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, Adassék hála 'az Egek Urának, Istenének ~ogy nemes hagyo~ 
mányaink, összetartó testületi eszménk, a bajtársi szeretet és megértés 
utján ez uj körlevélben ujra találkozhatunk egy kemény kézfogásra, egy 
komoly s zembenézésra 1 Bajtárs köszönti a Bajtársat! . 

, Május van, - "Hősök Vasárna:r;,j att l ,- .-
'. .... Emlékezzünk e pillanatban hósi halottainkra,martirjaink-

ra és fogságban sinylődő bajtársainkra! 
. A halálig önfeláldozó és ragyogó példájuk mutatja nekünk 

a biztos, egyenes utat. , 
IOsak törpe nép fe~e~thet ősnagyságot, 
Osak korcs utódok hós elődöketI' 
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, . I.) TIZENKÉT "ARANY SZABÁLY" 1 Az emigráci6s élet goron-
gyös, rögös, de sokszor csuszamlós utjain, néha kihagy a lelkiismeret " 
sugása, hiányzik a bajtársi jótanács, vagy nincs keznél az utasitás" E~ 
zeket hivatott pótolni qz alé,bbi:. 1t12 aranyszabály". , Ha kétséged va:rm. va":'" 
lami miatt, vaf$! elhatározás e15-l:it állsz, - vedd elő, olvasd el figyel-
mesen s megtalalod az utbaigazi tást.... , . 

- l! Az isteni tizparancsolat legyen itt is életed zsinór-
mértéke • , 

2, Higgy a hazatérésben, Gkarj és merj annak érdekében 
dD lgozni, aki hisz akar és ,mer azé a jövő. 

3, Ne feledd, ho9y Ba is annak a testületnek vagy a tag
j .',": , ~l 1'Tlely csak e:Qkölcsileg" me.gx§J...O{,:xtQtta'k:at fogadott kebelébe. 

4 ~ Légy .büs zke, hog:,' magyar csendqr yag:y, de l~gy ' sze-
rény és udvarias ~mindenkivel szemben, mint otthon. ~ 

. .' 5: Ne poli tizálj, mert nz ne m él ~e meste rséged. 
. 6, Ne vitatkozz meddő , dolgokon, tarts össze és tekints 

e lŐ:re. Ne azt kutasd mi volt a ross~, hanem mi lesz a jó. 
7. Ne avatkozz mások magánéletébe és ne hánytorgasd fel 

senkinek a multj:át. ' . 
. . 8; Ne itélkezz senki felett, oort ez a biróság felaa.at'a. 

9! Nézz, láss, gyüjtsd szorgal~sana tapasztalataidat, 
hogy otthon hasznositho..sd majd. " . 

10. Segits a dolgozni nem tudó, ' vagy öreg bajtársaidon és 
,azok hozz6.tartozoin. . . ,- ' 

II ~ Tanuld meg ti vendég16tó országod nyelvét, mert annak 
majd otthon is hasznát veszed. ~ 

12. :- Légy hü mindhalálIig . ' 
II _) 1), M4GYAR HAROOSOK Bfl.JIJ;ÁRSI KÖzöSSÉC:E (MHBK) ÉS ~A , 

,Mú.GYli.R KIRÁLYI OSENJ)ORSEG BAJTÁRSI KöZöSSEGE (MKCs5BK) _. Az MKOs őBK. is
méte lten. és utoljára leszögezi a konkolyhi:p.tőkkel, hc.misokkal és "ék" 
verőkkel szemben; hogy . - . . '. ' , 

. l. él m.kir. , Osendőrség (MKOsőBK) a tétele s mo.gynr-törvé-
nyek és utasitások alapján, személyileg és fegyelmileg ma is a m. kir. 
Honvédséghez , az -MHBK-hoz tartozik. ,-, 

, 2_ a MKOsőBK a fentieknél fogva nem e9Y öncélu, külön'u~ 
takon járó, ko.pcsolat nélküli egység, hanem .-szerve s es e Ivé. l as zthat at- ,
lan részét képezi , a magyar állam nemzetvódő-, -fenntartó- és formeló e
gyik főhat~ümánaR,a Honvódségnek, a MHBK-nek. 

. 3. a MKOsőBK tehé.t egyénenként; és összességóben is ta9ja 
a fentieknél fogva a MHBK-nek s abban tagjai' tisztséget is viselnek es 
vis e lhetnek. - . 

4. a MKCsőBK testülöti órdekeit van hivatva képviselni ' 
egy idősebb csendőr bo.jtó.rs ' ú. MHBK. felsőb15 ve zetéséoon, ami o.. tökéletes 
összhangot és együttmüködést is biztosit j a. . 

5. A fentiektől függetlenülnMKOsőBK a :rendkivüli- kör1e
v~lben levő elvek sze~int - a ~iBK-vel e gyetértőleg és karőltve - végzi 

IT ily8. t r t á s 't és a bel ő szakmunka 'át 
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I III.) 1\ MKCSŐBK KöSZöNETE AZ EMIGRÁCIÓ.S MAGYAR NEMZETI 
S.L\.JTONAK. A karé.csony körüli időben, valamint a csenc}qr ,.nap;,;" (iII.14.) , 
alkalmából a világ különböző táján megjelenő sok emigrációs magyar uj
sÉ\g, versben és prózáb~ sok szeretettell megértéssel és áldozatos visz 
szapillantnssal emlékezett meg a m.kir. usendőrsogrol s állitott igy 
egy uj abb emléket él magyar csendőr örök eszményének • " 

" Jól esett kiénezhünk' OR ünnep ~angulatában ezekből a so-
rokból, onnyi igazs6.gtalnn, gyügyölettől c'sepegő, rágo.lmazó és bemocs
koló hazai s külföldi irás és fecsegés utnn a megbecsülés és szeretet 
han~~6.t, ~ ~ 

. .. ! ' , ', . Most;aiiii~ot , ~ennáJ.,lásánDk 69. éshon:talansngnnak 6. esz-
tendejébe fordu~t" a ' ;r:n .~i+ .• CSé,ndl.>r's:é.g,~gy · ,:6;r~z~ük" hogy ,lélekben és , 
szellemben ,.összeforrt' azokkal D. 'mngyar6kkaI;' akik az ·Istönés H$.za szent 
fog'o.lm6.n6k szellomis~gé.hől :f ,Q.k;ö,dó, 's',','nzt'soho. ~i~m reJ;51 ' :q.em "tévesztő e";" 
re j oben 16.tj6.k a Nemzet j qv:őj'ét. ' . '. , ' " li ' • ': , ", 

'~ : . i., i, :: ' ~ : ' .. , ,Köszö,njm: ,ó.zEhnig7;Ét'?:iÓs 'ne,mzet;'mG.'9ya~ so.'jtó. jó+,esó ~e9~ 
nYllo.tkozé'.s nJ. t, mert nbban sok hOqlhnlatt'l.ink ,es mc.rtlrunk dlCS o emlek8~ 
nek é.ld0ztak" Mi élők , pedig ,bi t~t 'és erőt ~'mcr.it.ünk : Q.bból, hogy ha ht vni 
fog D. Nemzet, ujraszölgálatha 6.11hassúnk. f~ tengereken tulra ,roonteRet 
pedi.g mé.r ugy fogiidhassu.,k, o.hogyan o.z"tj egy neves köT töp.,k: me gé.lmodta • 

. .. att tu.1 a Lb.jtt,n, O' jaj az az ' érzés ,':: 
Hajd mngynr c-scndőr vÓ:rjon rr.m ,.belűl,.. 
4 kakastol16t-csókolja , az este , 

' ,c,' ,o mondja1wo.jd.: T9stvér, I.Isten hozott, 
"Es ,kemény marka sirilUljon kGzembe,· . 

. r " _· Hn erős vó.ll6.n szivem ' fGlzQ'k~g; -
,', .:, ,' tV-.) ,,:KÖZPONTI NiILvt.iJ'I~AmÁs~ .'1\'4~', ~2íÓJ+lU kö~J;6v;ól l~pont~ 
jr:bnn részletezt"Ük, (hogy az c nigró.cióbnn élő ,csendőrsógurik to.gj oJ.nyil-
vé.nto.rté.s vógett jelentke zzenek. , '" II " ,~ , ; • , ' 

. ,.-, ':' . " \ ~~ jelontkezóshez szüJ<;:sé~oso.datok : név, rendfokozat, szü-
lot?si hely? éV 1 J::ó és na:p~ , o. legu~ol?o ,c~endőrsóg'i nl16m6.nytest ~s a, " 
pontos laktam. 'il. Jelentkezesek tovebbltaSé1t , ,az1\.NGLIAI UJ Mll.GYA~SAG vc .. l
lalta, ezért ezekot kettős borit8kb.nn~ :: 0. belsq,' boritékorl;'ttCSENDuR" fel
irnt'to.~ ~ell,ri~s~erJ;2s~t§sé~ einére .pek\ildent~ ,: 11. ~·tnrt9z~d~6si helyeknek 
a Def?vr.J.t@ztato.s[~t ~s osetrol-e,setre ,be ,kell Jelentenl __ ~;Ióó..4.·...-A~~.~~~---1 
MAGYü RSÁG, Box 2,5. G.p~O. WOlverhnmp.''jon, EJ;1.g10.nd..- ' . 

