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Bajtársi Levél 
A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŰR BAJTÁRSI KÖZÖSSf:G 

KÖZPONTI TÁJf:KOZTATÚJA 

Alapította: Nf:HAI VITf:Z KARSAY JENŐ ALEZREDES 

1974. JANUÁR - FEBRUÁR - MÁRCIUS -
ÁPRILIS - MÁJUS - JUNIUS 

XXVII. évfolyam, 1-2-3-4-5-6. szám. 

A MKCSBK központ címe: 

"MKCSBK" HUNGARIAN VETERANS, 

419 HERKIMER ST. HAMILTON, ONT. CANADA, L8P 2J4 
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A MKCSBK, - A M. KIK CSENDőR BAJTÁRSI KöZöSSÉG 
ontariói (kanadai) csoportjai hatósági működési enge,déllyel' 

rendelkeznek. 
Alakulási évünk: 1949. 
A működési engedély (charter) kelte: 1962. szeptember 27. 
Az engedélyt kiadta: Province of Ontario, Hon. John Yaremko, mi. 

nister of citizenship, provinciaI secretary. 
Angol hivatalos megnevezésünk: "Royal Hungarian Gendarmerie Ve. 

terans' Benevolent Association". 
Bejegyzés: November 12, 1962. No. 10, Liber 1163, Province of Ontario, 
Feladataink : \-
Anyagilag segíteni rászoruló tagjainkat, azok családját adományokkal, 

gyűjtéssel, kölcsönnel. 
Előadások, ünnepélyek (csendőrnapok) rendezésével anyagi alapo 

tesíteni, ebből az alapból támogatni a rászoruló öreg, rokkant, munkan 
küli bajtársainkat, azok hozzátartozóit, az özvegyeket, árvákat. Munkába 
juttatásban segíteni bajtársainkat. 

Ápolni a szolgálati ideálokat s kegyelettel megőrizni emlékét a m. kir. 
Csendőrség azon volt tagjainak, akik a törvény és a rend szolgálatában 
és az ország védelmében életüket adták a Hazáért. 

A Közösség tagjai 95%-ban a volt m. kir. Csendőrség hivatásos tag
jaiból áll 5%-ban pedig a céljainkkal egyetértő csendőrbarát, tartalékos 
bajtársainkból. 

A MKCSBK Vezetőség megbízásából szerkeszti és kiadja 
vitéz Kövendy Károly százados 

Minden cikkért, kötleményért szerzője felelős. 

A Bajtársi Levél, a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösségnek, mint 
világszervezetnek központi tájékoztatója. Az MKCSBK alakulási éve: 1948. 

Előfizetési díj évi $10.00. 

Minden levelet, hírt, közleményt és pénzadományt a 
következő címre kérünk: 

"MKCSBK" HUNGARIAN VETERANS 
419 HERKIMER ST. HAMILTON, ONT. CANADA, L8P 2J4 

Postafiókunkat egyházaink ajánlása után a kanadai postaügyi minisz
térium (Ottawa) hivatalosan bejegyezte. 

Bajtárs, bízz a JfKCSBK Vezetőségében, mely személytelenül és önzetleniil 
intézi világszervezetünk tájékoztat6, nyilvántartási, segélyügyi szolgálatát. 

Készült a SOVEREIGN PRESS nyomdájában 
872 Winston Churchill Blvd., Oakville, Ontario - Tel.: "845-2711 

i 

l 
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MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG 
ROYAL HUNGARIAN MOUNTED POLICE VETERAN ASSOCIATION 

ASSOCIATION DE LA GENDARMERlE ROYALE HONGROlSE 

Poataddresa : "MKCSRK" HUNGARIAN VETERANS" 

P. O. Box 335, Etobicoke, Ont. Canada 
M9C 4V3 

LAKTANYA-MUZEUM-LEVÉLTÁR-KÖNYVTÁR-BAJTÁRSI 
- LEVEL. 

VITÉZI MUZEUM,RÁK6cZI MUZEUM,REND6R MUZEUM 

-o-
A la kt any a cime: 451 The West Mall,apt.2ll. 

Etobicoke ,Ontario, Kanada 
Telefon:/area code 416/, 621-7387. 
Ha nemnaelentkezik,hiVjUk toront6i csoport
vezet6 et:/area code 416/, 923-0422. 
Postai küldeménYeket a 335-ös p6stafi6kba 

küldjünk'A napi p6stát a laktpk.már reggel és 
délben átveszi,a laktanyába küldött levelek 
csak kés6 délután érkeznek. 

-0-
Láto~atás és szállás e16zetes levél,vagy 
tele onközlés alapján lehetséges! 

-0-
Belépés személyes ismeretség,vagy e16zetes 
igazolás alapján! 

