eredményességéhez anyagiak is szükségesek! 

Nemcsak feladataink elvégzése, de a B.L. további sorsa is attól függ, 
hogy annak folyamatos kiadása biztositva legyen. Ehhez kérünk bajtársa
inktól,- akik ezt maguknak megengedhetik,- el6fizetőinktől, barátaink
tól, ÉVI 12 kanadai dollár hozzájárulást előre és személyenként. 

Szándékunkban van a csoportvezet6k tehermentesítésére a B.L. egyéni 
címekre val6 kiküldése a postai szállítás útján. 

így mindenki időben, pontosan kapja meg tájékoztatónkat. 

Kívánok Bajtársaimnak jó erőt és tart6s egészséget, s békességes 
örömet gyermekeikben, unokáikban. 

Híven, Becsülettel, Vitézül! 

Calgary, 1983 junius 15.-én 

Bajtársi Udvözlettel: 

Dr. Kiss Gyula 

MKCsBK kp. Vezető 

LEVÉL AZ ÚJ SZERKESZTOTOL. 

Kedves Bajtársaim! 

Miután Kiss Gyula százados bajtársunk és barátom kérésére vállaltam el 
a "BAJTÁRSI LEVÉL" szerkesztését,úgy érzem,illő,hogy bernutatkozzam. 

A bajtársak közül nem sokan ismernek,hiszen 1942-ben avattak a Ludovi
kán és utána egy évre gyalogos tiszti beosztásban szolgáltam Szegeden. 
Onnan 43-ban rendeltek fel bennünket a Böszörményi útra,tanfolyamra. Mi
re elvégeztük, már határaink lángoltak. 

44-ben kerültem hadibeosztásba,mint a zombori csend6riskola beosztott 
tisztje. Végigharcoltam az aradi, a tiszamenti harcokat és a budai gyű
rűben 1945 febr. 12.-én estem orosz fogságba. Mivel a kakastollas tábori 
sapkám volt rajtam és a megmaradt négy járnitud6 csend6römön,így azonnal 
a csendóröknek kijár6 tiszteletben részesültem és négy napig élveztem a 
K.G.B. gondos vendégszeretetét. Utána hat éve t üdültem tizennégy külön
böző szovjet üdűlőtelepen. 1952~ben, napra hat év után, kerültem szabad
lábra "rendőri felügyelet mellett" a budafoki sörgyárból alakított bör
tönből, hogy még az-év juniusában deportáljanak Mez6berénybe. Az első 
Nagy Imre kormány megszüntette ugyan a kitelepítést, de így is ki vol
tam tiltva Budapest területéről, ahol feleségem élt. Az 1956-os forrada
lom leverése után jöttünk Kanadába, ahol jelenleg a Manitoba University 
fogászati karánál vagyok alkalmazva,mint illusztrátor és Audio-Visual 
technikus. Tagja vagyok az Ethnic Press Clubnak Winnipegen. 

Munkásságomat irodalom/filmezés és szobrászat területén fejtem ki. 
Sorsom nem különbözik nagyban az általános kelet-eur6pai sorstól. 
Mint volt csendőr,én is eskümben tettem magamévá a híven, becsülettel, 

vitézül szent háromságot. Ám korunk zavaros értékmérésében sok -régi jel
szó megkopott. így,azt hiszem,nem elég a szavakat leírnunk,de tisztáz
nunk kell,mit értünk e fogalmak alatt.- Elvégre a maffiát is lehet hűen, 
becsülettel és vitézül szolgálni. - így tehát szeretném leszögezni b~j-
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társaim előtt, hogy számomra mit jelentenek ezek a fogalmak. 
A hűségem a lovagIasság hármas eszményéhez fűződik. Hű vagyok Istenem

hez, hazámhoz és a gyengékhez~Mert a nőszolgálata a középkorban a gyen
gék iránti védelemben nyilvánult meg elsősorban. 

Istenhez és az isteni parancsokhoz való hűségem mindenek fölött áll. 
Hazámat az idegenben való becsűletes munkámmal, j6 hírnév szerzésével 

és megbízhat6ságomnak,befogad6 hazám társadalma fele való demonstrálá
sával kívánom szolgálni. Az elnyomottak alatt,els6sorban a többi elnyo
mott népet és nemzetet értem. Nem teszek különbséget az elnyomás foka, 
formája,vagy politikai színezete között. 

Legutolsó fél évét életemnek a szegények között töltöttem Csilében.Ez 
meggyőzött arr6l,hogy az elnyomás bilincse mindig egyformán fáj minden
kinek.Arra jöttem rá,hogy nem lehet egy népnek sem,csak a maga fájdalmát 
látnia,mert akkor más sem hajlandó az én bánatomat megérteni. Igaz,hogy 
nekem elsősorban a magyar sérelmek fájnak,de, csak azzal tudom a magam 
fájdalmát másokkal éreztetni, ha az övékét is meghallgatom. 

Hitvallásom,egy mondatban az, hogy: fl Szabadságot minden elnyomottnak, 
Szabadságot Magyarországnak! n 

A fenn elsorolt célokat mindíg hűséggel szolgáltam és fogom szolgálni 
a jövőben is! 

A becsűlet kérdésében,els6sorban a magam lelkiismereti meggyőződésének 
becsületes kifejezését tartom. Nem értek mindenkivel mindíg egyet,de nem 
is várom,hogy velem mindíg,mindenki egyetértsen. Becsület kérdésének tar
tom azt az exiomát,melyet Voltairnek tulajdonítanak és mely a demokrati
kus szólás-szabadságnak az alapja is, hogy: .. Uram,én nem értek egyet ön
nel,de halálomig védeni fogom azon jogát/hogy ezen véleményét szabadon 
hangoztathassa! " Ez a sz6kimondási szabadság,melynek hiánya,mint fojto
gató hurok szorult a nyakamon a Rákosi korszak rettenetes éveiben.Mivel 
nekem ez a belémfojtott szó olyan elviselhetetlen volt, ezért becsűle
tességem megköveteli,hogy soha senkit ne torkoljak le. 

Csak egyféle becsületesség van,mely arra alapul,hogy,amit magamnak nem 
kivánok,azt nem teszem másnak. Ha botlásokkal is,de mindíg visszatérve a 
helyes útra,próbáltam a múltban és fogom próbálni a jövőben is a becsű
letességnek ezen formája szerint élni. 

A vitézség, a bátorságnak tettekben megnyílvánúló formája. 
Ez legtöbbször a harcban kifejtett vitézséget jelenti.Bátran mondhatom, 

mindíg helytálltam a harcban és Buda elestének utols6 órájában kerültünk 
csak fogságba. Mégis nem ezt tartom a bátorság legigazabb megnyílvánítá
sának. Az én megítélésem szerint, van egy erkölcsi bátorság,mely sokszor 
nehezebb megpr6báltatásra teszi az egyént,mint a harc hev6ltségében el
követett merészség. Hiszem azt, hogy az elvakult gyűlölett61 mentesnek 
maradni, az ellenfelemben is megbecsúlést. keresni, az egyetlen mód I amivel 
igazán hőssé emelhet j tik föl magunkat. Hiszek az ellenfélnél különbnek 
lenni elvében. Hiszem,hogy ennek megvallásához is bátorság kell. Én a 
bátorságot ebben a szellemben kívánom továbbra is kifejteni életem pél
dájával. 

Lehet,hogy az elmondottakkal nem mindenki ért egyet. Én állom a kriti
kát. Sőt, azért írom le, már most, elveimet, mert. a "Bajtársi Level"-et 
is ebben a szellemben 6hajtom munkásságommal szolgálni. 

Mindenkinek a bizalmát kérem, hogy segítsen ebben a munkámban! 
Ha,viszont,valaki úgy érzi,hogy felfogásom nem egyezik azzal a szellem

mel,melyet a "BAJTÁRSI LEVÉL"-t6l elvárnak,ne habozzon kifogását közöl
ni. A jó kritika csak segít! Ha viszont a többség nem ért egyet velem, 
akkor közöljék ezt a vezető Bajtárssal. 

