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�...9}I1.9.BERJI!�9)2LK.A !._ 
1849 okt.6, magyar nemzeti gy�sztinnep 4vfordUlója! Sz4zkettö �vvel ezelőtt a magyar szabads�gharc 13 hős tábornoka 

d�c�őült mar�irr� e napon!Sorsukban oszt ozott �attybányi magyar 
m�n�szterelnok,a sok-sok sz�z �val le Gyilkolt n�vtelen magyar hős 
�S a lrufs·l;e ini. v4rba bebörtönzött ie;;az maGY ar ok hossz.Q. sora MeO'-
diOEiőül tek a haz·iju.b�rt �s a 8zabads8.B<Srt J 

• b 

Tal;án nem is gY:iszürinepként kellene erről eml�kez
n'Üllk,ha.nem bensős"sges öntudattal 4!s büszlces4ggel,mert az a nem
zet,amelynek fiai életillcet �s k�pesek felá.ldozni a fenti eszménye
k4rt,el hem veszhet,hanem ö;r:ökké fennmarad. . , 

Csod:-ilatos renc1el<Sse a Sorsnak, hogy Hőseink kiirt
hat4swoz az az orosz nyuj'�ot-t; seg�dkeze'bt akkoron, amely ma egye
d.ül itobzódik Haz4nkban fl g4tlá.s nélkül i:r:tat ja magyarral a magyart. 
Az 1945 4s 1946-ban v�grehajtott sok-sok hal�los it4le t,az inter
ntUQ t4borok megsz4ml::ilhatatlan Udozata,a SzibérH.ba való elhur
col�isok S a most is tartó deport4l4.sok utj:m ugyszólv� llezetéí nem
zeti rétegünket m4r megsemmisitette. , És m�gsem esünk k�1,;s�gbel Nem,mert az Isten Velünk, 
ki hivat4st jelölt ki sz4munkra, amikor a K4rp:itok övezte te:::rue
ten letelepitett. 

- "Voltak idők,amikor a mi néptink vol'G az ostor lsten 
kez�ben <€s amilwr ugy im4dkozott Eur6pa,hogy: liA magyarok nyilai
tól ments meg Uram. minkat ! II Majd kicsavarta Isten a magyarság ke-

. z4b�1 ujra megu.jra a feByvert,elvesztette vele hiboruit,megaI4z-, 
ta v:i:.t4zs4g�-1l és porba sujtotta diosös.!íg�t,-hogy reáébredjen mind
.ezek nagy ta.nit:�sáras hogy El,Z érv�nyesü1és és naggyj� Htel multbe
li ut jai mir nem mélt-ólt: őhozz>il Más küzdelemre kell felkészü1nie. 
HŐ6iesség�nek,minden ősi er�ny�nek és az élet ostroma alatt kifej- i 
lödött képességeinek m4s tereken kell �rvényesü1niök. ott,ahol. az 
ész, a szellem, a Gondolat a fegyver,a müvelődés a küzdőtér �s a 
lélek hegemoni'ája a tét, a vajudó korszak fájdalmas méhéböl most 
kis�akad6 minőségi ember uj világ'ában, Ott, a r1igi vil4€; lezüllött 
z'lirzavar-iban nem birhatta a versenyt, mert kinő-t;� belőle, de ma j d  
itt az uj-világban ujra első lehet és . .gYéSzhetetlen a magyar, II 

MartiI' jaink osont jai elporlarlnak, de szellemill� fé

nyesen világítja meg a jövő magyar utat: Katona nemzetnek kell �eg
maradnUJ;1k, dé mindinkább lellei fegyverzetben, hősőknek cSs vi Mzek
nek eszm�nyek szolg4Iatáb�:_

.
_ 

Y-ö. 
"Mi az eur6pai f.ejlőd4ssel együtt haladunk. Minden eur6pai ku�szak 
r1nyomta b4lyeg�t a mi �lettinkre is, de hat'-is4t mindig letomplto1\i
tuk, magunkév� tettük azt, amit egész Európa fe jlesztett ki. Tehát 
nem,ami"t "Európ4tól :á,tvettLinkll ,hanem amit eg�sz Európa fejlesztett 

. ki velmk együtt, a mi résztvételtinkkel. Kaptunk,és adtunk....is. ele-
meket, de az egész fejlődés közös," 

. .. 
"Érezzülc a tört4nelmi felelőss9get ml magyarok, onmagunk, elmult és 
j övendő nemzed�keivel , Európával szembe:n,amit v4dtünk,melynek kUl
tur4ját a többi nemzettel együtt 4pitettük. II 

eróf Teleki P�l. 
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. . A �I. Fl.oJtp�K. __ 

Söt�t l cs:i,llagtalan � jszakában kettő f�rfi baktat az 
elhagyatott orsz·á,gu·öon. Az alac sonyabb � e,'!,y kerekre tömött akta
'�-iskát szor ongat hóna. alatt ?mig -b:trsa egy kisebb böröndöt visz 
kez8ben . 

