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1. szám 
1944 

I. 
A VEZETŐSÉG HÍREI. 

KÖZPONTI VEZETŐ 

1944, jan.4-én 

A Magyar Királyi csendőrség volt tagjaihoz 
az MKCsBK csoport és szórványaihoz 

Kedves Bajtárs! 

• 

Legtöbbeknek tudomására jutott már, hogy a Vezetőség 1944,feb.26.,és 
27-ére Orlandóba (Fl.,USA.,) találkozót hírdetett, hogy ott a m.kir. 
Csendőrség, mint Testület rehabilitációjáról ( teljes, törvényes, erköl
csi és jogi rehabilitációjáról ) tanácskozzunk. 

A hosszú útazás, betegségek, a korral járó fáradtság miatt azonban a 
többség nem vállalkozott az útra. Így javaslatom tárgytalanná vált, s 
azt december 10-én visszavontam. 

Az elmúlt három év alatt alúlírott kp. vezető és mások is személyesen, 
szóban és kérvényben is megkísérelték az otthoni, a szabadon választott 
magyar kormány minisztereinél a Csendőrség, mint Testület rehabilitáció
ját,- de eredmény nélkül. 

Ezért a múlt évben e tárgyban kikértem egy hazai ügyvéd, nemzetközi 
jogtanácsos véleményét, aki ügyünket tanulmányozta, majd tudomásomra hoz
ta, hogya Csendőrség testületi rehabilitációja elsősorban politikai és 
nem jogi kérdés. 

Így a több, mint 40 ev~ agymosás által teljesen félretájékoztatott köz
véleményen egy "concerted publicity canpagn" lefolytatásával kell átütő 
sikert elérni, hogya jelenlegi kormánya fenti politikai döntést megte
gye. Komoly kilátás van rá,- írja,- hogya szelet meg tudja fordítani. 

Ehhez azonban szüksége van jelentős anyagi támogatásra. A maga részére 
nem kér honoráriumot, de a költségeket nekünk kell viselnünk. Ehhez 5,000 
us dollár költségfedezet biztosítását és ebből minimum 2,000.- us dollárt 
kér a megbízással együtt. 

Bajtársaim! Ez a helyzet és ez talán az utolsó alkalom, mielőtt bajtár
sainkat az örök hazába követjük! Ezt a lépést együtt kell eldöntenünk. 
Ha a szabad világban élő és a becsületes hírnevünk visszaszerzéséért baj
társaink készek áldozatot hozni, akkor élnünk kell ezen adott lehetőség
gel. Az USA-ban élő idős bajtársunk véleménye szerint: " ... soha jobb al
kalom nem volt és nem lesz, mint most megkezdeni! ... " 

Ezért, a csatolt szavazólapon választ kérek. 
A visszaérkező lapokat meg fogjuk bizottsági lag számolni és a többség 

akaratának erejével döntök. 

A Csoportvezetőket kérem, hogy minden tag és ezen kívűl nyílvántartá
sunkban nem szereplő, de elérhető volt csendőr is megkapja ezen körlevél 
másolatát, s azokat IGEN, vagy NEM válasszal kitöltve a többivel együtt 
a Központ címére küldjék el. 

A költségfedezet biztosítására ·önkéntes hozzájárulást kérek személyen
ként 100.- US dollárt, vagy kevesebbet. A válaszokat és csekkeket jan. 31-e 
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előtt a Központ-nak kérem elküldeni. ( Ajánlva ). 

választ azoktól is kérek, akik ezen javaslatomat elvetik. 

Bajtársi üdvözlettel: 

"~~'7"" 
központi vezető / 

------------------------------------------------------------------------------

NÉV: 

SZAVAZÓLAP 

M. Kir. Csendőr Bajtársi Közösség 
Központja 

712- 54th Avenue S. W. Calgary , Alta., 
T2V OE1 CANADA 

Volt rendfokozat és utolsó kerület: 
Pontos cím: .................................... . 

Alúlírott kijelentem, hogy ismerem az MKCsBK 1944.január 4-iki körlevelét, a 
m. kir. Csendőrség, mint Testület rehabilitációjának megindításához : 

azzal egyetértek azzal nem értek egyet 

a költségekhez 

.......... US dollárral hozzájárulok ahhoz nem járulok hozzá. 
( Tudomásul veszem, hogy az ügyvéd a maga részére nem kér honoráriumot. 

Kelt: ....................... 1994 

Melléklet. Aláírás: 

Nyomtatott betűkkel: 

A nem kívánt rész törlendő.) 
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3.szám 
1994. 
Csendőrnap 1994 

KÖZPONTI VEZETŐ 

1994, február 14-én 

A Magyar Királyi Csendőrség volt tagjaihoz, 
az MKCsBK csoport és szórványaihoz 

Kedves Bajtársaim! 

Isten irgalmából ez évben megértük a volt M.Kir.csendörség alapításának 
száztizenharmadik, Csendörnapunknak 62. évfordulóját. Soraink megritkul
tak. De mi, akik megmaradtunk, szeretnénk Testületünk 64 évig hűséggel, 
becsülettel és vitézűl ellátott háborús és közbiztonsági szolgálatának 
elismertetését kivívni. 

Az alábbiakban röviden összefoglalom erőfeszítéseinket az emigrációban. 
I. 

1989.VIII.25-27-ig Clevelandban (OH.,USA.), az MHBK konferenciáján kér
tem a megjelentek támogatását az 1690/1945 M.E. rendelet megszüntetésére, 
valamint a volt M.Kir. Fegyveres Erők tagjai közötti megkülönböztetések 
törlésére. ( B.L. 1989/2. szám ). 

1990.VIII.25-27-ig Párizsban ( Franciaország ), az MHBK Vezetői Értekez
letén vitéz Szakály János (London, Anglia) és Máthé Jenő (Nantes,Francia
ország) szólaltak föl. Vitéz Martonfalvy Hugó MHBK közp.vezető zaronyi
latkozatában állt ki a volt M.Kir.Csendőrség teljes rektifikálásáért. 
(B.L. 1990/2.szám). 

1990.XI.24-én a Magyar Társaság XXX. Jubiláris Kongresszusán Cleveland
ban dr. Ba1ló István a MCsCsK volt elnöke adta elő az MKCsBK álláspontját 
és kérte, " •.• a volt m.kir. Csendőrség, mint Testület ellen az ösz
szes alaptalanul, a kormány által fönntartott megállapítások törlését. " 
( B.L. 1991/1. szám). 

1991.V.12-én meglátogatta Calgaryt dr. Gregácz Elemér földművelésügyi 
miniszter Budapestről. A fogadáson alúlírott központi vezető szóban és a 
kormánynak címzett beadványban ismételten kérte a Csendőrséget megbélyeg
ző 1690/1945 M.E.sz. rendelet megszüntetését, s mint Testületnek törvé
nyes erkölcsi és jogi jóvátételt. 

1991 nyarán ugyanis még nem tudtuk, hogy a korábbi pártállam kormánya 
már hatályon kívül helyezte a fenti megbélyegző rendeletet az 86/1987, 
XII.29. M.T. sz. rendelettel. 

Ezt, csak az Antall kormány hozta 1991 augusztusában nyilvánosságra. 
Ezzel elismerést nyert a Csendőrség tagjainak és hozzátartozóinak nyugdíj
jogosultsága. 

1991.XII. ll.-én kelt levelében az Igazságügy Minisztérium tájékozta
tott, hogy" az 1690/1945 M.E. kollektiv bűnösségből kiindúlva oszlatta 
fel a testületet, mely olyan valótlan értékítéletet tükröz, melyet a ma
gyarság sohase fogadott el, s az abban foglaltakat politikai manipuláció 
eredményének értékelte. Nincs tehát olyan jogszabály Magyarországon,mely 
a Csendőrséget, mint volt testületet elmarasztalja ... " 

1992.I. 13-án a Belügyminisztérium tájékoztatott, hogy" a büntetőjogi 
felelősség alapja a vétkesség. Vétőképes pedig csak természetes személy 
lehet. Ennek megfelelően elutasít juk közösségek felelősségének megálla
pítását ... a hatályos magyar jogban ma már nincs olyan jogszabály, mely 
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a csendőrséget, mint megszünt testületet elítélné ••. " (B.L.1992/1.szám.) 
Mindezen "tájékoztatások" mellett se adatott meg a kért jóvátétel. 
Ezek után felhasználom ezt az alkalmat is,hogy az 1947-ben Gráz-ban 

(Ausztria) megalakított MKCsBK Központi Vezetősége nevében, mind a pol
gári, mind a katonai emigrációnknak, mind te~tületileg, mind egyénileg, 
bajtársilag köszönetünket fejezzem ki a kapott jóleső együttérzésért, 
támogatásért, mellyel a jóvátételre irányúló igényeinket elismerték és 
segítségünkre voltak. 

Ugyancsak bajtársi köszönettel emlékezünk a Szemere Bertalan Rendvé
delem-történeti Tudományos Társaságról (Budapest), mely 1990 óta éven
kénti konferenciáira meghívta otthon és külföldön élő több bajtársunkat, 
akik ott a rendvédelem történetének összeállításához szakmailag hozzá
szólhattak. A jóleső együttérzés és Testületünk szakmai érdemei sem hoz
ták meg azonban a kormány részéről a hívatalos jóvátételt. 

II. 

1993 őszén Kiss Gábor bs-unk (Apopka,Fl. ,USA.) floridai szórv,ányvezető 
, javaslatára egy találkozó tárgyában,- 1994.II.26-27-ére - megkérdeztem 
bajtársaimat. Az összejövetel célja a megfelelő lépés, vagy inkább a te
endő megbeszélése és az elhatározás, hogy a volt m.kir.Csendőrség, mint 
testület részére milyen úton nyerjünk erkölcsi és jogi jóvátételt, illet
ve megválasszuk az idevezető útat. (Kp.Vez. 1993.X.28.) 

A hosszú útazás, betegségek, a korral járó fáradtság, de anyagiak hi
ánya miatt is a többség nem vállalkozott az útra, miért is javaslatomat 
visszavontam. 

Egyben felkértem Kiss Gábor bs-amat, hogy ott, helyben, Floridában 
alakítsa meg az MKCsBK Rehabilitációs Bizottságot ( Ma: M.Kir.Csendőrség 
Erkölcsi és Jogi Jóvátételi Bizottság ). Jöjjenek össze az általa megál
lapítandó helyen és időben, tárgyalják le a kapott javaslatokat, vegyenek 
ígénybe szakértöt,- ha szükséges,- és tegyenek a fenti tárgyban a KP.-nak 
javaslatot. (Kp. Vez., 1993.XII.10.) 

Ugyanakkor tájékozódtam, mi az otthoni jogi helyzet, milyen jogsegély 
áll rendelkezésünkre, mikor "a kollektiv bűnösség, mint elv is elfo
gadhatatlan egy jogállam számára ... ". 

Kértem véleményt dr. Endrey Antal volt emigráns, Hódmezővásárhely-i 
ügyvéd, nemzetközi jogtanácsostól. Dr. Endrey tudomásomra hozta, hogya 
" Csendőrség testületi rehabilitása első sorban politikai és nem jogi 
kérdés ... Vagyis politikai döntésre van szükség, amelyet a jelenlegi kor
mány addig nem fog megtenni, amíg a mediák-ban is a több, mint negyven 
évi agymosás által teljesen félretájékoztatott közvéleményen átütő sikert 
elérni nem tudunk ... " 

III. 

KISS GÁBORT tájékoztatva elhatároztuk, hogy az ügyvéd ajánlatát a 
Közösség döntése alá bocsájt juk. Szavazólapokat küldtem csoport, szórvá
nyainknak és több támogató bajtársnak: Miszerint egyetért-e az ajánlat
tal, továbbá kértem a költségfedezet biztosítására 100.-US dollárt szemé
lyenként,(vagy kevesebbet). 

Magyarország határain kívűl, emigrációban élő, elérhető bajtársainknak 
többsége egyetértésével, az 1994 Csendőrnapon felkértük és megbíztuk 
dr. Endreyt, hogy indítsa meg adataink fölhasználásával a közvélemény 
tájékoztatását indítványa szerint. 
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Az e célra befolyt összegeket külön bankszámlán kezeljük és az adományo
kat,- a szokott módon,- a Bajtársi Levélben nyugtázni fogjuk. 

Az 1994.évi1.sz.körlevelünket szavazólappal kiküldtük 61 címre. 
Beérkezett eddig 72 válasz. Javaslatomat elfogadták, azzal egyetértettek, 

a költségvetéshez hozzájárultak 50-en személyileg, s még egy csoport és 
1 közösség, összesen 52-en. 

Javaslatomat elvetették és a költségfedezethez nem járultak hozzá: 20-an. 
A kért összeg 95 %-a már együtt van. 
Hálásan köszönöm Bajtársaimnak, hogy áldozatkészségükkel, megértő együtt

érzésükkel és bizalmukkal hozzájárultak az otthoni közvélemény felvilágo
sításához, hogy fiataljaink is megismerjék a volt Csendőrség igazi arcu
latát, 64 éven át önzetlen szolgálatát, hogy megkaphassa meghurcolásáért 
az erkölcsi és jogi jóvátételt! 

Isten segítsen mindnyájunkat közös vállalkozásunkban! 
Híven! Becsülettel! Vitézűl! 

Bajtársi üdvözlettel: 

P.H. 
.. ~~.~ .... 

központi vezeto / 

+ + .+ + + 

A MAGYAR EGYEZTETŐ TESTÜLET CMET) / Budapest, V.kerület Széchenyi 
út l/d Elnökségéhez 1994, jan.26.-án a közelgő országos választásokkal 
kapcsolatban levelet intéztem. 

A MET egyébként 1993, ápr.3-4-én a magyar emigrációs, valamint az 56-os 
szabadságharcos szervezetek megbízott képviselői és ismert közéleti sze
mélyiségek bevonás ával alakult meg. A MET NEM PÁRT! 

Feladata: hogy a magyar nemzeti egység eszméjét és célját hirdesse,még 
a választások előtt. 

Tevékenységük arra irányul, hogy az Országgyűlésbe bekerüljenek azok, 
minél többen, akik az ország magyar jellegének megmaradását szívükön vi
selik és azért ott dolgozni akarnak. CC B.L. 1993/2.szám,21-22.0Idal.) 

LEVELEMBEN .•. kértem az Elnökséget. hogy" az orosz nyomásra, 1945-ben 
törvénytelenűl megszüntetett m.kir. Csebdőrségnek, mint testületnek tel
jes, törvényes, erkölcsi és jogi jóvátételre irányúló ígényét elismerni, 
támogatni, a MET programjába felvenni szíveskedjék ... " 

BAJTÁRSAIMAT és BARÁTAINKAT kérjük, menjenek el szavazni! 

fr~(jiy1V(C~ 
. MKCs~K központiA~et6. ~ 

+ + + + + 
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SZERKESZTÖI ÜZENET: 

Kedves Bajtársaim! 

Most, mikor az életcsatánk utolsó szakaszába léptünk, fel kell mérnünk, 
hogy nem mulasztottunk-e el valamit, amit m~g meg kell tennünk, mielőtt 
takarodót fújunk. Ha / nem is tettel, de mulasztással nem vétettünk-e 
valaminek kifelejtésével, melynek elismerése köteless~günk lett volna? 

Egy otthonról jött levélből veszem a hasonlatot. Bajtársunk írja,hogy 
mi, mint a római légió veteránjai, a csata végső kimenetelének eldönté
sére vagyunk hivatva. Mi vagyunk azok kiválogatott veteránok, a Triari, 
és rajtunk múlik az ütközet. Ezt az ütközetet a saját lelkiismeretünk-
kel történő leszámolásra őszintesÉggel _ kell megtennünk, annak érdekében, 
hogya jövő elismerését kivívjuk. Fel kell tegyük önmagunknak, mennyire 
tudtuk a keresztényi életelvet Csendőreskünk hármas alapkövével összhang
ba hozni. Minden körülmények között, börtönben és üldöztetésben meq tud
tunk-e maradni az emberség azon fokán, melyet hitünk megkövetelt tőlünk? 
Mennyire éltük gyakorlatban a Csendőr Tízparancsolat gyönyörű erkölcsi 
igazságát? 

Mindenki önmaga kell megadja a választ ezekre a kérdésekre. De egy ál
talános igazság már ma is megmutatkozik. A Testületünk múlt jának tisz
telete egyre jobban elismerést nyer a köztudatban, annak arányában, aho
gyan az igazság, a tudományos tárqyilaqos kutatások segítségével kezd ki
bontakozni,a reánk dobott szen~y halmaza alól·De van egy másik tényező 
is, mely segítségünkre van a Csendőr igazi arculatának megismeréséhez. 
És ezen a területen egy mulasztást kell helyrehoznunk. 

Mi, a harmadik sorban harcoló veteránok valahogyan elfeledkezünk a min
ket hűséggel támogató segédcsapatainkról. A második vonalban mindíg mel
lettünk álló asszonyainkról, akik méltó utódai a Dobó Katicáknak, Kani
zsai Dorottyáknak, vagy Zrínyi Ilonáknak. Az 1944-es évben az otthonain
kat fenyegető világégés lángja,sok fiatal párt forrasztott eggyé, akik 
akkor úgy érezték, hogYha egyáltalán életben maradnak, csak egy hűség
eskü ereje tarthatja meg őket élettársaknak. Ezek, az akkor józan megíté
lés szerint felelőtlennek tűnő házasságok a legtöbb esetben megállták a 
sors próbáját. De, míg a férjek az üldöztetés éveiben kényszerítve vol
tak sorsuk vállalására, addig az asszonyok csendes szívóssággal magukra 
vették a terhet és vállalták esküjük következményét. Nevelték a gyerme
keket, járták az internáló táborokat, börtönöket. Felemelt fővel váll
lal ták a sorsközösséget férjeikkel. Kérvények és beadványok özönével har
coltak szakadatlanúl férjeik igazsága mellett. Bebizonyosodott az a köz
mondás, hogy minden nagy férfi mögött egy nagyasszony áll támaszul. 

Mikor már a soraink megfogyatkoztak, a "Bajtársi Levél" olvasótá
borának listája is igazolja, hogy az özvegy,férje örökébe lépve tovább 
támogatja a lapot. És ő nevelte azokat a gyermekeket, akik mindkét szü
lő halála után tovább vitték támogatásukkal a "B.L."-t, mert abban szü
leinek erkölcsi elveinek megvalósulását látták. Bátran kimondhatjuk,hogy 
ezeknek a nagyszerű csendőr hitveseknek és anyáknak a támogatása nélkűl 
a "B.L. "talán nem érhette volna meg, hogy inunár 49 éve szolgálja a 
Testületünk szellemét. A Légiók sem létezhettek segéd csapatok,az u.n. 
"auxiliarii"-k nélkül. Hasonló módon, mi sem tudnánk a végső csatánk 
megvívásához csatasorába állni ilyen felemelt fővel és megnyugodott lé
lekkel, ha nem éreznénk azt a biztonságot, amit egy szerető szív és egy 
boldog otthon légköre jelent a harcos számára. A börtönök, vagy inter
náló táborok reménytelenségében, vagy az emigráns élet napi robot jában, 
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az a tudat, hogy egy családi fészek vár ránk, minden szenvedés elviselé
séhez erőt adott. Ezt a szilárd oázist az asszonyaink teremtették meg. 
Nem véletlen, hogya kanadai RCMP soraiban sok volt magyar csendőr-iva
dék szolgál abban a szellemben, ahogyan azt apáik példáj ából tanúlták. 
Gondolom, hogy nem csak Kanadában van ez így? 

Nagy mulasztás lenne részünkről, ha úgy zárnánk le a "Bajtársi Levél" 
történetét, hogy ezeknek a tényeknek megemlítését elfelejtenénk. 

A közelgő Anyák Napja legyen az az alkalom, amikor ezen köszönetünknek 
kifejezést adunk azzal, hogy gondolatban meghajt juk az elismerés zászla
ját a magyar Csendőranyák és Feleségek előtt. 

Domokos Sándor 

A Bajtársi Levél felelős szerkesztője. 

+ + + + + 
HONFITÁRSAM! BARÁTOM! BAJTÁRSAM! 

Ha nagyobb kenyeret akarsz. 
- ha vállalkozni szeretnél egyenlő eséllyel. 
- ha eleged van az átmentett vagyono k régi gazdáiból. 
- ha gyermekedet lsten törvénye szerint akarod nevelni emberibb életre. 
- ha azt akarod. hogy hazánkat Európa befogadja. 
- ha négy évtizeden át eleged volt abból. hogy nélküled intézték sorsodat. 

akkor II 

KÉRÜNK: MENJ EL SZAVAZNI! 1\ 

Nem elég akarni a jobbat. azért tenni is kell! 

Szavazz azokra. kiknek célkitűzései egyeznek a lelkiismereteddel : 

ISTEN. HAZA. IGAZSÁG. és SZERETET 

Ügyelj arra. hogy ne érvényesüljön az "oszd meg és uralkodj" elve. válasz
táskor Szent I stván öröksége ne forgácsolódjon szét. 

SVlo/JlZZ II! A haza sors áért aggódó magyarok. 