Ez nem fizetett állás és én, minden sért6dés nélkül fogok félreállni 
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és továbbra is dolgozni, mint közlegény a bajtársak soraiban egy szebb, 
igazabb és szabad Magyarországért. 

Domokos Sándor 

szerkesztő 

+ + + + 

~arasota,1983, junius 12. 

, : Kedves Csend8r Bajt~rsaim 

Napr6l - nDpra hozzD a posta a vilá-g minden r~s 7,6röl a 
leveleket címemre. 

Azokat a dics6r8 ~s elismer8 soroka~ meghat6dva olvasom 
s sokszor ~rzem, hogy azokat ~n mee- sem-iJrdemrem. A vkl~lIlt 
munkdt e1vAeeztem, mert Areztem, hogy erre m~g ma is köte
lez a csend8resküm. 

Itt k8sz8nBm meg minden csend8rbDjt~rsawn~k szivb81 jö
v8 jbkivAnatait ~s elismer8 sorait.- Jbl eso érz~s, hogy m~
Gis ~rdemes volt kilenc ~vig dolgosnom. 

Mielö1tt"befejezn~m soraimat-, azt az ör8mhit't kell bajt~p. 
saimmal kozoln8m, hogy vezet8i pozici6m elhar.;yasa elött, si
kerU~t egy l~lkes csend8rbajtdrsat tal~lnom, aki v~llalja a 
BAJTARSI LEVEL szerkesztt!s~t.- HaGY idt\zzek level~böl;"Min
dig sffivesen aj~nlom fel szolg~lataimat a k8znek, mint egy a 
sok koztU." 

Ez az eredm~ny m~g boldogabb~ tesz a t~voz~som idej~n s 
tydom, hogy a ~~CsBK tov~bbi ~lete ezzel m~g jobban er8södik. 
K vánom , hogy ~gy legyen ! 

t ti I 11 

HIVEN, BBCSULETTEL, VITEZUL ! 

bajtArsi k8szönt6ssel; 

;J;;: /.?_~. 6;;;~~ 
I ~~;KCSBK volt vezetöj~ 
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J e g y z 8 k 8 n 1 v 

Felv.tetett 1983,jullua 2l.-6n Sara8ota,na.OS.A-ban v,SzenM .TeSz.et 

MKCaBk p6nztAr08 lakAs!n. 

J el en v'annak; vi t6z Szendi Jd zaet MXOaB:l p katho. 6. rt tlz J:laranohi 

Tam!eka indre vol t MKCsBK vezetS. 

Atadandd anyag az dj MKCaBK vezetS r'az're; .. 
1./8ankbet6t,1982,Ap~.8. I 1.000.00, Bankbet6t 1982.jul.l •• 1.o28.oo,BaDk-

bet6t 1982.sZ8pt.29. ~ 1.057.87. 

2./puztll'lt8nyv ~s m811~lete1 1982,1983. 

3./ 1 db. g\Ul1 b'lyegz8; ItMKCaBK VezetHs'g" 

4./ l db. gum1 b~lyegz8; "p RI NTBD MATTER .. 

5./ , 27 db. MKCsBK jelvllny;( '9 6 db. MXCaBX 19azolvln,.t alk!l.4"e il3. vie 

t'z KHr8ss)' 7.01 tAn tb. caend8 r c1 mlre. 

Ael t; Sarasota.Fla.USA.l~8); julius 
( 

t 

... 
Az HKCaBK .... Z.t'Mt, valamint a ,. 6. 4. tsz. alatti bólyegzókat 

'tv.tte.~ A p6nzt!r, a bankbet6t, a baDk.~la a tovibbiakig daraaot'baD 
marad. A keze1'ara"il1etve • benknál 8zÜka6ga. alái~á8ok eazköz16.6re 
't&dó bajt6r.aaimat tölk6rtem, akik azt el.'llalták. 

Kelta Oalgar,. /Alberta, Kanada/ 1983 au~z~8 15-60 

• n~({.I' 
41~ ~~ MKCaBK ~~nti yez 

j""" 



II. BAJTÁRSI HíREK. 
• • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • 

KITUNTETÉS - ELISMERÉS - MEGHíVÁS 

A Cleveland-i (Ohio,U.S.A.) XXI. Magyar Találkoz6 értesítése szerint, 
a magyar szellem ápolására hirdetett 1982. évi pályázatán nov.27.-én 
vitéz KERESZTES LAJOS ( A Calgary-i nyugdíjasok énekkara ) az egyetemes 
magyarság osztatlan megbecsulésére érdemes és ezért 6t,(őket), az ÁRPÁD 
ARANYÉREM . kiadásával tüntette ki a Honszerző Magyar Államalapítás 
1087-ik esztendejében. Aláírások: Dr. SOMOGYI FERENC, s.k. a Bírál6 Bi
zottság elnöke, Dr. NÁDAS JÁNOS s.k., az Állando Titkárság vezet6je. 
Az énekkarnak és vezetőjének, vitéz KERESZTES LAJOS f6törm.bajtársunk
nak szívből gratulálunk. Már negyedik lemezüket is kiadták. Kaphat6: 
1328- 87th Ave. S.W. Calgary, Alta. Canada T2V OW3 

+ + + 

A Johannita Rend főigazgatója, VILMOS KÁROLY porosz királyi herceg, 
vitéz TAMÁSKA ENDRE,volt MHBCsK vezetőnek 70- edik születésnapja alkal
máb6l a legmelegebb jókívánságait fejezte ki, mind a maga, mind a Rend 
tagjainak nevében. (Holzminden, máj . 25, 1983 ) 

+ + + 

Dr. KISS GYULA százados bajtársunk fölkérte vitéz SZENDI JÓZSEF őrm. 
bajtársunkat, ( Sarasota,U.S . A.), hogy továbbra is lássa el a pénztá
rosi tisztséget ideiglenes minőségben. A pénztár ellenőri tisztséget 
VöRöS IMRE és vitéz RÁcz ISTVAN őrmester, vitéz KÖVENDY KÁROLY és KO
RÖSSY ZOLTÁN bajtársaink, a vezető felkérésére elvállalták. 

+ + + 

HÁZASSÁGKöTÉS - SZULETÉS - GRATULÁCIÓ 

Dr.SZALONTAI SÁNDOR szkv. m.kir. csendőr g.főhadnagy, az MKCsBK To
ronto-i (Ont.Kanada) csoportjának 22 év óta vezet6je és özv.BÁLINT 
KÁLMÁNNÉ, szül. HORVÁTH MARGIT GABRIELLA, okl. gazda, a "Bálint Book
store" tulajdonosa, torontoi lakosok, 1983, V. 31 .-én házasságot kö
töttek a toronto i Arpádházi Szt . Erzsébet templomban. Tanuk voltak: 
vitéz KÖVENDY KÁROLY és FINTA IMRE szds.-ok. A szertartást Ft.MÁTÉ 
JÓZSEF S.J. és Nt. Dr. POKOLY LÁSZLÓ végezték. Utána fogadás volt 
FINTA IMRE és felesége otthonában. A nem hirdetett szertartáson kb.80 
tiszte16jük jelent meg. A toronto i csoport vésett ezüst tálcával, 
kristály tállal lepte meg a "fiatalll párt.Kiválasztották:PETERDY MI
HÁLY és felesége. ( v.K.K.,19B3, V.31.) 

A "Bajtársi Levél" ez alkalommal gratulál és erőt, egészséget és 
boldogságot kíván kedves Bajtársunknak és Feleségének! 

