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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában! 

Ámen. 

BAJT ÁRSI LEVÉL. 

" Járd be a világot és hirdesd a M. Kir. Csendőrség jó hírnevét! " 
( Néhai vitéz SUBIK KÁROLY prelátus, Gráz,1948.XI.20.-án. ) 
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BAJTÁRSAIM! 

I _ 

A VEZETŐSÉG HÍREI 

SZERKESZTŐI UZENET: 

Miután a még életben lévő Bajtársak átlag életkora meghaladja a 80 é
vet, elérkezett az idő, hogy szembenézzünk ezzel a ténnyel. Ilyen körül
mények között nem lehet és nem is szabad hosszúlejáratú álmokat szőni. 
A Vezető Bajtárssal, Dr. Kiss Gyula szds. úrral folytatott eszmecsere és 
hosszas megfontolás után, azt a célt tűztük ki végső feladatúl, hogya 
Bajtársi Levelet legalább 1995 január 1.-ig életben tartjuk. Ha a hátra
levő másfél év alatt valaki jelentkezik, hogy átvegye a stafétabotot tő
lünk, mi örömmel adjuk át azt egy fiatalabb nemzedéknek. Ha azonban nem 
lesz jelentkező, akkor ez annak a jele, hogya B.L. megtette feladatát 
és elérkezett az idő takarodót fújni. 

De ez nem szégyenteljes megfutamodás a sorsvállalás elől. Éppen az 
ellenkezője. Ez egy példátlan diadal már ma is mindazok felett, akik az 
1960/1945 M.E. rendelettel azt hitték, hogy megásták sírunkat. 

1995 jan.1.- olyan mérföldkő lesz a magyar történelemben, melyre nem 
volt még példa. Ekkor fogjuk mi ünnepelni a saját hívatalos halálunk túlélésének 
fél évszázados ünnepét. 

Kedves Bajtársaim, nem tudom, elgondolkoztatok-e ennek jelentőségén? 
A Vezető Bajtárssal együtt üzenjük úgy az otthon-élő Csendőr Bajtársak
nak, mint az emigrációban élőknek és azoknak a barátainknak, akik a meg
aláztatásban is hűen kitartottak mellettünk, hogy mérjék föl annak az 
egyedűlálló ténynek a jelentőségét, hogy mi, egy hivatalosan eltemetett, 
meggyalázott és megbecstelenített Testületnek tagjai, mit is bizonyítot
tunk be a Bajtársi Levéllel? Bebizonyítottuk, hogy ez az egész világra 
szétszórt Testület a saját erkölcsi értékének tudatában, magyar daccal, 
szembeszállva a vádakkal és rágalmakkal, odakiáltotta az őket temető 
megalkuvóknak, élükön az 1960/1945-ös M.E. rendeletet saját kezével a
láíró Faraghó altábornagy Felügyelőnknek, mint ezt tették őseink is: 
" Eb ura fakó! Mi nem halunk meg parancsszóra! Mi bebizonyít juk, hogy 
az a csapatszellem, ami bennünk él, továbbra is élni fog! " 

Fél évszázados fennmaradásunk azonban nem csak a mi élni-akarásunkat 
bizonyítja. Bizonyítéka ez annak is, hogy hiába halt ki az évek során 
Bajtársaink zöme, a szabad világban élő fiaik, özvegyeik, barátaik és 
ismerőseik nagy része, - más szóval az egész , a nemzeti emigráció mind 
mögé nk tömörült. Az ő támogatásukkal éltük meg a fél évszázadot. Ezzel 
a makacs szívóssággal bizonyítottuk és bizonyít juk mindazoknak, akik 
szeretnének már bennünket régen eltemetve látni, hogy mi vagyunk a ma
gyar hazafiság megtestesítői. A mi hűségünk, bátorságunk és becsületes
ségünk nyomot hagyott azok lelkében, akik valóban ismerték Testületün
ket. Cáfolat leszünk arra a tévhitre is, hogy a magyar csak szalmaláng 
fellobbanásra képes. Mi, ötven évig fennmaradtunk, eskünkhöz hűen , és 
ezzel nem csak a magyar, de még a világtörténelemben is egyedűlálló tet
tet vittünk végbe. Sem Nagy Sándor veteránjait, sem Caesar légióit, sem 
Napoleon gárdistáit, sem a Francia Idegen Légió harcosait nem gyalázta 
úgy meg a vesztett harc után a győztes, mint minket. Mégis túléltük fél 
évszázaddal a hívatalos hatalom által történt feloszlatásunkat. Ez a 
nehézség-vállalás és élni-akarás a mi üzenetünk a Nemzethez. Hirdessétek 
ott, ahol rilagyarok élnek, hogy: " Megcselekedtük, amit megkövetelt a Ha
za!" 

A Vezető Bajtárs úgy nyilatkozott, hogy azután is, ha a B.L. megszünne, 
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Ő évente egyszer egy körlevélben fel fogja keresni a még élő Bajtársa
kat azért, hogya kapcsolat ne szakadjon meg. Senki se jöjjön azzal, 
hogy miért döntöttünk így. Csak egy javaslat· az, aminek értelme van: 
" Átveszem a további munkát. " Ha lesz jelentkező, én a legnagyobb öröm
mel adom át neki a stafétabotot, amit több, mint egy évtizedig hordoztam. 

De a hátralévő másfél évben ne a gyász lehangoltsága, hanem a dicsősé
ges beteljesedés öröme és büszkesége éljen a szívetekben. örüljetek an
nak, hogy Testületünk ezzel a meg nem alkuvó fennmaradással bevéste a 
"HíVEN, BECSÜLETTEL ÉS VITÉZÜL II jelmondatát a magyar történelembe. 

Azt a jelszót, melyhez tagjai mindíg hűek maradtak, hogy halálukon 
túl is példát mutassanak az utánuk jövő magyar nemzedék számára. 

SIMON FERENC 
Csend van körülött.~m, 
hallgatom halk szavát. 
Pulzusok verését -
szívek dobbanását. 

Hallgatom az élet 
egyhangú ritmusát, 
A mozdulatlanság 
lépteinek zaját. 

Szobám ablakán át 
szemlélem a tájat, 
A már szunnyadozó 
lombvesztette fákat. 

Régen erdő volt itt, 
abból alig maradt, 
Most házak épülnek 
a szürke ég alatt . 

Híven, Becsülettel, Vitézdlf 

qj~~~L 
Domokos Sándor 

a Bajtársi Levél 

felelős szerkesztője. 

+ + + + + 

A' CSEND SZAVA 

A tülevelűek 
még zöldben fürödnek, 
A lomblevelűek 
csupaszon könnyeznek. 

Egy kismadár röppen 
ágról-ágra szállva, 
Ki tudja (de) talán 
elhagyta a párja? 

Mozdulatlan a táj, 
a hópelyhek hullnak, 
Ez lesz takarója 
az alvó világnak. 

A szunnyadó csendet 
a szellő ringatja, 
Lágy muzsikájával 
azt elaltatgatja. 

Holland Landing, 1989, nov.-
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II_ 

SZE:MÉLYI HÍREK 

ELISMERÉS, DiCSÉRET, KITÜNTETÉS 

A 37.sz. "Honvédségi Közlöny" 1944- 8-30-iki számából " . 
Okirati dicsérő elismerésben részesítem a m.kir. csendőrségnél: 
PÉTERFFY ZSOMBOR századost, az 1944. évi április hó 13-án Győr 
ellen végrehajtott légitámadás alkalmával,a mentési munkálatok 
vezetése terén századparancsnoki minőségben kifejtett kiváló és 
eredményes teljesítményeiért. 

(Rendelet száma: 104.709/eln. 20. - 1944. évi augusztus hó 17-én.) 

Megjegyzés: 
v PÉTERFFY ZSOMBOR szds. a II. csendőrkerület győri csendőr s .zázad parancsnoka 

volt, s ez az iskola kb. 300 munkást mentett meg a romokból. 

/ 

Vitéz SZOMBATHY LAJOS, JÁNos m.kir.szkv.cső.zászlós (Como,W.A.Auszt
rália) súlyosabb betegségei és magas életkora miatt azonnali hatállyal 
kénytelen volt lemondani nyugatausztráliai székkapitányi teendőiről, 
amit vitézi hadnagyként látott el. 

Munkásságának elismeréseképpen a Vitézi Szék neki a tiszteletbeli 
Vitézi Székkapitány címet adományozta. (Vit.Tájékoztató, 1993.111.1.-) 

A magyar kormány a Magyar Köztársaság Középkeresztjével tüntette ki 
BODNÁR GÁBOR-t, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség ügyvezető elnökét. 

Az érdemkereszt odaítélését két jól ismert ténnyel indokolták. Egy
részt Bodnár Gábor külföldön élő ifjúságunk magyarrá nevelése terén 
szerzett sok évtizedes érdemeit emelik ki, másrészt a magyarországi 
cserkészet ujjáalakúlásához nyújtott hathatós segítségét hangsúlyozzák. 

A középkeresztet Tar Pál, a Magya'r Köztársaság amerikai nagykövete 
adta át B.G.-nak, 1992.okt.23-án, nemzeti szabadságharcunkról való meg
emlékezés keretében a washingtoni nagykövetség ünnepélyén, számos ma
gyar és külföldi vendég jelenlétében. 

Amikor a külföldi magyar cserkészet örömmel tudatja a hírt a világ 
minden táján - a Kárpátokon belül és kívül - élő honfitársainkkal, büsz
kén gratulál ügyvezető elnökének. Kívánunk neki további sok sikert és 
eredményt a magyar ifjúság szolgálatában - ad multos annos! Jó munkát! 

( Dr. Némethy György, KMCSSZ elnök. ) 

Idősb. sárospataki vitéz SZEPESI SZANISZLÓ-nak (Rexdale,Ont.Kanada), 
az MKCsBK tb. tagjának, aki a szabadságharc után sem szünt meg, most 
már tollal harcolni a magyar álláspont külföldön való megismertetéséért, 
a Magyar Köztársaság '56-os Emléklapját és az Emlékérmet adta át 1993 
febr.28-án dr. Kulcsár Kálmán kanadai nagykövet.(s.Sz.Sz.1993.5.02.-) 

DIENES GYULA New Zelandból, bajtársunk 1993 feb.17-én kelt levelében értesített, 
hogya magyarországi legfelsőbb bíróság megsemmisítette háborús bűnösség i ítéletét! 
Jó érzéssel vesszük tudomásúl, a magyar közélet ilyen tárgyilagos eljárását. 
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SZÜLETES 

Ifjú sárospataki vitéz SZEPESI SZANISZLÓ az MKCsBK tb. tagjának és fe
lesége szül. MALCOLM MAGDÁ-nak (Toronto,ont.Kanada) 1993.márc.2.-án fiuk 
született~ aki a szent keresztségben István nevet kapta. 

A nagypapának, bajtársunknak és az egész Családnak szívből gratulálunk. (Kp. Vez.) 

A kinevezés- és a kitüntetésekhez szívből gratulálunk! 

BETEGSÉG, FÖlGYÓGYULÁS 

TELEGDI DÉNES Bajtársunk (Linz, Ausztria) Febr.24-én kórházba ment, 
hol vak szemét operálták. 

SZALONTAI SÁNDOR Bajtársunk ez év márc.10-én elesett és bokáját meg
rándította. 

SÁRVÁRY LÁSZLÓ Bajtársunkról az a hír érkezett, hogya budapesti MÁV 
kórházból lakhelyére szállították Ausztriába, remélhetőleg azóta felgyó
gyúl t . ( P . Gy. ) 

UZONI JENŐ szds. bs.-unk feleségét, még férje halála előtt súlyos 
baleset érte. Több bordája és medencecsontja eltörött, ••. szemén szürke 
hályog fejlődött ki. Mint csendőr-feleség kivette részét az üldözésből. 
Mária-Nosztrán volt elzárva, majd ki volt telepítve is •.• (P. Gy.) . 

FRÁTER JÁNos bs.-unk feleségét súlyos szemfenék bevérzéssel a győri 
kórházba szállították. Reméljük, azóta egészsége helyre állt? 

A. Zs. (Bécs,Ausztria) írta ugyancsak közös barátunkról és éVfolyam
társunkról SÁRVÁRY LÁSZLÓRÓL (487 Münchenerstrasse, Seefeld, Tirol, 
Ausztria ) a Foto Lama fényképészeti üzlet tulajdonosa kórházban van, 
állapota súlyos. 

v. VÖRÖS KÁROLY tb. cső. (Sao Paulo, Brazilia) teljesen felépült és ~ 
rendben van. REGŐCZY DÁNIEL is sokkal élénkebben beszélt a telefonba, ~ 
mint a múltkor. 

" A gazdasági helyzet itt,"- írják,-" szomorú. Újra 30%-os emelkedő 
infláció. A közbiztonsági helyzet nagyon romlóban van. 

v. POLGÁRI LÁSZLÓ (Nanaimo, B.C. ,Kanada) ••. " ... Az elmúlt évben 9 ~ 
alkalommal vettek Röntgen felvételt a jobb lábfejemről, különböző hely
zetben ... A láb-fejem,mint a szita, rengeteg szilánk van még most is 
benne, de nem csak a láb-fejben; de végig a combig és a jObb kéz-fej-em
ben is. A mostani repesz, ami újból mozog és vándorol: két izom között~ 
megállt. Két esetben vágták fel a lábam-fejét, s az ápolónő minden nap 
jár ki hozzám kötözésre. Most már kezdem jobban érezni magam: leapadt 
a lábam-~eje. 1942 jul.31-én sebesültem meg először a Don partján, es-
te 6 órakor, most 51 éve. Ú.n. Csin-Bum volt, - mi úgy neveztük -. 
Lehetett hallani, hogy CSIN és máris BUMM volt. 

Most nyertem egy kis pénzt a bingón,s így újabb 20.-t küldök a 
B.L.-re. II (Lásd B.L.1992/2.szám) (v.P.L. 1992VII.10.-) 
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SIMON IMRE csop.vezető értesítése szerint: " •.• Dr. PERLAKY GYULA volt 
cső. fdgy. és KÖRMENDY JÁNos volt őrm. a Welland-i (Ont.Kanada) SUNSET 
HEAVEN öregkórházban 24 órás állandb felügyeletre van utalva. A többi 
bajtárs, az idős kortól eltekintve elég jól van .... 
... Magyarországi nyugdíjal kapcsolatban, értesülésem szerint 2 Bajtárs 
már kapja a nyugdíjat. P.B. és M.J .... Részemről, az ügyvéd értesített, 
hogy nem tudták megállapítani szolgálati éveimet, annak ellenére, hogy 
hívatalos okmányokkal igazoltam, hogy 6 évet a honvédségnél és 12 évet 
a csendőrségnél töltöttem. Tehát 18 év szolgálati időm volt .... II 

HALOTTAINK 

NAGY BÉLA m.kir.cső. főhadnagy életének 76. évében becsületes, 
tiszta lelkét Szentesen, 1993, február 12-én visszaadta Teremtőjének. 

KUNSÁGI JÁNos, m.kir.csendőrtörzsőrmester az MKCsBK New Brunswick-i 
csoportjának hüséges tagja, A Bajtársi Levél rendszeres támogatója,New 
Brunswick-ban (N.J.USA.) 1993. VI.8.-án 82 éves korában,váratlanúl szív
szélhüdésben meghalt. 

Szombathelyen született 1910.X.8.-án. Katonai szolgálatát a honvédség
nél 1932.X.8-tól a 3. határőrkerületnél teljesítette,ahonnan 2 év múlva 
az V. csendőrker. szolnoki osztályánál lépett be a csendőrséghez. Ajt. 
iskola elvégzése után 1936-ban már a III.cső.ker. Szentgotthárdi őrsén 
teljesített szolgálatot. Innen a ny.ao-hoz helyezték, hol 1938-tól szol
gált a háború végéig. 

1944-ben alakulatával Németországba települtek, honnan az USA-ba ván
doroltak ki. 

F.hó 8-án locsolta kertjét s: rosszúl lett. A men,tök által kórházba 
szállítás közben meghalt. 

12.-én ~emették a r.k.egyház szertartása szerint. Négy bs-a kísérte 
utolsó útjára. Búcsúztatta: v. FÖLDES DOMOKOS bajtársa. 

Gyászolják: özvegye Kunsági Jánosné (aki 4 éve öregotthonban van) ,fia, 
menye, családja, 2 unokája, 2 dédunokája, s bajtársai. (v.F.D.1993.VI.12.) 

V Dr. BOCSÁNCZI LÁSZLÓ, m.kir.csendőrszázados (1936.évf.)a Központi Köz
lekedési parancsnokság állományában, a repűlőtéri szárny parancsnoka 
Hamiltonban (Ont.Kanada), 1992.XII.15-én 78 éves korában tragikus hirte
lenséggel meghalt. 

Bánffyhunyadon (Kolozs vm.) 1914.VII.8-án született. Tanulmányait nagy
részt Budapesten végezte. 1936.XII.11-én a Pázmány Péter Tudományegyete
men jog- és államtudományi doktorrá avatták. 

Ezt követőleg önként bevonult katonának a m.kir. 1. Bem József lovas 
tüzérosztályhoz. 1938-ban belépett a Csendőrséghez, s a L.A., majd a 
cső.tiszti tanfolyam elvégzése után 1939.X.1-én csendőrhadnaggyá avatták. 

Szolgálatát Nagybányán (Szatmár vm., IX. cső.ker.) kezdte, mint 
sznypk. helyettes, majd 1942-ben Szombathelyre helyezték oktatótisztnek 
az őrsparancsnokképző iskolához. Innen Budapestre került sznypk-i minő
ségben a repülőtéri szárnyhoz. Alakulatával 1945-ben Németországba ke-
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rűlt, honnan feleségével együtt kivándoroltak Kanadába. 
Hamiltonban telepedett le, s itt először magas festéssel,később raj

zolással foglalkozott. 1965-től a Grey Photo Laboratory-ban dolgozott 
nyugdíjazásáig. 

1992 .XII .17-én temették Hamiltonban, s Ilagyon szűkkörű csoport jelenlé
tében hangzott el az utolsó ima. (Elhamvasztották.) 

Gyászolják: özvegye, Dr. BOCSÁNCZI LÁSZLÓNÉ szül. KELEMEN ETEL, bátyja 
KÁLMÁN, sógornője és bajtársai. (S.M. 1993.VI.29.-) 

VÁRHALMI JÁNos m.kir cső-őrmester hamvait ( 1916-1992., lásd B.L. 
1992/2.szám), özvegye Galántán (Pozsony vm.,) a feketenyéki temetőben 
1993.IV.25.-én, halálának évfordúlóján helyezte örök nyugovóra. 

Mindketten Los Angelesben (Cal.,USA.) éltek évekig és hűséges támo
gatói voltak Közösségünknek. ( özv.V.J.-né 1993.VI.4.-) 

HELMECI BERTALAN m.kir. csendőrőrmester,a kassai volt VII.ker.állomá- L---' 

nyában 1992 nyarán 82 éves korában meghalt. Megyaszó községben (Zemplén 
vm.), a református egyház ravatalozójából temették. A családi kriptában 
helyezték örök nyugovóra. "Isten veletek, Bajtársak!" 

Gyászolják: családja, rokonai,barátai és a bajtársai.(Sz.J.Gy.1993.6.10) 

BAK SÁNDOR m.kir. cső.szakaszvezető,a kolozsvári volt IX.ker.állomá- ~ 
nyában a M.Kir.Csendőrség 100 éves Jubileumi Díszérem tulajdonosa, a 
Souverain Szt. László Társaság és Rend lovagja, az Európai Frontharcos 
Szövetség, az MHBK, az MKCsBK volt párizsi csoportjának tagja, Ambillou 
Chateau-ban, Franciaországban, lakásán súlyos betegség után, 1993.VIII. 
4-én meghalt. 

Opáloson (Arad vm.,) 1914.VIII.28-án született. Erdély egy részének 
visszacsatolása után Nagyváradon jelentkezett a Csendőrséghez. A próba
csendőri iskolának ugyanott való elvégzése után,az Alsóvalkó-i (Zilahi 
osztály) őrsön teljesített szolgálatot, onnan a kolozsvári ny.alosz
tályhoz helyezték. Ott szolgált a háború végéig. Hadifogság után Francia
országban telepedett le, hol az MKCsBK-nak volt hűséges, készséges tagja. 

1993-ban az Angers-i kórházban öt hétig volt ápolás alatt. Kérésére 
felesége hazavitette, s ápolta haláláig. ' 

Temetése VII.8-án ment végbe a r.kath.egyház szertartása szerint. Ko
porsóját a franciaországi MKCsBK csendőrzászló borította. . 

Gyászolják: özvegye BAK SÁNDORNÉ sz. RIGAUMONT RAYMONDE, rokonsága, 
barátai és bajtársai. (M.J. 1993.VII.13.-) 

ISKI JÓZSEF cső.őrmester bajtársunk Braziliában, Sao Paolo városában, ~ 
1993 jun.22-én visszaadta lelkét Teremtőjének. 

