
vitéz Baruchi Tamúka Endre : 
EGY CSENDŐRÓJIS ORSZÁGOS TEKCNTiLYE 

{1/odi e#mlnyd a K6rpótok el6tmbt-11 1941.JMliia 11ta/.J6 lrellbm 
a Taroc Is a TIDO kiJ:Dtti Itat ársávban Kir6Jymez6 Is K6rlJsntn4 kiJ:Dn) 

Jól cm1&szem lll'Ta, boiD' amikor Mmc:ntcm a nyircgyhi:zi 6-o5 GMlor" Asm TIIUrasztily \/MK. parancsno
kához., K.OKClky alcuedcs úrhoz, botD' '1veg}·ern a ~jelentkezett bonv6dck uawt, mindig aul 
fogadott Már megint iu vagy! A legjobb embereinket vis:7.ed el a csend6rsqbcz - csupa li:zccb meg sukasz\-e
ul6. 

Igen, ez siflbégcs volt. hogy a M. Kir. c.cad6rKgha a va&6bm megviloplott sr.emtlydt kerilljenek, akik 
nemcsak m.o!gáltik az idcjOket a bcnnidsépl!I, de ott ..kiváló" vagy ,,igen jó" min6sltéA kaJxak. és a taedesi 
vagy st.akaszvcu:t6i ranaot is e~ Hisz ezek az emberek a cseodOrsCghc:z úgy JÖllCk it, hogy azt ruwtisnak 
fogjik tekinteni, s úgy is abmak majd ott szolgüatot tcljcsltenl. 

Mik is voltak a legén)'Xgi fdvétclek kö\·etclmtnye:i? Az utasítás a ~et lrta d6· 
1 Magyarállampolgársig 
2. Feddhctetlcnel6tlet 
3. Me&fdd6 sullemi kq:lcssta „. 20 ts 40 év k&Ottl ékttor 
S. N&Jenstg vagy gycnaet atlkil.li OZ\'Cgysép állapot 
6. Kifogástalan qCu.Kgi Allapot 
7. LegaUbb 163 cm testmagasSig 
a. inn, olvasni ts st.Amolni tudú 
9. A rha&)'aI nyelv IOktletes ismerete és azon Vldt:k lasebb!itgt ll)'Ch'tac:k umcrete, ahol Itlllll cscod6r szol· 

gAlni óhajtott 
A fenti rendelkezéseknek az volt a célja. hogy mintl Ulbb egytn p6lyhhasson a cscndlSrséghez s lgy minél 

tObb jdeDtka61:161 válogathas&ü: ki a sdlbéga ts cl.s6reoQl utánp6tlist. 
Pilyizni fdvétdrc ~a honvédségnel k:tOltOlt td6 utin kbcteU, s ott is csak.JÓ min6shélekkd. Í&Y való

ban igau volt KOICCl.lcy ak:uedes úrnak, hogy a honv6dség javit viSRilk át a csend6rséghez. Itt kell mtF' 
gycznem, hogy ds&ortian falUSJ paraS?.tfiúkat \'Cltonk íc:I, s lc:hc:tőlc:g csak c:lc:mi iskolai vég;r.c:ttséggd lgy a 
acnd6rsti 90 %-a falusi fiúkból k\-6dott °"7.c:. Aztin majd a csc:ndr.Tié&i iskoükon megkap.a a továtt*épl'.ést, 
s ha szorgalmas \'Olt, mta magánúlon nemcsat a kodpiskolát végtLhc:tte el, de volt egypár tis:!:thc:lyettcsO.nk. ala 
megsuretJea}Ogidoktodlustis. 

A cscnd6rség 57..avC1.c:ti:r61 most nem is akarok bos57.abban szólni, hisz d6adisomnak m tirgya egy csen
d6r6r& mükM&ért van al.ap1l:va. Ez a cscnd6r6B pedig a Vlll kassai acnd6rlceril1d, Múamarosszigeti Osz. 
tily, Mir.unaroudgeti Szimy egyik 6ne volt. 

A lawai vm. csend6rterillec \'Olt az onzag legnagyobb CICUd6rker1lletc: ~kg. amely lttt k:G.i:ponll 
(Kassa és Ungvár} nyOJT107.Ó osztalyon ldvO.I (lt OCliillyal, tizcnkb gjmnyal, egy tanzisdóaljja1 és kCt csc:nd6r
sW.addal rcadelkrzctt Örieinck s.rJma 202 volt Osztályok voltak Kasán, Ungváron. Beregszászon, Nyfregy· ..,..„............, __ """"-8'1onlia6jhdyen,U--
~ N:agysz.OU650n, Mimkac:soa, N}irc:gyhá7jn, MátRalkán, ~ Huszlon és 
Fels6visón. Ungvúon egy tanzás:d6alj ts két laktp:6 század Bárcin és Aknas2.latin& 

Ha Jtatzünk a táképc azt látbal:juk, hogy Máramaros virmc:gye az akkori Magyarorsúgnak legnagyobb 
mqytje volt. De ezen kh1U az OIZlAi)' északi hlUril az im. euréva mq;yar ~ ktpc:ztc:, amely d6u.or 
Lcqydorv.Jigpl volt kCl05, ~ miután Kdet-Lm8)·dorszígot a Cl.OVjet meg:Wll1a ts dfoglalta, ctt6I az 
id6t61 kezdve az ORÜly északi bMira 255 bn<n k&l.05 volt a Szovjc:tunióval. laY a ~gcti Ol'llily
nak inidl6rom sWnya 6Eiakon a Szoyjc:luni6val lett hatiros Rinttn. Ez k:O:l.t:Ulonsági szempontból igen nagy 
ts ldilOakp kadllobl rótt a ~ &solae. Hi2 az ott itv6 p8r batinwlbz kii 6rmck is sokkal 1otib 
fdadatju&ott czuUn. 

Jól tucluk. hogy Kárp6talja mc:pzállása uWi a volt ulain SZlCS girdid majmlem mind elmeneldlltck a 
haW'on túlra és a SzoyjetWliótu kOIOUdt ki ()a. taültak meDCldtkd, 1 boa)' c:zc:t DC etivirogianak viw..a, annak 
mc:gabWyozMaisazmotrc: binall. Em:volt s:dlkstga határon belül ésldvO.I is ajó omc:kottctes, hogycze.. 
kel miadi& ll:CDUDCI t\qM;: tartani. 

