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MINUTENBLAD
NAAM:. HONGAARSE

Aangelesd op 14-3-51 op aanwijzing van- C W II door
ACD 4C IL? -

A-*-*-^&t~-^.fr

*'' 4?

Aan verzoek zie min« 2 is voldaan» ACD/3 12o11.51

7

12 Voor zover van de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen^
aanwezig was dit bijgevoegd.
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No.: 5557
Betr.: H03?JaAARSE CLUB.

"-Ö JUU1952 '

Op 20-8-'52 organiseert de Hongaarse dub
een feest (H. Stephanusdag).

KB, 8 Juli 1952 J
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B. .' • , '
D.A./1-Q.67/W, 1S91.

Dat,
Par.'

Réf.: Votre note ü° 1079$6/CBS/916, du 9-7-1951.
Yotre note n* 107956/CBS/1168, du 1E-2I.-1951.

Sur Ie plan général, la teneur de votre note
n° 916 n»a pels donné liéu 3u.*tltttè- présent & des remsaï1-
q.ues particulières.

T .' ;•

Nous serons inceasammeat ea'mesure de voua fEire
parvenir les résultajjs de l'eac^uête OöVii-t-e ,en cause '
de JEZSO, Alztoeta» •' ' ;-

déoefflTare 1951.
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HONGAREN (VERENIGINGSLEVEN)

Hongaarse Vrouwenolub
Sedert eind 1948 bestaat er te 's-Gravenhage een Hongaarse

Vrouwenclub. De leden van deze club - ongeveer een 50-tal - hou-
den zich niet bezig met politiek. Zij wonen hoofdzakelijk in
's-Gravenhage, Voorburg, Wassenaar, Leiden, Delft en Rotterdam.
De clubavonden worden gehouden op elke _tweede Donderdag van de
maand. Het bestuur bestaat uit Kat al in "ir en JANICSEK, geboren te
Budapest op 25 Januari 1909» gehuwd met Petrus Hendrikus Philip-
pus STIEPELHAGEN, geboren te 's-Gravenhage op 13 April 1904, van
beroep technisch vertaler, wonende te Voorburg, van Gaesbeke-
straat 53, en Mevrouw EEK te 's-Gravenhage, de Bruynestraat 34»
die de kas beheert.

Hungaria Club
Sedert 1929 bestaat in ons land een Hungar-ia Club, geves-

tigd te Amsterdam, Haar statuten zijn koninklijk goedgekeurd.
Van de ± 2800 in 1929 in Nederland wonende personen van Hongaarse
nationaliteit, waren toen slechts 50 lid van deze club.

De Hungaria Club streeft in het geheel geen politieke doel-
stellingen na, doch ie uitsluitend op cultureel terrein werkzaam.
Hieronder wordt verstaan het tot elkaar brengen van de in Heder-
land vertoevende Hongaren, het verzorgen van lectuur, het orga-
niseren van recreatie-bijeenkomsten. De leden zijn anti-communis-
tisch ingesteld en niet bereid medewerking aan de doorvoering
van het communistisch stelsel in Hongarije te verlenen.

De voorzitter van deze club is de Hongaar Andreas PALCSIK,
geboren 6 December 1899 te Budapest, van beroep antiquair, gehuwd
met Klara Dorothea Frlederika HEIS.ER, geboren 26 Juni 1908 te
Berlijn, wonende Hobbemastraat 10 bv. te Amsterdam. Hij ia de do-
minerende figuur en dit blijkt ook hieruit, dat de club onder
Hongaren de "PALCSIK Vereniging" wordt genoemd.

Door PALCSIK wordt tevens de functie waargenomen van pen-
ningmeester, terwijl de Hongaar Gyula GAAL, geboren 3 October
1902 te Szaparfalus, van beroep orgelbouwer, wonende te Amster-
dam, Nic. Maesstraat 43 I» de functie van secretaris waarneemt.
Tot l Juni 1946 was hij in dienst van het Hongaarse Ministerie
van Buitenlandse Zaken - bode Hongaarse Consulaat.

Tot voor kort kwamen de leden van deze vereniging iedere
eerste Zondagmiddag van de maand en verder nog elke Donderdag-
avond bijeen in café-restaurant "De la Paixw aan het Leidseplein
te Amsterdam. Men heeft daar geen afzonderlijke vergaderruimte,
maar men zit normaal in het café. De bijeenkomsten worden meestal
door een vaste kern van 12 tot 20 leden bekocht. Het aantal in-
geschreven leden bedraagt ongeveer 80 pejMÉonen. Aan de Hungaria
Club is een bibliotheek verbonden.

St. Barbara Vereniging
De Hongaar se" St. Barbara Vereniging" (38 ent Borbala) be-

staat al bijna 25 jaar in de mijnstreek. Tijdens de Duitse be-
zetting werd zij door de Duitsers opgeheven, omdat de vereniging
zich niet wenste aan te sluiten bij de door de Duitsers ingestel-
de kultuurkaiaer. Al. haar bezittingen werden toen in beslag geno-
men. Na de bevrijding heeft men deze terug gekregen. In 1949
heeft er een heroprichting plaats gevonden van de St* Bfcrbara
Vereniging. Als doelstelling werd afgenomen het vormen van een
onderlinge band en het beoefenen en in stand houden van oude Hon-
gaarse volksgebruiken, een en ander met teraijdestelling van po-
litiek. Verschillende Hongaren atelden, vooraleer tot de nieuwe
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vereniging toe te treden, de eis, dat de statuten dienden te wor-
den goedgekeurd door de Hongaarse Legatie te 's-Gravenhage. Te
.dien einde werd een bezoek gebracht aan deze Legatie, alwaar men
een onderhoud had met de Hongaarse Gezant BOLONY.

Deze verklaarde zich accoord, doch deelde med'e, dat de ei-
genlijke goedkeuring verleend diende te worden door de betreffen-
de Minister in Hongarije.

Op l December 1950 heeft de vereniging de schriftelijke
goedkeuring van de ingediende statuten ontvangen. Bij deze goed-
keuring was een schrijven, waarin de hoop werd uitgesproken, dat
de verstandhouding tussen de vereniging en de vooruitstrevende
Hongaarse Volksdemocratie steeds goed mocht zijn en verder werd
door de Legatie toegezegd, dat zij bij eventuele moeilijkheden
gaarne bereid was te bemiddelen.

Na deze goedkeuring van de statuten en het schrijven van
de Hongaarse Gezant is in de vereniging een kentering ontstaan
en dez« -kentering is waarschijnlijk voor het grootste deel toe te
schri jv&Hr'aan het werk van de aalmoezenier P. MUZSLAÏ, Hongaars
kloosterling, verblijvende in het R.K« Klooster te Maastricht,
Tongersestraat 53-

Op Zondag, 11 Februari 1951» vond namelijk in het Recto-
raatshuis, Anjelierstraat, te Heerlerheide, de jaarvergadering
plaats van de Hongaarse vereniging "St. Barfcara".

Tijdens deze vergadering werd onder meer het reeds door de
Hongaarse Regering goedgekeurde ontwerp van de statuten en regle-
menten goedgekeurd en aangenomen. Verder werd een nieuw bestuur
gekozen, dat als volgt is samengesteld:
Voorzitter : Istwan URAHKA, geboren 18 Juni 1919 te Sasd,

Hongaar, beroep mijnwerker O.N. III, wonende te
Heerlen, Beersdal 35,

Secretaris : Willem KRASZ, geboren 13 Maart 1915 te MOra,
Hongaar, van beroep mijnwerker O.N. III, wonen-
de te Heerlen, Elandstraat 71.

Penningmeest-er : Margit URAMA, geboren l December 1927 te Pee-
sett, Hongaarse, zonder beroep, zuster van de
voorzitter, wonende te Heerlerheide, Vrankstraat

/ no. 64.
Commissaris : Antol Ferenc RICHTER, geboren 26, Augustus 1905 i

te Szaboles-Bayatelep, Hongaar, mijnwerker O.N.
III, wonende te Heerlerheide, Mijnatraat 44.

Commissaris : Joseph SZLANINA, geboren 16 Maart 1898 te Alt-
wasser, Tsjech, invalide mijnwerker, wonende te
Heerlerheide, Herenweg 247*

Na afloop van deze vergadering werd dobr het voltallige be-
stuur met de bovengenoemde aalmoezenier een afspraak gemaakt voor
18 Februari 1951 om bijeen te komen in het R.K. klooster te Maas-
tricht, Tongersestraat 53-

Na afloop van deze bespreking werden de volgende richtpun-
ten bekend gemaakt:
a. Juridisch geeft de goedkeuring van dé statuten en reglementen
van de vereniging door de Hongaarse Regering geen plicht aan de
vereniging om met deze Regering of haar vertegenwoordigers samen
t$ werken en wel, omdat deze regering onchristelijk is van begin-
sel en een dergelijk samengaan daardoor in strijd aou zijn met
het bepaalde in de statuten en reglementen van de vereniging*

In de statuten staat namelijk in art. 2: "dat de vereni-
ging is gebaseerd op de beginselen van de christelijke
godsdienst, alsmede de daarvan afgeleide moraal en zede-
leer", en in art. 3 staat, dat "de vereniging een zuivere
Hongaarse culturele vereniging beoogt te aijn en door haar
geen politiek zal worden bedreven of voorgestaan".
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b. Om deze reden onderhoudt de "St. Barbara Vereniging" geen enkel
~T~ contact met de huidige Hongaarse Regering, of haar vertegen-

woordigers.
c. Geen films, boeken, brochures enz. zullen door de vereniging

van de Regering of haar vertegenwoordigers worden aangenomen,
doorgegeven af ter inzage worden gegeven.

d̂  Deze opvatting zal ook haar samenwerking en contact met andere
Hongaarse verenigingen bepalen.

e. De vereniging wordt in overweging gegeven, de vereniging te
stellen op R.K', standpunt, de Episcopale goedkeuring en een
geestelijk adviseur te vragen.

f. De leden van de vereniging zijn als privé-persoon vrij hun
standpunt ten opzichte van de huidige Hongaarae Regering te
bepalen en, daarnaar te handelen.
•x -Als gevolg van deze bespreking werd besloten, geen medewer-

king "t e verlenen aan de door de Hongaarse Legatie voorgestelde
feestavonden, e*n wanneer zelf feestavonden gegeven worden, aal
een en ander buiten de Legatie om geschieden

Voor de statuten vide bijlage IV.
Deze algehele koersverandering werd door de aalmoezenier

MUZSLAI alB volgt verdedigd:
Het zou waarschijnlijk voor de" in Nederland verblijvende

Hongaren voordeliger zijn, voorlopig geen standpunt in te nemen.
Gezien echter de ontwikkeling van de internationale toestand, acht-
te hij het niet langer verantwoord, een houding aan te nemen, die
eventueel als dubbelhartig zou kunnen worden uitgelegd. De in Ne-
derland verblijvende Hongaren zijn derhalve verplicht, een loyale
houding aan te nemen ten aanssien van de Nederlandse Regering. Het
gevolg van deze koerswijziging is vermoedelijk een sterker samen-
gaan met de Hongaarse vereniging in Belgisch Eisden* waarvan ïst-
van VUZDOGANY, wonende te Eisden, Tumulus I, voorzitter, is.

Het ligt n.l. in de bedoeling, de samenwerking en het con-
tact tussen de in Nederland, België en Noord-Frankrijk verblijven-
de Hongaren te verstevigen en deze zo mogelijk in één bond te ver-
enigen en verder om te komen tot het uitgeven van een eigen or-
gaan..

Door de Hongaarse Legatie zijn in het najaar van.1949 wel
pogingen ondernomen, om in Nederland te komen tot de oprichting
van een communistisch georiënteerde Hongaarse Club.

Op 18 Februari 1950 is er een vergadering geweest in Den
Haag, waarop de vorming van deze nieuwe Hongaarse Club besproken
werd. Op deze vergadering zijn ongeveer 28 personen verschenen.
De uitnodigingen waren hoofdzakelijk verzonden aan personen, die
niet anti-communistIsch bekend stonden; tevens werd onder de te
1 s-Gravenhage wonende Hongaren en personen van Hongaarse origine
propaganda gemaakt voor deze club, welke zich uitsluitend met *ol-
turele-en niet met politieke zaken zou bezig houden.

Na de eerste oprichteravergadering zijn nog enkele bijeen-
komsten geweest, maar al spoedig was de animo zó gering, dat deze
vereniging wegens gebrek aan belangstelling weer is opgeheven.

ladien zijn vanwege de Legatie geen pogingen meer in het
werk gesteld om tot de oprichting te komen van een Hongaarse Ver-
eniging, gericht op de politiek van het huidige Hongarije.
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Betr.: HULPACTIE HONGARIJE.
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Op 19-8-1951 werd te Amsterdam een vergade-
ring gehouden voor " Hulpactie Hongarije".

Tot het "comité van ontvangst" behoorde
xl o.a. FLEDDERUS van het Ministerie van B.Z. (broer van de

Hong aar se C on sul).
xt . Aanwezig waren o.a. Pater HORYATH. PALCZIK.
-f FRANK, HELLER, GAAL, familie KOOTER, het 'echtpaar "S1MOÏTI8,
KI MAJLER, vergezeld van het ec'htpaar .IFK07ITSCH, FOHRAÏ,
xl SYÖIGJÏ (Utrecht), MECZI (verloofd met Mver. PAIZS, werk-
xMaam biÓ O.K. W . , gaan "binnenkort samen naar Canada), MOLNAR,

I .i-fPOLGAR en Mr. Jan DERKS, die sprak over het belangrijk
werk van St.Stephanusv\oor Hongarije.

s "

KB, 19 September 1951
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VAN : B ÏX No, , 529/1950
Bestejad voor ; H* G.

Op schrijven no. 81805

O "\
o

Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een
rapport 3Ucg3fecopaxg: betreffende ; -

y '
de Hongaarse Club, naar de inhoud waarvan ik U
moge verwijzen.

afschrift van dit rapport is spoedshalve
"'rechtstreeks aan H. G. gezonden.

, 17 Maart
B IX

H.B* Mogelijk nog van
interesse voor;.

V..-



Betreft: De Hongaarse Club.

Door m&mt de voormalige portier van de
Hongaarse Legatie, werden geruime tijd geleden de
volgende inlichtingen over de oprichting van deze elub
gemeldi

"De elub werd opgericht door MOOR en HD1YATH met de
bedoeling de Hongaren bijeen te brengen voor cultu-
rele aamenkomsten.
De geestelijke vader van deze elub was BARDOS.
Hij deed dit met de bedoeling om uit deze club agenten
te trekken. 2elf bleef hij geheel op de achtergrond
in deze affaire,
Toen MOOR en SORVAÏH op de Hongaarse Legatie kwamen
OH daar de lijst van Hongaren te vragen, liepen zij
daar toevalligerwijze tegen Me5. PONSRAGZ aan en
vroegen haar om de lijst, 55ij gaf als antwoord, dat
zij de lijst zo «onder meer niet kon geven. Op dat
ogenblik verscheen BA1BQS en verklaarde, dat zij de
lijst mocht verstrekken. Hierop zèeht Mej.PONGRAGZ
de lijst op en overhandigde dese aan HOOR en BOSVATH.
Enige tijd later, na de eerste bijeenkomst in café
Bosehlust, vroeg de gezant BOiOHI, hoe men aan de
namen van de Hongaren was gekomen,
f oen hij hoorde, dat de namen waren overgemomen van
de lijst, die op de Legatie was, werd hij kwaad en
wilde weten, wie dit gedaan had.
Mej» POJTORACZ werd als Bohuidige aangewezen en BASDQS
verklaarde er niets van te weten, dat hij toestemming
zou hebben gegeven".