+ + + + + 

Drága... . 
Májusban újra választás lesz. 
Gyerekeid, unokáid jövője 
RAJTAD múlik. 
Fordítsd HAZÁD ltllZrlasági és 
politikai szekeréne~ irányát egy 
jobb, gazdagabb jövő felé! 
KELL. hogy SZAVAZZ a Te 
általad megbízhatókra! TE és ne 
mások döntsék el jövődet! 
SZAVAZZ a MET által 
támogatott nemzeti és keresztény 
énékeket vállaló pánokra és 
jelöltekre! 
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MAGYAR KIRÁLYI CSENOŐR BAJTÁRSI KöZöSStG 

VETERANS' ASSOCIATION OF THE FORMER ROYAL HUNGARlAN GENDARMERIE 

Központ: Admin1stration Centre: 

712-54th Ave., 
CALGARY, Alberta, 

CANAOA 

S.W. 
2TV OEl 

Ö S S Z E S I T É S 
a bevétel és kiadásokról 

1993 január l-től december 31-ig. 
B e v é t e l e k K i a d á s o k 

Önkéntes hozzájárulások: 
a Bajtársi Levélre 4,337.17 
Segélyalapra 129.63 
Segélyalapra /Sz.J./ 195.14 
Jelvények 52.00 

Iroda, Calgary 146.02 
Iroda, Winnipeg /előleg/l,OOO.oo 
Posta /csomagok, leve1ezés738.68 
Tel. and Tel. 108.46 
Szállitás 107.92 

4,713.94 
Nyomda 3,887.38 
Segélyalap /Sz.J./ 195.14 
Utazás /Winnipeg-Calgary-

Bank átváltás: 370.32 
288.08 

Winnipeg 353.24 
Egyéb /koszoru v.Á.Z. 

tagsági-di~ Bank kamat 
Govt.illetek 235.68 

Bank: 
C.A. 1992.XII.31 1,199.69 
T.D. 1992.XII.3l 4,713.72 

11,285.75 

Adományok: 
Karácsonyi Segély 
Külhoni Magyrok 

Világlapja 
MHBK Hungária Bál 

Védnökség 
Bank: 

~"'-~.A. 1993.XII.31 
,,: .', 

, , I wtlll'" "" t Calgary, 19~9. anuar 16-an '., ::, w- ,_. • " ~' :It ~'\~ '\, .... / . J~ ~ A I 
;} " ~. ~~ .. ~""'l ..... ... . . .. .. .. . .. ,, ' ,-~........... . ...... . 
Dr.Ki~s l~ .yitéz.Ráqz I~tván 

központ~ vezeto kozpont~ penztaros 

6,772.52 

100.-

50.00 

3,839.99 

11,285.75 

Rovancsoltuk és rendben aláltuk. A bankszámlán 3,839.99 azaz 
háromezernyolcszázharmi ckilenc dollárt és kilencvenkileno centet 
hiánytalanul előtaláltunk. 
Calgary, 1994. ..1 (i IV /) /~ I~ hó 2> 1 -án 

...... 10 ••• " ••• / •••• 

. ::fc.( 1;t:f<! •• ~!1 .. 
Va:r~a I s tván - 8 

központi ellenőr 

1.. . ~ ( j u.....;2 '>~" . • • •• , •••••••••• ~At-,\ • • •• - Karancz J nos 
központi ellenőr 



II. 

SZEMÉLYI HÍREK 

KISS GÁBOR urat 
volt m.kir. csendőrfőhadnagy, az MKCsBK floridai (USA) szórványának 

vezetőjét, aki Magyarország szuverénitásának visszanyerése óta Testü
letünk elismertetésének érdekében közösségi és társadalmi síkon egya
ránt kézségesen nyújtotta segítségét, önzetlen fáradozásai elismerése
képpen 1994 február 14-én, Csendőrnapon világszervezetünk 

MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG 
Központi Vezető-helyetteséül 

utódlás i joggal 

Kelt 

kinevezem. 

Híven! Becsülettel! Vitézüll 

(Alberta, 

+ + + + + 

KITÜNTETÉS 

1994.II.14-én 

Vitéz SEBŐ ERNŐ m.kir.tart.honvéd hadnagy, t.százados, a Calgary-i 
(Ab. ,Kanada) Kálvin Magyar Református Egyhaz Bocskay Férfikör alapító 
elnökének, fáradhatatlan magyar kulturális szervező munkájáért, annak 
elismeréseképpen, 1993 nov.25-én 

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉRDEMREND KIS KERESZTJÉT 
adományozta. 

RADA TIBOR volt m.kir.honvéd páncélos hadnagy, t.százados, a Calgary-i 
MHBK "Vadrózsa Tánccsoport" alapító elnökének a magyar zene, a magyar 
táncok eredeti népviseletekben színrehozó munkájáért, annak elismerése
képpen, 1993 nov. 25-én 

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉRDEMREND KIS KERESZTJÉT 
adományozta. 

Akitüntetéseket GEDAI KÁROLY Magyarország kanadai nagykövete adta 
át bajtársainknak 1994 febr. 12-én Calgaryban. 

+ + + + + 

KÖSZÖNET 
A NÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY Emigrációs Gyüjteménye. Lakitelek. Szabó Ta

másné, a gyüjtemény vezetője 1993.IX.23-iki levelében mondott köszönetet 
vitéz SZAKÁLY JÁNos volt m.kir. csendőrörmester, t.őrnagy bs-unknak a 
Gyüjteménynek juttatott küldeményért és kéri további segítségét. 

+ + + + + 
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Népfóiskola Alapítvány 
Emigrációs Gyújteménye 
Lakitelek, Pf. 40. 

"-6065 

Ikt.sz.: EM-65/1993. 
Tel/fax: 76/342-182 

.• 
,~. vitéz Szakály János 

L o n d o n 

Kedves Szakály Url 

Megbecsüléssel és szeretettel küldjük 
tanúsító Oklevelünket. 

Köszönjük küldeményét és kérjük, segít
sen a továbbiakban is gyújteményünk gyarapításában. 

További ildozatos munkájához jó erót 
és egészséget kivánok. 

Lakitelek, 1993. 09.23. 

DOMOKOS SÁNDOR avatási 
DÍSZOKLEVELE,melyet a 
Ludovika Akadémia Jog
utóda a Kossuth Lajos 
katonai Főiskola kül
dött számára. 

JOGEL(JD 

JOGtTÓD 
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A SOMOGYI KÖNYVTÁR ( Vasváry Gyüjtemény, SZEGED, Dóm-tér 1-4;H-6720 
Magyarország ) kezelője, Kórász Mária köszönetét fejezte ki levélben 
a Domokos Sándor által küldött könyvekért. 

+ + + + + 
Vitéz KENYERES JÁNos tb. cső.bs-unk kitüntetése: 

1993, nov. 6-án az Eglingtoni " Pony Club" díszvacsorát adott volt és 
jelen clubtagok bevonásával vitéz KENYERES JÁNOS huszár szds. bs-unk 
tiszteletére. A kanadai lovas-élet kiemelkedő személyiségei nagy számban 
képviselve voltak. A fogadtatás a hírneves Seneca Kollégium Eaton Hall
jában volt. Itt adták át v. KENYERES bs-unknak az olympia-i arany érem 
hiteles másolatát, mellyel a lovas sport K~nadai sikereinek megalapító
ját tisztelték meg személyében. 

