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I�en Tisztelt Alezredes Ur 

8r81"l'Uel vettem k. levelet ,:n.e yb81 érdeklBdve olvastám' az 
ujs go'rnt. 

�eh t a �.L. ismet a regi kezekbe ker\l: 8rűl8k ennek, 
resze"1r81 ldll ·' . .  s képen azon o1{bÓl is ,hop;y igy ujra felvehetff'l. a. contactust 
az ujsággal , �ely az utóbbi hónapok alatt az uj rendszerrel igen tavol kerillt 
t8lem. 

agyon nagy 8r8m8�re szolgal az is,hogy k8zleményem meg fog 
jelenni r8vfudesen a B . L. -ben. Legk8zelebb ismét írok, azonban szer etrnb tudni, 

·������ -�hogy nely théma volna az,ami legjobban érdekelné a B.L. ol
vas b it , Tessék szíves lenni nekem directiv kat adni erre nézve. 

Alezre�es 'r �egt isztel8 bizalmat halasan k8sz8nve ir nyom
ban , szívesen vallalkozom arra ,hogy az k·1eri1{Elban el8 cs8-8ket és ltaldban az 
i�.t 18 el 8f izet 8ket kissé felbuzditsa':i. Annak idej�n Jegeny s ba.jttlrsunk ktll
dott ss8.11omre erre a célra egy névsort. ame yen szerepl8k k8zill vannak civilek 
is. I'fon jel8lte meg azonban ezt . E�1J:i.ez kéuest itt dlld8n a kerdé::ies n vsort az 
zal a ker ssel,hogy tessék szíves lenni n v szerint megjelBlni,hogy ki a cs8. és 
ki a civil. ·: s szBveg1_el írok ugyanis ·a cs8-81mek és massal "is..;i t a civileknek 
Ezert fontosnak gondolo::u ,ho, y a szóban lev8 tajekoztatást :megkaJ?ja,n. 

Egyébként ,ami azt a cs8; altisztet .illeti akit J . bajtarsunk 
megbízott a fent eüHett levelek 1"'1.egir s val, nehezményezi,hogy ne1 írtam ré
szere. Ne'TI értem ugyan,hogy -ü o1übl ett volna ez neke:n quasi k8telessegem. a
hogyan az tudtov'lra lett adva. Anna'{ idején ugyanis J. egy alkalommal azt irta 
ne1rn� ,hogy l Esza'.{amerik ban ( bizony a ci�.et így ürtelenj ben nem tudor1) egy 
cs8. altiszt, al<i ne1d ir.en jo bar tja s a �ihez mindenkor bizalorrm.1al forduLhato 
:-e:l ad dvan azonban a.11{a om arra ,ho::.y az illetBt fel�eressem sorair:i 1al neni ír
tam címere. Erre j8tt azt :1 az a _eg:egyzés Z. -nek egy kes8b oi leveleben,ho[y 
az illet8 "nehezmén;yezi11 ,.liszerint ne 1 irtam neki. •'n viszon nem 'erte:n az ege 
elgondol st. ::eg is 1{�rd ztem J-t, aki azonban további felvilagos itast nem a.dot 

A B. L. 6-i1;: számát ne.n kapta·"l meg. A 7-ik a legutóbbi„ a:ni 
�J.eg fl;:ezett hozzám. Eb([Jen épen J. ezr. k8zl i ,ho�·y ezentul '1inden levé 1. e 1B "'i
zet és i-� lletv a ! .zzt!jarvlási C.ij az űj cimre ::t\.ldend8 ( Apothekerstr. ) En is er
re �a ': · '· · „ • l te-,1 ,,_:J;, s - .;;; 1 dollart és 2 reply co·.;pont cs8. lev. lapc1rra, 

.;.,,J.e ye·„'et ecyi .' t;H\.p i s.,_ --ihoz :te lekelve kapta,..,, .'eg kell jegyeznem,hogy a B. 
L. -t az uj ve�etes : - nec'.l 1dildi sz�Lo::'lra a regi pontossárgal. 

