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I. 

A VEZET6stG HíREI: 

KöZPONTI VEZET6 

MAGYAR KIRÁLYI CSEND6R BAJTÁRSI KöZöSStG 

VETERANS' ASSOCIATION OF THE FORMER ROYAL HUNGARIAN GENDARMER1E 

Központ: Administration Centre: 

712-54th Ave., S.W. 
CALGARY, Alberta, ~2V OE1 

CANADA 

1.sz./1985 1985 február 14.-én 
Kp.Vez. 

Kedves jó Bajtársaim! 

Volt Testületünk 104. születésnapján szeretettel üdvözöllek Bennete-
ket! 

Visszatekintve az elmult évre megállapíthatjuk, hogya halál ismét 
megtizedelte sorainkat. A távozás végleges, egymás elvesztése fájdalmas 
nekünk, s hogy így van, el kell fogadnunk. Lépjünk ezért eIdre, töltsük 
be helyeiket, vegyük fel az abbahagyott munkát. Fogjuk meg a mai napon 
egymás kezét, szorosan és emlékezzünk. 

Negyven esztendeje annak, hogy Budavárából a rádiós csend6r ut6ls6 
üzenetét sugározta a még szabad világ felé: ••• " Csendőr Bajtársak! A ki
rályi vár romjai között teljesen körül vagyunk zárva. Kenyerünk és vizünk 
már napok óta nincs. tletünkkel leszámoltunk, sorsunkat a j6 Istenre bíz
tuk. Ha "nem éljük túl ezt a poklot, családunkr61 gondoskodjatok. Isten, 
áldd meg a magyart! Éljen Magyarország! Éljen a Magyar Királyi Csend6r
ség! .•• " 

Amikor az ut6lsó felmentési kísérlet is meghiúsult, a Vár környékére 
összeszorított német és magyar egységek megpr6báltak kitörni az ostrom
gyarúb6l.A kitörés elakadt. Az öt csend6rzászl6aljb6l 3000 csend6r és 
160 tiszt pusztult el és nyugosznak a Budavára környéki tömegsírokban. 

Kötelességüket teljesítették halálukig. 
A Mindenható végtelen kegyelme megkímélt minket ettdl a megpr6bál

tatástól. Megk!mélt azért,hogy hirdessük továbbra is a rend és törvény 
eszményét, mely minden emberi együttélés alapja. 

Ez az eszmény hírdeti a magyar nép istenadta jogát a szabadsághoz, 
hogy külföldi ideol6giákt6l mentesen magyarul és magyar m6dra élhessen, 
dolgozhasson, alkothasson! 

Ez az eszmény jelenti a volt m.kir.Csend6rség 64 éven át húségesen 
teljesített szolgálatának mélt6 elismerését is! Ezt az eszményt hirdes
sétek tovább, utódaitokban is, mert mi hiszünk Magyarország feltámadá
sában! 

Híven, Becsülettel, Vitézül! 

kö7.pont· 
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I 

AZ MKCsBK VEZETŐSÉGE 

önként és önzetlenül intézi világszervezetUnk tajékoztat6, nyilvántartó és segély
ügy! szolgálatát. 

FELADAIl'AINK: 

1. / Bajtársainkkal az összeköttetést fenntartani, érdekeiket képviselni, <Sssze
jöveteleil'lkr6l és személyi változásokról 6ket értesíteni. 

2./ El6ac1ások, Unnepélyek, társasvacsorák: rerdezésével anyagi alapot teremteni és 
p.l:tl6l, rászoruló bajtársainkat és hozzáttutoz6ikat segíteni. 

3./ Apolni a .szolgálati ideálcXat és kegyelettel meg6rizni emlákét a volt !-1.Kir. 
CseOO6rség azon tagjainak,akik a törvény és a rend szolgálatában az emberi 
szabadsá9jogok és a közhiztonság ~ Hazájukért áldoztAk életOket. 

4./ Az állampolgári jogok és kötele~ek megisnerése és teljesítésében seqédkezn1. 

POSTAC1MUNK: 
A pénzküldemények kézhezvételét a B. L. -ben, vagy magánleWlben elisrrerjük és n~

tázzuk. Minden levelet,hírt,közlenényt,el6f1zetést,hozzájárulást és pénzadanányt a 
rerx3eltetés megnevezésével a I<ia.c1d1ívatal cimére kérjük. 

cime a következ6: 

VETERANS' Association 
712- 54th Avenue, S.W. 
CALGARY, Alberta, T2V OE1 

CANADA 

M. KIR. FEGYVERES ERŐK MUZEUMA 
1984 december 16-t6l: 

Cún: Magyar Ház, Kanadai Magyar Kultur I<&pont, 840 St.Clair Ave. ,west, 
'IDIOm) , Ont., M6C 1C1 canada. 

örökös tiszteletbeli elnök és kurátor: vitéz Szathmáry Károly CM.szds. 

Hiszek egy Is t enben, hiszek égy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában! 
Amen. 



ö s s Z E S f T t S 

az MKCsBK Központ /Calgary, ' Alberta, Kanada / bevétel és kiadásair61 

1984 január 1- december 31-ig. 
B e v é t e l e k: 

Sarasotáb6l átutalás 
Tagdíj,önkéntes 

hozzájárulások 
Bank átváltás 
Bank kamat 
Plakettre 

B a n k 1983.XII.31.: 
T.O. 

~O • 940 2 01 2 . 

ö s s z e s e n: 

5,376.81 

4,039.80 

1,490.16 
634.26 

15.00 

11,556.03 

1,000.00 

991 • 18 

13,547.21 

K i a d á s o k: 

Nyomda, sokszorosítás 3,108.84 
B.L.szállítása 
Winnipeqr6l Calqaryba 95.49 
Posta 1,120.~2 

Tel. és Tel. 115.36 
Iroda 103.00 
Taqdíj (K.M.SZ. ) 20.00 
ír6qépjavítás 53.25 
Plakettért 10.00 
Eqyéb 19.97 

4,646.83 
A d o m á n y o k: 

Karácsonyi Segély 330.00 

M.L.A, 500.00 
830.00 ---

B a n k b e t é t e k: 

T.O.1985.III.25. 7,000.00 
tb.9402012 

ö s s z e s e n: 

1,070.38 
8,070.38 

13,547.21 

u o van c s o 1 t II k r e n d b e n t a 1 á 1 ~ u k: 
január -:? -én . ..('; ... 

.. t.#..)~. 
ELLENŐR 

• 
/ 

.. -:!:.~ .... ~ .. 
ELLENŐR 
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II. 

BAJTARSI HíREK 
DíCStRET, FÖLVÉTEL, MEGBíZAS, KITUNTETtS, HÁZASSÁGKöTtS, GRATULÁCIÓ, 

LÁTOGATÁS. 

A M.KIR.CSENDŐR BAJTÁRSI KöZöSStG KöZPONTI VEZETőJE 

SIMON IMRE szkv.m.kir. csend6rtözs6rmester úrnak az MKCsBK Welland-i 
(Ont.Kanada~ csoportja által 1984.IX.1-vel csoportvezet6vé való válasz
tását 1984.IX.20.-án tudomásul vette és jóváhagyta. 

MÁTt JÁNOS szkv.m.kir. vizsgázott csend6rtörzs6rmester úrnak az MKCsBK 
Welland-i csoportjában csoportvezet6jének 1976-1984-1g támogatásában és 
helyettesítésében,a bajtársi élet szervezésében teljesített önzetlen, 
odaadó és eredményes szolgálataiért, 1984.IX.7.-én elismerését és köszö
netét fejezte ki, 

Dr.SZENTANDRÁSSY ELEK szkv.m.k1r.cs6.százados urat,az MKCsBK Melbourne-i 
(Victoria) csoportjának vezet6jét, 1985. jan.1-vel felkérte és megbízta 
Ausztráliára és New Zealandra a terUletvezet6i tisztség,illetve teend6k 
ellátásával ( 18/1984 SZ., 1984.XII.31.) 

SZABÓ LÁSZLó szkv.m.kir.honvéd f6hadnagy és BARTI IMRE szkv.m.kir.ht. 
honvéd szakaszvezet6,Melbourne-i (Victoria) bajtársainkat,a csoport ba
rátait, a Melbourne-i csoportvezet6 1984.XI.14.-én kelt javaslatára, 
valamint 

ifj.vitéz HANGOD I JÁNos Victoria-i{B.C.Kanaua) lakost, a Victoria-i 
csoportvezet6 1984.XII.24.-én kelt javaslatára áz MKCsBK tiszteletbeli 
tagjaivá fölvette, 

. BÁNYAI LASZLÓ(Sydney,NSW.Ausztrália) a MSzHSz helyi csoportjának ve
zet6jé~ az MKCsBK Sidney-i csoportvezet6 1985.I.23.-án kelt el6terjesz
tésére tiszteletbeli tagként fölvette és részére a 100 tVES JUBILEUMI 
DtSZÉRMET, az alapí.tási okmány rendelkezései értelmében adományozta, 

ifj.vitéz KőRöSSY ZOLTÁN OLIVÉR tb.csend6r (Kensington,MD.USA.) tart. 
US alhadnagy,diplomás kórházi altató (Anaesthetist), dr.v.KőRÖSSY ZOLTÁN 
szds. fiát, 1985 febr.14.-én fölkérte és megbízta,hogy a csend6rségi 
szolgálattal kapcsolatos,még eddig föl nem ajánlott és magánkézben lév6 
emléktárgyakat,az ilyenirányú kérésre vegye át és gyUjteményébe helyezze 
el. . 

A felajánlott emléktárgyak tulajdonjoga az elfogadással egyid6ben át
száll a gyüjtemény tulajdonosára,aki az alábbiakban fektette le kapcso
latos alapelveit és gyüjteménye célját: 

" ••• 1./ Megmenteni és meg6rízni,amit lehet az 1945 el6tti katonasági 
anyagból (egyenruha,felszerelés,film,kép,fénykép,dokumentumok,nyomtatott 
anyag,stb.). 

2./ Megbecsült és biztonságos helyet biztosítani azon bajtársak 
adományainak,akik ilyen helyet keresnek féltve6rzött magyar katonai tár
gyaik,okmányaik stb.számára.Ezen adományokról részletes nyílvántartást 
vezetek. 

3./ Restaurálni és kiállítani az anyagot,amennyire azt a körül
ményeim megengedik. 

4./ Bemutatni a gyüjteményt bajtársaknak, barátoknak és érdekl6-
d6knek. 
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S.I Hazánk felozabadulása esetén a gyUjteményt Budapestre szállí
tani és a megfelel6 csend6ri, légvédelmi, vagy hadtörténeti muzeumban 
elhelyezni a szabad kormánnyal val6 megegyezés szerint. 

6.1 Ha nem élem meg hazánk felszabadúlását, akkor a gyüjtemény 
fenntartás~t és kívánságom szerinti gondozását egyik fiam venné át ••• " 

(ifj. vitéz KORöSSY ZOLTÁN tevékenységével kapcsolatosan adatokat 
tartalmaz a B.L. 1980/2., az 1981/1. és 2. száma.) 

- .-

f\ VITtZI SZU .Münchenben (Nyugat:nemlet:.< 
kelt határozata alapján a VITÉZI REND 

1.1 tagjai közé felvette: 

szág) 1984 szeptember 17.-én 

a.1 saját érdemei alapján nemes mez6kövesdi DIENES GYULA JÓZSEF JENO 
(19'14) szkv .m. kir. csend6rf6hadnagyot ( Wellington, N. Z.) ; 

b.1 várományos alapon ifj. HANGOD I JÁNOST (1934), Victoria,B.C. Kana
da-i lakost és ifj. KERESZTES LAJOS (1950) tanár, tb.csend6rt ICalgary, 
Alberta, Kanadai; 

c.1 az egyesületi életben kifejtett rendkivGli érdemeikért a Vitézi 
Rend Nemzetvédelmi Tagozatába a Jubileumi Érdemkereszttel kitüntetett 
dr. nemes csíkszentimrei BALLÓ ISTVÁN (190 4) szkv.m.kir.csend6r6rnagyot, 
a 'MCsCsK volt elnökét (Cleveland,OH.USA.), FADGYAS LÁSZLÓ (1917) szkv. 
m.kir •. csend6rf6hadnagyot, az MKCsBK Melbourne-i (VIC.Ausztrália) cso
portjának tagját. 

2.1 Az egyesületi életben a magyarság szolgálatában kifejtett 
érdemeikért a Jubileumi Érdemkeresztet adományozta 

a.1 az alábbi vitézeknek: vitéz kövendi SZATHMÁRY KÁROLY C.M., az 
MKCsBK volt központi vezet6je (Etobicoke,ONT.Kanada), dr.vitéz JANI 
ISTVÁN O.A.M. az MKCsBK Sydney-i csoport vezet6je, vitéz BALOGH JÓZSEF 
nyugatkanadai székkapitány, az MKCsBK rendes tagja, vitéz RÁcz ISTVÁN, 
az MKCsBK központi pénztárosa Calgary-1 (Alberta,) Kanada-i lakosoknak, 
vit~.z KEMES LÁszLó m.kir.sorcs6.tisztes (galántai III.sorcs6.zlj.) a 
Cle~elandi Egyesült Magyar Egyletek elnökének, 

b.1 az alábbi bajtársaknak: dr. KISS GYULA szkv.m.kir.csend6rszázados, 
az MxCsBK központi vezet6je, a "Bajtársi Levél" kiad6jának (Calgary,Alta. 
Kanada), MAGAS ISTVÁN szkv.m.kir. hadnagy, az MKCsBK tb.tagja, a Magyar 
Szabadságharcosok Világszövetség elnökének. (Calgary,Alberta,Kanada). 

3.1 Anyugatkanadai törzskapitány javaslatára az egyesületi 
életben a magyarság szolgálatában több éven át teljesített igen eredmé
nye~mGködésükért a Jubileumi Érdemkeresztet adományozta 

az alábbi bajtársaknak: DOMOKOS SÁNDOR szkv.m.kir.csend6rf6had
nagy, az MKCsBK "Bajtársi Levél" f6szerkeszt6jének (Winnipeg,Manitoba, 
Kanada), további az MKCsBK Calgary-i csoport tagja1nak: . dr.FABÓ KAROLY 
szkv.m.k1r.csend6rf6hadnagy,csoportvezet6, VöRöS IMRE szkv.m.kir.csen-
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dc5rc5rmester, "volt csop. vezetc5, KARANCZ JÁNOS szkv .m . kir. csendc5rc5rmester, 
volt csop.vezet6, SZELEl JÓZSEF csend6r szakaszvezet6, volt csop.vezet6; 
FAZEKAS LAJOS cs6.szakv., VARGA ISTVÁN szkv.m.kir.hdpd., az MKCsBK tb. 
s a központi vezet6ség tagja. 

A SOUVERAtN SZENT LASZLÓ TÁRSASÁa (1861) ts REND 
SOVEREIGN SOCIETY AND ORDER OF ST. LÁSZLÓ (1861) 

A szuverén Szent Lászl6 Társaság és Rend kormányzója a kanadai szék
tart6 el6terjesztésére a magyar kultura terjesztése és értékes társa
dalmi szolgálataiért 1984 junius 27.-én, Szent László napján Szent 
László lovag j ává avatta és a Rendbe felvette PODONYI ISTVÁNNt árasz
szonyt, csend6r6rmester felesége, szül.nemes KöRTVÉLYESSY MARGIT toronto i 
(Ont.) lakost, 

továbbá Magyarországért és a magyarságért teljesített kiváló szolgá
latai elismeréseként a Rend trdemkersztjét adományozta az alábbi rend
tagoknak: Id.vitéz HANGOD I JÁNOS szkv.csend6r alhadnagy Victoria-i (B.C.) 
KOVÁCS ISTVÁN Toronto-i (Ont.), valamint vitéz HAMVAS JÓZSEFNt,szül. 
ne~es VÉGH KLARA és VARGA GÉZA szkv.h.százados, az MKCsBK tiszteletbeli 
tagjai Toronto-i (Ont.) kanadai lakosoknak. (v.~.K.1984.XI.19.) 

HÁZASSÁGKöTÉS. 

GRAB~lER LÁSZLÓ és NAGYIVÁtTYI PATRICIA, az MHBK Koszorás Jelvényével 
kitüntetett tagja (Buenos Aires, Argentina, Délamerika) 1984,november 
10.-én 20 órakor a Nuestra Senora del Socorro bazilikában házasságot 
kötöttek. ( v.K.K. 1984.XI. 29.) 

Er6t, egészséget, ,sok szerencsét és boldogságot kívánunk • 

• 

GRATuIÁCIó 

Nt.Dr.SZABÓ KÁROLY (Madison,WIS.USA.) szds., a Wiscosin-Madison egye
~Om tanára, 18 évi tanárkodás után, 1985.VI.30.-ával nyugalomba vonul. 
Sarasota-ba (FLA.USA.) költöznek át, hol bajtársai körében fogja élvez
ni munkájának gyümölcseit. (Sz.K.198S.I.18.) 

.vitéz SZENDI CSABÁNt, ÁGNES, v.SZENDI GSABA tb.csend6r felesége 
(Snerman Oaks,Cal.USA.) a Los Angeles-i egyetemen 1984.XII.'lS.-én a ke
reskedelmi karon az üzleti igazgatásban oklevelet (B.B.A.) nyert.(v.Sz. 
J . ,'1985. 11.8.) 

vitéz KEMES LÁSZLÓ sorcs6.tisztes,a Cleveland-i MCsCSK tagja, az Ame
rikai Magyar Református Egyesület Cleveland-i körzeti igazgatóját az 
Ohio állam testvérsegít6 biztosítási szervezete Clavelandban tartott évi 
kongrasszusán a következ6 üzleti évre elnöknek választotta. (K.M.V.85/I.27) 
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WARRENNt, dr. SZATHMÁRY EM6KtT kinevezték a Hamilton-i (Ont.Kanada) 
McMaster egyetem antropol6giai szak elnökévé. (v.K.K. 1985.II.18.) 

Nyugdíjba vonul6 bajtársunknak, a kitUntetteknek, a diplomához és 
kinevezéshez szívből gratulálunk és őszinte szerencsekívánatainkat küldjük. 

- - - - - - - - -. . . . . . . . 
LÁTOGATAs 

vitéz HANGODI JÁNOS alhdgy., az MKCsBK Victoria-i (B.C.Kanada) csoport
jának vezetője és felesége, 1984.X.20.-án Cal gary-ba érkeztek és résztvet
tek a nyugatkanadai Vitézi Rend X.23.-iki díszkőzgyülésén és annak kereté
ben, János fiuk, vitézi várományos, vitézzé avatásán. 

CSORDÁS JÁNOS őrm. (Victoria,B.C.Kanada) feleségével, 1985.II.17.-én, ' 
baráti látogatásra Calgary-ba érkeztek, hol JAGOS BÉLA és felesége látták 
őket vendégGI. Az ott töltött idő alkalmat nyújtott bajtársi látogatásra 
ls. II.24.-én tértek vissza otthonukba. 

1984.de.9.-én DOMOKOS SANDOR és felesége PATAKY ERZSÉBET ünnepelték 
családi körben házasságuk 40.-ik évfordul6ját. 

- - - - - - - - -. . . . . . . . 
BETEGSÉGEK - FELGYÓGYULASOK 

vitéz FEKETE GYULA (Hamilton,Ont.Kanada) a Hamilton-i csoporthoz tar
tozó bajtársunk jobb lábán, annak ujjai között a nyár elején seb kelet
kez~tt.Mlután az orvosi gy6gykezelés gyógyulást nem eredményezett, 1984 
VI.3.-án beszállították a helybeli Szt.József k6rházba, hol az orvosok 
megállapították, hogy érelmeszesedés okozta vérellátás hiányában szen
ved. Ezért a jobb lábát térd alatt levágták. öt heti k6rházi ápolás után 
átszállították, ugyancsak a helybeli Chedoke k6rházba, hol mGlábat kapott, 
s az azzal való járást gyakoroltatták vele. 1984.X.3.-án hazaengedték, s 
azóta otthonában orvosi felügyelet és gondos ápolás alatt áll. Jelenleg 
helyhez van kötve és a járást, csak házának szobáiban gyakorolhatja. 
(id,S.M.1984.X.16.) 

UTCzAs MIHÁLY (Adelaide,S.A.Ausztrália) szds., az Adelaide-i csoport 
vezetőjét, 1984.VIII. els6 felében prosztata táltengéssel megoperálták. 
A matét sikerült, néhány nap m6lva a k6rházb61 haza bocsátották. (U.M. 
198~.VIII.21.) 

vitéz BARANCHl TAMÁSKA ENDRE (Sarasota,Fla.USA.) szds., az MKCsBK volt 
kp. vezetője, 1984 okt6ber végén mellében er6sebb fájdalmat érzett, ki
ütötte a veríték, érverése pedig leesett. Orvosai, alapos vizsgálat után 
meg~llapították, hogya fájdalmat érgörcs okozta. A t61 lassú érverés 
pedig kés6bb esetleg alvadt vérr5gképz6dést idézhet elő, amely általában 
a tromb6zis okoz6ja. Matétet ajánlottak. Bajtársunkat fiatalk6r1 :ak~!v 
spo+télete, a rendszeres fizikai és szellemi tevékenységadta általános 
kedvez6 erőállapotára való tekintettel, 71 éves kora ellenére is, nov. 
1.-én megoperálták és mellébe érverést szabályoz6, u.n. "pacemaker"-t 
ültettek be 45 perces matét alatt. 

Nov.3.-án hazaengedték és az6ta orvosi felügyelet alatt van,diétát 
tart és mértékkel él. (v.B.T.E.1984.XI.26 és XII.12.) , 

~OLNÁR ISTVÁN törm. (Sydney,N.S.W.Ausztrália,) sályos betegséggel több 
hete k6rházi kivizsgálás alatt van.Mindnyájan reméljük, hogy sikerülni 
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fog a betegség - egy bénulás - okát megállapítani és bajtársunkat újra 
talpra állítani, hogytovább'folytathassa igaz és aktív bajtársi életét, 
amit csoportunk és az itteni magyarság életében betölt. (Dr.v.J.I.84/VIII.l) 

JAKAB IVÁN (Toronto,ONT.Kanada) fhdgy. 1984 októberében súlyos autó
baleset érte, amint egy taxi hátúlr6l- belerohant. Eszméletét vesztette és 
kórházba vitték. Kés6bb elbocsátották. Nehezen tud az ágyban forogni, 
felkelni.Az orvos eltiltotta minden fizikai munkától. (v.K.K.1984.X.14.) 

Dr.KULI SÁNDOR (Sarasota,FLA.USA.) szds. kórházban töltött öt napot, 
egy könnyebb, stroke-szera ütést kapott. Szerencsére nem történt komolyabb 
baj, s kezelés után haza bocsájtottáks Ma már jól érzi magát. A jó hírt 
örömmel fogadtuk, hogy ismét körünkben lehet. (v.Sz.J.1985.I.3.) 

'DOMOKOS SÁNDOR (Winnipeg,MAN.Kanada,) fhdgy. a B.L.f6szerkeszt6jét, 
1985.I.23.-án negyedszer kiújult sérvvel Winnipegen megoperálták.A matét 
sikerült. A jobbúlás útján van. II.25.-én már folytatta munkáját. (D.S. 
1984.XII.31 és 1985.11.11.) 

Jobbulást, erőt, egészséget és teljes felgyógyulást kívánunk J 

• •• eo • . . 

HALOTTAINK 
. Nemes csíkszentimrei ANTALFFY PÁL szkv.m.kir.csend6rőrnagy, a volt 

dési, majd a győri csendőrosztály utols6 parancsnoka, az MKCsBK Melbournei 
(Vic.) . csoportja alapító,els6 csoportvezet6je,Ausztrália területvezet6je, 
a "Bajtársi LevélIt nagylelkll támogatója és levelező munkatársa,szívro
hamban Mildurában (Vic.) 1984.VIII.20.-án,81 éves korában váratlanul el
hunyt. ' 

1903.IV.27.-én Lugoson (Krassó-Szörény vm.) született,hol apja f6-
szolgabíró volt.Mind apja, mind anyja a Székelyföldr6l származtak.1914-
ben beadták a marosvásárhelyi katonai alreál iskolába és 1922-ben Pécsett 
érettségizett.A Ludovika Akadémiát 1926-ban végezte el és Békéscsabán a 
10.gy.e.-nél,mint hadnagy kezdte meg szolgálatát. 

'1932-ben belépett a Csend6rséghez, s a tiszti tanfolyam elvégzése utáp 
kü~önféle beosztásokba került. 1945~IV.l.-én orosz nyomásra hagyta el Ma
gyarországot és három évi ausztriai tartózkodás után 1949 május 14.-én 
partraszállt Melbourne-ban. 

Egyik levelé.ben így ír: ••• ti Avval már j6val el6bb tisztában voltam, , 
hogy, ahová az orosz beteszi a lábát, onnan nem megy ki. Azt is tudtam, 
hogy, amikor Lenlnék átvették az uralmat, Oroszországban rövid idd alatt 
48,000 csend6rt l6ttek agyon. 

Románia átállása után, a román hadsereget a magyarok és németek ellen 
fordították, de a román csend6rséget kiirtott.ák.J6l emlékeztem az 1919-es 
magyar csend6rUldözésre,aminek a vége a m.kir.Csend6rség teljes kiirtása 
lett volna. 

Mint csend6r tehát nem maradhattam otthon, de nem is mehettem haza. 
Hallottam a hazai vörös garázdálkodásr6l és csend6rírtásr6l is. így 

nem maradt hát más hátra,csak a kivándorlás ••• " 
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Két évig a kötelező fizikai munkát végezte a Bonegilla~i katonai tá
borban (B.L.1976/2.szám). Innen hetente bejárt a felvevő táborba,kereste 
az érkező magyarokat, f6leg a csend6röket. Odaadóan dolgozott a bajtár
sak felkutatásában , a testületi szellem ápolásában és a közösségi élet 
megszervezésében. 1949-ben megalapította a Melbourne-i csoportot és éven
te megtartották a Csend6rnapot. Megalapította a Sydney-i, Adelaide-i, 
Perth-i és a Queanbeyan-i csoportokat. 1960-ban a közösségi munkában élen
járó Sydney-i csoportnak ajándékozta az 1945. évi Csend6rnapon még a 
győri csend6rlaktanyán lobogó osztályparancsnoki zászl6ját. 

1977.XI.18.-án - szerény nyugdíjáb6l megtakarítva,- 3,105.60 kanadai 
dollárt adományozott az MKCsBK központjának, mellyel a BajtárSi Levél 
zavartalan kiadását biztosította. 

1984.I.13.-án este elsötétült körülötte a világ, beleszédalt egyik ka
rosszékébe és elöntötte a veríték, szívrohamot kapott, mely ismétl6dött. 
Matéttel lehetett volna meggyógyítani" de annak, korára val6 tekintettel 
az orvosok nem vetették alá. A negyedik roham már súlyosabb volt és meg
kínzott szíve már nem tudta leküzdeni. 

A Melbourne-i csoport saját halottjának tekintette. Bajtársai viharos 
es~ben,majd porviharban tették meg az 500'km.-es utat. 

Aug.23.-án temették Mildurában, a r.kath.egyház szertartása szerint, 
felesége,bajtársai,barátai részvételével. Ott voltak:dr.SZENTANDRÁSSY 
EL tK szds., a Melbourne-i csoport vezet6je, ki képviselte az MKCsBK köz
ponti vezet6jét is, PÉTERFFY ZSOMBOR szds. és felesége,PÁSZTOR ISTVAN cső. 
FERENC Z MIHALy prbcső. A Sydney-i csoport és FADGYAS LÁSZLÓ fhdgy.bs.-a 
koszorúval fejezte ki részvétét. Angyalos, koronás magyarcímeres zászló
val letakart koporsóját bajtársai vitték. A sir~ál dr.SZENTANDRÁSSY ELEK 
csop.vezető búcsúztatta (B.L.1984/2.szám 43.oldal),majd elénekelték a 
Himnuszt • 

. Gyászolják: özvegye, fogadott leánya és annak családja, leánya els6 
há~asságáb6l, s családja, barátai, bajtársai és az MKCsBK világszervezete • 

.••. " Pali bácsi! Isten vezéreljen útaidon. Találkozunk a Hadak útján!" 
EmJ:ékét meg6rízzük. (Dr.Sz.E '.1984.X. 7.) 

:Vitéz pécsújfalusi ptCHY KÁLMÁN ny.á.m.kir.altábornagy,számos hadi és 
bé~ekitüntetés tulajdonosa, Orange-ban ( N.S.W.Ausztrália ), 1984.X.22.-én 
életének 98. évében elhunyt. Sáros vármegye régibb,el6kel6 adományos 
csáládjainak egyikéb6l származott,mely Erdélyb61 veszi eredetét.Pécsúj
faluból (Sáros vm.) indult el 1901-ben Sopronba, a Honvéd F6reáliskolába, 
majd 1904-ben a Ludovikába került. 1907-ben hadnagy Eszéken (Ver6ce vm.). 
A harmincas években a pécsi honvéd f6reáliskol~,majd a IV.vegyesdandár 
parancsnoka volt. 

Az orosz megszállás után nyugdíját elvesztette, csépl6gép mellett dol
gozott, majd fakitermelésnél. 1972-ben vándorolt ki Edit leányához s 
Orange-ba költözik. 1982-ben, 95. születésnapján fölkeresték Ausztráliá
ban lakó 50 éves tanítványai. J6kívánságaikra így válaszolt: " Azt 
kívánom nektek, hogy 95 éves korotokban olyan j6l érezzétek magatokat, 
mirt,t én érzem magam most, amikor újra együtt láthatlak benneteket l " . 

Nem csak szorgalmas olvas6ja volt az ausztráliai "Magyar tlet"-nek,de 
levelez6je is. 

Okt.26.-án k!sérték barátai,bajtársai utolsó útjára. ptNZES JÁNOS bú
csúztatta. Temetésének katonai jellege volt, vitézi címerrel, nemzeti 
zászlóval, koszorúkkal és a Magyar Takarod6val, melyetPtNZES JÁNOS, 
erre az alkalomra írt szövegével énekelt a gyászol6 közönség. 
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- Távozásával a monarchia, a régi Nagymagyarország legidósebb tábornok a 
szállt sírba, elvívén magával egy letUnt boldog id6 megannyi reménydús 
fiatalkori emlékeit. (Csap6 Endre, a "Magyar Élet" f6szerkeszt6je,84.XI.15) 

Or. vitéz VITÉZY LÁSZLó, szkv.m.ki~.csend6rf6hadnagy;a volt komáromi 
ositály segédtisztje, 1985.I.12.-én Daytona Beach-ben (FLA.USA.),tüdó
rákban, 69 éves korában meghalt. 

A háború befejezése után a Traunfall-i táborb6l hazatért,szerencséje 
volt,nem bántották és megn6sült. A körülmények hatása alatt azonban a 
hatvanas években nyugatra szöktek, kés6bb elváltak. Elhunyt bajtársunk 
1981-ben résztvett a Toronto-i Jubileumi Találkoz6n. 

Gyászolják bajtársai. (v.K.K.1985.II.18.) 

vitéz ALMAY BÉLA volt m.kir.vezérkari ezredes,számos háborús és béke
beli kitüntetés, a brazil Rondon-díj tulajdonosa, a ' Vitézi Rend brazi
liai székkapitánya,stb. a Magyar Királyi Csend6r Bajtársi Közösség tisz
teletbeli tagja, hosszabb betegség után Sao Paulo-ban(Brazilia) 84 éves 
korában, 1984.VIII.1.-én visszaadta lelkét Teremt6jének. 

,Szívvel,lélekkel támogatta Sao Paolo-i csoportunkat.Résztvett a csen
d6rnapi összejöveteleken, hol ünnepi megemlékezést mondott. HOen meg6r
zött és szeretettel elóadott béke és háborús emlékei mindegyikében soha 
nem mú16 emléket állított a m.kir.Csend6rségnek a Hazáért, a Nemzetért, 
az utols6 percig vívott közös harcunkban. 

Sao Paulo-ban temet ték el édesanyja és felesége mellé a magyar közös
ség,barátai,bajtársai egyetemes részvéte: mellett. 

Gyászolják: . gyermekei,azok családjai,testvéröccse,ALMAY LAJOS,volt 
hdm.törzskari alez.és :családja,valamint kiterjedt rokonsága, az MKCsBK 
Sao Paolo-i csoportja,bajtársai és barátai.A csoport hetednapra lelki
üdvéért szentmisét mondatott. (v.V.M.A.1985.I.10.) 

Vitéz kövendi SZATHMÁRY LAJOS,volt m.kir.tOzérszázados,a Székely határ-
6rség tOzérosztályának parancsnoka, hosszú szenvedés után,1985 jan.15.-én, 
75 éves korában elhunyt. Temetése Budapesten lesz a Farkasréti temet6ben, 
édesapja sírjába,az unitárius egyház szertartása szerint. 

Vitéz kövendi SZATHMÁRY KÁROLY CM., az MKCsBK központi vezet6ség volt 
elnöke,testvérbátyját gyászolja. Gyászolják még a kövendi Szathmáry és 
16fó lokodi Sándor családok Kanadában,a szacs és Zoltán családok Ameriká
ban, a Szathmáry és Kisbocsk6i családok Magyarországon,a Dénes és Harmath 
családok Erdélyben. 

'Egy vitéz katona csatlakozott Csaba királyfi égi seregéhez! 
( Az együttérzést kifejez6 leveleket hálásan köszönik. (K.M.1985.lI.2.) 
Dr.DRÉGELYI BtLA,szkv.m.kir.csend6rszázados,a TOzkereszt I.fokozat 

1 pánttal tulajdonosa,a tatai szárny utols6 parancsnoka Montreal-ban, 
(P.QU.,Kanada), a Redi Memorial k6rházban,1985.II.2.-án hosszú szenvedés 
után 77 éves korában meghalt. 

1907.XI.2.-án született Szentesen, (Csongrád vm.),1937-ben,mint tart. 
hadnagy lépett a Csend6rség kötelékébe. A Ludovika és a csend6rtiszti . 
tanfolyam elvégzése után,mint sznypkh.,kés6bb,mint sznypk.szolgált Szent
endrén, Sopronban és végal Tatán. 1942-ben a III.hadtestnél hadibeosztás
ban vasútvonal biztosítást látott el,hol megsebesült.Az összeomlás után 
Kanadába vándorolt ki,s Montreal-ban telepedett le. Hozzátartoz6i nem 
voltak,eléggé visszavonultan .. '.élt. 

Temetése II.6.-án 10 6rakor ment végbe,a r.k.egyház szertartása sze
rint.Kopors6ját hat csend6rbajtársa kísérte.mely a csend6rzászl6val volt 
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letakarva.Ravatalára a Rákóczi Szövets~g koszorút küldött~A szertartást 
Ft.DEÁK FERENC S.J. és Ft.KISS LAJOS S.J.végezték. Búcsúztat6t mondott 
dr.v.SZÉKELY FRIGYES Szds.,a tiszti tanfolyam tanára,többek között az 
alábbiakban: ••• "Tudom,hogy küzdelmes volt ifjúságod,mégis két doktorá
tust is szereztél,ami rendkivGli akarater6t és energiát bizonyít. Tudom 
azt is,hogy Téged is sok csapás,csa16dás,bánat ért életedben.Hiszen Te 
is csend6r voltál,szenved6 részese mostoha csend6r-sorsunknak,amit még 
fokozott egy meleg családi otthon hiánya is. . 