Vi téz KENYERES JÁNos, mint t~oDgratulation8~'~ ~aptain from ali your" Wlnnlpeg 
a csendőrök zöme is, hi'\t ~V ;~ID· friends .~theManitobaDressageAssocladon. 
fogságot szenvedett a Szov- 1 ~\ I" ,~ : .. ..," . . .• 

~~~~~n~;~~~~~~m s~:~:m:~ése .: ';''';'(~:~;.~,,':~i 
támogatója és csendőrsorsunk ". 
osztozója. Elismeréséhez szív
ből gratulálunk. 

Vezetőség. 

, " .. - / SIMON FERENC So gVES nAZASSAGI EVFORDULOJA. 
Őszinte örömmel hozzuk Bajtársaink tudomására, hogy SIMON FERENC bs-unk 

és felesége, TERI ez év Ápr.4-én ünneplik 50 éves házassági évfordulój u
kat. Polgári házasságuk 1944 ápr. 4-én történt a XII.kerületi előljárósá
gon Bp.-en, közel a Böszörményi úti laktanyához, amelyet ápr.10-én a Bé
kési rk. templomban tett esküjükkel a r.kath. vallás szertartásai szerint 
megerősítettek. 

SIMON FERENCET nem kell bemutatnunk a B.L. olvasói előtt, hiszen írói 
munkássága közismert és a B.L. lektorálásában is segítségünkre van. Fe
lesége, Teri annakidején a iegfiatalabb vizsgázott szabásznő volt Magyar
országon, aki minden tekintetben méltó párja és támasza férjének. Az ün
neplő párnak gratulálunk és további boldog együttlétet kívánunk. 

Vezetőség. 
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GRATULÁCiÓ 

HORVÁTH LAJOS főtörm., a Bajtársi Levél levelező munkatársa, a B.L. 
hűséges támogatója feb. 20-án érte el a 92 - ik születésenapját. 

Horváth bs-unk, aki 268 Emanuel Stro TRENTON N.J.,USA. 08610 - lakik 
nagyon kedves,megható levelében,mely szinte hiteles példája a Testüle
tünket összetartó szeretetteljes bajtársiasságnak, a következőket írja: 
... " Mélyen Tisztelt Százados Úr! Elnézést kérek a zavarásért,mert úgy 
gondolom,hogy a jól megérdemelt munkájáért a nyugdíjas napjait most élve
zi zavartalanul, mert az az idő régen volt, amikor a testületnél meg
kezdte munkáj át. 

Földes Domokos bs.- az egész levelet elküldte részemre,s így tudomásom
ra jutott az írás alapján,amit a szds.úr gondolt és írt rám vonatkozólag, 
a sok jókívánatok. 

Arra egyáltalán nem mertem még gondolni sem, hogy az én 92.-ik szüle
tésnapomnak még Kanadába is eljut a híre és pont Dr. Kiss szds.úrhoz is. 

Hogy az összejövetelünk és a ref.egyház tisztviselőinek a beiktatása 
erre a napra esett, ez a véletlen rendezése folytán történt így. 

Az a szó, hogy mutassam az útat másoknak, engem nem illet meg, mert ma
gam is arra szorúlok többször, hogy valaki fogja a kezemet, hogy el ne 
essek. Legtöbbször a feleségem fogja a kezem, mikor a templomba megyünk 
a lépcsőn fel és le, hogy ne essünk el. Az is lehet, hogy azért fogja a 
kezem, hogy ő el ne essen. 

Szds.úr, nagyon és nagyon sokszor köszönöm a részemre küldött jókívána
tait. Kérem a Mindenhatót, hogy jó egészségben tartsa meg a szds.urat 
családjával együtt, még a 92. éves születésnapját meghaladó években is, 
az emberi kor legvégső határáig. 

Öregesen éldegélünk. A kisebb bajokat nem számítva, tűrhető állapotban. 
Komisz hideg telünk volt. Most is sok a fagyott hó és késni fog a tavasz 
jövetele. 

Szeretetteljes üdvözletemet küldöm szds.úrnak és az ott lévő összes 
bajtársaknak is. 

Trenton, 1944, márc. 13-án Tisztelettel: 

Horváth Lajos s.k ...... " 

+ + + + + 

Mi is minden jót kívánunk Horváth Lajos bs-unk szép életkora békés megéréséhez 

és további jó egészséget és békességet kívánunk, szeretettel: A VEZETŐSÉG. 

+ + + + + 
UTCZÁS MIHÁLY volt m.kir.cső.szds.40 éve lelkes és tevékeny vezetője az Ade 
laide-i (S.A.Ausztrália) MKCsBK cső.csop.-nak. a B.L. levelező munkatársa. 
Emmellett 1969 óta titkára a 13 egyesületet magába foglaló Dél-Ausztráliai 
Magyar Szövetségnek. 

Szeretettel gratulákunk eredményes működéséhez és kérjük Istent, adjon 
Neki erőt és egészséget,hogy segítse, hogy tovább vezesse csoportját 
mindannyiunk örömére. Isten éltessen, Miskám! Kp.Vezető. 

+ + + + + 
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BETEGSÉG, FELGYÓGYULÁS 

BÁNFAI JÓZSEF bs-unk (Ligist,Ausztria) leveléből értesültünk, hogy 
1993 nov. végén és dec. első felében Grázban kórházban volt, a két évvel 
ezelőtti balesetének operációja helyén sérvet kapott, újra kellett ope
rálni. 1994 márciusában még mindíg "lábbadozóban" van. 

+ + + + + 
SEREGÉLYES MÁRTON Hamiltonból (Ont.Kanada) írja, hogy PAPP FERENC bs-un

kat a szíve miatt kórházba szállították és vizsgálatok alatt áll. 
BIHARI BERNÁT tolószékben van, baj van a lábával, már nem hagyja el a 
lakását. 

GÁL FERENC egészséges, de szemei nem tökéletesek, sötétben már nem vezet 
kocsit. Nappal is csak oda megy, ahová feltétlenűl szükseges. 

KEREKES ALBERT állapota nem javúl, mindent elfelejt, csoportmunkára nem 
alkalmas, de hál' Istennek rendszeresen tud misére járni, perselyezést 
vállalni. 

VÁRKONYI FERENC gyenge, bottal és görnyedten jár és nagyot hall. Szívbe-
tegsége nagy nyomot hagyott rajta.( S M H Olt 1993 12 _) . . aml on, ,nov.. 

+ + + + + 

PEKÁRY ISTVÁN (U.S.A.) 1993 karácsonyán írta, hogy egy évvel ezelőtt 
orvosságmérgezést kapott, mely nem alvás, szédűlés, gondolkozási kihagyás, 
stb.-vel járt, emiatt leányához kellett költözzön két hónapra. Március 
közepén a behajtóban a mély hóban és a hidegben elájúlt, szomszédai hív
ták a mentőket, akik kórházba szállították, a vizsgálatok szerint a szíve 
működése túl lassú, ezért betettek egy" pacemaker-"t. Azóta rendben 
van a szíve. Áprilisban újra "orvosjárás"-ra kerűlt felpuffadás miatt. 
Két orvos és a röntgen szerint minden "normal", de a puffadás azóta is 
fennáll. Tudomásul kell vennem,- írja,- hogy öregszem. 

+ + + + + 

Ft. GÁCSÉR IMRE tisztelendő úr, a Bajtársi Levél barátja ' térdműtéten 
esett át, de javúlóban van. (K.G. Brazilia) 

+ + + + + 
TAMÁS GYULA bajtársunk egy nehéz lefolyású influenzát küzdött le ez 

év elején, de már felépűlőben van. 

PÉTERFFY ZSOMBOR bajtársunk szintén felépűlőben van betegsége után. 
( Ausztrália ) + + + + + 

PAPP VILMOS barátunkon szemhéj javító műtétet hajtottak végre, de már 
felépűlt. ( Bécs ). 

+ + + + + 

SZENTMÁRTONI ERNŐ szds. bs-unk Zalaegerszegről értesített, hogy meg
operálták, de már a javúlás útján van. 

MOLNÁR ANDOR bs-unk ugyancsak Magyarországról adta le az örömhírt, hogy 
tünetmentesen megszabadúlt prosztata bántalmai tól. 

+ + + + + 
Minden beteg, vagy operált bajtársunkat szeretettel köszöntünk betegségeikből 

való felépülésük alkalmából és további jó egészséget kívánunk ! ( Vezetőség ° ) 

+ + + + + 
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HALOTTAINK 

I DR.ANTALLJÓZSEF I 
Dr. ANTALL JÓZSEF MI N ISZTERELNÖK 1932 április 8 - 1993 december 12. 

Mi, a M.Kir. Csendőrség még élő tagjai szomorú szívvel búcsúztat juk a 
Magyar Köztársaság elhunyt miniszterelnökét. Mint Testület, nem avatko-
zunk politikai mozgalmakba, de mint emberek,igenis kifejezésre juttatjuk bá
natunkat egy olyan magyar ember elvesztésén,aki Testületünk évtizedes üldö
zésére jogalapot szolgáltató és megbélyegző 1945-ben fabrikált miniszterel
:nöki rendelet hatályon kivűl helyezését nyílvánosságra hozta.Az ő min. elnök
ségehez fűzödő sorsdöntő tények, mint a szabad választás, a Szovjet csa
patok kivonulása, a magyar önállóság visszaszerzése és a kommunizmus 
eszmerendszerének felbomlása, mind olyan mérföldkövek, hogy ezek mellett 
az a sok hiba, amit terhére rónak, eltörpül. Nem lehet meghatottság nél-
kűl tudomásúl venni, hogy súlyos betegsége ellenére, kötelességét végig 
példaadóan ellátta. Mi, akik Piarista diákok voltunk, büszkén emlékezünk 
arra, hogy vele egy és azonos szellemi örökségnek vagyunk birtokosai. 
Kezelési költségeit is Piarista diákok fedezték. A szentostyával megerő
södve tért örök nyugalomra. A magyar nemzet, a sírjánál lerótt kegyelet-
tel mutatta meg őszinte elismerését halott miniszterelnöke iránt. 

A SZERKESZTŐ. 
++++++ 

A MAGYAR TÁVÍRATI IRODA jelentette, hogy ANTALL JÓZSEF 1993 dec.12-én, 
vasárnap d.u. 5 óra 12 perckor ( budapesti idő szerint ) hunyt a le örök
re szemét a fővárosi SOTE kórházban. A miniszterelnök 62 éves volt. 

+++++ 
A WASHINGTONI (Wash.DC,USA.,) KÖVETSÉG JELENTÉSE: 
" Kedves Magyar Testvéreim! 
Megdöbbenéssel kaptuk a hírt: Antall József, az új demokratikus Magyaror

szág első miniszterelnöke nincs többé. 
Az ország népe és a magyarok szerte a világban az utolsó pillanatig re

ménykedtek, hogya sors meg fog kímélni minket ettől a csapástól. Nem így 
történt. 

Antall József példaadó hősiességgel viselte a reá háruló óriási fele
lősséget halála percéig. Integritása, feddhetetlen jelleme, bátorsága,po
litikai tudása és eredményei máris történelmünk nagyjai közé sorolják. 

Talán Kossuth óta nem volt olyan magyar politikus, akit a külföld eny-

- 14-



nyire ismert, becsült és tisztelt. Az általa kialakított politikai sta
bilitás az ország legnagyobb értékévé vált, amely meghatározta szerepün
ket és helyünket a kialakuló Közép-Kelet-Európában. 

+++++ 

ANTALL JÓZSEF ÉLETRAJZA: 

Antall József 1932, ápr. 8-án született Budapesten. 
Tanulmányait a Piarista Gimnáziumban végezte 1942 és 1950 között. 

1950-től hallgatója volt az Eötvös József Tudományegyetemnek,ahol tanári, 
levéltárosi, könyvtárosi, múzeológiai diplomát szerzett, majd bölcsész
doktor lett. 

Az 1956-os forradalom aktiv résztvevője, a forradalom leverése után le
tartóztatták, vizsgálatot folytattak ellene. 1960-tól könyvtárosként dol
gozott, 1963-tól jelentek meg tudományos dolgozatai.1964-től 25 éven át 
a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban dolgozott, 1984-től főigazgatóként. 

A Magyar Demokrata Fórum alapító tagja, a párt II.Országos Gyűlésén 
választották elnökké. 

Az 1990. évi választásokon párt ja budapesti listáján szerzett mandátu
mot. 1990. máj.2-tól kormányra kerűléséig az MDF képviselőcsoportjának 
vezetője. 

Máj.3-án a választásokon győztes parlamenti párt vezetőjeként az állam
főtől kormányalakítás i megbízást kapott. Máj.23-án a parlament is megvá
lasztotta az ország miniszterelnökévé, és elfogadta kormányprogramjának 
irányelveit. 

+++ 

" ..• Amúgy sem vágy tam hosszú életre, hosszú élet helyett inkább cse
lekvő életre vágy tam ... " Ezt mondta 1990 dec.23-án, a hírhedt "taxis-blo
kád" után, éppen egy kórházi altatásból felébredve. 

A SOTE Oktató Kórházban ápolták. Nagy lelkierőre vallott, hogy halálos 
betegen, betegágyán fekve is irányított, figyelte az eseményeket. A kor
mányfő nem akart lemondani, így hát Boros Péter belügyminisztert jelölte 
ki helyetteseként betegsége idejére. 

Halála napján a TV HÉT c. műsorából tudtuk meg a hírt, - ahol megkérték 
a honpolgárokat, tegyék ki a fekete zászlót, ( volt, ahol meg is tették,) 
és egy szál gyertyával menjenek az Országház elé. 

Tolmácsolták a végrendeletét, hogy ne vegyenek neki koszorút, hanem a 
virágra szánt összeget a Batthány Alapítványnak adják oda.- Azt is közzé
tették, hogy a külföldről érkező tisztelői csak a határig vegyék meg a 
jegyüket, a határtól 50%-os vasúti jegyet kapnak. Ez vonatkozott a vidé
kiekre is. 

A ravatalozás 17-én, pénteken az Országház kupolacsarnokában volt. Az 
ország népe 12 órától 20 óráig búcsúzhatott a kormányfőtől. 

A TV kisebb-nagyobb megszakításokkal közvetítette a ravatalhoz vonú
lók képeit. Jómagam 4 órára tudtam a Parlament elé érni, ahol már hatal
mas tömeg kígyózott több irányból a főbejárat elé. 

Kizártnak látszott, hogya 8 órás határidőig az egyre áramló tömegnek, 
akár a negyede is bejuthasson, ezért a tömegre való tekintettel, elren
del ték, hogy mindenkit be kell engedni a kupolacsarnokba . - A belépők az 
előcsarnokban lévő vendégkönyvekbe írhatták be nevüket.- A miniszterel
nök koporsója a kupolacsarnokban volt felravatalozva. Koporsójánál kandel
láberek álltak és a kereszt.- A koporsó előtt a család óriási koszorúja, 
fehér liliomokból, - oldalain pedig a kormány nemzeti trikolort mintázó 
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.... 

koszorúja és virágokból kirakva a DMF koszorúja állt.- A koporsót dísz
egyenruhás őrezredi katonák őrízték. A koporsó azzal a zászlóval volt 
letakarva, ami a miniszterelnöknek a dolgozószobájában állt. 

A kegyelet egyszál virágait a jobb és abaloldalra helyezhette el a 
gyászolók sokasága. Teherautókra való virág gyűlt egybe .........• " 

+++++ 

AM. Kir. Csendőrség tagjai is csatlakoznak a nemzet gyászoló többségéhez és meg
hajtják az elismerés zászlaját azon Miniszterelnök előtt, aki a Testület meggyalázott 
hírnevének jóvátétele útját megnyitotta számunkra. 

+ + + + + 

Vitéz ÁGHY AS BOTH ZOLTÁN m.kir. csendőr 
ezredes,a Souverain Szent László Társaság 
és Rend lovagja, az Arany Vitézségi Érem 
tisztek számára, a Bronz Katonai Érdem
érem a Katonai Érdemkereszt szalagján a 
kardokkal és más háborús és békekitünte
tések tulajdonosa, a volt máramarosszi
geti osztály parancsnoka, súlyos beteg
ség után a Bel-Air Health Care otthonban 
Millwaukee-ben (Wisc.USA.) 1993.X.11-én, 
97 éves korában meghalt. 

Barlahidán (Zala vm.) született 1896. 
XII. 7-én. - 1913-ban, a pécsi hadapród
iskolából a IV.évre Budapestre, a Ludo
vika Akadémiára helyezték, ahol a Iv.év 
elvégzése után 1916.VIII.18-án zászlóssá 
avatták. 

Első beosztása a marosvásárhelyi 22. 
honvéd gy.e. volt, mellyel az orosz harc-
téren, majd az olasz fronton,s végűl Er-
dély védelmében a Székely Hadosztályban 

A Vezetőség. 

harcol t. Vitéz ÁCHY ASBOTH ZOLTÁN 
1921-ben belépett a Csendőrséghez,hol 

a csendőrtiszti tanfolyam elvégzése után 
1896,X11.7 1993. X. 11 

Szombathelyre, az őrsparancsnoki iskolához helyezték oktatótisztnek. 
Később Kárpátalján szolgált, s a 2.hadsereg területén alakulatával 

tábori csendőri szolgálatot teljesített a visszavonulásig. 
1951-ben Bajorországból vándorolt ki feleségével együtt Milwaukee-be 

leányához. Itt vezette az MKCsBK helyi csoportját éveken át. 
1989-ben jobboldali agyvérzést kapott, majd a tüdőgyulladásból már nem 

tudott felépűlni. 
Temetése 1993.X.23-án ment végbe az ágosthai evangélikus egyház szer

tartása szerint, Nt. SZŰCS JÁNOS lelkipásztor imádkozott. Életének ki
emelkedő eseményeiről ESZES MÁTYÁS pc.fhdgy. emlékezett meg, aki egyben 
képviselte az MHBCsK közp.vezetőjét,s tette le Közösségünk koszorúját. 

A Wisconsin Memorial temetőben helyezték örök nyugovóra. 
Gyászolják: leánya PALLAGI VICTORNÉ DALMA, veje PALLAGI VIKTOR,2 uno

kája, 5 dédunokája, rokonai, kiterjedt baráti köre és bajtársai. 
Híven, Becsülettel, Vitézűl élt, harcolt és dolgozott. Kérjük a Minden

hatót, hogy adjon hűséges Bajtársunknak nyugodalmat, békességet ,pihenést , 
lelkének pedig az Örök Üdvösség kegyelmét. 

A viszontlátásig Isten Veled Zoltán Bácsi! 
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VITÉZ ÁGHY ASBOTH ZOL T ÁN 

KITÜNTETÉSEI ÉS A MKCsBK PIROS-FEHÉR-ZÖLD KOSZORÚJA 
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Vitéz MÁDI KISS LÁSZLÓ m.kir. csendőr alezredes, a Bronz Katonai Ér
demérem a Katonai Érdemkereszt szalagján a kardokkal és más kitünteté
sek tulajdonosa, a székelyudvarhelyi cső.osztály parancsnoka Budapes
ten, 1993.IX.14-én 95 éves korában elhunyt. 

1898.V.23-án született Nagyváradon, hol apja, László, cső.szárnyparancs
nok volt. 18 éves korában besorozták Pozsonyban a 13.h.gy.ezredhez. Az 
orosz és az olasz harctéren szolgált. A fegyverszünet után alakulatával 
hadnagyként szerelt le Pozsonyban. 

1918-ban jelentkezett a csendőrséghez, s a tisztitanfolyam elvégzése 
után a debreceni kerületnél kezdte meg szolgálatát. Különböző beosztások 
és tanfolyamok elvégzése után 1942-ben székelyudvarhelyen osztályparancs
nok. A román betörés után a harcoló alakulatokkal együtt Budára vonult 
vissza, hol 1945-ben orosz fogságba estek. 1949-ben került haza és Bu
dapesten 12 évi börtönre ítélték, melyet II.fokon 8 évre változtattak. 
A szabadságharcosok Márianosztráról kiszabadították, de a forradalom le
verése után újra elfogják és csak 1959-ben szabadúlt Vácról. 

Családját anyósáék vették gondjaikba, kikkel szeptemberben kerültek 
össze. Megkezdődött új életük, ő, mint kazánfűtő, felesége a női szabósá
got tanúIta ki. 1981 áprilisában, 83 éves korában mehetett nyugdíjba. 

1989-ben folyamodványára elítélését törvénysértőnek mondták ki és 92 
éves korában megérhette, hogy visszakapta elorzott becsületét 'és teljes 
jogú állampolgárságát, melyet haláláig, 95 éves koráig élvezett. 

Elhamvasztották és 1993,IX.29-én temették a ref.egyh. szertartása sze
rint, a Farkasréti temetőben. 

Gyászolják: Özvegye KISS LÁSZLÓNÉ, szül. KIRÁLY ILONA, gyermekei LÁSZLÓ 
és GÁBOR, azok családjai, testvérei, kiterjedt rokonsága és bajtársai, 
s akik szerették. 
Rendkivűl becsületes élete és a méltatlan üldöztetése olyan megbecsü

lést váltott ki Magyarországon, hogy Pálfalvy Nándor író az " Esküszöm, 
hogy hű leszek!" c. könyvében ezt meg is örökítette. 

VITÉZ MÁDI KISS LÁSZLÓ 

1898.V.23 - 1993.IX.14. 
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HŰSÉGES BAJTÁRSUNK, NYUGODJÁL BÉKÉBEN! 

VITÉZ MÁDI KISS LÁSZLÓRÓL SZÓLÓ KÖNYV NÉHÁNY RÉSZLETE: 

Igau4gU&ymlnlszter Úri 

EU tizenhárom ~v óta &yötr6deS család k~r 
k"uelmet Miniszter Úrtól testv~re - IlIet
VP férle ~S apla 1l4tndra. Nagyon k~rlUk le
gyen tUrelme II Itt fplsoroltak elolvasásá
hoz é. szíve a me"hallgat4shoz. 

K I s s l á s z I ó (szU letett Nagyváradon 1690: 
mái .) volt - Székelyudvarh .. lyen szolgálatot 
telles,'teS - csend<'ír alezred .. s 1945. f .. b,uár 
havában Budán orosz fogságba esett . 1951. 
decI'mber havdban a fogsdgból hazakerUlve 
vádat eltleltek ellene ~s 12. ItIaid másodfo
kon O éne ít"lt"k. miután az .ds6fokú ít~let 
több vádpont)a megdeSI!. (gy megdeSlt a par
IIzá"Uldöz~s. mivel Udvarhely meuébe" 
nem is voltak partIzdnak. A zsidók össze
szed"se. mini mindp" vidék .. n 011 ls meg
Hlrtént a rendel .. t""k mellfelelo5en. de a 
vádlott a felso5bb bíróság m'>gállapítdsa sz,,
rint is _a rend"letek v~grehaitásán lúl
llleneSleg önhatahnllag semmit nelll telt." 
HIggadi, embert sze,eteS t"r~szete. neve
I"" .. ,lik!oflta ali ls. hogy .. ml,..rell humAn"" 
bá"ás'II<Klra IIgyelnll'z"'sse. maga "edig il 

most lIudapesten lakó Roros I'ál és felest!
ge. zsidó szdrmazdsú eut!nekn .. k életét .t!s 
vagyonát salát biztonsága veuélyeztet"so!
vel megmentse. 

Az októberi események alkalmával MárIa
nosztrdról - a többi politikai fogollyal 
"IO'UIt - eSt ls kiengedték a btlrtönb61. KI-

PáffaM Nándor 

•• •• 

ESKUSZOM, 
. " HOGY HU LESZEK 

19 

HÁlÓZ .... T KFT. BUDAPEST 
1990 

azonnal bekapcsolódott a nehéz épít6 mun-
kába . • 

Kiss lászló elitt!lt jelenleg Vácon tölti bün
tetését . ahol a gombüzemben dolgOZik. A 
kiszabott 8 esztendeSt 13 hónap h'lán kitöl
tötte. 

Az eg4sz család abban reménykedett . hogy 
a szokásos eunegyed r"sz .bUnt"téseleng"
d"sben 6 is részesül. VIlvei ez kétségbeesett 
