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Testületünket 73 !-'vvel ezelött hívták ,<letre s ez idö alatt a . 

Nemzet!rt teljesített szol&álata ~s hozott nemes áldozatai -j(,~ör
t "nelmünk lecma~yaraaa fecyveres testületei köz.! emelt~. ,,. 

Fearuár 14-e nem csak Csenciörnap,, de nemzeti ünnep is. 
+++ 

Azon a fearuári fa~yes !jszakán látom a tisztes szülöket a
mint utraaoesátják szeretett fiukat,~m"n~~~Reszketö kezek
kel m!,;e:sszer v!,icsimi tanak: rajta, ahol ~»Hé ..<s könnyes szeamel 
relecik utánna, e-l::::tl<=~l-e-ha~· L!'y hü, lecsuletes .!svit ~z." 1 

Te ett álltál a hidec ~jszal<á.aan ~s mec~rtetteQ szavakat. 
Tudtad,hocy ez a Te "utravalod"o 
Azota annyi .:(ven át, ütemesen koppantak llp"'seia e kem~ny szol

c,á lat9an, le,;yözve minden neh!zs!cet , ami utaoat álltaykikülenitve 1 
elöljároidtol elvácTa,vilá,ot rengetö kataklizmik idej tn,-me&á,1-
lá s n ,(lkü 1. 

Szemed elött csak eiy lele,ett,a maiyar jöve. 
Vá lsá. cos idöklen honv!a lajtársaddal e~yenlö !rt,tkü katonak,(nt 

harceltad v,(ci' a lecv&resela ütközeteket s ontottad v~red1mint a 
harcf e1yelem mintak!pe. 

Csüc~edni soha senki se látott s szol&á,latod ma1 a lendület. 
Az"utravale" mystikuma MaCrtr Csendör Szellem! vált !s Testü

letea~a m.kir.Csendörs.:(c;a vilá& ecyik ie,ki"Yáloaa katenai közaiz
tonsáci ~rtestülete letto 

Ml& az ellens,(c is ilyennek ismerte. 
Dicsö ma1yar ös0k,hös 9aJtársaia,apro kis jeltelen sir~k,kor

hado fakeresztek ••• ma Hozza t ok száll minden ,ondolatunk. 
+++ 

A Nemzet ünnepnapjain szelid atyai hancon,öseink szelleme szol 
0 At<ia;;:: hozzánk.Mint mind«,; arra int,ho'y e1ystcaen az ere s eva fi~yelmea.: 

. _ tet,heiy e"yedül rn,1:iha annyira ~yes is va~Y:.._,el nyel a" Semmi" .Kü
+- .fi flf tl~e::- lönösen te, macyar e sendör a irró'l mecfeledkez-él)lfecy 'l•l~ az any· 
~.,..nyiszor árván ha,yott Nemze~leinacyon-foI 1 tizalnát helyezte,<a>
~ asaját ma&afeletti felü~yel:é'tet lizta,~ a le~n~ye99 jo~ot ~s 

€B S J tiszteletet ajánd,..tkozta~r mei;tacadtál en~em s ezzel az e~~sz 
Rii l t\"t~t( rna,yarsá.:odat .i~ 

Ma" talp"•~ holnap ~ "ker~k" s ha a na&y "\áltozás" min
ket k,..tszületlenül tal.ál,ahez minden egy~ni utakat járo csendörnek 
-multra,rendfokozatra vagy szol~lati leosztásra valo tekintet n"'l· 
kül-nagy köze le/sz. 

Emi&rácionk a &uzslakötött Nemzettel szemleni szent köteless~
,~t, ecys61 n,(lkül nem tudja teljesíteni s a kivánt e~ys~, me,te
remt,..ts~hez,jÓp,(ldával ~ n~ked kell elöljárnod. 

Minden mis nemzet 9elátta rrár,ho~y ~ felesle,es ,(s csak 
talmi .,(rt.,(keket szel&á,le luxus emi~raciolan a külömlözö polit~~~ 
pi rtok üz ,..trked.,(se ,..ts m~ndel"t erejttkkei azok lelontá sá n fá radoz~. 