Oe akármennyire is vert a sors keze,akárhová is sodort balsorsod,Te 
soha sem változtál. Akár,mint csend6r, akár,mint katona, mindíg becsGle
tes,önfeláldozó,kötelességtudó Úr maradtál,akit kivétel nélkül mindenki 
szeretett. 

Most,mikor az MKCsBK Montreal-i csoportja,a jelenlev6 gyászoló közön
ség,valamint a magam és családom nevében is utols6Istenhozzádot mondok, 
kérem a j6 Istent,hogy adjon Neked jól megérdemelt békés pihenést ••• 
. Béla barátom, szeretett bajtársunk, a magyarok Istene legyen Veled!" 

A temetőben a takarodó és a Himnusz hangszaladról való eljátszása 
után vettek búcsút a bajtársak, amit hangszalagon közvetített NAGY GYU
LA rep.hdgy. 

·A csoport szentmisét szolgáltatott elhunyt bajtársa lelki üdvéért. 
Gyászolják:Montreal-i csend6rbajtársai és barátai. (Cs.F.1985.II.12.) 

Dr.BÁNYAI LÁSZLó,volt m.kir.csend6rszázados,a volt m.kir.B.M.csend6r
ségi Xx.osztályának segédtisztje,egy ideig a "Csend6rségi Lapok" szer
keszt6je,szívinfraktust követ6 Bzívrohamban,San Francisco-ban (Cal.USA.) 
1984 IX.27.-én,váratlanul,70 éves korában meghalt. 

Tordán (Torda-Aranyos vm.) született 1913 januárjában; Székesfehér
várott,a cisztercitáknál érettségizett,majd Debrecenbenelvégezte a jogot. 
~~tonai szolgálata után belépett a Csend6rzéghez,hol 1939-ben hadnagy-
gyá .avatták.A hábor~ után visszatért Magyarországra,ahol börtönbe került. 
Később·az állami tervhfvatalban kapott munkát.A Forradalom után 2 évig 
~árizsban dolgozott,majd 1960-ban az USA-ba vándorolt ki és San Francisco
ban helyezkedett el, mint mérnöki rajzoló, nyugdijaztatásáig. 
.. A temetési szertartás okt.1.-én ment végbe,mely után elhamvasztották. 
Evfolyamtársa,dr.PAPP VIKTOR búcsúztatta,az alábbiakban: 

ti Kedves Laci Barátom! Mélységes megdöbbenéssel hallottuk a szomor~ 
hírt,hogy Te váratlanul és hirtelenül ' elköltöztél az él6k sorából és már 
Te is a Hadak útján jársz. 

Engem annál is inkább lesujtott e tragikus hír,hiszen benned évfolyam
társamat"bajtársamat és j6barátomat veszitettem el. 
. Kedves Laci Barátom! A sors Téged is sok megpróbáltatásnak tett ki.A 
háború után Te is haza jöttél Magyarországra,hol sok meghurcoltatásnak, 
szenvedésnek voltál kitéve. igy érted meg az 56-os forradalmat,melynek le
~iprása után,mint volt csend6rtisztnek és munkástanács elnökének,Neked is 
menekülni kellett nyugatra és így kerUltél sok viszontagság után e16ször 
Párizsba,hol két évet töltöttél. 
, Ezután Montereybe,majd San Francisco-ba vetett sorsod,szeretett fele
séged,Terike oldalán,hol a Pacific Gas and Electric-nél,mint mérnöki raj
zoló megalapoztad ój életed. 

Távozásoddal mály ürességet hagytál bennünk vissza,amit betölteni nem 
tudunk és nem is lehet.Ahová elmentél,egy egész nagy csend6r testületbe 
kerülsz,míg ahonnan eltávoztál,csak megrokkant bajtársaidat hagytad hátra, 
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akik úgyis követni fognak Téged,ki el6bb, ki utóbb ••• 
Kérem a Mindenhat6t,hogy ott, ahol vagy, adjon örök nyugodalmat és az 

örök világosság fényeskedjék Neked. 
Nyugodjál békében, Lacikámi " (Dr.P.V.1984.X.12.és XII.14.) 
PERJ~SSY ISTVAN szkv.m.kir.csend6r6rmester a Magyar Kis Ezüst Vitézsé

gi trem tulajdonosa,a székesfehérvári volt II.csend6rkerület állományá
ban,1982 második felében Melbourne-ban (Vic.Ausztrália),a St.Vincent kór
házban 68 éves korában meghalt. Temetési szertartás után,bajtársa,dr.BAN
SÁGI BtLA szds.búcsúztatta.Elhamvasztották. (Dr.B.B.1984.VIII.1.) 

oLÁH PÁL szkv.m.kir.csend6rf6törzs6rmester, a budapesti volt I.kerü
let állományában, az MKCsBK Montreal-i (QUE. Kanada) csoportjának volt 
vezet6helyettese, a m.kir.Csend6rség alapításának emlékére létesített 
100 éves Jubileum~ Díszérem tulajdonosa, korábbi szívinfarktust követ6 
szívrohamban, a Point Claire-i kórházban,1984.VIII.26.-án,78 éves korá-
ban meghalt. ' 

Gyomán,(Békés vm.) született,1906.I.26.-án.A prbcs6.iskolát Sopronban, 
az 6pk.-i iskolát Szombathelyen végezte. Kárpátalja visszatérésekor 6 ál
lította fel a dolhai (Mármaros vm.) 6rsöt.Ut6ljára a ráckevei 6rsnek volt 
a parancsnoka. 
, Kivándorlása után Montreal-ban telepedett le,hol aktív részt vett a 
magyar közösség életében. Tagja volt az MHBK-nak,a Magyarok Nagyasszonya 
egyházközségnek, a Szent Név Társulatnak, az utóbbinak pénztárosa is volt. 

Igen d~rék, becsületes bajtárs,szeret6 férj,apa és nagyapa volt. 
Temetése 1984.VIII.30.-án ment végbe,a Magya~ok Nagyasszonya r.k.temp

lomb6l.A szertartást Ft.DEÁK FERENC S.J.plébános végezte,számos bajt'rsa 
és barátai részvételével. A csoport zászlójával letakart kopors6ját hat i 
bajtársa vitte. A sírnál dr.SZATMÁRI LóRANT cs6.hdpd.6rm., a csoport 
volt vezet6je búcsúztatta. Az utols6 ima után,a gyászoló közönség eléne
kelte a Himnuszt. 

Gyászolják: özvegye oLÁH PÁLN~,szUletett NÁDAS ANNA, fiai, GÁBOR és 
Tibor,családjaik,leánya MARIANN, Magyarországon él6 rokonai,barátai és 
bajtársai. 

A csoport, valamint a Szent Név Társulat, koszorú megváltásként,szent-
misét szolgáltatott elhunyt bajtársunk lelki üdvéért. , 

Unokája,CHRISTOPHER, négy szakaszos magyar versben örökítette meg a 
:szeret6 nagyapa emlékét. (Cs.F.1984.XI.1.) 
:':' .. PÁL IMRE szkv .• m.kir.csend6rtörzs6rmester,a miskolci volt VII.kerület 
állományában, az MKCsBK Montreal-i (QUE.Kanada) csoportjának volt veze- ·, 
t6je,a Szuverén Szt.Lászl6 Társaság és Rend lovagja,az MaBK bronz Dícsé
r6 Elismerésének tUlajdonosa,1984.X.6.-án,74 éves korában meghalt. 

1910 .. VIII.6.-án született FUzesabonyban (Heves vm.). 1934-ben katona~ 
szolgálatot teljesített az egri gyalogezredben.1934-ben belépett a Csend
.6rséghez és Nagybörzsönyben, Kisterenyén,majd utoljára Miskolcon telje
sített különböz6 beosztásokban szolgálatot. 

Kivándorlás után,családjával Montreal-ban telepedett le,hol tevékeny 
részt vett a magyar közösségi életben. Tagja volt az MHBK-nak,a Magyarok 
Nagyasszonya egyházközségnek,a Szent Név Társulatnak,az ut6bbinak titkára 
is.Temetése 1984.X.).-én a Magyarok Nagyasszonya templomb6l ment végbe. 
A szentmisét Ft.BODAY JENO S.J"míg a sírnál az utols6 imát Ft.DEAK FE
RENC S.J.plébános mondotta.A csoportvezet6,CSERHALMI F$RENC búcsúztatta. 
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A gyászol6 közöns~g és bajtársai elénekelték a Himnuszt.Gyászolják: 
özvegye, született TÓTH MARGIT/egyetlen leányuk,ANIKÓ,férjezett HORVATH 
ANTALNÉ, férje és gyermekeik JUOITKA és PALIKA, any6sa TÓTH JÓZSEFNt 
szül.GAÁL ESZTER,barátaik és bajtársai. 

A csoport,valamint a Szent Név Tár~ulat, a Család kérésére nem kül
dött koszorút, ellenben koszorú megváltás eímén szentmiséket szolgál
tattak a plébánia templomban. ( Cs.F.1984.XI.1.) 

özv.nemes vitéz FEORDEOS GYULÁNÉ,volt m.kir.esend6r6rnagy özvegye, 
hosszas,súlyos betegség után 1984.IX.10.-én Pakson (Tolna vm.) meghalt. 
1967-ben elhunyt élettársa mellé temették.Gyászolják:leánya.s családja 
és barátai. (Sz.J.1984.X.24.) 

GARA IMRE,6si magyar család sarja,volt m.kir.tart.hdgy.,mavészettör
téneti tanár,keramikus,a ' Szent László Rend és Társaság lovagja,az Erdé
lyi Szépmíves céh tagja,hosszas betegség után Calgary-ban (Alberta,Ka
nada) 1984.IX.23.-án 81 éves korában meghalt. 

A II.Világhábor1ban, a m.kir.haditud6sít6 századnál frontszolgálatot 
teljesített,ahol megsebesült.Ausztriában magyar iskolát és cserkészetet 
szervezett.1951-ben feleségével Calgary-ba vándorolt ki,hol a városnál 
mQszaki rajzolóként dolgozott. A Banff-i Szépmavészeti Akadémia elvég
zése után keramikus-mQvészi tevékenységbe kezdett.Mavészi teljesítmé
nyeiért,valamint cserkésznevel6i tevékenységéért számos kitüntetésbe ré
szesült. A National Gallery of Canada mavésztagjává választotta.1972-ben 
kiérdemelte Qlevelandban (OH. USA) az Arpád aranyérmet. Az MHBK-nak hQ
séges támogató tagja,az MKCsBK-nak mindenkor j6barátja volt. 
. Altalános részvét mellett temették el Calgary,ban,az Arpádházi Szt~Er
zsébet templomban,IX.27.-én tartott szentmise után.Gyászolják:özvegye, 
~ia,j6barátai,bajtársai. (K.GY.) 

. BARNA FERENC m.kir.csend6r6rmester,a kassai volt VIII.kerület tisza
eszlár~ 6rs állományában, az MKCsBK Melbourne-i (Victoria,Ausztrália) 
c~oportjának tagja 1984.X.31-én Tynong-ban (Victoria) 71 éves korában 
elhunyt.Temetése XI.S.-én ment végbe a Pakenham-i temet6ben. 

A ravatalára küldött virágok között, ott volt a Közösség koszorája ás 
dr.SZENTANORASSYÉK csokra,kertjük legszebb virágaib6l. A koporsót címer~s 
~agyar zászló takarta. , 

Résztvettek a csoport képviseletében dr. SZENTANDRÁSSY ELEK csoport
vezet6,valamint PÉTERFFY ZSOMBOR ás felesége, BÁNKOTI JÓZSEF és felesége, 
FERENCZ MIHÁLY és felesége, özv.GULYÁS BERTAL~lÉ, dr.BANSAGI BtLA,dr.KO
vAcS ISTVAN, pASZTOR ISTVAN és NAGY GYULA. A megjelentek a Himnusz el
éneklésével bácsdztak el az elhunyt bajtárst61. 

Gyászolják:özvegye BARNA FERENC~~ HILDA, leányuk HELGA, férje és gyerme
keik,valamint Magyarországon és Ausztráliában é16 rokona~,barátai és 1s
~er6sei. (Or.SZ.E.1984.XI.14.) 

BEREI S~JOOR szkv.m.kir.esend6rszakaszvezet6, a kolozsvári volt IX. 
~er.állományában Traunstein-ben (Nyuqatnémetország) 1979.VII.6.-án 
60 éves korában meghalt. 

Székelyudvarhelyen (Udvarhely vm.) született 1919.XII.17.-én és az 
erdélyi visszacsatolás után lépett be a Csend6rséghez.1945-ben árkezett 
Nyugatra, Traunstein-ben telepedett le,ott megn6sült,özvegyénél két leány
gyermeke maradt. 
, Mint ácssegéd dolgozott,mikor 1964.XII.31.-én 7 méteres állványról 

leesett a fagyos földre, s hátgerinee két helyen eltört. Alapockánál 

- 12 -



,~ 

rendesen összeforrt , de a csíp6nél hibásan és onnan lefelé teljesen meg
bénult és többé nem tudott lábra állni. Beteg (Batterie)-kocsiban ment 
ide-oda, Murnau-ban kezelték,s a Bundeswehr helikopterrel szállította 
oda és vissza,míg halála bekövetkezett. (R.A.1984.XII.7.) 

OlajosiMOLNÁR ISTVÁN, volt m.kir. csend6rtörzs6rmester, a székesfe
hérvári volt II.ker.állományában, számos szolgálati és hadi kitüntetés, 
továbbá a 100 éves Jubileumi Díszérem tulajdonosa, az MKCsBK és az MHBK 
helyi csoportjainak lelkes, tevékeny tagja, a Szt.László Társaság és . 
Rend lovagja,a nemzeti emigráció törekvéseinek buzg6 támogat6ja,hosszú 
betegség és szenvedések után Sydney-ben (N.S.W.,Ausztrália) 1984.XI.20.-án 
'3éves korában meghalt. 

1911.XII.13.-án született Kisújszálláson (Jász Nagy Kun Szolnok vm.). 
A háború után hazatért, hol különféle kinzásokon esett át;táborba zárták. 
Itt saját élete kockáztatása árán is segítségére volt társainak,hogy azok 
az országb61 való elhurcolásukat elkerUljék.Menekülése után Anglián ke- , 
resztOI Sydney-be 'vándorolt ki,hol aktiv, igaz bajtársi életével a magyar 
emigráci6 odaad6,példás munkása volt. 

Nov.23.-án temették, általános részvét mellett a Rockwood-i magyar te
met6be a ref.egyház szertartása szerint Nt.SOÓS ATTILA ref.lelkipásztor. 
Utols6 útjára elkísérték barátai,bajtársai. 

Az MKCsBK nevében dr.v.JANI ISTVÁN O.A.M.csop.vezet6 búcsúztatta többek 
között az alábbi szavakkal: 

..... Molnár István soha nem volt élete egyetlen pillanatában sem szol
gálaton kívOl. Ezt nem fogadta el. tIete egyetlen és els6 esküjét,amit a 
Szent Koronára ' tett,magára nézve örökre kötelez6nek tartotta. Eszerint 
élt és eszerint fejezte be életét,mikor hosszú betegségét és fájdalmait 
viselve is példát adott arra, hogy hogyan kell Istenbe vetett er6s hittel 
é$ magyar szeretetre bízva magát várni a biztos véget ..... 

Gyászolják: özvegye MOLNÁRNt ERZSÉBET,leánya BETTY,veje és unokái, az 
Ausztráliában él6 BERCZI család, továbbá Magyarországon é16 testvérei,ro
~onai,barátai és bajtársai. (dr.v.J.I.198s.I.23.) 

Vitéz MUCSI JÓZSEF az MKCsBK Sydney-i (N.S.W.Ausztrália) csoportjának 
alakulása 6ta hOséges barátja,tíz éve tartó sulyos,gy6gyíthatatlan beteg
ségben,1984.X.14.-én nemes,vitéz lelkét visszaadta Teremt6jének.Gyászolják 
~zvegye v.MUCSINt RÓZSA, leányai,vejei,unokái,Magyarországon é16 rokonai, 
valamint barátai és bajtársai. (Dr.v.J.I.198s.I.23.) . 

özv. BAGOSSY BÉLÁNÉ,szül.GLATZ MARGIT, '1984.XII.17.-én Cal.gary-ban (Al
berta,Kanada) 8s ' éves korában elhunyt. 1919-ben a Felvidékr61 családjával 
együtt kiutasították és Sopronban telepedtek le, hol küzdelmes élete sor~n 
öt gyermekét nevelte föl magyarnak.Nt.GÖNDÖCZ KÁLMÁN vett t6le búcsút a 
gyUlekezet,barátai és tiszte16i nevében,akik mindnyájan szeretettel em- . 
Iékeznek Gréti nénir61.Gyászolják:fiai LÁSZLÓ, a Magyarságtudat Lexikon 
Alapítvány f6szerkeszt6je és SÁNDOR, valamint leánya NóRA,': ,férjezett dr. ' 
VARGA IMRtNÉ és családjaik. Hamvait Budapesten fogják férje sírja mellé 
elhelyezni. 
. Dr.VöRöS LÁSZLÓ, volt m.kir. csend6rszázados,a m.kir.Belügyminisztérium 

VII./a osztályának állományában 1983-ban Szekszárdon meghalt. Ugyanott te
mették el. Három fia és családjaik gyászolják. (V.I.1984.XII.18.) 

ZSENGELLÉR JÓZSEF, volt m.kir.csend6rf6törzs6rmester,a székesfehérvári 
volt II.ker.állományában 1982-ben 80 éves korában meghalt. Utóljára a 
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Szany-i őrsnek (Sopron vm.) volt a parancsnoka.Ugyanott temették el.(V.I. 
1 984 • XI!. 1 8 • ) 

Vitéz BARÁTH KÁROLY,volt m.kir.csendőrtörzsőrmester,a székesfehérvári 
volt II.ker.állományában,később a dunaszerdahelyi őrsön szolgált, 73~es 
korában Csabrendeken {Zala vm.} meghalt. U~yanott temették el. (V.I.84/XÍI.) 

CSIKI MÓZES,volt m.kir.csendőrszakaszvezető,a szombathelyi volt III. 
ker.állományában,az MKCsBK Courtland-i (ONT.) csoportjának tagja, 1985. 
I.I.-én, Toronto-i k6rházban gégeoperálás után, 1985.I.1.-én, 67 éves 
korában meghalt. Udvarhely vm.-ben született 1918-ban. 

Courtlandon,a r.kath. templomban mondott gyászmise után I.4.-én temet
ték el az ottani magyar temetőbe. Kopors6jára 7 csendőrbajtárs helyezett 
koszor~t. Családja,rokonok,nagy számban barátai,ismerősei és csendőr baj
társai kísérték utols6 ~tjára. PÁSZTOR BtLA,volt m.kir.csend6rf6törzs6r
~ester bdcsdztat~a. Gyászolják: özvegye,két fia,azok feleségei és 4 uno
~ája.M6zes bajtársunk,nyugodjál békébenl (P.B.1985.I.25.) 
, GyOR KÁLMÁNNt,VERONlKA, Gy6r Kálmán,az Adelaide-i (S.A.Ausztrália) 
csoporthoz tartoz6 csend6r felesége,rák betegségből kifoly6 s~lyos operá
ci6 és hosszas szenvedés után Adelaide-ban,1984.VIII.16.-án csendesen el
hunyt.Aug.18.-án temették. Férje, továbbá barátaik,a bajtársak és hozzá
tartoz6ik nagy számban kísérték ut6lsó ~tjára. (U.M.198S.II.18.) 

Vitéz BESZtDES LAJOS,tart.m.kir.hadnagy,az I.osztálYÚ Ezüst Vitézségi 
trem,más hábor~s kitüntetések,valamint a Magyar Cserkész Szövetség "Pro 
Libertatell ezüst emlékérmének tulajdonosa,a Szent Lászl6 Társaság és Rend 
lovagja,cserkész csapattiszt,az Árpád Akadémia tagja,szobrász és kerámi
~us mOvész,az MKCsBK hOséges,együttérz6,támogató tagja,a Bajt!rsi Levél 
levelez6 munkatársa,a betegek szentséqének felvétele után,1984.XI.6.-án 
lakóhelyén (King of Prussia,PA.USA.), 86 éves korában elhunyt. 
:. Komáromban született 1898.III.15.-én és a gy6ri bencés gimnáziumban 
ére~ts~gizett. 1917-ben bevonult katonának és a 22.gy.ezred kötelékében 
G~liciában,majd az olasz fronton harcolt. A Felvidék elvesztése után Ko
lJláromban maradt. Tr.encsénben ,majd a Csall6közben körjegyz6 vol t. 1938-
ban szü16városában élte át a visszacsatolás felejthetetlen élményeit. 
: 1945-ben családjával menekülni kényszerült. Németországban,Venezuelá
ban,végal a USA-ban telepedett le.Az Omaha egyetemen mOvészeti tanulmá
~yokat végzett,majd a Duchesne egyetemen és a Joslyn Muzeumban kerámiát 
tanított. Mint cserkész,nevel6 és szervező,író,számos cikkét hozta a 
Zász16nk, a Komáromi Lapok, a Magyar Cserkész t , a Vezet6k Lapja és a Baj-
társi Levél. . 

Izz6 magyarságát,a szentistváni állameszméhez való ragaszkodását írá
sai tükrözik vissza.A Kárpátmedence kUlönböző ajk~ lakóinak összetartozá
sában képzelte el Magyarország jöv6jét. A természetes gazdasági kapcsola
tok kiépítése révén fejlődés,boldogdlásr61 álmodott,a meg nem értés,szen
~edések és véráldozatok után. 
. Agyászszertartást Ft.MESKÓ LAJOS és Ft.dr.MISKOLCZY KÁLMÁN piaristák 
végezték,majd bajtársai nevében KUN SZABÓ ISTVÁN a Vitézi Rend hadnagya 
b~cs~ztatta. Gyászolják: özvegye,leánya és családja,unokái,dédunokái,ba
rátai,bajtársai,csérkészei és tiszte16i.(K.M.V.1984.XII.16 és ·v.B.T.E. 
1984.XI.26.) 

OSZTOPÁNYI JÁNos szkv.m.kir.csend6rf6törzs6rmester a nagyváradi volt 
m.kir.csend6r tanzászl6alj állományában,a Sportbajnoki Jelvény és' más 
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kitüntetések tulajdonosa Stockholmban (Svédország),1984.VI.16.-án, 76 
éves kórában meghalt. . 

. El6ljár6i hamar felfigyeltek sportszeretetére,képességeire,eredménye
ire és a makói gy.tanszázadhoz,majd a nagyváradi cs6.zlj-hoz osztották 
be sportoktatónak. Egyik legszebb eredménye volt, mikor Budapesten, 
1934-ben a hadsereg atlétikai versenyén a magasugrásban 186 em.-rel gy6-
zött. Gyászolják: özvegye,barátai,bajtársai.(özv.O.J.-né,1984.IX.20.) 

VÁRNAGY ISTVÁN,m.kir.csend6r6rmester, a kassai volt VIII.ker.állomá
nyában Calgary-ban (Alberta,~anada) rák betegségben,hosszas szenvedés u
tán,boldog házasságának 41.,életének 71.évében t 1985.III.6.-án meghalt. 

1914. XI. 23. -án ·született . Petneházán (Szabolcs VIn.). 1933-ban a nyír
egyházi tdzérosztályhoz vonult be katonának,majd 1939-ben a Csend6rséghe~ 
lépett be,mint szakv.,s a nagyszöl16si órsön szolgált.A háború alatt ha
dibeosztásba került,majd ' orosz hadifogságba esett,honnan 1947-ben tért 
haza.Otthon a népbír6ság ítélte el. 1957-ben feleségével Kanadába vándo
roltak ki,s Calgary-ban telepedtek le, hol dolgozott nyugdijba vonulásáig. 

Hárc.9.-én temétte Ft.MOLNÁR ISTVÁN plébános.Koporsóját/melyet a 
baktalórántházi 6rs zászlója takart,bajtársai vitték utólsó útjára. 

Búcsúztatta dr.KISS GYULA.Elénekelték a. magyar Himnuszt • 
. Gyászolják:özvegye,szUl.NYtRI PIROSKA,három testvére Magyarországon, 

egy n6vére Melbourne-ben (Vic.Ausztrália),barátai,bajtársai. . 

Elhunyt Bajtársainknak, Hozzátart6zóiknak, Barátainknak adjon a Min
denható békességes pihenést, lelküknek üdvösséget. 

A Gyászoló ~saládoknak ezáton fejezzük ki 6szinte együttérzésünket és 
bajtársi részvétUnket. - - - ~ _. _. - - -. . . . . . . . 

III. 

KöZöSSÉGI, EGYESULETI ÉS TÁRSADALMI ESEMÉNYEK 
AUSZTRÁLIA 

.' SYDNEY (N.S.W.) 1984.V.27.-én,H6sök Vasárnapján rendezte meg ünnepi 
meqemrakezését a New South Wales-i Magyar Szövetség Sydney magyarsága 
részére. Az MKCsBK csoport saját zászlaja alatt vett rész.t a 11 órai 
szentmisén,melyet Ft.FAZOKAS BÉLA mutatott be a h6sök lelkiüdvéért. Innen 
a Rockwood-i Magyar Temetőbe vonult a közönség,hol a Hősök kereszt jénél 
az egyesUletek zászl6i e16tt v.KALÁNDYIMRE,a Vitézi Rend helyi székkapi
tánya mondott beszédet és helyezték el koszor~jukat az eqyesül~tek képvisel6i. 

Délután a Sydney Magyar Központ dísztermében v.MAJLÁTH GYÖRGY,a Szö
vetség elnöke koszorúzta meg a Hősök Emléktábláját.Ezt ünnepi masor kö
vette,m~lynek keretében fölavatásra került a Vitézi Rend ' új zászlója. 

Az MKCsBK csoport nevében dr.TAMÁS GYULA szds.,ügyvezet6 csend6rsz!
nekb6l összeállított zászlószalaqot adott át és kötött föl a zászlórdd
ra.A szalag DOROGI JÁNOS fhdgy.tb.cs6.bajtárs feleségének gyönyör(f mun
kája.Ugyancsak szalagot adományozott a "vitéz SZUGYI ZOLTÁN ·MHBK f6cso
port II valamint v.SZAKALL ENDRE vk.szds.tb.cs6.,Vitázi Rend törzskapitány 
is.A zászlót v.TASSÁNYI JÓZSEF tb.cs6.és felesége adományozta. . 

1984.XI.28.-án ennek a zászlónak a rúdjába,a székkapitányság tagjai 
- nevét egy-egy zászlószeg útján a várományosok,vaqy éld családtagok örök 

emlékül verték a zászló rádjába.Az ünnepség nagyon feleme16 része volt 
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az ugyancsak akkor tartott vitázzé avatásnak és az azt követ6 díszvacso
rának.Ez alkalommal került néhai vitéz TASSÁNYI J6ZSEF f6törm.,volt 
csáktornyai 6pk.neve 1s az elhunyt vitézek nevei közé. A zászlósz6get _ 
fia ütötte be a Rend zászl6jának r~djába. (dr.v.J.I.1985.I.23.) . 

1984.VII.8.-án tartotta meg hagyo~ányos Szt.László napi díszebédjét ~ 
Souverain Szent Lászl6 Társaság és Rend New South Wales-i széktartósága. 
Az ebédet szentmise el6zte meg,hol Ft.FAZOKAS BÉLA szentbeszédjében ál
dozott Szent László király emlékének. A díszebéd keretében GOOR GYÖRGY, 
az MKCsBK tb.tagja,s~éktart6 avatta fel a Rend tagjává LEGÁRD LÁSZLÓT 
és adta át a Rend lovagkeresztjét DOROGI JÁNos fhdgy.,tb.cs6.bajtársunk
nak. (Dr.v.J.I.1984.VIII.1.) 

MELBOURNE (Victoria) Dr.SZENTANORASSY ELEK szds., az MKCsBK csoportve
zet3je ~vi tevékenységükkel kapcsolatban az alábbi körlevelet intézte 
a csoport tagjaihoz,1984.nov.14.-én: 

n Baj társak J " 
A központi Vezet6 közlése szerint,a cs6.feleségek is tagjai az MKCsBK

nak.Udvözlöm Oket szeretettelI 
tv vége közeledvén, idejánek tartom, hogy visszatekintsünk az 1984 

évi tevékenységünkre. 
"Amilyen sz!vder!t6 volt a csó.napi megemlákezés,- amelyen 40-en vet

tünk részt, velünk együttérz6 barátainkkal egyUtt,- olyan szomoró,hoqy 
az évben eddig 3 temetésen kellett részt vegyünk. 

Amint tudjuk, először Pali bácsi hagyott itt minket Szt. István napján. 
, A temetésen Ferencz, Pásztor, Péterffy és felesége, úgyszintén Fereno
né Mária és jómagam képviseltük a csoportot, Fadgyas bs.koszorát küldött. 
Központi Vezet6nk külön köszönetét fejezte ki a ' temetésen megjelen6knek, 
~kik költséget és fáradtságot nem kimélve vállalták a hosszá ótat. 

Utána Farkasné , -Polgár Annuská-t61 (Cs6eleány) vettünk búcsút Dayles
f~rd-ban,nov.1e-én, ahova a Ferencz házaspárral mentünk,- feleségem gyö
nyöra virágaiból kész alt csokor ral r6ttuk t e kegyeletUnket a j6ságos An
nuska emlékére.-

" Alig, hogy hazaértünk, kaptuk a hírt, hogy Barna Ferkó hagyta itt az 
árnyékvilágot, akinek a temetésén a Bánkúti házaspár, özv.Gulyásné, Bán
sági, Ferencz, Kovács, Nagy, Pásztor, Péterffy bS.-ak ás magam vettünk 
részt, a Közösség koszorúját és megint Belluska virágcsokrát helyezve a 
ravatalra. (Ha valaki küldött még egyéni koszorútt vagy virágot, velem 
hem tudatta, sajnos.) " A kopors6t a e!meres magyar zászló takarta a szer
tartás alatt. A Himnusz eléneklésével búcsóztunk. 

A zászl6t Fadgyas bs.6rzi. 
Annuska temetésén j6les6en vettem tudomásul, hogy többen érdekl6dtek 

a csd.csop. maködésér61, így Horváthék (cs6.testvér), Nagyék, Kirsch
teuerék, (feleség esd. leány) Ba:l1arat-b61 I és S~rnma I"Istv.ári·(.~s6 .. f1ÚJ..M$lbourne
bdl!. •• " e :... .... örömmel Udvözlöm őket körUnkbe. 
~ A esd. napi megemlékezéssel kapcsolatban köszönetemet kell kifejeznem 
a hölgyeknek, akik finom sütemányekkel, Fadqyas Juci rántott csirkékkel 
és töltött tojással járult hozzá a Belluska által felajánlott"Smor.qas
})card ""~.ho~ , amelyet O t nagy fáradtsággal és gonddal, nem szám! tva a köl t
~égekkel, állított e16. 
. Sajnálatosnak tartom, hogy többen nem tudtak megjelenni I í "gy Bánkúti, 
Hám,Kovács A., Karton, Pethe6 és Turcsányi bs.-ak. Remé1het6leg a jövd
ben látjuk 6ket körünkben. 
" Külön köszönet illeti dr. Szab6 László bs.-unkat, aki 34 db. nagysze
ra fényképet ajándékozott,szétoszt ás végett a esd. nap emlékére. 

- 16 -



. t 

~ Szándékomban van, lelkes támogatóinkat, - Barti Imre ás dr.Szabó Lász-
16 bs.-akat, - az MKCsBK tagjai közé való felvételre javasolni Központi · 
Vezet6nknél. 

Pánzü9li elszámolás: Bevéte~l1984.nov.12.-i2: $ 634.05 
csd.bs.-ak adomán2:ai : Antalffy, 20, dr. Bánsági 90, Barna 20 

Benedek 1~, Elekes 20, Fadgyas 20,. Farkas 20 
Felföldy 20, Ferenc z 15, Jászay 20, Fodor 20 , 
Komáromy 22, dr. Kovács 15, László SO, Nagy 20 
Pásztor 20, Pethe6 25, Péterffy 20, Marton 15 
Száday SO özv.Medzihradszky-ná 10, 

Cs6.barátaink: Barti 30, dr. Endrey 10, Juhász S 
de. Rauch 2 

Fényképekb6l J 1.9.80 
Pethe6 Zoltán .1983.évi maradványa: 37.·25 

Kiadások: "583.09 
Köz10nti Vezet6nkhöz elküldve: 

dai do Iárnak felel meg ', amelyb3l 
a.z 1985.évi BL.-re s: 100.00. 

W 426.68 (Fenti összeg 474.00 Kana
$ 324.00 a SL.-re; Segélyal~praJS50 

Nyugtázva az 1984/2 BL.-ben. 
Koszorrtkra: 87.75 Posta (másolisok) S 66.65 Vegyes:$7.01 

~gyenleg: $ 634.05 - 583.09= S 50.96 

Kérem azokat, akik a Közösség fennállását sz!vükön viselik',hoqy a B.L.
et id6ben megrendelhessemladományaikat miel6bb juttassák el hozzAml 

Jelsz6: II }...m!c:j 2 csend6r él, az MKCsBK fennáll! " 
A közelg6 karácsonyi ünnepekre, kívánok Belluskával együtt Kegyelem

teljes Karácsonyt és jó, magyaros Ojesztend6t, mágegyszer köszönve a 
nagyszerQ erkölcsi és anyagi támogatást! A cs6.napi viszont látásig 
-P.S. Hálával kell megemlékeznem 
Pasztorné Rózsi,Péterffyné Jutka, Bajtársi szeretettel: 
Lászlóné Barbara és Elekes Laci 
tevékeny segítségár6l,akik. a 
konyha,illetve,az udvar rendbe 
hozatalában tevékenykedtek. Dr.Szentandrássy 

Gratulálunk! El6re az 1985-bel (Szerk." 

- - - ~ - - - - -• • o e _ • • • 

MELBOURNE (Victoria) A Vitézi Rend Victoria-i csoportja 1984.XI.2.-án 
este, 7.30-kor tartotta meg évi társasvacsoráját a Science Club hely.1sé
gében, kb.70 bajtárs és vendég részvételével, v.KöVESDY DEZSO 8zékkapi
tány rendezésében. 'Az est mdsorának e~Jik pontja volt DIENES GYULA cs6. ' 
fhdgy. (Wellington~N.Z.) vitézzé avatása. 

A vendégeket v.SZAKÁLL ENDRE, AU8ztrália törzskap1tánya fogadta. A 
bajtársi összejövetelen résztvettek Sydney (NSW)- b6l dr.v.JANI ISTVAN . 
MKCsBK csoportvezet6, v.TASSANYI JÓZSEF tb.csend6r, aki jelenleg az ausz
trál hadseregben szolgál, tov4bbá ptTERFFY ZSOMBOR es6,szds. ás feles4qe, 
~S FADGYAS LÁSZLÓ cs6.fhdgy. 