Hogyan is lrja Dr. Rektor Béla? A Magyar Knlyi Ctend6ntg tOrti:nc:céaek 3S3-3S4. oldalin: .,A tcstilkt 
Olil.lopa.i, a ctend6rstg alappü)bei, amelyt.ken R egész ~ aolgb súlya, feld6sltge és ercdm6-
D)a.sége fddkl, az 6n- ts ~ vollak.." ~voltak az.ok, akiknek tudbMól ft1UoU a magyaror
sdgi tanyák, falvak és kisvirollOk. ~ Mindeme kilerjcd6 ml9tijubl ds6lofban a jirmuet6k ts a „--Az 6rsparancsnok alárendeltjeinek kOvctend6 példaktpe ts megért6 felettese volt. Mint j6 nyomozó irinyl-
totta ai 6rskOriecbcn dMordW.t biiaO&Yd: nyomo7.ásit, s6t 11.olcban levtkeayc:n reszt is vett.. 



Az 6rsi ~let pedig igen sr.igorú, katonás, mondhalrlAm „spártai~ fegyelmet ~'Ctelt. Hisi a legáiystg mind 
l'álogatOtt emberekb6I. állott. Egy-egy 6rs legénystge súnte mint egy család ~lt együtt. Azt lehet nyugodtan 
mondani, hogy tiszti elöljárót, a KWnys-rancsnokukat évente két tzben látták, a 1lMSzi és a-L &izi szcmlBI: aJ. 
lcalm3val Kivételt képezett, ha valami ügyben, pl. fegyverbasmálal vagy mas kiviz5&i.lá$ mian jelent meg R. 
6rs6n. Viszont az 6rs laktanyának tjiel·nappai úgy kellett rcnd:ien lenni, hogyha megkpcttsszerúen ltpeu be egy 
tiszti elOljáró, ltlDJlli hibát ne: talAljon. A páiztámak mindennap fillttig cl.Wmolva lu:Uett lenni. lgy az elOljáró 
igen ritkán találhllott w1ami tisdib hibét, ldfogAst. 

lme a csend6r tizparancsolatb61 a tizedik: ..A család Sle!Uly, ha magadnak niDcs, 6nCkllcn mcglalálod." 
„El6ttetek járó a rizparancsolat, amely minden nchtzsl(!gec legy6z, amit mint katona, mint csend6r, de mint 

magánember magatok el6lt találtok. Vele:tek járnak ezek az igazságok. mert \'tietek emberek 8cte, vagyona, 
jóléte, magyar sorskialaktl!sa ctválastthatatlanul \'31l 6s&cÍorrva." (v. Nemerey tii;.) 

MosttCrjilnk:vissz.aaz.6rsbOz. 
A Máramarom.igeti szárny tcriiletbl két határsztli 6rs volt. A NCmetmoltrai és a Királymcdii. Ezdcnek az 

6rsoknek kO.Z<isen !5!5 km czcn..·cs ország.határa volt. F.z kllzös \'Olt a Szovjetunióval. Bár volt ezen a ICJŰ!elal 
barom határvadász kis 6rs is. dc a nchczm járható magas hegyeken vezet6 országhatár nem volt könnyű portyá
zás uc:mpontjéb61. 

A Krilymez6i 6rs: 12 m gyalogcscnd6rb61 éllotr, s az 6rs:parancsnoka Molnár András 11. mtonn. volt. Az 
6rslm tar1ozott még egy kOz.ség Bruszt.ura.. amely bulaa a Tarac ,'OJgyébcn \-"Olt egy rvsrin kisko.z.ség. Király
lt'ICl.6 lakossága 80 ~....ban n6net Clt!dctíi volt, núg a honvéd er6déptt6 !Zázad és a kOz.igazgatás vezetői \"Oltak 
magyarok. 

A N~metmolaai 6rs: 8 gyalogcscndörb6J állott, 6rsparancsnoka Tóth János II. mtonn. Ehhez az 6rsh6z tarto-
zou még OrosLmokra ~&~!cg NSrin lakosokkal. Vasútállomása KirálymeW volt. 

Ebb61 láthatjulc, hogy erre a 20 cscnd6nc igen nagy feladat haNlt. Kh'é\-e a \'Olgyet, ahol az 6rsok székhelye 
\'olt a többi ré:iol mag.as hegyekkel és erd6kkcl borll\'8. A portyázása nem volt könnyű, hisz az ezeréves ország
határ 1000-1300 méteres hegyláncon \"Onuh '"'égig. Innen szép kilátás \-"Olt a lengyel terilletrc, amely már sokkal 
lankisabb\'olt. 

Amióta kOzOs magyar-57.o\'jct országhatár lett, a két 6rs terillctm nemcsak: a határ portyázása nO\'ckcdett 
meg. dc az 6rsOknck be kelleti liZen'CZni a lengyel oldalról is mcgblzható emberdcd, alak onnan id6nként a 
lúrck:ct átjuttattáka haláron. Miután az a terfik:t hivatalosan isa lengyel F6kormányzóúghoz kerillt 1941-ben, ott 
a kOl.blztoosági szolg/llalOI nbnetek látták el. A kinilymcz6i 6rs hatarán a Pantyr hágó lengyel oldalán \'Olt egy 
ntmct halár6r laktanya, míg lenn a vOlgybcn Rafajlo\'a kOzst!gbcn egy nagyobb német 6rsparancsnokÁg is. 

Miután a II. világhiború 1941 nyarán megkc:ld6dött és a K:\rpitok lcWső oldaláról a sz<ajct csapatokat a ma· 
gyar és német hadcr6 kiszorfcotta, meplÚDI. a magyar-szO\jct k(lzös határ. Ott a né:mc:tek vett& tit a kOzbizton· 
ságot. A Pantyr htigó lengyel oldalin volt egy n6net hattirör tis6rs, mJg knn Rafajlova kOz.ségbcn egy nagyobb 
német laktanya. A Pant)T hágóról egy gyengébb erdei út \'Cletett le lengyel területre. Ugyancuk a magyar ol· 
dalon egy hasonló hannadrcndú erdei út \'CZCICll fel a Tarac \"Olgyéb61 Brusttura felől . 

A:r. emlitea két csend6r6n; - a királymcz6i és a némeUnokrai - járőrei port)izttik ezt a tcrllletet, valamint az 
1., 2. és). Rárnúhatárvadilszkis6rsokjár6rci is. 

