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(!n mint Je5enyée l:'ál , volt m. kir . csenuör fótörz•órmt•ter ,ünnepélye

sen kiJelentem ,hogy az alant i r t t örténete t, az igaz valóráviak meg
feleluleg ,-Ub.) irom le- sorrendben ,allo!>J' az meg i•. történt : 

194?. uecember 24- én e•te 6 órakor érkeztem meg Gráczba , kettő 

lórogatu ecnos kocsin csaladommal . Walburgkirchenból i ndultam azzal 

az elgondolá••al ,not,Y aagyarországra megyek. Amikor Gráczoan az ango

lok ielni vták figydmem a sok határincidensekre ,Gráczban telepedtem 

le, a Táge r épitészeti vállalatnál kaptam kómi vee munkát . 11!,Y évig 

lebombázott hazakba laktam,majd 1946 december 30- án ,Geiuertürteli 

mawar barakba költöztem ,8"61 mar 12 magyar cAaláa lakotg 

Grácz nem nagy , de mégis n1J.t;yvarusiae , tele csipkeAzerü ,maJdnem azt 

monahatnánk , Ialuei barát•ágo•á,,gal . i<zok az évek amiket ott töltöttünk 

tele voltak koplalá•cal . i< grácziáknak i s ,meg nekünk i• ,akik a mene

kültek eovány ko ztját ettük . felejtnetetlen évek voltak azuk ,mert át

rBbJOLta a nyomoru•ác,o• életet az a boném ,mindent megboc•áJtó kedély , 

amivel a jó steJerok néztek az életre .Hála• V"tjyok Grácznak ,mert nai,y 

é• maradandó leckét aaott az emberi türelemből és a jó akaratból. 

(!'em volt könnyü az életünk .Aki nem vul t nellé zieoti munka• az 

aliL kapott valami kis huct a Jet>Yeire.rersze azért JUtott ilyen is, 

c•ak ÜLyeokeuni kelle1.t . bem ;ekete Jegyekre gondolok,meri azol<lJOZ 

pénz kellett ér az nem volt . lle akadt má• leuetöség i• . lt,.) pélu„ul 

a -.ura folyó tulsó pariJán elterülö varusrészt "Buuanak" keresztel

tilk el, e o•i volt et>Y kis korcr.ma , ahol c•oaálatos birka pörkölt~t 

lehetett kapni , awiuez nem kelleti Jegy. ~abY aua&ot ám ij" olcoón! 

~lét, volt e~, e&é•z napra_;} 
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Aki csak evett a birkapörköltb61 azt mondta:"Hát remek volt 

ez a birkapörkölt" . Mag_)arosan ké•zült,mert az öreg "'himmer blicsi, 

a kocsma tulaJdonos felesét,e Butgerlandból származott és bár e151 szót 

sem tudott mai;yarul , de magyarosan fözött . hatalmasak voltak az aaagok , 

ig~n olc•ó is,ii:;y a kis korcsma napokon belül mSg.)ar szigetté változot 

"'okan voltak közötiink olyanok i e ,akik uáztartáct vezettek.Legtöb

ben a volt hadifogoly barakokban laktunk,ahonnan a poloskákat ugy 

le11etett volna kiirtani ,ha az egész faalkotmányt porrá égetig. Ili 

bizony egész nyáron vakaroztunk. 

A ki• korcsma tulajdonosa /:„himmer bácsi:/ néha elővette trom

biiáját,mert nogy valwnikor egy k . u.k. katonazenekarban játszott 

és tele bömbölte vele a ilelyi•éget.bzt nehéz volt elvi•elni,de a pör

költ megérte .Mindi g megdic•értük , amire rém bü•zke volt é" utána 

nat;Yobb adagokat küldött a pörköltből . 

fI.947.Julius és augusztus hónapokban volt a let,11"Gyobb száma a ma -

gyar menekülteknek , akik majunem mezitelenül,semmi nélkül,csak puszta 

életüket mentették . Ilyen állapotban érkezett 20 csenuór bajtár•,a 

többi száz met, száz civil magyarral együtt Gárcz városába. 

Különösen a c•enaór•ök kerestek fe l a magyar b1>rakban é• kérték 

segit•ég met,munkába való elhelyezéshez.Leg•öbbjüket elhelyeztem 

kómiverek mellé mini •eGédmunká•okat ,akik pedig továob menni kivántak 

azokat ellettem tanlicc•al ,utikö lhét;gel é• pár napi élele. . .mel. 

Bán1ai Józ•ef lov.csenaór szaki;•zvezetó i nditványára 1947 . junius 

21-én ,a fentebb irt kis korc•mában az ~lábu irt c•enuórök Jöttünk 

ö••ze azzal a szándékkal,hot.,Y megalakuljunk valami •egél;ezé•i ala

kulatként ,ilogy közösen ö•ozeadott pénzen tudJunk •euiteni a még 

érkező és várható menekült bajtársako~ 
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IBészt vev6k : 1. Jegenyés Pál és 2. Rétháti István iótörmök. 

3.Nász István törm. 4. Eszee Ferenc ,5.Kis• .llikló• ,6. Körm•ndi Jáno• 

órmesterek ée 7. Báníai József szakaszvezetó . Dr. Báldy Béla ujsá&iró 

is a mi cooportunkhoz tartozott akka~ 

De mivel aboan az idóben renuki vüli helyzet volt ,sem gyülekezésre 

sem szerveszkcdésre engedélyt kapni nem lehetett.Igy a rend6rkapitány

ságon azt aJánlották,hogy korcsmai asztaltársaság,en&edély nélkül 

mükö dbe tünk. 

A fent irt ki• korcsmában alapitottam meg a"Magyar Királyi 

Coendór Bajtársi Asztaltársaeágot~ A hat csendőr egyhangulag Jegenyés 

Pál fótörm-et ,mint ÜQVezetót és levelez6t megválasztot.tak. Kiss 

.lliklós ér Bániai Józoef voltak megválasztva ,mint pénztár ellenórök 

.llinnegyikünk ,et,yenként 10 »hlllinget adtunk,iBY 70 .>hilling volt. az 

első ö•,zebevéte~ 
~okban az idókben voltak tömeges menekülések .llat,yarországból 

Ausztriaba. Az osztárk hatóscttoknak volt egy rendelete,amiszerint 

azokat ,akik a határt utlevél nélkül lépik át,el kell fogni és 2- 3 

heti szabadságvesztés•el büntetik . JU11ikor tudomásomr a jut.ott ,hogy a 

gráczi rennórség fogdáJában 24 magyar men ekült van , felkértem Dr. 

Béldy Béla menekült UJBát;irót ,hogy le&;en a •egitrégemre a mat,Yarook 

kiszabadit.á•ában . Mi Jegenyés Pál,Hétlláti Ietván és Dr .Báldy Béla 

megjelentünk a rendór a~itányságon ér Dr . Béldy Béla Jól bírta a 

német n, elvet,s kie•zközölte ,hogy h 24 mllnfkült magyart kiengenték . 

bzen menekült c•oportban 3 c"en<!Ór baJtárs is benne volt.A 24 mil.gyar

ért mi uarman vállaltuk a feleló•éget,hogy lakasról,munkáról és élel

mezé•ükrói gondo•koáunk • 

.t.zt. a c"oportot i• ,mini a l e1., többJét ,elvitetik :tanti ki•koc•mába , 

allól Jótakatt.uk óket iinom birkapörkölt.tel,maJtl er;y ré•zét munkába 

helyeztük,a töboi rérze peáig,akik tovább m•1u1i akartak ellát.tuk őket 
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tanáccsal ,utikölt•ét;llel és egy napi élelemmel . lde iglene~en a magyar 

barakban ,egy nagy szobában kaptek közö• laká•t . 
z elfogyasztott birkapörköltet , a közöspénzb61 fizetiem ki,nem 

pedig saJát pénzemet költöttem a menekültek~ 
fE:'íenii kiskorcsmában szoktunk heteként ö••zejönni . ~agyon anyátla

nok voliunk . Voltak közöttünk olyanok ,akik az egybe(>Yülteket tájékoz

tatták a világe• eményekról,a hazai hírekről és általában amire csak 

kiv~ak volt~ 
Eooen az időben B csendőrti s zt t artozkodott , illetve lakott Grácz 

városában ,külön-külön lakánokban: 1. Zirczy Józ•ef ezds . 2. Gunda 

Gyula gh. alezua. 3. Elekes Laszló szds . 4. Hollády Ernő szds . 5. uza

lánky László gh. szde . 6. Petry Frigyes fhugy . 7. Forray Zoltán hdgy. 