várakodsunk etten"re sem tört"nt meg. 
ez"rt fordulunk bizalommal és reménny,,1 
Miniszter Úrhoz - bizva iguságoss.ígíban 
és emberiességo!ben . - és kérjük. hogy Kiss 
lászló el,téltnek kegyelmet adni méltóztas
st!k . 

Mindannyian biztosak vagyunk benne. hogy 
Kiss László munkásság~ nemcsak családjá
nak. haMm áltamunknak is haszná,. fog 
válni. 

Kiss lászló etitélt I. fokú itéletét a buda
pesti katonai törv~nysz~k Kb. I\:. 2366/1951. 
mig a II . fokú itéletét a budapesti Katonai 
fo5törvénysz~k II. tt~O/1951. sz. alatt hozta 
meg. Nevez~tt j"l .. nleg ;1 váci bUnteto5int~
zetben 9Z~.9~9 számú rab . 

B u d a p e s t. 1950. ápri lis "! . 

Kiss lászlón .. sz. 
Király Ilona - feleség'! 



DELI BENŐ BAJTÁRSUNK HALÁLÁRA. 

Fájdalommal értesítem Testületünk tagjait és volt intézettársaimat, 
hogy DELI BENŐ cső.fhdgy., életének 75. évében, 1993 nov.7-én elhunyt. 
"Szólott az Úr és neki mennie kellett." " 
1993 nov.12-én temettük el a ceglédi Kálvária-temetőben a ref.egyh.szer
tartása szerint. Végső útjára elkísérték testületbeli bs-ai: LÁM BÉLA, 
RADNAY LÁSZLÓ, FRÁTER JÁNOS ,és PERJÉSI GYÖRGY, valamint a M.Kir.Rákóczi 
Ferenc Honvéd Reáliskolai Nevelőintézet vele együtt érettségizett növen
dékei: SZENTKIRÁLYI FERENC, KRUDY JÓZSEF, GÖRGÉNYI JÁNOS és SZENTISTVÁNY 
JÓZSEF. KÁRPÁTHY TAMÁS csípőműtétje miatt, csak a Nyugati p.u.-i gyüle
kező helyig tudott eljönni ... Zord időben a gyászolók tömege, a rengeteg 
koszorú és csokor között, mintha barátját búcsúztatta volna a tisztele
tes úr a Sztáray Mihály ref.egyház vegyeskarának megható énekétől kísér
ve,amelynek BENŐ bajtársunk 1966 óta nem csak szervező, hanem gyönyörű 
basszus hangjával tevőleges tagja volt. A temetésen jelen voltak a r.k. 
egyház tisztelendő urai is, kántoraikkal együtt. Benő muzikalitása már 
gyermekkorában megmutatkozott. A soproni intézetünk zenekarának tagjaként 
és a külturális rendezvényeinken, de esténként az Attila-szobor tövében 
is tárogatózott. Hamvainak sírbatétele előtt Szentistvány József, volt 
növendéktársa megrázó erejű és katonás hangvételű búcsúbeszédében ismer
tette Benő életpályáját a kőszeg-soproni iskoláktól kezdve a soproni 4. 
honv.gy.e.önk.isk-án át a Ludovika I. és II. Főcsop.-ban eltöltött tanul
mányi évekig. A Bólyai Műszaki Akadémián avatták hadnaggyá 1940,jul.4-én. 
A cső.tiszti tanfolyamot 1940/41-ben végezte el. A prbcső. szolgálati hó
napjait Mecsekszabolcson és Kalocsán töltötte el. Szolgálati idejét Szi
lágysomlyón kezdte el mint szny.pk.h., majd Makóra kerűlt a gy.tanalosz
tályhoz, mint oktató tiszt. 

1943 máj.1-én főhadnaggyá léptették elő. 1943 augusztusában házasságot 
kötött Egry Erzsébettel, akinek bátyja is cső. "tiszt volt.A hadműveleti te
rületen a 3.hds. RSzKTG áll.-án szolgált. Ausztriából hazatérve az oro
szok a kievi hadifogoly táborba hurcolták ki, ahonnét csak 1948 májusában 
tért vissza. Ekkor őrízetbe vették és a Kat. Politikai Osztályra kísérték, 
ott a népügyészség elbocsátó levéllel szabadlábra helyezte. Néhány hónap 
elteltével egy koncepcionált perben 4 évi börtönbüntetés re ítélték, amit 
a NOT másodfokú ítéletével 15 évi kényszermunkával súlyosbított. Fogsá
gának és börtönéveinek legnagyobb részét a Dél-Buda int. táborban, a Gyűj
tőfogházban, vácott és az oroszlányi szénbányában töltötte el. A bányá
ban egy csile " 4 bordáját betörte. 

1956-ban érkezett haza. Hűséges felesége 12 évig várt reá. Itthon klf. 
munkákkal, mint "megbízhatatlan elem" kereste kenyerét Cegléden. Volt kő
műves, fűtő, kocsikísérő, raktáros. 

Romló egészsége miatt 1977-ben leszázalékolták. Énekelt a Szt.Cecilia 
énekkarban és a Vasas Dalkarban és az öt búcsúztató Sztáray Mihály ref. 
vegyeskórusban. Vendégszerepelt Lengyelországban, Kassán, Galántán, utól
jára Erdélyben. Makói legénye újságokban kerestette: " Míg él, el nem fe
lejti! " Egy vadásztöltény gyutacsa belecsapódott egyik szemébe és megva
kúlt. A másikon 1993-ban szürkehályog keletkezett. A Rókus-kórházban kül
földi bajtársak segítségével megoperálták és visszanyerte látását. Fele
sége, gyermekei és unokái megható szeretettel vették körűl. De nem hagy
ták magára soproni intézettársai sem. 

1993 nov. 7-én este rosszúl lett. Sem kezelőorvosa, sem a mentők már nem 
tudtak rajta segíteni. Meghalt! 

" Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre el
hívattál és amelyről vallást tettél szép vallástétellel sok tanu előtt." 
( pál I. levele a Timotheusokhoz 6: 12. ) 00 
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KISS KÁROLY bs-unk értesített 1994 feb. 9-én arról, hogy: 
NAGY SÁMUEL szkv. bs-unk felesége, szül. FISHER MAGDOLNA ( 1921-1993 ) 

rákba szenvedő hosszú betegség után 1993 okt. 23-án meghalt. 
Nagy részvét mellett kísérték ki utolsó útjára a Missisagua-i temető

be. 
Gyászolják: férje SÁMUEL, fia ISTVÁN, két unokája, három nő testvére 

férjeikkel, valamint kiterjedt rokonsága és nagy baráti köre és bajtársai. 
+ + + + + 

SZABÓ GYULA ( Lutz, florida, USA,) 1994 jan.14-én értesített arról, hogy: 
OBIS ANDRÁS cs.szkv., aki a Kassai VIII.kerületnél szolgált 1943-44-45-ig, 

1993-ban elhunyt . 
Temetése Nagyecseden (Szathmár vm.) volt. 
GyásZOlják: Gyermekei összes hozzátartozóival, rokonai, barátai és mi, 

harcos bajtársai. 
" Isten Veled, Bandikám! Míg éltél, szerettünk, meghaltál, nem feledünk!" 

+ + + + + 

Dr. CSÁSZI FERENC, csendőr hadbíró szds. 1993 okt. 7-én Szolnokon el

hunyt. ( J.R.D. Ausztria ). 
+ + + + + 

NEMESHÁZI ISTVÁN váratlanúl meghalt. 
Zalaegerszeg, 1993.nov.20.-) 

+ + + + + 

SZENTMÁRTONI ERNŐ leveléből 

DECKER JÓZSEF bs-unk 72 éves korában elhunyt temetése okt. 6-án Buda
pesten a Rákoskeresztúri temetőbe ment végbe. Több csendőr és honvéd 
bajtárs vett részt a temetésen. 

+ + + + + 
HAJNAL JÁNOS fhdgy. meghalt Budapesten. 

+ + + + + 

TAKÁCS JÁNOS bs-unk 1993 szept.30-án 80 éves korában Lake Elsinor (Cal., 
USA) Sedco Hills-en elhunyt. Hamvait hazaszállítják. 

Gyászolják: Felesége, TAKÁCS ESZTER, húga Merácz Károlyné ( Budapest), 
unokaöccsei Takács Thomas családjával, Merácz Károly, Merácz Thomas, 
unokahúga i Hidegh Pálné ( Takács Livia ) Budapesten, Merácz Ildikó 
MuhI József és MuhI László családjaikkal,Gergely Ferenc,Biki Julia és 
Brasnyó István családjaikkal ( Szerbia ) és Dél-Kaliforniai Magyar Bará
tai és bajtársai. 

+ + + + + 

VÖRÖSVÁRY ISTVÁN a Kanadai/Amerikai Magyarság főszerkesztője 1993.dec. 
7-én Torontoban(Ont .. Kanada) elhunyt. (Hadak útja 1994.jan.-) 

Hosszú éveken át az ő nyomdája állította elő a mi Bajtársi Levelünket is. Emlékét 
megőrízzük. (Szerkesztőség) 

++ + + + 

- 21 -



VOROS IMRE m.kir.csendőrőrmester a budapesti Központi Közlekedési Pa
rancsnokság állományában, a m.kir. Csendőrség 100 éveSLalapítási Jubile
umi Díszérem és Emléklap tulajdonosa, az MKCsBK hely~eli csoportjának 
készséges, együttműködő tagja, majd volt vezetője, a 'Központi Vezetőség 
pénztári ellenőre bátran viselt súlyos betegségben 1993.XI.3-án otthoná
ban csendesen elhunyt. 

Csabrendeken (Zala vm.) született 1915.aug.17-én többgyermekes gazda
családból. Katona idejét a 103. Nehéztűzérezrednél Sopronban töltötte. 
Utána a Csendőrséghez lépett bé, hol őrmesterré léptették elő. 

A háború befejezése után Kanadába vándoroltak ki 1949-ben, hol először 
Madsen-ben (Ont.,), majd 1952-ben Calgary-ban telepedtek le, hol a Foot
hills Steel Foundry-nál dolgozott, mint annak megbecsűlt alkalmazottja 
nyugdíjazásáig. Egyháza és a MKCsBK csoport készséges, együttműködő tag
ja volt haláláig. 

Nov. 8-án az Árpádházi Szt. Erzsébet r.k.templom 
plébánosa Ft.MOLNÁR ISTVÁN temette, vitéz RÁCZ 
ISTVÁN bajtársa és régi barátja búcsúztatta. Ko
porsóját a csoport nemzeti zászlója takarta, s a 
mise végén a gyászoló közönség elénekelte a Him
nuszt. 

Gyászolják: özv. VÖRÖS IMRÉNÉ RÓZSI, négy leá
nya, azok családjai, több jóbarátja és bajtársai. 

A temetés után a Család halottitort adott,hol 
az Elhunyttal kapcsolatos kirándúlások, hor
gászélmények is szóbakerültek. A Gyászoló Közön
ségnek megjelenése és részvétéért a Család kéré
sére dr.KISS GYULA mondott köszönetet. 

Nyugodjék Krisztus békéjében. (KGY) 

+ + + + + 

VÖRÖS IMRE 
1915 - 1993 

Id. KARACS LÁSZLÓ csendőr fötörzsőrmester 1993 aug. 5-én maJ es gyomor
rákban Torontoban (Ont.Kanada) elhunyt. Az Ungvári csendőrzászlóaljnál 
volt segédoktató. 

Temetése aug.10-én volt. Gyászolják: felesége ILONA, gyermek LESLIE, 
unokája JUDITH . Az INTERMENT YORK CEMETERY-ben helyezték örök nyugovóra. 

The Toronto Star 1993 aug.8-iki szám, A Szerkesztőséghez érkezett 1993 
nov. 16-án ) 

+ + + + + 

KOVÁCS MÁRTON tb.cső.gk.osztály állományának főhadnagya 1993,okt.15-én 
Calgaryban máj rákban - emphysemá-ban meghalt. 

1911 jun.25-én Besenyszögön (Szolnok vm.) született. Iskoláit Szolnokon 
végezte. 1957-ben jött Kanadába, Calgaryban telepedett le. Szorgalmas, 
cselekvő tagja volt a Szt. Erzsébet r.k.templom Férfi Egyletének, a Szé
cheny Társaság-, a MKCsBK- , az MHBK-, a Magyar Kultur Egyesületnek, a 
Szt.László Souverain Társaság lovagja, Father Doucet Assembly-nek 4th 
Degree Knights of Columbus. Ugyancsak érmet nyerő tagja volt a Magyar 
Nyugdíjasok Énekkarának. Mint pénztáros működött majdnem mindegyik Egy
letnél és ugyancsak tagja volt a Board of Directoroknak a Calgary Credit 
Unio Assc.-nak Fiatalabb korában sokfelé útazott, hogy pénzt gyűjtsön a 
toronto i egyetem magyar szakositása megalapítása és fenntartása részére. 
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Temetése 1993,okt.20-án ment végbe a Szt.Erzsébet r.k. templomból 
Ft.MOLNÁR ISTVÁN Calgary-i lelkész és Rev. GOMBOS MIHÁLY Edmonton-i lel
kész végezték el a gyásszertartást.Koporsóvivői: Rada Tibor,Dániel Gyu
la, Kiss Gyula jr. Berdin Árpád, Csák Attila és Horváth István voltak. 

A búcsúztató beszédet Dr. Kiss Gyula közp.vezető bs. mondotta az alábbiak 
szerint: 

II Mélyen Tisztelt Gyászoló Közönség! 
A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség nevében szeretnék búcsút ven

ni KOVÁCS MÁRTON m.kir.tartalékos honvéd fhdgy. úr, Közösségünk tisztelet
beli tagjától, aki okt. IS-ére virradó reggel, 82 éves korában visszaadta 
hűséges lelkét Teremtőjének. 

Szeretném elmondani, hogy ő, aki szívvel, lélekkel és anyagiakkal is 
bőkezűen segítette, támogatta Egyházát, s megannyi emigrációs magyar nem
zeti tudományos egyesületet és összefogást: egy kicsit a mienk is volt. 

Marci bs.-unk 1911 jun.2S-én Besenyszögben született és jól ismerte a 
Csendőrséget. Ez a Testület vigyázott az ő szülőfalujára. Egé~~en bizo-
nyos, hogy gyermekkorában többször nézegette a C I II ld 
besenyszögi lovasőrs szolgálatba induló és ha- agary era 
zatérő járőreit. Mond~ 

A szolnoki kereskedelmi iskola diplomájával October 18,1993 
vonult be önként katonának. 

A háborúban a 101. gépkocsizó tanezred állo
mányában vett részt. A háború után a Fegyver
neki Termelő Szövetkezetben dolgozott, mint 
könyvelő, 19S7-ben ~ivánaorolt Kanadába,Cal
gary-ba. Először takarít6 munkát vállalt,mint 
annyian. Ő az Empress Hotelben kezdte. 

Hamar egymásra találtunk, hiszen fennmaradó 
idejét a magyar közösségnek szentelte. Már az 
első időktől kezdve lelkes vendégünk volt pik
nikeinken, a csendőr-teaesteken és az éven
kinti Csendőrnap-i megemlékezéseken. Megértő, 
együttérző, támogató jóbajtársunk volt akkor 
is, mikor a megkülönböztetés és rágalmazás a 
katonai emigráció egységét is megbontani i- KOVÁCS MÁRTON 
gyekezett. örömmel öleltük magunkhoz, mikor 1911 1993 
fölkérésünkre Közösségünkben TISZTELETBELI 
Tagságot elfogadta. 

Most, mikor eljött a búcsúzás ideje, szeretettel, köszönettel emlék
szünk Reád, Marcikám. 

Kérjük a Mindenhatót, fogadja be hűséges lelkedet üdvözült bajtársaink 
lelkei közé és ítélje meg Neked itt a földön elszenvedett szenvedésért 
az örök üdvösséget, elfáradt testednek pedig adjon békességes pihenést. 

Isten Veled, Marcikám! 
BAJTÁRSAIM: Énekeljük el a Himnuszt ..... " 

Gyászolják: Magyarországon élő testvérei, azok gyermekei, számos ba-
rátja és bajtársai. (KGY) 

+ .+ + + + 
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Otthoni levélből: " Igen szomorú hírrel szolgálhatok, hogy baj tár-
saimat felkutató egyik kereső lapomra válasz érkezett a posta jóvoltából. 
Dr. nemes Varga Ferenc cső.g.százados, Pilis községben (Pest vm.) meg
halt. Hogy mikor és milyen körülmények között, azt nem tudom, de a kuta
tást megkezdtem utána. Annakidején 1940/41-b~na Győri cső.oszt.gh.f-e 
volt és vele együtt szolgáltam NARAY ezds.úr pság-a alatt. Igen jó 
bajtárs volt .... " (P.Gy.) 

+ + + + + 

vitéz DARABONT FERENC tű. fhdgy. MHBK csop. vezető, a MKCsBK 
tiszteletbeli tagja, a Bajtársi Levél levelező munkatársa, a Magyar Cser
készet újjáépítője, 76 éves korában elhunyt. 

+ + + + + 

HAJNAL JÁNOS g.fhdgy. a Galántai zlj. állományában szolgált,Budapesten 
elhunyt. 

1915.IV.11-én született. 
+ + + + + 

BORBÁSI FERENC m.kir.cső.őrmester, született 1913,jul.10-én. Az 
Adelaide-i csoport 4 évtizeden át hűséges tagja, Adelaide-ben (Dél-Auszt
rália) 1994, jan. 27-én, második szélütés követően elhunyt. Jan.29-én 
a Regnum Marianum magyar kápolnában tartott gyászmise után a temetőben 
a csop. vezetője búcsúztatta. 

Gyászolják: Felesége, két fia, szá~~ barátja és csendőr bajtársai, 
akik kikísérték a temetőbe utolsó útján. (U.M.) 

+ + + + + 
LUKÁCS LAJOS m.kir. csendőr szakaszvezető, szül.1915,jul.3-án,Emőd-ön 

(Borsod vm.,) 1993,szept.3-án hirtelen szívroham következtében Adelaideben 
meghalt. Végakaratának megfelelően az Adelaide-i katedrálisban felravata
lozták és a gyászmise után a temetőben, a csoport vezetője búcsúztatta. 
Számos bs-a, barátja kísérte ki a temetőbe. 

Magányos, boldogtalan életének vetett halála véget. Nyugodjon békében. 
( U.M. ) 

+ + + + + 

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 . 

A VEZETŐSÉG. 

+ + + + + 
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III. 

BESZÁMOLÓK A BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGEK ÉLETÉBŐL. 

SIMONYI ISTVÁN bs-unk 
rendezésében az ELSŐ 
CSENDŐRNAP (1945 óta) al 
kalmából küldött üdvözlet: 

" Kedves Gyulám! 
Szeretettel gondolunk Rád, 
valamint az itt meg nem 
jelenhetett élő és eltá
vozott bajtársakra, szám
talan hősi halottunkra, 
mártírunkra, a fél évszá
zadnyi kényszerű kihagyás 
után végre megrendezett 
első nyílvános, hazai or
szágos ünnepi összejöve
telünkről. Légy szíves 
tolmácsold ezt a hazától 
távol élő bajtársi kö
zösségeknek is. Szívből 
ölelünk és üdvözlünk 
mindnyájotokat, a régi 
bajtársi szeretettel: 

HÁGI,1994,febr.13-án 
Simonyi István s.k. 

mint rendező és 

26 s.k. aláírás. 

MAGYARORSZÁG. 

+ + + + + 

Válasz: II Kedves Pistám! Köszönjük a figyelmet. Lélekben ml IS ott lettünk volna. 
További erőt és egészséget kívánunk Mindnyájatoknak és ölellek Benneteket 
szeretettel: Dr. Kiss Gyula Közp. Vezető ... II 

+ + + + + 

ÉSZAKAMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 

CLEVELAND (Ohio,) A Magyar Csendőrök Családi Közössége (MCsCsK) 1993-ban 
is megrendezte hagyományos Szilveszter-Bálját a Pokrove Ukrán templom 
nagy-termében (6812 Broadway) dec.31.-én. 

At évről évre visszatérő közönség ezen alkalommal is jó előre bebizto
sította a bál megtartását és 220 vendéggel mindvégig kiváló hangulatban 
szórakoztak. Zenét, a 25 éve játszó közkedvelt HEGEDŰ S KÁLMÁN és zenekara 
szolgáltatta. A közönség nagyon meg volt elégedve ( tiszta bevétel 2000 
dollár volt) és ezúttal is újabb erkölcsi sikert értek el, függetlenűl 
attól, hogy Pokrová-nál vezetési változások voltak. 
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Még Karácsony előtt otthoni ak megsegítésére elküldtek 1,500.00 dollárt, 
míg helybeli segélyezésre 300.00 dollárt fordítottak. 

A sok éves gyakorlattal rendelkező Rendező Bizottság élén MOLNÁR IST
VÁN a MCsCsK elnöke, valamint v. KEMES LÁSZLÓ helyettesét a fáradhatatlan 
előkészítő munkáért teljes elismerés és díc~éret illeti. 

+ + + + + 
Ugyancsak CLEVELAND (Ohio) 
Testületünk alapításának 113-ik évfordulóján a MCsCsK tagjai, barátaik 

vendégeikkel együtt az Evangélikus Templom nagy-termében emlékeztek, 
Csendőrebéd keretében, 200 személy részvételével. 
Bevezetőnek előadták MARSSÓ ÁGI és néhai dr. REKTOR BÉLA egyetemi ta

nár bs-unk 1958-banJ csendőrnapi hangszalagját. Utána Nt. LUKÁCSI ev.lel
kész emlékezett meg a m.kir. Csendőrségről, teljesítményéről és veszte
ségeiről. Ezután MOLNÁR ISTVÁN a MCsCsK elnöke felolvasta az elmúlt év
ben elhunyt Bajtársak névjegyzékét, majd köszöntötte a csendőrözvegyeket, 
akik részt vettek az ebéden,- miként a múltban is,-: egy szál piros ró
zsával: DOMONKOS LÁSZLÓNÉ, GAÁL MIHÁLYNÉ, v. MEGAY LÁSZLÓNÉ, LÉNÁRT BÉ
LÁNÉ, NAGY JÁNOSNÉ és NYILAS IVÁNNÉ . 

Utána beszámolt a múlt évben kiutalt segély és adományokról: 

Karácsonyi Segély ....... $1,800.00 Erdélyi Bizottság ...... $200.00 
MKCsBK Bajtársi Levél 200.00 A 3 magyar Rádióprogr. 100.00 
M.Kir.Csendőrség Magyarországi tánc-

Jóvátétel 200.00 csoport vacsorájára 100.00 
A beszámolóra a közönség köszönő vastapsot, elismerést szavazott meg 

az évek óta megismétlődő gondoskodásért. Vendégük, KAPOSSY KATI meg is 
jegyezte:" Ahol segítségre van szükség, a csendőrök mindíg ott vannak 
adományaikkal!" Az ebédet a magyar és a székely Himnuszok eléneklésével 
fejezték be a vendégek osztatlan lelkesedése és elismerése mellett. (KGY) 

A Csoport nagyszerű munkájához gratulálunk. A Vezetőség. 

+ + + + + 



AUSZTRÁLIA 

MELBOURNE (Vic.) A helybeli csoport 1994 II.20-án tartotta meg szoká
sos összejövetelét Csendörnap alkalmával, Testületünk alapításának 113-ik 
évfordulóján: SZÁDAY BÉLA csoportvezetővel. 

A megemlékezés keretében társaslapon küldték üdvözletüket a Központnak. 

Jól esett megint látni, - legalább aláírásotokat. A nagyon jóleső figyelmet hálásan kö
szönjük, s szeretettel ölel ünk Benneteket: az MKCsBK központja. 

+ + + + + 

M. KIR. CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG 
SYDNEYI CSOPORTJA 

A SYDNEY-I CSOP. CSENDŐRNAPI ÖSSZEJÖVETELE ÉS VÉLEMÉNYE AZ 
ER KöLes I ELÉGTFTFL KFR. DÉSÉBEN : 

SYDNEY (N.S.W.) 1994,II.6-án tartotta meg a csoport 
gyönyörű időben hagyományos kirándulását, piknikjét, 
melyen 50 fővel vettek részt: vitéz nemes TASSÁNYI 
JÓZSEF csoportvezető vezetésével. 

Szokásos köszöntő beszéde után a csop.vezető rátért 
a Kp.Vezető Körlevelére. Kihangsúlyozta, hogy "mennyi 
időpazarlás és költségek voltak 1947 óta és most, 
1994-ben feladjuk magunkat egy olyan államnak, amely 

pedig _{qéretet tett a szabadszó helyreállí tásának és a szabadságnak ... ?" 
Azt javasolta, hogy " várjuk meg az otthoni választásokat a pénz el

küldésével a J(ózpontnak." 
Azt hiszi, sikerült több bs-at is rábeszélnie, hogy nem szabad feladni 