Mindkét csend6r6rsnt.k volt ,·ev6 rádiója, amellyel az cmtállyal tarthatta az össukOttetést, onnan kaphaua a 
parancsoltaL úgyszintbt a keri1lcttel is. ~ készll.l&c azonban egyik 6rsnek sem volt . .Jeleméseikct. ha font~ 
sak ,·oltak, teldonon tutik küldeni a szárny-, cmtály- és keriileqarancsnolcsig. ÖSRckOttcttse a Tarac 
vOlgyi 6rSOknck a TEV-vel (Taracközi Erdei Vasút) \"Olt, amelynek végállomása Taracktizön, núg északon Ki· 
rtlymez6n volt. Ennek a vasútnak volt személyforgalma is, dc ffikg a kitermelt erdei faülomán)t szállitoi:ta le 
Taraeköue. 

A Tarae vOlgyc a Miramarosszigeti Szamy II . szaka.sz.inak a területe volL $7.akaP.parancsnoka Domokos 
László alhadnagy, aki Máramarosszigden tartózkodott, s onnan sláJ.tt ki id6nkinl a szab.sz.a területére. A IJ. 
szalcast.boz a k0\'Ctkez6 6tSOlc tartoztak: TarackOz 12 gy. csendőr, 6rsparanc:snot Nagy Imre II. f6tOrm. : lthóc 9 
gy. csend6r, &sparancsnok Magyar J6z5cf f'6c0nn.; Alsóncrcsznk:c 8 gy. cscnd6r, &sparancsnok Vas Ktiroly 
f'6törm.; Dombó 10 gy. csendőr, 6rspuancsnok Gombai lstván f6törm.; K.irálymez6 12 gy. csend6r, 6rspar.ux:s· 
nok Molntir AiOás mtonn. 6s Als6apsa - amely már nem volt a Tarac \tll:gyében. attól kelettt; eseti - 7 gy. 
C$Cnd6r' 6rspuancsnok Szigeti Miklós f6tonn. 

Tataekozt61 a vasúti OSSZCkOlu:tés a MÁ V-\'al Mnnwosszigctig. 
Engem a Nyiregybázi Oiiztály Nytrcgybázi Számyparanc:snokstigától a Homidelmi Minilzter 1942. március 

1 S-én hclyezen át a Máramarosszigeti Osztályhoz segédtiszti min6segben mini ffihadnagyot. Ellbcn a bcosLtás· 
ban volt m6dcHnban megismerni minlllárom - a miramarom.igeti, a luw.ti 6s fds6visói 2ámyak: aClá, szol· 
gMalát, s6t egy pár alkalommal oszttilyparancs sürgös esetekben ki is kWdOtt egyes 6rSOkre valami funtns 
ts so.rg6s ügy eli~rc. Meg kell jegyeznem, hogy akkor~ volt OSLtályparaocsnok b. is, egy 6magy. 

Dc st.abadid6mbcn Kirilymcz6n tObb alkalommal is mcgforW!tam, men oda meg \'adi.smi jártam fel. Az 
oi:tani erd6f6mémokkd voltam j6 bar.ilstgban. !gy el6uem a Tarac fels6 \'Olgye, a TurbilMortolat es Bn!Sl.twa 
kOmy&e nem \"Olt ismcntlc:n, mert eleget .)irtam az ottani crd6ket. 



1942-1941-ignem toném semmi kOIOnOldJb~ny a Tarac V(ilgyébcn. A hatir \'ONlla is n)'Ugodt volt. fgy 
semmi fonloubt.i nem il jdeztbdctt a kCt hlUrsléli &s. 

Kirüymez6 lakossQának 80 %-a némclajkú \'Olt. Meg Mária TcrCzla idcj&6I való lclqJöib.. 1 ha5onlókq>
pcn Némctmoknl ii. Elled:lea ~ és Brusznn lakossip nagy szálaléldMn NRJD. Kirilyma6n volt az 
cr6dltési patmCIDOksig is, amely az Árpéd-vonal ~tben dolgozott. A Tarac vOlgye ebben az Jd&lell nem 
volt olyan footos, mint a Tisza vOlgye, mert a csapatok póllUa. llláns:Ullltása, scbcsllltck haz.aszállitAsa a Tatár
hágón kacszttU tMénl A tarlt"YOlg)i riR. majd csak: 1944. iprilis l..töl k:tt hadmlh'Cleti lerOlcl 61 cuk azután 
~lik ou bom'éd alakulatok, egyrCszt pihc:n&en, egyrészt ícltolt6sn:. 1941-ban mq a magyar cac-tot: is Gall
cia, l/knjllll ~ Kije\161 nyuptra harcoltak. Azonbm • hldíescményck """ctkr:2:i&en minci& kdtclc:bb és 
lmdcbb kerilltck a magyar határhoz. A Rovjet beveteUc: Uj harcoló egylége:it, 1 clkadte ledob:ú mag)'at tcrU
letckrc tjt6emy6s parti7Jn egységcil i&Y • Miramarossligeti Outaly terilletéo is «lbb helyen dolltak le ilyenc
kl:t. Ezzel andn cls6sorban a c:send6r6rsokne adtak: külon íeladatot. Mert ha az c:gységr:t nem ''Oltak nagyok, 
akkor a ~get nem q vették igib!ybe. Euk a ldsd:ib partiziD egységek kül6nf'éle ídadatolial ~tak mcg
bba. F61cg a rusWa lalroui& és a románc* kazoct kcrcstdr.: bpcsolatobt mwtijuk eh4zéséhcz. De a j6 hit
sro.lgüat és az 6rs0k btza1mi emberei elég hamar kacük a hhl a mcgfclcl6 6rsakndc. s !gy az d.hAritást meg 
tudtáktc:nni1Zintcsajátcrtjtlkb61. 

Mit is lr v. Adoayi „A magyar katooa a misodik: viü~" ctmű köny\inck .56. oklalia? ..Az 1941-as 
Mdmih'dcti CICIDénydr: betuonytlOUAk. lqy a magyar btomi ~ minden er6'.'d fd kdl kmülrue a 
most !Jár el&etörtsbe kndWt bolsevista oror.t: \Ulély dháritasira, a vcsd.lyczteeen anyaország mqv6désérc. „ 

A kirilymez6i és ~rai 6n terillelén is áthaladt az ÁrpM-vonal, amelynek k1éJ*ése mtg nem ítjc6-
d0tt be ieljcscn. Visront a kési réstek. a ha.dUtati kOvctclllll!:nycknck 1 lcgkorszcrúbbco feleltek: meg. 