, ;l jelentkczGsek állcndónn folynclb felhiv~uk O-zonban o. , . ' 
csondő+, bQ.jtr,rsaink figy@lmét arra, :hogy . a.i" d6l,'~runerikai o.llo.mokba kiv-6.n~ 
dorolt . cscmdőreiJ?k"holl,étérQl :vo.gyunk legltQv8sl;>8 'tó.j ékozottnk, a jelent
kozóse:t: innon r+~~ ali~ erkóztek 'bet .. akik .,tGhkt" t.u9-omó.ssnl birno.k az itt 
615 csendŐr,'bajt0:rsnk tartózkod6si helyóről"c:;zt ,q. fenti , cimre jelentsék 
bo • .Megismét~ljük a 4. sz6.mu körlevél utolsó bokezdés6t! .' , 

. "" .. ',_uA tengerekon tul , élő; b2j ~6.rsakpoz' még 'azt o. külön ké-
rÓ,st is intéizük, hogy akik a központi' hyilY4nt!;lr-pé.sbnn' segitségünkre , 
óhajtanak lenni, ezt a szándékukat a fentt cin alatt közölni szivesked
jenek. A segités módja o.lattazt értjük, hogy az illetők ,abban az or- , 
szr.gbnn, vagy é.llamban élő csenaőrökot felkutatnák, kül ,~n" nyilvént[lrtás
bo. veruiék és ,azt ide olküldonék. Ezzel mintegy nyilvootarté.si alcsopor
tot o.lkotné.nnk so.jó.t orsznguk területén. A~ f ont emlitett körlevoleket 
is nekik küldenénk ki onnyi p61d6:p.yottn'" o.oennyire szüks.égük van, melyek 
sz6tkü,l9-ú pGről' is ,?k€?o:ndosko~f.no.k~." , , ~ , 

..: /, ,' ,. , " " ': V. ):, E KÖZPO~TI. 'BlWT,TS,ÁG rQ:EGÉSZÜLÉSE.Bivatkozé~ssn.l o. 
4. sZt.BU körlev61'8. 'pontjára,értositjük il csendőr bajt6:rsakat, hogy 
Közpop.ti Bizotts{1.gi hntó.rozat o.lo.pj6.n a Központi Bizottság kiegészült ' 
a~ ,Ar)-glié.b~, A,:;sztr~ftbnn,N~nlO~or?zt.9ba~ ~s Al1szt~nli6?an élő csen,dé5r ~ 
bo.atc.rsnk korébol" m:)..g o. tovf'.bbJ.kloge,szule,s most van folyo.matban DZ, 

U.~.~;.,-:-bon é~ F~ar;ci?-orszá.gbo.n, I1o.jd a.~tö~'bi ~r~zt'90kba?- ~8rt-ózkodó-cső. 
b.nJto.rsak reszerol lS. f'lz érGlekeltok errol kulon erteslt·8st kapto.~'c. 

VI. &\LÁLO MS. " . , " 
B' e o d r ' o. -y:- 'F 'er e n c ': cső.alezredes bo.jt6rsunk 

szitve o.z omigrr.cióban, , .0. ném'o-tDrszLi.g::L Pf~rrkirchen kö zségoen 1950. j a
nu6r 18-án utolqót dobb~t s : lol~e . oúgtért katonn ' őseihoz • A komoly, a 
csendos és segiteni ké'sz bajtó.rso.t, nki lerrtóbb hosszu ideig a . s 'zegedi 
V. korületnél szolgált, mindenki szero;tte es becsülte. ~eodro.y alezre
des baj:t;é.rsunkhohéz s ,zivvol é.lljuk; körül gondo',ld:tibo.n s~rodat s arra az 
enlokozés örökz'öld koszo'rujé..t helyezzük e pó.rsó+,ral,' , 

,r " . Bo.jt~.rsrik! Vigyf.zz'l ' T:i..$z~~legj :l ;' 
, ' . ':" D o. i my!:.' d :' á, In. éső ~ szé.zo.dos bo.j tér sunk e hó lO-én 

o. n8L1etorszé.gi Deggendorf közs6gbe:n ' vé.r atlc.nul ' elhunyt. Ugyanott teriEt-
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ték cl a környéken lokó c.sendőr bajté.rsak nagy részvéte mellett, Az u
tóbbi időben a debreceni VI. kerüle tnél szolgé.lt s az emigré,cióbon is 
tcv~kenyen dolgozott Testüle'tünk érdekében: Korai halé.la minden tekin
tetben,.nagy veszteséget jelent a sznnunkra. Mindenki szerette .Js be
csülte, s mi is fújó szivvel nondunk buc.sut ~s gondolatban tisztelegve 
{üljuk körül szeretett bnjtó.t'sunk sirjft. -

~elkünk minden részvéte a hozzftartozók ir~nt. Elhunyt 
b n jtf.rsunk idős, nyugdijas cse:p.dőr ezredes édesapja, ,édesanyja, ó.ldott 
61lo.potban levő felesége és 2 kis gyerneke gynszolja, akik elvesztették 
csa16dfenntartójuknt és jelenleg ninden tAmasz nélkül állnak nz idegen 
földön. 

Felhivom bnjt6.rso.in figyelnét,·· hogy rieleg~ érző szivük~ 
kol siessenek 8 bajbajutott csaléd negsegitésére. A felajcnlott össze
geket kéren pénztf.rnokunk cinére elküldeni .:o.egjelőltre az összeg ren-
deltetését..- - . . . 

VII.) PÉLDAADÁS. A lVlKCsőBK ez alkalommal és e helyen is 
nelc€; bajtársi szeretettel köszönti az innsbrucki csendőr bo.jtérso.kat-, 

. akik önként olvó.llalt~ e9y közelnultban hősi halált hn~t honvéd bo.j- -
tfrsunk sirjanak gondozásnt s ezzel is követésre Déltó példájnt nutD-t-~ 
t6k a hősi szellen ó.polnsnnnk s kifejezést adtak együvé tartozcsunknak. 

Büszkék vagyunk Reátok! _ 

VIII.) IGAZOLÁSHOZ IRATOK BESZERZÉSE. Amint azt a rend~ 
kivüli körlevélben olvashattuk, a hazatérés utún oindnynjunkat egy a -
törvényes nagyar kornény által életrehivandó független igazoló Ói2ott
aGg fog elbiré.lni. Vonatkozik ez katonr.kra, polgc!.X'okro. egyarr.nt. 

Az idő gyorsan oulik, tfborok oszlanak fel, a bo.jtérso.k , ~ 
isnerősök szétszélednek o. vilé.g ninden tAjó.ro., de neg is halnak J az eo
lékező tehetség itt-ott o~ kih~gy, ~tb. Ezért felhivjuk a Bajtcrsaknak 
a figyelnét, hogy az alAbbi k~t legfontosabb kérdés csoportrn a saját 
érdekükben szerezzék be igD-zoló irataiknt, illetve pontosan jegyezzék 
fel idősorrendben adataiko.t. ' 

l. l1ikor, oilyen rendelke ZdS fo l;:,-té.:r: , Dilyen kötelékkel, 
kinek n parancsnokséga alatt, kikkel, ~ilyen körülcények között és ni
Jyen vis'7,onyok között hagyté.k e.l Hc~á.jukC!.t? 

2. A l egutolsó cs enc.őrséGi é.llandó beosztó.sa óta nol, ,
rJikor, niért, nennyi ideig tartózkodott, mt csiné.lt, oivel foglalko-
zott, kikkel volt együtt? ' 

II f cn-Gi két főkérdés csoportra adandó vr.laszok alé.t6nasz 
t6.sé.ro. szolgr.lh:-,tnnk: 

- "'l "l . .( 'k' l ' a. l!l o J<-.ro ~go.zo csa, 
b: Feljebbvalók és bajtnrsnk nyilatkozatai, 
c; PolgGrci egyének nyilGtkozo.tai, ' 
d~ Tábor? stb. parancsnoks~gok igozolv6nyai, 
e. Mns h~vatalos (közs8gi, verosi, rendőrségi, negsz~lló~ 

hatós~gi) bizonylatok" ' 
f. Rendeletek, parnncsok, nunkakönyvek, szolg61ati bizo-

nyitvr.nyok, hadifo91yoknó.l elbocsé':jtó iratok, stb.. ,-
g. 41taltban ninden okntny és irat, D.Llely e vonatkozns-

ban bizonyi tó.si erővel bir , - , 
Sok későbbi Dunk6.tól, uté.njfró.stól, kellenetlensógtől ki

néli neg nag6t ninden ba~tnrs, aki oost o.nig nód van reG~ az eddig el~ 
telt és ezuté.n következő ,-időról beszerzi es gondosan negórzi az igazo
lfshoz szükséges iratait, s feljegyzéseit. 