-0-
Hivatlan -látogat6k- ellen modern elektro
mos riaszt6berendezés védi a laktanyát és 
muzeumot! 

-~ 
Intézményünk hivatalos kanadai hat6sági en
gedély alapján müködik és a kormányszervek 
védelme alatt áll. 

A fényképeket Simont .sits Attila tb.h~ 
kész1tette 



A The West Mall,Burnham
thorpe'Road keresztez6dése, ! 
baloldalon az etobicoke1 
Yároeháza /Municipal Centrel 

Az etobicoke1 Yárosháza 

• A Sussex Hous e, 451 The West 
l1all, me l ynek másodi k emele
tén: 211-es apartmant az e 
mi gráns M . ~ir. Csend6r Lakta-

nya . 

~) 

3 

Tájékoztatásul: 
Kiha jtás a 421-es országutnU 
a Burnhamthorpe Road-ra,hát
térb en az etobicokei város-

háza. 

A 421-e s szuperországut és 
a Burnhamth~rpe Rd.kereszte
z 6dé s e , j obb oldalon a z etobi

cokei vár osháza, 
a kép a Sus sex House 1 2-ik 

emeletp. n k p. s 7.iil t 
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A The West Mall és a Sussex 
House bejárata. 451 házszám 

451 The West Mal1 

A laktanya főbejárata 

, ~ 

5 

Az épület jobb szélén a II. 
emeleten /eur6pai szokás sz~ 
rint az I.emeleten/ foglal 

helyet a 1aktanya. 

2-ik emelet: laktanya 
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A látogat6k parko16köre a 
a laktanya körül 

Alaktanya dé11 -irán,b6l 

ID 

7 

A f6bejárat a lO.emeletr61 

A 427~eB országut és a Burn
hamPlPorpe Rd.A háttérben 
messze távol Toronto belváro-

sának felh6karco161 



III 

l 
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A belép6t a Szent Korona és 
fl' kett6e kereszt.fogadja. 

:Magyar fokos és a 1aktpk.vándorbotja. 

rona 1910-ig a madri
r.Követség beJárata fe-

lett diszelgett ••• 
~Etobicoke" indián szó.Je1entése: waz 

égffifák árnyékában". . 
Magyar viv6kardok/eport/ 

~ 

9 

Az 6reiroda és a fogadóterem közt a 
hazai j6l ismert M.Kir.Csend6r Lakta
nya nemzeti cimeres-szentkoronás ová
lis felirat láthat6. 
A nemzeti nagycimerünk alatt a közis
mert .Pet6-0láh jár6r kárpáti fény ké

pének 6riás nagyitása ••• 

A fogadóterem háttere a fekete b6r
fotelekkel 

és a világit6 berendezésekkel 
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A fogadóterem disz falán kanadai loja
litásunk kifejezése: kirn13nónk,II.Er
zsébet .• Kal'la.da cimere,a Kanad~i Király i 

Cserúi(5rség;-állampolgári jögai-hlf,az ot
tawai parlament,a Kirnlyn6nek 21 disz
tüzet adó tUzérüteg fé1\Y képe ,melynek a 

laktaro'~pk is_ " ~ag ja.~V"olt ••• 

Az "a.mer i]ca i - lii r es rovSi(~ijfz-t _____ - .J 

~--1.1812-b6l! 

l 

r 

"""Ir 

A kanadai tartományok zászlói és az 
Egyesült Államok zászlaja 

Tölgyes1 Gy 
1945.áprilie 24-ig nIlott a bayreuthi 
kerületi parancsnokság árbócrudján ••• 

Az angolynelTü felirat: a muzeumi 
gyiijtemény a kanadai kormány védelmét 

élvezi, 



12 
13 

A fogadóterem televizi6ja 
/RCA Victor, szines . 

A fogad6terem másik oldala 
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Magyar történelmi képeorozat a foga d6-
teremben Attilát6l 1956-ig.Árpád apánk, 
a Hunyadiak-hollója,rozsdas rohamsisak 

Lehe l kürtje,vitéz Polgári László t. 
6rm arany biztonsági sisakja,értékes 

kanadai Könvvek 

Kanadai katonai és csendőri kapcsola
taink emlékei 

~ 

15 

Történelmi képsorozat: Budavár os~ro
ma l849-ben,a szabadeágharcok képei,o
limpiai sportsikereink,páncélgránátok, 
a Tiszti Arany Vitézségi Érmes Duska 

László százados fénYképe. 