Az ünnepi beszédek elhangzása után v.SzAKALL törzskapitány,a Jubileumi 
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Srdemkeresztet adta .it az egyesületi életben kifejtett rendkivüli érdeme
ikért az alábbiaknak: HETTYEY S~NDOR, F~~GYAS LÁSZLó, dr.ELEK SÁNDOR, 
JUHÁsz tÁSZLÓés dr.OROSZ ~..RTA tanárnő, akinek fáradozása eredményekép
pen a magyar nyelvet Vict0ria államban érettségi t~rgyként fölvették. 

Ezt követ61eg I a 'tlitéz1 eskü letét-~de után v;titézzé avatta D1ENES GYU
LA bajtársunkat. Utána elénekelték a magyar Himnuszt,s a vendégek mele
gen ünnepelték akitüntetteket. 

A hivatalos részt, bőséges és j6ízO: vacsora követte, maly után tánc 
és meghitt beszélget~s zárta be a j61aikerUlt estét .. (O.Gy.198S.I.21.) 

ADELAIDE (Délausztrália) M!<CsBK csoportunk 1985.II.10.-én vasárnap 
tartotta meg ezidé! Csend6rnapját.D~lben,12 6rakor,a Regnum Marianum ma
gyar kath.otthonban szentmise volt,hol az evangáliumot,magyar pap hiányá
ban UTCzAs MIHÁLY szds.,csoportvezető olvasta felta. felh!vta az egybe
gy~lteket,hogy imádkozzanak s helybeli elhunyt csend6rökért.Ezután baj
tár8a1nk,hozzátar~oz6ikkal,barátaikkal,a magyarság vezetőivel a Magyar 
Klub-ba vonultak közös ebédre,összesen ötvenen.Az ebédet követóen a oso
portvezetó fölolvasta a központi vezet~ Csend6rnapra küldött üzenetét,s 
áldozott beszédjében a csendőr hősök és a bajtársi közösség halottai em
lékének.Ezután méltatta·a jelenlev6 dr.SZENT-IVANY JÓZSEF,nemzetközileg 

. is elismert kiváló tudós t-evékenységét és szerencsekivánataikat fejezte 
~i neki, abból az alkalomból,hogy néhány nappal előtte az ~Order of 
Australia" kitüntetést kapta~ . 

Majd a legfj.atalabb csend6r-bajtárs, · oRBÁN pgTER prbcs6. fiának JANOS
pak kiváló tanulmányi ared.m~nyeihez gratulált,ki a szerves kémia doktora 
lett. örömének· adott kifejezést,hogy több bs •. bet.egségéb6l feléptllve je- I 

len tudott lenni aa összejövetelen. 13. csendór vett részt a Csend6rnapon. 
VégÜl ismertette az Encyclopa.edia Hungarica célkit\lzése1t • 

. Ezután v.OLASZ LAJOS 6rm.bs.a Vitézek Lapjáb61 ismertette a Magyar H6-
~ök -napja eredetét • A megjelen.tek még sokáig m.aradtak együtt a kellemesen 
hfitött teremben. A terem szép berendezése NAGY KÁROLY cs6.bs. és felesé
gé Lizike érdeme volto (U.M.1985.II.10.) 

PERTH (Nyugatausztrália) Az 1984.XII.30 - 1985.I.6.-ig megtartott 
6. Ausztráliai Magyar Találkoz6 6qy1k szépsikerO fénypontja volt a Csen
dőr BajtárSi összejövetel, melyet XII.31.-én. hétf6n d.u.1 órakor tar
tottak meg, v.SZOMBAT.HY LAJOS %ls. rendezésében,társasebéd keretében. A 
megjelentek közül 26-an voltak csend6rök és hozzátartoz6ik, a többiek csö. 
barátok voltak, mely körülményt ezek közti.l számosan büszkén eml.egettek. 
. Az összejövetelt v.SZOMBATHY LAJOS JÁNOs bs.-unk, mint rendez6 nyi
totta meg,majd a megjelentek üdvözlése után fe,lolvasta az MKCsBK közpon
ti vezet6jének Udvöz16 levelét. Ezt követt.e dr *.SZEN'l'ANDRÁSSY ELEK 8zds. 
a Melbourne-i csoport vezet6jének szép és meghat6 Unnep~ beszéde. 

UTczAs MlImLY szds., Adela1de-i csoportvezet6 Uzenetét F - aki felesé~ 
ge betegsége miatt személyesen nem lehetett jelen a találkoz6n, - NAGY . 
KÁROLY csó.olvasta fel. . 

Az összejövetelen résztvett, többek között, dr.v.JANI ISTVÁN szds.,az 
MKCsBK Sydney-i (N.S.W.) csoportjának vezetője, továbbá a Melbourne-i 
csoportb6l P~TERFFY ZSOMBOR szds. és FAOGYAS LÁSZLó fhdgy • 

. 1985.I.5.-~n,szomhaton 12.00 6rakor a Szent Lászl6 Társaság ás rend 
és a Vitézi Rend ebédjén adta át v.SZ1JCALL ENDRE sZds.,Ausztrália vitézi 
törzskapitánya a Vitézi Rend Jubileumi Érdemkereszt jét, v.SZOMBATHY LAJOS 
zls.bs.-unknak a Rend tizolqálatában,..valamint az összejövetelek megrende
zésében teljesített munká~sága elismeréseképpen. (v.Sz.L.J.1985.I.9.) 

A társas lapot köszönettel nyugtázza és a jókívánságokat szeretettel 
viszonozza az MKCsBK·vezetóságe. {K.Gy.) 
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, 1985.II.10.-án szerény,de bens6séges körülmények közöt~ emlékeztek 
meg a Perth-i csendórök és családtagjaik az 1985. évi 'Csend6rnapr6l. 
Evek szokásához híven templomaikban a lelkészek sz6ltak a m.k1r.Csend-
6rségr61,kiemelve annak becsületes szolgálatát és a haza védelmében hozott 
hósi áldozatait. A protestáns istenti~zteleten a hívek együtt énekelték 
a csend6rökkel az ezen alkalomra különlegesen kiválasztott, zsoltárt: 
"Ne csÜggedj el,kicsiny sereg, 
Bár egész föld tör ellened, 
Gydlölséq fegyverével! ' 

' Ne félj " dÜhe el nem tipor, 
A Lélek ellen földi por 
Harcolhat,de mit ér el, 
Harcolhat,de mit ér el?! ' 

Bízzál,az Úr veled leszen 
Se vad bosszú,se félelem 
Nem árt igaz ügyed nek 
Ő áll melléd,ha jön a vész 
Megtart,a harc bármily nehéz! 
Pokol sem győz feletted 
Pokol sem gy6z fel~ttedl ' ••• ff. 

A továbbiakban, a csendórök otthoni,családi környezetben Unnepelték 
meg a Csend6rnap émlékét. (V.Sz.L.,J.198S.II.16.) 

EURÓPA 
PÁRIZS (Franciaorsz4g) 1984.X.23-án,kedden emlékezett meg -. helybe-

li magyarság az '56-os szabadságharcr61. Az Arc de Tr1umphe-nél lév6 Is
meretlen Katona emlékét,az egyesületek képviselői koszordzták meg. A ha
talmas nagy , v1rágkoszorát dr.SZtN JÓZSEF, az MHBK fOcsoportvezet6je és 
MÁTHt JENŐ, az MaSK párizsi csoportvezetóje tették le az impozáns márvány
sírra. Az örök ' lángot SUJANSZKY JENő, a M.Sz.Sz~ f6t1tkára gydjtotta , meg. -

A több száz, r~sztvev6 között ott voltak a lengyel,bolgár,horvát,román, 
afg4n,laosi,vietnámi kÜldöttségek, zászlóik alatt. Utána Unnep1 megemléke
zés volt az Avenue Hoche 902 szám alatti díszteremban,ahol SUJANSZKY JE~ 
NO tartotta magyar részrOl a megemlékezést. Ezt filmbemutat6 követte,az 
56-os bUdapesti harcokr61. Utána 14 nemzet képviselői sz61altak föl,di
cs6!tve a magyar szabadságharc h6siességét és példamutatás't az elnyom6 
szovjet-orosz d1ktatura ellen. Az ünnepi beszéd és a felsz61alások fran
cia nyelven hangzottak el, tekintettel a számos francia vendégre. 

A magyar Himnusz zárta be az ünnepi masort. A teremben kb. 500 sz~'ly 
volt .jelen. (M.J.1984.X.27~) 

1984 6szén az MHBK helyi Csoportja ismeretterjesztő előadásokat veze
tett be MÁTHt JENO Cs6.6rm.csoportvezet6 rendezésében.Nagy érdek16dést 
keltett GILDE BUNA szds., a svájci "Duná" djság felelős szerkeszt6jtfmek 
" Az 1948/49-es Szabadságharc katonai szemmel " 'c. értekezése,melyre a 
f6várost6l messze lak6 bajtársak is eljöttek. FIALA FERENC (Saarbrücken, 
BRD.) két előadást tartott. , 

A csoportvezet6 "A székelyek, Erdély 6s1ak6i" címmel, majd eqy m's al
kalommal a francia történelem legvéresebb polgárhábordjáról beszélt,me
lyet a királypárti Vendee magye hadserege Armee Catho11que Rayale név 
alatt vívott meg a zsarnok köztársasági hadak ellen 1792-1799-ig. 
, December 21.-én a csoportvezet6 megemlékezett a 40 évvel ' ezelőtti bu· 
~apesti hÓs véd6krÓl, ahol,csak a m.kir.Csend6rséq egymaga 3QOO h6si ha
lottat veszített. Voltak el6adások, melyeken 40-SO-en vettek részt. (M.J. 
1984.XII.31.) 

DtLAMERlKA 

SAO PAULO (Brazil1a) Az MKCsBK helyi csoportja,a haqyományos CsendÓr-
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napot díszebéd formájában tartotta meg 1985 febr.l0.-én.Az aszt'altársa
g}ig szeretettel gondolt központi Vezet.6jére és az alábbiak küldték el 
társas le~;,Tlnben haza1~iaa ~S bajtársi üdvtjzletüket: · 

vitéz Vég~/á.ri-MUller Antal ' 
MKCaBK csoportvezet6 

Zsol t Gyula, 
vit.éz Vörös Károly, 
(Rev.) vitéz Moha! S~ab6 
Hajnády End;t'e~ 

Béla, 

(Ft.) Meta Aurelian, 
lsky J6zsef, 
vitéz Csontos András, 

( Ezl.1'ton ia hálás kösz.önettel nyl.1.gtázom. a kedves j6k!vánság'okat,sze
retettel viszonozzuk azokat és kívánunk az Asztaltársaságnak továbbra 1s 
er6t és tart.ós egészságet • .. Kp .. Vezetd.) 

~S ZAKMA.ERlKAI EGYESltLT ÁLLAMOK 

:SARASOTA (FIa.) A délflor1da1 'csend6rök,tb.cs6.-ök és cs6.barátok, 
61-en, HH;~.!I.17 .-én este, zártkörG,ml1soros társasvacsóra keretében 
~artották meg a 104. Csend6rnapot a Holiday Inn különtermében, mely Sara
sotában a hetedik Csend6rnap volt. A megjelenteket v.n.BARANCHI . TAMASKA 
ENDRE, az MECsBK volt vezet6je üdvözölte, majd köszöntötte FLÓRIAN TIBOR 
~ölt6 és ír6t, az Árpád Akadémia e.i.elnökét. Az MKCsBK központi vezet6-
jének ez alkalommal küldött. ünnepi körlevele felolvasása után, az Unnep-
16 közönség együtt mondta el a His.zekagY"'et, melyet követett él fínom va
csora fölszolgállÍsa. Az ünne.pi beszédet d6safal'J'i KISS GABOR,OCM.szkv. 
cs6.fhdgy. mondotta. Beszédjét a közönség néma esendben figyelte és hall
gatta, ami nem volt a ' szokásos, sablono$ beszéd. Itt -ott. belesz6tt saját 
verseib61 és néha pedig zenei aláfestést is adott ar..nak. Az egybegy1l1tek 
~atalmas tapssal köszönték meg' az értékes beszédet. Utána GöRGEY ICALMAN · 
szds. szavalta el megfele16 átérzéssE.:l Hajas István: "Kakastollasok" c. 
versét. Ezt követte v.SZENDI JÓZSEF 6rm.,az MKCsBK vezet6séq tagjának ~
lékezése Budapest elestánek 40oévfordá16jár61. A mGsor 'zár6számában dr. 
rURY LAJOS ír6, tb.csend6r kát humoros novelláját, melyeket a közönség 
nagy tetszássel fogadott. 
, A Csend6rnapon részvettek: Daytona Beach-bÓl KöRMENDI FERENC 6rm.fele
ségével t Port Charlotte-b6l vtGH GYOZO, 6rm. SUBOSICS KÁROLY tb.cs6. és . 
Montreal-ból KARDOS JÓZSEF cs6.barát. 
": A Csend6rnapra baj társi üdvözletüket kUldték: v. J\GHY-AS~OTH Z., NtMETH 
ENDRE,DENES JEN6,dr.SZABÓ ~~OLY,dr~REKTOR BÉLA,PEKARY ISTVÁN,v.BECSKE-
HAZY ZOLTÁN ÉS NAGY JÁNOS" ' 

Az Ünnepi masor befejezáse után még jó ideig együtt maradt a társaság, 
pogy elbeszélgessen.Majd ügy 11 óra tájban távo'ztak el .egy sz.ép est emlá
~ével. (v .STE.) · _. 

SARASO'l'A(Fla.) . A helybeli és k6rnyékbeli hajtársak 1984cXII.4 .... én 
J61 siKerÜlt Borbála-estet rendez.tek. Negyvennyolcan voltak a vendéqek
~el együtt, akik között 11 ·volt tazér n • A tekercset ójra V~BARANCHI TA
~SKA El-.TDRE, volt l)yíregyházi tazár, az MKCsBR volt ,központi vezet6je 
írta. (v.BTE. · 1984.XII.12 .. ) . . 

' CLEVELANO(Ohlo) 1984.XII.9.-én a Vitézi Rend helyi csoportja ebédet 
renaezett a nyugat-Clevelandi evanqélikus templom nagytermében,v.NAGYBÁ
~~AI HORTHY MIKLÓSNAK, a Vitézi Rend alapít6 f6kapitányának návnapja al
kalmából. Az ·ebt1d .e16tt dr .. :aALLÓ IS'l'Vl\N 6rgy.tartotta meg a ' "Horthy kor-

- 20 -



szakr6l" c. megemlékezését, aki el6adásába belesz6tte a Kormányz6 Crral 
kapcsolatos azolqilati emlékeit ls. " Ne felejtsük el,-mondta az e16ad6,
nogy a vesztett hábord és a kommunizmus után a dönt6 kérdés nem az volt, 
hogy hogyan élni, hanem els6sorban az, hogy "álni,vaqy nem élni". 

Az orsz4gc8onkítás ellenére, kirabolva is, megindult az élet.Népszö
vetségi kölcsönnel 4926-ra egyensdlyba hozták az állami költségvetést, 
megindult a rizstermelés, a csepeli szabadkiköt6 révén bekapcsolódtunk a 
viláqkereskedelembe. 1927-ben a peng6, Európa egyik legjobb pénzegysége 
lett. Revizi6s törekvéseinknek békés áton való telje~!tését "azonban nem 
adta föl a nemzet. De, a két háborá közötti 25 esztend6,sajnos,véqUl is " 
megint romokban hagyta az országot. "Horthy Miklós azonban,- hangsályozta 
az e16ad6,- hátrahagyta tragikus életének drága erkölcsi hagyatékát az 6 
er6s hitét ••• ás én Horthy Miklós hitével a világ minden magyarjával, az 
otthoniakkal, a megszál~t terület1ekkel együtt hiszek egy szebb magyar 
jövendőben, Magyarország fölt~adásábanl ••• " " 

A 130-140 fős , meghívott közönség egyUttérz6, elismerő tapsa! után,dr. 
v.TAPOLCSÁNYI OS~ f6rendez6 köszönte meg az e16ad6nak a történelmi 
feleleven!tését annak a kornak, amikor Magyarország, ha megcsonk!va is, 
de a mohácsi vész 6ta e16ször szabadon és függetlenül élhette alkotmányos 
életét. 

, Az izletes ebédet masor követte. (K.M.V.198S.I.6.) 
CLEVELAND,(Ohio) A Magyar Csendórök Családi Közösségében mGköd6 baj

társaink, 1984.XII.31.-én este 9 órai kezdettel tartották meg hagyományos 
szilveszteri báljukat a Highland Party ,Centre-ben (3030 Weet,117 Str.). 

A jó hangulatról a közkedvelt HEGEDEOS zenekar gondoskodott.A bál mind 
erkölcsi, mind anyagi szempontból nagyszerOen sikerült. 

Az elismerés a bálbizottságot és élén v.KEMES LASZLO csó.bs.-unkat il
leti. 

CLEVELAND Ohio) Az MKCsBK-be tartoz6 bajtársaink,1985.II.24.-én tar~ 
tották meg a Csend6rnapot társasebéd keretében,hozzátartozóik és baráta
~k részvételével. Az e16készUleteket a rendez6 bizottság MOLNAR ISTVÁN 
szds.elnökkel az élén meqtette. A beszámolót a B.L~198S " /2.sz.-ban hoz
zuk. (M.I.198S.I '.3'1.Tel.) 

NEW BRUNSWICK (N.J.) Az MKCaBK helyi csoportja a m.kir.Csend6rség 
104. születésnapját, 1985.III.2.-án este 6.30-kor, társasvacsora kereté
ben fogja megünnepelni, a 'Szent Lász16 templom kulturtermében.HORVATH 
SÁNDOR zls., a rendez6 bizottság elnöke megh!vót bocsájtott ki,melyben 
közli,hoqy á részvételi díj 16.00 dollá~. Ez azonban a caend6r özvegyek
re és a magyar egyházak lelkészeire nem vonatko~ik, Ok, a csoport tisz
teletbeli vendégei. A beszámolót a B.L.185/2.száma hozza. 

KANADA 

MONTREAL (Quebec') A csoport ez évben is megtartotta a Csend6rnapot, 
1985.II.17.-én szerény keretek között. , 

A Magyarok Nagyasszonya templomban meqtartott szentmise után a bajtár
sak családjaikkal a Szt. István Kultur Egyesület éttermében közös ebéden 
vettek részt, 18.~án. CSERHALMI FERENC 6rm.csoportvezet6 felolvasta a 
központi vezet6 bs.erre az alkalomra írt körlevelét. A hagyományos évfor
ddl6n, a megjetenteket SIMON ENDRE, a Kultur egyesület elnöke üdvözölte 

A hangulat j6 volt,csend6r élmények és más dolgok is megbesz'lésre ke
rültek. Or. SZATHMÁRI LÓRÁND hdpd.6r.m. és SIMORJAI FERENC be.-ak humoros 
jelenetekkel sz6rakoztattik a vendégeket.Annyira "j6 volt a hangulat,hogy 
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b~zony 'nem is igen akart Benki hazamenni.Csak sajnos, hogy j6 páran már 
hiányzanak közülünk.A csoportnak eddig ' 11 halottja van.A kedves délután
ért dr.FEKETE ISTV~ mondott köszönetet. (Cs.F.198S.II.18.) 
. WELLAND-NIAGARA FALLS (Ontario) MÁTt JANOs ' v.törm.(Niagara Falls),8ki, 
mint ievelez3 és helyettes, évek 6ta szervez6je vQlt a bajtár8~ életnek, 
s TARNÖY GYULA fhdgy.csoportvezet6 halála óta ténylegesen irányította a 
közösségi életet, 1984.IX1.-ével megvált a csoport vezetését61.( M.J. 
1984. VII. 28.) 

MÁTt JÁNos ba.-unknak h08SZÓ éveken 'át végzett önzetlen és . eredményes 
munkáját köszönettel és elismeréssel nyugtázza ezuton is a Vezet6ség.Kér
jük, továbbra is vegyen részt a csoport közösségi életében. 

A csoportvezetést 1984.IX.I.-vel SIMON IMRE törm.(Welland) vette át, 
aki régi tevékeny tagja és ,volt vezet6je a csoportnak. Volt elnöke a hely-
beli Magyar önképz6körnek. ' 

Ezúton kívánunk er6t és egészséget SIMON IMRE bs.-unknak és további 
szép eredményeket'csoportjának.(Kp.Vezet6). 

SIMON törm.csoportvezet6 1985.II~3.-án kelt 1.számú levelében értesí
tette a csoport tagjait,hogy a, vezetést 1984.IX.1.-ével átvette,miután 
az ,ügyeket ideiglenesen ,intéz6 MATt JAMOS bs.a további tennival6kat nem 
vállalta.trtesítette bajtársait ugyancsak a Csend6rnap megtart~8ár6l,va
lamint felhívta figyelmüket az MKCsBK hozzájárulás befizetésáre. Eqyben 
mellékelte a központi vezet6 bs.körlevelét. 

1985.II.14.-én, TestületUnk alap!t'sának 104.évfordu16ján a Niagara 
félszigeti csend6rbajtársak a Welland-i magyar r.k.templomban szentmisén 
vettek részt,mely az elhalt csend6rbajtársakért lett felajánlva. A szent
mise után a csend6rasszonyokkal együtt átmentek 'a templom szomszédságá
ban lakó NAGY JANOS' bs. lakására és ott,& déli 6rákig kávézás közben e1-
beszélgettek. NAGY JANOS bs .meghívása annál is inkább kap6ra jött ,mert . 
a ' na9Y h6 és hóvihar miatt,a más helyen vc16 parkolás körülményes lett 
volna. így a kocsik a templom parkolóhelyén maradhattak és csak gyalogo
san kellett átsétálni.A bajtársak azonban, úgy látszott, j61 bírják a 
telet, mert szép számban jelentek meg.Talán még a portyázást is vállaln~l 

A csop.vezet6 20.00 dollárt csatolt a Bajtársi Levél kiadásának költ
ségeire. (S.1.1985.11.18.) 

\ CALGARY (Alberta) • Az 1,52-ben al'apított csoport 1985. '11.9- és 10.-én 
tartotta meg a Csend6rnapot a hagyományos keretek között.II.9~-én ,10 
6rakor az Arpádház! Szt.Erzsébet templomban Ft.GOMBOS MIHÁLy mOndott 
$zentmisét és szentbeszédet a bajtársak, barátaik és a bajtársi egyesüle
tek képvise16inek jelenlétében. A Himnusz eléneklése után dr.FAB6 KAaOLY 
csoportvezető koszorút helyezett el a magyar H6siemlékre,majd elmondották 
a magyar His zekegyet • ' " , 

A bajtársi síroknak meglátoqatását ez évben a több naPos hóesés és met
sző hideg szél miatt el kellett halasztani. 

Ugyanezen a napon 'este 6 órakor a Stampeder Inn szálloda télikert jére 
nyíl6 kUlöntermében zártkörO társasvacsorára gyülekeztek a bajtársak,hoz
zátartoz6ik és barátaik. A vendégeket a csoportvezet6 és R.At>NÓTHY KÁROLY 
f;b.bs.fogadták. 
Megjelentek: Ft.GOMBOS MIH1LY, N~.GöND6CZ KÁLMÁN,továbbá V.DUSKA LAsZLO,' 
az 'MHBK k6zpont~ vezetője, az MKCsBK tb.tagja, v.BALOGH JÓZSEF,a Vitézi 
Rend nyugatkanadai székkapitánya, az MKCsBK rendes tagja,MAGAS ISTVAN,a 
M.Sz.Világszövetség elnöke feleségével, csAK ATTILA, a helybeli Magyar 
Kulturközpont elnöke feleséqével.Ugyancsak résztvettek a társasvacsorán 
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a, Calvin Magyar Ref. Eqyház' részér61 BONOAR LÁSZLÓ gondnok~PAPP JÓZSEF 
presbiter feleségeikkel, az' MHBK helyi' csoportját6;1. id. SZAKONY ANDRAS 
csop.vez.h.feleség~vel, HICKMAN TIBOR a vezetőség tagja,BAGOSSYLASZLÖ 
az Encyclopaedia Hungarica f6szerkeszt6je és felesége,valam1nt az' elhunyt 
bajtársak özvegyei: MATYÁS FERENCNt,NAGY SÁNDORNt,BOTTYÁN BÉLANt,SIFTER 
ISTVÁNNÉ, ezeken k!vdl többen a csoport régi baráeai közül,akik 1953 6ta 
évr61-évre eljönnek, hogyabajtársakkal együtt emlékezzene~ a volt m.kir. 
Csend6rségre. Az összlétszám, a dermeszt6 hideg ellenére is 62 volt. 

A csop.vezetórövid köszöntése és Ft.GOMBOS atya imája után,gazdagon, 
izlésesen föltálalt,melegen tartott bőséges vacsora következett.A külön
féle sütemények elfogyasztása után, a csep. vezető dr.KISS GYULA ba.-at 
kérte fel ünnepi beszéd mondására. , 

A központi vezet6 tneg~lékezett a 40 évvel ezel6tt a Budapest-Csepel 
t~rségében a Csend6rség rászér6l harcol 6 galántai ~.,székelyudvarhelyit 
besztercei, zilahi, pécsi cs6.zlj.-ak és más csend6ralakulatokr61,~elyek
ból 3000 csend6r és 160 tiszt pusztult el az ostrom ás az azt követ6 ki
törés SOrál'L A közönség egy perces néma felállással áldozott a h6sök em
lékének, ak~k kötelességüket teljesítették a Hazáért - mindhalálig ••• 

Beszédét azzal zárta be,hogy a ••• " Mindenhat6 véqtelen kegyelme megk!
mált minket sok-sok, sdlyos megpr6báltatást6l.Megkímélt azárt,hoqy hir
dessük a rend és törvény eszményét,mely jelenti a magyar nép istenadta 
jogát a szabadsághoz, hogy külföldi ideol6giákt61 mentesen, magyarul és 
magyar módra élhessen, dOlgozhasson, alkothasson. Ez az eszmény jelenti a 
volt m.kir.Csend6rség 64 éven át hGségesen teljesített 'szolgálatának mél
t6 elismerését is t ••• tI 

Poharát a jelenlegi határok m,indkét oldalán é16 véreink boldogulására, 
a túlélésre és· a Nemzet föltámadására nrítette. 

A közönség tapsai után Nt.GÖNOÖCZ KÁLMÁN imája zárta be a mdsort. 
. A vendégek az est hátraláv6 részét mindvégig igen j6 hangulatban,bará

ti beszélgetésben töltötték el. Távozáskor pedig ismételten egy kellemes 
e~t emlékeivel vett.ek búcsút a vendéglá.t6 bajtársakt61 a nyári pikniken, 
való viszontlátásig. 

v.HANGOD! JANOS alhdgy., az MKCsBK Victoria-i (B.C.) csoportjának ve
zetője, az alábbi Udvöz16 sorokat küldötte express (Priority Post) a 
Calg~i bajtársaknak: 

10 A Victoria -i cse.nd6rök, asszonyaik, a bajtársak, 
a barátok, a Vitézi és Szent Lász16 Rend tagjai, 
mind szeretettel köszöntenek Benneteket,akik 
összegyUltetek a Csend6rnapon, emlékezni azokra, 
akik ártünk haltak h6si és mártírhalált! 
Áldjon meg a j6 Isten Benneteket hosszú élettel, 
hogy sokáig hirdessétek Hazánk, Nemzetünk, Tes
tületünk érdekeiért az igazságot! ' 
Híven, Becsülettel, Vitézül! 

Victoria, 1985 február 7.~én 
vitéz HANGOD! JÁMOS s.k.alhadnagy." 

Victoria-i bajtársaink ' meghat6 fiqyelmét és együttérzését a közp.veze- . 
tő bs. köszönte meg egy beszámoló keretében. Egyben kifejezte,mind a cso
port és annak vézet6je, mind sajátmaqabajtársi szeret6 j6kívánságait 
t<Undannyiuknak a nyár ra tervezett személyes találkozásig. 

n:. 10. -én, vasárnap 11 6rakor Ül"!.nepé,lyes istentisztelet vol t a Kálvin 
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Magyar . Református templomban ,hal Nt. GöNDöCZ KALMÁN ref .lelkip4s'zt.or em
lékezett meg a 104 éve alap.ított m.kir .Csend6raégr6l és lUondott. meqhat.6 
imát, a határok és a közbiztonság védelmáben elesett csend6rök lelkiüd
véért. A csoport képviseletében az istentiszt~leten résztvettek dr.~ó 
KÁROLY csop.vezetO, FAZ~KAS LAJOS, a vezetőség tagja és a központi vezét~. 

CALGARY (Alberta) aNyugatkanadai Vitázi Rend és a Souverain Szent 
LászI3 T3rsaság helyi tagjai 1984.X.23.-án az Arpádházi Szt.~rzsábet egy
házközség Szent István termében díszközgy~lést tartottak v.RADN6CZY AN- , 
. TAL I a Vitéz'i Rend Helyettes főkapitányának látogatása alkalmával. 

Meghívást kaptak a magyar egyházak és a bajtársi egyesületek képvise-
. lői és tagjai, azok hozzátartozói ls. 

. Rövid mOsor előzte meg a társasvacsorát, melyben közremdk6dtek MAGAS 
ISTVÁN, a M.Sz.sz. viláqszervezet vezetője, aki megemlékezett oktÓber 
23-'ár6l t s a szabadságharcoan elesett bajtársakr6l.· Ezt 'kÖvette v. SEBO 
~RN6, aki ·v •. Somogyváry Gyula: iltjfáli .lázak" c.költeményét adta e16. 

A m~sort követóen a Helyettesf6kapitány köszöntötte a megjelenteket, 
majd a vitézi avatások után a Vitáz! Rend elismerését és köszönetét tol
$llácsolta a.zoknak a bajt4rsaknak, akik az elmult évek folyamán az egyesÜ
leti együttmfiködés érdekében odaad6 és eredményes munkát végeztek. 
: A d!szgydlésen részt ' vett v.HANGODI JANOS alhdgy.,az MKCsBK yictoria-i 
csoportjának vezet6je, a Vitézi Rend British-Columb1a-i Vitézi Hadnaqya, 
fe1.eségével. . 
.' A mdsor és a ' h!vatalos részt bajtársi/baráti beszélgetés követte. 

" Az ünnepi összejövetel a leqjobb hangulatban, a kéa6 eati órákban 'rt 
véget. . . 

. 1984.XI.4.-én a helybeli Kanadai Magyar Kultúrközpont naqytermébe'n md
soros ünnepély keretében emlékezett meg a város magyarsága az 1956-os ma
gyar szabadságharcr6l. Unnepi beszédet mondott TOLLAS TIBOR, a "Nemzetőr-
:(M~chen) felel6s szerkeszt6je és kiadója. . 

A mdsor keretében avatta fel az MHSK helyi csoportja dj csapatzász16-
ját,melyet a délelőtti szentmise alkalmával szentelt meg Ft.MOLNÁR IST
YÁN plébános. Az avat6 beszédet v.DUSKA LASZLó, az MBBK központi veze
t6je mondo-ta. A záaz16szalagot FULöPP JÓZSEF, az MaBK volt kanadai f6-
csoportvezetőjének felesége kötötte föl az dj zász16ra. A bajtársi egye
sületek vezetői, valamint azok helyi csoportjainak v~zet~1 zász16sz8get 
vertek be a zászl6rádba. Avató szavaikat többször szakította meg a .szép
számú közönség együttérz6 tapsa. 

A Calgary-! bajtárs! közösségek, az. l.fiJBK., MKCsBK, -il Sz.H.Sz • . és a 
Vitézi Rend, 1984.XII.8.-án rendezte meg hagyom~nyos, közös Borbála-est
jét a Szt. István teremPen. A jóíza vacsorát M&gemlékezés követte az el
esett tOzér bajtársakra,valamint a nemrégen elhunyt v.ALMAY BÉLA vk. 
~zds.-retaki tazér-múzeumot alap!tott,s e16rehaladt kora ellenére ha141'- ' 
ig összetartotta a tazéreket. A közönség felállással, egy perces csönd- , 
del áldozott az elhunytak emlékének. 

Ezután DÁNIEL JANOS , az MaSK helyi csoportvezet6je bemutatta VARGA 
LÁSZLÓ bajtársat, aki a hagyományos tekercset készítette e1 .• Szinte ~enk1 
~em maradt ki azok . közül, akik az elmult évben m~ködtek s a közönség az 
el6adást többször megszakítva tapsokkal fejezte ki tetszését a ~alál6 
megjegyzéseket szelíd humorral, gördülő r!mekbe öltöztetett sorokért. 
, A társasvacsbra a legjobb hangulatban a késO! ór'kban ért véget. 

A hagyományos szép összejövetel e16készítéséért, levezetéséért DANIEL 
JÁNos csop.v~zet6 és közös rendez6 bizottságát illeti az elismerés. 
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VICTORIA (B.C.) A központi vezet6 Csend6rnapra írt kör~evelét v.HANGO
Ol JANOS alhdgy. csap. vezető, a csoport minden tagjának elküldte máaolat
~an, hozzászólásáva~ együtt. A Calgary-i csoport meghívására express le-
vélben kUl4ték el jókívánságaikat. (v.H.J.1985.II.7.) , . 

. CALGARY (Alberta) Az MHBK helyi csoportja II.23.-án tartotta meg- Un,ne
Bi dísszel, haqyományos keretek között 29. Hungári"a bálját, il hely);)eli 
magyar egyházak és egyesületek részvételével. Fóvédnökök voltak a szövet
~éges, tartományi kormány, a város, a hadsereg és az RCMP képviselői. 
, Az elsó' bálos ,leányok keringójét palotás követte 14 pár bemutatásában, 
majd a szünetben magy'ar táncokat táncolt a Vadr6zsa tánccsoport. 

A szép aiker a 22 fós bálbizottság, ifj.KISS GYULA főrendező, valamint 
QÁNIEL JANOS bs. csap. vezető, bálelnök fáradhatatlan m.unkájának volt az 
'eredménye. ' 

... - ..... - - - - -. . . . . . . 
IV. 

'A MAGYAR ÉLET ES,EMtNYEI VILÁGSZERTE. 

AUSZTM.LIA 

SZINES ÓlOMÜVEGt\BLAK " fOGAOOTEREM FAL~ 

BLACl<TOWN (N.S.W.' 1984.IX.15.-én,szombaton a délutáni órákban egyhá
zi ~s 311ami vezetők és a magyar egyházi és világi egyesületek. képvise16-
inek jelenlétében Unnepályesen megnyitották a Szent Erzsébet Apol6 Ott
hont, öreg, magányos, beteg és ápolást és gondoskodást keres6. magyarok 
számára. . 

'A hívatalos ~endégek és meghívott közönség e16tt SZABO LÁSZLO, az Ápo-
16 Otthon igazgat6-testü1etének elnöke ismertette az Otthon t6rténetét 
és köszönetet mondott a. szövetséges és állami seg!tsáq~rt, valamint mind
azoknak, akik ' a közös munkában közremaködtek. Az anqolnyelvG emléktáblát 
The Ri<Jht Hon.RON MULOCl<, -N.S.W. egészségügyi miniszter" helyettes mi
niszterelnök leplezte le, melyen az Otthon alapít6jaként a N.S.W.-l ma-
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és köszönetet mondott a. szövetséges és állami seg!tsáq~rt, valamint mind
azoknak, akik ' a közös munkában közremaködtek. Az anqolnyelvG emléktáblát 
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qyar katolikus közösség neve van megörökítve, s köszönetet mondott a ma
gyar társadalomnak, melynek ' teljesítménye a kormány támogátásával együtt 
megva16s!totta annyi magyarnak álmát. . 