Eet bovenstaande dient met enige reserve
te worden bezien* daar FRASE een niet objectieve bron
is* Hij wordt sedert ruim een half jaar niet meer ge-
bruikt.

HORVAÏH en HOOR hebben in oafé Bosohlust
\d om hun bijeenkomsten daar te mogen houden. Zij
v beweerden hierbij geheel buiten de Legatie te willen

blijven en deden zich anti-comrnunistiach voor.
Door het café Bosohlust werd toegestemd om

voor deze gelegenheid de serre beschikbaar te houden.
Bezoekers van het oaf4 konden dus eventueel rustig

, luisteren naar hetgeen in de serre werd besproken.
\p Zaterdag 11 Februari 1950 vond *s-avonds
\e eerste bijeenkomst plaats» De aanvangstijd was
\0 uur. Er waren ongeveer 10 personen aanwezig*

De uitnodigingen, die aan de bezoekers waren
verzonden, waren ondertekend door MOOR.

Ha deze Zaterdag, die een gezellig onder-
onsje is geworden, zijn nog enkele Zaterdagavonden ge-
volgd. Al spoedig eehter kwamen slechts twee personen,
In verband met de geringe opkomst werd van deze bij-
eenkomsten afgezien.

Be Directeur van het oafé Bosohlust is een-
maal opgebeld door een persoon, die gebroken Hederlands
sprak en hem bedreigde, dat indien de bijeenkomsten
zouden blijven plaatsvinden "De ruiten stuk zouden gaan",

Deze persoon zal waarschijnlijk FRANK, of
een van zijn consorten zijn geweest.

1a-Gravenhage, 16 Maart 1951. V .
- 39 - $ ƒ
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Hef.: uw nota's van 4-12-1950 en 10-2-1951
nummers 9V303/CBS/593 en 674.

i
Als gevolg aan Uw voormelde nota's kan ik U

laten weten dat twee Hongaarse priesters uit Maas-
tricht een bezoek zouden gebracht hebben aa;i de lei-
der van de Hongaarse Katholieke Vereniging "Belgium:
Llagyar Katholikus Bgyharkosey" te Eisden.

De Hongaren in Hederland zouden alsdan een Ci
werp van statuten van een vereniging opgemaakt heb-
ben in de zin van deze der Katholieke vereniging
in Belgiö. Daarna zouden zij zich bij de Hongaarse
JJ o risiLl-JJLe_JaJia3JiJ!Lght_. b e z e v en hebben om steun te vra-
gen voor hun beweging. De consul zou zich daartoe
bereid verklaard hebben op voorwaarde dat uit de st_
tuten al de artikels zouden verwijderd worden die
betrekking hebben op de godsdienst en dat hun bewe-
ging de naam "Hongaarse Democratische beweging" zou
aannemen. Met deze twee punten kon de afvaardiging
zich niet akkoord verklaren. De voornoemde beweging
te Eisden werd hiervan op de hoogte georacht en deze
heeft op 26 en 27 November een bal georganiseerd
waarop een afvaardiging uit Hederland werd uitgeno-
digd en ook aanwezig was (15 a 20 personen). Van
de gelegenheid werd gebruik gemaakt om verder de
moeilijkheden en de toekomstplannen te bespreken,,
.S en der beide Hongaarse priesters, waarvan sprake,
zou een genaamde 110 K VAT zijn.

De vereniging te Sisden, is hoofdzakelijk
van sociale en philantropische aard,- Op zuiver
politiek gebied kan niets ongunstig gemeld worden.

ïe Jüsden en omgeving bestaat echter ook een
(afdeling van de voornoemde "Hongaarse Democratische

Beweging", die werkt in de zin van de Hongaarse
Legatie en waarvan de leden verdacht zijn van
ondergrondse activiteit. De leiders ervan voor de
'reek Bisden-Genk zijn B̂ glDEK. I e t van, SCHM1TMAYER
annes, HEISZ, Joseph, POTO'gSlN Andal en -POTOC3AJT

Karolyc

Onze inlichtingen geven de indruk alsof er
in Nederland tot heden toe rechtse noch linkse ver-
enigingen van Hongaren zouden bestaan. Dit blijkt
in tegenstrijd te zijn met de eerste alinea van.uw
nota van 4-12-1950, waar sprake is van de vereni-
ging van Hongaren in de Mijnstreek en van de zuster-
vereniging te Eisden. Het zou ons derhalve nuttig
zijn zo ü ons nopens de huidige groeperingen van
Hongaren in Nederland zoudt willen inlichten.

Do 2 Maart 1951.
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PROCUREUR -
FGD. DIRECTEUR VAN POLITIE"

TE 'S-HERTOGENBOSCH

* No. 581-pol 4

BijL 2.

•S-HERTOGENBOSTTT

J30JUU^ i

ÜUli 1951.

CA» GEBED*.

Betreffende: Hongaarse Mil.Organisatie
West Europa.

OP KAART

PAR;

C

Hiernevens heb ik de eer ÜHoogedel-
gestrenge ter beschikking te doen toekomen
een rapport van de Inspecteur-rijksrecher-
cheur A,- M. Srasmus te Maastricht d.d.
23 Juli 1951 No.1151 met bijlage*

Op het rapport Ho.1091 d.d. 20 April
1951* waarnaar Erasmus verwijst, heeft
betrekking mijn schrijven d.d, 24 April 1951
no.581-Kab,-Geheim.

De Procureur-Generaalj
fgd. Directeur, van

£**04%
-""ïxx.

van dqfr Hoeven, a.g.
Den &eer Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
te * s-GMVENH&GE.

Or. 1931



RIJKSRECHERCHE MAASTRICHT Maastricht,23 Juli 1951.

Ho. 1151

Betreffende:Hongaarse Mil.Organisatie
West Europa.

O
Met verwijzing naar mijn rapport N.1093. dd.20.4«51,het» ik

de eer ÜEGA te doen toekomen een in België verschijnend Hon-
gaars 'blaadje'J'HADAK Ut jan", hetgeen een uitgave zou zijn van
de Hongaarse/ Mil.Organisatie West Europa.

De Inspecteur A.
M.Erasmus

P röcureur*Generaal
Fgd. Directaur van Politie

l ngekomen:

Ée Heer Procureur-Generaal,
fgd.Directeur van Politie

te

fs-H e r t o g e n b o s c h.





A HAZAÊRT ÉLNÏ ERÉNY. HALNI DICSÖSËG!

A MAGYAE HAECÓSOK BAJTAESI KÖZÖSSËGÉNEK KÖZPONTI TiJËKOZTATÓJA

III. Évfolyam, - Nyugaton, 1951. Jtinius hó. 26. szanx.

JhtltOMK A SZEN-T
- : —,' *

Irta: KOVACH AL AD AR

Mint ódon tönrjéntartóból a kek fust, ügy arad belöle ma Is a szellemi szépség, A kö-
zönséges halottak még élnek velünk egy darabig, amig mi élünk s aztan elalszanak
örökre, ha mi elmentünk. De vannak halottak, akik tülélnek bennünket, szazadok mé-
lyéröl is ïündöklenek. Minél kevesebb az irott szó róluk, annél gazdagabban élnek s an-
nól könnyebb ujjakkal szövik maguk köré a legendak büvös paléstjét.

Miert tudunk Lészló klrélyról ma is minden t? Miert nem temette be a könyvtarak
pora? Miert hem vonta be az elmulas csendje? Ig'én, a csóda Ut van: a szellemi szépség,
ami benne lobbant közénk, lobogva el tovébb. Sirjat legazolték, téinplomat szétverték,
csontjai, ó Istenem, az ismeretlenben porlanak valahol. v

De a kritikus óróban egyszerre itt van, a neve jelszó lesz, kibonfott zaszló.. Milyen
különös volt 44-ben, mikor a romlés minden irényból reënk tört, egyre surübben, égyre
többet hallani A nevét: Szent Laszló hadosztïily-. Nem ismerjük e sèregnek szerepét, 'hem
tudjuk a katonai értékét, de valami nagy fiatal frissesség volt a név körül, Bgyszerre
vilégos lett minden, a történelem es a végzet. Riadt asszonyok egyszerre azt a védelmet
kerestêk, melyet az 5 pajzsa jelentett egykor. ~ . ••'-

A tizenhét éves fink, sok csierhalmi ütközetet megnyèrtek akkor 1944-beh kis falüsi
hazak udvaran a szldv-tatar termeszek elözöntésében: Csak addig védd magad hugom,
mfg ra nem lépek. , : -

A h a b o r u e l e m i c s a n a s , de 'a-do 11 p i l J a n a t b a n a g y e n g é k , az é l e t
v é d e l m é b / e n , e , r k ö l c s i p a r a n c s , - •

A magyar hadviselés etikai örökségét, a magyar katona emberi magatartasat a hdbo-
ruban Szent Lészló parancsa szabta meg. Va] j on nem a nemzet jelleméböl fakadó erköl-
csi alapvonés ez: katona vagyok a gyengék védelmében? Nem erösitik-e mindenben
ezt az igazségot a mulo szdzadok? Nem ugyanez a belsó erkölcsi parancs hiv]a életre
a honvédet is,, a haza védelmére? Hétszézvév mulva is^ugyanaz a magatartés, ugyanaz



a belsö alap. Mes nemzetek szervezési, fegyvernembéli elrtevezéseket adnak seregeiknek:
nalunk az etikai alap, a honvëdelem adja a hadseregnek a nevet.

Szent Ldszló, a magyar Grél-lovag fogalmazza meg életével es pelde jéval ezt az er-
kölcsi fundamentumot. Valami os aranyfényt sugaroz magéból minden tette, mond ja
valahol Jókai róla, amit csak a nemesség es igazség ad a tettekbe.

Ma is élö erejének ez a tltka. Krisztus korményozta lelkét, igazségtalan csatét nem
kezdett soha, „trónja elött csészarok es pépék éllottak mint peres felek, itéletet kérve
s ö Igazsagos volt csészarok, pépék es koldusok irént egyenlóen", — csobog róla szép,
igaz legenda.

Milyen gazdag volt emberi élete! Nagyapja Vazul volt, akit az elsö magyar kiraly
megvakittatott. Lészló szémüzetésben szttletett a Kérpétokon tul, Lengyejorszagban.
A szémfizött herceg hét éves volt, amlkor elöszër lépett magyar földre, amikor haza-
hozték Magyarorszégra. Akkor mér nem élt senkl, se a nagyapa, se a kirély. A kiraly
fehér kökoporsóban nyugodott, a nagyapa fehér füzfék alatt

Vazul unokéja a kirély febér kösfrjéhoz megy, kiemeli belöle s oltarra teszi Istvén
testét, szentté avattatja s megkoronézza magét a sirból kiemelt koronaval. Krisztusé
a gyözelem! x

A még mindlg samént keresö nep Lészlóban érzi meg elöször a véréböl való evangé-
liumi embert. Ö mér nem idegen, ismerös régi pogény mozdulattal veri be a kunok
fejét, de valami különös üj varézsszót suftogva teszi testvérekké öket.

A nagyapa szorltését feloldotta Lészló kiraly. Uj csodékat mutatott amuló népének,
patakok fakadtak kardja érlntésére, angyalok szélltak Ie hozza, az ellenség aranypénze,
a guruló propaganda-arany kövé velt az ö tekintetére s nyila megtalélta a fttvet a fekete
halél ellen. Es d] csodékat mutatott beltilröl: farkasból embert teremtett, az evangélium
szavait suttogta a szegény alvó lélekre. v ' •

Hogy szerették a mi eleink ezt az elsö magyar katonét! Mennyire mélyen létték es
érezték tiszta erös szellemét! Nagy Lajos, akl a Kérpétokon tülnövö birodalmat teremti
Magyarorszégból, öbenne Iet ja az uralkodó eszméhyképét, utolsó akarata, hogy oda-
temessék Lészló közelébe. Hunyadi Jénos elsö fiénak Lészló lesz égi keresztapja.

A dunai apostol a nyugati kereszténységbe kapcsolja a horvatségot, ezzel a ger-
mén es szlév vilég közt hidat teremt a tenger, a latmités, a csak szellemi hatalom, Róma
felé. Erdély mögött biztositja az örökkön égö, nyugtalan földet egész a Fekete-tengerig.
Mint féjdalmas visszhang, az ö nevével a j kan halnak meg ezeh a területen 1918-ban
a Szent Lészló Térsulat iskoléi, az utolsó magyar iskolék, a Regét mindent elnyelö In-
govényén.

A szézadok gazolnak ét rajtunk, — de ahol egy összetört véres zészló fekszik magyar
földön, az 5 nevében veszi fel üjra valakl. Mindenütt ahol farkasokkal keil szembe-
nézni, ö jelentkezik üjra es üjra. A magyar seregek védöszentje ö s minden magyar
katona a szétszórtsagban is, kopottan is, civillé rongyoltan, a szive fölött léthatatlanul
Szent Lészó rendjét hordozza: a becsület, hfiség, erö, férfiasség, krisztusi magyarség,
az ezerszer meggyalézott nemes magyar lovagiassag lelkünk mélyen örökkön örzött
Szent Lészló rendjét.

B a j t é r s a k ! A legmostohébb eilétési lehetêségek mellett, a harc.legsiïlyosabb meg-
próbaltatésainak kitéve, a korszerü héboruban is, a fegyvernemek kiralynöjének kato-
néja, a gyalogos szolgélja Hazéjét!

Jünius hó 27-én van a magyar gyalogos védszentjének: poganyverö Szt. Lészló ki-
ralyunknak névfinnepe.

Aldozzünk e napon néhény percet Bocskay hajdni, Rékóczy talpasal, Damjanich veres-
sapkésai, a Doberdó hösei es a Karpatokat védö székèly, hajdu, kunségi, bakonyi, so-
mogyi, stb. bakék dicsö emlékének. Kérjük Szt. Laszló közbenjérését es segitségét, hogy
nemzetünk vérva-vért felszabaditó harcaban méltó utódokként verekedhesstink!



Hadaszati problémak Koreaban
Az USA es a Szovjetunió ellentétes kül-

politikai törekvéseinek „békés eszközök-
kel" való küzdelme immer évek óta fo-
lyik, Abban a felek egyre makacsabbul
ragaszkodnak sajat allasppntjukhoz, a vi-
tók soran a türelmesség, a megértés es en-
gedékenység egyre kevesebb szerepet kap-
nak s a küzdelem egyre jobban közeledik
az eröszakos eszközök alkalmazasa: a har-
madik vilaghaboru felé.

Igy a küzdelem eszmei, diplomóciai, gaz-
dasagi es egyéb vonatkozasaiban arartott
sikereknek, illetve sikertelenségeknek je-
lentöségét egyre inkabb abból a szem-
pontból keil értékelni, hogy azok mennyi-
ben befolyasoljak a szembenalló felek ha-
daszati helyzetét egy esetleges hannadik
vilaghaboru vonatkozasaban. Igy ennek
keil elsösorban mérvadónak lenni, a ko-
reai helyzet mindenkori mérlegelésénél is.