a rehabili tációt ( a jóvátételt Szerk.). Szer inte, ez még hosszú időt fog fel 
emészteni, mire az ügy jóindulatuk elé kerűl elintézésre. Ha 47 évet vár
tunk, hát várjunk még. Tudom, hogy mindenki sietni akar, azzal a tudattal, 
hogy még az életében legyen elintézve." 

Egyébként mndannyian jól vannak. A IX. Ausztráliai Magyar Találkozón 
jan. B-án megtartott Csendőr-ebéden 70-en vettek részt. 

A nagy tüzeket is megúszták, bár hozzájuk 2 km.-re voltak a lángok, de 
baj nem érte őket .... írja Tassányi Csop.Vezető bajtársunk. 

+ + + + + 
Dr TAMÁS GYULA CASULA (N.S.W.) E hó 6-án tartottuk a szokásos nyári 

piknikünket, ahol 36 cső., barát és hozzátartozó gyűlt össze. 
Az ezévi jan. 4-én kelt körleveled 2.oldalának 1. bekezdése értelmében 

íródottak foganatosítására csak most kerülhetett sor ,ahogy azt a jan. 
19-én írott levelemben - okokat felsorolva - közöltem. Most adódott csak 
alkalom arra, hogy a Testület rehabilitációjára vonatkozó elgondolásodat 
az egybegyűlt nyilvánosság előtt ismertessük. Az erre vonatkozó többség 
véleménye a következő volt: 

Várjuk meg a választások kimenetelét és azután kerüljön a központi 
vezetés részéről komoly megfontolásra a követendő elj árá s . Tevőlegesség 
esetén: ki-ki pénztárcájához mérten egyénileg járuljon hozzá a költségek 
viseléséhez. 

+ + + + + 
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SYDNEY-ben 1994 jan.7-16-ig megtar
tották a IX. Magyar Találkozót,mely
nek második napján (szombaton) déli 
12 órától d.u.3-ig KATONA-CSENDŐR 
ebédet adtak a résztvevők számára. , 

A csendőrök részéről v.TASSANYI 
JÓZSEF a Sydney-i csoportunk lelkes 
vezetője volt egyik főrendezője. 

Gratulálunk a szép magyar és főleg a 
csendőr sikerhez! 

Vezetőség. 

Balról: Az izlésesen összeállított 

16 oldalas műsor címlapja. 

Az alsó képen lévő vitéz SZOM

BATHY LAJOS szép és nagy család

jához őszinte szívvel GRATULÁLUNK! 

-Sydney festival 

Kilencedik 

Ausztráliai 
M,agyar TaláJk.ozó· 

Sydney 
1994J.anuár. 7 -16 - _ .. ,.. 

. .T f _ ... .. 

;:I-A~UV"" Magy. ~ nMIIIn rllldalt • NSW~ Willylf SIOWlilg 

Vitéz .sZOl'lBATHY LAJOS m.kir.csendórzászlós 86 éves korában 
családj a körében Per~ W. A. Austráliában 

1993 feb'ruar l6-án. 
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ADELAIDE (Dél Ausztrália) Az MKCsBK helybeli csoportja 1994.II.20-án, 
vasárnap tartotta meg a Csendőrnapot.A Regnum Marianum kápolnájában 
megtartott szentmisén imádkoztak az elhunyt bajtársakért, majd a Magyar 
Klubban hozzátartozóikkal és vendégeikkel, - 32-en,- társasebéden vet-
tek részt. Az ebéd végeztével UTCZÁS MIHÁLY, (40 éve)csoportvezető, mél
tatta a nap jelentőségét és áldozott az elesett és elhunyt bajtársak em
lékének. Megemlítvén mindazokat, akiket az elmúlt év során veszítettek el. 

A hajdani izmos,(34 fős) csendőr-csoportból, ma már csak 8 cső.bs. él. 
Az idő vasfoga, a négy és fél évtized alatt megtizedelte soraikat. A baj
társakból 3 egészségi állapota nem engedte meg, hogy jelen lehessen. 
( U.M. 1944.111.8.-) 

+ + + + + 

KANADA 

MONTREAL (Quebec) Helyi csoportunk tagjai és vendégeik, 1944.II.13-án, 
vasárnap tartották meg Csendőrnap-i megemlékezésüket a Szt. István Magyar 
Kulturegyletben. Az időjárás azonban hirtelen rosszra fordult, s a máskor 
hűségesen megjelenő közönség nagy részét távoltartotta a megjelenéstől. 
A TV. 40-50 km-es szélvihar jóslásával azonban a belterületen lakókat nem 
tudta megállítani, s a Csendőrnapot mégis megtartották. 

PALLÉR JÓZSEF tb.cső., helyettes csop.vezető vette át a rendezői ten
nivalókat és együttesen elmondták a Magyar Hiszekegyet. Utána üdvözölte 
a vendégeket, s beszédében méltatta a nap jelentőségét. 

A következő szám volt KOVÁCSNÉ ILONKA tb.cső. két szavalata. Előadta 
HAJAS ISTVÁN:" Kakastollasok", majd néhai SPALOVSZKY MIHÁLY tb.cső., a 
csoport volt tagjának: " A Csendőrök," c. versét. Az ünnepélyt a magyar 
Himnusz eléneklésével fejezték be. 

Gratulálunk PALLÉR JÓZSEF bs-unknak, aki megtartotta a hagyományos 
Csendőrnapot a megjelentek számára való tekintet: nélkűl, a csop.vezető 
akadályoztatása mellett is. A megjelentek még sokáig együtt maradtak. 

( Dr. Sz.L. ) 
+ + + + + 

TORONTO (Ont.) Bajtársaink 1994 feb.20-án a 11:15-ös nagymisén a volt 
M.K.Csendőr Testület élő és holt tagjaiért, hősi- és mártirhalált halt 
bajtársaiért szent emlékezéssel ünnepelték a Csendőrnapot a Szent Erzsé
bet Római Katolikus Magyar Egyházközségben. 

Az Evangélikus- Református Egyház Toronto-i csoportunknak szentelte 
1994,11.13, vasárnapi istentiszteletét. TURCHÁNYI SÁNDOR lelkész prédiká
ciójában a következőket mondotta gyülekezetének: " Kegyelettel emlékezünk 
meg a Magyar Királyi Csendőrség megalapításának évfordulójáról. E kivá
ló testület egész fennállása alatt példásan teljesítette kötelességét,
védelmezte a közrendet és biztonságot ... A második világháború idején 
hősiesen harcolt a hazánkat elözönlő bolsevista áradat ellen és állomá
nyának közel kétharmadát vesztette el a csatatereken. Isten adjon örök 
békességet a hősi halottaknak és tiszteletet, megbecsülést a köztünk élő 
csendőr honfitársaink: Dr. SZALONTAY SÁNDORNAK és FINTA IMRÉNEK. Kegye
lettel emlékezünk meg JAKAB . IVÁN, NYIRI GÁBOR, PATAKI JÓZSEF, és KARACS 
LÁSZLÓ elhunyt csendőrtestvéreinkről. 

Köszönjük a meleg, megtisztelő szavakat és igazságunk nyílt hirdetését. Vezetőség. 
+ + + + + 
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CALGARY (Alberta) A helybeli volt csendőrök és barátaik ez évben feb. S-én 
jöttek össze az Árpádházi Szent Erzsébet r.k.templomban, ahol 10 órakor 
Ft.MOLNÁR ISTVÁN plébános úr mondott beszédet és imádkozott elesett
elhunytjainkért, hozzátartozóinkért és a még élő bajtársakért is. A mise 
a Himnusz eléneklésével fejeződött be . . 

Ez után a templom előtt álló Hősiemlékünknél SZELEl JÓZSEF bs., a Ve
zetőség tagja emlékezett meg Testületünkről, meghurcolásáról, de kima
gasló szolgálatáról is. 

Az alábbiakban részleteket közlünk a ki válóan összeállí tott szép beszédből: 
" Meghajt juk az emlékezés zászlaját Testületünk alapításának 113-ik 

évfordulóján .... Kegyelettel gondolunk a M.Kir.Csendőrség hőseire,akik 
Magyarországon és határain túl a közbiztonsági szolgálat teljesítése köz
ben életüket áldozták a rendért és az ország nyugalmáért .... Kegyelettel 
emlékezünk a II.Világháború 11,000 cső. hősihalottra, akik a Magyarország 
határán betört túlerejű szovjet hadsereget megállítani próbálták és azok
nak, akik a harcok mezején és az ország egész területén azokkal harcolva, 
a magyar haza védelmében fiatal életüket feláldozták. 

Kegyelettel őrízzük emlékét mindazon Csendőrbajtársaknak, akik a II.Vi
lágháború utáni bosszú éveiben és az 1956-os Magyar Felkelés utáni bosszú 
éveiben, mintegy 500-an mártírhalált haltak, mert a törvényes rend alap
ján utolsó pillanatig teljesítették a kötelességüket és a háború elvesz-
téséig fenntartották a rendet ..... . 

A kötelességteljesítésért a Testület felosztása következett a 
szovjet hadsereg jelenlétében, annak megbízottja óhaja alapján. Magyar-
országon felborult a közrend ....... Az ÁVO-sok első dolga a M.Kir.Cső-ség 
liquidálása, a csendőrök felakasztgatása, agyonverése, megkínzása és be-
börtönzése volt ...... ötven esztendő telt el azóta ... de a Magyar Köz-
társaság jelenlegi miniszterei a mai napig sem hajlandók a Magy.Kir.Csend
őr testületnek teljes törvényes erkölcsi és jogi rehabilitásához hozzá
járulni, nem akarják a sztalini megkülönböztetéseket eltörölni. .. " 

Beszédét HAJAS ISTVÁN bs-unk örökszép versének utolsó szakaszával fe
jezte be: 
" új hajnalunk,ha felvirradsz 

Ragyogd be sírjukat 
Harmatozd, Ég, álmuk felett 
A vadvirágokat 

Emléküket vigyék tovább 
Az ifjú harcosok 
Hadd álmodják a szebb jövőt 
A Kakastollasok! " 

Majd letette a Közösség koszorúját és elmondották közösen a Magyar 
Hiszekegyet. 

Az ünnepség után FAZEKAS LAJOS és Felesége meghívták házukhoz és vendégűl 
látták a Bajtársakat és Hozzátartozóikat. (KGY) 

CALGARY-ban Feb.6-án,vasárnap d.e.11 órakor a KÁLVIN MAGYAR REFORMÁTUs 
Egyház templomában istentiszteleten vett részt a Közp.Vez. és küldöttség. 
Dr. PUNGUR JÓZSEF lelkipásztor mondott imát és emlékezett meg a m.kir. 
Csendőrségről, annak tagjairól, akik 64 éven át látták el a közbizton
sági szolgálatot. Imádkozott a hősi halottakért, akik életüket adták a 
Hazáért. A Himnusz eléneklése után a Központi Vezető mondott köszönetet 
az együttérző megemlékezésért. (KGY) 

+ + + + + 
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CALGARY-ban 1993 dec. ll-én szombaton 
este hét órai kezdettel a Magyar Harcosok 
Bajtársi Közössége, a M.Kir. Csendőr Ba~- , 
társi Közösség, a Szabadság Harcosok V11ag 
Szövetsége és a Vitézi Rend tagjai 
közösen karöltve rendezték meg a szo-
kásos "Borbála-Est"-et, vacsorával és 
szép műsorral, majd tánccal egybekötve. 

Az est tiszta bevételét különböző jó
tékony célokra fordították. 

+ + + + + 
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Ugyancsak CALGARY-ban a Magyar Harcosok Bajtársi közössége 199 4 
feb.12-én rendezte meg a "Hungária Gála Bál"-t, melynek Védnöksege és 
illusztris vendégei között az MKCsBK-t Dr.KISS GYULA közp.vezető bs. 
képviselte. (KGY) 

+ + + + + 

KANADAI MAGYARO K SZÖVETSÉGE TÁJÉKOZTATÓJA: 

A Szövetség Tisztújító Közgyűlése a TORONTO-(Ont.)-i MAGYAR HÁZ-ban 
zajlott le 1994 decemberében a legnagyobb rendben. A választás ered
ménye, melyet egyhangúlag elfogadtak, az igazgatóság és Dr. NAGY GYÖRGY 
javaslatára: Elnök: GÁBOR JÓZSEF, Alelnök: VARGA ISTVÁN, fötitkár:ANGEL 
JÁNOS. Választásukkal egy fiatalabb generáció került a Vezetöségbe. 
Sok sikert kívánunk további működésükhöz. 

Köszönjük a Fegyveres Erők Muzeumának otthont adó Magyar Ház Vezetősége eddigi 
seg ítségét. 

+ + + + + 

AUSZTRIA 

LIGIST-ről BÁNFAI JÓZSEF bs-unk jelentése szerint: 11 Karácsonyi ünne
pély Grácban. A Christiana Hungaria, Keresztény Magyarok Egyesülete, 
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1993 dec. 20-án 16 h.-kor tartotta az Erzherzog Johann szálloda különter
mében karácsonyi ünnepélyét. A Hiszekegy elmondása után MAYER elnök, töb
b e k k özött üdvözölte a gráci magyar tb. konzult, Mag. Rudolf ROTH-ot,akit 
az elmúlt év nov. 24-én iktattak be hívatalába, NYERS JÁNos atyát a r.k. 
magyar lelkészt, MIHÁLY testvért, a Magyarországról az itteni domokosoknál 
kap továbbképzést, az egyesület alapító tagját: BÁNFAI JÓZSEF-et, a bur
genlandi származású magyar-barát WILDBERGER WOLFGANG alezredest, az oszt
rák hadsereg tagját, aki UNO szolgálatban volt Ciprus szigetén, most az 
54. ezred parancsnoka lett. 

NYERS JÁNOS atya magyarul és MAYER elnök németűl olvasta fel Lukács 
evangéliumát, majd NYERS atya felolvasta a Szentatya imáját. Utána a je
lenlevők fölállva emlékeztek meg az elhunyt magyar miniszterelnökről,AN
TALL JÓZSEF-ről. A következő volt MAYER elnök, aki elmondta Ady Endre: 
"Karácsony" c. versét és annak német fordítását.Az újonnan kinevezett 
magyar tb. konzul, Rudolf ROTH is szót kért és vázolta feladatát, mely 
főleg azt jelenti, hogy szeretné az együttműködést fejleszteni Stájeror
szág és Magyarország között, főleg az ipar és kereskedelem fejlesztése 
céljából. 

A zárószó, a karácsonyi és újévi jókívánságok után a Himnusz eléneklé
sével ért véget az ünnepély. 
Végűlis MAYER főtitkárnő és MART ON REZSŐ titkár karácsonyi csomagokat 

osztott széjjel. (Bánfai József, LIGIST, Ausztria) 
+ + + + + 

IV. 

A MAGYAR ÉLET EGYESÜLETI ÉS 

TÁRSADALMI ESEMÉNYEI. 

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZöVETSÉG 

( K I VONATOK A JELENTÉSBŐL ) 

KÖZPONT: P.O.Box: 68 GARFIELD,NJ.07026-0068.Telephon: (201)-772-8810 
Telefax: (201)-772-5145 

Kedves Pártfogónk! ösztöndíj-Programunk keretében 1993-ban is 5 ország 
vezetőjelöltjeit láttuk vendégűl Adyligeten felsőbbrendű vezetőképzésre. 
Felvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról, Bánátból jöttek, és újabb harminc 
városban indítják meg ez év őszén a cserkészetet ezekben az országokban, 
ahol erőfeszítéseink nyomán ifjúságunk máris lelkesítő eredményekkel mű
ködik. Természetesen magyarországi hallgatóink is voltak. 

SZLOVÁKIÁBAN a magyarellenes rendelkezések ellenére is megvalósúlt a 
cserkész-székház, amelyben helyet kapott kiadóvállalatuk és a cserkész-otthon 
is. Igaz, súlyos építési kölcsön terhe nehezedik rájuk. De ezt támogatni 
kell. Első intézmény ez volt a vasfüggöny mögött. Csapataik ma már közel 60 
helységben működnek. 

ERDÉLYBEN a helyzet valamelyest javult, bár pedagógusok csak miniszteri 
engedéllyel utazhatnak külföldre. Mégis 20 ösztöndíjasunk érkezett Erdély 
minden táj áról. 

KÁRPÁTALJÁN a szörnyű gazdasági romlás szinte minden tevékenységet meg
bénít. Ez évi ösztöndíjasainkat csak úgy hozhat juk át, hogy útiköltségü
ket , ami ott meghaladj a egy értelmiségi 1 havi fizetését, külön futárral 

juttattuk el hozzájuk. 
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A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN vállalt kötelességeink éveken keresztűl háttérbe 
szorították saját gondjainkat. Vezetőképzésünk "szent-helye" a SÍK 
SÁNDOR cserkészpark általános felújításra szorul. Nyári iskolánk épűle
teit tatarozni kell. Ez ma Észak-Amerika EGYETLEN megmaradt nyári iskolája. 
( egy évtizede még 20 volt!) Ezt az utolsót kötelességünk fenntartani. 

-+ + + + + 
v _ 

CIKKEK~ NYOMOZÁS, BESZÁMOLÓK 

id. HORVÁTH LAJOS (Trenton, N.J.,USA) volt főtörzsőrmester levele és 
cikke 

" Mélyen Tisztelt Szerkesztő Úr! 
Mindenek előtt elnézést kérek a zavarásért. Azt az íratot, melyet mel

lékelve a Szerkesztő Úr címére küldtem azért, hogy szíveskedjenek eldön
teni, hogy régisége miatt közölhető-e, vagy éppen az adja meg a hiteles
ségét?! Ha közölhető, a magyar csendőr jó hírnevét öregbíti, mivel az 
idegen államok vezetői is így ismerik és tudták, és úgy is döntöttek, hogy 
Albániában a magyar csendőrség lesz a nemzetközi őrség magva .... " 

Kérem az olvasókat, 
bi írást, de az idő 
nyiségű por alól. 

Ime a fentemlített cik: 
A magyar csendőr lemegy Szkutaryba. 

hogy ne ítéljenek el, amiért későn küldtem be az aláb
pora belepte és lassan lehetett kikaparni a nagy meny-

Egy megtörtént eset, amit nem a Csendőrök mondanak, hanem a Testületen 
kivűl álló személyek, az akkori, Európai államok vezetői, 1913-ban ha
tároz ták el és az alábbi esettel azt be is bizonyították. 

Tovább beszéljen a cikk, amit az újságírók vetettek papírra: 
Nikita, Montenegro-i hegyi főnöke sokszor zavarta a rendet Albániában 

és a szomszédos országok sem voltak nyugodtak a guerilla támadások miatt. 
Hogy rend legyen, az Európai államok vezetői Nemzetközi megállapodása 
azt határozta el, hogy Szkutary városba nemzetközi őrséget állítanak fel. 
Ennek a nemzetközi csoportnak a magva magyar csendőr lesz és így Magyar
országtól kértek 150 magyar csendőrt és vezényeltek is az új állam védel
mére Albániába, mert ez az egyetlen Testület volt megbízható Európában. 
( Ekkor, írta Horváth bs., Tisza István volt az állam vezetője,) 

Szkutaryba levisznek 150 magyar csendőrt, a szegedi kerületből. A kakas
tolI lemegy Szkutaryba. Kékes ragyogása ott rémítgeti a turbulens monte
negróiakat, Európa nevében, mert az Európai országok vezetői határoztak 
így. Európa soha okosabbat nem tehetett volna, mint most tett. 

Nem hiszem, hogy másutt a világon okosabb, intelligensebb embereket 
tudna mozgósítani Juszticia. 

Egész külön és érdekes kaszt a magyar Csendőrség. Marcona testűek és 
nagyszerű pszihologusok. Egy közülük felér 100 detektívvel. Szűk szavú, 
csöndes, komoly emberek. A magyar csendőr az Alföldön, a Délibábos vidé
ken, ahol rendet tartanak, vagy a Brasso körüli hegyek tudnák megmondani, 
hogy milyen emberek ezek, hol fantasztikus harcokat vívnak a betolakodó 
oláh banditákkal és ezer halál veszedelmen át viszik az igazságot min-
denfelé. . 

Nemzetközi őrség lesz most Szkutaryban a magyar csendőr. Nikita pac
kázhatott egész Európával és azok vezetőivel, de próbáljon most packázni 
a magyar csendőrrel. + + + + + 
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( Köszönjük id. HOR V Á TH LAJOS főtörm. bs. -unknak ezt az érdekes, felvilágosító 
cikkét, mely MA IS IDŐSZERŰ, hiszen a Balkánon dúló háború pacifizálására 8,000 
Nemzetközi Rendfenntartó erő sem tud olyan eredményt felmutatni, mint 1913-ban 
150 magyar csendőr! Szerkesztőség.) 

+ + + + + 
PARTIZÁN HARCOK. 

A Csendlaki őrs orvul való legyilkolása 1944-ben ( Vas vm.) 

Muraszombati szárny. 

A Szovjet csapatok előnyomulása 1944-ben, a Jugoszláv partizánok te
vékenységét Muraközben megélénkítette. 

Az 1941-es délvidéki és Muraközi területek visszacsatolása után béke és 
rend uralkodott, mindaddig, amíg a német és magyar csapatok mélyen a 
Szovjetunióban harcoltak. 

Őrsöm, ahol szolgáltam, közel volt a Trianoni határhoz és a volt Ju
goszláv területre esett, részben magyar, részben vend lakossággal. 

A vend lakosság szeretett bennünket, nagyrészük kenyerét Magyarorszá
gon kereste meg. Az idősebbek még mindíg jól beszéltek magyarúl. Voltak 
közöttük, akiket végrehajtott hősies tetteikért "vitéz"-zé avattak: SOÓS 
JÁNOS, KISFALVI STAMPFER GÉZA és mások. 

Az őrs telefon értesítést kapott M. község tanítójától, hogya falu 
határában lévő vincellér házában partizánok lehetnek, mert a vincellér 
fia nem tudott bemenni a saját házukba, mert ott egy egyenruhás őr áll 
géppisztollyal. 

őrsparancsnokom a tényt jelentette azonnal a Szárnyparancsnokságnak. 
A Szárnyparancsnok riadóztatta a hozzátartozó őrsöket, majd a Muraszom

batban állomásozó határvadász parancsnokságot is értesítette. Rövid időn 
belűl a helyszínen megjelent csendőrök és határvadászok nagy körben kö
rűlvették a vincellér házát. Felszólították a házban lévőket, hogy jöjje
nek ki és adják meg magukat. Ekkor még nem lehetett tudni a partizánok 
számát. Azok erős tűzzel válaszoltak az ablakokon keresztűl. 

A gyűrű lassan szűkült és az ostromló erők közelebb kerültek a házhoz. 
Mindkét részről nagy tűzharc keletkezett. A partizánok erősen tartották 

magukat, mindaddig, míg kézigránátokat nem dob tunk be a házba az abla-
kokon keresztűl. . 

A robbanások után a partizánok a padlásról a cserepek alól kezdtek tü
zelni. Szárnyparancsnokunk parancsot adott, hogy golyószórókkal a csere
pet le kell veretni a tetőről, ami hamarosan meg is történt. A partizá
noknak ezután már csak a kémény oldalán volt fedezet. 

A harcot még akkor sem adták fel, csak amikor minden töltényük elfogyott. 
De ekkor sem adták meg magukat a többszörös felszólítás ellenére. 

Az egyik határvadász raj parancsnoka, egy szakaszvezető, megunta a vá
