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A mikor több mint egy évvel ezelőtt az emigráci6ban élő csendőrök élé
re álltam,tudatában voltam a nehézségeknek,amelyek szétsz6rtságunk és anya
gi eszközeink hiánya következtében elém tornyosulnak.De biztam a csendőr 
jelszavakban kifejezésre jutó hagyományos csendőr szellemben és meg voltam 
gyözödve,hogy a nehézségeket „közös akarattal,közös erővel le fogjuk küzdeni, 
mert hisz mindnyájunk előtt végső célként a rabláncban verg5dö magJar Ha-
zánk felszabad1tása lebeg. · ·-

E szent cél eléréséhez az első lépcsőfok volt a csendörbajtársak egy
ségének megteremtése.Ez aránylag igen rövid idő alatt és minden zavaró kö
rülmény nélkül sikerült,ugy hogy ujévkor már a m.kir,csendór bajtársi kö
zösség zökkenő nélküli megalak1tását hirdethettem ki. 

Ez után minden erőmmel arra törekedtern,hogv a csendőrség hagyományos 
politikamentességét az emigrációban megóv jam,minden személyi torzsalkodást 
megszüntessek,a bajtársi érzés ápolását fokozzam és a bajtársak összetartá
sát erösitsem. 

A beérkezett jelentésekből láttam,hogy megértettétek a nehéz idők in
tő szavát,a felhivás fontosságát és bizalommal biztátok rám sorsotok inté„ 
zését az emgrációban. 

Igy a legjobb uton haladtunk és fogunk továbbra is együtt haladni bár
milyen zavarok ütnék fel fejüket szent célu bajtársi együttérzésünk megboly
gatására. 

Ismerlek Benneteket kötelességtudó Csendőr Bajtársaim! Nem mint a köz
biztonság lélek nélküli,szigoru öreit,ha.nem szolgálati ténykedéstekben is 
érzö s zivvel eljáró, honf 1társa1toknak buját-baj át megértő, pártatlan, becsü
lete s, igaz magyar embereket.Tudom,hogy összetartástok rendithetetlen acél 
falán - mint hét évtizeden át,ugy most is - megtörik a széthuzás átka, 

Az uj év küszöbén minden,a testület érdekét szivén viselő bajtársnak 
legjobb szerencsekivánataimat fejezem ki és legmelegebb üdvözleteimet kül
döm.Haladjatok továbbra is a becsület utján,lássátok minden magyarban test
véreteket és ne azt nézzétek,hogy mi választ el egymástól,hanem azt,hogy mi 
tart össze.Az évfordulón emlé.kezzetek az elhagyott otthonra és gondoljatok 
arra a napra,amikor felszabadult véreink örömrivalgással fogják üdvözölni 
a kakastollat,m1nt a törvényes rend,nyugalom és biztonság jelképét.Ezek az 
érzések uj itsák meg lelketekben az összetartás fogadalmát, 

Az uj évben a testület nevében köszönetemet fejezem ki mindazoknak,a 
kik az emigrációs nehéz viszonyok között is fáradságot és akadályt nem is
merve önzetlenül és örömmel munkálkodtak és munkálkodnak bajtársi közössé
günk kiép1tésén és megerősitésén. 

Az ország felszabad1tásáért még kemény munkát kell kifejtenetek.&>te 
nem igérhetek mást,mint a mit Churchill igért az angoloknak a II.v1lághábo
ru legkritikusabb időpontj�ban - vért és könnyeket .Most a lét és nemlét 
kérdése forog kockán.A ki most nem teljes1ti Hazája iránti kötelességét,nem 
méltó a magyar névre. 

Még nem, ütött a cselekvés órája,de,mint már sokszor örök életü nemze· -
tünk történetében,már láthatók a közelgő hajnalhasadás első jelei ,Addig is, 
mig kihajnalodik,lábhoz tett fegyverrel várjátok türelemmel vezetőitek ren
delkezéseit.Legyetek bizalommal 1rántuk,mert ezek szent kötelességüknek 
tartják Hazánk és Testületünk megmentését.Legyetek a közelgő sorsdöntő ó
rákban méltók a csendőrség világhirnevéhez,hősi halált halt és martir baj
társa1tok dicső emlékéhez és a legválságosabb pillanatokban is tündöklő 
csillagként lebegjen el5ttetek jelszavatok:11H1ven,Becsülettel,V1tézlil" 1 
1951,december hó, 
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