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HÍJl.dc ~gy Is'~nb~n. hisuk ~KY hal.áb~n. 
/liJl.~1c egy ÍJuni örök igCJl,Jdgban. 
Hisuk Magyarorsr.dg ldlámadásában! 
Ámt>n. 
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MAGYAR KIRÁLYI CSENDÓR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG 

alakulási év 1949, Gráz,Ausztria. Vezető 1950-1960-ig: 
néhai nemes folkusfalvi FOLKUSHÁZI LAJOS ,ny .á.m.kir. altábornagy 

a m.kir.Csendőrség volt felügyelője. 

ÖNKÉNT ÉS ÖNZETLENÜL INTÉZI VILÁGSZERVEZETÜNK TÁJÉKOZTATÓ, NYiLVÁNTARTÓ ÉS 
SEGÉLYÜGYI SZOLGÁLATÁT. 

vitéz Szendi József 
segélyalap kezelő 

pénztáros (Sarasota) 

ifj.vitéz Kőrössy Zoltán 
jelvény-éremkezelő 

Vörös Imre 
ellenőr 

A./ KÖZPONTI VEZETŐSÉG 

Dr. Kiss Gyula 
központi vezető 

Dr. Szalontai Sándor 
a toronto i csoport vezetője 

vitéz Rácz István 
központi pénztáros 

B./ BAJTÁRSI LEVÉL 

Domokos Sándor 
Bajtársi Levél 
főszerkesztő 

,Fazekas Laj os 
nyílvánt'artó 

Varga István 
ellenőr 

Az MKCsBK hívatalos lapja,központi tájékoztatója,Beszámol közösségi, 
egyesületi és társadalmi eseményeinkről,a magyar élet híreiről világ
szerte. 

Személyi hírek,könyvszemle,közérdekű levelek és értesítések,valamint 
a hozzájárulások nyugtázása minden számban. 

Alapította,megindította és terjesztette Gráz-ban(Stájerország,Auszt
ria)és környékén,1947.VI.21-1949-ig a "Gráz-i Magyar Csendőrök Bajtár
si Asztaltársaság"-a,utána az MKCsBK 1951-ig. 

Ugyvezető,levelező,szerkesztő és kiadó:Jegenyés pál főtörm.jElnök: 
néhai vitéz Karsay Jenő alez. 

Szerkesztette és kiadta Bregenzben,Dreibergenben,majd Utrechtben 
1951.V.12-től 1964.IX.5.-ig:néhai vitéz Karsay Jenő alez.jmunkatárs: 
néhai vitéz Karsay Jenőné,születetett Gerencsér Lily. 

Szerkesztette és kiadta Islingtonban,majd Etobicoke-ben 1964.X.1-től 
1975.VI.10.-ig:néhai vitéz Kövendy Károly CM.százados. 

Szerkesztette és kiadta 1975. VII. 1-től 1981 .XII .31 .'-ig Calgary-ban, 
(Alberta,Kanada): dr.Kiss Gyula és a Szerkesztő Bizottság. 

Szerkesztette és kiadta,(Vezetői Bajtársi Levél néven)Sarasotában, 
(Florida,USA.) 1982.I.1.-től 1983.V.31.-ig:vitéz nemes Baranchi Tamás
ka Endre. 

Szerkeszti 1983.VI.1.-től a Szerkesztő Bizottság,s kiadja a Vezetőség: 
vitéz Keresztes LaJ'os Domok Sá d os n or Dr. Kiss Gyula 

lektor főszerkesztő felelős kiadó 

Minden cikkért és közlernényért,annak szerzője,a közlésért a kiadó felelős. 



MAGYAR KIRÁLYI CSENDÖR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG. 
~zám 

1987 , 
EMLEKLAP 

NEGYVEN évvel ezeldtt, 1947 június 21-én, Grázban, 

Ausztriában, hét magyar királyi csendlSrtiszthelyettes 
Jegenyés pál főtörm. vezetésével megalapította a 

Grázi Magyar Csendőr Bajtársi Asztaltársaságot 

a menekOlt csendörök segélyezésére. 

1948-ban v. Karsay Jenő alezredes sel együtt megindítottak 

Bajtársi Levél néven 
központi tajékoztat6nkat, 

majd 1949-ben életre hívták 

az azóta is meg szakítás nélkül müködö 
Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösséget. 

A BAJTÁRSI LEVÉL 1987-ben negyvenedik évfolyamába lép~ 
ENNEK 

emlékére 

a Bajtársi Levél áldozatos támogatásáért 

DICSÉRŐ ELISMERÉSEMET és HÁLÁS KÖSZÖNETEMET 

fejezem ki. 

HfvEN, BECSÜLETTEL, ViTÉZÜL! 
Kelt Calgaryban (Alberta,Canada) 1987 február 14-én 

Csendörnapon .. 

Domokos Sándor 
a Bajtársi Levél 
főszerkesztője 

Dr. Kiss Gyula 
MKCsBK 

központi vezető. 



MAGYAR KIRÁLYI CSEND6R BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG 

KÖZPONTI VEZET6 

VETERANS' ASSOCIATION OF THE FORMER ROYAL HUNGARIAN GENDARMERIE 

Központ: Administration Centre: 

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

KANADA 

1.sz.1987 1987 február 14.-én 
Csoport és szórványainknak. 

Kedves jó Bajtársaim ! 

A Mindenható kegyelméből fölvirradt a m.kir.Csendőrség, volt Testü
letünk alapításának 106. évfordulója. Jöjjetek össze e napon, a koráb
bi évekhez hasonlóan és beszélgessetek el újra egymással. 

Emlékezzünk meg mindenek előtt az ország határai és a közbiztonság 
védelmében életüket áldozó, elesett csendőreinkről, a mi hőseinkről és 
mártírjainkról. Éledjen fel Közöttetek újra az emlékezés, mely ma a mi 
drága közös örökségünk. 

Az elmult esztendő eseményei közül kiemelkednek az 56-os magyar sza
badságharc 30. éves évfordulóján tartott ünnepi megemlékezések. Ezek 
szinte minden helyen csoport jaink és a helyi magyarság szervezeteinek 
osztatlan együttműködésével folytak le, legtöbbször két nyelven, nagy 
nyilvánosság előtt, nagy sikerrel. 

Álláspontunk továbbra is változatlan: Szabadságot Magyarországnak, 
méltó elismerést közbiztonsági szolgálatát 64 éven át hűséggel telje
sített M.Kir. Csendőrségnek! 

Az 1987-es esztendő Közösségünk egyik jelentőségteljes évfordulójá
ra irányítja tekintetünket. Junius 21.-én negyven éve lesz annak,hogy 
Grazban, Ausztriában, Jegenyés pál főtörm. hat társával hatósági enge
déllyel megalapította a Magyar Csendőr Bajtársi Asztaltársaságot. Cél
juk a brit. Zónába menekült csendőrök megsegítése és összefogása volt. 
Ehhez az Asztaltársasághoz csatlakozott 1948-ban v.Karsay Jenő alez., 
akit elnöknek választottak. Ugyanezen évben, november 20.-án Jegenyés 
főtörm. szerkesztésében kiadták a BAJTÁRSI LEVÉL I.évfolyam 1.számát. 
Két év mulva pedig, 1949-ben,a kivándorló bajtársakkal való kapcsolat 
fenntartására az Asztaltársaságból megalapították az MKCsBK-t. Első 
vezetője lett v. Karsay alez. 

A B.L. ebben az évben belépett negyvenedik évfolyamába. A Kp. Veze
~őség Emléklapot ad ki az évfordulóra. 

Illesse köszönet, hála, elismerés az alapítókat, továbbá azokat, 
akik a munkát átvették, akik nehéz időben töretlen hittel és remény
séggel ápolták a testületi szellemet, melyet örökségül hagynak az utó
kornak. A kitartó hűség és tántoríthatatlan hit vezessen mindannyiun
kat a keresztény Magyarország feltámadásához! 

Híven! Becsülettel! Vitézül! 

- t -
központi 



ÖSSZEsíTÉS 

az MKCsBK Központ (Calgary,Alberta,Kanada) bevétel és kiadásairól 

1986 január 1-től december 31-ig 

BEVÉTELEK: KIADÁSOK: 

Önkéntes hozzájárulások, 
adományok 
a B.L.-re 

Egyéb 

4,307.98 

91.00 

Bankátváltás 
Bankkamat 
Banktól esedékes 

BANK 

1985.XII.31.-én: 

T.D. 

C.A. 

7,000.00 

2,931.74 

4,398.98 

433.87 
519.60 

15.00 

5,367.45 

9,931.74 

Nyomdaköltség 
Szállítás 
Postaköltség 
Iroda és sokszorosítások 
Telefon 
Tagdíj K.M.Sz.és helyben 
Egyéb 

ADOMÁNYOK: . 

1986 Karácsonyi Segély 

Hungaria Bál-1987 Védnökség 

BANKBETÉTEK: 

T.D.1986.XII.22. 8,393.07 

C.A.1986.XII.31. 1,532.29 

3,075.30 
100.05 

1,165.34 
181.03 
68.45 
40.00 
20.00 

4,650.17 

673.66 

50.00 

9,925.36 

ÖSSZESEN: 15,299.19 ÖSSZESEN: 15,299.19 
========= --~ ========= 

nL 6~,1I~0 

. ~ (ff;:/1 rr~ vmrOstt \~ ~~ ~/'"---. ~~~ 
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Kö zpor c_' v e z e to ~Á .A~.,. h.o~p ontl pen z Garos 
~ 1t '~~i~ 

'~~' . ..;..'; ..... pY.":" '~ ' 

R o v a n c s o l t é s r e n d b e n t a l á l t u le : 

CalGa ry , 1987 január 13 - á n 
• • • • • • • 

J, .' )J; .. . '11.«~v: .. ?!:1:~;' .... . y.~~ ... ~...... Ó··· 
Elleno"" Ellennr 

II. 
SZEMÉLYI HíREK KITÜNTETÉS 

A MAGYAR KIRÁLYI CSEND6R BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG Központi Vezetője,1987 
február 14.-én, Csendőrnapon DícSÉR6 ELISMERÉSSEL tüntette ki 

MÁTHÉ JEN6 
szkv.m.kir.cső.őrmestert,párizsi csoportunk,szórványunk vezetőjét,tes
tületi eszményeink hűséges ápolásáért, a testvér bajtársi egyesületek
kel 27 éven át végzett odaadó és igen eredményes együttműködéséért, 
Párizsból Nantes (Franciaország) városba való átköltözködése alkalmá
val. (5.szám/1987). 

- 2 -



GRATULÁCIÓ 

Ebesfalvi vitéz LENGYEL BÉLA m.kir.altbgy. (Graz,Ausztria) ,Tes-
tületünk régi barátja, az ausztriai magyarság szószólója, a Bajtársi 
Levélolvasója, 1987.IV.18.-án tölti be 90. évét.Kívánunk Altábor
nagy úrnak, tisztelt bajtársunknak további erőt, egészséget születés
napja alkalmából, hogy ezután is sikeresen képviselhesse érdekeinket 
és az egész magyarság ügyét. Isten éltesse mindannyiunk szeretetében! 

vitéz ÁGHY-ASBÓTH ZOLTÁN ezds. úr (Muskego, WISC.USA) Északameri
kában élő legidősebb bajtársunk 1986.XII.7.-én töltötte be 90.élet
évét családja körében. Zoltán Bátyánk ma is részt vesz Közösségünk 
életében, a B.L.-nek levelező munkatársa. Kérjük a Mindenhatót,tartsa 
meg öt egészségben,erőben,segítsen minket továpbra is értékes tapasz
talataival és adjon még sok örömet Neki a kedves családi körben. 

Központi Vezető bajtársunk levélben fejezte ki mindannyiunk szeren
csekívánatait. 

JEGENYÉS PÁL főtörm. (Baxter,MN.USA) a B.L. volt szérkeszt0je,az 
MKCsBK egyik alapítója, Chicago-i (ILL.,USA) csoportunk volt vezetője, 
1986.XI.1.-én ünnepelte 50 éves aranylakodalmát,feleségével,született 
KOVÁCS ARANKÁ-val szép családjuk és jóbarátaik körében. Ugyanezen al
kalommal tartotta LÁSZLÓ fiuk (US főtörm.) 25.éves házassági évfordu
lóját. Szentmise,majd az egyik vendéglőben adott bankett után a tár
saság a házhoz vonult és ott szerető jókívánságaikkal halmozták el az 
ünnepeIteket. (J.P.1986,X1.11.) 

FADGYAS LÁSZLÓ fhdgy., (Melbourne,VIC.,Ausztrália) bajtársunkat,aki 
tevékeny részt vesz az ausztrál vívó és a magyar közéletben, szerkesz
ti az "AUSZTRÁLIAI ~..AGYARSÁG"-ot, 1986 szeptemberében a Victoriai Ma
gyar Szövetség elnökévé választották. Ezenkívűl elvállalta az MHBK 
Victoria-i főcsoportvezetését. (U.M. 1986.XI.5.) 

Nt. Dr. SZABÓ KÁROLY szds. (Madison,WISC.,USA) egyetemi tanár baj
társunknak a Wisconsin-i Állami Egyetem kormányzója és igazgatótanácsa 
1985 juliusában tartott teljes ülésén nyugállományba való vonulása al
kalmából, a könyvtári tudományok terén hosszú éveken át végzett ered
ményes munkássága elismeréseképpen a II Professor Emeritus " megtiszte
lő címet és jelleget adományozta. ( Dr.Sz.K. 1986.X1.10.) 

Dr.' FÜRY LAJOS tart.hu.hdgy., (Fla.USA) tb.csendőr, írót, vitéz JÓ
ZSEF ÁRPÁD kir.herceg, a Vitézek Főkapitánya négy évtizedes magyar 
emigrációs munkájának elismeréseképpen, 1986.VIII.30.-án a Vitézi Rend 
Nemzetvédelmi Tagozatába fölvette. A kitüntetést vitéz LEVALT-JEZIERS
KI LÁSZLÓ USA déli székkapitány, tb.cső, nyújtotta át kitüntetett baj
társunknak. (F.B.H. 1986.IV.3.szám). 

Bajtársainknak évfordulójuk alkalmából és a kitüntetetteknek és az 
új munkakörhöz szeretettel gratulálunk és szerencsekívánatainkat küld
jük. 

SZÜLETÉS 

Ifj. SZABÓ GELLÉRT és felesége született ÖSZ DEBBIE-nek, 1987.1.10.
én Calgaryban (Alberta,Kanada) kisleányuk született,aki a keresztség
ben Jessica Elize nevet kapta. Az újszülött SZABÓ GELLÉRT hdgy.bs.
unknak és felesége született OLAJOS MARGIT-nak első unokája. 

Szívből gratulálunk és kívánunk egészséget az újszülöttnek, sok 
örömet a szülőknek, a családnak és a nagyszülőknek is. 

- 3 -



BETEGSÉGEK - FELGYÓGYULÁS OK 

MÁTHÉ JEN6 (Nantes ,Franciaország) , MKCsBK párizsi csop.vez.1986 
októberében súlyos tüdőgyulladásból, orvosi kezelés és feleségének 
odaadó ápolása segítségével felépült, s nov.4-iki levele szerint utó
hatás nem maradt és már visszanyerte az elvesztett kilókat is. Fel
gyógyulása után, családi okokból átköltözködtek Nantes városába,hogy 
az unokákhoz közelebb legyenek. (M.J.1986,XI.4.) 

MOLNÁR BÁLINT (Heudon, Franciaország) bS.-at súlyos szívkrízissel 
szállították kórházba, hol operáción esett át. Három erét cserélték 
ki a lábszárából kivett erekkel. öt heti ellenőrzés után hazabocsá
tották, hol elég jól érzi magát. (T.J.1986.X.15.;+ M.B.1986.XII.10.) 

SZÁDAY BÉLA (Mt. Waverley, VIC.Ausztrália) bS.-unkat 1986.IX.16.
án tüdőrákkal sikeresen megoperálták. Egyik tüdejének 1/3-át kivették, 
melyhez egy borda elvesztése is hozzájárult. Két hét mulva engedték 
ki a kórházból és igen jó hangulatban köszönte meg melbourne-i baj
társainak együttérző jókívánatait. (Dr.Sz.E. 1986.X.14.-) ·· 

vitéz SZENDI JÓZSEFNÉ (Sarasota,FLA.,USA) v.SZENDI JÓZSEF bs., a 
vezetőség tagjának felesége, a helybeli, majd a clevelandi kliniká
kon nov. és dec.-ben kivizsgáláson esett át. Majd orvosi kezelést és 
vérátömlesztést kapott. A gyógyulás útján van. (v.Sz.J.1987.II.10.-) 

BATA JÓZSEF (Rotenburg, Fulda,BRD.) a B.L. régi munkatársa 1986 
őszén kórházban volt, járási nehézségei voltak, mankókat kapott.Baj
társai üdvözlőlapjára így ír: .. Igaz, kórházban voltam, de a Jóisten 
kisegített onnan, bár most is, csak csoszogva bírok járni, de jároga
tok és élek a kedves ápolóm segítségével ... " (B.J.1986.XI.21.-) 

vitéz NAGY LAJOS (Spring Hill, FLA.USA.) főtörm., a B.L. egyik 
legrégibb levelező munkatársa több kórházi kezelés után jan.5.-én is
mét szemorvosnál volt, .. kimondták az utolsó szót, minden erölködés 
hiába való, segíteni nem lehet, még szemüveggel sem."(1987.I.7.-) 

PÉTERFFY ZSOMBOR (Glenhuntly, VIC.Ausztrália) szds.,Melbourne-i 
csoportunk pénztárosának bal szemét fogják ismételten szürkehályog 
miatt megoperálni 1987.I.17.-én. A korábban esedékes operációt az á
polók sztrájkja miatt el kellett halasztani. (1986.XI.28.-) 

vitéz BOROS JEN6 (Fort Lauderdale, FLA.,USA.) őrm.bs.-unk 1986 nya
rán súlyos operáción ment keresztűl. A műtét annyiban volt sikeres, 
hogy utána addig szinte kibírhatatlan fájdalmai enyhültek. Annak el
lenére, hogya súlyos arthritis fájdalmai nem szüntek meg teljesen, 
az operáció után állapota meglehetősen javult. (v.Sz.J.1987.II.10.-) 

Jobbulást, erőt, egészséget és teljes felgyógyulást kívánunk 

bajtársainknak 

+ + + 

Bár a B. ·L ~ már Húsvét után fog Bajtársainkhoz megérkezni, 

a Szerkesztőség ezen alkalomból kíván sok boldogságot, 

megelégedett szép Húsvétot a Feltámadás örök ünnepére! 
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HALOTTAINK 

vitéz ÁGHY-ASBÓTH ZOLTÁNNÉ, született HUTTINGER ELFRIEDA, vitéz 
ÁGHY-ASBÓTH ZOLTÁN ezds. úr felesége boldog házasságának 66. évében 
hosszabb betegeskedés után Muskego-ban (Wisc.,USA) 1986.X.3.-án visz
szaadta lelkét Teremtőjének. 

Pozsonyban született, honnan szülei Savanyúkútra (Sopron vm.) köl
töztek. 1920-ban esküdtek. Házasságukból két gyermek született. Zoltán 
Géza cső.hdgy. Budapest védelmében hősi halált halt, Dalma, Pallagi 
Viktor felesége, kik nagy szeretettel és gondoskodással vették körül , Őket. 
A háború elvesztése után az USA-ba vándoroltak ki 1951-ben és Milwaukee
ben, majd Muskego-ban telepedtek le. Itt élt családjával haláláig, 

X.12.-én temették a Wisconsin Memorial Park kis kápolnájá-ból, az 
ág.ev. (lutheránus) egyház szertartása szerint Nt.SZOCS JÁNOS lelkész 
búcsúztatta szép beszédével. Sokan voltak ott ismerős magyarok,s kí
sérték utolsó útjára. Elhamvasztották. Gyászolják: férje, leánya,veje 
családjuk, a barátok és a Bajtársi Közösség. (v.Á.-A.Z.1986.XI.11.-) 

Dr. BALLÓ ISTVÁNNÉ, MARGIT,dr.Balló István őrgy., az MCsCsK volt 
elnökének hűséges élettársa Clevelandban (OHIO,USA.) 1987.II.21.-én 
súlyos betegség szenvedései után meghalt. 

Búcsúztatását, temetését - a következő s~árrtUllkban hozzuk. (Szerk.) 

UTCZÁS MIHÁLYNÉ, MÁRIA, Utczás Mihály szds., MKCsBK csop.vezető 
felesége, 45 éven át hűséges élettársa, hosszú betegség, szenvedés 
után North Plymton-ban (S.A.Ausztrália), a Southern Cross R.C.Nursing 
Home-ban 1986.X.16.-án szívbénulásban 68 éves korában meghalt. 
1969-1976 között többször agyszélütést szenvedett. 1985-ben kórházi 
kezelés, orvosi felügyelet vált szükségessé. 

,~rje, betegsége egész tartalma alatt odaadó figyelemmel, szeretet
tel gondozta és áldozatosan ápolta. Mikor állapota súlyosbbodott,ter
mészetes gyógymóddal foglalkozó orvossal is felvette a kapcsolatot, 
hogy felesége agyának sérült részeit némileg gyógyítani, regenerálni 
lehessen. A várt eredmény nem következett be. 

Gyászmise X.20.-án volt a Regnum Marianum magyar katolikus otthon 
nagy kápolnájában, a magyarság általános részvéte mellett. Százan fe
lül voltak ott barátok, . ismerősök, minden cső. bajtárs,vagy özvegye 
eljött, hogy búcsút vegyenek. Koporsóját magyar nemzeti zászló borí
totta. Korábban kifejezett kívánságára elhamvasztották. Gyászolják: 
férje, barátaik, a bajtársak odahaza és az újvilágban. 

Nyugodjanak porai békében. (U.M. 1986.XI.1.-) 

Özv. APARVÁRY MÁRTONNÉ, szül. KLÁRIK BORBÁLA, néhai 
Aparváry Márt~n alhadgy. 30 éven át hűséges özvegye,az 
MKCsBK halálálg lelkes tb. tagja, a B.L. hűséges támo
gatója, epeoperáció, majd hosszadalmas kórházi kezelés 
után, 1987.I.1.-én Montrealban (QUE.Kanada) szívgyenge
ségben 92 éves korában csendesen elhunyt. 
1895.IV.3.-án KEMENCÉN (Hont vm.) született és 1914. 
V.20.-án kötött ugyanott házasságot urával, aki ott 
cső.őrspk. volt. 

Ura a 'Testületnél különféle beosztásokban 1939-ig teljesített tényle
ges szolgálatot, mikor is nyugállományba helyezték. 1955-ben érkeztek 
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ki gyermekeikhez. Ura 1956-ban autóbaleset áldozata lett. Ett61 kezd
ve többnyire gyermekeinél élt, kiket és unokáit aggódó szeretettel 
támogatott, segített. 

1986-ban Calgaryból végleg Montrealba költözött, hol epeműtéten 
esett keresztűl. Már a gyógyulás útján volt, mikor elesett és öt heti 
kórházi kezelés következett. Gyenge szíve végül is pontot tett életé~ 
re. Halála előtt két nappal még üdvözletét .küldte Calgaryba, a csendőr 
bajtársaknak, kiknek összejövetelein rendszeresen résztvett. " Nem tu
dom, mikor fogok teljesen felépűlni. Nem fogom elfelejteni eljövete
lemkor mondott búcsúszavaikat ... "- diktálta tollba leányának és küldet
te el hozzájárulását a Bajtársi Levélre. Az üdvözlő lapot még aláírta. 

Gyermekeinek drága édesanyja, családjáért örökké aggódó őrzőangya
luk volt. A nemzeti irányú magyar megmozdulásokat, újságokat és köny~ 
veket lelkesen támogatta. 

Jan.3.-án d.u.12:30-kor koporsóját, fejénél rózsafűzérjével, magyar 
zászlóval takarták le. A gyászmenetet CSERHALMI FERENC őrm., az MKCsBK 
montreali csoportjának vezetője és v. G~CZY MIHÁLY őrm., vezetiék be,a 
gyászmenet élén a Magyarok Nagyasszonya templomba, melyet megtöltöttek 
a bajtársak, a család barátai, jóismerősei. A gyászmisét Ft. CSÓKAY 
KÁROLY S.J. mondta gyönyörű megemlékező szavakkal. Abeszentelésnél 
segédkeztek: Ft. Dr. ZÁCHFALVY ISTVÁR és Ft. DEÁK FERENC S.J .. A bú
csúztatás után a Notre Dame des Neiges temetőbe kísérték, hol a csalá
di sírboltban, ura mellé helyezték örök nyugalomra. 

Gyászolják: Fia, LÁSZLÓ és felesége,szül. SZABADOS MARGIT, leányai, 
BORBÁLA, férjezett GYÓRVÁRY JÓZSEF-né, férje és családjai MÁRIA, fér
jezett v. DETRE GYULÁ-né, férje és családja, unokái, dédunokái,húgai: 
ÖTVÖS ZOLTÁNN~,MÁRTA; JÓSA JENÓN~, GIZELLA, nagyszámú rokonsága,baráti 
köre Kanadában, US-ban és Magyarországon. ( v.D.Gy.,1987.I.9.-) 

Az MKCsBK központi vezetősége, valamint tisztelői, 1987.I.23.-'án 
7 p.m.-kor engesztelő szentmiseáldozaton vettek részt az Árpádházi 
Szent Erzsébet r.k. magyar templomban Calgaryban. 

DEME LAJOS m.kir. cső.százados, a kassai volt csendőrszárny n.pk.,-a 
a Nemzeti Bank aranykészletét őrző csendőr őrkülönítmény pk.-a, az 
MKCsBK volt kanadai területvezetője, a hamiltoni magyarság jól ismert 
vezető tagja, 1987.II.16.-án, 73 éves korában Hamiltonban (Ont.Kanada) 
meghalt. II.19.-én temették általános részvét mellett. 

Búcsúztatását később hozzuk. ( S.M.1987.II.25.) 

KOMÁROMY KÁROLY JÓZSEF ISTVÁN, m.kir.cső.főhadnagy, az MKCsBK 
melbourne-i (VIC.Ausztrália) csoport jához tartozó hűséges tagja,1986. 
IX.15.-én, boldog házasságának 42. évében 66 éves korában Hobart-ban 
(Tasmania~ Ausztrália) tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

A. Ludovika Akadémiát 1942-ben végezte és VIII.20.-án avatták csen
dőrhadnaggyá. 

IX.19.-én temették a Blackmans Bay-i r.kat. templomból. Bajtársai 
koszorúja kísérte utolsó útjára. Gyászolják: özvegye KOMÁROMY KÁROLYN~, 
született HILDEBRAND MAJ~, gyermekei: MÁRIA, BARBARA és KÁROLY és csa
ládjaik, unokái, húga ILI, RÓNAYN~, kiterjedt rokonsága, bajtársai, 
barátai és a tasmaniai magyar közösség. Áldott emlékét szívünkben őriz
zük. ( Dr. Sz.E. 1986.X.14. + gyj. ) 

TURCSÁNYI MIHÁLY m.kir. cső.alhadnagy, a Magyar Bronz ~rdemérem és 
más kitüntetések és dícsérő oklevelek tulajdonosa, a pécsi volt IV.ker. 
állományában, Chelsea-ben (VIC.Ausztrália), 1986.IX.28.-án, házasságá
nak 53. évében, 84 éves korában meghalt. 
1902-ben született Szabadkán.1919~ben jelentkezett a Csendőrséghez,s Já
noshalmán (Bács-Bodrog vm.) ,Kaposmérőn (Somogy vm.)szolgált.1931-ben 
Pécsre helyezték,hol 1933-ban házasságot kötött. A tiszthelyettesi tan
folyamot Szombathelyen végezte,s 1942-ben,mint alhadnagy Budapestre ke-
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rült.Ember élet ellen elkövetett bűncselekmények,gyilkosságok nyomozá
sában kiváló volt. Több nyomozását a Csendőrség i Lapok közölte és díjaz
ta. 1944-ben hadi beosztásba került. 1949-ben kivándoroltak Németor
szágból Ausztráliába és építőmunkásként dolgozott 1962-ig,mikor is far
mot vettek. Már otthon is verseket írt s azokat 1982-ben kiadatta és a 
verseskötetet eladásra a Magyar Háznak ajándékozta ("Kovács altbgy.úr
hoz" c.versét a B.L.1980;2.száma közölte). 