rakozást és egy létrán igyekezett fel a padlásra, hogy elfogja a partizá
nokat. Az egyik partizán pisztolyával fejbe akarta vágni a szkv.-t, aki 
azt szuronyával hasbaszúrta. 

Ezzel a harc véget is ért. 
A végén 5 Tito partizánt tettek ártalmatlanná. A csendőrőrsök tagjainak 

és a határvadászoknak sem sebesült je, sem halottja nem volt. Itt derűlt 
ki, hogy az 5 partizán orvul legyilkolta a Csendlaki örs tagjait, mert 
a halott csendőrök ruháiba öltöztek fel a partizánok. Közben még az is 
kiderült, hogya Csendlaki őrs tagjainak legyilkolása után a partizánok, 
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csendőr egyenruhákban rabolták, fosztogatták a Muravidék lakósságát né
hány napig. 

Tito partizánjai civil ruhában, főleg éjjel támadtak meg német,-magyar 
egyenruhás járőröket orvul. Magyar jegyzőket, tanítókat, vagy éppen a 
magyarországhoz hű vendeket lőttek agyon, vagy hurcoltak el Jugoszláv 
területre. Sem a német, sem a magyar egyenruhás alakulatokkal szembenéz
ni nem mertek. ' 

A háború befejeztével, Tito partizánjai a falu-végeken, közel a Tria
noni magyar határhoz fosztogatták az óhazába igyekvő magyarokat. 

Ezek a magyarok az 1941-ben Jugoszláviától visszacsatolt területeken,a 
közigazgatásnál, postánál, vasútaknál és egyéb állami beosztásban telje
sítettek szolgálatot, éppen úgy, mint a Csendőrség tagjai. 

1987-ben, a mai Szlovéniához tartozó volt örskörletembe látogattam el 
családommal, kocsival, az ottani barátaim meghívására. 

A régi barátok nagy szeretettel fogadtak bennünket. 

1994. január 2.-

vitéz Szakály János 

+ + + + + 
MÁRTiR HALOTTAINK 

Aláírás .... s.k. 

MALOMSOKI VINCE, mártírhalált halt volt M.Kir. 
csendőr alhadnagy, szül. 1895-ben Felsőzsid köz
ségben. 

1938-tól 1945-ig a Balatonberényi őrs pk.-a 
(Somogy vm.) a Magyar Bronz Érdemérem és más ki
tüntetések tulajdonosa. 

1950-ben a Zalaegerszegi ÁVH. pribékjei az 
u.n."Zalai összeesküvés"-ben való részvételéért 
letartóztatják. 4 hónapon keresztűl a Zalaeger
szegi ÁVH pincéjében tartják fogva, brutális 
kínzásoknak vetik alá. PÁNCÉL, DAJCS és más 
tisztek vallat ják. A brutális bántalmazások alatt 
sem törik meg akaraterejét. Legfőbb bűne:csendőr 
mivoltja volt. 

1951 márc.19-21 a Magyar Népköztársaság Leg
felsőbb Bírósága JÓNÁS TANÁCS 8 évi börtönre 
ítéli ... Márianosztrára kerűl a szigorított bör
tönbe. Ez a börtön arról volt híres, hogya po
litikai rabokat éheztették, a betegeket félre
kezelték Dr. ÁDÁM szadista ÁVH orvos által. 
Ha a szerencsétlen rab, valami oknál fogva,nem 
tudta betartani a szigorú szabályokat,gúzsba 
kötötték, megverték, a kevés kis kedvezményt 
is elvonták. A börtön parancsnoka KERESZTES 
ezredes volt, aki a Horthy éra alatt valamifé-
le BESZKÁRT villamos kalauz volt, többszörösen 
büntetve kommunista mivoltjáért. 

• l 
'" 

Itt kínozták állandóan MALOMSOKI alhdgy.-ot 
is. A kínzások következtében a Budapesti rab
kórházban 1956, ápr. 20-án meghalt. 

MALOMSOKI VINCE 
1895 - 1956 

Fia MALOMSOKI JENŐ, apja sírját a Rákoskeresztúri köztemetőben megtalál
ta és a Farkasréti temetőbe temette el.E sorok írója személyesen ismerte 
MALOMSOKI alhdgy.-ot,hisz egyidőben voltak Márianosztrán a börtönben,ugyan
csak együtt voltak Zalaegerszegen is az ÁVH épületében a nyomozás alatt. 

- 35 -



VI. 

A MUZEUM HÍREI 
A MUl EUM H íREK-et a legközelebbi számunkban fogjuk pótlólag közölni. (Szerk.) 

+ + + + + 

VII. 

BEL- ÉS KÜLFÖLDI SAJTÓHÍREK 

KANADA 

A "GLOBE AND MAIL", Kanada nemzeti hetilapja Toronto (Ont.,) 
" 1994 márc.25-iki számában az országos hírek között jelenti, hogy Kanada 
legfelsőbb bírósága jóváhagyta FINTA IMRE ügyében Ontario esküdtszéki és 
a másodfokon is helybenhagyott felmentő ítéletét s azt 1994 márc. 24-én 
hozott határozatával 4-3 arányban szótöbbséggel jogerősnek jelentette ki. 

FINTA IMRE ellen 1987.XII.11-én indult meg az eljárás, 4 háborús, 
4 népelleni bűncselekmény vádja alól a toronto esküdtszék bíróság és a 
fellebbviteli bíróság is felmentette. Mind a védelem, mind a vádhatóság 
fellebbezése után az ügy Kanada Legfelsőbb Bíróságához került (Ottawa, 
Ont.,), mely végűl is, hét év után igazságot szolgáltatott. 

II J USTITIA EST REGNORUM FUNDAMENTUM! II 

+ + + + + 

"KANADAI MAGYARSÁG" - ból. Cincinnati. - A 6-os sz. amerikai fellebbviteli 
bíróság megállapította, hogya kormany ügyvédjei annakidején törvénytelen 
módon jártak el, amikor Demjanjuknak Izrael részére való kiadásának kér
désének tudatosan elhallgattak olyan adatokat, amelyek bizonyították,hogy 
Demjanjuk nem azonos a treblinkai haláltábor "Rettenetes Iván"-nak neve
zett őrével. 

+ + + + + 

Haga - A II.Világháború után először kezdte meg uJra működését a háborús 
bűnösök nemzetközi bírósága. Feladata, hogy a volt Jugoszlávia területén 
elkövetett háborús bűnöket kivizsgálja és szükség esetén eljárást indít
son a tettesek megbüntetésére. 

+ + + + + 
" WINNIPEG FREE PRESS" (Manitoba) 1993 aug.28-iki számából: 

MEGJ EGYlÉS : 
Hány generációra megy vissza a bün

tetés? Magyarországon egy képviselő, 
akinek mind két szülője magas rangú 
Á VH-s tiszt volt, mikor ezt felhozták 
ellene, bíróság elé vitte az ügyet. Az
zal védekezett, hogy ő nem felelős 
szülei tettéért. 
Ha ez az érv helyes az ő (PETŐ IVÁN) 
esetében,akkor a IINAll HUNTING 
GROUP II miért nem tartja magát ehhez? 
Ha viszont ez egy érv, amit a leszár
mazottak ellen alkalmazni lehet, -mint a 
fenti esetben, -akkor a volt kommunista 
vezetők leszármazottaival szemben is 
legyen ez alkalmazható érv! Ez így volna 
rendjén! ( Szerkesztő) 

Nazi connection 
WASHINGTON - The father of 

the man nominated to be the top 
U.S. military commander served· 
as an officer in a Nazi unit in the 
Second World War, say documents 
presented by a Nazi-hunting group. 
Gen. John Shalikashvili has bee~ 
nominated for the post I:)y PreSl
dent Bill Clinton. 

The late Dimitri Shalikashvili ap
pears to lu\ve collaborated with the 
Nazis almost from the start of the 
war, says the. Simon Wiesenthal 
Centre. ~ - ,- Winnipeg Free Press 

- - - ___ Saturday, August 28, 1993 

Gen. JOHN SHALI KASHVI LI 
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NEMZETI ÚJSÁG 1994. március 5'. 

Szembe kell nézniük múlt jukkal 

A III/III-as törvény 
A marxi-lenini ideológia intézményeinck 

egyik legszégyenteljesebb részlege volt a III/III. 
Ugyosztály, illetve annak elődjei. Ezen szervezetck 
munkatársai látttik el azt a rcladatot, hogy az 
országban kiépítsék abesúgórendszert, spiclik 
s7.ázezrét használták fel arra, hogy fizikailag, majd 
kés(Thb - az cszközök finomodásával - crkölcsileg, 
\'~g.y t<hsadalmilag mcgscmmisítsék azokat az ízig
vcng magyar cmbercket, akik nem voltak hajlan
dök a magyars.tgra nézve oly idegc'n eszmét 
clrogadni, amcly kiztlrta a magyar nemzctct a saj.ít 
életfonll.ij.H meghatározó nemzeti politikúb61. Ezzel 
a móds7.crrel kényszerít\·c az un. "másképpen gon
dolkodökat" cgy nemzetközi, gyarmatosít6 politika 
eltlirésére, amely minden vonatkoz<1sban "idegen 
és ktíros" volt a magyar nem7.et társadalom-es7.mei 
és nemzetga7.das.ígi érdekeire. 

Ez a hírhedt beslíg6 tábor a kommunista 
bclllgymi nis7.téli um s 7.01 gtílat.iban .illt, hat.isköre az 
egész országra kiteljedt, a bársonyszékt61 a vugon
kirakó lapátig. Módszerei a mindenkori kUl-és bel
politikai helyzetnck megfelelően " .. í1toztak, azonban 
alapvető célkittízése nem. Idc- s tova ötvcn évc 
Icsz, dc nem l'cIcjtcttük el a "cscng6fr,l,zt" melynek 
vésztj6s1 ó hlrmáj,ira mi ndcn magyar em bcr h,Ha 

. bors6dzott, csak az "eI"t,írsnké" ncm, akik rctte
gésben tartották a nemzet sZU\'crén ttirsadalmát. 

Magyarországon kb.nyolcsz,izczcr "piros
könyvct" osztottak ki a párttagoknak. E létszám 
megté"cs7.t6, hiszen kommunista elvcket csak 
kisebb részUk vallott, a tagok zöme a puszta lét
fenntartása, illetve családja fcnntartása érdckébcn 
vállalta e szerepet. Hogya magyarsdgnak mennyirc 
nem kellett a kommuni7.mus, azt vi lágosan tlIkrözte 
a háború utáni első választás, ahol a kommunisták 
a szavazatok .17 %-át kapták, Szclllben a Kisgazddk 
57 %-ával, a maradék 26 %-ot a két legjelcn
téktelenebb kiscbb ptlrt vitte el. 

Az elmúlt három év alatt a koalíciós 
korm.lny több kísérlctet tett a demokratikus fcjlő
dést e1őmozdft6, és a nép ,Htal 6hajtott relelős
ségrcvonás törvényét élctre hívni, de mind a 
parlamentben, mind a közélet mds terUIctein (nlin
denUtt) jelenlév6 kommunista utódoknak sikcrlilt a 
törvény javaslatnak útját állnia. . 

Most ismét kísérlet történi k egy tör
vényjavaslat el6terjesztésére - cgyes fontos tiszt
ségviselők múlt jának ellen6rzésére, - mellyel az 
ors~ggylílés emberi jogi bizottsága foglalkozik 
majd. Az Ulésen résztvevő ellenzéki képvisclók 

nem nagy örömmel rogadták a javaslatot, ami 
érthető résziikr61, hiszen ncm kevés honatya érde
kcit vcszélyeztcti, esctleg magas beosztásától vá
lasztja majd cl. 

A demokratikus jogálIam crkOksi tiszta
sága megteremtésénck érdckébcn a7. ors7.ággytílés 
az al ább írtak tisztáz,ás.ít s7.01 g,í1 ó törvényt szán
dékozik életbeléptetni: 

Ellenőrizni kell, hogya 2. par.-ban 
s7.ereplő s7.cmélyek hivat<Ísos, nyflt, vagy "szig
orúan titkos" ttllományú tisl-tként teljesítettek-e 
szolgálatot a volt BM . 1111Ill.-as Csoport
rőnökségnél és elődjénél, a Magyar Állam
rendőrség Budapesti Fókapilányság Politikai Ren
~és7.eti OS7.t,\lyán, a Magyar Államrendőrség 
Allamvédelmi OS7.tályán, a Bclilgyminis7.tériull1 
IV. Bels6 reakció ellcni harc Oszt,ilyán, stb. 

.. Túlsdgosan hosS7.1í Icnne itt relsorolni 
minua7.0kat 417. állami s7.crveket és más kÖ7.életi 
elemeket, akilet érinteni rog a 1C1rvénvjavaslat. 
Arról is S7.Ó \'an, hogy az elj,\r,ís nem ~sak a "" 
!I~-a.sokat .érinti, hanem a7. el()eI belUgyi S7.erv tag
Jait IS, akik orS7.,íg- vagy nem7.ctellenes csclck
ményckct kövcttek el. 

. A bír6s,Igi ítélettlOz'atalntll döntő s7.erepc 
Icsz a bl7.onyít6 eljárüsnak. A7. itt sz.öbanrorgó 
blíncsetekbel1, minucn valós7.ínlíség szerint érték
mér6k Icsznek az a"íínísnkkal ell,HOIt, clsősorban 
hivatalos iratok és a kifi7.ctctt honoráriulllokról 
való kimutatások. ( E7. utöbbintlltalálóbb kifcje7.és: 
"jÚt.híspénz"!) Feltéve, hogy c7.ek a7. iratok még 
bárhol is léte7.nek .. . 

Hogy kik is voltak hivatva a bclügy
minisztérium "bcsúgó szolgtllat" ellát,lsára? -
Ennek a nagyon fontos kulcskérdésnek relderítésc 
az Ors7.é.lggytnés Nemzetbiztonsági Bi7.otts,lg,lra 
várna, ha a Törvényho7.ó tesUilet elrogauja ezt a 
sokak s7.ámára nemkívánatos törvényja\'aslatot. Dc 
ha ncm fogadják eJ, akkor is csak iell) kérdése les7. 
a relelősségrc vonás, mert a vétkcseknck el6bb, 
vagy utöbb, btính()unilik kell, mégpeuig 417. elkö
vctetl cselekmény súlyosstigt\ho7. mérten . 

Hogya fentebb írtak soha többé 
ne ismétlődhessenek meg, abban a tuuatban 
kell 1994-bcn az urmik clé lépnünk, ' hogya 

l választások eredménye sO"sdölltő lesz 
nemzeWnk életében. E7.ért minden szava7.ati 
joggal renuelkc7.6 állampolgár adja an'n a 
keresztény pá '· .. ·a sza va zatát, amely 
szívvel-lélekkel kívánja szolgálni a Haza 
é"dekeit és feddhetetlen előéletú haza
fiakat küld harcba n nel11~eti Jobblété,·t! 
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Cs íkszeredából , Sárány István tollából jelent meg a"HATÁRON TÚL"-i újság 
hasábjain " ... hogy tanúliom meg a Magyar nielvet! II címü cikk, mely teljes egé
szében a Moldvai csángó-magyar gyermekek Csíkszeredában eltöltött tan-évéről szól-

nak. RÉSZLETEK: 

Moldvában, a csángó-magyarok által lakott vidékeken szinte soha nem 
volt anyanyelvü oktatás. Kivételt csupán az a néhány év képez,mikor GROZA 
PÉTER miniszterelnökösködése idején magyar tanítókat helyeztek a magyarok 
által lakott falvakba. Anyanyelvüket a templomban sem használhatták,hisz 
az évszázadok folyamán mindíg idegen papjaik voltak. Így az anyanyelv gya
korlására nem maradt más tér, mint a családi otthon, vagy az áttelepülés 
a magyarlakta erdélyi településekre. Az 1989-es események után lehetőség 
nyílt arra, hogy,- ha már falujukban nem, de - az erdélyi városokban 
anyanyelvükon tanulhatnak a moldvai csángó-magyar gyerekek is.Csíkszere
dán, a József Attila nevét viselő általános iskolában már három éve ta
núInak moldvai gyermekek. Hogy miért? Ők maguk, a hetedikesek írták le 
a válaszokat: 
" Azért, hogy tanujak magyaról.+++ Azért,mert okorok magyart tanulné és 
otthon nincsen magyar iskola.+++ Azért mert a faluban nem volt szigorú 
tanittas és meg akarom tanulni a magyar nyelvet, mert ahány nyelvet tudsz, 
annyi ember vagy ..... " Ahány, annyiféle, de mindegyikben benne van a 
tanulni akarás. 

Az első épületet (egy félrom házfélét) saját maguk (az önfeláldozó ta
nítók, tanárok, professzorok) betonozták, festették, meszelték ki, padló
ját saját munkaidő utáni munkával gyalulták, festették meg s miután az 
épületet teljesen rendbehoz ták , a háztulajdonos eladta a fejük felől. 
Az idei iskolai évre az "Erdélyi Fiatalokért" alapítvány bocsájtott ren
delkezésükre egy kollégiumot. Nagyon sok segítséget kaptak a "Kanadai 
Magyar Alapítvány"-tól is. 

ÖRÖMMEL FOGADJUK EZEKET A JÖVŐT ÉpíTŐ HíREKET. (Szerk.) 

+ + + + + 

A PESTI HIRLAP 1993 nov.27-ik számából 

I HÁROM ÉV UTPN NYILATKOZiK SZENDI JÓZSEF 

I A ~sendőrsors 
: S~endi Jó~s~f e~kori .c~.~ndórórmester Cs.endórsors 

címmel on'él«\4'aj:lÍ kö'nyvet írt, 

Amerikai ügye, eltávozásával le
zárúlt. Illetményeit folyósít ják. 

Szendi József jelenleg 

Magyarországon tartózkodik. 

+ + + + + 
ÉSZAKAKMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK. 

AZ "AMERIKAI MAGYAR ÉRTESíTŐ" szeptemberi számaiból: 

SZOMORÚ STATISZTIKA: , .. 
A Világbank egészségügyi jelentése; megállapí~ja: ,Magyarorsz~gon, a szu:e

téskor várható élettartam 70 év, mlg az Egyesult Allamokban e~ Nemetor 
szágban 76 év. Az egészségügyre for~í~ott ki~dások Magyarorszagon a GDP 
6 %-át teszik ki, míg az USA-ban elerlk a 10~-ot. 

+ + + + + 
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A LELKIISMERETI SZABADSÁG VÉDELMÉRE: 

" ... Törvényt hozott a parlament a lelkiismereti és vallásszabadságról 
s az egyházakról szóló törvényt úgy módosította, hogyakatonaságnál le
hetővé váljék a csoportos vallásgyakorlat ... " 

+ + + + + 
AZ 56-os VÉRENGZÉSEK KIVIZSGÁLÁSA: 

II Az orosz ügyészi szervek az ismételt megkeresés ellenére sem bizto-
sították a lehetőséget arra, hogya szovjet csapatok 1956-os bevonulásának 
körülményeiről született pártdokumentumokba a magyar ügyészség képviselői 
betekinthessenek. Így a ZÉTÉNYI ZSOLT képviselő feljelentése alapján tavaly 
ősszel elrendelt nyomozásnak nincs újabb eredménye .... 
... Tovább folyik az 1956-os sortüzek ügyében elrendelt tényfeltáró vizs
gálat. A Legfőbb ügyészségtől kapott tájékoztatás szerint gyanú van arra, 
hogy az eddig ismert 21 sortűz mellett még legalább 5 helyen lőttek a 
fegyvertelen tömegbe. Így tehát bizonyos információk szerint Budapesten 
két helyütt szovjet harckocsik is a tüntetők közé lőttek. Emellett Debre
cenben, Ka~csán és Kecskeméten, de néhány más helyen is lehetett sortűz, te
hát az esetek száma megközelítheti a 30-at. Az ügyészség egyébként 18 sor
tűz ügyében kezdeményezett vizsgálatot: okt. 23-án a budapesti Kossuth téren 
24-én a Néphadsereg téren, 25-én a Parlament előtt, Dunaújvárosban, a gyö
ri börtön előtt, 26-án Baj községben, Esztergomban, Miskolcon, Nagykani
zsán, Szegeden és Zalaegerszegen. 27-én Berzencén, 30-31-én a Köztársaság 
téren, nov. 7-én a hűvösvölgyi katonai akadémia elő~t, dec.6-7-én Egerben, 
jan. 7-én pedig Csepelen lőttek a tömeg közé. Salgotarjánban és még sorol
hatnánk végtelenűl, mindenütt a katonai túlerő a védtelen-fegyvertelen 
lakosság ellen .... " 

Az erkölcs lezüllesztése a kommunizmus 
legnagyobb bűne, egyben legjobb vé
delme saját hatalmának átmentésére . 

(Szerk. ) 

Mikl6sházy Attila, a nyugati féltekén él6 katolikus 
magyar hfvek püspöke nyilatkozott a Pax Romana kato
likus magyar értelmiségi mozgalom július 18-i budapesti 
gyúlésén és kijelentette: Magyarország ma nem tekinthető 
keresztény országnak. Az ötven év előtti állapotokat már 
nem lehet visszahozni és a hosszú kommunista uralom a 
lelkekben olyan károkat okozott, hogy azok helyrehozására 
legkevesebb 10-15 évet igényel. Új katolikus misszióra van 
szükség és szinte mindent előlről kell kezdeni. A nyugati 
magyar katolikusok helyzetéről Mikl6sházy püspök elmon
dotta, hogy 50 éwel ezelőtt az Egyesült Allamokban 94 
magyar plébánia működött, míg ma csak 35 plébániának 
van magyar papja, a többi betagoz6dott a helyi amerikai 
egyházközségekbe. 

+ + + + + 

II Az "EMIGRÁCIÓ A HAZÁÉRT" című kiá.llítással a lakiteleki Népföis-
kolán megnyílt az Emigrációs Gyüjtemény. 

Az írásos ás tárgyi emlékeket, művészi alkotásokat szakképzett munka
társaink rendszerezik, gondozzák, a kutatásra pedig ösztöndíjat biztosí
tanak. Állandó és időszakos tárlatokon, kiadványokban tesszük közé folya
m~tosan az emigráció történ~tének maradandó értékeit, egyházéleti, poli
t1kai, ifjuságnevelő, karitativ, kulturális és művészeti tevékenységét. 
Kérjük honfitársainkat gyüjteményünk gyarapítására. Várjuk az emigráció
val kapcsolatos újságokat, folyóíratokat, könyveket, albumokat, leveleket, 
kézíratokat, naplókat, meghívókat, plakátokat, képeslapokat, hangfelvé-
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'I. 

teleket, filmeket, videokazettákat,grafikákat, festményeket, szobrokat, 
érmeket, fényképeket ..... 

Postacímünk: " EMIGRÁCIÓS GYÜJTEMÉNY" LAKITELEK, H 6065, Postafiók: 40. 

+ + + + + 
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ÚJSÁGHÍREK VITÉZ SERÉNYI ISTVÁNRÓL 
"CSERKÉSZBESZÁMOLÓ" 

. A~n eln6zát ktMllDOlt ",m~lunk be arról 
"'~~Ies c:serk&zavató ünne~grOl, ami az Idei Szent 

Oyorgy napkor, volt S~kesfeh~""ron I abol ri.t.tz _ ~~tnyi _ 
IsMn, a New York-ból 8écsbe áttelepült neves 
sponember, Oregcserkbz mondta az ünnepi beszédet. A 
pÜSpOki szentmise, illetve a reforrn4tus istentisztelel u~n a 
csapat~k Szent Istv'n király szobr'hoz vonultak, ahol 89 
kiscserkbz teU fogadalmat, kttsz4znegyvenen pedig 
meg6jltot14k kor'bbl fogadalmukat. A felsorakozott 
csapatok előtt vittz Seréllyi istvAn enllékezeu vissza 
hajdani c:serkbzélete szép élményeire, a gödöllői 
viJjgjamboreera b a nagy 
sportversenyekre. ÁtadIa a kÜlföldi magyar cserk&zek, a 
nagyvilágban szétszórt 85 cserk&zcsapat hatezer tagjának 
tcst~ri üdvözleteit ts szólt a cserkészet jellemform4ló, 
magyar. öntudatot fellesztő hatMtról. 

BÉCSI NAPLÓ 
AZ AUSZTRIAI MAGY AROK LAPJA 

Kiadja az Ausztriai Magyar Egyesületek és 
Szervezetek Központi Szövetsége 

JJnllburgtt ftnmrídlttn . I· . -. . 

1993. október. 

':LETONK 
Sl!erkesl!t6.~ ,. Idadóhlvatal: 
Magy., Katollbs F61elk"~ 