+ + + 

FULöPP JÓZSEF, 6rgy. (Calgary,Alta.Kanada), az MHBK volt f6csoport
vezetője , a "Széchenyi Társaság" volt elnöke, a z MKCsBK Calgary-i 
csoportjának rendes tagja, 198 3 , VIII. 4.-én töltötte be családja kö
rében 80. életévét. 

Bajtársunkat, - az emigrációs magyar nemzeti élet több egyesületé
nek hosszú éveken át elnökét, aktív vezet6ségi tagját, - barátai, a 
bajtársi egyesületek küldöttsége, születésnapja alkalmával megbecsűlés
sel és szeretettel köszöntötték. A gratulác iókhoz a B.L. ezúton is 
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csatlakozik és kéri a Mindenhat6t, hogy adjon kedves J6ska Bácsinak to
vábbra is j6 erőt, tart6s egészséget, sok-sok örömet és boldogságot. 

+ + + 

vitéz SZENDI ZOLTÁN, M.B.A., C.P.A., vitéz SZENDI JÓZSEF 6rm., 
(Sarasota, FIa. U.S.A.), MKCsBK pénztáros fia 1982-83-ban kivá16 ered
ménnyel szerezte meg kereskedelmi diplomáját a Lousiana-i (U.S.A.) ál
lami egyetemen, hol dec.l.-től tovább tanul a doktori képesítés elnye
résére. Ugyancsak sikeresen tette le az állami hites könyvszakért6i 
vizsgát. ( v.Sz.J. 1983,VII.22.) 

Örömmel gratulálunk és további sikeres előmenetelt kívánunk. 
+ + + 

HALOTTAINK 

VARRÓ MIKLÓS szkv.,m.kir.csend6rfőtörzs6rmester,a kassai volt VIII. 
csend6rkerület állományában, a Perth-i ( W.A.Australia ) ev. ref. ma
gyar egyházközség pénztárosa és presbitere,n6s,nyugdíjas, 1983 ápri
lisában, Perth-ben, 77 éves korában meghalt. Ápr.24.-én temették. 
1945-ben hagyta el Magyarországot,s Ausztriában,gazdaságban dolgozott. 
1949-ben vándorolt ki Austráliába és a vasútnál dolgozott 1972-ig. 
1979 6ta rheumás fájdalmakr6l panaszkodott. v.KÖVENDY KÁROLY 1982-ben 
a k6rházban meglátogatta. ( v.K.K. 1983, VI. 17.-) 

+ + + 

SZABÓ JÁNos, volt m.kir.csend6rfőhadnagy,váratlanul, operatio és rö
vid szenvedés után Budapesten 1983, r. 11.-én, 65 éves korában elhunyt. 
Gyászolják: Felesége, családja és Bajtársai. Élt:1917-1983-ig. 

+ + + 

Dr. CSONKA EMIL, regényír6, történész, az "Új Eur6pa" főszerkeszt6je 
1982, x. 16.~án Münchenben (Bajorország) 59 éves korában meghalt. 

+ + + 

Lemhényi GABOR ÁRON, ír6,regényír6 és publicista,haditud6sít6 , a 
nagy erdélyi ágyúönt6 leszármazottja, 1982, dec. 28.-án,Saarbrückenben 
elhunyt. Haditud6sít6i működésének büntetéséül 15 évet töltőtt Szibé
riában. Ezen élményeit nagy irodalmi értékű munkákban hozta nyilvános
ságra. Vele, az emigráci6s magyar irodalom egy kiemelkedő tagját vesz
tette el. Élt: 1911 - 1982-ig. 

+ + + 

Dr. KARL RIPA, a "Lengyel-Magyar VilágszövetséglI alapít6ja és elnö
ke, 1983, III. 16.-án hosszas betegség után, Chicago-ban (U.S . A.) el
hunyt. Benne a magyarság egy nagy barátját vesztette el. 

+ + + 

Or. gr6f TELEKI GÉZA, egyetemi tanár, 1945 után volt kultuszminisz
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ter, Washington-ban (D.C. U.S.A.), TELEKI PÁL fia, 1983 január első nap
jaiban tragikus körülmények között vetett véget életének. 

+ + + 

nemes vitéz PŐTHE GÁSPÁR, szkv., m.kir. honvéd zls., a Vitézi Rend 
Quebec-i hadnagya, 1983, II. 1.-én, hosszú szenvedés után Montreal-ban, 
(Que. Kanada,) 74 éves korában meghalt. Az MKCsBK Montreal-i csoportjá
nak tb. tagja volt. tIt: 1909- 1983-ig. 

+ + + 

MAGÁTH ANDRÁS szkv.,m.kir. csendőr őrmester, Marina-i (Argentina), 
Pase del Roy 1742, Prov. Buenos Aires-i lakos, rákbetegség következté
ben 1983, IV. 27.-én meghalt. ( Özv.K.L.-né, v.K.K. 1983, V. 31.) 

+ + + 

Dr. illyefalvi I.JŐTE PÁL, a "Szabadságharcos Szövetség" főtitkára, az 
M.Cs.Cs.K. tb. tagja, Cleveland-ban (Ohio,U.S.A.), 1983, VI. 7.-én 
elhunyt. Junius 10.-én temették az Első Magyar Presbyteriánus Egyház 
templomáb6l, általános részvét mellett. (K.M.V. 1983. VI.19.) 

+ + + 

SALA GYöRGY sZ.kv. ,erdélyi származású m.kir.csendőrőrmester,München
ben, (Nyugatnémetország) 1983, IV. 27.-én, 67 éves korában elhunyt. 
Bajtársai és barátai búcsúztatták. (Nemzetőr, 1983, jul-aug.-i szám.) 

+ + + 

özv. kézdi-almási Mátyás Imréné, szül. udvardi és kossuthi Kossuth 
Mária, 1983 VII. 11.-én Budapesten, 94 éves korában elhunyt. 

Felvidéki vagyonát elve~.zte;te és csonkaoxszAgLhá.z.á.-t- f-e-l.g:y.új-t-o-t;-ták. 
Honvéd es csend6rtiszt fiai miatt sok izgalomban, háborgatásban és fe
nyegetésben volt része. Az elhunytban ~~TYÁS LÁSZLÓ volt csendőr szds. 
édesanyját gyászoljuk. 

+ -I- + 
kissirai és szkalkaújfalusi SIRCHICH LÁSZLÓ, szakíró, előadó, a 

"Csehszlovákiai ~-~~a<]yarok Nemzeti Bizottságának II elnöl<.e, a nI~ett6s Já
rOll1 alatt '; c. folyóirat volt szerkesztője, a történelmi Magyarország 
kiváló fia, a felvidéki magyarság hűséges és avatott szószólója, 
Clevelandban COhio,USA), 1983-ban, 74 éves korában meghalt.1909, XI. 
27.-én született Hont vm. székhelyén, Ipolyságon, hol érettségizett. 
Egyetemi tanulmányait Prágában és Budapesten végezte.A két Világhábo
rú között Pr4gában a Magyar Főiskolás Cserkészkör elnöke, a visszacsa
tolás után az OKH revizora volt. Az USA-ban telepedett lej s mint 
Cleveland város tisztviselője vonult nyugdíjba. Munkájával, mind magá
nak, mind a magyarságnak osztatlan megbecsűlést szerzett.Kitüntetésbe 
részesült. Több szakmunkát, tanulmányt írt a felvidéki magyarság tPr
ténelmi szerepéről, múve16déséről, kisebbségi helyzetéről, nyomorú
ságáról, panaszair6l, s nagyságáról.Mind hivatalos, mind nemzetközi 
fórumokon a szlovákiai magyarság sérelemhalmazát emlékíratokban tárta 
a világ elé.1977 6ta az Árpád Akadémia tudományos főosztályának tagja 
volt. Gyászolják: özvegye, a felvidéki magyarság és a magyar nemzeti 
emigráció. (K.M.V. 1983, VIII.14.-) 

+ + + 
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Dr. vitéz JANI ISTVÁNNÉ, B.E.M., szül.: Gerencsér Györgyi Mária, 
Terézia, Flora, a SYDNEY-i MKCsBK csoport vezetőjének felesége, a 
Sydney-i "Magyar Ndk szövetségé-Ilnek vezetőségi tagja, 1983, VI.25.-én 
Canberrában váratlanul és rövid órák alatt meghalt. 