és B. Talthy Zoltán gh. zls ., Ezen B tiRzt közül Tajthy Zoltán zls . 

lakott a magyar barakban . Abban az időben Karssay Jenő alezdo . urat 

nem i smertük . 
U1 mint a C•endór BaJtársi Asztaltarsaság ügyvezetoJe ,miui a B 

tiszt urat egyenként , lakásukon felkerestem és kértem óket ,no&y vegyék 

át az asztaltarsasag vezetését és irényitásat . ~aJnos minuet;Yik ki

tért a kéresem elől. Nem lehet r6J ta csodálkozni hiszen j av . ow1 

folyt a menekültek hazaszállí tása .Ezer ve szély között letartoztatás, 

kiauatás otb . lebeget miuueki agyában . 

Jóideig tiszti vezetés nélkül müködtiink ,elég eredményesen ,mert 

már annyi kis pénzük i s volt az auomW1yokból,nogy e&Jes bajtársakat 

ellátuk kamatmentes kölcsönökkel . 

Eboen az iuóben már 50 c•enuór bajtáre •al tartottam fenn a magán 

- névnélküli-levelezést , inuigó papír sok•zorositással .Teuát a baJtarsi 

levelezés 1947 . évben már iolyt ,ceak mét; neve nem volt a levélnek. 

Egyik ilyen találkozón felkérte m Dr . Báldy Béla uj•ági ró bajtársun

kat ,hogy nem- e tuunánk mi egy ki s tájékoz~ató uj sát,ot kiauni. Csak 
hogy leg~en magyar betü az emberek kezében . Dehogy nem tudnánk ,vl t a 

felelet . 
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Gyüjtöttem a nzemélyi hireket, a magyar olvasókat,mert előfizet€• 

nem volt.Vásároltunk egy sokszorositó gépet,mert már indigóval i gen 

lascan ment az irás.Jlokszorositógép alá az első példány kis uj•ágot 

Dr. Béldy Béla gépelte stencilbe,ami 4 oldalon vol~ 
Több•zöri találkozón vitat uk,hogy eru1e 1< a névnélküli kis uj•ág

nak jó volna nevet adni. s ugy kibocsáJtani . Voltak javaslatok,de nem 

ellot;atlhatók. 
{!gy alkalommal beszélgedtem vitéz ~ubik Károly prelátus kana-

nokkal ,akinek emlitettem,hogy van egy levelünk, • nem találunk neki 

nevet.Akkor már megfog.U.mazott 4 oldala• levelet muatatom neki, aki 

azt kérdezte: llogy kinek akarjuk elküldeni a levelet? li!ondtam,hogy 

a "batársaknak". Akkor legyen "Baj társi Levél" a neve . Természetes 

mebáldotta.Igy született meg az első Bajtársi Levélé• az első 

mat;yar ujság az emigrációban . Ami 1948.november 20-án már ki i s 

adtuk,nem csak baJtár•aknak ,hanem mindenkinek,aki olvarni akart. 

~l is fogyot1 minden példány,jöttek a rendelések és auományok s alig 

győztük nyomni a Bajtársi Levelet.Ennek a B.L.-nek a szerkes ztésé

nél már vitéz Karassy Jenő alezd•. ur i • segédkezet~ 
1':!948.október hóban,agyik va"árnap,amikor mi•éról kijöttünk a 

templomból,mi c•end6rök egy csoportban álltunk,szemben a kiJáratial 

é• figye ltük az ujjonnan érkezetteket .Egyezer ceak Bániai Józ-ef lov. 

ozkv. ielhivta fit;.)elm~we t ew alacsony termetü,igen rosszul öltözött 

ewénre ée monuja : az is c•endőrtio zt,n~ vét nem tudja. í!ozzá mentem 

•1<abály•zerüen Jelentkeztem nála, s 6 i • bemutatkozott:vitéz Kar•say 

Jenő m. kir .c•endór alezreues .Nyomban felkértem alezredes urat,hogy 

Vet;Ye át az A•ztaltár•a•ág vezetésétrtb .Közoen kifeJte ,tem az eddigi 

müködé•ünket.Többi csendőrök is bemutatkozotik ér utana elmentünk 
a ieni irt ki• koc smába ahol egy jóadag birkapörkölt é• pár pohár söI 

elfogyasztása után uj-ti "zt•ég -titkos-választást hajtottunk végre. 
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! gy a m.kir . Csendór Bajtlir•i Aeztaltlirsaság vezetője vitéz Kar~•ay 

Jenő alezredes , Ugyvezetó ,levelezó és pénztliroa: Je 0enyé• Pál fótörm . 

~énztár ellenőrök : Eszes Ferenc és Ki• ~ Miklós ór meoterek. Tehát itt 

lépett be vi téz Kar•eay Jenő alezredes az 1947.j unius 21-én me galakult 

M. kir . csendór Ba;társi Asztaltársaság-b.!J 

1949. február 13-án vasárnap emlékezett meg a grác zi l!KC~B T. a feb

rulir 14-iki csenuór napról. A zsuiula•ii; megtelt t eremben a oa; társi 

ö• • zetarto zW1dóságnák l él ekemUó 14ei;nyilat kozáeai játszódtak l e . 

Vidékról é• Graczból tömegesen ;elentkeztek az egymást már régen nem 

látott c•end6r bajtársak és az A•ztaltár saság által rendezett emlék

nap szép probiamját könnyes szemekkel és megtért lélekkel hallbatták 

végig. 

vitéz Karssay Jenó vezető beszéde: 

„ második vilát,háboru az 194J.má;u• b6 9- én történt felté •elnélküli 

mei,adasral véGett ért . ~lmult a harci zaj ,de valóság lett a nemzeti lé

tünke t i • íenyegetó vörö• wátán t érnyerése ée számunkra még •ulyosabb 

l étieruttartás és küzdelmekkel ma i s tartó emigráció .Eduig még arra 

sem volt alkalu.unk ,hogy ös•ze JÜJJünk ápol;uk a c•enuór nai;yomanyokat 

ho""uk ielszinre a mult emléke it.A mai na,pal ezt már elértük ,mert 

ös•ze;öhünk ,hogy február 14-ról a c·endór naprol emlékez<.ünk.Hem 

ünnepelünk ez alkalo JUnal ,uanem emlékezzünk és imátkoz,.unk ! Emlékez

zünk murt ar1i.ak a m. kir . c•endórséi,nek csend6rnapján jöhettünk ös·ze , 

mely 1881 . feoruár 14-ivel,megalapitásának t örvénybe i ktatáca ót a ma

t,Yarrá let•,az in volt mina.ig és az i s marad örökké .Tabja ö•szenótek 

a lllhgyar libzával ,annak alkotmányával ée népével !Biztosították a ttlr

vényes renaet , eB,Yéni és közszaoadságot , jelentették a tel;es bizton

ságot . Békében őrködtek liazánk uatlirain belül,kint a !Jai."!ir•zéleken , 

háboruban pedii, a tábori r endé•zeti szoli,álat maradéktalan telj er ité

sével a magjar honvédség ütőképe••égé t !okozták én biztosították. 
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A békénnek harco·ai,a háborunak katonái . A szolgálatuk teljesítménye-

ként eli ·meré•ként rendszeresitet te a let;íelsóob liadur a Csendórnapot, 

törvénybe iktatván 1934.évben a február 14-iki csendőrség megalapitá•á.

ról renuelkezó törvény szentesité•i napját . 

Mit Jelentett a c•endörnap otthon ? Jelentett egy egé•z évből 24 

órai teljes pihenést ,ha csak nala•zthatatla11 szol5álat telj ecitáse 

mást nem követeltek : jelentette az Ictennek való hálaadást , teplomaink

ban ,dir zki vonulárainkat a hősiemlékmüveinkllez , diozruhában és fényes 

ragyogo kalpaggal ,a jobuW<: jutalmazása ,kiválóobak kitüntetését,végül 

8!;Y közön lakomát ,melyben a honvédséú küldöttei ,polgári előkelősé-

gek é" a c•nedór•ég tagJ ai összejöttek ,hogy a közös magyar sor•ról 

elbeszélges•enek ,ápolják ezalkalommal is együvé tartozandóságot, a 

bajtársiasságot. 

i;e mit Jelent ma ? llem jelent pil!enést ,mert lelkünk háborog, ma 

csak lelki •zemeinkkel látjuk kür,zó mellett és harsány vezényszavak 

pattogása közben áiazes egyenruhában iel vonult egységeket .Ila kevese b

ben i• JöttUn ö•"ze ,mint odahaza,sokkal •zerányeilb keretek közöti , 

egyenruhánk helyett polgári öltözetben és ju•alma"ás ,kitüntetés, lako

ma nincs. Elmarudt tellát az ünnepie• külső és küleőoég , de a lélek , 

a mat;;tar csendőr l élek el nem aludt,továbu él , sót imádságoWI megeró

södve ,megacélosodva c•endüt össze az otthon met;nem &.lkuvó mae;yarokéval. 

