
A Bajt �rsi Le vsl felelősszerkesztőjét a MECSBK vezetője' az alábbiak közlésére utasitotta : ' . 
r. 

A Lh6 '2-iki kelettel kiadott 6.sz'.Bajt21rsi Levél és Dr'. DobolYi Lajos m. kir'� csendőr ezredes aH,ir!is,�val ellátott s ahhoZ' cs atolt, ki4��V �1Y �s Helyesbitő szelvény semmisnek teldntendő. 
.. A k� 8.1tv ány 6s a szelvóny egy testileg-lelkileg be teges em-, ber Qnkényes,meggondolatlan müve,ki alattomos mode n  végrehajtott puccakis8rlet6nek követke zménye it ,nem volt képes felmérni. 

Ir. 
'" 06ENDÖR BAJTÁRSAK ! 

A m'. kir'. csendől"ségbajt��rsi kÖZöss9cének alaln.ll,isakor és a 
"Tájékoztató "-ban elvül hirdettem az" összefogas fel trjtlen politika-

mentésség4t és illtiködé sünk alapelveit'. 
' 

Ezeke t az elveket mindezidei� betartottam és a jövőben is 
be �ogom tartani.Ennek biztositéka nYilvanosan adott szavam és min
den vOl1atkoz:isban' szeulötlen multam. 

k'l'lllak idojtSn nem öl1kényesen,hanem s!Jámos,komolY -Gs megfon
tolt, bő tapasztalatokkal rendelkező csendőr bajtárs és közt tik Dobo
lyi ezreO.es felkérósére <illtam az emigrált csendőrök élére. 

Amint az6ta olvastátok,az 41tala önkényesen és jogtalanul 
kie.dott 6" .. sz". n ajt'�rsi Lev41hez csatolt 1::i41tvtlnyban szem<3lyemnGk'. 
önk<Gnye s félre411i t,is�val bhi rdette , hOGY 8. 'MKCSBK vezeMl3ét tit- ' 
vette� , . 

A ld:iltvánY becsempész� se a B'. L. --be 4s sz4tküld�se csak 'WitY 
volt lehets4C0s,ho6Y a levele t a megbeszélt"hat�nap előtt sokszo
rositotta és tudtomon kivül titokban ld adt a'o , . A ve zetés átvételéhez se rillÚnemü jogcíme és oka nem volt s 
ezért e lépé�e EJ. puccs hat4rozott jelleg<át viseli magr:m'o " 

A puccsot természetesen n�m ismerem el,Dobolyi e�ds�urat a 
MKCSBK-el kapcsolatos minden ténykedé stől eltiltom 6 s m a g a m a t 
t o v l-l b b r a i s a MKCSBK v e z e t ő j é n e k t a r t o m 

. Elj1.r<is:it sulyosbHja az a lcörülmény is,hogy ki4ltv01�:inak 
kiadrá,s:iig mind0G loyalis ,hü munkat:irs 8S alárel1l1elt szerepét J'i"b
szotta és még márc'o 31-én is kiadot,t utasi t<isRimat sz6 nélkül elfo-
gadta". 

Dobolvi e zredes :Úlhozott ,eGym;isnak ellentmond6, sőt egy he

lyen zav aros indokai a szab:ilyolcat és helyzd�t nem ismerő csendő

rök·és laikusok előtt Rzt a H,tszatot keltp,etl.k,l1oC;y azok hely tál-
16k. lle eviH,gi t8.S crSlj4b61 a léövetl{ezőket közlöm: .' 

l./Vezetésem ellen nem merült fel ��QiG ldfoe�soMég 6, a 
puccs rendoző scm tudott l:ifog4soka.t eme�l1J.. " , 

2./Az emigr:ici6bal1. itt fel�orolrn , nem �züks é Ge� �kokb01 nem 
lehet különbséget termi t ényle GG s 8S nyucülom8;�:y��ak koz ott ,hanem 

csak a HazR,Nemzetünk és az összes emic;r411.sok kozott le�ehezebb 

helyzetben levő osendörölc rSrdektSben önzetle n munkára haJlandó, vagy 

nem hajlandó bajtl-lrsak között. . 
3./A cs�ncl őr ök az c mi[;;r:ibi6b� nem 8.lo.��thatnak ténYl���S 

lcözbiztons4ci, vaGY katon:;i al ���:�ato� . Igy n:-ellekos ,hogy vezetŐJük 

tényl'3Ges, va:3Y nyug�llom"il1Yu t,�..,zt- e. 