Kitüntetések gyüjteménye: aranysarkan
t yuk,Folkusházy Lajos altbgy és Szomba
ti János fótórm kitüntetései,katonai em

lékek 

A legfájóbb IDa&yar tragédiával:Trianon
nal foglalkozó angol és francianyelvü 
könyveink,történelmi értékü könyveink 



II 
~1.11 
l ' 
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Történ~lmi képsorozat: a re 
mány kialakulása 

A török háboruk,a függetlenségi hábo
ruk történelmi képei 

A hires herendi Hadik huszárszobor 
az egyiket a kanadai katonai muzeum-

~ak ajándékoztuk 

~ 

o 

11 

I .-II . Világháboru , 1956- os felkelés 

Egy darab Sztalin szobráb61, 
melyet szabadságharcosaink le

döntöttek 1956-ban 

Kitömött hazai fecske 
történelmi k~pek~t 



I· 

l " 

.LO - -- - - . 

A hires csend6rlevelezólapok 
szolgálatunk minden ágában 

z Anarae KeB~~tette 
budai csendőr mártirszobor, 
körülötte csend6r Mártiraink 

A M'.Kir.Csend5rség összes felUgyelői
nek fényképe,alul vitéz Kisbarnaki Far 
kas Ferenc vezds 

• 

Összes ~zolgála ti ny orntat ványunk, ösz
szes szolgála ti könyTii.nk, Csend6rségi 
Zsebkönyvek . az üvegszekr ény ekben 

~ 

~ 
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Osendőrtiszti zubbony,tiszti tollaf 
kalap,tiszti kard,bilgeri csizma , 
zsávoly zubbony ,fekete társasági 

nadrág,cugoscipó 



zombat i János Iötörm zubbonya , 
las kalap , j~rőrt~. skat Manliche:t szolgá
lati puskánk , gyalogc_sizma , cugoscip6 , tá
b or i s apka , jnr5rvezetői jelv ény! 

vitéz Rác z István 6rm és Bodor Aladár 
szakv zubbonvai o" 

t~1 V 

A doni tábori c send orség paran~noka: 
vit éz Tavassy Lajos ezds zubbonya , 
tábori csend6rjelvény , Hamvas József 
hmt k . szds zubbonya . 200 éves erdély i 
di s zkard , magyar ruha , Szent László 1 0-

vagköpeny 

ij 

21 

'A o ináglth;°e'z6nyuga ti ceend6rségex, me
lyeket Napoleon szelleme alapitott: a 
'kanadai, német, francia, olasz, dán, belga, 
spany~l é~ port~gá1 9send6rök képei 



agK1ra~yUnA aranyezo 
cimere,Kanada vadálla 

alaktanya fegyvertárÁo61 

Magyarnyelvü történelmi 
könyvtárunk 

\~ ,: 

tII@1 
,I 

23 

Hi/l ft-:~." 
~.~ 
~ wei » 

A Zenith . rádi6n a nap minden percében 
hallgathat juk a világ bármely pontját, 
Budapestet,e6t Moszkvát ie.Az álland6 
hazug propaganda miatt err6l leezokt~! 
, A rádi6 mellett a portugál csend6r-

sieak 

Á legujabb Uvegezekrény,katonai ezak
könyvtár.Alul: Horth1 Mikl6e vadászsap
kája,csend6rtiezti köpeny,a limanovai 
csatát megjárt huezárkard,folyam6r 

kard és repül6 t6r 



~4 r 

Egy arannyal sz5tt nehéz b 
torhuzat a budai királyi pa
lota romjai közül ••• 

A trianoni tiltakozó fal: 
Magyarország politikai, 
hegy-vizrajzi és nemzetisé
gi térképei,a Hiszekegy 
telj~8 Bzövege,elszakitott 

területeink ereklyéi 

A kereszténység Ö~ magyar 
Szentjének fényképei, 
Nobeldijas tudósaink,olimpi-
ai sikereink bizonyitékai 

A fogadóterem iróasztala az 
emlé~könyvvel és telefonnal 

~ 

. 
~ 

25 

Alaktanya hirdet6táblája. . 
Ide kerülnek a gyászjelentéeEk 

és az üdvöz16 levelez6lapdk, 
valamint a közérdekü hirek 



: I 

26 

A buaapestl hidak és a Duna: 
part történelmi emlékei -

Frakn6 vára nY ugaton 

II 

..y 

·vítéz·Baranchi Tamáska End 
szds rajza: a magyar törzsek 
letelepedése a Kárpátmedencé-

_b~_n~ __ _ 



28 

Magyarország történelmi tér
képei,a budai hadimuzeum,a 
Dunahidak fényképei a folyo-

s6n 

A M.Kir.Légier6k 
óriási falitérképe a 

foly osóján 

~ 

1\ 

29 

A lovascsénd6r átvonu16 s zoba: 

Lovascsend6r kiképzés 
Lovascsend6r is kolák f ényképt ab16i 

NéMeth Fer enc z18-i ki nevezése 1917-
b61 Szurmay h onvédelmi mi niszter a1á
ir4sáva1, Németh Ferenc a1c z kit imtet é
s i okmánya 1940-b61: nA.Byar Ér demr end 