Az ünnepélyes zár6beszédet His Grace EDWARD CLANCY, Sydney ér.eke 
mondotta, aki megemlékezett régi látoqatásairól, valamint arr6l is,hoqy 
1974-ben itt találkozott MINDSZENTY JÓZSEF bíboros, Magyarország herceg
prímásával. Az ünnepség a magyar Himnusz eléneklésével fejez~ött be,majd 
a közönség megtekintette az Ápoló Otthont, ahol most ;már, szinte luxus
:-kivit.elt1 keretek között, magyar szív és lélekkel mt1köd6 Orsolya rendi 
n6vérek odaadó-szorgalma veszi körül az ápolást és gondoskodást keres6-
ket. A fogad6terem falán, színes ólomüvsg-ablak örökíti meg eze~éves nem
zeti hagyományaink történelmi jelvényét, a koronás magyar címert. 

Az Apo16 Otthont az 1960-as években alapította meg a magyar közösség, 
eredetileg 20 ággyal, néhai Ft.FORRÓ FERENC S.J. kezdeményez4.áre.A· mun- · 
kában derekasan részt vettek MKCsBK csoportunk tagjai, élükön BOGS~NYI 
JÓZSEF ezds.úrral, a csop.akkori tb.vezet6jével, aki szakszerd és céltu
datos vezetésével, az akkori u.n. ft'bostel If_t munkaképes sé tette.O hozta 
létre a ma . is mt1köd6 igazgató tanácsot és a 38 ágyas Otthon, vágdl is, 
szinte kivétel nélkül összefogott magyar munka eredménye lett. A bajtár
sak, személyesen és anyagilag is ki',ették részüket a munk4ban és biztosí
tották az évi búcsók sikerét.így a szép ünnepély a MKCsBR csoportunk éle-
táben is ünnep volt. . . . 

Az Otthont Hoffer Ferenc kitGn6 magyar építész tervezte, aki az épíke
zést is ellen6r!zte és igénybe vette a MÁTtFFY-PERL-NAGY maszaki oég ta
n~c8ait. A munkát a Carrington Gonstruct1on Co. végezte. (Cs.E.Magyar t-
let, 1984.X.4. ' és dr.v.J.I. 1984.VIII.1.) . 

PERTH (Nyugatausztrália) Az ausztráliai magyars~q 19.69 óta hároméven
ként megrendezi országos találkoz6ját, mindíg más állam f6városában. Az 
egy hetes összejövetel keretében a magyar politikai, sze~lemi, mt1vészeti 
el6adások ás kiállítá'sokon ' adják át és ismertetik a magyar hagyományokat 
a. fiatalsáqgal, mely szintén találkoz6t tart. 

Az 1. találkozó Melbourne-ban (Vic.), ,a 2. Sydney-ben (NSWc), ~ 3. 
Adelaide-ban (S.A.), (f6rendez6je,néhai VINCZE SANOOR cs6.szds.), a 4.-et 
ismét Melbourne-ban, az S.-et Sydney-ben (f6rendez6je dr.v.JANI ISTVÁN, 
CAM, cs6.szds.) tartották meg. A magyar összetartás ájabb, szép megny1-
latkozásaként a 6. találkoz6t Perthben rendezték meg (f6rendez6 volt dr. 
DRAVECZKY ISTVAN ,'. Résztvettek több, mint hatszázan és az ela6 perct61 
az utolsóig a teljes siker jegyében folyt le, 1984.XII.30-198S.I.6.-ig. 

A Találkoz6 f6bb eseményei voltak: az Erdélyi délut4n, találkozó és 
vacsora, szép-képz6mavészeti és könyvkiállítás, a TO~~énelmi Társaság e
lőadása, Ausztráliai Magyar Sajtó és Rádi6 ankét, i~jósáqi koncert,iro
dalmi est, nemzetpolitikai megbeszélések. Volt még ezeken k!v~l . br1dge~, 
t~nisz-, sakk-"asztal1 tenisz verseny, majd 1985.I.5.-én,este 7.30-kor 
Hasoros Oisze16ádás ,.:_ a 650 befogadó képességa egyetemi azinházban. 

A nyolcnapos masor összeállítása gondos és kitGn6 volt. A siker a ren
dez6k qondos munkájának megérdemelt eredmánye volt. Nem csak Ausztrália 
más rászeib61, de, még aZ , USA-b61 is voltak látogatók. Az elhelyezés ki
fogástalan, az étkezés b6séges és igen jó volt. A látsz6lag zsáfolt mG
sor mellett megfele16 szabad id6 állott rendelkezésre városnézésre,vízi . 
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és szárazföldi kirándulásokra. 
, A jan.6.-án este tartott védnöki vacsora, már a bácsuzkodás hanqula

t'ban telt el. A Találkoz6 alatt, nemcsak ismeretságek, de barátságok is 
~zöv6dtek. És ez, így van jÓll Legyen a magyar, a magyarnak legjobb ba
rátja, testvér helyett testvére. 
, A Perth-iek szeret6 rágondolással Yettek b~csut minden idelátogatott 

vendágt6l és boldogok lennének tudni, hogy ez nem volt teljesen egyoldal~. 
• Viszontlátásra három év mdlva Adelaide-ben! " hangzottak el. (v.Sz.L.J. 
1985.1.9.) , 
: A Találkozónak több, mint 204 védnöke volt. Az alábbi bajtársaink,ba
rátaink és hozzátartozóik nevét sikerült följegyezni: 
Bányai László és felesége Lévay Ferenc és felesége 
Berekally István és felesége v.Majláth György és felesége 
Barti Imre és felesége MKCsBK Sydney-i csoportja 
4r.Elek Sándor és felesége Molnár István . 
f,adgyas László és felesége ifj.Molnár István 
Ferencz Mihály és -felesége Nagy Károly és felesége 
Földházy István _ Pásztor István és felesége 
~oór György és felesége Péterffy Zsombor és felesége 
Gulyás László és felesége dr.Szab6 L~szló 
Hetyey Sándor és felesége v.Szakáll Endre és felesége 
Jakab István dr.Szentandrássy Elek ás felesége 
dr.v.Jani István,OAM. v.Szombathy Lajos János ás feles'ge 
Juhász László 
~iss Lajos 

(Perthi Magyar Hírek, 1984 okt6ber.) 

- ~ - - ~ ~ - - -. . . . .. . . . 
A Perth-i találkozót szorosan követve rendezték meg jan.6 és 16.-a 

~özött az 5. Ausztráliai Magyar Cserkész Jamboree-t,amelyre az USA-ból 
eljött BODNÁR GABoR cscst., a Magyar Cserkész Szövetség Ügyveaet6 el
n~ke. A Jamboree neve NÁNDORFEHtavAR volt.A jó szervezésre jellemz6,hogy 
a Melbourne-i cserkészek még egy tekintélyes nagyságd ás aályd harangot 
is hoztak magukkal és szereltek föl, ami minden nap, pontosan dáli 12 
6rakor megsz6lalt és emlékeztette a jelenlev6ket a régi magyar dics6-
~égre-~ (vitáz Szombathy Lajos Jánoa.- Katolikus Magyarok 'Vaaárnapja,Young
~own,OH.USA.'985.II.10.) 

-.~.~.-.-.-.-.-.-

EURÓPA 
. FRANKFURT (Nyugatnémetország) 1984 6szén a Német-Magyar Társaság 
ez ~vben Is bérelt egy kis területet a Könyv-Világkiál!t4son t hogy be
~utassa a magyar emigráci6 legájabb könyveit és foly6!ratait. 

Tizenkét magyar, valamint három magyar ír6kat támogató német könyvki
adót kápviseltek. Céljuk ez évben a szellemi irányvonal hirdetése,poli
tikai álláSfoglalás volt. 
; A Világkiállítás rendez6aége ez évben Orwell vizióját (1948-ban 1984-
re megj6so1ta a társadalom központi politikai terror dtján való ellen
Órzését) a gond9lat totális elnyomását, illetve az ilyen irányban val6 
fejl6dés megakadályozását írta el6 alapgondolatnak. A Német-Magyar T4r
saság k~t témakörrel kib6vítette: "Elég volt Jaltábóll" és "Igazságot 
krdálynek". A kiállítási teremben nemcsak könyvek, de kápek, szobrok, 
;el!ratok is voltak. F6helyen egy erdélyi fafarag6 ~avész alkotáaa,az 
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"Erdélyi Madonna sz~kelyekkel körülvéve tl
& Német nyelva táblán ismertették 

PÁLFY GtZA sz~kelyudvarhelyi katolikus pap kálváriáját, kinek emlékére 
k~szalt a szoborcsoport. Ez alkalommal mutatták be először a "Numismatica 
Hungarica" erdélyi ezüst-érmeit és vádíratát az erdélyi magyarság ügyében. 
ott volt Illyés Elemér "Erdély változása" c. könyve német nyelven,vala
mint Székely István füzete az flln M.emoriam Márton Áron". Ismét kiállitot
ták Sis a István: 'I The Spirit of Hungary If c. Torontoban (Ont • Kanada) , 
1983-ban kiadott angol nyelva könyvét. 

Kiállitották az erdélyi származású Kiss Ern6 "Zwischen zwei Sternen" 
(Két csillag között) c. izgalmas regényét, mely ismét Orwellt juttatja 
az olvasó eszébe. A II. Világháború után Jaltában felosztott Európa, 
Roosewelt fehér és Stalin vöröa csillaga közé ékelődött. Regyetlen reális 
vádirat ez, melyben az ír6 saját sorsán keresztOl milliók szenvedését ál
litja a történelem ítélőszéke elé. Az előirt témához hú ábrázolás végett 
a rendezőség hatvanháromezer könyvkiadó vállalat között válogatva, a Ma
gyar-Német Társaság pavillonját is oda sorolta, melyet a bonni szövetsé
ges kormány tagjai KOHL kancellárral az élen, nemzetközi üjságírók kísé
retében megtekintettek. 

Az idei könyvhétnek magyar szenzációja volt Erdey Sándor: II A recski 
tábor rabjai" C., vádíratnak is beill6 élrnénysorozata. Erdey olyan reali
tással irja le, saját és társainak szenvedéseit, Rákosi Mátyás haláltábo
rában, hogy az olvas6, önkéntelenGI, szinte átéli ezt akorszakot. (B.L. 
1984/2.szám). 

Ki voltak állítva a szokatlanul sok djdonsággal a dr. Fabó László 
(San Francisco,CAL.USA.) kiadásában megjelen6 új a!df~ könyvtára: a már 
klasszikusnak szá..mít6 Fiala-könyvek: "Berkes és ,a szerzetes", a "Vádló 
bitófák" újranyomtatott példányain kival, Marschalko Lajos "Vörös Vihar"-
-jaAt s \1jságok közül, többek között ott voltak a "Nemzet6r" magyar, angol 
és francia nyelva példányai, az amerikai "Katolikus Magyarok Vasárnapja" 
az "Amerikai Magyar trtesít6" , az "!tletünk". Az Eur6pai Parlament kUlön
kiadása ezúttal is díjmentesen állott az érdeklődök rendelkezésére. 

A kiállítás konferencia termében ta.rtott magyar sajt6konferencián az 
ott megjelent magyar irók: Hajnal Lász16 Gábor, Erdey Sándor (csó.f6törm. 
fia,tb.cs6. Szerk.) és dr. Balogh Elemér válaszoltak az újságirók kérdé
seire. A terem egyik fala a történelmi Magyarország szent-koronás cimeres 
zászlajával volt díszítve. A hallgatóság sorai között roniánok,szlovákok 
és oroszok is megjelentek. 

Alexander Urechia gróf, aki a Szabad Eur6pa rádi6ban a románok at kép
vi;seli, nagysikera e16adásban ismertette Romá.nia és Erdély helyzetét és 
kiemelte Trianon igazságtalanságát. 

Ez után egy magyar (!) újságíró kért sz6t és megkérdezte, hogy miért 
kellett ehhez a kimondottan nemzetközi sajt6konferenc1ához a koronás ma
gyar zászlót kitenni? 

A választ, a kiállítás és a sajt6konferencia rendez6je, Filippi Ist
ván adta meg az alábbiakban: 

" A falon látható zász16 anyaga tOO éves, de a történelmi Magyarország 
és a Szentkorona 1000 éves. Hazánk első királyának, Szent Istvánnak al
kotmánya nem ismert kisebbséget, mindenki nyelv és fajkUlönbság nélkü! 
egyen16 volt, ki a történelmi Magyarország terü!etén szUletett. Ezért ez 
a zászl6 az eur6pai gondolat jelképe is." További felsz6!alások zászl6-
ügyben nem voltak. 

Az öt napig tartÓ Világkiállítás alatt többszáz magyar, német és an-
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gol érdek16d6 kereste fel a . pavillont. 
( Részletek Filippi István: n A könyv szerelmesei It c. cikkéb6l.Meg

jelent az Amerikai Magyar trtesít6 1984 decemberi számában. ) 

~Z (Ausztria) 1984.IX.22-23.-án ~artották meg Mariazell-ben a hagyo
mányos zarándoklatot, melyet a szabadföldi magyarok püspöke Ft.dr.IRÁNYI 
LASZLó, piarista atya vezetett. Résztvettek többen Magyarországr6l,vala
mint a Traiskirchen-i menekült té,bor magyarjai, akik közül 12 felnőtt ré
szesült a bérmálás szentségében. 

1985.V.16-19-ig MINDSZENTY bíboros hercegprímás temetésének 10. évfor- = 
dú16jára' tervezett ünnepi megemlékezést, ugyancsak Ft.dr.lRANYI LASZLÓ 
püspök részvételével tervezik. 

1984.X.14.-én Grazban . Tartotta a Christiana Hungaria egyesület maso
res ünnepélyét az Erzherzog Johann szálloda nagytermében. A vezet6ség és 
a város vezet6 tisz·tvise16i mellett, jelen volt v.LENGYEL BÉLA altbqy.úr, 
az egyesület fővédnöke és alapít6 tagja és ünnepi beszédet mondott.Kie
melte, hogy az egyesület, mely nemze~i ünnepeinket és a H6sök-napját 
mindíg megtartja, kulturális hidat kell, hogy képezzen Ausztria és Magyar
ország között. (B.J.1984.XII.15.) 

..... - .... - - - - -- . . . . . . 
DtLAMERlKA 

BUENOS AIRES (Argentina) 1984.IX.13.-án, halálának harmadik évfordú16-
ján helyezték örök ny1lgalomra OLÁH GYöRGY, hirlapír6, publicista hamvait 
a Mindszentynumban. A Szent István kápolnában Ft.DOMONKOS atya mondo~t 
gyászmisét, a család, rokonok éS 'barátok részvételével. Utána a Mindszen
tynum kolumbáriumában(az elhamvasztottak hamvainak befogadására fölavatott 
csarnok ), OLAH GYÖRGY és apósállak dr.PARHAGH GYULÁNAK hamvait. 

Or. PÖSFAY PONGRÁCZ r aki az elhunyt OLAGY GYöRGY villa Carlos Pazi 
otthoná.hoz közel lakott és élete alkonyán sokat volt vele együtt ,megemlé
kezést írt barátjár61, melyet HAYNALNÉ KESSERU ZSUZSA olvasott föl. 

O~q GYöRGY, aki a régi magyar nemzeti !r6gárda egyik legkivál6bban 
képzett, legszorgalmasabb tagja volt, 1938-ban megalapította az I·E,gyedUl 
vagyunk" c. nemzetpolitikai lapot. Ebben hirdette a Széchenyi reformesz
mék korszerG szellemében a magyarság faji és szellemi meg~jh6dásának 
szükségességét. (KoM. 1984.X.13.) ILásd:B.L.1981/2.száml 

~E~O~ AIRES (Argentina) 1984 okt6berében ünnepelte a városi és a 
környékbeli magyar.ság a HUNGARIA ~AGYAR EGYESÜLET (elnöke: dr.KESSERU 
ISTVÁN prof.) alapításának szép jubileumát. Az egyesület több' . 
kisebb magyar egylet egyesGléséb61 egy évtizede alakult meg a 12 milli6s 
városban. A Hl.lngáriának, ma közel 600 bejegyzett tagja yan és ezek nagy 
többsége aktivan résztvesz az e.gyesületi életben. 

Kiemelked6 eseményei vannak a magyarság összefogásának Buenos Aires
ben. Az egyik villarendszerG e16városban, Olivos-ban áll a Hungária Ma
gyar Egyesület emeletes székháza, tágas étteremmel, konyhával, díszterem
mel, j6l felszerelt és szakszerGen rend.ben tartott könyvtárral és irodák-
kal. . 

A másik utcára nyí16 tágas udvaron pedig áll a nemrégen befejezett 
Cserkészház és teniszpálya. Minden évben megtartják a cserkész-bált,mely 
kimagasló társadalmi esemény, s ugyanakkor a városi és környékbeli ma
gyar fiatalság találkoz6helye. 

Van mindennapi magyar ovoda, hétvégi magyar iskola érettségi fokig s 
reg6s mozgalom. A 60 növendék közül 39 szaval6versenyen szerepelt. 

Nem messze áll a Szent Lász16 Kollégium, ahol az MaSK f6csoportja és 
az Irodalmi Társaság tartja összejöveteleit. 
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A város egy másik részén áll a MINDSZENTYNUM, a helybeli katolikusok 
otthona, de van templomuk é~ magyar nyelva istentiszteletük a református 
és ág.evangélikus magyaroknak is. 

Ebben a példaad6 helyzetben és ünnepi hangulatban jelent meg HAYNALNt 
KESSERU ZSUZSANNA (Argentina) cikke, melyben bátran és jöv6be látóan fel-
teszi a kérdést: DE MEDDIG? . 

" ••• A középnemzedéken a sor,- írja a szerz6, - hogy mindezt támogas
sa és továbbvigye. Ez, mint már mondtam, kötelessége. Ezzel tartozik szü
lei áldozatos munkájának és annak a közösségnek, amiben feln6tt. 

Mert van utánp6tlás! Sok gyermek van, akiknek át kell adnunk a megö
rökölt jÓkat, van rá ígény! Ha ezt nem tesszük, a mi lelkUnkön szárad egy 
olyan mulasztás, amiért nem leszünk képesek felelni, még magunk el6tt sem. 
Magunkról tudjuk, mekkora el6nyt jelent a két kulturában val6 nevelkedés. 
Ne szegényítsük meg saját gyermekünket. Ne vonjuk meg t6le ezt a lehet6-
séget. Itt az id6,- írja, - hogy az u.n. középnemzedéknek rá kell döbben
nie arra, hogy "most rajtunk van a sorlIt Kötelességünk fönntartani azt, 
amit szüleink olykor keservesebb körülmények között hoztak létre, építet
tek föl, s aminek haszonélvez6i voltunk gyermek, vagy serdUl6 korunkt61 
kezdve. Nem kívánhatj uk a kifárad6, id6sebb nemzedékt6l, hogy 6k viseljék 
tovább a terhek teljességét, nemcsak anyagi, de szellemi téren is. 

Nem ban a beilleszkedés, nem is "felszív6dási folyamat" a veszély,-ír
ja a szerz6,- hanem az elkényelmesedés, az eltespedés, a közöny! Szüleink 
idejében nincstelenség volt, mégis élt a lélek, volt akarat és önzetlen 
munka ••• " 

Azt hiszem, egyetérthetUnk fentidézett honfitársunkkal, hogy ha e9ye
sületeinket nem támogat juk, s nem 6rízzük meg anyanyelvünket egyházaink
ban is, azok elvesztik magyar jellegüket, s a kÖrnyék lakói veszik majd 
azokat birtokukba. Oe ugyanakkor nincs' értelme sem fönntartani olyan egy
házakat, egyesületeket, ifjúsági alakulatokat, cserkészetet, ahol nem a 
magyar nyelvet, magyar hagyományokat, magyar történelmet, irodalmat és 
lelkiséget kapják flataljaink. 

, Ahhoz, hogy egyesUleteink megmaradjanak magyarnak,- írja a szerz6,-
a középnemzedéknek kell cselekednie. Cikkét ezzel fejezi be: ••• "Rajtunk 
a sor, tenni és példát adni az utánunk jöv6knek, mint ahogyan hajdan ne
kUnk adtak példát szüleink j6val nehezebb időkben, mint, a maiak." ••• 

( Am.M.É.1984.dec. és Kr6nika IToronto,Ont.Kanada/ 19~4 szept.) 

- - - - - - - -. . . ~ . . . 
ÉSZAKAMERIKAI EGYESULT ÁLLAMOK 

CLEVELAND (OMlO) Az Erdélyi Világszövetség Clevelandi N6i Szervezete 
1984.IX.16.-an a nyugatclevelandi ev.egyház nagytermáben rendezte meg 
"Erd~lyr61- Erdélyért" irodalmi délutánját. A tartalmas. masor keretében 
dr. WASS ALBERT ny.egyetem1 tanár, az Erdélyi Világszövetség elnöke mon
dott nagyhatású beszédet az Erdélyért való munka fontosságár61. 

Hangsúlyozta, hogy " mi azért vagyunk Amerikában, hogy helyrehozzuk 
azt, amit a magyar kormányok a két világháború között és alatt nem végez
tek el. tn is elmondhatom, visszanézek félútamról, szememb6l a könny ki_o 
csordul, mert bizony, az6ta sem tudtunk sokat tenni. Amerikában 1,800.000 
magyar él. Ennek 10 i-a is hatalmas tömeg, mely büszkén vallja magát ma
gyarnak. Ha 33 év alatt 180.000 magyar minden héten egy hívet szerzett 
volna a magyarságnak, fél Amerika a barátunk lenne. 

Nem elég 33 éven át, minden gyal~sen magyarul elmondani, hogy szörnya 
dolog történt velünk. Mit kell hát tennünk? A magyarokat fel kell ébresz
teni! Nem elég nagy-gyOlést rendezni, ahol részt vesz 300 magyar és ma
gyar nyelven elmondjuk egymásnak mindazt, amit annyiszor hallottunk.EI 
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k~ll mennünk amerikai, angol gyGlésekre és ott kell azokat elmondani. Ma 
már idestova három esztendeje próbálok összehozni egy angol nyelvG,jobb
oldali foly6iratot, amely a Kárpát medence egységét képviseli, amely ki
állításban és tartalomban is felveszi a versenyt bármelyik amerikai foly6-
irattal. Két dolog szükséges: pénz és ember. J6l iró amerikai, angolul 
perfektGl tud6k, akikben megvan a hit, a lelkesedés és az erő! LegyUnk 
~agyarok, a jövőbe néz6k, jövőbe dolgoz6 és a jövőben rendületlenUl rtív6 
magyarok! " 

Előadásához többen hozzászÓltak, köztük dr.NÁDAS JÁNOS, az Árpád Aka
démia igazgat6-tanácsának elnöke és dr.BALLÓ ISTVÁN 6rgy., az MesesK 
volt elnl:5ke, az Erdélyi Bizottság alelnöke. (SzittyakUrt,1984.okt.) 

. AKRON (OHIO) A Katolikus Magyarok Vasárnapja (Youngstown,OH.USA.) 
1984.IX.23.-i számában bejelenti, hogy az Akron-i L6rántffy Otthon igaz
gat6sága 25,000 - dolláros költséggel elkészítteti a második világháború 
magyar hőseinek emlékm6vét és azt Magyarország szovjet-orosz rnegszállásá
nak 40. évfordulójára, 1985.április 4.-ére állíttat ja fel 9yászÜnnepély 
keretében a L6rántffy Otthon emlékkertjében. 
. Ezzel a szoborral emlékezni kívánnak minden magyarra, aki fegyvert fo
gott hazája védelmében és bátran szembeszállt nemzetünk ellenségeivel. 
Meg kívánják örökíteni az emlékét azoknak a magyar harcosoknak, h6söknek 
~S mártíroknak, akik Felvidék,' Kárpátalja, Erdély és Délvidék felszaba
dítási harcaiban részt vettek és azoknak az emlékét, akik e16ször Orosz
prszágban, majd kés6bb magyar földön harcoltak a szovjet-orosz kommunista 
vörös hadsereg ellen. 

Az ernigrációnak kötelessége hitet tenni h6seink és mártirjaink mellett 
és ezzel az emlékmGvel is válaszolni azoknak, aKik elfelejtették, meg
tagadták, vagy meghamisították a magyar történelmet és hósi multat. 

Az emlékmG elkészítésére KÚR CSABA, a kiváló szobrás~mavész kapott 
megbízatást. Cim: Lorántffy Otthon - Hdsi EmlékmG, 2631 Copley Road; 
AKRON, OH., 44321. U.S.A. 

tiASHINGTOH,(District of Columbia) RONALD REAGAN, az USA elnöke a ma
gyar szabadságharc 28. évfordul6ján üzenetet intézett a magyar szabadság
harcos szervezetekhez, melynek szószerinti magyar fordítását az alábbiak
ban közöljük: A FEHÉR HAz 

Washington, D.C. 
1984.okt6ber 12.-én. 

Büszke vagyok, hogy csatlakozhatom a Magyar Szabadságharcos Szövetség 
és a többi magyar származású amerikai szervezetek és barátaik soraihoz, 
rz 1956 forradalom évfordúl6ján. 

Szavakkal le nem írhat6 a magyarok bátorsága. és halálküzdelme, amikor 
~ szabadság vágyát61 mátnorosan felkel tek a túlerd ellen •. 

Magyarország, merész tetteivel ha maradt saját történelméhez. Ok töb
pet tettek a szabadságért, mint azok, akik szabadon élnek. Ami ott tör
tént, Magyarországon, megmutatta az egész Világnak, milyen tragédia sza
kad a népekre, ha nem lehetnek szabadok. 

A magyarök hdsiessége, fennköltsége és önfeláldozása a szabadságért 
val6 nyílt kiállásban, megerősíti hitünket az emberi szellem Végső győ
zelmében a totalitarizmus felett. Amikor ismételten emlékezünk az 1956-05 
eseményekre, ki ' kell fejezzük részvétünket a vígasztalan családoknak és 
~arátoknak, akik kegyelettel adóznak honfitársaiknak, kik a szabad,füg
getlen és demokra.tikus Magyarországért áldozták életUket. Nancy csatla
kozik hozzám legjobb kivánataink kifejezésében. Isten áldja meg önöket. 
, RONALD REAGAN a.k. 
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1984.XI.6.-án az Egyesült Államok szavaz6 állampolgárai földcsuszam
lás szera többséggel RONALD. REAGAN-t üjabb náqy évre elnökUl választot
ták. Saját (Republikánus) párt jának 94, az ellenzék (demokrata) pártnak 
~5 és a függetleneknek 62%-a szavazott reá. Hogy ez mit jelent, nem csak 
Amerikának, talán legtömörebben az atábbi vélemény fejezi ki: 

1\ REAGAN elnöknek az els6 négy évben az egész világra tett legnagyobb 
szolgálata az volt, hogy sikerrel fölrá.zta az amerikai szellemet, vi$sza
adta önbizalmát annak az országnak, melyet megmérgezett Watergate, Vie t 
Nam és az iráni túszok kiszabadításának kudarca. Amerika megtalálta ön
magát és ezt a. világ most tudomásul vette. " 

SARASOTA(FLA.) Az Amerikai- Magyar KultureqyesUlet 1984.X.21.-én vasár
nap tartott az 1956-08 Magyar szabadságharcr6l megemlékezést, a Lyons 
Club helyiségében, több, mint 100 személy jelenlétáben. Az elnök bevezet6 
szavai .után v.SZENDI JÓZSEFNÉ olvasta fel "AZ 1956-08 forradalmi év emlé
keib61" c. visszaemlékezését (B.L.1969/9., 10., 11. szám) I melyet a kö
zönség lelkes tetszésnyílvánítással fogadott. Az ünnepi szónok után 
v.SZENDI JÓZSEF 6rm. szavalta el: "így üzenek nektek" c. saját költemé
ny~t, melyet a megjelentek tapsviharral jutalmaztak. ~öbben kérték v.SZEN
Ol verse szövegét is. (v.Sz.J.1985.I.3.), ezért az alábbiakban hozzuk: 

IGY UZENEK NEKtEK ••. 
írta Szendi József 

tlzenek én nektek n~ma éjszakában, . 
Susogó szellóvel,pacsirta dalában. 
Keblemb61 felt6ró csendes n6taszóval, 
19y üzenek nektek' esti harangszóval. 

Amikor 8Zemetnen nem honol az álom, 
Szívem,lelkem repül hozzád lepkeszárnyon. 
tdes magyar Hazám,drága 8zUlóföldem, 
így fize nek neked árva magyar népem 

Üzenem tinéktek, legyetek békében, 
Isten,a mi atyánk dolgozik az égben. 
Dolgoz ik ,hogy hazánk újra szabad legyen, 
Gyermekire gondot egyedül 6 visel. 

tlzenem tinektek,haza fogunk menni. 
Hazánk oltárára szivUnket letenni. 
Megfogjuk majd otthon újra egymás kezét, 
~~gyar a magyhrban lelje fel 5r6mét. 

Uzenem tinéktek: megszúnik az átok 
Porbn f og hul l ani súlyos rabigátok. · 
Boldog napok fognak virradni majd reánk, 
Nagy és szabad lesz majd újra magyar Hazánk. 

Uzenem tinéktek csöndes nyári estén 
Leng még magyar zászló Kárpátok gerincén. 
Duna-Tisza tájon lesz még egyszer ünnep, 

. Messze idegenb51 ezt üzenem nektek. 

Condé sur Noireau, Franciaország, 1958 augusztus 2.-án 
Szendi József a.k. ' 

PHILADELPHIA '(pa.) Vitéz SERÉNYI ISTVÁN, Hushing-i (N.Y.) lako8,th. 
csena~r, aki 1962-ben, mint távgyalogló rekord id6k.et beállítva hívta fel 
Amerika lakosságának figyelmét az , 956-ban magára hagyo,tt magyarság meg
segítésére "Igazságot Magyarországnak" jelmondattal 1 984'.X. 28. -án Phila
delphia magyarságának meghívására a Szent Vince templom ~pUlet~nek nagy
termében a magyar szabadságharc 28. évfordulÓján ünnepi beszádet mond. 
(Magyarság, Pittsburg,PA., 1984.X.17.) 

CLEVELAND (OH·.) A aungaria Szabadságharcos mozgalom lapja, a SZITTYA
KURT, 19§~ februári száma a Csend6rnaD alkalmáb61 hozza HAJAS ISTVÁN 
"Kakastollasok tl c. 1948-ban Chateau-Granchamp-ban (FranCiaország) írott 
gyönyör a versét ' és egy havas télben portyázó csend6rjár6r képét. A negy
ven évvel eze16tt ~egszUnt szolgálat emlákét lassan, rendre csakugyan át
veszik ••• II az 1fjd harcosok, hadd álmodják a szebb jöv6t: ••. A Kakas
tollasok." (Szittyakürt, XXIV.ávf.2.szám) 

A megemlékezést hálás köszönettel nyugtázzuk. (Szerk.) 
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CLEVELAND, (OH) Az MaSK Cleveland-i f6csoportja jan.19.-én' tartotta 
meg ~2. j3t~konycélá bálját. A rendkivüli hideg és jegeá szél ellenére 
is 350 vendég vett részt, ezen a jelent6s társadalmi eseményen. 

A szoká,sos ünnepélyes palotás után az els6, bálozó leányok bemut;.atá.sa 
következett. A résztvev6k nagy meglepetésére, katonai vezényszavak hang
zottak el és bevonult a John Carroll "University tartalékos hadapródkUlö
n!tménye, teljes katonai díszben. Az elegáns kadétok felsorakoztak al 
táncparkett két oldalán és vezénysz6ra. kardot rántva kaput képeztek az 
izguló els6-bálos leányoknak, akik édesapjuk karján vonultak be. 

Éjfélkor bálkirályn~vé választották DOMON~OS KATALINT. ( Kár,hOCJY a 
nagyapja ezt mar nem érhette meg. Szerk.) (K.M.V.1985.II.10. Kapossy Kathy) . 

CLEVELAND (OH.) A "Katolikus Magyarok Vasárnapja" 1985.11.24.-1 szá
mában a Csend6rnap alkalmával hozta v.SZOMBATHY LAJOS JANOS zla.bs.-unk 
"Mi volt a magyar csendőr I' c. cikkét. J6leső érzéssel és' köszönettel 
nyugtázzuk. (Szerk.) 

.... -.-.- .... -.-.--
YANADA 

TORONTO (Ontario) 1984.XI.11.-án d.u.2~30 6rakor a Magyar Kanadai 
Kulturközpontbanvolt a ' kétévenként ismétlődő ttsztájit6 közqYÜlés. 

Ezt a választást is szokásos izgalom e16zte meg. A közgyalésen soha 
nem látott tömeg jelent meg, hogy leadják szavazatukat azokra,akiket bi
zalmukkal kitUntetnek. Mint mindíg, a kUzdelem .• két elnök-jelölt köré 
csoportosult. 

Ezúttal indult két elnök-jelölt: Dr.vitéz ORMAY JÓZSEF (szkv.m.kir. 
rep.hdgy., tanár), valamint dr. SZOCZY ÁRPÁD. . . 

A választ6k elsöprő győzelemmel dr.ORMAY JÓZSEFET választották meg,aki 
306 szavazatot kapott a másik jelölt 126 szavazatával szemben. 

, Ezt követően, nagy többséggel választották meg dr.v.ORMAY munkatársait, 
az alább1ak szerint: Alelnök: KovAcs ISTVÁN 302; főtitkár: SARKöZY AURÉL 
209: pénztáros: DöSREI JANOS 286 szavazattal. 

ORMAY JóZSEF Meg,bizatása elé bizalommal tekintünk, hogya Kulturköz
pontot, mely sokat fej16dött az elmult négy év alatt, eredmányesen fog
ja tovább vezetni ás er6siteni. Munkáját megkönnyíti majd, hogy összes 
munkatársát a magáéhoz hasonló nagy szótöbbséggel válasz~ották meg. ' 

Az új elnök hivatalát 1985.I.1.-án vette át. A nagy érdekl6déssel ki
sért választást CZERNKOVICH MIKLÓS, volt f6titkár, választási ~lnök min
taszeraen vezette le. (K.M.1984.XI.24.) 

WINNIPEG (Manitoba) 1984. ' febr.12 .-án a Manitoba-i Egyetem fogorvosi 
kara alapltásanak 25.évfordulóján, a kar volt "dékánjár61 Dr.J. 
NELSON-r61 nevezték el a fogászati könyvtárt és' avatták fel s hivatalo-
san leleplezték az 6 dombormúvét. ' 

A dombormavet DOMOKOS S1iNDOR szobrászmdvész bs.-unk készítette el. 
(K.GY.1984.XI.17.) 