Egy esetleges harmadik vilaghaboruban
az erökifejtés sülyat egyrészt az USA,
masrészt a Szovjetunió fogjak képviselni.
Eme erökifejtések viszonylaaos nagysaga
szempontjaból a Koreaban adódó lehetösé-
gek teljesen lényegtelenek. A megsemmisi-
tés legkisebb aldozatot követelö legrövi-
debb ütja pedig egyik eröforrashbz sem
vezet Korean keresztül. A harmadik vilag-
haboruval, kapcsolatban tehat Koreanak
nem volt eredetüeg is hadaszati jelentö-
sége. Ilyent étmenetileg is csak annyiban
nyerhet, amennyiben a vele kapcsolatos
események befolyasolni tudjak, vagy az
erökifejtési mérleget, vagy az eróforrésok-
hoz vezetö legrövidebb utak alakulasét.

Az USA es a Szovjetunió hadaszati hely-
zetének viszonylagos alakulasaban jelen-
tós—szerepet jatszik, hogy Azsia népeire
melyik félnek, milyen nagy a politikai be-
folyésa. E teren döntö. fordülatot jelentett,
hogy Azsia legnépesebb es területileg is
legnagyobb, legtartalmasabb történelmi
mülttal rendelkezö allama: Kina teljesen
a Szovjetunió politikai befolyasa ala ke-
rült. Ezzel megteremtödött az alap egy
olyan eszmearamlat elinditasahoz, ami
Azsia népeinek nagyrészét, esetleg összes-
ségét is a Szovjetunió politikai befolyasa
ala terelheti. Az eszmearamlat jelszaya:
„félszabaditani Azsia elnyomott népeit a
fehér faj kizsakmónyoló uralma alól; még-
pedig a kommunista politikai rendszer je-
gyében, mert az a legyözhetetlen Szovjet-

" unió erkölcsi és''ényagi tamogatésat bïz-
tositja".

E jelszó gyakorlati bitelének megszerzé-
"se érdekében iudult egy évvel ezelött td-
madasra Észak-Korea kommunista korma-
nya az USA segitségével hatalomhoz ju-
tott délkoreai kormanyzat ellen, szovjet-
orosz fegyverekkel, a szovjet diplomacia
kezdeményezésére es elöre biztositott - ta-

mogatasaval. A tamadas az. USA korma-
nyat rendkivül kellenietlen valaszut elé
óllitotta. Ha meghajlik az eröszak alkal-
mazasa elött, ugy gyengesége lattan üj .
eröre kap az indonéziai, indokiaai es nia-
laji bolsevista lazadés, vérszemet kaphat-
nak a többi azsiai allamok még passziv
ötödik hadoszlopai, Azsia függëtlenségre
törekvó népeit lazba hozhatja a Szovjet
kezdeményezés könnyü sikere es rövide-
sen elveszhet aker egész Azsia is a nyu-
gati tabor szamara. Azsia elszakadasa min-
den bizonnyal Nyugateurópéban is éreztet-
né kedvezötlen hatasat es az USA hada-
szati helyzete mind Azsiaban, mind Euró-
paban egyszeriben összezsugpródna a le-
hetöségek minimuméra.

Mésrészt az USA arra egyaltalaban nem
volt felkészülve, hogy az eröszakos lépés-
re ugyancsak eröszakos lépéssel valaszol-
jon. A helyes valasz-lépést ugyanis min-
denekelött az értelmi szerzö: a Szovjetunió
ellen kellett volna iranyitani. Ehhez azon-
ban csupan az atombomba allott rendelke-
zésre, megfelelo tengeri-, némi légi- es
c s a k jelentéktelen szarazföldi haderó
mellett. Ha az atombomba nem Kbz azon-
nali es döatö sikert, ügy a védtelen Azsia
es Nyugateurópa hetek alatt is elveszhet-
nek es ezzel maga az USA is szinte re-
ménytelen hadészati helyzetbe kerül. Ezt
a kockazatot tehat vallalni nem lehetett^.

Ugyancsak nem volt elökészitve Délko-
rea hatasos katonai önvédelme sem. A dél-
koreai hadosztalyok lényegileg csak köny-
nyü fegyverzetü rendöralakulatok voltak,
a nehéz fegyverzet, pancélos- es légierö
teljesen hianyoztak. Végül nem volt az
USA vezérkar .sem felkészülve arra, hogy
adott esetberi Délkoreat amerikai csapa-
tokkal védje meg. Hiszea az USA önvé-
delme szempontjaból Délkoreanak hova-
tartozasa egyaltaldban nem jatszott sors-
döntö szerepet. E mellett az amerikai csa-
patoknak koreaiakkal való szembeallitasa
azt a nem kivanatos latszatot kelthette
volna, hogy az USA azsiai belügyekbe akar
beavatkozni, holott addig az USA azzal
szerzett maganak kedvezö közvéleményt
Azsiéban, hogy az ottani népek független-
ségi törekvèseit partfogolta. Végül a fegy-
veres hare vallalasa Koreaban .egy .barmi-
kor lehetséges harmadik vilaghaboru szem-
pontjaból teljesen mellékes iranyba terel-

""heti -az USA'Ka'tonai erökifèjtését es telje-
sen feleslegesen emésztheti annak forré-
sait es tartalékait.

Az ilyen módon ugyancsak nehéz valasz-
ut elé allitott USA kormdny azonban - a
helyzet magaslalara tudott emelkednl es
azonnal döntött, mégpedig a cselekvés
mellett. •-

Ez a cselekvés, — se mar emlitette.K



miatt, —• még nem iranyulhatott közvetle-
nül a felbujtést végzó Szovjetunió' ellen.
Az USA kaionai felkészülése teren azon-
ban maris olyan kezdeményezö lépések
történtek, melyek méretei messze tülha-
ladtak Délkorea fégyveres védelmének
igéhyeit es meggyózöen érzékeltették az
egész vilag közvleményével, hogy a Szov-
jétunió — a megtqrlés komoly. 'veszélye
nélfcül — mar csak zaros hataridöig jatsz-
hatja az erószakos cselekedetekre bujt<j-
gató, hattéri szerepét.

A maris elinditott cselekvó lépés, egye-
löre csak az.északkoreai kormany tamadó
hadserege ellen iraiiyult. Ennél viszont az
USA technikai felkészül.tsége es az USA
katonai vezetésének— rögtönzÖ- készsége,
példatlanul allo teljesitménnyel hidalta"
ét a tervszerü elökészités hianyét. Az
északkorëai kommunista hadsereg el&re-
töjését mar Söultól kezdve- légi üton szél-
litott amerikai egységek késleltették, majd "
a Pusan-i hidföben végleg meg is allitot-
tak. Sziate hetek alatt éllott talpra a dél-
koreai kormany korszerü követelmények-
nek megfelelö hadserege is. A tovabbiak
soran pedig, — a szarazföldi-, tengeri- es
légierök kombinalt es merész hadmüvele-
te folytart döntö csata alakuit ki, melyben
az észaitkoreai kormany hadserege gya-
korlatilag megsemniisült. Az északkorèai
tamadas megindulasa utan hat hóiiappal
mar nemcsak Délkorea megvédése, hanem
Északkorea teljes elfoglalésa is befejezetl
tényként volt ëlkönyyelhetS. Az USA had-
erö azsiai csapatok. elleni fellépésének
kedVezötlen latszatat feledtetni tudta az
UNO megbizatasa, melyet annak ézsiai
tagjai is jóvahagytak. A harmadik vilag-
haboru szempontjaból jelentkezö helyte-
lën iranyt es felesleges veszteségeket pe-
dig megszüïitette, illetve karpótolta volna
a gyors,és teljes katonai döntés politikai
következménye. ^

Am a példatlanul szivós köv-etkezetes-
séggel es tervszerüséggel dolgozó szovjet
diplomacia nem egykönnyen szokta meg-
adni magat. Igy Koreaban is-ujabb valasz-
üt'.élé allitotta az : USA kormany at, még •
mielött learathatók lettek volna a katonai
gyózelem értékes politikai gyum.olcsei.Az
azsiai riépek önrendelkezési joganak ürü-
gye alatt, most mar a tcinai hadsereg in-
dült témadésra a „kontinens-idegen" ele-'
mek ellen, Északkorea yédelmében. i

A r è g i valaszüt jellemzöi közül az uf-
jal kapcsolatban is érvényben maradtak;

hogy az eröt. jniitató ellenlépés elmara-,,.
ddsa esetén vilégszerte vérszemet kaphat-
nak a bolsevizmus aktiy es passziy „üt-
töröi", es ugyanakfcor kisebbségi érzetet
a bolsevizmus ellenzöi;

a felbujtó Szovjet elleni "cselekvö feïlé-
pés még nincsen kellöen megalapozva es
elökészityej '

az USA csapatok egyedüU szembeallita-

sa Kinaval tedvezötlen visszhangot ered-
ményezhet az azsiai közvéleményben;

az USA még csak kiépités alatt allo ha-
borus erókifejtési képessége egy lëhetsé-
ges harmadik vilaghaboru szempontjaból
helytelen iranyba terelhetó es feleslegesen
emészthetó.

Masrészt megvaltozott, illetve ü j t é -
n y e z ó k k é n t jelentkeztek:

hogy a gyors es teljes katonai gyöze-
lem Kinaval szemben sokkal nagybbb erö-.
kifejtést igényel, mint Északkorèaval szem-
ben es ezért ilyehnék lehetösége is lénye-
gesen kedvezötlenebbj

az UNO tagéHamai mar a koreai kato-
nai akciót-sem tamogattak teljes szivvel,
tehat a Kina ellenes aktiv fellépésnél még-
kevésbbé lehet velük szamolni;

ellentétben a délkoreai kormannyal, a
kinai kommunista kormany ellenlabasa
Formóza szigetén korszerüen felszerelt es
kiképzett, rriintegy félmilliót szamliló harc-
edzett hadseréggél rendelkeziki

az USA vezérkar fel van készülye arra,
hogy ennek az adott szarazföldi hadiereg-
nek müködési alapjat (Formózaf) megbiz-
hatóan megvédje es kontinentalis alkalma-
zasa esetén ütóerejét lényegesen felnövel-
je-a maris rendelkezésfe allo USA ïégi es
tengeri haderö bevetésével.-

Az USA kormany gyors es hatarozott
döntése azonban ezuttal elmaradt es im-
mar fel év óta varat hléba magéra, Pedig
az elvi elhatarozas teren alig lehet komoly
vitara ok. Hiszen kézenfekv6,.hpgY Kinat,
nem lehet erökifejtésében rnegbénitani,
azaz döntöen megverni Korea területére
kórlatozott hadmüveletek keretében. Vi-
szont az is vilagos, hogy az USA (UNO)
csapatpk hadmüveleteinek atvitële Kina
területére, annak döntö mégverése célja-
ból, bëlathatatlan ideig kötve tarthatja es
kiszamithatatlan méntékig megcsapolhatja
az USA szovjetelienes katonai felkészülé-
sét. Egyetlen elorelató es okos megoldas-
kéni klnalkozött tehit: me.gszunte . th i
mielöbb azt a f e gy ve r e s k ü z d e l-
m e t , 'melybëa a Szovjetunió azért helyet-
tesitteti riiagat Kijiéyal, Hogy _önmaga ne
vérezzen es gyengüïjön, csakis ellenfele,
az USA. , - ""

Vjszont különbözö lehetöségek adódtak,
illetve adódnak még nia is, a g y a k o r -
l a't i me g o l d a s 'teren., Itt ugyanis az a
lényeg, hogy a hare megszüntetése ne az
USA katonai gyengeségët hangsülyozza kï,
mert ez a növékvöben léyö antibqlsevista
taBor erkölcsi mégrendüléséhez es csökke-
néséhez vezethet. '

Enhek szem elött tartasa mellett a leg-
erélyesebb, de éppen ezért a legmeré1

szebb hadaszati megoldasnak latszik: a vq- -
ros kirrai ,,önkéntèsek"-ellen a Formóza
szigetén készenlétben allo nemzeti kinai
„önkénteseket" bevetni, az USA légi es
tengeri haderejének hatékony tamogatasa



mellett. Egyidejüleg kiépiteni Japan ellen-
örzött haborus teljesjtóképességét olyan
mértékig, hogy hosszü lejaratü haboru
esetére is Jiiztositva legyen annak szemé-
lyi es anyagi taplalasa, az USA teljesitö-
képességének lényeges igënybevétele nél-
kül. Ez a megoldas az ézsiai népek függet-
lenségi törekvéséhez az „önalló, nemzeti"
alapot ajanlja a „Szovjettöl függö kommu-
nizmus" helyett. Igy leghatasosabb ellen-
szernek igérkezik ,a Szovjet azsiai tervei-
vèl szemben, Azsia népei elött megkiméli
az USA (UNO) hadsereget az „idegen be^
tolakodó" latszatatól, riem kivén szamot-
tevö aldozatokat az UNO itöbbi tagallamai-
tól, nem ' mutat gyengeséget, söt ellenkè-
zöleg, erót, mégpedig az ózsiai antibolse-
yista tabor részéröl es a harmadik vilag-
haborura való felkészülés teren nem okoz
nagyobb gondot az USA-nak, mint maga-
nak a Szovjetnek. Emellett elejét veszi
Kinaban. a nemzeti erök jelenleg folyó, za-
vartalan kiirtasanak es a bolsevista kor-
manyrendszer olyan fokü éllandósulasé'
nak, ami a harmadik vilaghabora esetleges
kitöréséig a -.Szovjetunió hasznos es érté-
kes szövetségesévé fejleszthetné Azsia leg-
n^gyobb éllamét. Végül ez a megoldés
hozhatja meg a legbiztosabban az eröfö-
lényböl adódó visszavoiiulasi lehetöséget
is, mert a helyzet ilyen alakulasa-eleve Ie-
hetetlenné tenné a közeledést a Szovjet-
unió szandékolt céljai felé, s igy felesle-
ges kockazattal" es aldozatokkal terhelné
Kinat. A tovabbiak sorén tehét elörelètha-
tólag Kinanak, illetve maganak a Szovjet-
uniónak lenne érdeke, még aldozatok eren
is szorgalmazni a felesleges hare befeje-.
zését, nem pedig az USA-nak!