Lovafke r esz t j e 
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A lll.A..L.&. .V"''''''',,''--- --u - -

vezeti kimutatása.K~szitette Olchváry. 
Milvius Attila vórgy.Az amerikai F.B.I, 
köszönóleveleEdgar Hoover igazgat 6 a

láirásával,a Kanadai Honvédelmi Minisz
t~rium köszönóleveleiaz utols6 ezredest 
tanfolyam f~nyképei,különféle csendőr 
tiszti iskolák t ab16i.Tiszthelyettesek
ből előlépett zás zl6sa ink f~nyképei. 

Ki ss Sándor főtórm sportokl evele, 
vit éz Tamáska szds kivá16 pasztell

• képe 

31 

Koroknay Sándor t Üzér ,emléklapj a 

\ 

ágy 
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szoba 
kel 

emlélcek-

~ 

kalotaszegi szür 

{ 

33 

A haj'dani nagyhatalom: az Osztrák-Ma
gyar Monarchia cimere t IV.Károl3 király, 
ott6 királyi herceg,Regina herc egn6 

fényképei 



cz1 Szövetség 
emlékei: 

Krudy Ferenc festó
müvé~z olaj másolata 

a Mánvoki ké pről 

Horthy Mikl6s 
saját kézzel 

irott 
levelei. 

Vitézi Rend Muzeuma: 
Vitézi jelvény, . 

Horthy Mikl6s sorhaj 6-
-hadnagy és haj6ja,a 

Novara. 
Elsü~v eszt ett ellenséges 

haj6k 

3.sz.átvonul6 
szoba 

~ 

5' 

Testőr 
Mária Terézia korában. 

Ferenc JÓzsef király 
vezeti az osztrák-ma
gyar monarchia fegyve

res erő 

.Károly kirá 
emlékei. 

Az I.világháboru 
hires magyar kato
nái: huszár .honvéd
gyalogos, c sás zárva
dás z,bosnyák gyalo
gOB,haditenger~sz. 
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Eredeti Horthy levelek, 
melyeket Folkusházy a ltbgy 
-nak és Olchvárs Milvius 

----' vőrgy-nek irt. 
ri • Iíi;ü('ii __ -_ > :t: +" ' .. "l'O • 

D 

Horthy Miklós és hitvese 
fényképei 1956- ban és sir
kö~tk a liszaboni angol 

temetőben 

31 

~ 

József királyi herceg 
tábornagy , -József Apánk" 

köpenye , zubbonya és 
nadrágja 

l)\' /~ 

l ; ,... 

vitéz Rapaics Dezső 
vórgy,az Ausztrália i 
Magyarok Szövetsége 

elnöke 

Nagyértékü katonai 
fényképalbuJl10k 
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Erdélyi etatisztikai adatok 
mellett honvédségünk képei 

A legértékesebb német,angol 
és ameri~ai háborus könyveink 

vitéz Magyarossy Sándor 
vezds,a M.Kir.Légierők u
tols6 pk-ának tábori sap
kája és kitüntetései. 

~ 

~ 

; eJ 

su 
pesti UjSo.6\.l.Un., 

"Magyar Honvéd" 1956-os szám~ 
A Magyar Vitézi Rend cimere 

A R~k6czl Szöyets 
1rott erek~é1,em
lékel és könyvei 



if 

z _ _ 
fényképei és 

szalagjai 

Rák6czi Szövetség e~lékei 

~) 

~ 
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Dr.vitéz Kun Imre szas 
francia idegenlégi6s lesze
re16 igazolványa,Vietkong 
zász16 /zsálcmányolt/,a 352 
légigy6zelmes Hartmann német 
repü16százados,öreg inga6ra. 

p nerceggel. 
Pearson kanadai külügyminis2-

ter ,ki 1956-ban 38.000 magyar 
menekültet hozott Kariadába. 

A kanadai parlament Ottawá
ban és az angol világbiroda

lom katonai ki tünte-tései • . 
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A 3.ez.átvonuló ezállás szélee,kényel~ 
.!!les ágy~~_ kie televizi6val 

A legnagyobb átvonul 
fürd6szobával is 

A 

:43 

egyben 

Tüntetéseinken használt 
aut 6-felirat ok 

A vöröe offenziva a 
szabad világ ellen 
/amerikai kiadáe/ 

Észak-Ontario 
térképe a 

jeges tengerrel 



tt-4! 

A- la1Ct-a:ny~ ,ul-t r .a 
'- ' , 

modern konyl'lája' 

" '"' + . ..::Az ir6asztal,hoT 
sohasem fogynak 
el a közügyek . 