Temetésén 5 cső.bajtársa vett rászt. Egy Geelong-i és egy Melbourne-i 
koszorú fejezte ki bajtársai részvétét. Gyászolják: özvegye TURCSÁNYI 
MIHÁDYNÉ,szül. PERECZ ANNA, leánya PIROSKA, m~nye ANNA,családjaik,ott
hon élő huga ETEL,rokonai,barátai,bajtársai. (6zv.T.M.-né,+ dr.Sz.E.+gyj.) 

VARGA SÁNDOR m.kir.cső.őrmester,az MKCsBK Toronto-i (Ont.Kanada)cso
port jának hosszú időn át hűséges tagja,hosszú betegeskedés, súlyos szen
vedések után, légzési nehézségek majd agyvérzés után a torontoi kó~ház
ban, 1986.XI.24.-én meghalt. 

Temetésén a csoport több tagja megjelent; búcsúztatta : Dr SZALONTAI 
SÁNDOR csop.vez.Gyászolják: özvegye, VARGA SÁNDORNÉ, MÁRIA és Magyaror
szágon élő rokonsága. ( Dr.Sz.S. 1986.XII.8. gy j.) 

vitéz TÓTH ISTVÁN m.kir.cső.őrmester,a székesfehérvári volt II.Ker. 
állományában,a Magyar Kis Ezüst Vitézségi Érem és más kitüntetések tu
lajdonosa,hosszú szenvedés után Londonban (Anglia) ,életének 73.évében 
1968.X.28.-án meghalt. · 

A soproni huszároknál teljesített katonai szolgálatot,mely után be
lépett a Csendőrséghez, hol a dorogi örsre (Esztergom vm.) került.A há
ború alatt hadi beosztást kapott és a tordai harcokban kitüntette magát. 
6 éves orosz fogságból megszökött,elfogták s végül Vácról szabadult 
1956-ban. Jugoszlávián keresztül Angliába vándorolt ki.Londonban lelkes 
támogatója volt az emigrációs és szabadságharcos célkitűzéseknek.1981-
-ben vitézzé avatták. 

Temetésén v.SZAKÁLY JÁNOS bajtársa búcsúztatta,a csoport, . la Vitézi 
Rend és bajtársai nevében. Koporsója magyar nemzeti zászlóval volt le
takarva. A szertartás után elénekelték a magyar Himnuszt.Elhamvasztot
ták.Gyászolják:Magyarországi rokonai és bajtársai. (v.Sz.J.1986.XII.12.) 

társunktól. 

KISS LAJOS m.kir. cső.őrmester hosszas szenvedés u-
·tán Adelaide-ban (S.A.Ausztrália)1986.IX.2.-án 71 éves 
korában meghalt.Felsőturon (Hont vm.) született 1915-
ben.1977 nyarán meglátogatta szülőfalujában élő roko
nait és két bátyja sírját. (B.L. 1979;1 szám) .1979-ben 
szívrohammal kórházba vitték.Gyógyulása után orvosa 
minden testi munkától eltiltotta, melyet nehezen tu
dott betartani. 

IX.5.-én a Regnum Marianum magyar katolikus otthon 
kápolnáj ából temették. Koporsóját magyar nemzeti zász
ló borította. A gyászmisén ott volt minden csendőr 
bajtársa, vagy azok özvegyei, barátai, akik az En-

.field-i temető hamvasztójába kísérték. Itt UTCZÁS 
Mihály csoport vezető búcsúzott elhunyt hűséges baj-

Gyászolják: özvegye KISS LAJOSNÉ,családja, bajtársai, barátai, roko
nai otthon és az újhazában. ( U.M. 1986.XI.5.-) 
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Dr. VÁRHELYI ERNŐ TIBOR m.kir.cső.százados Buenos Airesben (Argen
tina) koszorus-érelmeszedesben, szívgyengeségben, rövid szenvedés után 
1986.VIII.19.-én, 74 éves korában meghalt. (B.L.1986/2.szám). 

1912.III.1.-én született Pelsőczön (Gömör-Kishont vm.). Egerben, 
a cisztercitáknál érettségizett, mely után önként vonult be katonai 
szolgálatra. Jogi tanulmányait Egerben és Pécsett végezte. 1941-ben 
belépett a Csendőrséghez. 1944-ben a nagybányai szárny parancsnoka, 
majd hadi beosztást kapott. 

1948-ban Argentinába vándoroltak ki, hol Buenos Airesben autóbusz 
karosszéria üzemben a festő szekció vezetője. 1971-től könyvelő,adó
szakértő volt haláláig. Testületi eszményeinket mindíg híven őrízte, 
ápolta, amig beteg szíve meg nem szünt dobogn~. Az ottani legaktívabb 
bajtárs szállt sírba. . . 

Temetése 1986.VIII.20.-án, Szent István napján a r.kath. egyház 
szertartása szerint ment végbe. Koporsóját nemzetiszín zászló borítot
ta, s Ft. DOMOKOS LÁSZLÓ búcsúzott tőle megható szavakkal, s azt ~aj
társai és barátai vitték utolsó útjára. Elhamvasztották. Hamvait haza
szállítják és szülei sírjába fogják helyezni. Nyugödjék ;1 magyar 
földben, ahová annyira vágyott. Gyászolják: özvegye, leánya, veje Cal
garyban, huga és bátyja Magyarországon, s bajtársai világszerte. (özv. 
V;T.-né, dr. K.J . . 1986,VIII .. 23.-) 

DERI JENŐ m.kir.cső.őrmester 1986.VII.7.-én Cliftonban (N.J.USA.,) 
74 éves korában meghalt. A Felvidéken született, utóljára a Királyi 
Várban az őrszázadnál teljesített szolgálatot. 1950-ben vándorolt ki 
és az építkezési szakmában helyezkedett el, hol mint kiváló munkást 
dícsérték. 65 éves korában vonult nyugdíjba és zárkózott életet élt. 

Temetésén Közösségünket bajtársak távollétében Ft. TÖRÖK BÉLA a 
Passaic-i Szt. István templom plébánosa képviselte, aki cső.bajtárs 
fia. Búcsúztatásánál jelen volt három volt munkatársa.Nyugodjék békében. 
(K.F. 1986.XII.13.-) 

TERJÉKI MÁRTON m.kir. cső.őrmester, az MKCsBK New Brunswick-i (N.J. 
USA.,) csoportjának tagja New Brunswickban, 1986.II.28.-án 74 éves ko
rában szívbénulásban meghalt. 

Jászalsószentgyörgyön (J.N.Sz. vm.) született 1912.XII.23.-án. 
Fiával együtt reggel, korán horgászni akartak menni. ',~ia keltegette, 

csak, mikor megérintette látta, hogy az édesapja halott. Csendes, jó 
bajtárs volt. Temetésén a csoport több tagja vett részt és koporsóján 
ott volt a csoport gyönyörű piros-fehér-zöld koszorúja. Gyászolják: 
özvegye TERJÉKINÉ HELÉN, fia ISTVÁN, rokonai, bajtársai. (H.S.1986.X.13.) 

PÁL JÁNOS m.kir. cső. törzsőrmester a budapesti volt közlekedési pság 
állományában, a New Brunswick-i csoport tagja, 1986.IX.5.-én 73 éves 
korában Ormond Beach-en (FLA.USA.;) szívbénulásban meghalt. 

1913-ban született. Utóljára a kaposvári közlek.őrsön szolgált. 
. A református egyház szertartása szerint búcsúztatták. Ravatalára a 

csoport gyönyörű piros-fehér-zöld koszorút küldött. Gyászolják:özvegye 
PÁL JÁNOSNÉ, a Magyarországon élő két testvére és bajtársai. 

Hazaszállítása után otthon fogják eltemetni. (H.S. 1986.X.13.-) 

KISS JÁNOS m.kir.cső.törzsőrmester a miskolci volt VII.ker. állomá
nyában 1986 juliusában Bécsben meghalt. 

1945-ben orosz fogságba esett, honnan 5 év mulva szabadult. Otthon 
lé fogták és életfogytiglanit kapott. 1956-ban menekült nyugatra.25.-én 
temették. 
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6rmester bajtársa egy kis nemzetiszínű szalaggal átkötött kis nefe
lejts csokrot tett sírjára, hogy nem felejtünk! (D.D.J.1986.VIII.17.-) 

NÉMETH JÓZSEF m.kir.cső.őrmester a szegedi volt V.ker. állományában 
Qeanbeyan-ban (N.S.W.Ausztrália) 1986.III.21.-én 72 éves korában meghalt. 
Temetése 25.-én ment végbe a Norwood Park Crematorium kápolnájából. El
hamvasztották. Gyászolják: szerető huga KATICA, unokaöccse, huga csa
ládjaik, barátai, bajtársai. (H.I.-né 1986.XI.16., gy j.) 

NAGY LÁSZLÓ m.kir.karpaszományos cső.őrmester, a galántai m.kir.I. 
csendőrzászlóalj állományában 1986.X.9.-én Münchenben 61 éves korában 
meghalt. 1925.II.23.-án született Hévizen (Zala vm.,), mint NAGY LÁSZLÓ 
alhadnagy kaposvári szakpk. fia. Testét elhamvasztották. Hamvait haza
szállították és Kaposváron édesapja sírjába helyezték. Gyászolják:özve
gye NAGY LÁSZLÓNÉ IBOLYA, leánya TÓTHNÉ ZSUZSANNA családjával, rokonai, 
barátai, bajtársai. (D.D.J. 1986.XI.4., gy j.) 

Id. SZAPPANOS ISTVÁN, m.kir.tart.százados, Kecskemét várop és Pest
Pilis-Solt-Kis-Kun vm. volt törvényhatósági bizottsági tagja, Testüle
tünk hűséges barátja, a volt MOVE Pest vármegyei kerületének főfelü
gyelője, az MHBK odaadó tagja, Clevelandban (OHIO,USA.,) 1986.XI.19.-én 
életének 87. évében meghalt. 

A m.kir. Ludovika Akadémia elvégzése után, mint huszárhadnagy tény
leges szolgálatot teljesített. Az I. Világháború után városföldi birto
kán gazdálkodott és a vármegye közigazgatási életében tevékenyen részt
vett. A II. Világháború után családjával Clevelandba vándorolt ki, 'hol 
eleitől kezdve önzetlenül dolgozott a Magyar Felszabadító Bizottságban, 
támogatta az emigrációs célkitűzéseket és a cserkészetet. 

28.-án temették az Első Magyar Református Egyház keletoldali templo
mából az egyház szertartásai szerint. Búcsúztatta barátja és munkatár
sa dr. DÉRY BÉLA, ismertetvén közösségi munkásságát, hogy" ... megcse
lekedte, amit megkövetelt a haza ... ! " 

Gyászolják: özvegye ' td.SZAPPANOS ISTVÁNNÉ, született ENDRE MÁRTA MÁ
RIA, fiai ISTVÁN, családja, unokái és TAMÁSi kiterjedt rokonsága az új 
és az óhazában, barátai, bajtársai . (Gy j .) 

Dr. NAGY-GYÖRGY ISTVÁN, tart.m.kir. hadnagy, okleveles gazda, volt 
uradalmi jószágigazgató, a Bronz Vitézségi Érem, több kitüntetés és dí
csérő" elismerő okírat tulajdonosa, a m.kir. Csendőrség hűséges barátja 
az MHBK calgaryi csoportjának egyik alapítótagja, az MKCsBK Bajtársi 
Levél levelező munkatársa, boldog házasságának 63., életének 87. évében 
1986.XII.3.-án rövid szenvedés után rákbetegségben csendesen elhunyt. 

1899.XII.22.-én született Makón. A "Csanád Vezér" gimnáziumban tett 
érettségi után bevonult katonának és az olasz harctéren, mint hadapród 
kitüntetést kapott. A keszthelyi Gazdasági Akadémia elvégzése után hí
vatásának élt,s közben elvégezte jogi tanulmányait. A háború alatt,mint 
tart.hdgy. tényleges katonai szolgálatot teljesített. Az ország elha
gyása után Ausztriában, 1945-46-ban dohánytermeléssel foglalkozott. 
1949-ben kivándoroltak Kanadába és Coaldale-en (Alberta) , mint szerző
déses répamunkás dolgozott családjával. Az év végén Calgaryba költöz
tek, hol bekapcsolódott a magyar közösségi munkába. Mint a Magyar Egy
let tevékeny tagja szak- történelmi és irodalmi előadásokat tartott 
és a magyar nemzeti emigráció s eszményt szolgálta haláláig. 

Munkás, kötelességtudó, szép és eredményekben gazdag élete során kö
rülvette családja odaadó gondoskodása és szeretete, amelyet Isten bő
ke~űen juttatott neki. Temetése 5.-én ment végbe a Kálvin Magyar Refor
mátus templomból. Koporsóját magyar nemzetizászló borította. Búcsúztat-
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ta Nt. GÖNDÖCZ KÁLMÁN ref. lelkipásztor, ZSITVAY SÁNDOR az MHBK,Dr.KISS 
GYULA barátai nevében. A gyászoló közönség a Rockyview Garden of Peace 
temetőben helyezte örök nyugalomra. Elénekelték a magyar Himnuszt. 
Gyászolják: özvegye Dr. NAGY GYÖRGY ISTVÁNNÉ, szül. BARÓTHY ILONA,leá
nya KLÁRA férjezett RUDOLF ZOLTÁNNÉ, fia ISTVÁN, veje RUDOLF ZOLTÁN 
családjaikkal, unokái, dédunokái, rokonai Calgaryban és Magyarországon, 
kiterjedt baráti köre és bajtársai. (KGY.) 

SAY JÓZSEF m.kir.cső.gazdászati alezredes, a marosvásárhelyi volt X. 
ker. gazdaság-közigazgatási hívatalának főnöke, 1986-ban Salem-ben (Ore.) 
USA.) 85 éves korában meghalt. (V.J. 1986.X.19.) 

GYERTYÁNFY KORNÉL m.kir. vk. ezredes a City Hope kórházban Los I· 
Angeles-ben (Cal.USA.), rövid szenvedés után 1986.IX.6.-án 87 éves ko
rában meghalt. A Szent István r.k. templomban szept. 20.-án tartott 
gyászmise után elhamvasztották. Porait Magyarországra fogják szállítani. 
( Dr~ H.E. 1986.XII.15.-) 

KENDY JÓZSEF m.kir.cső.őrmester a miskolci volt VII.ker.' állományá
ban Szatmárcsekén 1985.XII.12.-én meghalt. 

Perbenyiken (Zemplén vm.) született és 1939-ben lépett be a Csendőr
séghez. Iskoláit Szombathelyen végezte, mely után a szatmári őrsön 
teljesített szolgálatot. A hadifogság után különféle börtönökben és in
ternálótáborokban megrokkanásig kínozták. Ennek következtében munkakép
telen, összetört ember lett, ahogy hazalátogató bajtársának azt elbe
szélte 1984-ben. (Cs.J. 1986.XI.20.-) 

Dr. med. nemes BARANCHI TAMÁSKA LÓRÁNDNÉ, GERDA, 51 éves korában 
Calpe (Spanyolország)-ban hirtelen elhunyt. (F.B.H.1986jIV.3.szám.) 

VIRÁG JÓZSEF m.kir. cső. törzsőrmester, a toronto i csoport hosszú 
időn át hűséges tagja, sűrűn és minden alkalommal hosszabb ideig tartó 
kórházi kezelés é s a 6. szívroham után Torontoban (Ont.Kanada) 1987. 
január 12.-én, 75 éves korában meghalt. A 14.-én este tartott egyházi 
szertartáson nyolc bajtársa vett részt. Búcsúztatta Dr. SZALONTAI SÁN
DOR csoportvezető. Másnap, 15.-én az Árpádházi Szent Erzsébet templom
ban tartott gyászmise után elhamvasztották. (Dr.Sz.S.1987.I.14.-) 

SEREGÉLYES MÁRTON m.kir. cső.főtörzsőrmester, a II.oszt. Legénységi 
Szolgálati Jel, A MKCsBK 25 éves Jubileumi Emlékérem, más érmek és dí
csérő ' okírat tulajdonosa, a Szuverén Szent László Társaság és Rend 
lovagja, az MKCsBK hamiltoni csoportjának vezetője, a Központi Vezető
ség 1964-1973-ig tagja, a Szent István Egyházközség világi tb. elnöke 
és több más, egyházi, társadalmi egyesület elnöke, vezetőségi tagja, 
alapítója, szervezője, súlyos betegség és türelemmel viselt hosszú 
szenvedés után, csontvelőrákban, Hamiltonban (Ont.Kanada) 1986.IX.27.-
80 éves korában meghalt. 

1906.I.15.-én született Rakamazon (Szabolcs vm.) . 1927.V.1.-én be
lépett a Csendőrséghez, 1938-ban elvégezte az őpk.-i iskolát. 1943-ig 
mint őrsparancsnok, utána Beregszászon, mint osztálysegédmunkás szol
gált. 1945-től Ausztriában angol pság alatt, majd osztrák csendőr
őrsön látott el rendőri szolgálatot. 1948-ban kivándorolt Kanadába,hol 
bekapcsolódott az egyházi és társadalmi munkába, mint pénztáros, majd 
tanácsos és a magyarság egyik ~gtevékenyebb vezetőjeként sikeresen 
működött. 

1950-ben alakult helyi csoportunk egyik alapító tagja, 1967 óta 
vezetője. 
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Áldozatos munkájukkal és adományokkal segítették a templom és annak 
szép, nagy díszterme építését. Több egyházi és hazafias összejövetelt 
rendezett. Tiszteletbeli öregcserkész volt. 

IX. 29.-én este 1/2 8 órakor a halottas házban volt érte Rózsafűzér, 
melynek elmondására nagyon sok egyházközségi tag és tanácstag jött el, 
valamint a delhii csendőrök és más egyesületek küldöttsége, tagjai is. 
Ft. NAGY FERENC imái után KEREKES ALBERT bS.-a vett tőle búcsút az 
MKCsBK nevében az alábbi szavakkal: 

.. KEDVES JÓ MARCI BÁTYÁNK! Eljöttünk, hogy végső búcsút vegyünk Tő
led, az igazi Bajtárstól, a jó magyar-embertől, bajtársi közösségünk 
vezetőjétől. Emlékedet szeretettel meg fogjuk őrízni. Adjon Lelkednek 
a Mindenható örök üdvösséget, sokat szenvedett ~ testednek pedig békes
séges pihenést. Kedves Gyászoló Családodnak pedig megnyugvást ezen sú
lyos csapás elviselésére. Nyugodj békében a Magyar Hősök útján Csaba 
királyfi csillagtengerén ... Isten adjon örök nyugodalmat Neked ... " 

Temetése másnap, X.30.-án ment végbe a Szent István teplomban, hely
beli, delhii és wellandi bajtársai és Hamilton magyars~ga 6sztatlan 
részvéte mellett. Koporsóját a csoport 1953-ban fölszentelt nemzeti 
zászlója, ravatalát, többek között a hamiltoni,wellandi és delhii cso
portok koszorúi borították. A gyászmisét Ft. NAGY FERENC S.J. és Ft. 
SAJGÓ SZABOLCS S.J. mondották és magas színvonalú beszédben, megható 
szavakkal ismertették csoportvezető bajtársunk érdemeit, csendőri,egy
házi és magyar téren végzett szolgálatát. 

Közreműködött az egyházi énekkar. 
Koporsóját, utolsó útjára GÁL FERENC, KEREKES ALBERT bajtársai, két 

egyházi tanácstag és két rokona vitték. A sírnál v.n. NAGY KÁLMÁN tb. 
csendőr és PINCZEL BÉLA, a Szent Név Társulat elnöke búcsúztatták. 

A temetést az egyház kisebbik dísztermében gyászebéd (halotti-tor) 
követte. Itt KÓKAI FERENC, a Hamiltoni Nyugdíjasok Klubjának elnöke 
méltatta érdemeit. 

Gyászolják: özvegye SEREGÉLYES MÁRTONNÉ, szül. ECKER ANNA, fia 
MÁRTON, leánya KATALIN, férjezett KOVÁCS JÁNOSNÉ, veje KOVÁCS JÁNOS, 
rokonai, barátai helyben és Magyarországon, bajtársai világszerte. 
( K.A., 1986.X.12.- + S.M. 1986.XII.22.- + 1987.1.25.-) 

Az MKCsBK tagjai és vezetősége hívatásának élő, kötelességtudó veze
tő bajtársát gyászolja. A Közösség összetartása érdekében súlyos beteg
ségében is kifejtett munkája szolgáljon példaképpen mindnyájunknak. 

Nyugodjék békében! ( Kp.Vez.) 

GÖNCZY BERTALAN m.kir.cső.őrmester a miskolci volt VII.ker. állomá
nyában Altomünsterben (Bajorország BRD.) hosszú betegeskedés után 1986. 
julius havában 73 éves korában meghalt , ' Ugyanott temették el. 

Utoljára a sziráki őrsön teljesített szolgálatot. A háború végén 
amerikai fogságba esett, hol hídak és útak építésére fogták be. 

Nem ment haza, később megnősült, két fiúgyermekeszületett. (D.D.J. 
19.86. VI I r. 17 . - + 1987. r. 2 . - ) 

TÁRKÁNYI JÓZSEF m.kir.cső.őrmester, a székesfehérvári volt II.ker. 
állományában szolgált. Hosszú súlyos betegség után, Strombergben (BRD) 
1986.VI.24.-én 72 éves korában hirtelen elhunyt. 

Veszprémben született, 1914-ben. Utóljára a győri csendőrszázadnál 
szolgált, mint oktatósegéd. Az összeomlás után először Passau környékén 
élt családjával és csak később telepedtek át Stormbergbe. 

·Gyászolják: hűséges felesége özv.TÁRKÁNYINÉ JOLÁNKA, két fia, odaha-
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za élő testvérhuga, Ausztráliában élő előljárója, s bajtársai. 
" A jó Isten adjon örök nyugodalmat fáradt testének az idegen földben." 
(K.I. 1987.1.18.-) 

MARKOVICS ISTVÁN m. kir. cső.őrmester, a székesfehérvári volt II.ker. 
állományában, 1986. XI.20.-án, Zala megyében, Magyarországon meghalt. 
Utolsó éveiben a TSZ-ben, mint éjjeliőr volt alkalmazva, s nagyon nehéz 
körülmények között élt haláláig. Bajtársa 1983-ban meglátogatta, majd 
1986-ban nyugatra látogató saját unokaöccse útján is segitette. 

A következő hir Karácsonykor érkezett,hogy meghalt. (D.D.J.'87.II.1.-) 

HíDVÉGI ISTVÁN m.kir.tart.tűzmester, a győri volt 5. tábori tűzér
osztály fogatos altiszt je, tiszteletbeli cső.~ három vitézségi érem, a 
Tűzkereszt I.fokozat, az Európai Frontharcos Kereszt és más kitünteté
sek és emlékérmek tulajdonosa, a Szent László Társaság és Rend zászló
őre és lovagkeresztese, az MHBK és az MKCsBK tevékeny tagja, hosszú 
betegség után Sydney-ben (N.S.W. Ausztrália), 1986.XII. 10.-én 72 .éves ko
rában meghal t. 

Temetését a bajtársi egyesületek közösen rendezték, s rakták le ko
szorúikat a ravatalra. Koporsóját magyar koronás nemzeti-zászló ta
karta. Búcsúztatót mondott GOÓR GYÖRGY zls., tb. csendőr, a Szent László 
Társaság és Rend N.S.W.-i széktartója: II ••• hős katonát, igaz bajtársat 
és mindig áldozatra kész magyar embert vesztettünk el HIDVÉGI ISTVÁN 
bajtársunknak a Hadak útjára való bevonulásával! .... Emléke és szol
gálatának emlékei velünk lesznek, mig a csoportok létezni fognak ... " 

Gyászolják: családja, bajtársai és rendtársai. (V.J.I.1987.I.11.-) 

Elhunyt Bajtársainknak, Hozzátartozóiknak, Barátainknak adjon 
a Mindenható békességes pihenést, lelküknek üdvösséget. 

A Gyászoló Családoknak ezúton fejezzük ki őszinte együtt
érzésünket és bajtársi részvétünket. 

+ + + 

III. 

BESZÁMOLÓK A BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGEK ÉLETÉBŐL. 

AUSZTRÁLIA. 

SYDNEY (N.S.W.) 1986.IX.14.-én tavaszi kirándulás keretében tar-
totta meg csoportunk hagyományos piknikjét. A változékony idő, hideg 
szél és hirtelen záporok ellenére is összejött bajtársak megbeszélték 
a MKFE Muzeumával kapcsolatos eseményeket. A központ intézkedését jó
váhagyólag tudomásul vették. 

A magyar szabadságharc 30. évfordulójára a N.S.W. Magyar Szövetség 
angol nyelven fogja megrendezni az emlékestet és 64 oldalas könyvet 
ad ki e tárgyban. A csoport ehhez 100.-dolláros hozzájárulást szava
zott meg, ' mig az Actio Transylvanica téli segélyakciójához 50.00 -ral 
járultak hozzá. 

A hideg és újabb zápor, végül is idő előtt véget vetett a kirándu
lásnak. 

Az évfordulóval kapcsolatban egy magyar ünnepséget és megemléke
zést, valamint ünnepi gyászmisét, a Hősök Keresztje előtti tiszteigést, 
- koszorúzással együtt - rendeztek. (Dr. v.J.I.1986.IX.16.-) 
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MELBOURNE (VICTORIA) Dr.SZENTANDRÁSSY ELEK csoportvezető körlevél
ben foglalta össze a csoport évi működését. Bejelentette, hogy Dr. 
ELEK SÁNDOR MHBK főcsop.vez., tb.cső., a csoport tagja, egészségi ál
lapotának jobban megfelelő éghajlatra Quensland-be költözött. A csen
dőrnapi megemlékezések elmaradhatatlan tagjának távozása nagy veszte
sége a csoportnak. Mivel ő volt a V.M.Sz. elnöke, üresen maradt meg
tisztelő hívatalába FADGYAS LÁSZLÓ lépett. Ugyancsak ő lett az "Auszt
ráliai Magyarság" főszerkesztője is. A csoport sok szerencsét kíván 
tevékeny tagjának. 

A Csendőrnapot 1987.II.15.-én, vasárnap 1 órakor d.u. Dr. SZABÓ 
LÁSZLÓ tb. cső. vendégszerető házánál fogják megtartani. 

Ismerteti az 1986 évre szóló pénztári elszámolást: 
? Kiadások: 

Maradvány 1985-ről: 151.06 Központnak 366.44 
Koszorúk 66.00 
Posta,másolás 105.55 
Tartalék alap 80.00 Bevétel 1986-ban 534.00 

Bankban 67.07 

685.06 685.06 
====== ====== 

A pénztár kezelését PÉTERFFY ZSOMBOR bs. vállalta, aki ki fogja kül
deni a központtól érkező Bajtársi Levél számait is. Kéri az 1987-es 
hozzájárulások befizetését. 

1986.X.26.-án d.e.10 órakor a helybeli magyar egyesületek a Carltoni 
temetőben megkoszorúzták a magyar Hősiemlékművet. A csoport nevében 
PÉTERFFY ZSOMBOR bs. működött közre. 

A Csendőrnap-ot 1987.II.15.-én, műsoros társasebéd keretében tar
totta meg a csoport Dr. SZABÓ LÁSZLÓ tb.cső. árnyas kertjében PÉTERFFY 
ZSOMBOR bs. rendezésében. Több,mint ötvenen voltak. . 

A jó hangulatban elfogyasztott ízletes ebéd után Dr. BÁNSÁGI BÉLA 
méltatta ünnepi beszédében a Graz-i bajtársakat, akik 40 évvel ezelőtt, 
a menekült csendőrök segélyezésére az Asztaltársaságot megalapították. 