Zalaegerszegben született, ott végezte iskoláit, ott ment férjhez. 
1949-ben vándorolt ki Ausztráliába férjével és gyermekeivel. APrincess 
Alexandra gyermekk6rházban, mint ápo16n6 dolgozott, hol kivá16 munkájá
ért elnyerte a királyn6 elismerő kitüntetését. Családját végtelenül 
szerette. Nyugdíjbavonulása után is lelkes és igen tevékeny tagja ma
radt a magyar közösségnek. Temetése:1983, VI.3ű-án ment végbe a rook
woodi kat6likus magyar temetőben. Gyászolják: férje, gyermekei és csa
ládjaik, rokonsága, barátai és mindazok, akik tisztelték, becsülték és 
szerették. (M.t.) 

+ + + 

Id. LAsZLÓ VARGA ISTVAN, 1959 6ta CALGARY-i (Alberta, Kanada) ,lakos, 
1969 6ta nyugdíjas, azelőtt önál16 gazda, több éven át Zalaszentbalázs 
(Zala vm.,) község birája, a vármegyei th. bizottságnak 1945-1g tagja, 
1983, VI. 28.-án Calgaryban, 89 éves korában csendesen elhunyt. 

Az I. Világháború után, az orosz és olasz harctéren kitüntetve , mint 
6rmester szerelt le. Mintagazdaságában a fajgyümölcs termelést. vezette, 
s a Manitoba búzával is folytatott kísérleteket.Téglagyárat, tejszövet
kezetet, Vásárl6 és Értékesít6 Hangya Szövetkezetet alapított. A föld 
és fajtájának szeretete, a modernizálás gyakorlatias alkalmazása vezet
te munkájában, községe gazdasági helyzetének emelésére. 

A Család és jóbarátok osztatlan részvéte mellett VII.§.-án Calgary
ban tartott gyászmise és búcsúztatás után hOlttestét,-kívánságára,- fiai 
hazaszállíttaták. 1983, VII.27.-én helyezték örök nyugalomra a családi 
sírba, 1941-ben meghalt felesége mellé a zalaszentbalázsi temetőbe.Gyá
szolják: fiai, kiterjedt rokonsága Kanadában és Magyarországon. VARGA 
ISTVÁN, hdp. 6rm., az MKCsBK Calgary-i csoportjának tb. tagja az el
hunytban édesapját veszítette el. (K.Gy.) 

+ + + 

HORVÁTH SANDOR, volt m.kir. csend6rf6törzs6rrnester, a miskolci,majd 
kassai volt VII. és VIII. csend6rkerület állományában, Vizsoly község
ben, (Abaúj-Torna vm.), hat heti szenvedés, agyvérzés, majd teljes bé
núlás után I 1983, VI. 13,-án, 74 éves korában meghalt. 

Négy és fél évig volt bezárva, s 15 év után engedték csak Püsp5kla
dányban dolgozni, honnan, csak 2 hetenként járhatott haza.Gyászolják: 
Családja, rokonai, bajtársai, valamint HORVÁTH LAJOS, fdtörm. (Trenton, 
N.J. USA. ), aki édes testvérét veszítette el. (H.L.1983,VII.10.) 

+ + + 
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KÖZÖSSÉGI EGYESÜLETI ÉS TÁRSADALMI ESEMÉNYEK 

AUSZ'l'AALIA 

MELBOURNE ( Victoria ) 
Bajtársaink, ( 7 ti. és 4 thtts. ) hozzátartozóikkal és jóbará

taikkal 1983, III. 19.-én tartották meg Csend6rnap-i összejövetelü
ket, vitéz PETHEŐ ZOLTAN g. hdgy. és felesége nagyszerű villájában. 
A megjelentek - több, mint húszan -, társaslapon küldték el üdvözle
tüket a Központnak, " fogyunk, kopunk, de kitartunk! " jelsz6val. 

ÉSZAKAMERIKAI EGYESULT ÁLLAMOK 

CLEVELAND ( Ohio ) 

A Magyar Csendőrök Családi Közösségébe tömörült bajtársaink, 
1982- ben is sikeresen rendezték meg zártkörű Szilveszter-i tánc
est jüket, a "Csendőr SzilveszterU-t. A szép erkölcsi és anyagi si
ker biztosítja a Közösség évi jótékonysági programjának végrehajtá
sát. ( G.M. 1982, XII.20.) 

NEW BRUNSWICK ( New Jersey ) 

Volt Testületünk 102. születésnapját a bajtársak 1983.III.5.-én 
ünnepelték meg a Szt. László teremben, tánccal egybekötött társasva
csora keretében. A terem befogadóképességére val6 tekintettel a ren
dező bizottság a meghív6ban a jegyek elővételben val6 megvásárlásá
ra hívta föl a minden évben viss-zatér6 vendége-r-k rrg-yelm"é~. ~ rende
ző bizottság tagjai között, kü!önösen FÖLDES DOMOKOS, ifj. KEREKES 
JÁNOS, valamint a csoportvezet6 HORVÁTH SÁNDOR zls. dolgoznak a rnin~ 
den évben nagy érdeklédéssel várt és megtartott összejövetel sikeré
ért. ( H.S. 1983, 11.4. ) 

KANADA 

MONTREAL ( Quebec ) 

A montreali egyházak, társadalmi és bajtársi egyesületek 1983, 
V. 29.-én, Hősök vasárnapján tartották meg a Hősök Emlékünnepét. 
A Magyarok Nagyasszonya templom előtti Hésökemlékkövére az MKCsBK 
koszorúját_a csoport küldöttsége: OLÁH PÁL főtörzsőrmester és CSER
HALMI FERENC őrmester csoportvezet6, valamint V. KÖVENDY KÁROLY,volt 
vezető, múzeumőr helyezték el. Az ünnepséget bajtársi ebéd követte, 
majd v. KÖVENDY bS.-unk bemutatta az 1981-ben Torontoban készalt 
100 éves találkozó filmjét. ( v.K.K. 1983, V.31.) 

CALGARY ( Alberta ) 

A Calgary-i bajtársi egyesületek, MKCsBK, MHBK, VITÉZI REND, 
SZABADSÁGHARSOSOK, a Hősök Napját 1983, V. 15.-én tartották meg mind
két magyar templomban ünnepélyes istentisztelet keretében. Ezt kö
vette a Hősi Emlék, illetve a Hősök Emléktáblájának megkoszorúzása. 
A szent-beszédet Ft. GOMBOS GYÖRGY atya, illetve Nt. GÖNDÖCZ KÁLMÁN 
mondották. 

TORONTO ( Ontario ) 

A MAGYAR HőSöK EMLÉKUNNEPÉLYÉ-t Torontoban a Magyar Királyi 
Csendőr Bajtársi Közösség az M.H.B.K.- val és a K.M.Sz.-szel, vala
mint a torontoi Egyházakkal és társadalmi egyesaletekkel karöltve 
rendezte 1983 V. 29.-én a torontoi Budapcst- Park-ban. A megemléke-
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zést GÁSPÁR MÁRTON nyug. lelkész, a M.Kir.Légier6k volt tábori lelké
sze mondotta. 

A MAGYAR ÉLET ESEMÉNYEI VILÁGSZERTE. 

ÉSZAKAMERIKAI EGYESULT ÁLLAMOK. 

WASHINGTON, (D.C.) 