A levéltár friss és 
feld~lgozand6 anyaga 



28 oklevél az 
órsiroda fal ~ ... ) 

9 

47 

A "Britannica" lexikon,az angolszász 
világ nagy enciklopédiája, 

készen a laktanya használatára 

Az laktpk.ág~és 3 ébresztóórája, 
mert reggel kenyérkereső munkába 

kell menni 
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A laktanya csempés fürdószobá ja 
á lland6 hideg-meleg vizzel és 

langyos zuhannyal 

~) 

~) 

:U11 
l __ JL 
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A lakt anya ber endezet t erkélye , 
napoz6 és es t i pi hen6hely 
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AZ EMIGRÁNS M. KIR. CSENDOR LAKTANYA SZABÁLYAI: 

1. Belépés személyes ismeretség, hazai csendőrigazolvány, vagy Ma
gyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség igazolványa felmutatá
tása ellenében. 

2. Bajtárs Isten hozott! Érezd Magad Családoddal együtt ottho·n! 
3. Kérjük a vendégkönyvet aláírni, véleményt, panaszt is beírni! 
4. Aki teljesítette a l\IKCSBK központ iránti évi anyagi kötelezettsé

geit, ár;.n~l::: ü. ~~~!!ás ~~ át-\i"ollü!S 3~v!J:..t,""iJ., Via,g;y a..i. l:t"üuában Láf
mikor ingyenes. Hazni Rzabályaink értelmében azonban ágynemü
mosásra, bútorkarbantartásra fejenként 90 cent térítést kérünk. 

5. Ügyelj a rendre és tisztaságra, sajnos, takarítószemélyzet nincs. 
6. A konyha Bajtársaink rendelkezésére áll edényekkel együtt, sza

kácsnő hiányában étkezéséről mindenki maga gondoRkodik. Az edé
nyeket használat után kérjük elmosni és helyére rakni. Élelmiszer
üzlet, vendéglő, bank, drogéria, posta stb. az utcasarkon található . . 

7. Könyveket, dokumentumokat, múzeumi tárgyakat tanulmányozás 
után kérjük a helyére visszatenni. 

8. Helyi telefonbeszélgetés (Toronto) ingyenes, a távolsági beszélgetés 
árút távozás előtt kérjük megtéríteni. 

9. Könyvek, múzeumi tárgyak a laktanyából el nem vihetők, azokat 
kölcsön nem adhat juk! 

10. Az ügyvezető elnök és a Bajtársi Levél szerkesztője erősen igénybe
vett, elfoglalt ember. A napi ügyvitel elvégzése számára önkéntes 
kötelezettség, amit másnapra nem halaszthat a bajtársi közösség 
ér dekében. Ha íróasztalhoz ül, munkájában ne zavarjuk. 

] 1. Távozáskor a kulcsokat kt"' r jlik \·i"szaadni. 
12. A MKCSBK központ. a c!'ie ndör é!'i vitézi múzeum munkáját támo

gassátok önkéntes anyagi felaj ánlúsokkal, hogy feladatát teljesít
hesse. 

13. Higyjünk Magyarország. a m. kir . Csendőrség feltámadásában és 
egész emigrá ns életünk fiic(· I.i a ez maradjon! 

Bajtá'rsainlcat sze1'etettel hívjuk az emigráns laktanya megszemlélé
sére! BAJTARS GYERE HAZA! 
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BAJTÁRS NE FELEDD: 

A ro. kiJ'. Csendőrség létszáma 1944 nyarán 22.000 fő volt. 
A csendőrség felügyelője adatai szerint 1945. március 15-én a testület 

létszáma 11.000 főre apadt. a többi elesett, vagy eltűnt a frontokon. 
1945 és 1949 között a hazai kommunista rendszer a szovjet csapatok 

támogatásával 5.000 c/>endőrt végeztetett ki "háborús és népellenes bű
nök" vádjaival. 

1971-ben hozzávetőlege:;;en 3.000 csendőr bajtársunk él az Ohazában 
és az elszakított tel'ületeken. 3.000 szerencsétlen Bajtársunk 25 évi és 
életfogytiglani kényszermunkára ítélve r~ménytelenül tengeti életét a 
Szovjetúnióban. 

A m. kir. Csendörség szabályzataink által előírt feladatát, törvényes 
kormányaink rendeletét és eskűvel vállalt kötelességeit hűséggel teljesÍ
tette a háború végéig. Helytállásunkért megkaptuk a fenti "jutalmat". 

Az; emigrációban 1.100 csendőr él három világrész 40 országában, 
vagy államában. 