Bajtársunk márc.22-én lakásán megcsúszott és eltörte felső lábszár
csontját . . Kórházba szállították, de előrehaladott cukorbaja miatt,csak 
10 nap múlva operálták meg. A műtét után idő előtt hazaküldték,mielőtt 
még sebe begyógyúlt volna. Otthon étvágytalan lett, legyengűlt és nagyon 
lefogyott. Az orvosok gyomorfekély t állapítottak meg. Mesterséges táplá
lással és gyógyszerekkel kezelték, igyekezve feljavítani a beteget. Az 
akkor Sao Paoloban fennálló kórházi sztrájk miatt roppant nehéz volt be
utalást kapnia és csak jun. harmadik hetében szállították kórházba, ami
kor már késő volt. 

Sokan zarándokoltak le a családi kriptájához temetése alkalmából. A 
végtisztességet GÁCSÉR IMRE OFM. bencés atya szolgáltatta. Ő búcsúztat-
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ta, mint régi barátját, akihez már a negyvenes években Párizsban szoros 
kapcsolat fűzte. 

ISKI JÓZSEF példaadó bajtárs volt. Jóhírnevet szerzett, nem csak Tes
tületünknek, hanem a magyar névnek is. Vallását hűen gyakorolta, egyesű
leti rendezvényeken rendszeresen részt vett. Testületünk 100 éves megem
lékezési Találkozóján,a Brazil csoportot ő képviselte. 1992-ben ő adta 
át a Marcal-i Szárny (Somogy vm.) zászlaját a Hadtörténeti Muzeumnak. 
Kiterjedt baráti körének tagjai nagy létszámmal voltak képviselve teme
tésén, ahol az MHBK csop.vezetője nemzeti zászlóval fedte be koporsóját. 

ISKI JÓZSEF bajtársunk 1914 okt. 6-án született Mezőhegyesen. A debre
ceni kerületnél kezdte csendőri pályáját. A negyvenes években a vissza
csatolt Kassára került, majd később hadi "beosztásba. , A háború után elő
ször Münchenben, majd Párizsban telepedett le. Onnan 1949-ben Braziliába 
emigrált. Új hazájában kitartó szorgalmával biztos exisztenciát terem
tett magának és családjának. GyásZOlják: felesége CATARINA ISKI, család
ja többi tagjai és bajtársai. (K.G.) 

/ "Adelaide (S.A.Ausztrália) Óriási nagy csapás érteMKCsBK csopbrtunkat és az 
~ itteni egészmagyarságot: NAGY KÁROLY csendőr őrmester bajtársunk es min

den magyar ügy lelkes segítője,1993 ápr.3-án, (szombaton este)' váratlanúl 
és hirtelen elhagyott bennünket.- Két felnőtt gyermekük tengeren-túlról 
hazajött a búcsúztató szertartásra, amire ápr.S-án, Nagycsütörtökön ke
rült sor. Adelaide magyarsága soha nem látott nagy számban jelent meg 
búcsút venni Tőle. Két beteg, törődött bajtársunkat hitvesük képvisélte, 
de a többiek mind jelen voltak. Vajda Géza református lelkigondozó ve
zette a szertartást. Utána az MKCsBK csoportvezetője, UTCZÁS MIHÁLY ál
dozott jeles bajtársunk emlékének, akiben, mintegy a jobb-kezét vesztet
te el csoportvezetőnk. Majd BEREKALLY ISTVÁN csop.vezető az MHBK és a 
Magyar Klub nevében búcsúztatta NAGY KÁROLY bs.-at. 

NAGY KÁROLY Baj társunk ! Mindannyian köszönjük mindenkori lelkes segít
V ségedet. 

Az ausztráliai magyarok hetilapja a MAGYAR ÉLET FAX-szel továbbított 
gyászkeretes értesítést hozott az ápr.13-án megjelent számában. 

NAGY KÁROLY cső.őrm. Békésen született 1915,máj.5-én. A honvédségi 
szolgálata után lépett a Csendőrség kötelékébe. Csendőr iskolái 
és őrsi szolgálata után a Közlekedési és Híradó osztályparancsnoksághoz 
került Budapestre és ott hasznosította gyakorlati tapasztalatait. Majd 
1950-től nagyon hasznos tagja volt az ADELAIDE-i magyar közösségnek. 

Április,S-án a kápolnában, hamvasztása előtt így búcsúztattam: 
Gyászoló Magyar Testvéreim! Futótűzként terjedt el múlt szombaton 

este a hír,hogy NAGY KÁROLY,a legjobb bajtárs és minden magyar ügy segí
tője elment körünkből. Hiszen sok-sok év óta már az Adelaide-i magyar 
életet el sem tudtuk képzelni nélküle - és most már elhagyott bennünket. 
ÉS, hogy ilyen szép számmal eljöttek Isten-Veledet mondani Karcsinak, 
az azt mutatja, hogy nem csak sokan ismerték, de nagyon sokan szerették 
is őt. Sőt, a Szent László Rend is régen tagjai sorába fogadta.- Sok-sok 
éven át a Csendőr Bajtársi Közösségben, Karcsi, nagy segítőm voltál és 
mindíg számíthattam Rád.- Most megköszönöm a magam és mindnyájunk nevé
ben, hogy segítőkész bajtársunk voltál. Csak a minap volt, hogy amikor a 
Norwood-i ÁpOló Otthonba mentem, bajtársunkat és több honfitársunkat 
meglátogatni, Karcsit és feleségét is ott találtam. - Te már fent jársz 
a Hadak útján és már nincs messze az az idő, amikor újra találkozunk ... 
Addig is emlékedet kegyelettel megőrízzük. Csak az hal meg,akit elfe
lejtenek. - Az Úristen legyen Veled, Karcsi! A Viszontlátásra! .•. " 
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LUKÁCS FERENC, volt csendőrőrmester St. Catharines-ben (Ont.Kanada), ~ 
csendes békességben, a Health 'Care Centre-ben 1993.jun.l-én 79 éves 
korában elhunyt. 

Közösségünknek mindíg támogató, hűséges tagja volt. 
Temetése 1993 jun.3-án ment végbe a rom.kath egyház szertartása szerini, 

a St. Catherines-i Patrick Darte Funeral Chapel-ből. (S.I.csop.vez.) 

U~ONYI JENŐ cső.szds. bajtársu~k:·~ felesége értesítése szerint,- ~ 
1992, okt. 30-án Debrecenben a Maróthy u.10. sz. alatti lakásán, 82 éves 
korában, kétszeri combnyaktörés és mellkasrepedés után meghalt. 
Temetése 1992 nov. 9-én d.e.10 órakor történt a Debreceni Köztemető 
2.sz. ravatalozó helyiségébŐl. A gyász szertartás a Református Egyház 
szertartása szerint ment végbe. Gyászolják: felesége és gyermekei.(P.Gy.) 

v. MÁTÉ KÁROLY m.kir.cső.őrm. 74 éves korában Torontoban(Ont.,Kanada) ~ 
elhunyt. ( Hadak útja, 1993.Aug. szám.) 

Egy régen elfelejtett csendőrsír a winnipegi temetőben: 

A Bajtársi Levél szerkesztője 
véletlenűl szerzett tudomást ar
ról, hogy az 1977-ben elhunyt 
NAGY JÓZSEF cső.ezredes bajtár
sunk sírja egy öreg temető olyan 
parcellájában van, ahová egy he
lyi lakos,akinek férje Bajtár
sunk jóbarátja van eltemetve.Mi
vel a sírok egymáshoz közel es
nek, így bajtársunk barátjának 
özvegyével felkerestem,felesé
gemmel együtt,elhunyt ezredes 
bajtársunk sírját. Feleségem 
virágot tett a sírra, melyet 
meglepően jó állapotban talál-
t unk. ( D . S. ) 

~ 
SZELEl JÓZSEFNÉ szül. STARKER GERTRUDE, Szelei József m.kir.csendőr, 

az MKCsBK Calgary Csoport egyik alapító tagja, volt vezetőjének felesége, 
1993.Vlll.16-á~ Calgaryban, váratlanúl,70 éves korában meghalt. 

Neustadt-ban született, 1951-ben kivándorolt Kanadába, 1957-ben Cal
gary-ban telepedett le, ahol 1962-ben házasságot kötöttek. Temetése VIII. 
19-én ment végbe, családja, rokonsága, barátai és a bajtársak részvéte 
mellett. A gyászszertartás után elhamvasztották. (KGY.) 
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Dr. SZENT-IVÁNY GÁBOR a Cseh-Szlovákiai Magyarok Nemzeti Bizottságá
nak hosszú éveken át Főtitkára, mint ősi felvidéki gyökér, az anyatest
től elszakított vérei érdekeinek fáradhatatlan harcosa és minden nemes 
magyar ügynek elkötelezett je, 1993.ápr.14-én hirtelen halállal az örök
kévalóságba távozott közülünk. 

Nemes,munkás életéért rokonai,barátai és ismerősei 1993.ápr.20-án es
te,keresztényi közösségben fejezték ki hálás megemlékezésüket Washing
ton D.C.-ben. 

Hamvai későbbi időpontban ünnepélyesen lesznek elhelyezve, az öt évvel 
ezelőtt elhunyt felesége mellett, az Alba Regia Memorial Chapel kriptá
jában, Berkely Springs, N.C. 

Szellemét továbbra is hűséggel őrzi a CsMNB Vezetősége. (Kanadai Ma
gyarság, 1993.V.1.-) 

vitéz IRSA BÉLA volt m.kir.százados, 1993.ápr.13.-án 82 éves korában, 
Calgary-ban a Holy Cross Hospital-ban elhunyt. 

1911 ápr.5-én született Márarnaros vm.-ben Barcánfalván. A Ludovika 
Akadémiát 1934-ben végezte. A Don melletti harcokban, mint rohamszázados 
parancsnok, vitéz magatartásával tűnt ki. 

1949-ben Kanadába jött családjával együtt, ahol mint rajzoló dolgozott. 
Írói, költői, tudományos munkái mély hitéről és hű magyarságáról tesznek 
tanuságot. Örök értékű kincseket hagyott, nem csak a magyar emigrációnak, 
hanem az egész magyar nemzetnek. Költői nevén, mint "Béla deák" világ
szerte ismerik. 
Temetése 1993 ápr.17-én az Irnrnaculate Heart of Mary Rom.Kath.templomból 
ment végbe Rev. Father Richard Vachon Celebralt. Búcsúztatta:v.SEBŐ ERNŐ. 

BÉLA diák (I RSA BÉLA) 

Istenem. ha én még egyszer 
haza indúlhatnék. 
nem siratna. nem gyászoina 
az idegen hajlék. 

Úgy itthagynám tárt kapuját 
a meggyűlölt háznak. 
mint a börtönt az a lator. 
akire vigyáznak. 

Gyalogosan vágnék neki 
én az egész földnek. 
dalos kedvvel ballagnék én 
egyenest Keletnek 

HA MÉG EGYSZER ... 

Tán a tenger is megnyílna. 
hogy átgyalogoljam. 
s mély fenekét örömömben 
virággal besz6rjam. 

Ha elérnék Magyarország 
áldott határára. 
térdrehullva borulnék rá 
megszentelt porára . 

Aztán térden tenném meg az 
útamat hazáig. 
Édesapám zsindelytetös. 
régi kis házáig. 

BÚCSÚ GYÓNI PÁLTÓL. 
Szomorú kötelességemnek teszek eleget, amikor a Magyar Szabadságharcos 

Világszövetség nevében búcsút veszek izzig-vérig '56-os veretű bajtár
sunktól, Gyóni Palitól. 

A Pesti utca dicső küldetésének egyik elsőszámú harcosa maradt ő az e
migrációban is. A sors Kanada fővárosát, Ottawát jelölte ki számára,ahol 
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határtalan szorgalmával és kemény kétkezi munkájának eredményeként, az 
önálló vállalkozók sorába küzdötte fel magát. Családját, kedves fele
ségével, Magdikával együtt példásan nevelte. 

Azon magyarjaink egyike volt, akinek az önzetlen magyarságszolgálat 
mindennapos "második", (vagy sokszor azt is megtoldott)"műszakja" volt. 
Ottawai őrhelyén állandó, biztos pontunk volt 6. A rosszemlékű kádári 
idők ismert, sanyarú emigrációs körülményei között, majd az azt követő, 
ma is tartó átmeneti korszak kusza eseményei közepette is,egyenestartású 
szabadságharcosként dolgozott, szinte a halálos ágyáig. Személyiségéből 
tisztesség, becsűlet és magyarságunk ügye iránti teljes helytállás vál
lalása áradt. 

Hosszú évek során volt Kanadai Tagozatunk vezetőségi tagja, majd az 
1984.-i és 1988-as világkongresszusunk,a Magyar Szabadságharcos Világszö
vetség elnökségébe választotta. 

Eltávozásoddal nagy űrt hagysz sorainkban magad után,kedves Pali,de 
jelentsd megszokott közvetlen modoroddal ott, a Hadak útján őrt álló 
'56-os bajtársaknak, hogy megcselekedted, amit megkövetelt a haza!" 
( Magas István ). 

Dr. v. CSÍK LÁSZLÓ főorvos,- CSÍK FERENC olimpiai úszóbajnokunk neve
lőapja -,103 éves korában Buenos Airesben (Argentina) elhunyt. 

Hadak útja 1993.aug.szám.) 

Dr. v. HEFTY LÁSZLÓ evangélikus esperes, - a híres v. HEFTY FRIGYES 
vadászrepűlő fia - Bariloche- ban (Argentina) elhunyt. 
( Hadak Útja, 1993.aug.szám.-) 

Meghalt ifj. nagybányai Horthy Miklós. 

Nagybányai ifj. Horthy Miklós márc.28-án,86 éves korában, hosszabb be
tegség után Portugáliában elhunyt. Horthy Miklós, Magyarország volt kor
mányzójának ifjabbik fia volt. 

Az elhunyt,a háború előtt évekig volt Magyarország Braziliai nagyköve
te. Mikor a II. Világháború kitört,- visszatért hazájába és szervezett 
egy irodát, amely nagy segítségére volt a náci-Németországból és a kör
nyező államokból menekűlő zsidóságnak. Majd az ú.n. "kiugrás i Hívatal"
nak lett a vezetője és együttműködött a nácikkal szemben-álló erőkkel. 
Ennek következtében, amikor a németek megszállták Magyarországot, kon
centrációs táborba hurcolták, ahol cellája a gázkamra fölött volt. A há
ború végén, a Dachau-i koncentrációs táborba vitték és nemsokára vala
mennyi politikai foglyot Észak-Olaszországba szállították, ahol újra sza
bad ember lett. Hamarosan visszatért Braziliába, ahol néhány évet töltött, 
majd letelepedett Portugáliában, ahol sógornője élt családjával. Ott fe
leségűl vette Helene de Croy hercegnőt és Mallorca szigetére költözött. 
Felesége halála után 1976-ban visszatért Lisszabonba, ahol bAtyjának, a 
hősi halált halt kormányzóhelyettes özvegyének, Mrs. IlonaBowden -nek 
vendégszeretetét élvezte, aki haláláig gondozta és ápolta 6t. 

Kívánsága az volt, hogy szüleinek családi kriptájába temessék el Ma
gyarországon. A volt Kormányzó és Felesége holttestét is ' - mint ismeretes,-
szeptemberben vi~ték haza kenderesi családi kriptájukba. . 

Temetése: Kenderesen , szülei mellé szept. 4. -én megtöFtént .. (Magyar.ság, 
1993.ápr.3.-) .. i ••• 
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Elhunyt Bajtársainknak, Hozzátartozóiknak, Barátainknak 

adjon a Mindenható békességes pihenést, 

lelküknek pedig az örök üdvösség boldogságát. 

A Gyászoló Családoknak ezúton fejezzük ki őszinte együttérzésünket és 

bajtársi részvétünket. 

DOMOKOS SÁNDOR 

EGY K~ZFOGÁS EML~Kt:RE ••• 

Kezet nyújtottam akkor, régen 
Mikor megvetés volt sorod. 
Sokan nevettek akkor rajtam, 
volt, aki el is átkozott. 
De Don Quixoteja akoromnak 
a becsÜletben én hiszek, 
még akkor is, ha nevetséges, 
bíráim nem az emberek. 
Hiszek abban,hogy mindenen túl 
gy5z, ami örök és igaz, 
s ha csal6dom,hát azt sem bánom 
nem embertől jön a vigasz. 
Most a fordúlat fm úgy hozta, 
hogy ismét én vagyok alul, 
amíg titeket az otthon éltet 
én várok némán, sz6tlanul. 
Ti most h5ssé magasztosulva 
babért arattok szüntelen, 
a múltatok már megbocsájtva 
tiétek ma a győzelem. 
S most egyszerre megfeledkeztek 
r61unk. Az emlékUnk beher. 
A hősies kiállást immár 
a "bölcs hallgatás" váltja fel? 
Pedig,hej, minden parcellára 
jutna nem egy, de száz halott 
akiről ma a fáma nem sz61 
akit mindenki elhagyott. 
Elítélt'i egy rothadt kornak 
melynek magva a gyűlölet, 
s a keretben te is benn éltél, 
amit tagadni nem lehet. 

+ + + + + 

mellye1 mérjük az igazságot 
és tisztuljon a láthatár! . 
Most erre várok, bátor sz6ra, 
hogy ti, kik hőssé lettetek . 
azoknak, kik alul maradtak 
ti nyújtsatok segédkezet. 
Mert akkor,ott,egy kézfogásban 
egy jobb jövő sarokkövét 
szerettem volna lefektetni, 
de az én hitem nem elég. 
Mert mindíg kettőn áll a vásár 
s én bízva váram válaszod ..• 
Kiállsz-e értÜnk aporondra, 
vagy a döntést nem vállal~d? 
Mindez, mit mondtam, kettonk dolga, 
bár szavam többé nem titok 
rátok bízom a döntést, hiszen 
lelkedbe be nem láthatok. 
A mi nevünk még beszennyezve. 
Eltorzítottan rossz a kép. 
Egy hamisított történelmen 
nőtt föl egy egész nemzedék. 

De ti, most fme a pedesztálr6l 
sz6lhattok már, hát sz6ljatok! 
Vagy az,hogy hittem bennetek,csak 
egy Don Quixoténak álma vol t? ••. 

De nem kell bosszú, csak igazság, 
hogy legyen egy a mérce már 

1989. 
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III. 

BESZÁMOLÓK A BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGEK ÉLETÉBŐL: 

AUSZTRÁLIA 

Dr. TAMÁS GYULA BESZÁMOLÓJA: 
1993.máj.2-án tartotta a Sydney-i Csoport évi Csendőrnapi megemléke

zését - immár 33.alkalommal,- hagyományos Díszebéd keretében,a Magyar 
Központban. 

A nap délelőttjén,a Közösség tagjai és meghívott vendégei a cső.zász
ló alatt,- amely utóljára 1945 februárjában megtartott Csendőrnapon len
gett, a komáromi oszt.pk.-ság épűletén,- Strathfield-be a Domonkos apá
cák Santa Sabina templomában megtartott szentmisére vonultak fel. 

A szentmisét, Magyarországból nemrég érkezett Dr. SZAKONY FERENC c.es
peres, az itteni r.kat. nemzeti emigráció új lelkipásztora, a Testület 
hősi halott jainak és mártírjainak, az itteni Közösség elhunyt Bajtársai
nak, barátainak és hozzátartozóinak lekiüdvéért mutatta be az Egek Urának. 
Szentbeszédében minderről és a nap jelentőségéről, a m.kir.Csendőrségről 
kegyeletes szavakkal emlékezett meg. 

A mise után megtartott ízletes Díszebéden 47-en vettek részt, sokan, 
- 27-en,- kimentették magukat, közülük nem egynéhányat az öregség, a tö
rődöttség kényszerített a távolmaradásra. 

De, akik megjelentek,- köszönet valamennyiüknek a bajtársi szellem és 
együttérzés rendületlen támogatásáért,- azok bensőséges együttléttel em
lékeztek a történelmi Magyarország egy-ik volt,legmagyarabb intézményére, 
a M.Kir.Csendőrségre, alapításának, törvénybeiktatásának 112-ik évfordú
lój án ... 

A feldíszített teremben felszolgált ízletes ebéd elfogyasztása után, 
ismertetésre került az itteni Csoport életében ,az elmúlt évben tartott 
Díszebéd óta történtek, amikoris a Közp.Vez. bs. ezévi Csendőrnapra kül
dött üzenete került kivonatos ismertetésre. 

Megemlékezés történt BAKA ISTVÁN őrmester haláláról, aki az elmúlt év ~ 
nov.6.-án 77 éves korában, hosszas betegeskedések után Sydney-ben elhunyt. 
Temetésén Közösségünk küldöttsége a cső.zászlónkkal letakart koporsóját, 
utolsó útjára elkísérte. Nyugodjek bekenenl - --

Az élőknél maradva, a megjelentek jókívánságaikat fejezték ki SZENCZY 
GYÖRGY szkv.m.kir.közlekedési cső.őrm.-nek, bajtársunk 80-ik szül.napja 
alkalmával. A jó egészségnek örvendő bs.-unk köszöntése után,felolvasás
ra kerűlt PÉTERY MIKLÓSNAK, betegsége miatt megjelenni nem tudó, régi tá
mogató hs.-unknak azon alkalommal a Közösségünkhöz intézett levele,amely 
alkalommal csendőrbaráttá való felkérésünknek eleget téve a következőket 
írta: " ... a M.Kir.Csendőrséget mindíg becsűltem,mint a legkatonásabb, 
a legfeqyelmezettebb, a leqrnaqyarabb alakulatot ••• nekem a M.Kir.Csendör 
marad a bátorság, a rend, a fegyelem mintaképe, életem végéig ••• " 

Ezután következett BADINSZKY LÁSZLÓ cső.barát, az ausztráliai haderő 
(Royal Australian Army) nyugállományú tiszthelyettesének (Warrant Officer) 
eszmefuttatása a magyar és ausztrál tábori csendőrségről. A mindvégig ér
tékes előadása a hallgatóságban élénk érdeklődéssel találkozott. 