Ft. PIO LAGHI érsek, a Vatikánnak az USA-ba kinevezett apostoli dele
gátusa, 1983, V. 20.-án bejelentette, hogy II.JÁNOS PÁL pápa CASTE MEDI
ANO-i címzetes püspöki címmel kinevezte Very rev. Dr. IRÁNYI LÁSZLÓ 
piarista atyát, az Sch.P. provinciális helyettesét a magyar emigráció 
püspökévé. Az új püspöknek nem lesz egyházmegyéje. Székhelye: jelenlegi 
lak6helye, Washington, D.C. USA. Feladata a világon szertesz6rt millió
nyi magyar pasztorációja. 

Dr. IRÁNYI atyát Washingtonban (D.C.USA) szentelik püspökké, 1983, 
VII. 27.-én. Az új püspök Szegeden született, 1923-ban. Iskoláit ott, 
Budapesten és Rómában végezte. Filozófiát és theol6giát tanít. 1954-ben 
jött Amerikába, 1958 óta USA állampolgár. Több magyar egyházi tudományos 
társaság tagja;a Washington-i piarista rendház alapítása az 6 nevéhez 
fűz6dik. ( M.É. 1983, VI. 11.) 

+ + + 
NEW YORK, (New York) 

Az Amerikában él6 romániai gorog katholikusok ( Bizánci ritusú katho
likusok ), ugyancsak püspököt kaptak 1982, XII. 1.-én, Ft. PUSKÁS LAJOS, 
az Aurora-i (Ill.USA) Szent György egyházközség plébánosa személyében, 
akit 1983, VI. 26.-án szenteltek püspökké Detroitban (Mich.USA) Ennek a 
kinevezésnek nagy jelent6sége van. Nem csak azért, mert ez az e1s6 eset, 
hogy püspök joghatóságot nyer az összes Amerikában él6 romániai bizánci 
ritusú katholikus fölött, hanem azért is, mert ez a kinevezés 35 év után 
ugyanazon a napon lépett életbe, mikor is a román kommunista kormánya 
görög katholikus egyházat feloszlatta és híveit bekényszerítette a gö
rög-keleti, - román állami,- egyházba. így sok ezer görög katholikus hi
tű magyar veszítette el egyházát. (National Review, New York,1983.V.27) 

+ + + 

A Katholikus Magyarok Vasárnapjának ez évi május 15.-i számából ér
tesültünk arr6l, hogy egy magyar hívatalnoknak azon indokolással útasí
tották vissza a recski munkatáborban töltött éveinek nyugdíjid6be való 
beszámítását, hogy: " megbízható források szerint ez ( a kényszertábor) 
soha nem létezett. " Nammár most,kedves Bajtársak,a legjobb,ha a jöv6-
ben erélyesen letorkolják mindazokat a hamis tanukat, akik azzal akar
ják beszennyezni a Rákosi-Magyarország múltját,hogy azt terjesztik, 
hogy "Recsken" voltak internálva. Látszik, hogy még a mai rendszer, 
mindíg a "hazudnak rendűletlenül" erkölcsi alapján áll. 

+ + + 
ELŐADÓKöRÚT. 

Dr. vitéz Endrey Antal, Q.C. (Melbourne, Vi. Ausztrália) ügyvéd, 
író és történész, 1983, IV. 18.-ig angol és magyar nyelvű előadásokat 
tartott az Északamerikai földrészen, a középkori ma-
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gyar birodalomról. A következő városokban: Sandiego, San Francisco, 
Los Angeles, Detroit, Cleveland (USA), Vancouver, Calgary, Toronto, 
Hamilton, ( Kanada ). Az MKCsBK tb. tagja. 

Előadásait több kérdés követte a hallgatóság részéről, a téma, 
Calgary-ban külőnösen az ifjúságot érdekelte. 

MIAMIt Florida ) 

A Magyar tlet hasábjain olvassuk, hogy Dr. GYÖRGYPAL LAJOS és 
felesége arról értesítették a lapot, hogya Miami-i érsekségi köz
pont felszentelésekor egy Mestrovic szobrászművész által készített 
dombormű is leleplezésre kerűlt, mely a kommunizmus áldozatainak ál
lít emléket. így, Stepanic, jugoszláv és Wojszinski, lengyel bíboro
sok domborműve között a mi Mindszenty kardinálisunk is megörökítésre 
került. Minket, magyarokat, büszke örömmel tölt el az a tény, hogya 
világ lassan rádöbben a magyarság áldozatainak sorsformáló szerepére. 

A MAGYAR CSENDŐR ts A REPÚLtS. 

Ezzel a címmel került nyomtatásra a Magyar Szárnyak c. folyóirat
ban a fenti cim alatti cikk 1940 decemberében. A cikk írója olyan 
képet fest a magyar csendőr alakjáról, melyet sz6 szerint közölnünk 
6rdemes: " ••. A magyar csendőr jogász is, detektív is, orvos is, 
tanító is, katona is egyszemélyben, bűnnel szemben véd, megtorol, a 
bajjal szemben segit ••. " Ebből a cikkb6l tudjuk meg, hogya repú
lőtéreri szolgálatot teljesítő csendőrök, mind beszéltek két, vagy 
több nyelven, hogya legtöbb külföldivel, valamelyik közismert ide
gen nyelven értekezni tudtak. Volt egy csend6rtiszthelyettes, aki 
nyolc nyelven is beszélt. A repúlőtéri csendőrök arancsnoka: SZIR
TES FERENC, csendőr őrnagy-volt. Dícséretére a csend6ri magatartás
nak, meg kell említenünk, hogya repű16téren szolgáló csendörök ma
gatartása ellen a cikk megjelenéséig soha, semmiféle följelentés nem 
történt és eljárás nem lett foganatosítva. Mivel ez még a repűlés 
őskora volt, rengeteg esetben, borús idő esetén a csendőr világító 
rakétája, vagy az általa rakott tűz jelzései vezették le a gépeket 
a repűlőtérre. E soha fel nem jegyzett esetek mögött vajjon hány o
lyan húzódik meg, mikor az emberek életét mentette meg a magyar 
csendőr ébersége. Büszkén emlékezünk meg SZIRTES FERENC őrnagyról 
és az alatta szolgált bajtársakr61. 

Külön köszönet BALLÓ ISTVÁNnak a cikk beküldéséért. (Cleveland) 

KANADA. 

A "KANADAI r.1AGYARSÁG " nevű toronto i magyar lap azon közlését, hogy 
~ az otthoni vendégszereplő művészek szereplésének nem ad publicitást, 

csak helyesléssel tudjuk fogadni a magunk részéről is. Elismerjük, 
hogy otthon élő művészeink igen tehetségesek és szép műsorral tudják 
szórakoztatni a hazájától elszakadt magyarságot. Azonban, ahogyan 
az újság szerkesztője is indokolja elhatározását, amíg a kulturánk 
kölcsönös terjesztésének becsületes módja nem áll fönn, addig ebből 
az egyoldalú "kultur-terjesztés"-b61 nem kérünk. Amíg itteni ír6-
ink, költőink és más művészeink meg vannak fosztva az otthoni közön
séggel való kapcsolattól és sokszor nyomorognak, addig az emigráció 
kötelessége anyagi erejét ezek fenntartAsára fordítani és nem az ott
honi, általában j61keres6 mGvészeket támoqatni. 
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AZ M.H.B.K. FELKÉRÉSE. 