Ezt követően Dr. SZENTANDRÁSSY ELEK csoportvezető mondott köszöne
tet a házigazdának, az immár másodízben élvezett szíves vendéglátásért. 
Majd jóleső érzéssel állapította meg, hogy az összetartozás, hagyomá
nyaink tisztelete, több,mint negyven év után is ilyen szép számban 
hozza össze a bajtársakat, barátainkat. 

SZÁDAY BÉLA, aki súlyos operációból sikeresen felépült, szintén 
résztvett az összejövetelen, fölolvasta a Központi Vezető Csendőrnapra 
kiadott körlevelét. 

Évfordulónk alkalmából jókívánságaikat fejezték ki FADGYAS LÁSZLÓ 
bs.-unk az MHBK főcsoportvezetője, JUHÁSZ LÁSZLÓ a tb. csendőrök és 
vitéz SZAKÁLL ENDRE törzskapitány a Vitézi Rend nevében. A testvér
bajtársi egyesületek részvétele, üdvözletei tanusítják azt a mélyen 
gyökeredző bajtársi érzést, mely meg volt a honvéd~ég és a csendőrség 
között és él ma is. 

" Soraink azonban ritkulnak, s bajtársaink mind többen gyülekeznek 
a Hadak útján - írja a krónikás - de bízunk abban a költő szavaival 
élve - megfogyva bár, de törve nem" .... u" fog a magyarság egy szabad 
hazán ~~1rti! " 

Egy volt csendőr: 1987.11.24.-
. A megjelentek társaslapon és fényképeken küldték üdvözletüket a Köz

pontnak,melyeket ezúton is nyugtázunk,izeretettel viszonozunk és gratu
lálunk a szép összejövetelhez. Kp. Vez.-
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ADELAIDE (S.A.) 1986.II.14.-én a Magyar Klub kistermében műsoros 
társasebéd keretében rendezte meg a Csendőrnapot UTCZÁS MIHÁLY szds. 
a helyi csoport vezetője. A magyar egyesületek vezetőit, a "Magyar 
Élet" tudósítóját a csoportvezető üdvözölte, majd külön köszöntötte 
vitéz BOZSÓKY JÁNOS arany vitézségi érme§ tűzér ' ,zls.-t, a Vitézi 
Rend ügyvezető törzskapitányát (Svájc). Ez után ünnepi beszédében be
számolt a Csendőrség 106 évvel ezelőtti alapításáról, működéséről, a 
Csendőrnapról, melyet azóta is ezen a napon ünnepelnek meg a bs.-ak a 
szabadvilág minden táján. 

Végűl beszámol't egyéb, a közösséggel kapcsolatos ügyekről is, vala
mint a világ különböző részein élő bajtársakról. Beszédét fűszerezte 
a magyar rádióban elhangzott indulókkal, melye~kel az összejövetelt 
hangulatossá, élvezetessé és érdekessé tette. (Magyar Élet,1987.II.24. 
P.Zs.) 

PERTH (Nyugat-Ausztrália)" Csendőrnapi megemlékezésünk az elkövetkező 
évben is olyan lesz, mint az már évek óta szokott lenni. Megemlékezés 
a templomokban és megemlékezés az egyes bajtársak részéről a saját csa
ládi ( már aki és ahol) körben. Egészségileg, családom többi tagjaival 
együtt türhetően, jól megvagyunk, amit úgy Neked, mint Mindnyájatoknak 
szeretettel kívánok. , Isten áldása kísérjen Benneteket. (v.Sz.L.J.1986. 
XI.24.-) 

EURÓPA 

TOURCOING (Franciaország) " A Csendőrnapra küldött üzenetet megkap
tam. Nagyon szépen köszönöm. Sajnos, a betegségem miatt, csak egyedül 
fogom a megemlékezést elvégezni. Hiába, az idő eljárt fölöttünk és már 
nem úgy tevékenykedhetünk, ahogy azt mi szeretnénk, muszáj engedelmes
kedni a kornak. így, a lakásban még meg vagyok, de a rossz időjárásban 
nem tudok kimenni. A nagy hideg, a köd, a szél az én ellenségem, ezek 
ellen kell védekeznem. Minden tervem az volt, hogy még az ezévi Csendőr
-, , ~ napot Párizsban rendezem meg,amelyre a még élő Bajtársakat - akik a 
csoportomhoz tartoznak,- meghívtam volna, amely ünnepélyes magyar 
szentmisével együtt lett volna megrendezve. De az egészségem miatt nem 
sikerült. " Ember tervez, Isten végez." Mellékelve küldöm hatunknak a 
B.L.-re szóló hozzájárulását 100.00 dollárban. További jó egészséget 
kívánok, vagyok szívélyes bajtársi üdvözlettel. "(T.J.1987.II.12.-) 

GRÁz (Ausztria)" Mindenszentek ünnepén sajáttermésű virágaimból vit
tem a Hősök temetőjében pihenő bajtársaink sírjaira. Karácsonykor is 
kimentem, akkor már a sírokat hótakaró fedte. Friss fenyőgallyakat tet
tem a Hősök emlékművéhez. Ott gyujtottam gyertyákat is, kérve a Minden
hatót adjon bajtársainknak örök boldogságot. 

Feb.14.-én, Testületünk ünnepén községünk templomában imákkal csat
lakoztam a világon élő bajtársaink megemlékezéseihez. (B.J.1987.II.16.-) 

LONDON (Anglia) Csoportunk az ezévi Csendőrnapot 1987.II.14.-én a 
Mindszenty Otthonban tartotta meg a csendőrbarátokkal, hozzátartozóik
kal együtt, 23-an voltak. Beszédet mondott SZEKERES PÁL csop.vezető, 
s elbúcsúzott a csoport tevékeny tagja vitéz TÓTH ISTVÁN őrm.-től,aki 
a múlt év végén halt meg. Temetésén a bajtársak teljes számban megje
lentek. Búcsúztatót mondott vitéz SZAKÁLY JÁNOS bs. ,Ugyancsak megem
lékezett a betegsége miatt távollévő SZABÓ MIHÁLY főtörm.-ről, aki 
aznap ünnepelte 85. születése napját. Egyben üdvözölte Ft. TUTT6 
GYÖRGY angliai r.k. főlelkészt, aki első alkalommal vett részt a Csen
d6rnapon. Ft. TUTT6 elismerő, meleg beszéddel válaszolt a köszöntésre. 
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A műsor további részében Nt. PÁTKAI RÓBERT evangélikus lelkész tar
tott eldadást "Vallás és Magyarság " címen, mely nagy érdeklddést vál
tott ki. Végezetül GODOR GYULA, Közösségünk barátja adott eId két Ady 
verset és egy történelmi tárgyú költeményt Gyulai páltól nagy siker
rel. A Kp.Vezetd Csenddrnapra érkezett körlevelét a csoportvezetd a 
következd gyűlésen fogja ismertetni. A csökkend létszám ellenére a 
csenddr barátok együttérzése ez évben is megnyilatkozott. A bajtársak 
igazi bajtársi szeretetben élnek, soha sincs vita, ellenkezés közöt
tük. A B.L.-et változatlanul igen jónak tartják és várják annak minden 
számát. (Sz. P. ' 1987.11.19.-) 

PÁRIZS (Franciaország) Az MHBK helyi csoportja, fdcsoportja 1986. 
VII. 18.-án este brlcsúestet rendezett 27 éve~ át csoportvezetdje:MÁTHÉ 
JEN6 szkv. csenddrdrmester elköltözése alkalmával, ki az alábbi sza
vakkal vett búcsút bajtársaitól: 

" Kedves Bajtársaim! Ma este búcsúzom, s valószínű hosszabb ideig 
nem fogjuk látni egymást. Kicsit nehéz elhagyni Párizst, ezt a siép vá
rost, Európa fdvárosát, ahol közel 40 évig tartózkodtam. Ez több, mint 
egy emberi életnek a fele. Az vigasztal, hogy ezt a 40 esztenddt nem 
töltöttem tétlenül. ' F6feladatomnak tekintettem az itteni magyar emigrá
ció összefogását. E~ ·alatt az idd alatt az MHBK csoport keretében kö
zel 1200 hétvégi összejövetelt rendeztem, persze hű bajtársaim támo
gatásával, ezen kívűl, ahogy tudtam, minden nagy magyar megmozduláson 
részt vettem, segítettem nemzeti ünnepeink megszervezésében, stb. 

Az emigráció igen nehéz évei alatt, nem azt néztük, hogy ki milyen 
diplomával rendelkezik, kinek mi a rangja, nem néztük katonai rendfoko
zatokat sem. Ami fontos volt, hogy aki közénk jön, ugyanazon elveket 
vallja, mint mi: Az ezeréves Szent István multat, a feltétlen és tisz
ta hazaszeretetet és a hazája iránti hűséget. Nem pedig a megalkuvást 
elnyomóinkkal szemben. Egy szóval ( az volt a fontos, hogy) magyar 
nemzethűségi szempontból megbízható legyen. 

Nem dicsekvésbdl mondom, de 27 évig Párizsban egyfolytában az MHBK 
csoportvezetdje lenni nem volt könnyű feladat. Talán abban volt sike
rem, hogy feladatomat hűséggel teljesítettem. Hű voltam a katonai és 
csenddri eskürnhöz egy elveszett háború után is, egészen a mai napig, 
74 éves koromig. így nyertem el a párizsi magyar emigráció irántam 
való szimpátiáját, megbecsülését és szeretetét. 

Ezt elsd sorban köszönöm a mi szeretett fdcsoportvezetdnknek, Dr. 
SZÉN JÓZSEF bajtársamnak, aki mindíg föltétlen bizalommal viseltetett 
velem szemben és mindíg elismeréssel nyilatkozott az egyesületen belü
li munkámról. Ugyanez a köszönet illeti DÖMÖTÖR KÁLMÁN és BAKOS ALA
DÁR fdtitkár, illetve alelnök bS.-aimat is, akik szívvel lélekkel tá
mogattak és könnyítették munkámat. 

Köszöntöm tiszta szívbdl összes bs.-aimat, beleértve a Magyar Sza
badságharcos Szövetség vezetdit SUJÁNSZKY JEN6T és NÉMET ISTVÁN bs.
akat, akikkel szintén 30 évig együtt dolgoztam és ,munkáikban,-ahogy 
.tudtam,- segítségükre voltam. Kérem, tartsanak meg emlékükben, mint 
régi hűséges bajtársat, aki ma este eltávozik körükbdl. " 

Utána kis banket volt, hol szendvics és sütemények után néhány 
üveg jó tokaji bor enyhítette a búcsúzás perceit. (M.J.1987.I.24.-) 

DÉLAMERIKA 

SAO PAOLO (Brazilia) Csoportunk a hagyományos Csenddrnapot ez év-
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ben is megtartotta és 1987.II.14.-én 13h-kor jöttek össze az olasz 
vendéglőben díszebédre. A csoportvezető v. VÉGVÁRI MULLER ANTAL őrm. 
fölolvasta a kp. vezető Csendőrnapra kiadott körlevelét, majd egy 
perces fölállással emlékeztek meg kegyelettel hősi halottainkról. Ebéd 
után elbeszélgettek a csendőr multról, a régi szolgálati emlékekről, 
majd a Központi Vezető egészségére ürítették poharaikat, kérve Istent, 
hogy tartsa meg még sok évig jó egészségben. A fínom és ízletes ebéd 
elfogyasztása után, összegyüjtötték a bajtársak hozzájárulásait a 
B.L.-re, mely igen szép összeget, az új pénznemben 900.00 cruzado-t 
tett ki. Az ebéden résztvettek: Dr. ZSOLT GYULA, HAJNÁDY ENDRE, KADO
CSA GÁBOR, REG6CZY DÁNIEL fhdgy.-ok, az utóbbi feleségével és fiával, 
ISKY JÓZSEF őrm. és vitéz VÖRÖS KÁROLY tb.cső,., s a csoportvezető. 
Az egybegyült összeget ismét dr. ZSOLT GYULA "bs. fogja továbbítani a 
Központ címére. 

A csoport tagjai a délutáni órák ig " bírták " a beszélgetést, majd 
felkerekedtek, s meleghangú búcsúzás után, mindenki a maga útjár~ tért. 
( v. V.M.A. 1987.11.15.-) 

( Köszönjük a kitüntető figyelmet, a jókívánságokat, mi is erőt, 
egészséget kívánunk kedves Mindnyájatoknak szeretettel! Kp.Vezető.) 

ÉSZAKAMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 

SARASOTA (Florida) 1987.II.20.-án a Lido Beach-i Holiday Inn külön
termében mdsoros, társas-vacsorára gyültek össze bajtársaink, a tb. 
csendőrök, a csendőrbarátok és hozzátartozóik, összesen ötvenen,hogy 
a csoport alakulása óta 9. Csendőrnapot megünnepeljék. 

A vendégeket vitéz BARANCHI TAMÁSKA ENDRE, az MKCsBK volt vezetője, 
az est rendezője köszöntötte. A műsort Főt. GYÖRGY ÁRPÁD ref.püspök 
imája nyitotta meg, melyben megemlékezett a M.Kir. Csendőrség több 
ezer hősi és mártírhalált halt tagjairól. ~ 

Az ízletes vacsora elfogyasztása után, rendező bs-unk felolvasta 
az MKCsBK központi vezetőjének a Csendőrnapra kiadott körlevelét.Ezt 
követően bejelentette, hogy ezt a Csendőrnapot, néhai vitéz ÁGHY ZOLTÁN 
m.kir. csendőrhadnagy emlékének szentelik, aki 1945-ben a budai harcok
nál a Királyi Vár védelmében halt hősihalált. GÖRGEY KÁLMÁN jól fel
épített ünnepi beszédével nagy sikert aratott. Néhai HAJAS ISTVÁN 
"Kakastollasok" c. örökszép versét KELEMEN TIBOR adta elő mély átér
zéssel. A műsor befejező számaként Dr. FURY LAJOS író, tb.cső. olvas
ta fel "A részeg rigó" c. humoros elbeszélését, mely igen nagy derült
séget keltett. 

A vacsorán résztvettek még, többek között :az alábbiak: v.JEZIER~KI 
- LEVALT LÁSZLÓ, Vitézi székkapitány, ZÁHONYI ARZÉN a Szent László 
Társaság törzsszéktartója (Cleveland,OHIO) , SÖRÉNYI-SANDER ISTVÁN, 
SZALAY ISTVÁN, Dr. KULI SÁNDOR, Dr. BORHY EMIL, Dr. KARA LÁSZLÓ, BAK 
ANDRÁS, Dr.v. KEMÉNY ZOLTÁN, továbbá özv. v. MEGAY LÁSZLÓNÉ, özv. v. 
BOROSDY GYULÁNÉ (Cleveland,Ohio). Vitéz SZENDI JÓZSEF őrm., a Közp. 
Vezetőség tagja, felesége betegsége miatt nem jelenhetett meg. 

Udvözletüket küldték: v. ÁGHY-ASBÓTH ZOLTÁN, v. NÉMETH ENDRE,tb.cső. 
Nt.Dr.SZABÓ KÁROLY, PEKÁRY ISTVÁN, KISS GÁBOR és NAGY JÁNOS cső. 

Az ünneplő társaság még soká maradt együtt, s az utólsók kb.éjfél 
előtt hagyták el a termet. Az általános vélemény szerint a csendőrnapi 
ünnepség igen jól sikerült, s nem csak a bajtársak, de a csendőrba
rátok is igen jól érezték magukat. (1987.11.21. Csend-őr-szem.) 
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CLEVELAND (Ohio) A MAGYAR CSENDÓRÖK CSALÁDI KÖZÖSSÉGÉ-be tartozó 
bajtársaink 1986.XII.31.-én ismét megrendezték barátaik és a helybe
li, valamint a környéken lakó magyarok részére az újévet köszöntő 
hagyományos Szilveszteri báljukat a Party Centre helyiségeiben. 

Ma már Clevelandban 32 magyar egyesület van és a társas- összejö
vetelek közönsége megoszlik. Ennek ellenére 180 fő részvétele bizto
sította a jó kedvet, hangulatot és a teljes erkölcsi sikert. Az anya
gi bevétel elégséges arra, hogya rászoruló bajtársakat tengeren túl 
és itt is segíteni tudják. A vendégek a kora reggeli órák ig maradtak 
együtt, kiváló hangulatban. 

A CSENDÓRNAPOT 1987.II.15.-én tartották meg, barátaik, hozzátarto
zóik, ugyancsak 180 személy megjelenésével, ~íszebéd keretében. A 
vendégeket MOLNÁR ISTVÁN, a MCsCsk elnöke és ' vitéz KEMES LÁSZLÓ baj
társunk a Clevelandi Magyar Egyesületek Szövetségének elnöke fogadták. 

R- ' ••• - A közönséget ünnepi beszédjében az elnök üdvözölte. Megemlékezett 
az elmult év csendőr halottairól, s beszámolt a Közösség munkájár.ól, 
mely sullyal abban merül ki, hogy minden magyar ügyet, úgy erkölcsileg, 
de még inkább anyagilag bőkezűen támogatnak. A karácsonyi segély ösz
szege még mindíg meghaladja az 1,300.00 dollárt, habár évről-évre ke
vesebb a rászorúló, kik Csaba királyfi seregében kapják a zsoldot. 
( Az MKCsBK B.L. kiadási költségeire évről-évre 250.00 dollárral já
rulnak hozzá. Szerk. ) 

A jólsikerült összejövetelről a bajtársak, barátaik társasív-en 
küldték üdvözleteiket és jókívánságaikat az MKCsBK központi vezetőjé
nek. ( M.I. 1987.II.24.-én). 

Ugyancsak tolmácsolta az MKCsBK vezetőjének üdvözletét, mind a baj
társak, mind a csendőrözvegyek részére. 

BAXTER (Min.) A Csendőrnap Minnesotában, 1987.II.14.-én az alábbiak 
szerint folyt le: " Elsősorban is felolvastam a Csendőrnapra küldött 
üzenetet. Azután elővettem ifj. v. KÓRÖSSY ZOLTÁN által 1955-56-ra 
küldött ünnepség szalagját és végighallgattam. RÓZSA LÁSZLÓ magyar
nyelvű ismertetése után jött a Csendőrnapi zenés őrségváltás ... Ezt 
követte a budai harcok emlékezete, elesett 5 zlj., 140 tiszttel. Ez 
a harc 52 napig tartott. Majd a HISZEKEGY; KUR GÉZA ref. lelkész imá
ja után Dr. v. KÓRÖSSY ZOLTÁN cső.szds. ünnepi beszéde következett. 
Elmondta azt is, hogy Amerikában legnagyobb élménye az volt, mikor az 
AKRON-i vásárban meglátta akakastollas csendőrjárőrt ... Utána a sza
lag folkusfalvi FOLKUSHÁZY LAJOS ny.altbgy. volt Cső. Fel. és MKCsBK 
vezető üzenetét hozta. 

Ezzel ért véget az 1987-es Csendőrnap Minnesotában ... " (Jegenyés 
pál főtörm.) 

Ha _létszámunk csökkenőben is van, az érzés és az emlékezés tovább 
él, amíg .. ; " két volt m.kir. csendőr élni fog! 11 ( Szerk.) 

ORLANDO (Florida) Az 1941.VIII.20.-án a M. Kir. Honvéd Ludovika 
Akadémián fölavatott tisztek, 1986.VIII.21-23-án tartották meg 45 éves 
találkozójukat. A szervezés nagy munkáját Dr. IRSAY GYÖRGY hu.fhdgy., 
míg az orlandoi három napos programot KISS GÁBOR cső.fhdgy. végezte 
el sikeresen. Az évfolyamból öten jelentek meg, köztük nemes tassi 
BECZ ÁDÁM cső.fhdgy. A más évfolyambeliekkel és a hozzátartozókkal 
együtt a létszám kb. negyven volt. Jelen voltak: v. BARANCHI TAMÁSKA 
ENDRE, valamint v. JEZIERSKI LEVALT LÁSZLÓ tb. cső.és :SADA TIBOR (Calgary) 

A bankettet megelőzte a megnyitó ünnepség. Kürtjel, zászlófelvonás 
( az 1. m.kir. gépkocsizó lövészezred zászlója s a Ludovikás zászló) 
a Hiszekegy elmondása, kürtjel imához, a US és a magyar Himnusz,végül 
KISS GÁBOR köszöntője. 
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A megjelentek résztvettek a US Tengerész Tisztképző Akadémia or
landoi kiképzőtáborában tartott ünnepélyes avatáson és katonai fo
gadáson. (K.G. 1986.IX.9.- + FBH IV/3. szám). 

KISS GÁBOR szkv. cső. fhdgy. 

ZÁSZLÓKÖSZÖNTÓJE 

Elszorult a torkunk, harmatos a szemünk, 
Ludovikás zászló, ujra itt vagy velünk! 
Negyvenöt éve már, hogy felesküdtünk Terád, 
Bujdosó vagy Te is, Teneked sincs Hazád. 

Te vissza fogsz térni, újból égbe ~zállni, 
új Ludovikásoknak díszmenetét várni. 
Minket is láthatsz majd, csak nézz fel az égbe, 
Csaba királyfinak csillag seregébe'. 

Istenünk, Tetőled kihallgatást kérünk, 
A vörös tengertől válasszad el népünk! 
Nem magunknak kérünk, nem érdemlünk sokat, 
Csak mégegyszer teremts ÚJ LUDOVIKÁSOKAT! 

Költő bajtársunknak az 1985 Csendőrnapra írott versét a B.L.1985/2. 
számában közöltük. Szerk.) 

+ + + 

KANADA 

MONTREAL (Quebec) A csoport 1987.II.8.-án, vasárnap tartotta meg 
szerény keretek között az ez évi Csendőrnapot. 11 órakor a Magyarok 
Nagyasszonya r.k. templomban szentmisén vettek részt, melyet Ft. BÓDAY 
JENÓ, S.J. mutatott be, s mondott szentbeszédet. Utána a nagy teremben 
az Egyházközség egyesületei rendezésében közös ebéd következett, me
lyet az Ifjusági Otthon javára, jótékony célra rendeztek. 

Külön csendőr-asztal volt lefoglalva, melyet egy csendőr-járőr 
fényképe díE~ített. Előtte piros, fehér és zöld színű gyertyák égtek 
az ebéd alatt. A csoport, családtagokkal együtt 17 személyt tett ki. 

Ebéd után fölmentek az Ifjusági Otthon különtermébe, hol a csoport
vezető fölolvasta a Központi Vezető bs. Csendőrnapra küldött körlevelét. 

A bajtársak utána elbeszélgettek a régi szép idők emlékeiről. 
A hideg tél, a metsző szél és a 20-25 em.-es hó azonban korán bere

kesztette az összejövetelt, alig tudták a kocsikat a hóból kiásni. 
Ennek ellenére jó hangulatban és szép emlékekkel tértek haza,bízván 

egy jobb magyar jövendőben. ( Cs.F. 1987.11.12.-) 

WELLAND -NIAGARA FALLS (Ontario) a hely és környékbeli bajtársak 
1987.II.15.-én tartották meg a Csend6rnapot. 11 órakor szentmisét 
szolgáltattak a wellandi magyar r.k. templomban az elesett és elhunyt 
pajtársakért. A Központi Vezető Csendőrnapra írt körlevelét SIMON IM
RE törm., csoportvezető másolatban küldötte ki a csoport tagjainak, 
egyben felhívta figyelmüket a szokásos évi hozzájárulás (B.L. előfi
zetés) - beküldésére. "(S.I. 1987.11.16.-) 

VICTORIA (B.C.) Bajtársaink a Csendőrnapot v. HANGODI JÁNOS csoport
vezető és felesége vendégszerető házánál tartották meg, 1987.II.14.-én 
este családtagjaikkal és vendégeikkel együtt 19 fő részvételével. 

A Kp. vezető körlevelének fölolvasása után a házigazda visszaemlé-
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kezett a szolnoki harcokra, sullyal az 1. csendőrszakasz vérveszte
ségére ( 102 cső.,)akikből csak hírmondó maradhatott. Majd beszéde 
végén üdvözölte PINTÉR ALADÁR hdgy. és feleségét, akik állandó lete
lepedési szándékkal Victoriába költöztek. Kívánt nekik előre-haladást, 
szerencsét és sikert. 

A Hiszekegy,s az asztali ima elmondása után, magyarmódra készített 
disznótoros vacsora vette kezdetét, mely mindvégig a legjobb hangulat
ban folyt le. A Kp. Vezetőségnek társaslapon küldték el jókívánságai
kat. Másnap, vasárnap ki-ki a saját vallása szerint adott hálát a 
Mindenhatónak, könyörögve Hazánk fölszabadulásáért. (v.H.J.'87.II.24.-) 

HAMILTON (Ont.) A helyi csoport tagjai 1986.XI.18.-án KEREKES ALBERT 
cső.szakv. házánál jöttek össze bajtársi besiélgetésre. 

Megemlékeztek a közelmultban elhunyt SEREGÉLYES ~ffiRTON főtörm.veze
tőjükről, aki fáradtságos munkával összetartotta a csoportot és kivív
ta mindannyiuk részére a magyar közösség elismerését. A jelenlevők 
ezen alkalommal egyértelműen fölkérték KEREKES ALBERT bs.-at, hogy 
vállalja el a csoport vezetését, aki a kérésnek eleget tett. Kijelen
tette, hogy a közösségi munkát folytatni fogja, hogy elhunyt csoport
vezetőjük által fönntartott bajtársi élet ne szakadjon meg és kapcso
latukat a Központtal továbbra is fönntarthassák. Ugyanekkor 11-en,
egy bajtárs már előbb - befizették hozzájárulásukat, melyet a csoport
vezető átutalt a Központnak. 

Egy szép, kellemes délután befejezéseképpen KEREKES ALBERTNÉ, ER
ZSÉBET, uzsonnára látta vendégül a megjelenteket. (K.A.1986.XI.19.-) 

A Vezetőség örömmel gratulál a csoportnak az egyhangú döntéshez, 
KEREKES ALBERT csoportvezetőnek pedig szép tisztességéhez. További 
együttműködést, eredményt és sikereket kívánunk. Kp.Vez. 

TORONTO (Ontario) BORBÁS KÁROLY bs., a helyi MHBK csoport vezetője 
1986 december havában kiadott körlevelében összefoglalja az 1986 év 
eseményeit. Majd így ír: ... " Ami a jövőnket illeti, a világ ma tele 
van kaotikus feszültséggel. Lehetetlenség jóslatokba bocsátkozni,hogy 
mit is hozhat az új esztendő. Nekünk, volt katonáknak, akik végighar
coltuk életünk delét, megküzdöttünk az újrakezdés nehézségeivel, ma 
már csak egyet remélhetünk: megbékélést és nyugalmat ... Tegyünk félre 
minden személyi sérelmet, mert nincs időnk haragosdit játszani egy
mással. Életünk már lejáróban van. Egyetlen ellenségünk lehet csak, 
azok, akik hazátlanná tettek bennünket. Velük nem parolázhatunk, kö
zöttünk élő ügynökeikkel nem érthetünk szót! ... Bajtársaim! Az el
következendő hetekben, a keresztény világ legnagyobb szimbólumán re
ménykedjünk abban,hogy valahol valóban békét keresnek az emberek 
negyven esztendő után és nem háborús bűnösöket. Jó volna tudni azt, 
hogy a sok viszontagságot szenvedő magyar katona, elfáradva ugyan,de 
megbékélten sorolhat majd be a Hadak útjára! ... " 

CALGARY (Alberta) A helybeli volt m.kir. csendőrbajtársak 1987.II. 
14- és 15.-én emlékeztek meg a m.kir. Csendőrség alapításának 106.év
fordulójáról és a Csendőrnapról. 