A mult ielidézése bőseinx emléke é• az I stenben való redithetetlen 

hit ao erőt a további kitartásra a JÖVŐ na.,y küzoelmére . 
1 

.ll sors ugy hozta,hoi;y a c••nu6roé1:,et az ottuoni vörös uatán m4>r 

kezuetben ieloazlatta. BaJtár•ainkat kivételnélkül mebuurcolták,megki

nozták,kiválóuoakat szaoau•á(>vesztéssel aulytották ,eót életüktől 

meb1o•ztották . lgy az urrá lett söpredék kénye kenve szerint 5lirázdál-
1 
kodott,törvényeinket a nekik tets ző módon formálnatják , szab&.don ra-

bol puoztit mindent szerte a hazánkban,wnit azelott évpen a csendőr 
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becsül etes szolgálat teljes i té•e miatt senki meg nem tehetett . 

Gondterhes iáóket élünk s nem tudJuk mit hoz a nolnap.~orsunkat 

az I sten irányítja s nem mi mat>unk l hontalan•át,unkban nánykódunk 

mint nagy te&eri vinaiban a ki• lé lekmentő c•ónak ,Lesz ki partra ér 

közülünk , lesz ki el•ülyed ,megeemmi sül . ltt az id6,hogy me&•zoro•abbra 

hely zzük bajtar•i ösrzetartozand6•águnkat . Helye van kóztünk minden 

olyan magyarnak , akit korunk viharai jobora- balra nem in&atnak :aki 

meg ;J-Oá állni a Kr,ztus i erkölcsi ség és önzetlen h"'zas zere tet magas

latán . Támaga•suk a g:yengébbeke t ,önsünk erőt a csügt•Uókbe ér •zi ttsuk 

állandóan a r eményt. 

194':1 . máju• l-én kitünoen • i kürült baJtárei találkozót rendezett 

Asztaltársa•águnk Gráczban ,melyün még Orueö•zturicnból , K~intiából 

más távoli vidékoról is meg Jelentek baJtár•aink . inu egy sza•z 

jelenlétében beszéltük meg a c•nedőr baJtársak tömetes és JObb élete t 

biztooitó elhelyezés lenetósógeit . ~inuen reményünk meb van arra ,nogy 

baJtársaiiJi: már a közelebbi jövőben iax szerveze•i móuon , tisztessé

t;e• iiztl té• mellett eltuunak heljezkeáni.Tfil·gyalá•ok mé„ folynak 

milyen bizto•at t.udunk mi nuenkit ki érte•itünk .Ö••ZllJÖVetelünkról, 

minuen OaJtárs azzal az ér zé•-el távozott vierza ottllonába ,nogy az 

Arztaltár•a•ág jó munkát végez , a1J1ikor a c•endór bajtareákat ö•szefogja 

és a ré&i baJtársi •zellemet ápolja körünkben . zóta bdérkezett leve

lek közül, ei;y kartiai b"'Jtársuk leveléből idézük az aláubicJcat. 

"Joet, kell ,hoi;y kö•zönjem azt a keclvee é'té • ,auit a btiJ tar•i köruen el

t ölteni módom volt.Az"al a iele u.elő érzé••el tértem vi• t za, ' " sza

moltam be az itteni b„Jtár•aimnak ,ma„yar cs•„d6r a •zamüzetérben 

a Kenyéruondok tenu•rében,sem szünt me~ mat;Yar c·enuo1 lenni .hisszük , 

hot;Y ezt az álaáso• munkát ,alllit az A•zt.Utáraaeá~ ul kezuett ,melynek 

kiváló munkája már szél e• kórökben i•meretes ,eiker iot;Ja koronázni , 

Uf;Y legyen . 
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1949.juliue 21-én emlékeztünk me5 az A•ztaltáreastit, két éve" év-

ioTil.uló l áról: 

1947 . juliu• 21-én hét magylil" c•endór jött ö••ze urácban ,uogy el

ve••en "LY mutarma5ot a mat;Yar c•ena6r baJtárs ös·zetartozá• magját. 

Bizony nai;yon iárad•Ai,o• é• sok akadállyal teli munka után ült ös·ze 

a hét crenuói baJtárs ,de azzal a szent elhatározáseal ,hoi;y minnen 

nenézréLen,minden megnem értésen kere•ztül i s me5teremtik az otthoni , 

legedá• csendőr baJtársi •zellemet.A kis mustármag meLlapilt az idegen 

földben,craknamar kic•irázott ,majd nöni kezdett éo ma már hála a 

Minuenatónak terbélyes gává lombosodott. 

Hét emberből ez alait a két év alatt százak lettek és i;rázi ki• 

kór az egész világra kiszélesedett ! Büs zkén jelentettük ki ,hogy az 

usztria! törzsön kivül :Németorsztit,ban ,Franciaor•zágban ,iulgliában , 

ée Kanadában V8JJJ1ak jeletékeny c•oportjaink , de Olaszor•zágban, r5in

tinában,Bra.iliában ,s6t Ausztárliában i• számon tartJák c•endór baj 

tárnainkat ,állandó érintkezésben vagyunk velük . 

1zalatt a két esztendő alatt közel két és fél ezer ~uilin5et 

fizetiek be önkéntes megajánl á• alapján a maguk kenyeréért i• nehezen 

dol&ozó baJtársaink,hogy munkanélküli,vagy ír••en iue menekült baj 

társainkon segitneesenek .A pénzbeli 0 egélyeken és kölc•önökön kívül 

számtalan e•etben Juttatunk élelmi•zert,étkezést , ruhanemüket , szállast 

a ra•zoruló bajtár•ainkat é• •ebitettük óket keresethez .Eljártunk 

érdekü.<:oen az osztrák hatósáLoknál ,az Ironál,Munka é• Laksá hivatlánál 

és ellattuk óket~aliol erre volt szükség- testvéri jó tanáccsal,Vigasz

•zal ér bátoritásral.is . Mllld ezt nem éruettük volna el ,na tiaJtársi 

i.evelünk nem állt volna reunelkezé•ünkre ,amelynek u•jan a mert már 

szerte a nat,yvilá„ban élő bajtársainkkal az állandó éri1lLkezést • az 

annyira fontos ma;,,yar UaJtlll"s i szellemei. termiartnatjuk . BaJtársi Levél 

is nagyon ezerén~en:amikor mét; név nélkül levele•tünk egy kéi. oldalon, 
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majd amikor nevet kapott négy oldalon mindös• ze 80 i lletve 110 pél

dányban indult utjára. 1947 november , illtve 1948 .noveberében és két 

év után már 8 oldalon , sok száz példányban viszi egyre érték:e•ebb 

tartalmát , a bajtársaink irásait ,üzenete it , ami minaenné l fontosabb: 

a c·enaór bajtársi szellemet r égi jó mai,yar lelk: iséget, az egész vilá

gon ,minaenielé . 
Ezt a naúy ere'liiényt csak egy1éleképen l ehett elérni ugy ,hogy 

kizártunk sorainkbó l minden politikát ,csak magyarságwlkat , oaj tár•i 

egyéni"é&ünket és töret len •zellemünk:et akartuk szolgplni .Utmutattá• 

ez a Jövöre nézve: ~e huzzunk ezé t,ne ezakajunk partokra ,hanem tart

Punk ö~~ze továbura i~ . 

A'A jó l • t en további áltását kérjük Bajtár'i Közö••égünk munkalko 

dá•ára. 
fu4~ . augu•ztu• 21-én , J:ontos éc örvedetes bejelentéseel l éptünk 

ba;tár•aink elé:Elérkezettnek l át tuk az i dót ,hot;Y Ba;társi Levelünke 

két uetenként küldjük el olva•ó ink:nak.Azéi t natároztuk el mabaldlat ~ 

erre a meré•z l épésre ,mert egyrés zt Ba;társi olvaeók tábori köréből 

mind töboen kértek erie bellllünket , má•ré•zt mert a kivánuorolt bajt' 

saink helyes táj ékozás és ma5yar ba;társi •zelleinieé&,el való 

t áplálása met)íövete li tőlünk a Ba;tár•i Le•é l •ürübb meLJelnte t é•é t . 

hégi vátl,Yunk telje•edett be ezzel a l épés•el , de u5;an akkor érezzük 

és tuajuk ,hogy a kétuet i meL;elené• íokozottabo aluuzatot kivan meg 

minunyá;unktól . Nem csak Baj t árs i Levél •zerke•ztóicól,ak:ik: neuéz 

munká;ukból kell,hogy kira._,~dJ On a •zerke•zté•nez é• előállitá•hoz 

szüksébes napokat , nanem olva•óinktól i s J A Bajtrsi Levél két net i 

elóállitá•a- termé•zet•zerüleg- dupl a költsé5et jelent.Kérjük: baj 

tár•ainkat ,nogy ellllek mebl:elelól e5 i gyekezzenek hozzájárulásukat i• 

emelni. 
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Különösen azokat kértük erre , akik akár Európában ,akár 1óleg a tengeren 

tul,megfeleló állásban vannak és igy nem jelent számukra különösebb 

megterheléet ,ha nozzájárulá•ukat az eudig beküldött öe•zeg két•zeresé

re emelik . ~• arra is kértük a baJtár•akat ,hogy mint eduig ,ugy a JÖVÓ

ben is sót még 1okozottabb mértékben küldJenek be rövid,érdekes kéz

i ratot ,Baj társi Levelünk közkedveltségét két•ég kivtil ez fokozta leg

inkáob :maguk a BaJtár"ak ezerke"ztették "aját lapjukat,melynek nivója 

egyre emelkedett ezáltal.Levelünk •zerke•ztésében i gyekeztünk -fóleg 

a kivándoroltakkal való tekintettel- a család , az a••zony és a gyer

mek magyar betüvel,ma6 yar lélekkel való ellátását i• •zolgálni. 