Senki sem láthif,tja ezt joaaan,mint te,minden politikátol távC!>l 
állo ma,;yar csendör. 

Mint az elmult 8 esztendön át,mutasson utat a m.kir.Csendörstf, 
~,lelizonyitván ~,ho~y a tömecek 9izalrrát ide1en p.,(nze-
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ken me~szerezni icyekve "konjunktura politikusok" lelketler &~ 
rázdálkodása helyett,a hivatásrendi csoportok,alulrol kezdem~ny1 
zett me&alakitása vezet a politikamentes,ütök~pes,eiys~,es ma
cyar emicrácio ki~pit~s,.(hez. 

A t0me& csak akkor s?.ámit,ha ecys6ces ~s szervezett. 
T,.('y me~ mindent,ho'y nyomdokaidon a maiyar közi~azcatás ~: 

i~azsá~szol~ltatás,a m.kir.Rendörst<c,a MAV.,a m.kir.Posta,stlt. 
llajtársi csoportjai mentöl ha.mará.99 felálljanak. 

Te tudod a le~jo99an,hecy ahol rend van,ott nincs kalandor. 
Az Otthon ma nem tud tenni semmit,de e~yszer ha eljön az i· 

de,it.<lni foc,mert Isten után ez a joc öt i!s e&yedül csak öt il· 
leti 1 

+++ 
Ma lárhol is lenn61 9ajtárs,Csendör va,y,ünnepelj velünkJ 

Gondolataink valahol ucyis össze~rnek,1.<1ek9en e~yek va~yunk,a 
szent eskü mindannyiunkat v,.(d ,.(s e&ylten kötelez. . 

N~zz vissza az uton ,.(s tarts ma~ad felett vizs&á,latot,az 
"utravalo" a csendör szellem tükr~9en. 

Hiven - Becsülettel - Vit~zül ! 
Örök erö van a99an s ha y,.(tett~l ellene,lá.nd me~ azt.L~iY 

9üszke kakastollas multadra,max~x~x~~kax~xak~ az Otthon haza 
vár.Hív a rna,yar jövö. 

Fordulj e perc9en Hazád fel~ ~s küld szived minden szerete· 
t,.(t a89a az irányla,ahol elödeid,lajtársaid a ma~yar hösök álná· 
alusszák s a v~rrel szentelt röc felett oly nehezen ltont az ~j
szaka. 

Gondolj a nártyrokra s a minden poklok kínjaival ~yötrött 
v~reidre.Hiven-Becsülettel-Vit~zül ! 

Mond velünk e&tYütt az inát: 
Hiszek ecy Isten9en,hiszek e~y Hazá9an 
Hiszek e~y Isteni örök i~azsa,9an ! 
Hiszek Magy arorszác f eltamadá Sá 9an ! 

Amen. 

Hiven - Becsülettel - Vit~zül 

M.hd~y. 

Kedves Alezre des Ur , 

Jelentem a dec.26-i lev 61 vett~t. 
A fentiekben megprol:álkoztam a feladattal,ma~am r~sz!röl 

nem vagyok vele me~el ,(~edve,nem is '9esz .:<1ve a k~s,.(sröl.-Sajnos 
nerntudtam hamará91 me,szülni.-

Ha azonaan ml.is szolta kerülhetne mint csö.nap m ~ltato 
cikkJa fenti szöve~,csak annyit k~rek,ho~y a ~ondolatok marad
janak me' !pen, ná s minden j o&ro 1 lemondok vele k apc solatlaa. 

A csö.napra me•int k!szülünk s ha lehet me~tartjuk azt. 
Az eredm!nyröl idej / '9en jelent/st fo,ok küldeni. 
Addi• is tisztelettel köszönöm a levelet ~s kivánok min

den jot ma&am /s csouortom nev!'9 en. 
K/zcsokja átadá~t k6rve, 9ajtársi tisztelet!t jelenti, 

, , ...,.~ -~"' -; ~ 