II. 14.-én 10 órakor' az Árpádházi Szent Erzsébet r.k. plébániatemp
lomban Ft. MOLNÁR ISTVÁN plébános mondott szentmisét, majd szentbe
szédben megemlékezett a Testületről és megdícsérte a bajtársaknak a 
hűséges ragaszkodását a hagyományokhoz, hogy az elesett és elhunytak
ért imádkoznak. Közreműködtek Ft. HORVÁTH MIKLÓS ny. plébános orgona
játékával, valamint a Nyugdíjasok Énekkara v. KERESZTES LAJOS vezény
letével. A mise a Himnusz eléneklésével ért véget. 
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Utána v. RÁcz ISTVÁN, kp. pénztáros, a Vezetőség tagja helyezett 
koszorút a Hősiemlékre alábbi beszéde kiséretében: 

" Legelső gondolataink szálljanak azokhoz a magyar hősökhöz,akik 
a II. Világháború nagy küzdelmeiben honpolgári kötelességüket telje
sítve a magyar haza védelmében hősi halált haltak. 

A M.Kir.Honvédség, a M.KirCsendőrség a véres II. Világháború hősei, 
mártírjai nem haltak meg hiába. ~z azóta bekövetkezett világesemé
nyek is bebizonyították, hogy a magyar katonák, a magyar csendőrök 
mindenkor híven,becsülettel,vitézül,megsebesülve is, utolsó csepp vé
rükig harcolva a legdrágábbat, életüket adtá~ a magyar hazáért. 

A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség nevében megemlékezésül 
helyezem el ezt az elhervadhatatlan koszorunkat azoknak a hősöknek és 
vértanuhalált halt mártíroknak, vitézeknek, katonáknak és csendőr . 
bajtársaink áldott emlékére, akik megdicsőültek és életáldozatukkal 
útat és célt mutattak az utánuk érkező ifjú magyar nemzedéknek. 

Térden állva kérünk, Mindenható úristen, szabadítsdd fel Nagyma
gyarországunkat és erősítsdd meg hitben, tedd Magadévá nemzeti imán
kat:Hiszek egy Istenben, Hiszek egy Hazában, Hiszek egy isteni örök 
igazságban: Hiszek Magyarország föltámadásában! 

Kedves Bajtársaink! Nyugodjatok békében, soha, soha el nem felejt
ve a hősök korhadt fakereszt jére felírt krisztusi ígéretet: hogy 
MÉGIS FELTÁMADUNK! " 

Másnap, 15.-én 11 órakor a KÁLVIN MAGYAR REFORMÁTUS TEMPLOM-ban az 
istentiszteleten 5 fős küldöttség vett részt. Nt. GÖNDÖCZ KÁLMÁN 
lelkipásztor imádkozott elesett és elhunyt bajtársainkért és az élők 
további eredményes munkájáért. 

1.30-kor a STAMPEDER SZÁLLÓ különtermében társasebéd következett. 
A vendégeket FAZEKAS LAJOS és KARANCZ JÁNOS bs-ak fogadták. Résztvet
tek: Ft.HORVÁTH MIKLÓS ny.plébános, Ft. GOMBOS MIHÁLY S.D.B.; továbbá 
Nt. GÖNDÖCZ KÁLMÁN lelkipásztor, DÁNIEL JÁNOS MHBK csop.vezető,BODNÁR 
LÁSZLÓ ref.egyházközségi gondnok, BAGOSSY LÁSZLÓ a Lexikon Alapítvány 
főszerkesztője, feleségeikkel . továbbá KOVÁCS MÁRTON tb.cső.,a Magyar 
Kanadai Kulturközpont vezetőségi tagja és mások összesen 70-en. 

A választékos, ízletes hideg és meleg ebéd (buffet,smorgasboard) 
elfogyasztása után Dr. FABÓ KÁROLY, a csoportnak többször, több éven 
át megválasztott volt vezetője mondott hatásos ünnepi beszédet. Visz
szaidézte a 40 év előtti Graz-i eseményeket; a hazulról, az üldözés 
elől megmenekült volt csendőrök megsegítésére alakított Asztaltársa
ság megszületését, melyből Közösségünk fejlődött ki. 

Utána megemlékezett a helyi csoport 35 éves működéséről. Beszélt 
az első Csendőrnapról Calgaryban, 1953-ban, melyet a bajtársak a Ma
gyar Egylet nagytermében tartottak meg, műsoros est keretében, s a 
magyaros vacsoráról, mellyel a megjelenteket megvendégelték. Tetszés
sel és tapsokkal fogadott beszéde után felolvasta v.HANGODI JÁNOS és 
felesége (Victoria,B.C.) ünnepi üzenetét és ]ókívánságait, akik egy 
évvel ezelőtt személyesen vettek részt a Csendőrnapon. A közönség 
megtapsolta a béjelent~Bt. 

A műsor végeztével a rendező, Dr. KISS GYULA bs.-at,az MKCsBK kp. 
vezetőjét kérte fel a zárószavak elmondására. Dr. KISS GYULA össze
foglalásában méltatta a csoport 35 éves működésének kimagasló telje
sítményét, a 100 éves Jubileumra való megemlékezést, helyben és Toron
toban. 

A példás, sikeres, egyéni és közösségi munkáért elismerését fejez
te ki a csoport minden egyes tagjának, valamint külön is néhai NAGY 
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SÁNDOR, v.KE~ESZTES LAJOS, dr. FABÓ KÁROLY, SZABÓ GELLÉRT, DÁVID 
SÁNDOR, VÖRÖS IMRE, KARANCZ JÁNOS és SZELEl JÓZSEF csop.vezetőknek. 

Majd elmondta, hogy Torontoban, a Központi Jubileumi Csendőr Ta
lálkozón, 1981.V.16.-án, a csendőrasszonyokkal együtt a csoport 11 
fővel képviseltette magát. Itt folyt le gazdag műsor keretében az . 
MKCsBK első és utolsó seregszemléje, mikor közel 150 volt csendőr 
kettesével vonult fel a színpadra, hogy ott, a Jubileumi CSENDÖR szo
bor előtt, kemény kézfogással búcsúzzanak el volt előljáróiktól és 
egymástól ... 

Majd az MKCsBK helyzetéről adott rövid tájékoztatást az alábbiak 
szerint: 

" ... 1970-ben néhai v. SZATHMÁRY KÁROLY központi vezető életében, 
- aki egészségét égette el a Közösség szolgálatában,- az MKCsBK lét
száma támogató jóbarátainkkal együtt 1350 főt tett ki, s ő még 62 cso
port és szórvánnyal tartotta a kapcsolatot szamélyes látogatás és le-
velezéssel. ' 

A szép siker után azonban a fáradtság jelei kezdtek mutatkozni.Az 
első ízben megtartott választás alkalmával 1975-ben a központi munkát 
Cal gary vette át, melyet rövid megszakítással ellátnak ma is.v.KERESZ
TES LAJOS megválasztott MKCsBK ügyvezető ( 1975- 1978 ) a csoport ko- ~, 
rábbi határozata alapján 1,000.00 dollárt továbbított Torontóba a Ta
lálkozó költségeire. 

1981-ben, a 100 éves évforduló alkalmával még 21 csoport és szór
vány tartotta meg a Csendőrnapot. Ez a szám azóta csökkenőben van. 

A toronto i ünnep,az utolsó ölelés, a végső kézszorítás után csöndes 
esztendők következtek. Sokan hiányoznak azóta is sorainkból. Régi vas
egészségünk csökkenőben van és a korral járó nehézségek is jelentkeznek ... 

Az összeköttetést azonban a szabad világban szerteszét élő bajtár
sainkkal a "BAJTÁRSI LEVÉL"-lel fönntart juk. Ma is előttünk áll a 96 
éves v. VATTAY FERENC ezds.úr, örökös tiszteletbeli vezetőknek a to
rontói találkozóra küldött üzenete: " Az MKCsBK ÉL, AMíG KÉT VOLT M. 
KIR. CSENDÖR ÉLNI FOG! " 

Végezetül hálás köszönetemet fejezem ki önöknek, a mi kedves jóba
rátainknak, hogy ilyen szép számban eljöttek hozzánk erre a közös 
ebédre, hogy újra felidézzük az emlékét annak a M.Kir.Csendőrségnek, 
mely 64 éven át jóban, rosszban, hűséggel végezte a közbiztonsági 
szolgálatot, melynek ellátását mi is hívatásunknak tekintettük. 

Ugyancsak köszönöm ennek az összejövetelnek a 'megrendezését FAZEKAS 
LAJOS bajtársamnak és társainak. 

Kérem, maradjanak velünk továbbra is, érezzék jól magukat, jó szó
rakozást kívánok! ... " 

A vendégek, a bajtársak, együttérző tapsokkal nyugtázták a hallot
takat és a délutáni órákig maradtak együtt baráti beszélgetésben. 

Az MHBK CALGARY-I CSOPORTJA 1987.II.21.-én tartotta hagyományos, 
immáron 31-ik HUNGÁRIA-BÁL-ját a Westin szálló nagytermében. A bál 
tiszteletbeli elnöke Th,e Hon. DONALD GETTY, Alberta miniszterelnöke 
volt. Tiszteletbeli védnökök voltak a polgári és katonai hatóságok 
képviselői, a magyar egyházak, a társadalmi és bajtársi egyesületek. 

Az angyalos, koronás címerrel, az MHBK jelvénnyel~ a kanadai, 
albertai és magyar zászlókkal díszített nagyteremben terített fehér 
asztalok, piros, fehér szekfűkkel várták a vendégeket. 

Az ünneplő közönséget DÁNIEL JÁNOS csop,vez., bálelnök köszöntötte, 
majd a választékos, ízletes vacsora elfogyasztása után a főasztali 
vendégek üdvözölték a közönséget és a vendéglátó MHBK-t. 

- 21 -



Az est egyik fénypontja volt a 12 elsőbálos leány bevonulása kí
sérőikkel, akiknek ünnepélyes keringője méltán érdemelte ki a közön
ség lelkes tapsait. Ezt követte a hagyományos Palotás, 12 díszmagyar, 
illetve huszár-atillákba öltözött fiatal pár bemutatásában, melyet 
a közönség lelkes tapsokban kifejezésre jutó elismerése kísért. A 
táncot a főasztal vendégei nyitották meg. Éjfél előtt a VADRÓZSA TÁNC
CSOPORT mutatott be kalotaszegi táncokat eredeti zenére, pompás nép
viseletben, teljes sikert aratva. 

A tánc 1:30-ig tartott, mindvégig a legjobb hangulatban. A vendé
gek létszáma a ' fiatalokkal együtt 369 volt. 

A 31-ik MHBK HUNGÁRIA BÁL méltán sorakozik az előző évek kiemelke
dő magyar teljesítményei mellé. Illesse kös~önet azokat, akik a nagy
szerű táncok at betanították, a Rendező Bizottság élén ifj. KISS GYULA 
főrendezőt és DÁNIEL JÁNOS bálelnököt, akik hónapokon keresztűl dol
goztak a szép siker bebiztosítása érdekében. 

Végezetül elismeréssel gratulálunk az MHBK Calgary-i csoport .Veze
tőségének, hogy évről-évre a magyarságnak ezt a kiemelkedő összejöve
telét megrendezik, nemzeti ügyünknek barátokat szereznek, s történel
mi és kulturális hagyományainkat befogadó hazánkkal megismertetik. 
(KGY, 1987.11.28.-) 

A TESTVÉR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGEK helybeli csoportjai 1986.XII.13.-án 
este 7 órakor az Arpádházi Szent Erzsébet r.k. templom Szent István 
termében tartották meg hagyományos BORBÁLA est jüket, az MHBK helyi 
csoportjának rendezésében.' A műsort DÁNIEL JÁNOS MHBK csop.vez. nyi
totta meg ,majd Dr. BARABÁS ÁRPÁD felolvasta a Végvári Harcos II In 
Nomine Sanctae Barbarae - 1986 "-os tekercsét. Ezt követően VARGA 
LÁSZLÓ bs., a helyi egyesületi élet vezetőiről emlékezett meg jó meg
látással és találó, humoros megjegyzésekkel fűszerezett rigmusaiban. 

A megjelentek lelkes tapsokkal jutalmazták VARGA tÁSZLÓ bajtárs 
jó hangulatot kiváltó felolvasását. 

Ezután az ENCYCLOPAEDIA HUNGARICA Szerkesztő Bizottsága Borbála-Em
lékkel ajándékozta meg a volt tűzéreket. A BAGOSSY LÁSZLÓ főszerkesztő 
által készített és BONDÁR LÁSZLÓ elnök által átadott ismertetés tar
talmazta Szent Borbála történetét, a tűzérek védőszent jéét és a Bor
bála hagyományokat. Az emlékkép Palma Il Vecchio Szent Borbálát áb
rázoló Xv. századbeli festményének kicsinyített másolata volt. 

A mindvégig kellemes, jó hangulatban eltöltött est sikeres előké
szítése és levezetéséért az elismerés DÁNIEL JÁNOS csop.vez.bs.-unkat 
és a Rendező Bizottságot illeti. 

Az MHBK VEZETÖI ÉRTEKEZLETE a következő négy évre egyhangúan újra 
bizalmáról biztositotta és tisztségükben megerősítette v. DUSKA LÁSZ
LÓT, mint központi vezetőt, ZÖLD JÁNOST, mint helyettesét és KOVÁCS 
MÁRTONT, mint főpénztárost. Mindhárman tb.cső.-ök és Calgary-i (Al
berta, Kanada) lakosok. A kp. vez.északamerikai helyettese v. MAR-
TONFALVY HUGO ( Glen Cove, N.Y., USA.) lett. Mindnyá-
.juknak sikeres működést kívánunk. ( Hadak útján, 1986/Nov. ) 

A SOUVERAIN SZENT LÁSZLÓ TÁRSASÁG és REND Calgary-i csoportja, 
1987.II.26.-án 7:30-kor a Kálvin Magyar Református templom tanácster
mében 19 tag részvételével megalakult. Vezető: ZSITVAY SÁNDOR, jegyző, 
titkár: vitéz HORVÁTH JÁNOS, pénztáros: FULÖPP JÓZSEF. 
Célkitűzése: A menekült és az erdélyi magyarok segítése, a Szent Lász
~ó eszmény ápolása. 

+ + + 
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IV. 

A MAGYAR ÉLET EGYESÜLETI ÉS TÁRSADALMI ESEMÉNYEI 

AUSZTRÁLIA 

CANBERRA. Az ausztráliai országgyűlés mindkét házában hívatalosan 
felszólaltak és megemlékeztek az 1956-os magyar szabadságharcról. 

A képviselőházban Mr. WILLIAM COLEMAN MP. (Liberal, NSW,ellenzék ) 
1986.X.23.-án ismertette az eseményeket és felhívta az ausztráliaiakat, 
hogy támogassák a magyarok megemlékezéseit. A szenátusban Mr.BRIAN 
HARRADINE (Független, Tasmania) X.22.-én és 23.-án beszélt a 30. év
fordulóról azzal, hogy Magyarország ma is szovjetbarát, kommunista 
kormány alatt, orosz megszállás alatt él, alapvető emberi jogok és 
szabadság nélkül. ( Magyar ~let, 1986.XI.6., ~.Zs. 1986.XI.28.- ) 

SYDNEY (N.S.W.) A helybeli magyarság a N.S.W. Magyar Szövetség,élén 
SOÓS GÁBOR elnökkel, az MHBK, az MKCsBK és más egyesületekkel együtt 
emlékezett meg a 30. évfordulóról. Az angol nyelven meg tartott ünne
pély az egyetem nagytermében ment végbe. A gazdag, tartalmas műsor,a 
rendezés méltó volt a 30 év előtti nagy magyar tragédiához. Az ugyan
ezen célból kiadott angol nyelvű ismertetések, rádió és T.V. műsor 
mind a szervezett közösségi munka eredménye volt. ( Magyar ~let'86.XI.6.) 

MELBOURNE, (VICTORIA) A magyar szabadságharc 30. évfordulójára a 
megemlékezést az MHBK helyi főcsoportja, a magyar egyesületek támoga
tásával rendezte meg 1986.X.19.-én a Methodist Ladies' Ladies College 
nagy színháztermében. Fővédnök és elnök volt a magyarok régi barátja: 
SIR BERNARD CALLINAN, aki megnyitó beszédet mondott. Az ünnepi megem
lékezést Mr. BOB SANTAMARIA, a National Civic Council elnöke tartotta. 
Ez az egyetlen történelmi szemlélettel rendelkező ausztrál államférfi 
olyan beszéddel emlékezett meg az 1956-os magyar szabadságharcról,hogy 
azt magyar történelmi könyvekben kellene megörökíteni. A közel 1000 
főnyi közönség felállva tapsolta meg a szónok 23 perces beszédét. 

A gazdag műsorban szerepeltek a cserkészek, tánc-csoportok,szavalat, 
vetítés. A zárójelenethez a szereplők adták a gyönyörű szívet,lelket 
gyönyörködtető, díszmagyaros hátteret, mikor is a magyar Himnuszt éne
kelték el. 

A záró szavakat FADGYAS LÁSZLÓ, csoportunk tevékeny tagja, az MHBK 
főcsoportvezetője, a V.M.Sz. elnöke mondotta. 

( Ausztráliai Magyarság, 1986. november hó. ) 

GRATULÁLUNK! ( Szerk.) 

A MELBOURNE-i magyar szervezetek és egyesületek magyar nyelvű ünne
pélyes összejövetelüket 1986.X.26.-án tartották meg a Magyar Ház nagy
termét zsúfolásig megtöltő közönség részvételével. Harangzúgás köze
pette,díszmagyaros küldöttségek, cserkészek vitték fel a színpadra a 
magyar zászlókat, köztük azt a lukas zászlót, mely 1956-ban Budapest 
utcáin lobogott. A Himnusz eléneklése után, gazdag .műsor keretében 
ü~nepi beszédet mondott HERENDI JÁNOS, az Ausztrál Magyar Szövetség 
elnöke ( Adelaide, S.A.). Szebbnél szebb szavalatok és zeneszámok után, 
a műsor utolsó számaként és egyben fénypont jaként az ÚJ-SZŐTTES N~P
TÁNC- EGYUTTES, QUITTNER JÁNOS-nak erre az alkalomra koreografál t 
"Emlékezünk" c. táncművét adta elő. 

A magyar társadalmi összefogást tanusító 5-600 fős közönség tapsok
kal · és elismeréssel jutalmazta a szereplőket és a rendező RÁKÓCZI EGYE
SULETET. A jubiláris ünnepség bizonyítéka annak, hogy" a fiatalabb ge-
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neráció is értékeli nemzeti hagyományainkat és kész azokat továbbmű
velni a magyarság dicsőségére. " ( Magyar Élet, 1986.XI.6.-) 

ADELAIDE (S.A.) A 7. AUSZTRÁLIAI MAGYAR TALÁLKOZÓ 1987.XII.30.-

1988.I.6.-ig tart. A húszéves multra visszat~intő társadalmi összefo
gást az ausztráliai magyarság három évenkint · a déli államok székhelye
in felváltva rendezi meg. A tudományos, művészeti, sport események, 
előadások, kiállítások, különféle szórakozási lehetőségek, kirándulá
sok, három évenkint megmozdít ják a magyarságot. A rendezőség a színhá
zi eseményekre már lefoglalta az ezerszemélyes Opera Theatre-t, a 
Morpethville-i lóversenypálya ezerszemélyes klubtermét, s a Magyar Klub 
helyiségeit. 

A Találkozó keretében ausztráliai bajtársaink is eddtg összejöttek 
külön csendőrtalálkozóra. A Találkozó védnöke i között ( 956 okt.28-ig) 
megtaláljuk alábbi bajtársainkat: UTCZÁS MIHÁLY, UJHÁZY DÉNES és fele
sége, FADGYAS LÁSZLÓ és felesége, Dr. SZENTANDRÁSSY ELEK és felesége. 
( Magyar Élet, 1986.XI.20.-) 

PERTH (Nyugatausztrália) 1986.X.19.-én délután a Magyar Otthonban 
gyültek össze a helybeli magyarok, hogy résztvegyenek az 1956-os magyar 
szabadságharc 30. évfordulóján. Az ünnepélyen több más nemzetiségü 
csoport is képviseltette magát. A gazdag műsor magyarnyelvű szónoka Dr. 
MENSÁROS ANDOR, ,IMLA'lny. ausztráliai országgyűlési képviselő vol t. Angol 
nyelven mondott ünnepi beszédet Brig.Gen. FRANCIS PHILIP SERONG tábor
nok, a magyarok igazi barátja, nagy tisztelője, elismerője a magyarok 
szabadságszeretetének. Nagyhatású és közben többször is megtapsolt be
szédét NEM, NEM, SOHA! szavakkal fejezte be. 

Az ünnepélyt, mely a Himnusz eléneklésével vette kezdetét Dr. 
DESSEWFFY MANÓ rendezte. 
( Ausztráliai Magyarság, v.Sz.L.J. 1986.dec. - ) 

+ + + 

EURÓPA. 

LONDON (Anglia) A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS VILÁGSZÖVETSÉG nagybritan
niai csoportja (MSzV) a magyar szabadságharc 30. évfordulójáról az 
alábbi összejövetelek keretébe n emlékezett meg 1986.X.7- XI.6.-ig: 

1986.X. 7.-én a Független Televizió (ITV) egy órás műsort sugáro
zott ifj. RAJK LÁSZLÓVAL, mely részben Magyarországon volt felvéve. 
~z adás tökéletesen illusztrálja Rákosi vérszomjas viselkedését, majd 
Kádárt, aki "beismerésre" szedte rá Rajk apját, utána kivégeztette. 

Az angol újságok hossz~ cikkekben méltatták a fölkelést és elítélték 
a szovjetunio durva beavatkozását. 

X.21.-én a MSzV elnökének tájékoztatása alapján a BBC TV "CRY FOR 
HUNGARY" eimmel 70 perces műsort adott, mely hűen tolmácsolta a fölke
l .ést. Megsz6lal tatta PONGRÁCZ GERGELy-t , a Korvin-köz parancsnokát és 
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elismerést adott az ott elesett hősöknek. 
X.23.-án az 1956-os Emlékbizottság rendezésében három órás tüntetés 

volt a budapesti kormány londoni követtsége előtt. Résztvettek a len
gyel SOLIDARITY ellenállási mozgalom tagjai, az afgán felkelők angliai 
tagjai, a Marxista Workers Revolutionary Party és más szervezetek tag
jai, táblákkal és zászlókkal, riporterek jelenlétében. 

A MWRP X.26.-án ünnepséget rendezett "30th Anniversary of the Hun
garian Revolution" címmel. Egyben tájékoztatót is adtak ki, melyben 
elítélik a szovjetunio durva beavatkozását. Kb.300 angol vett részt 
az ünnepségen. 

X.25.-én a MINDSZENTY OTTHON-ban telt ház előtt NÁDASY T.JENÖ a 
MSzV titkára emlékezett meg kiváló beszédébe& a szabadságharc mozza
natariról. 

Ugyancsak X.25.-én CROYDON-ban (London mellett) a MAGYAR TÁRSASÁG 
néven működő klub ünnepelte meg a --felkelés 30.évfordulóját. Az ünnep
ség keretében beszédet mondott ORMÁNDY LÁSZLÓ elnök. A város polgár
mestere leleplezte a felkelésben elesett hősök emlékére készített táb
lát, amit a klub falába építettek be. A klub énekkara hazafias dalo
kat énekelt. 

X.2.-án, vasárnap este 7 órakor a Polish Heart Club dísztermében 
rendezte meg a MSzV nagyszabású emlékünnepélyét angol nyelven a poli
tikai menekültek, az EUROPEAN LIAISON GROUP (ELG.) 14 szovjetorosz el
nyomás alatt élő keleteurópai ország szervezete nevében. A szónoki e
melvény 14 ország zászlóival volt feldíszítve. A termet a hallgatóság 
zsúfolásig megtöltötte. Az ünnepség védnöke Lady PENELOPE FRY, az 
1956-os felkelés alatt magyarországi angol követ özvegye volt, aki a 
megnyitó beszédet mondotta. A gazdag műsor keretében felszólal tak: 

Mr. I.M.TOMIC, a középeurópai unio angliai tagozatának elnöke. 
The Rt.Hon. WINSTON SPENCER CHURCHILL képviselő, a háborus minisz

terelnök unokája, vitéz Group Captain DENIS DAVID, 1956-ban az angol 
követség légügyi attaséja, Mr. RATKO MARCETIC, az ELG elnöke és mások. 

A lengyel Exil kormány küldöttségét Mr. KAZIMIERZ SABBAT elnök ve
zette. 

Az Angol-Román Kultur társaság elnöke, Mrs. JOLANDA STRANESCU, a 
felkelés elesett hőseinek szolgáltatott megtisztelő elismerést. 

VLADIMIR BUKOVSKI orosz ellenálló üzenetét az ünnepély elnöke ol-
vasta fel. 

Az elesett hősökért Ft. TtiTTÖ GYÖRGY, angliai r.k.lelkész imádkozott. 
Az ünnepség a magyar és az angol Himnusz eléneklésével ért véget. 
Az ünnepség műsorát másnap a BBC magyar osztálya,KORNICZKY TAMÁS 

bemondó közvetítette Magyarország felé. 

XI.4 -.-én a PARLAMENT Jubilee termében GORKA PÁL a MSzV alelnökének 
"Elárult Budapest" c. könyvének angol és magyar nyelvű kiadása alkal
mával fogadás volt, több közéleti személyiség és a sajtó képviselői
nek jelenlétében. A könyvnek nagy sikere volt. 

XI.6.-án este 8 órakor a Lengyel Klub-ban az ANGOL-MAGYAR Társaság 
tartott vitaestet dr. CSURÖS LÁSZLÓ elnök rendezésében Prof.LESZEK 
KOLAKOWSKI és mások részvételével. 

- A MSzV elnöke és titkára X.23.-án kelt levelében köszönetet mondot
tak öfelsége ERZSÉBET királynőnek, valamint Rt.Hon. MARGARET TATCHER 
miniszterelnöknek a magyar menekültek támogatásáért. A kabinetirodák 
a levelezést köszönettel nyugtázták. (v.Sz.J. 1986.XII.12.-) 
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A gondosan előkészített, megszervezett és levezetett ünnepségek 
sikeréhez gratulálunk a MSzV angliai elnökének, v.SZAKÁLY JÁNOS cső. 
őrm. bs.-unknak és munkatársainak. Kp.Vez. 

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS VILÁGSZÖVETSÉG nagybritanniai csoport 
(MSzV) vezetősége a X.2.-i londoni szabadságharcos emlékünnepély óta 
hosszabb tárgyalásokat folytatott a BRITISH-ROMANIAN ASSOCIATION (Lon
don, England,U.K.) elnökével. Ennek eredményeképpen 1986 decemberében 
közös nyilatkozatot írtak alá. Ez remélhetőleg az első lépés lesz azon 
a hosszú és nem. könnyű úton, mely a magyar-román emigrációs megértés 
felé vezet, a közös ellenség, a kommunizmus elleni harcban. 

1987.I.27.-én a Foreign Press Association londoni székházában közös 
sajtókonferenciát tartottak és az alábbi Nyilatkozat-ot bocsátották 
ki . ( v. Sz.J. 1987.11.14.-): 

BRITlSH-ROMANIAN ASSOCIATION 
ASOCIA TIA CUL TURA LA 

A ROMÁNILOR DIN ANGLIA 

THE HUNGARIAN FREEDOMFIGHTERS 
ASSOCIATION IN GREAT BRIT'AIN 

MEMI3ER OF THE WORLD-FEDERA TlON 
OF HUNGARIAN FREEDOMFIGHTERS 

A Magyar Szabadságharcos Világszövetség Angliai Szervezete,valamint 
az Angol-Román Társaság nevében az alábbi közös nyilatkozatot tesszük: 

Elfogadjuk, miszerint a Vas függöny mögötti igazságtalanságokat és 
atrocitásokat úgy Romániában, mint másutt, a kommunisták és a kommu
nista hatóságok kezdeményezik és hajtják végre nemcsak a magyarság,de 
más kisebbségek ellen is - valójában azonos megpróbáltatásokban része
sítik a többségi őshonos lakósságot is. 

Egyetlen egy~ a felelősségteljesség tudatában élő és politikailag 
tudatos személy - román,vagy magyar - szervezet,szövetség,vagy csoport
nem kezdeményezne, vagy venne részt semminő gyűlöletet-keltő mozga
lomban, mely egymás, vagy bármely nemzetiség ellen irányulna. 

