
Magya.1.· Csendőrök Közössége-nek 
Graz . 

Fellrusház;y Lajos ny . altábornagy Ur, 1950 .április 20- án kelt /Karsay Jenő 
alez . urnak c1mzett/ "Kevdes Barátem!u megszólitásu levelére ez alábbi véle
ményemet adom. 

Tekintettel arra,hogy az altábornagy ur a levelében kizárólag csak a 
cső-tiszt urak véleményére kíváncsi,- sem a legénységet,sem a t.fttts-i kart 
még csak megsem említi- igy ne vegye tolakodásnak az al tábornagy ur, ha a 
m.Rir.cs endorség tis zthelyette si Kar nevében megadjam a véleményt a ké rdése 
r e: 

Első sorban s zabad legyen azt tis ztázni,hog-y tulajdonképen kit tartunk 
magyar csendőr ségnek? Tefiá t a I\~agyar \.í sendórsegnek , a közb iztonsági szolgá
la~ot valóban elI~tó l~gé:r:ységet t?-rtj~ . ?9b~ beleszámitanak az9F.: a_ tiszte 
akik ugy gondolkodnak es ereznek rrnnt m1 . i\.eraezem azt ,hogy egy il:yen fontN 
nak IIlUta.tRozó kérdés hozzászólás~tól mi ért né l külö zik az urak a tht t s- i kar· 
belieket ? '.1:alán ugy gondolj a az al t~bornagy ur ,hogy az ember még- mi ndi g az 
érettséginél kezdőaiR? n~t nem ott kezdődik . Az a nultnak volt eg7 óriasi 
rossz fe l fogása . AZ al:izatos szolgas:ág a mul té , jelen ~?talakuléban , ·de a 
jövő az m·'.r a komoly és g-ondolkozo embereké lesz . l~ em baj társ és gy engtv em
o~r . az ,aki csak azt, né ~iihogy p~zició járn1k meetart<5 sa, vegett ,karaoeko9_ik, a 
reg1 rend mellett, barmi egyen is az ara anna.K . I~er:a n~zve ,bO€Y azzal 1smet 
önon mar.a, az ~mber csufoltatik meg. nZ emb8r csak egynek lehet szol~~lja: 
ez az Isten . #2yébk-~nt csak munkás , végezzen bármilyen munk~.t i s . E.zen kérdés· 
ben a magyar csendőrség /a legénységV nélkülözve van . 1~a de ~inde y ,ha tet
szik ,ha nem, a valóságnak megfelelőle_g megadom a véleményemet. 

A levél 3. bekezdé s e szerint s zer veszkedésre gondol P,Z aJ t~bornagy ur o 
Ez még korai! B~rmennyire sür get az idő és az otthoni nyomorus:ig , egy 

felszab di tó magyar hadPereg szervezése -vagiJ a csendőrség· szJrvezése- ,ez 
i~ő szerin~ m~g~ne~~ ~ez~heto meg • . 'i. nyur_·~.ti Hata~mak va~aift~rinjrien e~i~merik 
meg a v~~s~ut'.Pü~y ~~og~t~1 komillun~sta koni~yokat, ilye1} koruL1c;;n) ek kozott, 
nemzetkoz1 JO$oa ut.Kozo cselekmeny lenne felszabad1to hadserepek szerveze
sét- vagy brSi~minemü nyíl v~ntart~sok vezetését előmozdi tani. 0uTyos fizikai 
és erkblcsi megprópáltotásoknak vo.n kitéve az egész becsületes mag'jars~~ és 
~enne a ma:l!Jar Iegyveres erő volt tagjai , - csendőrség tac:·jai is- kik turel· 
„1etleüül v7~rják az időt , hozy 11azánk felszabadi tása érdeké~en minden áldoza
tot vállalJ nak . A · csendőrseg Lildl.L::;ü tei{ja nyugodt lehet , ho~y amennyiben 
egyénileg. DüncselekIIlényt nem követet.t el , egyenlő jogon c.;sg,ilBkozhatik a t:!la 
idején m2galaki tcmdó fel szabadi tó mag'-3.r hsaerőhöz . 

nZ i~az , ~ogy 8 C~endőrség 8fY8t; 'ia~jai _ _jelentkezte~ ar.. ~k idején, a 111 . h 
D ~ h „ ~!l~Z • .Je ke sőbb . am1~or a,~ z~rveze st .~ecsuletes~n, el ~egeztP;k , eg-J esei;:e.t . 
nelku.wztek a megb1zatasukto..L e s az alkorzetvezeteset qt c-'dt''.,k a nonvec. tis 
~ ekn,ek . ~.zt, sC?ha senki selL til t.~t ta meg_'_ a cs ~l}dőrség tagj a.i tál ,hogy . egyén~
..Leg oe ne lepJen ,a.1~,· ".1. · n . l\.-b~ , f~xetlen~~ attol ,hogy ,a ~ .. • 0s . 1\. .-neK,1s ta0 Ja 

Itt az err1gnwiob&n a 111 0 \Js o K ~- en be1ul csak baJtarsak V&'JUnk es s em'.'11 
m(s,uert e~ k&tonai szerveszkedést neru türnek meg a megsz~1)ó hatalmak 's 
a tartozkoaf sunk szerinti orsz·'.crok kon1-5.nyai . Azt' ... pedi~· ,hogy valamilyen ka
tonai vag-y csendőri szerveszkcdést ezek ne~ünk m.e en_qeo.tek~azt támo!!atjof~k , 
nem akarom elhinni s ha így is volna,nsm ülnék fel az ilyen támo at·l'snak ' 
::9:efii ~~!'QW . R • • ~ - • " , • ~ ' _, • l;teR .:. e.. . ~ , 

mert annak ~.ralami különös oka van , pl „ frovok~1ás és alkal omadás arra , hogy 
még üs senek rajtunk azok , akiknek ez erdeke . rui csendőrök csak tartsuk ma
guiíkat távol az ilyen esetleges be grató müvel tektnl,mar adjunk veszteg , dol 
g~z~unk , t~~ogassuk egymást ,4ogy maja~,h?- arra„k~rül ?-,sor , eg~s~sé5·esen és 
m~1H cse.ndorok ottP,o:p. szGle·:.ilat9t telJ e~1 ~hes~u~K o t~1ota ~ v1 lag ~s tudo
m st szerzett a ·A„ . h oB.h. o-rol ,azota lLIJ.er1ksin k1vul m~s orsso::i.col\:bai1 is gyarm-
s.an tekL1te'Y)ek 8 mhgye<rokra . K811ett ez nekünk? '-
... ~ komol:xan vess~~k a Bajtárs .~zó lényegé~ és jel,ntőséfé~ , tctb~t tettün 

mint ar~enr:iJ ~ t ~ehe~tuJ?k volna az, os~szes sza~~~y~ato~ pontos oetart~sa , m~l
lett. BaJtqrs szo m1nu.en katon naK a legtisztabb es lt-e·11er:1 esebb erzes„t 
szinbcli z~lja o -


