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Kedves jd Alezredes. Ur 
' , . . 

Bocsanatot kerek,hogy oly sokat zavarom,de most olvastam betüröl-be-
türe végig a juniusi Kroniki{-t e's e·z most irásra ké'nyszeri t. 

En is olvastam a 3.sz�ban megjelent 11Felhivás11 az Ausztri�ban tar
tozkod� m.kir.csendörs�g �iszti és �eg,nysegi állományban tartozó tagjai-
hoz. 

, 1 Amikor ezt elolvastam kerekparra ültem,mert az örömtöl nem tudtam 
megtartani,hogy azonnal ne vigyem az innen 13 km-re levö másik magyar t�
borba, ahol akkor me'g 11 volt csö.l�kott. Nyomdafest�ke� nem tür azok a 
szavak amiket eh ott kaptam. Némileg igazat is hagytam én is a zugolodok
nak,mert akkor mdg nem tudtunk Alezredes urék szép bajtársi együtt.-élésük-

, ' „ , röl. Amikor Alezredes urek cimet nekem Zambory ezredes ur megirta, én azon-
nal csatlakoztam is, de nemcsak irásban,hanem valoscigban is s ze:retn� k ott 

' ' 
lenni ahol ilyen bajtarsi elet folyik. 

, 
Most azonban megborzodva olvasom a juniusi Kronikaban a következöket: 

4.old."Hiven, Becsülettel, Vit�zül! • • • • • • • Lapunk mindenkor szemben állt 
az általanositás, sommás (koJlektiv) i télkezés igazságtalan és embertelen 
modszerével es kezdettöl fogva az egyéni megitéles álláspontját képviselte. 
Amikor teh�t fenntartjuk, hogy a m.kir.biróság elött mindenki felelcsséggel 
tartozik saját ténykedése:E'rt, . • . • • • • " 

e 1 
k k 'k1 k ' · Alezredes ur kerem! En nem a aro a Kroni ana 1rn1.�edes ur tu-

dom kapcsolatban �11 velük, k�rem mJ1 tÖztass�k megirni neki�� ki is va
-g��k e�. Ezenkivül pedig nagyon boldogok lenn:nk,h ,gyha itt J°lne csak egy 

hetet közöttünk azaz ur aki ma bírósági fenyegete�sel b�torkodik nekünk 
irni. Az e'n fejemet már beverték, de gondolom, hogy az övé nem négy <Ív 
után lenne beverve,hanem abban az egy h�tben amig itt lakna közöttünk. 

Az itteni helyzet ugyanis az, hogy az egyik ujs�g marja�a m�sikat,az 
miszont. Beadtam egy k�relmet a müncheni magyar irod�hoz, egy sor.-.t sem 
kaptam valaszul. Nemrégen egy müncheni lakds magyarral beszéltem,aki ezeket 
mondotta: "Ha világos ,hogy Henyei párti vagy ,akkor ügyed elinte'zés t nyer 
azonnal". Kérelemmel fordultam a Magyar Segitö Szolgálathoz, hogy amint az 

egyes tanfolyamo�at segítik, segítsenek engem ahhoz,hogy tovább tanulhas
sak r ajzolni. Amint erröl Ale'zredes urnak nem irtak,ugy nem kaptam én sem 
semmit. Idejön Amerik�bÓl szántó Lajos, Münchenböl jÓmesszire elejbe mennek 
Münchent meglátogatta és sz�p,mondhatom ugy,hogy mesékkel Yisszatért. � 

BocsJnatot k�rek a következökben irt szavakert,de a világosságot és a 
valot igy tudom csak kifejezni. . 

' 
Az itteni magyar iroda vezetöjevel egy volt örnaggyal együtt mentem 

a va'rosban, amikor fÍn azt mo
1
ndottam

.�
hogy mie'rt a;�� megyünk,� tt �övidebb. 

Erre a felelet az vol ti "Azert m.egyunk arra,hogy�atam Kubait,� elfor-
di tsam a fejemet ,hogyÖais • • • • •  t lássa." 

· ' 

Ez a M.I.vezetöje a táborvezetöktöl 5, vagy 10 márkákat követel.Semmi 

alap és jogcim erre nincsen. Elöször is vagy 5, vagy 10 �rka ji:[rna,ha jár

na. Ez az ur külön megnevezi,hogy azt a ket urat üdvözlöm.Hát a többi 

nem hontalan nyomorult magyar. 



