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Szathmáry Károly családjával 



Az MKCsBK életének fontos résztvevője (1964-1973 között központi vezetője és 1964-
1975 között a Bajtársi levél szerkesztője is), valamint több magyar csoport aktív tagja, 
szervezője, s az egykori torontói MKCsBK múzeum megalapítója és fenntartója volt (a 
múzeumot, mely lakásául is szolgált, a Bajtársi levél 1971. évi július-decemberi száma írja le 
részletesen, s Szathmáry maga mutatja be annak tárgyait az 1980-ban készült, a honlapunk 
múzeumában is megtekinthető videón).  

 
Az 1985-ben bekövetkezett halála kapcsán a Bajtársi levél azonévi 2. száma hét oldalon 

át méltatta munkásságát, műveit, érdemeit, amelyet itt mellékelünk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Magyar katonai hősi halottak emlékműve Osterode-ban (Németország), melynek emelésében 
 Szathmáry Károlynak jelentős része volt. 

 
(Az osterodi képeket dr. Tóth Gergely bocsátotta rendelkezésünkre, aki világszerte kutatja a magyar 
vonatkozású emlékhelyeket, s amelyek honlapján www.magyarnegyed.com cím alatt megtekinthetők.) 

http://www.magyarnegyed.com/�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A németországi Osterode 
város egyik háza napjainkban 

(Bergstrasse 2.),  
amely Szathmáry Károly 
lakóhelye volt 1946-1950 

között. 

A kanadai Ontario külvárosában, Etobicoke-ban ezen lakóház 211. sz. lakása (bekarikázva) szolgált Szathmáry 
Károly lakhelyéül, s egyben a magyar királyi csendőrség emigrációs laktanyájául (ahol látogató csendőrök meg 

is szállhattak), valamint az MKCsBK múzeumúnak és archívumának otthonául. 
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KÁROLY (Toronto,Ont.,Kanada) bs.-unkat 1985.VI.hó végén tüd6-
rákkal · megoperálták.~~r nagyon szépen gyógyul és er6södi~,annyira,hogy 
mint a Muzeumi Bizottság tagja, a Muzeum megnyitására,aug.17.-ére és 
az azt követ6 banketre már el fog jönni. (dr.Sz.S.1985.VIII.12.) 

v.SZOMBATHY LAJOS JÁNos (Como, W.A.Ausztrália) bajtársunkat szédQ
lés,hányinger,hányás (Meniere's disease) fogja el és napokra kínozza. 
Egy i46 6ta angina pectoris-t is "bevásárolt".Az id6 felette sem megy 
el nyomtalanul. (v.Sz.L.J.1985.VIII.6.) 

78.életévét betölt6 bs.-unknak szívb6l kívánunk további er6t,egész
séget és sok örömet családja körében. (Szerk.) 

DAJKA ISTVÁN (Gaiberg,Nyugatnémetország) ••• 1985.VIII.8 ••• " A sok 
betegség miatt késem a válasszal.13-án djfent jelentkezett régi malá
riám.Ez ugyancsak este volt,ami rettenetes hideg és kés6bb forró rázá
sokkal járt.Állandóan tartok kinint,így sikerült megszelídíteni.Prosz
tatával és jobb térdemmel járok majdnem minden nap kezelésre Heidelberg
be. így bizony az a véleményem,hogy nem sok a reményem arra,miszerint 
teljes gyógyulás álljon be. Tehát lassan felkészQlök egy öregotthonban 
való élethez.Kívánok ott,minden egyes bs.-nak nagyon sok er6t é~ egész
séget,hogya B.L.-t még nagyon sokáig olvashassuk!" 

