
Nagyságos Alezrdese Ur! 

Hálásan köszönöm f .hó 22-én kelt levelét.Megnyugodtam a benne ol
vastak során,kérelmem az illetékes kézbe jutott s nem veszet t el • 

. E levelemben buc suzni fogok,megérkezett a kanad ai affidavitunk,me 
l�et dr.Szabolcs József cső.szds barátom szerzett.A jövő héten talán 
már be is hivnak a kivándorló táborba s átmenetileg megválok Európa 
föld j étől.Bu csuzom ideiglenesen Alezredes Urtól,mint idősebb Bajtársa. 

tól és p8rtfogómtól.Nehezemre esik elindulni,inkább maradnék,hogy kéz. 
nél legyek,ha szükség lesz rám.De 4 kisgyerekkel állá sta lanul tengőd-

. ni nem tudok.tovább !I.:eg kell őket ment e nem, hogy épen jöhessenek utána 
haza .• Az Erie tó partján fogunk élni az amerikai határon.Sok cső,közt'" 
több volt alárendeltem él ott.Kérem Alezredes rat,hogy továbbra is 
tartson meg jóindulatában.Sn mindig a tettek embere voltam,én itt le
szek ismét,ha üt az óra!Az 1000 éve s országhatárról,a Kárpátokról u
tolsó csendórként váltam le,ugyanigy a nyugati határon az utolsó nap 
bucsuztam Hazánktól.Az elsők közt óhajtok haza is me�ni.Vállalom a cs 
rohamszázad parancsnokságát,34 éves vagyok s eré5vel győzöm.Kérem,ne 
tessék ezen szándékaimról meg feledkezni ! 

Most még a kanadai orvossal gyógyult fia,m miatt s a konzullal kel: 
megbirkóznom.Bizom,hogy a magasságos Uristen megsegit s keresztülme
gyünk a vizsgélatokon.Felesége.!Ilet is megvis el te- az erején felüli stra· 
pa,11 kg-t fogyott 6 év alatt.Változás kell,hogy rendbejöjjünk.· 

n salzburgi eseményekről tökélete sen tájékozódva vagyunk,mindenki 
megkapta az altbgy ur kö rle velét . Val ami hiba lehet a puccsot létrehoz 
ur szellemi felfogása terén,ezt árulja el a 7 sz.B . L. , ahol a cső kiké] 
zésről és uj rendfokozatokról szól.Végtelen nagy fájdalom ez számunkr, 
s izgatottan várjuk a további fejleményeket:vajjon csillapodik ez a 1 
hetetlen állapot,vagy tovább feszül s az emígráci6s csendőrség megosz
lik?Az természetes,hogy mi az altbgy ur parancsai szerint járunk el. 

A salzburgi központ megszületése után én mindig a megadott cimre 
írtam s mindig Dobolyi ezds ur válaszolt.Apránkint beküldtem az össze1 
partizán,háborus és egyéb naplóimat,fényképeket,vázlatokat stb.Kb.jó 
2 hónappal ezelött azon szándékomat is jelentettem,hogy 85 sürün gé
pelt oldalból ·álló írása imat Amerikában könyv formájában adjuk ki .Ezz • 
a könyvvel az lenne a célom,hogy emléket állíts ak hősi halált halt Ba; 
társaimnak, egy kisember szemüvegén keresztül nézve más megvilágításba] 
lássa a nagyvilág a csendőrség életét a legnagyobb helytállás idején, 
tehát c sendőrségi propaganda-szolgálat.A könyv jövedelmének nagy rész 
felajánlottam a Cső.B.K.-nak,nekem csak annyi kéne,hogy fedezni tudjaD 
nagy családom hazaszállítási költségeit.Ezt bankban letétbe helyezném 
A könyvet igen csinos formában, bő fényképillusztrációval adnánk ki,a 
kiadáshoz szükséges jó összeköttetésünk megvan . Megfe lelő propagandát 
az amerikai keresztény sajtó utján csinálnánk.Kértem a Központot· a szfü 
séges cenzura elvégzésére is.Kértem azt is,hogy a B.K.vezet6je előszói 
is irjon a leendő könyvhöz.Mindezekre Dopoly i ezds ur válaszolt,későbl 
már az ő címére is küldtem irásokat.Az ezds ur legut6bb,közvetlen a 
puccs elött azt válaszolta,hogy szerinte az irások annyira j6k,hogy a 
zon cenzurázni és változtatni nem kell , a stilus világos és gördüléken 
ezenkivül előszót is irt,amit elküldöt t nekem.En még stilisztikai szen 
pontból átdolgozni kívánom az egész et s megkérem Alezr des Urat,hogy e
zen tervemet jelentse Folkusházy altbgy urnak s ha teYvemet j6váhagy
ja,kérem,irjon ő előszót.Egy altbgy-i előszó nagyobb sulyt is jelent 
s ó a Cső.B.K.vezetője.Nem tudom,Dobolyi ezds u� tájékoztatta e az al
tbgy ur at szándékaimról . 