Tölillt ,i obbra-balra ci. kukoricat4bl ák bizonytalan kör
v.onalai f eket-6lenek,m:i.g hátul a hatrá,rmenti falu e1 8zor1;; l4mpáinak 
:pislo g8.sa l.itszik, 

A l:ettő f�Tfi csak megy lassan, óvato san. Időnként meg
meg4l1nak,hallgatOc1znak, 

Egyszer csal;: ismerős fü-ttyszó üti me(� fülüket, 
. -Baj van! A vezetönk figyelmeztet I • •  , suttogja az e
gyik, És a következő :pillanatoan a söt étben .kibontakozik egy ke
r 4kp4ros alakja. Közelükbe érve hallkan megszólal: 

Hat4rvad·�.szolc j önnek ! • . •  Be a kukoricásba! 
. A ker ékp áros tov.�bb halad, mig a kettő férfi eltünik 

az utsz/Hi lru.koricat4bl:�ban. Ott le·ülnek. Feszült figyelemmel vár
j'ák a fejlem<3nyeket,Felzaklatott k épze letükben megelevenedik elöt
tük az Al1dr4ssy ut 60. és az internálótábor szörnyü képe, 

A hat:�vad4szok bakancsainak kopogása egyre erősb
bödiJ.t. Zsebl�p�juk be-bevilági t az utsz' Hi kukoric4aba,Közelednek. 

A menekülők a közelcő fénycSóva elől a földre lapul
nak, Egy ki nem ejtett foh4sz száll a magasba: " Ist enem segits!" 
És a k�t hat<irvadász gyanutlanul me{�y tov:�bb. 

P:3X' napIlal később a két �enek.ü1t 8:. szabad vi1.ág első 
-e"8endűr'örspara:r1c-snoKs�á,g�mal j" elentkezik .A? őket k ikérdező örspa
rancsnok t öbbek között megk4rdezi: 

-Tulajdonképen Önök mHri; is szöktek el hazulró1.?, •• 

A magasabb férfi ajbm f�jdalmas mosoly jelenik meg, 
maj� egyetlen mondattal v4laszol: 

-Azért, mert mi magyar csendőrök vagyunk! 
-I!';en • •  ,Mi magyar csendőrők vagyunk -folyta'kja elszo-

morodva a m4sik- de csendőrs�g most nincs Magyarorsz4gon.A osen&
őrök egyr 4sze valahol szerte az orsz4gban névtelen fakeres z� alatt 
:p'ihen, m4sök börtönökben, intern4lót-4börokban sínYlődnek , vagy va
lahol a nagyvi14gban földönfutókk4 lettek • • •  Nincs odahaza csen:tt� 
4őrs4g,de helyette ott a bi:l:10nytalanság • • •  a rettegés. , . börtön • •• 

és az akasztófa! 
Az . őrspar ancsnolr kezét nyujtj"a a két menekültnek s 

mondja: 
-J3a;jt�saim! Fel a fe j je!:! A v�gső elrendezés még 

h'3;�ra vanjA kakastollas magyaT csendőr vi.s szakerül · oda, ahol any
nyian rem9nYkedve·v.4rják: a magyar Hazába ! 

Az 41latok 14bnyomaiból első H.M.sra meg4llapitható, 

hogy az patás vagy hasitott csülltü illatt6l származik,A hasitott 

csülküekntil a
'

kecsl\:e,jUh és sertés 14bnyoma hasonl6t de szakért.ő 
/juhász kan4sz/ kőzbe j öt -;;ével ez is rendszerint tiszt4zhat6.A kacs

k� <5s j� nyoma élesebb,hegyesebb"Sertés-nyomn::il a sarki be nyoma

tok mélyebbek és hosszabbalr, 
A ló /általában pat4s/nyomnál különösen fontos a pat-

k6k nyomai , melyik 11bon mily en vOlt,kop4s,s
/

zögek helyei,saro'k va-
, . 



TI ... §yf".1.2.t).._�y:n... J?�a i.t� .s.i. ;L!=lY j.1.!� ._ 99� öldal. 
sak stb.Rö�zit4s"i.ik kiöntéssel tört.fnik.,A lólibnyomok mellett kutatn;i. keJ..l 8zörnyomol�ut;&n is,amiből a lóvak szin�l'e lehet köyetkeztet-ni.A v1z:e14�i nYomokból)azok nemére , . 

, 

L

' , Az :illatny�ruok VizsS:U�t4nU aj::inlatos,ha a cső.ezak-�rtőt. vaoz l.g�nybe Ivad�sz, erdész , pf�ztorember, juh4.sz ,krul'�SZ pat..:. ko16 kov�cs, �llatorvos/ . ' , 

SZEKF.R TS KOOSI NYOMOK 
Az 41ö-�er'övel' vontato:Ú' 'fúinÚvekn�l a kcr�k!lyomokat, 

a helyszínen és annak környék4n,'tov:ibb4 a helyszinre vezető utakon. 
4e �tak mellett ta14ljtlk. 