KISS LAJOS cs6.6rm. (Adelaide,S.A.Ausztrália)több év óta,- talán 
szélütés következtében,- olvasni nem tud,nem , tudja magát összpontosítani. 
(U.M.1985.VIII.8.)./JÓ lenne,ha bs.-ai,akik .meglátogatják,ideSnként a 
B.L.-b61 felolvasnának Neki.Szerk./ 

Kívánunk miel6bbi gy6gyulást,er6t,e9észség~t kedves Mindnyáj~knakl 
+ + + + 

~~ 
&~ 

HALOTTAI NR 

Vitéz kövendi SZATHMÁRY KÁROLY, C.M.,m.kir.cs6.százados,az ungvári 
volt cseS.zász16alj l~századparancsnoka,a Tazkereszt l.fokozat kardokkal 
és koszordva.l,a Kanada Érdemrend (Canada MedaI) és más hábords,béke,bel 
és külföldi rendjelek,kitüntetések és emlékérmek tulajdonosa,az MKCsBK 
vezet6séqi tagja, 10 éven át volt , központi vezet6je és a MBajtársi ·Le
vél~ szerkeszt6-kiadója,kés6bb levelez6 munkatársa,az MKCsBK Muzeum és 
Levéltár alapít6ja és 6re,a torontoi emigrációs Eszmei Csend6rlaktanya 
alapít6parancsnoka,ír6,cserkészcsapattiszt,több lovagrend és az Arpád 
Akadémia tagja,a Magyar Királyi Fegyveres EreSk Muzeuma ~qrá~ora~é8 örö
k6a( .tij.s:Z1:e<le~i elnöke".:' d985t· máju~ 18 ... ~ál)};+akásán,,8z!vkoszor11-ére1;mesze

·~~et,.: :t(.trI!~zla)68 éves korában váratlanul meghalt. 
1916.XII.30.-án született Alsóboldogfalván (Udvarhely vm.).A csa

lád egyik 6se Bethlen Gábor,erdélyi fejedelem test6re volt.Édesapja i
gazgat6-tanít6,családjukat a románok 1919-ben kiutasították. 

Szolnokon érettségizett,majd a Testnevelési F6iskolára iratkozott 
be',melyet 1'940-ben elvégzett és tanársegédi kinevezést kapott.Közben 
1935-ben önként katonai szolgálatot teljesített. 1936-ban hdp.tdzmester. 
1940-ben résztvett az erdélyi bevonulásban. 1941-ben a Csend6rséghez je
l~ntkezett és Erdélyben teljesített pr6baszolgálatot. 1942.VI.18.-án 
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c$6.hadnággyá avatták,s Székelyudvarhelyen sznypk.helyettes.1943.I.l-én 
az ungvári tanzlj.-hoz került,hol hamarosan rohamtanfolyamon oktatja 
Kárpátalja csend6reit.Kés6bb alakulatával partizánelhárításban vett részt, 
hol kitüntetik magukat. ' 

1944.X.6.-án zlj.-át a Vereckei szoros védelmére vetik be,hol a sok- . 
szoros túler6ben támadó ellenséget három napon át föltart6ztatták,de' , 
50%-os veszteséget szenvedtek. Résztvett Dunántúlon a visszavonulási har
cokban és 1945.111.28.-án hagyta el Magyarországot.Rövid amerikai hadi
fogság után szabadult és ' elindult családja felkeresésére. 1947-ben 
Osterodeban tanított a tábor magyar iskolájában és cserkészcsapatot s~er
vezett. 

1951-ben vándoroltak ki Kanadába és Welland-ban (Ont.) telepedtek le. 
Folyamatosan hét magyar cserkészcsapatot szervezett és MKCsBK cso

portokat alapított. 1964~ben az MKCsBK központi vezet6ség elnöke,majd 
vezet6je,személyesen keresi föl a csend6r csoportokat Kanadában, az USA
ban,kés6bb Eur6pában,Délamerikában. 1970-ben a Közösség létszáma a tb. 
tagokkal együtt elérte az 1350 f6t.~tjai során gyajti az emlékeket a 
Muzeum részére,segélyakciót szervez és felkutat ja a magányosan,egyedal, 
betegen é16 bajtársakat. 

A Royal Canadian Military Institute (Toronto,ONT.) meghívására és má
sutt is e16adásokat tartott. 1978.I.11.-én magyar kulturális tevékenysé
ge elismeréseképpen II.Erzsébet királyn6t6l megkapta a Canada Medal-t, 
Etobicoke polgármesterét6l pedig diszoklevelet. 