Itt kell megemlítenem, hogy a nagy ildozattal clkészftctt Aqúd-,vna1a1 ott kdktt hagyni 1 CS&pllok visst..a
''Oftása ml-. mert k0:7.bea az oláh iruüs lah'dkrztébeo a ll.OYjd csapatok mir En:k!ly kOup&cn \'Oltak. 

Ebben. az id6bc:o már 1 CICOd6r6rsok meger6sítésérc \'Oou.ltaaa be id6sicbb korolztátyhoz tanw.6 homide
ket. mini p6tc:sendcWket. De ezeknek semmifele csend6rségi klképtésc nem \'Olt. s lgy inkább csak az 6rsök 
létslámál emelt&.. Ebben az id6bcn f61cg a Tisza völgye volt a fontos hadiiit. 

Ilyen illapottu:érteztOnlt el az 1941 l:v nyadhoz.. ln kapc:solócWc be a kiiálymcz6i 6n rcndldVOli tcvékcny* :umoctmaámct9dlam: ,.Hadi tscménycka IUrJ*okdó&cr&co l~l . júliusutolsóbct&co ATaracés 
a TiRI ~ a haWsMJan Kuálymcz6 és K6rosmC1.6 k&Ott „ 

&!ym· A királymcz61 tsend6r6s parancsnoka Molnir András mtonn. jclcnlbt ICtt tAvbCS7.él6n a 
Máranwosszigeti S1.ámyp1rancsnoksighoz. Jclcutcttc, hogy 6nkOrietCnck az orszighatáron túli résúrOI oJyan 
értesülésctct kapJtt, mely ll.CllDI nyugatra Ri\irgott st.O\')Cl ~ egységekkel lehet sdmolni 111. orvíg 
bcllCrilJcténis. 
~: Tekintettel arra, hogy mind az oszt6lyplrancsnok. mmd a számyi:arancsnolr:: nem tartád:odott 

Máranwom.igeten, lgy sajit clhatározásomból a kövctkcz61céppcn lfltét.kcdlcm: Domokos László alhadnagy 
sukast~ a Miramarossrigcti Sdrnytól azonnal lilbaincrtottam KirálymczlSrc. hogy ott az 6rspl
rancsnok jclcnlbc alapjAt. dcriue fd récr.letclCa az eseményeket s tegye meg jclcntélét 

lklmt· Domokos Ustl6 alhadmgy u . sr.atasz ~ Krilymcz6re bkcztc Wo 6niB6an imtzkcdctt 
paiaocsom szcrim, u.i. a hm)T ~ 1cnl)'Cl oldaüról a német hMirlSrstg már a magyar tcrOlcttc mcnckiUt, 
m.ivc1 a vólgybcn lévő Rafajlova k.Ozlégben a l'ZO'Yjet puti1.iook rajtaütOttck a német 6Blaktanyin, a legénységet 
~tik, a laklaayát ícldúltik, küOIZtottAk., s a llkouágot mcgfl:lcmUtvc egy!*' lcngydt is íclkoocoltak. 

Domokos alhldoagy, szakasqmancmok a kirilymez6i 6n lcgéay9é&tvd, a tidlymez6i lmárvadisz tin cm
bcreh'd Cl}1ltl. mdcgy 271&1 ~. Rovjet puti:zioobt mcgicpteéslZZ.ll túzharct. te\'Cl'Cdctt 
Vcsztcsé&ninc:s.sebesilléso1DCS.A~minte&Y40f61~rajta01ést6l,scbcsültjciket 
magukkal vivto vimavooullak a RaíajkMtól kclcue 16\'6 CfdOsegbe. Ott cltúRck a swnllk c161.. 
~: SajM legjobbbcütisomalaA*o a~et tettem: 
1. Thtuza6a dbhdlcm a Fcll6o.is6i és HPl'ái Szám~. AzoMal éncshcttcm a ior

ttmckrlSI. hogy a ludnhu cr6lebbcn portymik 1 a~ 6nOb::t azonnal múUét aq. 
2. A Má:ranwoss:tigeti ~karhatalmi századá riad6ztauam, s azt a~ és 

ntmctmobai &6 mcga&ltélére útbaindl.totsam. 
l . C>omokm: alluKklagy v.atasr.pannc:sn utasltottam. hogy 10\ibbi intézkodéscmig marMtion Király...,.._ 
4. Mapm azonnal 6tbaindlltam K.hálymcz6re.. TaractC1zt61. a TEV. motort11 hajWl)it \'Cltcm ip':nybc 1 

még a lwracsti ~ mr Kirüymcz6n voltam. 
5. A helyszinco 1*kozödlaln Molnár RM:cnn. ~és Domokos alha'*1agytól, valamint te~ 

nooanérmmokrli ~ T6Chflltörm.-t61. 
~: Mimap reggd a hajnali 6ráktm Domokos a1badnagyaJ együtt a turblc:üi ('1'urb*t torkolat) 

1. súmú hllirvadbl. kil6nrc ídmcnlc:m. Ott Cscmyi János irY. 1-dmJy kis6n J)lnDCSDClkkal Urgyaham • 
mcgtOrténl cseményckr6l, vallmint a virható újabb doljOkról. Az 6 bom'édci sziDtCn részt \'Cttdt a lírt.harcban 



Domokos alhadnagy Sl.akaP.ában. Ekkor mAr az ő hv. jar6Jci is meger6sln.'C portyáztjk az országhalárt s annak 
k&dében lcsülásobt is ianottak. 

Csernyi hadnagytól kértem egy ~ni jclcntkezö bonv6dct, s !gy Domokos alhamaggyal hánnasban inWl
tunk felderítésre. A bonv&I tartalék lős7.crt és kézigránátokat harott maPval a hitiuákjában. 

Elén'C 3 PalXyr hAg6t. a k:ngyd oldalon ld.scbb pihenőt tanottu.mc: s kb. 4-.5 tm tivolságból innen is onnan is 
IO\·bckct hallottunk. De csak szórványos tüzelés voll. Tchjt lenn a mélycd&!sbcn már a pertilln csoportot meg
W.dték lc\~güket. lgy~leahágórólak:ngycloldalon. 