~zeptemberben már két•zer kopogtattunk be a bajtársainkhoz ,eló•zör 

10-én,má•od•zor 2J- én. 

B A J T A rl ~ I-1 E V E L U N K két évvel ezelőtt inuult el 

bizony•alan utjára,néhány lelke• c•endór baJtár• kezdeménjezé•ére . 

6gy évig névnélküli levelezé• iolyt,majd amikor már nevet kapott 

a B.L. - ünk négy oldalon ,c•ekély példány•zámban ,havonta egy•zer Jelent 

meg a B.L.,de mögötte már ott feszültek a ké•óbbi •iker erói:baJtáreak 

önzetlen támagatása , szeretete és hü•ége.Két év alatt hatalma• utat 

járt be ez a kezdetben bizonytalanul tipegó gyermek .Magnót megizmoso

dott , erős férfivá érett " ma már 6 az,aki lelkiviga•zt éq erkölc•i 

támagatá•t nyujtnat bajtár•ak •zázainak l Havonaa két•zer,legalább 

8 oldalon ,magas példány•zámban szórta szét az egé•z vil~on azt a 

ezellemet,amit a magyar•ág egyik legkiválóbb te•tülete:a c•endórrég 

képvi•elte a -rendi tuetetlen ezeretet,az odaadó nemzet hü•ég,a magyar 

fajta •zebb jövőjébe vetett leltétlen hit é• a bol•evizmu• elleni 

meg nem alkuvó harc -.ellemét . 

~okkal magaeabb é• du•abb lombu fává nőt BaJtár•i Levelünk ez 

alatt az idő alatt,mint allogy azt szerény kezdeményezé•kor •ejtnet

tük . lem c•ak a nagy c•endór család,hanem az egé•z ma5jar•ág alája 
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huzódnatik immár és bizton•ágot nyuJtó lombJai alatt megtalálhatja a 

magyar szó , a magyar lélek ,nőnek , öregnek é• gyermekeknek egyaránt tud 

adni valamit a magyar gondolat és •zellem kinc•táraból é• uizonyára 

ezzel mat;Yarázható olva•óink számának ugrá•szerü 6yarapodá•a is . 

AZ öreg hurópa legkülönbözó orszá6aiból éppen ugy ,Kanada rengete6eiból 

az U . ~ . A , nai,yvaro"aiból,Délamerika forró földjéről •Ausztrália tábo 

raiból:nap mint nap után kaptuk c•atlakozó leveleket,amelyekból meg

értés ,el•imeré• é• a te•tvéri •zeretet hangja áradt felénk . 

Nem dic•ek•zem ezzel, csak leszögezem a tényeket. Nem tartottam 

érdemünknek ,mert nem tettünk mást ,ceak paranc•ot telje•itettiik ,lel

kii•meretünk parancsát ,hogy et:>Yébként i• a maroknyi népünknek , amely

ben oly •zéles rendeket vá(,ott a vörö• ~átán hada-, erőtartaléko t 

biztoeitottunk a számüzeté•ben és maJdan: Hazánk UjJáépité•éhez . 

Kétéve• évforduló alkalmával elérkeze•tnek lá,tuk az időt arra is , 

no6 y a crenaórcsalád ö••zefogasát •zélesebb ,é• egé•z vilagot átfogó 

alapra helyeztük! Addigi •zükebb keretezésü munkákat az egész n"{;Yvi* 

lágon •zét•zórtan élő csendőrök egységes ,közö" munka ker•tévé ki

vántuk átalakitani . 

~gyar Királyi C•endőr Ba1társi Közö"•égl" ez az uj átiogó 

kapc•olat ,amibe minden eduigi tevékeny•ét;ünket és minaen jövő fel

adatunkat egye•iteitük_:j 

"llKC ... BK" nem uj "zervezet ,csak egyeteme•ebb az ee;é•z világra ki

terjedő formája eddigi ö•rzeiogásunknak • .hem volt Jelvénye , / :MKC-BK. 

Jelvényt vitéz ..,zathmáry Károly "zd• . baJtárs életrehivta a hetvenes 

években:/ csak a kakastollas c•endórkalap,raJta lnat>Yarország koronás 

cimere: ninc s UJ Jel•zava ,c"ak a ré6i: .hiven!Bec•ület,el! Vitéz;;s;Jl 

l!KCwBK . a történelmi magyar alkotmány alapján álltunk,• csak is 

hazank alkotmányosan hozott és •zente•itett törvényeit tartottuk 

mat;unkra kötelezőnek . Közelfekvő feladataink vol tak :wzamon tartani 
é• tam11t,aini e6 ymá•t!Késúbbi:minden eseményről érte•iteni egymást. 
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{f949 . tavaszán Tölgyessy / 1mmer/László tüzérórnagy,barakszoba szomszé-

dom , többszöri látogatása és a ceendór bajtársi ös• zejöve t eleken ,rész

vételével , figyeleliilllel ki•érte a csemdór Aszt'"1.társaság müködé•ét . 

~ivel Jónak és •zépnek l átta tevékenységünket , irt Zákó Andras vezér

őrnagynak egy Javasl ato t melyben az Asztaltársaság tagJainak,illetve 

a l!KCúBK. müködé•i mintáját javasolt a a honvédséL ta.,Jainak meg•zer

vezé"ére ,Zákó tábornok vezetésével:J 

Csak diceéret a honvédségnek érte. De röktön a c•endórsége t i s 

"aJát és kizárólagos egyedüli joguatá•a alá tartozónak t eki nt ette . 

liogy történt ez meg? Nem másként,mint hogy amikor az J.lliBK . megalakult, 

kezdet kezdetén , : 90 l'-ban c•endórtisztek é• ti•zthelyettesek lettek 

kijelölve csoport és terület vezetőkké . Most még 3j év után i • sok

hel,en c•endórök a MJ!BK . vezet~ 
1949.évi karácsonywikat december 18-án,igen nagy és zzeretetben 

ö• szeiorrott közönség Jelenlétében tartottuk meg.A hatalmas gyönyö

rűen lbldi,zitett karác•onyfa é• az ünnepély emelkedett iel•zólalásai 

a hazai karácsonyok boldog hangulatában ringadták a meLjelenteket . 

Az 1949.évi c•endórkarác•onyi akciónk különösen Jól •ikerült . 

Nagy értékke l j árultak hozzá dr . ll. A.-né és B.l. profes•zor,igen 

Jelentő• adományaik tették lehetővé azt ,110„y a nagy c•al áa. gye rmel<e i 

it;azán •zép aJandéko t kaphattak . De raJtuk kivül au•ztriai é• külföldi 

,-iólet; iraciai és angliai baj társaink i• kitettek maLukért , igy a h. F. 

baJiársunk ,in• zbr ukki bajtár•ak ,és •ok •ok má• bajtársunk é• civml 

olva•óink , akiknek nevét nem •oroltuk fe l. Hálá• kö•zönetet monuunk 

mi nuenkinek , akik c•endórkarácsonyon akármilyen c•ekély adománnyal 

i • hozzájárult ,mert ezzel i s éllesztette aimak a ezeretetnek lángJát 

amely valamennyiónk szivében él a c•endórc•aláu t"!,jai irlillt . 

••zesen 121,komoly értékű c•oma6ot adtunk át,ille•ve külutünk 

szé t po•tán ,mégpeo.i i.; 81-et c•endór gyerekeknek , 4ú-et pedi g öregjeink

nek é• bete~einknek . 
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A beérkezett levelek mutatták ,hOtfY mil.) en nagy örömöt é" met111atot
sábot vál tottak ki aJándékcsomagjaink. 