Saját öröklakásában az MKCsBK vezet6ség támogatásával fölállítja az 
MKCsBK Levéltárt és Muzeumot. 

A lelkes látogat6k elismeréseir6l a vendégkönyv oldalai tanuskodnak. 
1983.VI.15.-én 100,000 levelet,okmányt adott át az ottawai Nemzeti 

Levéltárnak,kés6bbi kiértékelés végett. 
1981-ben megrendezte a 100 éves Találkoz6t,mely a Testület mág é16 . 

tagjainak felejthetetlen utölsó seregszemléje volt.Hangszalag és filmen 
is megörökítésre került az összejövetel. 

1981 decemberében a rendszertelen munka,az éjszakázás,különösen is 
igénybe vette egész'ségét.1983 decemberében tUd6operáci6n esett át,mely 
sikerült,de erejét,munkakészségét már nem nyerte vissza.Bajtársai,bará
tai aggód6 szeretettel és figyelemmel vették körül.Csak üdvöz16kártyát, 
több,mint ötszázat kapott a szabad Világ minden részéb61.,Utols6 munkája 
volt,hogy élete nagy mavét az MKCsBK Csend6r Muzeumot gondos kezekbe 
adhassa át,hol az, a szabad,önál16 Magyarországba va16 szállitás1q biz
tonságban lehet. Az átadást még elintézte,de a berendezésben a halál 
már megakadályozta. 

Lakásában május 18.-án,az Eszmei Csend6rlaktanyában,személyes em
lékei kÖZött gyermekei már holtan találták. 

Temetése az unitárius egyház szertartása szerint ment végbe Toronto
ba~,a Morley Bedford temetkezési intézetben,4 helybeli és környékbeli 
magyarság általános részvéte mellett. 

Ravatalán ott voltak külföldi Ótjain is haséges Ótitárs8,a Csend6r
zász16,továbbá az MKCsBK központi vezet6je,a toronto i csoport,s mások 
koszorúi. V.21.-én búcsúztatták: v.HAMVAS J.JÓZSEF, VARGA GtZA,továbbá 
dr.SZALONTAI SÁNDOR toronto i csoportvezet6,aki egyben az MKCsBK közpon
ti ' vezet6jét is képviselte. 
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dr. SZALONTAI SÁNDOR az alábbiakat mondotta: 
~ " ••• Szemeinknek nem akarunk hinni,s értelmünk nem akarja felfogni,hogy 

ebben a sivár kopors6ban v.SZATHMÁRY KÁROLY bajtársunk, a mi kedves Kar
~sikánk nyugszik ••••• Pedig nem az els6 eset,hogy döbbenten állunk egy
-egy bajtár's'unk kopors6ja körül,de talán a legfáj6bb és a legp6tolhatat
lanabb ves'zteség a Te halálod, mely nem csak a toronto i csend6r csopor
tot,de az egész emigráci6s csend6rséget érte. 

Meg sem kísérlem,hogy felsoroljam érdemeidet,melyet a volt ~ajtársa
id,a volt Testületünk és a drága Magyar Hazánk érdekében kifejtettál. 

Ezekhez olyan lelkier6 kellene,amelyet én,itt,a Te holttested mellett 
nem vagyok képes kifejezni.De talán felesleges is lenne ezeket felsorol
ni,hiszen több évtizedes torontoi mOködésed alatt Téged mindenki megis
mert s mindenki tudta,hogy ahol .csend6r,vaqy cserkész,vagy magyar érde
kekr61 volt sz6,ott v.SZATSMARY KÁROLY mindíg az els6k között tevékeny
kedett •••• Karcsikánkl Halálod végtelen art hagyott hátra barátaid 'és 
bajtársaid lelkében. Bár az ut6bbi id6ben megdöbbenve láttuk egészs'ged
nek és kedályednek hanyatlását,de mindíg bíztunk és biztattunk Téged ia, 
hogy ennek,vagy annak az orvosságnak a szedése,vagy bizonyos körülmények' 
kedvez6re val6 fordulása visszaadja régi egészségedet. De bizakodásunk 
és reménykedésUnk,mind hiábaval6nak bizonyult az Isten akaratával szemben. 