/I IX~) ,TÁJÉKOZTAT ... :S A GR..~CI L.SZTLLTáRSA&~G A B.L. ~ VALAMINT 
il MKCSOBK ,-VISZONYuROL:-BZé.oos bnj t6.rs érdeklőd~sére fizikailag lehetet - ,
len külön-külön -tó.j ékoztat6st adni, igy a MKCSOBK kénytelen ezt a körle-
vélben ne gte nni • " , 

il MKCs5BK folyó évi februúr 20-tn egy nyilt, egyenes, de 
nelegho.ns'U lev8lben felkórte a fent jelzett csoportot a legszorosabb 
egJ~ttnüködásre, eddigi 6ld0zatos uunké.j:uank elisnerés6vel' és azznl,hogy 
a tovr.bbi kö zas nunké.jé.t erkölcsileg és anyngilng is té.noga-tjn, valar.:J.int 
a B.L.-t hivatalos csendőrl~pnak fogja tekinteni. 

Mielőtt-a gró.ci csoport a fenti negkeresésre vé.laszolt 
volno., negjelent a B.L. 1950.II.28-6.n lCGlt szr..né.nak 33. oldalé.n'-egy ten 
denciózus, félig burkolt tAnadé.-s a .MHBK és a MKCsőBK ellen. A B.L. ezen 
burkolt és é.lc6zott té.nadó.sn sok bajté.rsban különböző vegye s É:rzelneket 
keltett és ho. nnnnk tendencif.jé.t az illetékesek idej ében fel nem isneri-k 
alk~lDas lett volna a .MHBK és a Osendőrség közötti legszorosabb együtt
nüködés 8S közös [ lUnka. . összhiingját negzavo.rni, sőt veszélyeztetni. 

" 
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1950.III.29~én érk'8~ett neg a gré.ci,csoport vé.laszn~nely 

ben', függetl~ns6gén0k mGgt$:yr.Báro. vn16hi vntkoz~ssal, vnlnIJin-c:j:{:árclés81(be
burkolt nagyfoku biznlnatl;ins~ggiiI o. ' MIlBK, .vnl<itlint a MKCsőBK'-vó.l 'szeri-
borl' nz ~gyüttDit.tödés6t elut<ilsitj n. ,... '. .. " .: .. . .- . ' " 

'-. '.::" ·.'-:Mint .tónyt· -kG zölj .ül~; hobY '::l kö zpbnti . ~yil ~n!?-tb.rté.sul}k :-
cúlj&bólc.:kö·zponti · nyilv~.ntnrt6 tiszt 6:ltnlki5zzéte·tt felhivf.st · !iz O~ 
gosz enigrációs nagynr nenzeti sajtó közölte~ .;.. n :kozzétótélt'egyeclüi 'a 
B .~ ·Jj. ;tó.0o.dta '- Dd:g~ ..... ' ... ~ ~ ",." : ... "'1. "i 

... t'; ': ;.~.' .' i;:'" '.:. UGyq.nqsnk, a ' B~:L. 195-0 .,ir .10~i' ~zé.riébal+ egy" o~·ro~baté.nadé.s 
"IQcf,cnt /In0'~ a '; t ~~{0bJl:O:~ 'harco.s. szelleuE:t t·,':illetole g ,,:'NG csqrgessük a . kardot 
~do (;lott 9 " clmen. !. '. .. , : ~ ... I . . ,. " f' 

,. A NIHBK Ausztriai Főcsoportjé.nnk-6: sz6.nu "Bajt6.rsiHirekh
, 

~,üjÜi~i0~vé.n;z4nok 4. pontja is f.oGlcd~9zik ' cl B.L~ ü9!óvel és tényké~t . .' .. 
r: ll9-pltJ.a neg, .:ho9y D. .B.L. t~dva' 8S szn:r;d?k9snn vglotlo.n .-~art~l13u koz
iIwB0nyt tett kozzet'·nelyet c.2mnbon a gr['.c~ <?s nagc..t· csendor uJso.gnéJk 
nevező l ap a ned napig sen igc.zitott h e lyre, peClig a közleDsny valótlan 
sé~gr.t. DG.ga o. lElp szerkesztő,je t'l?-dja a legjobbo.n~ , . , 

i' ': ... ... il fentiekfolyttn :a 11KCs.őBK,bC1Ynek 'CélICitüz8scivel el-
Iq.nkezikJlindert sz3'tl1uzé.si nkció dst.est.vúrhnrc (Ll R.K.~l~pont) :e zt . az 
-g.gS:G·t lezr.rtnaR tekinti ' s ·a történte,k ut6n a gré.ci lláztalt6.rsG.sésgal , ,, ' 
valaűinto. B.L. szorkesztőség.8vel · b. jövőben seDTIif.élci közösséget neu ,é
'r2zhet s azt egy ::-'1IJ.gf.n akciónók s üzl~ti v611nlkozé.snak t ekinti, aill1.~.l 
is in.kl~bb, Dert abb·ID és vozotősó'góben pol.gr1ri egyének is szerepet visz 
Ilek , o.I1int. az u'tólo.g Dogé-.llc.pi t6.st nyert .. :... " 

. Ra a bajtó-rsnk kö zül valakit a f ent i té.j ékozta tó ut,c.n, . 
Holy 'c'sak iil rövid ~únyó.llé..st t o.rtc:ünazza , . o. részlet ek is érdeklik , kü.,. 
lön kcJr.ésre D. MKCső:BK nz oknf.nyok nr.solo.t ait is r ende,lke :zésre bocsó.jt..:. \ 
ja. 

'. ' ' 

.. X', .) li. BAJT1'.RSI ·AIJ\P . A-4. ·szr.nu körl~vél 3', pont jn intéz 
kod0tt n baJtr.rsi· hlo.p nogtbrontéserG. Miut(.p. eddig o. b nj té.rsi alaphoz 
hOZlz~.j".rulésok Dc.j<l.lleD kiz!.rólag csd: az Angli':bm tnrtózkoo.ó qsendőr 

" , - ,., l d t k k' t t' t kü'l" It Ert . t' It bc.jtc:rsaktol folytak be J n punzt'-'-r~ [Ü a o ~nu a c.s on es~ es 
nl 'l.}:j~bon csak D.Z il.noli~.bo..n élő Cs endő;r: bnjt~~rsainkka1 kö zöl tük. 
: . Felhivjuk főleg n tor:r-erentuli orsz~:bokbqp é15 csendőr 
b~':;' jtf.rsaink figye1!28t (elsősorban Lu ztrr.lin), hOGY IJ.Z O-h,9zzé.j:':,r-=:u:;:::l ...... ,l,.;...-__ --, 

8pikból :fo~ju::: ::c '..c ::ni el.:::; 'ö:!:'b~ a ...ekik sz' l' kö:!:'leve:rek ás q;yáb pos 
t~,i·l:ülde!.:~nyok léGi post-:..i 1Jov~.bbitf..sét, :...--ert · hozz?j{~Í'Ul/..suk nélkül az 
ib=~ tetenes légipbstoi dijszab~st nes tudjuk nogfizetni és kwnytelenek 
l eml::nk. postai külde-r: . .Jnyeinkot o. rendes üton tóvf.bbi ton.i , nely vis zont 
:: r;j dne Il két hónapi L:' őt nrt eDot j (; le nte no • 

:~ hozz~.j~ulr.sok bcfizctGsérc vonatkozólat; közöljük,hogy 
nddit; is anig ozt a kórdést nt.s Dódon vagyis o.. hozzéj~ultsok e~ys05es 
befizetúsét Dégoldo.ni ner:: tudjuk , kérjük hogy D. bajt~.r~ak az nr"nyl .::tg 
csekély összegeket po stt'. i vé.laszcou:ponokbc.n, l evúlbcn küldj ék be pánz-

.. .-~6.:rmokunk c:irt6re . Kö zö lj\L~ tovn.bbr., hot;y .::t' j övőbon n b~fizet6seket ~Ób 
d'kczdőbetük foltünt etés6ve l 'sen fOGjuk n:yugt~,znit haneD-n befizetők 
pénqt-'::rmokurlktól ncvükre szoló e1isI1orvónyt fogmk kapni , Ennek oko.. 
nyil vt.nv3.ló • .; . 

J~ pénztnri éllenőri ';tisztségben köznoIiti ·bizottsé.gi ho..
té.rozat alapj r.n s z'efJó lyi vr.l to zé.s követke zett, be, 1J8 iyetaz~rdekelt ek 
kel ,l):ülön kö ~öltUnk. Ennek kizr.rólo..gos okna ~p6nzt{'.I'noRnDk és az ellen

. őrnek egynnstól ncLgy té.v'olsGgra vo.ló uo.rtózkodf.sn volt . 1~ régi pénzté.- . 
r~ ellenőrbajtGrsunk~ik egyben köszönetüru{ct fejezzük ICi, hogy nagy 01-
foglal1isr.ga ellenére Dég e zen tiszts6ge~ is olvf.llalta. 

