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�Iélyentisztel t .1 lezredes Ur 

Kihasználom az alkalmat és ujra jelentkezem levelem�e�. 
Igyekezem rövid lenni,lévén az ügy hivatalos ügy. 
�int ZikÓ tbk .ur,Nádas ezds .Ur és donyi tól tájé kozva vagyok 

az Alez redes Ur irányítása alatt� csendőr közösség és az �fi.El\ között 
valamilyen viszony áll fenn. 

Igy kell,hogy irjam val amilyen viszony111.1v:ert ez éppen amit nem 
1 átok tisztán. 

Junius eleje óta donyi megkért a fő c soport tájékoztatói szolgá
lat ellátására.Igy m ost ebben a minős�gben kérnék szives tájékozta·
tást. lezredes Urt61. 

Én mint•tcsend5r csop:vezetőnek11 azt ami 7észemről kir�e gy elkül
döm.Nagyon szeretnék azonban tájékozott lenni,mi van t o v abb . i 

kz ál t al ános elvek u anis területi alapokon é pülnek fel.' terül 
ti alapokról befutó helyzetKépek azonban a csendőkök vonatkozásában 
nem adnak t. iszta és egys ·ges képet. „ 

t�agyobb százal ék azt o nd j a , hogy ;__ mát tagja a csendőr közösség· 
nek ;'Ifis zont miilj. ilyer: az �HBK-ról nem tájékozott! e hit ebb51 arra 
· övetkeztetek,hogy or:!'..a� _ern is kap tájékoztatist. 

�bceli k"vetkeztetésemet alátá: asz ja az a tény is, �-o5J pl. 
a 3L- ekben :nég se;::u.iféle rövi<i. �r se. �elent ::::eg az ::.::-::sK-r'lálr.i 
.L. ' · ' · ..L. + ' . i- . -i „ .  -"""! .L. rl . . . . . . „ • ''t" L.aJ eKcz � � Je .Leg0e_._ oirr.a "�z t. a �o l( i{'U o::::oe::. .„er:: KlS egu o-

déssel :nár .-..ngliábÓl is tö".,' en ké!'iezték a!: l s. cs� .:..C0zösség a leg
szorosabb egy üt tmüköd és be_� áll vellink. t t is léL.ezL< eg;J -:e r:ilet e

let t álló csoport amit Eogyay Kamill alez . r vezet.=nnek ta5jai közü: 
aki akart csatlakozott hozzánk.�rre Bogyai -mint a 3.sz.Junius havi 
:::R3K Központi T9.j ékoztatóban körlevélét olvasni lehetett- felszÓli
totta a k·��ie�et. 

_,_ azt e. �eg o d.ist a _ _:_ o ... t k'ala.�'11"' a eg'occnaK tarto:n,és 
ame . .rzyi8en az i ... te�i cse_iJr kö z ö sség is �.zsonl'a.n éTez,itter� 
megoldásként is tisst'3lettel j avasol nám . 

Röviuen:azt érze� itt,bogy an�_ak el enére,�ogy összes felsősÁge
imtöl ugy vagyok tájékozva,: ogy a csend::irközösség igye tiszta ügy 
a gyakorlat nem mutatja ezt. 

�·-agam a csend5rségssl sze- ":-e:: · óir2.r:.yban -érthet.: okokból- a leg 
meszebbmen61eg e J. fogult vagyok.Eppen ezért ez a dolog fé"j nekem és 
szeretnék j a�itani rajta. 

Én ugy látom,hogy J'.1..á.la az Istennek az .„nr2Y. már nagy on széles 
üg€yé cagaot.Jó multkorában írtam alez.Urnak ;tteni kapcsolatainkról 
Cnnan is megkérdezte mul tk or egy id e gen :11mondja Hr .s zinay a maguk 
csendőrei ott S teieroJ;szágban miért különülnek ugy el lVagy maguk 
tal�n nem veszik fel : ket a zsidódolgok miatt?" 

�1egválaszol tam az illetőnek, de ebből is � arra a l<:Övetkeztetés 
re jutattam,hogy val ami nincs re ndben itten./::t�.b.Éppen Bogyay kör
l ev e lé ve l lőttem le a v ádat , me rt ezt már a 3.sz.Tájékoztató angol 
f orditásábÓl isme.rte .; rre a tag csak annyit mondott :11ugylátszik 
ott m�sképen van.w:/ 

Fzért én a fentebbi általános jeJ.legü javaslatomat a következők
ben toldanám meg: 



i.1 talában� Férném a csendőrök körében kiadni azt, hogy az ontul, 
hogyük"-a-cso:közös ség tagjai, az :bnIBK- ba is beléphetnek, ami a 
f egy ver telen honvédséget, vagy fia�er.s't j e l enti Nyugaton„ · belépés 
ne kollektíve történjék /:mert igy a vérkeringésbe bekapcsolni 
nem lehet:/ hane, a helyi sz�vezetek utján. 

Részl E:: te i ben :erre felszÓli tás m ehetne: 
��.� 8 . •  7 a. BL egyik számában�i rásban, 

b./ egs asztaltársasági U.lésen szóban, 
e./ esetleg egy a csendőröknek a mi szervezetünk 

vonalán kiadott körlevélben./:H'nnek kiadását én elintézném.:/ 
Igen kérném lezredes Ur szíves válas zát erre,valamint arra 

is ba ez nem lehetséges, enr:ek mi o ka van? 
Fe'resem-;:ez meg"-k'"é"t-dÖlgot--r:tzok r:ozza: 

Az egyik az,hogy nem taglétszámot akarok növelni,hanem magyar 
egységet csinálni az !.!H:aK-n keresztül .Ez· er6sen __ közérdek. 

másik az, hogy jelen levelemről l e z re de s Ur válas záig se.1ki
r�ek nem szólolc. � z ügyet cr:;.a.k akko r szeretném ... donyi valJ illet.'..'leg 
rCersich tbk. rral TJegbeszélni„ 

.J-,'lnézést kérek,hogy soraimmal. alkalmatlankodtam,d.e a köz � 
kialakul t  1-velező viszony,ve.lamint a ·"HBK-ban rám.kiszabott ... .... a
dat együttesen késztetett ennek megírására. 

V�rva �1ezredes Dr szivee v��asz�t és a tan bízva, 
hog1 javaslat.cm keresztülvihető lesz, 

vagyo k alázatos alattosa, 

bajt�rsi szeretettel: 

/ {( ;( ' . 