CALGARY (Alberta) A helybeli 73. és 74. sz. magyar cserkészcsapatok 
1~8~.I.~6.-án tábortdzl masorral egybekötött társasvacsorát ' rendeztek az 
Axpádházi Szt. Erzsébet templom Szt. István termében. Az ízletes vacso
ra , után szinpadi jelenetek, tréfák ás énekek meghallqatása után a közön
ség együtt énekelte a régi cserkészn6tákat a eserkászf1ákkal és lányokkal 
és tapsolta meg azok lelkes teljesítményeit. A fínom vacsoráért a cser
kész szül6ket, az ötletes rendezésárt PINTtR JANOS csest., a csapatok 
parancsnokát 'és feleségét, méltán illeti meg az 6sz1nte elismerés, mely 
a közel 300 fős közönség hálás tapsaiban jutott kifejezésre. 
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A va'csora tiszta jövedelmét a Filmore-ben (N.J. USA) tartand6 közös 
nyári táborozás költségeire ' fordítják. 75 éve annak, hogy 'megalakult 
Magyarországon a Budapesti Református Ifjúsági Egyesület keretében, 
dr.SZILASSY ALADÁR orvos kezdeményezésére az első cserkészcsapat. A mai 
~endszer a cserkészetet otthon feloszlatta. A magyar cserkészet él to
vább az emigráci6ban! 

CALGARY (Alberta) A Magyarságtudat Lexikon Alapítvány (MLA) főszerkesz
tője BAGOS SY LÁSZLÓ, 1984.XII.1S.-én kelt értesítésében beszámol a Lexikon 
végleges címér~ kiírt pályázat eredményéről. 

Beérk~zett: SS pályázat; Ausztráliáb6l 14, Délamerikáb6l 8, Eur6páb6l 
9, az USA-b6l 12 és Kanadáb6l 12. 

A felkért S tagú bírál6 bizottság döntése alapján aLexikont: 
"ENCYCLOPAEDIA HUNGARICA" , 

címmel fogja kiad,ni. Ezen címet az alábbi három pályáz6 küldte be: BERNÁTH 
~NA MARIA (Kanada), dr.TÓTH KÁLMAN (Kanada) és UTCZÁS MIHÁLY (Ausztrália). 
, Az Igazgat6i Tanács mindhárom pályáz6t nyertesnek jelentette ki.Mind
egyikük egy sorozat (4 kötet) lexikon tiszteletdíjban fog részesülni és 
~evük a 4.kötetben meg lesz említve. 

Alapít6tagként csatlakoztak a B.L.1984j2. számban közölteken kívGl: 
v.HANGODI JÁNos (Victoria,B.C.Kanada), v.DIENES GYULA (Wellington,N.Z.) 
~s v.KERESZTES LAJOS (Calgary,Alberta,Kanada). 

Az alapít6 tagok száma, 1984. év végéig 107 fő. 
Kivonat az EH.8.sz. Tájékoztat6 - összefogla16 beszámo16jáb6l: 

1981-ben: Március 1S.-én a szerkesztési munka megindul. 
1982-ben: Az adatgyüjtés megindul. 
1983-ban: A területi szerkesztők felkérésére megindul. 
_ 44 kijelölt területen folyik az adatgyGjtő és feldolgoz6 munk~. 
1984-ben Az EH kiadásához szükséges anyagi alap biztosításához a jogi ,' 
~s előkészítő munka megkezdődött. Előzetes ajánlat kérés két kiad6t6l. 
Márc.4.-én a MLA Calgaryban 66 alapít6 taggal, vezetőség választásával 
a szervezés folytat,6dik. Az Alapítvány egyetlen célja a lexikon kötetei
nek kiadása. 

A sajt6tájékoztatás megkezdődött, 32 emigráns újság részére. 
, Kanada kormánya a lexikon alapszabályait j6váhagyta, mint u.n. "non 
profit organization.": ~~ez'ltal mGködését államilag, folyamatosan 
ellenőrzött intézménnyé vált • . 

CALGARY(Alberta). A Magyar Kanada~ ~ulturközpont, a magyar egyházak 
és az MHBK Calgary-i csoportja, 1984 okt.6.-án rendezte meg a 6. Nyugat
kanadai Magyar Táncfestivált, a délalbertai Jubileumi SZinházban, az 
Auditoriumban. Védnökök voltak az 'albertai és a, szövetséges multikulturál-
is miniszterek és Calgary város polgármestere. . 

Bemutatásra kerültek dunántúli, csall6közi, felvidéki és erdélyi nép
csoportok, eredeti magyar táncai, festőien szép, színes népviseletekben, 
énekekkel, megfelelő zene kíséretében. A táncbemutat6kban részt vettek 
British Columbiáb6l (Vitoria, Vancouver, Kelowna), Albertáb6l (Edmonton, 
Bart6k és Vadr6zsa tánccsoportok Calgaryb6l,Lethbridge), Saskatchewanb6l 
(Regina), valamint Manitobáb6l (Winnipeg) érkezett tánccsoportok. 
, A táncosok fiatal mosolya, lelkesedése, kifejező mozgása,felkészült
sége, tudása és a magyar zene megfogta a közönséget. Nem volt hiánya 
tapsokban. Megérdemelt sikert arattak. 

Rendezték: a Bart6k és Vadr6zsa tánccsoport tagjai, élUkön LAZ LOCK 
GtzÁNÉ, ifj.CSÁK ATTILA és RADA TIBOR bS.-unk. 
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CALGARY (Alberta) A "Magyar Hírmond6 - Calgary Hungarian Courier", 
a 'Calgary-i Magyar Kanadai Kultur Egyesület havi foly6írata 1985 febr.-i 
számában "In Memoriam" cím alatt megemlékezik a 104 évvel ezel6tt alapí
tott és 1945-ben megszüntetett m.kir.Csend6rségr6l. Ugyancsak hozza 
v.KöVENDY KAROLYTÖL, a Csend6rnap-i Udvarlaki 6rségváltás emléke inket , 
fölelevenít6, színesen megkap6 leírását. Köszönettel nyugtázzuk (Szerk.) 

. . . 
V. 

RÉGI REPORT, EMLtKEZtS, TANULMÁNY, ELBESZtLtS. 

BUDINSZKY SÁNDOR: 

KAKASTOLLASOK A VÁRBAN 
( Megjelent a ",Rádi6élet" 1942 február 20-ik! számában, Budapesten, 

két képpel, az egyik A csend6rség felvonul az 6rségváltásra, a másik: 
Zász16átadás az ' udvarlaki 6rségen. KFI Kellner felv.) 

It A friss fehér h6prémbe bújt budai Várban a hideg és a havazás ellené
re is, nagy közönség várta szombaton délben az udvarlaki 6rségváltást. 
Nemcsak azért,mert a váltás ünnepélyes és zenével történt, hanem, mert a 
magyar csend6rség adta az 6rséget. 

tvenként egyszer, február 14.-én kerül sor akakastollas fiúk várbeli 
6rségére, amikor a csend6rség fennállásának évfordul6ját ünnepli. 
: Szombaton délel6tt az ország minden csend6re ,istentiszteleten h~lálko
dott a Mindenhat6nak, mert megsegítette 6ket az elmult esztend6ben és 
ugyanakkor további er6t kért ahhoz a nehéz szolgálathoz, amely a csend6r
jár6rök ezreinek vállára súlyosodik. 

A templomokb6l pedig egyenesen a Legfels6bb Hadúr elé járultak, hogy 
ellássák a katona számára legkitüntet6bb szolgálatot, az udvarl,aki 6rsé
get és ezzel h6doljanak F6mélt6ságú Urunk el6tt is. 

o A váltás e16tti percekben ott álltunk már a mikrofonnal az 6rség mel
lett, amely felsorakozva várta a felvált6 csend6röket. 

Messzir6l felhangzott a zene. A Szentgyörgy tér peremén megjelentek 
~z els6 kakastollas kalapok. Egy másodperc és felbukkanta~ a következ6 
$orok is, itt-ott kinyíltak az ablakok és örömmel nézte 'mindenki, amint 
a zene ütemére negyven kakastoll-bokréta egyszerre libbent. Ugyanannyi 
fehérkesztyas balkéz lendült egyszerre és, a puskatart6 jobb ' öklök ,egyre 
n6ttek, minélközelebb kerültek hozzánk a felváltó 6rség, legényei. Szinte 
éreztük, hogy egy er6s emberfal közele~ik felént, ahogya napokban szü
letett csend6rindul6 ütemeire megdobban a léptük. 

Mintha fennen hirdették volna az új csend6rindul6 szövegét, hogy 
"Lent a síkon,s fent a Kárpát ormán 
Kakastoliam lengve szerteszét 
Hirdeti, hogy Árpád apánk földjén 
Hajnalodi~ egy új ezredév." 

Egy tábori papt6l hallottam nemrég, hogy a magyar csend6r szemében su
~árzik a szív és az er6. Ezek a kevésszavú, tisztaarcú legények hozták 
hitüket a Várba, a Legfels6bb Hadúr elé, a nemzet és a közbiztonság v'del
mére. 

A nemzeti ima hangjai mellett, az egybegyQlt nagy tömeg gyönyörQségé
re cserélte ki a két 6rség a zászl6t. 

ts a következ6 percben, szembenézett velünk az új 6r, a szikár, er6s 
csend6r,akinek ott feszült az arcán a fekete lakkszíj.1gy néznek ezek 'a 
magyar fiúk mindenütt a messzi falvak világában,ahol 6k 6rzik testvéreik 
nyugalmát! " 
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DOMOKOS SÁNDOR 
NEGYVEN ÉVE YALTA ÁRNYÉKÁBAN ••• 

Az idán az egász világsajt6 foglalkozik a yaltai konferencia negyvene
dik ávfordu16jával. 

A világsajt6, amint már azt megszoktuk, mindíg a praktikus szemponto
kat tartva szem e16tt, vonja le következtetáseit err6l a világtörtánelmi 
t alálokzór6l. Elmagyarázzák, hogy F.D.Roosevelt f6 célja ekkor már, a ná
metek leverásán tál, a Japán hábord befejezése volt. Hogy minál több ame
r ikai áletet mentsen meg, els6dleges cálja volt a Sztalin-i segítség biz
tosítása.a japánok ellen. Ennek érdekáben feláldozta Kelet-Európát. 

A nukleáris fegyver azonban szükságtelenná tette a Szovjet csapatok 
beavatkozását ezen a hadszíntéren. Ennek ellenére, a kialkudott bárt, 
a Kurili-szigetek birtoklás'át megkapták. 

Ha a tényeket összegezzük, Anglia és az U.S.A., ágy Ázsiában, mint 
Európában területeket adott át, minden ellenszolgáltatás nélkül a terjesz
ked6 SZQvjetnek. . 

Ez, már magában, egy diplomáciai vereség. Mágis nem ez a Yaltai Érte
kezlet legsályosabb következménye. Nem óhajtok arról sem beszélni, hogy 
r ánk nézve, magyarokra milyen,létUnket veszélyeztet6 következménnyel járt 
Yalta. Egy tányez6re próbálok összpontosítani, melyben a törtánelem leg
f 6bb elve összpontosul, hogy erkölcstelenságet nem lehet következmények 
nálkül elkövetni! , 

Ez ugyanis az a szempont, melyet a modern ájságírás nem tárgyal. Az 
~rkölcs alapfeltétele, hogy egy ás ugyanazon tettet nem lehet kétféle 
mértékkel bírálni. Függetlenül att61, hogyegyéna, vagy nemze~i érdekem
nek mi el6nyös, egy tettet, csak egy szempontból,- az erkölcsi helyes 
szempontjából,- bírálhatok el. 

Nagyon kényes ás sokszor nehezen követhet6 elv ez. 
Egy nép sincs talán a törtánelemben , aki ne követett volna el vétsá 

get ezen a téren, azzal, hogy saját nemzeti tetteit enyhábben ítálte meg, 
mint másokát. Azonban, mág soha a történelem során, ilyen szemenszedett 
megszegése az általános erkölcsi követelmányeknek nem törtánt,mint Yaltá
ban. 

Mik voltak ezek a törvényszegásek? 

Már akiindulásnál megt örtént az az erkölcssértés, hogy a ~et táma
~~ qt 1939-ben Anglia ás Franciaország agressziónak min6sítette, míg a 
néhány napra rá bekövetkez6 Szovjet-Orosz ' támadást, ugyanazon Lengyelor
s zág ellen, teljesen figyelmen kívOl hagyta.Már itt megmutatkozott az az 
e rköl csi gyengeség, mely az egyik di ktaturát "rossz-"nak, a másikat "Jó"
nak bírálta el, asszerint, hogya saját érdeke mit diktált. Mert 1939-ben 
még Hitler nem mutatta ki a foga fehérét, de Sztalin, már akkor, több 
milli6 meggyilkolásával ápítette a Szovjet-Orosz birodalmat. 

Ez, már Yalta szellemének e16revetítése volt. 
Yalta másik erkölcstelensége volt, annak a Lengyelországnak a teljes 

cse~benhagyása, melyet 1939-ben még olyan fontosnak látott a ' Nyugati Szö
ve tség, hogy nem haboztak egy világháborát kockáztatni árte. Ez a több, 
lnint harminc millió életet követe16 háborá azután, azzal az erkölcstelen 
konklázióval ért véget~ mely Lengyelországot, egy, a hitlerihez hasonló 
diktatura teljes kiszolgáltatott jává tette. Ez, tragikomádiává süllyesz
tette a jelsz6t, hogy a háborát a "lengyel nép szabadságáért" indították 
e l . Kevés cinikusabb meggyalázását az erkölcsi normának tapasztalta vala
ha 1s a történelem. 

A kett6s értékO igazságszolgáltatás vérig sért6 pé ldája az ágynevezett 
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.. hábo~ús b(fnösség " elbír~lás,ánál mutatkozott meg. Senk1, ép ésszel, 
nem 6hajtja a M~ngele-féle embertelenségeket védeni! Legk~vé8bbé, mi ma
gyarok, hiszen azokat az embertelenségeket akaratunkon kív(fl követték el, 
s a mi sorsunkra is ,kihatással voltak. 

Az ellen ' azonban, hogy Katynt, vagy a Kelet-Eur6pában elkövetett rab
lásait a Szovjet-Orosz hadseregnek, mely ellen, még Nagy Imre kommunis
ta becsületessége is tiltakozott, hogy azt büntetlennek fogadjuk el és 
az ÁVÓs kinzásokat sz6 nélkül kelljen lenyelnünk akkor, amikor azok kö
zül is sokan itt élnek köztünk, akárcsak az u.n. "nácik", az megint ennek 
a hipokrata kett6s erkölcsnek a következménye, ,amit Yalta va16sított meg 
gyakorlatban, AZ ELLEN TILTAKOZUNKl 

Beszélnünk kell a hadifoglyok ügyének kett6s elbírálásárÓl is. 
A katona, eddigi joggyakorlat szerint, ha megadta magát, a nemzetközi 

megállapodások kölcsönös v~delmét élvezte. Ezt, Yalta felborította, mi
kor a Szov'jetnek megengedte, hogy bizonyos csapattesteket , 'l'ETSZltSE SZE
RINT, mint bdnös alakulatokat klasszifikáljon. 

Azok, akik, velem együtt átélték uzmány büntet6 táborát, tudják, mit 
jelentett ez gyakorlatban. thenhalni egyformán borzalmas, akár hol törté
nik a foglyoknak és közömbös, melyik hatalom követi azt el. 

Yalta szerint azonban, csak a veszteseket ke~l büntetnil Hasonl6 bru
t ális jogsértés történt 'azon Szovjet polgárokkal, akik a német oldalt 
jobbnak vélték, mint a Szovjetet és angol, vagy amerikai fogságban fejez
t ék be a háborút. A nyomorultak azt hitték, hogy nemzetközi védelem alatt 
á llnak. Csak a puskatus és a könnygáz használata döbbentette rá 6ket té
vedésükre, mikor ilyen és ehhez hasonl6 eszközökkel kényszerítették 6ket 
vissza Sztalin karjaiba. A kanadai Mc Lean's magazin öt milli6ra teszi 
e zek számát, akikb6l, becsiésük szerint három milli6 lett közvetlen áldo
zata ennek a baráti gesztusnak. 

Ez, Yalta szellemében nem büntetend67tettl? . 
így azután nem is lep6dhetünk meg, ha otthon is hasonl6 szellemben 

gondolkozva FARAGHO altábornagy, a Csend6r&ág háború alatti felügyel6jé
nek ma otthon amnesztiát adnak, ahelyett, hogya széls6séges bal és jobb
oldal ellen egyaránt törvényesen föllép6 Csend6rséget rehabilitálnák. 
Milyen jellemz6 rájuk, hogy az altábornagy nem volt fe~el6s a Csend6rség 
szerepéért, mert Buda ostrománál hangszalagon biztatott ,bennünket a meg
adásra, és, aki, a háború után, mint közélelmezés i miniszter nyugodtan 
élt, míg a beosztottait tömegesen végezték ki, vagy haláltáborokban éhez
tették. O nem fele16s semmiért! Mi, a beosztottak, mi kell viseljük, még 
ma is a fele16sségetl 

Ez is Yalta s.zelleme, mely nem a testÜlet tagjait mentesíti, akik pa
rancsra cselekedtek, hanem a csat16snak bocsáj,t meg ', aki érdekét ' .' ,', 
-: '_szolgálta. . ' , 

Sokat lehetne még err6l mondani, de legyen elég annyi" hogy az 'erkölcs 
normáit ' soha nem lehet büntetlenQl keresztOllépni. Sem egyednek, sem 
nemzetnek. Mindaz a nehézség, els6sorban a lebeg6 atomháboró lehet6sége, 
~nnak a kett6s moralitásnak a ~övetkezménye, melyhez a Nyugat olyan lel
kiismeretlen közönnyel adta hozzájárulását. Megszüntették az erkölcsi 
alapot, melyen szerz6déseket lehetett kötni a multban. A kölcsönös bizal
mat, mely az erkölcs, csak egyféle értelmezéséb6l fakadt és biztonságot 
jelentett mindkét szerz6d6 félnek. 

~ Mikor'ezt Yalta megszUntette, akkor rakta le alapjait annak a világ-
nak, mely ma a saját elpusztításának árnyékában él. 
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vitáz THASSY-PLÁVENSZKY, FERENC 
HOL 'VAN EMIGRACIÓS IFJ~SÁGUNK, A JöVO VEZETOStGE? 

Ha a történelem lapjait forgatjuk, majd v i sszatekintünk a multba,s ' 
nyugat felé nézünk, akkor látjuk a bismarki elképzelést', a pitsburgi 
szerzédést, ugyancsak a Hazánk ellen elkövetett trianoni vág6hídat, hol , 
megfontolás nélkül, kegyet lenÜl feldarabolták Hazánkat, majd, a hitleri 
élettér ígényét, melybe val6színaleq bele-illeszthető a magyar államiság 
megszUntetése is. ' 

Keletet tekintve a pánszlávizmus erősödő há16ját,~ tekintettel Moszkva 
nagy haderejére , - felismerhetjük. 

A "Germán veszély" csökkent ugyan, de megerősödött a "Keleti veszély". 
De, sajnos még a Lenini 1d~kben, - az emberiség legnagyobb bajára,- ' a 
nyugati ál'lamok, a nagy közönybél üzleti kapcsolatok felvétele végett 
különböző szerződésekkel segítették elő a Szovjet állam megerősödé_ét és 
lehet6vé tették a ,kommunista propagandát, sőt, végal katonai szövetsé
gükkel Világhatalommá tették. egy, hogy ma már, erejénél és terjeszkedé
si, kemény akaratával, habzsolja, rát eszi kezét az önáll6 államokra is, 
Cuba vazallusával együtt és félő, hogy meg akarja szUntetni a volt SZö
vetségeseit is. Mai jelszava: "Világ proletárjal, egyesUljetekl~, s min
den más jelszavakkal, BÉKE, jelszavával, a minden államban való felvonul
tatással,- politikai gyilkossáqokkal,- fel akarja bontani a világ rendjét. 

Jogosan feltehetjÜk a kérdést: "Quo vadis, Amerika?" 
A balra tolódás veszélye elég nagy, különösen, ha visszanézünk a kö

zelmultban' lej'átsz6dott eseményekre. Fiat aljai megtagadták a katonai 
szolgálatot, kommunista bujtoqat6k pénzén szított zendalések, ' fo~toga
tások, a politikai gyilkosságokkal és más egyéb 'lázongásokkal, nyiltan 
hangoztatják politikai véleményUket,mert hiszen "Sz6lás szabadság vanl", 
s még hozzá, az elit egyetemi ifjúság, s mallette az egyetemi tanárok 
kommunista íza beállítottságukkal, anarchisztikus állapotokat idézhetnek 
elő, - bár jelenleg Reagan elnök kemény .kézzel t a rtja a gyep16t.-

Ennek ellenére f ,elteszem a kérdést: Várhatunk-e valami segítséget Ame
rikát6l, mint egyetlen super-hatalomt6l, amely megváltoztathatná a magyar 
állam rendszerét? 

Én, kételked6 vagyok, - mit a mult is tanusít,- hiszen Amerikának , a 
mi, keresztrefeszített ügyünk "bagatell" Ugy csupán.A kö~eljöv6ben semmi 
esetre sem kaphatunk semmilyen segítséget, hiszen most lesznek az elnök
választások, mely nagy küzdelmet jelent, s gondolom, ha jól 8~jtem, 
Reagan és Mondal$ ; között nagy küzdelem lesz, mely e16re veti árnyékát, 
s vajjon számításba jönnek-e a t öbbi jelöltek? . . 

Ez év hozza meg, hogy Amerika mely~k útat választja, jObbra-e, vagy 
balra? Melyik párt jut hatalomra? 'Ilyenkor sokat ígérnek, a népnek,' amit 
azután nehéz a választások után beváltani, mit, gondolom, nem is ,akar! 
Az ezévi elnök-választás az egész v1lágra ki fog hatni. (hogy ki lesz , az 
elnök?!) , ' 

Ám foglalkozzunk csak magunkkall ' 
,' Egyedül vagyunk, nem támaszkodhatunk senki segítségére. Saját er6nkb61 

és akaratunkb6l kell megval6sítani a szebb és jobb jöv6nket, s ez, ' főleg 
most már az EMIGRÁCIó feladata. : 

. Otthon, már általában megbékUltek az 56-ban hazájukért elesett fiaik 
hóhéraival és hervadozik, mint 6ss~el a falevél, az 56-ban tanúsított 
szabadságvágy. , Azt már céltalannak tartják, hogy felszabaduljanak, jelen
leg elég kényelemben élnek és tespednek. Nem lesz feltámadás és újjászü
letés. Ellenben Solzhenitsyn Gulák könyve és Szaharov másként vélekedik. 

- 38 -



, A reakci6s elPAneket az id6 már elhantol ta. Az otthon felnövekedett 
nemzedék már nem ismer más rendszert,- bár anSZAMIZDAT" felütötte fejét 
a rendszer ellen, híreket és nyíltan ellenvélemény t ad a rendszerr61, s 
hangot ad magár6l,s terjed,- igaz, nagy üldözésnek és rend6ri felügyelet
nek van kitéve és sorozatos letart6ztatások vannak. Vezet6je: Rajk Lászl6, 
a volt kommunista belügyminiszter fia. Apját kivégezték, Rákosi rendelke
:ése folytán. 

Minél jobban üldöznek ós elnyomnak valamit, annál jObban terjed, még a 
börtön falai közé is bejutnak és aktiválódnak. . 

~1eg kell említenem, hogy betagen , többed magammal egy tenger melletti 
román tábori kórházba: kerUltem, mint egyedali magyar tiszt és ott hallot
tam az erdélyi román, Lmgy~rul is beszél6 tisztekt61,- amely mai napig 
is megfejthetetlen e16ttem, - hogy egy rádi6-vev6 készalék volt a fogoly
táborban elrejtve, s minden hírr6l a tábor értesítve volt, - s csodálatos, 
erről az orosz táborparancsnokság sóha sem tudott meg semmit, - ami, 
szinte hihetetlennek tetszett - • 

Meg kell ' jegyeznem, hogy ez a román tiszti tábor, makacs ellenállást 
tanusított a Szovjet táborpk.sággal szemben, besugás,vagy hasonló cselek
mények sohasem voltak e tiszti táborLan. 

E kis kitérés ,után, visszatérek az emigrációra! Felteszem a kérdést: 
'Van-e még Hitünk és Történelmi ielent6ségünk az eljövend6 Magyarország 
társadalmi renAIének kialakítás ban, politIKai irányának megjelölésében, 
van-e MAGYAR ÉRZELEM, KöZöS AKARAT, vagy már csak a KöZöNY URALKODIK BEN
NUW{? 

M:i., öregek ; halódunk a HONTALANSAGBAN, a fiatalok meg más irányt .kö-
vetnek , más elveket vallanak. . 

[.u}: a megalku116, a szakadár, é B sokan vannak, akiket, csak a személyes 
LolJogulás érdekel , - az ARANY BORJÚ, a MONEYl-, így hátat fordítanak az 
entigráci6nak. Megfeledkeznek az 5G szabadságharcában kiontott fiatalság , 
vérér61, Nagy I mrét61-Tóth Ilonáig, és azokr6l a százakról, akiket a vez
t6helyre vittek, valamint azokr61, akikkel megváratták, míg nagykorúságu
kat elérik, s utána kivégezték. 

Ne felejtee el' továbbá az EMIGRÁCIÓ, hogy az otthoni rendszer érdemmé 
tette a besugást és az árulást, a múlt 6csárlását, történelmünk meghami
sít1sát s a kisebbségben lév6 kommunista párt megalkotta és törvénny~ 
tette az ALKOTMÁNYT és kinyilvánította rendelkezéseit, parancsait. 

Ezeken kivdl, törekvésUk arra irányul, hogy a nép széles rétegében el- , 
halványítsák a nemzeti g )ndolatot. Ennek alkalmas melegágya lett, hogy 
a z 6sid6kt61 váró FÖLDBIRTOK REFORMOT nem hajtották végre, s így ~salódás 
~rte a föld népet s kiélesedett az osztály-ellentét. A·MARXISTA IDEOLóGIA 
propaganda ügynÖKe! ezt kihasználták, ,s amit megtagadott a múlt, azt tál
cán hozta a SZOVJET. A föld-osztás megtörtént, de végül is becsapták a 
nép~t, ~ert visszavették t6lük, s bekényszerítették, kOlhoszokba,szofho- ' 
s zokba, vagyis állami, vagy más egyéb szövetkezetekbe ' nem magán). 

Ezeket a felsoroltakat, véleményem szerint, mindIg és mindenkor h~n
~oztatni kell, hogy f eledésbe ne menjen, s kik már felejtenek, ébredjenek l 

Ha a z emi9rác~6ban különböző elvek folytán párt-állások keletkeztek, 
de egy a cél, -egy gondolat lebeg el6ttük, - együtt küzdeni a kommunizmus 
ellen és fenntartani a magyar nyelv kincsét. 

, De most kérdem, hogy HOL VAN AZ A FIATALSAG, akinek majd át kell venni 
a VEZETO SZEREPET az EMIGRÁCIÓBAN? 

Hasonló helyzet volt a multban, az els6 világháború után. 
A fiatalsig vérzett a hazáért, s mikor vége lett a háborúnak és a nagy 

Láosznak, a megmaradtak nem kaptak megfelel6 helyet, ahol érvényesíteni 
tudták volna tehetségüket, tudásukat, vagy némi vezet6 szerephez jutottak 
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volna, elmentek villamos kalauznak, vagy olyan helyre, a~ol valami kéz
zel foghat6 állást kapott, hogy életét tengethesse. 

Ugyancsak ez volt a helyzet a második világháborli után is. Baj volt 
az is, - mág pedig elég nagy,- hogya felszabadult észak, dál és erdélyi 
részeken Magyarországb6l kUldték ki az állami, vagyamegye! tisztvise16-
ket, ahelyett, hogya helybeliekbdl válogatták volna ki a megfele16 hely
~e, a 'megfele16 embereket. Ott voltam, hallottam a panaszokat. Es6 után 
kés6 a köpönyeg. 

Az emigrációban a vezet6ségben , szerep16k a 65-70 évesek között vannak. 
Hol van mellet~ük a FIATALSÁG?, vagy nevelik-e 6ket, képzettségüknél ás 
tudásuknál., fogva, hogy vezet6 szerephez jussapak? 

, íróknak és politikusaknak volna a kötelességük, hogy 8zemályesen fej
lesszék a fiatalságban e~eket a kápességeket s karolják, fel 6ket, de ne, 

- csak megh!v6kat kUldjenek, mert az legtöbbnyire' a pap!rkósárba 'kerUl, ha
nem állandó kapcsolat legyen a fiatalsággal, mert különben más, kUlönböz6 
irányt vesznek fel. ' 

Ha tehát az emigráció vezet6ségÜnk,~ politikusaink, !r6ink nem viselik 
gondját és "nam tekintenek komolyan a 'fiatalságra , elnémul a nyelv, s nem 
lesz 48 és 56 fiatalság, aki ?lángolva viszi a fáklyát és adta a vérét a 
Hazáért; s nem mutatja meg er6s hitét az otthoniaknak, hogy igen is élünk 
és va9!aik és éleszt jük és csiszoljuk a magyar szót I ----

RBv~n, még csak azt a megjegyzést teszem, hogy én tanácsot nem adha
tok a vezet6ségnek, funkci~náriusoknak, íróknak stb., mert mindenki a ma
ga m6dszere, ' terve szerint, hivatásának 'megfelel6en cselekedjen. 

Pl. a CSERX~SZET, ahol a fiatalság m6dszeres oktatásban részesül, ' s 
ami a f6,nemzeti alapon mindenre kiterjed6 figye1.emmel. Lehetnek k'irándu
lások, rendezvények I s 'zemélyes megh!vások, egyes ·· vacsorák alkalmával, 
kisebb társaságba összegydjteni, - talán el6ször nehezen fog menni" de 
kás6bb hatásos lesz! Rá fognak jönni 6k is, hogy nagyon is szükság' van 
rá, hogy legy6zzük a fennál16 KöZöNYT és fejlesszük nemzetünk 9yönyör4 
nyelvét! Mert nekünk, az emigráci6ban a közöny ellen kell kÜzdeni és ,a 
magyarul nem tudókat a magyar nyelvre tanítani. 

Visszatekintek~m1kor sznypk.h., vagy sznypk. voltam ' ~s ipar-bánya-gyár 
vidéken szolgáltam, figyeltük a "Term6szet Barátok Egyes,illetának" a makö
désát. "Ki a termászetbe" címen kirándulásokat szerveztek és rendeztek s 
kisebb csoportokban ~qukkal vitték a fiatalságot, magukhoz vonták 6ket 
soktatták, tanították a Szoc-Kom.-ideológiát, az' O !géjüknek, evangélium- ' 
uknak megfelel6en s tudom, hogy a kés6bbi id6k folyamán aktivi$ták lettek 
bel6lük, s ez mind a NEVELÉSUKNEK köszönhet6. Az emigrációban is neveljük 
a fiatalságot, hogy magyar származásúak, s ~o9Y magyarul tanuljanak! 

-.- .... ,-.-.- .... -
vitéz , NAGY LAJOS 

••• Egy igen régi mese jutott az eszembe. Nagyatádon voltam 6rspa~ancs
nokhelyettes. Egyik kegyetlenÜl hideg téli éjszakán, bezörgettUnk a , rinya
szentkirályi bíróhoz, névszerint Zavarko János bátyánkhoz. ' 

"-"Oszt vanyeszük az uraknak ilyen id6ben mászkálni.Rendea enlber a ku
tyáját se veri ki. Aggyanak minden falusi bírónak egy-egy c$end6rkalapot, 
amit estére kelve kiteszUnk az utcára néz6 ablakba. Hig<1ye el törzsúr, 
még a legszájasabb leg~nynek is zárva marad a szája, oszt hazamén ••• Nem 
kell az uraknak agyonfáz!tani magukat! " . 

1953-ban, amikor a katolikusok Magyar Vasárnapjánál jelentek meg !r~
saim, az akkor még é16 Takács Gábor, atya, az erdélyi Ferencesek f6nöke , 
az újság felel6s szerkeszt6je mondta, amikor az alábbi kéz!ratom elolvas
ta, hogy ha az I. Világháború során nem vitték volna ki a csend6reinket 
a harcmez6re, kassa ma is kassa volna, mint ahogyan Kolozsvár se lenne 
Clujl 

- 40 -
" 



Hát itt van az a történet: 
A LASZTÓCI CSATA 

A Lasztócon lezajlott csata egyedülálló az egész világ hadtörténelmé
ben. · 

Adjuk áta szót a Pravo Lidunak, az akkori id6kben igen tekinté~yes 
Prágában szerkesztett újsáqnak, valamint Kállónak, a Lasztócról menekült 
elsó emigráns cigánynak. 

Párizsban kimondották, hogya Ronyva hajózható. Istenverte nagy csa
tahájÓk, sót, néhanapján bávárnaszádok is manóvereznek rajta és 1.gy fe
lette veszélye~tetik Denee dr respubiikáját! Valaki a Napkirály márvány
termében, pirosceruzával megházott egy vonalat és ez lett az ÓJ MAGYAR HA
TÁR. A Ronyva partján pediq a szibériai mas1.rozáson degeszre hizott cseh . 
legionárusok figyelték a veszedelmes patakot. Igaz az is, hogy· sokszor 
elcsodálkoztak azon; miért ·vonulnak a békák zárt kötelékbe·n: a Berecki 
melletti Bodrog ppcsolyáiba. Mert a Ronyvában, lévén julius, annyi vizet 
nem találtak, hogy úgy jÓ békamÓdjára elUmmöghetnének benne. . 

Lasztócon valamikor magyar csendórök voltak.Ok elmentek, de a laktanyá
jukat, mert nem voltak csigabigák, otthagyták az áj uraknak. A cseh csend-
6rök parancsnoka nagyon rendes ember volt. A csehországi Konopischtból 
jött. Ismerte Ferenc Ferdinándot, a tr6nörököst·, akinek ott volt a kasté
lya és ak! éppen úgy haragudott a magyarokra, mint 6, Pán Scapek. akit 
azért küldtek ide, hogy szoros kantárszáron fogja rebellis magyarja!t. 

Pán Scapeknek, az új órparancsnoknak, két süld6 fia napestig a csend-
6rlaktanya padlásin játszottak bújÓcskát. Egyik nap, valamelyik p6khá16s 
padlássarokban találtak egy m.agyar csend6rkalapot. ·Még a tollforgó is 
rajta volt. Igaz, a címert már elhomályos1.totta .a padláson lerakóqott 
szenny és idő •. Nosza, a két legényke, gyorsan levitte a talált csend~rka
lapot az órslaktanya kertjébe. Ott felakasztották egy rózsabokor mellé 
szárt kar6r~ és gumipuskájukkal vidáman csázliztak rája. Este lett és a . 
két sUvölvényt édesanyjuk haza parancsolta. J6 kiadós cSirke-paprikásb61 : 
állott vacsora után,- mert papájuk, Pán Scapek, amikor új állomáshelyét 
elfoglalta, étrendjükb6l törültette a gombócot és a krumpli zsámzsiskát,
ágyba bújtak elnyuqodni, . mint ahogyan el nyugodott a tejszagl1 magyar falu · 
is. . 

Fent a magas égen felh6regimentekvágtáztak a hideg fénytl hold el6tt. 
Talán Ivangorod,Sabác, Rawaruska, DoberdÓ poklában .elégett magyar honvé-
dek lelkei siettek Csaba királyfi elé a . Hadak ótjára. Ki tudja?.. . 

Az öreg Rozenthal Samu korcsmájában lasztÓci legények mulattak. Mulat
tak, mert jókedvUk volt. Mulattak, mert a ve lUk levő két cs·eh ' csend6rt 
tan1.tották magyarul inni és dalolni. 