V0SÜl többek érdoklődósére közö1jűk, hogya bnjt6.rsi a
laphoz hQzZ1-:jr.rult..s ök a .. lliBK':"vcl ~kapcsolntos fclajé.n16sok2.t, illetve 
anYasi té.nog.até.soko..t ne n érintik. ' '.' . ' ' 

Xl.) BAJT~S FIGYELJ r! I (_~llandó rovat) :. 
'. l, ... ~z er:i g:r;'f·ciób'1n ,nyut;,od.to.n feksze) .. I c ,'nincs nStalin 

u~~ 60" f de VTGY.u~Z, :1ert [lZ ... 1.VO-B .. ~ ügynökei itt is körülötted sü:g.d ö-
ro onok . , . '. _ 
. : . . 2 .,: .. I.1KCsőBK-n.::tk j oler.leg kék a pupirjo..,de ' 5. rÓ·gi . zöld 
b.lo..pon pi'ros a h.::tjtók/.jérink o.' szine és r 0gi a j el:Jondo..ta is. Iste:qárt 
és Haz~órt! Hiven , Bccsule.ttcl, Vitózül1. _', , 

-, 3. Vil:~go·s tény na DÓ:r .. n inc1pn csendőr e lőtt l · hot;y csak 
c~"'Y r::. k,ir ~ c,s9nd'őr bo..jtn.r~i kö zössé~ vana ·éJ. .. D . , k·~' . cscJ?-dórséG' eg6-sz 
v~lf'bOh sZlltszort , dc l e lkllet; szorossan cgyutt810 eszne~ .egyse·ge , nely-:
rick s.El .-vezetöje, so ügyve'zetőjc, stb. nincsen, csak sok szürko közl(o..tp-
n~.jn , - do f.1o.jd lesznek u.jro. pnrilllcsnok;o.i; ' ~ ~ - -
, . 4. ;~ MKCsőB~(. [l Szolg.Szab.I.R. és .. o. Szut.~lo.pjó.n é.ll~ 



J 
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Vállalja annak jog'ait ~s kötelességeit is~ mert nem a paragrafusokat, 
hanem az elveket kell betartarli, tisztelni és becsülni, nem a forméckon 
vari.' a hangsuly, nanen a lényegen, a belső tartalmon. 

. - -,5, Szé.mtalan bajtt:.rs kGrésére közöljük ujból a pénzté.ros 
ciriét, - Mr. 'L; Keresztes, 19>. Maize Street, Ingrow Lane, Keighley, York-
shire, England • . ,- . 

. '. . A lVIKCsőBK nem üzleti vállalkoz6s, az anyag cs~k eszköz .-és 
nem cél, az eszme ébrentartús~ra, terjesztésére és a kapcsolatok fenn-
tartésára. -

, . 6, Ne halgass az alattomos bomlasztókra, széthuz,ókra,mert 
ilyenek, sőt még moszkovitf.k is vannak. A mi legnagyobb erősségünk,esz-
nei egységü~ , , ' _ 

- - Cinedet és cimvál~ozé.södat-ne felejtsd el azonnal beje-
lenteni, Cim. ANGLIAI UJ llflAGYARSúG; G.P .O.Box 25. Wolverhampton,England-. 

8. A IvlKCsőBK nyilv(:ntort{SD. 'biztos őrizet alatt van, ah
hoz b{:.rki csak erőszak alkalmaz[:s(~val juthat, erre azonban Anglié.ban sor 
hem kerülhet. 

XII.) ELŐKÉSZDLETEK~-- GONDOh~TOI(FELVETÉSE, HOZZ.~SZÓWSOK~
J lV ll. BLA T OK (~llandó rovat). A volt haté.ridő rövidsége és a nagy té.volsé.-
gok· tliatt megismete,ljük a m{r felvetett gondo latokat s ' 

. a, Sok kis örs kis őrskőrlettel, vagy +cevesebb1 nagyobb 
létsnmu őrs, nagy örskörlettel való fel(-.lli tésa lr.tszik a j övóben cól
szerünek (rövid indokolé.s)? 11i lenne a liSt sZGm alsó és felső haté.ra? 

, b. Milyen és r.J.ennyi alsó 'és felső ruh{~zattal, föveggel és 
lé.bbelivGl lé.tn6. 131 a csendőröket? Szin, szab6.s, valamint a rendfokozati 
jelek helye, alaKja is leirandó. ,_ 

. c. Torvezzünk TIeG egy 12 fős örs laktanytjé.nnk ide::.lis 
fü6pületát vonalD.s v:zlatban, 2 nős. 1 aké.ssal . Méretaré.ny . l ID = i cm-el. 
Ajtók , -ablakok, L',gyak helye teltuntetendő, n fütes, vilé.gité.s nóajf.val 
egylitt. ~ helys~Sek ro~deltetóse is r.J.egjelSlendő. . 

. Uj gondolatok , 
K ' lm k ' . . ~ 1/ , 'l k 'k' rt o.. l _e_ rC~QSZGref'l'tene Ll CSe~\.L0:!?s.Jb __ cl cre_ fC". , :::::l0-

I- k 'k' t 'l ~ ... '-l -t?"'- .. , -l t?...., k' 'uor ore pr.r , szenü J-- 8S 'tGneró<Jp~:ecsl . ..-o~yl1; <..lS ~l yer.. . DZ a _ dr -
1A~ ÖS~ '7.ot'Ügg ~'3.. fl"utj Q. J;lcmtt..aJ. 

b. A r:wsv61tc:izott vl.szonyokra valo tekinteltel, 1l0gyan. 
kópzeli ol eGyik volt örs0n a szolg~. at ujboli TIogszerve Zt3sut , Degkez-
dósót és hOGyan a'1:nc.k folytat·~s(.t? . 

c. Eosrc.jzolc.r:dó 1,25,000 ar(:nyban. (l CD = 250 n) egyik 
volt örsúnek örj{.rata örséllon{stól örs~.110r/.sí3, az összes fontosabb 
utbaos ű' terepté~rgyc.kkal, üt és vasuth'.ló zatt21 . 

Megj eGyz8s : -
Egyes kérdús.ckhez is lehet hozz~.szólni. L hozz{.szólÁ.so

kon o.-jobb felső snrokbo.n tüntessük fol c.. nevot, rendfokozatot és pontos' 
ciDet. Az összes k6rdósekre a hat ·~.ridő 1950. aUGusztus-31 , II h2.rOD. leg
jobb hozzé.szülo l-l né.rkf.s töltőtollat kap . BeRüldendő : ANGLIAI UJ MA
GY.l\.RS"::G, G.p,O. Box 25. filolvcrhnDpton , England, 

- AZ eddig bowrke zott hozz(~sZÓ I(~.sok kiúrtúke 10S alatt van-
nc.k. Minden hozzGszQ.lf.sra külön vr.lo.szolunk. _ 

l,' / ;' " ,' ~, • 

/ / XI:r;I., CSENDORSEGI HD.1TGYUJTES A CBENDORSEG EMIGR.~CIOS TöR-
TENETENEK-;~ MEGIR.,).S~JIOZ . Hiv2.tkoz{.ssnl az 1. szé.nu rondkivüli kőrlevól · 
15/g és h. alpontjc..ira, wrtositjük csendőr ba j t (.r s ainkat , hogy K~B. ha-

. t~.rozat alapjé.n ne91Jörtúnt azon csend0r b o.j té.r sunk felkóróso, akit ezen 
r.Jszfcladat elvóGzusúvel nesbiztun...k . K6rjük, hogya j övőben minden a .
fentiekre vonatkozó adatot ~ oknf.nyok eset loge s csg.tolé.sa TIellett uGyan-
csak nz LNGLILI UJ !,lLGYiillSJ.:.G cinén jolontsók be. - . 

Té..júkozé.sul közüljük az al(~bbiakat .. - , 
a, Az ado.tbejelentósek-csc.k az 1945. né.rcius 15, utón be

kö~etkezett esenúnyekro vonatkozzanak. 
b. AZ3.datbejelentwseknek lchetősú9 szerint tnrtnlTIaznia 

kell o.z esenúny rövid .leir6sét, az abban rósztvevo szenólyek neveit, az , 
idűpont 6s a hely feltüntetúsével.· '. . 

c. l .. zé.rt egysógben kitelepitett csendőr alakulatok (0-
Syo s örsök , szr.rnyGk, szó.zndok, z{~szlónljak, oszté.lyok, kerületek, egyúb 
pnrOll.csnoksÁ.gok, Vo.b~l alkalni csoportok) esonúny leiré.sé.t egószen addig: 
az idűpontig, o.nig ezen egysbgek lúnycgileg-negvoltak, az okTI~nyok, ki-
tolúpi túsi rendelet, stb. csatolt.sa nel lett • -

. d. Minden olyan esen6nyt, noly az l. nlpontbélIl rögzitett 
időpont utf.n kövctke zett be 0S nnGly e16c jelentősúggel bir nh6.oz, -hogy ,
a cStmdJrsúg enigrr.~iós tört6netonek negirf.sÁ.ban helyet kapjon. Pl. Bnj~ 
~/:rsi l~özössógek, eGyesületek lútrehcb.z !~.so. ~s nü-1;cödúse, csendőrnc..pok neg-
1L...2enlu c' .• ~ 
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XIY. CSENDŐR HŐSI HlI.LoTTAINICÉS MtillTIRJflINK L.DATAINAK~ , 
SIRJAINI\..K NYILV_lliTi~RT .. ~SA ÉS GONDOZ.:S.L\. ,Az l~ szénu' rendkivüli körle'vól 
15 ./f. alpont j é.1;'[\& . :". - • . 