A lelkünk sír ,mikor lát juk ,hogy az er6s kéz lehanyatlott,mely a csen
d6r és a magyar zászl6t eddig magasan tartotta.Aki felkereste a szét
sz6rtságban él6' csend6röket s biztat6 szavával reményt és kitartást ön
tött a már csügged6 lelkekbe.Aki szenvedélyesen gyOjtött éa féltve 6rzött 
meg minden olyan tárgyat,amely a hajdani dics6 Testületünk mult jára ~m-
lékeztetett • . . . 

Karcsikánkl Nem hiába volt ez a nagy csend6r és hazaszereteted,ezek
nek nyomait nem fogja olyan hamar belepni a feledés pora. Bár az Isten ' 
nem engedte meg,hogy megérjed azt,hogy gyU)teményeidet egy olyan muzeum · 
keretében láthassad elhelyezve,mint amilyent Te elképzeltél,de mi,még 
életben lév6 bajtársaid,minden er6nkkel és igyekezetünkkel azon vagyunk, 
hogy ezt a Te elképzelésedet valóra váltsuk. 

KarcsikánklTe' már a legfels6bb Hadór el6tt állasz.Jelentsd Neki,hogy 
pusztulunk,veszünk.Oqy itt kint az emigráci6ban,mint otthon Magyarorszá
gon,Erdélyben és a többi elcsatolt részekben.Kérjed az Urat,hogy ne en
gedje kipusztítani ezt a népet~melynek mindíg az Isten,a ·Haza és a Csa
lád volt az eszményképe.Ne engedje kipusztítani 8gy olyan ideol6q~a ál
tal,mely az Istent megtagadja és a családot szétzüllesztil 

Most leterítettU~ nemzeti zászlónkat koporsód elé,mellyel a Magyar 
Haza küldi je'iképesen bllcs'6cs6kját,idegenben elhunyt fiának. 
, "i is bócs'6zunk T61ed,ittmaradt bajtársaid.A bócs'6 fáj,s oly nehéz 

s'zavakat találni a b'6cs'6zásra.KöBzönjük,hoqy itt voltál közöttünk,kö- • 
sz~njük a munkádat,példaadásodat,tUrelmedet és kötelesség-tudásodat,mely-
nek végül ia egészséged áldozatul esett. 

Lehajt juk fejünket s buzgó imánk kísér '6tadon s kérjük az Istent, 
hogy ölelje magához lelkedet , s nekünk, ittmaradt bajtársaidnak adjon 
er6t,hogy bovább járhassunk azon az áton,melyet O kijelölt számunkra. 

Nem csak a toronto i csoport nevében búcsúzom T6led, v.SZATHMARy KA
ROLY bajtárs,hanem a Magyar Királyi Csend6r Bajtársi Közösség Vezet6je, 
a Bajtársi Levél szerkeszt6sége nevében is,mely tisztségeket 'Te,több, 
mint 10 esztend6n keresztdl viaelted.Végdl bócs'6zom az emigráci6ban 416 
mindazon bajtársak nevében is,akik Téged ismertek,tiszteltek és szerettek. 

Kedves Karcsikánkl Nyugodj békén,Isten Veledl ••• " 
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K9pors6játnégy csend6r ás két honvéd bs.-a vitte. 
A gyászol6 közönség el~nekelte a Székely és a Magyar-Himnuszt. 
Elhamvasztották. 
Gyászolják: gyermekei: Em6ke, Kara, TÜnde és caalá~ja1k, öt unokája 

mind Kanadában; ,rokonai Magyarországon és annak határain k!vGl,továbbá 
barátai és szeret6 bajtársa! világszerte. . 

. Hamvait a család V.24.-én a Welland-i (Ont.) Holy Cross temet6ben, 
Zsombor fia sírjába helyezték ·örök nyugov6ra. 

REQUIESCAT IN PACE. 