Becsületszóra kijelentem Alezredes Urnak,hogy e kö�yvel,mely 
nyomtatásban kb.170 oldalt tenne ki,az illusztrációkkal elérné a 2 
oldalt,nem egyéni törtetés vezet!Nap-mint nap a Hősökre gondolok,k:i! 
jó barátaim és alárendeltjeim voltak,az ő .emlékük szolgálata akar 
lenni s egyben csendőrségi ügy letiport testületiinkért.A februári 
próba,amikor a Hadak Utján-ban megjelent a naplórészlet "Csendőrök 
Kárpátokon" cimmel,nagyszerü sikerrel járt!Az MH13K központból nyert 
értesülésem szerint a naplórészletnek világszerte igen nagy viszha 
ja volt a csendőrség felé!Ez volt a célom s ez lenne a könyvvel is. 

Kónyvem KövendJ Károly név alatt jelenne meg,a neveket és váro
sokat/nagyobbakat/megváltoztatom, igy a bolsi rendszer nem tudna kio 
kosodni s nem tudná ellenünk felhasználni.Viszont különben sem árt 
már nekünk a kommunista aknamunka,az idő eljárt!A helyzet fordult,a 
mai világban aktuális az ilyen visszaemlékezés,pláne Amerikában jó 
viszhangot eredményezhetne.A csendőrségi szolgálati vonatkozásu dol· 
gokat egyszerüen irom,itt nem az a cél,hanem érdeklődést kelteni a 

csendőr iránt.A csendőr helytállásáról a bolsevista rém ellen. 
· A következő részekből állna a kiadandó könyv: 

l.Kiss Mihály őrmester. 
2.Próbaszolgálaton az erdélyi hegyek közt. 
3.A mikolai lovas őrsön. 
4.Szárnyparancsnok helyettesként a Székelyföldön. 
5.Fenn a Kárpátokon./1943-�s partizánkalandok a lengyel h-on./ 
6.Partizánkalandok a R6nahavason. 
?.Csendőrök a Kárpátokon./Vereckei ütközet./ 
8.A martinkai uartizánQtközet. 
9.Karácsopyest-1944-ben. 

10.Asszonyszabaditás a vörös pokolból. 
11.Kettós hősi halál a csendőrnapon. 
12.Husvéti Istentisztelet a szovjet torkában. 
13.Bucsu Magyarországtól. 
14.Zárószó. 

Az egyes részek közt névszerint megemlékeznék az elesett csend6r 
tisztekről s kiemelked6 thtts-ekről"pro memoria"formában.Akkor jönne 
elő mérhetetlen formában a csendőrség áldozatkészsége a keresztény 
nyugatért,melyért fasisztáknak tartanak az ellenség propagandája mi
att. 

A fenti dolgozatokat mind beküldtem a salzburgi központnak,néhány 
kisebbet Dobolyi ezds urnak.Akkor nem tudtam,hogy igy alakul.Engem 
tiszta j6szándék vezetett s nekem a legkellemetlenebb,hogy nindezek 
az ezds ur kezében vannak s mint irni tetszik,nem hajlandó kiadni ke
zéből.Én remélem,hogy majdcsak belátja tévedését s mindent kiszolgál
tat az altbgy urnak.Nekem mindezek csak egy példányban vannak meg: � 
pillanatnyilag nem tudom elküldeni.Ha tervem megnyeri Alezredes U éi 
az altbgy ur tetszését,a stilisztikai átdolgozás során leírom mégegy
szer az egészet s felterjesztem a Központnak. 

Kérem ilyen formában tájékoztatni alkalomadtán az altbgy urat. 
Sajnos,az idő előrehaladása és pénztelenség miatt Lindauba már ne1 

tudok eljutni, igy személyes jelentkezésem .i. lezntedes Ur elött később· 
re kell maradjon.De én hiszek a fordulatban s igazságunk győzemében! 

Még érdekességként jelentem,hogy a mult esztendei cserkésztevé
Jrnnységünk miatt lvémetországban egyedül az én csapatom kapott főcser
készi nyilvános elismerést a jó munkáért.Jóleső érzésekkel távozom 
Európából,mert a 6 éves veszteglés se volt teljesen hiábavaló és erec 
ménytelen.Az ifjuságot beszreveztem s a külföldi cserkészekkel jó 
kapcsolat kiépítésével eredményes nemzetpropagandát végeztünk.Ezért 
kaptam a legfelsőbb helyről jövő elismerést. 

· 

Kivánok Alezredes Urnak 'testületünkért további eredményes munkál
kodást .Ha sikerül átjulnunk az akadályokon,hajóra s zállás elött még 
elküldöm bucsuüdvözletemet.Ha ideje engedné,hálásan megköszönném vá
laszát.Még kb.8 napig i"tlJ vagyok,levelét utánamküldik.Ha szükséges
nek látszik,a kivándorló táborban még átdolgoznám /·a könyv részeit. 

·Maradok továbbra is mély tisztelettel alázato alattosa / 
Osterode,1951.április 26. 
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