Érte sit jük csendőr bo.jtf,rsoinko.t; hOGya' K.B, haté.rozo.t 
o..lo.pjr.n felkértük ezen - csendőr pCl.jtf.rs~inl{o,t, · akik ezen r~szfela<?-ntot. :l 
j öv~ben v8ge zni fOGj r.k • Felhivjuk csencl..ő~i\~5njtÁ.rsninkat' élrro., hogy nin
don o. fentiekkel összefüg~ő adatot, vngy esetleges jo.yo.slo.töt o.z liliGLIAI 
UJ rvILGYlill.S .. ~G cinén o. MKCsbBK-no.k ~elentsenekbe. Té.júRozf..sul közüljük, 
hogy elsősoroan kór5ük 'o. következó o.dotbejelentóseket: ' 

o.. ' .A II. vilé.gh{:borubnn és o.z o.zt követő időkben; vo.lanint 
nz e:]isr~ció bon, ho..difo óstgbCJ.1., hősiho..l(l t hnlt, ' vnbY vúrt onu h:o.lé.l t , 
szenvedett csendőr bo..J'té.rso.ink elho..lé.lozr.sr.no.k rövid le iré..s~.t o. hely ás 

, 'll t II . időpönt negj elö lóswiml, vo..lo..nint annak feltüntetésúvcl., hogy az l e () 
hol lett eltenetve. ' " 

b, Adatok bejelt8pe,-hSsi halottaink os n{:rtirjo..ink neveinek, 
, sirjninnk nyilvtnto.rtéso. vúgett. ., . -

c. Egyéb jn.V[l.s~o.tok, vagy gondolntok. "" 
XJ!. SiiJTÓ ÉS T_~J~KOZTi:"TÓ SZOLG.:Ll~T MEGSZERVEZÉSE. Az l. ' 

sZ(~JU rendkivüli kCrlevól 15. /c. 5.1pontj f.bnn feltüntotett fenti rószfel,
,ndnt J:18f;oldé.sé.ro.. vonc,tkozólo.g o. lLB. szint~n,intúzkedett. Minden a fenti 
. 'uGGyel összefügGő l evelet szint6n k6rjük, hogy o. csendőr baJtó.rsak nz 
LNGLll~I UJ MLGYLR&.:G cL:lun jutto.ssé.k el o.. MKCs őBK-hoz, 'de o. be ls ő ·bori-
tókon tüntessúk fol, hogy 19r.1KCsőBK sajtó ás té.j ékozto.tó szolg610.t. ft . " 

, Té.júkozé.sul közüljük, ,hoGY rlÍnden olyo..n cikket, so.jtóköz-
lenényt, vngy b~.rnilyen nyontntvAnyt, Ctnely nz cmi9rf.ci'ós Dngyar snjtó-:
b c.. n , vaGY n külföldi ós otthoni ujs:',Gokbonn csenuvrsógGel foglo.lkozik, . 
csendőr bo.jt~rso.ink küldj6k bó ezek összegyüjt0se és o.z esetleges hely-
reiGo.zit~sok negt~tole vúgett, ' 

. ,u y:.ncso.k o. fenti- cl-ITe kúrüa'k: küldeni ninden olycn . cik-
k et -, nelyo. csena.őrsúgsel foS1Q-lkozik 6s Delynek negjelentetós6t az eI1ig-
r" ciós So.jtóbOll n 'Qekül?_ű szenúly kivf.no.tosno1c tnrtjl1. , 

, XVI. ANGLIAI BJl.JT .. ~RSAINKHOZ! 'K6rjuk sürgős jo.vnslo.to.iknt, 
h q.sy hol, nikor uS nilyen körülTJ~nyf3k kö zött sond.oljó.k negrendezhetni (' 
':'v foly~.Illt.:n az 1.SJ-nGliSJ-i 9senc13r . b~:r. jtr.:r:,si i?0~/~lk,o~ót? LP~i~kJj 9yoJ ~ , ~ 
" l ~:: c Lo:z .!.ll/.s :)L 3 ...... dS ...:lcl:J Z-.;SjL'(; (eGY 0JJolezus,- .e.ggellvel GS ehGd 
ctvl), vo.l -:.::-:int !]8sfele lő helyis6s t,Hzto si tr.s2-. 

XVII. LEVELEZÉS. Jl. MKCs őBE: o.rrl1 ' kGri cl cs end őr bo.jt~rso.-, 
kat, hogya bajtfrswc az eGyszerü o.do.tbojelentú$eket, vo.gy egyéb lonyeg
telGú dolGokat t'nrto.lnnzó lovolikre D. j övőbon ne vf~.rjano.k vn.lo.szt, nert " 
kGptclc.nsá(j o. nap onta beórkezJ sok lev~tlre vé.li1sz01ni. Ternószetesen k6r
dusekre, vo.gy fontosnbb elvi dolGokko.l foglalkozó levelekre niként eddig 
is, 14 no.pon belül l09kúsőbb vé.lo.szól o. MKCsőBK, A jövőben o. körlevól 0.
levelek nyugto.tGSGt ' gGG · kezd~betük fclt-~t et6súvel sen fObjo.-eszköz~lni. 

XJ!III. KöSZÖNET L,Z .ANGLli\I UJ H1..GY.ARs...iGN1!.K. ll. MKCsőBK 
hGlfs köszönetet fejezi ki az Angliai Uj McgYGrsG~nk, hOGY o. csendSr 
bo.jt{:rsnink rGszóről a nyilvf.l1.tl1rt(~sso.l 6s nz eGyeb dolgokkal knpcsolo.-
tos levelezús tov(~bbit(~s(.t o. :rdKCsőBK-hoz elvé.llalni szives volt. ' 

Felhivjuk csendőr bnjt(.rsnink figye lnét nr ro. is, hogy o. 
j övőberi. előfordulhat hogy sürGős torI10Szetű felhivf.s okut vagy cl rt esi té- " 
seket ezen nonzeti ús keres'7,t6ny irr.nyzo.tu UjSl~.t;uDk utj ,'.n teszünk közzé, 

, t ., l Iff ' t' d" b 't" ',,~ , ' ''l k' ,. t Qzür ezen uJsc.g e o ' lze 8S0 n-csen or o..J ~.rsalll...J:\. rGSZGro lVI:~na os. 
.. / . -

XIX. MEGJEGYZES. Az 1-4 szfnukörleveleke~ o. Központi Nyil 
vr.ntartó Tiszt adto. ki, - az utóbbit o. 'n/IKCsőBK, nevóbe·n, - Dig a rendkivü~ 
li ós a tov~bbi körleveleket a 1ITCCsCBK o.djaki, °ezúrt a körlevelek széno
z(~ so. o. j elen l. sz{"IID. rendes körlevúllel kezd,~dött. 

BAJT ... :RSI"K! 
Napról-napra, nind töb,ben 6s többen jelentke znek csendőrök 

az oC;6sz vil~,gról cinükkel ús knpcsolódno.k be o: közös nurlké_bo.. Ez azt DU"':'" 
tntj o.', hOGY o. .rendkivüli körlevél szollenS5en senni törGs nincs, a te stü
leti eszne ól, 61ni :LoG ús ho.zo. is visszük.-Isten :o~nket uGY seGéljen! 

~ drb. nell. AnGlio., 1950. ' nz el.líbr(~ció 6., úvében, nÁ.jus 
r, h fl "l ' , / J. .. . oSQ{: vo.sc.rno.PJr.n. 



M. Kir. Csendőrség Bajtársi Közössége. 
BIZALMAS ! 
1.sz. rendes körlevél. 
 
Csendőr Bajtársak ! 
 
Adassék hála az Egek Urának, Istenének hogy nemes hagyományaink, összetartó testületi 
eszmék, a bajtársi szeret és megértés útján ez új körlevélben újra találkozhatunk egy kemény 
kézfogásra, egy komoly szembenézésre ! Bajtárs köszönti a Bajtársat ! 
 
Május van, - „Hősök Vasárnapja” ! 
Emlékezzünk e pillanatban hősi halottainkra, mártírjainkra és fogságban sínylődő 
bajtársainkra! 
 
A halálig önfeláldozó és ragyogó példájuk mutatja nekünk a biztos, egyenes utat. 
 
„Csak törpe nép felejthet ősnagyságát, 
Csak korcs utódok hős elődöket”! 
 
I. 
TIZENKÉT "ARANY SZABÁLY". Az emigrációs élet göröngyös, rögös, de sokszor 
csuszamlós útjain, néha kihagy a lelkiismeret súgása, hiányzik a bajtársi jó tanács, vagy nincs 
kéznél az utasítás. Ezeket hivatott pótolni az alábbi „12 aranyszabály”. Ha kétséged van valami 
miatt, vagy elhatározás előtt állsz, - vedd elő, olvasd el figyelmesen s megtalálod az 
útbaigazítást. 
1. Az isteni tízparancsolat legyen itt is életed zsinórmértéke. 
2. Higgy a hazatérésben, akarj és merj annak érdekében dolgozni, aki hisz, akar és mer azé a 
jövő. 
3. Ne feledd, hogy ma is annak a testületnek vagy a tagja, amely csak erkölcsileg 
megválogatottakat fogadott kebelébe. 
4. Légy büszke, hogy magyar csendőr vagy, de légy szerény és udvarias mindenkivel szemben, 
mint otthon. 
5. Ne politizálj, mert az nem a Te mesterséged. 
6. Ne vitatkozz meddő dolgokon, tarts össze és tekints előre. Ne azt kutasd mi volt a rossz, 
hanem mi lesz a jó. 
7. Ne avatkozz mások magánéletébe és ne hánytorgasd fel senkinek a múltját. 
8. Ne ítélkezz senki felett, mert ez a bíróság feladata. 
9. Nézz, láss, gyűjtsd szorgalmasan a tapasztalataidat, hogy otthon hasznosíthasd majd. 
10. Segíts a dolgozni nem tudó, vagy öreg bajtársaidon és azok hozzátartozóin. 
11. Tanuld meg a vendéglátó országod nyelvét, mert annak majd otthon is hasznát veszed. 
12. Légy hű mindhalálig. 
 