Ez az ezerszáz fő, hajdani Testúlatünk 51o-a ápolja az elpusztított m. 
kir. Csendőrség szolgálati ideáljait, őrzi a csendőr szellemet, tartja az 
összeköttetést a Bajtársi Levél és az Egyesületi Értesítő útján, évi 200 
IKKA csomaggal segíti az óhazában élő idős, beteg baj társak, csendőr 
özvegyek és árvák sokaságát. 

Ez az 5°;;' küzd m~alkuvás nélkül a sár ba taposott kakastoll becsüle
téért. Magyarország felszabadulásáért, vállvetve a többi nemzeti" szel
lemű szervezeteinkkel, keresztény Egyházainkkal. 

Ez a munka az elnémított Otthon nevében f>zent kötelességünk! 
Ezért alakult, ezért él emigráns szervezetünk: a MKCSBK! 
Bajtárs, maradj továbbra is az Otthon, a szenvedő, megalázott, szét-

tépett Szülőhaza áldozatos szolgáj a az emigrációban! 
Az emigráns csendőr a külföldön élő magyarság élethosztiglani ön

kéntes járőrvezetője! 
Híven-Becsülettel-Vitézül! A Hazá.ér·t Mindhalálig! 

vitéz KÖVENDY KÁROLY, 
laktanya parancsnok. 
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Idézetek a laktaAYa emlékköAYvéb61: 
-"Ujra magyar földön jártam idegenben"-, 

Vörös Ferencné,Etobicoke,Kanada 
-"Hála Istennek,hogy valaki vette a fáradtsá
got és megmenti az értékeket a jöv6 számára"

vitéz Duska Lászl6 vb.szde,Calgary, 
Alberta,Kanada 

- "Honvágyat kaptam a muzeum légkörében! "_ 
Miska János,Kanadai Magyar Ir6k Köre 

Lethbridge,Alberta,Kanada 
-"A magyar történelem ismeretlen oldalát vi
szem magammal"-,Pater Balla Sándor cserkéez

tiezt,Linz,Ausztria 
-"Mélységesen meghat6dva szemléltem a magyar 
mult emlékeit"-,Vincze Sándor szde,Adelaide, 

Dél-Ausztrália ~. 
-"Élmény volt els6 találkozáeom a csend6rrel", 

Borbáe András diák,Rochester,USA 
-"Sohase hittem,hogy Kanadában ilyen élményben 
lesz részem"-,Császár Judit varr6n6,Toronto 
-"A muzeum mutatja,hogy kötelességeidet-Hiven, 
Becsülettel-Vitézül- teljesitetted az emigráci-
6ban is"-,Terézhalmy Géza tü.fhdgy,Cleveland, 

Ohio,USA 
-~A~ emigráns magyarságra a rendületlen haza
f1Ság tevékenységének szent kötelessége vár! 

j Kossuth Lajos"-, Dr.Ess6 Ágnes,Toronto,Kanada 
-"Rendkivüli élmény volt számomra a nemzeti 
mult eme emlékeit megismerni"-,Dr.Hegyi Ottmár 

egyetemi tanár,Toronto,Kanada 
-"E~délyre emlékezve megtanul tam a csend6röket 
igen nagyra értékelni!"-,Dr.Mester Zoltán se

bészorvos,Toronto,Kanada 
-"Ilyet még nem láttam! "-,Soltay László honv. 

fhdgy,Toronto,Kanada 
-"Az ut6kor hálája és diceéret azoknak,kik ezt 
megalkották!"-,Hangodi János,lovas alhdgy, 

Victoria,B.C. Kanada 
-"Büszke vagyok,hogy magyarnak születtem!"-, 

Ferentzy Péter diák,Toronto,Kanada 
-"Hiszem,hogy ez a muzeum nemcsak ft dice6 mult, 
hanem a jövő tükre is!"-,Dr.Mattyaeovezky-Zeol_ 
nay M1klos,a ~gyar Cserkész Szovetség elnöke, ' 

Montreál,Quebec,Kanada 
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-"Egy darab Magyarorezág!"-,Pater Tüz Tamáe, 

t.tábori lelkész,Markham,Ont. Kanada j 
-"Aki ide jön,anna,k magyarságtudata er6södik!"

Süt6 István fhdgy,Karintia,Ausztru 
-"Hála és szeretet a gondos gyüj't~sért"-, 

Eördögh András S.J.rk.lelkész,Hamilton,Kanada j 
-ttJelmondatunk szellemének legszebb képvisel6je 
ez a gyüjtemény."-,Domokoe Sándor fhdgy, 

. Winnipeg,Manitoba,Kanada 
-"Lenyügöz6en érdekes! "-,Keresztes Lajosné,cs6 

feleség,Calgary,Alberta,Kanada 
-"Magyarország rendjének volt szilárd OSZlopát 
sikerüljön átmenteni a jöv6be!"-,Sályi Pál hbe. 