Az ebéd utáni "hívatalos rész" befejezése előtt, dr.v.JANI ISTVÁN OAM. 
az itteni Közösség örökös,tiszteletbeli csop.vezetője átnyújtotta a Közp. 
Vez. bs. elismerő okíratát v.nemes TASSÁNYI JÓZSEF csop.vezető csendőr

leszármazottnak ,az okmány szavait idézve: " ••• apjától is örökölt Testületi 
hagyományok hű őrzőjének ... a közösségi munkájáért .•• " 
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A kitüntetett, az elismerő okirat átvétele során tartott rövid beszé
dét a következő szavakkal fejezte be: " •.. a Bajtársi Közösséget, a M. 
Kir. Csendőrség szellemét, amelyben felnőttem, soha nem hagyom el ... " 
Szavait a megjelentek meghatottan vették tudomásúl és feladata további 
elvégzésére a megjelentek nevében jó erőt és egészséget kívánt neki a 
Krónikás, aki ezt a·" Beszámolót" lejegyezte .... (1993.máj.17.-) 

SYDNEY. 12/93.sz. Beszámoló. v.n.T.J.- J.P. 
1993.máj.2-án emlékeztünk meg a M.Kir.Csendőr Testület alapításának 

112-ik, valamint ' a Bajtársi Közösség szervezése és megalakulása 48. év
fordúlój áról . . 

A Sydney-i Magyar Központ :nagy dísztermében 47 bajtárs családjaikkal 
és barátaikkal gyűlt össze a meghírdetett kezdeti idöre,a szokásos Cső. 
Napi díszebédre. 

Az ebédet megelőzően a Sydney-i Bajtársi Közösségünk Zászlaja alatt, 
Örökös Tiszteletbeli Csop.Vezető, Dr.v. JANI ISTVÁN, a Csop. Vezető és a 
Bajtársakkal résztvettünk a Santa Sabina templomban tartandó Magyar 
Szentmisén, Főtisztelendő Dr. SZAKONY FERENCZ atya, a misét felajánlotta 
a M.Kir.Csendőrségnek, együtt imádkoztunk és emlékeztünk hőseinkről, 
mártírjainkról és elhunyt Bajtársainkról. 

A Csö.Napi beszámolást Dr. TAMÁS GYULA, ügyintéző bs. mondta el. BA
DINSZKY LÁSZLÓ tb. cső. tartott egy kis rövid beszámolót az Ausztráliai 
Tábori Csendőrségről, ami értékes és minden vonatkozásban ismeretter
jesztő előadás volt. Dr.v. JANI ISTVÁN átadta a Sydney-i Csop.Vezető ·· 

v. nemes~ TASSÁNYI JÓZSEFNEK,a Közp.Vezetői"Elismerés" okíratát. 
A Csop.Vezető ismertette a köszönő levelet, az ESZTERGOMI PAPNEVELŐ IN
TÉZET Rektorától. Megemlítette, hogy a Vitézi Rend által megalapítandó 
"DON-I HŐSI EMLÉK" Táblára, amit a várban fognak elhelyezni 1993-ban, 
a Budapesti harcokban elesett Csendőr Bajtársak emlékére, a Sydney-i 
csoport hozzájárult $ 100.00 Ausztrál Dollárral, a többi 175.00 
Ausztrál Dollárt a "DON-I BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG"-nek küldik el. 

A hozzájárúlók névsora: 
Árpássy Géza tb. $ 20.00 
Kardos Béla tb. 40.00 
Madarasi Sándor cső. 20.00 
NSW-i Magyar Szövetség 50.00 
Pétery Miklós tb. 50.00 

Simonfi 
Szélpál 

Dr.Tamás 
v.n.Tassányi 

Dr.Török 

Márton tb. 
Antal Cső.szkv. 
Gyula CSő.szds. 
József tb. 
Béla tb. 

20.00 
20.00 
15.00 
20.00 
20.00 

összesen: $ 275.00 
------------

A délutáni bajtársi beszélgetés, az emlékek felídézése" "kozepette 
telt . el ks a késő ' délutáni órákig tartott. 
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AUSZTRIA 

HŐSÖK ÜNNEPÉLYE ; GRÁZ-BAN. 

Folyó évben,a pünkösdi ünnepekre való tekintettel, egy héttel később, 
jun.6-án ünnepeltük a "Christiana Hungaria" egyesület rendezésében,inunár 
44.-ik Hősök Napját a grázi Központi Temetőben. Az ünnepély előtt NYERS 
JÁNos atya mondott szt.misét a temető templomában, s előttemegszen
telte a koszorúkat és a zászlószalagokat.Zászlónkon most, hálánk jeléűl 
rajta van az osztrák, a stájerországi, a burgenlandi és a pápai szalag. 
NYERS atya a szt.beszédében felolvasta a Magyarok Világszövetségének hí
vatalos lapjában megjelent cikket, melyben a cikkíró a Hősök Napjának 
törvényes alapjával foglalkozik, amely a 20-as években lett törvénybe ik
tatva. NYERS atya megállapította, hogya Christiana Hungaria Egyesület 
fennállása óta évente, nagyon helyesen, szentmisével egybekötve, koszorú 
letéteIt rendez, amiért az Egyesület vezetőségének köszönetet mondott. Ő 
maga inunár 32-ik alkalonunal mondott szt.misét és vett részt a megemlékezé
seken Szentmise után,a Rózsafűzért imádkozva az Ismeretlen Katona emlék
művéhez vonultunk, ahol elhelyeztük az Egyesület koszorúját. 

MAYER RUDOLF elnök a jelenlevők között üdvözölte SZŐKE BARNABÁS dr.-t 
is, aki a Magyar Köztársaság bécsi nagykövetségének első titkára. Szőke 
titkár úr szintén koszorút helyezett a hősi emlékműre.MARTON REZSŐ tit
kár beszédében kitért a katonaságon kívüli szervezetekre, így a Csendőr
ségre, melynek egy tagját: BÁNFAI JÓZSEFET, mint az egyesület alapító 
tagját külön kiemelte. Megemlékezett MARTON REZSŐ titkár a tűzoltóságról 
is, akik életveszély közepette teljesítették kötelességüket a II.Világ
háború idején. Közölte azt is a titkár, hogy az Egyesület jövőre ünnepli 
fennállásának 45. jubileumát és a jövő évi Hősök Napjára,a Magyar Honvéd
séget 8 tábornok fogja képviselni, akik már előre bejelentették részvé
teli szándékukat. 

A titkár beszéde után NYERS atyával imádkoztunk elesett hőseinkért és 
a Himnusz eléneklésével ért véget a koszorúzás. 

A Hősök Emlékmüvétől, alapító tagunk, vitéz ebesfalvi LENGYEL BÉLA 
altábornagy sírjához mentünk, aki az I.Világháborúban elesett bajtársai 
között nyugszik. ott Egyesületünk és SZŐKE BARNABÁS doktor is vi-
rágcsokrot helyezett el és imádkoztunk lelkiüdvéért. 

A résztvevőket,az Egyesület a koszorúletétel után meghívta a "Gösser" 
vendéglőbe, ahol ebéd után még sokáig együtt maradtunk és kedélyesen 
elbeszélgettünk. 

Ligist, 1993. julius 18.-

KANADA 

BESZÁMOLÓ 

Bánfai József 

a toronto i Magyar Házban rendezett 1993 évi Hősök Nap-i ünnepségről: 
Minden év májusának utolsó vasárnapját a torontoi magyarság,a háboróban el-

esett és a Nemzet védelmében hősi halált halt fiai emlékének szenteli. Ez az 
ünnep sokáig tiltva volt Magyarországon és mindenki, csak otthonában, ti
tokban gyászolhatott. Ez a tilalom ma már megszünt Hazánkban,de sok éven 
át egyedül az emigrációs magyarság őrízte ezt a hagyományt. Idén Toronto 
magyarsága máj.30-án d.u.3 órakor gyülekezett a Magyar Házban, hogy ke
gyeletét lerójja hős fiai emléke előtt. Sajnos más rendezvények is vol
tak egyidőben, ami nagyon lecsökkentette a jelenlévők létszámát-. Ugyan
akkor azonban az ünnepség fényét emelte, hogy most először vettek részt 
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a magyar Hadsereg katonái is ezen az ünneplésen. Az. új ma9yar Honvédség nyelv
tanfolyamra vezényelt 10 főstiszti csoportja most egyutt ünnepelt a hd
borút megjárt ősz hajú, vagy rokkant magyar bajtársaik csoportjával. 

Az ünnepséget BORBÁS KÁROLY, a Hadak útján c. katona-újság szerkesztő
je rendezte. A műsorban BALOGH BOGLÁR, MELEG GÁBOR, SVAT RICHARD szava
latokkal szerepeltek. A szavalatok között az Arany János iskola citera 
zenekara magyar katonadalokkal szórakoztatta a közönséget, akik maguk is 
lelkesen énekelték a közismert katonanótákat. Sok öreg veteránnak rezgett 
könny a szemében. MAROSKÚTY GYÖRGY vezényelte a citera-zenekart. 

Az ünnepi szónok GAÁL CSABA volt, aki a Kanadai Magyarságnak, az emig
ráció egyik kiemelkedő hetilapjának szerkesztője. A szónok beszéde során 
kihangsúlyozta, hogy itt lenne az ideje a II.Világháború hősi halottai
nak is emlékművet állítani, hiszen minden civilizált nép elismeri fiai
nak önfeláldozását. De el kell választani a katonai hőst és a polgári 
élet mártírjait, akiknek az emlékét szintén tiszteletben kell tartani, 
de más formák között. Akik viszont nem óhajtanak a nemzet szenvedésében 
osztozni, azoknak más Hazát kell választaniok, mert a magyar nép elvárja 
hőseinek tiszteletét. 

Az ünnepségen Testületünket Dr. SZALONTAI SÁNDOR és KISS KÁROLY toron
toi bajtársaink képviselték. Mint vendég jelen volt DOMOKOS SÁNDOR, a 
B.L. szerk.-je is. 

Az ünnepség végén az előcsarnokban elhelyezett Hősi Emlékmű megkoszo
rúzására került a sor. Ez alkalomból az ifjú magyar tisztek is elhelyez
ték koszorúj ukat a Hősi Emléktábla előtt. Testületünk nevében Dr. SZA
LONTAI SÁNDOR és KISS KÁROLY őrm. bajtársak helyezték el a M.Kir.Csend
őrség hősi halottainak emlékére a koszorút. 

Az ünnepség után a magyar tisztek megtekintették a M. Kir. Fegyveres 
Erők Muzeumát, ahol sokáig időztek. Ezt követően bajtársi beszélgetés
re a Magyar Ház egyik kis termében gyűltek össze, ahol még sokáig együtt
maradtak az ifjak és az idősek. 

Kanadai katonai részről a magyarországi tisztek mellé kirendelt kísérő 
Major ( vezérkari őrnagy) TOM K. KONTRA volt, aki maga is kifogástala
núl beszélt magyarul. Dr. SZALONTAI bs.-unk megkérdezte,hogy nem rokona~e 
neki véletlenűl az a Kontra Kálmán ezds. ( akkor szds.), aki 1937-ben 
Budapesten a Böszörményi úti Csendőr Tisztképző tanfolyamon volt vívás 
oktató? Mire a legnagyobb meglepetésére azt a választ kapta: 

" Szegről-végrőI, mert ő az Édesapám. Én vagyok a legfiatalabb fiú-
gyereke." ' , 

Ennél méltóbb befejezést, mi, öreg c~endőrö~, el sem képzelhet-
tünk volna a Hősök Napja alkalmából, hiszen egy derék csendőr-apa fia. 
szolgálja most hűséggel Kanadát, de egyben a magyar csendőr jóhírnevét is. 

MEGJELENT: DOMOKOS SÁNDOR" UTOLSÓ FELVONÁS " c. verseskötete. 

Önköltségi ár, postaköltséggel együtt: S5.00 US dollár., Kanadában: S5.00 kanadai dollár. 

Magyarországra, csak legalább 5 drb. rendelése esetén ingyen kűld az író .- költő. 
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MEGEMLÉKEZÉS 

CSENDŐR HŐSEINKRŐL . 

A Koszorút 

Dr. SZALONTAI SÁNDOR 

és 

KISS KÁROLY bajtársaink 

helyezik el. 

Tisztelgés a koszorú 

elhelyezése után 

a HŐSÖK EMLÉKTÁBLÁJA 

előtt. 



A HŐSÖK NAPJA MEGÜNNEPLESE A TORONTO I MAGYAR HÁZBAN: 

HONvtD~ 

A HOSOK J 

BORBÁS K,\f. 

az AR.t 

ci 



IV. 
A MAGYAR ÉLET EGYESÜLETI ÉS TÁRSADALMI ESEMÉNYEI 

HŐSÖK NAPJA. 

II.Erzsébet királynő Magyarországon. ( RÉSZLETEK 
Máj.4-én,látogatásra,Budapestre érkezett II.Erzsébet királynő és férje 

Fülöp edinburghi herceg. Az ünnepélyes fogadás után a királyi pár a Buda
vár~ palotába hajtatott, megtekintette a város panorámáját. Ezt követően 
a Magyar Nemzeti Galériában híres magyar festményeket, majd pedig a Szé
chenyi könyvtárban ·a látogatásukra rendezett kiállítást .. .nézték meg . '. ' 

Ugyanott sajtótájékoztatót is tartottak. Este Göncz Árpád közt.el
nök díszvacsorát adott vendégei tiszteletére. 

II.Erzsébet,Nagy-Britannia és Észak-Írország uralkodója,szerdán fel
szólalt a magyar parlamentben. Ritka alkalom, hogy a királynő külföldi 
törvényhozásban mond beszédet." Magyarország nemcsak a szabadság ösvényét 
nyitotta meg, hanem rátért arra a békés útra is, amely a függetlenséghez 
és demokrációhoz vezet. A magyarok bölcsességének és érettségének fényes 
bizonyítéka, hogy ezt a hatalmon lévők és az alávetettek, a megszállók 
és a megszállottak közötti tárgyalások révén érték el, egyetlen puskalö
vés nélkül."A közelmúlt tapasztalatait általánosítva, a brit uralkodó úgy 
vélekedett, hogya kommunizmus, még ha idealizmusból és igazságérzetből 
született is, a gyakorlatban épp azokat árúIta el, akiket állítólag szol
gálni kívánt. 

A "The , Times" c. brit lapban Alan Hamilton tudósító szerint a királynő 
fogadtatása jele annak, hogy Magyarország Nyugat-Európában képzeli el jö
vőjét, habár ingatag gazdasága még sokáig nem alkalmas a teljes jogú 
Európai Közösség- tagságra. A látogatás,- írja - a kitűnő kétoldalú kap
csolatok megkoronázása, és jelzi a brit szándékot, hogy Magyarország lega
lább társúlt tagként bekerűljön a nyugat-európai klubba. 

A "The Daily Telegraph" Bp.-re küldött munkatársa, Robert Hardman, azt 
írta,hogy Magyarországon a királynőt sajátuknak tekintik, mivel a sajtó 
bőven taglálta, hogy Mária királyné nagyanyja. Rédey Claudia grófnő ma
gyar volt. Az újság idézte Antalpéter Tibor, londoni magyar nagykövetet: 
~ A látogatás kinyílvánítása annak,hogy Magyarország megtette a többpárt
rendszer felé vezető út ráeső részét, ami bátorítás az üzleti világ 'szá
mára is. " 

Jeszenszky külügyminiszter kifejtette: " •.• a királynő azért válasz
totta Budapestet úti céljáúl az új demokráciák közül, mert ezzel elisme
ri M.o. úttörő szerepét a szabadság kivívásában e térségben •••• " 
( Kanadai Magyarság 1993.V.7.-) 

MÁRCIUS 15-e BUFFALÓBAN. 
A váratlan tavaszi hóvihar miatt a márc.14-ére tervezett ünnepélyt egy 

héttel később tartotta a Buffaló (USA) és környékének magyarsága s hozzá
juk csatlakoztak a Rochester-i magyarok is. A Szent Erzsébetről elnevezett 
magyar templom iskolatermében tartott ünnepélyt a N.Tonawanda-i városi 
parkban lévő, újonnan felavatott Petőfi szobor megkoszorúzása előzte 
meg. BARÁNSZKY TIBOR tanár szavalta el: "Nemzeti Dal 1948-ban" c. versét. 

Az ünnepély szónoka Dr. JUHÁSZ LÁSZLÓ a Buffalo-i Canisius College pro
fessora volt. A bevezető imát a magy.ref.templom lelkipásztora a befejező 
imát pedig egy katolikus paptanár mondotta. Szavalatok és a tánccsoport 
élénk, forgatagos magyar táncai színesítették a műsort. A Toldi Miklós 
cserkészcsapat tagjai is szerepeltek hazafias témájú szavalókórussal és 
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ugyancsak ők rendezték az ünnepélyt követő vacsorát. A rendezés TAMÓDY 
ÉVA érdeme. ( M.K. ) 

RÉSZLETEK: 

A "SZÉCHENYI TÁRSASÁG" 1993 máj.1G-án tartott 

évi rendes Közgyűlésén elhangzott beszámolójából: 
" Az elmúlt évben 30 hallgató fejezte be tanulmányait a Magyar Tanszéken. 
A növekedő érdeklődés bizonyítja a Magyar Tanszék szükségességét és az 
alapítók előrelátását. Ugyanakkor mireánk is növekedő felelősség hárúl, 
hogy a Tanszéket fenntartsuk és a minőséget növelj ük. 

Habár a kamatok nem fedezik a költségeket, az egyetem a szerződés ér
telmében fizeti a kiadásokat. A Társaság pozitiv javaslatai a probléma 
orvoslására nem túl sok meghallgatásra találtak az egyetemnél, így most 
arra az álláspontra jutottunk, hogy mi, minden tőlünk telhetőt megtet
tünk. Mivel nem biztos, hogy Bisztray professzor nyugdíjazása után az 
egyetem hajlandó tovább vinni a tanítást a jelenlegi alapítvánnyal, úgy 
döntöttünk, hogy nem egészítjük ki az alapítványt, amíg az egyetem kezé
ben van. 

A közgyűlés jóváhagyta a tárgysorozatban szereplő jelentéseket. FEKETE 
TIBOR elnöki beszámolójában bejelentette, hogya közeljövőben változó 
egyetemi adminisztráció elé fogja terjeszteni újból ajánlatainkat a pénz
ügyi helyzettel kapcsolatban. Rendkivűli pozitívnak és örvendeztetőnek 
tarja a Tanszék hallgatóinak az egyetemi átlag színvonal feletti eredmé
nyeit, valamint, hogy évek óta nincs lemorzsolódás a tanúlók közűl. A 
legjobb eredményt elért hallgatók évek óta történő megjutalmazása Toron
tóban a közösség és a Tanszék jó kapcsolatát tanúsítja. 

Könyvakciónkban S újonnan kiadott angol könyvet küldtünk kanadai egye
temeknek, témájUk a délvidéki magyar kérdéstől egy modern, demokratikus 
Magyarország megvalósúlásához szükséges változásokig terjed ..•.. " 
( Falvi Márton ügyv. titkár, Calgary, 1993.ápr.1S.-) 

ZÁSZLÓAVATÁS MISKOLCON 

" ..• 1993-ban Miskolcon, a Szemere Kertben zászlóavatás volt. A zász
lószentelésen özv.v.HORTHY ISTVÁNNÉ is jelen volt, aki Portugáliából 
útazott Magyarországra a Hősök tinnepére és ő vállalta a Hősök zászlajának 
keresztanyai tisztségét. 

1991-ben kopjafát állíttattak a DONI HŐSIHALOTTAKNAK a volt HADIFOGLYOK 
és a DONI BAJTÁRSAK SZÖVETSÉGE. Özvegyek, árvák, elesett Hősök hozzátar
tozói, életben lévő bs.-ak, minden évben virág-csokrokkal emlékeznek 
meg az elesett Hősökről. 

Több lelkész szolgálatával, a megyaszói ref.egyház lelkésze , CSŐRI 
ISTVÁN is fájó szívvel emlékszik meg a Hősökről. Ő is 14 hónapig volt 
tábori lelkész a keleti harctéren, majd hadifogoly 2G hónapig. Hazatérése 
után 19S0-től 1992-ig szülőfalujának volt hűséges lelkipásztora. 

Bajtársak! Nyugodjatok békében, a Hadak útján majd találkozunk. 
Fájó emlékezéssel: 

Szabó J. Gyula cső. MMHBK csop.vez. 

( L.: B.L.1993/1.sz. lS.oldal ) Florida. 
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MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI 
KÖZÖSSÉGE 

CALGARY (Alberta,Kanada) 
CSOPORT 

A Magyar Honvéd Bajtársi Közösség Ca,lgary-i csoport a volt Jugoszlá
via-i menekültek nevében köszönetet mond a M.Kir.Csendőr Bajtársi Kö
zösségnek a kedves adományért. 