A megoldas m e r é s z s é g e viszont a
teren jelentkezik, hogy az ily módon el-
inditott eseményeknek, elöre biztosan ki
nem szamitható alakulasa könnyen sodor-
hatja a vörös Kinét olyan szorongatott
helyzetbe, melynek megmentése erdekebén
a Szovjet a harmadik vilaghaboru elindi-
tésara kényszerülhetne, még mielött Nyu-
gateurópa hatasos önvédelme ki lenne
épitve. Ennek a kockazatnak a valószinü-
ségét lehet sokra es lehet kevésre is érté-
kelni. A magunk részéröl nem tartjuk va-
lószfnünek, hogy a Szovjet részéröl a har-
madik vilaghaboru megindltasénak idö-
pontjat llletöen mds szempont is érvénye-
sülhetne, mint csakis az, hogy felkészttlt-
nek érzi-e magót az USA döntö módon va-
ló legyözésére, vagy sem. Mihelyt el ïpg
érkezni ez az idöpont, el fogja inditani a
harmadik vilaghaborut, függetlenül a ki-
nai harder helyzetétöl. Hiszen közis'mert,
hogy-végsö célkitüzését a vildg bolseviza-
lasa jelenti es hogy nincsenek gatlasai az
eröszak alkalmazasat illetöen. Viszont
mindaddig, mig ez az idöpont nem érkezik
el, nem log tiilsagosan merész kockazatot
vallalni, még vörös Kina megmentése ér-

dekében sem. Legalabb is e mellett tanus-
kodik mültbéli' óvatos magatartasa. A ma-
sodifc vilaghaboru sorèn sem merte meg-
tamadni sem Németorszagot, sem Japant,
Elöbbi kikényszeritette a hare felvételét,
utóbbit pedig csak akkor tamadta meg, mi-
kor a biztos gyözelem mar nem lehetett
kétséges, — Azonban függetlenül az egyé-
ni véleményünktöl, érthetönhogy a kocké- .
zattól jobban tartanak a felelös politikai
vezetdk a lerohanasnak kitett Nyugateuró-
péban, mint az ócednok altal is védett
USA-ban. £s- ugyancsak érthetö, hogy az
USA-n belül viszont magasabbra értékelik
e kockazatot a politikai lelelösséget is vi-
selö tényezök, mint a kizérólag hadaszati
javaslatokra niyatott katonak. Innen adó-
dott, hogy az USA felelös kormanya a koc-
kazatot respektalva, nem az erélyes hadé-
szati megoldast Valasztotta, hanem a poli-
tikai e n g e d é k e n y s é g e t . Ütóbbi ke-
reteit azonban olyan mértékre korlatoz-
ta, amelyek mellett az elkerülhetetlen te-
kintélyveszteség még nem 14tszik kriti-
kusnak, Igy viszont Kina részéröl nem volt
értelme azt elfogadni es a'kapcsolatostar-
gyalasok maig (a cikk majus hó elején ké-
szült. A szerk. mègjegyzése.) sem hoztak
eredményt. Az amerikai katona pedig mar-
is fel éve óta vérzik Koreaban anélkül,
hogy véraldozataval barmiféle pozitiv ér-
tékü politikai célkitüzést szolgalna.

Délkoréanak csakis passziv módon való
tovabbi védelme gyakorlatilag mér nem se-
gitséget jelent, hanem a -10 szazalékot
vesztett lakossag nvegfosztasat még annak
reményétól is,.hogy zaros hataridön belül
jobbra fordulhat a sorsa es elkerülheti a
fenyegetó, biztos pusztulést.

Ha viszont a bolsevizmus es antibolse-
vizmus közötti küzdelem. nagy kereteit néz-
zük, ügy a mai helyietben, mikor a fenye-
getó harmadik vilaghaboru küszöbén,
passziv célkitüzések erdekebén, korlatolt
erókifejtésï lehetöségek mellett, az USA
erkölcsi, személvi es anyagi értékallomanya
lassan, de folyamatosaij morzsolódik s egy-
idejüleg a Szovjetunió a békeangyal alar-
caban zavartaïanul gyarapithatja eröit; —-
a helyzeti elöny a politikai targyalasoknal
csakis utóbbi oldalan jelentkezhet.

Az USA allamvezetésnek tehat döntenie
keil! mégpedig mihamarabb, hogy ameny-
nyiben az eddigi engedmények mellett Ki-
na nem hajlandó a harcott beszüntëtni, ügy
melyik kockazatot vallalja: a tülzott en-
g e d é k e n y s é g e t és^ezzel az antibol-
sevista vilég erkölcsi megrendülésének le-
hetöséget, avagy a Kinaval szembeni erö-
t el j es katonai fellépés kiszamithatatlan kö-
vetkezményeit. Nincsen kétségünk, hogy éz
rövidesen meg Jog történni, mert mind-
egyik megoldas, még mindég jobbnak igér-
kezik, mint a hare jelenlegi kereteihez va-
ló tovabbi ragaszkodas.

- -ENEL



Hiu remények, csalfa képzetek
(Folytatés.)

A masodik vilaghaboru idején az ellen-
allasra való hajlandósagot es az annak
eredményességébe vëtett hitet nemcsak
fenntartotta, de fokozta is az a körülmény,
hogy a nyugati szövetségesek felelós ve-
zetöi részéröl kötelezö formaban nyilatko-
zatok hangzottak el nemcsak a megszallott
orszagok szabadsaganak es függetlenségé-
nek helyreallitasara vonatkozóan, de a te,-
kinitetben is, hogy ezeknek a népeknek jö-
vójét a hitleri totalitas legyözése utan mi-
ként ohajtjak biztositani. Voltak Németor-
szag altal megszallt olyan allamok, me-
lyeknek emigrans kormanyai alakulhattak.
Ezeket a nyugati hatalmak kormanyai sza-
balyszerüen elismerték es szövetséges
hadviseló kormanyokként • kezelték. (Len-
gyelorszag, Jugoszlavia,, Csehszlovakia,
Hollandia.) Mas megszallott nemzeteknek
nem voltak ügyan exil-kormanyai, de azok
lakossaga, különösen az Atlanti Charta
békepontjaiban, olyan biztositékot latott a
fuggetlen allami élet helyreallitasa tekin-
tetében, ami fenntartotta a szabadabb jö-
vóbe vëtett hitet, s nagy részben eloszlat-
ta a Szovjetunió agressziv szandékaival
szemben megnyilatkozó aggalyokat. A
Churchill es Roosevelt altal meghirdetett
Atlanti Charta a haboru utani ujjarende-
zéssel kapcsolatban nemcsak az egyes em-
bert megilletö szabadsagjogoknak a bizto-
sitasét helyezte kilatasba, nemcsak a féle-
lemnélkttli életet igérte minden egyes em-
ber szamara, de elismerte es biztositani ki-
vanta minden nemzetnek azt az elemi jo-
gat is, hogy szabadon dönthet élelformaja
es kormanyzata teklntetében. A német
megszallas alatt sinylödö nemzetek fiai te-
hat abban a meggyözódésben nyülhattak
az aktiv, vagy passziv ellenallas fegyveré--
hez es vallalhattak annak minden kocka-
zatét, hogy vallalkozasuknak es az ezzel
szükségképpen együtt jaró éldozatoknak
van értelme es célja. Az Atlanti Charta a
béke céljaihoz a londoni jegyzökönyvben
a Szovjetunió is csatlakozott. Igy, ha akad-
tak is, akik Moszkva iranti bizalmatlansa-
gükat es félehnüket teljesen leküzdeni so-
hasem tudtak, nagyon sokan biztak abban,
hogy Anglia es Amerika a haboru befeje-
zése utan is elég erösek lesznek ahhoz,
hogy Moszkva imperialista es forradalma-
sitö végyait az Atlanti Charta altal meg-
hatarozott korlatok között fékentartsak.
Ezt a meggyózödést csak megerósitette,
hogy Londonnak es Washingtonnak sike-
rült Moszkvat a londoni jegyzökönyv ala-
irésaval az Atlanti Charta programmja-
hoz való csatlakozasra birni, mert ez a
tény • az angolszasz szövetségeseknek
Moszkvara gyakorolt döntö befolyasat lat-
szott bizonyitani.

De egy masik fontos tényezö is serken-
tóleg hatott az ellenallasi készségre. A ha-
boru kimenetelét a masodik vilaghaboru
masodik felében mar nagy valószinüség
szerinit meg lehetett allapltani es szamitani
lehetett annak belatható idön belül való
befejezésére is. Ennek a ténynek különö-
sen a fegyveres ellendllas, de részben a
passziv ellenallas kilatasai szempontjaból
volt nagy jelentösége, Elszigetelt helyzet-
ben, aktiv ellenallast csak meghatarozott
ideig lehet folytatni. Passziv ellenallas ese-
tén pedig, különösen szabotazs cselekmé-
nyek nem vezethetnek célhoZi ha azok
gyakorlati eredményét eleve illuzórikussa
teszi az a tény, hogy az okozott karok
ellensülyozasara, valamint megismétlódésük
elleni védekezésre elegendö idó all az el-
lenfél rendelkezésére. De belathatatlan
ideig aktiv, vagy passziv ellenallast foly-
tatni, a lakossaggal szemben varható, rend-
szerint kollektiv természfetü represszaliakra
való teküitettel sem lehet. Elég e tekintet-
beri a tuszok tömeges kivégzésére, a tar-
sadalom vezetö rétegeinek tömeges elhur-
cólasara, egész községek lafcossaganak ki-
irtasara hivatkoznunk. Ezek mind amellett
szólnak, hogy az ellenallas altal biztositani
szandékolt elönyök es szolgélatok nagy-
séganak aranyban keil allni azokkal az al-
dozatokkal melyeket az ellenallassal szem-
ben varható represszaliak okozhatnak. Nem
véletlén tehat.hogy még oly gyülölt meg-
szalló hatalommal szemben is, rendszerint
csak a passziv rezisztencia fegyverét ve-
szik igénybe a leigazott népek mindaddig,
mig a felszabadités idópontja belathatatlan.
A tüleröben levö megszallóval szemben
magara hagyott lakossag ellenéllasanak
vezetöi nem vallalhatjak azt a sulyos koc-
kazatot es felelösséget, hogy mire a fel-
szabadulas sóvarogva vart ideje bekövet-
kezik, raér ne legyen életképes nep, me-
lyet fel keil szabaditani!

A masodik vilaghaboru sorén, a német
megszallassal szemben való ellenallas ez-
ért mutatott az egyes orszagok helyi viszo-
nyainak megfelelöen különféle formakart.
Ellenallas, ha különbözö mértékben es kü-
lönbözö formakban is, de minden meg-
szallott orszagban* volt, mert a vezetök
szamolhattak a haboru befejezésének va-
lószinü idejével, es mert az ellenallassal
szemben a lakossag egyetemére nehezedö
kockazatokat egybe tudtak vetni az ellen-
allas idöbeli korlétaival. Ezért meróben
téves ma még minden olyan szamitas, es
varakozas, mely Nyugateurópa lerohana-
sanak megakadalyozdsét a népidemokra-
ciak. magukra hagyott népeinek felkelésé-
töl yagy ellenóllasatól varja. Ne felejtse el
senki a Nyugat hatalmasai közül, hogy az
Angliaból erösen es aktive tamogatott, er-



re a célra külön kiképzett, angol tisztek
altal vezetett es kitünöen megszervezett
francia „résistence" is csak akkor .nyült a
nyilt es fegyveres felkelés eszközéhez, mi-
kor az angolszasz felszabaditó csapatok
Franciaorszagban mar megvetettek labukat
es Paris felé közeledtek. Ma azonban még
az is bizonytalan, hogy a nyugatt szövet-
ségesek, a Szovjetunió önkényének oly
könnyelmüen kiszolgaltatott népidemokra-
ciak felszabaditasaért egyaltalaban hajlan-
dók-e fegyvert fogni. Igy fegyveres felké-
lésrë, vagy oly mértékü ellenallasra, ami-
nóröl Mr. Jackson beszél, — legalabb is ma
még — gondolni sem lehet.

A masodik vilaghaboru alatti ellenallas
lehetöségeivel s/eraben tényleges különb-
séget jelent az is, högy a mai népidemok-
raciak szerencsétlen lakossaga, ha nem is
csüggedt még el a nat év óta rea neheze-
dó embertelen elnyomas következtében,
de nagyon csalódott lelki .dllapotban van,
s ma mar nem ttid annyira hinni es bizni
a Nyugat öt érintö szandékaiban, mint a
masodik vilaghaboru idején tette. Akkor
felszabaditasa es függetlenségének helyre-
allitasa tekintetében felelös tényezök ré-
széröl tett kötelezö igéretek birtokaban
volt, jobb es boldogabb jövöjének képét
pedig az Atlanti Charta rögzitette Ie. Azt
hitte, van miert küzdenie, s a biztató jövö
niegéri az érte'hozott aldozatokat. A pöl-
gari lakössag is vallalta az ellenallasért
rea szabott represszaliak szenvedéseit,
mert ügy érezte, hogy ezzel utódai boldo-
gabb jövöjének alapjait teremti még.

Es mijett a jutalma a meghozott aldo-
zatoknak? Teheran, Yalta es Potsdam. A
szövetségesek gyözelnte a hitleri totalitas
veszélyét elharitotta ugyan a vilag népei-
ról, azonban az Északi-tengertöl a Fekete-
tengerig terjedö óriasi térségen éló kis
nemzetek szaméra, korabban elképzelhetet-
len mértékü, kulturember szamara pedig
egyenesen elviselhetetlen szolgasagot ho-
zott, mely több, mint szaz millió embert
nemcsak nemzeti lëtében es több évszaza-
dos kulturajaban, de puszta fizikai meg-
maradasa szempontjaból is teljes megsem-
misüléssel fenyeget. Ennek a csalódasnak
fajdalmas voltat csak fokozza az a tudat,
hogy az Atlanti Charta magasztos elvei-
nek megvalósitasa helyett, ezeket a bol-
dogtalan népeket olcsó alkü targyaként
kiszolgaltattak a Szovjetunió ézsiai önké-
nye .minden borzalmanak es, hogy ezt kö-
vetö kétségbeesett segélykiallitasuk maig
sem talalt visszhangra Nyugaton. A kultur-
emberek szolidaritasaba yet.ett hitnek es
bizalomnak sajnalatos megingasat tovabb
növeli az a körülmény, hogy a nyugati
nagyhatalmak felelös tényezöi még a mai
feszült vilagpolitikai helyzetben is, legfel-
jebb csak az orosz agresszió feltartóztata-
saról beszélnek. Ellenben az üres es sem-
mire sem kötelézó rokonszenvnyilvanita-

sok mellett, egyetlen kötelezö forméjunak
tekinthetö nyilatkozat sem hangzott el il-
letékes helyröl olyan iranyban, hogy Wa-
shingtonban es Londonban komolyan fog-
lalkoznanak a teheréni, yaltai es potsdaml
katasztrófapolitika tévedésel jóvétételének
gondolataval. Ezért a vasfüggöny mögötti
elnyomott nemzetek mélyen csalódott la-
kossaga még ma is tart attól, hogy egy
a Szovjetunióval való üjabb kompromisz-
szumnak barmikor, véglegesen is aldozata-
va valhat. Hogyan legyen hitele a vasfüg-
göny mögött a washingtoni felelós ténye-
zök olyan nyilatkozatanak, hogy hajlandók
az európai nemzeteket a Szovjetunió im-
perialista mohósagaval szemben fegyvere-
sen is megvédeni, ha ezek maguk is ké-
szeknek mutatkoznak függetlenségük es
szabadsaguk megvédésére? Hiszen elözö-
leg a népidemokraciak népeit szinte intéz-
ményesen fosztottak még az önvédelem
minden eszközétöl! Hogyan vallaljak utób-
biak a Szovjetunió nyugati terveit meg-
hiusitani alkalmas ellenallas sülyos koc-
kazatait, ha Moszkvanak sorozatos szerzö-
désszegései ellen Washington es London
eddig még a diplomaciat kapcsolatok
megszakitaséban jelentkezö morélis vé-
delmet sem merte biztositani szamukra;
s ha tul a hivatalos köröknek az elnyo-
mas legsülyosabb napjaiban is évèken at
folyttatott appeasement politikajan, — na-
gyon sülyos közéleti tényezök (Hoover)
egyenesen „splendid isolation"-ba akarjak
vinni az amerikai külpolitikat? Hogyan
varható aktiv es a moszkvai politika cél-
jait determinélni is alkalmas ellenallas
azoktól a vasfüggöny mögötti boldogtalan
nemzetektöl, melyek szamara még a lelki
es szellemi ellenallasnak a templomok fa-
lain belül való lehetösege is napról-napra
kérdésesebbé valik?