.. • ... AZ EMIGRACIÓBAN IS VÁLTOZATLANUL ODAADÓ HOStGGEL ts BECSULE'l'TEL 
APOLTA NEMZETUNK ~S TESTULETUNK öRöKSZ~P HAGYOMÁNYAIT ts vtDTE AZOKAT 
VI~ZUL MINDHALÁLIG. NEVE FöNNMARAD MUNKÁIBAN, EML~T sztVUNXBE ZARTOK ••• " 

Ismét: " ••• egy vitáz katona csatlakozott Csaba. királyfi ég1 
seregéhez ••• " 

Calgaryban 1985. V.27.-én az Arpádházi Szent Erzsébet r.k.plébánia 
templomban, VI.2.-án a Kálvin Magyar Református templomban a bajtársi 
egyesületek és képv1sel6i és bajtársai szentmisét, illetve imát mondat
tak lelkiüdvéért. 

tRASAI - MOVEI: 

Cikkeit a sajt6ban KÖVENDY KÁROLY szds.-ként írta alá és ezt az írói 
nevét használta, hoqy ne érje bánt6dás hazai rokonait'és családját se. 
E1s6 csend6rcikke 1948-ban jelent meg TARCZ sANDOR "Krónika" c. legiti
mista újságban. Cikkei nek száma több százra tehet6. 

AZ EMIGRACIóBAN JELENTEK MEG: 

" Csend6rök a Kárpátokban ", Toronto., a szerz6 kiadása 1954-ben, 
120 oldalon. 1962-ben Arpád díszoklevelet nyert • 

.. Bajtársi Levél ". Id6szaki foly6í.rat képekkel illu8ztrálva,melynek 
11 éven át volt szerkesztO-kiad6ja. 1974-ben ezüst Arpád-érmet nyert • 

.. Magyar K1rá~yi Csend6rséq a törvény és a rend szolgálatában. A 
csend6rbékében, h'boróban és az emigráci6ban. ft Etobicoke, 431 oldalon, 
269 képpel, 1973-ban.A szerz6 kiadása. 1973-ban ~rany Arpád-érmet nyert. 

" Harcunk ••• 1920-1945 a Hazáért mindhalálig! " (S1monits Attila 
társszerz6jeként ) képekkel. 1975-ben Toronto, Sovereign Press,322 oldal. 
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1917 1985 

V i r á g h e l y e t t 

néhai vitéz kövendi SZATHMARY KÁROLY csend6rszázados sirjára: 
" ••• A Mindenható Isten adjon szegény ~arcsinak örök nyugodalmat és 

békességet! Karcsi megtette a kötelességét az emigrációban a csend6r ' 
bajtársakért. Istenünk akarata folytán mi is követni fogjuk,de amíg élünk 
imádjuk a mi Istenünket az 6 szent Fiával, az Crjézus Krisztussal. 

Tartsunk össze,fogjuk meg egymás kezét és harcoljunk ágy,ahoqy tudunk 
és lehet, Hitünkért, szép magyar Hazánkért t Szabadságunkért: 

H 1 V E N, B E C S U L E T T E L, V I T t Z U Ll 
Zoltán bá' öreg bajtárs, s.k. " 

(v.AGHY ASBÓTH ZOLTAN,volt m.kir.csend6rezredes.) 
+ + + + + 

, fl ••• Mély fájdalommal vettem tUdomásul,hogy Testületünket megint 
gyász érte.Az öreg magyar tölgyr6l ismét lehullt egy levél,melyet pótol
ni nem lehet,de emléke szívünkben örökre ott marad. 

A megfeszített munka,a sok lelki és testi szenvedés váratlanul vit
te el közülünk.Agyongyötört szíve nem bírta a szenvedést,mely véget ve-
tett életének. , 

SZATHMÁRY KÁROLY szds. volt az az ember,aki rengeteget dolgozott 
Hazájáért, a Testületért,feláll!totta a Csend6r Muzeumot',mely testüle
tünk dics6ségér61 emlékezik,mely megmarad az utókor sz4mára. 

Cselekedeteit mindíg magyar Bzeretet,megértés,bajtársi együttérzés 
és becsületes helytállás jellemezte. 