E tény elfogadása utat kell hogy nyisson úgy a Román-Magyar,mint 
más Kelet- és Közép-Európai nemzetiségek közötti jókapcsolatok kiépí
téséhez. 

A legmesszebbmenőkig elítéljük az ~nberi jogok bárminő formájú meg
sértését, valamint az egyedek vallási,'Tagy politikai meggyőződéséből, 
nemzetiségi és társadalmi helyzetéből származó hátrányos megkülönböz
tetéseket. Ilyen esetek ismeretében sZiindékunkban áll minden szükséges 
tépés megtétele az üldözöttek érdekébell, közösen a Rabnemzetek kép
viselőivel. 

Meggyőződésünk, hogyanemzeteink kiSzötti megértés a legjobb és 
legeredményesebb kezdeményezés a kommu~ista diktatura és a szovjet 
imperialista terjeszkedés és megszállá3 elleni küzdelemben. 
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A múltat engedjük át a részrehajlás nélküli, békés és szabad kö
rülmények között dolgozó történészeknek, míg a jövő feletti döntést 
azoknak, akik megélik Országaink felszabadulását. 

London, Dec 'O~er, J~986. 

~WU{AVVl : 

". . -
+ + + 

v. Szakály János ,D ÖK 

\~ .v.~ (1\! 
l.GOrk~ Fá~ 
ALELNOK 

ROUBAIX (Franciaország) A Magyar Katolikus Misszió 1986.X.12.-én 
mise után tartotta meg emlékünnepét a magyar szabadságharc 30. évfor
dulójára TÓTH JÓZSEF, az MKCsBK területvezetője rendezésében. A bu
dapesti eseményekről KUTLIK SÁNDOR emlékezett meg, aki résztvett a 
szabadságharcban. ACZÉLVÁRI LÁSZLÓ szavalt, Ft. RUZSIK VILMOS főlel
kész imádkozott a Hősökért. TÓTH JÓZSEF beszédében megemlékezett 
"arról a lángról, melyet a szabadságharcosok gyujtottak meg a pesti 
utcán, mely ma is ég szerte az öt világrészben ... " Utána a Himnuszt 
énekelték el. A műsort igen kellemes hangulatban társalgás követte. 
(T.J. 1986.X.15.-) 

GRAZ (Ausztria) A helyi és környékbeli magyarság a Christiana Hun
garia rendezésében tartotta meg Szent István király napját műsoros 
ünnepség keretében, 1986.VIII.24.-én. Ft. NYERS JÁNOS plébánosnak a 
kápolnában mondott mise és szentbeszéde után a feldíszített nagyte
remben BORDA GYQRGY elnök megnyitó szavait a Hiszekegy elmondása kö
vette. ünnepi beszédében v. LENGYEL BÉLA altbgy. rámutatott történel
minehézségeinkre, melyek abból keletkeztek, hogy a magyarság a Kár
pátmedencében a tatárjárás és törökdúlás következtében szenvedett 
veszteségek pótlására idegeneket fogadott be, akikkel mi, mint test
vérnépekkel éltünk együtt. Ide vezet vissza az ország megcsonkítása, 
mert ezeket a népeket fellázították ellenünk, pedig nyelvüket és kul
turájukat szabadon gyakorolhatták. 

~z ünnepség a Himnusz eléneklésével ért véget. Utána a rendező 
egyesület vendégül látta a megjelenteket. (B.J. 1986.IX.8.) 

+ + + 

ÉSZAKAMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 

WASHINGTON (D.C.) A 'külügyminisztérium (State Dept.)1986.X.15.-én 
őszi, külpolitikai tájékoztatást tartott a társadalmi és nemzetiségi 
egyesületek képviselőinek, akik kb. 300-an jelentek meg. 

Magyar részről VÉGH JEN6 a KÖZÖS Magyar Külügyi Bizottság, míg 
PÁSZTOR LÁSZLÓ az Amerikai Magyarok Országos Szövetségétől vettek 
részt a konferencián. A Reykjavik-i (Izland) megbeszélésekkel kapcso-
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latban a szovjet csapatoknak határaik mögé való visszavonulása is sz6-
ba került. Ekkor PÁSZTOR LÁSZLÓ szólalt fel és kérdést intézett ROZANNE 
L. RIDGEWAY államti tkárhoz, hogy miért nem beszélnek a Magyarországot, 
vagy Lengyelországot és Csehszlovákiát megszállva tartó szovjet csapa
tok kivonásáról is? Az államtitkár megköszönte PÁSZTOR LÁSZLÓ-nak,hogy 
ezt a fontos kérdés t fö lvetette, majd ő is leszögezte, hogya kelet- és 
nyugat közötti feszü ltség egyik fő oka az, hogya Yalta-i Egyezmény 
ellenére a Szovjetunio a közép és keleteurópai országokat még mindíg 
megszállva tartja. ( Pi t tsburghi Magyarság, 1986.X.31.-) 

Milyen kár, hogy a USA-nak 40 év sem volt elegendő arra, hogy kül
politikájában európai , va s függöny mögé zárt országok lakóinak emberi 
szabadságjogaiért i s síkra szálljon. (Szerk.) 

SARASOTA (Florida ) Florida állam kormányzója, Mr.BOB GRAHAM, október 
23.-át a "MAGYAR SZ ABADSÁG ÉS FUGGETLENSÉG NAPJÁNAK" nyílvánította. 
A floridai magyarok ezen a napon a Crown House különtermében, több,mint 
300 fős közönség r észvéte lével angol nyelven műsoros előadást tartottak. 
Unnepi beszédében Mr. BOB JOHNSON flo r idai szenátor, többek között a 
következőket mondta : " ... ma nem lenne szükséges konferenciázni a fe
nyegető atomhábor ú elhár ítására, ha annak idején Eisenhower elnök nem 
ad szabad kezet az oroszoknak a magyar szabadságharc vérbefojtására! " 
(FBL. Iv./3. szám) 

NEW YORK, (New York ) Az Amerikai Magyar Történelmi Kutató Társaság 
meghivta Özv. HORTHY ISTVÁNNÉ, szül. EDELSHEIM- GYULAI ILONA grófnőt, 
hogy 1986.X.3.-án a Waldorf Astoria nagyszálló különtermében tartson 
előadást az 1944-es tragi kus magyarorsz á gi eseményekről, aki azoknak 
nem csak szem és f ü ltanuja, de több esetben aktiv szereplője is volt. 
Előadta, hogy röviddel Portugáliából való elutazása előtt látta a 
Wallenberg filmet, melye t az US-ban forgattak. " Olyan rágalmak és ha
mis beállítottságok vannak ebben a filmben,"- mondotta - " mint az,hogy 
a Kormányzó a Vá r ban ünne pséget rendezett és oda meghívta Eichmannt, a 
nagy zsidóölőt. Kij elentem, hogy ez az e mber soha nálunk nem járt és 
soha nem is találkoztunk vele. " 

A Kormányzónak az 19 44.II.17.-i németországi útjával kapcsolatban 
megjegyezte, hogy a Kormányzó azért határozta el magát az útra, hogy 
hazahozza a magyar csapatokat Oroszorszá gból. 

Majd így folytat ta: ... " A szörnyű zsidóüldözések és deportálások 
1944 május és juniusában kezdődtek meg. A németek . ezeket a szállítmá
nyokat el akarták titkolni. Az elsőt, amiről a Kormányzó idejében érte
sült, mégis megak a dályozta.". (Az időközben elindított vonatot dr.LULAY 
LEO tart.cső.szds. embere ivel Hatvanban utólérte, visszafordította, s 
az még aznap este v isszaérkezett Kistarcsára.Lásd: Lévai:" Fekete Könyv" 
184~oldal.i Dr. Rektor : " A M.Kir.Csendőrség Oknyomozó története" 
296. oldal.) 

A kiugrás i kisérletekr e vonatkozólag megjegyezte, hogya remény min
díg az volt, hogy az angolszászok a Balkánon fognak partraszállni.Ami
ko r ez a remény hiúnak bi zonyult,megindultak a tárgyalások Moszkvával. 

Előadása befej ező részében ismertette a Kormányzó halálának körülmé
nyeit. " ... Apósom, "- mondotta,- " mindíg bízott abban, hogy Magyar
ország szabad lesz. Hitt a magyar parasztság és a magyar munkásság al
kotó erejében és hitt a ma gyar szellemiségben. A magyar szabadságharc 
alatt állandóan a rádiót hallgatta és az újságokat tudakolta. Amikor 
nov.4.-én látta, hogy mi nd en veszve van,ágynak dőlt. Az orvosok nem 
tudtak semmit megá llapítani. Két nap mulva elaludt . "- mondotta. 
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A nagyhatású előadás befejezése után a megjelent nagyszámú közönség 
perceken át felállva ünnepelte özv.HORTHY ISTVÁNNÉ T. (K.M.1986.XI.22.) 

WASHINGTON - CLEVELAND (D.C.- OHIO) A Sz a bad Magyar Újságírók Szö
vetsége a szabadságharc 30. évfordulóján hitet tes z 1956 célkitűzései 
mellett és ismételten leszögezi, hogya forradalom eszméinek alapján 
áll. 

A Szövetség kijelenti, hogy addig, amíg Hazánkban meg nem valósulnak 
a szabadságharc alapvető követelései - a szovjet c sapatok kivonása és a 
több-párt-rendszerű szabad választás - a magyarországi hivatalosakkal 
élutasít minden kapcsolatot. Feltételnek tart juk ezen kívül, hogya 
magyar nép maradéktalanul visszanyerje szabadságjogait és a hivatalos 
~zóhasználatból töröltessék az "ellenforradalom " ki fejezés. A Szövetség 
ragaszkodik ahhoz is, hogya forradalom utáni boss zúhadjárat felelőseit 
megbüntessék és ugyanakkor r ehabilitáljanak mi nden politikai elitéltet, 
akit 1945 után kivégeztek, vagy meghurcoltak. 

1986. október 1.-én 

SZABADKAI SÁNDOR, főtitkár 

( K.M.V. 1986. X.19.-) 

STIRLING GYÖRGY, elnök 

SAN FRANCISCO (Kalifornia) A Magyar Szabadságharcos Világszövetség 
helyi csoportjának rendezésébe n, 1986.X.19.-é n az ú j California State 
palota udvarán tartott ünneps é g keretében avatták f ö l RÓZSA OLGA három 
alakból álló díjnyertes szabadságszobrát. Beszédet mondott KÖNNYŰ ERNŐ 
a nov.4.-én megválasztott szövetséges republ ikánus képviselő (Congress~ 
man) , akinek közbenjárása biztosította hoss zú évek fáradtságos munká
jának beteljesülését. (K.M.V. 1986.XI.16.-) 

SAN FRANCISCO (Kalifornia) 1986.XI.4.-én megtartott országgyűlési 
választáson a 12. kerületben KÖNNYŰ ERNŐ megválasztásával - KÖNNYŰ 
LÁSZLÓ író fia - az amerikai magyarság régi á l ma , vágya valósult meg. 
Közülünk való, velünk egyformán gondolkodó magyar e mber lesz a szószó
lónk a Washington-i (D.C.) kongrasszusban. Kívánunk neki minden jót 
és sikerekben gazdag politikai pályafutást! ( Ha z á nk, 1986.Nov.-) 

BOSTON (Masspchusets) 1986.X.26.-án a Liberty Square-en (Szabadság
tér) avatja fel Boston város polgármestere HOLLÓSY GYÖRGY szabadság
szobrát. A szobor gránit alapon álló 4 és f é l méter magas bronz emlék
mű. Megemlékezést mond PONGRÁCZ GERGELY, a Ko rvin k öz volt parancs
noka. (K.M.V. 1986.X.26.- XI.2.-) 

AKRON (Ohio) 1986.IX.7.-én, vasárnap délután , ünnepélyes keretek 
között mutatták be vitéz HORTHY MIKLÓS kormányzó domborművét a Ló
rántffy Otthon történelmi emlé kkertjében. A domborművet Dr.vitéz 
TAP.OLCSÁNYI OSZVALD adományozta és adta át az alábbi szavak kíséreté
ben: " Ez a dombormű legyen a kifejezője annak a t iszteletnek és el
ismerésnek, amelyet a magyarság érzett az irá n t a f érfiú iránt, aki 

·megmentette a magyarságot 25 esztendőn keresztűl a kommunizmus bor
zalmaitól és aki az elveszett ország egy rés zét vis szaszerezte kor
mányzósága idején. " A · domborművet Főt. DÖMÖ TÖR TIBOR, a Szabad Ma
gyar Református Egyház püspöke, a Lórántffy Otthon e lnöke vette át 
hálás köszönettel. Készítette KUR CSABA szobrászművé sz. Az ünnepség 
a magyar Hiszekegy elmondásával ért véget. (K.M. V.1 986.IX.28.-) 

+ :f. 1+ . 
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KANADA 

CALGARY (Alberta) A Magyar Szabadságharcos Világszövetség (M.Sz.V.) 
a szabadságharc 30. évfordulójáról 1986.X.19-től 26-ig emlékezett meg, 
a kormány, hívatalos szervek képviselőinek, valamint egyházaink,egye
sületeink és a bajtársi közösségek részvételével. 

Az ünnepségek kezdődtek X.19.-én nagymisével, mely után a Hősiem
lékre elhelyezett új e mlékplakettet áldotta meg Ft. GOMBOS MIHÁLY,S.D.B. 
Avatóbeszédet mondot t még Nt. GÖNDÖCZ KÁLMÁN ref. lelkipásztor,vala
mint MAGAS ISTVÁN, a z M.Sz.V. elnöke, aki ismertette az új plakett el
készítésének körülménye it. A koszorút elhelyezte TÓBIÁS JÓZSEF. 

Az avatás a Himnu sz eléneklésével ért véget. 

X.23.-án a lukas zás zlónak a Városháza árbócára való felvonását 
ugyanott este ünnepélye s megemlékezés követte angol riyelven~Rt.Hon. 
BRIAN MULRONEY, Kanada miniszterelnökének üzenetét Dr. A.KINDY calgaryi 
országgyűlési képviselő tolmácsolta. Felszólalt Mrs. MARY SKARZYNSKI, 
a Lengyel Kanadai Kul t urközpont elnöke, TÓBIÁS JÓZSEF a M.Sz.V.calgaryi 
csoportjának vezetőj e és MAGAS ISTVÁN a M.Sz.V. elnöke.Utána a Szent 
István teremben fogadás volt. 

X.26.-án műsoros Jub ileumi Emlékünnep volt a Kanadai Magyar Kultur
központ nagytermében. A gondosan összeállított gazdag műsor keretében 
ünnepi beszédet mondott TOLLAS TIBOR, a Nemzetőr felelős szerkesztő és 
kiadója (München, BRD.). Szavalt Dr. BARABÁS ÁRPÁD tb. csendőr és is
mét szép sikerrel szerepeltek a cserkészek, a tánccsoportok és a NYUG
DÍJASOK ÉNEKKARA, v. KERESZTES LAJOS vezényletével. 

Az évforduló emlékére a M.Sz.V. új emlékplakettjének másolatát TÓ
BIÁS JÓZSEF adta át a Kulturközpontnak, melyet köszönetük kifejezése 
mellett vett át CSÁK ATTILA a Kulturközpont elnöke. 

A CALGARY-i MAGYAR EGYHÁZAK ÉS EGYESULETEK BIZOTTSÁGA, a Kulturköz
pont nagytermében 19 86 .XI.22.-én este 7 órakor jótékonycélú, tánccal 
egybekötött vacsorát rendezett és tiszta jövedelme 75 %-át a Lexikon 
Alapítványra ajánlotta föl. Az ízletes vacsora elfogyasztása után, 
v. SEBŐ ERNŐ főtitkár , majd BONDÁR LÁSZLÓ elnök tartott ismertetőt. 

Az ENCYCLOPAEDIA HUNGARICA négy kötetben, gazdag képanyaggal, sok 
térképpel és színes mümelléklettel, tárgyilagos hűséggel ad tájékozta
tást a magyarság multjá~ól és jelenéről. Idegen érdekektől mentesen, 
ismerteti Magyarország történetét, képet ad az elszakított területek-
ről, a kimagasló magyar értékekről - otthon és világszerte. , 

Ismerteti a szórványmagyarság életét, a már kallódásra kerülő ada
tok halmazát, az emigrác iós magyarság mult ját és jelenét. 

AZ ENCYCLOPAEDIA HUNGARICA szerkesztési munkájában közel 200 sze
mély vesz részt Kanadátó l Ausztráliáig, Európától Délamerikáig. Az 
adatgyüjtés és feldo lgozás kiterjed a föld minden területére,ahol ma
gyar emlékek és közösség i magyar élet van. 
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Az évek óta tartó munka lassan meghozza gyümölcsét. Az 1.kötet, 
A- G) - benne van Alberta és Calgary magyarságának élete - össze

állítás alatt van. Nyomdai előállítására, a kötetek kiadására 1984-
ben Calgaryban Lexiko n Alapítvány létesült, melynek alapító tagsága 
140 fölött van. Kanad a kormánya a Lexikon Alapítványt" Hungarian 
Ethnic Lexicon Founda tion" néven elismerte, működését folyamatosan 
ellenőrzi és adókedve zményben részesíti. . 

A 4.kötetben az alapító tagok és adományozók névsora megörökítésre 
kerül. Alapító tagnak számít, aki 25.00 dollár egyszer és mindenkori 
díj lefizetésével al a pító tagságot vállal. Adományozónak számít a 
legalább 500.00 dollá rt befizető személy, vagy testület. Az Alapít
vány a befizetett ö ss zegekről adókedvezmény t biztosító nyugtát ad ki. 

A jól sikerült es ten kb. 250-en vettek részt, s a Bizottság 1,130.00 
dollárt juttatott a Lex ikon Alapítvány támogatására. 

Az MKCsBK-ből 16 bs . alapítótagja, míg a Központ adományozója az 
Alapítványnak. (B.L. 19 84j2. és 1985/1. szám.) 

+ + + 

RADNÓTHY KÁROLY 
KÖSZÖNTŐ . . 

.' 

Kedves honf{társam, szívből köszöntelek, 
hogy jó magyar s zíved most közénk vezetett, 
Ezzel megmutattad, érdekel a munka -
Neked sem közömbö s az Enciklopédia 

Nem is lehet másként egy igaz magyarnak, 
hisz nagyjai nk nekünk is voltak és vannak. 
Nincs a tudományban egyetlen oly dolog, 
melyben ne lennének nagynevű magyarok. 

Szent kötelességünk ezekről beszélni, 
nevüket írásban me görökíteni.-
Hogy testvéri ke zed nyújtod segítségre, 
a magyarok Istene biztos megáld érte. 

Érezd magad kö ztünk testvér szeretetben, 
egyél, igyál, táncolj igaz jókedvedben ... 
... s ha tagságot akarsz vállalni minálunk, 
a megjelölt a sztalnál mi szívesen látunk~ 

+ + + 

~ A LEXIKON ALAPíTVÁNY Igazgató Tanácsa 1987.II.13.-án a Magyar Ref. 
Egyház Kossuth termébe n ismertette a lexikon kiadásának anyagi előfel
tételeit a magyar egyhá zak és egyesületek vezetői előtt. A 4 kötetből 
álló ENCYCLOPAEDIA s oro zat mielőbbi kinyomtatását segíteni fogja a 
szövetséges kormányhoz intézendő folyamodvány subvencióért,valamint a 
társadalmi támogatás a ~exikon sorozatnak 250.00 dollárért előre való 
megrendelésével, függe tlenül az előállítási költségeknek későbbi ala
kulásától. A kötetek é venként jelennek meg. 

Az elnök kérte az egyesületeknek ilyen irányú támogatását. 
Az Alapítvány angol nyelvű tájékoztatót adott ki a lexikon anyagáról 

és a cikkek miként i elhelyezéséről. 

Az ismertetés címlapj a az adományozó bajtársi és társadalmi egyesü-
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letek jelvényeit, székházait ábrázolja: 

+ + + 

V. 

VISSZAEMLÉKEZÉSEK 

A. / G RA Z, 1 947 - 1 987 

vitéz VATTAY FERENC ezds. 
BEKÖSZÖNTŐ. 

Isten segítségével megértük, hogy szeretett " Bajtársi Levelünk" belé
pett az 1987. évben a 40.-ik évfolyamába. 

Ez ~lkalommal gondolataim a múltba azokhoz sz á llnak, kik az előző é
vekben ezt a kapcsot, mely bennünket az emigráci óban összetartott,önzet
lenül munkálták és gondolataikat közölték s így t artották meg bajtársa
ink csendőr-lelkületét . 

. Emlékezzünk, hogy az 1946/47. évi gyásznapok közepette volt egy kis 
csoport csendőr, kik Gráz-ban tömörültek egyasz t altársaságba és JEGE
NYÉS PÁL főtörzsőrmester vezetésével ezek adták k i az első Bajtársi Le
velet, mely az évek folyamán ' nőttön-nőtt és terebé lyesedett, míg mai 
alakjában kivá16 lelki tápláléka emigráci6s életünknek, mely a több,mint 
1000 éves hazánk feldarabolása ellenére is tartot ta bennünk a magyar 
lelket és megóvott bennünket az elcsüggedéstől . 

. A Bajtársi Levél 1951. után már Bregenz-ben, majd Utrecht-ben jelent 
meg. Az akkori elnök, néhai vitéz KARSAY JEN6 ale zredes és felesége 
GERENCSÉR LILLY szerkesztették. 
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Most pedig elsősorban üdvözlöm azokat az alap í tó bajtársakat, kik 
JEGENYÉS PÁLLAL együtt még élnek, valamint azoka t a munkatársakat,akik 
a 40 év folyamán közreműködtek cikkeikkel a Baj t á rsi Levél nívój ának 
emeléséhez, nemkülönben azokat a bajtársakat, k i k hűséggel és támog a 
tásukkal biztosították a Bajtársi Levél fennmar a d á sát, fejlődését. 

Biztos vagyok benne, hogy ez a támogatás a j övőben is meg fog ma
radni és a Mindenható segedelmével továbbra is l e sz egy folyóírat, 
mely címlapján büszkén hírdeti: Híven, becsülett e l, vitézül! 

1986 karácsony napján szeretettel küldöm baj t á r si üdvözleteimet 

Mindnyáj a t oknak: 

+ + + 

BÁNFAI JÓZSEF 

A BAJTÁRSI LEVÉL SZÜLETÉS E . 

Pillantsunk vissza 40 évi időtávolságra.Miután az orosz megszállók 
1945 késő őszén Steiermark-ból visszavonultak Bur genland-ba, Gráz s zék
hely volt a híd keleti és a nyugati zónák között. Kelet felől jöttek 
az üldözöttek, nyugat felől a honvágyban szenvedők . Én az utóbbiakhoz 
tartoztam. Karinthiából jöttem Steiermark-ba az o r oszok helyébe ide be 
vonuló angol megszállók után. Gráztól nyugatra e g y kis faluban kaptam 
munkát egy idős parasztasszonynál, kinek fia oros z fogságban volt. 
Grázban a lebombázott házak pincéi és a város k ö r nyékén lévő barakok 
benépesedtek menekültekkel. Honfitársaink eljártak Grázba a magyarnye lvű 
katolikus és evangélikus istentiszteletekre. A t e mplomok előtt történ
tek az ismerkedések, ölelkezések. Amikor csak t ehettem, én is beúta z 
tam Grázba ... Több bajtársunk kapott munkát Grá zban, akik egymásra ta 
láltak és megalakítottuk a Csendőr Bajtársi Aszta ltársaságot. Mint e
gyesület nem létezhetett, csak mint asztaltársas á g . összejöveteleket 
havonta és nevezetesebb ünnepek alkalmával a Sporgasse-ben lévő Goldene 
Pastete külön termében tartottunk. A vezetőség h ívó szavára jöttek a 
vidéken é19 bajtársak is. A havi 5.- schilling t a g sági díjból a vez e
tőség az újonnan menekülő bajtársaknak és honfitá r saknak nyújtott s e 
gélyt. A vezetőség a tagokkal magánlevelezéssel t a rtotta az összeköt 
tetést. Egy összejövetel alkalmával kértem a vez e tőséget, létesítsen 
egy szaklapot. A tervből valóság lett, megjelent a z első Bajtársi Le 
vél. A lap első kiadványát elküldtem a kanadai ve z etőségnek. 

A Bajtársi Levél nem egy ágrólszakadt jövevény , hiszen a grázi e gye 
tem udvarából repült a világba. A B.L. mondhatná ugyanazt magáról,amit 
én mondtam egyszer a külföldieket ellenőrző hívata l egyik tisztvise
lőjének, aki kemény hangon kérdezte: "Járt-e fői skolára?" "Igen,"-fe l e l
tem. " Mit csinált? " " Tejet hordtam a konyhára." 

. Az egyetem mellett, a Geidorfgürtel-en a háború alatt barakokat á l
lítottak föl a munkaszolgálatosok részére, hol mos t a menekültek lak t a k. 

Az egyik ilyen "villában" lakott JEGENYÉS PÁL főtörm.,kinek szobá 
jában született meg az első Bajtársi Levél. A lapk iadó nappal, mint kő
műves, éjjel, mint nyomdász dolgozott. A B.L.szülőházát már régen l e 
bontották, helyébe fákat ültettek. A fák magasra nőttek, alattuk parko
ló autók pihennek. A fákon madarak énekeikkel dí c sérik az Istent. 
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A B.L. is vándorót ra kényszerült. Grázból Salzburgba, Bregenz-be, 
Utrecht-be, majd Ame r ika földjére vándorolt. A lap Amerikában kövérre 
hízva teljesíti feladatát, tartja az összeköttetést a világon szétszór
tan élő bajtársak kö zött. ( 1986.IX.8.-) 

+ + + 

CIKKEK A KORÁBBI ÉVFORDÚLÓKRÓL: 

JEGENYÉS PÁL: "20 éve s a Bajtársi Levél". (B.L.1968jI-VIII.szám.) 

SZELEl JÓZSEF: "Harmi ncadik évfordóló." (B.L. ' 1977j1.szám.) 

+ + + 

JEGENYÉS PÁL 
40 ÉVES A BAJTÁRSI LEVÉL. 

1945 ápr. 4.-én a z orosz hadsereg megszállta Magyarországot. Első 
teendője az volt, hogya csendőrörsöket megsemmisítse. Az ott talált 
csendőröket legyilkolták, vagy Szibériába, a munkatáborokba szállítot
ták őket. Voltak ügye s csendőrök, akik megszöktek kezeik közül. 

Ezek a megszökött csendőrök, hogy életüket megmenthessék nyugatra 
vették ótjukat. 

1947 jul. és augu s ztus hónapokban volt a legnagyobb száma a magyar 
menekülteknek, akik ma jdnem mezítelenül, semmi nélkül, csak a puszta 
életüket mentették. 

Ilyen állapotban é rkezett 20 csendőr bajtárs is, a többi száz meg 
száz civil magyarral együtt Graz városába. 

Különösen csendőrök kerestek fel a magyar barakban és kérték segít
ségemet, munkába val ó elhelyezéshez. Legtöbbjüket elhelyeztem kőműve
sek mellé, mint segédmunkásokat, akik pedig továbbmenni akartak, azo
kat elláttam tanáccs a l, ótiköltséggel és néhány napi élelemmel, amit 
a jegyeimre vásárolta m. 

BÁNFAI JÓZSEF lov. c sendőr indítványára, 1947 junius 21 .-én jöttünk 
össze azzal a szándékkal, hogy megalakuljunk valami segélyezési ala
kulatként, hogy közösen összeadott pénzen tudjunk segíteni a még érkező 
és várható menekült ba jtársakon. 

Résztvevők: JEGEN YÉ S PÁL és RÉTHÁTI ISTVÁN főtörm.-ök, NÁSZ ISTVÁN 
törm., ESZES FERENC, KISS MIKLÓS és KÖRMENDI JÁNOS őrmesterek és BÁNFAI 
JÓZSEF lov.csendőr, Dr . BÉLDY BÉLA ójságíró is a mi csoportunkhoz tar-
tozott akkor. \ 

De mivel abban az időben rendkivűl{ helyzet volt, sem gyülekezésre, 
sem szervezkedésre engedélyt kapni nem 'lehetett. igya rendőrkapitány
ságon azt ajánlották , hogy, mint kocsmai asztaltársaság, engedély nél
kül működhetünk. 