Kézpénzben l,lú8,J0 ~hillinget ,termé•zetben pedi g kb . 600 Shillinge t 

/értékbe/kaptunk bajtár•ainktól é• a B. L. civil olvasóitól ,kiadásunk 

pedig , a po•takölt•égekkel együtt 1,134. 93 whilling volt. A 26 . 43 

l>llillint;e• hiwiyt a •et;ély alapból fedeztük . 

Z A R ~ Z Á 11 A D Á "'· 

1949.juniu• 20-tól 1949. december 31-ig. 

Bevétel : Bajtáisak önkéntes adománya a •ebélyezésre 3,786 . 20 $ , 

Kiadá•: BaJtársi •egélyre é• karác•onyi c•omagokr a 3,111.18 "' · 

Bevétel: 

Kiadá• : 

Maradt : ••.. „„ .•.• „ •.... „ . 675. 02 S, 

Ebből kölc•önként kiaava: • •••• •• •• •.•.•. 275.00 S. 

Ké•zpénzké•zlet_ •••• •• ••••••. •• .••.••••.• 400 .02 "'· 

Ba)tár•i Levélre: 

Hozzájárulási diJak:ból:„.„.„„„ „.„„ 

tl6állitá•i é• po•tak:ölt•ébre : •......••..• 

Ké•zpénz ké•zlet : •••••••• •• • „ ••••••••••••• 

2 , 756.60 "' · 

2,725. 30 .... 

31. 30 '" 

Fenti elszW.olá•t minuenkinek randelkezé•ére boc•átottuk . 

1950.fobruár 12-én, va•áinap renuezte a MC..iBK . Gráczoan a hat;Yomá

nyos "C•endórnapot" ,amelyre a helybeli é• környékbeli c•endórbajtár

•akon kivül polgári •zemélyek i • nagy •zámban vettek ré•zt . Honvéd•é.g 

száma• tat,Jai mutatták ki ezuttal is a badtár•i •zolidaritá• érzését 

ugy ,hOb.)' minde5J 80 személy gyönyörködött a •zi vet lelket fulderit6 

mü•orban . 
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Fél hatkor zsufulá•ig telve volt már a Mózart-kávéház erre a célra 

elkülönitett traktusa é• az érzé•eiben tökélete•en ö••zeforrott közön

ség meeuatódottan mondta el a Magyar Hi•zekegyet . 

Bzután vitéz Karssay Jenő alezds . a 11.KCGBK. va zetője méltatta az 

ünnepi napot és jelent6sé5ét .Magasan sztl.rnyaló beszédében töboek kö

zött kinang•ulyozta ,hogy a c•end6r közösség minuenkit lát •orai kö

zött ,aki magáévá te•zi a Csend r Közö•"ég célkitüzé•eit é• íratlan 

törvényeit ,ha az idők viuara sem jobbra sem balra el nem térítette . 

Na&y•zerü be•zéd után , Eszes Ferenc 6rm. baJiár•unk olvasta fel 

Ki•s ~ándor főtröm . által irt megható c•enaórnapi írását. 

J\2 UTOL~O OTTHONI c:;ENIX'lfü;Af'l'ÓL J\Z 5. IDJiGbNBEN TÖLTuTT EVFORlJLOIG. 

~zenvedé•ekkel,c salódasokkal é• megpróbáltotásokkal teletüzuelt 

öt nenéz esztendő teli el azóta ,hogy otthon,1947 . február 14-én C•end-

6rnapot ünnepeltünk . 

hnuek az utol•ó c•endórnapnak ünnepi müsora , az előbbi különö•en 

a béke•eub évekhez vi•zonyitva,•zegényes volt. 

Röviu vis•zaemlékezé• a multra , a nap jelen•óségére , hmlékezé• hő• 

baJtár•aink dicső tetteire,hogy az ó c•elekedeteikból erót,hitet és 

bizalmat meritrünk a további közdelemre .Bzután következett a kitün

teté•ek ,diceéretek és jutalmak kio•ztá•a·Még néhány biztató ,buzditó 

•zó s ezzel az ünnepély végetért , elmaraut a ai•zmenet ,a •zoká•oe baj

társi di•zebéd és a délutáni •zolgálatmentes•ég. hogy mébi• olyan •ok 

c•enaór OaJtárenak é• c•endór c•aládnak oly emlékezete• maradt ez a 

nap azt az akkori é• azt követő napok tragikus e•eményei tették- felej 

hetetlenné , amelyek telJe•en elhomályo•itották a magyar égboltot . 

Hazánk szíve Budapest, ezekben a napokban szevedte a leLsulyo•abb 

csapá•okat ,Buda legna.;,yobb ré•ze mtl.r romokban hevert . Az ó•Budavár 

történelmi nevezettességü palotái lángokban alltak , a vArat é• környé

két ew kis , de mindenre elszánt blitor csapat védte a tulnőben levő 

orosz norda ellen.Bkkor mtl.r csak e• a kis szi get volt mabyar kézer 
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A maroknyi magyar ceapat ,ugyan ugy mint a hajdani Jlréi;ely é" Egervár 

védői , az éh•éi;től, •zomJusá(;tól,é• álmatlan•át;tól el c•ii;ázva , legyengül

ve,ue az utol•ó roham erejével,ceapzott hajjal é• izzaut homlokkal 

vivta élet- n&lál harcát. Jel•zavuk volt: "Győzni va;;y meghalni" ! 

Budavár romjai közül ezekben a napokban •ut;ározta ki egy ki • rádió 

állomá• az utol•ó táviratot. A kemény harcedzett katonák bucsuja volt 

ez,akik két hónapon át vitézül állták a hacot és bátran várták a le•

keledő halált . lme az utol•ó távirat : 

"C•endór Bajtársak ! A királyi vár romjai között teljeren körül 

vagyunk zárva . ~oAt a szomszéd épületért folyik kemény,el•zánt harc . 

Helyünket •okRzor a lel}lagyobb t üzllarcban -naponként töbo• zör kell 

változtatnunk.~ar!Jllc•nokunk , sulyo• •ebesülten , itt velünk hordá(;yon 

fekszik . Két bajtársunk eltünt .Kenyerünk ,vüünk már napok óta nincs , 

az alva•t elfelejtettilll .1letünkkel leszámoltunk , •oreunkat a jól•tenre 

bíztuk . Ha nem éljük tul ezt a poklot ,közös kérésünk ,hoi;y cRBláuunkról 

i;onuoskoujatok.t.ppen mo•t kaptuk a legujaub hirt,hogy már ü i xit1Íll11Jlll 

c•ak néllán utca a miénk ,néhány óra ,e•etleg egy- két nap é• a kéthónapo• 

elkbeeredet hlirc után Budapest is oro•z kézre hrül . lla pedig ez igy 

lesz ,a kor elvéAz az or•zág i• .Ami tőlünk telt ,mindent mut;tettünk 

I·ten áltl met; a lilagyart ! Éljen Magyaror•zát;! 1ljen a C•enuórsét, !" 

@_„yanezen a napon februar 14- én ,ho••zu menekültekkel z•uiult •ze

relvény á1lt ké•zen az egyik ki• Rába- enti közaé„ va•utállomá•on , a 

azerelvány uta•ai töobn ire c•enuóra••zonyok voltak i;ycrmekeikkel,• 

köztük néhánJ ,1et,yverszolgálatra alkálmatlan , beteg c·endiír ,mint vonat 

kiAérók . 

~zomoru látvány volt,amikor no• bajtársaink könnyezve bucsuztak 

ki• coaláujuktol . Buc•uztak azzal ,llot;y néhány hét ,de le i;roe•zabu eset

ben ell.Y Hónap mulva felszabadul az ország é• akkor i•mét t„lálkozni 

iognak • azután minden jó lesz . 
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Közben a azoleálato• va•uti közeg jelzé•t ad az inuulá• ra é• a mozdony 

la· su köhéc•elé••el meginnitja a siró •zerelvényt és •zu•zogva xlirlmx 

vonzolta magaután.Kölc•önö• z•ebkendő lobogtatás mellett haladt tovább 

a gyászvonat, vitte a fájó c•endóras•zony szi veket ,C•orna- Hegyeehalomon 

át nyugat irányában~ 
Budapest után még má•fél hónap é• március végén az BLénz ország 

orosz megszállá• alá került. 

1946. iebruár 14. Az előbbihez hasonló , szomoru évforduló volt az . 

Otthon levő bajtársaink ,köztük még 60-70-80 éves id6• nyugdijas csend

őr baJtársaink i • ,börtönök piszkos ,büzös celláiban és internáló tábo

rokban hihetetlen szerwyében és n~omorában •zenventek .1'e,tületünk leg

váltságosabb napjai voltak ezek .Mi akik itt maradtunk, elhatároztuk , 

hoi:;y nem megyünk haza.Akkor még a jövőt illetően reményünk nem volt • 

.ura még c•ak gondolni sem mertünk ,nogy még egy c•enuornapot tarthatunk 

különö•en mi ,mi idősebb c•endórök . 