Halála szomorá veszteségünk,népszerG,barátságos ember vol~ •••• 
JEGENYtS PÁL volt m.kir.csend6rf6törzs6r.mester •• " 

+ + + + + 
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" ••• . Megrendalve olvastam fiatal, volt v~zet6nk,vitáz kövendi SZATH
MARY KAROLY C.M., hirtelen halálát.Nagy gyász ez a csend6r K6zösság szá
mára,egy igen er6s tölgy d61t ki sorainkból.Ógy litszik,az Óristennek 
szüksége volt rá,azárt hívta el közülünk. " 

Adjon az 'Oristen örök megnyugvást,a baráti,de idegen földben,lelké
nek pedig örök bákes'séget odafenn a mennyben. 

'Ogy a magam,mint a franciaországi bajtársak nevében kárem tolmácsoI-
ni a hátramaradt családtagoknak mélységes részvétünket. ' 

Emlékeire örök szeretettel gondolunk vissza •••• Ismét a századja 
élére állt odafenn,Csaba királyfi égi seregében,ahol tovább harcol a 
Magyar Feltámadásért! 

TÓTH JÓZSEF tOrma 
az MKCsBK franciaországi terUletvezet6je •••• " 

+ + + + + 

•••• Sajnálattalolvastam a gyászjelentést,mely hírGl adta a nagy 
veszteságet,melyr61 mi,itt,már napokkal el6bb hallott~nk.SZATBMÁRY KAR~ 
CSI-val ut6ljára a bécsi Ludovikás Találkoz6n beszéltem,majd Grinzingben ' 
egy vidám estét töltöttünk egyUtt.A háborá a~att is találkoztunk. 

Béke poraira,mert híven,becsülettel és vitézül szolgálta nemzetét. 
JEZIERSKl L.LAszLÓ 

vol ~ . ÍD '~ kil;':~vk. 6rqy ., tb. csend6r • •• .. 
+ + + + + 

ft • •• S ZA'l'HMRY bs. elhunyta ' alkalmáb6l , mind ap~som, mind a magu,nk ne
vében,6szinte részvétünket fejezzük ki,egyrészt a Bajtársi Közösségnek, 
hogy egyik ártékes tagját elveszítette,más részt az általunk nem ismert 
gyászol6 családtagoknak. 

ig161 ,BIHAR ANDRÁS, 'tb.cs6. 
vitáz VATTAY FERENC,az MKCsBK volt vezet6je 
ig161 BIHAR ANDRASNt, VATTAY BERTA ••• " 

+ + + + + 

" ••• vitáz KCYlNDI SZATHMÁRY KÁROLY századosunk,a volt csend6röknek 
MINDSZENTY-je volt.Járta a világban szétsz6ródott bajtársait.A "HíVEN, 
BECSULE'l'TEL,VITtZUL" j'elmondatunk fáradhatatlan apo.tola volt ••• éSiJllint 
a mártír Primás,l1qy O is elágett! , 

Bolyq6 lelke,v~lahola Kárpátok örökzöld fenyvese! ,fölött j'r.Keresi 
századának h6s1halAlt halt csend6r bajtársait.Enyhe szel16,vagy záq6 vi
h~r kísáretében vesz bdcsát t6lük és utána,mint aki földi pályáját befu
tótta~besorol Csaba királyfi végtelen hosszá sereqébe a csillaqporos 
Hadakátján ••• 

Adjon Neki a Hadár békés nyugodalmat az idegen hantok alatt.Amíg 
egy csend6r bajtársunk él ezen a e4rtekén: Emléke élni foq! 

vitáz NAGY LAJOS 
volt m.kir. csend6rf6törzs6rmester •••• " 

+', + + + + 

ft ••• Mély megrendGl'ssel vettem a hírt v.SZATBMÁRY KÁROLY szds.b~j
társam és barátom hirtelen halálár6l.Nem akartam elhinni,hogy az igaz, 
mert május 12.-iki keltezássel, 18.-án kaptam T6le levelet,melyben közöl-
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" ••• Szomorúan vettem a h!.rt sz.egény régi j6 barátom,Karcsi halálár6l. 
Igen lesujtott,két nappal halála el6tt hívtam fel telefonon és elbeszél-
gettünk,habár nagyon letört volt. , \ 