Az összegyűlt 2,600.00 dollárt a Magyar Vöröskeresztnek fogjuk elkül
deni a menekültek megsegítésére, abban a reményben, hogy magyar Hazánk 
nehézségein fogunk segíteni. 

Hálásak vagyunk úgy a magunk, mint a menekültek nevében. 
Bajtársi tisztelettel: 
Varga László s.k. csop.vezető, Calgary, Alberta. 

( Az adományt az 1993.III.6-án az MHBK Calgary-ban tartott HUNGÁRIA BÁL 
jövedelméből küldték. - K.Gy.) 

A VITÉZI REND CALGARY-i CSOPORT-ja a" vitéz nagybányai HORTHY MIKLÓS " 
emlékmű javára műsorral egybekötött ünnepi ebédet rendezett 1993, ápr. 
25-én a Ref. Egyház Kossuth termében. 

A "MAGYARSÁGTUDAT LEXIKON ALAPÍTVÁNY" rendes évi Közgyűlését 1993,máj.1-én 
tartotta meg a Kálvin Magyar Ref. Egyház Kossuth termében. Jelentéseik 
szerint , az I. kötet 780 oldal terjedelemben az A-H betűtartományt öleli 
föl. A II. köteten dolgoznak, mely - előreláthatülag 1000 oldal terjede
lemben várható és az I-Ö betűtartományt fogja össze. 
A Közgyűlésen szétosztották az előre megrendelt példányokat a jelenlévők
nek és ugyanott az I.kötet megvásárlása '60.00- dollárért is lehető volt. 
A további kötetek előjegyzésére szintén volt lehetőség. 

( Részletek ZÖLD M.JÁNOS elnök beszámolójából. 

A SOUVERAIN SZENT LÁSZLÓ TÁRSASÁG (1861) és 
REND CALGARY SZÉK és EGYHÁZAK, EGYESÜLETEK és 
BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGEK közreműködésével 

HŐSÖK és SZENT LÁSZLÓ NAP-i 
megemlékezést 

tartott, 1993, máj.29-én, az Árpádházi szent Erzsébet 
Rom.Kat.Magyar templomban. ünnepélyes okumenikus szent
mise volt, melynek keretében fogadalomtétel és rendi 
avatás is volt. ünnepi beszédet mondott: Dr. PINTÉR 
JÓZSEF KALMAN olajmérnök • 
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KIVONATOK: 

CALGARY, (Alberta Kanada) 1993 VI.l-én 7:30-kor a Szent István te
remben MAGAS ISTVÁN, a Magyar Szabadságharcos Világszövetség elnöke 
előadást tartott a "MAGYAR EGYEZTETŐ rESTÜLET (Budapest) megalakulá
sáról az alábbi tárgysorozattal: 

1993 ápr.3-4-én a magyar emigrációs, valamint a hazai 56-os szabad
ságharcos szervezetek meghívott képviselői,ismert közéleti személyi
ségek bevonásával tényfeltáró politikai egyeztető tárgyalásokat foly
tattak Budapesten. 
Megállapították, hogya kommunizmus maradványaival megterhelt rend
szerváltozás folyamata,nem az egy és oszthatatlan magyar Nemzet kí
vánalmai szerint alakult. 
Különös aggodalommal mutattak rá a résztvevők arra, hogy a magyarság 
belső lélektani felszabadításának tudatos mellőzése alapjaiban ve
szélyezteti a magyar célú gazdaságépítés megkezdését is. 
Deklarálták, hogy a magyar főhatalom kiépűlése gyakorlatilag elmaradt, 
sőt a magyar szellemi progressziót és a népi nemzeti gondolatot kö
vető irányvonal képviselőit politikai kiközösítéssel büntetik. 
Határozottan útasítják vissza egyes ellenzéki és kormánytényezőknek 
a Helsinki Záróokmány keretein túllépő,a határokon kívűl élő magyar
ság fennmaradását veszélyeztető megállapodásait. 
Sajnálattal tapasztalták, hogy az előbbiekkel egyidejűleg, a magyar
ság megosztását célzó szembeállási politika vette kezdetét a magyar 
közéletben. 
Mindennek fOlyamányaként Magyarországon perifériára szorúlt a magyar 
paraszt, a magyar munkás, a magyar értelmiség, a magyar ifjúság és a 
nyugdíjas réteg alapvető létérdeke is. 
A tanácskozás résztvevői átérezve történelmi felelősségüket, a mai 
napon közös akaratból Magyar Egyeztető Testületbe tömörűltek, hogy ha
tékonyan szolgálják a nemzeti egység eszméjét és célját. 
Elhatározták, hogy közösen munkálkodnak az 1994-es magyar választások 
előkészítésén. 
A Magyar Egyeztető Testület a stratégiai feladatok kidolgozására és 
az ügyek vitelére hét tagú Elnökséget választott meg. 

Bánkuty Géza 
Az Elnökség tagjai lettek: 
amerikai üzletember, 

Király B. Izabella 

Kunszabó Ferenc 

Magas István 

dr. Nagy László 

társelnökként (USA) 
MDF-es országgy~ési képviselő, 
a Mikó Imre Kör tagja 
elnökségi tagként, 
közíró, 
a Hunnia c. folyóírat főszerkesztője 
elnökségi tagként, 
A Magyar Szabadságharcos 
Világszövetség elnöke 
elnökségi tagként ( Kanada 
budapesti ügyvéd, 
az Erdélyi Magyar Kongresszus 
Intézőbizottság tagja 
elnökségi tagként 
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Szilasy György 

Budapest, 1993 április 4.-

MDF-es országgyűlési képviselő 
a Monopoly csoport tagja. 

társelnökként 

Dr. Nagy László s.k. 

A kiadásért felelős: Dr. Nagy László 
elnökségi tag 

Az Elnökség tagjai sorába véve: 

Hetyey sándor MHBK Központi vezető 
helyettese (Ausztrália 

A IX. AUSZTRÁLIAI MAGYAR TALÁLKOZÓ KÖZLEMÉNYE: 

SYDNEY, 1994. január 7 - 16. 

A SZÁLLÁSMESTER JELENTI: 
A Találkozó rendezői igyekeznek megfelelő szál

lásról gondoskodni,hogy kielégítsék az ígény~k 
legszélesebb skáláját. 

Mivel a találkozó nagyobb rendezvényei zömmel a 
New South Wales-i Egyetem területén zajlanak le, 
majd, itt biztosítunk kollégiumi elhelyezést a 
fiatalok számára. A rendezőség megpróbál mindent 
elkövetni annak érdekében, hogya fiatalság, aki 
idejét és tehetségét állítja a műsorok magas szín
vonalának szolgálatába, jól érezze magát és a Ta
lálkozó után minél több kedves emlékkel és új bd- I . 
rátságokkal gazdagodva térjen haza. , 

Azoknak, akig HUSVÉTIG beküldik a védnöki díjat, 
kedvezményes elővételi árat ajánlunk: a Védnöki díj; ~ sz~mélyre: S230.00, 
1 személyre: S140.00. Húsvét után: 2 személyre 2~O.OO, 1 személyre: 
150.00 dollár lesz a védnöki díj. ( Magyar Élet, 1993.III.18.-) 

RÉSZLETEK 
a Külföldi Magyar Cserkészszövetség Közgyűléséről 

1993. április 17.-

Szövetségünk 47 külföldi évének egyik legnagyobb jelentőségű közgyűlé
sét tartotta a kanadai Montrealban, az ottani rom. kath. ifjúsági otthon 
nagytermében. BODNÁR GÁBOR ügyv.elnök megbízatásának lejártával nem adta 
beleegyezését újabb jelöléshez, így LENDVAI IMRE megválasztásával, úgy
szólván befejeződött a nemzedékváltás. Erezvén azonban, hogy tudása és 
munkája nélkűl nehéz volna boldogulnunk, BODNÁR GÁBOR elfogadta a főtit
kári megbízatást. Ez a nagyjelentőségű esemény méltóságteljesen, a ter
mészet által a legkedvezőbb időben és módon ment végbe, meghatározva a 
közgyűlés hangulatát. 

A szövetség vezetőségéből és a külföldi kerületek képviseletében jelen 
voltak: NÉMETHYNÉ KESSERŰ JUDIT (dr. NÉMETHY GYÖRGY elnök képviseletében 
is), dr.M.ZSOLNAY MIKLÓS örökös tiszteletbeli elnök, dr.ÁDÁM JÁNos S.J. 
alelnök, VAJTAY ISTVÁN, BEDY BALÁZS, NYISZTORNÉ J. JUDIT (Venezuela), 
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ARATÓ LÁSZLÓ (Európa), BREUER KLÁRA (Magyarország), PAP GYULA, MAGYARÓDY 
SZABOLCS, SÁNDOR ISTVÁN, KISSNÉ FARKAS ÁGNES, HORVÁTH MIHÁLY, dr.FILÓ 
GÁBOR, HERÉDI ISTVÁN házigazda és sokan mások. Az MKCsBK közp.vezetőjét 
dr. SZATMÁRI LÓRÁNT, montreáli (P.Qu.Canada) csoportunk vezetője képvi
selte. 

A megjelentek spontán elkezdték énekelni a "Serkenj fel kegyes nép!" 
kezdetű ünnepi dalt. Ezzel köszönték meg BODNÁR GÁBOR 46 évig tartó fá
radhatatlan munkáját s szövetség élén és hosszasan tapsolták a leköszönő 
ügyv. elnököt. Majd BEDY BALÁZS ismertette a választás teljes eredményét. 

LENDVAI IMRE, a megválasztott ügyv.elnök bemutatkozóban a~ra hívta fel 
a Cserkész. Szövetség Vezetőit,hogy: " ... Új eszközökkel készűljünk az 
1995-ös évi jubileumi táborra. Legyen minden cserkész magyarabb magyar! 
Segítsük a kiművelt emberfők nevelését! Vonjuk be a szülőket is a mun
kánkba! Szervezzük meg a rovar-tevékenységet! Biztassuk őket a Corvina
-táboron való részvételre is! Meg kell teremtenünk a XXI. század vezető
k~pzését. Továbbra is gondunk lesz arra, hogy segítsünk elég vezetőt ad
ni a kisebbségi magyar Cserk.szövetségeknek. Ha pedig azt számoljuk, hogy 
külföldi működésük alatt 50,000 fiatal magyar vett részt programunkban, 
kínálkozik a gondolat, hogy formálisan megalakítsuk alumnus-szervezetün
ket. Hatalmas erőtartalékot mozgósíthatunk általa! ... " 

VAJTAY ISTVÁN rövid záróbeszédében hangoztatta, hogy nagy szükségünk 
lesz BODNÁR GÁBOR segítségére az átmeneti . időben. Majd megemlékezett a 
második vonalban dolgozókról: a csapatparancsnokokról, azok vezetőtársa
ikról és a névtelenekről, akiknek vállán nyugszik a tömegek közvetlen 
vezetésének gondja ..... . 

( PAP GYULA, a Sajtóosztály vezetője beszámolójából ) 

BUDAPESTEN 1993 junius 4.-én: EMLÉKEZŐ ÉS TILTAKOZÓ' NAGYGYŰLÉS 
volt TRIANON ELLEN, melyet ' 01 " HŐSÖK TERÉN tartottak meg. 

EGY MAGYARORSZÁGI HÍR: 
86 éves korában BP-en meghalt PÉTER GÁBOR, a rettegett ÁVH volt főnöke, 

a " magyar Berija ". Vezetése alatt az ÁVH több, mint 100.000 embert tar
tóztatott le különböző koholt vádak alapján, s közülük mintegy 5,000 ár
tatlant ki is végeztek. de SENKI . nem. vonta felelősségre : sohasem?! 

Magyarországon nagy méreteket öltött a bűnözés. Az utcák nem nyújtanak 
biztonság0t a járókelőknek. Félő, hogya zsebtolvajok működése veszé
lyezteti a turista forgalmat. 

A romániai Ploiesti városban az amerikai Ku-Klux-Klan mintájára létre
hozták a "Cigányok Elleni Harci Szervezet"-et. A társaság tagjai gáz
pisztolyokkal,valódi pisztolyokkal,s más fegyverekkel szerelik fel magu
kat a "bűnös cigányok" ellen. 

( Várjuk Lantos úr felháborodását ezzel kapcsolatban és felszólalását az U.S. Con
gressus-ban. ISzerk./ ) 
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RÉSZLETEK 

a Titley községben 1993, máj.12-én megtartott 
MÉSZÁROS LÁZÁR altábornagy volt sírjára elhelyezett 

új síremlék leleplezési ünnepségéről 
szóló beszámolójából: 

A szertartás d.u.2-órakor kezdődött Titley község temetőjében lévő kis 
templomban. Rev. DAVID LOWE anglikán lelk. és Monsign. TUTTÖ GYÖRGY pá
pai prelátus, angliai r.k.főlelkész végezték az egyházi szertartást, mely 
alkalommal Rev.LOWE méltatta a nap jelentőségét, említve Titley község la
kosságának ragaszkodását MÉSZÁROS LÁZÁR emlékéhez, mondván, hogy nagy 
örömünkre szolgál, hogy MÉSZÁROS LÁZÁR ily hosszú idő után szülő-városában 
Baján pihenhet. Megemlékezett arról is, hogy az események sorozatában kap
csolatot sikerült teremteni az angliában élő magyarság és Titley lakos
sága között, mely kapcsolatot továbbra is ápolni ,kiv,ánják. 

Monsign. TUTTÖ GYÖRGY szentelte és áldotta meg az új. $íremléket. 
Ezt követően SZŰCS PÉTER ezredes és SZIGETI IMRE alezredes, a Honvé

delmi Minisztérium nevében helyezték el a kegyelet koszorúját. 
Ezt követve vitéz SZAKÁLY JÁNos és vitéz PÉK KÁROLY az Angliai Szab. 

Harcos Szöv. nevében helyeztek el koszorút. 
Végül vitéz Dr. ZSIGMOND ANDRÁS és vitéz BÁNÁTHY IMRE, az Ausztráliai 

Szab. Harcos Szöv. nevében helyezett el koszorút. 
A leleplezési ünnepségre eljöttek Szentendréről:RONKOVICS JÓZSEF 

ezr. és felesége. RONKOVICS ezr. volt a Bajai Gépesített Lövész Dandár 
parancsnoka, aki 1990-ben kérte Baja város és Dandárja nevében MÉSZÁROS 
LÁZÁR hamvait. RONKOVICS ezds.-t a Magyar Hadsereg Föparancsnoksága 
küldte ki az ünnepségre. 

ANTALPÉTER TIBOR,londoni .magyar nagykövet mondotta a leleplezési be
szédet. 
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A KÉPEKEN BALRÓL- JOBBRA: 

1. SZÜCS PÉTER ezrds.katonai 
attassé 

2. SZIGETI IMRE alezrds. lég. 
attasé 

3. NICHOLAS NORRIS ezrds. 
angol kat. attasé 

4. ANTALPÉTER TIBOR londoni 
magyar nagykövet 

5. RONKOVICS JÓZSEF ezrds. a 
Honvédség Főparancsnok 

képviselője. 
6. Maj. BILL ELLIOTT 

7. Lt. NICK WOOD angol tiszt 

8. v. SZAKÁLY JÁNOS tart.őrngy. 
volt m.kir.cső.őrmester. 

1. SZIGETI IMRE 

2. SZÜCS PÉTER 

3. ANTAL PÉTER TIBOR 

4. v. SZAKÁLY JÁNos 
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CIKKEK, NYOMOVZ~S BESZÁMOLÓK XL lj l . {Vr-. .2 . S2.~ 

REMÉNYTELJES ELVÁRÁS 

Megjelent Magyarországon a Nemzeti Újság 

1993,jan.22-iki számában 

melyből az alábbi részleteket közöljük: 

A Szovjet tankcsordák aláereszkedtek a Kárpátok lejtőin, a Havasalföl
dön át beözönlöttek aNagyalföld térségébe, s azután szinte fennakadás 
nélkül nyomultak az ország szíve, Budapest irányába. Debrecen előterében 
ütköztek csupán némi ellenállásba, de lendületes előnyomulásukat ott is 
csak ideig-óráig tudták késleltetni. A legközelebbi stratégiai célpont 
ezúttal Budapest volt. 

1944 (emlékezetem szerint) szept. végén,- mint sok más intézmény, hí
vatal, stb.,- a Csendőrség Központi Nyomozóparancsnoksága is, (ahol ak
kor szolgálatot teljesítettem), az ország nyugati határa mentére húzó
dott. Törzs alosztálya, KUN LÁSZLÓ cső.szds. parancsnoksága alatt, Rép
celak községben foglalt ideiglenes állomáshelyet. 

Néhány hét eltelte után"KUN ' szds., e sorok írójának parancsnoksága 
alatt, 22 főből álló cső.különitményt rendelt vissza Budára a Gellért
hegyre, Svédország magyarországi külképviseletének biztosítására. 

Nyílt titokká vált, hogya követség épületében Raoul Wallenberg követ
ségi tanácsos, rendszeresen zsidókat rejteget és Amerikába igyekszik ő
ket át juttatni. E tényről a Nyilaskeresztes Párt is értesült. Több alka
lommal intéztek támadást a követség ellen és onnan zsidókat hurcoltak el. 
Ez utóbbinak megakadályozását szolgálta a cső. különítmény odarendelése. 

Szolgálati időnk alatt, mintegy 24-26 főből álló fegyveres nyilas csp. 
két alkalommal intézett támadást a követségi épület ellen, hogy onnan 
KUGEL ERNŐT és társait bekísérjék a Nyilas Párt Házba. A csendőrség mind
két alkalommal megakadályozta őket szándékuk végrehajtásában. Fegyver
használatra ugyan sor nem került, mert a nyilas fegyveresek meghátrál
tak, de ezek az odamenekült zsidók egyedül nekünk köszönhették, hogy meg
menekültek a biztos halálból. 

Mikor a szovjet ostromgyürü bezárulása előtt onnan elrendeltek bennün
ket, Wallenberg ezekkel a szavakkal búcsúzott tőlem: " Kormányom és a 
magam nevében köszönetet mondok a Magyar Királyi Csendőrségnek és külön 
Önöknek, amiért kiváló szolgálatukkal elősegítették emberéletet mentő 
munkánkat." Kezet nyújtott és elhagyta irodáját. Ez volt utolsó találko
zásunk. 

Hihetetlen, hogya ' své,d követségi épületben megfordult többezer zsidó 
közül ne akadna olyan, aki ne emlékezne az e tárgyban szereplő idegölő na
pokra és az életüket védelmező cső.különítményre. Azokra a csendőrökre, 
akik szemük előtt adták élő példáját az "emberi humanitásnak"! -s élete
ket mentettek meg. Gyakori példája elevenedett meg, hogya cső. nem csak 
a parancsot hajtotta végre, nem csupán az elővezetéseket gyakorolta, ha
nem nagyon sok esetben sietett segítségükre ( még kockázatot vállalva is 
a bajba jutottaknak. 

Nem hisszük, hogy az ilyen igazságtételnek ma is még ne lennének élő 
tanui a zsidóság körében? Ők Magyarország lakosságának kb. 8%-át képez
ték a II. Világháború előtt, viszont az anyagi javak 20.-25·- %-át élvezték • 
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Magyarország kis Amerika volt számukra. Határozottan állíthatjuk, hogya 
törvényeket tiszteletben tartva, ugyanolyan bánásmódban volt részők,mint 
minden más rendű és rangú magyar . . állampolgárnak. 

Tudniok kellett, hogya nagy sérelem, mely őket érte, nem a magyar nép, 
de nem is a Csendőrség, vagy a kcrmányszervek akaratából adódott, mind
azokért egyedűl és kizárólag, a hitleri politikát terheli a felelősség. 

Simon Ferenc. 

A BÁNFFYHUNYADI CSENDŐRSZÁZAD HARCAI. 

Megjelent a "Hadak útján" c. lap 1993 január--február-i számában 
Dr. HIDVÉGI FLóRIÁN százados. 

Mint résztvevő, leírom egyik alakulatunknak,a bánffyhunyadi cső.szá
zadnak ez év őszén, az áruló oláhok ellen vívott harcát. Megindítója kí
vánok lenni ezzel azoknak a leírásoknak, melyeket bajtársaim küldenek be 
lapunknak, a csendőrség dicső történelmének öregbítésére. 

+++ 
A század 1944, szept. 2-án 22 órakor a kolozsvári cső.ker. pk.-ság táv

beszélő parancsára tehergépkocsi szállítással Kolozsvárra érkezett, ahol 
elszállásolt. 

Szept. 3-án a századot megerősítve idősebb korosztályú honvédekkel,egy 
pótgyalogezrednek rendelték alá, azzal a feladattal, hogyahatárainkon 
egyre betörő románok ellen indítandó támadás során a Felekről ( Kolozs
vártól délre 8 km-re) kétoldalt támadó gyalogezred után előnyomúlva, az 
esetleg visszamaradó ellenséges fészkeket Ny-ról K-re sodorítsa fel, majd 
a falut az ellenségtől tisztítsa meg s védje Kolozsvárt az ellenség eset
leges visszavágásával szemben. 