Szánt az ökör, recece, 
Csörög-csattog a jármal 
K~mény a föld a lasztóci határba' ••• 1 

A két cseh zsandárnak nehéz volt a darabos magyarnyelv, de még nehe- ' 
zebb lett a fejük. összemotyogtak valamit és észrevétlenül, óvatosan:el-, 
oldalogtak a mulató legények közÜl. Egymásba karolva, egymást támogatva 
ballagtak a holdvilágos falusi utcán és hallgatták a Rozenthal Samu korcs
májából fUlükbever6 nótát. 

Kel11ény a föld, ~ég az eke se járj~, 
Minden lánynak, recece, katona, 
Honvédba~a a babája! ••• 

Ezt reggel megjelentjük a pán inspektornak. Ezek a kutya m&gyarok, még 
mind!g bakának, honvédnek érzik magukat. Majd leszoktat ja 6ket Pán Scapekl 
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Vencel káplár nyitotta ki. az 6rslaktanya kapuját. Valamelyik felh6pa
macs mög~l előbújt a tele hold is, és Vencel káplár szakölve akkorát or
dított, hogy Lasztóc minden kutyája, remegő inakkal, szakölve és üvöltve 
bújt el a szalmakazlak mélyére. 

Annuska, Lasztóc postáskisasszonya, egy félbe fdrészelt hordóban áztat
ta magát, amikor rátörte az ajtót a két cseh ~sandár. "Telefon,telegram •• 
Na9ym~hály, Terebes, Ungvárt, Kassát hívja! ••• " Annuska, azt hitte,belé
fullad a félhordó viz~be szégyenét61. Mezítelen volt szegény feje ••• Oe, 
mit · tudjon csinálni? Lerántotta a mellette lévő asztal terítőjét,gyorsan 
maga köré csavarta és' leült a telefon mellé. 

Itt v~nnak á magyarok, diktálta hebegve, elkékült arccal Vencel, a 
káplár. Az· 6rslaktanya kertjében magyar csendőrök ásták be magukatlKét 
szememmel láttam kalapjukat. Gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet, segély 
csapatokat, kérünk1 Pán Scapek és családját azóta biztosan megölték ezek a 
bestiák ••• 

Rozenthal Samunál még javában daloltak a legények, amikor Kolcsák orosz 
admirál~stól elszédett teherautókon befutottak az első segély-csapatok. 

Sort~z-sortdz után dörrent bele az éjszakába. Samu bebújt a kárment6 
mögé, 6t nem érdekli a lövöldözés. Csak a korcsmába be ne jöjjenek! Na
gyon j6l emlékezett 1916-ra. Akkor 1s mindenki lövöldözött, csak fizetni 
felejtettek el. Pedig vedelték a csörgői vink6t, mint a gUzük. 6vatosan 
lesett ki az utcára. Ajvé, ~i lesz itt, már K4ll6t a cigány éjjeli őrt 
is viszik a csehek! Mi lesz itt? - síránkozott Samu ••• 

Mi lenne?, válaszolt egy hetyke-petyke legényke. Ne búsulj,Samu, nem 
jön be a te korcsmádba közülük egy sem, mert, ha igaz, hogy itt vannak a 
magyarok, akkor leszen itten olyan csetepaté, hqgy a májusi n~gyvink6ci 
jégverés csak hajnali .harmat volt hozzá képest! . 

Kál16 cigány t szuronyos csehek kísérték a hadmdvelet irányításával meg
bízott cseh ezredes elé. 

Csukulum kezsit-lábát fó-fő genyerális uramnak, én segény-csáv6 Cigány 
semminek sem vagyok a tudójal ••• 

, Ne pofázz, cigány,- kiáltott Káll6ra az ezredes, aki j6l beszélt magya
rúl.Valamikor a 9·2.,-ik cseh ezredben szolgált, mint szanj,.téc fUhrer. Oe 
hát ki nézett akkor ilyen kicsinységekre, amikor a szibériai cseh haderő 
vezénylő tábornoka, Gajda, gyógyszerész segéd volt az osztrák armadában. 
Fogd be a szádat, ne 6bégass! - folytatta az ezredes. Ne~ze itt van egy 
szivar és eridj be a ·c'send6rök kertjébe és hozzál három' uborkát a regge
limhez! tn?- csudálkozott el hangosan Kál16 cigány.- téén? •• Hát kezseit ' 
csukulum f6-fő genyerális uramnak, hiszen én sohasem láttam ubork~t ••• Oe 
izsé, genyeráli.& uram, essen le a tírgye kalácsa" ha megmutati, milyen az 
uborka, én hozsok egy zsajdára va16t. . ' 

Megértette az ezredes a ravasz cigány t és lekent neki akkora pofont, 
hogy Kálló szemei szikráztak, mint a karácsonyfán meggYujtott csillagsz6-
r6. Hát ' izsé,n6, megyek ••• ts elindult Kál16 lassan, lesuny!tott fejjel. 

Tüzet szUntess!- hangzottak a vezényszavak. Elhallgattak a fegyverek, 
csak imitt-amott robbant egy kézigránát. Ment Kál16, elébb lassan, azután 
mind és mind gyorsabban. Atvágott a csend6rök kertjén át a ~ibalegelőn , 
és' amire felkelt _a nap , már ~jhelyen, a Hecskén alk~dozott a végard6i Ko-
lompárokkal, hogy vennék be a karavánba. . 

Kolompár Dani, a vajda, elgondolkozva hallgatta Kál16 történetát és 
imígyen szólott: Tudod mit,Kál16, ha közöttUnk akarsz .maradni, vedd el 
feleségemet aRihát. J6 asszony, csak öreg és ni.n~senek fogai. Ha pipára 
akar gyujtani, nekem kell fogatlan szájába a pipát tartani. , Tudod, én 
vajda vagyok, sok a dolgom és nem érek rá pipát tartani. Vedd ell Te,oda
át úgyis csak bokor alatt eskUdtél feleségeddel. Itteni törvények szerint 
nőtlen vagy. Akarod? Akarsz velünk maradni ideát, 'vagy méqy vissza rögv~st 
cseheid köz4?.. ' 
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.. Káll6 nyögött, mint akinek vadalma feküdte meg a gyomrát. Kolompár Da~ 
ni el6sz6lította feleségét, .Rihát. öreg is volt, fogatlan 'és eszeveszet
ten es6nya. Kállónak meglúdb6rözött a háta, amikor meglátta. Elveszem, 
Dádé·, - nyöqte,- csak ne )tergess vissza! Kezébe hajtotta a fejét. Oh,.Dev
la, Devla, d~.me9vertéll - nyögte magába. De hát mit csinálhat egy mag~-

. fajta hazAtlanná vált bujdos6 cigAny? •• 
A prágai Liduban gunyosan állították pellengére Gajda légioniatáit, 

akik Lasztócon eltüze~tek háromezer gyalogság! töltény t, elhasználtak · 
150 ·kézigránátot és, amikor a Nap felkelt, tudták meg, hogy egy árván 
lóg6 esend6rkatapra tüzeltek~ amit csupán három találat ért. 

- - - - - - .. -. . . . . . . 
VI. 

A MUZEUM HtREI. 

Már évek 6ta hozunk a B.L.-ben híreket arról, hogy az MKCsBK muzeum6r 
és levéttáros megoldást keres arra., hogyamagánlakását , (mely eszmei 
Csend6rlaktanyaként is szolgál), most már teljesen elfoglaló muzeumi a
nyagot és levéltárt, meg6rzés céljából máshova áthelyezhesse. I 

Klvitelezésre ,alkalmas, anyagilag is alátámasztott javaslat,ahol az 
értékes anyag meg6rzése és szakszerd kiállítása is biztosítva van, a 
Toronto-i Kanadai Magyar Kultur Központtól érkezett, mely hívatalos tar
tományi j6váhagyás ~lapján mdködik és értékes ingatlannal ia rendelkezik. 
(KMKK) . . 

A muzeum6r évekkel ezel6tt megindított megbeszéléseinek 
egyrészt az átalakításra a Kultur KöZ ont ál me 
dolláros állam~e3é!y ~(qrant , másrészt a muzeumdr hirt~len 
á\flyos betegsé(je. • 

lökést adott, 
. . 00 

bekövetkezett 

Az államseqélyb6l a hatóság 30,OOO-et a ~t.Cl~ir-i mU~k. . 
~unkabérekre ut~i, a ~ltur-Központ pedig a ién~ 10.S00.-t,vala
mint a sajátjából, még 2,900.-t építkezési anyagra és e szereleAre köl
tött. A munka FEKETE LÁSZLÓ építészmérnök tervei szerint készült, az új 
helyiségek sz6nY89'gel beborítva készen vannak a muzeum! anyag befoqadásá-
ra. 

A muzeum jöv6je tárgyában a VBL 1983/1. számában 1983.III.31.-én kelt 
7/1983 sz.kp. vezet6i körlevélre 8 válasz érkezett be, melyekb!! a kÖ- . 
vetkez6 általános irányelvet lehet felismerni: 

1./ A muzeumi anyag az MKCsBK tulajdonát képezi. 
2./ Hivatalos kanadai szervvel kötött jrásos szerz6déssel kell . az a-

nyag ideiglenes elhelyezését bi~tosítani. . 
3./ Az· anyag végleges elhelyezdse egy önáll6 Maqyarországon a "Buda-

pesti Csend6r Muzeum"-ban legyen. , . 
1984.I.12.-én felkértem dr. SZALONTAI S1NDOR g.fhd9Y.i Toronto-i cso

portvezet!t ~s JAKAB IVÁN bs.-at, hogya muzeum6r mellett a Kuftur Köz
ponttal folytatott tárgyalásokon az MKCsBK érdekeit képviselj~k • 

. A muzeum6rt6l id6nként kapott tájékoztatás szükségessé tette,hogy 
19 4.XI.10.-én 10/1984.BZ. körlevélben a csoport és sz6rványvezet6ket 
t· oztassu és .muzeum1 anyag meq6rzésre való átadásához j6váhAgyást 
kérjünk. A válaszok -23 ból 23 - az átköltöztetést egyhangúlag jÓváhagy-

. ták. 
A muze'WQ nevére vonatkoz6lag a t'l11nyom6 többség ragaszkodott ahhoz, 

hoqy az új névben a "csend6r" 8z6 bennfoqlaltassék., valamint szUkséges
nek tartották éi sz.erz6dés meqkötéséhez az ügyvédi segítség ígénybevéte.~ét. 
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Az 1984.XI , 10-iki központi vezet6i körlevéire érkezett 
válaszokb6l kivonatok: 

Or.Sz.E. (Melbourne,V!c.Ausztrálla) 1984.XII.3 •••• " Az átadást jó~ 
váhagyom. Az elnevezés legyen 'tMuzeum", ha már nem lehet "Katonai ás 
Csend6r Muzeum". 

U.M. (Adelaide,S.A.Ausztrália) 1985.1.4 •••• ft Egyetártek"kívánatos, 
hogy a nevünk megmaradjon, hogy, ha már nem leszünk, a Muzeum hirdesse, 
hogy voltunk. A névre: Csend6r Muzeum (Museum of Hungarian Mounted Poliee) 
Azonban, ha vitézi és más katonai anyag lesz benne: Honvád és Csend6r 
Muzeum. n, 

Or.v.J.I. (Sydney,NSW.Ausztrália) 1984.XII •••••• " A Csend6r Muzeum 
anyagának a Toronto-i KMKK ,mindenkori elnöksége ideiglenes '6rzése részér~ 
val6 átadást újból elfogadjuk a három feltétel mellett. A hangsúly az 
ideiglenes elhelyezés és a meg6rzésen legyen. A Csend6r Muzeum neve, min
den körülmények között világosan és kifejez6en tüntesse fel a Csend6r 
jelleget, tehát a név alapja a Bajtársi KözösségUnk államilag bejegyzett 
( chartered ) neve legyen, nem röviditésben, hanem teljes névvel kiírva, 
ilyen formában: Magyar ~irályi Csend6r Bajtársi, Közösség MU~euma.Toronto. 
Angolul: Veterans' Association of the Royal Hungarian Gendarmerie at To
ronto. Hangsályozni kívánjuk: A "csend6r" sz6, minden körülmények között 
része legyen a névnek. A nkatonai" név, vagy megjelölés, se magyarul, se 
angolul ne legyen része a muzeum nevének. ' 

Rövid indoklás: A csend6r emléktárgyak összegydjtése, mint "csend6r 
muzeum" részár~ kért anyag indult el és van köztudatban. Ann~ egyéb hon
védségi, vagy más tárgyú anyaga, csak, mint meg6rzend6nek kért adomány 
került a muzeum anyaga - csend6r anyaga - közé. Ahogy az eszmei csend6r
laktanya is, mint ilyen került megszervez9sr.e , az e célra összeadott , 
pénzadományokb6l. A muzeum6r indoklását a muzeum elnevezése terén nem fo
gadjuk el.·' 

Sz.P; (London, Anglia) 1984.XI.25 ••• "J6váhaC1yjuk, hogy az 'MKCsBK Mu
zewn anyagát a Toronto! Kl4KI{ részére adjuk át. (Meg6rzésre, szerk.) 
Az új muzeum bejárata fölé, felíratnak "Toronto-i MKCsBK Muzeum" fel!ra-
tot tartjuk helyesnek. ft ' 

v.SZ.J. (Sarasota,Fla.USA.) 1984.XI.24 •• o. " A Toronto-i Magyar Házban , 
a Csend6r Muzeum elhelyezését javaslom, azzal a feltétellel, hogy a muzeum 
M.Kir.Csend6r Muzeum és nem MKCsBK név al~tt mdködjön. Hogy ' miért,nem 
MKCsBK név alatt, mert azt a bajtársakón kívdl senki nem tudja, hogya , 
rövidítés mit jelent, tehát a teljes n~v kiírandó: Magyar Királyi Csen
d6r Muzeum (Royal Hungarian Mounted Police Museum ••• ) " 

v.B:T:E: (Sarasota,FLA:USA) 1984.XI.26 •••• "Ideiglenes elhelyezésre, 
teljes felel6sség vállalással: Igen; A névre: "MKCsBK (RHMP) Muzeum.Ebben 
meg van magyarul is, angolul is a muzeum címe. A Toronto-i cimet én ki
hagynám, mert az a m.kir.Csend6rség muzeuma az emigrációban. Csupán 1deig- I 

_2.lenesen van Toront6ban elhelyezve ••• jt2yébként a 40,8 0 0 dqll'ár felbaszná.-
. lásár6l köz e z6ile hitelesített kimuta elszámolást kell k zíttet-

o a muzeum r a k s6bb ekben 1s m 
. 'Id.S:M: (Hamilto9,ONT.Kanada) 1984.XI.27 ••• ft Ad AI: Igen. Ad BI A 
három közül "Torontoi MKCsBK Muzeum". Ad CI Mi teljes bizalommal vagyunk 
a központi vezet6 személye iránt. Bármilyen eztrányá döntését,e16re 1s 
elfogadjuk." 
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O.S. (Winnipeg, MAM. Kanada) 1984.XI.17 • •• It Föltétlen bizalmat sza
v~zok meg Sz.K.-nak. Ez a nagybet g ember siet, hogy élete mavétta Mu
zeumot miel6bb bizto~aágba átadva tudja. Minden fölösleges, újabb javas
lat és ellenjavaslat id6húzás, mely valóban oda vezethet, hogy egy sz~p 
napon jogfele16s egyén nélkül találjuk majd magunkat. Akkor pedig va16ban 
elkallódik majd a Muzeum. Egyébként is, csak annak van joga javasolni, 
aki azzal kezdi javaslatát, hogy annak kivitelezéséhez anyagi költségeket 
és fizikai fáradtságot is magára vállalja. Javaslatokkal tele van a pad
lás! A Muzeum fönnmaradásának kérdése pedig nem cs~pán az anyag meg6rzé- . 
sén múlik, hanem azon a közösaégi szellemen, melyet egymás iránt tanu~i
tunk. Csak ez biztosíthatja, hogy lesznek fiatalok, akik ezt tovább ápol
ni fogják. A Muzeum, csak holt tárgyak gyUjteménye. Az 19azi muzeum a 
SZELLEM, mely híven, becsülettel és vitézül jelszavának tLtStBEN ny1Iv'
nul meg. így, a bajtársi bizalom nélkül, a Muzeum, csak ~opott ,tárgyak . 
poros gYÜjteménye. A tárgyak szellemi tartalom nélkUl nem 6ríznek meg tra
diciót. Ez az én személyi üzenetem, azok számára, akik a eim megválasztá
sában, vagy a szöveg megfogalmazásában keresik a megoldást és nem a köl
csönös bizalomban és összefoqásban'látják a fönnmaradás lényegét! " 

, A muzeum6r, 1984.XI.19.-én kelt levelében írja: ••• " 10-25 év ,mulva 
már nem lesz é16 csend6r, de lesznek leszármazott, s a dolgok 'fránt ér
dekl6d6 fiatalok, akik tovább viszik a tradici6kat, így a muzeumot is, 
reméljük. Ezért vannak itt állandó magyar iskoláink, cserkészetUnk, stb. 

Mivel a kormány, anagyösszegl1 segé,lyt a muzeum javára adta ,akár tet
szik, akár nem, az MKCsBK Muzeum átadását, ideiglenes elhelyezásre el kell 
fogadjuk. Különben is, hol találunk megfelel6bb helyet? Halálom esetén 
i tt szétsz6r6dna, s anyagilag sem birnák, sem gyQrmeke~, se az ifjúság, 
az utánunk következ6k. ,A legjobb hely a KMKK elkészült muzeuma. 

A LEVtLTAR százezer példánya, tavaly elment, az idén méa 50.000-etad
tam hozzá az emigráci3m kezdetét6l kezdve, mert semmit se ob tam ell 
összesen 150.000 db~'ment el ... az OT'rAWAI ALIl-;,MI LEWLTARBA. 

A KöNYVTAR marad, hogy szakkönyvek, rendeletek kéznél legyenek, szük-
ség esetén. Halálom esetén ez~k is a KMKK-ba kerülnek. ' 

A KMKK ügyvédje inSIyen ad tanásQkat, most olvassa a "Megállapodás"-t, 
dr. VASS FERENC, a KMKK örökös, tiszteletbeli elnöke, s utána megadja sa
ját véleményét. Pénzt nem kér munká jáért. 

A KMKK befogadja a muzeumot ••• nem ismered Toront6t, ha, a bejárat fe
lett az lenne, amit Te 'óhajtasz, egyesek azonnal meg~rnák és tönkreten
hék, sajt6val, T.V.-vel a KMKK-t. Ii 

1984.XII.13.-án ••• " A XMKK nem foqadta ' el a "csend6r," I vagy MKCsBK 
kiírását a muzeum'bejárata fölé, mert okát megírtam, ~e a szerz6désben 1 
szerepel. Megegyeztünk a névben: M.Klr.' Feqyyeres Er6k Muzeuma.A "Pinczés 
Zoltán Csend6r Muzeum" név nem fogadható el. Pinczés vOrqy.ár bekerete- I 
zett fényképe itt lesz a muzeum csend6rségi részénél." • •• 
, 1984.XII.31.-én- ••• H A Kulturközpont már döntött. A "Magyar Nemze.ti 
Muzeum" név elfogadhatatlan." A muzeum6r melláke;Lte leveléhez egy meqál
lapodás-tervezetet 7 oldalon, továbbá a " Toronto i MKCaBK katonai muzeum 
értékein-ről 139 tételszám alatt felsorolt 4 oldalas kimutatást. 

A tervezetben az MKCsBK neve n~ s~erepelt, így azt ~ fogadtuk el. 
1985.I.23.-án álláspontunkról k5zvetlenül tájékoztattam dr.v.ORMAY JÓZSEF
et, a KMKK elnökét, aki II.l0.-én a megállapodást, most már 12 oldalon a 
muzeum és a Magyar Ház részéről 5 , illetve 6 aláírással küldte meg elfo
gadásra, melyet február 14.-én vettem kézhez. ' 

AIIMegállapodásil, 1984 december 16.-án kelt Torontoban. 
(SZABOLCSI R.BtLA (Tucson,Az.USA) egyéni észrevételeit lsd.61.oldal Szerk.) 
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Dr.SZALONTAI SÁNDOR g.fhdgy., az MKCsBK torontoi csoportjának vezet6-~ 
j~, aki a tárgyalásokon az MKCsBK érdekeit képviselte, a muzeum6r és 
JAKAB IVÁN bs. mellett, 1985.II.10.-én kelt levelében az álábbiakat jelenti:' 

" Január 27.-én sikerült egy csoport-gyQlést tartanunk, amelyen a Ma
gyar Ház képvise16je is jelen volt. A megbeszélés f6tárgya, a muzeum el
helyezése ·volt. A gyQlés elején voltak egy páran, akik a csend6r náv mel
lett :~rdoskodtak, de mikor a Magyar Ház képvisalóje, továbbá Karcsl,Ja
kab:lván és én ismertettük az eddig lefolyt tárgyalások eredményeit és 
felolvastam teljes terjedelmében a Megállapodást, a bajtársak egyhanqulag 
helyeselték és.elfogadták a Meqállapod~sban foglaltakat. A jelenléti-ív 
nálam v~n, melyb6l kitQnik a szavazás eqyhanq6sága, s 6hajoara, küldhetek 
belóle egy xerox másolatot. 

Ez a gyQlés nem véleménykutatásnak volt szánva, . mint amit Te végeztél 
a csoportvezet6kkel, hanem csupán, mint a toronto i csoport· vezet6je, k6- · 
telességemnek tartottam, hogy a csoport tagjait közvetlenül, e186 kézb6l 
tájékoztassam a muzeummal kapcsolatos helyzetr6l, hogy elejét vegyem min
den sze~rehányásnak ás vádaskodásnak. 19y, a helyzet ismertetése után,min
denki belátta, hogy ez ( a vitatott pontok ), nemcsak Szathmárynak, vagy ' 
Szalontainak csökönyös ragaszkodása e9Y elgondoláshoz, hanem jeLenleg, 
tányleg nincs más választásunk , mint amit a Megállapod'sban kifej'ezésre 
juttattunk. Itt, nem a csenaar n.év U e l s ikkasztásár61 n van sz6, l'ianem r'sz
ben a Magyar Ház 1984 március 31.-én tartott közqyUlése .azon 6haj'nak 'tet
tünk eleget, nevezetesen, hogy ·a muzeum nev~ ne csak egy feqyvernemet 
tüntessen fel, hanem foglalja magába az 'egész magyar fegyveres er6t.Hi~ 
szen Karcsi kijelentése szerint is, a muzeum1 anyag kb. 60'-a nem, csen-
d6rségi vonatkozású.... · , . 

Különben, mi, torontoiak tartjuk magunkat olyan hQ/s jó csend6röknek, 
s ragaszkodunk volt Testületünkhöz és annak szelleméhez, éppen annyira, 
mint bármelyik más csend6r a világon. Ezért , ha mi elfogadtuk ezt a meg-o 
oldást, akkor mindenki biztos lehet abban, hogya legjobb lelkiismeretünk 
szerint döntöttünk így, mert nem volt más, illetve ennál kedvez6bb ~e9-
oldás. Itt, már nem lehet a muzeum elhelyezését húzni, halasztani, várni, 
egy esetleges kedvez6bb lehet6ségre, mert úgy a Karcsi, mint mindny'junk 
érdeke, hogya muzeumi tárgyak, a Karcsi lakásáb61, minél e16bb elkerUl
jenek. S azt hiszem, .ennek a most adódott kedvez6 lehet6ségnek az elmu
lasztásáért és annak következményeiért senki se~ merná vállalni a felel6a-
séget •••• " . ' 

Miután a "Megállapodás" végleges formáját, még mindíg hi'nyosn~k tar
tottuk, kiegészítést készítettünk, melynek "Záradák" formájában a "Meg-
állapodás-"hoz val6 csatolását kértük. .' . 

Dr.v.ORMAY elnök, II.lg.-án kelt levelében éJ;'tes.!tett, hoqy kiegász!
téseinket elfogadták és azokat "Magyarázat" néven c8aholják a "Meqállapo
dás"-hoz·. 

DöntésÜk megnyitotta az ótat a "Megállapodás" elfogadásihoz. 
Hárc.l. és 2.-án, személyesen, sz6ban és tel~fonon tájékoztattam és 

kikértem a véleményét a központi Vezet6séq tagjainak, meqkérdeztem 
v.BARANCHI TAMAsKA ENDRÉT, az MlC.SK volt vezet6jét és dr.FABÓ KAROLY 
helybeli MKCsBK csoportvezet6t. Mindannyian, egyhanqul~ a "Meq8·llapoc18S " 
elfogadása mellett döntöttek. 

Ezek után, mind a "Megállapodás"-t, mind a "Magya~'zatn_ot a központi 
Vezet6ség, a maga részér6l elfogadta, azokat alá.!rt~~és visszakUldtém 
dr.v.ORMAY elnöknek azzal, hogya hiányz6 tagokkal val6 aláírások után, 
a "Magyarázat"-r6l . Xerox példányt kérek. .'. 

- - - - .. - - -. . . . . 
- 46 -



.. 

MEGAL,LAPOD.AS 

KELY LgTREJÖTT EGlRÉSZT A MAGYAR HÁZ- KANADAI 'MAGYAR KULTURKöZ-
PONT 840. ST.CLAIR AVE.W.TORONTO,ONT.CANADA KtPVISELOlj MÁSRtSZT AZ 

EZEN tpULETREN ELHELYEZENDő A VOLT M.KIR.FEGYVERES ERőK MUZEUMA 'KtpVI
SELOI KöZÖTT, A , VOLT H.KIR. HONVtOStCNRK, CSENDőRStGNEK ts RENDÓRS.GNEK · 
AZ EMIGRÁCIÓBAN FEL TALÁLT ts EDDIG MAGÁN-CYUJTEMtNYEKBEN őRZöTT FEGYVER~ 
ZETt, RUHÁZATI ts EGY t» FELSZERELtSl CIKKEINEK, VALAMINT UTAStTÁSAINAK 
ts EGY tB tRATAlNAK A TORONTO! MAGYAR HAz atsztRE)·MEGÓRztS VtCETT TöRTtNT 
ÁTADÁSA ALKALMÁVAL. A FELSOROLTAKON KfvOL, AZ ÁTADOTT MUZEÁLIS TÁRGYAK 
KöZöTT SZEREPELNEK MtG A VITtZI REND t~ A RÁKÓCZI SZöVETStC ÁLTAL ÁT

.ADOTT TÁRGYAK IS. 
Il L Ó Z M t N Y 

A MUZEUM LtTEStTtSE AZOKNAK A MEGFONTOLASOKNAK AZ EREDMtNYEJ MISZERINT AZ EMIGRÁ
CIÓ HOSSZttRA NYt)úSA S EZZEL tLETKORUNK ELOREHALADOTTSÁGA MIATT A MAGAN-GYtJJTEMtNYEK 
TULAJDONOSAI ELÓBB .UTÓBB NEM LESZNEK "PESEK A GrttJTEMtNYUK GONDOZÁSÁRA, S tGY, EZEK 
A PÓTOLHATATLAN S -.'\. 'KORRA NÉZVE DOKUMENTUMUL IS szoLGÁLó MóZEÁLIS tRmO TÁRGYAK.VAGY 
tRATO~:t~ AZ ELKALLÓDÁS VESZtI.. nNEK LESZNEK KITt""E. MIVEL EZEKNEK A FELBECSULiiEnn.EN ' 
tRTmcO"TÁRGYAKNAK AZ, UTANPÓTtÁSA SZINTE LEHETETLEN, EZÉRT KtVANATOSNAK, S01 SZUKStGES
NEK LÁTSZOTT. HOGY EZEKET EGY KöZPONTI HEL 'llU GtUJTSUK öSSZE MOZEÁLIS FORMABAN, MERT 
tGY A BIZTONSAG ts A KEZELts URDtSE MEGOLDHATÓ, AZ ' tRDEKL6DlSl<NEK PEDIG ALKA.LMAT NtlJJ-
TUNK EZEKNEK A MEGTEKINTtStRE. . 

EZ AZ ELGONDOLÁS, MEGFELELO HELYIstGEK HIÁNYÁBAN. EDDIG NEM V.oLT MECVALÓsftaATÓ • 

. AZONBAN AZ UTÓBBI IDÓBEN A TORONTO I MAGYAR HÁZ VEZETOstGE TUDOHAST SZERZETT. A HUZEOK 
LtTEStTtStRE IRÁN.YULÓ TöREkvtS:éKROL ts AZ ANNAK MEGVALÓStTÁSÁt GÁTLÓ KöRf.JLMtNYEKR6L .. 

A MAGYAR RÁZ VEZETOStGE, A MAGYAR NEMZETI tRDEKEKET FIGYELEMBE vtVE. SZINT~ szUK
StGESNEK TARTOTTA EZEN MUZEÁLIS TÁRGYAKNAK EGY MUZEt1Mfu\ VALÓ öSSZECYUJTtstr ts ERRE A -
CtLBA FELAJANLoTTA MINDEN ELLENSZOLGÁLTATÁS NtLKtJL A MAGYAR HAZ FölDSZINTJtNiK 
EGY RtsztT. A FELAJÁNLOTT HELYISÉGEK MEGFELELO ÁTALAKíTÁSÁRA 'ts BERENDEztstR! (KtlL6N
BöZO TIPUSO 6vEGSZEKRtNYEK ts POLCOK STB.) A MAGYAR HÁz VEZEt6stGE ts A FEDERÁLIS KOR
MANtTÓL EGY S40.800 DOLLÁR tRTtKO GRANTOT ESZKöZöLT KI (~VSZER!NT KovAcs ISTVÁN. A 
MAGYAR HÁZ FŐTITKARA). EZ AZ öSSZEG A MUNKÁLATOK TELJES ' BEFEJEztStREZ NEM VOLT AZON
BAN ELECEND6. DE A HIÁNYZÓ PÁR EZER DOLLÁRT, A MUZEUMBARÁ.T BA.JTÁRSAK ts HONFITÁRSAK- . 
öSSZEADTÁK. . . . 

BAR NEM TARTOZIK SZOROSAN A MEGÁLLAPODÁS KEltETtBE, DE ITT SZERETNtNK MEGÖRÖKtTENI 
AZOKNAK A NEVEIT, AKIK A MUZEUM LtTREBOZÁSÁBAN öNZETLEN MUNKÁJUKKAL KIMAGASLÓ ÉRDEMEKET 
SZEREZTEK. EZEK: VItÉZ SZATHMARY KAROLY. A VOLT CSENDOR MUZEUM ORE, DR.. NAGY GY~RGY A 
MAGYAR HAZ LELtpó ELNöKE, KOVÁCS ISTVÁN, A MAGYAR HÁz LELtp6 FOTITKARA. 'TovABBA' CSEKO 
MIKLÓS ts GALLÓ ISTVÁN. A MAGYAR HÁz TAGJAI. 

A MEGÁLLAPODÁS . t~DEMI Rt SZE~ 

1.) A MUZIUK NEVE: " M. KIR. FEGYVERES ER6K MUZIU!!A " ANGOLUL: "MUZEUM , .... 
OF THE ROYAL HUNGARIAN AiM!D FORCES" . 

( TOVÁBBIAKBAN: MUZEUM ) 

. 2.) A MUZEUM HELYE: ~ 840 ST. CUlA AVE •• W. TORONTO, M6c;b ALA!'T Ltvó MAGYAR 
HÁz ÉPULETtBEN VAN. PONTOSAN: A FöLDSZINTI HALL-BÓL NYíLÓ "T" ALAKU FOLYOSó ts AZ ABBÓL 
NYíLÓ NAGYOBB TEREM KtPEZI A MUZEUM HELystGEIT: . 

3.) A MAGYAR HAz MINDEN ELLENSZOLGÁLTATÁS NÉLKUL AJÁNLOTTA FEL A MUZEUM RtSztRE 
ÁLLANDÓ ELHELYEZtsUL AZ EL6zó PONTBAN EMLíTETT HELYIStGEKET. RÉSZBEN MAGYAR NEMZETI 
SZEMPONTOKTÓL VEZETVE, RtSZBEN PEDIG AZÉRT, MERT 1\ MUZEUM EMELI A MAGYAR HÁZ TEKINTÉLytT 
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ts LÁTOGATOTTSÁGAT S NEM UTOLSÓ SORBAN f NAGY SEGtTS~:tRE LESZ A NEMZETIKULTURANK FENN
TARTÁsbAN gS TEltJESZTtStBBN t ' AMI A MAGYAR HAZ EGYIK F6 etWA (KULTURKöZPONT) • . ' 

A MAGYAR HAZ OONDOSKODIK A HELYIstGEK FOrtStR6L, VlLAGtTAsAR6L, TAKARtTÁsARöL JtS A 
KULcsoKRóL S MINDAZOKRóL A MUNKÁLATOKltÓL. MnYEK E HELytStGEK ts SZBKÚNYElC JELENLEGI 
llLAGAN.a A FENNTAltTÁSÁHOZ SZUKStGESEK: 

, A MUZEUM BELEEGYEZIK ABBA, ROGY ' UTOOATÁSI m6BEN A MAGYAR HÁZ A NUZEUM, KIJÁRATABOZ 
PERSELYT HELYEZ ZEN S öNKtNTES AOOMANYOKAT GYUJTHESSEN. VISZONT OLYAN ADOMANYOKRA~ MELYEK 
KlFE.1EZETTEN A MtJZEUM úsztu t8KEZNEK. A MAGYAR HÁZ NEM TARTHAT tGtNYT. ; 

4.) A MUZEUM.I,ÖTELEZI MAGÁT, HOGY MhöDEStr A MAGYAR HÁz ALAPSZAlW..YÜa\N LBFEKTETETT 
.. EtVEnEL Ö~SZHANGBAN FOLYTATJA. HA VISZONT OLYAN ESET FORDULNA EL6, MIDőN A MAGtAR HÁZ , 

EGYES TISZTStCVISEL6I MAGATARTÁSUKlCAL A MUZEUMOT MOlcöDtStBEN AKADÁLYOZNAK. VAC'i lWtMI
'LYEN FORMÁBAN A MUZEUK JtRDEKEtT StRTENtK, AlCKOR A MUZEUMI BtZOTTSAG ( LASD ALABB>.. 
PANASSZAL FORDULHAT A LEGKöZELEBBI KöZGYOLtSHEZ S A PANASZ ORVOSLÁSÁT,.;DlUIEXI. EZEN PA
NASZT A MAGYAR HÁZ FötITlCÁRÁHOZ íRASBAN KELt. BENroJTANI, AKI AZT KöTELES A KöZGYtfLtS 
TÁRGYSORO~ATÁBA . FELvENNI • ' , ' , 

5.) A MÁGÁNGYtlJTrumNYEKNEKA MUZEUMHOz VALÓ CSATLAKOWA CCY TöItT~NlK. BOGY A MU
ZJW.IS TÁRGYAKAT EGY LELtÁR KtStRETtBEN ÁTAD-JÁK ' A MUZEUM KURÁTORAlNAK (LASD ' AI.ABB) • 
A MAGANSZOOLYEKT6L tRKEz6 EGYES TÁRGYAKAT KtJLöN ERRE A,CtLRA FlLFU:TKTlTT LALTÁRBAN 
IW.L NY1LVÁNTAllTANI'6 . EGYES TARGYAKNAK, CSAK KIÁLLíTÁS ctWAJóL VALÓ UrooADA$A ntETT 
A KUZEUMI BIZOTTSÁG DöNT. AZONBAN ANYAGI FELELOSS&GET AZ it.. BN rAItG'fWRTSEMKl ESltTU 
SEM VÁLLALHAT: ' 

66) It. TULA.JOONJOO. A MUZEUMBAN ELHlLYEZEtT T!RGYAK EDDIGI TULAJDONJOGA MBGSZONn 
S ÁTSZÁLL A "M.KIR. FEGYVERES ER6K KUZEOO"- RA: ' 

, . 
BNNEK A MuZEt1MNAlC Az ALAPJÁ1\ It. MAGVÁt, A VOLT CSENDOi MUZEUM 'KipEZI. AZ IrT lÚJIE

LYEZETT TÁRGYAK EGY ÚSZtT A MUZEUM6R ( VITtZ SZATHMÁltY KÁROLY) A MUZEuM 14 ms nHN
ÁLLÁSA ALAT'r lCANADÁBAN. 4SZAK- ts DtL-AMERIVÁiAN, EU'RÓpABAN ÉS AUSZTULtÁBAN TEtt LÁ
TOGATÁSAI AI..K.ALMAVAL !CAPTA, :KASIlC ÚSZtT POSTÁN KtfLDTtK EL, s EGY KISEBB úsztT PEDIG 
A MUZEUM LÁTOGATÓI MAGUKKAL HOZTAK S EZ ALKALOMMAL ADTAK ÁT. A TULAJDONJOG FENNTART!;", 
sAltÓL EGYETLEN ADOMÁNYozó SEM TETT mn:..írtsT. SEM. It. TÁRGYAK ATADASAlCOR. SEM AZóTA.,iztllT 
AZOK, MINT AJÁHDtl(OK,' A CSEND6R MUZElJM TULAJDONÁT KtPEZTt.'K. MIVEl.. . AZ ADOMA,NYOzóK T'OLNYo
Mó TöBBstGBEN MAGÁNsZIDmLYEK VOLTAK, AZOKTÓL MOSTMÁR AJhIDUOÚSI NYILATKOZAtoT JntSZE
REZNI LBBETETLEN, MERT RtSZ1iEN ELHALTAK, IttSZBEN PEDIG A JELENLEGI CtMUtcET FE~UTATNI 
HIÁBAVALó !~FEsz1Tts . LENNE. ' . 