Az M.H.B.K. Központ, Calgary (Kanada), azzal a felkéréssel fordúl 
a B.L.-hez, hogy Dr. KOLTAI JENŐ, volt vezérkari őrnagy, ny. egyete-
mi tanár emlékíratainak ( "Egy Honvédtiszt Visszaemlékezései" c. ) 
kiadatási költségeinek fedezésére, a csendőr bajtársak támogatását 
is kérje. A levél rámutat arra, hogy otthon, Magyarországon, egyre
-másra jelennek meg, úgynevezett "hadtörténeti" munkák, melyek,poli
tikai célok érdekében, meghamisítják a második világháború katonai tör
ténelmét. Nekünk, itt, módunkban áll pártatlanúl írni, ám a kiadás 
költségei, sokszor ítélik hallgatásra az írót. így, a KOLTAI féle könyv, 
- mely szakértők szerint, kiváló munka, - is, csak akkor kerülhet nyom
tatásba, ha a világon szerte élő emigrációnk a szükséges 15.000 dol
lárt e célra elő tudja teremteni. Bízva abban, hogy minden volt kato
nának a múlt becsűletes ismerete fontos és értékes, így kérjük az ál
dozat vállalásban való méltányos részvételt. A küldeményt: M.H.B.K • 
. KÖZPONT, 710- 52th Ave., S.W. CALGARY, Alta. CANADA, T2V OB5 címre 
kell küldeni. A nem kanadai adakoz6kat kérik, hogy uBank Money Order"-t 
küldjenek. Elővételi ár 15.00 dollár, megjelenése után kb. 30.00+ pos
taköltség. 

+ + + 

EUROPA 

RÓMA (Olaszország, VATIKÁN) 

Az "Osservatore Romano"-ban megjelent hir szerint, a pápa a hazá
juktól távol élő csehek és szlovákok részére két püspököt nevezett ki. 
Ft. JAROSLAV SKARVADA lett az els6 cseh emigráns püspök, mig az emig
ráns szlovákoké: Ft. DOMINIK HRUSOVSZKY. 

Mindkét püspök megtartja római beosztását és onnan fogják irányíta
ni hiveik lelki gondozását. ( K.M.V. 1983, V. 1. ) 

+ + + 

IRÁNYI LÁSZLÓ piarista rendfónököt Washingtonban (D.C.U.S.A.) a 
"Szep16telen Fogantatás" Bazilikában szentelték püspökké, 1983,VII. 
27.-én. A közszeretetnek örvendő Irányi atyának, aki éveken keresz
tűl viselte az "Amerikai Magyarok Szövetségé'f-nek elnöki tisztét, 
az egész magyar emigráció küldi üdvözletét és kéri Isten áldását to
vábbi munkásságára. 

+ + + 

AUSTRIA. 

VIHAR A SíR KöRÜL. 

A vihar,a mi áldott emlékű hercegprímásunk: Mindszenty kardinális 
sírja körül dúl. Értesűléseinket a MUnchenben (Bajorország) megjele
nő magyar lapban, az "Életünk"-ben megjelent és Harangoz6 Ferenc tol
lából származ6, valamint a "Katholikus Magyarok Vasárnapja" (USA) má
jus 22.-i vezércikkéből vesszük. 

Mindkét cikk arr6l értesít, hogya Szentatya szeptemberi bécsi lá
togatásakor, ellátogatott Máriacellbe is, Mindszenty kardinális sírjá
hoz. Mi sem látszott természetesebbnek, mint hogy a magyar emigráció 
képviselői is ott akartak lenni, ennél a történelmi jellegű Lengyel
Magyar találkozónál, ahol az Egyház e két nagy fia, ha szimbólikusan 
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is, kezet fog. Sajnos, az emigrációnk ezen álma nem valósulhat meg,köz
lik a cikkek. Nem val6sulhat meg azért, mert az OTTHONI KORMÁNY KÉPVI
SELETÉBEN MEGJELENö LtKAI PRíMÁs nem óhajtja a "magyarok tüntet6leges 
jelenlétét" ! Lékai,ugyanis, egy emléktáblát 6hajt leleplezni,- nó,nem 
Mindszenty emlékére, hanem- a török időben oda-temetett Szelepcsényi 
György prímás emlékére és Szobieski János lengyel király törökverő 
hadjáratának megörökitésére. így hát a magyar emigráció nem lehet jelen 
ennél a nagyjelentőségű eseménynél, mert jelenlétük zavaró lenne az 
otthonról kiküldöttek számára.Bár nehéz nekünk ezt az arcúlcsapást elvi
selnünk, legyen Mindszenty Atyánk a példa, aki rangjától való megfosz
tását és száműzetésbe való rendelését is a keresztényi engedelmesség 
példaképeként fogadta. Ha Ö élne, Ö is erre buzdítana bennünket. Allja
nak itt HARANGOZÓ FERENC cikkének záró szavai: fl ••• Vessünk ki szívünk
ből minden keserűséget. Az a lényeg,hogy a lengyel Pápa meglátogatja 
Mindszenty' sírját, megáldja azt és imádkozik minden magyarért: az ott-
honiakért és miértünk is." . . 

Mint jó keresztények, el kell fogadnunk e szavakat, még, ha nehezünk
re esik is. A jelenlegi pápai látogatás Lengyelországban bizonyítja, 
hogy II.János-Pál Pápa nem riad meg a zsarnokság erejétől.Nézzük törté
nelmi anal6giában ezt az eseményt. Sokszor a magyar,sokszor a lengyel, 
sokszor pedig együtt, vállvetve álltunk Eur6pa keleti kapujában. Mind
két nép,a kath6likus hit erejével felfegyverezve, SOHASEM ragadott 
fegyvert egymás ellen. Nincs olyan európai szomszéd-nép,mely ezt,raj
tunk kivűl elmondhatná, múlt jának utolsó ezer évéről. íme, most sem áll 
nagyobb akadálya Szovjet ideológia terjesztésének útjában, mint az, a
mit sokáig a magyar Mindszenty, majd, mintegy lelki utóda, a lengyel 
pápa magatartása képvisel. -S-őKaknaJ< ez "túlzott.an széls~s gesenKommu- 
nista ellenes". Ezt, azok mondják, akik szeretik a béketűrést a gyáva
sággal azonosítani • . János-Pál Pápa, a béke igazi apostola, de nem a 
megalkuvásé.Sokaknak viszont,"tálságosan baloldali". Ezek azok, akik 
nem szeretik, hogy a munkásság jogait és a gazdasági kizsákmányolást el
ítélő pápai szózat, nagyon az elevenükre tapint.Ám ez a pOlitika-fölöt
tiség tette, ágy Mindszentyt, mint a lengyel pápát többé, mint, csak 
földi politikusokká. ök azok, akik nem csak hirdetik, de élik is azt, 
hogy: "Krisztus országa nem e világból val6!" EZÉRT nem számit az oszt
rák püspöki kar gyengesége, hogy engednek az otthoni magyar kormány kö
vetelésének. Ez nem változtat a lényegen. Sem az ezer éves magyar-len
gyel barátságon, sem a kathólikus eszmény tisztaságán. 

+ + + 

ÁLTALÁNOS HíREK. 

MAGYARORSZÁG. 

BÁNYASZERENCSÉTLENSÉG MAGYARORSZÁGON. 

1.983, január 22.-én a "Magyar Távirati Iroda" jelentése szerint, 
35 bányász halt meg egy szénbányában a magyar bányavidéken, egy föld
alatti robbanás következtében. 95 bányász tart6zkodott a bányában a 
robbanás idején. További részletek nem voltak a jelentésben. 

+ + + 
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AUSZTRÁLIA 

" MAGYAR ÉLET ", 1983, február 24.-iki számáb6l: 

ADELAIDE: Berekally Istvánné, Mindszenty J6zsef hercegprímásr6l ké
szített filmet mutatott be. A filmet Berekally Tamás és Bír6 Gáspár ké
szítették, UTCzAs MIHÁLY pedig a felíratokat csinálta. Berekally István 
mondotta az összekötő szöveget. A másfél órás film az elhunyt főpap 
Adelaid-i tart6zkodása során készűlt. 