II. 
A MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGE (MHBK) ÉS A MAGYAR KIRÁLYI 
CSENDÖRSÉG BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGE (MKCsöBK). Az MKCsöBK ismételten és 
utoljára leszögezi a konkolyhintőkkel, hamisakkal és „ék” verőkkel szemben, hogy 
1. a m. kir. csendörség (MKCsöBK) a tételes magyar törvények és utasítások alapján, 
személyileg és fegyelmileg ma is a m. kir. honvédséghez, az MHBK-hoz tartozik. 
2. A MKCsöBK a fentieknél fogva nem egy öncélú, külön utakon járó, kapcsolat nélküli 
egység, hanem szerves és elválaszthatatlan részét képezi a magyar állam nemzetvédő-, 



fenntartó-, és formáló egyik főhatalmának, a Hovédségnek, az MHBK-nak. 
3. A MKCsöBK tehát egyénenként és összességében is tagja a fentieknél fogva a MHBK-nak, s 
abban tagjai tisztséget is viselnek és viselhetnek. 
4. A MKCsöBK testületi érdekeit van hivatva képviselni egy idősebb csendőr bajtárs a MHBK 
felsőbb vezetésében, a mi a tökéletes összhangot és együttműködést is biztosítja. 
5. A fentiektől függetlenül a MKCsöBK a rendkívüli körlevélben levő elvek szerint - a 
MHBK-vel egyetértőleg és karöltve – végzi a nyilvántartást és a belső szakmunkáját. 
 
 
III. 
A MKCsöBK KÖSZÖNETE AZ EMIGRÁCIÓS MAGYAR NEMZETI SAJTÓNAK. 
A Karácsony előtti idöben, valamint a Csendőrnap (II.14) alkalmából a világ különböző táján 
megjelenő sok emigrációs magyar újság, versben és prózában sok szeretettel, megértéssel és 
áldozatos visszapillantással emlékezett meg a m. kir. csendörségröl, s állított így egy újabb 
emléket a magyar csendőr örök eszményének. 
 
Jól esett kiéreznünk az ünnep hangulatában ezekből a sorokból, annyi igazságtalan gyűlölettől 
csepegő, rágalmazó és bemocskoló hazai s külföldi írás és fecsegés után a megbecsülés és 
szeretet hangját. 
 
Most amikor fennállásunk 69. és hontalanságunk 6. esztendejében fordult a m. kir. csendőrség, 
úgy érezzük, hogy lélekben és szellemben összeforrt azokkal a magyarokkal, akik az Isten és 
Haza szent fogalmának szellemiségéből fakadó, s azt soha szem elöl nem tévesztő erejében 
látják a Nemzet jövőjét. 
 
Köszönjük az emigrációs nemzeti magyar sajtó jóleső megnyilatkozásait, mert abban sok hősi 
halottunk és mártírunk dicső emlékének áldoztak. Mi, élők pedig hitet és erőt merítünk abból, 
hogy ha hívni fog a Nemzet, újra szolgálatba állhassunk. A tengereken túlra menteket pedig 
már úgy fogadhassuk, ahogyan azt egy neves költőnk megálmodta: 

„Ott túl a Lajtán, Ó jaj az az érzés 
Majd magyar Csendőr várjon rám belül, 
A kakastollát csókolja az este, 
Ö mondja majd: Testvér, Isten hozott, 
És kemény marka simuljon kezembe, 
Ha erős vállán szívem felzokogok.” 

 
IV. 
KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁS. 
A 4. sz. körlevél 1. pontjában részleteztük, hogy az emigrációban élő csendőrségünk tagjai 
nyilvántartás végett jelentkezzenek. 
 
A jelentkezéshez szükséges adatok: név, rendfokozat, születési hely, év, hó és nap, a legutolsó 
csendőrségi állománytest és a pontos lakcím. A jelentkezések továbbítását az ANGLIAI ÚJ 
MAGYARSÁG vállalta, azért ezeket kettős borítékban, a belső borítékon "CSENDŐR" 
felirattal kell a szerkesztőség címére beküldeni. A tartózkodási helyeknek a megváltozását is 
esetről-esetre be kell jelenteni. Cím: ANGLIAI ÚJ MAGYARSÁG, Box 25, G.P.O. 
Wolverhampton, England. 
 
A jelentkezések állandóan folynak, felhívjuk azonban a csendőr bajtársaink figyelmét arra, 
hogy a dél-amerikai államokba kivándorolt csendőreink hollétéről vagyunk legkevésbé 



tájékozottak, a jelentkezések innen még alig érkeztek be, akik tehát tudomással bírnak az itt élő 
csendőr bajtársak tartózkodási helyéről, ezt a fenti címre jelentsék be. Megismételjük a 4. 
számú körlevél utolsó bekezdését: 
"A tengereken túl élő bajtársakhoz még azt a külön kérést is intézzük, hogy akik a központi 
nyilvántartásban segítségünkre óhajtanak lenni, ezt a szándékukat a fenti cím alatt közölni 
szíveskedjenek. A segítés módja alatt azt értjük, hogy az illetők abban az országban, vagy 
államban élő csendőröket felkutatnák, külön nyilvántartásba vennék, és azt ide elküldenék. 
Ezzel mintegy nyilvántartási alcsoportot alkotnának saját országuk területén. A fent említett 
körleveleket is nekik küldenénk ki annyi példányban, amennyire szükségük van, melyek 
szétküldéséről is ök. gondoskodnának". 
 
V. 
A KÖZPONTI BIZOTTSÁG KIEGÉSZÜLÉSE. 
Hivatkozással a 4. számú körlevél 8. pontjára, értesítjük a csendőr bajtársakat, hogy Központi 
Bizottsági határozat alapján a Központi Bizottság kiegészült az Angliában, Ausztriában, 
Németországban és Ausztráliában élő csendőr bajtársak köréből, míg a további kiegészülés 
most van folyamatban az USA-ban és Franciaországban, majd a többi országokban tartózkodó 
csendőr bajtársak részéről is. Az érdekeltek erről külön értesítést kapnak. 
 
VI. 
Beodray Ferenc, csö. alezredes bajtársunk szíve az emigrációban, a némtországi Pfarrkirchen 
községben 1950. január 18-án utolsót dobbant s lelke megtért katona őseihez. A komoly, 
csendes és segíteni kész bajtársat, aki legutóbb hosszú ideig a szegedi V. kerületnél szolgált, 
mindenki szerette és becsülte. Beodray alezredes bajtársunk nehéz szívvel álljuk körül 
gondolatban sírodat s arra az emlékezés örökzöld koszorúját helyezzük e pár sorral. 
 
Bajtársak ! Vigyázz ! Tisztelegj ! 
 
Dalmy Ádám csö. százados bajtársunk e hó 10-én a németországi Deggendorf községben 
váratlanul elhunyt. Ugyanott temették el a környéken lakó csendőr bajtársak nagy részvéte 
mellett. Az utóbbi időben a debreceni VI. kerületnél szolgált s az emigrációban is tevékenyen 
dolgozott Testületünk érdekében. Korai halála minden tekintetben nagy veszteséget jelent a 
számunkra. Mindenki szerette és becsülte, s mi is fájó szívvel mondunk búcsút és gondolatban 
tisztelegve álljuk körül szeretett bajtársunk sírját. 
 
VII. 
PÉLDAADÁS. 
A MKCsöBK ez alkalommal és e helyen is meleg bajtársi szeretettel köszönti az insbrucki 
csendőr bajtársakat, akik önként elvállalták egy közelmúltban hősi halált halt honvéd 
bajtársunk sírjának gondozását s ezzel is követésre méltó példáját mutatták a hősi szellem 
ápolásának s kifejezést adtak együvé tartozásunknak. 
Büszkék vagyunk Rátok! 
 
VIII. 
IGAZOLÁSHOZ IRATOK BESZERZÉSE. 
Amint azt a rendkívüli körlevélben olvashattuk, a hazatérés után mindnyájunkat egy a 
törvényes magyar kormány által életre hívandó független igazoló bizottsága fog elbírálni. 
Vonatkozik ez katonákra, polgárokra egyaránt. 
 
Az idő gyorsan múlik, táborok oszlanak fel, a bajtársak, ismerősök szétszélednek a világ 



minden tájára, de meg is halnak, az emlékező tehetség itt-ott már kihagy, stb. Ezért felhívjuk a 
bajtársaknak a figyelmét, hogy az alábbi két legfontosabb kérdés csoportra a saját érdekükben 
szerezzék be igazoló irataikat, illetve pontosan jegyezzék fel idősorrendben adataikat. 
 