AZONBAN A CSENDÖR MUZEUM 'l1JLAJI)()N~TOcAT dG smi LEBET FENNTARTAlfl, MERT ITT, A' MEG
ÁLLAPODÁS ALAfBÁSAvAL EGY -aJ ' INTgZUNY SZffLETBTT s MumEN IDE BEszJ..LLtTOTT 'TB.GYNAK A 
'1'ULAJDONJOGA AUTOMATIKUSAN ÁTSZÁLL ERRE AZ ÓJ tNT1!ZMtNYRE,. m:RT BA A CS~R MlJZEUK 
EREDETI NEWT NEM LEBET MEGTARTANI. AICKOR A TULA.JOONJOG ATszAI.USA: IS ELKERtJLHETBLENNt 
VÁLT AZnT, HOGY EZÁLTAL MEGELOZBBSSumc EGY EtOBB-UTÓBB-BEKöVElUZ6. JOGI ZOUAVAlT. 

. KUtöNBEN IS. VITtz SZATHMÁRY mOLY' - AKI A CS!ND6R .MUZEUMOT AÍ.AP1TOTTA S ANNYI 
tD6T, FÁRADtsAGOT'tS PÓZT öLT BELE EBBE 'A MUZEUMBA.- MAGA. JÁR ELO Jól'tLDÁVAL, MIKOR 
A KöROl.MtNYEK ALAPOS HtRLECELtSE UTM; AZ "J mTtZMtNY JAVm LEMOND A CSENIKJRI MU- ' 
ZEUMI TÁRGYAK TULAJDONJOGÁRÓL. ENnI{ ELLENW A CSEND6R MUZEUK KELETKEZtSiNn IS ltJ
L6DtStNEK A LEíRÁSA. SEM VITltz SZATHMÁRY tBDEMEINEK A MtLTATÁSA NEK TARtoZ ll: EZIN MBG- ' 
ÁLLAPODÁS KERETEI KöZt; A MUZEUKI BIZOTTSÁG AZONBAN ANNAKIDEJÓ MINDBZEQ&. ~GY TJ..JJt-. ' 
KOZTATÓT SZERKESZTHET ts AZT DíSZESEBB KIÁLLíTÁSBAK A MUZ!UM BELTEllUtETtN' A LEGKEGr&-

, LEtOBB llEL VEN KlFUCC!SZTHETI. 

A MUZBUK A MAGYAR WTÓL JOGILAG TELJlSU FUGGETLEN. A MAGYAR HAZAT NEM ANYAGI 0-
DEKEK VEZBTTtK.MIKOR A MUZEOMNAl< A FENTEBB LEtRT MÓDON liELYRT BIZTOSíTOTT, ELLElttÍtz6-
LEG 6T TERHELI BIZONYOS ERKÖLCSI ts ANYAGI FELEL6sstG A MUZEUM OTT-LtTE 'MIATT. 

7.) A MUZEUM EGYETLEN DARABJA SEM VlBETö:KI A MUZEUMI BIZOTTSAG ENGEDtLYE 'NtLKUL 
A .MAGYAR HÁz TERUtETtROL. tpPEN ÓGY TILOS A MUZEUMI TÁRGrA'KAT A MUZEUM RELYIstGEIB6L . 
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KIVINNI S AZT MÁS, FtLREES6, ELDUGOTTABB HELYEN ELHELYEZNI. VAGY BEOSOMAGOLVA, VAGY 
CSOMAGOlÁS NtuUL ELRAKTÁROZNt, EGYSZÓVAL A SZABAD ts NYILVÁNOS MEGTEK!NttS EL&" EL'"! 
VONNI ts ESE'n.EG MEGRONGÁ1..ASNAK KITENNI. AMENNYIBEN UGYANAZ A TARCY dT-flÁROM, VAGY ~ > • 

TölSB PtLDÁNYBAN IS SZEREPEL. dGY AZOK, A MOZEUM HELYIS~IBEN, FIóKOnAN, SZEkUNYEdU 
BECSOMAGOLVA TÁROLHATÓK. 

A MUZEUKl ANYAGGAL KAPCSOLATOSAN ÓHAJUNK Al, HOGY AZOKAT, - MIUTA.N ~ nLS~elo.. 
- DULT A KOMMUNISTA (OROSZ) URALOM ALÓL- , HAZASZÁLLtTHASSUK, BA ERRE A MAGYAR. KO~'

tGtNYT TART ts A SZÁLLíTÁSI 1<öLTStcEKET KIFIZETI. EGYETtRTUNK AZZAl., HOGY A llAZASm- ' 
LtTOTT MlJZEUMI ANYAGOT A MAGYAR KORMÁNY A LEGMEGFmL6BBNEK TALALT MlJZEUMBAN FOGJA ' 

- ELHELYEZNI. 

HA EZ t-z ESET ' BEKöWTKEZNE, AKKOR A MAGYAR,' HÁz ts A MUZEUM KöZöTTI WCSOLAT AlJ'tO- '. 
MATlKUSAN MEGSZUNNE ANNm.KUL. HOGY BARMELYll< FtLNEK IS WTtRt-mSI tGtNY! LENN! A MA-
S:mw. SZ8MBEN. . 

8.) A MOZEUMt BIZoTrSAG(BOARD .OP ' TRUS'1:EES). A MUZEUM VEZET~ _fi lMNYtTÓ SZER.VE . 
A MUZEUMI BIZOTTSXd. ,EZ A :SIZOTTSAG MINtMDM 7 ' TAGBóL, M.L, MELYBE 3 TAGOT, A MAGYAR HÁZ , 
DEtEGAL, :) TAGOT PEDIG A MUZEUK. ELN6úT A BIzottSÁG EGtSZER.O SZÓTöB8StGC&L VALASZTJA. 
AMELYIK OLDALRÓL AZ ELNöKöt VALASZTOTTÁK. AZ AZ OLDAL MtG DELiGAL EGY TAGOT A' BIZOTT
SÁGBA. AZ 'ELNÖltNEI( SZAVAZATI JOGA N'INCSEN, Dl<! SZAVAZAT EGYENL6stG ESKTtN. A2; ' 45 SZAVA-
ZATk' DÖNT. AZ ELNöKöT 2 tVRE VÁLASZTJÁK, DE. "JRAvÁLASzTÁsÁNAK NINCSEN AKADÁLlA. . ' 

A MUZEUMl BlZOTTSAG TAGJ4INAK MEGBtZAT~S4 ELVILEG A LEMONDÁS1Gy VAGY V~SSZABtvAsIG 
TART. A ás6BB CSATLAKOZÓ MAG"AN-cYUJ'l'EMtNYEK ápVISn.6JE AUTOMATIKUSAN ·V.M..AsZTÓ Ü vA
LASzraATÓ A BIZOTTSÁGBA. 

AMENNYIBEN A BIZOTTSÁG LEMONDÁS f HALAt, VAG! VIssZAHtVÁS KÖwn:EZTtBEN, KIJtGtsZtTti
RE SZORULNA, AKKOR MINDíG ARRÓL AZ OLDALRÓL KELL 'A PóruSRA. LEGAI.ltAr..MAs.ABUAl( LATS'Zó 
EGtmr PELKtRNI t AHOVA Ai. nOnBI TAG IS TAltTOZOTT. lIA ELJ'qmm EGY OLYAN .IDs1PON'l' ,moa 
A FBGYW~S ER&at6z TARTOZó HONFITÁRSAINK MÁR 'MIND KlllALTAK VOLNA. VAGY AZ tIJJK KÖZUL 
SENKI SEK vALLALHA EL EZT A TISZTstGET , AKKOR A IdG MGKönl5 HAZAFIAS EGtESULE'tElCB6~. 
VAGY EGYllA.zAUÓL KELL A HIÁNY póTLAsru AZ A1lRA LEGMEGntELc5B8 ,EMBERT P:l!:LúRNI. ; 

JELEN MEGÁLLAPODÁS tRASAKOR A MUZEU'MI BIZOTTSÁG TAGJAI A MAGYAR HAZ lttSZSl6L:DR.NAGY 
GYöRGY, KOVÁCS ISTVAN, KÓSA ISTVAN, CSEK6 MIKLÓS ts EGYMtG K:ts6BB DELEGALT 'TAG. _ 

, A MUZEUM RtSZtR.6L: VITtz sZATm-fÁRY KÁROLY t JA1.AB IVÁN, Dll.SZALONTAI' sAimoR. ts vtTtz 
MÁTt wOLY. . 

A MUZEuMl BtzOT'l'SAc öRÖKöS TISZTELETBELI ELNÖKE: vrrtzsu'rlIMAl:r lCAaoLY. A vALAsz-
TOTT ELNöK AltADRYOZTATASA ESETtN " LÁTJA EL AZ ELNöKI TEEND6KE1'. . 

A MUZEUMI BIZOTTSÁG JOGA, lti.ETVE Köl'l!LEsstGE A MtizirotmA, ANNAK 'BEUNDEZtstU VALó 
AL'tALANOS nt.ttcYnBT. A MUZEUM, TARCYAltWt tVENTE EGYSZER LELTB SZJUlltttI ~c5WSE. 

TOVABBÁ A LEGctLSZEROSB MóDON ELINTtZNI MINDEN OLYAN PRoBLtMAT .. MELY EGY Aixtrr KH-
RULMtNY!K KöZÖTT nLMERtJLRET.; " ' . .' .'. ' ' , 

A MUZEUM ZAVARTAlJl~ MOKöDÉSE taoEXtSEN A BIZOTTSÁG EGY MOK6DtSI '~vrr JtSZtT.MELY
BEN A MUZEUM BELS6 tLETtT A LEGAPRóBB USZLETElCIG SZAJW.YOZZJ\. PL.: 1.ELTAR.. PÚZTBI 
NAPLÓ léEZ!USE t A MUZEUM NYITVATARTASI mEJE. 6R!WDts, STB. . 

, AMUZEUMI BIZOTTSAG EGY MEN, LECALABB EGYSZER OLtsT ' TART ,( LEBB1'c5L!G A LlLTÜX . 
ELLE~RZtS ALlW..MAVAL). MEt-YET AZ EtNtSK. VAGY öRÖKÖS ELN6Kafv öSSZE. D~ BÁRMELnK TAG; 
INDOKOLT KtRE'LMtRE A GmtsT TöBBSZÖl1 IS ÖSSZE LEHET HíVNI,. A DÖNTISBlZ EGYS~O sZó
TöBBstG KELL. A TÁVOLLtv6K PROXY-V~ 9ZAVAZBATNAK~ A GY1fLtSa6L JBGYZ6KöNYVET ,mt VE- ' 
ZETNI. 

A BIZOTTSÁG LEGStfR(;(1SEBB :nt.AJ)AT~ TEKINTSE, HOGY A MUZEUM MI~ HAMARABB 1N~R": 
PO:RÁLVA LEGYEN, VAGYIS CHARTER-T UUER A sZAMARA. ' , 

9.) A KURÁTOROK. A MUZEUM BERENDEZltStT, A MUZEUMI ANYAG ELRENDEztSÉT ts kÁRBANTÁR
TÁSÁT A KüRlTOROK V'tCziK. a " MUZEUMI KuRATOR VAN. AZ EGYIK VITÉZ SZATHMÁRY KÁROLY,' AKI 
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AZ ÖRÖKÖS TISZTELETBELI ELNÖKl TISZTStG MELLETT, MÉG EZT A TISZTSÉGET IS ELVÁLLALTA, 
MIVEL Ő RENDELKEZIK KöZÖTTüNK A LEGNAGYOBB MUZEÁLIS SZAKtRTELEMMEL. A MÁSIK KURÁTOR 
KOVÁCS ISTVÁN. TISZTSÉGÜK A LEMONDÁSIG TART S AKKOR A MUZEUMI BIZOTTSÁG A LEGCÉLSZEROBB 
MÓDON TÖLTI BE A MEGüRESEDETT HELYET. 

10.) A MAGYAR HAz A MUZEUMNAK NEM MONDHAT FEL, HlSZEN AZÉRT KAPTA A GRANT-oT,HOGY 
o A MUZEUMNAK VÉGLEGES HELYET BIZTOsíTSON. 

11.) A MUZEUM AUTOMATIKUSAN KIVÁLIK A MAGYAR HÁZBÓL, AMENNYIBEN A 7.-IK PONTBAN 
LEtRT HELYZET BEKÖVETKEZNE. 

12.) AMENNYIBEN A JELENLEGI MAGYAR HAZ ÉPltLETÉT ELADNAK S Új ÉPULETET VÁSÁROLNANAK, 
AKKOR A MAGYAR HAz KÖTELES AZ Új ÉPüLETBEN A MUZEUM RtSZtRE MEGFELEL6 HELYET BIZTOsi
TANI ts AZT BERENDEZNI ÉS A MUZEUMI ANYAG ÁTSZÁLL1TÁSÁRÓL GONDOSKODNI S A CSERtVEL KAP
CSOLATBAN AZ ESETLEG MÉG FELMERULT KÖlTSÉGEKET FEDEZNI. 

13. ) AMENNYIBEN A MAGYAR HAz OLYAN IDőBEN SZUNNE MEG, MIKOR MÉG MAGYARORSZÁG NEM 
SZABADULT FEL A KOMMUNISTA ( OROSZ) MEGSZÁtLÁs ALÓL, EZ ESETBEN AZ AKKORI MUZEOMI BI
ZOTTSÁG DISZKRÉCIONÁLIS JOGA HATÁROZNI A MUZEUMI TÁRGYAK SORSA FEL6L. 

íGY: 1.) EGY KANADAI MUZEUMBAN HELYEZI EL. ( EZ ESETBEN VALÓSZtNO .. AZ ANYAG TULAJ
DONJOGÁRÓl VÉGÉRVÉNYESEN LE KELL MONDANI ). 

2.) EGY KANADÁBAN. USA-BAN, EURÓPÁBAN MOKöD6 EMIGRÁNS MAGYAR MUZE1:JMBAN HELYE-
ZI EL. 

3.) ELBtRALNI AZT .. HOGY AZ OTnION! RENDSZER MEGSZELtnOLT-E MÁR ANNYIRA, HOGY 
AZ ESETLEGES HAZASZÁLL1TANDÓ MUZEUMl ANYAGO T NEM SEMMISíTI MEG, HANEM ELHELYEZI A MEG
FELELő MUZEUMBA. 

A MUZEUMI BIZOTTSÁG EZEN LEHETőSÉGEK MÉRLEGELÉSE ALAPJÁN DÖNT A MUZEUMl TÁRGYAK 
SORSA FELETT. JELEN MEGÁLLAPODÁS tRÁSAKOR NEM LEHET A MUZEUMI BIZOTTSÁGNAK ÉVTIZEDEKRE 
OLYAN HATÁROZOTT ÓTAStTÁST ADNI, AMIHEZ FELTÉTLENUL RAGASZKODNIA KELL, MERT A KÖRULMt
NYEK ÉS VISZONYOK ÉVTIZEDEK ALATT ANNYIRA MEGVÁLTOZHATNAK, HOGY AMI MA HELYESNEK LÁT- o 
SZIK, AZ AZ AKKORI IDőPONTBAN MÁR HELYTELEN, VAGY MEGVALóSíTHATATLAN LEHET. 

A MAGYAR HAZ MEGSZONtSE FELTEHETőLEG AZ ÉPOLET ELADÁSÁVAL LESZ EGYBEKöTVE. EBBEN AZ 
ESETBEN A MEGSZON6 MAGYAR HAz A BEFOLYT ELADÁSI ÁRBÓL TARTOZIK OLYAN ÖSSZEGO SEGíTSÉGET 
ADNI, HELY A MUZEUMNAK LEHET6vÉ TESZI, HOGY AZ E PONT ELEJÉN FELSOROLT 3 LEHETőSÉG KÖZUL 
VALAMELYIKET HEGVALÓStTHASSA. 

14.) AHOZEUM KtpVISEL6I KÖSZÖNETtlKET ÉS HÁLÁ.JUKAT FEJEZIK KI A ,MAGYAR HAZ VEZET6-
S~GtNEK ~S TAGSÁGÁNAK, AMI~RT ÁT~REZTÉK ANNAK ~ZUKStGESStGtT ts LEHETőVt TETTÜ t HOGY 
EZEN NAGY JELENTOStGO ts MUZEÁLIS ÉRT~KET KtpVISELő TÁRGYAK A BIZONYTALAN MAGÁN-GyUJTE
MtNYEKBŐL, MEG6RZtS VtGETT , EGY SOKKAL BIZTONSÁGOSABB HELYRE KERULHETTÉK, ILLETVE, HOGY 
~ MAGYAR HÁZ VEZET6sÉGE - HAZAFIAS tRZtST6L VEZETVE - AZ ERRE A CtLRA szUKstcES HELYISt
GEKET, MINDEN ELLENSZOLCÁLTATÁoS NÉLKUL, ÁLLANDÓ JELLEGGEL A MUZEUM RENDELKEZÉStRE BO
CSÁJTOTTA. 

15. ) oA tORONTO I MAGYAR HAz öRÖMMEL NYITJA MEG KAPUIT A MUZEUM EL6TT, NEM CSAK AZÉRT, 
HOGY A MUZEUMI TÁRGYAKNAK MÉLTÓBB, BIZTONSÁGOSABB ts VÉGLEGES ELHELYEZtST NYUJTHASSON, 
HANEM AZÉRT IS, MERT tGY LEHET6vÉ VÁLIK, HOGY AZOKAT AZ EMlGRÁCIÓS MAGYARSÁG,- F6LEG A 
FIATALSÁG; - MEGTEKINTHESSE S EZÁLTAL TÖRTÉNELMI runÁsÁt oB6V1THESSE. ESETLEG HELYESBtT
HESSE S NEM UTOLSÓ SORBAN A TÖRTÉNELMI MULTUNKNAK íLY MÓDON VALÓ SZEMLÉLETE HOZZÁJÁRUL
HAT A MAGYARSÁG-TUDATUK ER6stTtSÉHEZ. 

16. ) vÉGUL A MUZEUM AZ EMIGRÁCIÓ RÉSZÉRE AltRT IS NAGY JELENTőSÉGO, MERT A MAGYAR 
UTÓKOR A MI MUZEÁLIS TÁRGYAI NKBÓL FOGJA MEGISMERNI A MI EMIGRÁCIÓS MULTUNKAT ts TETTEIN
KET, BIZONYSÁGTtTELUL A MI ÖRÖKKÉ HO MAGYARSÁGUNKNAK ts SOHA EL NEM MIlLÓ HAZASZERErE
TUNKNEK. 
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17.) EZEN MEGÁLLAPODÁS 1984. DECEMBER HÓ 16.-ÁN A TORONTOI MAGYAR HÁZBAN A MUZE
UM - KÉPVISELőI ÉS A MAGYAR HÁz KÉPVISELŐI EGYUTTES OLÉSÉN LETT VÉGLEGE$EN LETÁRGYALVA 
ÉS EGYHANGULAG ELFOGADVA. 

ALÁ1RÁSOK: . 

A MUZEUM RÉSZÉRŐL: A MAGYAR HÁz RÉSZÉRŐL: 

MAGYARÁZAT 

1.) A TORONTOr HUNGARIAN-CANADIAN CULTURAL CENTRE, A MAGYAR HÁz ÉS A H.KIR. FEGYVE
RES ERőK MUZEUMA KöZÖTTI 1984 DECEMBER 16.-ÁN KELT MEGÁLLAPODÁS 6. PONTJÁBAN SZEREPLŐ 
li CSENDőR MUZEUMOT ", 1970 ÁPRILIS 26.-ÁN TORONTÓBAN A M.KIR.CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG 
KÖZPONTI VEZETŐSÉGE ALAPíTOTTA ÉS MKCsBK MUZEUM ÉS LEVÉLTÁR NÉVEN,MINT TULAJDONÁT 1984 
DECEMBER 16.-1G FÖNNTARTOTTA. 

2.) 1984 DECEMBER 16.-AN AZ MKCsBK MUZEUMNAK A HUNGARIAN-CANADIAN CULTURAL CEN'.fRE 
A MAGYAR HÁZNAK MEGőRiÉSRE VALÓ ÁTADÁSAKOR EZ A TULAJDONJOG A MEGÁLLAPODÁSBAN íRT FEL
TÉTELEK MELLETT CÉLSZEROSÉGI OKOKBÓL A M.KIR. FEGYVERES ERŐK MUZEUHÁRA NYERT ÁTRUHÁZÁST. 
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3.) . A HUZEUMI BIZOTTSÁG LEGSURG6SEBB TEEND6JtNEK TEKINTSE, HOGY A TELJES MEGÁLLA
PODÁST ANGOL NYELVRE LEFORD1TTAS.SA S MINDKtT OKiRATOT A GRANT-ET ADÓ HATÓSÁG tRATTÁRÁBA 
ELHELYEZZE, AMENNYIBEN EZEN HATÓSÁG EZT SZÜKSÉGESNEK TARTJA. 

4.) A MEGÁLLAPODÁS VONATKOZÓ PONTJA I NAK HELYES ÉRTELMEZÉSE ÉRDEKÉBEN A MUZEUM ÉS 
A MAGYAR HÁz ALULtROTT KÉPVISELOI SZÜKSÉGESNEK TARTOTTÁK EZEN KÖZöS EGYETÉRTÉSSEL MEG
FOGALMAZOTT MAGYARÁZÓ SZÖVEGNEK A MEGÁLLAPODÁSHOZ VALÓ CSATOLÁSÁT. 

TORONTO, 1985. FEBRUÁR 21. 

A MUZEUM RtszÉR6L: A MAGYAR HAZ RtSZÉROL: 

JÓVÁHAGYÁS 

Ratifik~ciÓ ) 

Ezennel felkérem csoport és szórványvezet6 bajtársaimat, hogy a ~ely
beli és a környéken lakó volt csend6röket és tb. tagjainkat, alkalmas 
helyen és id6ben híVják egybe. A gyúlés tárgya az MKCsBK Muzeum anyagá
nak meg6rzés végett való átadása a toronto i Kanadai Magyar Kultur Központ, 
Magyar Háznak. Ott, kérem, olvassák föl a "Muzeum H!rei"-r6l szóló beszá
molót, a Megállapodás és Magyarázat szövegét, valamint dr.Szalontai .Sán
dor g.fhdgy., az MKCsBK torontoi csoportvezet6nek jelentését~ (B.L. ' 
1985/1. szám.) 

Utána kérjék az elfogadást és jóváhagyást: 
1.) 

2. ) 

Az MKCsBK Muzeum anyagának a Kultur Központ részére megőrzés 
céljából való átadásához, 
Az MKCsBK "MKCsBK Muzeum"-ra vonatkozó tulajdonjogának célszerd
ségi o~okb6l a ttM.Kir.Fegyveres' Er6k Muzeumáu-ra való átruházá-
sához. ' , 

A megjelentekr6l kérem névjegyzéket felvenni és a s~avazás eredményét, 
( igen- nem ), legkés6bb 1985.julius 31.-ig ide bejelenteni, hogy az ösz
szes!te'tt eredményt számszert11eg a B.L.1985/2. számában közölve a muzeum 
ügyét részünkről véglegesen elintézettnek tekinthessük. 

Calgary, 1985 március 4.-én 

Or. KISS GYULA s.k. , 
MKCsBK központi vezető. 
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VII. 
KöNYVISMERTETtS 

" LARMAFA - MAGYARSÁGTUDÁT-SZIMPOZIUM ", szerkesztétte és kiadta a 
Rák6czi Alapítvány (Toronto,Ont.,Kanada), 1984-ben, 174 oldalon,képekkel, 
puha kötésben. , Megrendelhet6: Rák6czi Fundation, P.O. Box 67, Station' AL" 
Toronto, Ont. ' M6E 4Y4, Canada. Ára: S5.00+ 1.00- porto., 

A R4k6czi Alapítvány 1976.XII.20.-án tartotta alakuló gyalését,melyen 
24 torontoi egyház és egyesület képviseltette magát. Feladatául tGzte ki 
a magyarságtudat átmentését és annak er6s!tését a fiatal magyarszármazásó, 
nemzedékbe. n Tervszeraen keresi és hívja azokat a magyarszármazásó fia
talokat, akik felkészültségUk és tehetségük révén már a vezet6 állásokba 
küzdötték föl magukat, hogy 68i magyar hazánk érdekében é8 elszakított 
véreink védelmében vállaljanak szerepet. If 

A fiatal magyar tehetségek felkutatására, bemutatására mavészi masor
ral egybek~tött u.n. "Reg6léseket" rendeztek, majd a "Rák6czi Táborozáao~ 
kon" id6szera ifjlisági ké,rdéseket beszéltek meg. 

Az egyetemi ifjliság érdekl6désének fölkeltése céljáb6l az Alapítvány, 
több világhíra tud6sunkat hívta meg az egyetemmel karöltve e16adáaokra, 
míg aZ ifjliság magyarságtudatának er6sítése érdekében álland6 jellega 
ösztöndíjat létesített. Véleménykutatás céljából szimpoziumot rendezett 
és a "Magyarságtudat külföldön'" címmel pályázatot hirdetett meg. 

A nagyközönség mavel6déstörténeti tájékoztatására fontos szerepet ~öl
tött be a Rákóczi Press megalapítása. Angol nyelven kiadták az alábbi 
könyveket: ' 

1982-ben "'Thousand Years of the Hungarian Art of War", a magyaJ:: h·ad
viselés mavészete, írta Komjáthy Tihamér (B.L. 1.981/2.8Z.) 

1983-ban \. "The spirit of Hungary", a magyar törtánelem és kultura 
kézikönyve. Maga 'az a tény, hogy az e1s6 k 4 qdás néhány h6nap alat~ elfo
gyott, önmaga helyett beszél. A II., javított kiadás, tartalmazni fogja · 
a szomszédállamok magyarellenes nemzetiségi politikáját is. 

, 1984-ben a magyar nyelven kiadott LÁRMAFA beszámol a Rák6czi Alapít
vány nyolc évi munkájár6l és eredetiben hezza a pályázaton 1'. é8 2. díjat 
nyert dolgozat szövegét. . 

Az Alapítvány további tervei egy központi kulturszervezet (Magyar'In
tézet) létrehozása a Széchenyi Társasággal ka~öltve, valamint egy meqfe-' 
le16 sajt6terméket létesíteni. Végai, mindezek meqvalósításához az anya
giak e16teremtése. 

"A SARLÓ-KALAPÁCSOS BöRTöNRÁCSOK TITKAI" írta Krupa ,Sándor, megjelent 
De Witt (Mich. ,USA.) , 1983-ban, 236 oldalon, puha kötésben. , 

Ezen lij írásában, éppen óqy, mint meqel6z6 négy könyvében, az istenhit, 
a bámul~tos testi és lelkier6 meqnyilatkozásai; a misztiku. meglátások, 
a történelmi dokumentumok hihetetlen gazdag kincstárát nyitja fel az 01-
vas6 el6tt a szerz6. , 

Mint ahogy; a Bereg vármeqyei Nagydobrony sz!nmagyar községnek az oro
szok által 1946 juliusában val6 kiirtásár61 sem ír a nemzetközi sajt6, 
ugyanágy csend borítja annak a 20.000 körüli bácskai magyarnak az elpusz
títását is, akik 1944 okt6bert61 decemberig 'terjed6 id~kben estek áldoza
tul Tito partizánjainak az orosz hadsereg jelenlétében. 

A bosszd nem ekkor kezd6d6tt. Már 1.941-ben megkezdték a ,betelepített 
u.n. dobrovoljácok a szolgálatukat ellátó csend6rök, honvédek és rend6rök 
lesb61 va16 megtámadását, lelövését. Ez a bosszd a tet6pontját é~te el , 
1944 6szén a magyar lakossággal szemben. ' 
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MEGJEGYZtS. 
Dr. Rétfalvi Tamás: "Akikért nem sz6l a harang" c. szomorú beszámoló

ját hozza a jugoszláv partizánok vérengzésér6l a "Nemzet6r" (MUnchen,.BRD) 
1984, oktÓber 15.-én megjelent száma. 

HARCTtRI NAPLÓM. Dr. Deme Károly m.kir.orvos6rnagy hadi naplója,mely
nek megjelenését már nem érte meg, mert 1981.III.6.-án meghalt.(B.~.1981/2. 
szám) ~ Az elkezdett munkát özvegye fejezte be., s ajánlja a naplót, férje 
szándékának megfele16en "a második világhábordban résztvett egészségügyi . 
alakulatok emlékének". A napl6t összeállította, a szerz6 kérésére és saj
tó alá rendezté, továbbá fényképekkel kiegészítette: Simonits Attila. Be
vezet6t rrta: dr. 8al16 István. 

A szerz6, mint a 2.hadseregben, a VII.miskolci hadtest, kötelékébe tar
toz~ egri , 20. könnyO hadosztály egészségügyi oszlopának parancsnoka 'ír
ja meg alakulatának harctéri mllködéaét 1942.V.30- 1943.IV~18.-igt levál- ' 
tásáig. , ' 

Allományába tartozott egy ' gépe.sített és egy fogatolt rész, nyolc orvos, 
két gy6gyszerész, lelkész, mllt~~ ' ápol6, segédszemélyzet és 166 f6nyi 18-
génys,ég. Volt két mllt6 felsz.e:r:elése, · k6rházi felszerelése, gazdasági h!-
vatala és betegszállit6 jármavel. , _ ' 

Feladata volt szorosan követni a ho. csapatait, mögötte központi ~elyen 
települni ' és a segélyhelyekr6l hátraszállított sebesülteket az als6 k9-, 
moly orvosi kezelésben részesíteni. Elvégezték a sürgős matáteket s qon-
doskodtak a sebesültek biztonságos hátra'száll!tásáról. , 

1942-43 tele ' szokatlanul kemény volt és nem volt ritkaság a -45 fokos 
hideg &em. Ilyen 'körÜlmények között, teljesen primitív környezetben -kel
lett menteni a magyar életet. Nem volt meglepetés, mikor 1~43 < január' 12-
én megindult a ' nagyorosz támadás és más-fél hadosztály áttörte a 4.gyalog
ezred gyenge védelmét. Emberanyagban és f elazerelésben a legjobbat veBZ
tettük el. A mérhetetlen veszteség ellenére is azonban, a Dont, ut6lsó- 
nak magyar alakulat, a 9.könnyO hadosztály, hagyta el. ' 

. Szinte isteni csodaként hangzik, hogy a szörnyIl pokolból a. 20.k'önnya 
ho. sebesültjei és a 101. betegellát6 állomás' "teljes anyagával és sze-
mélyzetével lt megmenekült~ , ,- -,... 

Dr. Dame Károly, m.kir.orvds6rnagy, az emigrációban ~& ba maradt orvo
s~ és katonai esk~jéhez. Betegei hálája, bajtársa! és barátai szeretete 
és , Jllegbecs([lé'se, valamint a Don kanyar emléke , kísérte utólsÓ át j ára • 

. A kiadvá~y, csupán korl~tozott példányszámban ' jelent meg • 
. Számozott példányai könyvárósl forgalomba nem kerülnek. 

, ' 

- - - ... - - "- -. ... . . . . . 
VIII. 

A VEZETOSáG LEVELESLADÁJÁBÓL 

, A Központi Vezet6ség, A Bajtársi Levél szerkeszt6séga éskiad6h!vatala, 
ezáton is köszönetet mond a karácsonyi ünnepekre és az ~jévre k~pott jó~ 
kivánságokért és' azokat szeretettel viszonozza. '. 

'Adjon a Mindenhat6, er6t, tart6s', jó egészséget Bajt~rsainknak ., Bará
tainknak, boldoqulást ,otthoni Véreinknek ás szabadságot Magyarországnak! 

- - - - - - - -. . . . . . . 
Részletek az 1984 évi Segélyakci6nkra' beérkezeet levelekb61: 
1984.IX.23 •••• A jó Isten áldja meg önöket, hogy még gondoltak 'r~. 