Mert eggyel legyUnk tiszlaban: éidem-
leges valaszra is alig méltatott tiltakozó
jegyzékek es semmlre sem kötelezö rokon-
szenv nyilvanitasok, sem Moszkvaban,
sem a vasfüggöny mögötti nemzeteknél
nem kelthetnek mélyetab benyomésokat
es egyéltaléban nem alkalmasak arra,
hogy a rabszolga sorsra juttatott szeren-
csétlen nemzetek lelkében begyógyitsdk a
végzetes yaltal politika megienditö csaló-
dasai éltal ütött mély sebeket.

Erre pedig mulhatatlanul szükség volna,
ha a népidemokraciak lakossagat hatékony
es oly mértékü ellenallasba akarjuk bele-
vinni, melynek hatasa lehetne a Szovjet-
unió jövendö magatartasara. Sót ennél
többre is szükség volna: a nyugati hatal-
mak felszabaditasi készségébe es képessé-
gébe vetett oly fokü bizalomra, mely egy-
részt feledte.tni alkalmas a yaltai politika
altal okozott. mélységes csalódast, rnas-
részt eloszlatja a teljes elhagyatottsag nyo-
masztó érzését, elegendó lelki eröt adhat-



na az ellenallassal jaró fokozottabb kockd-
zatpk vallalasahpz.

Minden ellenalias puszta megszervezése
ugyanis, ma sokkal több nehézséggel kény-
telen szamolni, mint a masodik vilaghabo-
ru idején, A szovjetorosz rendszarü rendé-
szeti szervek sokkal szorosabb, kiméletle-
nebb es messzebb terjedö biztonsagi mód-
szereket alkalmaznak, mint aminö a Ge-
staponal tapasztalható yolt. Ahol az a ren-
dészeti szolgalat alapelve, hogy inkabb
jusson szaz artatlan a börtönbe, semhogy
egyetlen bünös szabadon maradhasson,
ott olyan ellenallas megszervezése, aminö-
re D. Jackson gondol, csak az atlagember
erköcsi teherbiró képességét messze tul-
haladó elszantsag mellett képzelhetö el.
Barmekkorra mértéket ölt is a gyülölet es
elkeseredés a Szovjetunió megvetett de
mégis a közhatalom birtokaban garazdal-
kodó ügynökei ellen, ahhoz, hogy ez a
gyülölet cselekedetekben megnyilvanuló,
véradozattal jaió ellenallésban is kifeje-
zésre jusson, Nyugatnak keil megteremte-
ni az ellenallas erkölcsi es fizikai elpfelté-
teleft. Az elsö meglesz, ha a nyugati ha-
tahnak véglegesen szakitva a végzetes
yaltai politikaval es visszatérve az Atlanti
Charta céljaihoz, nyiltan es kötelezö for-
maban kijelentik, hogy a vasfüggöny mö-
götti népidemokraciék, rabigéjaba hajtott
nemzetek felszabaditésat erkölcsi fcöteles-

ségként vallaljak. A ma sik pedig biztosit-
va lesz akkor, ha ez az ellenallasi kész-
ség olyan komoly erökre tud tamaszkodni,
melyek annak sikerére komoly kilétésokat
nyüjtanak. Ezeket az elófeltételeket' meg-
teremteni a népidemokraciak szamara a
nyugati szövetségesek feladata. Mégpedig
annal is inkabb, mert nem ezek a szeren-
csétlen nemzetek tehetnek arról, hogy a
végzetes következményekkel jért yaltai
politika öket a jogos ' önvédelem minden
szamottevö fegyverétöl megfosztotta,

Ezeknek a szerencsétlen nemzeteknek
mindegyike az elkeseredés elszantsagaval
fog küzdeni elveszitett szabadsagéért es
függetlenségéért, mihelyt arra a siker va-
lamelyes reményével módja es lehetösége
nyilik. Addig viszont nem marad szama-
ra mas hatra, mint a'hatalom nyomasaval
szemben megörizni erkölcsi es fizikai ere-
jét arra az idöre, mikor a vilag felébredó
lelkiismerete megadja szamara a módot,
elrablott szabadsaga visszaszerzésére. Mint-
hogy ennek elöfeltétele, hogy a kiirtasra
szant boldogtalan nemzetek egydltalaban
életben maradjanak, teljesen ërthetö, ha
eleve kilatastalan kalandos vallalkbzasok-
ba nem bocsatkoznak, hanem keserü csa-
lódasaik következményeit szorgosan mér-
legelve, megfogadjék a régi rómaiak böics
tanacsat: „Quidquid agas, prudenter age
et r e s p i c e f i n e m ' 1 . Dr. K. A.

Nyugateurópa hadaszati 'jelcntösége
A harmadik vilaghaboruval foglalkozó cikkeinkben mér többször kifejtettük, hogy

korszerü viszonyok között, a haborus erökifejtés tegföbb jellemzöje: a technikai telje-
sitöképesség,

USA NYUGATCUROPA SZOVJETUNIO

M I L - L I O T O N N A B A N MILUARD KW-ORA

Ugyancsak kifejtettük azt is, hogy Nyugateurópa védelme az USA szamara azért lét-
fontossagü, mert a nyugateurópai technikai teljestöképesség szovjet kézre jutasa lé-
nyegesen megvaltoztatna az erókifejtési adottsagok jelenlegi viszonyat.

Megallapitasaink szemléltetésére közöljük a fenti abrat, amely a technikai teljesi-
tóképesség négy legfontosabb elemének a viszonylagos nagysagat mutatja be, az USA,
Nyugateurópa es a Szovjetunió 1950. évi termelési eredményei alapjan.
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Anglianak is megvan a maga „Korea"-ja
(J. Fromm angolból forditott helyszini

tudósitasa, megjelent az U. S. News and
World Report 1951. III. 2-i szamaban.)

„A Malaji Allamokban senki sem beszél
a lazadók lecsendesitéséröl es a mêgbéké-
lésröl. A brit haderó a kommunista hadse-
reg fëlmorzsolasara szanta el magat. Az
ellenség majdnem teljesen a malajfélszigeti
nagyszamti kinai lakossagból toborzott ön-
kéntesekböl all, s több, mint két es féléve
tartja rémületben ezt a gazdag gyarmatot.
A gyózelemnek egyelöre azonban egyik
oldalon sem mutatkozik semmi jele.

A kommunistak gyilkossagokkal, gytij-
tógatasokkal es szandékos rongalasokkal
(„szabotazs") egybekötött rendszeres rab-
lóhadjaratot folytatnak. Rajtaütéseik alkal-
maval többszaz polgar, katona es rendör
életét oltottak ki maganyos ültetvényeken
es népes, élénkforgalmü vérosokban. Több
millió dollaros kart okoztak eddig es 25.000
fönyi angol, valamint 110.000 fönyi benn-
szülött hadsereget tartanak lekötve. Ang-
lia szamara e hadviselés költségei évente
100 millió dollar körül jarnak es ez ex,
költségkiadas egyre emelkedik,

Jelenleg éppen holtpontra jutott a habo-
ru. A helybeli kommunistak Kinaból érke-
zó segitség nélkül nem tudnak döntö csa-
past mérni az angolokra es semmi jele an-
nak, hogy Kina kész volna most segitséget
nyujtani nekik. A britek.viszont azt mond-
jak, hogy 3-4 év alatt a kommunistak fölé
kerekedhetnek, egyelöre azonban éppen
csak arra képesek, hogy megtarthassak
azt, ami jelenleg a kezükben van,

Az öserdei hadviselés hosszti hónapjai
alatt a kommunista tamadasok szamamind
gyakorisagban, mind vakmeröségben al-
landóan növekszik. A rablótamadasok,
gyilkossagok, vonatokon es autobuszokon t
valö rendszeres rajtaütések atlagos szama
havi 150 volt 1949-ben, de 1950. juniusaig
e szam havi 350-re emelkedett. Most mar
havonta atlag 500 partizantamadas törté-
nik. A mióta a kishaboru megindult, csu-
pan gummifaból l milliót rongaltak meg,
s ez a szabotazscselemény mér egymaga-
ban érzékenyen karositotta meg — az el-
jövendö évekre kihatóan — a gyarmat
gazdaségi életét.

Mint haborut nem lehet a koreaival ösz-
szehasonlitani, de mégis brit eróket tart
lekötve, s keserüvé teszi az európai gum-
miültetvényesek es ónkitermelök életét.

Csupan az egyik allamban 42 gummi-
ültetvényes közül l O-et öltek meg. Egyet-
lenegy ült.evényes sincs biztonsagban, mert
valamennyi az öserdö szegélyén lakik,
ahol a partizanok a kitöréseiket szoktak
intézni. Minden birtokot különleges örség
öriz ugyan, mégis ritka az olyan éjszaka,
amely folyaman ne történne valahol kom-

munista rajtaütés. A partizanok rajtaüté-
seik szinterét az utóbbi hónapokban a ta-
voli, félreesö vidékekröl a varosokba tet-
ték at.

Hat hónappal ezelött törtek be elóször
Singapore-ba, ott felgyüjtottak a Malaji
Allamok legnagyobb gummifeldolgozó üze-
mét. Azóta szinte napönta vetnek lest
rendöröknek es gyüjtjak fel az angolokkal
rokonszenvezö lakossag hazait.

Fö témadasi céljukka a szallitmanyok
es szallitóeszközök viltak. Autobuszok es
taxik megtamadasa napönta fordul elö. A
vasuti szerelvények ellen intézett rajta-
ütések oly komollya valtak, hogy az éj-
szakai személyforgalmat be kellett szün-
tetni Singapore es Kuala Lumpur közt. A
Malaji Allamok gördülö anyaganak nagy-
része sülyosan megrongélódott.

Mindezeknek az idegnyüvö vallalkoza-
soknak a hatterében a „Malaji Fajta Fel-
szabaditó Hadserege" nevet viseló szerve-
zet lapul. Kommunistak szervezik, akik a
föld alatt inditottak haborut 1948-ban az
angolok ellen. Tiz partizan ezredük van,
s mind a tiznek az élén egy-egy „politikai
biztos" all. A felsö vezetés ezekböl az ez-
redbeli tisztekböl es a kommunista part
végrehajtó bizottsaganak tagjaiból tevödik
össze. A hadsereggel összmüködésben dol-
gozik a „Min Yuen" nevü titkos szervezet.
Ez ellétó es hirszerzó szolgalatot végez a
partizan hadsereg részére. Tagjai többnyire
az öserdö szegélyén létesitett lakótelepe-
ken tanyazó kinaiak. Ezekröl a pontokról
élelmezik az erdöben rejtózó partizanokat
es innen tajékoztatjak óket az angol had-
sereg mozdulata,iról.

Hónapokon at próbaltak az angolok az
öserdöböl kifésülni a partizanokat, de ered-
ménytelenül: ezek egyszerüen atszivarog-
tak az ösrengeteg nyugalmasabb részeibe
es üjra kezdték harci vallalkozasaikat.

Az angolok üj hadaszati elgondolésukat
arra alapozzak, hogy megakadalyozzék - a
kommunistaknak az erdöszéli lakótelepek-
ról történó élelmezést, es ezzel a kiéhezte-
tett kommunistakat nyilt terepre kénysze-
ritik, ahol aztén megtamadhatók es meg-
senimisithetök lesznek.

Ehhez 400.000 kinai telepest költöztetnek
at az óserdö szegélyéról a tavoiesö, nyilt
terepen fekvö lakóhelyekre, ahol rendöri
megfigyelés es örizet alatt lehetnek. Ezek-
böl több, mint 100.0ÖO-et mar at is telepi-
tettek.

Idöközben az angolok fegyveres erejü-
ket is növelik. A muit (1950.) év folyaman
30 szazalékkal növelték a létszamukat. Az
eredmény az, hogy mar 21 zaszlóaljuk van
a Malaji Allamokban: 9 angol, 8 gurkha es
4 malaji, összesen 25.000 emberrel. Arend-
örséget is nagyobb létszémra emelték.
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Ennek egyik következményeképpen a
haboru költségei egyre feljebb mennek. A
kinai lakótelepek athelyezési terve is dol-
larok szazezreit emészti fel.

Ezeket az emelkedö hadikiadasokat
nemcsak kiegyenlitik, hanem felül is mül-
jak a felszökö gummi es ónarakból szar-
mazó bevételek. A kommunistak kiterjedö
rémuralma nem tudta a gyarmat gazdasagi
életét tönkre tenni.

Tény az, hogy a Malaji Allamok gazda-
sagi történelmük legnagyobb felviragzasa
közepén tartanak, noha egy évvel ezelött
még a gazdasagi bukas szélén allottak. A
vilagszerte megindult fegyverkezés eget-
verö magasra hajtotta fel a gummi es az
on arat s az irantuk megnyilvénuló keres-
letet. A Malaji Allamok pedig minden or-
szagnak hajlandók eladni, legyen az nyuga-
ti vagy keleti, — ha megfizeti az arat.
A nyomds alatt Londonból érkezett jelen-
tések szerint: Ma jus közepén kormanyin-
tézkedéssel a Brit-Birodalom valamennyi
éllamaban, igy a Malaji-félszigeten is be-
tiltottak a Kinaba iranyuló gummiszallitast.

A gumitermelés 1950-ben 740.000 tonnaval
csücsmagassagot ért el. A Malaji Allamok-
ban azonfelül 450.000 t. indonéziai nyers-
gummit is feldolgoztak. összesen 1.1 mil-
lió tonna exportot bonyolitottak Ie. Az
USA volt a legtöbbet vasarló üzletfelük,

azonban Oroszorszag es csatlósai is közel
11 szazalékat veszik at a malaji kivitelnek.
A gummitermelés egy részét a kommunis-
ta Kindnak adtak el.

Idegesitö es bizonytalan. jövö var mégis
a gummigyartókra es ónkitermelökre, no-
ha most jol fizet nekik a jelenlegi ,viragzó
üzletmenët. A haboru kimenetele egyalta-
léban nem bizonyos, amióta senki sem tud-
ja, hogy mit fog tenni ,a vörös Kina. A
Malaji Allamokban a több, mint 2 millió
kinai „a kerités mellöl figyeli a dolgok
menetét". Egy apró kisebbség önszantaból
müködik együtt a helybeli kommunistak-
kal, néhanyan kényszerhatasra teszik
ugyanezt, am az angolokkal alig van, aki
együttmüködik. Amint egy angol tisztvise-
lö magyarazta; „Itt a kinaiak lényegileg
opportunistak. Nem akarnak addig egyik
oldalra sem allni, amig nem tudjak, hogy
melyik oldal lesz a gyöztes".

Ezt azonban senki sem tudja. A helybe-
liek közül kevesen jósolnak belatható idón
belül angol gyozelmet. A kommunistak
pedig — pusztitvan az orszagot es réniület-
ben tartvan a népet — „reménykedve var-
nak segitséget a kommunista Kinatól, il-
letve varjak a vilaghaborut, amely elindi-
tana a kinai seregeket, hogy a malaji ha-
tarig végiggazolva, ott egyesülj.enek
velük", Forditotta: TITUS

Orosz katonai érdekek követelik
a budapesti földalatti vasut gyors kiépitését

Az 5 éves terv keretében nagyszabasü
földalatti gyorsvasut épitkezés kezdódött
néhany hónappal ezelött Budapesten. A
gyorsvasut egy körvonalból es egy kelet-
nyugat, illetve észak-dél iranyti 6.116e vo-
nalból fog allni. Amióta e valóban nem
mindennapi épitési tervet napvilagra hoz-
ta a part, megindult a hivatajos hirverés,
amely tücsköt-bogarat összehord az épit-
kezéssel kapcsolatban, csak éppen az igaz-
sagot igyekszik elrejteni tarka propaganda
papirvirag-halmaz moge. Szó esik a „Szov-
jetunió nagyszerü példajaról", a moszkvai
metróról, amely természetesen „a vilag
legszebb, legmodernebb, legmüvészibb
földalatti vasut j a", beszélnek a magyar
dolgozók „kényelméröl", „a közlekedés
meggyorsitasaról" es Sztalin nevenapja-
ról, csak éppen a valósagról nem. Miert
van sziikség a minden vonalon eröszakolt
hallatlan anyagtakarékossdg idején egy
ilyen milliérdos épitkezésre? Ha valaki fi-
gyelmesen elolvassa a következö tudósi-
tast, magatól is rea fog jönni.