A ker41myomokból való következtet ésn,n meg kell :figyel 
Ili :,a �.�)!;:I:;.�J-ILJ?z.<?<.,..l,e_s,�.�.a.�j;� , terhet hordó j ,Ú'miinH 6-10, mig a Gyorsj'Ú'isu léocs:J.lm8.1 3�-5 cm, Jellem,zők az ábroncs azegek elhelyezödése kO,váea.k'i.Uönös iS!llertető je lek. ' ,. 

� __ ��ngel���oyjkét keréknyom közötti távola4g/amely 
j:lÚ'm\tVenként v4ltozhatik, s öt egy jcármün.n is felől és h:it\ll/m..�s 
és más lehet. . 

A.nY_QJ{UJt�.11E�..1, ebből a jármü 1Itegterhel�s4re lehet 
követke ztetni. . ' . ...!-b�nJ om� fenekét, a h intok h-:itsó kereke� rendszerint 
nem Qllanak fR�Jőlegesen,hanem kissé ferdén, 

!....§.?-JJ.t.��A91�JP1. kopott tengelyn '31, vagy csapágy
n41 a kerék ny olcast ir le. 

!,)1.aJ_a{:��o��.�.xt*O�Ö'
K

az e setleges k!.t��§J�.�'y'oJll.o;t�,2:.i� 
- � .' ... _ ... � .... __ ......... _ ...... � . . . . .. 41., ........ 

A lőfcgyverrelelkövete.tt bünoselekméhy�lm41 legfon-
tosabb meg411apitffi1i: 

Ai/a lövés lead4si hely4t,a löt4vols1got es a lőir�yt 
B./a feltal�lt fegyver ta14146i helyének s �llapotá-

nák rögeit4sét. . 
. O./a tettes 4ltal elvitt fegyver nemének meghat4ro-

!4s�t.A meghatá.rozás eszközei: a./ lőpor szemcsék,fojt1s , fe 11nrtat-á.
sa és ld�rtékel�se. b./ A kilőtt hüvelyek fellru:i;at;:í.sa 48 kiértékelé
se. ol A lövedék ·fclkutat4sa és kiértékelése. . 

D./A lövések szám4nak és sorrendjének megá.llapítása• 
E./ A lövés ide jének meg:illapit1sa. . 
E csoportban foglaltak te:Djcdelmes és részletes t'Ú'

gya14sa a má1;' többször. is hangoztt;l.tot:c IDk miatt nem áll módunkban. 

de m�g a legszükebbro összeszoritva is ,mondanivalónkat csak foly-
tatólagosan tehet jük t Á Á '. -A.y�..Q�JJ!.�1&UÁM-<- , 

A lá.b és egyébb nyomokb6l �thelyzet,a holyszllleu 
elszórt egyébb anyagok, cigaretta vég,gyutaszál - stb.l, 

. a kilőtt hüvelyek fclkutatoisi helyéből ; kedvező ese'b-

ben a -lőpor szemcs4k �S fojM,s maradv4nyok feltal�l:isi helY�ből. tör-
t9:aik .. ' ,. . l" dLk b Tüzelő 411.B.sra. következtetni l.ehet,ha a ove "1 e-

'C'S�p6d>ÍSi pontjoit,az át,turt t:.irgyalc tal :Uati pontj4t a rö�p·.uy,rána1t 

IJ1e.gfelelő k�pz() l t vonallal összeköt jük �� _ azt a vonala't a �ol téte

lezett tüzelőr{llis iI'�yr.iba meghoeszabbi-c Juk,ahol a:zut$1 t.uzetesen 
lrutatUlik...,a lövés egyébb nyomai ut4n. - . 

Fontos a sértett test�n levő ki és be.meneti ny�lA,s 

figyelembe vétele. 
A {1;tU'ulatolcat ne hagy juk figyelmen kivilll.. 

/Folytatjuk.! 



" A B,L,-ben közz4tett felhiv�s �rtelm�ben befejez4s f.e�� kozeledik " CsGndőr a viharban " c , lriadandó könyviIDkhöz az adat .... ' gyüJt�s, Az alfib'oiakban kivonatosan ismertetjük a könyv v4zlat4t., 
" .... 

T�rViink,hogy rövid lIBevezetés" ut4n a könyvben meg j e
lenő csendo� tort�neteket n4gy csoportba , ennek megfelelően köny- ' vünk tartalm�t n8gy fe jezetre osztjuk, 

. 

:f.,��j G,z.�}; .:-..� . .s .zoJ.gá:l.a:t;., . 