Megalapítottam a "Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Asztaltársaság"-ot. 

- 34 -



A hat csendőr egyhangulag JEGENYÉS PÁL főtörm.-öt, mint ügyvezetőt 
és levelezőt megválasztottak. KISS MIKLÓS és BÁNFAI JÓZSEF voltak meg
választva, mint pénztár ellenőrök. Mindegyikünk e gyenként 10 schilling
et adtunk, így 70 schilling volt az első összbevé tel. 

Azokban az időkben voltak a tömeges menekűlések Magyarországból 
Ausztriába. Az osztrák hatóságoknak volt egy rend elete, mely szerint: 
azokat, akik a határt útlevél nélkül lépik át, el kell fogni és 2-3 he
ti szabadságvesztéssel büntetik. Amikor tudomásomra jutott, hogya 
grázi rendőrség fogdájában 24 magyar menekült va n , felkértem Dr. BÉLDY 
BÉLA menekült újságírót, hogy legyen segítségemre a magyarok kiszaba
dításában. RÉTHÁTI ISTVÁN, Dr.BÉLDY BÉLA és jómag am megjelentünk a ren
dőrkapitánynál és BÉLDY, aki jól bírta a néme~ nyelvet, kieszközölte, 
hogya 24 menekült magyart kiengedték. . 

Ezen menekült csoportban 3 csendőr bajtárs vo l t. A 24 magyarért mi 
hárman vállaltuk a felelősséget, hogy lakásról, munkáról és élelmezésük
ről gondoskodunk. 

1948 október utolsó vasárnapján, amikor misérő l kijöttünk a templom
ból, mi csendőrök egy csoportban álltunk, szemben a kijárattal és fi
gyeltük az újonnan érkezetteket. Egyszer csak BÁNFAI JÓZSEF lov.cső. 
szkv. felhívta a figyelmemet egy alacsony termet ű , igen rosszul öltözött 
egyénre és mondja: Az is csendőr tiszt, nevét nem tudja. Hozzá mentem, 
szabályszerűen jelentkeztem nála,s ő is bemutatko zott: vitéz KARSSAY 
JENŐ m.kir. csendőr alezredes. 

Nyomban felkértem az alezredes urat, hogy vegye át az Asztaltársaság 
vezetését. Miközben kifejtettem eddigi működésünket. A többi csendőrök 
is bemutatkoztak és utána az új tisztség-titkos-választást hajtottunk 
végre. 

így, a "Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Aszta l társaság" vezetője: 
vitéz KARSSAY JENŐ alezredes. Ugyvezető és pénztá ros: JEGENYÉS PÁL,fő
törm. Pénztári Ellenőrök: ESZES FERENC és KISS MIKLÓS őrmesterek. 

Egyik cső.bs.-i találkozón felkértem Dr. BÉLDY BÉLA újságíró bará
tunkat, hogy nem tudnánk-e mi egy kis tájékoztató újságot kiadni,csak, 
hogy legyen magyar betű a magyarok kezében. "Dehogy nem tudnánk! "-volt 
a felelet. Gyüjtöttem a személyi híreket, a magya r olvasókat, mert elő
fizetés nem volt; Vásároltunk egy sokszorosító gé pet, mert előzőleg 
csak indigóval géppel írtuk a magán leveleket. Ma jd később pedig saját 
magam készített címlappal ellátott levelet adtunk ki ... De volt mit 
olvasni a magyaroknak. 

Egy alkalommal beszélgett~m vitéz SUBIK KÁROL Y rk. prelátus kanonok 
úrral, akinek említettem, hogy van egy levelünk, s nem találunk neki 
nevet. Akkor megfogalmazott 4 oldalas levelet mu t attam neki,mire meg
kérdezte: Kinek akarjuk elküldeni a levelet? Mo ndtam, hogya Bajtár
saknak. Akkor legyen: "Bajtársi Levél" . . Természe t esen megáldotta és 
magyarul mondta: " Járd be a Világot és hirdesd a magyar királyi csend
őFség jó hírnevét! " 

Itt kapta meg a "Bajtársi Levél" a nevét, de e z nem csak a csendő
röknek szólt, hanem a magyarságnak, a magyar újsá g, AZ ELSő AZ EMIG-
RÁCIÓBAN. . 

Kiadtuk nem csak a bajtársaknak, hanem mindenk inek, aki magyarul ol
vasni akart. El is fogyott minden példány, s jöttek a rendelések és az 
adományok, alig győztük nyomni a B.L.-et . 

. A Bajtársi Levelet a bajtársak szerkesztették, melynek nívója egyre 
emelkedett ezáltal. Bajtársi Levélben igyekeztünk - főleg kivándorlókra 
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tekintettel,- a család, az asszony és a gyermek magyar betűvel,magyar 
lélekkel való ellátásá t is szolgálni. 

Egy évig névnélküli levelezés folyt, majd, amikor nevet kapott a 
B.L.-ünk 4 oldalon, c sekély példány számban, havonta egyszer jelent 
meg. Bajtársak önzetlen támogatása és hűsége lehet6vé tette, hogy ha
vonta kétszer jelentethettük meg a B.L.-t. 

Mint ahogy most, ú gy a múltban is, rendíthetetlen szeretet, nemzet
-hűség, a magyar fajt a szebb jövőjébe vetett feltétlen hit és a bolse
vizmus elleni meg nem a lkuvó harc szellemét sugározza és sugározta a 
Bajtársi Levél. 

1951 máj.3.-án, amikor vitéz FOLKUSHÁZY LAJOS altbgy.úrnak az MKCsBK 
íratait és a B.L.-lel j áró szerkesztési holmikat, papírokat stb. át- . 
adtam, a Bajtársi Levél címjegyzéke szerint 650 fő volt a Bajtársi Kö
zösség létszáma. 

v. FOLKUSHÁZY LAJOS, a MKCsBK vezetője, a Bajtársi Levél szerkesz
tését Dr. DOBOLYI LAJOS ezredesnek, majd vitéz KARSAY JEN6 alezredes
nek adta át Bregenzben . 

vitéz KARSAY JEN6 ale zredestől vitéz SZATHMÁRY KÁROLY százados vet
te át a B.L. szerkesz t é sét. 

1975 julius 1.-én Ca lgary-ban (Kanada), Dr.KISS GYULA százados úr 
szerkesztette a B.L.-et . 

1982 január 1.-től Sarasotában (Florida) , vitéz nemes BAR~NCHI TA
NÁSKA ENDRE szds. szer k e sztette, mint vezető a B.L.-et, 

és jelenleg, 1983 junius 1.-től szerkeszti a Szerkesztő Bizottság, 
DOMOKOS SÁNDOR főszerke sztő és Dr. KISS GYULA kiadó. 

Híven Becsülettel Vitézül 

Baxter, 1986,szeptembe r 22. 

+ + + 

AZ ALAPíTÓK 40 ÉV UTÁN: 

JEGENYÉS PÁL főtörm. 

JEGENYÉS PÁL főtörm. (Baxter, MIN., USA.), a Chicago-i (Ill.USA.) 
csoportunknak 1959- 1969-ig vezetője, a B.L. levelező munkatársa 84 
éves; 1986.XI.1.-én t a r totta családja és barátai körében feleségével, 
szül. KOVÁCS ARANKÁ-val 50 éves aranylakodalmát. 

ESZES FERENC őrm. (Graz, Ausztria) hentes és mészárosként dolgozik. 

KÖRMENDI JÁNOS őrm. (Welland, ONT., Kanada) a Welland-Niagara Falls~i 
csoport tevékeny tagj a, a B.L. támogatója. 

BÁNFAI JÓZSEF lovas c sendőr (Ligist, Ausztria) az Asztaltársaság 
életrehívója, a B.L. leve le ző munkatársa és hűséges támogatója 72 éves. 

ELHUNYTAK: 
RÉTHÁTI ISTVÁN főtörm > , (USA), Saint Helene-ben (ORE. ,USA.) 1960-ban 

60 éves korában szívs z é lhűdésben me ghalt. 

NÁSZ ISTVÁN törm. (Graz, Ausztria) kitanulta a kőmives mesterséget, 
1957-ben kijött feles égé t és leányát szépen berendezett saját házába 
fogadta. Egészségi ál l a pota 1969-be n nyugdíjba kényszerítette. 1979-ben 
69 éves korában rákbete g ségben meghalt. (B.L. 1979/2. szám). 

KISS MIKLÓS őrm. Wel land - Niagara Falls-i csoportunk tevékeny tagja 
1977-ben 63 éves korába n meghalt. (B.L. 1977/2. szám). 
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vitéz KARSAY JEN6 a lez. (Utrecht, Hollandia), MKCsBK vezető 1949-
1951-igi B.L. szerkes z tő és kiadó 1951-1964-ig, 1968-ban baleset 
alkalmával 72 éves ko r ában meghalt. (B.L. 1968/ 9-12.szám). 

vitéz NAGY LAJOS 

NYUGODJANAK BÉKÉBEN. 

+ + + 

EMLÉKEZZÜNK! 
" Itt valahol, ott valahol 

Esett szomorú szép fejekkel 
Négy öt magyar összehajol ... " 

Ady. 

vitéz FARKAS FERENC vezds. egyik előadásából tudtuk meg 1948-ban, 
hogy Graz-ban a csendőrök szervezkednek. Másnap összehívtam a Weg
scheide-i táborba elé rhető bajtársaimat és ott DANKÓ MÁTYÁS alhdgy-gyal 
ismertettük a hírt, me lyről eddig sohasem hallottunk. A v. BOGYAY féle 
angliai csoportról má r tudtunk, de a kapcsolatot velük még nem vettük 
föl. Felkértük DANKÓ h s.-unkat, hogy Graz környékén élő vol~ előljáró
jától v. KARSAY JÓZSEF alez.-től kérjen tájékoztatást. Egy hétre rá meg 
volt a válasz. JEGENYÉS PÁL főtörm.nevű bajtársunk vezetésével a bs.-ak 
Grazban Asztaltársaságot alapítottak. Céljuk a hazulról kimenekült baj
társak megsegítése és munkához juttatása. 

A következő vasárnapra összehívtuk a táborba a bs.-akat, hogy dönt
sük el, hova csatlakozunk, a v. BOHAY féle londoni, vagy a JEGENYÉS-ék 
Asztaltársaságá-oz. A me gjelentek - 34-en - egyhangúan az utóbbi mel
lett döntöttünk. Errő l értesítettem JEGENYÉS bs.-amat, s meghívtam a 
következő Emléknapra. Me gkaptam a B.L. számát, de csak három példányt, 
amiket kézről-kézre a dva olvastunk. 

JEGENYÉS bs.-ammal v aló kapcsolatom az évek mulásával sem szünt meg. 
A B.L. jött Grazbó l , Bregenzből, a US-ból, végűl Calgary-ból. 
Istenem, a 40 év a ]att hány,de hány nagy reményekkel induló - de sok-

szor sötétszándékú támogatóktól pénzelt - lapok szüntek meg. A mi B.L.
ünk, ha néha nehezen is , de megjön. Adja a Mindenható, a magyarok örök 
Istene, akit őseink Hadúrként tiszteltek,- hogy még sokáig, a nagy ma
gyar föltámadásig meg je lenhessék! 

Kedves Bajtársaim! Engedjétek meg, hogy nem csak én, de a Ti, Mind
nyájunk nevében is hál á s köszönetemet nyílvánítsam JEGENYÉS PÁL szkv. 
m.kir.főtörm.-nek, Aki mit sem törődve személyes biztonságával elindí
totta ezt a mi lapunkat és kemény munkával (Kőmíves) szerzett parányi 
falatját megosztotta a hazai pokolból menekült bajtársaival. 

Tisztelegjünk azok e mléke előtt, akik munkájukkal ezt a mi lapunkat 
segítették, akik már fe nt járnak a csillagporos Hadak útján és azok 
előtt, akik az élet delén fáradtságot nem ismerve dolgoznak azon, hogy 
a B.L. meg ne szünjék addig, amíg két csendőr él ezen a bűnében fetrengő 
sártekén. 

Hí VEN! BECSULETTEL! VITÉZUL! 
Urunk 1987-ik évében. 

+ + + 
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B.I BUDAPES T 1956 - 1986 

World Federotion of Hungarion Freedom Fighters 

1\1 a g y al •• S z II II II ti B á g h u r c () ti V il á g s z Ö v .e t s é g 

A MAGY AR SZABADSÁGHARCOS VILÁGS ZÖVETSÉ G KIÁ LT VÁNYA A MAGYAR 

NEM ZETHEZ 1956- OS SZABADSÁGHARCUNK HARMIN CA DIK ÉVFORDULÓJÁN. 

Nemzetünk történelmében legjelentősebb, eltiportságában is győze
delmes nemzeti forradalmának és szabadságharcána k 30. évfordulóján a 
száműzött szabadföldi magyarság gondolata Hozz átok száll, magyar vé-
reinkhez a rab hazába. . 

Veletek együtt hajtunk fejet hősi halottaink , a legendává óriásult 
" pesti srácok II és mártírjaink emléke előtt. Mi , akik eljöttünk, ma 
is hirdetjük szerte a világon mindazt, amit a for radalom tisztító 
lángjában újjászületett magyar nemzet már elmondani nem tudott. 

A világ tudatába véstük, hogy fegyveres harcunk 1956-ban mindennél 
egyenesebben és tisztábban fejezte ki a keleteurópai és középeurópai 
népek törekvéseit, melyek egybeesnek az egész emberiség céljaival: 
nemzeti függetlenség, társadalmi igazságosság, egyéni és nemzeti sza
badság és demokratikus államrend volt az, amit kívántunk. Mi magyarok, 
nem csak kinyílvánítottuk mindezt, de a nemzet mindezért véráldozatok
ra is k é sz volt. Fegyvert fogott az elnyomó hatalommal szemben és vi
lágraszóló győzelmet aratott. 

Ma, a Harmincadik Évfordulón, nem csupán történelmi megemlékezés a 
célunk. 1956 követelései ma is épp oly időszerűek , mint forradalmunk 
kirobbanásakor voltak. 

, A Szovjetúnió jelenleg" ideiglenesen " Magyarországon állomásozó 
csapatainak ki kell vonulniok hazánkból. Mint 19 56 első számú követe
lését, ezt ma is világgá kiáltjuk. 

Változatlanul küzdünk mindenhol a magyar nemzet teljes függetlensé
gének és szabad állami életének visszaállítása érdekében. 

Követeljük a több párt ~endszerű szabad parl a menti választások meg
tartását, az emberi jogok megszorítások nélküli a lkalmazását, mely új
raébreszti majd a magyar nép európai szerepét egy egészséges, szabad 
politikai és gazdasági élet vérkeringésében. Ugyancsak harcolunk és 
követeljük egyházaink szabadságának és önkormányzati jogainak teljes 
helyreállítását. 

1956 szellemében alkudozásba és " hídépítés "-nek becézett kollaborá
cióba a megszálló katonai hatalom által Budapestre helyezett bábkormá
nyával, sem annak képviseletével nem bocsátkozunk . 

Végül, megtorpanás nélkül küzdünk minden magyar megcsonkíthatatlan 
emberi jogaiért, bárki legyen is az üldöző és bárkik legyenek is az 
üldözöttek. Az elnyomó rendszer ügyet sem vet ki sebbségbe ' szorult vé
reink sokszor kilátástalan sorsára. Mi, 1956 nevében ragaszkodunk az 
emberi jogok sérthetetlenségéhez és minden nemzetközi fórumon erős bí-
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rálattal illetjük a r endszer bűnös tétlenségét és cinkosságát. 

A Harmincadik Évfordulón újra magasra emeljük nemzeti színű lyukas 
zászlónkat és bizalomma l gyülekezünk alája, mi száműzött magyarok. 

Tudjuk, hogy lélekbe n Ti is mellettünk álltok és velünk együtt me~ 
neteltek az úton, melye t 1956 mártírjainak vére megszentelt. Ez az 
egyetlen út ugyanis, me lyet az isteni Gondviselés számunkra kijelölt 
egy boldogabb és szebb magyar jövő felé. 

A Magyar Szabadságha rc mindannyiunk számára 'örök hagyaték marad, 
mely erőt ad további kö zös küzdelmünkhöz. 

1986 október 23.-án 

,JUJ' w~ ()/ ~éza /--~ 
a Magyar Szabadsághar cos Szövetség 
Kanada-i országos elnöke 

d~j~.r,1 . 
a ~~~ Szabadságharco8 Szövetség 
Európa-i kontinentáll tj elnöke 

+ + + .. 
B. ' A. SANTAMARIA 

---I 
ríí( )dvtfttr 

tvan 
• "7'" I:::>.r-,-, Szab~dBágharc 08 Vilá,. 

ete g elrjöke ~ 

Dr. P ány Andrá 
a Magyar Szabadságharcos Szövetsé, 
U.S.A. országos ,lnöke 

ÜNNEPI BESZÉDE 

elhangzott a magyar szabadságharc 30. évfordulója alkalmából rende
zett emlékünnepen Melbourne-ban (Vi c. ,Ausztrália) 1986.X.19.-én. 

A MAGYAR ÉLET 1986 . XI I.14.-iki számában hozza a beszédet magyar for
dításban és az alábbiakban mutatja be a szónokot: 

" Mr. B. A. SANTAMARIA különös jelenség az ausztrál politikai aréná
ban. Politikai éleslátása,szé1es társadalomtudományi és történelmi tu
dása, szónoki képessége és egyéni varázsa folytán fényes politikai 
karriert futhat na be, pártvezér lehetne, de ő több, mint politikus.Kö
zel fél évszázada írásaival, szónoklataival, National Civic Council 
mozgalmával, heti ors zágos TV adásával, az ausztrál társadalom élő lel
kiismerete. Politikai becsületessége, erkölcsi szint je, felkészültsége, 
tárgyilagossága, kiálJ á sa az európa i kultura és keresztény életforma 
mellett átütően példamutató. Beszédét papír és jegyzetek nélkül mondot
ta el mélyen megragadva a mintegy 900 főnyi hallgatóságot. " 

" 
Részletek: 

Beszédében elismer i a magyar nemzet hősies helytállását és áldozata
it a történelem folyamán, sajátmaga és a nyugat védelmében. Külpolitikai 
felfogását az alábbiakban adja: 

" Amikor Hruscsov 195 6-ban a 20.kongresszus elé lépett, a Szoviet
-Unio a Stalin utáni időszak váls á gának csak egy vetülete volt. A töb
bi csatlós országok i s latolgatták a fellázadás lehetőségeit. És ebben 
az időben, amikor a Szovie t-Unio dűlledezett, ezekben a pillanatokban 
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a US, mint a nyugati világ középpontja, tekintélyének és erejének te
tőpontján állott. A US az atomfegyver monopolis tá ja (egyedüli birto
kosa) volt. Nem fegyverfölényről volt szó, hanem teljes monopoliumról. 

Ebben az időben vette át a US a nyugati vil ág pénzügyeinek vezeté
sét Nagy Brittániától, mely e szerepnek többé már nem tudott megfe
lelni és ennek folytán a US dollár lett a nemzetközi pénztartalék az 
angol font sterling helyett. El kell ismerni, hogy aUS ebben az idő
ben 13,000 millió dollár értékű árúval segítette talpra Nyugateurópát, 
mely akkor kersztény-demokrata kormányzatok alat t élt. A hatalomnak 
ez a kizárólagos időszaka a US részére még tovább i hat évig fennállott. 
Még 1962-ben is, a kubai válság idején, amikor a fiatal Kennedy elnök 
szembeszállt Hruscsovval és a Kubában felállJtott Amerika városaira 
irányított atomfegyverek leszerelésére kényszer ítette. 

A változás még ez év vége előtt megtörtént. 
A szovjet Politbüró, a kubai válság után azonna l összeült és fel

esküdött rá, hogy még egy ilyen vereséget nem fognak eltürni. Azonnal 
elindították a fegyverkezési programot, mely attól kezdve tart a mai 
napig is.Huszonnégy hosszú éve. Olyannyira, hogy jelenleg, az utóbbi 
tíz év átlagában a Szovjet Unio évi össztermelése 15 %-át fegyverke
zésre költi. Ebben a törekvésében a nyugati bankok következetesen se
gítették és segítik azok az országok is, melyek állami szubvenciókkal, 
olcsó élelemmel látják el a szovjet népet, tehermentesítve a kormányt 
ettől a felelősségtől. 

Az eredmény hamarosan meg is mutatkozott. Nagy Britannia hatalma le
hanyatlott, kivonult a Közel-Keletről és az India i Oceán térségéből. 
Itt nyílt meg a Szovjet Unio lehetősége az általa sokat hangoztatott 
és követelt Indiai Oceán-i " békezóna " tiszteletben tartása. 

Ezután azonban béke-zónáról több szó nem esett . A szovjet erők el
foglalták ADEN-t és a SOCOTRA szigetet, s csatlós -kormányok jöttek 
létre. A Szovjet benyomult a Vörös tengerre, új szovjet hídfőt ' léte
sített ETIÓPIÁ-ból, ahol azóta, mint láthattuk az éhség uralkodik e
gyütt a szovjet hatalommal. Ettől az időtől ke zdve ez a fontos víziút 
nincs többé nyitva a nyugateurópaiak számára. 

Amikor a belső kommunista összeesküvés köve tkez tében a portugál 
kormány 1975-ben összeomlott, az események követke ztében széthullott 
a portugál gyarmat-birodalom. Két új szovjet állam jött létre: ANGOLA 

,és MOZAMBIK. Nyomorúságos államok, de szovjet ál lamok, adélafrikai 
tengeri út két fontos pontján, az Európa felé tartó közelkeleti olaj 
útvonalában. 

1979-ben a szovjet haderő benyomult AFGANIS ZTÁN-ba. A mai napig is 
ott vannak. Felépítettek hat repűlőteret KANDAH AR városa mögött,ahon
nan középhatósugarú repülőgépeikkel ellenőrzésük alatt tarthatják a 
PERZSA ÖBÖL teljes körzetét. Nem kevesebb, mint húsz hadosztály t sze
reltek fel ÉSZAK VIETNÁM-ban és ezek törtek útat és foglalták el 
SAIGON-t 1975 ápr.30.-án. És én azt mondom, vigyáz zunk, mert SAIGON 
csak annyira van DARWIN-tól, Mint MELBOURNE DARWI N-tól. így megkapták 

'CAM-RAHN öbölt, mely attól kezdve kiépített szovje t haditengerészeti 
támaszpont, DANANG légi támaszpont, ahonnan könnye n elérhetik Délke
let- Ázsia minden részét, de AUSZTRÁLIA összes nagyvárosait is. És 
ezek a fegyverek nem csak harcászati, hanem pol i tikai fegyverek is, 
mert fenyegetésre alkalmasak, amivel már nem e gy nemzetet megadásra 
kényszerítettek! " 

Nagy hatású, tapsokkal többször megszakított beszédét így fejezte 
be: ... " meg kell mondanom az itt élő magyaroknak, akik a szabadságot 
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választották, hogy a hűség kötelezi őket a szabadsághoz, amit itt 
megtaláltak. Magyarországi rokonaik és barátaik s zemében nem szabad, 
hogy ők csak a jobb élet szerencsés haszonélvezőiként legyenek isme
retesek, hanem a szabadság olyan szimbólumai ke ll hogy legyenek, akik 
készek kockázatot vállalni a szabadságért. A kockázatvállalásuk őszin
tesége abban nyílvánul meg, hogy résztvesznek választott hazájuk sza
badságküzdelmében ... " 

+ + + 

C~/ A CSENDaRNAPRA 

ÉS MÁS íRÁSOK 

vítéz SZOMBATHY LAJOS JÁNOS 

CSENDaREMLÉKEZET. 

\ 

A múlt évben megemlékezett Csendőrnap óta megint zökkent jó néhányat 
a szúvas-fogú vén Idő rokkant taligájának küllője hasadt, abroncsa hul
lott, roskadozva nyeklő öreg kereke. 

Most megint elérkezett az idő, hogy csendőrnapi megemlékezésre gon
doljunk és emlékeinkről, testi-lelki érzéseinkről számot adjunk. Perceg 
az örlő szú és rág, egyre csak rág. Rágja múló llapjainkat, ajándékba I. 

kapott elszálló éveinket, hogy azután végülis e gyszer majd a csont ja
inkon is urrá legyen. Mint az öregedő emberek, úg y mi , volt magyar ki
rályi csendőrök is egyre elfáradóbban állunk az Élet poros országútja 
szélén és fátyolossá nedvesedő szemmel elmerengve nézünk elébe az egy
mást váltó, soha többé vissza nem térő napkeltéknek és napnyugtáknak. 
Visszavonhatatlanul közeleg az alkony ideje és a még élő csendőröl tud
ják, hogy előbb-utóbb búcsúzni kell. 

Éjjelenként, ha leszáll reánk az alkony és l as san sűrű sötétség lesz 
körülöttünk minden, akkor jönnek elő a kételyek s zellemei és vígaszta
lan, megingató szavakat suttognak füleinkbe. Bent a szívben megszólal 
a lelkiismeret számonkérő szava és feleletet vá r tőlünk arra, hogy 
csendőri és istenhívő emberi életünkben megtettünk-e mindent, amit szük
séges lett volna megtenni. Ha erőtlen, de az igazat szolgálni kívánó 
emberi erőnkre gondolunk és az életünkben elénk t ornyosult sok kény
szerítő körülményre, akkor megnyugvóan úgy érez zük, hogy nem csaltuk 
meg jószándékú önmagunkat és a bennünk jogosan bí zókat, hanem becsüle
tesen próbálkoztunk igazak lenni és igazat tenn i . Voltak bőven olyan 
döntésre kerülő dolgok, amelyekben nem alkudhattunk meg, még életünk 
árán sem. Ilyen volt a Haza, a Becsület és az I gazság szolgálata,amely
ben kibúvóan meg nem hunyászkodhattunk. 

Akik ma régebbi bűnök elkövetésével vádolnak bennünket, azokra nyu
godt és biztos szívvel elmondhatjuk,- jöjjön az bár kommunistáktól, 
vagy egy idegen fajú, gyűlölködő nép egyeseitől - , hogy állításaik va-
16tlanságok, rosszindúlatú rágalmak. A csendőr s oha nem volt kegyet
len, különösen pedig nem volt gyilkos! Magához a szigorhoz is, csak 
akkor nyúlt, ha arra kényszerítve volt, hogy a n e mzet törvénye betar
tassék. Ha kegyetlenkedésről beszélünk, akkor a kommunistákról és a 
más fajú népből származott ~zámosakról kell szól ni, akik ördögi ke
gyetlenséggel kínozták, börtönöz ték be és akaszto tták fel tömegével az 
ártatlan, csupán meg nem tagadható kötelességet t eljesített csendőrök 
ezreit. Hiányzott belőlük az emberiesség legkisebb szikrája is, lelki
ismeretük halott volt. Mi csendőrök megnyugszunk abban, hogy felettünk 
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a végs6 döntés és ítéle t nincs a földi kezekben. Ami lesz az ítélet, 
azt készek vagyunk elfogadni az Úr kezéb61, mert hitünkben 6 minden 
és mi nem vagyunk semmi. 

Nem a mi hibánk és fele16sségünk, hogy megromlott a világ és abban 
megölték a Szeretetet, halottá nyílvánították a mindenek Teremt6jét. 
Ezt a vádat mi, csend6rök, soha nem fogadhatjuk el, ez bennünket nem 
érint. Szomorú, bizonytalan és lelkibeteg lett a világ, amelyben sem 
az elnyomók, sem pedig az elnyomottak nem boldogok. Ma az álnokság, a 
megfélemlítés és a pénz ördöge uralkodik a földön. Az emberiségre rá
szakadt nagy lelki nyomorúságban és sötét~égben, csak egy kis gyenge 
fény világít és pisláko l a messze távolban, amelyet az elszabadult 
Gonoszság ereje eddig még képtelen volt kioltani. Ez a fényesség a 
Remény világossága. A Remény azt ígéri, hogy egy napon életre meleg
szik megint az emberi szívekben kihűIt, megfagyott Szeretet és feltá
mad a Hit is. Az ember szeretetre és hitre van teremtve, amit még az 
is érez, aki mindezt t agadja. Ha máskor nem, úgy élete utolsó óráiban. 
Óh, hányan kapkodtak és sírva vinnyogtak, amikor pedig már kés6 volt. 
Isten nem egyasztalf i ók, amit bármikor ki lehet húzni és használni. 
Mi 6sz-fejű, öreg csend6rök ezt valljuk, ezt hisszük, mert tudjuk,hogy 
így van. Gyönyörűség lesz megérni a napot, akár csak, ha az utódokban 
is, amikor lehull a szívekr6l a kétely, megszűnik az elnyomottság, a 
félelem és megint minde n szép lesz. 

