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Emberek vafyunk vnlanennyien,t�bbé-kevésbbé e:JRrló h1bál,kal telten. 
Sem jo�, seo sz 'ndékunk n1neaen pálc-!t t8rn1 b<irki felett is.Kizá
rólag a kBzelmult keservco tapasztalatai e nzok tanusá6"i üaztörl!lz
nek benn!lnket nrra�hoe:J ag,odnl.M.lnkat s l:éteéc;einket na".liron is Je
lentsUk.Sze""!nk elott peregtek és peregnek le elr1sszt6 s•emóly1 har
cok s azon emberek nsl5)Téeze,akik ma felt'.lno baráts'Íf(',&l e=<• ke
zét rizdk, tcc;nap !!lég szennyet ón eamt áeJUztak egymás felé lVaJJon 
mit fO['.,D&k csinálni holnap? 

5.oe nemcsak sze!!!élyi harcok perecnok el5ttUnk.Gi�szok kUzdel
mének vaeYUJllt tanu1,ország-6ri ások készlllnek leez'1moln1 e('Yllláesal s 
ezen ktlzdele!!! kimenetelétől fUgg nemzetunk pusztuHBll - fennmaradc(sa 
is. éilliós hadseregek állnak ugr1sm !tészen,flntal erC:k s bcnnnk a 
befogadó orsz'�ok által felezivott maryar e:niertl'.c16e fiatalság 1e. 
A ""' yar em1e:r" ci6s katonai ee:Jeég lehet egy lé„6e az emieráci6 meg
békélése felé, lehet megegyezés a k!!Ulnbözo felfoc;ásu mafasmngu ka
tonatisztek köZl:ltt, lt'het elokésznleti tevékcnysé!l e y Jl!vendó ellen
kormány katonai t•rc�j1nak meeszcrzéeére,de egy ujabb,s•emélyek és 
szervezetek k'Jz'ltti harc kirobbaru(sához ie vezatJ-,et.AJó.nlatoene.k tar
tnrrlnk teh1t osatlAkozás helyett tovébbm is v<rs',oz6 áll1s1'onton ma.;. 
rsdn1 annak k1ny1l:'\tkozt!\t'Ísa mellett, hoGY a �!KCSBK · ?"lmrnel ltéez az 
ee;y:lttm!l'tüdéare minden olyan emirrc!ns szervczettel,amely er,yetel!lea 
mapyar célokat szol&!l. 

6, r. sora akamt�b6l mindnéaen arányla15 kcv6s időt Wlthett!lnk 
a Tcatr.tlet szole.1lat1ban.De ez az idő elec:endO volt arm,ho�,y a TestU
let ezell11ne "tt.aason s /lr'Jkrl;é magához l:!ncoljon benn!inket.Csendlír is
kolákban mct,02erzett tud·�eunk,k'$Zb1ztona-1p;1 és harotóri tapasztala
taink mevril·'e1tott1k elütt'!nk: milyen értéke van a :restf1let minden 
egyee mecinnmdt te.15júnak a nemzet eaeteme ez·'"1t(rs.rekllnk nem atom
bornb�t, vaa a =��r partiz1n cso:->ortot kell hs.mvinnünk, oen kdoeket ha
zaltf1ldon1lnk, hanem tu�st, rendet és biztons·1eot.1:�s1�.,.lottaink emló :e, 
caendur �zvegye� óa 'rv"1<,aoszonya1nk és gye!'!:!ckelnk,otthon sinyllídlí 
szeretteink Joa;al meeJ,."!lvetelik tlílUnk,hOGJ azo� mnraajunk,akikké a 
:restUlet l'.thatatlan kobóJa olvnsztott s szab'lyzataink !továcsoltak. 
Közb1ztons 1r;1 ezake;:iberre mlndl\'._" szUkség volt ús aznkaág lesz.NekUnk 
n1nos n z'.:.;:aóflünk me.nk6rs, VS!",Y l>� r::U rólo Mmo.;at 'sra, 'oo�y HnJt·:rs1 "5-
zJ soégU.'lk lót1nek jogosul ts·1g.1t al:it�sztllaseuk, fontosságát aláhnz
hssouk. elaclatunk csak meeszerzett tud.'.eunk gyar<nlt'ea ée egymóíe meg
beco!llése,o csend5r baJt:re1 ö•sze!"oe;'s lehet.!o!"s;k'll�nbözli 4rdek!I 
ozervcretekhez vnl6 oontlakozás c•a'.: ujabb t(msd·'.si fel'lletet nyujt
hat ellentln.'-t. :njtire1 Leveltlnk hU J1rór'_-;:6nt Oek0'10fta.t hoz71.'nk,b,....r
hová vet is a sors, rol9k�l':tet, fi yelr.leztet ée ll"zt:Jn!lz benn!lnltet. 
Ehnél t1Jbbre ml'\. nem hinnénk, ho"'y a�U!r:e·Se-unk volna. 

Ebben a szell9!!1bon ala'.,1tottuk meg 1tt a '."mnkfurt am :nin-i 
Csendőr EaJt.:roi Ceo„ortot,melynek vezet6sére or.Jolovay J6r-eer bcJ
t!rsunkat kértilk mec:,.Cso;>ortunk levelező c1me1 Dr.J.J., bei Lind, 
G'lilthersburg Allee 24, Frankfurt am Fain, Deutechland. 

Abban a rer.iúnyben, t.ofy Jelentés<!nkkel Alt�bornae:J U:r111nY.nak nehéz 
és fclel5soóct,eljes munk" J!ban nem terhére, de szol(j[lat11im vaeJUnk, 
ltivc'.nunk J6 eGÚSzséeet, !sten nld'"sút,ÚB7inte nagymbecs!lléseel ÓS 
rB19'BzkodC:seal 1 
Frankfurt a� Ain,1954,Juliue hóban, 