. , 
+de soroln;-Snk mindaz oltat a kisebb elbesz'Hé:Jeket,rne-�yek meg:t.sn}ertetn41� az olvaSót a csendőrs �gi sz·olgálat nehézsége

:J.'VeliBerautatnBnl�,hogy a jogrond fentart 4sa érdek�ben mit dolgoz
tunk, V4geztük szolgálatunlr:at If j jel és napp&JL,esőben <Ss hóban hő
ségben �sfagyban,hogy a köznek haszn ·Hhassunk, Leirh.atn:L"lk i·tt 
egy p:ú'- <§r dekesobb nyomosást i s annak a 'biz onYí tis,ua,hogy milyen S�k .nehé.zs4ggel kellett a nyomo zó j4rőrnek megkűzdenie,1'-ú'gyaTIlat
n'�k egy-kettő vesz4lyes szolgálatot is,amellyel bizonyitan Bnk hogybék�s viszonY ok között is 4letveszélybe kerülhetett a cső : ,. 
megsebesülhotett,söt 4let4t is veszthette. 

D_.;&'�.iE? ,z_e};.:. �f%.b.o;r:up .. 41-!Dc�p.y�e�. Ez a fejezet bemut a�n4 a csőt,mint har cost .Lcirnánk, 
hogyan harcolt 3Z orosz fronton,majd a haza védelm4ben a K4rp4tok

ban,az erdélyi hegyekben , az Alföldön,Budapest V9delm�bon stb.Té,r
gyaln4nk,hogyan v-§dolmezte az egy4nt t a női becsületetJa köz �s ma

_ 4n;Gulaj_9:.9n� !.ll0g_akkor is,milfor. k;i.hít ánt alan _volt sz4mára a jövő. 
s v�gül,hogy mik�nJ(j haltak meg hős bajt4rsaink szemünk 14ttára 

sz�rte az orsz igban. 
. . 

JJI�;P_ej§l"z��.J. 9,s .. ő, •.. ,a_ ;k.op1pl�"i'?'}l1l1"s"..i�J1l§.1;l_�_ . .l_ Ide t artozn1nak mind�azok a történ4sck,melyek Testü� 
letünk tagjainak orosz foe.s4gba es�s4t , hadifogoly élményeit, igazo

�4si elj4rás 4�, a hazai bujk4Iás4t,üldöz�sBt,bebörtönz4sét,interná
l�it 4s deportil�s4t ismertetn4 az olvasóval. 

IY .• r� Je_z.e:t ,: _ It,aS?!3.z)l:.o,dji.s ... a,_.��.�ji_W-!?.i.1.!..eJl ... _ 

Itt olyan kis tört4neteket tárgyamánk,melyek arra 
szolgálninak bizonys águl , hogy milY nagy szeretettel vette körül a 
magyar nép Testület ünket ,nagyra 4rt�kGlte 4s megbecsülte munk4nkat.. 
EJ�ondanánk milyGn szeret ettel fogadtak bennünket KassánJKoloz�

vS:r't?a különböző diszelg4sekn41 �s folvonulisolmál.Végül 4rz4kel
tetn�nk,milY bizalommal v>Ú'ja vis sza a nemzet zöme a magyar cSGnd-.' 
6r..öktrt. 

J3ajt8.r'sak! Szóljatok hozz4 a könyvtervezethez,kiildjtS
tek be javaslataitokat,elgonc1o.lásaitokat 8 ezzel is segits<3tek elő 
egy minél niv6sabb könyv 1:iad4sát. AY.:inek pedig a fent r4sz1ete

zetthasonl6 4lm4nYban r4sze volt,az írja le azt a ids tört4netet 
48 mielőbb küldje be a szerkesztőségnek"hogy az B.i.1.;yaggyüjtés mun
káj4t Oef.e jezhessülc. 

" IJ3ÉR1TYÁK" • 

E eim alatii- "á- i6, á-Z;-Ií'. L. -ünkb en adtuk közre a nO!""" 

veIla egyik r4sz�t és od.B,i� jutottunk,hogy a kikérdező tiszthe
lyettes közölte Iborny41rkal , ho(Y.:.T mára befejeztük a munkát,késöre 

j:ir,vacsor:izzoh meg. s utána Hrjen nyugovóra -a kO:Q o:::-s6ba.A ko�a. 
tr�f4ra vette a dol{3;ot , fellélef,zett ,hogy szorongatta'liMa e r;ye l ore 

befejezéSdött,de amig szalönnázott,ideges :oíllj:ásOkkal sunyított 



fl, de szka:t4kolm�'lY f 014. 
,És jO:i:-'al! Hi-iba volt minden rrSmrlUt jajvesz<3ke14s.,rimánkodás la tlszthelyet-bes ur hajthatatlanul követelte a befell:'W4st ha a.z 6r'ál'61 nem hajlandó m4B eGY kicsit besz41ni. A trükl: beV':U t: Iberny4k besz-,n t, p;ir nap 4s J:-5.ll0S gazda a Kur"tasoron ismét büsz