A támadás szept. S-én hajnalban indult meg, élénk ellenséges tűzérségi, 
aknavető, géppuska, GOLYÓSZÓRÓ ÉS PUSKATűZBEN: Két küzdő zlj. Feleket 
megkerülve, csekély ellenállás után a határt átlépte, s a védőállásokon 
túljutott. SOLYMOSI f·őhdgy. csoportja, mely 20 cső. -ből és 20 honvédből 
állott, 4 golyószóróval a jobb küzdő zlj. mögött balra kanyarodva, az el
lenséges állások oldalába került és közelharcban kézigránátokkal felsodo
rította, nagy veszteséget okozva az ellenségnek. Közben 30 foglyot ejtett, 
2 páncéltörőt, 2 aknavetőt, 3 gránátvetőt, 1 géppuskát, 8 golyósyórót és 
sok puskát, lőszert és felszerelési cikket zsákmányolt, majd feladata 
szerint az elfoglalt állásokat megszállta, hogya falut biztosítsa. 

SÜVEGES főtörzsőrmester csoportja, 2 golyószórós raj erőben, közben az 
ellenség nehéz és könnyű fegyvereinek igen erős, kétoldali tüzében állott, 
melyet hatásosan viszonzott, s közben a később hősi halált halt HUJBER 
LAJOS psz.őrv. egy ellenséges aknavetőt is kilőtt golyószórójával. 

Szept. S-én fél 8 órakor bánffyhunyadi századbeli csendőr tűzte ki a fe
leki román figyelő kilátóra a nemzeti lobogót. 

Az én csoportom a műút baloldalán előnyomúló részeivel aknamezőn átha
tolva jutott a faluba, amelynek megtisztítását 11 órára befejezte. 

A század vesztesége: 1 halott és 1 könnyebben sebesűlt cső., a beosz
tott honvédek közűl pedig több könnyebben sebesűlt volt. 1 súlyosan sebe
:sűl t később meghal t • 

Miután a falu megtisztítása befejeződött, a szd. a zsákmányolt hadi
anyagot összegyűjtötte •.. Később nagyobb honvéderők beérkezése után, a 
századot bevonták s egyes biztosító részek kivételével bevonult Kolozsvárra. 

~ A harcokban különösen kitünt SOLYMOSI MIKLÓS fhdgy., aki rettenthetet-
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len bátorságával mindíg kis csoportja élén járt, s hatalmas lendülettel 
a többszörös túlerőben lévő ellenséget leküzdve, megakadályozta, hogya 
küzdő zászlóaljaink hátába kerüljön. 

Szept. 6-án a század - portyázókkal megerősítve,- parancsnokságom alatt 
a Gyalura már több ízben betört román erők ellen vállalkozásra indúlt, 
melynek folyamán a század a kiterjedt erdőségekben az ellenségen rajta
ütött, elfoglalta a határon túllévő Hidegszamos községet és környékét az 
ellenségtől megtisztította, nagy veszteséget okozva annak. Közben 2 golyó
szórót, sok puskát zsákmányolt, nagymennyiségű lőszerrel és több foglyot 
ejtett. Saját veszteség 1 súlyosan sebesűlt cső. és 4 könnyebben sebesűlt 
honvéd volt. 

Szept. 9-án a vállalkozást Melegszamos felől ismételte meg a század pa
rancsnokságom alatt, 1 honvédszázad és 1 nehézfegyver szakasz bevonásá
val. Ez alkalommal az ellenséget a gyalui havasokba verte vissza, s Me
legszamos községet birtokba vette. Ettől az időtől kezdve az ellenség 
betörései ezen a helyen megszüntek. 

A szd. legénysége minden alkalommal példátadó vitézséggel és lelkesedés
sel küzdött. Mindenik az élen akart járni, s mindeniknek nagy része volt 
a szép eredmények elérésében. 

Az ellenség előtt tanusított vitéz és önfeláldozó magatartásáért, a hő.-
si halált halt HUJBER LAJOS psZ: őrv. a Magyar Kisezüstöt, míg DARÓCZI ~ 
ISTVÁN pSZ.S~VIY BÍRÓ ISTVÁN ; BERECKI SÁNDOR~BODOCZI MIHÁLY~BATA LAJOS,"''''' W. 
és PÉTER ANDR~S-' psz.őrv. a Magyar Bronz Vitézségi érmet érdemelte ki, 
utóbbi kettő a Gyalu melletti, a többiek a Feleki harcokért. 

ROMOCSA KÁROLY psz.őrv. részére a Magyar Nagyezüst Vitézségi érem ado
mányozása folyamatban van. 

SOLYMOSI fhdgy. kitüntetési javaslata szintén elintézés alat;t áll ••• " 

UZMÁNY: 

" OROSZORSZÁGI MAGYAR TEMETŐK " cím alatt egy rövid hír látott napvi
lágot az otthoni sajtóban. Itt említik meg az UZMÁNY-hadifogoly temetőt 
is. Ez, azok számára jelent valamit, akik az 1945-46-os telet ott élték, 
vagy nem élték végig. Magam is azok közé tartozom, akik a többi cső.' és 
rendőr bs.-akkal együtt a táboron belűl, külön elkerített karanténban 
vészeltük át az orosz tél borzalmait. A valamikor gépkocsi javító hodály 
betonján a ki nem fűthető barakkban, éhezve, lerongyo1ódva még az átla-
gos fogolysorsnál is sanyarúbb körülmények között tengődtünk. A fagy 
miatt, akkor egyedi sírokat nem ástak, hanem közös sírba temették a ha-
10ttakat.Tavasszal, mikor az idő kiengedett és felsőbb ellenőrzéstől le
hetett tartani, akkor a potyemkini hagyományok szerint lettünk kirendel
ve, hantokkal és fej fákkal egy "mű-temetőt" készíteni, hogy az esetleges 
szemlélőnek legyen mit megtekintenie. Ha ennek a "temetőnek" helyén ál
lították föl a fennemlített két méteres emlékművet, akkor az csak a meg
emlékezés szellemét képviseli, de hogyabajtársak hol pihennek valóban,azt 

ma már aligha tudja valaki is megállapitani.De sz,a .kegyelet értékét nem veszi 
el, csak jó, ha a valóságot ismerjük, hogy mennyire élesen égett minden-
ki lelkébe ez a tábor, melyet "Vörös Kolostor" néven emlegettünk, hiszen 
valamikor a századfordúló táján annak készűlt, még itt, Kanadában is fel
keresett egy volt fogoly társam a levelével és felidézte az élményeit. Ő 
megőrízte azt a kis vörösrézbe karcolt érmet, melyet ennek az ottan töl
tött télnek az emlékére csinált egy fogolytársa. 
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Ennek fényképét ide mellékelem, hogy emlékeztessek mindenkit arra, aki 
ott volt, ami v. Somogyváry Gyula könyvének is a címe: " És mégis élünk! " 
( D.S.) 

,'.- . 

'I katonatemetök -'- -
oroszorSzági települé- pedig a helyiek által Ma-

állított a II. világhábo- gyar-völgynek nevezett 
~~.\I1I1OBil1 elpusztult magyar határrészeQ. Jekatyerinov
Wi'~~olnák emlékére sírkeresz- kában az elpusztult har-

a Fényeslitkei Alapít- eosok temet6je ma is hábo
vfny kUldöttsége. Uz- rCtatlan, (gy a sírkereszt oda 
·mlnyban a valamikori hadi- kerUlhetett. Az Ukrajnában 
fogolytábor temetőjében található magyar katona-

I .uították fel a két méter temetők helyreállítását 
. magas, hazánk e.Ímerével kés6bbre. halasz~ott~. A 
. diszltett fakeresztet. Veret- nadvornal valamikon hon-

J6be ah l védkórház temetőjében 
hon néd k ~ a 4~agyar található sírokat viszont -

, . v e me ett muh- ukrán kérésre _ még · az 
kaszolgálatos is örök álmát idén áthelyezik a város \lj 
~u~sza -, .valamint Puho- köztemet6jébe. Az \lj

I j ;~1:)an a templomkertben ratemetésre magyar ökume
t/lIilyezhették el az: emlék- nikus gyász-szertartás kere

keresztet. Oszkino mellett tében kerül sor. 

JEGENYÉS PÁL BAJTÁRSUNK ÖZVEGYE 

ARANKA NÉNI BESZÁMOLÓjA HAZAI LÁTOGATÁSÁRÓL: 

" 1993, julius 18-én érkeztünk vissza a szenvedő magyar Hazából. 
Laci csak 2 heti szabadságot kapott,így a program igen zsúfolt volt, de 
elég arra, hogy a magyar nép szenvedését megismerjük. Igen nagy a munka
nélküliség, de még nagyobb az elkeseredés a bizonytalan jövő miatt. A ro
konságban több nyugdíjas tanító van 10-12 ezer forint nyugdíj jal, ez most 
átszámítva 100-120 dollár, ebből kell megélni. A régi kommunisták, kik 
még most is dirigálnak, húzzák a magas nyugdíjat, verik a mellüket nyil
tan kimondják, hogy ők még visszajönnek. Az árak napról-napra emelkednek, 
van ott minden, ami szem-száj ingere, csak nincs miből megvenni. Lakások
ban összezsúfolva, mint a heringek. Vérzik az ember szíve, látva a szen
vedést. A régi ismerősök mind kihaltak, alig találtam valakit. 

Hálát adok a jó Istennek, hogy megsegített és meglátogathattam szeret
teim sírját és a szenvedő magyar Hazát, és 88 évemmel szerencsésen visz
sza jöhettem. 

Kedves Százados Úr! Itt küldök 100 dollárt oda tessék tenni, ahová a 
le·gjobban kell. Szeretettel üdvözlöm, kedves feleségével együtt. úgyszintén 
a B.L. munkatársait. özv. Jegenyésné, Aranka néni S.K. 

Igen kedves levelét azonnal megválaszolta a Közp. Vezetö. ) 

- 29 -



A HAZA SIRATÁSA 

özv. Jegenyés Pálné verse 
Elhangzott 1993 julius 3-án Esztergomban. 

Magyarország az én Hazám, 
ott szűlt engem édesanyám, 
ki nagy gonddal vigyázott rám. 
A jó Isten akaratából 
messze estem szép Hazámtól, 
de gondolatban haza járok. 
A szép Duna partján járok andalogva 
eljutok én Esztergomba. 
Megállok egy kicsi háznál, 
az én régi otthonomnál. 
Ablak sötét, ajtó zárva, 
nincs ott senki, ki rám várna. 
Kimegyek a Temetőbe, 
ráborúlok egy sírkőre. 
Ott nyugszik, kit úgy szerettem: 
az én drága jó gyermekem. 
Korán ment el, nagyon korán 
életének szép hajnalán, 
25-ik tavaszán. 
Égi Atyám, nagyon kérlek, 
vedd magadhoz gyermekemet. 
Angyalaid seregébe 
imádjon ő mindörökre. 

Szüleimhez visz az útam, 
ők nyugosznak közös sírban. 
Várják ők a feltámadást, 
nagyon boldog viszontlátást. 
Messze tőlünk, ők nem árvák, 
sírjukat jó emberek látogatják. 
Visznek nekik szép virágot. 
Égi Atyám, fizesd meg a jóságukat, 
áldd meg kicsi családjukat. 
Égi Atyám, nagyon kérlek, 
bocsáss meg a magyar népnek. 
Add vissza a szép Hazánkat, 
hol a magyar nép Téged áldjon 
és szabadon imádjon. 

Megbűnhödte már e nép 
a múltat, s jövendőt. 

EMLÉKEZZ A SZABADSÁGHARC 
" . . HOSEIRE! 
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A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG! 

Megjelent a Hadak Útján nevű lap 1993 jan~- feb.-j számában. 

Domokos Sándor 

Az elmúlt év aug. 20-án mi, öreg Ludovikások,- akik között sokan velem 
együtt ünnepelték hadnaggyá avatásuk fél évszázados évfordúlóját,- meg
hívást kaptunk, hogy vegyünk részt az új hadsereg fiatal tisztjeinek es
kütételi ünnepélyén. Az ünnepség a budapesti Parlament előtti Kossuth té
ren játszódott le. 

A rendezőség mindent elkövetett, hogy az ünnepélyt a magyar nemzeti ha
gyományok szellemében vezesse le. Az ünnepi beszédet Für Lajos honv.min. 
mondotta. Beszédében kihangsúlyozta, hogya hadsereg ma már a nemzet ér
dekeit képviseli, nem pedig az elnyomó hatalmat szolgáló pártállamét.Fel
vonultatták a régi történelmi zászlókat. Ősmagyar öltözetet viselő lova
sok kísérték a nemzeti függetlenségünk ezen szimbólumait. Elhangzott a 
Himnusz. A fiatalok erélyes hangon visszhangozták az előttük felolvasott 
esküszöveget •... 

Míg az ünnepség folyt, lelki szemeim előtt lejátszódott az 50 évvel ez
előtti eskütételünk •.• 

És ekkor egy nagy űrt éreztem. Valami hiányzott. Sokáig nem tudtam,mi 
de azután lassan az emlékezet ködébő l kitisztúlt a kép. Rádöbbentem hi
ányérzetem okára. 
Elsősorban a Ludovikás zászló. Ezt az ereklyét csak két nappal előbb adta 

át a várban az azt őrző MHBK küldöttsége a Hadtörténeti Múzeumnak. Bár 
nem volt semmi kikötés, mindannyian reméltük, hogy ez a zászló is ott lesz 
a többi nemzeti ereklye között. Nem volt ott. Ez nem. csak nekem, de . sok 
más Ludovikásnak a lelkében is nagy űrt. hagyott. Valahogy úgy éreztük, 
hogya szép szavak mögött még mindíg meghúzódik egy titkos gyanakvás,azzal 
a múlttal szemben, amit a mai ellenzék még mindíg a meghamisított törté
nelem alapján ítél meg. A kormány pedig fél az ellenzék megbélyegzésétől. 
Azt rne·g már gyakorlatból tudjuk, hogy a saj tó ellen a tények nem nyúj
tanak védelmet. Lehet, hogy érzelmeimen keresztűl ítélem meg a történte
ket?-de ez volt az első a három tényező közűl, mely beárnyékolta számom
ra az egyébként ragyogó napsütésben tündöklő Kossuth teret. 

A másik ütés akkor érte a szívemet, mikor hiába vártam azt a szent szót 
az eskü szövegében, hogy "HAZA". Az esküt, az új tisztek a Köztársaságra 
tették. Elgondolkoztam. Örök érték-e a Köztársaság? Nem. Ez csak egy ál
lamforma. A királyság is az. Az alkotmányos demokrácia is az. Természete
sen ezek mind magasabbrendű államformát jelentenek, mint a szélsőséges 
diktatúrák. De mégis csak egy politikai berendezkedést jelölnek. Mi,ott a 
Ludovika Akadémia nagymezején nem a királyságra esküdtünk. Mi a "HAZÁ"-ra 
esküdtünk, mely minden politikai formán felűlálló,örök :életű fogalmat je
lentett számunkra. Ez a "HAZA" elkísért bennünket a fogságba, a börtönbe, 
a száműzetésbe. Tudtuk, hogy nem a "HAZA" foglyai vagyunk, nem a "HAZA" 
vert ránk bilincseket és amikor külföldre jöttünk a költővel együtt val
lottuk, hogy nem a "HAZÁT", csak a börtönünket hagy tuk el. A Haza egy ö
rök érték. Egyedűl ez érdemli meg, hogya katona esküjével kötelezze el 
magát mellette. 

A harmadik űr akkor támadt bennem, mikor a "Mindhalálig" teljes elkö
telezettségét sem tudtam felfedezni az eskü szövegében. Helyette állt a 
"legjobb tudásom szerint", langyos ígérete. Mi az, hogya "legjobb tudásod 
szerint" véded a Hazát? Gondolkoztál-e már efelett fiatal tiszt utódom? 
Azt jelenti ez, hogy meggondolhatod, megfontolhatod adott alkalommal,hogy 
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már megtettél mindent a legjobb tudásod szerint és feladhatod a küzdelmet? 
Erről jut eszembe az az anekdota, amit gúnyos éllel emlegettünk egymás

közt: Egy fontos álláspont védellnét az ezredparancsnok a fiatal hadnagyá
nak azzal rendelte el, hogy onnan csak külön parancsra vonulhat vissza 
egységével. Ennek ellenére a hadnagy visszavonult, mielőtt parancsot ka
pott volna. Az ezredparancsnok dörgedelmes felelősségrevonására az ifjú 
tiszt így védekezett:" Ezredes úr, nem tehettem mást. A helyzet kezdett 
életveszélyessé válni." Ez a mi körünkben, egy rossz viccnek számított. 
Ma azonban, ezen eskü alapján mondhatná a tiszt azt is, hogy" Ezredes úr, 
én mindent megtettem, legjobb tudásom szerint." 

Mikor a Magyar Nemzeti Pantheon sírjai között felleltem Csúcs Gyurka év
folyamtársam sírját, eszembe jutott a kivégzése. Bátran kiáltotta a hóhér 
szemébe: " A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG!" Ezzel a három szóval az ajkán halt meg 
ő és még sokan mások. Mi lesz a jövő jelszava? "Mindent megtettem a leg
jObb tudásom szerint?" Elég ennyit ígérni? 

Egy Köztársaságnak lehet, hogy elég, de a HAZÁNAK nem!' 

VÁLASZ PALINAK 
Domokos Sándor 

Míg olvasom soraidat, sorokba szedett versedet, 
érzem a tengerek felett is felém kinyújtott kezedet; 
Közöttünk a tér s idő .feszül bár, amit legyőznün.k nem lehet 
a testi érzékszerveinkkel,melyek gyatrák és végesek. 
De mindenen' túl híva hangod;szívdobbanásod morze-jel, 
érzem az esprit de corps-t magamban,mely hívó hangodra fe~el. 
Üzenem néked s nektek haza, otthon élő Bajtársaim, 
hogy hütlen soha nem leszek,hisz' haza húznak az álmaim. 
Nappal,ha itt,de éjjel otthon veletek féltem,c éltemet,. 
hisz' homokbánya sírgödrében,kihallgatások éjjelén 
megtanultam én is a leckét, amit a zsarnok vert belém! 
De daccal,hittel, akarattal, megmaradt bennem a remény. 
A remény,hogy találkozunk még,ha csak a sírunk peremén . is, 
mielőtt még pihenni térnénk. Legyen e könnyes költemény 
visszhangja a csapatszellemnek, melynek e földön párja nincs, 
melyet : hit,becsület és vitézség 'övezetti -nem"földi kincs. 
M~ EZT kaptuk meg örökségü~, ezzel élünk,mert így vagyunk,
hu tagjai egy Testületnek, ezért élünk, ezzel halunk. 
Beleforrtunk a Hon testébe, mint élő hajszálgyökerek, 
melyek örökre összekötnek, kit föld alatt, kit felette . . ' ,. 

1993.március. 
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VI. 
MUZEUM HÍREK ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ KÖZLEMÉNYEK 

A LUDOVI KA ELŐTT ÁLL ISMÉT A 

NÉVTELEN HŐSÖK SZOBRA 

. ... . 6 ' 

------------------------------. 

Minthogy a Hösök terén fekvő Ismeretlen Katona 
Sírján lávő felfratot megv~ltoztatták, jelenleg egyed1'l1 
ez az emlékmű hívja fel Budapesten a fE'!lnövó mngyar 
ifjúság figyeImét a két világháború Katona-Hóseinek 
élet~ldozatára és tiszteletére. 

Itt kelt megjegyeznünk, hogy Eszenyi László 
bajtársunk az MHBK alnpító tagjai közé tartozik, ö 
maga két ezer dollárt adott a gyújtés indítására, majd 
a bl\itársak közötti gyűjtés végeredménye 3.637 dollár 
volt, azaz háromszáz ezer forintot adományozott az 
emlékmű helyreátJítására Szondy István bajtársunk 
segitségével. 
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HAGYOMÁNYAINK ŐRZÉSÉRE FElElEVENfTJÜK: 

A CSENDŐR ESKÜ: 

Én ................ ünnepélyesen esküszöm a Mindenható Istenre, 
hogy főméltóságú vitéz Nagybányai Horthy Miklós, 
mint MAGYARORSZÁG Törvényes megválasztott kormányzója, 
a Magyar Alkotmány és Hazánk Szentesített törvényei iránt, 
hűséggel és hódolattal viseltetem. 
Esküszöm, hogy kötelességeimet, mint Magyar Királyi 
Csendőr/ -tisztI a közrend, a közcsend és közbiztonság 
szolgálatában az idevonatkozó útasítások szerint, 
mint katona pedig a haditörvények és szabályok szerint 
mindenkor és mindenben teljesítem. 
Haza és Nemzetellenes, vagy olyan irányzat szolgálatába, 
amely a hadsereg, vagy a csendőrség katonai fegyelmét 
aláásni igyekszik, nem lépek, semmiféle titkos társulatnak 
nem vagyok és nem leszek tagja. 
Minden körülmények között csakis a szolgálat, a Kormányzó 
és az Állam javát mozdítom elő. 
A Törvények, Előljáróim és Feljebbvalóim Parancsainak és 
meghagyásainak, készséggel engedelmeskedem és a szolgálati 
titkot híven me9Őrzöm. 
I sten engem úgy segéljen! Ámen! 

A CSENDŐR TíZPARANCSOLA T ... 

1. Megemlékezzél arról, amivel Istennek tartozol! 

2. Én vagyok a Te Hazád: II NAGYMAGYARORSZÁG II! 

3. Hűséged. becsületed, vitézséged nem eladó! 

4. légy erkölcsös, józanéletű , engedelmes! 