A budapesti hivatalos közlés szerint min-
denekelött a kelet-nyugati földalatti vas-
ütvonal fog megépülni. E tény maga gon-

dolkodóba keil ejtsen minden figyelmes
szemlélöt, vajjon nem szovjet katonai
szallitasi érdekek sugalljék-e a munkala-
tok ilyetén való elosztasét? Természete-
sen Magyarorszagon ilyen gondolatokkal
nem illik, de nem is tanacsos nyilvano'san
foglalkozni, ezért kifelé illetékesek es ille-
téktelenek azt a hivatalos magyarazatot
képviselik, hogy a kommunista kormany
„csodalatos ajandéka készül a magyar nep
szaméra". Ez annyiban talen igaz is, hogy
egyszer, ha a keleti bitorlók kitakarodnak
majd a magyar fövarosból, kénytelenek
lesznek a földalatti gyorsvasuttal a felsza-
baduló népet megajandékozni.

Dehat egyelöre a kezdet kezdetén tar-
tunk. Az emlitett kelet-nyugati vonal a
Népstadiont (volt régi lóversenytér) fog ja
összekötni a Déli-palyaudvarral. A terve-
ket a budapesti közlekedési es postaügyi
minisztérium dolgozta ki a budapesti va-
rosi tanaccsal karöltve. Az épitkezés elté-
rö aranyokban ugyan, de masolja a moszk-
vai metrot. Az alagüt belsó atméróje
5 meter es a kétoldalü közlekedés külön
alagütakban fog lebonyolódni. Egy-egy
földalatti allomas hosszat 120 méterre ter-
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vezik. A kocsik hossza 19 meter lesz, 240
utas befogadasara méretezve. A vonatok
6 kocsiból fognak allani. A legnagyobb se-
bességet 70 km/h-ban, a normalis utazó se-
bességet 36 km/h-ban allapitottak meg.

A földalatti munkalatokat 1950. szep-
temberében. kezdték meg. Azóta a Stadion-
nal a földalatti épitkezés meglehetösen eló-
rehaladt. Ott egy nyitott földfeletti perto-
non talalkozik a földalatti vasut a gödöl-
löi HÉ V-vel amelynek végallomasat ugyan-
oda helyezik at. Ugyanott lesznek majd a
hangarok es a javitómühelyek. A végallo-
mas betonozasa oiagyrészt el is készült.

A Stadionhoz legközelebb esö akna a
Tattersaalnal készül. A földalatti gyors-
vasüt a Kerepesi-üt alatt épülö alagütban
fog vezetni. Jelenleg a következó helye-
ken folyik a munka: a Népstadionnal, a
Keleti-palyaudvarnal, a Blaha Lujza-téren
es a Müzeum-köniton. A Nemzeti Szin-
haznal es a Sztalin-téren (azelött Deak-tér)
csak a megallók helyének kijelölése tör-
tént meg. Ez utóbbi igen fontos kereszte-
zési pont lesz, mert késöbb ott talalkozik
majd a most készülö kelet-nyugati fövonal
a késóbb megépitendö észak-déli fövonal-
lal. A legujabb két munkahely Budan van,
Tudomasunk szerint a Duna alatt vezetö
alagüt budai vege a Batthanyi-téren lesz.
A vonal végallomasa pedig a Déli-palya-
udvarnal készül el. E célból a Vérmezön
mar meg is kezdték a közelmultban a szük-
séges munkalatokat. Ugyancsak most in-
dult meg a földalatti vasut elókészitö
épitkezése az Orszaghaznal.

Az oroszok kezdettöl fogva bamulatos
érdeklödést mutatnak a budapesti föld-
alatti épitkezések irant. önzésüket ismer-
ve es tudva, hogy szatellitjeiktöl inkabb
kapni szeretnek, mint nekik valamit nyüj-
tani, egyenest meglepöi hogy oly „közis-
mert metro" szakemberek, mint Saveljev
es Danilia szovjet mérnökök, 1950. októbe-
re óta Budapesten tevékenykednek. Tulaj-
donképpen e két orosz „kitünöség" vezeti
a hattérböl a földalatti gyorsvasut épitke-
zését. Pabian József es Kisetli Jenö ma-
gyar mémökök pedig allami ösztöndijjal
hat hónapot töltöttek a Szovjetunióban,
hogy a Metro müködését es berendezéseit
tanulmanyozzak. Nevezettek vagónra való
iratot, jegyzetet, térképet es egyéb anya-
got gyüjtöttek össze es azt Budapestre
szallitotték, hogy az épitkezés zavartala-
nabbul folyhasson.

Technikai adatok felsorolésaval nem fa-
rasztjuk az olvasót, bar azok pontosan
rendelkezésünkre éllnak. Éppen csak nagy
vonalakban mutatjuk be az aranyokat. Az
egész invesztició 2000 millió forintba ke-
rül, ebböl a mélyépités 1550 milliót tesz ki.

Nem csekélység az a nyersanyag meny-
nyiség sem, amire az épitkezések soran
szükség lesz. 85.000 t öntöttvas, 30.000 t
beton gömbvas, 150.000 t cement es 600.000

m.s földmünkat keil majd elvégézni. Es
mindezt a dolgozók kedvéért? Egy dikta-
turaban?!...

Nagy tévedés lenne azt gondolni, hogy
a budapesti kommunista vezetés kizarólag
szocialis okokból rendelte el ezt a való-
ban jelentös épitkezést. A tavoli megfigye-
lönek is fel kellett, hogy tünjék az ellen-
mondas az egyik oldalon erószakplt ke-
gyetlen munkaverseny es anyagtakarékos-
sag, a masik oldalon pedig 2 milliard köny-
nyelmü kidobasa közt. Ilyen nagylelkü-
ségre ók nem kaphatók! A budapesti föld-
alatti épitkezését kizarólag annak szovjet-
sztratégiai fontossaga miatt engedélyezték,
helyesebben egyenest elrendelték Moszk-
vaból. Nagy orosz katonai érdekek köve-
telik a budapesti „kelet-nyugati földalatti
gyorsvasut" kiépitését. Hogy ezaltal a ma-
gyar fövarosi közönség egy földalatti vas-
üthoz jut, az egy mellékes kérdés, ame-
lyet propagandisztikusan ügyesen ki lehet
aknazni es a part „jósagat", „gondoskoda-
sat" megfelelöen ki lehet szinezni a jam-
bor dolgozók elött.

A lényeg azonban a következö . . . A
Duna alatt egy kétcsöves dupla alagüt
épül a földalatti vasut szamara. Ezek lesz-
nek hivatottak a kelet-nyugati vasuti ösz-
szeköttetést az orosz haderö szamara ab-
ban az esetben is biztositani, ha légitama-
dasok következtében az összes fövarosi
Duna-hidak hasznalhatatlanokka valnanak.
Ma Budapesten két olyan hid van, amely
a kelet-nyugati vasuti összeköttetésben
döntö szerepet jatszik. Az oroszok azon-
ban elörelatók es szamitanak rea, hogy a
harmadik vilaghaboru elsö menetében ezek
a hidak es az összes fövarosi köz-üti hi-
dak kikapcsolódhatnak a nyugat felé ira-
nyuló hadi utanpótlasból. A nyugat felé
menö vasuti szallitasok zavartalansaga egy
harmadik vilaghaboruan az orosz hadse-
regnek életfontossagü lehet. Ezt minden
éron biztositani elsórendü szovjet sztraté-
giai érdek, amely minden összeget es mun-
kat megér. Ne feledjük, hogy a két alag-
üt teljesitóképessége óranként 60 vagón
hadianyag, vagy 43.000 személy,

A szóban forgó kelet-nyugati fóvonal
ügy fog megépülni, hogy az közvetlenül,
kitünö csatlakozassal fog rendelkezni a
magyar vasuti halózathpz, ennek következj
tében a haborus szallitasi rendszer minden
körülmények közt fenntartható lesz. A Du-
na alatt vezetö alagutaknak 1952-ig kei!
elkészülniök. Ez magaban jel arra, hogy
az orosz katonai szallitasvezetöség 1952-re
minden eshetöségre készen szeretne allni.

A közlekedés sokat emlegetett megjavi-
tasa e draga beruhazast nem teszi indo-
koltta.

Ezt persze ma mar az egyszerü dolgozók
is sejtik Budapesten. Ezért nem lelkende-
zik senki a bolsevistak Moszkvaból ellesett
„csodélatos létesitményéért". H. HUN.
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A lengyel néphadseregröl
1949. novemberében Rokossowsky tabornagy azzal a moszkvai utasitassal vette ét

a lengyel hadsereg föparancsnoksagat, hogy Lengyelorszagnak adott esetben 1,800.000
fös, korszerüen kiképzett hadséreget keil mozgósitani. Az utasitas megvalósulésa ér-
dekében a lengyel parlement 1950-ben üj védkötelezettségi töryényt szavazott meg,
melynek értelmében a tényleges szolgalat ideje a hadseregnél két, a haditengörészetnél
es a légi haderönél pedig harom évre emelkedett; a szolgalat pedig a 21. helyett-mar
a 20. életév betöltésével megkezdödik. Igy az tij töfvény alapjan 1950. év öszén, egy-
szerre két évfolyam vonult be kiképzésre es emellett az 1949. öszén bevonultak sem
szerelhettek Ie. Lengyelorszagban ilymódon' pillanatnyilag 520.000 ember all fegyver-
ben, beleszamitva a mintegy 30.000 föt szamlaló hivatasos keretet is, A közeljövöben
pedig, — a Szovjetunió utén, — Lengyelorszég lesz a mdsodik legnagyobb, korszerfien
kiképzett es felszerelt európai hadsereg.

A hadkötelezéttség természetesen a nökre is vonatkozik, akik elóképzésük céljaból
6 hónapos kik,épzésre hivhatók be.

A hadsereg fegyverzetét es felszerelését a Szovjetunió szallitja. Az ismét üzembe-
helyezett lengyel hadiipar ahhoz csak alkatrészeket gyart, meiyek a Szovjetunió sze-
reló-üzemeiben kerülnek felhasznélasra.

"A magasabb parancsnoki helyeket javarészt lengyel allampolgarségot nyert, volt
szovjetorosz tisztek töltik be. A haditengerészet ereje aranylag jelentéktelen. Ellenben
mans folyamatban van a legierö jelentos kiepitése, szovjetorosz pilóték tömeges alkal-
mazasa mellett. A péncélos erök szervezésében es kiképzésében a szovjethadsereg 150
fönyi szakbizottsaga tevékenykedik.

Az egyenruhan a lengyel sas egyelöre még lótható es nem helyettesitették a vörös
csillaggal. A hadsereg lapja a „Zolnierz Wolnosci" nevet viseli. (Magyanil: ,,A szabad-
sag katonaja". — ???)

(Az érsekujvérl II, kerékparos-zdszlóalj naplójénak folytatasa. II, rész.)

„ ... Az 1. szazad parancsnoka jelentet-
te, hogy az N. D. felé kiküldött felderitö
jdrörén az oroszok 3—4 géppuskaval es go-
lyószórókkal több oldalról rajtaütöttek. A
jarör két sebesültjével visszavonult a leg-
közelebbi fedezetet nyüjtó terephullam mö-
gé. Itt észrevették, hogy még két emberük'
hianyzik. Dacara az üjból rajuk züduló
tüznek, azonnal visszatértek értük, de mér
osak holttestüket talaltak meg. A megse-
besült Józsa Istvdn szakaszvezetöt es Méri
József örvezetöt a vörösök idöközben
agyonverték, illetve közvetlen közelböl
fejbe lötték, ma j d teljesen kifosztotték.

A zaszlóaljat mélyen megrenditette es
felhaboritotta ez az eset. Eddig csak hallo-
masból volt tudomasunk a vörösöknek
minden hadijogot megcsüfoló, becstelenül
aljas es éllati eljérésaról a sebesültekkel
es hadifoglyokkal szemben. Mostra valóség-
ban is meg kellett ismernünk. Végleg meg-
gyözödhettünk arról, hogy kikkel allunk
szemben. Szomoni lecke volt, de nem fe-
lejtette el soha senki!

S-n még a 16-én ugyanitt elesett Sztankó
Lajos honvéd holttestét is megtalaltuk, el-
temetetlenül es hasonlóképpen kifosztva.
Együtt temettük el a harom hösi halottat.

. . . Februar 19-én. 7 órakor deiült, nap-
sütéses idöben, de csikorgó hiclegben, met-
szö szélben induït el a zaszlóalj W., O.,
P-n at menetcélja felé. Utközben, L-n egy
kisebb incidens tartóztatta fel a zaszlóal-
jat. Mar napok óta feltünt, hogy amikor a
zaszlóalj valamelyik falu felé közeledett,
a szélmalmok vitorlai vigan forogtak, de
ahogy beert a faluba, a szélmalom megéJlt.
Ha a falut elhagyta, a szélmalom is ismét
megindult. Igy történt ez minden falunal
es itt is. Eddig nem lehetett a tetteseket
elcsipni, de most végre sikerült.

Tovabb elönyomulva sikos, fagyos üton
es az Orel jegén atkelve, 13 órakor ért a
zaszlóalj Hf. P. hazai közé, ahol az el hir-
telen minden iranyból tüzet kapott.

Az oroszok a hazak padlasairól ütöttek
rajta az élen, géppuska, golyószóró es gép-
pisztoly tüzzel. Az el Hf.- P. szélsö hazai



moge vonult vissza, ahova idöközben az
elövéd 2. szazad is felzarkózott. Harom
ember azonbaii, akik a tüzrajtaütéskor az
egyik udvar pincevermébe ugrottak be, ott
rekedtek. A megsebesült élparancsnokot,
akit kar- es tüdölövés ért, Kovacs Sandor,
egyik hajtóhonvéd mentette ki, szép példa-
jat adva . a batorsagnak es ba'jtarsiassag-
nak. A leghevesebb tüzben elörehajtott
szanjaval, nem töródve a közelröl, a hazak
padlasairól realövöldözö oroszokkal, bekö-
tözte" parancsnokat, szanjara emelte, majd
vagtaban es sértetlenül visszahajtott.

... A Hf. P.-ban rekedt bajtarsakat min-
denaron.ki kellett szabaditani szorult hely-
zetükböl. A segédtiszt es az elövéd-szazad
parancsnoka megbeszélték a tervet. A ne-
hézpuskanal tartózkodó zaszlóalj-löszer-
tisztes, Rusznyak Laszló tartalékos tizedes
azonnal önként Jelentkezett, hogy ha kap
5—6 embert, azokkal kiszabaditja bajtdr-
sait.' Ez a roharnjarör hamarosan meg is
alakult. Feladata volt Hf. P.-t raegrohanni,
kézigranatokkal hazról-hazra kipörkölni a
padlasokon befészkelödött bolsevistakat.