+ + + 

CSENDŐR NAP: ( Adelaide ) 

A Magyar Királyi Csendőrség most is megrendezte a "Csendőr-napH-ot. 
Először szentmisén vettek részt, azután pedig ebéden a Magyar-Klubban. 
Az ebéden sok csendőr jelent meg családtagjaikkal. Továbbá a magyar kö
zösségi életből is sokan jelen voltak. UTCZÁS MIHÁLY, a Csendőr Bajtár
si Szolgálat vezetője üdvözölte a megjelenteket, kUlönösen ANTALFFY 
PÁL szkv. őrnagyot Milduráb6l.A csendőr-gyerekekről és unokákr61 is 
megemlékezett és sok, feledésbe ment eseményt felelevenített. ANTALFFY 
Pál is felsz6lalt,aki többek között kijelentette,hogy sajnos nem azok 
írják a történelmet, akik csinálják,azért van annyi történelemhamisítás 
manapság. Végűl VAJDA GÉZA beszélt a csendőrökr6l, akik biztonságot, 
csendet hoztak a kis magyar falvakba és őrködtek a magyar vagyonkák fö
lött. "Erre mindnyájan emlékszünk,- folytatta VAJDA GtZA,- ha most mást 
is csinálnak a csendórök, a gyermekeikben élni fog az eszme,a lélek:ls
tenért, Istennel,becsűlettel a hazáért!"- fejezte be VAJDA GÉZA, a Ma
gyar Evangélikus és Református Egyház lelkigondoz6ja. 

MÚZEUM UGY: 

( Mészárosné, Fekete Gizella cikke.) 
+ + + 

A Toronto-i M.K.Cs.B.K. MUZEUM jöv6jének tárgyában, a Vezetőség,1983, 
III. 31.-én KÖRLEVELET küldött szét a csoportvezetőknek. A Körlevélben 
a következő kérdések szerepeltek: 

1.) Kinek van joga határozni és kié legyen az M.K.Cs.B.K. MUZEUM 
anyaga? 

2.) Az ideiglenes elhelyezés 
3.) A végleges elhelyezés kérdése. 

Az üggyel kapcsolatban a jelenlegi Múzeumőr: vitéz KöVENDY KÁROLY 
CM. százados az M.R.Cs.B.K. vezet6ségéhez intézett V.9.-én,31.-én, 

VI. 15- és 16.-án kelt levele1ből: 

Ad 1.) Kié legyen a Csendórmúzeum, kinek van joga határozni? 

II A csendóranyagr6l a múzeumőrrel egyetértésben az MKCsBK tag
sága határoz. De nem úgy, hogy most ismét százszámra írjam a 
felvilágosító válaszleveleket." 

Ad 2.) A múzeum csendőrségi anyagának ideiglenes elhelyezése? 

" P. Trudeau, Kanada miniszterelnöke, 1972-ben felvetette egy 
ethnik múzeum felépítését Ottawában, de az akkor kezdődő inflá

ci6 (ennek megépítését) megakadályozta. Azóta nincs sz6 az ethnik mú
zeumr61. Tehát más lehetőség nincs, mint a Toronto-i Magyar Kanadai 
Kulturközpont ( Magyar Ház ). Ez egy sok-helyiséges,hatalmas épűlet. 
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Május 10.-én a Kulturközpont Vezetősége gyűlést tartott,melyen részt 
vettem. Nincs akadálya, hogya Petőfi terembe kerüljön a mdzeum,mely a 
legvédettebb, egyben a legszebb terem is. Ott elfér a hosszú falak mel
letti üvegszekrényben minden anyag. A Központ főtitkára, KOvACS ISTVÁN 
mérnök tartományi segélyért folyamodott (Wintario), hogy 1984-ben az át
költöztetést végre lehessen hajtani, ZSOLT ENDRE okl.mérnök tervei sze
rint. A legjobb szándék vezet, hogy a múzeum biztonságban és magyar 
kézben maradjon, de EGyUTT, AZ EGÉSZ! 

ÉVeken át a magyar és 83 más ethnik újság hírdette,hogy Kanada jöven-
dő történelme számára minden ethnik szervezet, (tehát nem csak az MKCsBK, 
hanem egyházaink is stb . ) adják oda levelezéseiket, okmányaikat az Otta- . 
wa-i Nemzeti Levéltárnak. Ha írnak egy új történelemkönyvet 50 év múlva, 
abban már az MKCsBK is szerepel. így tehát, 1983, VI. 15.-én, 100.000 
levél és dokumentum elment Ottawába Kanada jövendő történelme részére. 
Persze szortíroztam, többet összetéptem,ami aláásná Testületünk becsűle
tét. Néhány fontosabbat visszatartottam. Erre az 'vitt, hogy már nem hit
tem a B.L. folytatásában, s szinte mozogni sem lehetett a laktanyában. 
Minden átvonú16 szoba tele volt. dobozokkal, illetve a szekrények és nem 
tudták bajtársaink ruháikat betenni.A csendőr-szakkönyvek, a múzeum tá
vozása után is itt maradnak, hogy kéznél legyen minden anyag, ha kell 
valamire. Sok szabályzatom van (eredeti), sok a II. Világháború anyaga 
is, magyar, német, angol és francia nyelven. Zömét én vásároltam, még a 
Múzeum előtt. Megmarad az eszményi csendőr-Iaktanya is az átvonúl6 szo
bákkal. De, mi lesz, ha annyira nő az infláci6, hogy nem tudom fizetni a 
havi üzembetartást és a városi adót? Ha nyugdíjam kevesebb lesz? Akkor, 
nincs más út, el KELL adni és kisebbet venni a környéken. 

Mondják,hogy a mú.zeumot meg kell hagyni az MKCsBK kezelésé.ben. De, mi 
lesz, ha a múzeum6r hirtelen meghal? A régi vezet6ség úgy határozott, 
hOgy Kövendyre- bízza. Átadják -rre1d.: a -re-jart. ktiloott:ségi alapo't7élZt~
egészitve vegye meg, sa~át nevére. Erre biztosíték: " az 6 törhetet
len magyarsága és csend r szeretete. " 

Az öröklakás a Múzeumt6l függetlenűl Kövendy tulajdona,miután a má
sodik jelzálogkölcsönt is kifizette, Angyalka néni adományával. 

Végrendelete úgy szól, hogy a Múzeum anyaga a Kulturközpontba szál
lítandó. Az öröklakást el kell adni, 5 részre osztva, még Angyalka néni 
is ki lesz elégítve. 

Ad 3.) A Múzeum anyagának végleges elhelyezése: 

Ebben a kérdésben az új, népválasztotta, szabad magyar kormány fog 
dönteni. Akárhov á is kerül a csendőr-múzeum anyaga, biztosítani kell a 
Budapesten létesitend6 csendőr múzeumban va16 e~helyezését.Ha ez a sza
bad kormány kívánja a M.Kir. Fegyveres Erők Múzeum-ának hazaszállitását, 
megteheti a magyar kormány költségén. De, ha kihangsúlyozzuk a mi múze
umunkat, akkor esetleg az ittmarad, nem kell nekik.A~ új magyar kormány 
fog dönteni. Kanadát nem érdekli, ha hazavisznek 2,600 egyenruhát,fegy
vert,kitüntetést stb. 

A KANADAI KORMÁNYT NEM ÉRDEKLI EGY VOLT ELLENSÉG MÚZEUMA!!! 
+ + + 

A "KöRLEVÉL" kérdéseire a következő csoportok küldték be javaSlatai
kat: VICTORIA, B.C. Hfu~ILTON, Ont., CALGARY, Alta., KANADAi BRAINERD, 
MinniKENSINGTON,M.D. TUCSON, Az. UNITED STATES of AMERICA; LONDON,U.K. 
ANGLIA; SYDNEY N.S.W. AUSTRALIA. 
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A beérkezett javaslatokból a következő általános irányelveket lehet 
felismerni: 

Az 1.) sz. kérdésre, egyöntetű válasz az, hogy az anyag az MKCsBK 
tulajdonát képezi. 

A 2.) sz. kérdésre az általános felfogás az, hogy egy hivatalos Ka
nadai szervvel kötött írásos szerződéssel kell az anyag ideiglenes el
helyezését biztosítani. 