Mi, még é16 csendőrök , nem egy régi politikai világot várunk vissza! 
Óh nem! Az több tekintetben jól tette, hogy elmúlt. Mi, tisitességes 
emberi életet kívánunk , szabad lélegzést, amiben a Jó győz a Gonoszság 
felett; a rútat felvált ja a tiszta, becsületes élet. 

Csendőrnap emléke zetére , mi - kényszerűségb6l hazánkból idegenbe sza
kadt volt csend6rök,- meg kell valljuk, hogy lélekben gyakran otthon 
járunk, az emlékezeteinkben jól meg6rzött kedves hazai tájakon, por
tyázzuk a magyar köz ségek utcáit és járjuk a széles határt, hogy őríz
ve és védve legyen népünk élete és vagyona. Nehéz, de szép és egész 
embereket kívánó volt a mi csendőri szolgálatunk, amely hűségre köte
lezettségénél fogva úgy a szívünkhöz nőtt, hogy azon a feledés urrá 
lenni nem tudhat. 

Nincs és nem lehet szebb, nemesebb szolgálat, mint egy becsületes 
nemzet igaz érdekeit szolgálni! 

Ilyen volt a magyar nemzet és ilyen volt a mi szolgálatunk, melynek 
hűséges teljesítésében a legsúlyosabb életáldozatot hoztuk meg. 

Életünk kockáztatásával és vérünk sűrű hullásával védtük a hazát és 
nemzetet az utolsó napig . 

Hűség, becsület és vitézség volt a mindenkor megtartott jelszavunk. 
Annak éltünk és annak haltunk meg. Tudjuk, hogy egyszer el fog követ
kezni az id6, amikor a z utolsónak életben-maradó bajtársunk is sírba 
száll, de azt is tudj uk , hogya csillagok járása változó; egy napon 
Hazánk felszabadul s akkor életre kel a csendőrség is. Jönnek majd az 
új hajtások, jönnek a rátermett új legények, akik felöltik a csend6r 
egyenruhát és szolgála tba állnak, hogy megint védett és biztonságos 
legyen a magyar nép élete-vagyona. S mikor mi, elmult öregek majd már 
békén pihenünk sírjainkban, fel fog hangzani és valóra fog válni - iga
zolva, hogy nem éltünk hiába,- amit Hajas István költőnk oly szépen é
nekelt meg a "Kakastollasok"c. versének utolsó szakaszában: 
" új hajnalunk, ha felvirradsz, Emléküket vigyék tovább 

Ragyogd be sírjuk at ! Az ifjú harcosok, 
Harmatozd, tg, álmu k felett Hadd álmodják a szebb j6v6t 
A vadvirágokat! A Kakastollasok! " 

1987 február h avába n. 
+ + + 
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V. GÉCZY MIHÁLY 
ANYÁM! 

Lantos János főtörm., 
Budapesten 1951-ben kivégzett 

barátom édesanyjának 
Anyák napjára 

Nem véletlen, hogy megeml~kezésemnek ezt a címet adtam: "Anyám". 
Elhalt barátom utolsó kérése volt. 

A Teremtő az embert társaslénynek teremtette , hogy szaporodjon és 
uralja a földet. A társas élet a házassággal ~ves zi kezdetét. A férj 
kötelessége a család fenntartása, a nőé a gyermekek világrahozatala 
és nevelése. Sok-sok szenvedés, betegség előzi me g az anyaságot, de 
amikor az anya,méhe áldott gyümölcsét karjai között érzi, mindent el
felejt. Majd jön a gyermekneveléssel járó gond. Félti, védi széltől, 
hidegtől. Ha beteg a gyermeke, ápolja, gondozz a . Az anyai sziv nem 
ismer fáradtságot, az anyai szeretetnek nincs határa. 

" Amikor születtem, nem jeleztek nagyot 
Messiást- mutató, különös csillagok, 
Csak az anyám ·tudta, hogy királyfi vagyok. " 

(Mécs László: A királyfi három bánata.) 

Igen, minden anya királyfinak érzi a fiát. A fiú felnő és a nem
zet szolgálatába állitják. 

Itt következik kivégzett barátom esete. 
Anyjának egyetlen fia hivatásos csendőrként te ljesitett szolgála

tot a háború alatt. Rendfokozata főtörzsőrmester volt. A budai kitö
résnél, 1945-ben esett orosz fogságba. Hadifogsága három évig tartott. 
1948-ban, mint háborús bűnöst hozták haza Moszkva mellől. Bűne a 
kommunisták szerint az volt, hogy Budán hősiesen harcolt és ezzel a 
szovjet előretörést akadályozta. Az elsőfokú í té letet 1950-ben, a 
másodfokút 1951-ben hozták. A halálos itéletet, kihirdetése után két 
órával végrehajtották. 

A másodfokú itélet előtt egy séta során alkalmam nyilt egy beszél
getésre a fogház udvarán. Barátom itt mondta e l , mi a vád ellene és 
közölte azt is, hogy az ellene felhozott vádak hamisak. Kérése az 
volt, hogy ha valamikor kiszabadulok, keresse m f el vidéken lakó édes
anyját, aki úgy tudja, hogya fia fogságban van é s mondjam el, miért 
kell meghalnia. Idézem a szavait: " Bűnöm az, hogy magyar katona vol
tam, mertem harcolni ellenUk. Ha ez bűn, akkor j öjjön a halál. Kato
nához illő módon viselem a sors csapását. Rajtad keresztűl, Barátom, 
Anyámtól azt kérem, nyugodjon bele a változtatha tatlanba. Öleld át 
helyettem, becsületben megőszült,gyermekéért o ly sokat aggódó Anyámat. 
igérem, utolsó gondolatom és szavam" Anyám" lesz ... " 

Ezzel örökre elváltunk és néhány napra rá k ivégezték. 

Az anya morzsolgatja olvasóját, kéri a Mindenhatót, őrizze, védje 
és hozza vissza egyetlen gyermekét, akit özvegységében felnevelt és 
aki szívéről úgy szakadt l~, mint a virág a fá ról, melyet elsodor a 
szél. Türelemmel várja gyermekét, tőle remél s eg ítséget öreg napjai
ra .... Telnek az évek, de a gyermek nem jön. Maj d 1948-ban hazai 
földre érkezik, de a rendfenntartók gondoskodnak róla, hogya fiát 
visszaváró anya semmit ne tudjon. Az idő elrohan , a naptár 1958-at 
jelzett és a gyermek még mindíg nem jött. 
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Súlyos teherként nehezedett szívemre, hogy miképpen közöljem ba
rátom utols6 kívánságát a szenvedő és gyermekét vár6 Anyával. Sokan 
kérdezheznék, miért vártam ily sokáig. Azért, mert magam is, csak 
1956-ban szabadultam onnan, ahol barátomat kivégezték. Magam is a
nyaszerető gyermek vagyok, pedig ötven esztendő haladt el fölöttem. 
Átéreztem, milyen r ettenetes csa16dást okoz levelem, melyben a va16-
ságot feltárom. Féltem, hogy az anyai szív, amely 1944 6ta, 14 éve 
visszavárja egyetlen gyermekét, megáll dobogni. Tudom, hogy olvas6-
im között akad, aki áté rzi lelkitusámat. A levél 1958-ban elment és 
valahol Magyarországon a postás egyik reggelen kopogtatott elhalt 
barátom anyjánál. Ez a reggel számomra is fáJ6 volt, de nem bírtam ' 
tovább tartani a ti tko t. Megjött a válasz, melyet leírni nincs erőm. 
Az Anya ma 77 éves, kegyelemkenyéren él. Kérése az volt, legyek én . 
ezután gyermeke helyett , gyermeke. Csekély vigasz, de fiának érzem 
magam. Ha már hazám egy sincs, legalább Anyám van kettő . . 

Gondolkodjunk el az eset fölött. Mi jár azoknak, akik hősként tud
tak harcolni és meghalni? Hányan vannak hason16 sorban élő anyák,hit
vesek, akik visszavárják gyermeküket, férjüket, akik a fronton,szi
bériai bányák mélyén , vagy börtönökben haltak meg. Ezekről a névte
len hősökről sem a rád i6, sem a televizi6 soha nem tesz említést.Ha 
pedig tesz, akkor c sak gyalázza őket. Hiszem, hogy eljön az idő ,ami
kor a nyugati világnak szüksége lenne hason16 hősökre, akik magasabb 
cél érdekében életüket tudják adni. 

Legyetek áldottak Magyar Anyák, akik hősöket hoztatok a világra! 

Drága j6 Anyám, azza l a reménnyel búcsúzom, hogy: fiad által kül
dött ölelést még átadhatom. 

Isten áldjon minde n lépésedben, Anyám! 

+ + + 

vit~z SZENDI JÓ ZSEF 

BESZÁMOLÓ AZ 19 86 ÉVBEN MAGYARORSZÁGON ÉS SZLOVÁKIÁBAN 

LÁTOTT AK ÉS TAPASZTALTAKRÓL. 

Napsütéses aug.3 0.-án indultunk New York-b61 Frankfurton át a bé
csi repűlőtérre. Bécsben, a pályaudvaron egy útitársunk segítségével 
sikerült a kb. 50 kg. -os bőröndjeinket berakni a budapesti vonat cso
magtart6jába. Hegye sha lomnál léptük át a magyar határt. Itt először 
egy vasutas villanylámpával bevilágított az űlés alá, majd két vám
tiszt kérdezte, hogy hoztunk-e elektromos dolgokat, computert, videot 
stb ... "Abszolut s emmit "- mondtam. Beírták a belépést, csomagjainkat 
meg se nézték. Jó s zórakozást kívántak. 

Este 9-kor érke ztünk a Keleti pályaudvarra. Szálloda foglalásunk 
nem volt, így taxival mentünk nászunkhoz Rákospalotára. Indulás előtt 
a hordárok és a taxis erősen gyúrtak, hogy adjak el nekik dollárt. 
Alig tudtam lerázni ma~amról őket, mondván, hogy csak travel csekkem 
van. A viteldíjat az onban busásan megfizettem dollárban. Nászunknál, 
- akik két nappal későbbre vártak,- két napot töltöttünk. Jelentkez
tünk a rendőrségen, ma jd nászunk egyik rokona dollár fuvardíj elle
nében elvitt bennünket kocsijával Miskolc mellé, Hernádnémetibe, hú
gomékhoz. Itt mindössze két napot töltöttünk és mentünk tovább kocsi
val Szlovákiába. 

A második napon Kassát látogattuk meg, hol magyar fölíratot nem 
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lehet már találni. Minden csak szlovákul van. Északabbra, mint pl.Ho
monna, már két nyelven vannak a felíratok: szlovákul és oroszul. 

Két hét itt-tartózkodás után visszamentünk Magyarországba, Sátor
aljaújhelyre,-mert feleségem rosszúl érezte magát -, hol egy főorvos 
barátunk megvizsgálta és gyógyszert adott. Ve l ök e lmentünk a hollóhá
zai kerámia gyárat meglátogatni. Innen ők elvittek Hernádnémetibe, hol 
ismét néhány napig tartózkodtunk.Sátoraljaújhelye n -létünk alkalmával 
több ízben elmentünk a volt csendőrlaktanya melle t , hol néhányszor én 
is megfordultam. A valamikor pedánsan rendez e t t l aktanya - melynek 
eqykori lakóit,a -k~k~stollas csendőröket a magyar nép szívébe zárta,
most ebek harmincadjára került. Szívdermesztően l á ttam, hogya félig 
romokb~lévő csendőrlaktanyában kik tanyáznak~ Egy nagy fa alatt,amely 
még a régi idők emlékét hírdeti,- a vörösre f es te t t kerti padon egy 
jól megtermett füstös legény sütteti a hasát a sz e ptemberi napfényben. 

Innen átmentünk Kesznyétenbe, egyik bs.-a mat é s barátomat megl~to
gatni.Elég rossz állapotban találtuk, 74 éve s é s ké t bottal tud nehe
zen menni és a járási távolsága mindössze a h áz a j tajától a kapuig. 
Igen megörült a találkozásnak, csak azt nehé zmé nyez te, hogy rövid ide
ig voltunk ott. Egy másik bajtárssal is talá l ko ztam , aki valamelyik 
rokonától hallotta, hogy otthon vagyok és eljöt t meglátogatni. Ömlött 
belőle a panasz, mert van egy kis háza, amit örökö lt, s most község
fejleszté si adót róttak ki rá, de azt az adót mi ndenki másra is kive
tették. Csöndben hallgattam végig panaszát, ami t megtűzdelt egy pró
bacsendőr-kori alma-lopás nyomozásával is. Amikor befejezte,- mivel 
tudtam, hogy van két felnőtt fia,- megkérdez tem, hogya fia mivel fog
lalkozik? Azt mondja, hogy ügyész! " Ha a Te fi ad ügyész, akkor fo .. 
be a szád és ne panaszkodj, hanem fizess! "- mo ndtam neki. 

Miskolcról taxival mentünk Budapestre. Mikor Mezőkövesdre értünk, 
azt mondja a taxivezető, hogy: " ma nem repülne k a madarak." Milyen 
madarak? - kérdeztem. " Hát a szovjet madara k. " - mondja.- "Tudja, itt 
Kövesden egy óriási földalatti hangár van építve a szovjet repülőgé
peknek, hogyakifutópálya is a föld alatt v a n és amikor a gép elhagy
ja a hangárt, már a levegőben van." ... És valóba n , néhány perc mulva 
Budapest ~elől két szovjet vadászgép jelent meg é s szállt le. 

A hátralévő időt Budapesten töltöttük. Sikerül t a Váci utcán, a 
Belvárosban egy nagyon modern szállodában s zobát kapnunk, napi kettő 
ezer forintért; amiben benne volt egy reggel i i s . A vendégek csupa 
turisták voltak, főleg németek é s osztrákok. Ebben az időben volt a 
Nemzetközi Vásár, melyet egy vegyész doktor barátu nkékkal mi is meg
látogattunk. Megnéztük még Szentendrén a Kovács Margit féle kerámiai 
muzeumot, Visegrádot és az esztergomi Bazilikát. 

A következő napon taxival a Sashegyre mentünk , megkeresni a Budán 
hősi halált halt vitéz ÁGHY ZOLTÁN csendőr h adnagy sírját a Komondor 
utcán lévő sarokház kertjében, sajnos eredmé nyte l e nül. Megtudtam,hogy 
az elesett és itt eltemetett halottakat a város e xhumálta és egy kö
~ös sírba temették. Két fényképfelvételt készi t ettem a helyről,melye
ket ÁGHYezds. úr leányának, DAL MÁNAK ittjár t akor á tadtam. 

Mivel feleségem továbbra · is rosszúl érezte ma gát, október 6.-án 
Budapestről hazarepül tünk. 

Úgy Magyarországon, mint Szlovákiában a hivatalokban e16zékenyek 
voi tak, nem éreztük azt a tíz év előtti modortal a n, goromba megjegy
zéseket. Magyarországon mindent lehet kapni, bá r e z az otthoniaknak 
túl drága. A városokban rengeteg a kis maszek ü zlet ( magánkézben 
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lévő üzlet, egy-két alkalmazottal.- Szerk.) A magyarok a szlovákiai
akhoz képest szinte fényűzően élnek. Igaz, hogy hajszolják magukat, 
mert két, sőt három műszakot is dolgoznak azért a jobb életmódért. 

Hazafias érzéssel ( patriotizmus) alig találkoztam, mert 1945-től 
kezdve igyekeznek a magyar nép szívéből a magyar nemzeti öntudatot 
kiölni. Kezembe vettem húgom unokájának 8. általános osztályosnak a 
történelem könyvét. Már az első lapokon Szamueli és Kun Bélával kez
dődik, mint " a magyar nép és munkásosztály hősei " ! ts ez megy vé
gig az egész könyvön . A Horthy rendszerről alig emlékezik meg. Amit 
ír, az csak a legross zabb. Történelmünk szabad negyed-századára az 
összes kommunista gyalázkodást ráöntötték. Ma, a nemzet befelé fordul- · 
va, magának él és csak a mával törődik. Az emberek a túlerőltetett . 
munka miatt idő előtt öregednek meg. ötven éves korukra már úgy néz
nek ki, mint a lármakép. 

Egyben azonban, szinte majdnem egy emberként megegyeznek: gyűlölik 
és útálják az oroszokat. 

Még egy másik nagy különbség van Magyarország és Szlovákia között: 
Magyarországon: pár thá zak, rendőrségi és"más középületeken kívűl vö
rös csillagot, sarló-kalapácsos vörös zászlót alig lehet látni. 
Szlovákiában ellenbe n: úton-útfélen, még határútakon is, tömegével 
vannak a különböző kommunista jelszavakat hirdető táblák, Lenin kéi 
pek,stb. Az egyetlen magyar nyelvű újság az " ÚJ SZÓ II, mely a cseh
-szlovák kommunista párt központi lapjának magyar nyelvű változata, 
több és jobb-minőségű munkára ösztökéli a felvidéki magyarságot, s 
tele van szovjet és Huszák imádattal. ( Huszák Gusztáv, a kommunista 
párt főtitkára.) 

Végezetül el kell ismerni, hogy 1945 óta sok minden megváltozott 
Magyarországon. A rákosi-féle terror nagyjából megszünt. így az embe
rek talán szabadabban lélegeznek, egy kissé szabadabban is beszélnek, 
s így az élet kissé félelemnélkülibb.Arra a kérdésre, hogy miért nem 
megyek haza végleg, hiszen már senkit se bántanak a mult ja végett ..• 
röviden azt válaszoltam, hogy" hazajönni Magyarországra, végleg, 
most? Nem. Még miniszterelnöknek se. " 

+ + + 

VI. 

A MUZEUM HíREI 

Dr. SZALONTAI SÁNDOR rnuzeumgondnok (kurátor) beszámolóiból 

1986. X.11.-én: 

" Megtartottuk az aug.23.-ára hirdetett MKFE veteránjainak talál
kozóját és az azt követő Szt. István Bál-t a Magyar Házban, mely jól 
sikerült. Brig. Gen. JOHN A. McGINNIS, aki a Muzeumot 1985.VIII.17.-én 
megnyitotta, szintén ott volt. A Muzeum nyitva volt az ünnepség előtt 
5-7-ig és éjszaka 11-12-ig, a vacsora utáni tánc-szünetben. Igen sok 
látogató volt, úgy a délutáni, mint az éjszakai nyitás alatt. 

Az emléktáblák l eleplezésére azonban nem került sor. Ugyanis a vál
lalkozó azokat az u to lsó pillanatban szállította le és a Magyar Ház 
elnöke szerint minde gyik tábla tele volt íráshibákkal és ezért ő azo
kat nem vette át. Az új, vagy javított táblák leleplezése később fog 
megtörténni." 
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1986. XII. 8.-án~ 

" 1986. XI.23.-án megtartotta a Magyar Ház két évenként esedékes 
tisztújitó közgyűlését . Elnök lett: ENDES LÁSZLÓ, aki már előzőleg ' 
6 éven át volt a Magyar Ház elnöke. Az ő elnöksége idején vásárolták 
meg ezt a jelenlegi épületet is. Elég jó viszonyban vagyok vele. 

1986.XII.4.-én a MUZEUMI BIZOTTSÁG tartott gyülést. Dr. NAGY 
GYÖRGY elnök számol t be az u.n. Charter megszerzéséért folytatott 
tárgyalásainkról. Két ügyvédnek az a véleménye, hogy nincs szükségünk 
charterre, mert ha nyújt is bizonyos jogi előnyt, de több megkötött~ 
séggel jár. A Muzeum,- bárhogyan cikkeztek is ellene az újságok,-meg
támadhatatlan. Én készültem erre a tárgyalásra, (most várjuk a szám
lát, mert pont egy órá t beszélgettünk) és több kérdést felirtam ma
gamnak. Pl.: A Muzeum megszűnése esetén a tárgyaknak Kanadán kivűli 
száliitását meg lehet kérvényezni, s megfelelő indokolás esetén,va
lószinű meg is kapnánk . A charter birtokában a Muzeum, mint jogi sze
mély per esetén kérelmezhetné a hívataiból kirendelt védőügyvédet 
(legal aid), de az nem biztos, hogy meg is kapnánk. Más jogi szakér
tők szerint, a charternek, csak a nagyközönség (jogilag laikusok) 
szemében van nagy t ekintélye, valóban azonban támadás esetén semmi 
védelmet nem jelent. 

A megbeszélés tá rgyát képezték még az anyagiak, az ügyvédi költség, 
a muzeumi anyag fel becsültetése tűz, betörés és lopás elleni biztosí
tás megkötése. A Magyar Ház tűz ellen be van biztositva. 

A felszólalásoka t szavazás követte, melynek alapján a Charter 
szükségességére tet t javaslatomat egyhangulag leszavazták.( Összesen 
heten voltunk jelen. ) ... " 

1 9 8 7. I. 1 7 . -én: 

" 1987. I.15.-én volt alkalmam hosszasan beszélni ENDES LÁSZLÓ-val 
nagyon szives hangulatban. Többek előtt kijelentette, hogy egyik 
nagybátyja csendőralezredes volt és ő teljes szivvel pártolja a Mu
zeumot. A MUZEUMI BIZOTTSÁG tagjainak sorában nincs változás. A MA
GYAR HÁZ részéről még nem jutott nyilvánosságra, hogy kiket fog meg
tartani. Dr. NAGY GYÖRGY, a Bizottság elnöke nem 'a Magyar Házat kép
viseli, hanem ő felette áll a kétoldalról felkért, vagy kinevezett 
tagoknak. 

A Magyar Ház Igazgatóságának dr. NAGY 1987.I.1.-e óta már nem tag
ja r mert alapszabályaik szerint a lelépő elnök addig tagja az Igaz
gatóságnak, amig a megválasztott új elnök hivatalban van. 

így dr. NAGY helyét ,- mint a Magyar Ház volt elnöke,- dr.v.ORMAY 
JÓZSEF ,foglalta el. " 

A nov. 4.-i választAson a Magyar Ház kb. 700 tagjából, közel 480-
500 fő jelent meg. A leadott érvényes szavazatok száma 472. 

Dr.v. ORMAY JÓZS EFRE 190, mig ENDES LÁSZLÓRA 260 szavazat esett." 

Ezzel egyidőben új vezetőség lépett hivatalba, a régiek közül 
ANDRÉKOVICS PÉTER megmaradt. 

+ + + 
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VII. 

KÖNYVISMERTETÉS, SAJTÓHíREK, VERS 

KELET, AZ EZERARCÚ ÓRIÁS, --írta OLÁH LÁSZLÓ, kiadta a Stephen Vörös
váry Weller Publishing Co.,Ltd., Torontoban, Ont.Kanada, 1986-ban, 
512 oldalon, keménykötésben 164 eredeti fényképpel. Ára: 25.00 dollár 
és 2 dollár postaköltség. A szerző személyes élményeit írja meg élve
zetes stílusban. Néhány fejezet címe: "Magyar emlékek Afrikában." 
"Kutató ~ton Sumatrától Celebesig". " Juliánus barát lábnyomában" . .. 
stb. (K . M . 1 9 8 6 . X. 11 . - ) - -

BAJTÁRSI HíRADÓ. Az MHBK képes bajtársi értesítője (Calgary,Alber
ta, Kanada) 1987 februári 10. számában 16 oldalon eredeti képekben 
a helyszínről ad reportot a magyar szabadságharc 30. évfordulójáról 
(Párizs, 1986.X.23., Sydney, NSW., 1986.X.23., Melbourne, VIC.1986. 
X.19. ) Ugyancsak képekben számol be a Hősök Napjáról ( Sydney NSW., 
VI.27., Chicago, ILL.USA.V.25.-) Három képben ismerteti az Orlando
ban (FLA.USA.) 1986.VIII.20.-án tartott ludovikás találkozót. 

Az MHBK 1987-ben TARTJA MEGALAKULÁSÁNAK NEGYVENEDIK ÉVFORDULÓJÁTl 

6szinte jókívánságainkat küldjük , a testvér bajtársi egyesületnek 
és kívánunk további szép sikereket. 

BUDA TÖRÖKKORI OSTRO~ffiI. RADA TIBOR tanulmánya több képpel.Részle
tesen ismerteti Budavár 1686-os felszabadításának katonai történeté t 
és, az események történelmi hátterét. Ára: potóval együtt 5.00 dollár 
(US 4.-) Megrendelhető a szerzőnél: 5639 Travis Cr. N.E. Calgary,Alta. 
Canada, T2K 3W1.) 

KRÓNIKA, irodalmi, történelmi és művészeti szemle (Toronto,Ont.Ka
nada) 1987 évi 2. számában . eredetiben hozza DOMOKOS SÁNDOR "Megérkezés" 
c. novelláját. Az 1957-ben Winnipegre érkező menekült fiatal magyar 
házaspárnak már első élményei egy csapásra megdöntik a szovjet által 
szajkózott " nyugati kapitalista kizsákmányolás "-ról szóló megtévesz
'i=ő tanait. Ez az elbeszélés angol nyelven "ARRIVAL" címmel a Winnipeg 
Free Press angol napilap pályázatán elismerést és jutalmat nyert. 

Néhai FÁY FERENC, m.kir.hdgy., tb.cső.,költő, iró, összegyüjtött 
versei megjelentek 668 oldalon. Ára: 30.00 dollár plusz porto. 
Megrendelhető : Mrs. T . FÁY 672 Clare Ave., Welland, Ont . Canada L3C 3C1 
Beszédeiben, előadásaiban mindíg megemlékezett a Csendőrség béketel
jesítményeiről és hábor~s helytállásáról. 1981.VI.10.-én halt meg, 
szívrohamban. 

Testvérbátyja, FÁY ISTVÁN kérésére DOMOKOS SÁNDOR elkészítette a 
költő - évfolyamtársa - dombormüvű arcképét, melyet a család haza
juttatott, s szülőfalujában, Pécelen (Pest vm.) kerül majd elhelye
zésre. (D.S. 1987.11.21.- ) 

Az "AMMI" (Winnipeg, Man.,Kanada) a r.kath. oblátusok szerzetes 
rendjének a missziós ' hittérítésekről szóló ~986. szeptemberi száma 
hozza DOMOKOS SÁNDOR angol nyelvű "Különféle problémák, de egyaránt 
lesujtóak" ( Different problems but equally oppressing ) c.cikkét. 
A szerző gondolatai a világnézeti küzdelemben irányvonalául is vehe
tők. Míg Afrikában, Délamerikában kenyérinség van, addig Keleteurópá
ban a szabadság a probléma. A marxizmus kizsákmányolja az egyént,míg 
az Északamerikában uralkodó szabadosság kész, még a társadalmat is 
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feláldozni, telhetetlen egyéni vágyainak telj esí téséért. Mindkét rend
szer más szemszöget képvisel u g yan, de mindkettő materialista. Leg
főbb elvlik: " Cél szentesíti az eszközt!" A vil á g bajait azonban sem 
a kommunizmus, sem az anyagiak harácsolásában va ló telhetetlenség, a 
szabadosság nem oldja meg. A szerző szerint e gy út van, saját maga
tartásunk egymás iránt, Mindszenty tanításának megvalósítása életlink 

"példája alapján. (KGY.) 

+ + + 

ÚJRA "L ó r a ! .. 

Búcsú Toront6tól 

Nyugatra baktat Rozinantém, 
öreg lovam - sántán, vakon, 
kopott huszár, hazátlan, fáradt, 
nyugat felé megy - rögös úton. 