Kivaló batorsaggal, ügyességgel es len-
dülettel hajtotta végre Rusznyak tizedes a
feladatat, s nyomban a "Szazadparancsnok
es segédtiszt két szakasszal elóre törtek a
községbe, mely rövidesen langban allott.
A harcot a nehézpuska, valamint jobbra,
a dombvonulatra es balra, egy hazcsoport-
ba biztositasra rendelt egy-egy szakasz
tüze tamogatta.

Rövid egy órdn belül Hf. P. meg volt
tisztitva az oroszoktól. Sértetlenül elöke-
rültek a veremben rekedt bajtérsak is,

.. . Kora hajnalban a kelet felöl elönyo-
muló oroszok mèr megkezdték tamadasu-
kat a falura. Mire megvinadt, a sa j at vé-
döallasok mar ki voltak épitve a mély hó-
ban hevenyészve, de az oroszok is özön-
löttek mindenfelól. Erejük legalabb 2 zasz-
lóalj lehetett. Egész nap hulï'amzott a hare,
s oly heves volt a tüz, hogy az utcan nap-v
közben lehetetlen volt közlekedni. Gyalog-
sagi fegYvereken, géppuskakon kivül az
oroszok közepes aknavetökkel es pancé-
losok lövegeivel lötték allandóan es igen he-
vesen a keleti partról a községet. Gyüjtó-
granatjaikkal szamos haz szalmatetejét
léngbaboritottak. A szazadparancsnoki
harcallaspontot^ranattalalat érte, a radiós,
a szakacs es egyTiajtóhonvéd megsebesül-
tek, az épület kigyulladt. Kevéssel utóbb
a szazad szanjait érte telitalal^t.

Késö délutén a hare hirtelen elcsendese-
dett, ez a esend azonban. nem tartott so-
kaig.

Alighögy besötétedett, hirtelen ujult erö-
vel es meg hevesebben tört ki a hare. Az
oroszok a sötétség leple alatt észak felól
is körülkeritették a védöfcet, s 8 harcko-
csival betörtek a községbe.

Nylrö ^zaszlós szakasza németekkel ösz-
szekeveredve es lépésröl-lépésre harcolva

déli iranyba szorult vissza, a falu közepén,
egy dombon épült iskolaig. Szazadparancs-
nokaval az összeköttetést elvesztette. Ek-
kor mor nyugat felöl is körül volt kerftve
a csoport, de szivósan, elkeseredetten vé-
dekeztek. Hajnalig tombolt az elkeseredett
hare, langoló hazak vilaganal, embertelen,
30 fokos hidegben, hérom oldalröl is rajuk
züduló gyalogsagi-, aknavetó- es granat-
tüzben. v.

Hajnal felé a hare ellanyhult, az oroszok
sikertelen tamadasaik utan kezdtek vissza-
vonulni elózö napi allasaikba. A Nyirö
szakasz ekkor parancsot kapott, hogy a
masik két szakasszal együtt vonuljon be a
zaszlóaljhoz. A meg mindig heves ellensé-
ges tüzterületeri' déli iranyba attörve, Nyi-
rö zaszlós reggelre bevonult N. N.-ra a
zaszlóaljhoz.

P. fóhadnagy a szazadtörzs emberei-
vel a sötétség beallta utan, amikor az oro-
szok a faluba betörtek es azt harom oldal-
ról körülkeritették, — a nyugatra levö te-
rephullamokon ment tüzelö allasba. Atül-
erö ellen az utolsó töltényig harcolva, ki-
sebb német egységekkel együtt a község-
tól mar elvagva, nyugati iranyba végtak
dt magukat. Miutan zaszlóaljanak hollété-
röl, amióta tóle N. J.-n elvalt, nem volt ta-
jékozva, csak 27-én reggelre talalta meg,
illetve vonult be oda.

Volt meg egy kisebb csoport, amelyik a
harcók hevében elszakadt szazadatól, és-
pedig a szazad" derék egészségügyi tiszte-
se, Mérkus szakaszvezetö es harom sebe-
sültvivöje, Annak a haznak a közelében,
amelyben ök voltak, egy német golyószó-
rós rajnak volt a védöallasa. Amikor az

- oroszok este a pancélosokkal betörtek a
községbe, a németekkel együtt szorultak
vissza a falu közepe felé, s velük együtt
küzdöttek hajnalig. Felvaltva, h o l a né-
metektöï kölcsön kapott fegyyerekkel har-
colva, hol a sebesülteket kötözve. — Reg-
gel, amikor a hare elült, szazaduk kèresé-
sére indultak, de jiem talaltak mar senkit
A-n. Ekkor a visszafoglalt északi község-
részben, a szazadparancsnoksag szétlött
szanjainal, ami meg hasznalható felszere-
lést, ép elöjegyzéseket, bélyegzöket talal-
tak, azt magukhoz vették, majd N. J.-n at,
•—ugyanis azt hitték, hogy a zaszlóalj meg
ott van, — 26-an délutanra vonultak be a
zaszlóaljhoz.

. . . Marclus 4-én 12 órakor tamadasra in-
dult a harccsop^ort. A zaszlóal] elsó lépcsö-
jében a 2. szazad, töle jobbra hatra az

-1. szézad. A kristalytiszta idöben, a sik
hómezön élesen véltak ki a tamadó cso-
portök (hóköpenyeink nem voltak), me-
lyekre az oroszok mar nagy tavolsagról
megnyitottak a tüzet. Ennek ellenére a

'zaszlóalj tamadasa az elsö „terepszakaszon
aranylag könnyen es lendületesen jutptt at.

(Folytatjuk.)
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BAJTARSI

A MHBK. tajékoztató szolgalata
A „Hadak Utjén" cimü központi téjékoz-

tatónk minden hónapban jelentkezik baj-
tdrsainknél. Célja:

1. Bajtérsainkat kapcsolatban tartani a
vilégesemények fejlödésével, a hazai élet
alakuléséval, a magyar muit, jelen es jövö
sorskérdéseivel, valamlnt mozgalmi éle-
tttnk megnyilatkozésaival.

2. Fejleszteni bajtérsainkban a magyar
sorsközösség, egymésra utaltség es össze-
tartozés érzetét, hogy egymas türelmes
megértésévelésjószéndékü segitségével ké-
szülödhessünk a közös akaratot es egyesi-
tett eröt igénylö nemzeti feladataink meg-
oldaséra.

Ezt a célkitfizést, — marcsak önnevelé-
sünk érdekében is — kizérólag a b a j t a r -
si é l d o z a t k é s z s é g r e épitve kivén-
juk szolgélni.

Ezért munkatérsunknak tekintjUk vala-
mennyi bajtarsunkat es ezüttal is felkér-
jük öket, hogy lehetöleg minél tobben mfi-
ködjenek közre a Hadak Utjan s z e r -
k e s z t é s é b e n .

Felkérésünk elsösorban azoknak a baj-
térsaknak szól, kik kellö felkészültséggel,
gyakorlattal, léhetöséggel es tehetséggel
rendelkeznek ahhoz, hogy a vilégesemé-
nyeket, magyar sorskéidéseket es Hazdnk
mal életét helyes megvilagitasban es cél-
kitüzéseink szellemében vetitsék bajtér-
saink összesége elé.

Mésodsorban szól terttleti muukavélla-
lóinknak, hogy mozgalmi életfink helyi ese-
ményeit idejekorén közöljék a Hadak Ut-
jan szerkesztöségével. Csakis eztiton érhet-
jük el, hogy bajtérsaink szétszórtsaguk el-
lenére is minél többet halljanak cgymas-
ról, kölcsönösen osztozni tudjanak egymas
örömëben es gyészaban, az elszigetelten
élöknek önbizalmat adjon a közösség ere-
je, az egyeseknek hitet es reményt nyüjt-
son az összefogés sikere es egymésra köl-
csönösen, ösztönzöleg hassanak a különbö-
z5 csoportok kezdeményezései es eredmé-
nyei.

Harmadsorban szól azoknak a bajtarsak-
nak, akiknek masodik vilaghdboru ma-
gyar katonal eseményeivel kapcsolatban
barmiféle adat, leiras, napló, stb. all ren-
delkezésre avagy emlékezetböl is képesek
egyes mozzanatok valósaghü visszaada-

• sera. - -
De ezen tülmenöen is értéket jelent min-

den tanulmény, hir vagy személyi vonat-
kozasü közlés es nem megy veszendöbe
akkor sem, ha helyszüke miatt nem kerül-
het a H. U. hasébjain azonnal közlésre.
Minden beküldött anyagot megörzünk. A
tovébbiak soran kiadni szandékolt magyar
propaganda mfivek, bovebb terjedelmü ta-

nulményok es a törlénetiras szémara Ar-
c h t v u m u n k gyüjteménye maris jelen-
tös forrasmunka es adat tarhazat képez,
melynek tovébbi gyarapitasa is nemzeti
ügyet szolgal.

A H. U. t e r j e s z t é s é t is a bajtarsi
aldozatkészség végzi, nevezetesen a föcso-
port-, csoport- es alcsoport-vezetö bajtór-
saink személyében. Anyagi helyzetünk ma
még sajnos nem éngedi meg, hogy havon-
ta minden egyes bajtarsunkat, külön pél-
dényszammal léthassuk el. A bajtérsak
több, mint 10.000-es létszamaval szemben,
egyèlöre csak 5000 példany elöallitési es
szallitasi költsége latszik havonta biztosi-
tottnak. Ezért külön példényszémra elvi-
leg csakis elszigetelten élö bajtérsaink
tarthatnak igényt, mig a csoportkötelék-
ben élö bajtérsak csak korlétolt példany-
szémot kapnak es ezek kézröl-kézre adés
reven jutnak el olvasésra minden egyes
bajtarsunkhoz. A bajtarsak éltal kiolva-
sott példanyokat célszerü tovabb adni
olyan magyaroknak, akik nem tagjai kö-
zösségünknek, hogy azok is megismerked-
jenek céljainkka] es szellemünkkel.

Ugyancsak a bajtérsi éldozatkészség ké-
pezi forrasat az elkerülhetellen d o l o g i
k i a d a s o k (papir, nyomda, csomagoló
eszköz, posta, stb.) fedezésének, A H. U.-
nak megszabott elöfizetési dija, vagy pel-
danyszam ara nincsen. Ha egy bajtérsun-
kat az élet olyan mostoha körülmények
kozé sodorja,, hogy szaméra a H. U. elö-
allitasi es szallitasi költségeinek megtéri-
tése is tehertételt jelent, — ez önmagaban
nem lehet ok arra, hogy közösségiink a
kapcsolatot vele megszakitsa. Ezzel szem-
ben azok a bajtérsak, akiknek életkörül-
ményei ezt megengedik, havonta több pél-
dény költségeit téritik meg es ezzel teszik
lehetövé szegénysorsiï bajtarsaik ingyenes
ellétését. Egy-egy példany önköltségi era,
— étszémftva az éllam pénzegységére —
minden területi megbizottunknal megtud-
ható.

A bajtérsi aldozatkészség anyagi julta-
tésait , , Z r i n y i A lap," -kent kezeli a
központ. Az elszamolésokat idöszakonként
mindenütt felügyelö bizottségok ellenör-
zik. Amennyiben a befizetések tul fedez-
nék a H. U. kiadasait, ügy a többletet a
magyar ttgynek a külföld elötti propaga-
léséra fogjuk felhasznalni. A bajtarsi aldo-
zatkészségnek tehat egyetlen fillére sem
megy veszendöbe, a közös magyar érdek
szempontjaból.

Kérjük bajtérsalnkat, hogy b e f i z e t é -
s e i k e t s a j é t k e z d e m é n y e z é s -
böl t e l j e s i t s é k es ne varjanak a te-
rületi vezetök serkentésére.
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Bajtarsak!
Az elmült ösz óta különbözö sajtó- es röpirat-tamadasok érték mozgabnunkat es fö-

leg annak vezetöit. A témadasok c el j a vilagos: bomlasztani a magyarsag legnépszerübb
es legéletképesebb, antibolsevista összefogésat. Hogy az esetleges eredménynek kik lat-
nak a hasznat, — nem szorul magyarazatra,

Hogy a bomlasztó propaganda a nemzeti érzelmfi magyarsag körében minél nagyobb
eredménnyel hasson, a bazugsdgokra épitett vadakat a „nemzeti lelkiismeret" mezébe
öltöztették. S hogy a hatast elmélyftsék es allandósilsak, kihfvó modorban, nyilvanos
vttét akartak kezdeményeznl.

Nem ttltünk fel a rossztndulatü, de étlétszó szandéknak, Nem vettük ét a nemes cél-
kitfizésttnkhöz méltatlan, ütszéli hangot es valaszra sein méltattuk az otromba es rosz-
szul alcazott ragalmakat. EUenben az összes felhozott vadak kivizsgélasat partatlan
tabornoki bizottségtól kértük, melyben helyet kapott a vadak képviselete Is. Ugy gon-
doltuk, hogy mindazok, akik az egyetemes nemzet érdekeit komolyan ki van jak szolgalni,
szfvesebben döntenek köztiszteletben élló tekintélyek, partatlan vizsgélatanak eredmé-
nye alapjan, mint olyan szócsata nyomén, melyet a szenvedély kezdeményezett.

A vizsgélat befejezését ra j hink kivül élló okok — sajnos — késleltetik. Kérjttk baj-
térsainkat, hogy emiatt ne legyenek türelmetlenek. Ha ellenségeink ki is hasznéljak
üjabb kihfvó ragalmazasokra ezt a hosszü kényszerszünetet, gondoljanak mindig nem-
zettink becsilletére es jó hfrére es a ragalmak elleni védekezésben e g y é n l l e g se
hasznaljék soha azt a m ó d o t es azt a m o d o r t , melyet ellenségeinknél megvetettünk.

AZ MHBK KDZPONTJA

R Ö V I D H I R E K

A r g e n t i n a i f ö c s o p o r t u n k kez-
deményezésére a Fehér Könyv adatainak
felhasznalasaval elkészült a magyar hadi-
foglyok sorsajiak spanyol nyelvfi ismerte-
tése. A forditas munkajat teljesen önzet-
lenül d. K ö v e s l i g e t h y Radó bajtar-
sunk, a könyv kiaddsat pedig a , , M a -
g y a r o k Ut j a" vallalta. A nyomdai
es postaköltségeket a föcsoport bajtarsi
köre gyüjtés titjan biztositotta. A könyv
600 példanya maris ütjara indult.

C h i l e i f ö c s o p o r t u n k vezetöje la-
togatast tett a cjiilei vezérkari.fönöknél,

C a l g a r y - i c s o p o r t u n k (Kanada)
rendszeres havi összejövetelét a Canadian
Legion tanacstermében tartja, melyet e cél-
ból a kanadai frontharcosok szövetsége
bocsajtott rendelkezésére.

A Németorszagi Magyar Iskolabizottsag
aldozatos faradozassal a Bodeni-tó melletti
Lindautól nem messze? Lindenberg va-
roskaban egy haromemeletes épületet
bérelt ki a leendö magyar középiskola ré-
szére. Ez az iskola julius elején kezdi meg
az üj tanévet es felvesz nemcsak- Német-
orszag, hanem a környezö allamok terü-
letéröl is középiskolas fiükat s lariyokat,

valamint az elemi iskola III.—IV. oszta-
lyét végzó gyermekeket.