1. Átvizsgáltuk az iircscn álló és kifosaou, mcgrongáll német halár6répülctct. 
2. Lccrcsz.kcdtü.n a hegylánc észalci lejtőjén egészen l'ktig. núg az c:rd6 is ritkulni kezdeti s ott figydö '1-

lást vctt1lnk fcl. 
3. Miután Rafajlova község melletti \~lgyből IOvésdc nem voltak hallhatók, harcsurúcn mcgkGlelltcttük a 

völgy az.on réstél, ahol Domokos alhadnagy meg;c1011e a ká nappal azelőtti ellenség helyét. A helyszl
ncn kilőtt hil\'Clyckec, mkg géppisztolyba valókat.. sc:bkDtoz6 csomag maradvinyail, véres rongydarabo
kat taWtunk. A tüzelő állásuk egy erdei tis vasút tölt~ mclk:tl volt. ott hUzódott meg. 

4. Innen ~cti irinybaa a patak vOlgyébcn és az ingoványos tenUcten álghoh'a jó félkört lcirva óva.-
1osan jutottunk be Rafajlava k&ségbc, amely akkor még elég csendes és srinlc kihaltnak Játszcu. Miu
lán gyanús mozgást nem mlcltünk. óvatosan. IOvésrc kéR fegyverrel jutottunk be a k&uég közpoatji
i.. 

S. A kOzségbcn mcgtddntcttcm a német 6nlaktanyá1, melynek bcrcndczésc teljesen siét volt dúlva, ÖSS"le

törve, é!clmi.sar, lőszer, fegyverek clvivc, miután a nagy létsWnú SW\jct partián csoport a német k>
génységet teljescn kiinotta. 

6. A közstgben tObb mcgblzbaló egyénnel értekeztem (tanltó, községi tis"Ltvisclö, crd66r, stb.). Főleg lcn
g)'Clckkel tolmács útján s ezek az egyének egyöntctúen úgy sWltak, hogy a ktt nappal elllbbi támadás 
olyan mcglcpctésszcrúen érte a partizánolat, hogy az erd6kbc visszim1nuhak. 1 ott lappanganak: a nap
pali órákban. s tovább szervezkednek az újabb tcm>rcsdckményckre. Esténként jönnek be csak a falvak
ba s annak lato6ait rettegésben tartjak, hatécsoloak, prinWkodnak: s a gyilkolástól sem rettennek na
gyon vissla. Kll16nöscn a lengyelek ellen járnak el kcgydlcniil, ha mAr németet nem találnak.. 

7. Ugyanannak a napnak dtlutánján kb. 2 és 3 óra között harmadmagammal továbtn is Rafajlova község 
ést.aki kijjratánál hal)"lam el a k07.séget ar.u1 a S"l.andékbl, hogy amennyire időnk is engedi , még az 
()(tani tcrületc:t is fel tudjam deríteni. Bar szórványos tilzelés a hegyek kOZOtt er6södon, óva.1osan S km-t 
haladtunk és"lald irányba s közben polgári el)·énekkcl is trintkeztem, kik a k&Kgb61. vagy az erdöb61, 
vagy a földjeikr61 ttrtek vissza, vagy már más k0zségekb61 menckiihck el az esetleges újabb pwtizán 
támadiisel61. 

8 Megtudtam, hogy Rafajlova északi tttségében kb. 400 ffiböl álló partizán banda tanyázik. De czenkMil a 
csopon161 jobbra és balra is nagyobb partiz8n er6kct l'1tak. Számolni lehet foga1ol1, be\'Cnyészctl lova
sí1ott részekkel is. Ezc:knekakna,"Clltik is vannak. 

9. Ezeknek az étlesilléseknd: megsurzésc után indultunk. vissu Rafajlova kOZSégen keteszUU Magyaror
S"l.ágra. A k:ÖZSll!gct. mirclbag)1uk s eme.lkod6ben volnmk a hegylánc fcM, amikor a Pantyr hlgó körzeté
ben az c:r6scn SOtétcdö időben a killönbözó ir.inyú vOlgyekb61 nemcsak tlizcléselcet hallottunk. de néha 
aknarotlbanásokt is. Az észlehekböl meg tudtuk Allapftani, hogy kb. 10..12 km métysCgben \'olnmk 
bcnnazcllcnségespart.izanharciO\lctetbcnfelderltésQnkalatt. 

10. Éjfél után jóval érkeztünk vissza a twbaci.li 1. sz.ámi kis&sn:. Itt újra leszl1rtcm a tquztalatobt., reldc
ritéscimec közöllcm Csernyi bv. hUlaggyal. kis pihc:n6 után egy 6 ms ját6rrcJ és hom'"6d bv. szakas:Sl.al 
a Panl:yr higótól keletre lévő részt kczdtilk leportyázni az orsúgba1imak. Délkeletre foJWJva értük cl a 
Fekete Tisza eredetét. majd északra fordulva a Barálb (Bratkovszta) hegycsúcs irányába haldwJlc.. Ott 
megszer11ez1em a védelmet a vadászház kőzdében, ahol éjszakWU szándékoztunk. Magam C5cmyi had
naggyal és egy pb" csend6r és hatániadúsW együtt lceres:zked\.-e a vadászbá-t;tót a lengyd oldalon derl
tettünk fd. illet\'C újabb megfigyeléseket tettünk. Utaó\·el jól megfigyelhető volt a boklas éjszakjban 
ld.scbb csapatmOzgások a partizánok részb61. Három-bal R'ls polgiri ruhás csoponok b1andoztaJc a VOl
gydr és az erdei tisaUok lérségében. Lowsok is voltak lithalók. valamint kétkerekű jUmúvek is id6n
ként fcltüntek. Ezek ktt IÚLre szedett orszip jármÜ\d.: voltak, melyekkel az erdei Orvényekcn az el6-
rebaladis, ~jobban és kOnnyebben volt megoldha&ó. 