Alig ,hogy elnémitltak a fegyverek,alig ,hoey a vörö• horda ellep

te az or•zágot.Mo•zva akkori ideiglene• kormányának kianta az el•6-

nzámu parancsot: C•endór•óflet fel kell o•zlatni, a koa,nwüzmu• legna

gyobb ellen•égét. Ezzel egyidejüleg kezdetét vette a c•endórük kolek

tiv ielelo•égre voná•a, a tentületünk minuen tagját háboru• bünö•ként 

kezelték.Rádió naponként •zárta ránk lealázó,meugyalázó é• metitéveszt6 

propagadi•ztiku• rágalmait . A börtönöket , iegyházakat , internáló táborokat 

nbuyoub ré•zben c•end6rökkel töltötték meg. 

hz volt a i.elpet oti.hon . lle lás•uk ,mi volt a helyzet kint? 

~aJno• •okan voltak ,akik ellenünk fordultak é• bei.nünket okoztak 

minuenért,ami történt .Kint i • megindult ellenünk a haj•za.Ez idvben 

sok c•end6r oajtár•at "zolGáltattak ki •orainkból ,mint háboru• bünö•t . 
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1947. február 14. Ismét egy évforduló . Kowmunirta renuór•ég két évee 

tevékenyoéLével,helye•e uben garázdálkodá•ával annyira a nép utalátává 

vált ,hogj a magyar nép több•ége:a magyar para•ztság, a meLmaradt inte

lektuelek , ae még a nem kommuni•ta munká• i•, ti tokban a c•endórréget 

várj a vil!l ... za . 

Sz!Ímiizoté•ün ben c•endórnapot még nem tartunk ut;yan ,de a közvéle

mény már mellettünk nyilvánult meg. 

1948. február 14. Több helyen I•ten ti•zteleteken imádkozva emlékez

tünk meg •zabadföldön élő c•endór baJtár•aink a nap jelentő•égéról . 

Te•tületünk áldozatairól.Ez időtájt indult meg fokozottabb mértékben 

a bajtár• ibb élet . Bajtársaink kererik,kutatják e,,ymá•t .Az égboltozat 

ti•ztulni kezd. a BaJtár• i •zeretet melege ö••zedobbantja a c•endór 

sziveket . Valami titokzato• e rő az,amely különboz6 helyeken,de e~ 

időben birJa c•elekvé•re c•endóreinket.1z évben alakultlik meg a gráczi 

Baj1.árri Közö•oégen kivül, má•hol é• •okhel~en ki• helyi c•oportok. 

1949.ieburár 14. 1' c•endór Bajtár•i Közöe•ég helyi c•oportJai műsoros 

üni.epélyek k"retáben euU.ékeztek meg a te•tület llő•eiról és a nap 

lonto••a„áról.Az I• .enti•zteletet és az eml~kezést •ok llelyen ünnepi 

ebéd követte . 
19JQ . iebruár 14. FáJ <!almas , tövi•es é• marti rJaink vérével öntözött 

öt ke•erve• e~z•endón át jutottunk el a mai az emigrációban az 

ö•odik éviordulónkho z . ~z az öt kemény év i gazolt minket , iBazolta a 

multunkat,munkákat .Mi nyut;o<ltan vártuk ezt az idót , mert éreztük és 

tudtuk ,hot;y el fot; Jönni . 
z az öt év fit.,elmeztet é• emlékeztet ben11ünket ,l105y soraink na

t,YOn met,ritkultak , Rzámuk kic•iny . De ÍlLyelmtiztet bentdinket arra ,hogy 

éppen azért,mert keveeen VBt,yunk,még az eddiginél i• bajté.rsiasebb 

életet kell élnünk! Ovjuk,bec•üljük é 0 •zereseük eL ma• t a jó te•tvé-

rek •zeretetével . 
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Folkusházy Lajos altábornagy ~usztriából irja1 

Csenuőr Bajtareak 1 Figyelem ,melyben uj"ágjuk küldé"ével ré•zeeitettek, 

a a bizon~itéka •zolgalatom alatt a csendőrség kiváló erényeiről •zer

zett tapaszialataimnak ,melyek között nem utol•ó nelyet foglalnak el 

a baJt!i.reiaseág ,az előljárók , ielJeuuvalók tisztelete és megbecsülése . 

llá•ik bizonyiiék ,hogy ezek az erények nem a •zigoru fegyelem szülte 

kénrzerü form11ságok ,uanem őszintén atérzett érzéMk voltak,amelyek 

a ieloomlott vi•zonyok között •em hiányoimak az i gazi c•endór keblek

ből . Nagyon dic•érete• az is ,hogy az ö••zee testüleiek közül a csendőr

ség az el•ó , amely hontalan•ágban a baJtársia••ágot ápolja , • igyekszik 

rárzorultakat ,uiányo• anyagi eszközök ellenére is i•tápolni .Adja az 

Isten ,nogy a legközelebbi csendőr napon otthon é• szabad baJtárei 

közöeségoen ünnepelhes•ünk. 

Tüzkárosultak eegelyezése : 

~pitál/Drau barak táborban 19?0. május 27-én este egyik magyarba

rak kigyulladt é• porig égett . Tüze•et következtében kilenc mai.,Jar ,köz

tük harom coendőr bajtárs vált uajléktalanná. BaJtársaink a multJukhoz 

méltóan előljártak a menté• i munkában ,azonben magukJ,ak mar raJtuk levő 

ruházaton kívül nem maradt semmi.A BaJtársi Levél wzerke•ztó•ég ké r é

•ére töbo baJtár• igyekezett a tüzkárusultakon aaományaiki<al segíteni: 

Igy a .;zerke•ztó•égnez küldött Loo whiliinget és 600 "uilling értékü 

ruha adományt , a tüzkáro•ultaknak elküldük . 

llAC7rAH KlhALYI CSENJ)(Jlt BAJTJIH!;I KOZOSS.f;G líAlW.AJJIK „y,,;:, 1VFOHLIJLó. 

A második vilagháboru 194,. máju• ll•ó napjaiben ,ott hurópában befeje

zodött.Crenaórök ezrei kerületek ezidóben hadifogsát;ba. Ott is vállaltiík 

az elvesztett háboru következményeit,nem siránkoztak a bekövetkezett 

eseményeken ,nanem férii módra a jövőbe tekmtettek . Fegyverük helyett 

testi és ebyébb nem hivatá•ukbeli mwika különfé l e eszközeit ragadták 

meg,• bizony igen sok•zor csupán a mindennapi szükö~ élelemwrt dolgoz
tak . 



20 . 
ldóközben legtöbb bajtár•unkat elfogta a honviley é• ellenállhatatlan 

erövel vonzotta őket az otthon maradt hitve•,gyermekek ,•zülők é• az 

éde• anyaföld felé .C•ak fokozta ezt a vileyat ,akkoriban üzöt t felelőt

l en h<.zi.té r éRi propat,anda i•,ugy hogy a ba·tár•aink javaré•ze neki 

indult a va•uti •zerelvényekkel,uazafelé. Odahaza azonban szeret teik 

ölelé •e helyett börtön,bitófa , internáló-tabor,vat,y Szibériába való 

deportálá• l et t o•ztályré•zük,• c•ak na;,yon ke véRnek nyilt alkalma 

arra ,ho{iy ujból l•yui;atra meneküljön,•zabademoe rként élheaRenek. 

Nyll{,aton crak a kirebbik r é•ze maradt a bajtár•aknak .Azok akik 

urrá tuctak lenni a honvát,yukon,s a kol ettiv fele ló••éGre voná• 

t ényéböl azt a következtetér t vonták l e ,ho;,y az oro•z ilad•tlreg fenn

ható•áua alat t ninc•en ·zabadsá;; é• igy ne~ lehet füu0 etlen nemzeti 

élet •em rlazánkllan . NeH volt kőnnyü llldgélni a hontalan•é.gbw1 é• nem 

volt ké •óbb ·em jobb. i.lé i R a c•odálatoR élniakará•,a Mg nel'l törő 

ma ar • zellem é• a •aJ átos me~ar crendór mat;abizá•a arra öRztönzöt 

né1,any lll<Jtárrat ,1947. juniu• 21-én Gníczban életre ui vták a llai:;yar 

Királyi Crenu6r BaJ tárri Közösréi;e t ,illetve az i.RZt1>ltár•a•ai,ot. 

Nem voltak •okan,de minunyáJwl lelke é• ilivő mat,Yarok, mai;yar c•enúó 

őrök voltak.Amikor még a kolektiv feleló•réGre voná• Javában müködöt 

• ew1ek bo••zut lihoaó nyomma•ztó félelme P met;ülte a ma;,yar le lkeket 

, ők nyiltw1 ö·•ze10gtak aboól a cé l ból,hot;y •et;it•ék az ele•etteket ! 