Az iskola szakszerü pedagógiai vezetés-
sel, a t>ajor kuHuszkormany engedélye
alapjan müködlk es növendékeinek mind
Németorszagban, mind pedig egyes külföl-
di óllamokban is jogérvényesnek elismert
bizonyitvanyt fog kiadni. A tandij es a
kollégiumi ellatas (mosas nélkül) dij a ha-
vonta 20.— DM, beiraitasi dij l,— DM. A
növendékek agynemüt, evöeszközöket es
mosdószereket kötelesek magukkal vinni.

Felvilagositast ad: Ungarisches Schul-
komitee, München'8.,Prinzregentenpl. 14/111.

Bajtarsak! Ez az iskola a magyar jövöt
szolgalja! Hivjuk fel a szülök figyelmét,
hogy gyermekeik beiratasaról idejében
gondoskodhassanak.

K ö z p o n t l m e g b i z o t t a i n k é s al-
landó.munkatarsaink té'jékoztataséra meg-
küldöttük sz „E. S." tajékoztaitó szemlé-
jét. A mellékelt kérdóiv kitöltése es a
megadott cimre való beküldése kivénatos.

Az MHBK anyagi csoportja jünius else-
jével megalakult. Cime: München, Maria
Theresiastr, 19/1.

,,Orszdg nincs mar, de magyarok még vannak!"

HADAK ÜTJAN, a Magyar Harcosok Bajtarsi Közössëgének Központi Tajékoztatója.
KIADJA: az M. H. B. K. Téjékoztató Szolgélata.
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20198/132 12 Februari 1951.

^/
In aansluiting aan rapport no* 20172/132 van

/8 Februari 1951 kan hat volgende worden medegedeeld J
/ Op Zaterdag 10 Februari 1951 omstreeks 15«,00 uur

kwamen de heren Gsatordai en Moei van. de Hongaarse
Legatie in Eederland te He er Ion aan. Zij reisden per
eigen auto met een Nederlander als "bestuurder en
begaven sioh naar Hotel Rest&urant Heerlandia» ge-
legen aan de Saroleastraat noe 14 ta Heerlwi, waar
Bij als eerste ontvingen»
J e s s Q ^Alsbeta, geboren 18 October 1915 te

huwelijk van Hongaarse
nationaliteit, inwonende echtgenote van:
B u *" JjL_LjLr» -JQ̂ Piïi» geboren 11 Januari 1304 te

' " werkzaam bij de NederIsndsche
Spoorwegen,'wonende te Geleen, Markt

Volgens verkregen inlichtingen liep het tussen deze
drie personen gevoerde gesprak over de door Mevrouw
Burglar binnen afzienbare tijd te houden lezingen
met als onderwerp: "Het leven in de landen achter hst
Ijzeren Gordijn". Dese lesingen worden vermoedelijk
gehouden te Heerlen en Roermond* Voor dit doel werden
haar beschikbaar gesteld? enige boeken, tijdschriften,
brochures ens. Verder werd haai- toegezegd, dat een
voor dat doel geschikte film beschikbaar zou sijn„ Of
nog meer onderwerpen werden besproken, kon niet worden
vastgesteld,
-̂ ' Te 16*00 uur werden ontvangen de afgevaardigden
van de .Hongaarse St« Barbara-Vereniging te Haerlerheide»
Dit waren: __
De Voorzitten """" T~ " ~~
K a l f i c s. Gyorgy, geboren 23 Hovember 1899 te
«MIHI -rayfm•• iaj.i. . «.«̂ 1 nMtn».au.i ,»«n.̂ A«..̂ »T.*KavjT-**««**-MiL* V . - . * . * . i -*-» -

, werksaem op Staat smijn Bmma onder n.o0
1175, wonende te Heerlerheide, Koekoekstraat 25*
Ba Secretaris?
5^!-S_£^x_J!î 22 s geboren 13 Maart 1915 te Moes (Dld.
Hongaar s werkzaam op de mijn Oranje Nasïsau. IV,-onder
no.e 29» wonende te Heerlerheide, Blandstraat 71«
De Penningmeester s
Y^j^j^a-^jJpazef, gsborsn 19 Februari 1904 te Zenta,
ÏÏolï^ar7in1raIlHê~"raijnwerker, wonende ts Heerlerheide,
Reestraat 9.

Gedurende het onderhoud werd de afgevaardigden
medegedeeld, dat op 15^Blaart 1951 te f a Gravenhage
enigesins feestelijk de herdenking sou plaata vinden
van de Hongaarse Onafhankelijkheidsverklaring* De
bedoeling was, op JLB, laart d.asv0 eensolfde feest-
avond te Heerlen te organiseren, ten behoeve van de
in Limburg wonende Hongeren»



Ook werd een beroep gedaan op de hier te
verblijvende Hongaren om terug te keren naar Honga-
rije. De heer Mooi drukte zich hierbij als volgt
uit: "Jullie'zijn dome Jullie worden hier door de
kapitalisten uitgebuito In Hongarije werken jullie
tenminste voor de gemeenschapo

Op de vraag van een der aanwezigen, of het
momenteel wel zin had, over een feestavond in Maart
te spreken, dit in verband met de door verschillende
Westeuropese regeringen genomen maatregelen tegen
de Hongaarse Legaties, deelde de heer Osatordai
mede, dat dit represaille-maatregelen waren, die
in Nederland niet waren te verwachten, aangezien
de verstandhouding tussen de Nederlandse vertegen-
woordiging in Hongarije en de Hongaarse regering
goed was o

Verder werd de Vereniging van Hongaren alle
steun, ook financieel, aangeboden, ten behoeve van
studie en feestavonden. Om te beginnen werd het
Bestuur een flink pak propaganda-materiaal over-
handigd*

De bijeenkomst was te ongeveer 19o00 uur ge-
ëindigd, waarna het gezelschap uit «a Gravenhage
en Mevrouw Burgier vertrokken, 2 i j gaven te kennen,
deselfde avond terug te keren naar »s Gravenhage0
Uit de gesprekken viel af te leiden, dat Mevrouw
BUï'gler slechts van de gelegenheid gebruik maakte
om haar woning te Galeen te bereiken* Dit ver«
moedelijk met het oog op de vrij grote hoeveelheid
boeken, tijdschriften, ens. die sij te vervoeren
had.

Het doel van dit bezoek kan vermoedelijk als
volgt worden samengevat: -
1. Voorbereiding lezingen, te houden door Mevrouw

Burgler»
2» Voorstelling van de heer Moei aan de aanwezige

leidende Hongaarse figuren in de Mijnstreek.
3P Bespreking feestavond te Heerlen op 18 Maarte
4e Aansporing tot grotere activiteit van de in

limburg wonende Hongaren ten opsichte van de
huidige Hongaarse regering, in het bijzonder
het bevorderen van terugkeer naar Hongarije»
Hier kan nog aan worden toegevoegd, dat de

in rapport no* 11/277/132 van 16 November 1950
genoemde Mevrouw Koifcai, volgens verkregen in-
lichtingen, thans de naam voert van Mevrouw Franko

rtv.u-{- De in dit rapport genoemde Mooi was,, volgens
zijn mededeling, na de val van dërëgering Bela-Khun
naar Frankrijk gevlucht» Ha a Maar 25 jaar gewerkt"
te hebben, was hij, na het aan het bewind komen van
de hui<%e Volksr e gering, naar Hongarije teruggekeerd
Zijn persoonsbeschrijving is als volgt:
Geslachti mannelijk.
Ogenschijnlijke leeftijd» 40 a 45 jaar*
Geschatte lengte i 1,78 meter0
Kleur van het haar» grijsend,
Bijzonderheden: lange rijzige figuur; droeg te
Heerlen een bril„



PIENSTGBHEIM.

20172/132. 8 Februari 1951.

'i-l
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Yernomen werd 8 dat de waarnemend Consul van
Hongarije, genaamd Mooi, aan de in de Mijnstreek
wonende Hongaren eWB*s1SKÏ13ven gestuurd heeft, waarin
hij bericht, dat hij voornemens is, a»So Zaterdag
10 Pelxruari 1951 naar "aerlen te komens om kennis
te maken en diverse problemen te besprekeno

De Gons ui-Generaal van Hongarije aou terug-
geroepen sijn en Mooi ia slechts waarnemend, in
afwachting van de benoeming van een nieuwe Oonsul»

De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat Mooi
besloten heeft, dit bezoek te brengen in verband
met de beperkende bepalingen, die aan Hongaarse
buitenlandse vertegenwoordigers in verschillende
landen zijn opgelegd.

Indien deae bijeenkomst doorgang vindt, aal
U toZot, hierover worden bericht.
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Verbinding No. 84.
No. 126/1950.
Onderwerp: Activiteit van een culturele
, «s-Gravenhage .

DIENSTGEHEIM.

Hongaarse club te

i JUKH95Ü

Tan'1 bei rouwbare zijde werd vernomen,*AGDI t
cffg

«s-öravennage en omgeving -woonachtige i Hongaren en personen
van Hongaarse origine propaganda worétt gemaakt voor een Eon-
gaafcse Club , welke zich niet ae t politiek, doch uitsluitend
met culturele aangelegenheden bezighoudt*

Elke laatste Zaterdagavond van de maand heeft deze club
een biJiéëitkóiiiBÜ: in h^ ir Caf ê"̂  Restaurant » :Bosohlust * aan het
Be zuidenhout 'Ho. 2 te :dèn Haag.

Tot deae club benoren Jo; a*
Antal Sivirsky, lerè.ar' in de-Sederléndëe taal, wonende Arnhem-

sestraat No;23 te SóMeve n i ngen ;
G. Segedi, beëdigd vertaler, wonende Elandstraat No,75 te

den Haag; ~~~
een aekere Kapitany, die ingenieur is in een fabriek te Tiel;
een Hongaarse kleermaker, wiens naam niet bekend is geworden,

doch die werkzaam is bij de Fa. Weisz & Wert-
heimer, Anna Paulownastraat 2Öa te den Eaag

^en
een zekere Gerritse uit Eindhoven, die in dienst is geweest

bij het Amerikaanse leger en die uit dien
hoofde in Hongarije en Roemenië vertoefd zou
hebben. Laatst genoemde is plm. 25 jaar oud.

Bij de eerste bijeenkomst van deze club zouden 6<5k leden
van de Hongaarse Legatie in K ede rl and zijn geweest* Deze bij-
eenkomst werd door plm. 40 personen bezocht. ( De i. d. te
den Haag werd enige tijd geleden met een en ander in kennis
gesteld ) Nadien werd het volgende bekend:

Op de Op 29 April 1950 gehouden bijeenkomst was <J6k de
in den Haag woonachtige kleermaker HóVvath aanwezig. Na afloop
van de samenkomst heeft men zich tecoft gezamenlijk naar het
Restaurant n Sl«wa w begeven( Lange Eoutstraat 3, den Haag.)
alwaar enkele musici Russische liederen ten gehore brachten.
Enkele lieden van voormeld groepje, die behoorl ij k"aange scho-
ten M waren, begonnen hierop luidruchting in de Russische

taal mee te zingen. HóYvath vertelde die avond in een vertrou-
welijke bui, dat hij aan de leiding van de comoiunistische Par-
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tij in Boedapest een schrijven h£fó[ ' gericht;, waarin hij ver-
zocht had hem een Hongaarse re'ispasTte verstrekken. .. Hierop
O ' ' 'SlsyïJJÏjJJÜ i!33 OÜ^ j l i i i jv l^O.h. ' aT^-'aö.r;.U'/ ^ „ •;,.,«,* HO 'O ' ' S s y ï J J Ï j J J Ü i!33 OÜ^ j i i i j v l ^ O . h . ' aT^-'aö.r;.U'/ ^ „ •;,.,«,* HO 'zou hem geantwoord zijn, dat ,zu-lkö volgens de uifegeva.afrdig-
Aa voorschriften nieif mogef i^k' was, doch dat hij er h£$ bes-
"tê* aan deed ""om v rij willig "naar Hongarije terug te

j.l. in het gebouw
door de Legatie

werd gegeven.
Sivirsky en de

Wertheimer werkza-lïfi-iïïf 4B5
nog de journalist

Aau:i de. pi|Lti8ke3be|rouwbaar]ap|§,vaft verschillend ^-
den van voorme^dj|9H9ngaarsf0C5rab,,izo|a) twijfel bestaan. Een

.woon^l^f |Qnfaren verspreide
. e ü 3 tevens hierbij aan te treffen.^

^£*.-L,
£J &.'-.-^X

•.•;;. w o II

/ i^Io d.f;j tv; .L' ;: .* ïo ;e_ 0:1;..,;..;. ; . - • , . .
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RAPPORT
voor C.

f>

Nr. : 702

\: Oprichting nieuwe Hongaarse Club.

OP KAART

PAR:

In aansluiting op onze notitia no. 683 (ACD 80945) delen
wij mede, dat de oprichtingsvergadering van de nieuwe Hongaarse
Club werd bijgewoond door ca. 17 personen. Behalve enige leden
van de legatie en de initiatiefnemers waren aanwezig, o.a. een
zwager van HORVATH (naam onbekend), die een felle communist zou zijn
en in contact zou staan met BAEDOS, met wie hij gedurende 10 jaar
in Frankrijk schijnt te hebben samengewerkt, voorts Mej. MEKDI,
CSIKOS, die kleermaker is en communistisch georiënteerd. CSIKOS
werkt bij een finaa in de Anna Paulownastraat.
In ons vorig rapport meldden wij, dat KIRSCH de compagnon was van
GKÖNSFSED (niet flfHÜNFELD) in een zaak van instrumenten voor tand-
technikers. Uit andere bron vernamen wij echter, dat KIRSCH portier
zou zijn van Hotel Centraal. Hij zou een felle communist zijn.

De vrouw van MOOR, genoemd in rapport 683 moet eveneens
een felle communiste zijn.

, 11-3-1950.



RAPPORT van KB
voor C.

Nr. : 683

Betr.: Hongaarse Club - Lffijfe^^-j
5ACO/ ' ̂

1950

\n het najaar 1949 is uit Hongarije de opdracht

gekomen in Nederland een communistisch georiënteerde
Hongaarse Club op te richten. „

Aanvankelijk schijnt BOLONYI hier weinig heil
in te hebbeu gezien. Toch zou thans een dergelijk plan
ten uitvoer worden gebracht. In elk geval heeft op
18-2-1950 de eerste vergadering plaats gevonden, waarbij
Le vorming van een nieuwe Hongaarse club besproken werd.
"Bijeenkomst wordt gehouden in Boschlust te Den Haag.

De organisatoren zijn HORVATH, v.d. Spieghelstraat 33
Den Haag en Lajos MOOR, Vondelstraat 194 Den Haag.

* " Hbrvath is een communist, zijn vrouw is lid van de
Hongaarse damesclub. Het echtpaar is bevriend met BARDOS
en echtgenote. MOOR is geen communist.
Is een arme Jood, wiens paspoortverlenging verboden is.
Hij is erg ziek en heeft waarschijnlijk niet lang meer te

U. . Bleven, <,
O %* ö/TVerder zekere KIRSCH, Ahornstraat 27 en GRDENIELDT, die

bekend staan als communisten. Zij hebben een zaak van
instrumenten voor tandtechnikers. Op de avond zelf ver-
schenen ca. 28 personen. De uitnodigingen waren verzonden
aan personen, die niet als uitgesproken anti-communisten
bekend stonden. 'Zo hebben b.v. ook de Hongaarse zigeuner-
musici uitnodigingen gekregen. SZEQJDI heeft waarschijnlijk
bij vergissing ook een uitnodiging ontvangen.

KB, 27 Februari 1950.