kélkcdhetet'c az ezüs'!; zseb6rával.Hja,m-ágis csak jobb a cella price: 066n szunditani',mint megölt elnber vérf.ol-Gos koporsó;j�ban •• • ! 
1950.febru\�,r jában az' egyik Ansztriái; megszáll.ó csa

pat r4sz1eg irodfclj4ban 'ill_tem ira-baim elk�szi tés�re v:ir'va, amikor 
egy osztr�k csendőr egy embert hozott be, aki 6r4t �inlilt eladásra. 
Tl1.elynek erGdet�t nem tudja megnyu;;ta'cóan i[Sazolni.lJyütt Ste.h.rer
anzug, rajta, kezében hetyke zergetollas kalap, s töri a n�me1 nyel
vet rettentően ke r�kbe ,najtogatja,hogy az óra az éivé ,m4c; Magyar
orsz;3.gr6l hozta,Felfie;yeltem a hangra, jobban mogn<:1ztcm s esze mbe 
j�to'�-t FOlwyadt tiszthelyGttes ur, a z 6ra 4s a koporsó.lbernyqJc ba
r átun .. k volt'! Csöndes der üvel figyeltem a '�mérkőzéstll.Zavartalanul. 
hazudta,hogy ő ilyen -meg olyan tisztess�Gos ember �mily szo:;;gal
masan dolg o zott mindég a Landwirtschaftban,mióta :K.l1Ödlit emri 
k4nyszerül a bitang-tolvaj bolsik miatt,hiszen ő " csönd4rHvolt 
Ma[!yarorsz:igon s m4ghozzJi törzsörmester SzombathelyenJ . 

Nom birtam tov;ibb,hangosan elnevGttem m.agam s minden-
ki megrőkönyöclv'e :pillantott rám s k�rdőleg,hor;y ,miütött boHm? 
Mikor a�t;ID a proJeest 'illó alale elé Hpve mos�,lY'ogva 5z,(/]JrtD.r:l!:itt is 
van � koporsó Iberny�! -olgangzott--persze maGy8.rul-.V�g a zer
getoll is lekon:;-ul-c a lcala::>ja mellett, Mint sz41ütött bániult :r4m 
s holtsáppadtan motyogta: Fonnyadt tiszthelyettes ur, jaj" .h;it 
itt is tudj�... . 

Meg kellett magyt'.ráznom a helyzetet,azt8n az osztrák 
zsand� boldogan rohant a Ferl1schreiberhez k�rdezni,hol �s Idnek 
tÜllt el egy ezüst zsebór�ja! 

Pr6bacsendőr� 

ÉL6' iiA;OTTAK. 
G'T:.3,S z borult- a·V·�,i--k-á.s·t·-&lYra • .Az örtoronyok csucsán., a 

lakosztály főb� ;jirója folett,mint az -Umiból felzavart denev8�� 
szárnyai -ugy csapkodtak a fe kete lobogók. Az ő:cs4g GYászkopj4i,a 
hozz4tartozók ruhaszinei csak emolt4k a szomorus�g .sötét szinfolt-

jait. .A foltok a ld.polna bej4r6j:áxd.l felu)te tóvé. sz41osed
tek. Itt, -a fokét o szönyeges , gyász--drapéri4s ajt6n·il, -itt futott.ak 
össze a b1ánat sz,Uai:8". külső megnyilo.tk o z4sok foketes4ge és a lel-
kek f4jdalma, 

Itt, -bent a káJ?olna közep4n, -itt 411 t a ravatal, 
A magasra emelt <ércl{Op�só körül sercegve lobogott a 

gyerty:.3,1c sora. A fonnyadó vir1go1:: fojtogató illa-oe. urr� loJGt az .�
lomkariloD::ba fOGlalt szines üvcgablaku. -:E<31hom'UYos templomi haJO-

ban, A ravatal l-áb m'U az elhalt, cimore 4ll't viráBíüz8r-

rel övezve.A cimerpajzs möc;ött ltardja -ás kopjija csillogtak az im:-

bolyeó f4n yben. 
A v<)[Stisztesség eme meg szokott környezet.§ben sápadt 

arc4val f�lig nyitott szemévcl , mellén keresztbefont karj val -ma-

gatehet�tlenül,csond.esen feküdt az �lő halot-c. " A szive veJ?t még:;.roppaht cscndGsen.,A. sZOml �ogo� fel-
fog-b:-ik a f�nyrczg4sel{et.Acyvoleje H.3aso.n do�,�zott.De O Tilugatehe-
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tetleniU hevert ot·t;. Ö, --az ,Ú"ő" ila"i"ött-: ' 
• 