MCgtzcnaz estén felvettem a Tisza f~ a k:ap::solatot a Fel&6visói Szémy Kör05mtz6i 6rsjár6rei
vcl is. Az. újabban a túloldalról menektUtela:61 és egytb énesíllések ~ megál.lapltható \'Oli, hogy a Talár 
higótól nyugatnl tcrjcd6 erdWgekben kb. 1.5 bn (M;zctbcn mimegy 3000 partizánnaJ lebet számoloi. f.zck 
azzal a fcladlnal vannaJc megblzva, hogy a kevésbé 6nott magyar-lc:ng)'Cl haáron 57.~ át magyar 
tetíllctJc, s ott m1cg a Tarac vOlgyében, KárpMalján szabotázs és más rnmbo&ó le\-"ékenyKget ftjtsenek. ki, hogy a 
magyar és német csapatmolgisok:at bénítsák, valamint a srovjcthcz hü SZICS girdistfil::al vegyék fel a kapcso
latokat és azokat fegyvmel lássák el 



Az csi!sz nagy partiziD harccsoportnak egy szovjd tábornok, KolpalroY volt a legfőbb ~ (K.b6lil 
hadifogd,gom klcjc alatt 'ilcdcnül ka\llt keu:mbc a Kn.sznoja Szvczda N°'°' Csilla&' kalOnai újség cl)i.k 
~Ldinya, 1 otl: q,pcn a K*p*ot d6lcrébcD 16'6 partizinc:upllolc taikenységér61 sdmoltak be nap&ó alal9'· 
ban. Ebben az újsigben az cr6k s:Umlit 50QO.re jelezte a Dllpló irója, egy szovjcl 6magy, aki Kolpikov db:>r· 
nolcnak. ldrul!bc volt beosztva. Az aknavet&.:ön kh1ll kisc:tb crtj6 HU.érXgic b #ocsijai is \'Olt ennek a parti· 
dn harcaoportnak. mdydt f'6lcg ml6kbcn \'Oltak clrtjt\'C. 

A ba1'tb.i ~ (Bratkovszka) az éjszaka mindaJ clk:nségcs timad6l ~lkill telt cl. A jót.on reggdi 
órákbm tCrtitnk cl6bb vissza a twt.cili ~ laklanyiho1„ majd onnan podi& bi a KiráJymcz6i csend6r· 
laktanyába. On a 1ovábbiakban a kOvetkcz&tppcn inléztocWn: 

1. Megirtam jelciU:scmet a kassai vm. csendMerüld parancsnokdgnak s azt fulána.I azonnal cl is küld--

""'· 2. klcntettcm az 011.tályparaDc$Dok5gnak Máramarnazigctre az cddjgi fcldcrfléscim crcdmbiytt thb:> 
Ril6n. 

3. Kertem cs.end&" nyomozóbt Uft8Vinól. 
4. Jdcnteucm az 1. b 2. hegyi dandir parancmolaágnak rOvidcn a Ultlbt!Cket. 
' Kértem a honv. hv. alakuWok in~ 6rscik, jár6rcik meger&ltCsére. 
6. A TEV (TarxközJ Erdei VasUt) ipz.gató f&obnOlté\'Cl Ibby Gábom.I személyesen bcsdltem Kttály· 

=~~~m==~:=~~%=8!':=== a mcgcr6sften acnd6r b bonvtd bv. jár6rOkct a ktil(!n motoros von:iolc 11..álUtotdk a vasUt kgfels6 ha· 
Wá.ig. amellyel igen sok id6t nycnek ajár6r0k. 

Jclenl&em mepétek: udn too.ibtn is maradlam a la.dlymc:z61 6rson s Weg batárportyhással. fclderiléssd 
fosJa.ltam el idllmet b úJabb hirt:b:I: g)'ÚjlOtlcm a lfilold:alról. A kOz.ben megérkezett CleDd6r nyomozób! is 
clipzlionam. 

Jc!cplC9ei.mrd. ettdm!!nye: A rcntiek alaP.ján IOrtáll. hogy a 2 Hegyi Dand6r rés7.cic, valanunt kfil6nb07.6 
homid alabtlatobc, ncmkillOrilen az unavári Csend6rTan:r.ászlóal.)at is nadóztalták b megfdcl6 hadi relStCJCo 
lésscl azonnal útbllldlOltált az otmghalám, határvédelemre. 

Kb.haroc:soportotabkflottak: 
1. Fcjú Ob.a twccsopon a TaracvOlgyében, aki mint tibornok a 2. Hegy; Oandtrparancsnoka is ' 'Olt, KJ. 

dJymoWR&hdJ)'OI. 
2. Batta alczrcdcs han:x:soport a Tma ''Olgyibcn K6rosmc:z6 sz&hellycl. 
Jelcnlésdm alapján vasúton, gépkocsikon (MÁV., TEV.) azonnal megkezd6dOU a csapatok g)'Ors 57.áJlftása. 
Ki~ maga Fejér Géu vczér6magy, a d:and6r panncsnolta l!rkezett meg ab engem azonnal a hon'id 
lak1anyb rcDdeh. (A ''Czér&na&Y úr, min. alan:des a LuOOvib AkadémWi a b&ooai Rl&drajz &anártKn \'Oll, 
lgy 6c onnan jól Ismertem. engem mint volt osztál)'Cls6t szinl:«!n ismcn.) El6ttc, mint harccsopon parancsnok 
dtitc, valamint a VC1bbn maökc b mis magasabb beosltású tOrzstiR.tdc d6tt 1 tbképcn kcllelt elma&Ylláz· 
oom s bcl1..imolnom minc:bv61.1Dlit eddig fckleriteucm b amit a hd)"szJnen tapaSltaltam. 

Ennek l1lpjin Fejér Géza ,·o.ér&nagy úr a Tarac vOlgyébcn, mint harccsopon pnncsnok tette meg intt.tko. 
dtsdc, ml& a Ti.Iza völgyében Batta alc:zrtdcs úr. Megt6nb:l1 a balár lezárása a fd,wult bom'éds«!gj csapatré
szclctd. Qt han":n való bevct«!sre megtOnért • fclkbzOJb. KOZbcn IZ ungvári Cscnd(lr TamJs"LIOalj is mcgtr
kcz.ett Kirilymez6rc b K6tostnez6re. 

Miutin a homid b ~ bevonultak KiriJymez6 b K6rosmcz6 1á'ség&c. 1 megcr6sitctt lri· 
dlymc:z6i b nCmetmokral c:send6r6rsöbe, mint harooló alakulatokra továbt:n nem \'Olt szilbé&. lgy 11.ok in· 
kább cW: CICPd6rségt mllgüatra sioótkottak eu6l az Mlöt61 kc:td\.-c. Tc:rm61zetcsen fennwtva a két harcc5opon 
parancsnotkalatcrvábbil!lszcktlttdát. 

Közben \1ÚI Át}Jy Zolt.in csend6r alezredes, a Máramarosszigeti Osztály paranc:sooka is vimaérkezett ál· 
k>múbclybc s nekem parancsot adott livbcs1.éJ6n, hogy vonuljak be iUomashelycmrc Márlfrwosszigcuc. 

