
,. 't' Ke~ves ~eno Ba yam! 
Tegnap kaptam meg a Budapf;i3ten 19h1.-ben kiadott könyvet, 

melvnek cime: Eichmann in Hungary_ Irója : Lévay Jenő. A könyv 
dok~men tá..nciós kön~rvnek ké szül t és levelekkel , távi::tatokkal é s 
parbeszem:ekkel igyeksziK bizonyi t~lni a leirtakc>t . A könyv angoli 
nyelven jelent meg és a külföld számára keszUlt. Eddig hat helyet 
talál t1'rn, [,hol éi. csendőrséggel foglalkozik. Van közte egy, amelyik 
előnyLinkre szolgálna , ha részleteit ki tudnánk bogozni. Arra gon
doltam, a B. L. lehetne egy kérést IDvábbitani, hátha akadna olyan 
bajtárs, aki résztvett az akcióban és részletesen leirná a történ
teket. Nem irom le kiilön, az alábbi kis tervezetből ugyis láthatja 
Jenő bátyám a tényállást. Teh '.t a kis tervezet a B.L.számA.ra: 

II}<'ONTOS KBHBLEM. 
l. Közvetlen'il a II. vilá.gháboru ut=-Í.n az aJ1erikai hds . a csend-írség 
egy részét különféle feladatokra fegyveresen.jl egyenruhában alkalmaz
ta. Kérjiik az ott szolg...'tlatot teljesi tó bajtársainkat, hogy az ameri
kai pk, az idő, a hely, a létsz~~m, a szolg::í.lat minnsége és i::i5~arta!pa 
megjelölésével irjanak erről egy részletes beszámolót. ~ 
2. Lévai Jenő angol nyelven Budapesten 1961 . -ben egy dokumentációs 
kö~uvet adott ki 11"Eichmann in Hungary" cimen. A könyv 128.-ik olda
lán a következők állnak: nichmann parancsára Wisliceny julius 14 .-én 
150 SS. katonával megrohonta a kistarcsai intern~ló tábort és ott 
1000 I: ezer :/ személyt válE'!.8ztott ki xác deportálásr~ . A Zsidó 
Tanács telefonon értes.lil t a d.olgokrÓl és azt azonnal jelentette 
a Kormányzó Ur Kabinet irodájának és a semleges orsz'lgok követségei
nek . A Kormányzó Ur erre magához rendelte Jaros~ B.M.-t és elren
delte neki a deportáció megállitását, ha .szilkséges még fegyverre! is . 
Amennyi ben pedig a deportációs vonat eli.1dul t :r-.istarcs2cról, tartóz
tassák fel és hozzák azt o~a vi~sza . ~aro~u a parancsot Ferenczynek 
továbbito~-&, :i r ~ullay csó. szds-t bizta meg avégrehajtással . 
A vonat időközben elindult Kisterc3áról, de a kijelölt cső . klilönit
nén lal;vann.il feltartéz1;~-ta és az SS minden ellenkezése dacá::ta 
vis~zavitte Kistarcsára . 

li'elkérj Lik mindazokat a baj társakat , kik ::l fenti akcióban 
résztvettek, vagy arról tudn8k, hogy részletesen ismertessék a 
helyzet~t az idő, a szerep15 személyek megjelölésével. 

A fer. -';1. ade"'coka t €e~T cső. dokumt'ntáció s ktinyv számára 
a .~c szekkes::-' "éhez kérjük . Az iigyet bizalmasan kezeljük". 

~erneszetesen eg csak egy tervezet . Jenő bátyám tetszése 
szerint vé.ll;oztathat rajta . TIe fontos lenne, hogya m?sodik könyhöz 
az adatgyüjtést minél előbb elkezdjiik, mert az sok id5t vesz igény
be • .Ennek a második könyvnek az öS3zeál' i ~~,sá t elvállalom é s a sajit 
költségemen ki is adom, ha sikerül az anyagot összegyjjteni . Az 
pedig a bajtársak t·~mogal;.!; s<itól f'tge. 

Az első köuv ö~szeál~ité~a ellenben teljesen Jenő bátyám 
vállaira nehezedne . Ha eb· ől _esz alami, eg:r ujabb kis irásomrnal 
hozzájárulok: A Los Angeles- i kalarld. I : Szereplői : Két volt cső . tiQ 
és négy amerikai rendőr:/ 

Az orvoság ügyben irtam. Még nem kaptam választ. Most az 
ujságnak irok, mert ismerem a 'Bzerkesztőt . 

Ki t lehetne :'lég felkérni a dokumentp.ció3 könyvnek adatokkll 
való tf~mogatá.sára? Arra gondol tam, hogy Temesváry felügyelő urat 
kellen rá felkérni . Mit tetszik hozzá szólni? Ö nagyon sok érdekes 
adatot tudna mondani, ami a jövő szempontjából rettenetesen fontos 
lenne. Arra gondoltam, mivel beteg, diktálja gépbe a tll7rténteket 
és én a gépiró munkáját megfizetemQ Mit tetszik az ötlethez szólni? 
Hogyan és kinek kellene erre a felügyelő urat felkérni? Ki van vele 
jóbarátságbatl? Meg kellene neki magyarázni ennek a munkának a szük-r 
ségességét és fontosságát . Csak Ök tudnak segiteni tisztára mosni 
a te:sületiJnket . 