Landwehrsfra8e 66 • 80336 Mlinchen. 
Telefon: (O 89) 5 3Z 82 88 

Telefax: (089) 5328245' 5 43 8147 
Felelös Kiadó: 

a Magyar Katollkus Fölelkészséc 
F6IIzerkesd6: P. Szilke J'n08. 

Felelös szerkent6: 
Fej611 ottó. J 

Klagenfurt: Hósök napja: A~ Annabichl-I 
temetőben június első vasárnapJán a klagen
furti magyar közösség megemlé~ezett, a, ma
gyar szabadság halottai ról és vertanuiral. A 
szép számmal összegyűIt hallgatóság előtt bé
csi vendégünk, v. Serényl István beszélt, ki
emelve az Isten által adott s z a b a d s á g 
ért'É!keit. Utána barétI összejövetelen vettünk 

,. részt egy olasz' vendéglőben. 

* 
Levelezési cím: A-IOll Wien, Postfach 358. 

I Messe zu . Ungarns 
N a tionalfeiertag A klagenfurti magyar r. k. egyházközség 

augusztus lS-<én Szent István ünnepet tartott. 
A Mari·ánum kápolnéjában 10 órakor kezdő

SAUBtJRG·STADT (SN). Samstag, dött a szentmise. v. Serényi István nA Szent 
í·99j,-Si.ÚTEMBiú~-=-OKioBER 2'" August, wlrd ln der prarrklrche AI· István állameszme ezer év tnvlatábói" címmel 

____ • _ n • •• _ •• ~. gen ein Gottesdlenst aus AnlaB des alte n mondott beszédet. Az ünnepségen résztvettek 
k ungarischen Nattonalfelertages St. Sle· a klágenfurtl zenebarátok. Utána magyar ösz-

Karinthia -·Sallburg: A karintiai magyaro ' phan geCelert. Dazuslnd nicht 'nur die . szejövetelen találkoztak és beszélgettek honfi-
augusztus I S·én Klagenfurt hall g~yltck ~is,szc zahlrelchim Ungarn ln Stadt und Lanll ." társaink. •• . 
Szent István király napjánétk mcgunnepleserc. Salzburg herzlIch wIllkommen, sondeil _. ,. - - N - -

Sillzhurghan illlguszlus 21.énl;~rt()tt;ík ~ mc~· auchalleSalzburger.AnschlleBeildwer· M..4:DAK Ú"TJÁN 
dk ' I I I t B" VII den die Felerllchkelten Im Saal der Pfar' emlékel.és!. Min ct le yen '. o.,nar . 

111(IS mondott misét. Üll lll' pi ~/.<ÍIl()kkéllt al. re fortgesetzt. Als Redner \vurde István 
v. Serény! gewonnen. Vitéz Berényi István bajtársunktól kaptunk 

Amerikáhól Bécshe települt ~éllyi IsLviÍn • A levelet Ausztriáb6l, melyhen megírja, hogy K1agen-

lépett fel. AMERIKAI MAGYAR ÉRTESÍTŐ 1993.oklóber furthan, Sa1zburgban tartottak hazafias ünnepségeket 

BtcsMI hoznIl érdekes hcs7..ámolót a posta: vitéz 
§!!!nyi IstvtÍ~f a S7.ahad Magyar Újságirók Slllvetsége nem
régiben Amerikából Ausztriába állelepült titkára ismerteti 
az elmúlt hónapukban végzell munkáját. A levélből kilünik. 
hugy kedves barátunk igen aktivan bekap~ulódnll az aus;t.
triai m:lgyarság életében és legutóbh három helycn is bcli7.é1t 
különb(l7A'\ ünnepi alkalmakkor. Június clső vasárnapján a 
Klagcnrurt mellCIIi annahlichi temct(\bcn Hős(lk napj:!t tar. 
lIlIlak az ,,"ani magyarnk. ahul v. Serényi bcszéll, majd au. 
gusztus 15·tn a klagcnl'urti római kawlikus cgyhá;t.kO;t_'iég 
S ... cnt István ünnepstgén ismét II volt a mcghlvnll szónok ... 
Salzhurghan augusztus 21-tn rcndczték Szent István ün. 
nepükct az ullilni magyaruk éli crre az alkalumra is v. 
Scrényi Istvánt kérték fel szónuknak. Mindhárom mab'Yar 
iiss7.cjövetcl jól sikcrült ts maradandó élményt jelenIeIt az 
auszt riai magyar kllz(\sség s7..ámára. 

(Hősök Napja, Szent István ünnepe) ahová meghívták 
ünnepi szónoknak. Megemlékezik az ott éló lelkes 
magyarokról, többek között Bognár Vilmos lelki atyá
ról, kinek magyar plébánia területe Spittal, ViJ1ach, 
K1agenfurt és Salzburg, ezek többszáz kilométerre 
vannak egymástól, de mindenütt lelkes, önzetlen 
munkát végez, arról nem is beszélve, hogy az idósebb 
híveket maga fuvarozza ide-oda, ahol szükség 
mutatkozik. 

Serényi Pista bajtársunk elköltözött Amerikáb61, 
de továbbra is becsületesen szolgálja a magyar ügyet 
Ausztriában. Sok sikert kívánunk munkájához. 

• •• 

A magát mindíg és mindenütt büszkén MAGYA R -nak valló Bajtársunknak őszinte 
szívből kívánunk további jó munkát és reméljük, hogy hallhatjuk Tőle és ró la a 
további magyar sikereket. (Központi Vezetőség és Szerkesztőség.) 
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A KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG 

203. sz. SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA: 

KIVONATOK: . 
Garfield, 1994.feb.3.- BODNÁR GÁBOR jelentéséből: 

SZLOVÁKIÁBAN:a "Csehszlovák Cserkészszövetség" megszünt.Most mindkét 
ország külön folyamodik a Cserkész Világszervezet tagságáért. A szlová
kiai MAGYAR Cserkészszövetséget kiválóra minősítették. Központjuk Duna
szerdahelyen, 32 csapatuk 1200 cserkésszel ígéretes jövőre mutatnak •.... 

KÁRPÁTALJÁNj csapataik Az ideális csapatlétszámot 30-40 főben rögzí
tették. Csapataik: Ungvár, Munkács, Nagyszöllős, Beregszász, Huszt,Técső, 
Aknaszlatina városokban működnek és további helységekben alakulnak. 

VAJDASÁGBAN: Bánátban Muzslyán, Erzsébetlakon, és Necsényben is alapos 
szervezettséggel tevékenykednek a Bánát magyar cserkészcsapatai. Hivatalos 
bejegyzés alapján, jóváhagyott alapszabályok birtokában működnek. 

, -

EROI1L YBEN a "romániai fordulat" után, hetek alatt stabil magyar cserkészet állott talpra, amit a 
hatóságok bejegyeztek. Ám a politikai visszarendeződés során mind nagyobb akadályok 
tornyosultak a lelkes fiatalok elé. Titkos katonai szervezkedés, politikai pártalakítás címén 
koholtak vádakat ellenük. Lelkesedésük ennek ellenére végig magas lángon égett. Szervezetüket 
szilárdan megalapozták. Négy kerületet terveztek: I. Székelyföld, II. Kolozsvár. III. Temesvár, IV. 
Bukarest (Ahol több mint 200.000 magyar él) Jelenleg sajnos csak az első kettő működik. Mindjárt 
a kezdet kezdetén megpróbáltak kapcsolatot teremteni a román cserkészettel is , de teljes visszauta
sítás fogadta javaslatukat. 

1992. évi közgyűlésük előtt már a betiltás veszélye lebegett fejük felett. Ám a külügytitkúr a 
Világcserkészet képviselőivel folytatott tárgyalások pozitiv fordulatait ismertethette. A nevelési 
alelnök beszámolójából pedig a nyomasztó helyzetben végzett nagyszeru munka körvonalai 
bontakoztak ki. A székelyudvarhelyi I. és a kolozsvári II.kerület közel 40 csapattal, 2000 
fogadalmas cserkésszel, sok száz újonccal, 50 képesített cserkészvezetővel működik. A külföldi 
magyar cserkészet eddig több mint 40 felsőbb vezetőt képesített számukra, bőven ellátta őket 
irodalommal, egyéb anyagi segítség mellett. Kiemelkedő vezetőik: Schmidt Péter és Kovács Lajos. 

A világcserkészet képviselői látogatásuk során felfedezték a kisebbségi magyarság cserkészetét, 
sőt a Jas-i környéki katolikusokét is. A katolikus szövetség létszáma 1000 körűl mozog. Nyugati 
nyomásra a románok most már hajlandók a magyarokat egyenlő partnerként elismerni (különben 
nem kerülhetnek be a világszervezetbe.) A katolikus cserkészek (ukránok) azonban vonakodnak a 
románokkal egyeségre lépni, mert hiányzik a bizalom, mondják. "A magyar cserkészek 
kapcsolatban vannak a határontúli magyarokkal is, de vonakodnak erről részletesebben 
nyilatkozni" , úja egy nyugati tájékoztató. 

+ + + + + 
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FELHíVÁS 
================= 

Aggódva afelett, hogy Testületünk legdicsőbb tettei,- a magyar Haza 
védelmében kifejtett haditényeknek emléke velünk együtt megsemmisül,
ezért magán kezdeményezésből a következő kéréssel fordultam Dr.PARÁDI 
JÓZSEF a Magyar Rendészetkutatói Intézet kutatójához, egyben mint a 
SZEMERE BERTALAN MAGYAR RENDVÉDELEM TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG kurá
torához, hogya fenti Társaság egy pályamunkát meghirdetni sziveskedjen. 
A Pályamunka címe: 

" A M.KIR. CSENDŐRSÉG FEGYVERTÉNYEI ÉS VESZTESÉGEI MAGYARORSZÁG 
VÉDELMÉBEN A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ALATT. " 

Tudomásom szerint erről összefoglaló munka sehol sem jelent még meg. 
Ennek pótlására meghírdetendő pályázat jutalmazására $50.00 Kanadai 
dollárt ( pénzutalványt ) csatoltam levelemhez. 

Levelemet Dr. PARÁDI nyugtázta, de hozzáfűzte, hogya legkevesebb 
$500.00 (Ötszáz) dollár az az összeg, mely egy ilyen kaliberű pályá
zat jutalmazására elegendő. 

Ennek tudatában kettős kéréssel fordulok Bajtársaimhoz: 
1.) A még élő és fegyveres harcokban résztvevő Bajtársak juttassák el 

hozzám emlékírataikat. Én azokat egységbe foglalva, mint forrás
anyagot a SZEMERE BERTALAN TÁRSASÁG rendelkezésére bocsátom. Leg
később ez év augusztus végére az anyagnak meg kell érkeznie, mert 
hazalátogatásomat ez időre tervezem. 

2.l Aki ezzel a tervemmel egyetért, úgy,- anyagi lehetősége i szerint,
bármilyen csekély összeggel támogatni szíveskedjen a kitűzött célt. 
A támogatást lehet egyenesen Magyarországra a Szemere Társaság cí
mére ' küldeni.International Money Order ígénybevételével kell azt 
megtenni és azt a SZEMERE BERTALAN MAGYAR RENDVÉDELEM TÖRTÉNET TU
DOMÁNYOS TÁRSASÁG Budapest, H-1121 Farkasvölgyi út 12. Levelező 
cím H 1525 postafiók: 27 eljuttatni. Fontos a Money Order-en, vagy 
csekken feltüntetni , hogy a pénz kizárólag a fent említett pályamunka 
díjazására fordítandó! 
Vagy pedig címemre: Alex Domokos, Winnipeg, Man., 29A-380 Assiniboine 
Ave., CANADA R3C OY1 címre eljuttatni. 

Eddig címemre beérkezett küldemények: 
Telegdy R. Dénes Ausztria ...... $ 50.00 
Simon Ferenc Kanada ...... 20.00 
Géczy Mihály Kanada ...... 10.00 
Pekáry István USA •..... 40.00 

Dr.Tamás Gyula Ausztrália ... 80.00 
A Központi Vezetőség hozzá-

j árulása ..... 
Előre elküldött 

Dr. Kiss Gyula Kanada 

Dr. Jani István USA 

100.00 
50.00 

50.00 

30.00 

Kanadai dollár 

US dollár 
Ausztrál dollár 

Kanadai Dollár 

K;:m.=trla i nnl1.:S.y 

US dollár 

Bajtársaim hozzájárulását köszönettel nyugtázom: DOMOKOS SÁNDOR 
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VIII. 

A VEZETŐSÉG LEVELES LÁDÁJ ÁBÓL 

HELYSZŰKE MIATT MINDEN LEVÉLRE NEM TUDUNK NYílVÁNOSAN VÁLASZOLNI, 

DE KÖSZÖNETTEL VESSZÜK BAJTÁRSAINK HÚSVÉTI ÉS ÜNNEPI JÓKíVÁNSÁGAIT ÉS A
ZOKAT SZERETETTEL VISZONOZZUK! 

A. Zs. bs.-unk írja: 
" ... A Honvédelmi Minisztérium Rehabilitációs Bizottságához intézett 

kérvényemre a következő választ kaptam : 
" ... Levelével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom. 

A rehabilitációját Önnek Kéri Kálmán ny.vezérezredes úr a HOHE elnöke 
kezdeményezte. A Bizottság az eljárást követően élt az előléptetés ja
vaslatával,- amellyel a miniszter egyetértett. 

A fentieknek megfelelően kérem fogadja el a századosi rendfokozatot. 
Megjegyezni kívánom, hogy a rendelkezésére álló dokumentumokban ön had

nagyként szerepel, így a rehabilitációs eljárásnál a jelzett rendfokoza
tot vettük figyelembe. 

A kollektív rehabilitációra vonatkozó kérését illetően tájékoztatom, 
hogya hatályos joggyakorlatunk jelenleg nem ismeri ezen eljárást, így 
minden esetben a rehabilitást az érintett személynek, hozzátartozójának, 
társadalmi szervezetének kell kérniük ..... . 
Budapest, 1993.jan25.-

+ + + + + 

Szőke László s.k. 
elnök. 

Dr. JANI ISTVÁN JÁNOS,Ausztráliai bs-unk a következő levelet kapta 
a Belügyminisztérium Kabinetirodájától,ranghelyesbítési kérelmére: 

If ••••• A Honvédelmi Minisztérium Rehabilitációs Bizottsága megtárgyal
ta az Ön rehabilitációs kéreImét és egyben megállapította, az ügyben 
hatáskörének és illetékességének hiányát. 

Döntésük az 1690/1945 ME.sz.rendelet 12§.-án alapszik, amely" ... a volt 
csendőrség minden személyi és tárgyi ügyét ... " a belügyminiszter hatás
körébe utalta. Az idézett rendeletet a 86/1987./XII.29./ MT. számú ren
delet az u.n. " jogszabályi deregulációs csomagban" hatályon kivűl he
lyezte. 

Kétségtelen, hogyacsendőrségnek, mint testületnek a felelősségét ki
mondó - és elsősorban a kollektív bűnösségi elv miatt elfogadhatatlan, 
igazságtalan - hatályon kívűl helyezett rendeletre ma már hívatkozni nem 
lehet. De a rendelettel előállt jogi helyzet,- így az elvett rendfokozat 
visszaadása, elismerése is,- csak újabb jogszabály alkotással rendezhető. 
Példaként említem a 112/1991/IX.2/Korm. rendeletet, amely a csendőrség 
tagjait sújtó nyugdíj jogi hátrányokat rendezte. ( Korlátozott anyagi re
habilitáció. ) 

Jelenleg azonban Belügyminiszter úrnak nincsen olyan felhatalmazása, 
amelynek alapján a volt csendőrség tagjainak rendfokozatát rendezhetné, 
ezért, sajnos, nem tudok kérelmére kedvező választ adni. 

Véleményem szerint, a rendfokozati rehabilitáció csak újabb jogi szabá
lyozással képzelhető el, amely a dolog kissé kényes természeténél fogva 
nem ígérkezik könnyű feladatnak. 

Kérem a válasz megértő, szíves tudomásulvételét ...•.. 
Budapest, 1993.jun.22.-

+ + + + + 
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MEGJEGYZÉS: Ez, részünkről érthetetlen érvelés. Ha a jogszabály, melynek alapján 
rendfokozatunkat elvették, MEGSZÜNT , akkor logikus, hogya rend
fokozat, ami az elvétel idején JOGOS volt, újra, automatikusan jogerős 
lesz. Ami vitás, az csak a ranghelyesbisítés kérdése lehet. 
így mindenki, - véleményem szerint, - viselheti csendőr-rendfokozatát. 
( Szerk.) 

+ + + + + 

B. J. (Ligist, Ausztria), 1994.márc.3 .... " ... Én jelen voltam a B.L.szü
letésénél, JEGENYÉS főtörzsm. barakk lakásában Grázban. Az első számok 
előallításához a pénzt különmunkával, betonkeveréssel kerestem meg. La
punk a grázi barakkszobából indulva, bejárta a világot. Isten engedje, 
hogy a Bajtársi Közösség küldetését, a német közmondással fejezhesse be: 
"Alles gut, wen Ende ist gut ... " 

+++++ 

P.Gy. lBudapest) 1993,nov.25-én ... " Az utóbbi hónapok drámai történései
ből már kezdek feloldódni. Temettünk és temettünk és ez a tempó úgy fel
gyorsult már, hogy sejtteti velünk, hogy mi is a római falanxok utolsó so
rába kerültünk a triariusokba, a római légiók harmadik csoportjába, amely 
lándzsáikkal, mint veteránok mentették a menthetőt. Ezek vagyunk mi! 

Egészen elborzadok, amikor adatlapjaimon fekete vastag filctollal át 
kell húznom az " élet alapadatait ", azokét, akik már eltávoztak közülünk. 
Egyre fogy a festékem és kutatásaim során, mind kevesebben jelennek meg 
a "kihallgatás"-on, a "rapport"-on. Kiss Laci alezrds.urat szept. 29-én 
temettük el a Farkasréti temetőben. + 1993.szept.14.-. Jól ismertem,együtt 
szenvedtük végig a pv. borzalmait. De 95 évet élt meg! Temetésére feljött 
Szombathelyről Dr.KOVÁCS JENŐ és Pestről SIMONYI PISTA. Alig ocsúdtunk 
fel, DECKER JÓZSEF hdgy.úr hagyott itt bennünket, 1993.szept.12-én + 72.-ik 
évében. őt az Új-Köztemetőben temettük el Okt.6-án, aGalántal zlj. emi
nens tisztjét, a budapesti harcok aktiv résztvevőjét. DELI BENŐ, drága jó 
soproni intézettársam, a BÓlyai Műszaki Akadémia cső.j. hallgatójának, a 
Testületünk egyik igen sokat szenvedett főhadnagya, + 1993.nov.7-én Ceg
léden halt meg. Temetésére, szinte kivonult Cegléd városa. Hiszen ő akti
vizálta magát a ref. cántusban és majdnem minden temetésen énekelt. Drága 
felesége 12 évig várta haza, de megvárta! Asszonyainkat ez avatja hőssé! 
Utolsó útjára kikísér ték a volt soproni cőgertársai és közülünk FRÁTER 
JÁNos, LÁM BÉLA, RADNAY LÁSZLÓ. Bizony, nagyon nehéz volt könnyeimet visz
szapergetni. Meg kell említenem GERENDÁS OTTÓ bs-unkat, aki igen komoly 
összeggel sponzorálta szemműtétjét három évvel ezelőtt, t.i. egyik szemét 
kiütötte a vadászgyutacs és arra nem látott már. A másikon szürke-hályog 
keletkezett, mely látását zavarta. A műtét sikerült, már olvasott és Is
ten még megajándékozta őt néhány esztendővel. 

Jó lesz megmaradt energiánkkal takarékoskodni .... " 
+ + + + + 

SIMONYI ISTVÁN (Budapest) bs-unk 1994 jan. 5-én megjelent belügyminisz
teri interview kapcsán levelet intézett a B.M. úrhoz, melyre feb. 7-én, 
- térbelileg szűkítve,- az alábbi választ kapta: 
" Belügyminisztérium 
Miniszteri Kabinet 
Szám: 53-19/7- 1994. 
Simonyi István részére 
Budapest 

Tisztelt Simonyi Úr! 
A belügyminiszter úrhoz írt beadványában felvetett kérdésekre válaszolva, 
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.. 

- a miniszter úr megbízásából,- az alábbiakról tájékoztatom: Az 1994 
jan. S-én elhangzott interviewban a miniszter úr a rendőrség működéséről 
szólva a felelősség kérdésével kapcsolatban utalt a "kis rendőr" szere
pére, "aki nem tehetett róla, ha törvénytelenségre használták fel", a
hogy Ön idézi az elhangzottakat. _ 
. Nyílvánvaló, hogy ez önben, - mint volt m.kir.cső.hadgy.-ban,- felveti 
az elhangzottak összevetését a volt m.kir.rendőrségre és csendőrségre 
vonatkoztatva, akiket kollektive elmarasztaltak, számos esetben koncep
ciós perekben is. 

Tudnia kell azonban, hogy az igazságtétel érdekében kitartóan és fo
lyamatosan tesznek erőfeszítéseket és intézkedéseket az első szabadon 
választott demokratikus kormány és apparátusa. A csendőrség tagjait érin
tően a 112/1991/IX.2.számú kormányrendelet tette lehetővé, hogya több, 
mint 4 évtizeden át őket sújtó nyugdíj jogi hátrányokat rendezzék. 

A jogsértően elítélt volt csendőrök a bíróságtól kérhették és kérték 
ügyük felűlvizsgálatát, felmentésüket. Így mindezzel a folyamat megin
dult és számos . jogsértés orvoslást nyert. A több évtizedes joghátrányt 
okozó sérelmeket csak enyhíteni lehetett at egyéni esetek, ügyek elbírá
lásával ... célunk az igazságtétel törvényes megvalósítása. Erre irányúló 
erőfeszítéseink ismertek az ország széles közvéleménye előtt is ... 

Budapest, 1994, feb. 7-én Tisztelettel: Dr. Tóth László s.k. " 
( A Belügyminisztérium kabinetiroda körpecsétje ) 

SIMONYI ISTVÁN 1994,feb.21-én 143 soros - 4 oldalas - levélben válaszolt 
és, többek között, az alábbiakat írta: 

" ... 4. Az igazságtétel megvalósításának koaliciós szándéka ugyan is
mert, de nem elismert a közvélemény előtt. Ha pl. egy Recsket megj árt 
csendőrfőhadnagy csupán rendfokozatának visszaadását kéri, azt a választ 
kapja a B.M.-től ( mivel ezt a H.M. átpasszolta ), hogy: " Ez kényes ügy! 
Tessék várni! 

Az igazság kényes ógy? Az ilyesmi nem az igazságtétel komoly szándékra 
utal. 

A H.M.-ban a rendfokozat visszaadásával foglalkozó bizottságban külön
böző társadalmi szervezetek: POFOSZ, TIB, stb. mellett régi, ma már nem 
szolgáló honvédtisztek is vannak. A B.M. hasonló bizottságában mi miért 
nem vagyunk képviselve? ... " Simonyi s.k. 

+ + + + + 

Sz. J. (Hódmezővásárhely) 1993,dec.16.- ... " Elnézéseteket kérem, hogy 
hosszú ideje nem adtam magamról hírt. Nem azért, mert nem akartam, hanem, 
mert a sajtó-banditák állandóan nyomoztak utánam, hogy hol tartózkodom. 
Gyanították ugyan, hogy Szlovákiában vagyok, mert a magyar rádió-adásból 
én is értesültem, de nem sikerült nekik a pontos helyet kinyomozni ... 
Most már nov. 20-tól itthon vagyok M.O.-on és az ügyvédemnél lakom. 13-án 
voltunk Miskolcon a rendőrkapitányságon, ahol egy fiatal rendőr őrnagy 
hallgatott ki. Nagyon udvarias volt. Az elfogatási parancsot ellenem visz
szavonták, így nyugodtan utazhatok, ahová akarok. Itt, megkaptam a sze