szds,Pittsburgh,Pa. USA 
-"Mu ád felbecsülhetetlen szolgálat az ut6kor- -
nak! "_, vit z g o n ez s, 1 wau ee, 
- "Megkönnye ztem a kis Magyarországot! "- , 
Simonteits Attila pc.hdgy,Cleveland,Ohio,USA 
-"Nemzeti büszkeségünk hirdet6je ez a csodálatos 
csend6r és vitézi muzeum"-, vitéz Nagy Kornér, 
vitézi ezékkapitány,Cleveland,Ohio,USA 
_uA legnagyobb elismeréssel tisztelgek! "-, 

Koltay Imre 6rm,Sydney,N.S.W.Ausztrália 
-"Óriási munka,gyönyörü emlékek!Szabadságot Ma
gyarorezágnak! "-,Timár András elnök,Kanada-i Ma-I 
gyar Szabadságharcos Szövetség, Toronto 
-"Érdekesebb,mint a Royal Ontario Museum!"-, 

ifj.Bretán Sánttor diák,Mississauga,Kanada 
-"Köszönöm a vendéglátást,magammal viszem a mu- ! 

:-zeum emlékeit!·"Dr.FI6rián Tibor,erdelyi iró, . 
. New York, USA 
-"Életem legszebb gyüjteményét láttam!"-,Domo
kos János szakv,Puma Rep.Vadászezred,M.Kir.Re
pül6 Muzeum,Oshawa,Ontario,Kanada 
-itA magyar repülés a -Rep ül6téri Csend6r Külö
nitmépy~ névvel indult!"-, Fáy Ödön rep.vk.sZdS

j Scarborough,Ontario,Kanada 
-"A magyar katonai erények ékes brilliánsköve 
ez a muzeum!"-,Kabdeb6 János alez,Augsburg, 

Németország 
-"Igazán meglep6 élmény számomra!"-,Rag6 Borbá
la,cs6 feleség,Florida,USA 
-"Bajtárs,mieI6tt szádat kinyitod, nézz itt kö
rül s vedd le kalapod!"-, Dr.Kerekes Lászl6 
szds,New Mexico,USA, Kerekes Attila szds,USAF. 
-"Soha muzeum ugy nem kötött még le,mint ez! "-', 
Balogh Lajos okl.mérnök,Hamilton,Ontario,Kanada 

.... 
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-WIgazi katonai élmény!W-,Bojás J6zsef tiz./eje/ 
vitéz Bertalan Árpád ejt6ernyős ezred,Pápa. 

1 

A fenti idézetek csak kis százaléka 
a beirt 600 véleménynek! 

-0-

Laktanyánk és muzeumaink a kanadai kormány
szervek védelme alatt állanak! 

-0-

Bajtárs, 
a laktany a és muzeumunk 

köztulajdon! 

A Te saját tulajdonod,Bajtárs,bárhol is 

élsz a szabad világban,látogass 
haza az 

emigráns laktanyába! 

Hozzad Asszonyodat,Gyermekeidet is! 

Hozzad barátaidat! 

Bajtárs, 

vonulj be pihen6re a laktanyáb~! 

600 látogat6nk fele itt is aludt .az át
vonu16 szobákban! 

Csend6rök,Honvédek, Szabadságharcosok, 
Vitézek,Lovagok,Cserkészek,Diákok: 

erősödj etek magyar nemzeti 
hitetekben itt 

az emigráci6 egyetlen magyar muzeumában! 

vi téz Kövendy Károly szds 
laktanyaparancsnok &: 

muzeum6r 
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Az 1974-es toront6i csend6rnap közön
sége könnyes Bzemmel,meghat6dva,égi tü
neményként szemléli a csend6rjár6r be

vonulását 
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A laktanya ·-ereKly~i t gyakran kölcsön
kérik nemzeti 8zervezeteink!Itt a Taby 
emlékek a toront6i csoport vacsoráján 
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Felhivás Bajtársainkhoz: 
ismét maecenásokat keresünk 

A 110 fénykép és látogat6ink véleménye alap
ján beigazo16dott,hogy 1970-es kezdeményezésünk 
sikerrel megold6dott: áll az emigráns M.Kir.Csen
d6r Laktanya és a Csend6r Muzeum.Megva16sult az 
emigráns csend6r archivum,könyvtár. 

A volt ügyvezet6,a laktanya pk-a,a muzeum6r 
áldozatos Bajtársainkkal karöltve kifizette 8. 

berendezés tizezer dolláros költségeit,minek . _ 
folytán a berendezés köztulajdonná vált annak ~) 
ellenére,hogy a laktpk.egymaga 23.000 dolláros 
er6feszitéssel alaktanya üzembentartását biz-
tositotta. 