IV. �vr. 6 .1ev<51.. 54'. oldal 

, 4./ De, ha -5rvénnye,l birna Dobolyi ezredes ranc;meg:.illapi t4-8 7 elmélete 98 ha azt becsiUetesen akarja betart&Di akkor stirg$sen vJ.ssz� kel� lrSpnie a vezetéstől azon két ezredes ja�4ra akik szintén az emJ.gr�c:Lóba.n �1�1eJ:, s�intén �z , 1915:má.rciusi évfOlyo,mhoz tartoznak de LudovJ.ll:a Ak�dem�a:-, ��-}gzet�s'-;Gük íolytM rangelőnyt kapv4n l évvel �'.;e�esebb .szolg'üatJ. J.do fele'Gt rendelkeznek,mint ő és n�1:.in41 ranglC1osebbek. 
, , D� rosszu� sz>imitotto. ki saj4t 8z01g41ati ide jét is'.Mert ,ha -kiJelent8se s�erJ.nt- 1919-ben nem is szolG�lt,a t�nYleges katonai szolg41ati ideje előtti lcözigazgat4si szolg41ata későbbi törvény szerint besz4mi t, toh4t -cul. va.n a 36 évi szolc:.ilati időn'. Elfelejtette tov�bb4 megemliteni a·nyug4110m:.inYba való helyezés azon lényeaes t�telét,hogy a 60 éven felüliek tekintet nélkül s301e418.ti ide jükre nYU{:�qllom;:fuYba helyezendők� Ö meg tavaly ünnepel-te 60-ik sz'LUetés napj it', -

Meefeledkezett azon el<5zö kijelentéséröl is,hogy 1944--oen saj.it kérelmt5re UG�T3JJ., de nYuQ; Ulomcs'nYba helyezték s csak mint ilyen került ujabb belü vris folyt4n ténYleges szolg41atba ugyan abban az éVben-. Röztudom:á,su, hogJT a"nyug41101U411yuak ilyen ujbóli behiv4sa csak a h4boru tartam4ra szólt�Magyarorsz4g0al való békekötéskor tehát 
automatice szünt meg t�nyleces voltn. 

Dobolyi ezreéles vezetés4tvételi puccslnsérletének azonban 
nem a fentiek a--rugói-.A valódi okot abban a sz4ndAk<iban kell keres
ni,hogy a m'.kir-.csendőrs<:§get :politikai céljainak eHrésére akarja a 
MECSBK ut j4n folhaszn::Hni rás a 'j övő csendőrséget m4r most előre le
kötni egy poli tikai irrinyzatnak'� 

- BnneJ-I;, �étS<3get kiz4ró bizonyi t<5J�ai: e;../ az illető politikai 
ir,myza�Gnak rSrdekében kife jtett féktelen propagandája',. 

b�/hogy elitek az ir�lyzatnak engem is meg akart nyerni, 
c'./a "Kronika "cimü havi szemle februári sz4m4ban Jegenyés 

Pál csendőr főtörzsörmester aláircis'ival megjelent cikk /a m'.kir� 
csendőrség 25-30 1116yen p'31d4ny ellen,;ben egy emberként sorakozik 
fel a politikai ir:myzat möcött/ él;! 

d'./a cikk cáfolata körül felmerül t nézeteltérésünknél tanu
sit ott mt'l.ga-cart4sa,mikor is a cikI: c:á.:folat4rol igye kezett engem l·e-
beszélni'. , Jege11Y9s főtőrzsőrmester a cikkért felelőséere vonatv4n Je-. 
le:'ltette,hogy,mint a B.·L'.egyik szerkesztősé�i tagja f:év� �anu�r hó
ban kért UGyan 25-30 ingyen péld4nyt a Kron�ka szerkesztosegéttöl,de 
lefJ'határozottab1;lan'·tagadta,hogy felsorakozá.st igért volna, va� osuk 
emlitette volna is�Jelent�srSnek icaz voltát a felmutatott gép�rásos 
levélmásolat kétségtelenül igazolta'. " , 

Erre utasitottam Jecenyés fötőrmet ,hogy a Kron�kát�)l kerJa 
a cikk helyreigazi t:á.s:it,Dobolyi ezredest pedig,ho� az 4pr.5-én e-s'e
dékes B. L. '"'ben egy ;H talam fogalmazandó c4folat 1cozzétételére tart-
son helyet'. . ár Á l' t' ka-A cáfolat megjelenc5sé11ek megakad41yo2Zá.s n,az �n p� � J. 