Az este �ontog8.t�i kezdte sz�nyait.A bám8SZ népség, elvo ... hult. a k�p'o�a lc ornyék�r·ol . Csak az ajtó disz őrsége állt feszesen. Kom6r csend tUt mindenfelé.NémaSiig vette körül a ravatalt amelyen ájult tehetetlenül feküdt a més élő h8.10tt , 
, 

Egyszerre felt:.ú�ult a kápolna csukott ajtaja.Egyenletes ütemn;e� men�tel ő . léptek zaja hangzott. Az őrség t-isztelg,ésre emelte kOPJáJ�;t. TJ.zenhat v4rjobb�gy sorf.ala közt megjelent a v1r nagyasz
szonYuthogy " mag án bucsujátll ősi szokások szerint " megvegye j, a ha-
lottól. Áll' h' t� II t ' t - J, - .angzo II e on mondas nem türő,megszolmtt, nyomaté-
kával a nagyasszony vezényszava.A 16 jobbágy , -a nagyasszony vasmar
kában tartott 16 község efSlJ-ugy válogatott legénye- l{em�nyen me"'-
4l1t.lCözsége cimerével kivarrt lo'bogóju l4ndzs�ját lábfejéhez k�p-pantotta 10. .. . 

-Egyedül megyek, -szólt előrcHpve a nagyasszony • .Amig szólt, 
hatal:mas �GermGte, -fo jedelmi arwaihoz jól simuló feke te selyem, 
hosszu uszálYban leomló diszruhában- eltünt, a becsukodó tölgyajtók 
mög ött. - - Iif. I. /Folytatjuk!/ 

II CSENDÖR' �ZiMMELII 
Gyalogj�őr'niné's' káiiá-ci"<ában:-í rendör-ök a legmodernebb rá

dióval és antenn,ival fclszerol't hatalmas fekete g�pkocsikon járnakt 
kivéve a "Canadian Mountain POlico", a hegYi-rendőrs4g,mclY lovon 
jár és folszerelt:§se szinto azonos a mi lovas-csendŐrürlk-áve1..A ren
dőrségi g1pl.cocsi fcltiinő feht:§r fesMsü felirattal van ell<itva,több 
nyire egy sz em,ny ül !;1 kocsiban s ez �llandó_ r8.dió összéköttetés
ben 'lan 9rs�vel,.de tud be s zqlni magasabb parancsJ;loks�g4val is. 

OltÖzetü.k k4nyelmes:sötétkék nadr8.g és vi14goskék ing,el
lenzős t1nyérsapka rendőrjelv�l1nyel.Fegyverzetii'k: pisztolY ,komolY 
esetben, hl.1 szüks�gcs puska,vagy géppisztolY �s könnyezt e tő g4zbo� 
ba /füstgyertyq/. 

A helyszinre csak hiv'isra mennek ki,megelőző szolgálatuk 
meglehetős gyér. Csak az orsz4gutakon közlekednek,a beljebb eső ta
ny�on 4vekig nem l �tnak rendőrt. 

Tanulsá�:Az uj m.kir.Csendőrség is erős modern felszerelé-
- sU kell legye�gy szolg�lat'át min�l gyorsabban. �s eredm4nyeseb'" 

ben végezhesse s 4rt4kes emberanyagunlcat kim�Dlessiik.A lconzervativ 
maradis4GUhkat fel kell aOJ.1,unk"amennyire az OTSZ'ág p9nzi.igyi liJelY-. 
zet e megengedi, 

K�1:.�§.ai_j-*j.§ke§§j.E.!. Személyazonoss-igi !gazolv;fu� ismeret
len.Rendőri igazoltat�s nincs, csak gyanu eset�n. A polg:.u'ok 1eg
többjének csak szület�si anyakönyvi kivonata van, ezt i s csak ut
lev.n kt3ré-s eset 4n, vagy házass4g köt�skor használják.A ])olS �o� . még utaz4skor se visznek Iilagukkal ir4sokat,akkora a szabads�. Ki

vétol a g4pkocsivezetői igazolv-fuy. Ujkanad-isolmak egye tlen igazol

Viánya allLanding cardl! ,melyet partraszálláskor k�p�ak.Me,gérkezésem.

lear a rel1dőrs�gre alcartam menni szem41yazonoss�� �g8.zo1�Wért.. 
az itteniek ldnevGttek. Ismeretlen itt a lak<isbe Jelentés 18. .. . 