Sok,at dolgozott a magyarságért, szeretett Csendc5reiért. Igaz j6 magyar 
volt;aki meg tette a kötelességét és mindent elintézett,mielc5tt a Hadak 
Útjára lépett.A j6 Isten adjon örök nyugodalmat NekilCsatoltan itt küldök 
két csekket a Veterans' Association részére,az O emlékére,virágmegváltás 
helyett.Az egyik dr.v.TAPOLCSÁNYI OSZVALD az Ohio Vitézi Rend székkapitá
nya ,Karcsi j6barátját6l ••• tI 

Simontsits Attila 
volt m.kir.páncélos hadnagy 

+ + + + + 
A POMPtI KATONA. 

(vitéz SZATHHÁRY KÁROLY m.kir. csendőrszázados emlékére.) 

Rengett a föld ••• A láva túzfolyam 
Mindent elnyel~ végzetként rohan ••• 
A hamu hulL •• a gáz meg fojtogat •• '. 
S Te állsz a vártán mereven, egymagad. 
Katona vagyI Az eskUd k6telez. 
Megalkuvást a lelked nem keres. 
S bár tudod,hogy a harcod elveszett 
Egy maradt csak ~g, a becsUleted. 
S bár körUlötted rohan a tömeg ••• 
Te nem szeged meg hűség-eskUdet. 
Lándzsád markolva állsz az 6rhelyen ••• 
ts eltemet az örö~ végtelen. 

Meghalt az 6r, de az emléke éll 
Megk6vúlt teste hűségtől beszél. 
S mi, tíszteljUk évszázadok után 
Az őrt, ki a pompeji ' éjszakán 
A ~ú8égr6l örök példát adott, 
S ki haské~t hal, az soha nem halott! 

Winnipeg, 1985 májusában 

DOMOKOS SANDOR 

volt m.kir.csend5rf6hadnagy 

+ + + + + 

Gyászjelentését, halálhírét hozták 
az alábbi bel és külföldi újságok, lapok: 

Globe and MaiI, Toronto,Kanada 
Kanadai Magyarság,Toronto,Kanada 
Kr6nika,Toronto,Kanada 
Calgary Hírmond6,Calgary,Kanada 
Hadak útján,München,BRD. 
Nemzet6r, München,BRD. 

Katolikus Magya~ok Vasárnapja,OH.USA 
SzittyakUrt,Cleveland,OH.USA. 
Amerikai Magyar !rtesít6,Balttmore,MD. 
Magyarság,Pittsburg,PA.USA. 
Floridai Bajtársi H!rad6,Sarqsota,USA 
Perthi Magyar H!rek,Ausztrália. 

+ + + + + 
+ + + + + 

vitéz THASSY~PLÁVENSZKY FERENC, m.kir.cs6.alezredes,a Kormányz6i 
D!csér6 Elismerés, az I.osztálYÚ Ezüst Vitézségi Érem ,és más háborás és 
béke~kitüntetések tUlajdonosa, a .Szent Lászl6 T6rsaság és Rend Lovagja, 
az MKCsBK Bajtársi Levél áldozatos támogat6ja és levelez6 munkatársa, 
1985.IV.19.-én, agyvérzésben, Ottawa-i (Ont. Kanada) lakásán, 88 éves 
korában váratlanul meghalt. 

1896-ban született Tiszakanyáron (Szabolcs 'vm.), hol apja a premontrei 
kanonok rend Jász6vár-i Prépostság birtokán gazdatiszt volt. 

A vidéki élet szabadságát,ör8meit élvezve,hamar elsajátította a 10-
vaglást,úszást,vadászatot.Ezek megalapozták természet és sportszeretetét 
és segítették kés6bbi eredményeihez. Iskoláit Sátoraljaújhelyen, Kassán, 
Miskolcon és Budapesten végezte,hol érettségizett és 1913-ban a közgaz-
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