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75./1958.sz.-hoz 
A VB tagok névsora. 
 
1. v. Szabadhegyi Ferenc vőrgy. 4849 Lorain Ave,Cleveland,2.Ohio, USA 
2. Mátray Ferenc szds.  Damaschkeweg 19, Offenburg, Németország 
3. v. Szilassy László szds.  115 Cromwell Rd. London, S.W.7. Anglia 
4. v. Király Gyula ezds.  Caixa Posta. 6555 Sao Paolo, Brasil 
5. Bernáth Sándor ezds.  Paterion/Dr.nr.13. Kaernten, Asztria 
6. Betöltetlen 
7. Pintér Aladár ezds.  Salguero, 356. San Andrés, (Buenos Aires), Argentina 
8. Orbán László ezds.  Belgrano 472. Villa Ballester (Buenos Aires),Argentina 
9. Kirchner (Rezsőházy) Boldizsár ezds. 14/a.Stuttgart. W.Leipziger pl.4.II 
10. Antalffy Pál alezds.  Queen's College. Carlton N.3.Vic. Australia 
11. Fehérváry Ferenc őrngy. 107.Gloucester,St.Toronto. Ont/Canada 
12. Zámbory Árpád ezds.  Grossgmain 44. Land Salzburg. Ausztria 
13. Betöltetlen 
14. v..Porpáczy Jenő alezds. Krumnussbaum.Forstverwaltung.oÖ.Ausztria 
15. Fejér Károly alezds.  Liezen. Renner Ring 34. Stmk.Ausztria 
16. v.Karsay Jenő alezds.  Utrecht.Merwedekade 183 bis. Niederlande 
17. v. Ághy Zoltán ezds.  2205 S.Aldrich St.Milwaukee. 7.Wis.USa 
18. Cserfay Ödön gh.ezds.  Gmunden.Brunnenweg 8.00.Ausztria 
19. Berlányi Zsigmond alezds. c/c. Hitchie.Garden City. Michigan.USA 
20. Kultsár Lajos alezds.  38.Avenue,Close Avenue RD. London.N.W.8. Anglia 
21. dr. Rektor Béla ezds.  376 Eddy Rd. Cleveland.8.Ohio.USA 
22. Lemondás folytán betöltelen. 
23. Tóth József törm.  Karsay alezds. útján 
24. Bakó János törm.  v. Király ezds. útján 
25. dr.Jolsvay József szds  1257 E. Main St.Colombus.5.Ohio.USA 
26. Törtötetett. 
27. Kovács Ferenc főtörm. Szilassy ezds. útján 
28. Bakonyi Béla főtörm  Fehérváry őrngy. útján 
29. Szakács Sándor szkv.  Tòth József törm. útján  
 
1958. május n. 
 
Megjegyzés: 

Rezsőházy ezds. Európába való költözését és lakcímét csak üzenetre jelentette be. 
Salzburgba jártakor nem keresett fel engem. A felhívásokra csak sürgetés után 
válaszol. 
Cserfay gh.ezds. eddig minden alkalommal csak sürgetés után válaszolt. Nem mutat 
érdeklődést a MKCSBK iránt. Salzburgi munkahelye alkalmával (talán egy év) nem 
keresett fel. 
Orbán törm.-t töröltem. A felszólításokra sürgetés után nem válaszolt, csak 
szóbelileg motyogott valamit. Felesége állítólag nem árja. Ennek tulajdonítom, 
hogy Orbán az utóbbi időben dicsérgeti őket. (26.sz.) 
Szakács szkv.-vel mi van, nem tudom. A 135/1957 sz. felszólításra nem válaszolt 
Dr. Jolsvay szintén a nem reagálók közé tartozik. 
Szathmáry szds. lemondott (22.sz) 
Kovács főtörm. sem válaszolt a 135.sz-ra. 

 



Kedves Karsay, 
Mellékelve csatolom a fogalmazványt Király megbízatását illetőleg. A szöveg esetleges 
kiegészítésére, megrövidítésére, vagy megváltoztatására vonatkozó javaslataidat légy szíves 
közölni. Ha gondolod, Királynak is elküldheted hozzászólás végett. De azt hiszem, hogy e 
nélkül is kiadhatjuk, ha mi megegyezünk. Azután légy szíves ezt a felhívást a 135/1958 sz.-hoz 
hasonlóan kiadni, a fenti elosztó szerint. 
 
A 4.,5.,12.,14.,15., 18., és 24.sz.-nak szóló kiadványokat küld el nekem 4-5 tartalék példány 
kíséretében. Ezeket én továbbítom.  
 
Mátraynak f. hó 9-én írtam, hogy a jelvényeket küldje el Neked. Megkaptad már? Király 
legutóbbi levelében reklamálta már múlt évben igényelt jelvényeket Isky és Csontos részére. Új 
igénylésként Balázs János őrmester, 1916.IX.24. Inotelke, nős, --gyermek részére kért jelvényt. 
Balázs címe: Sao Paolo, Rua Cons. Ribas 85, Villa Anastacio. Brasil. 
 
Mátraynál van még a MKCSBK tagok névjegyzéke. Ezt is Hozzád fogom irányítani, leszel 
szíves aztán ezt hajópostával alkalmilag Királynak megküldeni. 
 
A Királynak és Bakónak szóló kiadványt küld el nekem. Én fogom nekik ezt, és Királynak még 
a fenti VB tagok névsorát elküldeni. Nem lehetne a nekik szóló kiadványt légiposta papírra 
soszorosítani? 
 
A torontói csoport tegnap utalt át 487 Osztrák Schillinget adminisztrációs költségekre. Ennek 
egy részét Neked fogom átutalni. Vagy inkább Királynak? A jelvény pénzekből befolyó 
összegeket tartsd Magadnál, majd az átutalás alkalmával elszámolunk. 
 
Feleségem és Anti ma egy hete influenzások lettek. Én a mai napig tartottam magam, de éppen 
a levél írása közben rajtam is kitört a nátha. Ők már túl vannak rajta. 
 
Kézcsókjaink és üdvözleteink átadását kérve szívélyesen üdvözöl, 
 
Tintával aláírás (Folkusházy altngy.) 
 
Salzburg, 1958. április 26.  