1. Mikor, milyen rendelkezés folytán, milyen kötelékkel, kinek a parancsnoksága alatt, kikkel, 
milyen körülmények között és milyen viszonyok között hagyták el Hazájukat ? 
2. A legutolsó csendőrségi állandó beosztása óta hol, mikor, miért, mennyi ideig tartózkodott, 
mit csinált, mivel foglalkozott, kikkel volt együtt? 
 
A fenti két fő kérdés csoportra adandó válaszok alátámasztására szolgálhatnak: 
a. Elöljárók igazolása. 
b. Feljebbvalók és bajtársak nyilatkozatai 
c. Polgári egyének nyilatkozatai 
d. Tábor, stb. parancsnokságok igazolványai 
e. Más hivatalos (községi, városi, rendőrségi, megszálló hatósági) bizonylatok 
f. Rendeletek, parancsok, munkakönyvek, szolgálati bizonyítványok, hadifoglyoknál 
elbocsájtó iratok, stb. 
g. Általában minden okmány és irat, amely e vonatkozásban bizonyítási erővel bír. 
 
Sok későbbi munkától, utánjárástól, kellemetlenségtől kíméli meg magát minden bajtárs, aki 
most, amíg mód van reá, az eddig eltelt és ezután következő időről beszerzi és gondosan 
megőrzi az igazoláshoz szükséges iratait, s feljegyzéseit. 
 
IX. TÁJÉKOZTATÁS A GRÁzI ASZTALTÁRSASÁG, A B.L., VALAMINT A MKCsöBK 
VISZONYÁRÓL. 
Számos bajtárs érdeklődésére fizikailag lehetetlen külön-külön tájékoztatást adni, így a 
MKCsöBK kénytelen ezt a körlevélben megtenni. 
 
A MKCsöBK folyó évi február 20-án egy nyílt, egyenes, de meleghangú levélben felkérte a 
fent jelzett csoportot a legszorosabb együttműködésre, eddigi áldozatos munkájának 
elismerésével, és azzal, hogy a további közös munkáját erkölcsileg és anyagilag is támogatja, 
valamint a B.L.-t hivatalos csendőrlapnak fogja tekinteni. 
 
Mielőtt a grázi csoport a fenti megkeresésre válaszolt volna, megjelent a B.L. 1950.II.28-án  
kelt számának 33. oldalán egy tendenciózus, félig burkolt támadás a MHBK és a MKCsöBK 
ellen. A B.L. ezen burkolt és álcázott támadása sok bajtársban különböző vegyes érzelmeket 
keltett, és ha annak tendenciáját az illetékesek idejében fel nem ismerik, alkalmas lett volna a 
MHBK és a Csendőrség közötti legszorosabb együttműködés és a közös munka összhangját 
megzavarni, sőt veszélyeztetni. 
 
1950.III.29-én érkezett meg a gráci csoport válasza, melyben függetlenségének megóvására 
való hivatkozással, valamint kérdésekbe burkolt nagyfokú bizalmatlansággal a MHBK, 
valamint a MKCsöBK-val szemben az együttműködést elutasítja. 
 
Mint tény közöljük, hogy a központi nyilvántartásunk céljából a központi nyilvántartó tiszt által 
közzétett felhívást az egész emigrációs magyar nemzeti sajtó közölte,- a közzétételt egyedül a 
B.L. tagadta meg. 
 
Ugyancsak a B.L. 1950.V.10-i számában egy otromba támadás jelent meg a "Magyar harcos 
szellemet" illetőleg „Ne csörgessük a kardot idő előtt” címmel. 



 
A MHBK ausztriai Főcsoportjának 6. számú „Bajtársi Hírek” című kiadványának 4. pontja is 
foglalkozik a B.L. ügyével és tényként állapítja meg, hogy a B.L. tudva és szándékosan valótlan 
tartalmú közleményt tett közzé, melyet azonban a gráci és magát csendőr újságnak nevező lap a 
mai napig sem igazított helyre, pedig a közlemény valótlanságát maga a lap szerkesztője tudja a 
legjobban. 
 
A fentiek folytán a MKCsöBK, melynek célkitűzéseivel ellenkezik minden széthozási akció és 
testvérharc (L! R.K. 11 pont) ezt az ügyet lezártnak tekinti s a történtek után a gráci 
Asztaltársasággal, valamint a B.L. szerkesztőségével a jövőben semmiféle közösséget nem 
érezhet s azt egy magán akciónak s üzleti vállalkozásnak tekinti, annál is inkább, mert abban és 
vezetőségében polgári egyének is szerepet visznek, amint az utólag megállapítást nyert. 
 
Ha a bajtársak közül valakit a fenti tájékoztató után, mely csak a rövid tényállást tartalmazza, a 
részletek is érdeklik, külön kérésre a MKCsöBK az okmányok másolatait is rendelkezésre 
bocsájtja. 
 
X. A BAJTÁRSI ALAP. 
A 4.sz. körlevél 3. pontja intézkedett a bajtársi alap megteremtésére. Miután eddig a bajtársi 
alaphoz hozzájárulások majdnem kizárólag csak az Angliában tartózkodó csendőr bajtársaktól 
folytak be, a pénztári álladék kimutatást külön "Értesítés" alakjában csak az Angliában élő 
csendőr bajtársakkal közöltük.  
 
Felhívjuk főleg a tengerentúli országokban élő csendőr bajtársaink figyelmét (elsősorban 
Ausztrália), hogy az ő hozzájárulásaikból fogjuk fedezni elsősorban a nekik szóló körlevelek és 
egyéb postai küldemények légi postai továbbítását, mert hozzájárulásuk nélkül az igen tetemes 
légipostai díjszabást nem tudjuk megfizetni és kénytelenek lennénk küldeményeinket a rendes 
úton továbbítani, mely viszont majdnem két hónapi időtartalmat jelentene. 
 
A hozzájárulások befizetésére vonatkozólag közöljük, hogy addig is amíg a kérdést más 
módon, vagyis a hozzájárulások egységes befizetését megoldani nem tudjuk, kérjük hogy a 
bajtársak az aránylag csekély összegeket postai válasz couponokban, levélben küldjék be 
pénztárnokunk címére. Közöljük továbbá, hogy a jövőben a befizetéseket még a kezdőbetűk 
feltüntetésével sem fogjuk nyugtázni, hanem a befizetők pénztárnokunktól nevükre szóló 
elismervényt fognak kapni. Ennek oka nyilvánvaló. 
 
A pénztári ellenőrző tisztségben központi bizottsági határozat alapján személyi változás 
következett be, melyet az érdekeltekkel külön közöltük. Ennek kizárólagos oka a 
pénztárnoknak és az ellenőrnek egymástól nagy távolságra való tartózkodása volt. A régi 
pénztári ellenőr bajtársunknak egyben köszönetünket fejeztük ki, hogy nagy elfoglaltsága 
ellenére még ezen tisztséget is elvállalta. 
 
Végül többek érdeküdésére közöljük, hogy a bajtársi alaphoz hozzájárulások a MHBK-vel 
kapcsolatos felajánlásokat, illetve anyagi támogatásokat nem érintik. 
 
XI. BAJTÁRS FIGYELJ ! (Állandó rovat). 
1. Az emigrációban, nyugodtan fekszel le, nincs "Sztálin út 60", de VIGYÁZZ, mert az 
ÁVO-BÁH ügynökei itt is körülötted sündörögnek! 
2. A MKCsöBK-nak jelenleg kék a papírja, de a régi, zöld alapon piros a hajtókájának a színe és 
régi a jelmondata is: Istenért és Hazáért! Híven, Becsülettel, Vitézül! 



3. Világos tény ma már minden csendőr előtt, hogy csak egy m. kir. csendőr bajtársi közösség 
van: a m. kir. csendőrség egész világon szétszórt, de lelkileg szorosan együtt élő eszmei 
egysége, melynek se vezetője, se ügyvezetője, stb. nincsen, csak sok szürke közkatonája, - de 
majd lesznek újra parancsnokai. 
4. A MKCsöBK a Szolg.Szab.I.R. és a Szut. alapján áll. Vállalja annak jogait és kötelességeit 
is, mert nem a paragrafusokat, hanem az elveket kell betartani, tisztelni és becsülni, nem a 
formákon van a hangsúly, hanem a lényegen, a belső tartalmon. 
5. Számtalan bajtárs kérésére közöljük újból a pénztáros címét - Mr. L. Keresztes, 14. Maize 
Street, Ingrow Lane, Keighly, Yorkshire, England. 
 
A MKCsöBK nem üzleti vállalkozás, az anyag csak eszköz és nem cél, az eszme ébrentartására, 
terjesztésére és a kapcsolatok fenntartására. 
6. Ne hallgass az alattomos bomlasztókra, széthúzókra, mert ilyenek, sőt még moszkoviták is 
vannak. A mi legnagyobb erősségünk, eszmei egységünk. 
7. Címedet és címváltozásodat ne felejtsd el azonnal bejelenteni. Cím: ANGLIAI ÚJ 
MAGYAR UJSÁG, G.P.O. Box 25, Wolverhampton, England.  
8. A MKCsöBK nyilvántartása biztos őrizet alatt van, ahhoz bárki csak erőszak alkalmazásával 
juthat, erre azonban Angliában sor nem kerülhet. 
 