5. Tiszteld előljáróidat, mint Atyádat, szeresd bajtársaidat, 

mint tenmagadat! 

6. Tanúlj és tudj, a tudás második fegyvered! 

7. Védd a másét, a magadét ne pazarold! 

8. Mögötted a Törvény, előtted is az legyen! 

9. I gaztalanúl ne vádolj, Fegyvered ártatlant ne bántson! 

10. A család szentély. ha magadnak nincs, őrsödben, stb. megtalálod! 

Vitéz NEMEREY MÁRTON altbgy .• 

a Csendőrség Felügyelője 

1 1939 . VIII. 1 - 1942 . XI . 15. -I 
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MÚZEUM 

JEGYZŐKÖNYV 
A Múzeum-bizottság 1993 jun. 1.-i űléséről 

A MAGYAR FEGYVERES ERŐK MÚZEUMA jövőj ével kapcsolatban. 

Az űlésen jelen voltak: Dr. NAGY GYÖRGY, a toronto i Magyar Ház elnöke, 
BORBÁS KÁROLY,a "Hadak útján" szerkesztője és Dr.SZALONTAI SÁNDOR,mint Mú
zeum-bizottsági tagok és DOMOKOS SÁNDOR,a B.L.szerkesztője,mint meghívott. 

Elsőnek a Bizottság felkérte Domokos Sándort,hogy ismertesse az 1992. 
év őszén volt magyarországi látogatása alkalmából,az itteni Múzeum jövőjével 
kapcsolatos értesüléseit. Domokos sándor előadta, hogy otthoni tartózko
dása alkalmával e Muzeum sorsának rendezésével kapcsolatban beszélgetést 
folytatott Dr. SZAKÁLY. ,SÁNDOR történésszel és Dr. PARÁDI JÓZSEF-fel, aki a 
B.M.Rendészet-történelmi osztályán dolgozik. Mindkettőjük egybehangzó vé
leménye az volt,hogy a Muzeum anyagának tetemes részét a rendészeti erők 
anyaga képezi,mely ha a Hadtörténelmi Múzeumba kerüI,akkor abból csak a 
honvédségi anyag fog kiállításra kerülni. A Rendészet-történelem szempont
jából értékes anyag kiselejteződik. így azt javasolták, hogya Muzeum ve
zetősége lépjen összeköttetésbe a Belügyminiszterrel. Tőle kérje egy 
Rendészet-történelmi Múzeum létesítését, melyhez az itteni gyűjtemény 
szolgáltatná az alapot. Kérni kell továbbá a Belügyminisztertől megfelelő 
helyiség biztosítását és a gyűjtemény jövőbeni gondozását. Az elszállí-
tás költségeit is a magyar kormánynak kell vállalnia.A fent nevezett urak 
egyben felajánlották szolgálataikat azzal kapcsolatban, hogy az átszállí
tott anyagot szétválasszák és a nem rendészeti vonatkozású tárgyakat a 
Hadtörténelmi Múzeumhoz továbbít ják. Ez az ajánlat azért volt rokonszen-
ves elképzelés, mivel ez összhangban volt v. SZATHMÁRY KÁROLY elhunyt baj
társunk végakaratával, aki a Múzeum alapítója volt és Dr. REKTOR BÉLA, 
szintén elhunyt bajtársunk még életében kifejezett óhajával. 

A Múzeum Bizottság tagjai meghallgatták a Domokos Sándor által előadott 
javaslatottmajd Dr. Szalontai Sándor bemutatta Dr. Kiss Gyula vezetőbs.
levelét, melyhez csatolta a Dr. Ph.Bakay Kornéltól,a Kőszeg Város Muzeu
mának igazgatójától érkezett levelet, melyben az illető helyet ajánl föl 
az itteni Múzeum anyagának. Dr.Szalontai megemlítette azt is,hogy hason-
ló ajánlat érkezett Dr. Magyar Kálmán, a kaposvári M'úzeum igazgatójától is. 

Borbás Károly annak az óhajnak adott kifejezést, hogya M'úzeum anyaga 
ne váljon ketté Rendészeti és Honvédségi alapon. A kanadai magyar emigrá
ció egyetemes óhaja a Múzeumot, mint a Kanadai Magyar Emigráció Múzeumát" 
teljes egészében adni át a magyar hatóságoknak, azzal a kikötéssel, hogy 
azon cím alatt szerepeljen továbbra is. Legyen ez egy örökös bizonyítéka 
annak, hogy mennyi áldozatot vállalt magára az emigráció a magyar hagyo
mányok megőrzéséért. 

Dr. Nagy György véleménye az volt, hogy várni kell a hazaszállítással. 
Példának hozta fel a Repűlő Múz e umma l kapcsolatos szomorú tapasztalatokat. 
A Repűlő-múzeum anyagának nagy része "eltünt" és ami megmaradt, az is 
csak szegényesen van kiállítva. Mikor az anyag eltűnésével kapcsolatban 
reklamációt tettek, azt a választ kapták, hogya ládák feltörve érkeztek 
meg. Dr. Nagy György továbbiakban hangoztatta, hogy nem tudhat juk, hogya 
választások után lesz-e egy nemzeti érzésű magyar kormány?! Mert, ha nem, 
akkor az anyag átszállítás után, mint a Repűlő'-múzeum esetében is, egy
szerűen "elkallódik". Ez pedig olyan veszteség lenne, amit pótolni nem 
lehet. Így azt javasolja, hogy várjunk a Múzeum sorsára vonatkozó döntés-
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sel, amig a választások után egy tisztább kép kialakul az ·üj kor
mánnyal kapcsolatban. 

A javaslatok után baráti eszmecsere }~övetkezett, melynek végén a 
jelenlevők egyöntetűen Dr. Nagy György javaslatát fogadták el. 

Így, amíg az üj kormány politikai irányelve nem tisztázódik, a Muzeum 
jövőjét illető döntést a Bizottság nem hoz. 

Domokos Sándor 
jegyzőkönyv vezető. 

MEGÉREM-E MÉG? 

Komporday Pál 

Megérem-e még, csak aholnapot? ! 
Látom-e újra a fénylő napot? 
Leszek-e újra napsütötte barna? 
Fakad-e ajkam nótára, dalra? 
Csak ennyit kérek, Uram,-nekem ez elég,
a holnapot, mondd, megérem-e még? 

Megérem-e még csak aholnapot? 
Hogy szabadok legyünk, nem bezárt rabok, 
kiszolgáltatva vörös hadaknak, 
akik kezünkre bilincseket raknak. 
A börtön mélyén az élet a tét! 
A holmipot vajon megerem-e még·? 

Megérem-e még? Csak aholnapot? ! 
Túléltem négy furcsa korszakot, 
de a mában is gond ezernyi van: 
milyen felnőtté válik két fiam? 
Példájuk lesz-e az, mi jó, mi szép? 
De aholnapot megérem-e még? 

Megérem-e még? Csak aholnapot! 
A sors Hazámnak mily' jövőt szabott? 
Jönnek-e olyan -.izmusok, eszmék 
úgy, hogy a józan észnek is tessék? 
S a bölcs tudásnak tapsol-e a nép? .. 
Ezt aholnapot megérem-e még? 
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VII. 

BEL- ÉS KÜLF'ÖLDI SA":JTÓHÍREK. 

HíREK A MAGYARORSZÁGI SAJTÓBÓL 

Az alábbi vádra az otthoni sajtóban Dr .. B. G. aláírással közölt válaszból idézünk 
RÉSZLETEK-et ) 

A MÚ L T IGAZOLÁSA 

Pesti HirIap, 1993.jul.15.) 

A Pesti Hirlap junius 21-i számában Joó István által, Salamon Konráddal 
készített interjú,az 1945-46-os években, illetve a kommunista éra alatt a 
csendőrségnek, mint olyan testületnek a bemutatásával, amelynek tagjai a 
gyilkosságra esküdtek fel, elfogadható lett volna.Ma, ez inkább gyűlölet
keltésre alkalmas ..... 

• . .• A kommunisták e gyűlöletében közrejátszott. az is, hogy Kun Béla 
terrorlegényeit nagyrészt a csendőrség nyomozói fogták el .... 
•.. A nyilatkozat fOlytatása: " megúszták mindeddig a számonkérést." Sala
mon úr szerint a büntetés letöltése, internálás stb., után újabb számonké
résre van szükség ( ez beletartozna a Kiss J. féle" keqvelmes számonké
résbe"?), vagy pedig a kollektiv felelősség/bűnöss~g yjbóli feleleveDíté
sével minden volt csendőrt újra "számonkérőszék" elé kellene állítani?! 
Ez lenne a salamoni "számonkérő szék" ...• 

•.• " Csendőrséget azonban bűn és lehetetlenség volna tisztába tenni." 
Majd ·.a .történelem és nem Salamon úr fogja eldönteni a "kollektiv felelős

ség" kérdését .... 
...• ( Vádolja a közcsendőröket "agymosás-"sal ) ... Azt viszont nem 

írta le, hogy a "közcsendőr" olyan kiképzésben részesűlt, amely magasabb 
intelligenciát nyújtott, mint amilyennel a kommunista rendőrtisztek ren
delkeztek •.••• 

••. Ehhez még azt teszem hozzá, hogy nem hallottam, hogya csendőrség 
kötelékén belűl mikor fordúlt elő korrupció és egyéb bűncselekmény, (gyil
kosság), ami a kommunista neveltetésű rendőrségnél napirenden van ... 

Magyarországi levél, megjelent a magyar sajtóban: 

Részletek 

Kedves Mester Ákos Úr! 
Annak, - az első hallásra talán meghökkentő,- véleményemnek adok kife

jezést, hogyaközbiztonság a csendőrség fennállása alatt volt a legszi
lárdabb hazánkban .... 

••• A szovjet megszállás után 1945-ben, közakaratból egyes vidékeken 
átszervezték a csendőrséget. Eredményes volt tevékenységük. Azonban 2-3 
hónap múlva a visszatérő kommunista szervek megszüntették működésüket, 
és teljesen tudatlan, alkalmatlan embereket állítottak helyükre ... 

•••. Minden becsületes kortársam bizonyíthatja, hogya Csendőrség 60 
éves fennállása alatt nem volt bűnözőkkel egy gyékényen árúló csendőr. 
Miért? Mert becsűlettel megfizették, munkáját rendszeresen ellenőrízték, 
felvételnél alaposan ellenőrfzték feddhetetlenségét, de még a leendő feleségéét is! 

Ha tanúlnának tőlük, csak nyerne a társadalom! Az nem igaz, hogy az em
berek többsége gyűlölte őket, csak az, aki tilosban járt! 

Molnár László 
aODO Székesfehérvár, Nagyváradi u.11. 
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A II SZEMERE BERTALAN II TÁRSASÁG Közleménye. 

Ápr.14-l6-án került sor a Szolnoki Repűlőtiszti Főiskolán az Országos 
Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Hadtudományi Szekciójának űlésére. 
Ezen belűl külön rendvédelem-történeti tagozat működött, amelyben csendőr
ségi témájú dolgozat is részt vett. Sajnos, valószínűleg ez volt az utol
só ilyen dolgozat, mert az oktatásból való száműzetésünk miatt a további
akban a tudományos diákköri munkában nem áll módunkban részt venni. Más 
pedig nem foglalkozott, illetve nem akar foglalkozni e témakörrel. A rossz
indulatú rágalmak szajkózását nem tekintem ugyanis érdemi foglalkozásnak. 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem Tudományos Társaság brutto 20,000 
Ft.-ot ajánlott fel különdíjként, amelyet a csendőrségi témájú dolgozat 
nyert el. Ez a dolgozat kapta meg egyébként a Rendvédelem-történeti ta
gozat első helyezését is ..•.......•..• 

A B.L. olvasói örömmel veszik tudomásúl, hogy az Országos Tudományos 
Diákköri Konferencia pályázatán ismét sor került Testületünk ismertetésére. 
Fontos, hogy az újabb generáció is tájékozódást kapjon a valódi múlt járól 
Testületünknek. A konferenciát Szolnokon rendezték meg, az alább felso
rolt Intézetek közreműködésével. Az itt beadott pályaművek között szere
pelt Komáromi Gábor munkája:" A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG DISZLOKÁCIÓJA" 
címmel. A konzulens Dr. Keserű István főiskolai tanár volt.Ez oa pályamű ° 

nyerte el az első díjat.Az értekezés összefoglalója: , 
A Haditudományi Szekció munkájában részt vevő felsőoktatási intézmények: 

1. Bólyai János Katonai Műszaki Főiskola 
(BJKMF) 23 dolgozat 

2~Eötvos ° Lóránd Tudományegyetem 
(ELTE) 1 dolgozat 

3. Kossuth 
(KLKF) 

Lajos Katonai Főiskola 
7 dolgozat 

4. Rendőrtiszti Főiskola 

(RTF) 24 dolgozat 

5. Szolnoki Repűlőtiszti Főiskola 
(SZRF) 6 dolgozat 

6. Zrinyi Miklós Katonai Akadémia 
(ZMKA) 30 dolgozat 

KOMÁROMI GÁBOR (RTF): 
liA Magyar Királyi Csendőrség diszlokációja (az 1930-l940-es évek)." 
Konzulens: Dr. Keserű István hőr.alez., főiskolai tanár. 
A pályamunka rövid összefoglalója: 

A pályázó dokumentumokra támaszkodva mutatja be a M.Kir.Csendőrség te
rületi elhelyezkedését, szervezetét. A helyzetet és a változásokat szak
szerűen elemezi. Az országhatár változásainak ( 1938., 1939., 1940., 
1941., ) következményeit és a szervezeti módosításokat helyesen értelme-
zi és magyarázza. Szerkezete világos, nyelvezete érthető, következtetései 
helytállóak. ( A közlemény t Dr. Parád i József rendészeti kutató juttatta el a Szerk. -höz) 

Egyetlen megjegyzésünk, hogy "diszlokáció"-ra van egy jó magyar kifeje
zés: Területi elhelyezés. Mi ezt szívesebben használjuk, mint a latin 
változatot. (B.L.Szerkesztő) 
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DR. PARÁDI JÓZZSEF KUTATÓ CIKKE KIVONATOSAN: 

A FŐISKOLAI FIGYELŐ IV. évf., 1993.1. sz. kiadványában', mely a magyar 
RENDŐRTISZT KÉPZŐ FŐISKOLA lapja, ismét egy cikk jelent meg a Testület 
múltjával sokat foglalkozó és mindíg a valóságnak megfelelően ismertető 
Dr. Parádi József tollából. A cikkből, melynek címe:" A RENDŐRSÉG ÉS A 
CSENDŐRSÉG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁNAK BIZTOSÍTÁSI TRADÍCIÓI " itt kiemeIt 
részletei azt a célt szolgálják, hogy azokat a baj társakat,. akiknek, mint 
nekem is alig volt közbiztonsági szolgálati múltunk, tájékoztassa arról a 
nagyszerű csapatszellemről, mely alapítványok és adományok formájában ke
rűlt kifejezésre. Itt csak rövid részleteket közölhetünk, helyszűke miatt 
a terjedelmes cikkből: 
Részletek: 

..• A közigazgatás részeként formálódott a magyar rendvédelem is.A Ma
gyar Királyságban a rendvédelem szervezettségi szint je és a decentrali
záltság, illetve centralizáltság mértéke lényegesen befolyásolta az e 
területen dolgozók biztosítottságát. A rendvédelmi testületek személyi 
állományának biztosítási helyzetét döntően befolyásolták az országban 
honos biztosítási formák is .•.• 

•.• A Magyar Királyi Csendőrséget megillették a beteg- és nyugellátás
nak a Magyar Királyi Honvédség tagjaira vonatkozó szabályok ... 

... A háború előtt 5 alapítvány támogatta a Magyar Királyi Csendőrség 
tagjait: 

- A "Csendőrségi Jelvénypótdíj Alap"-ból azokat a csendőröket jutalmaz
ták, akik pénzjutalom nélküli kitüntetést kaptak. 

- A "Csendőrségi Jutalmazási Alap"-ból azokat jutalmazták, akik kiváló 
közbiztonsági eredményeket értek el. 

- A Dombrády Nagy Gyula ny.cső.ezredes és neje által alapított. alapít
ványból a legkiválóbb járás- és örsparancsnokokat jutalmazták. 

- A "Török Ferenc ALAPíTVÁNY", melyet a Csendőrségi Zsebkönyv szerkesz
tősége létesített már nem csak jutalmazási feladatokat látott el, hanem 
szükség esetén a rászorúló csendőröket is támogatta. 

- A rokkant Magyar Királyi Csendőr legénységi egyének és azok családtag
jainak segélyezésére a Panajot-féle alapítvány 21,371 korona vagyonnal 
rendelkezett. Az alapítvány létrehozása nyomán a Török Ferenc Alapítvány 
kezelői saját vagyonuknak a segélyre fordított hányadát, 15,300 forintot 
átadtak a Panajot-féle alapítványoknak .... 

••• A napjainkban is mintaszerűnek tekinthető csendőrségi ellátás mel
lett is kialakult azonban önsegélyező bizottsági forma. Ez volt a Csendőr
legénységi Ellátásban Részesűlők Betegsegélyzési Alapja(CSERBA). Az alap 
elsődleges célja az volt, hogya legénység nyugállományú tagjainak, vala
mint ezen állománycsoportbeli elhaltak hozzátartozóinak gyógykezelése 
biztosított legyen ..• " 
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SZENT ISTVÁN ÜNNEPSÉGEK MAGYARORSZÁGON. (Kivonatok) 

A budapesti Szent István napi ünnepségek a Kossuth téri tisztavatással 
kezdődtek. Für Lajos köszöntőjében hangsúlyozta: a rendszerváltozás óta 
belső tartalmában is gyökeresen megváltozott a magyar hadsereg ..•• A nem
zetnek van hadserege, a hadsereg a nemzeté - szögezte le a honvédelmi mi
niszter. 

A budai várban rendezett állami ünnepség szónoka Antall József volt. 
Többek között a következőket mondotta: 

A nemzet függetlensége és önállósága legyen a vezérlő elv, mely azon
ban csak akkor maradhat fenn, ha mély erkölcsi alapokban gyökeredzik és a 
szilárd államhatalom,a jogállamiság garanciája is egyben. A kereszténység 
és az európaiság elválaszthatatlanok egymástól .... Magyarország a törté
nelmi és stratégiai erővonalak mentén fekszik. Ez a hely a népek ország
útja volt, ott minden háború keresztül ment, újra és újra eltaposva ben
nünket. Ezért nem tehetjük meg, hogy vigyázó szemünket egy pillanatra is 
levegyük a lehetséges veszélyforrásokról .•.. ami ma még nem tünik veszély
nek, holnap az lehet. Ezért a kis nemzetnek, a világgal együtt, a most e
gyesűlő Európa részeként is, egy nagy közösség alkotójának, egy távolabbi 
jövőben az egész atlanti térség részeként kell biztosítania saját bizton
ságát és helyzetét. 

A kormány tagjai számos más aug. 20-i megemlékezésen vettek részt,s szin
te egyöntetűen Szt. István mához szóló,máig ható gondolatairól,tetteiről 
szóltak. Több ezren vettek részt este a Szt.Jobb körmeneten. A Bazilika 
előtt egybegyűlt több ezer hívő előtt Angelo Acerbi pápai nuncius ismer
tette II.János pál pápa dekrétumát, amelyben katedrálisi címet adományo
zott a Szt. István Székesegyháznak. 

LU,DOVI KÁS TALÁLKOZÓ 
Az egykori m. kir. honvéd "Ludovika" akadémia. a "Bólyai János" műszaki akadémia. 

a "Horthy István" repülőakadémia 1942 junius, illetve december hóban felavatott tisztjei 

együttesen 1993 szeptember 17-én pénteken 10 órai kezdettel 
Budapesten a Hadtörténeti I ntézet és Múzeum udvarán katonai tiszteletadással avat juk 
fel a hősi és mártír-halált halt társaink neveit megörökítő emléktáblákat. 

( v. H. L. Budapest értesítése ) 

(Az ünnepségről a Beszámolót a következő számunkban fogjuk közölni.D.S.) 

Az ENSZ jelentése szerint a háború befejezése óta 100 millió ember hagyta el szülő
helyét. Nos. Európa megelégelte a népvándorlást. A németek után a francia és a svéd 
parlament is olyan határozatot hozott. hogy le kell zárni az ország határsorompóit az 
idegen bevándorlók előtt. 

Magyarország 800 millióért 29 vadászrepűlőt vásárolt Moszkvától. A hírügynökség 
nem közölte. hogy ez az összeg milyen valutában értendő. Dollár? .. Forint? .. Rubel? 
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KIVONATOK 

A"HADAK ÚTJÁN" BAJTÁRSI HíREK ROVATA KÖZLEMÉNYEI BŐL: 

PÁRIZS (Franciaország) Márc.15-ét, a Magyar Szabadságharc ünnepét márc. 
13-án,szombaton rendezték meg a Magyar Intézet dísztermében. A rendezést, 
mint minden esztendőben a Magyar Szabadságharcos Szövetséggel közösen ün
nepelték. Az ünnepi szónok dr. RAFFAY ERNŐ örszággyűlési képviselő,egye
terni docens, a H.M.volt államtitkára magyarúl,Csonk Mihály, fiatal egyete
mista franciáúl beszélt ••.• . .... 
PÁRIZS (Franciaország) TŐKÉS LÁSZLÓ nagyváradi ref.püspök párizsi ' látoga
tása alkalmával máj.4-én meghitt baráti körben beszélgetett dr.SZÉN JÓZSEF 
főcsop.vezetővel és az MHBK több munkatársával. Ismertette a kisebbségben 
élő magyarok nehéz helyzetét. A püspök Úr útazását KUTASI ANDRÁS Francia
országban élő ref. lelkész készítette elő. 