t "k"d' "'''nm'' ek elrt " �cso14s'ir a �s 0.:-; ő politikai terveJ.l1ek e1é-men es mU! o P. ", O:; l.>':I.-U , �  .. é t ' 'l' ,_ 
réf,'e céljálJól rendezte azut4n a puccsot, amely tort ne e�G� 8.pr� �:t" 
l-re esett s ezzel ő maea hat4rozta meg az eset komoly�4gának o , t_ 

C s e n d ő r Il a j t 4. r s a Je! Feltirtam elott�tek � helY 
t t h gy tiszt'm 14ssatok és magatart��sto}:at eh..'1.ez sza�J�tok.Bárze e , o ., , .  411' athoz való csatlakoz4s a volt csendorok amugy 

mely �01J. tü:a� lr 
t ,�z ak hoP'y mér>' jobban megl1ehezi ti,de lehetet- ' 

�:��
o

�:4�e�:�r��p��en 
n

:��;� �z időpontban, amikor az IRQ megsegi tés

ben könnyebbs�g 411ott be. 



· K,:�.
t I3!;c;tel(m , hogy a meGsz�i1ló -Ss vcnd8c;3.-itó orsz'-igok hatós4-gal som -t;'\.U'n� k 8, menekültek p O litikai : tevékcnys<3c; <6t, 8,ilU 2. vendé,gsze re"ll etti.ltkol val ó v isr;za05l<5 st jclGntené� 

A cscndöro'Sc 64 óves fennálH.sa al�Út minc1. tág hű maradt jel-szo:vaihoz: !'Hiven,BecsiUettel, Vitl.}zül w. " 
, A vi'c ';zs1e;rShe z sohasem fli-S:d k�ts6g.:A "Hivon';J3ecsü.1ettel" jel

szavakból czut-ini mac;atart,lstoklcal fOGtok vizsg4znLPu.szta jelszavak 
eze k ,vamr wSlycn 4t9rzett ic;azs4gokc.Csatlakoztok-e az önkénYüleg fel 
bUkkant poli tiz�ló. vézetn i  akmóhoz, vc'.�y megma radtok tov8.bbra is a 
poli tjJw.-lllontcs b8.jt8.rsi kÖZÖSS8g tagjainak sorában azon alapelvek 
melle't;t,::unolycket a "Trlj0koztató"-ban hirdettem'. 

Dobolyi Gzred.öst nem ,tekintem többé a 11KCSIlK tagj4nak és 
megvonom 'l;őle �zolli.tali hat4l1YEü a B:�L�.szerkesztőbizotts8.ei tags4-
get'.Az ·n tala esetleg mlSc kiac1o.ndó B. L'.-ek nom t'31dntendök a MKCSBK 
hivat alos közlcm8nyének'� 

Éppen igy nem illct�kes a május 27-re hirdetett z8.szlószcn
telési fumepr61Y fOC�E'natosi tcis8.ru 8S rcmdez�s�rc'� 

, Jc genY8s főt őrm önmaga mondot t le a nyilv4niart�is vezetöi 
mogbizat<i s 'iról �s a t1KCSBK tags4C 4ról, amit tcrm-5szetszerüleg ello
gadtalll. Igy c,"bajtársi lt özösségnól hivatalos tevékenység kife jtésére 
nem joe;osul t. 

' - , 
Ellent,aben DobolYi ezredes c<Sljaival minden hitsó gondolat 

és sz4ndék nélkül hi v-lak fel Benneteket a nyilt, egyenes ut és a , 
csendőrséc; jels zavainak 'betart4s4ra: II Hi v-en,Becsülei;tel, Vi t é zillL II és 
liA Haz4�rt minclhal�llic;II'. 

IIL ,-
A puccs kihirdet 1s e ut;3,..l1 dr�.Dobolyi ez redest azonnal 1el

szálitottam az ::iltulo. k<:HICl t és a B .L'.-re, a z4sz16ra sz:-int pénzösz
szegek, irommyok és a B'. L'. tulajdollát képező sokszorosi tógáp átad4-
s;�ra-.Ezt Dobolyi e zredes meGtagadta. 

EzerU1el ujb61 és nyilvBnosá.n fo1hi vom a fentiek azonnali 
4tud4sl'ira és az elsz:imoH.s megejt�s'5re. 

IVc• 
A 13. L. szinvonal1,nak emelése (SS biztos megjelentetése célj4-

bál kérem a BK tngjaine,k, különösen a jó kereseti viszonyok között 
�lölcnek sz:!. ves hozzáj4rul-isai t'�A J,etpot magunlmal� kell fenntartani, 
m ort csak ugy lehetililk fügc;etlcmek<.A Kronika szóbanforgó cikke mu
tC\tja,mi az :ira a lrunyor4H.sn�C&Ez nem méltó a csend�r�ég kiv-4l6 , 
hirnevéhoz'.A t:imoe;at::isra sz!á,nt adOID4nyok a szerkesztoseg a14blJá.. (n-
méro küldendől>:. 

