
SIMON FERENC (Holland Landing,Ont.,Kanada) bs-unk 1990 decembe:i leve
léből közöljük az alábbi, - bár helyszűke miat~ le:övi~itett - ide~ete~, 
mely újabb bizonyítéka a Csendőrség törvényes es .targyilagos szolgalati 

rn aga tartásának: 
.. . "A zsidóság szemében szálka maradt,hogy ' a magyar kormány rendele

tére,német nyomásra Magyarországon is - noha csak 1944-ben a közbiztonsá
gi szervek végrehajtották a zsidók összeszedését. Ez városokban a rendőr
ség ,vidéken a csendőrség ígénybevételével történt meg. 

1944 őszén, a szovjet tankcsordák elől, a Központi Nyomozóparancsnokság 
is az ország nyugati határmentére húzódott. Törzsalosztálya Répcelakon 
foglalt ideiglenes állomáshelyet.Kormányrende l etre eze!"l séro!'- ir6j áriák 
parancsnoksága alatt,okt.6-án, 22 f őből álló csó .. killönitményt rendelt visz
sza Budára, a Gellért-hegyen volt: Svédorszá g, magyarországi külképvise
letének biztosítására. Köztudott volt,hogy a kirendeltség épületében 
(rendszeresen) zsidókat rejtegetnek, s őket Wallemberg úr ( a kirendeltség 
vezetője) nagyszámban juttatja Ame rikába. E tényről a Nyilaskeresztes Párt 
is é rtesülve volt és több alkalommal intézett támadást a kirendeltség el-. 
len,hogy onnan zsidókat hurcoljanak el. fnnek megakadályozását szolgálta 
a cső.különítmény odave.zénylésc.Az őrség szolgálati ideje alatt:24-25 fő-

\ _ ~l ~l~ó fegyveres nyilas csap. ké t íz~en _ int~zet~ táma~ást ~ kire~d7l~
scg cpulete ellen,hogy onnan KUGEL ERNOT es tarsait a Part Hazba kiserJc, 
Szálasi testvér parancsára.Az őrség,természetescn,ezt megakadályozta,szol
gálati ideje alatt egyetlen embert sem hurcoltak el a nyilas fiúk a kiren
del'tségről. 

Buda körül karácsony éjszakáján b e zárult az orosz gyűrű.Wallenberg úr 
· irodájába hívatta az őrség parancsnokát és a következő szavakkal búcsúzott: 

"Kormányom és magam nevében köszönetet mondok a M.Kir.Csendőrségnek és kü
lön önöknck,amiért kiváló szolgálatukkal elősegítették emberéletet mentő 
munkánkat .• •• ... Kezet nyújtott és elhagyta az irodát. 

( A szerkesztő megjegyzése: 11 A sors iróniája. hogy míg Raoul Wallenberg szobrot kapott 
Budapesten. addig Si'mon Ferenc hazájából kiűzve él Kanadában és a Csendőr Testület, 
melynek védelmét Wallenberg élvezte és megköszönte. még ma is megbélyegzett Testület-
nek számít. ) · 
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