n. napo�{ban egy - iit tagadjam - nem épen kellemes meglepetés 
ért. Levelet 1zapta"l egy 38sforr.i: ·1yi Bd8n !1evtl urtól aki tudomásomra ' 07ta ,�1ogy 
be jelentett az rn ;c -nel ,wi.int a ,T. bajt2.r::nmk es leánya sponsorat.' Csak ugy ,el8-
zetes megkérdezese'Il nél1illl! Ez igazan na;:::yon kedves.' Azt irja a nevezett ur to
v�bb� ,hogy nyugodtan t(hrrogathatom J-éket ideerkezedlkt81 kezdve addit, ,mig :'1un
kk.t kapnak ;-la1-c ssal, penzzel ,r1ert okvetlen el fognak tudni helyezkedni illetve 
munk t tal lni r8vmdesen. En aztán megírtam válaszomban ,hogy mar kor bban tud
tára adta;n J.-nek;c.iszerint én,··int sponsor ne..., �8hetek sz mitásba. :·em vagyok 
olyan anyagi k8rtll!.1enyek k8z8tt ,hor,y valaki szá,nara segitseget nyujtsa'.c anyagi
lag ,vagy laká.so"!at "'legosszarn az illet8vel,illetve családjával. ra1dlsom a 'corha2 
ban van - egy s zaba - ahol senl.d idegent nffn he lyezhetek el ,amint az nagi:l.t 1 ér 
tet8di1{, Egyben kertec>l �. urat legyen szíves vele"1 k8z8lni az ��c·„10 címét ,hogy 
megírhassam oda, 1is zer int én ne•n v llalhato::n el a szóban lev8 spo"lsorsdgot, 
annyival is Ín�:ibb,"1ert olyanként tudtom nel'd11 j�lentettek be <T, es leanya 
számara. - Egyben felh ívja B. ur figyeil.rnemet az Eletment� Actio-ra, Gely a J1ég 

' l IC. „ 1 ' 1 • " ' t . E E11ropaban elo :nenekult T'lagyaro1{ '.zivandoroltatasat akarJa lehetove enni. z 



mas dolog, amenny iben arra minder nehézség nelkill tudol{ vá1J1zozni ho y havonta 
néhány dollárt magyar jóléti célokra aldozzak . Ez a lehet8e égeirn határán be HH 
ál 1. Az onban , hogy - plane - 2 szemé ly részére h 6na po1rra esetleg el5legezzek 
anyagiakat ;nig az illetBk er8re 'rnpnak , e rre nincs lehet8ség! 

Ba'1ulom Alezredes Frék hitét ,"lellyel r8videsen varna k  a haza
térésre! Bar n�kem is meglenne, engem is er8sitne ez a hit! Sajnos, azonban.na
gyon so1_c honfitarsun1'::\:a1 egyl\tt igen pesszimiszti1-ru.san nézek szembe szegény Ha
zank s orsával.' Az ut óbbi id8l{ben tBbbazor hall az ember - f81er; az amerikai ma
gyar sa jt 6 réven - a magyar e:'lligrans hadoereg !'legszervezésé1f�\ oeLelyet Eckhardt 
Tibo r venne a kezebe és amerikai segitséggel oldana eg a feladatot, Eagyon szép 
elGondolás, de ho0yan t djak majd meg is valositani , az ismét mas kérdés, 

Re'!nelem, ez id8 Ota mar s ikeri\lt 1cedves Feleségének a 11-:a 1m.azas· 
nyernie a francia varrodá.ban ,ami azt hiszem, nem meger8ltet8 múnka és a,"n.e llett 
jól is dijazzak.: 

:Ialasan k8szBn8m szives ·felvilagositasat Alezredes nrnak, a 
Service Social-lal kapcsolatban, Tehat Dr D8rey meg :nindig Innsbruc'.cban van? 
Azt gondo ltam,hogy régen k8vette munkatársa, �-rattyasov�Mcy ur példay!t, aki ki
vando:nolt mar hónapoklcdl eze1"tt es - mint hallom - az USi\--ba. - ugy gondolj;,_am, 
hogy u'l' vag !Aszl6 ezredes ur is régen tengeren tul van. 0 el5tte1'"!1 j 6val .. ki'pott 
a.saurance-ot a Church '.forld -Service utjan am1alc i<lejen. Vajjon mi a kilátása az 
ezr. urna.k a kivandor Hst· illet8leg'? Nagyon érde kelne ez, am.ern1yiben az ezr. ur 
- a még �ustriai tartozllod,asom. ide j en - mint diak onus pas ztorálta a ref. 'híveket 
Bregenzben és Feldk.irchben. Sci>kszor rés ztvettem bibliaóráin. · 

Kb. 2 héttel ezelBtt írtam Ko1nnndy Jánosnak -amennyiben a 
"J8j jetek11 c. kálvinista ujságnak el8fizetoje vagyok - és most onnan is varolc 
levelet ,4 uj sagok.at a még odaát levB .magyaro1c kBréblbl � akiknek a sors a 8szintén 
érdekel . 

Várom kedves Alezredes Fr szíves va laszat a rlévsorral kapcso la-
·tos tájékoztatas al egyl\tt. -iiilncsi vagyok a további fejleményekre a B. L. k8rtl.-
li vibarol::at illetBleg. / 

K. Feles eget '11e leg magyar szel"etettel k8szt'>nt8:n� 'Alezredes T'r
nak pedig so1;: bajtarsí -U<lvBzle t et ldlld8k : 
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