I ' Alezredes Ur kerem. Nagyon,nagyon sokat lehetne meg sorba felsorolni, 
de nem is ezekkel akarom untatni Alezredes urat, csak megvilagitani szeret 
tem volna,hogy itt az ember bárhova fordul mindenütt eluta�itásban van re� 
sze. En külön nem vagyok hive senkinek sem, kitartok azon elvem mellett, 
-ha ezért birós�g elé is kell állanom-, hogy egyenes öszinte büszke nya
kas magyar vagyok. Szeretne'm a közérdeket szolg�lni, hogy végre ébredjen 
fel az a sok áskálodÓ és türelm�t vesztett hon§alan honfitdrsunk, es fog-; 
junk össze v�gre egy kalap� alatt, egy szent cél érdekében. 

Ilyen hitben örömmel, söt ali'g vártam a Kroni�át, hogy olvassam, 
ilyen hitben irtam a januári számban "Aldja meg a jÓ Isten fensegedet" 
ujévi köszöntöt.Ilyen hitben rajzolom a magyarságÓt hirdetö rajzaimat. 
Hogyha mindenki olyan elkeseredetten nyilatkozna, söt félve elfmtna a 
bizonytalan idegenbe, akkor természetes,hogy elveszett az orszá'g,elve 
szett a mi draga Hazánk. Ezt hirdettem mini ég, ezé'rt lettem mocskc:is,pisz
kos, söt amikor m�son segítettem egy volt csö.törm.bajtársrbajtársi alypon 
egy tégldval beverte a fejemet. 

Ha a fentieket dtgondoljuk, igaza van Nagy J�osna.k, hogy mi is va
gyunk itten sokan m4g izzig vérig csendörök. Az én szobámat egy pillanatra 
sem mulasztotta el diszDteni a csendör jelleg.De ott van az asztalomon a 
kicsinyi tett országsilszlo' is. Gondolom nagyon keve' s magyar asztala'n lehet 
ezt megtal�lni. üogy magyarorsz�gon milyen birdsig lesz azt meg �sak a 

jo' Isten tud'j-a. �..,be a 'rchÍ' ·gaza a:rka'13 �tt:egy urna .Egy a 
cJlem, haz�nkat felszabadi tani, azuta'n döntsön az ország,hogy milyen �llam. 
form;t akar. Ige11 döntsön az ország, mi itt sz�zan nem e si nÁlhatunk sem 
királysdgot,sem mEfst, majd elsö dolgunk az kell,hogy legyen felszabaditani 
meg tiszti \ani Hazánkat / az Antikrisztus a's ta sírgödröt betéÍne tni EÍs azután 
vdlasszunk.Teh�t itt is nem a marakodás, veszekedJsnek kellene l enni,hanem 
igenis minden magyar kii:tetet egy olyan magyar irodavezetö lássa el,aki nem 
a fenti szavakkal fordul el a másiktól. Ugyanigy Münchenbe, is. 

Ismételten bocsdnatot k�rek, hogy alezredes urat zavarom, ·de elkesere· 
· / 1 I 1 l 1 I dett eletünkben vigaszert, ujabb lelki taplalekert ugyerzem,hogy oda kell 

fordulnom ·azokhoz akikben me'g szintén a csendörve'r pezseg, 
·
akikben me'g �l 

a bajt�rsi együtt�rz�s, a bajt�rsi szeretet. 
Sajnos nem tudom,hogy a Bajtdrsi Levelet,hogyan tudjuk mi ·�löfizetni, 

hogyan tudnám megkiserelni, hogy mégis összetartsam,összeszedje'm ezeket a 
meg .megmaradt embereket.Haz�nknak,minden egyes k'zre szüksége van.Ilyen 
gondolattal Js erze�sel nehezen várom a B.L.-t. 

, Szabadlegyen még azt is megke�deznem,hogy �n nagyon sok bajt�rsnak a 
cimet tudom,közöljem,vagy a B.L. egymtÍsnak továbbküldjük• avagv közfiljcm-&-
crimeket. / , , , Bajtarsi szeretettel köszöntöm az egesz Asztaltarsagagot,Alezredes 
Ur irant �edig a régi szolgálatkész 

MdtJff y e� Török ezr. urak,· 
most ke�zülnek Ausztráliéba. 
Ök Passau-ba laknak. 