Kanada szabad, gazdag ország, ahol mind�nki érv�nyes�et 
szorgalma, tud4sa és tehetsége alapj8.n.. A n�gy Jól�t ellené::e Hl. 

azonban él benn'link a tudat: -"Ra.z>idnak rondület l(mül. légy mve 6h 

magyart-" 
-. -. - Sz.K. 
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M�l·t;6s4gos Ezredes Ur ! . . 
. . Amikor hosszas huza:-vona ut4n mUl:b év szept • l 5 .... v e l v.11'0L-KtTS� LAJOS altbgy, ur a v�lá.gban szét.szórt csend(jrök f\tlett átvett!;} a vez�tést,valamcnnyiönket j6l@ső,megnyugtat6 érz4s töltött el,me-rt az O rendfokozat@. valamennyiönk felett 4llv4n,s2iCmélYe minden tov�bbi vit�t �a p�tharcot kiz�.Annyival is ink4bb megnyugte,t6 volt ez a hir , mort arról is értes'üJ:[;iink,hogy Altb(07, ur a voze

t4at valamennyi C6Ő. csoport kifejezett kivifus<3.gé.ra vette ��.RemP...ny �!:lt a. sokat szenvedett csendőr szivekben,ltinyiltak � P�1\Ztárc� 
$. �€��t�ai Lev4l" -most már a csendö:rs-.&g hivatalos lapj·a s�o.im:ira 
tie �dték az adom·;fuyokat a csendőr Zt-iszlóra is. . 

Ilyen derüs, bizakodó hangulatban -mil1t derült �gb01 a vUl!oSm-csapott. köz4nk EzrGdes ur sáprilis ;Z-1o;Ú\ kelt ki4ltvlÍllYa� 
:Első pillanatban l4ttam,hoBY a ki:iltvány seml ke.tonailag, 

sem jogilag nem hel;ytsU16.Hat hónapig levelcztGlll a kül�nböző orsz4-
gokba.n levő csondŐl,'őkkcl,mig v9g:re tiszt� l-itom nemcsak a hel.y�e
tet,hanem ismerem a vil4gban szétszort csend6rők nézet�t �S véle�
nY�t is. 

Ezredes ur ki"<..ltv�.mak kiad4s;4val 'i:;4vede-'c;t. T�vedn1 embe
ri dolog, igy tehát az nem széBYen; a t9vedésben azonban makacsul 
kitartani., botor dolog.Mint m4r ket'�6 előző levelem·bania k�rtem,. most harmadszor is lt.9rem �s pedig l1yi Iv '..m o san , llissa be Méltóságod 
t&ved4a4t 48 ne tartson ki olyan elvek mellett,molyek minden elto
gadb.ató alapot n�lkUlöznek. �s ez�rtTestületünknek borza.lmas klÚ�lá
:r:a. v8.l1J3,ak. 

A hozztim beérkezett rengeteg levélből Mélt6s48,odnak egyil� 
ezredli;l� t':lrsa level4ből idézek csak n��y sort: "Közlöm Veled,hogy 
Dobolyival én sem 4xtek egyet,itt prceztizsről sz6 sem lohet,mert 
egy alt4bornaggyal szemben egy ezredes réss�ről ilyenek után más 
tenniva16 ninoa,mint egy nYilatkozatbt;ll'l beismerni fegyelmetlen e1-
j!Ú'ás4t �S fel'liétel néllrtil visszatérni. a közöss<:Sgbe. II A vélemények 
köa'ÜJ. GZ VO.l t a legenYhébb hangu. tehát: azért közlöm csak ezt. 

Ezredes UJ:! ki4ltv-.wyának legszörnyiibb követkGzmtánye az. lett, 
hogy él. cscndÖ!'éSk kg �észre szakadte.k és a Mt p4rt ogyedei sajt.6-
ttilrmékekben is olyan hang.on lcritb41.ták a cymást,amit borzalmas 
volt olvasni.Ha Mélt6s4god nem is ak�ja bel4tni t�vcd�s9t�ez a 
e�örnYü következm4ny egymaga is elég kellen.ű legyen , hogy a ·ltonZGk
vencicákat levonva helyrehozza azt ,amit Mvod�s�v.el oltozott. 

A oschdÖl"ökben a biza1matlans4g lot't urr8., bocsukt-3.k p4nz
tá.rc'4jukat �a egyik lI;Sa;itB.l'si Levt5l"-re sem akarnak hozz-:íj4:r\u-:íst 
küldeni,Ennek kövfqtkezm�nye lesz. ,hogy mindkét B.L.anyagi neh�zs�
gekkol fog küzdeni. Nem tudom, mi. a B, L. -elmek a mag!Úljogi helyzete 
9S ezért abban ne,lU is fogla.lha.tok 1ll14st.Áll4st f.ogla�ok ellenben 
a tö-bbi dologban S az-ér-Ii l'.icHtós4god ltatona"'multjá:ra hivatkozva az 
al4bb1a.kra kérem fel: 

l /L4s88 be tévedés�'i:; és annak sz&n-yü, ali,g hGlYJ;'e:.ozható 
következm�nyét·defer.ajon valamennyiönk közös vezeté>jének �$ 011-
minUja azt a ;�st,melyet tévedésen alapuló kLUtv,fuylá.val �estüle
t'ünkben létrehozott. 