94.évemben élek. J6 egészséget, egyben békés karácsonyi és újév! ünnepe-
. .' . 
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ket kívánva ' szeretette l gondol Magukra ••• 
1984.X.10 •••• Karácsonyi 'kUldemányüket anyám minden évben megkapta ••• -

ről is továbbították az el6z~ ávekben, igen jól esett, hogy gondoltak rá 
ás, hát sajnos anyagilag is segítság volt, mert ~ igen minimális nyugdí
jat kapott,- gyakorlatilag az uram fizetéséből éltUnk,mert az én kerese
tem is kiesett. Legut6bb Karácsonykor nem kaptuk meg a küldeményt, csak 
mot~ augusztusban továbbítottak a ••••• -i postár6l egy levelet, amelyben 
anyám dj címét kérik. Azt megkUldtük, de sajnos a 9 hónapja itt veszteg
l~ küldemány egy nappal anyám temetése után érkezett. Nekem nem adták ki, 
ezt csak az veheti fel, akinek a nevére küldik. Nagyon kösz'önöm eddigi ' 
kedvesságüket, hiszen nagy örömet okoztak mindíg szegény anyámnak. Nekem 
is j6l esett, hogy Apu rági barátai nem feledkeztek el róla. Nagyon ne
héz most n~kem, igen-igen n,agy art hagytak maguk után. Szív,ályesen üdvöz
löm, 'Családjával egyUtt és mindazókat, akik ' Apámék ismer6sei v6ltak~ •• 

1984.XII.4 ••• ~" A küldeményt megkaptam, hálásan köszönöm a r6lam va-
16 megemlékezést. Kívánok az egész családnak jó egészséget és nagyon bol
dog karácsonyi ünnepeket és Istent~l , megáldott boldog Ojesztendőt ••• " 

1984. XII. 14. .." Kös~önöm a' kedves megemláke~ásüket, h4lás ·szeretettel" 
1984.XII.13 ..... Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok és boldog Oj-: 

évet sok szeretettel ••• " 
1985.1.3.... ",Köszönetünket fejezzük ki a karácsonyi segályért,s 

Isten áldását kérjük mindnyájuk rászére. ~ ." 

1985.I.3 ••• ~ "Mindannyiuk részére jó egés~ség kívánu~ ••• 
1985.1.17 ••••• " Mint tavaly, ez évben is hálásan köszönöm a k4rácso

nyi ajándékként küldött 20 dollárt, illetve a posta által kifizetett 
16 font 54' penny pénzösszeget. Azonban, egy rajtam kíval álló ok igen 
nehéz helyzet elé állított. Mivel azonban Testületünk jelszavának második 
mondata a "Becsület" szó azt kívánja, hogy őszintén bejelentsem,hogy , a 
következő id~kre,~ ha még Isten él~et,- lemondjam a további karácsonyi 
ajándékot, olyan bajtárs ', vagy azok özvegyének segélyezásére, akik job
ban rá vannak utalva, mint án. Igaz, én is szeqány vagyok, de a minden
napi kenyár a nYU9ati országokban, kivátel nélkül, mindenki számára . . 
biztositva van. Ezzel szemben, a hazai bajtársak, igen hátrányos helyzet
ben álnek. A Mindenható mindnyájatoknak adjon erőt ás jó egészságet, 
ügyUnk eredmányes továbbviteláhez. Jelszavunk köszöntésével bácsúzom: 
Híven, Becsülettel, Vitézül ••• " ' ' 

- - ,... - - - - -. . . . . . . 
v. V. F. (Buenos Aires, Argentina,Dálamerika) 1984.XII.30.-án:" ••• F.ávi 

(1984) okt6ber 24.-án vettem a B.L.2.számát, mely örömm~l töltött el, 
mert abb6l világosan láttam, hogy nem csalatkoztam Bennetek ás .vezetésed 
alatt még hathat6s munka folyik. KöszönBm Neked, kedves Gyula, hogy ezt a 
számot megküldted nekem. Nagyon megkapott az a közlásed, melyben egy 
lexikon ~zerkesztásár6l számolsz be • . Meleg · bajtársi szeretettel üdvözlöm 
az általad megnevezett alapító tagokat és kívánok nekik jó egészséget, . 
valamint kitartást a szép és értákes munkájukhoz. Míg élek, figyelemmel 
fo,gom követni munkátokat és kárem rá . Isten áldását. Az. idei karácsony 
különösen örvendetes és jelent~ségteljes volt rászemre, mert a Los Angeles
ben él~ Mária lányom és családján kíval, minden gyermekemmel, unok~l 
és dédunokámmal együtt lehettem. A közelg6 1985-höz kívánok Neked, mint 
mostani vezet6nknek jó egászséget és kitartást'- •• " 

( A Csend6rnap alkalmával levélben fejeztem ki jókí vánságainkat ,Közös
ságünk neváben és mondtam köszönetet, együttérz6 és eliamer6 soraiért,Ez
redes úrnak,legid6sebb bajtársunknak,az MKCsBK volt veze~6jének.Kp.Vez.) 
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Dr. B. I. (Cleveland ,OH. USA. ) 1985.I.25 ...... Megkaptam a B.L. utols6, 
1984/2.') számát és köszönöm. Büszkék lehetünk rá, hogy az emigráci6 4. 
évtizedében még ilyen niv6s, tartalmas összeköt6 kapcsunk 'van. Köszönet 
érte azoknak a bajtársaknak, akik elfoglaltságuk mellett, az összeálli
tással jár6 sok munkát vállalták .•• Egyúttal csatolok egy 20.00 dolláros 
csekket a B.L.részére ••. " 

B. A. (Richmond Hill N.Y.VSA:....)1984 ... XII:...27~én~~."A .. béke .és az öröm ünnepén 
a halóttakhoz már nem írhattunk. Az éjféli szentmisén azonban imádkoztam 
minden meghalt és élő csend6rbajtársamért. , ~ikor a mise végén énekeltük 
a magyar Himnuszt, összevágtam a bokámat és énekeltem teljes erővel,míg 
hangom elakadt, s könnyeimmel folytattam... , 

Most pedig a Vezet6ségnek, a Szerkeszt6ség minden egyes tagjának,mind
azoknak, akik bármely m6don áldozatot hoznak a Közösségünk fönnmaradásá
ért és a Központon keresztül a világon bárhol élő Csend6rbajtársainknak 
békességben, egészségben és reménységben gazdag Újesztend6t kíván Borhy 
Adám és családja." 

(Köszönettel nyugtázzuk, 1940-es karácsonyi visszaemlékezését, a B.L. 
ez évi 2.számában hozni fogjuk. Szerk.) 

B.B. (Toronto,Ont.Kanada) 1984.XII.9 ••• " Meg kell emlitsem, hogya B.L. 
főszerkeszt6je nem egészen ismeretlen személy előttem. Már régebben meg
leltem őt a Kanadai Magyar tr6k Szövetségének 7.anto16giájában. Fénykép~ 
pel, rövid életrajzzal és nem utols6 sorban gyönyör ti szép·verseivel. Én 
nem vagyok kritikus, vagy még kevésbbé hozzáértő, de úgy ' érzem és gondo
lom, hogy, aki istenadta tehetségével ilyen szépen, finoman és szivhez 
sz6l6an tud írni, az nagyon ,de nagyon tisztalelkti ember kell,hogy ~egyen. 

Gyakorta el ' kell olvasnom a ""Harmincnégy éV.után is •• " címti versét, 
valahogyan mindig vissza-vissza vonz. Mondaniva16ban új, gazdag és kife
jez6! Különösen az utols6 tíz sora nagyon szívhez sz6l6, tiszta útat mu
tat az embernek a további élethez ••• De nagyon kedves nekem a "Doktor Bá
csi" c. verse is. ·F.ínoman évődnek, viccelnek egymással, de végül is a 
Doktor bácsi, magasztos munkájáért g16riát, dicsfény t kap a kopasz fejére." 

M. B. (Toronto.IOnt.Kanada) 1984.XII.10. "Különös hangsullyal köszönöm 
a még Cal gary-ban szerkesztett B.L.számomra va16 foly6sítását és most 
küldöm sokszoros köszönetemet a sok szép fényképekkel illusztrált és bril
liánsan szerkesztett B.L.-ekért is. Mert, az azokban leirt bajtársak'szen
vedései szinte segítettek lelkemnek elviselni a hason16 megpr6báltatá
sokat. 

A Calgary-ban szerkesztett B.L.-ek kiadása alatt, szinte negyedéven
kénti mtitéteken ~stem át. Vakbél, mandula, szárkapocs-csonttörés, epekő, 
arcüreggyulladásb6l foly6 daganat mtitétei után, 1978 tavaszán a hasnyál
mirigy elvesztése vércukrot okozott. E betegség~m 3 és fél h6napig lap
pangott. A k6rházban három heti inzulin kezeléssel a normális szintre re
dukál ták a vércukromat, miután 1 évi 1500 kal6riás diétával és sajátkeztÍ 
inzulin adagolással sikerült diabetes-emet megszelíditeni. 

Hála Istennek, hogy az életveszélyesnek minősített orrtumort is sze
rericsése~ megúsztam. Az6ta minden napomat megkett6zött hálával fogadom 
a Gondviseléstől. Az itt felsorolt sok betegségem nyomott mély letargiá
ba és okozta hosszú hallgatásomat is. 

Sajnálom azonban, hogya 100 éves ünnepélyen nem lehettem jelen, pe-
dig a 27 évi távlatb6l végtelenül j6l esett volna sz6t érteni Calgary-i 
bajtársaimmal. 

Hiszem, hogy úgy az előbbi, mint az új elnöki gondozásban kiadott B.L. 
ekért, a bajtársak részéről csak .köszönet illeti az új Szerkesztői együt
test, a Szentháromságszerti jelszavunk szellemében végzett munkájukért, 
bár az annak idején adakoz6 bajtársaknak alig negyedrésze van még életben. 
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Ezért, o a közeled6 Karácsony alkalmával,'kivánom áj vezető bajtársaimnak, 
hogya szeretet csillaga r~gyogja be sziveiket és töltse 'el karácsonyi 
örömmel, békességgel és bölcsességgel. Áldja meg az Isten e szolgálatot 
végz6 bajtársaimat, munkabir6, álland6 j6 egészséggel, hogy mindaddig 
produkálhassák a lapot, mig élni fog annyi bajtárs, hogy fedezhetik an
nak a költségeit ••• " 

Mrs. E.E.H. (Grand Rapids,Mi.USA.) 1984.XI.16 ••• 't Még ma is meI"egit o 
engem a "Semrnering-Ausztriá"- ban, életeme~ megmentő csend6r-bekecs! 
A j6 Isten áldja meg azt a csend6rt, aki reám adta, amikor a mélységbe 
legurultam, a csend6r lovas-kocsival együtt. Megfagy tam volna, ha nem 
lett volna "bekecs". Imádkozom éretted, hós magyar csendór, jóságod,sze
reteted életemet mentette meg, sohasem felejtelek el. Ha, bár 40 év után 
a hajunk meg fehéredett ( megfiatalodtunk ), ma is imámba foglallak. 
Tartsunk össze, mi, maro"knyi magyar , csendórökl Még akkor is, ha életünk 
tövises, vagy, ha keserQ is az idegen kenyér. Bátran elóre a j6 Istennel! 
Mert, ha Isten velünk,o ki lehet ellenünk. Hiszek Magyarország föltáma
dásában. Mindannyiunknak, ha kissé korán is,- áldott, boldog Szentkará
csonyt kivánok! A jó Isten áldja meg munkájukat! " 

G.M. (Beaconsfield, Que. Kanada) 1984.XI.25 ••• Koltai Jenó:"Egy hon
védtiszt visszaemlékezései" c. könyv 497. oldalán emlitett Horváth csó ... 
ezredes kitétellel kapcsolatban: ••• It Horváth Zoltán honvédezredes volt, 
önál16 harcol6 csoport parancsnoka. 1944 szeptemberében a oVII.csó.kerület 
pk. parancsára, tábori csendór szolgálatra lettem vezényelve. A Horváth 
csoport 463 fóból állott. Ennek fele hivatásos csendőr a VII. miskolci 
kerületb61. Másik fele Oroszországban vitézségi.érmet szerzett hönvá~ek 
és tisztesek. A rajparancsnokok csendórök voltak. tn, mint motorkerékpá
ros szakaszparancsnok nyertem beosztást. 

Sajnálom, hogy a szerz6 nem közöl részleteket a Horváth csendórcsoport 
tevékenységéről, de 6, amint irja, okt.26.-án vette át beosztását, ~i 
pedig már szeptember végén harcoltunk, de hiszen még ennek a csoportnak 
hősi ellenállása napvilágot fog látni. Ennél a csoportnál nem voltak szö
kevények, mint ahogyan Koltai irja a többi csoportokr61, de hősi halottak, 
azok sokan l Minden nap kérem az én Istenemet, adjon elesett barátaimnak, 
bajtársaimnak örök békét. ( 1984.XII.7.) . 

Igen, mi negyven évvel e16bb harcoltunk azért, amiért.ma nyugatnak 
létkérdés harcolni. VédtUk a hazai földet, a nyugati civilizációt és a 
keresztény erkölcsöket. Teherán, Yalta, Potsdam, most követeli a bért 
nyugatt6l ..... .. 

" ••• A B.L. 1984/2 szám 28.oldalán találkoztam v.Nemerey Márton, volt 
felügye16nk nevével. tn, 1947-benovolt,am együtt °Marci bácsival, ( igen, 
itt megszüntettek minden ranghasználatot, büntetés terhe alatt ), aki 
egyik napon közölte velem, hogy " Fiam, szédülök az éhs"égt6l! " Kérése 
belehasitott a szivembe és elmentem a péküzembe, lopni kenyeret. A lopott 
kenyérrel bekopogtam Marci bácsihoz, de az 6r észrevett, fülön cs!pe~t 
és az intézetvezet6höz kisért, ahol a pribékek j61 elvertek. Szerencséje 
volt Marci bácsinak, hogya kenyeret; míg engem ütöttek, megette. így, 
bizonyítékok hiányában tagadásba mentünk. tn, tagadtam,hogy loptam, Marci 
bácsi tagadta, hogy megette. Ezért az ltéhesjátékértR mindketten hat napi 
sö~ét-zárkát kaptunk. Az enyém, mivel jogtalanul szereztem rabtársamnak 
enniva16t, fQszerezve lett, naponta 2 6rai kurtavas sal és koszt elvonás
sal. Van még egy másik emlékem is, 1941-r61, mikor még Nagyváradon szem
lén volt, de ezt, majd másik alkalommal közlöm." 

v.FEKETE GYULA f6törm. (Hamilton,ONT.Kanada) 1984.X.20.-án alábbi le
vele közzétételét kérte: 
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••• " Ezúton mondok köszönetet azoknak a bajtársaimnak, akik k6rházban 
létem alatt sem feledkeztek meg r6lam és · személyes megjelenésükkel meg
tiszteltek és a jövendőmre vonatkoz6an bátorít6 szavaikkal lelkierőt 
igyekeztek .önteni belém. - Ugyanis ez év julius h6napban a jobb lábamat, 
térden alúl, vérkeringés hiánya miatt le kellett vágni (amputálni) .• A be
tegségem erős érelmeszesedés. Az amputálást megelőzően a szakorvosok a 

~ hátgerincembe adott injekci6kkal igyekeztek a vérkeringés t elősegíteni, 
de sajnos, minden kísérlet hiábava16nak bizonyult. 

Istenbe vetett mély hitem és h~ségesélettársam, Teréz, akivel 1940, • 
okt6ber 10.-e 6ta együtt járjuk az élet vándorútját, fokozzák bennem a 
további kitart6 er6t és reményt, a még hátralévőéletemhez. Ezúton kö
szöntöm, a még életben lévő volt e16ljár6imat és közvetlen bajtársaimat ~s,
akik általam ismert, vagy ismeretlen helyen (világrészben, országban) 
tart6zkodnak: Áldjon meg Benneteket a j6 Isten egész közösségtekben! 
őszinte tisztelettel és igaz bajtársi üdvözlettel: vitéz .Fekete Gyula s.k. 
volt m.kir. cs6.f6törm. 

( A 4f. házassági évfordú16hoz szeretettel gratulálunk! Isten adjon 
további lelki és testi erőt, egészséget és örömet kedves Mindkettőjüknek. 
Szerk. ) 

S. I. ( Welland, Ont.J(anada ) 1984.XI.10.-én ••• II A B.L.-t, megérke
zése után, többszörösen elolvastam és megállapításom az, hogya ·lap igen 
gazdagon és újságírási szakértelemmel lett megszerkesztve. Gratulálok ,a 
nív6s el6állításhoz is és kérem, csak így továb ••• " 

v. N. L. ( Northfield, Ohio, USA.) 1984.X.23.-án ••. " Ha Istenünk se
gíségével, - mert földi emberre nem lehet számítani,- Hazánk felszabadul
na a bolsi járom a161, Domokos bajtársunknak szobrot kell állítani a ·meg
maradt kevéske magyarnak. Nem tudom a címét, hogy megköszönjem Neki, ön
zetlen és fáradtságot nem ismerő munkáját. A B.L. szétsz6rtságunk egyedO
li kapcsa, sirok is, meg örülök is. Siratom a sok-sok ismer6s és nem is-o 
mert bajtársaimat, aki~ már fent járnak az Égi mezőkön és örülök, ha még 
meglévő bajtársaimr61 olvasok. Bár írnának minél többen és minél többet! .. 
" •.• 1985.II.10 •••. Sokat, igen sokat gondolkodom azon, hogy a még él6 
bajtársaim miért hallgatnak? Miért nem jegyzik fel élményeiket, csend6ri 
szolgálatuk alatt tö~ténteket? Hiszen a csend6ri szolgálat igaz, hogy ·, 
nehéz és felel6sségteljes volt, de színes is, mint egy 6riási mozaik-kép 
és szép! Ami pedig a kritizálást illeti, a jav&slat, épít6 kritika meg
járja, de, amikor a kritikába kis gyanúsítást is belekevernek, ez már 
bosszant6! ••• " 

D. I. ( Gaiberg, BRn.) 1985.II.10.-én ••• n Sajnos, most is egyedül ün
neplem eme, nekünk úgysz6lván egyetlen .emléknapunkat. J6llehet a j6 E.S. · 
a múlt évbe október 6.-án a frankfurti nemzetközi könyvkiállításon szemé
lyesen meghívott, hogy 6 ezt az ünnepet minden évben meg~endezi ott, Mün
chenben, amíg él! Mindenkor kihangsúlyoz za azt, hogy 6t erre kötelezi az 
édesapjára va16 emlékezés. Milyen szép és üdvös, hogy éppen . egy csend6r
gyermek meri vállalni ezt, akkor, amid6n ott és a szoros környezetben 
annyian ~nek csendőrök. Sajnos, a virus mérgezésem nem gy6gyult teljesen, 
ezért nem tudok Münchenbe utazni . így, egyedOl, a régi B.L.-ekb61 olvas
gatom, hogy régebben és a közelmultban másutt, miként ünnepelték meg a 
sz~nt napot. 

Elküldtem 30 kanadai dollárt a B.L.-re, mert ennek a fenntartását mind
halálig szükségesnek vélem. Nemcsak a sz6rakozásunkra, hanem a h6si ha
lált halt bajtársainkra és a még börtönben síny16d6kre val6 emlékezés 
miatt. A B.L. kitOnő kezekbe került. Annak minden sora egy-egy él~ény. 
Kérem a Magyarok Nagyistenét, hogy mtndnyájuknak adjon er6t és egészséget, 
hogy még nagyon sokáig kiadhassák és mi meg olvashassuk! ••• Hálás kö
szönet minde nért és az ott élő ismer6s éR ismeretlen Bajtársaknak, így, 
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a türelmes papíron kívánok további j6 egészséget és más, minden j6kat •• " 
P.J. (Lethbridge, Albertq.,Kanada) 1985.11.5 •••. n Megkaptam a B.L. 

mindkét példányát. Unalmas 6ráimban sokszor végiglapozgatom. Ilyenkor 
mindíg fáj6 szívvel gondolok az elmult szép id6kre. Sajnos, hogy már 
nagyon megfogytak soraink ••• Már j6magam is a 74-et taposom. Legtöbb
ször már csak teher az élet. Sajnos egészségi állapotom nagyon leromlott 
az ut~bbi id6ben, alig van er6m. Még bottal is nagyon nehezen . tudok mo
zogni, helyhez vagyok kötve. Egyet nagyon szeretnék még megérni, amikor 
majd szeretett Hazánkba újra kitl1zhessük a .koronás zászI6nk ••• Köszönöm 
a februári ünnepségre val6 meghívást. Sajnos, egészségi állapotom nem 
engedi m~g, hogy részt vehessek, pedig nagyon szeretném. Azonban a nagy 
napon Veletek együtt, gondolatban, érzésben ott leszek és meghajtom a 
kegyelet zász16ját. Kérem, valamennyi ott él6 bajtársamat, ha idejük en
gedi, bármikor látogassanak meg, örömmel venném! A közelgő helyi talál
koz6 alkalmával, valamennyi bajtársamnak j6 kívánságaimat és üdvözletemet 
küldöm és maradok igaz bajtársi szeretettel. 20.00 dollárt a levélben., ,I) 

mellékelten küldök ••• n . L. U 

- - - - - - - -. . . . . . . 
IX. 

ÉRTESíTÉSEK NYUGTAZASOK 

HELYESBíTÉS 

, ..... ...l .. ·~.lJ 

{"IIJEolo't 
ll.! :1 ~(J :"l 

A BAJTARSI LEVÉL 1984/2. szám borít6lapjának 1. oldalár61 központf' 
tájékoztatónk harmincnyolc évvel ezel6tt Ft.SUBIK KÁROLY prelátus-kano
nok által javasolt neve, a "BAJTÁRSI LEVÉL", nyómdatechnikai okokb61~ 
sajnálatosan lemaradt. A név változatlanul: 

" B A J T Á R S I L E V É L n. 

Szíves elnézést kérünk. Bajtársaink a hiányosságot észrevételezték.Ez 
azt mutatja, hogya csend6r szeme a régi maradt,- szemüveggel is. (F6-
szerkeszt6. ) 

ezúton -

1881-1981 csend6rmellkép, plakett, bronzszínben, 5 X 8" nagyságban a 
Jubileumi Csend6r mellszoborr61 7 1/2 X 10" nagyságú falapra erc5sítve · 
Domokos Sándor alkotása. Ára: 15.00 kanadai dollár, melyb61 5.00 dóllárt 
a B.L.Javára használunk fel. 

Megrendelhet6 a fenti összeg beküldése mellett a Kiad6hívatalt61. 
Cím: Veterans' Association, 712-54th Ave., S.W. Calgary, Alberta Canada, 

T2V OEl 
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A NöVEKVő NYOMTATÁSI ÉS POSTAKöLTSÉG RE való tekintettel, csak azoknak 
a .bajtársaknak tudjuk postázni a B.L.-t, akik elküldik hozzájárulásukat, 
vagy ÉRTEStTENEK, hogy egészségi, vagy más okok a~aályozzák 6ket ebben. 
6k tovább kapják a B.L.-t. 

Ellenkez6 esetben el kell fogadnunk, hogya B.L. nem jut el a címzett 
kezeihez, mert a cím megváltozott anélkQl, hogy err6l mi értesíté5t kap
tunk volna~ t~y a további kUldést beszüntetjük. 

- - - - - - - -. . . . . . . 
. ' A.z . MKCsBK . Vezet6sége 

ezl1ton is köszönettel nyugtázza Közösségünk fönnmaradását biztos!tó 
felülfizetéseket, az önkénteshozzájárulásokat és egyéb pénzkUldem'nyeket: 

B.Á. BL US 
v.K.E. BL 
Dr.Sz.S. BL 
ifj.v.K.Z. BL US 
M.B. BL 
v.Á.A.Z. BL US 
dr.K.S. BL US 
özv.N.S-né BL 
P.I. BL US 
F.F. BL 
v.Cs. r. BL 
dr.F.Gy. BL 
Sz .L. BL 
Sz.S. BL 
Sz.L. BL 
V.S.L. BL US 
T.J: l BL US 
R.A. . BL DM 
v. S . \1. . ,,' ~L US 

• I. 

r-, . 

S.A. ~ ' BL US 
K.F.F. BL US 
Hamiltoni 

csoport BL 
v.H.J. BL 
R.I.F. BL US 
v.N.L. BL US 
dr.B.I. BL US 
Cs .• L. BL 
dr.v.,Sz.F. BL 
U.J. BL 
L~M. BL 
özv.S.M-né BL 
v.Sz ~·L'J. BL 
Sao Paolo 
csoport BL US 

Adelaide 
csoport BL 

1984 augusztus 11 - december 310-ig: 
20.00 
12.00 
20.00 
30.00 
25.00 
10.00 
20.00 
12.00 
20.00 
25.00 
50.00 
50.00 
25.00 
15.00 
20.00 
50.00 
25.00 
20.00 
20 .. 00 

10.00 
20.00. 

200.00 
.55.00 

20.00 
5.00 

20.00 
20.00 
12.00 
50.00 
15.00 
30.00 
20.00 

20.00 

173.00 

v.D.Gy. 
G.M. 
B.A. 

v.T.P.F. 
ifj. T. r. 

H.A. 
B.B. 
F.Zs. 
S.L. 
P.J. 
H-né E. 

dr.Sz.L. 
H.D.F. 
P.J. 
F.A. 

8zv.B.B-né 
dr.H.E. 

B.I. 

BL US 15.00 v.N.L. aL US 
DL 12.00 Calgary csoport 
BL 50.00 Cs.J. BL 
BL 20.00 T.K. BL US 
BL US 25.00 K.F. BL 
BL US 12.00 dr.M.T. BL US 
BL 30.oP Cs.F. · Cs.Pl. 
BL 18.00 L.F. BL 
BL 20.00 Cal gary csoport 
BL20.00 M.I. BL ' US 
BL US 10.00 id.K.L. BL 
BL 20.00 S.F. BL 
BL 25.00 C'B.F. BL 
BL 12 .00 B • L. . BL 
BL 12.00 K.J. BL 
BL 12.00 , S.A. BL US 
BL 20.00 özv. Gy. ö-néBL 
BL 15.00 S.A. BL 

Cal gary csoport 

1985 január 1 - február 28.-il: 

V.G. BL 20.00 P.J. 
Cs.L. 
v.T.P.F. 
K.I. 

BL US 
BL 

5.00 v.N.L. 
10.00 v.Á.A.Z. 

BL US 
BL US 
BL US 
BL 

v.H.J. 
dr.Sz.K. 

M.L. 
v.T.P.F. 
v.K.L. 
v.Cz.G. 

D.S. 
D.S. 
S. r. 

v.Á.A.Z. 
v.G.Á. 
ifj.H.J. 

BL 
Pl. 
BL 
BL 
BL 
BL 
BL 
BL 

Posta 
BL 

S.A. 
BL 
BL 

US 13.00 M.I. 
45.00 P.Ch. 

US 50.00 K~G. 
15.00 P.B. 
10.00 B.J. 
12.00 P.J. , 

US 10.00 Cs.J. 

BL 
BL US 
aL 

. aL 
BL 
BL 

15.00 Cs.J. Posta 
10.00 'D.I. BL 
20.00 Calgary 
27.00 csoport BL 
10.00 v.B.T.E. BL 
35.00 

1985 március 1 - 11-ig 
M.J. BL 
K.J. BL 
V.Gy. BL US 
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15.00 dr.K.L. 
25.00 S.K. 
15.00 

BL 
BL US 

5.00 
48.00 
20.00 
2&>.00 
2.0.00 
20.00 

. 150.00 
12.00 
36.00 
25.00 
25.00 
20.00 
20.00 
20.00 
12.00 
15.00 
25.00 
12.00 
12.00 

10.00 
5.00 

10.00 
20.00 
18.95 
20.00 
25.00 
15.00 
20.00 
50.00 
10.00 
30.00 

36.00 
12.00 

30.00 
20.00 



LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT: 

SZABOLCSI R. BÉLA 
A Megállapodáshoz 

A "Megállapodást", annak alaki és jogi tévedései' miatt nem fogadom el 
és a "csendőr" szónak a Muzeum nevében való használatához ragaszkodom. 

Indokaim: 
1.) A Muzeumot, a B.L. felhívásai alapján csend6r tárgyakb6l alapí

tották és csnedór adományokból tartották fenn. A "Floridai Bajtársi 
Levélben" a MKCsBK akkori vezet6je megszavaztatta a Nyugaton maködő Csen
dőr Csoportokat, melyek a Muzeumot egyhangúlag "Csendőr Muzeumnak" nyil
vánították és azt, önálló intézményként véglegesen Budapesten akarják 
elhelyezni. . 

2.) A mostani "Megállapodás" elismeri ugyan, . az ajándéktárgyak kizá
rólagos csend6r tulajdonjogát, de ugyanakkor kijelenti, hogya múzeumór . 
lemond a csend6r muzeumi tárgyak tulajdonjogáról, mely átszáll a "M.kir. 
Fegyveres Er6k Muzeum"-ára. Jelenleg a Fegyveres Eróknek Toront6ban nincs 
muzeumuk, tehát a 14 éve fennálló Csend6r Muzeum tulajdonjoga nem száll
hat át olyan intézményre, amely még nem is létezik. Ezen kival az 1.pont 
alapján a lemondó nem illetékes a tulajdonjog átruházására, mert a Muzeum 
nem az ő tulajdona, igy az átruházás jogtalan. 

3.) A Floridai Bajtársi Levél véleménykutatása alapján feltételezhe
tó, hogya Megállapodás legfontosabb jogi eleme - a közös beleegyezés,
(mutual assent,) hiányzik, tehát a tulajdonjogi átruházás ezen az alapon 
is kifogásolható. 

4.) A "Muzeumi Bizottság"-ot, csak egyetlen'csendőr csoport képvise
li a Magyar Házzal szemben, míg az adományokat gyajtő és a muzeumot fenn
tartó csoportokat és egyéneket teljesen kizárták onnan, habár a Megálla
podás szerint, a távollév6k "proxi"-val is szavazhatnak. . 

5.) A jelenlegi Megállapodás . alapján, komolyaggályaim vannak, hogy 
az MKCsBK tagjainak halála után a csendőr értékek háttérbe szorulhatnak, 
ezért a Muzeum csendőrségi anyagának törvényszera inkorporálását "Pin
czés Zoltán Csendőr Muzeum " néven biztositani .kívánom. 

Ez a megoldás lehetővé tenné, hogya Csend6r Muzeum mellett a katonai 
emléktárgyakból "M.kir.Fegyveres Erők" (vagy katonai) Muzeum létesüljön 
a Magyar Ház kereténbelül. A két Muzeum szépen megférhetne egymás mel
lett, csupán egy kis bajtársiasság kellene hozzá. 

Amikor elismerem a muzeumór multban tett érdemeit és a torontói Magyar 
Ház nemes gesztu'sát, fenntartom m~gamnak és a velem egyformán érzc5knek 
azt a jogát, hogya "Megállapodást" ebben a formában visszautasíthassuk 
és a továbbiakban saját lelkiismeretünk szerint cselekedhessUnk. 

1985 március 15.-

- - - - - - - -. . . . . . . 
A szerkesztő a bajtársak elnézését kéri, a betegség következ.tében e16-

állott postázási késedelem miatt. 
Domokos Sándor. 
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A CSEND6RSÉG ÚTTöR6I címmel írta meg dr.PRESZLY LóRÁND, a magyarság 
els6 nagy jainak történeté t és életra j zát az intézmény mai . formájának öt
ven éves fennállása alkalmából . Nem rég jelent meg ez a többszáz életraj
zot tartalmaz6 értékes és avatott könyv, mint a szerző" A magyar királyi 
Csendőrség története" c. megelőző mavének kiegészítése. 

Az új ma elé gr6f Bethlen István miniszterelnök írt elősz6t, melyből 
a következő mondatokat ragadjuk ki: " A magyar királyi Csendőrség intéz
ménye; hazánknak egyik els6rendl1 tényez6je .•• Az ötven év határmesgyéjé
nél helyes érzékkel állít emléket a könyv ír6ja - Preszly L6ránd dr.- a 
Csend6rség úttör6inek ••• " 

PANAJOTT SANDOR, nyugállományú altábornagy írt a könyvhöz,terjedelmes 
és érdekes "Bevezetés"-t, mely lebilincsel6 epiz6dokban vázolja a mai ma
gyar, eur6pai nív6jú csend6rség h6skorát. Az egykori csend6rök, nemcsak a 
puszta fegyveres hatalom, de éppen annyira az ész eszközeivel is küzdöt-: 
tek a rend biztosításáért. Jellemző ·erre a székelyhidi eset. Megölték a 
községi bír6t, a tettest pedig senki sem akarta elárulni. BENE ELEK csen
dőr6rmester erre a falu-szája bábaasszony pipogya férjét záratta le a 
váddal, mire a felesége egy-kettőre kivallotta az igazi gyilkos nevét. 

A "Befejezés"-ben a szerző leírja, hogy hogyan adta át az 1850 táján 
császári pátenssel felállított, gyl1lölt zsandárság helyét az egyes vár
megyék által az 1867-ben megszervezett "pandurság"-nak, s hogya pandur
ság hogyan veszítette el csakhamar lába al6l a talajt, éppen az egyetemes 
vezetés hiánya folytán. Színesen mondja el, a mai csend6rség megszületé
sét 1876-ban, s hogy végal miként lett belőle az egykori kesera emlékl1 
zsandárság helyett 1881-ben, az egész ország megbecsült intézménye. 

Ezen a ponton az első úttör6k összességén kíval, kUlönösen TöRöK 'FE
RENC táborszernagy szervező ~rejének és szaktudásának ad6zik a szerző. 

"Befejezés"-t a következő lendületes szavakkal végzi: ilE derék fér
fiak olyan örökséget hagytak ránk, amely fényesen állotta ki a félszáza
dos pr6bát. J6l és helyesen cselekszenek az ut6dok, ha a történelembe,- ' 
mint tükörbe - pillantva megkísérlik életüket e nagy férfiak erényeihez 
mérni, mert ezzel nem csak önmagukat tennék gazdagabbá, ' hanem előbbre 
vinnék az intézmény sorsát, amelyen ők, - a kivá16 el6dök - kötelességei
ketolyan híven teljesitve, kitart6an s nagy szeretettel munkálkodtak." 

Az a könyvkritika megjelent a TOLNAI VILAGLAPJA képes hetilap 1927-ben 
kiadott egyik számában. Preszly Loránt könyve 1926-ban jelent meg Buda
pesten. Mikor 1867-ben az osztrák zsandárezredeket Magyarországon felosz~ 
latták, az erdélyi 10. zsandárezred Kakastollas kalapjával továbbra is 
a helyén maradt. Amikor a magyar kormány ezt az ezredet 1876 május 1.-vel 
Erdélyi Csendőrs~g néven átvette, kalapjá't is megtartotta. ( Az 58 évvel 
ezelőtt megjelent méltatást KORPONAY MIKLÓS bS.-unk, a Rák6czi Alapítvány 
- Toronto,Ont.Kanada- elnöke juttatta él a Szerkeszt6séghez, kinek ezúton 
is köszönetet mondunk. Szerk.) 

NEMZETI ÚJSAG, "Magyarország nem volt, hanem lesz!" címen, 1984 májusá
ban, Ausztráliában (Fish Creek, VIC.) független, magyar nemzetpolitikai 
havi foly6írat jelent meg. Alapít6ja, fele16s szerkesztője és kiad6ja 
dr. ENDREY ANTAL, Q.C., ny. Victoria állambeli táblabír6, egyetemi e16adó, 
történész. A decemberi szám, CSEPELYI RUDOLF, Ft.KRUPA SÁNDOR OFM., RUTT- ' 
KAY ARNOLD, BAGOSSY LASZLÓ, DUNAI ÁKos, dr.HALMOS MILAN cikkeit hozza. 

Dr. ERDE Y megkezdte Erdély történelmének megírását. A könyv címe:"The 
other Hungary" lesz, ezzel is kiemelve, hogy Erdély történelme magyar tör- ' 
ténelem. Készal6 könyvéb6l "The land beyond the forest" címen hoz a de
cemberi szám részletet. 

Cím: Dr.A.Endrey, Eastways Road, Fish Creek, VIC.39 55 Australia. 
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