
Nagyságos Alezredes Ur! 

Hálásan köszönöm február 10-i Bregenz-ben k lt levelét. 
Jegenyés tőtörm-től még Grazból értesültem,hog el tetszett kö= 

tözni,Jegenyés a zászlóra küldött 5 DM megérkeztét jel�zte,igy meé 
nyugodtunk,hogy nem veszett el.Azóta t""bb bajtársunk küldött kiscl 
nagyobb pénzösszeget a zászlóra és a Bajtársi Levelek-re. 

Jelentem Alezredes Urnak,hogy Jegenyés n e kem még Grazból a kö
v etkezőket irta:-"Folkusházy kegyelmes ur mellett,mint tanácsadó 
és a csendőrségi vonatkozásu ügyek intézője,D4Dobolyi Lajos ezds 
ur dolgozik.Ha át tudok települni Salzburgba,akkor a péztárke ze lő: 
tisztséget Dr.Rektor Béla szds ur veszi át.A B.L.szerk zt ő s ég 3 
tagu bizottságból fog állni,elnök�Karsay Jenő alez ur,�a k:Dr. o
bol ·i ezds ur és Jegenyés főtörm.Allományvez 6 Jeg nyés. kszoro
si�ás és ostázás,a B.1.-el járó többi mu��ákat a ? =-�uQI'-ázy csa
lád f gad a l.h_ igy oszlana meg az a s _kn::_ 2.::..1• :::.:;.:--�a,a!!iit eddié 
nag•ré zb __ ?..arsa�, e z ur seg:.�sé&év�::_ -.-.:g_z::�·r"!:: �=-·-" 
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1.-be az uj cim et./Salzburg . /Kérem Alezredes Urat,a fenti levél si 

rint ne t ssék lemondani a B.L.elnöki tisztségéről,ez közérdek,hoe 
to á � scéZ = -��atr-i. 

rülök,hog a "Cserkészet" c.dolgozato::nat elsőnek a B.L.hozta 
le .l�emsokára megjelenik az "Élet" rk. lapban is. Ide a szövetség ad
ta be .1--. "Hadak Utján" engedélyt kért tőlem, hogy cső.napi megemlé
kezésül részleteket közölhessenek "Cs ndőrök a Kárpátokon" c.hadi
naplómból.Ehez hozzájárultam,mert azzal indokolták,hogy szóvirágof 
méltatásoknál sokkal m gfelelőbb lenne egy naplókivonat,mely a csc 
-honvéd kapcsolatokat emelné ki.A kiválasztás ezek szerint is tör
t ént, sok érdekes részt kihagy tak. "yh - en..__s etre én örülök, hogy végri 
az ungvári tanzlj hősi halottairól megemlékezés történt,az ő áld o· 
zatukat sohasem szabad a fe l e dés homályába boritani. 

Az ott irtak mind igazak.El tetszett olvasni az eredeti példáry 
is?!lhkor me gkaptam a hadosztály parancsnoki dicséretet, innen kihag3 
tam a vörgy ur azon szavait,hogy "a másik szdpk-t pedig hadbíró
ság elé fogom állitani''.Ez nem való papirra.Toldy szds ugyanis i
degösszeroppanást kapott s embereit elhagyva szd-át Láczay-Szabó 
fhdgy-ra bizta , ő meg eljött a frontról . .r. dolognak következménye 
mé8se lett a keleti front összeomlása,illetve az l.hadsereg gyors 
kivonása miatt a Csap-Duklai zsákból.Ezt kérem bizalmasan kezelni 
Különben mi akkor gazda nélkül voltunk,Marssó ezds urat áth elyez
ték,az uj zljpk : Kv.ltsár alez ur pedig nem tartotta fontosnak,hogy 
küzdő zlj-a felett átvegy e a pságot .De tán jobb is nekünk,hogy igJ 
történt.De ezt megjegyeztem a hitelesség kedvéért. 

Sajnos,oly kevés példányt gépeltem fenti dolgozatomból/napló
ból/ ,hogy külön példányt nem tudok küldeni Al ezr e d e s Urn ak, de a 
"Hadak Utján"-ból kivágott részleteket tisztelettel emlékül fela
jánlom Alezredes Urnak. 

Kb.2 héttel ezelött ujabb hosszu naplót küldtem a salzburgi ci1 
re:-"Partizánkalandok a Rónahavason". Itt a artizánokkal folytatot 
csetepatéinkat foglaltam össze 6 év távlatából./Régi jegyzeteim a· 
la ján bővitve! / � 

Jelen levelemmel egyidőben 'smét küldök néhány dolgozatot.Ké
rem rendelkezni v ele . gy érzem,hogy kötelességem ezen hősi halált 
halt bajtársaimmal szemben is.Ln szerencsés ember voltarn,nem pusz
tultam ott se a Kárpátokban,se budapesten.Igy meg kellett irnom! 



·:römmel j elenth etem,h o gy február 2-óta családom lelki negnyugvás1 
megtörtént.Kara fiam 20 hónapi fekvés után saját lábán jött haza a 
kórházból.A gyerek azóta eg1re erősödik,kijár footballozni komáival 
s ez igen nagy élmény neki!Nekünk ís!Eszerínt mi is kívándorlóképe
sek leszünk,ha a cső.kérdést feloldják az USA felé.Helyzetünk telje· 
sen azonos Alezredes Urékkal.�lig vagyunk már itt magyarok, jóformán 
cs6k-rők és hozzátartozóik.Igen megbecsüli az USA a megbízható anti
bolsevista erdket,rétegeket.-

r,i is megtartottuk cső.napunkat!Megay őrgy ur lakásán gyültlink ö: 
sze.Igen barátságos és bizakodó hangulatban voltunk sokáig együtt.A 
világ folyását és a jövőt is megtárgyaltuk a gyönyörü mult mellett! 

A angliai-grázi vitában-amit messziről pontosan megítélni nem le
hetett-ugylátszik a graziak kerültek ki fölényes győztes n.Bogyay a-
1 z ur erősen elhallgatott. i/Iáté és Ii!Iegay őrgy urakkal ürömmel érte
sültünk erről.Folkusházy altbgy ur csak az igazság mellé állhatott. 
A kezdeményezés még a veszélyes időkben is a graziaké volt,a " Vör ö s 
kis kakas" e.förmedvény pedig felháborított minket is!A graziaktól 
egy e dül a vita nyíl vánosságrahozását nehezmén�1 ezt ük. Bár megértjük, 
hogy igazukat akarták megértetni. 

Bn is zárofl levelemet azzal a reBénn el,hogy nemsokára t etszik v2 

laszolni rá .�.i:árcius végéig-míg iskolánk r:1üködik s ráérek-még több 
cső.naplót és dolgozatot szeretnék irni.A Kárpátok szerelmese vagyol 
ott éreztem j61 magam a felh6k felett a ccucsokon . • •  Ezek emléke ki
sért s tartja be nn e m a lekk t. 

Legközelebb,ha Lindauban járok .Marssó ezds urnál,szeretnék szemé
lyesen is me�ismrekedni AlezrE:d:s Urral.Majd lelevelezzük a határ 1 

való találkozást.Kívánok tov.;.bbi Jó munkát!Maradok alázatos alattosE 

Osterode,195 .fe rutr 2_. 

- ·h \/ ) 

Ha gyet etszik érteni velen,tessék tovább terjeszteni kérvé
nyem t ! 