./. 
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' " 2 ./ AmennY iben e z · a dolgok elm4rge s odett s é g() miatt m4r 
n e m  sikerülne , ugy von j a li) a konzekvcmci �at 4 s  ;.ill j Olt f élre a llJ..egb�k�lés ut j 4ból . ' , 3 ./ A n�hB.ny csendőr egy�n j elenl�t L)ben t itokban feJ.sz en-
telt o-eondőr-z8.s z1ót. ,melY azonban mindny8.junk z 4sz1aja, 1lliladékt a� 
lentu ad j a  'it Te stületüuk eeye dül illet é lces v 8 z e t ő j ének,FOLKlJSH,Á.
ZY LAJOS al t 'ib ornagy. urnak. Ez a z�szló ugYanis nem lehet egy kis 
csopo;rt re jt eget ett tulajdona ,e z a vil ;igbal1. s zé t s z órt an élő vala- o  
mennyi csendőr eGy4nnek az e szményk�pe , a j övő feH ��.d4sll:llkba --VCT 
t e t'G hit e .Ez a di c s ő  multunkat j e lkép e z ő  s z imbolum ad nQkütlk erőt 
clldSI\f-eiíkezendő lruzdelii1einkre , I!H?.3yar nuvol t unkban, 49 csendőr be c sű. 
letúnkfien való ki tart �sra .  

, Re1l1-51:ve , hOGY M41tó slic;o-d át é r zi kér� sem inditó r'tl{{ó;iát é s  
Qnn<ilk �olyt o.in, al4:rende li egy4ni �rde ke it a köz ös s�'g él'd1f,k�nek, ma
raaok M�l tós ;.igos Ezre d e s Urnalt t i s zt e 1 5j e  
M®lboWl'1.@ , 19 5 1 . Qkt ober 6 . , . ANTALFFY PÁL 

m. ki� . c s 0ndőr őrnagy. 

i ·  " Án . :BÉNirüNicET • iJRöáIT; Áz . Á' BÓLSEVÍZMÚST . GY�NG ÍTI i i 
! . :1 �KI >  ��i[N��� , ���� �� !� , � , �O��������T • �R?���; : ! 

R0VID HIREK ! S ZEREJ!;SZTŐI ÜZENETEK ! 
:Eh.1.da')0 fl'bert�eey'ik:- íc'örutf l·�gv·.{cfóinli- 's'z'ir"énallie'llé t <iblé.t e.kaszt ot'{;ikakövetkoző  fe lir �5.s s aH S zól1al j meg m 4r  rubint,os vir Wom" ! 
;M:�S.U;� Jl1; C�i ker; :i;,t � 3re J:caka�t oll_as c,s�mdőrkaJ.apQt raj p' l'lt a.k : uFuj j a  
a ·szél , :f.uj J a , h.azafGl� fuj ja" 1!lGg j Ggy z � s se l . Remtá l j ük, ho�Y az, ott
l1.01l11f\� hő v<iGYakoz ása r öv�de scm valós 4gg:á. V'B.lik. SZ610k. 

����pa9.�_c s ő. ba j t � � i  kör ��;e s  áldo z atké s z s é�ét e zut on i s  h8.1�
� an  kö�z önjük. L-$nyege s anyagi t 4illogat ásukkal o l óse gite-ct<&k a B . L. 
e havi s z'im'Ínak meeje lenhet<$s�t . , 

- . -
A t orontói 

-
c s ő . baj t4rsi kör imm'-ú' mAsodizbeni nagy obb a.nyap,i t.4-

iiio::a'fis�":r -is h414s kös z önettel nyug·IAz.zuk �s rem<H j ük , hop,y j övő- ' 
ben is segi t s  <.l gtinkr e lo s znek közös t3S nemo s  c élunlc s.301gálatában.. 

B l!.tP.141ML1.E.'lx...1i.841:t-fl. .• Kérijp.k név 1 s  eim fe 1tünt e t � s éve � e�y uj né;-Jsgy 
'i'fket: kü1dGni bajt 4r sainkról "hogy a B, L. e imz é s é t  a maJ. helyze mek 
megfe le l ően 4s helye sen t ud j uk c 8zköz ölni . ' 

MAN" tJ" ff KR- Y "p' í�r':'it F.-'í- T R' A �' ('ABSDN:DElf,ArekssE'-ODl:' ÍI�L'. SZER-
K;ESZT-ŐSÉ2E '_ J3_.1LA2 E.��J]E_IF_W_.§..�J; •• 1.§.,.._., __ " __ _ . -� -.• _ ... . , -- - -- ---

dr . Rektor Béla 
S alzburg . 
Fürbergstr. 51/ a 


	IMG_0713
	IMG_0714
	IMG_0715
	IMG_0716
	IMG_0717
	IMG_0718
	IMG_0719
	IMG_0720