mélyazonossági igazolványomat is. És most már teljesjogú magyar állampol
gár vagyok, választó és választható vagyok, ahogy tetszik •... " 

+ + + + + 
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SIMON FERENC: 
SZÁZÉVES A M.KIR.CSENDÖRSÉG. 

Ahogy lapozgatom balsorsunk tömegét, 
megtalálom köztük a Csendőrség nevét. 

Ősök képe villan az elmúlt századból, 
a Monarchiának sötét korszakából. 

Viharos képeket tükröznek az évek, 
a csendőrök ezer veszélyben edződtek! 

Háborús harcokban vérüket hullatták, 
a Szülőhazáért életüket adták. 

Ezernyi veszéllyel farkas szemet néztek, 
nemzetközi téren elismertek lettek. 

Dermesztő hidegben, sötét éjszakákon, 
nem rettentek, mentek úttalan útakon! 

Ma már őszbehullott emlékezésben él, 
majd a történelem, róluk többet beszél! 

Akik Isten ellen pátosszal fecsegtek: 
A Csendőrségnek is, Gyilkosai lettek! 

Csak nevében él már a Csendőr Testület, 
a marxi eszmének áldozatul esett! 

A múlt század végén: Száz éve született, 
Brutális ösztönök áldozata lett. 

Csendőr Bajtársaim!,- kik életben vagytok (?) 
Ők értünk is haltak, rájuk "gondoljatok"! 

Híven, becsülettel, vitézűl szolgáltak, 
Szülőhazájukért "Tízezren" meghaltak. 

Oly őrzői voltak a magyar Hazának, 1981, február 14. 
Amint egykoron volt nagy Hektor Trójának. Százéves a Magyar Királyi Csendőrség! 

+ + + + + 
SZAKÁLY SÁNDOR (Bécs) történész leveléből ... " ... Köszönettel nyugtázom 
nov.20-iki soraidat és a kÜldeményeket. Nem tudom, hogyafelkérés kapcsán 
nekem milyen szerep juthat, de a megkűldött anyagokat megőrzöm. Sajnos, 
manapság a történészek is könnyen teremnek és mindegyik eddigi elnyomatá
sa miatt nem írt semmit,( ezután pedig,- gondolom,- hiányos felkészült
sége okán nem fog.) .... A "Csendőrség Története) könyvvel kapcsolatban, 
nem tudok időpontot mondani. A hiteles, valós munkához, forrásokra van 
szükség. Innét nehezebb a dolog, hiszen a levéltárak Budapesten vannak. 
A kérésemre, jött, szerencsére néhány életleírás, stb., de jó lenne még 
több! . . . .. " 

+ + + + + 
L. B. (Budapest) ... 1993,X.8.- ... " ... A XX.század utolsó politikailag 

élő, felépítésű, intelligens, meghatározó egyénisége: Antall József volt. 
Az a szomorú, az ország szempontjából, hogy az utolsó! A temetést végző 
paptól hallottam először ezt a fogalmat, hogy: "FEHÉR MÁRTÍR". Még meg
választása előtt megkérdezték tőle, hogy mi a véleménye az első minisz
terelnökről. " Az vagy bolond, vagy mártír "- felelte. S ez lett Ö. Jár
ta az útat, a demokráciára vigyázott, tudta, hogy szídják, hogy nem mo
solyog, hogy úgy beszél, mint egy tanár, de nem olvasva. Támadták, szíd
ták, mert nem adta át a hatalmat, életét tette erre az "útra", feladatra . 
... s következik a XXI. század. A pillanatnyilag még mozgókon tulajdon
képpen túlszaladt az idő. Azok, akiknek 1945 utáni "élmény anyaguk " van, 
lassan nem veszik észre, hogy helyükre fiatalok jönnek, akiknek mindegy, 
hogy a koronára netán svájci sapkát teszünk. A gyerekeink még kaptak va
lami élményanyagot, de az unokákra már csak olyan mese lesz az egész, 
mint nekünk 1848. Petőfi, stb ..... 1956.-osok pár napi hősi idő után, 
megtépázva, most szeretnének valamit kapni. ök sem veszik észre, hogy 
már lassan" aggastyánok " .... s ebből azt akarom kihozni, hogy Antallal 
egy századot temettünk el ... Ott nyugszik, jelenleg, egy parkosított ki-
ürített részben egy parcella közepén, Deák közelében, nem sokkal előtte 
Papváryné, Jászai, Zichy M., Fadrusz, Lotz és Török Ferenc romhalmaz 
sírköve. + + + 
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Mind a Központi Vezető bs., - mind a Szerkesztőség különösen örül a csoport és 
a bajtársak által KÖZÖSEN aláírt képeslapoknak . Bizonyítékai annak, hogya bajtár
sak összetartanak és egymás társaságában jól érzik magukat és nem felejtkeznek meg, 
sem örömükben, sem bánatukban rólunk. 

Helyszűke miatt, csak néhányat tudunk felsorolni: 
1993. VI . 26 a Balatonról P. Gy. és 6 bajtárs aláírása 
1993. X. 16. Szombathelyről a Szent Jobb Országjárásáról K.J. és 8 bs.- aláírása 
1993.1 X. 25. Nyiregyházáról L. B. és 8 bajtárs aláírása 
1993. X II. 6. B udapestről S. P. és 9 bs. aláírása. 

Köszönet a lapokért és a megemlékezésért. Kp. Vezetőség és a Szerkesztőség. 

+ + + + + 

v. T.A. (USA) ... " A Szemere elgondolásod nagyon szép s majd oda is 
kiszorítok valamit. A H.M.-nek újra írtam egy levelet, mint magán személy. 
U.i. eddig a tavaly aug.-ban beadott beadványomra érdemes válasz még ed
dig nem jött. Úgy hiszem, nem is fog jönni. Küzben kaptam v.SZENDE ezre
destől is levelet, amiben írja, hogya H.M. keze meg van kötve s a cső.
-ség ügyében még ma sem mer lépéseket tenni. A Parlament elé meg nem is 
mer előterjesztést tenni, mert ott olyan erős az ellenzék, hogy még a 
tárcájába is belekerűlne, hogy mellettünk szót merjen emelni .... " 

+ + + + + 
H.L.(USA.) ... " E hó 20-án megyünk New Brunswick-ba a közös telálkozó

ra, ha lesznek még Bajtársak a 20-30-as csoportból .... Igen szigorú te
lünk volt. A sok jég miatt, ami 2 inches (5 cm) volt úgy jó 8 napig a 
kocsit nem lehetett kivinni a garázsból. A víz nem tudott leszívódni a 
fagy miatt, s így a pincékben talált helyet ...... " 

+ + + + + 
G.M. (Beaconsfield (Kanada) ... 1994 feb.- " ... Testületünk fennállá

sának évfordúlója alkalmából feleségemmel egyetemben szeretettel köszön
tünk családod körében. Ezt az alkalmat használom fel arra, hogy a magam 
nevében köszönetet mondjak azért az önzetlen munkásságotokért, ' melyet 
drága Hazánk és Testületünk érdekében végeztek. Hisszük, az erősek hitével, 
hogy az előrehaladott orvosi tudomány betegségedet, Sándor, eredménnyel 
kikezelik és továbbra is folytathatod a munkát, mindnyájunk örömére. 
Ehhez Isten áldását és segítségét kérem ..... " 

+ + + + + 
v. SZ.J. (London, Anglia) ... 1994,jan.3.- " ... Kedves Gyula Bátyám! 

A jun.16-án írt leveledet megkaptam, köszönettel. Azóta sok minden történt. 
Tegnap beszéltem Szekeres Pali bátyánkkal és mondta,hogy levelet kapott 
Tőled azzal az új kezdeményezéssel kapcsolatban, ami Testületünk ügyének 
teljes rendezésével kapcsolatos. Szerintem KELL várni a választások utáni 
helyzetig. Jelenben otthon senki nem mer érdemlegesen cselekedni ... 
Kérésemre egy Memorandum- szerű 16 oldalas levél ment a Román kormánynak, 
a nemzetiségek ügyében az Európai Tanácstól ..•.• K.F.-től megkaptam az 
Ítéletét tartalmazó végzést:300.000 forint pénzbüntetésre ítélték ... 
Mielőtt még a Bajtársi Levelet beszüntetnék, jó lenne leközölni a ( legalább amennyiről 
tudunk!) csendőr Mártírjaink névsorát, hadd lássa a világ, hogy Testületünk mennyi 
mártírt adott hazánknak. ••• Kormányzó Urunk temetése után itt, néhány lap 
előnytelenűl írt. Nem tette a cikkíró zsebre, amit kapott tőlem, de má
soktól is .... " 

+ + + + + 
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M.B. (Zalaegerszeg) •.. " Az oroszok rémtetteivel már több könyv foglal
kozik itt elég reális megvilágításban. Te, nagyon szép gondolatmenetet 
vezetsz le a kezdettől napjainkig de hidd el, a legújabb kor gaztettei
ről is, előbb-utóbb lebulI a lepel. Most volt itthon okt.23-ika, igen 
szép ünnepségek voltak országszerte, talpraesett beszédek, emlékmű-Ielep
lezések és a sajtóban, a rádióban és TV-ben az akkori események eléggé 
élethű ismertetése. Csak éppen az "ellentábor" főszereplői maradtak le a 
színről. Azok ma is vígan élik életüket, magas nyugdíj jal, nem akármi
lyen lakásban és kiemeIt életszinvonalban. őket jelenleg, még mindíg nem 
lehet bántani, hiszen a jelenlegi vezetőinkkel, mikor átvették a hatal
mat ( rendszerváltozás???) aláírattak 20 pontot, amelyek megkötik a ke
züket a szabad és jogszerű cselekvésben .... " 

+ + + + + 

T.L. (Budapest) 1993 Karácsony ... " ... remélem, a legközelebbi nyáron 
végre sikerűl majd a több ízben elszalasztott randevú .... ?" 

+ + + + + 

P.Gy. (Budapest) ... " •.. Feb.12-én a megszokott törzsgárdákkal összeJo
vünk. Akkor megpróbálom "halállistámat" lejegyeztetni a "fiúkkal". És az
tán kiküldöm Nektek, hogy egészítsétek ki. Sok-sok, nagyon sok a pontat
lanság és az ellenőrízhetetlen adat. A fiúk, sajnos csak annyit tudhatnak: 
már nem él, vagy ott él, itt él, sok az "úgy tudom", de mégis, közös mun
kával egy olyan lista készűlne el, amit érdemes lenne a B.L.-ben leközölni. 
A legtöbb probléma a legénységi állományú egyénekkel van, kb. 1500 cédulám 
van, úgy, hogy "vele piknikeztem itt," "ott vol t a találkozón"... stb .... 
Sajnos, elmaradt a computeres feldolgozás, ami alapvetően fontos lett vol
na. A gyűjtőmunkát tovább folytatom. természetesen! .... " 

+ + + + + 
P.I. (USA) .... " Az otthoni ak közül Perjéssyvel és Fráterral állok le

velezésben, így tudtam Benő haláláról .... Itt Sörényi Pistával ( 89 éves 
és Pék Palival tartok kapcsolatot. Utóbbit nem rég operálták, elvesztette 
beszédkészségét, de már jól van. Bakó Pistával is szoktam beszélni, neki 
látási zavarai vannak .... " 

+ + + + + 
S.I. (Welland, Kanada) 1993.nov.18 ... " ... Örömmel értesítelek, hogy 

1993,nov.11-én kaptam hivatalos értesítést BP-ről, Dr. Böszörményi-Nagy 
Krisztina ügyvédtől, hogy szolgálati éveimet igazolták és a nyugdíjat ré
szemre folyósít ják 1992. évre visszamenőleg, tehát amikor előzőleg kértem. 

Nyugdíjat részemre 9060 forintba állapították meg havonta. Amelyet át
utalnak a PÉNZINTÉZETI KÖZPONTHOZ és onnan kapom az értesítést a forint
számla megnyitásáról. 

Niagara félszigeti hírek: Bajtársak közül 2 a Wellandi Sun Set Haven 
öregotthonban. 95% pedig állandó, vagy időközönkénti orvosi felügyeletre 
szorúl .... " 

+ + + + + 
( írtam egy igazolást neki. adatai alapján. hogy hol szolgált! Sikerült! Közp. Vez.) 

+ + + + + 

Dr. B.I. (Cleveland,Ohio,USA.) 1994,márc.22 ... " ... Kezelés alatt álló 
szemeim, a jobb csak 2%-os már, az év vége felé annyira rosszabbodtak, 
hogy azonnali lazer kezelést kellett alkalmazni, eredmény: semmi. Olva
sás, írás jóformán semmi ... remélem, legalább annyira, amennyire eddig 
láttam, továbbra is látni fogok .... Nagyon jó gondolat a veszteségek 
összeállítása .... " 

+ + + + + 
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Az 1993-as Segélyakciónkra érkezett levelekből: 

1993.XII.14 ... "Köszönetet nyilvánítok az Önök által átutalt segítségért. 
Kellemes ünnepeket kívánok ... " 

1993.XII.11 ... "Nagyon szépen köszönöm a részemre érkezett forint-külde
ményt ... " 

1993.XII. 7 ... "AZ Egyisten nevében küldött ajándékot megköszönöm. Kívá
nok a nagyvilágon összes bújdosó magyaroknak, akiknek szívében még Itthon
ról kapott magyar szív dobog , Istentől megáldott karácsonyi ünnepeket és 
sokkal boldogabb újesztendőt! A régi baráti, bajtársi tisztelettel min
dennapi imádságomat küldve a szeretet és nagyrabecsülés jeIéül: 

Hiszek egy Istenben Hiszek Erdélyország 
Hiszek egy Hazában, Feltámadásában. 
Hiszek egy isteni Ámen. 
Örök igazságban. 

Őszinte bajtársi szeretettel a szépséges Hargita aljából. Egy remény
nyel: Ha Isten engedi, jövőben is ugyanazt írhassam ... " 

1993.XII.15.- ... " A karácsonyi ajándékot megkaptam. Be is váltottam. 
Nagyon szépen köszönöm. Boldog Karácsonyt és újévet kívánok ... " 

1993.XII.13.- ... "Szeretetteljes gondoskodásukat köszönöm. Isten áldása 
tegye gyümölcsözővé,hogy erőt,egészséget,boldogságot nyerjenek jutalmúl, 
amit minden időkben csakis Isten adhat ... " 

1993.XII.21 ... " Kedves Bajtársam!Megkaptam a csekket, melyet köszönettel 
vettem. Kívánok kedves Mindnyájotoknak erőt, egészséget és hosszú életet, 
egyben szeretetteljes ünnepeket ... " 

1993.XII.12 ... " Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket kívánok ~desanyám 
és egész családom nevében. Az ajándékot megkaptam, nagyon köszönöm ... " 

1993.XII.20 ... " Köszönöm szépen a küldött dolgot. Még nem jutott el 
hozzám, de két hónap múlva ígérték ... Boldog új évet kívánok, örömben, 
egészségben ... " 

1994. 1.7 ..... " Elnézést kérek a késői levélírásért, de kórházban fe-
küdtem. Az összeget megkaptam, hálás köszönet érte, mind önnek, mind 
munkatársainak Hü tisztelője ... " 

SIMON FERENC 

Jaltában adták el 
Szent szabadságunkat, 
S darabolták széjjel 
árva kis Hazánkat. 

Ti lelki szegények,
Gyülevész kalózok! 
Tolvajlástok miatt 
Nem pirul arcotok? 

Történelmi jussunk 
Meglopói vagytok! -
Áldás hát ne legyen, 
Csak átok rajtatok! 

+ + + + + 

SZABADSÁG HAJNALÁN. 

Ha szárnyszegetten is, 
De él még nemzetünk, 
Szabadságzászlót bont, 
Velük lesz Istenünk. 

Hogyha a Teremtőm 
Ily nagy bajban hagyott, 
Engedje megérnem 
Azt a dicső napot; 

A boldog órát, hogy 
Véget ér rabságunk, 
Örök nagy álmunkat, 
MI, csak úgyalhatunk. 

1967. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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IX. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

KIVONATOK ... : 

Az ENCYCLOPAEDIA HUNGARICA 30.Tájékoztatójából:Calgary. 
Az I.kötet magyarországi megjelenése után, a hazai sajtóban több bí

rálat jelent meg, melyek között voltak teljesen pozitiv-értékelésűek és 
részben elmarasztalók is. Az elmarasztaló bírálatoknál érződött, hogya 
40 éves idegen megszállás alatt az újságírók nagy része a nemzeti hang
viteltől elszokott és némely újság még most sem üdvözli örömmel azt. De 
még az elmarasztaló bírálatok is elismerik munkánk úttörő, hézagpótló 
jelentőségét és határozott tárgyilagosságát ... Az Encyclopaedia első,ma
gyarnyelvű kiadását elsösorban Magyarországon árúsítják, még pedig szép 
sikerrel ... A befizetés legkönnyebben Money Order révén eszközölhető 
"Encyclopaedia Hungarica" megjelöléssel a következő címen: 

Hungarian Ethnic Lexicon Foundation, 11-5720, MacLeod Trail, S. Calgary , Alberta, 
Canada, T2H OJ6; Tel.: (403) 253-1442; Fax: (403) 252-8903. 

Új Budapesti szerződéses terjesztőnk: TELLÉ R KFT . 1113 BUDAPEST, 

Tisztelettel: 
Bagossy László s.k. 

Takács Menyhért u.5. HUNGARY, EUROPE 
Tel.: (361) 161.2882; Fax: (361) 166-7498 

+ + + + + 
ARK Publications Co.,Inc.- 5727 W. Wright Street MILWAUKEE WI. 53210 USA 

Ph.:(414)-873-960S 
Szerkesztő: Andris J. Kursietis. 

Announcing a new publication: II THE ROYAL HUNGARIAN ARMED FORCES 1919-1945." 

Author: Andris J. Kursietis, katonai történész-kutató 25 év összegyüj
tött munkája, mely 20 év adatgyüjtését foglalja magába. Minden történész 
számára értékes adatszolgáltatás, különösen annak, akit érdekel a magyar 
fegyveres 'erők működése, fej lődése és eredményei. Ugyancsak tartalmazza 
az időrendbeli sorrend mellett a legmagasabb katonai rangsorozattól a 
legalacsonyabb tiszti rangig több, mint 600 tábornok életrajzát is. 

A könyv 17.00 US dollár + 8.00 dollár posta és kezelési költség. Megren
delhető a fenti címen. 

+ + + + + 
DOMOKOS SÁNDOR harmadik verseskötete "Utolsó Felvonás" címmel még kapható 
a Szerző címén. Ára:S8.00 + 1.00 dollár postaköltség. A könyv árának fele 
a Magyar Csendőr Haditetteinek Megörökítését célzó pályamű díjazására 
használja fel a szerző. 
Megrendelési cím: Mr. A. Domokos - 29A - 380 Assineboine Ave., 

Winnipeg, Manitoba, R3C OY1 Canada. 
+ + + + + 
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x. 
NYUGTÁZÁSOK: 

az MKCsBK Vezetősége ezúton is 
köszönettel nyugtázza a Közösségünk fenntartására 

kapott önkéntes hozzájárulásokat 
és felülfizetéseket 

1993 szeptember 16-tól decemb"er 31-ig: 

Dr. H.E. BL 25.00 S.L. BL 100.00 P.Ch. BL 
v. V.B. BL US 20.00 K.K. BL 25.00 Dr. K.Z . S.A+ BL 
v. B.T.E. Cs.J US 12.00 S.F. BL 25.00 P.I. BL 

Dr. Sz. L. BL 50.00 özv.J.P-né S.A. US 100.00 Á.B. BL 
G.B. BL 20.00 Dr.K.L. BL 25.00 özv.O.P-né BL 
S.A. BL US 20.00 P.K. BL 25.00 özv.Gy.Ö-né BL 
S.Á. BL 15.00 L.M. BL 20.00 özv.v.K.D-né BL 

v. S.I. BL US 25.00 v.Sz.L. BL US 15.00 özv.v.M.L-né BL 
MHBK BL 29.63 Zs. Gy. Sao Paolo 

Csoport BL 

1994 január 1-től - március 4-ig: 

V.K. + Sz.L. BL 50.00 S. I. BL 40.00 Dr. F.Gy. BL 
Sz.S. BL 20.00 B.L. BL 

S.A-né BL 20.00 P.B. BL 25.00 Dr.Sz.L. és 
K. I-né BL US 20.00 Dr. B.E-né BL US 30.00 mások BL 

Dr. K.L. BL US 25.00 S.F. BL 20.00 özv. St.H-né BL 
S.F. BL 15.00 S. I.J. BL 20.00 M.J.+ S.F. BL 

v. P.L. BL 20.00 M.B. BL 60.00 özv.v.H.J-né BL 
Dr. T.O. BL US 20.00 Sz. J.Gy BL US 20.00 Dr. K.Gy. BL 

B.J. BL 20.00 K.J. BL 12.00 v. R.I. BL 
P.A. BL US 15.00 Sz.J. BL 12.00 R.K. BL 

S.1.+ S.L. BL 24.00 K.L. BL 18.00 V.I. BL 
Dr. T.O. BL US 20.00 Dr. K.J. BL US 100.00 M.I. BL 

Calgaryba: MKCsBK költségfedezetre 1994 január 27-től - március 4-ig: 

D.S. C 100.00 Z.A.J. US 100.00 özv. K.S-né 
G.K. US 100.00 P.I. US 100.00 v.B.T.E.Z. 
P.K. US 100.00 v.D.Gy. US 100.00 N.L. 
M.B. US 100.00 P.F. US 50.00 G.F. 
S. I. 0.S.1,500.00 Dr. A.L. US 100.00 B.M.Z. 

Sz.P. US 100.00 T.J. US 50.00 S.F. 
K.J. Fr. 300.00 Dr. B.I. US 100.00 P.A. 

Dr. K.J. US 100.00 ifj .v.K.Z. 
Sz.N. (áttétel) US 500.00 M.B. C 30.00 Sz.J.Gy. 

M.J. 
D. I. 

e 65.00 K.Gy. US 100.00 M.L. 
DM 100.00 MCsCsK US 200.00 M.r. 

+ + + + + 

Bajtársainknak, Hozzátartozóiknak, Barátainknak és Pártfogóinknak 

Kegyelemteljes Húsvéti Ünnepeket kívánunk 

a VEZETŐSÉG és a SZERKESZTŐSÉG. 
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DM 50.00 
DM 100.00 
US 25.00 
US 30.00 

25.00 
40.00 

US 15.00 
US 20.00 

US 125.00 

100.00 
35.00 

180.00 
100.00 

24.00 
50.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 

US 50.00 
US 100.00 
US 100.00 
US 70.00 
US 100.00 

C 131.50 
US 100.00 
US 100.00 
US 110.00 
e 100.00 

US 100.00 



HENRI POZZI: "SZÁZADUNK BŰNÖSEI" Emberközpontú Fenntartható Társadalom 
Alapítvány (6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 45 kiadásában jelent meg. Budapesten 
megvásárolható a Püspöki Könyves Ház-ban 1013 Budapest Krisztina krt. 26. 

A könyv első része a HÁBORÚ. Itt azzal a kérdéssal foglalkozik, hogy igazán 
ki volt az oka a háború kitörésének. Kinek, vagy kiknek állt érdekében a 
háború megindítása? 
A könyv második felének a címe a BÉKE. Itt módunkban áll betekinteni a Vi
lágháború után a Párizs környéki békék boszorkánykonyhájába. Nekünk, ma
gyaroknak nagyon sokat mond, ha néhány fejezet címet idézek: A Trianoni 
karnevál. Szabadj on ebből a fej ezetből rövid néhány sort idézni: " A tig
risnek (Clemenceau) két rögeszméje volt: Elzász -Lotharingia 1792-i ha
tárainak visszaállítása és a katolikus, antidemokratikus Osztrák-Magyar 
Monarchia megsemmisítése. Ezenkívűl csak az általános választójog érde
kelte." 

" Az angolokat Közép-Európában csak a román petróleum források érde
kelték." 

Még többet mondanak liA Meghamisított történelem" és a "Hamis tanuk segítségével 
elítélt Magyarország" című fejezetek. 

( A NEMZETI ÚJSÁG 1994 jan.22-iki számában PÁSKÓ TIBOR könyvismertetéséből) 

+ + + + + 
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