V'. 
A B.L-eszerl�osztőséuSnek és a WlKCSBK vezc "töségének cime to

v:4.bbra is az et1dic�i marad: Ungarische Kame r o.d s c II af t !Fo1kuSházy/ , 
So.lzb1U'(3, Sterneck Str'� 9'. 

vr. 
A május 27-ro tervezett z8,szlósz8ntelós id?p0n,tja � �uccs

kisqrlet lcővetl'.:eztében bizonyt�ü 8 .. nn4 v4lt. l'ontos �de Jét kozolni 
focj1..l.l('. VIT." 

A VO Z Gtős 'SC;hEl z 8S' C� 1)-. L'. szerkeszt ÖS 6.:::: ,5 he z �'. évi m4rcius hó 

V�Gefcl� int 4.zett lGvelolc mecv:.ilaszoH.s2. a puccs:-m�att' késedelmet, 

s�env-ed-'K6rjülr. szives 01n')3'.588: az 8rdekelteknok. 
.. ,, " VIII. 

A 7oszoB.L.-ct 4s � következőkot a felelőS szerkesztő K.J� 
fO(3 j a ozontul"kiadni>. ,
Salzb".l.Te;, 1951'. �lprilis 9-'Ju. F o 3. k u s-h 4 z y 

altbgy. 



IV o �vf':6 . l,ovoél 

Most, a gY4va szemérmetlcl1s-ág 
� Eur j ÓJ1:3?-tó ,rossz /� j j 011n. 
}�ocsüle-c01'0 j61 vigY'ii'zon 
Jlhnden :nemes sz e g8ny lG{,�t')ny·. 

Mi másokn�lmosszebbrőljöttünk 
'És örök ami t akar'unk; 
Ha,- ugy akar ja a ,mus�41ys'�G, 
Jól van, jól van,' h4t meghalunk. 

Egy életünk és Of3Y halüUl1k 
S a rögi hős id ők alátt 
Élet s 3a141 pGrem�n j'�rtunk; 
Nekünk nem uj e c;ondolat. 

De az fl. mi eYonyörüsécsünk, 
, Hd15Y" ha minden raped, szakad, 

Böc.süJ.etos szeg<)ny lec;ények 
Pihel1l:1elc a romok alatt'. 

Ki. t elsods>r ,a zaGyva éjjel" Megállott, de lehet. folytatni 
Ki megmara(1 f4szek-rak6n, A jó szemek" él. szép szemek 
Dc mi közüJ.'Ünk jitsztcSk csinján 'Érdemes , örült l4tomás:it, 
Mindenld a t4rogat9n� ) Az 'Életet, az Életet';' 

'Ady Endre '; 
Akt1,J,"-ali�,s,olL�_Tc 13Jth_RfiI , 'pj.��ö l :_�.$lJ�4 s ai ból. 
n Nehéz ma igaz uton j�irni; ae lehet,�/J " , 
II BecsiUc"cünli: olöbb::J;'Gvaló j61r,Stünkntál"." 
\1 MindnY�ljunk felad,ata, hogy mag4nérdekeinket a közérdek alá reli-

_ de 1 j ük. 11 , , ' , 
,1 "CA magyar ember igaz:m <}s maradandóan azt tis'zteli, aki tiszta .. 
életü és oe;yo,nes, akinek t �_hát_ a tegyve�cei is ,mindenkor tiszt4k'� II , 

, :.JI �MB mi--ndoo loo3:'�pan,.c;lllo-t$tudt.uk �i;· �1-Y5-ijnket ;EU:C�!'ib}J.."l,� � .minden�
korban magyarok is t ud tunk maranni'� Ez, a mi utunk él, jövőben is l "  

M A N U' S K R I ,p T-K f;� Z I R A � I ADRESSE-"CDh UNG.ARIBCHE KAM:e:
, }:RADSCI;IAF�, S 21'"iz b ti r {!" /Folkushlizy / sterne Ok; Str-9. -

' iBSENDE1f� -ifríg-2.rf;cile IE..unerad e·chaf t; sa-izbttrg�7F.Ói1rn'sh�{zy7St�rnek 
-'. 

, Str�9. · , 

,--,';": 
P--�P C K S 4�1LJ� , . . _'_ ... _-� "I 
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