XII. ELŐKÉSZÜLETEK, GONDOLATOK FELVETÉSE, HOZZÁSZÓLÁSOK, 
JAVASLATOK. (Állandó rovat) 
A volt határidő rövidsége és a nagy távolságok miatt megismételjük a már felvetett 
gondolatokat: 
a. Sok is őrs kis őrskörlettel, vagy kevesebb, nagyobb létszámú őrs nagy őrskörlettel való 
felállítása látszik a jövőben célszerűnek (rövid indoklás)? Mi lenne a létszám alsó és felső 
határa? 
b. Milyen és mennyi alsó és felső ruházattal, föveggel és lábbelivel látná el a csendőröket? Szín, 
szabás, valamint a rendfokozati jelek helye, alakja is leírandó. 
c. Tervezzünk meg egy 12 fős őrs laktanyájának ideális főépületét vonalas vázlatban, 2 nős 
lakással. Méterarány, 1m= 1/2 cm-el. Ajtók, ablakok, ágyak helye feltüntetendő, a fűtés, 
világítás módjával együtt. A helységek rendeltetése is megjelelendő. 
 
Új gondolatok: 
a. Kiknek rendszeresítene a csendőrségnél kerékpárt, motorkerékpárt, személy- és 
tehergépkocsit ? Mennyit és milyent? (Ez a kérdés összefügg a fenti a.) ponttal). 
b. A megváltozott viszonyokra való tekintettel, hogyan képzeli el az egyik volt őrsén a szolgálat 
újbóli megszervezését, megkezdését és hogyan annak folytatását? 
 
Megjegyzés: 
Egyes kérdésekhez is lehet hozzászólni. A hozzászólásokon a jobb felső sarokban tüntessük fel 
a nevet, rendfokozatot és pontos címet. Az összes kérdésekre a határidő 1950. augusztus 31. A 
három legjobb hozzászóló 1-1 márkás töltőtollat kap. Beküldendő: ANGLIAI ÚJ 
MAGYARSÁG, G.P.O.Box 25, Wolverhampton, England. 
 
Az eddig beérkezett hozzászólások kiértékelés alatt vannak. Minden hozzászólásra külön 
válaszolunk. 
 
XIII. CSENDÖRSÉGI ADATGYÜJTÉS A CSENDÖRSÉG EMIGRÁCIÓS 
TÖRTÉNETÉNEK A MEGIRÁSÁHOZ. 
Hivatkozással az 1.sz. rendkívüli körlevél 15/g és h. alpontjaira, értesítjük csendőr 



bajtársainkat, hogy K.B. határozat alapján megtörtént azon csendőr bajtársunk felkérése, akit 
ezen részfeladat elvégzésével megbíztunk. Kérjük, hogy a jövőben minden a fentiekre 
vonatkozó adatot, okmányok esetleges csatolása mellett ugyancsak az ANGLIAI ÚJ 
MAGYARSÁG címén jelentsék be. 
Tájékozásul közöljük az alábbiakat: 
a. Az adatbejelentések csak 1945. március 15. után bekövetkezett eseményekre vonatkozzanak. 
b. Az adatbejelentéseknek lehetőség szerint tartalmaznia kell az esemény rövid leírását, az 
abban résztvevő személyek neveit, az időpont és a hely feltüntetésével. 
c. A zárt egységben kitelepített csendőr alakulatok (egyes őrsök, szárnyak, századok, 
zászlóaljak, osztályok, kerületek, egyéb parancsnokságok, vagy alkalmi csoportok) esemény 
leírását egészen addig az időpontig, amíg ezen egységek lényegileg megvoltak, az okmányok, 
kitelepítési rendelet, stb. csatolása mellett. 
d. Minden olyan eseményt, mely az 1. alpontban rögzített időpont után következett be, és amely 
elég jelentőséggel bír ahhoz, hogy a csendőrség emigrációs történetének megírásában helyet 
kapjon, pl. bajtársi közösségek, egyesületek létrehozása és működése, csendőrnapok 
megünneplése, stb. 
 
XIV;  CSENDŐR HŐSI HALOTTAINK ÉS MÁRTIRJAINK ADATAINAK, SIRJAIKNAK 
NYILVÁNTARTÁSA ÉS GONDOZÁSA. 
Az 1. számú rendkívüli körlevél 15/f. alappontjára: 
Értesítjük csendőr bajtársainkat, hogy a K.B. határozat alapján felkértük azon csendőr 
bajtársainkat, akik ezen részfeladatot a jövőben végezni fogják. Felhívjuk csendőr 
bajtársainkat, hogy minden a fentiekkel összefüggő adatot, vagy esetleges javaslatot az 
ANGLIAI ÚJ MAGYARSÁG címén a MKCsöBK -nak jelentsék be. Tájékozásul közöljük, 
hogy elsősorban kérjük a következő adatbejelentéseket: 
a. A II. Világháborúban és az azt követő időben, valamint az emigrációban, hadifogságban, hősi 
halált halt, vagy vértanú halált szenvedett csendőr bajtársaink elhalálozásának rövid leírását a 
hely és az időpont megjelelölésével, valamint annak feltüntetésével, hogy az illető hol lett 
eltemetve. 
b. Adatok bejelentése hősi halottaink és mártírjaink neveinek, sírjainak nyilvántartása végett. 
c. Egyéb javaslatok, vagy gondolatok. 
 
XV. SAJTÓ ÉS TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT MEGSZERVEZÉSE. 
Az 1. számú rendkívüli körlevél 15/c. alappontjában feltüntetett fenti részfeladat megoldására 
vonatkozólag a K.B. szintén intézkedett. Minden, a fenti üggyel összefüggő levelet szintén 
kérjük, hogy a csendőr bajtársak az ANGLIAI ÚJ MAGYARSÁG címén juttassák el a 
MKCsöBK-hez, de a belső boritokon tüntessék fel, hogy „MKCsöBK sajtó és tájékoztató 
szolgálat”. 
 
Tájékozásul közöljük, hogy minden olyan cikket, sajtóközleményt, vagy bármilyen 
nyomtatványt, amely az emigrációs magyar sajtóban, vagy a külföldi és otthoni újságokban a 
csendőrséggel foglalkozik, csendőr bajtársaink küldjél be ezek összegyűjtése és az esetleges 
helyreigazítások megtétele végett. 
 
Ugyancsak a fenti címre kérünk küldeni minden olyan cikket, mely a csendőrséggel foglalkozik 
és melynek megjelentetését az emigrációs sajtóban a beküldő személy kívánatosnak tartja. 
 
XVI. ANGLIAI BAJTÁRSAINKHOZ. 
Kérjük sürgős javaslataikat, hogy hol, mikor és milyen körülmények között gondolják 
megrendezni ez év folyamán az 1. angliai csendőr bajtársi találkozót? Legyünk figyelemmel az 



elszállásolásokra és élelmezésre (egy éjjelezés, reggelivel és ebéddel), valamint megfelelő 
helyiség biztosítása. 
 
XVII. LEVELEZÉS. 
A MKCsöBK arra kéri a csendőr bajtársakat, hogy a bajtársak az egyszerű adatbejelentéseket, 
vagy egyéb lényegtelen dolgokat tartalmazó leveleikre a jövőben ne várjanak választ, mert 
képtelenség a naponta beérkező sok levélre válaszolni. Természetesen kérdésekre, vagy 
fontosabb elvi dolgokkal foglakozó levelekre miként eddig is, 14 napon belül legkésőbb 
válaszol a MKCsöBK. A jövőben a körlevél a levelek nyugtázását még kezdőbetűk 
feltüntetésével sem fogja alkalmazni. 
 
XVIII. KÖSZÖNET AZ ANGLIAI ÚJ MAGYARSÁGNAK,  
A MKCsöBK hálás köszönettel fejezi ki az Angliai Új Magyarságnak , hogy a csendőr 
bajtársaink részéről a nyilvántartással és az egyéb dolgokkal kapcsolatos levelezés továbbítását 
a MKCsöBK-hez elvállalni szíves volt. 
 
Felhívjuk csendőr bajtársaink figyelmét arra is, hogy a jövőben előfordulhat, hogy sürgős 
természetű felhívásokat vagy értesítéseket ezen nemzeti és keresztény irányzatú újságunk útján 
tesszük közzé, ezért ezen újság előfizetése a csendőr bajtársaink részéről kívánatos. 
 
XIX. MEGJEGYZÉS. 
Az 1-4 számú körleveleket a Központi Nyilvántartó Tiszt adta ki - az utóbbit a MKCsöBK 
nevében - míg a rendkívüli és a további körleveleket a MKCsöBK adja ki, ezért a körlevelek 
számozása a jelen 1. számú rendes körlevéllel kezdődött. 
 
BAJTÁRSAK! 
Napról-napra, mind többen és többen jelentkeznek csendőrök az egész világról címükkel, és 
kapcsolódnak be a közös munkába. Ez azt mutatja, hogy a rendkívüli körlevél szellemében 
semmi törés nincs, a testületi eszme él, élni fog és haza is visszük. Isten minket úgy segéljen! 
 
1 db. mell.  Anglia, 1950. az emigráció 6. évében, május 
            A hősök vasárnapján. 
MKCsöBK 
AUM.1950.VI.   
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