ADELAIDE (Ausztrália) ZÁKÉ ANDRÁS szépszámú közönség jelenlétében rendezte 
meg a, márciusi ünnepséget ... BEREKALLY ISTVÁN főcsop.vez. üdvözölte a meg
jelenteket,köztük :VESELY TIBOR magyar főkonzult Sydney-ből, aki átadta 
a magyar kormány megbízÓlevelét az új adelaidi tiszteletbeli konzulnak, 
FERNANDY LÁSZLÓ ügyvédnek. 
választás is volt ez alkalommal és a közönség egyhangúlag újra választot
ta a régi vezetőséget, ahol UTCZÁS MIHÁLY bs.-unk,az MKCsBK helyi csop.ve-
zetője lett a cső.összekötő. • ••.• 
MIAMI (Florida) ünnepélyes keretek között iktatták be a Magyar Köztársa
ság első USA-beli tiszteletbeli konzulját, TAR SÁNDOR bs.-at, helyi vál
lalkozót, aki 44-es huszártiszt, a Florida Kelet csoportunk tagja .... 
... Az ebéd után KISS GÁBOR, az MHBK USA Főcsop. vezetője az MHBK koszo
rús jelvényével tüntette ki TAR SÁNDOR tb.konzult, mint az egyik régi ma
gyar keresztény nemzeti harcos bajtársunkat. 

FÁY ISTVÁN 75 ÉVES 

( Megjelent a NEMZETŐR 1993.augusztusi számában ) 

1918 márc.17-én szül. Pécelen,s tanulmányait részben az ottani ref. 
iSkolában,részint a budapesti evangélikus főgimnáziumban,majd a Pázmány 
Péter Tudományegyetem bölcsészeti karán végezte,ahol "summa cum laude" 
doktorált.Nemcsak latin nyelvvel és irodalommal foglalkozott, hanem ·világ
irodalomtörténetet,politikai történetet,görögöt,filozófiát tanúlt,sőt 
több évig hallgató volt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán is. 

Karrierjét,-mint az ő korosztálya esetében általában,- a II.Világhábo
rú,a katonai szolgálat,s az azt követő orosz hadifogság törte derékba. 
Tartalékos hdgy.-ként harcolt a fronton és "Signum Laudis" kitüntetést 
kapott. 

Az "új Magyarországon " ilyen látókörrel és ilyen múlttal (mely egyben 
morális tartást is jelentett) nem volt sok jövője, ezért a "fordulat 
évében" elmenekült, s 1951-ben Kanadában telepedett le, ahol azonban , 
- kötelező kenyérkereső munkája mellett is,- tovább szolgálta népe ügyét: 
23 éven át a helyi magyar ref.egyház orgonistája és presbitere, 1957 
és 1966 között a Niagara félsziget hazafias és kulturális eseményeinek 
rendezője volt. 

Kanadában nősűlt meg, elvéve a verseiről ismert Samu Margitot. Házassá
gukból 3 leány született. Mindhárman diplomások és tökéletesen megtar
tották magyarságukat. 
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Végűl, de nem utolsó sorban, azt is meg kell említeni, hogy FÁY ISTVÁN 
FÁY FERENCNEK, a híres költőnek testvére és szellemi hagyatékának gondo
zója is, aki öccse emlékét ápolja, ébren tartja. Ő rendezte sajtó alá az 
"összegyüjtött versek" több, mint 600 oldalas kötetét. 

Ezeket az életrajzi adatokat szükséges volt papírra vetni. A mögöttük 
álló EMBER azonban más: TÖBB és NAGYOBB. Áldozattól vissza nem riadó, 
rendíthetetlen egyéniség FÁY ISTVÁN, akit főként a 20.századi magyar 
irodalommal, művészettel foglalkozó írásaiból ismerünk.1963 óta a . Kanadai 
Magyarság és a Krónika főmunkatársa~A"Hadak útján" lap szerk.biz. tagja. 

Szívből kívánok FÁY ISTVÁNNAK erőt, egészséget és további eredményes 
munkát! 

SAÁRY ÉVA ( Lugánó ) 
A NEMZETŐR ezúton köszönti FÁY ISTVÁNT, a rendíthetetlen harcostársat, barátot 

és írót 75. születése napján. 
TOLLAS T I BOR. 

FÁY ISTVÁNNAK, a BAJTÁRSI LEVÉL munkatársának mi is szívből kívánunk minden 
jót, úgyszintén a kis Matyika unokájának, aki augusztusban töltötte a második szüle
tése napját. Éltesse az Úristen mindkettőjüket sokáig, egymás és az egész magyarság 
örömére. 

A Vezetőség. 

ERDÉLYI DIÁKTALÁLKOZÓ 
Magyar Élet 1993.aug.14. számából 

A Székelyudvarhely melletti Homoródfürdőn a múlt héten megnyílt a IV. 
erdélyi diáktalálkozó Európa és Észak Amerika 17 országából, mintegy 
másfél ezer résztvevővel. A rendezők sajnálattal állapították meg, hogy 
a Magyarok Világszövetsége az . idén~ ·ebben a ·vonatkozásban "tartózkodott". 
( Mi erre a magyarázat? Szerk. ) 

MAGYAR DIPLOMATÁK LÁTOGATÁSA WINNIPEGEN 

Máj.29-én ILLICH LAJOS torontoi magyar konzul és felesége (aki szintén 
a konzulátuson dolgozik) tettek rövid látogatást városunkban. ILLICH úr
ban régi ismerőst üdvözölhettünk,hiszen már járt Winnipegen. 

Az Egyesület néhány vezetőségi tagján kívűl a kat.plébános is jelen 
volt a találkozáson. 

A konzul úr röviden ismertette a konzulátus munkáját,mely főleg admi
nisztrativ jellegű. útlevélkérelem,magyar állampolgárság visszaállítása, 
nyugdíj kérvények benyújtása,-mind a konzulátus hatáskörébe tartoznak. 
Illich úr megemlítette,hogy minden volt magyar állampolgár,aki hívatalo-
san nem mondott le állampolgárságáról,- mivel Kanada megengedi a kettős 
állampolgárságot,- kérheti magyar állampolgárságának visszaállítását. 
Természetesen az illető,ilyen esetben,jogos magyar útlevélre is ígényt tart
hat.Ugyancsak:élhetminden olyan joggal;mint ami a magyar állampolgárt .meg
illet: a szavazati jogrkorlátlan ideig való magyarországi tartózkodás, 
magán javak vásárlása (mely külföldiek számára bizonyos mértékig korlá
tozottak) stb., 

A magyar útlevél előnye, hogy bizonyos európai országokba vizumkényszer 
nélkűl utazhat az illető. 

Akinek az említettekkel kapcsolatos prOblémái vannak, avagy bárminémű 
kérdése lenne, az forduljon bizalommal a toronto i konzulátuson Illich 
úrhoz, aki készségesen áll bárki szolgálatára. ( Ezt személyesen is. tapasztaltuk 
Szerk.) Mellékeljük a konzul úr 
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címét és telefonszámát. Többen érdeklődtek aMÁLEV, ill.az IBUSZ kanadai 
vezérképviselet címe iránt, Illich úr jóvoltából ezt is közöljük. 

LAJOS ILLlCH Telephone: (416) 923 8981 
consul FAX: (416) 923 2732 

Consulate General of the Republic of Hungary 
102 Bloor Street West, Suite: 1001 
TORONTO, Ontario MSS lM8 

MÁLÉV 
175 Bloor Street East, Suite 712 Telephone: (416) 944 0093 

vagy pedig : (416) 944 0094 HORNYÁK JÁNOS ügyintéző 

Csupán néhány napra rá, jun.3-án, a ref. közösség halljában találkoz
hattunk az ottawai követség fiatal tanácsosával, HORVÁTH GÁBORRAL. 

HORVÁTH úr, előadói körút ja alkalmával látogatott el hozzánk. Előadá
sában röviden és őszintén vázolta a jelenlegi hazai helyzetet, majd meg
próbálta megmagyarázni a kormány álláspontját a magyar-ukrán alapszerző
désseI kapcsolatban. 

Akármilyen rosszúl is esik lenyelni a keserű pirulát, el kell ismerni, 
hogy az indokolásban van logika. A beszámoló után a hallgatóság kérdéseket 
tett fel a követségi tanácsosnak. Az volt az érzésünk, hogy főleg az uk
rán szerződés okozta felháborodás lecsillapítása volt Horváth úr külde
tése. Bármi is volt a küldetése, benne egy szimpatikus és jóképességű 
fiatal diplomatát ismertünk meg, akit,- akárcsak Illich Lajost,- bármi
kor szívesen látnánk viszont. (D.S.) 

AMERIKAI MAGYAR ÉRTESíTŐ 
(P.O.BOX: 7416, BALTIMORE MO., 21227-0416 USA) 

Szerkeszti: Soós József, főmunkatárs: Stirling György. 

Az 1993.jul-aug.-i számban hozza STIRLING GYÖRGY csoportos interjúját 
BÁNKUTI GÉZA, SZILASY GYÖRGY és POGRÁCZ GERGELLYEL 

Akik azért küzdenek, hogy Magyarország 
Magyarország legyen. 

Ennek keretében részleteket hozunk Szilasy György-gyel folytatott be
szélgetéséből a MET-ről, a MAGYAR gGYEZTETŐ !ESTÜLET-rőI. 

" - A Magyar Egyeztető Testületet, - kezdi a képviselő, - ápr. 4. ,-én alakí
tott meg Budapesten egy olyan csoportot, amiben az emigránsok is képvi
selve voltak. Akik a megalakulási nyilatkozatot aláírták, azok jelentik 
a tagságot. Ez a tagság egy elnökséget, s azon belűl két elnököt válasz
tott. Az egyik társelnök Bánkuty Géza lett, aki az emigrációs magyarsá
got képviseli, a másik én lettem, aki a hazaiakat képviselem. A MET meg
alakításánál abból indultunk ki, hogy szükség van egy olyan összefogásra, 
ami képes az azonosan gondolkozó és a 94-es választásokért egyformán ag
gódó erőket egyesíteni. Ennek a legnagyobb jelentősége az, hogya nyugati 
nemzeti emigráció kezetfog a hazai nemzeti erőkkel, amire még nem volt 
példa, mióta megtörtént a rendszerváltozás. A magyar kormány nem támasz
kodott kellő mértékben a nyugati magyarságra és nem használta ki azt a 
lehetőséget, amit számára a magyar emigráció jelenthetett volna. Az én 
tapasztalataim szerint, nagy potenciális energia és segítőkészség van 
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az emigrációban, amire a kormány nem tartott ígényt ..... 
Mi a közvetlen célja a MET-nek? 
Legközelebbi célként a 94-es választásokra összpontosítunk. De én 

azt hiszem, még hosszú évekig szükség lesz a működésre. Persze ez a kéz
fogás nem mindenkinek tetszik és egyes sajtóorgánumok a szélsőjobbolda
liság vádjával meg más módon is igyekszik bemocskolni és lejáratni a 
MET-et. Ezekre nem is reflektálunk ..•. 

Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy milyen módon tudna az emigráció 
segíteni a 94-es választásoknál, arra az a válaszom, hogy ha majd az 
emigránsok megkapják a szavazati jogukat, a választások előtt néhány hó
nappal aki tud, hazamehet és pl. a saját szülővárosában, a rokonsága kö
rében népszerűsítheti azokat a nemzeti szellemű jelölteket, akiket a MET 
támogatásra érdemesnek tart és felvesz a listájára. Mert a MET-nek az a 
célja, hogy eddigi működésük alapján listát készít azokról, akiket a 94-es 
választásokon be akar juttatni a parlamentbe. A MET nem pártokat támogat, 
hanem személyeket. Az emigrációból hazatérő aktivistákra vár az a fela
dat, hogy meggyőzzék a csalódott, kiábrándúlt otthoniakat, hogy menjenek 
el szavazni •..•. 

SZELECZKY ZITA KITÜNTETÉSE 

LOS ANGELESBEN 
A "KANADAI MAGYARSÁG" Torontoi lap közleménye alapján: 

1993, máj. 29-iki számában hozza SZELECZKY ZITÁ- ról írt cikkét. 
Részletek a Közleményből: 

A Nemzeti Szinház (Budapest) művésznőjét, a magyar kultura ápolásáért 
és az emigrációban kifejtett áldozatos munkájáért a Magyar Köztársaságelnöke 
a " Magyar Köztársaság Középkeresztje " kitüntetést adományozta. 

Dr. Ternovszky Ferenc ünnepi beszédéből:" .•• Ma már majdnem egy fél év
század telt el azóta, hogy Hazánkat egy idegen megszálló hatalom rabságba 
kényszerítette. Egy nemzedék és egy nemzet élete tört ekkor majdnem ketté. 
Bevádolták, megalázták,az ártatlanokat isbűnösnek nyílvánították, A nem
zet sorsához hasonlóan, ez lett Szeleczky Zita sorsa is. Így vált lassan 
az elmúlt ötven év alatt Szeleczky Zita személye a nemzet jelképévé. 

Ma, nemzetünk ismét szabad, építheti országát, élheti nemzeti és ke
resztény kultúráját. Vörösmarty Mihály "Szózat"-a szerint: 

" És annyi balszerencse közt, Oly sok viszály után, 
Megfogyva bár, de törve nem, Él nemzet e hazán. " 

Nekünk, - a határokon kívűl került magyaroknak, szerencsénk volt, mert 
közöttünk élt Szeleczky Zita, aki, mint égő fáklya lobogott és soha ki 
nem égettJ Ébren tartotta magyarságunkat, ápolta nyelvünket, olyan szug
gesztiv művészi hatással, ami alól senki nem tudta kivonni maqát ••.• 

... Ez a mai kitüntetés Szeleczky Zitának, a művésznőnek szól! ... " 
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Vitéz nagybányai HORTHY MI KLÓS újra-temetése Magyarországon . 

Horthy Miklós kormányzó 1957-ben hunyt el EstoriIban (Potugália).Rö
viddel utána követte őt a halálba felesége is. Miklós fiuk viszont csak 
néhány hónappal ezelőtt költözött el az élők sorából. 

A Horthy család hamvainak Magyarországra való szállítását és Kenderesen 
való újratemetését Horthy Istvánné, Mrs. Bowden és István fia szorgalmaz
ták. Az újratemetésre 1993 szept. 4-én kerűl sor. A gyász-szertartás reggel 
9:30-kor vette kezdetét a kenderesi családi . kápolnában. Részt vettek . a
zon a Horthy család élő tagjai, a Magyar Tengerészek Egyesűletének veze
tősége és az egykori magyar királyi hadsereg számos,még élő magas rangú 
tisztje, valamint a nagyszámú meghívottakon kívűl sok ezren. 

Az ökumenikus szertartást Seregély r.kath.érsek és Kocsis ref.püspök 
celebrálták. Az egyházi szertartás után v.Radnóczy Antal, Kéri Kálmán, 
Özv.Horthy Istvánné és Horthy István mondtak beszédeket. Utána a kopor
sókat a kápolnában helyezték örök nyugalomra. 

Magyarországon,a volt kormányzó újratemetését nagy figyelemmel kísérték 
és a sajtóban erős viták folyt.ak arról, hogya temetés kizárólag családi 
jellegű legyen-e, vagy azon a kormány és a pártok is képviseltessék-e . ma
gukat.Előreláthatóan nemcsak Magyarországról,hanem külföldről is nagy
számú gyászoló részvételére számítanak. 

ANTALL JÓZSEF ÚjRAÉRTÉKELI 

HORTHY MI KLÓS TÖRTÉNELMI SZEREPÉT . 

Elhangzott hétfőn este a " 24 ÓRA " c. televizió műsorban. ) 

Részletek Antall József beszédéből. 

" Horthy Miklóst magyar hazafinak tartom ... Itt kegyeleti aktus-
ról van szó, amely nem állami "ünnep", hanem a család eseménye,de ter
mészetes az, hogy ilyen vezető szerepet játszó államférfi, államfő el
hunytakor magánstátusban megjelennek és megjelenhetnek a kormány tagjai 
éppúgy, mint mások ... Súlyos helyzetben vette át a területében egyharma
dára csökkent, részben megszállt ország irányítását .... megtartotta az 
alkotmányos monarchiát, soha nem vétett az alkotmányos jogfejlődés ellen . . 
. ... Horthy tehát nem hasonlítható sem Antonescuhoz, sem Franco tábornok
hoz, főként nem Szálasi Ferenchez, aki a Horthy időszakban börtönbe ke-
rűlt ... szerepe kezdettől fogva az volt, hogy fenntartsa az alkotmányos-
ságot ... ez az időszak példáúl a középiskolai kiképzésben, az egészség-
-és a szociálpolitikában felvirágzást hozott.A parlamentben az ellenzék 
képviselői olyan beszédeket mondhattak el, amilyeneket csak a legdemok
ratikusabb törvényhozásokban ..• Horthy ellenezte az ország bekapcsolódá
sát a háborúba ••. Történelmileg viszont aligha képzelhető el,hogy eza 
nem Európa peremén, hanem a szovjet-német front legfőbb konfrontációs 
területén elhelyezkedő ország kimaradhatott volna a háborúból.- Naivitás, 
ha valaki azt hiszi, hogy mi a háborúba nem sodródtunk volna bele,- mond
ta a miniszterelnök.-

Leszögezte azt is: " ... nem lehet Horthy-féle antiszemitizmusról be
szélni. Hatalomra kerűlésekor,kétségtelenül volt ilyen hangulat, ám ezt 
a Tanácsköztársaság jellege, az abban szerepet játszó zsidók származása 
okozta,s ezt később éppen Horthy Miklós szorította vissza ... a szomszé
dos országokban már zsidó pogromok voltak, míg nálunk egészen a német 
megszállásig Európa akkori legnagyobb közössége élt ... az igazságtalan, 
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torzított Horthy-kép után most emberi, politikai, történelmi elemzések jó
voltából tisztességes kép alakulhat ki a közvéleményben Horthy Miklósról 
és a nevével fémjelzett korszakról ..• 

IFJ. HORTHY ISTVÁN, 
A KORMÁNYZÓ ÚR UNOKÁJÁNAK NAGYAPJA TEMETÉSE ALKALMÁBÓL 

Áz utols~ és legel gon
dolkoztat6bb besz~det az 
unoka, Horthy István mon
dotta eJ. Nagyapja emberi 
vonásaival kezdte: "Szegény 
ember volt, egysl-eru és 
hazaszeretete volt hajt6-
ereje. Sohasem haUottam 6l 
gy(Ilöle,ttel beszélni mások
r61. Nem volt antiszemita, 
az embereket érdemeik ' 
szerint ítélte meg, még 
célzást sem hallottam t61e 
faji, vagy vallási el6rtéletr61. 
Nem szeretném Nagyapdmat 
ideallzdlni, hiszen biztosan 
hibdzott. A tan/llsdgokat 
nem a két vlldghdborr; klJztl 
politikai vltdkból, hanem 
emberi . tulajdonsdgainak 
~rtékeiből kell levonni. Most 

. egy nyitdsi idöszakon me
gyünk keresztül, de ne pró
Mljllk az új Magyarország 
I1tirdilydt . b az ilyenkor 
csdb(tó megolddsokat ts 
hasonlatosságokat a iör
tine/emből keresni. A két 
világhdbor/J Miti Idöszak 
megolddsal cl mal Magyar
orszdgon mdr nem idlJ
surnek. A jelen vlldg tel
jtu." megváltozott, ma 
nincsenek ~lJieiilnicberf 
megtébolyodDti hatalmak. 
Hatalom és JJUt ma mdr 
kevésbé függ hatdroktól él 
had,feregektöl, mint mlttJJ
ségtöl is a piacokat lJS$Z~
klJtö elektronikus {ódlvona
lakhoz való kapcsolattót 

ELHANGZOTT BESZÉDE: 

Ma demokrácIdra, stabIlI. -
tásra, vdllálkozó szellemr, 

. ~S becsületre van szülcst~ 
günk. A vita fontos, mett 
jobb megoldásokhoz vezet, 
de vdljon ki belóle a gyüUJ. 
.Iet és elsz{geteltség. M~I 
munkánk ne teremtsen gyll- : 
löletet, inkább seg(tse a régi 
sebek 'begypgyuldsdt. For- . 

, dul}lUIk ~ZOIl ·~dr.sai"' : 
JeU. akik ma aztrt nlneie
. ,.ek Itt, mert Nagyapdm 
. UJrtlne/ml szerep/rtJl trte/-

mezésük eltér az ill meg-
. Jelentekitól. Szeretnlm öket 

,f~erete"el ls klJlcsönlJs 
f!legbocsdJtdssal . belevonhl 
tr~/seinJcn~, : hazdnk újj4-
~p(tlsébe. Nem a ml dol
gunk meg(tl/nl a kormdnyzó 
revtkenyslg4t, hiszen szd
mos klnyszer(ttJ kiJrülmlnyt , 
ma sem ismerünk. KIrjUk, 
~ogy az lsten bocsdssa meg 

. ~Ilnelket . ~S jótelleikhez 
,"érten a(ljon, nekik helyet Q 

r~/vlldgban! , .. 
. Horthy István szaval 
után felha~ant a kürtsz6. 
takarodót f\lJt .. Megindultak 
• koporSók a mauzóleum 
felé. a kriptába már csak a 
család és a TV-figyelti 
8~eme kísérte a Horthy-pár 
k~pors6it és ftúk hamvait. . 