A 3.} sz. kérdésre az összhangú felelet az, hogy egy önálló Magyar
országon a "Budapesti Csendőr Múzeumban" kapjon az anyag végleges elhe
lyezést. 

Az ügy nincs lezárva. A további javaslatokat is várjuk és közölni 
fogjuk. 

+ + + 

KÖNYVISMERTETÉS: 

A "BAJTÁRSI LEVÉL" szerkeszt6ségén keresztűl a következő könyvek 
rendelhetők meg: Dollár 

DOMOKOS SÁNDOR: "The Lonley Nation" (angol nyelvű,magyar 
témájú ifjúsági regény US 7.00 

"Utazás Utópiába" szatíra az orosz hadifog-
ságról US 3.00 

"Gyertyaláng" versek US 5.00 

NAPHEGYI IMRE: "Csalánba nem üt a ménkű" humoros elbeszé-
lések US 6.00 

+ + + 

A VEZETŐSÉG LEVELESLÁDÁJÁBÓL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M. J. (Párizs, Franciaország, 1982, XII. 28.-) "... Erdélyben szület

tem, 1912-ben, magyar állampolgár voltam, azután román állampolgár let
tem, amikor a TRIANONI BÉKE, minket, erdélyi magyarokat, Romániához ra
gasztott. Utána visszahonosítottak magyar,- majd most már 30 éve francia 
állampolgár vagyok. Ugyancsak 30 éve vagyok az MHBK csoportvezetője és 
26 éve az M.Sz.Sz. vezetőségi tagja, itt, Párizsban. Nem hiszem, hogy 
valaki több évig viszi magyar egyesúletekben tevékenységét. Ott vagyok 
mindenütt, ahol a kommunizmus veszélyére kell felhivni a közvéleményt. 
A legutóbbi megnyílvánúlás dec. ll.-án volt. A Vietnami menekültek ren
deztek antikommunista tiltakoz6 gyűlést a hazájukat bitorló kommunizmus 
ellen. Minket is meghívtak, mint az MaBK vezető tagjait. Mikor bevonul
tak,név szerint bemutattak,a közönség,közel 2000 ember,felállva üdvözölt. 
Volt pár 6rás ünnepi műsor. Végűl az afgán menekUltek vezetője ment fel 
a szinpadra és francia beszédében a magyar szabadság harcot hozta fel, 
az 56-os ifjúság harcát a szovjet elnyomó tankok ellen.Azt mondta,hogy 
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ez a nemzet,mely puszta kézzel harcolt a szovjet hadsereg ellen,példát 
adott a világnak, hogy, csak a bátor szembeszállást és a bátrak harcát 
respektálja az orosz. Ezért harcol az afgán nép is már 3 esztendeje. 
Valahogy jól esett hallani ezeket a szavakat! ••• « 

+ + + 

N.N. (Nyugatnémetország, 1983,I. 24.) " .•••• ~rdeklődsz Eur6páról:"Két 
pogány közt egy hazáért" küzködik. Kivétel nélkül minden eur6pai állam 
ki akarja húzni magát a következőfegyveres,vagy fegyvertelen konf1ik
tusból.Igazuk van! (Tévedés!Szerk.) A Coca-Colás,rágógumis Amerika el
adta őket az orosz sovinizmusnak.Ebbő1 nem tudja magát kihúzni, sem a 
maga erejébŐ1,sem más (Coca-Cola) segitségéve1.Itt nincs egy possibilis 
á11am,sem politikailag,de fŐleg természetszerűleg katonailag,s ma már 
gazdaságilag sem.Az utóbbiról sokat lehetne elmélkedni.A piac egyensú
lya fölbom1ott,nincs ko-ordináció,a termelés és a kereslet között.Ja
pán megjelenése óriási zavart okozott. Feltörését itt nem vették komo-
1yan,de Amerikában sem,mig ma már kihasználja a szabad piac minden 1e
hetőségét. Eur6pa nem versenyképes. A nagy "szociálista jÓlét"-ben el
vesztette a mértékét és az eszét. Utóbbi alkatrészét az ut6lsó évtizedek 
agymosása kulturális nihi1izmusba,anarchiába döntötte. Az így előállott 
állapotban beözönlött az amerikai szubkultura.Fiataljaink cow-boy ruhá
ban járnak az egyetemre és úgy viselkednek, mint a diliházi idi6tákl 
Európa elvesztette arculatát és nem tudott az agymosás miatt semmiféle 
ellenszérumot kiterme1ni magábó1.Magad is jól tudhatod,hogy mindez ki
nek az érdeke! Az egyházak,mint Európa egyik fő kulturtényezŐje,ide
-oda kapkodnak. Mindezekről hosszú elŐadásokat lehetne tartani.így,pár 
mondatbanértelmetlenségnek,vagy hihetetlenségnek hangzik ••• " 

+ + + 

B.J. (Ligist,Ausztria,1983,V.8.) " •.••. Kevés nyugdíjam mellett eljá
rok alkalmilag dolgozni. Tavasszal gyümölcsfákat nyesni,nyáron kertet 
gyomlá1ni,őssze1 gyümölcsöt szedni. Fe1mászom a fák tetejére,néha a 
fiatalok is irigylik. Szégyelném magam, ha 70 évig nem tanú1tam volna 
meg fára mászni! Mint minden évben,úgy az idén is megünnepeljük a HŐ
sök Napját, a Graz-i hŐsök temetőjében, május utolsó vasárnapján ••.•. 
Vitéz LENGYEL B~LA altbgy. úr, április 19.-én ünnepelte a 86.-szü1etés
napját.Há1a Istennek, magas korához mérten, jól bírja magát. Naponta 
tesz kiadós sétákat és elŐadást is tart ...... 
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1. számú NÉVJEGYZÉK 

az MKCsBK részére a bajtársak részéről befizetett adományok a B.L.-re 
és a Segélyalapra 1983 január 1.-től 1983 junius 30.-ig. 

Mindez adományokat,ezúton is köszönettel nyugtázzuk: 

N É V 

1.) v. Á.- A. Z. cső.ezrds. 

2.) Ausztráliai Csoport, P.Zs. 

3.) v. J. L. vk.őrnagy 

4 • ) Fr. Ch. P . 

5.) H. E. hdgy. 

6.) N. N. 

7 • ) Fr. F. Gy. 

8.) A. L. ~hdgy. (jelvény) 

9.) O. J. vk. 4zds.tb.cs6. (jelvény) 

10. } 

11. ) 

12. ) 

13. ) 

14. ) 

15. ) 

16. ) 

17.) 

'8. ) 
19.) 

20. ) 

21.) 

22. ) 

23. ) 

24. ) 

25. ) 

26. ) 

27. ) 

28. ) 

29. ) 

U. J. csó. 
) 

v. N. K. hv.szkv.tb.cső. 

v. V. F. ezrds. 

v. Sz. K. szds. 

v. R. J. csó.6rm. 

Dr. R. B. cső.szds. (YBL) 

J. P. f6törm. 

v. R. I. (jelvény) 

Dr. G. Z. ta.fhdgy. 

v. B. L. hdgy. 

Mrs. E. E. H. 

T. A. Cső.szds. 

N. N. 

özv. Gy. ö. 
S. A. 
v. Sz. Cs. (B.L.) 

H. L. (B.L. ) 

v. Sz. J. (jelvény) 

New Brunswick Csoport 

v. N. L. 

U. S. Dollár 

t 20.00 

96.20 

10.00 

20.31 

16.02 

10.00 

22.35 

6.00 

6.00 

40.36 

50.00 

5.00 

25.00 

25.00 

112.88 

10.00 

6.00 

10.00 

10.00 

10.00 

30.00 

30.00 

20.00 

10.00 

20.00 

10.00 

6.00 

150.00 

5.00 

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJÉVET KtVÁNUNR! 