Mögöttem emlékek, eltiprott álmok, 
bor íze, asszonycsók, nóta, haza, 
hosszú útamról vissza-visszanézve 
fájó szívvel ligetek tova. 

Itt-ott megálltam, azt hitte m otthon -
de csak" lóról" volt, kocsma, átnyergelés. 
Ismét a lovam hevederét húzom, 
Hazátlan huszár: .. Lóra! Ugetés! .. 

Hosszú az út - lesz-e valaha vége? 
Keletre vágyom s nyugatra visz az ár. 
Csak Csaba útján, az égi regimentben 
Pihenhet meg majd az öreg huszár? 

Átnyergelés volt, igyunk nagyot pajtások, 
lirítslik ki a búcsú poharát, 
temetve emléket, siratva álmot, 
siratva barátot - " Lóra! Tovább! .. 

Isten "áldjon és ha jó bort isztok, 
lirítsetek én rám is poharat. 
És tudjátok, hogy bár nyugatra visz útam, 
a szívem mindíg k e l e t e n marad. 

vitéz KENYERES JÁNOS 

volt m. kir. huszárfőhadnagy. 

+ + + 

VIII. 

A VEZETŐSÉG LEVELESLÁDÁJÁB ÓL 

vitéz VATTAY FERENC, (Los Polvorines,Argenti n a) 1986.XII.27.-én ... 
... " F. évi VII.18.-án kelt leveledre most kés őn válaszolok, mert 
két ízben is elestem, ami egyensúly-érzésem kiesése folytán állt elő. 
A következmény fájdalmas és hosszadalmas volt, d e most már jobban va
gyok. Egészen jól nem leszek már. Botom támaszáv al lassan bár, de 
egyedűl is járok. 

1987 Újévre a legjobb és szeretetteljes lidvöz leteimet klildöm és 
kérlek, hogy alkalmilag értesítsd őket: 
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Vitéz ÁGHY ASBÓTH ZOLTÁN ezds.úrnak, a B.L. és minden magyar ügy 
támogatójának; 

Dr. BALLÓ ISTVÁN őrnagy úrnak, a volt Cs aládi Értesítő szer-
kesztőjének, sokat gondolok rá, de írni már nem bírok neki; 

vitéz nemes BARANCHI TAMÁSKA ENDRE szds. úrnak , az MKCsBK volt 
vezetőjének. 

Levelemet zárva, Téged, kedves Barátom, Tég ed üdvözöllek különös
képpen, ki, mint volt elsőrendű munkatárs, mint volt sznypk. a kolozs
vári IX. csendőrkerületnél, majd itt az emigrációban, teljes erődből 
és kitartással támogattál, végűl pedig figyelmes leveleiddel felkere
seI még ma is, a 97 éves idős embert, tájékoztatsz és vígasztalsz,bi
zonyítván, hogy még most sem feledkeztél el ról a m. Igaz szeretettel 
ölel: Feri Bátyád ... " + + + 

... " Kedves Központi Vezető Bajtársunk! Karácsonyi és újévi köszönté
sünk továbbítom azúton Hozzád és Hozzátok! Bajtársi Közösségünk köz
ponti vezetősége fel a negyvenkettedik emigrációs Karácsony és újév 
alkalmából! Jókívánságainkat, amit a Mindenható Úr istentől kérünk ré
szetekre, avval is megtoldjuk, hogy kérjük öt arra is, hogy adjon e
rőt és egészséget a Ti további áldásos munkátokra és arra a felelős
ségteljes és kiemelkedően jó vezetés folytatására , amivel Bajtársi 
Közösségünk életét viszitek és vezetésed alatt biztosít játok annak 
fennmaradását. 

így kívánunk Mindnyájatoknak és Családjaitoknak innen, amesszeeső 
világrészből békés és boldog Isten áldotta Karácsonyt és az általunk 
remélt újesztendő elérkezését. 

A SYDNEY-i csoport minden egyes tagja és a mag am nevében, soha el 
nem múló bajtársi szeretettel. 

Concord, NSW., Ausztrália, 1986. december 8.-án. 

Dr.vitéz JANI ISTVÁN OAM cső.szds. 
csoportvezető. 

+ + + 

A Központi Vezetőség, A " Bajtársi Levél II Szerkesztősége és Kiadó
hívatala ezuton is köszönetet mond, mind a fent i, mind Bajtársainktól 
külön is kapott jókívánságokért és azokat szeretettel viszonozzuk. 

+ + + 

Az 1986 évi Segélyakciónkra érkezett válasz levelekből: 

198.6.X.6 .... II Szeptember hónap folyamán Édes anyám, aki 96 éves 
és egészségileg nagyon gyenge, segélyküldeményt kapott. A csekken nem 
tudtam elolvasni a feladót, azért, mivel Önön kere sztűl a korábbiak
ban már kapott ajándék-küldeményt, s címét ismerem , köszönjük az is
mét jelentkező szerető gondoskodásukat ... " 

1986.XII.17 .... " E~nézést kérek, hogy soraimma l zavarom, de ked
vességéért é s támogatásáért ' legalább jókívánságainkat küldjük.Kívánom, 
hogy levelünk jó egészségbe találja. Sajnos, mi nem a legjobban va
gyunk. A magas vérnyomás, hideg és az öregkor nagyon megvisel bennün
ket. Férjem 80 éves, én 70, dolgozni már nem kellünk sehova, így elég 
nehéz a helyzetünk. Most leszünk dec.19.-én 50 éves házasok.Kellemes 
karácsonyi ünnepeket és Istentől áld6tt egészségben gazdag boldog új 
esztendőt kívánunk .••. " 
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1987.I.25.-én: " ... Ismeretlen kedves Jótevőnk! Tudatom, hogy az Ön 
által küldött ajándé kot megkaptam. Éppen a templomból hazafelé jövet
ben. Kissé meglepődtem, de igen megörültem. Hálás szívvel mondok érte 
köszönetet. Udvözle ttel ( Aláírás ). II 

" ... Kedves Barátom! Megkaptam a küldött ajándékot. 
Nagyon köszönöm. Sok szeretettel ölellek. ( Aláírás ). II 

" ... Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog szép 
Újévet kívánok kedve s ottélőknek és ezen intézmény minden dolgozójának. 

itthon élő özvegyek imádsága kísérje, mert már azt mondhatunk ér
tük ... (Aláírás). II 

" Köszönöm szépen Anyuka nevében az utalványt. 
(Aláírás ) .. 

1987.I.26.-án: II Először is kívánok egészségben eltöltött boldog 
újesztendőt az egés z családnak. A küldeményt megkaptam jan.14.-én,me
lyet hálásan megkös zönök. Mivel n y u g d í j a m n i n c s, így na
gyon jól esik a róla m való megemlékezés: Isten áldását kérem az egész 
családra, sok szere tettel üdvözlöm ... " 

1987.I.6.-án: " ... Az ünnepekre Édesanyám egy kis küldeményt ka
pott. Önt kérem meg, hogy őszinte hálánkat tolmácsoIni szíveskedjék. 
Édesanyám 96. évét tölti be április 15.-én. Nem győz hálálkodni a jó 
Istennek, hogy szegé ny Kari halála után is még jön a segítség. Még 
egyszer nagyon kösz önve és a jó Isten áldását kérve Mindannyiukra, 
őszinte szívvel leánya ..... 

+ + + 

Ba jtársaktól érkezett levelek: 

B.J. (Vancouver, B.C., Kanada) 1986.XI.6.-án ... " Mellékelten kül
dök 25.00 dollárt a B.L.-re, melynek októberi számát megkaptam. Min
díg örömmel olvasom nagyszerűen szer k e sztett, tartalmas cikkeit. Min
den sora egy élmény s zámomra, Édesapámra és bajtársaira emlékeztetnek. 
Felidézik a régi szép időket, de az 1945 utáni megpróbáltatásokat, ül
döztetést és börtönt is. A B.L. értékes összekötőkapocs a cső.bs.-ak 
és családok számára. Emléket állít azoknak, akik már elmentek és biz
tosítja a Közösség további fennmaradását. Köszönet a B.L. szerkesz
tőinek érte ..• " 

H. A. (Cleveland, OHIO, USA.) 1986. XI.3.- ... " A Bajtársi Levél 
megérkezése egy ünnep számomra és addig le nem teszem, míg minden be
tűjét el nem olvasom. Megtudható belőle minden, ami egy volt csendőrt 
érdekel. Szomorúan o lvastam a legutóbbi B.L.-ből, hogy két bajtársam, 
akivel az ózdi szárnynál szolgáltam, meghalt. Névszerint PÁLHÁZI és 
CSONTOS bs.-im. Adj o n az Isten nekik békés nyugalmat, a boldog vi
szontlátásig. 

, A volt Csendőrség tagjai, akik a magyar falvakat és rónákat járták, 
szintén olyan egyszer ű emberek, napszámosok, kisföldművesek és iparo
sok fiaiból lettek kiválogatva, kikne k felsőbb iskolái nem voltak és 
mégis megállták a h elyüket úgy, hogy azokat a csendőröket, akik köz
biztonsági szolgálato t teljesítettek, a világ elsőszámú közbiztonsági 
szervei közé sorolták . Emlékezzünk vissza a szolgálati időre, lapja
inkra, a Csendőrségi Lapok, a Csendőrségi Közlöny, a Bűnügyi Körö
zések Lapja stb. oly egyszerűek voltak és mégis száz százalé kig meg
feleltek hívatásuknak . Ugyanígy nincs szükség aranybetűs, bőrkötéses 

- 51 -



könyvre,mely a világba szétszórt és még életbe n lévő bajtársak között 
a kapcsolatot fenntartsa. Ez az egyszerű Bajtársi Levél ugyanezt a 
szolgálatot megteszi. Szeretettel üdvözlöm mind en bajtársamat a régi 
jelszóval: Híven, Becsülettel, Vitézül! Harmat i András szkv.cső.törm." 

D.D.J. (Nyugatnémetország) 1986.XI.4.- ... " Az itteni közélet 
sajnos nagyon gyenge. Mi, örege k teljesen kiha l ófélben vagyunk, a fia
talok pedig nagyon asszimilálódnak a jelenlegi helyzethez, az u.n.nagy 
szabadsághoz. Most volt okt.26.-án a szabadságh arc megünnepelve, de 
sajnos nagyon kevesen jöttünk össze a nehezen várt ünnepélyre.Voltak 
kis szavalatok, énekszámok, méltatták a nap ese ményeit, de kb. 1 óra 
leforgása alatt a Himnusz eléne klésével véget i s ért. 

A fiatal disszidensekkel meg van az állandó elfoglaltságom. Majd 
mindennap hívnak telefonon, hogy legyek a segí t ségükre, mert nem tud
nak németül. A Socialamt tolmács nélkül nem ál l velük szóba. Van két 
magyar ügyvéd, de azok 500 DM-ákat kérnek egy i lyen ügyért. Honnan 
vegyék ezt a szerencsétlenek, hisz csak az van, ami rajtuk van. Most 
már úgy elszaporodtak, hogy 20-asával lépnek l e és maradnak itt nyu
gaton. A német kormány két évig segíti őket, l a kást kapnak és minden 
hónapra 280.- DM.-t. Úgy ismernek már mind, h ogy csak öreg Jóska bá
csi , az majd segít. Legtöbbje 16-25 évesek, a z t mondják, hogya "Ká
dár gulyás" azért nem jó, mert ha behívják őket katonának, akkor 6 he
ti kiképzés után, vagy vasúti, építési, vagy v a lamelyik TSzCs-be osz
szák be őket 2 évig munkára, a zért a hitvány k i s zsoldért, ami még 
cigarettára sem elég . nekik. Legtöbbje kivándor l ás gondolatával fog
lalkozik, mert azt mondják, hogy van olyan, hogy aki tanul és leérett
ségizik, akkor beosszák valami alkalmi munkásna k valamelyik gyárba, 
ahol éhbérért kell neki dolgoznia ..... 

B. J. (Rotenburg, Fulda, BRD.) 1968.XI.21 ..... Igen kellemes meg
lepetést szereztetek nekem az örömmel vett kará csonyi jókívánataitok
kal, melyekért hálás köszönetet mondok és meleg szívvel viszonozom . 
... Szeretném, ha a jövőben is egy szívvel, lélekkel együttmaradná
tok erőben, egészségben. így engedje a magyarok Istene. Sajnos a cí
meteket pontosan nem tudom, de remélem, hogy e lapom megtalál 

Benneteket! A Nagy Ég vezérelje minden lépé steket. Szívből kívá
nok nagyon kellemes és boldog szent Karácsonyi Unnepeket. Maradok 
mindíg szerető bajtársatok ... " 

v. G. M. (Beaconsfield, QUE. ,Kanada) 1986. XI .2.- ..... Mivel nekem 
szerte a világon sok rabtársam, csendőrbarátom van, akik ismerik fel
fogásomat, múltamat, a sok . közül az egyik, az itt mellékelt csendőr
képet küldte, karácsonyi meglepetésnek, melyről szeretettel küldök 
egy másolatot. Bajtársi szerete ttel mondok kös zönetet az önzetlen 
munkáert és kívánok kellemes Karácsonyt és erőben, egészségben,szel
lemi frissességben gazdag újesztendőt a Szerke s ztőség minden tagjának." 

Özv. H. L-né (Queanbeyan, NSW. ,Ausztrália) 198 6.XI.16 ..... a B.L. 
1986/1 és 2. számát hálás köszönettel megkaptam. Mindíg szívesen ol
vasom a kitűnően megszerkesztett és összeállított Bajtársi Levelet. 
Ezen levelemhez mellékelten .küldöm hozzájárulásomat a B.L. 1987 évi 
kiadásaihoz. A közeledő ünnepek alkalmával igaz szívből kívánunk ked
ves Mindnyájuknak áldott Karácsonyt és békés boldog újesztendőt erőben, 
egészségben ..... 

. Dr. T. Gy. (Liverpool, N.S.W., Ausztrália) 1987.I.8.-án ... " Legelő
ször is szerencsés és boldog újesztendőt kívánok, úgy a m~gam, mint az 
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itteni bajtársaim nevében, úgy Neked, mint az ottani Bajtársaimnak. 
Adjon a Mindenhat6 erőt és egészséget Valamennyie teknek" hogy töret
len lelkesedéssel folytatott munkátokat a múlthoz hason16an ez évben 
is siker koronázza. Amihez mi itt feltétlen erkölcsi és anyagi támo
gatásunkat - a múlthoz hasonlóan - már előre is b iztosít juk. 

Az elmult év okt.28.-án feladott három B.L.csomag dec.19.-én sér
tetlenül megérkezett és azokat azonnal ki is pos t áztam. Köszönöm az 
itteniek nevébenmindazoknák és elsősorban Sándor bs-unknak, hogy ezt 
az élvezetes számot időben kihoztátok. A személyi vonatkozások és ad
minisztráci6s híradásokon kívűl a " Tanulmányok, cikkek, elbeszélé
sék " rovatban mindenki megtalálhatta a kedvének va16t ... Ismételten 
köszönet és elismerés mindenkine k, hogya Te vez ető égiszed alatt, 
kedves Druszám, ilyen teljesítményt tudtok nyújta ni ..• " 

A. L. (Eagle Bay, B.C.Kanada). 1987 .I.22 ... " Úgy Neked, mint a 
Bajtársi Közösségnek őszinte hálával köszönjük, hogy oly szeretettel
jes szavakkal siettetek szomorúságunkat enyhíten i mély gyászunkbart. 
A Mindenhat6 akaratában megnyugodva, legyen vígas ztalásunkra, hogy 
Édesanyánk olyan szép kort élt meg és, hogy köze l 92 év alatt oly gaz
dag és termékeny életet élt~ .. " 

. v. D. Gy.-né (Montreal QUE.,Kanada) ... 1987. 1 .8. " Őszinte rész
vétét nyílvánít6 sorait köszönettel vettem. Hálá s an köszönöm mindazo
kat az 6rákat, amik Édesanyámat valaha is széppé és boldoggá tették. 
Halála előtt két nappal még nekem diktálta a Mag uknak sz6l6 levelét, 
köszönve mindenkori figyelmességüket irányában. És küldette velünk a 
B.L.-re va16 hozzájárulását •.. " 

K. L. (Bay Village, OH.,USA.) 1987.1.18." Mellékelem . hozzá-
járulásomat az újságra. Nagyon hálásan köszönöm nemes munkájukat. Kí
vánok sok kitartást és j6 egészséget. Tartsanak k i, mert csak ez a 
lap, mely összeköt bennünket a szép multunkkal é s hírt ad a még m~g
maradt bajtársakr61 •.. " 

v. D. F. (Fresno, CA.USA.) 1987.11.12.- " ... Köszönöm, hogy közöl
ted az akroni Hősi Emlékmű avatási ünnepségét. Ál dozatos nagy munkájá
ban a legkivál6bb magyar papunk, Főt. DÖMÖTÖR TI BOR mellett állunk ál
dott feleségemmel, Lidikével minden erőnkkel. 

A legközelebbi avatáson ismét sz6t kapok. v. HANGODI JÁNOS bajtár
sunkkal és a kedves Nemzetes Asszonnyal igen mele g barátságban voltunk 
ezen a húsvéti napon ... ezúton is szeretettel öle ljük őket, hisz ben
ne csaknem az örök emlékezetemben élő Apámat láttam. Te tudod, hogy 
Apám ki volt és mi lett a végzete ... " 

B. J. (Ligist, Ausztria) 1987.11.16 .... " F. é vi II.3.-án kelt le
velét megkaptam, nagyon köszönöm. Külön mondok k öszönetet a Szerkesz
tőségnek, a gazdag tartalmú B.L.-ért, melynek csokorba kötéséért,há
zifeladatként oly sok időt áldozott. Köszönöm szíves j6kívánságait. 
Elérkeztem életem 72. mérföldkövéhez. Az orvosom figyelmeztetett, vi
gyázzak az evéssel, mert cukrom is van. Mondtam neki, " Köszönöm a 
tanácsot, majd elszaladok, ha jönnek a darazsak é s a méhek" - Miért 
szalad el? - " Mert a darazsak és a méhek szeretik a cukrot és rám 
repülnénekl .. " 

+ + + 

IX. 

ÉRTESíTÉSEK, FELHívAS, KIEGÉszíTÉS, NYUGTÁZÁSOK, HELYESBíTÉS 

MEGJELENT: A KATOLIKUS MAGYAROK VASÁRNAPJÁNAK 1987-es ÉVKÖNYVE, 
P. KISS BARNABÁS és P. LIGETI ANGELUS szerkesztésében. a 352 oldalas 
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színes borítójú évkönyv remek tanulmányokat, elbeszéléseket és költe
ményeket tartalmaz a VASÁRNAP h a sábjairól ismert íróktól és költőktől. 

ÁRA: 7 US dollár plusz postaköltség. 

Megrendelhető: AVasárnapnál: P.O.Box 2464, Youngstown, Ohio,USA., 
44509. 

A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG Fi llmore-ban (N.J., USA.) a ,Sík Sándor 
Cserkészparkban rendezi meg - ez évben húszadszo r - nyári iskoláját. 

Tartama: 1987.VII.4-25-ig, h á rom féle foglal kozással. 

A/ tagozat: Magyarul bes zé lő 8-14 évese~nek . Minden tanítás,já
ték és más szórakozás csak magyarul folyik. , 

B./ tagozat: 14-16 éves fi a taloknak, haladóknak. 

C./ tagozat: 16 éven felül i jó magyar nyelvt udással rendelkezők 
részére középiskolai szintű magyarságismereti tanfo
lyam. 

Tandíj: Teljes ellátással, k irándulás, fürdé s stb.: 390.- US dollár. 

Jelentkezési határidő: 1987. május 15.- Ré sz letes felvilágosítás 
és jelentkezési í v e k ígényelhetők : Magyar Cserkés zszövetség, 

P.O.Box: 68, Garfield,N.J. 07026 USA. 
Tel: ( 201)- 772-8810 

+ + + 

" WONDERFUL WEST VIRGINIA II (USA) Az állami ter mészeti kincsekkel 
foglalkozó minisztérium kiadványa , melynek 1987 évi márciusi száma a 
"hegyalján" . telepített hat bortermelő központtal foglalkozik. Ezek 
egyike a Dr. ANDRÓCZI FERENC "Li ttie Hungary" s z őllő és gyümölcster
melő telepe. Munkásainak száma 50 ,000 ( méh! ). Az ő segítségükkel hoz
za forgalomba őrm.bajtársunk három holdnyi (acre ) területen saját ter
melésű és palackozású szőllő, a lma , körte és mé zborát MELOMEL néven a 
koronás magyar címer védjegye ala tt. Készíti, ahogy apjától, nagyapjá
tól megtanul ta. 

1981-ben ment nyugdíjba, mint a Buckhannon-i We st Virginia-i állami 
egyetemen a könyvtári tudományok tanára. Azóta, mint államilag bejegy
zett őstermelő, több elismerést é s oklevelet szerzett. 1986.IV.21.-e 
óta a Melomel nemcsak a termelőné l és magánboltokban, hanem West Virginia 
állam (USA) valamennyi hívatalos italüzletében i s kapható. 

7.5 dl. üvegenkinti ára 5.00, e gy tucat 55.00 US dollár. 

+ ' + + 

A CALGARY-i MAGYAR NYUGDíJASOK KÖRE (Alberta,Ka nada) által kiadott 
"Magyar Nóta Hanglemez Sorozat" 6 . lemeze elkész ült. Ugyanúgy, mint az 
előző öt 23 szép magyar-nótát t artalmaz. Minden l emezhez nótaszöveget 
mellékeltünk. A nótákat összegyüjtötte, betanítot ta és vezényli: 
vitéz KERESZTES LAJOS. 

Az 5.lemez ára 7 kanadai dollá r és 2 dollár sz á llítási költség,lemezen
ként.A sorozat 1,2,3,4, lemeze mé g kapható. A teljes sorozat,azaz mind 
az öt lemez rendelésénél kedvezményt adunk:45.00 dollár helyett 35.00 
és postaköltséget nem számítunk. 

Ugyancsak elkészült a magyar karácsonyi énekekről felvett kazetta (tape) 
is, mely 22 magyar karácsonyi éne ket tartalmaz. 

Ára, szállítási költséggel együtt: 7.00 dollár. Megrendelhető,az összeg 
előzetes beküldésével,a következő címen: Hungaria n Senior Citizens Club 

c/o 1328-87th Ave., S.W. Calgary, Alberta, T2V OW3 - Canada. 
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Dr. FÁY ISTVÁN-nak" DALOLGASSUNK" című a Calgary-i Magyar Nyug
díjasok teljesítményét ismertető és elismerő cikkét a B.L. 1987/2. 
számában fogjuk hozni. ( Szerk.) 

a 
6 . 
só 

++++++ 

HELYESBíTÉS : 

T.M. (Wolverhampton, England, 1986.XII.11.-) A B.L. 1986/2.számában 
35. oldalon leközölt írások szerint: ... · " A Balatontól délre a német 
hadtest és a szomba thelyi csendőriskolát vetette be a háború utol
hónapjában. " 

" A valóságban a Balatontól délre egyetlen ' cseridőr alakulat volt és 
ez a kaposvári csendőr zászlóalj volt a helyi örsökről nem beszélve. 
Ugyancsak egy honvéds ég i alakulat volt mögöttünk a marcali védelmi 
harcokban és ez a sopr on-szombathelyi tű. ütegek. " 

+ + + + + + 

LAPZ ÁRTA UTÁN ÉRKEZETT 

A II. fejezethez t artozik: 

Ft.DR~ IRÁNYI LÁSZLÓ piarista áldozópap, hittudományi tanár, a 
provinciális helyettese , Castel Mediano c. püspöke, a szabadvilági 
magyar katolikusok püspöke, németország i hívei látogatása során, 
1987.III.6.-án Kölnben , szívszélhűdésben, 63 éves korában, váratla
nul meghalt. 

Búcsúztatását a következő számunkban hozzuk. 
+ + + + + + 

A III. fejezethez: 

NEW BRUNSWICK (N. J ., USA.) 1987.II.21.-én este a Teleki Pál cser
készotthonban rendez te meg HORVÁTH SÁNDOR zls. csoportvezető az ez
évi Csendőrnapot társasvacsora ( őzpecsenye ) keretében a családta
~~kkal együtt 20 fő ré szvételével. A Csendőrnapra kiadott központi 
korlevél felolvasásá t , meghitt beszélgetés, visszaemlékezés követte 
A bajtársaknak a B.L.-re adott hozzáj árulását a csoportvezető to- . 
vábbította a központnak. ( H.S. 1987. 11. 27.-) 

+ + + + + + 

A VII. fejezethez: 

. SZITTYAKURT, 19~7 februári számában hozza vitéz NAGY LAJOS (Spring-
hll f , FLA., USA.) CSE~D6RNAP 1987 február 14.-e " c. visszaemléke-
zését az I. Világháború utáni időkről. 

HAZÁNK 1987 február i számában közl i vitéz SZOMBATHY LAJOS JÁNOS 
( Como, ' W.A. Ausztrá lia) "Csendőrnapi megemlékezésé --·"-t. 

'. + + + + + + 
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Az MKCsBK VEZETÓSÉGE 

ezúton is köszönettel nyugtázza Közösségünk fönntartására befolyt 

önkéntes hozzájárulásokat, felülfizetéseket . és egyéb pénzküldeményekét 

1986 szeptember 1-től december 31-ig: 

V.G. BL 20.00 H-né E.E. BL US 20.00 'B-né Á. BL US 25.00 
v.N.L. BL US 20.00 B.Á. BL US 20.00 K.F. BL 20.00 

v.Á .A. Z. BL US 5.00 K.J. BL 20.00 özv.Z.E.-né BL US 20.00 
v.Á. A.Z. BL US 5.00 P.J. BL 25 .00 H.A. BL US 15.00 

P.F. BL 20.00 Dr.Sz.K. BL US 40.00 D.S. BL 25.00 
B.J. BL 25.00 L.F. BL 12.00 Dr.H.E. BL 25.00 
J.P. BL US 12.00 Á.B. BL US 10.00 özv.H.I.-né BL 22.04 

Cs.J. BL 30.00 Hamiltoni N.N. Ch. BL US 50.00 
Dr.v.T.O. BL US 20.00 csoport BL 132.00 ' H.D.F. BL 25.00 
v.Sz;L.J. BL 30.00 D.D.J. BL 50.00 özv.Gy.Ö.-né BL 25.00 
Montreali v.H.J.+ H.J. Dr.K.L. BL US 25.00 
csoport BL 302.00 + v.P.L. BL 70.00 P. I. BL US 20.00 

S.A. BL US 20.00 B.I. BL 15.00 özv. O.-né A. BL 25.00 
Dr.H.E. BL US 50.00 K.F. BL US 25.00 A.P.J. BL US 25.00 

T.J. BL US 25.00 S .A. BL 15.00 S .A. BL US 10.00 

1987 január 1-től 
. ~, . 

február ' 28-"ig: 

~"B-. BL 25.00 v.D.Gy: BL 25.00 B.A.B BL US 20.00 
M.J. BL 15.00 özv .A-né B. BL 12.00 v.R.I. BL 12.00 

Dr .B. I. BL US 25.00 Dr.K.J. BL US 20 .00 v.P.K. BL 25.00 
P-né Ch. BL 33.97 K. I. BL US 15.00 L.M. BL 15.00 

S.F. BL 13.00 Dr.v.Cz.G. BL 10.00 özv.S-né A. BL 12.00 
U.J. BL 50.00 Dr. A.T.L. BL US 20.00 K.K. BL 15.00 
K.J. BL US 20.00 M.L. BL 15.00 v.B.J. BL US 15.00 

özv.M.F-né BL 25.00 V.F.F.Cső.nap 39 .15 v.K.L. BL 12.00 
v.D.F. BL US 20.00 P.J. BL US 20 .00 S. I. / J. /BL 20.00 

B.J. BL 15.00 Sz.J. BL 12.00 Dr.K.Gy. BL 12.00 
Tourcoing-i v.D.Gy. BL 30 .00 v.B.T.E. BL US 12.00 
csoport BL 100.00 V.J. BL US 20 .00 

+ + + 

'. 
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