Nyilt kiálla•uknál •zámoltak az akkori kövekezmén,e~kel i• • ..kkori

ban mé„ könnyen bört<in , var,y hazutoloncol á• lellete i t volna o• ztály

ré• zük . Le maG.)ar c•enuór •zivóeát,a é• kitartá•a new enöedte megtor

panni őket. Álmatlan éJ•Zakákon ,•ok• zor korgó gyoffior ral ,lemondva leg

ellemibb,•zinte nélkülöZhbtetlen tár0 yaikrol i• , c•..k uolgoztak 

az alaritók . Az elvetett mag kikelt,•~!i.rba •zökkenL ," bizony eró•en 

mei;•ok•zoro•odott a kezueményez6k tábora. 



r.:: 21. 
L]-951.évi máju• 3-án amikor Folku•házy Lajo• altábornag,y urnak a 

MKCSBK . iratait é• a BaJtár•i Levél-lel járó •zerke•zté"i holmikat 

papirokat,etb . átadtam. a BaJtár•i Levél cimjeg,yzéke •zerint 65G f6 

volt a BaJtár•i Közö•"ég lét•záma;J 

A BaJtár•i Levél cimlapján pedig örök momentumként di•zl i k a tolla• 

c•endór kalap,jelmondatunkkal együtt : Hivenl Bec•ülettel! Vitézül!. 

~redeti célunktól •oha"em tértünk el jotányira •em! C"ak a c•endór 

c•alád ö••zerogását helyeztük •zéle•ebb alapokra ,amikor életre hivtuk 

ott Gráczban, a Magyar Királyi Ceendór BaJtár• i Közö•"éget. 

Nem m"tlunkért ,nem egyeni célokért ,avegy beteges szereplé•i vágyból 

dolgoztunk ! A c•endór c•alád ll"tlyományos közszellemét ápoltuk . Nem va

dá•ztunk tömegekre •em ,mert megitélésünk szeri nt a minó•égi munka volt 

a fonto•abb .Bnnek c•enaben minden vezérez•di nélkül végzett munkánknak 

eredményét pedig a •értódöttek ,a menden kákái c•omót kere•ók nem is

merték el!Aki akkor a mienknél jobb munkát végez el ,örömmel támogattuk 

volna.De előbb a tettekkel kellett volna jönniök ,mert a programból 

már ele5ünk volt . 

A mi munkánk értékének igazolá•át az időre biztuk , • azt a bol•eviz

mu• rab•ágból tényleg feezabadult magyar newzettól vártuk . 

Felvetett fejJel és •zabad független magyar jövőbe vetett rendit

hetetlen bizakodá••al jartuk tovább azt az utat amelyen hárow évvel 

azelőtt elindultunk . 

vitéz ~zathmáry Károly •zd• .irja : 
Mindnyájan átéltük e lapunk ha•ábjain t öbo•zör emlékeztünk azokra 

a ke•erü időkre mikor 1945. vére• tava•zán minden áldozat é• h6•ieseég 

ellenére a •záz•zoro• tuleróve l támadó •zovjettnad•ereg el foglalta 

szeretett Hazánk utol•ó darabját i• , a ma;;yar had•ereg é• vele a c -end-

6rség i• nyugatra vonult vis"za . ~zétvert kötelékek ,millió polgári 

menekültek ,•zakadt é• vére• ruháju utóvédek állanaó ilhrcban kanJarog~ 
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tak fel az Alpok •zerpentinJeire .Könnye• •zemmek néztek vi••za a 

Dunántul égő falvaira ,hol a"fel"zabaditó M dic"Ó •zovejet had•ereg" 

lett az ur. A m . kir.C•endőreég hü"é5&el beceülettel é• vitézül telje

•i tetie kötele••égét,a háboru utol•ó napjáig megőrizte a nátor•zág 

nyugalmát é• bizton•ágát,mely a le&1el•óbb Hadura háboru kitöré•ekor 

külön hudparlillc•ban rendelt el ,nogy meg ne i•métlódjön mé5e5Y•zer 

az ószirózAás forraaalom , a Kun Béla é• ~zámueli Tibor fenevadak 

uralma.A c•endór•ég nem c•ak a feladatát teljeeitette,h"1!lem a kivér

zett honvéd•égünk segi tségére "ietett a harcterekre .1'estületünk már 

az ösrzeomlás előtt elve•ztette hősi halottakban,eebe•ültekben és el

tüntetkben a felét,a ti•zti veszteségünk még ennél i" nab'YObb volt. 

1945.áprili• elején a bizonytalanság felé haladtunk,a győzelmi 

hit i• elveezett , látván a német szövetséges közeli öerzeomlását. 

A; akulatainknak immár egy reménye maradt, t uljutni az Enlls folyón é• 

nyugati fog"ágba esni. 

Az utol•ó órákban a ti•zti paranc•nokok AZinte minuenütt kiadták 

az utolsó eligazitáAt hü•éges legény•égüknek ,mondván : "Bajtársak ! 

Ceendőrökl Eeküvel vállalt köteles•égeinket telje•itettük ,ezért tiszt a 

a lelkiismeretünk!A közeli órákban az ellenség kezébe kerülünk .Nefelej 

se el •enki,mit kiván egy m.kir.c•endórtól a háboruve•zté• é• a iladi

fog•ágllla szét i• •zakitják maJd kötelékeinket ,•zabadulá• után i•mét 

keres•ük et,Ymá•t!Kö•zönöm hüAégteket ,a magyarok l•tene le5yeJn Veltek 

a közelgő tragiku" napokban!" 

Az utol•ó paranc• elhangzásakor a c•endór c•izmák épp Utl)' pattantak 

Vitl)'ázzba ,mint otthon a laktanyaban. 

A nyugati had•erebek látván a ceendőrök példá• magaiartá•át,•zor

galmát,muk:aké•z•égét,töbo alakulatunkat •aJát •zolgálatuk:ba á;litot

ták.hamar rájöttek,hogy a magyarok c•ak formailag voltak ellensége i k 

magyar cnapatok a nyubati fronton eoha•em harcoltak . 
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A széte•ett c•endór kötelékek több nelyen ujból egye•ültek. Az 

Ö•"zeomlás után egy évig jóformán nem volt közlekedés , se po•taforga

lom, a "láthatatlan kö- telék" már élt ,c·ak az ös•zeköttetés hiányzott 

Ezidóben Gráczb!ill a Geidorgürtelen,egy erő• lelkü,keményfellépé•ü 

ma;,yar kómives vonta mabára a figyelmet,kit •zinte egy ki• magyar 

crapat követett a napi munkáb8lllhOgy aztán e•te a •ovány vac•ora után 

annál nagyoub filgyelellllllel tárgyalják a napi e•eményeke t, be•zélge•se
nek az elve•zett hazáról és a kilátástalan jövőben is találjanak va-

lami kiutat . A kómives Jegenyés Pál m.kir .c•enaór fótörz•órme•ter volt 

apJa a fiatalabb baJtárMknak , lelki tií.ma•za a környékbeli honvéd baj

társaknak , lekitámasza a környékbel i polgári menekülteknek . loindenkihez 

volt jó szava ,mindenkin •egiteni akart .E magatar tásának hire ment , sót 

Mat>,Yarorrzágra i• eljutott.Az otthon üldözött és bujdosó c•endór baj

tár•ak iPmertek egy neve t Jegenyés fótörm . Grácz !Aztán jöttek i•, 

egyik a másik után.ttónapok ,évek során több •zázan,talán ezeren i•. 

Ebádet,vac•orát kaptak,aztán kipiheniék fáradalmaikat .Kómives Jege

nyé• ellátta őket utikölteé&,el,tanácsoKkal ,bajtár•aink mentek tovább 

nyugatra. Ki Tirolba ,Ki Linzbe,olyan i • volt aki Németor•zágig i• el

jutott . ur . Béldy Béla solt budape•ti uj•ágiró is a gráczi c•endórökhöz 

tartozott.Hireket gyüjtöttek,uJ•ágot sokszoro•itottak,po•táztak,a 

magyarok simei után ku-ita~. Ezer veszély között letartoztatás ,kiada

táe .Titó partizánjainak boe•zuja,népbiró•ágo ,balálos itélet lebegése 

ellenére Jegenyés Pál fótörm . bát r an végezte önkénte• munkáját, melye t 

•aját c•endór szive sugallatára tett . 

vitéz ~ubik Károly tábori fólelkész ,prelátus kananok amár ho•rzu 

idő óta megjelent ki•uj•ágnak a "Bajtársi Levél "nevet adta,a gondola

tot é• a célt megálaotta.1947-ben indult név nélküli kis •ok•zoro•i

tott ujságool igy lett Bajtársi Levél,melynek első száma 1947.kéeó 

ö•zén látott napvilágot . 
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A pos t a és a közlekedési hálózat javulá"ával a Bajtársi Levél elju-

tott az ö••zes emigrációban maradt csendőr baj társhoz.Grácz,Bécs, 

Klát,enfurt,Linz ,lnnsbruck , Branuau,Villach , ~alzburg,Kellerberg •tb . 

c•endőr bajtár•ai éppen ugy olvasták,mint Pas•au, llaldwe rke,Kirn, 

~imbach ,f'f arkirchen ,Pocking ,Land•hut ,l!ünchen ,Nlirberg, F'rankfurt ,Holz 

minden ,Osterode ,Heerte ,Hildesheim ,'l' ravelmtinde ,Koblenz ,:..aarblirken , , Fre

i burg ,Lindau stb . stb .c•enuőr bajtársai! ~zivlink Eeldobbant,amikor 

először bontottuk fe l a ki s lapot s a fejlécen megláttuk a kastollat 

és a magyar birodalmi nag~cimert,melyeu csak mi c•endórök viselllet

tünk hliség&el a pu•ztul ásig. 