Megjegyús: A kassai VJil acnd6rkcrUlct pmnc:snokúghoz kílldott jelcntésemrc SAniry László a.rcdes, 
~helyettes (TOlgycsy Gy6z6 ezredes~ nem wll aktor q,pe.i Kassán) thtie. 
a.tJOn a lcOvetkt:t.6 ~da nekem: Tamiska ~tegyen igazoló jelentest 

1. HO&Y mcrészclt c:ngcday ni!lkill mis orv..Ag terüktCrc átmenni 
2. Milyen.JOP1rcndtltlri1 , 'Ut 1pyticbomidalakulatok:M 
3. Milyen jogon intb.kedett CICnd6r nyomo.z6kkal 
4. Hogy 6tmcnl: k:llgyd tcralctrc személyesen b itrc:ndelt acod6r b bom-éd cgytnekct., nemcsak a saját 

w:m«!ly«!t b élatt, hanem alárcodeltjcit ls kockazUna. 
Igazoló jelcatbcmct méa Kirüyma6r61 Uúban megldlem s 1Z ostttlypuancsnoksigon kcrcsaW futárral ..,..,., ........ 



Legjobb tudásom szerint az akkor már Máramarosst.igctcn tartózkodó osztályparancsnkom vitéz Áp}.iy ZoltAn 
cs6. alczmb: a k6vetb:z6 7..áratJ&kal látta el igazoló jelentésemet: „ Tamáska ffihadnagy igazoló jelen~I 
egyetbtek. Helyében és in hasonló módon cselekdlem volna. viléz Ál)ry alezredes oszt. pmancsnok s.le. „ 

Késalb az igazoló jelent~ ezzel a ziradtkkal Mezeu viuza Kas.sáról: „Tamáska főhadnagy igazoló ;e.. 
le~ elfogadom, Tölgyesi Gy6z6 ezredes, kerületi parancsnok s.k." 

Eml&aetem sicriDI a Pantyr hégó körüli túzharcban résztvctt cscnd6rcimet vitézKgi titO.atct6sre terjesztet· 
tem fc:l, Domokos László alhadnagyot Nagy E.züstre, m.lg a többieket - név szerirt mát nem emlékszem - Kis 
Ezast b Bronz Vitézsl!gi ércmn:. 

8'r a Fejér és a Bana han:x::soportok nclDClllk mlelemrc, dc esetleges timadásra is~ nem 
léptek a partizán alakulatokkal hartba, mert a VXF.-161 em nem kaptak engt.da)1, illetve: parancsot Egyenlőre a 
tO\ibbi intt.dtc:déselcig maradjaoalc határvM:lc:rnben, de a magyar·k:ngyel ha'6rt ne lq:.;& át A partizán fdstá· 
molást a nyugatról és kdc:tr61 bc:\.'c:cett ~ motorizált és légi er&.: vegezték c:l. Maga Kolpakov tábornoknak 
sikc:nllt a nCmctdi: gyüríij&61 loszölm.ic:. 

1944. október hó kOzeptn lalálk:oztam c:gy német tibori cscnd6r föbadnaggyal, aki a~ megsc:mm.isit6 
hatc:okban résztvc:tt, tüd610véssc:J meg.sebesült s ott nyerte: c:l a D. o. Vaslcc:re&r.tct is. NB. Nekem akkor majdnem 
haclJlróságic:ljáráslcbegc:ttaftjemm)őtt. 

ld6k!U.bcn talá.lkoztam vitéz Szathmáry Kiroly cscnd6rsW.adossal is, aki arról tett c:m!Jtést nekem, hogy a 
„Csc:nd6rok a Kárpitoltbln" dmli könyve: d6zményl!nek tc:kinlhet6 az általam vl!gzctt fdderlt6 mWlka. Kár. 
hogy az a k0nyvéb61 kimaradt. 

A Máramarossl.igcti Osztály és SUmy irattárát Dr. Vad Imre csendőr őrnagy parancsára 1944. okt6bet 1$. és 
16-án l!gettük el a laktanya udvarán. klcn volt Tóth András g. 57..ázados. Petty Frigyes hadJla&y, Kecslr.és Imre 
g. hadnagy s én is. Így a valódi okmányok. melyek a fenti eseményeket időrendi. sorradxn és polllOk jelenté
sekbe foglalva tartalmazták. akkor mind mc:pemrnisühc:k. AU:rt nem állott módomban a po.._os he1yckct, napo
kat, órákatésaeml!lyekc:ta íerti lrásotnbanfelt!lntc:tni, valamint részletezni. 

lmolóiratokmAso!ata.i: (azcn:deticka Vitézi Rend irattárában). 
1. Mint a volt máramarosszigeti csendöroutály v. parancsnoka igazolom, hogy baranchi Tamáska Endre 

57.kv. C56. szds. álta.l lclnak az akkori viszonyokat hüen tünteti fel. Én annak idején QCtn gyógyfilrd6kórházban, 
hanem emlékc:zctem szerint szolgál.atii.g voltam távol (u.em.lc:, kivizsgálás). Az ungvári tanzá.9.lóa.lj kircndelé-
sc:lcor nW áUomáshclyemen tanózkodtam és a kapott parancs alapján és is Utbainduham K.6rOsmez6cc:, ahol v. 
Matssó Uniuc sr.kv. cs6. ezds. tam.ászlóalj parancsnok úrral egyOtt l'Oltam. 
Milwaukc:, 1962. 00\-'Cmbc:r2l~n. 

vi1éz Ágby-Asbóth l.oltán s.k. 
Sl.kv.C56.czredcs, a miranw"ouligc:ti 
cs6. osztályv. parancsnoka 

2. Ahillrott, mint Tamáska si:ds . .,Hadic:seml!nydi: a KáJpátok el6tcr&cn ... " drnii lcir.b idc:jl!n a volt ungvari 
csend6r tanzászlóalj parancmoka tarúsftom, hogy a tanzlj. 1943 augusztus els6 napjainak egyikén Icu ldilOnle· 
ges szolgilatra kin:odch'C, illm·e útbaigazjtva. A zlj 1. sz67..ada Királymcz6n, a 2. szel K6rosmez6n nycn c:lhc:
lyezést. Létszámuk: 3-3 tiszt és a zlj. orvosf6oök, 7-7 id6scbb cs6. alti&':! a tanzlj. segM:lktató kcretéb61, száza. 
OOnkbU 120,. kiképib vl!gthcz k0Zelod6 srót»eselldör. 

A rlj. fc:Jadata volt a Talár hágó az attól ttz.almyugatra és dfilc:lc:trc hliz6dó határ, valamint a mogottes rést 
fokozott portyázása, karOltve a hv. alalculMokka.I. 