Egy öreg tengerész, 
Dávldházy András bt1csúzoll 
a hajósok imáj ával az egy
kori AdmirálIstól: .. Az Úr 
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az én konnányosom, gonosz 
áramlatok nem sodorhatnak 
et. Horthy Mikl6s hánytatott 
tlaj6ja révbe érkezett. Emlé
.ke nem fél .~ id6k ítéleté
t61. eljön az Id6 amikor . 

erényeit, hibái mellett is 
elismerik. Emlékét becsUlet
tel és híven meg fogja 
6rlznl az ut6kor. amely 
Horthy Mikl6snak és övél- . 
nek is Igazságot szolgáltat 
majd apnyl mostohaság és 
némaság után. Nyugodjanak 
immár Idehaza, békében'" 

! 

Ezt az egyszerq. mélt6-
ságteljes és meglndft6 szer- . 
tartást egy meglep6 gesztus 
zárta. A kripté\ bejárata e16tt 
puskával tisztelg6 honvéd raj 
bdcs\1ztatta az egykori 'Had-

ural, Fiatal katonák. aklk 
ktmen6jelként, maguk ere-

I jébtsl és költségén Jöttek el 
. ide, ' dacolva a titalommal . . 
hogy az állam és a hadsereg 
ncm vállal részt az djrate
metésbtil. Maguk siervczték 
ezt a néma demonstrácl6t, 
akárcsak I'. ~ pusztulást6l 

, megmen~lt zsid6ság képvi
,$eltil, akik virágokat hoztak 
magukkal a kend"~!li krip
. lába. 



vitéz nagybányai HORTHY MIKLÓS 
( 1868, aug.18 - 1957, feb. 9. ) 

Kormányzó Úr temetésével a B. L. azért foglalkozik ilyen részletesen, mert mi Öt 
ma is Legfelsőbb Hadurunknak tekintjük. D.S. ) 

A kenderesi Horthy-kúria bejárata. . 
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vitéz nagybányai Horthy Mikló.. kormányzó 
újratemetéit!. aJk..Jmából (Kendt'r~s . 1 OQ1 ~r.ep
tem ber 4.) ujraöntötlék ilZ l Q20. ~v i kN",anyzó
belktatáuil készült művészi dombo rmli v(,t . dn\ely 
22 Cm átmérőjű, kb. 1,.5 kg súlyú ffnye1l'1t hronz
ból k~lZült. Ára : 100.- DM, vagy 5000 n. A 
lIZ~tát Clak tttánvÉ'tellel történik. Me~f('ndel_ 
h.to: Pr .... ycrb.tnd, 0-'0751 München, r Olitblch 
'4 O~ ol. 

';1 
-~~~ ..... _ .. 

v. nagybányai Horthy Miklós egy Szent István napi 
körmeneten 



vitéz BARANCH I TAMÁS KA ENDRE 

( 1974-1983-ig MKCSBK vezetö ) 

BEADVÁNYT terjesztett elő a Magyar Köztársaság honvédelmi miniszteréhez, 
a volt csendőrtisztek rendfokozatának elismerésére. 

KIVONAT: 

Dr. F ü r L a j o s úrnak 

Honvédelmi Miniszter 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Ideiglenes Kormánya 1944,dec.21.-és 22.-én 
az 1.690/1945 sz. rendelettel a M.Kir.Csendőrség intézményét megszüntet
te és szervezetét feloszlatta. 

- Ez a rendelet akkor kelt, amikor még Magyarországon folytak a harcok. 
Tehát a szovjet szuronyokra támaszkodó Nemzetgyűlés Ideiglenes Kormánya 
nem képviselhette akkor az egész ország lakosságát.Magyarországon a har
cok 1945, ápr. 4.-én fejeződtek be. 

A M.Kir.Csendőrség 1881 évi III. tc. törvényeként került a magyar tör
vénytárba, miután a király 1881 feb.14.-én ezt a törvényt aláírta és 
szentesítette. 

Egy törvényt egy ideiglenes kormány nem hatálytalaníthat, ez minden 
jogállamban törvényellenes. 

Elveit 14 pontban összesítette. 

A felsorolt pontok alapján világosan látható, hogy a volt M.Kir.Csend
őrség tagjai elsősorban katonák voltak, s így a Honvédelmi Minisztérium 
alá tartoztak. 

Éppen ezért, a jelenlegi Honvédelmi Miniszter vegye ezeket figyelembe 
és tartsa szem előtt, hogyha a hívatalához volt csendőr személyek valami 
kéréssel fordulnak, azokat ne utasítsa vissza, vagy tegye át a Belügy
minisztériumhoz, mert még a régi B.M. sem dönthetett személyi ügyekben. 

Mindezeket egybevetve, kérem a Honvédelmi Miniszter Urat, hogy ezek után 
mind személyben, mint pedig hívatalában olyan intézkedéseket tegyen, ami 
ne legyen hátrányos a volt csendőrségi személyekkel kapcsolatban. 

Azt, hogy otthon mennyi élő volt cső.,özvegy,vagy hadiárva van még,azt 
mi, itt kint, nem tudhat juk. Mi csak a Nyugaton élő volt testületi tago
kat tartjuk számon.-

" Híven! Becsülettel! Vitézűl! " 

Sarasota, Fl., USA, 1993, 

P.H. 

május 10.-én 
Őszinte tisztelettel és megbecsűléssel: 

___ i!.P !!~'!~~~'*:>.. ______ _ 
( vitéz Baranchi Tamáska Enare J 

v. m.kir. csendőrszázados 
a MKCsBK volt vezetője stb., 

2621 Woodgate Lane 
Sarasota, FL., 34231 - USA., 
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VIII. 
A VEZETŐSÉG LEVELESLÁDÁJÁBÓL. 

E.E. H. (Grand Rapids, Mich.,) ..• 1993,jul.5.-" .•• Tudtam és érzem azt, 
hogy a jó Isten fog segíteni, erőt adni arra, hogy 1995-ben megünnepeljük 
és megmutassuk a világnak, hogy kik a "Magyar Csendőrök", a Hősök, mi 
büszkék vagyunk reá! Isten áljon meg minden Hős Csendőrt! ... Itt melléke
lek 20.00 dollárt a B.L.-re •••• " 

v. T.M. ( Schiltingheim, Franciaország) ... 1993, máj.27.- " ... Máthé 
Jenő - franciaországi MKCsBK területvezető NANTES - bajtársam előter-
jesztésére Ön által részemre juttatott Dícsérő Okíratot hálásan köszönöm. 
Minden megnyilatkozás,mely a M.kir.Csendőrség részéről jön,nagy örömömre 
szolgáI,mert ez a kiváló Testület,gyermekkorom óta a szívemhez nőtt. A 
kakastollasokat láttam a Szombathelyi altisztképző iskolában,Ungváron, a 
fegyelmezett cső.,zászlóaljban, Budán, a királyi várban, a festői őrség
váltás alkalmával ... Szentűl meg vagyok győződve, el fog jönni az idő, 
amikor a M.Kir.Csendőrség újra a Nemzet szolgálatában fog állni. .. " 
v.T.M. a Vitézi Rend Franciaországi székkapitánya. 

M. B. (Budapest) ... " Itt is több "mini csendőr-találkozó" volt az el
ső félévben. Többek között két részletben volt S.Pistánál, aki ugyan,bár 
3 évvel idősebb nálam, két évvel később, az utol~ó avatáson végezte a 
"L.A."-át, mivel abszolutorium után jött az Akadémiára. Én voltam a "Ben
jamin" és a házigazda, mivel mind fhdgy.-ok és szds.-ok voltak,többen 
nejeikkel. Ott volt T ..... Bandi is. Itt kell megjegyeznem, hogy hozott 
4 MKCsBK jelvényt T.Lacinak, azzal, hogy az arra érdemeseknek adja át. 
Így jutottam végre én is e szép jelvényhez, amit büszkén viselek .... " 

J. M. (Toronto,Ont.,Kanada) ... 1993, máj.1B.-" •.. Nagyon élveztem az 
1992 okt.31.-i B.L.-t, szeretném a legújabbat is megkapni. Előre kö
szönöm. én J.I.cső.főhadnagy özvegye vagyok. Az édesapám Dr.v.K.B.alezrds. 
volt. Szeretném a B.L.-t továbbra is kapni és egy 20.00 dolláros csekket 
mellékelek ••• " 

Zs. J. (Budapest) 1993,ápr.1.- " ... Sajgó szívvel értesűltem én,( aki 
nem is lehettem olyan közel ehhez az eseményhez,) utólag, milyen nagy
szerű és felemelő lehetett a szép ünnepség és kirándúlás. S másrészt a 
szégyen is elfogott, hogy az óceánt is átrepűlték a bS.-ak az 5·0. Lud.A . 
. évfordulój ával kapcsolatos alkalomra és Jenő távol maradt... " 

K. G ...• " mellékeltem c-re a kért aláírást. (- Igazolást a Tőszeg 
körűli harcokról. Szerk.) ... Mindnyájan a helyünkön álltunk és csodás 
legénységünk volt. A tanszázadok emberei -válogatottan- értékesek voltak,épí
ten i lehetett rájuk. Én úgy emlékszem, október 5-én vettem át a század 
pk.-ot MUCSI századostól ,kinek nyaklövése volt.Alig tudott beszélni:" Gá
bor, vigyázz a fiúkra •.• " Szolnoktól délre, mi egy orosz ezred támadását 
állítottuk meg, nagy ember-veszteséggel és beástuk magunkat. Ti, - úgy 
emlékszem, -néhány nap múlva jöttetek.· •. vagy másnap?.. ( A mi századunk 
két nap múlva egyesűlt a szekszárdiakkal és okt. lG-án visszavetettük az 
ellenséget a Tisza mögé. Szerk.) ••... " 
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BAJTÁRSI ÜDVÖZLETTEL: 

AZ OTTHONIAK. 

1993.V.2.- ... Rákos
szentmihályon azzal a céllal 
öttünk össze hárman, hogy 
előkészítsük az MKCsBK (Ma
gyarországi Tagozatának) má
jus végére tervezett alakuló 
gyűlését ... A jelenlévők lel
kes "hozzáállása" ellenére is 
kevés a remény,hogy bejegy
zett szövetség cégére alatt a 
közel jövóben folytathatjuk 
áldásos tevékenységünket. 
Jo egészséget és kellemes 
nyarat kíván Mindnyájatoknak 
bajtársi üdvözlettel .... T.L. 

Köszönjük a megemlékezést. az 
üzenetet s kívánunk továbbra is 
erőt, egészséget Mi'1dnyájatoknak. 

Dr. Kiss Gyula 

T. D. (Linz) ( A bosznii:li háborúval kapcsolatban ): 
Sok megerőszakolt nő, ha terhes lett, megszűlte á gyermeKet. A háborús 

körülmények között gyakran nem volt az elhajtásra lehetőség. 
Kelet- Németországban az 50-es években 300.000 "Russenkinde=nfl-t tar

tottak számon. Túlnyomó részük 45-46-ban született,így valószínűleg, a 
megerőszakolás "eredménye". 

Nyugat-Németországban 1955-ben 66,750 "Bezatzungkind" élt. Ebből 
4,775 színes. Hogy hány nő adta oda magát élelmiszerért, egy pár haris
nyáért, azt nem tudjuk. 

Magyarországon nem végeztek, s valószínuleg soha nem fognak végezni 
ilyen kivizsgálást. Egy biztos! Hazánkban is az asszonyok es lányok 
tízezreit becstelenítették meg a "felszabadítók" .... " 
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KÖZÉRDEKŰ H I RDETÉS: 

HUNGARIAN ETHNIC LEXICON FOUNDATION 

MAGYARSÁGTUDAT LEXICON ALAPíTVÁNY 

11-5720 Mac Leod Trail S. CALGARY, Alberta, T2H OJ6 
Elnök: Zöld M. János Tel.: (403) 256-1021 

Fax: (403) 256-1021" 
Calgary, 1993, ápr.19.-

Tisztelt Szerkesztő ar! 
Néhány évvel ezelőtt, az ENCYCLOPAEDIA HUNGARICA szerkesztésének idő

szakában levelünkkel megkerestük Önöket és kértük egy közleményünk meg
jelentetését a munkában lévő lexikonról. 

Ezúton hozzuk szíves tudomásukra,hogy a több mint egy évtizedes munka 
befejeződött, a 4 kötetből álló sorozat első kötetét a múlt év nyarán le
gyártották Budapesten és annak terjesztését magyarországi megbízottunk, a 
Püski KFT szép eredménnyel végzi. 

Kérjük, hogyamellékelt értesítést nagybecsű lapjukban lehozni és ez
által olvasó táborukat az ENCYCLOPAEDIA HUNGARICA megjelenéséről tájé
koztatni szíveSkedjenek. Alapítványunk Kanada Kormányánál bejegyzett és 
működésre engedélyezett intézmény "nonprofit organisation" minősítéssel. 
Minthogy haszonra nem dolgozunk,az eladási árak az előállítási költsége
ket fedezik csupán, ezért kérjÜk Önöket, hogya szokásos hírdetési díjtól 
jelen esetben eltekinteni szíveskedjenek. 
1 kötet ára: S 60.od Can. Dollár; A teljes sorozat ára: $280.00 Can.Dollár 

A befizetés money order révén történhet "Encyclopaedia Hungarica" megje
lölésseI az alábbi címen: 

Az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában élő megrendelők számára: 
Hungarian Ethnic Foundation, 11-5720,MacLeod Trail,S. Calgary,AB. Canada T2H OJ6 

Tel.: (403) 253-1442, Fax: (403) 252-8903. 

A világ bármelyik más 

Püski KFT. 

Megértésüket köszönjük, 
tisztelettel: 

Seibert Albert sk. 
sajtómegbízott. 

országában élő megrendelők számára: 

1013 BUDAPEST, Krisztina Körút 25 HUNGARY, Europe 

Tel.: 36-1-1757-763. 

Az idei vívó világbajnokságon, (Essen, Németország) a magyar kardcsapat 
az első helyen végzett, a döntőben 9:4 arányban győzte le az örök rivá
lisát: Olaszországot. 
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IX. 
KÖNYV, CIKK, ISMERTETÉS. 

Volt ludovikások és hadapr6diskolások figyelmébe! 

Rada Tibor 
Kedves Bajtársaim! (RÉSZLETEK) 

A Ludovika Akadémia és a testvérintézetek (Bolyai és Horthy Akadémiák 
részletes, a soproni, pécsi, kőszegi, hűvösvölgyi, nagyváradi és maros
vásárhelyi katonaiskolák általánosnál több részletességgel való)törté
netének megírása kb. 900 oldalon,16 színes és 300-nál több szürke képpel, 
1920-tül az összes felavatott évfolyamok, valamint a hősök és vértanuk 
névsorával, történelmi tanulmányok és egyéni visszaemlékezések formájá
ban a befejezéshez közeledik. Bár a könyv végleges ára és az elkészítés 
helye még nincs elhatározva,a könyv kinyomatási költségének összegyűjté
se céljából előzetes megrendeléseket és befizetéseket kérek 50 US dollár 
értékben. Felűlfizetésekre is szükség van, hogya könyvet kedvezményes 
(talán féláron) adhassam el Magyarországon és Dél-Amerikában élő bs-aimnak. 

Az elöfizetéseket gyűjtik: Németországban: LAKATOS ZOLTÁN, 
WUPPERTAL 2, 
Linderhauser Strasse 21 
D.- 5600 

A BAJTÁRSI LEVÉL ÉS 

A KÖZPONTI VEZETŐSÉG 
köszönettel nyugtáz za 

az év folyamán Magyaro ' '1' , h 
ket és k" k rsz.agro ~s mas onnan kapott megemlékezéseket 

Ivanun kedves MmdnyáJuknak további erőt és egészséget. és Odvözlete-

KEGYELEMTELJES 

KARÁCSONYI 

'UNNEPEKET 

ES 

VEZETŐSÉG. 
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KÖNYVISMERTETÉS: 
"TÜNDÖKLÖ SZELLEMEK" írta és kiadta:dr. POLGÁROY GÉZA (Budapest) 

jogász, közgazdász és sociológus, 196 oldalon, puha kötésben. 

A kötet 60 rövid, hosszabb írást tartalmaz, melyek a Confessio, Datum, 
Élet és Irodalom, Hati Budapest, Honismeret, Hunnia, Magyar Nemzet, Pesti 
Hirlap, Pest Megyei Hírlap, Reformátusok Lapja, Theológiai Szemle, Új Em
ber napi, heti folyóíratokban már megjelentek. 

Klasszikus, elfogadott nagyságok mellett szerepelnek kevésbé ismertek 
is, határainkon belűl és kivűl, akik Hazánktól távol szolgáltak rá a na
gyot alkotó, a tündöklő szellem minősítésére. 

Vannak köztük írók, költők, színészek, könyvek és írók, képző-és épí
tő-művészek, tudósok, papok, tanárok, feltalálók, műszaki lángelmék. 

A szerző bízik abban, hogy később újabb kötetek követik majd e mostani 
válogatást, s így újabb alkotó géniuszaink bemutatására is sor kerűl majd 
valamennyiünk épűlésére. 

Ára: 300.- forint. Kapható a szerző címén: 

Dr. POLGÁROY GÉZA 
jogász- közgazdász szociológus, 
1076 Budapest, V II. , 
Garay utca 3. III. 18 
Hungary - Europa 

SIMON FERENC 

Csipetnyi kis szíve 
Tele van jósággal, 
Betl~herti jászlában 
lsten irgalmáv'al. 

Jézuska - Jézuskánk 
Mit hoztál a Földre? 
"Bűnök bocsánatát, 
S gyógyírt a sebekre!" 

KERESZTJÁ'RÁS. 

Ünnepek - ünnepe: 
Karácsony , ünnepek_ 
A kisded. Jézuska 
Érkezik veletek. 

CSENDŐR FOHÁSZ. 

,Adassék irgalom, 
Szeretet - békesség, 
Men'nybéli zsohnsma, 
Szf"ékbe ' 'I stenség. 

Domokos S. 
Mindíg a csendnek voltam őre: 
Vigyáztam házra és mezőkre, 
Jártam havast, jártam a rétet, 
A kerteket, hol gyümölcs érett. 
Csendet őríztem és a Rendet, 
I sten engem erre teremtett. 
S most fáradtan, de meg nem törve 
Megyek Hozzád, Uram, örökre. 
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·X 
ÉRTESÍTÉS, FELHÍVÁS, HELYESBÍTÉS, NYUGTÁZÁSOK 

N y U G" T Á't Á "S O K 

az MKCsB K Vezetősége ezúton is 

köszönettel nyugtázza a Közösségünk fönntartására 

kapott önkéntes hozzájárulásokat 

és felűlfizetéseket 

1993 március l-től szeptember lS-ig 

v.D. Gy. BL US 40.00. P. B. BL 50.00. Dr.B. E-né BL US 20.00. 
Cs. J. BL 30.00 U. J. BL 60.00 M. r. BL us 25.00 
Zs. Gy. BL US 100.00 H. L. BL US 20.00 F. D. BL US 20-00 
K. J. BL US 20.00 Sz. J. BL US 20.00 Dr.A. F. BL US 25.00 

Dr.Sz. L. S.A. 100.00 Dr.Sz. L. BL 20.00 özv.B. Á-né BL US 25.00 
Sz.B.Melbourne M.J. Nantes Dr.Sz. L. Cs.J. 40.00 

csoport BL 200.00 csoport BL Fr.143.17 
v.N. L. BL US 10.00 özv.V. J-né BL US 100.00 Dr.F. K. BL 20.00 

K. J. BL 12.00 M. J. BL 30'.00 özv.H. J-né BL 50.00 
D. S. BL 30.00 J. B. BL 20.00 v.S. E. BL 10.00 
P. Ch. BL DM 50.00 LB. A. BL US 25.00 v.P. L BL 20.00 

s.Sz. Sz. BL 25.00 Zs.Gy.Sao D. l. BL DM 50.00 
Paulo csoport BL US 125.00 

E. G. BL US 15.00 Sz. l. BL 10.00 Dr.Sz. S. BL 20.00 
P. l. BL US 25.00 M. B. BL US 15.00 Dr.Sz. L. BL 50.00 
Sz. J. Gy. BL US 30.00 H. M. BL US 20.00 S. M.Hamilton 

csoport BL 108.00 
v.P. L. BL 20.00 G. V. BL 50.00 U. M.Adelaide 

csoport BL 108.00 
özv.J. I-né BL 20.00 v.P. L. BL 20.00 E. E. H. BL US 25.00 
özv.Cs. L-né BL US 15.00 Dr.T. Gy. Sydney S.l.+ S.L. BL 24 . 00 

csoport BL 500.00 
özv.J. P-né BL US 100.00 özv.T. K-né BL US 20.00 özv.H. S-né BL US 25.00 

MHBK Calgary Sz.P. Londoni 
K. l. BL US 20.00 piknik 61. 77 csoport BL 70.00 
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