A Bajtár•i Levél 1968- ban a 21-ik évfolyamba lép " hálánk ,köszö

netlink azokhoz a bátor alapitókhoz •záll , aki k lapunkat akkor még az 

életve•zál yben is megvaló•ito ,ták.Láthaitalan k~telék tiszteleg 

e l őtilik 1 

Lapunk már volt tehát 1947-tól,a c•endőr körök i s l éteztek ,c•ak 

az ö••zeiogó központi szerv hiányzott,akkor Au•ztria é• Németor•zág 

területén élő baJtár~aink között . 

vitéz~zathmáry Károl y • .k . 

/ 
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{]boan az időben vitéz Dr . Dobolyi Lajos ezrede• jelent meg a mBGyar

barak lakásomoan ,ki közölte velem,hoüy Folkueházy LajO" altábornaey 

rendelkezése folytán jöti azért ,hogy MKC~BK . vezet6ségével targyaljon 

a Közös•ég és BaJtárei Levél átvétele végett. A tár6yalást Kars"ay al

ezredes , illetve hárman lefolytattuk,s oda jutottunk,ho;;y minden marad 

a régibe.~ajdha a töbu•ét,nek nem tet•zik a müködésünk,vála•rzanak jobb 

vezetó•éget . 

~ekem a kivándorlá•om folya1J1atban volt .Kar•say alezds . Brégenzbe 

kapott munkát é• oda is költözö tt.Az ügyvitel és a Bajtár•i Levél 

szerkesztése teljeeen maga1J1ra maradt . Mivel egyedül a sok munkát nem 

birtam elvégezni,Kar••ay al ezd• . csak levelezé• folytán tartotta fel 

velem a kapc"olatott ,igy megegyeztünk abban,nogy a Bajtársi Közös•ég 

vezeté•ét Folku•házy Lajos altábornagy urnak, a pénztárt és a B. L. 

~:::é:::~:::~~~:t~:::~:::t~ · ~:::::á::j::t:::~~:~~a::~~l 
megirta az átvételre vonatkozó levelet, amit 1950.•zeptember 15-én kelt 

15. ,zámu B. L. 121.lapoldalon mint "vezércikket" közzétettem . I me a levél 

Csendőr B~jtársak ! 

Éde• magyar Hazánk bolsevi • ta megszállá• alatt •inyl ódik.Arva 

népünket kegyetlenül •anyargatj ák ,üldözik é• pu•ztitják, mert keres z

t ény é• magyar akar maradni. A Vörösterror nem csak hazánkban tombol 

hanem meg"emmi•itéssel fenyeget i a világot . 

Nyugat nagy népei már ráeszméltek a veszély nag•ágára és tervsze

rü védekezé• foly i k mi nden vonalon a halálos ve•zedelewmel szemben. 

A védekezés és felszabaditás munkájából a c•endór•égünknek i• ki 

kell venni részét . 

E szent cél érdekében ,mint legidó•ebb csendórti•zt,kezembe vettem 

a vezetés t é• irány itá~ 
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Met>fogom való"itani,hogy a m . kir.c•endőrség fegyelmezetten é• egysé

geeen a c•endőr•égi uta•itáRok é• honvédsé0 i szabályok szellemében 

ké•zen álljon a reá váró feladatok megoldá•ára é• végzéoére . 

Szét•eórt•águnkban a nyilvántartás é• ö••zeköttetés létesitéee,mint 

eleő teendő,folyamatban van.További lépéseink mebtételét a helyzet 

alakulá•a fogja előirni . 

A Mai;yar harco•ok Bajtár•i Köz•ösAégével teljes egyetérté•ben 

é• öerzhangban müködünk . 

TeRtületünket Európai hirüvé megbizható•ága,fegyelmezett•ége ,pár

tatlan•ága é• n~Rzerü felké•züliRége tette. E nemes e•zménységeket 

jövőben •em nélkülözhetjük,nanem azokat fokozottabb mértékben kell 

kifejle•ztenünk,hogy ará&a magyar népünk i gazi véaői,törvényeknek , 

ren<inek,béJének é• nyugalomnak,biztonsé.gnak megbizhaió őrei lehessünk. 

Te•tületünkben ninc• helye a •zemélyeskedésnek ,békétlenségnek 

é• vi•zálykodá•nak .Ninc• helye a párto•kodá•nak és a politizálásnak, 

mert pártokon é• poli tikai nézeteken felül álló,az egész magyarság

nak érdekeit képviselő,közbiztonsági szerv voltunk,vagyunk é• leezünk. 

Hiven,bec•üleitel é• vitézül telje•itve kötele••égünket ,nyugodt 

bizton•ággal tekintünk jövőnk alakulá•a elé. 

~ok ezer hő•ihaláltnalt és vértanuvá vált bajtár•unk hő•i emléke 

előtt mély ti•ztelettel áldozunk .Emlékük •zolgáljon péltlaképül nehéz 

munkánk végzésénél. 

1l börtönökben é• nadifo~s~ban s inylódó baj társaink felé hő fo

há•zunkat küldjük,ho~y ezabaduljanak 01eg rab•á0 ukból. 

Te•tüleiünk minuen tagjának é• hozzátartozójának meleg bajiár•i 

üdvözletemet küldö~ 
Folku•házy Lajo• s.k. 
ny.altábornagy. 
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1950.december J-én kelt karác"onyi •zám 160.oldalon Dr. dobol.Yi Lajos 

ezreó.e• a "c•endór zá•zló" aVlitá•i Jürdetményét hoztam le. 

A c"enuór zászlót uzalzburgban az apácák ké•ziieiték el,amit 

r.Hat,Y Józ"ef , vol 1. c•opaki plébáno• ,mint egynázi kei;ytií.rgyat hozott 

AmeriKáb„. / 
a c"enuór zá•zlót körülvevő sallangor di•zité• Dr .Nag;i Józ•ef 

papi palá•tjáról való . 

Dr .Jrngy Józ0 ef plébános 195:>-ben Sioux City- ben,nálam tett látogat ' 

•a alkalmával ,elmonuta ,llogy a c•ell<Jór záAzlót ó hozta ki Amerikába , 

mini egynázi kegytárgyat . Amikor megérkezett Dr . Dobolyi Lajos ezredes

nek,rlevelendban , át„dta ,aki ott valamelyik Bank íiókJába helyezte el 

• még a mai napig is ott lehet ,mivel ur.w\Jolyi elhalálozott . 

Nabyon •okan voltak érneklódök a zászló holléte felöl. JU.li tólag 

ezreue• ur fia JJobolyi arpád clevelandi lako•nak tudomá•a van a zá•zló 

holétéról ,mert az éde•apja hagyatéka nála van.Szerintem a za•zlónak 

a c•andör ~uzeumuan volna a nelye. 

a sokrzorositó gépet , lenuzópapirok stb . 19'.ll májur 3-án l"olkusházy 

altábornagynak átadtam . 
lYJ\NZTARI ZA1t5L.ÁMAD S. 
1 

Bevétel: Ör•zesen: •• • •. „„.„„.„ .. 2, 499.44 S. 

~ „. „ „ . . „ .. „ .. . . „ „ „ „ .2 ,191.65 s. 

lilíii!íidt: •••••• ••.••. .••• •••• •••• • •••••••••• 

azaz liií.rom•zázhét .ihilling 79 gr s .-nit 

~alzburg , 19Jl . szeptember 17-én 

tadtam : 

307.79 " · 

Átvettem: 

Jegenyé• Yál s .k. 

Ame rikába 1951 .október 6- án inuultam 

Lake Geneva,1980 . február 12-én 

Dr . ilob9lyi Lajos • . k. 

el ,hajó"9 

~ ík·~. ~ (f)i 
7f"Jye•r1 
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