Az országhatárt szigi;uúao tilos \-Olt ádqxli, bár észleltük és jelc:ntcttflk is. hogy a hágó a1an Kotpakov SZO\]c:t 
tbk.. Cl)-segci tartózkodnak Ezek egyik láborát, kOZC:I a hjgóhoz, ottll!rük a1att c:gy alkalommal magyar repü.16 
egységek: bombázták is, a kapott hirelt s a kés&b Ungváron l!tott f~elvétc:lc:k szerint jelent6s eredmény· ..,.._ 

A rlj . jAr6rci és partizán egységek k6z.Ott fegyveres öa7.etllzésrc nem került sor a kihelyezés a1att Ennek ola1i1 
abban láttuk, hogy beszm.-ezett rustlnjaink révén bizonyára átesültck a Fejér és Bana csoport, \.'llamint a csen
dörOknek 1 határ kö:zc:l&c: való bt.érkezésér61 és azért a hatán'Ol\alat ottll!rok alatt nem merték átlépd, illc:tvt 
megkölelltcni. 

A cs6. tanz.lj . kihelyezése c:ml&eztlc:m szeritl 3 hétig tartott. 

vcrcbl!lyi Matssó L6rinc s.k. 
s:zkv.cs6.czds. volt ungvári tamJj. pk. 

3. Alullrott. mint a volt m. kir. ungvári CscndörTanzászlóalj 1. SLázadának l Qakaszparancsnoka a fent jel· 
zen idM>en, igazolom, hogy a fent lelrt escmCnyc:k igazak és megtOrténtek. 



A tanzás:lJ6a!J nas:z"5I W:n az. 1. R.6:zaclmk Királymez6rc \1)Dult be vasüti R.illftálsal és nekem. nunt 1 
SZlkasqlt.-nak ju1ctt az. ~ feladlt, bogy az. ~ \'CZC:SSCm szabr.zomait. Három golyóelóról TaJODl 
mis-mú útvonalat ponyá7.on az~ a Pmityr higó és a Bratlmvszka hacas kel.Ott Az ott '1l4sban IM 
borr.'61 bv. alakulatoklól azt a feh.iü&mltásl kaparn, melyet Tamisb E.d'c mk. úr a túlokillon kút. Egy S74' 
napAitálc5 daudnon. mikor qyU: rajom. bevonuül* v*1am a mcnc:di!thizbu, át mapm is lccres.r.keclc: a 
lengyel <Mddon lév6 erdOkben Midig a tisztásig. ahol Rafajlova kOuéaet lchctdt látni 

A riasztás: !dn. milcof TamUka mk. úr ~g Kmlymtt6n tartóztodou, a helyzet vcszélycsnclc látszott és 
Tamhb Rds. úr ~ t6ll6etesc:n JZab6lyosak és az omág bdc:kcit v6d6 U.tézb:dbet voltak. Ha ez 
elmaradt \'Olna, asotezcrmrtyi smYjet plrtidnitszivárgott wlnauOB7..ághadroniss61yos anyagi és sz~ 
lyi, valamint crtobi vesz~ okozott l'Olm Magyaror$1JgDak 

Tamáska szdl;. ÚJ oagyszeril ~vel és egyedlllállóall t*or mapW1ásaval, mikor harmadmagival 
itmcat Raf.aj&ov6ra hírtkd SlCl'CZlli. rad:ivCW ~~ vált aürendcltjci és. zászJóaJ.Junk tisztjei és lcgázy
Sl!F d6tt. S6t, a honvéd~ is hetddg emlegctt& nel'b., b Odlevétcrly uutzkcdbciYel igen nagy ves:dlyt 
IWitolld. 

A ~Ctend6r0t a KárpMokoo~ dnál köayYemben naplÓSl.elŰeD a feati tsemmyck sz.erq>elnck. VégtclcniU 
aJnálom, bogy Tan:Wb sr.dl. úr De\'C kiowwl, dc ~ StOlgá.ljoG. hogy Tamisb Q.ds. ür d6bb d· 
hai)1a Királyma6t. mint a mi zisdóaljunk bevonult SzaMtyesen vele akm nem találko:aam, mert K6n')sme
Wr'C tette M 11.&hetyet a m'5ik ~ !gy na'C nap16sutii feljcgyzéleimb6l ki.mard, mlJd 10 éwd 
kb6bb, mikor kOnyYemc:t lrt.am, ~ ldrása IS cl.mard. E hW!yt ~olni fogom. 

lslinglon, 1962. dc:cembcr 16 

y Szalhmiry Károly szch. , 1.k. 
nultwigyjncl6 zlj. l.SZ<l. I st*.. 
pk.-a\'égtl:lazl . szál.adparancsnob 

~· easzu vagyok • kirilymcz6i 6rsömre oq 11)' é\'Ck livlatában 11, mert 12 e16adott*ból J(>l látható 
és bizonyltható, hogy milyen fon1os szerepel is tudotl betölteni egy 12 IN>616Uó csend6r6na régi Magyarorszj
goo. 

Ta'élr:cnysep: Jdcn esetben orsdp: Jelkg&l ''Ult, mert qy olyan súlyos doJp rudott b::zdcmbl)u6 el,Jirá· 
sáva1 megabdályozni. amely Magyarországra d~g ldroc lr:O\'c:tkc:r.m4!nyekkcl }árhaton volna. 

Ezt a kiváló tettél annak is kOC:zOohette, ho&Y a csendmégi 6Bominya v6k)ptott cmberclr:b6! tc:vödOO Ossu. 
De lr:OR.onhet6 l'Ult annak ii. hogy o C11ttn6" kolono Is YOll ~ su1'11/yMn lgy ncmcsalr: a közbiztonsigol. !Ida 
ell6tna, dc ha szilb!:g ' 'oh arra. mint kaona 11 megáUia a hdyt!. Amikor az Kl6 djOn. YálhU\·e tudott bo1w6d 
baJtirsal mellett han::olni 11. Ezt bizonyltja a 11 vtligháiború aJ.u 11000 csendőr h6si hal~ is. 

A k:i1'lymc:26i csc:nd6r6rs lqénysése nc:mcaak a M Kir. Csc:nd6nég IOrténclébe irta be a nc:vb. de még 111. 

orsd.a Ulrtálettndt biboril ~ is ezzel a tc:tté\'CI. J!o/6bon ot'aágos tdintil)M sz~f'ttlt magának 


	cs0051
	cs0052
	cs0053
	cs0054
	cs0055
	cs0056
	cs0057