Kellemes karácsonyi Linnepeket és boldog ujévet kivánok. 
Kézcsókjaim toh1ácsolását kérve, Jen/) bé.tyé.mat szeretettel öleli: 



Kedves Jenő Bátyám ! 
Tegnap kaptam mega Budapesten 196-ben kiadott könyvet, amelynek címe: Eichmann in 
Hungary. Írója: Lévay Jenő. A könyv dokumentációs könyvnek készült és levelekkel, 
táviratokkal és párbeszédekkel igyekszik bizonyítani a leírtakat. A könyv angol nyelven jelent 
meg és a külföld számára készült. Eddig hat helyet találtam, ahol a csendőrséggel foglalkozik. 
Van közte egy, amelyik előnyünkre szolgálna, ha részleteit ki tudnánk bogozni. Arra 
gondoltam, a B.L. [útján] lehetne egy kérést továbbítani, hátha akadna olyan bajtárs, aki részt 
vett az akcióban és részletesen leírná a történteket. Nem írom le külön, az alábbi kis tervezetből 
úgyis láthatja Jenő Bátyám a tényállást. Tehát a kis tervezet a B.L. számára: 
"FONTOS KÉRELEM" 
1. Közvetlenül a Mások Világháború után az amerikai hdsg. a csendőrség egy részét különféle 

feladatokra fegyveresen, egyenruhában alkalmazta. Kérjük az ott szolgálatot teljesítő 
bajtársakat, hogy az amerikai pk, az idő, a hely, a létszám, a szolgálat minősége és 
időtartalma megjelölésével írjanak erről egy részletes beszámolót. 

2. Lévay Jenő angol nyelven, Budapesten 1961-ben egy dokumentációs könyvet adott ki 
„Eichmann in Hungary” címen. A könyv 128-ik oldalán a következők állnak: „Eichmann 
parancsára Wisliceny július 14-én 150 SS katonával megrohanta a kistarcsai internáló tábort 
és ott 1000 (ezer) személyt választott ki deportálásra. A Zsidó Tanács telefonon értesült a 
dolgokról és azt azonnal jelentette a Kormányzó Úr Kabinet irodájának és a semleges 
országok követségeinek. A Kormányzó Úr erre magához rendelte Jaross B. M.-t és 
elrendelte neki a deportáció megállítását, ha szükséges még fegyverrel is. Amennyiben 
pedig a deportációs vonat elindult Kistarcsáról, tartóztassák fel és hozzák azt oda vissza. 
Jaross a parancsot Ferenczynek továbbította, ki dr. Lullay csö. szds-t bizta meg a 
végrehajtással. A vonat időközben elindult Kistarcsáról, de a kijelölt csö. különítmény 
Hatvannál feltartóztatta és az SS minden ellenkezése dacára visszavitte Kistarcsára. 

 
Felkérjük mindazokat a bajtársakat, kik a fenti akcióban részt vettek, vagy arról tudnak, hogy 
részletesen ismertessék a helyzetet az idő, a szereplő személyek megjelölésével. 
 
A fenti adatokat egy csö. dokumentációs könyv számára a B.L. szerkesztőségéhez kérjük. Az 
ügyet bizalmasan kezeljük”. 
 
Természetesen ez csak egy tervezet. Jenő Bátyám tetszése szerint változtathat rajta. De fontos 
lenne, hogy a második könyvhöz az adatgyűjtést minél előbb elkezdjük, mert az sok időt vesz 
igénybe. Ennek a második könyvnek az összeállítását elvállalom és a saját költségemen ki is 
adom, ha sikerül az anyagot összegyűjteni. Az pedig a bajtársak támogatásától függ. 
 
Az első könyv összeállítása ellenben teljesen Jenő Bátyám vállaira nehezedne. Ha ebből lesz 
valami, egy újabb kis írásommal hozzájárulok: a Los Angelesi kaland. /:Szereplői: Két volt 
csö.ti. és négy amerikai rendőr/. 
 
Az orvosság ügyben írtam. Még nem kaptam választ. Most az újságnak írok, mert ismerem a 
szerkesztőt. 
 
Kit lehetne még felkérni a dokumentációs könyvnek adatokkal való támogatására? Arra 
gondoltam Temesváry felügyelő urat kellene rá felkérni. Mit tetszik hozzá szólni? Ő nagyon 
sok érdekes adatot tudna mondani, ami a jövő szempontjából rettenetesen fontos lenne. Arra 
gondoltam, mivel beteg, diktálja gépbe a történteket és én a gépíró munkáját megfizetem. Mit 
tetszik az ötlethez szólni? Hogyan és kinek kellene erre a felügyelő urat felkérni? Ki van vele jó 
barátságban? Meg kellene neki magyarázni ennek a munkának a szükségességét és fontosságát. 



Csak ők tudnak segíteni tisztára mosni a testületünket. 
 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és boldog újévet kívánok. 
Kézcsókjaim tolmácsolását kérve, Jenő Bátyámat szeretettel öleli 
 
(A feladó nem tisztán olvasható: dr.R...P.O.Box 784, Presidio of Monterey, Calif. 
A postapecsét 1962. december 9-et mutat) 
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