1974.junius l-el alaktanya üzembentartása 8. 

pénzromlás következtében lényegesen megdrágult: 
az eddigi havi ~ 257.--összegr61 a telefont is 
beleértve havi ~ 300.-- összegre emelkedett!Ez 
több,mint a laktpk.kenyérkeres6 munkájának fél
havi tiszta bevétele. 

A laktpk.fizetni tudja mindezeket egymaga is, 
mig egészséges és dolgozik,mig nem érkezik el 
számára a nyugdijid6. 65 éves koráig 7 1/2 esz
tend6 . van hátra, de ha a kormánya munkaid6t le
szállitja 60 éves korhatárra,amir61 manapság so
kat tárgyalnak,akkor 2 1/2 év mulva a jelen havi 
üzembentartást nem birja el. 0 

Felmerül a kérdés,hogy lehetne ezen segiteni~) 
A laktanya,az öröklakás ft laktpk.nevére van 

irva a kanadai jogszokások szerint.6 köteles és 
6 fele16s a fennál16 ~ 18.000.- összegü két jel
zálogkölcsön rendes törlesztéséért,a házad6 és 
az üzembentartás /viz,világitás,fütés,közhelyek 
takaritása,fünyirás,kertészmunkák,h6eltakaritás, 
telefon/pontos havi fizetéséért. 

A két jelzálogkölcsön /mortgages/ havi össze
ge ~ 180.--,az ad6 és az üzembentartás jelenleg 
havi ~ 120.--.A kölcsönök sohasem emelkednek töb
bé,de az ad6 és az üzembentartás -sajnos- évente 
emelkedik az infláci6 miatt. 

Megoldás:ki kellene fizetni a 18.000 dolláros 
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jelzálogkölcsönöket s akkor az adósságok örökre 
megszünnek!Azután a havi ad6 és üzembentartás 
összege,~ 120.-- egy ilyen 6riási lakás után 
még nyugdijasként is könnyen elviselhető. 

Keresünk 18 maecénás Bajtársat,kikezer dollá
ros adományukkal kifizetik a kölcsönöket! 

Vagy keresünk 180 maecénás Bajtársat ,kik s·záz 
dolláros adományukkal megváltják a laktanyát az 
ad6sságoktól. 

Ez esetben a laktpk.uj végrendeletet készit, 
mely szerint az öröklakás is csend6r köztulaj
donná v~Uik s halála esetén örökösei /gyermekei/ 

adhatják el!Lakhatnak benne,de kötelesek meg
uí'izni a muzeumokat a berendezéssel együtt! Lak
hat a laktanyában a pk.halála után akár más c~6 
bajtárs,akár többen is,kik a havi ad6 és üzem
bentartási költségeket /jelenleg havi ~ 120.--/ 
meg óhajtják fizetni és a muzeum 6rzését,karban
tartását vállalják. 

Jegyezzük meg,mi történik a laktanyával a pk. 
váratlan és hirtelen halála esetén? 

1.Nincs aki fizesse a költségeket,az örökösök 
közül kett6 nem lakik Torontóban.Gyermekei anya
gi helyzete nem engedi,hogy ily nagy összeget fi
zetni tudnának. 

2.A törlesztés megszünésével az öröklakás a 
tulajdonos /pénzintézet!/ tulajdonává válik. 

3.Ezesetben a muzeumi anyagot el kell szálli
')ni, mert a pénzinté zet a lakást ujból eladja .• 

4.Ki tudná befogadni a laktanya teljes butor
zatát és az ezer muzeumi ereklyét?Ki fizetné a 
költözködés költségeit? 

5.A jelen végrendelet határozata nem hajtható 
végre,mert a kanadai kormány nem épitette meg a 
tervezett ottawai Etnik Muzeumot s igy a kormány 
sem tudná befogadni a muzeumi anyagot. 

6.Ez az oka ,hogy a ~anadai kormány nem adott 
hivatalos irásbeli nyilatkozatot kérésünkre: a 
laktpk.halála esetén a muzeumi anyagot államkölt
ségen Ottawába szállitja. 

Több tehetős maecénás Bajtárs,köztük nem csen
dórök is azon 6hajuknak adtak kifejezést,hogy a 
muzeumokat minden esetben magyar kézben kellene 
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megtartani,hogy egy fordulat esetén az értékes 
muzeumi anyag biztosan hazakerüljön a budai ha
dimuzeumba! 

Sajnos,az emberi életkor véges.A laktpk.csak 
addig teljesitheti kötelességeit,mig egészséges 
és dolgozni tud,végül,mig él.A jelen jelzálog
kölcsönök a jelen havi törlesztéssel az Ur 2004 
esztendejében,azaz a laktpk.88 éves korában 
nyernek teljes kifizetést. 

A jelen laktanya-öröklakás vasbeton,tüzmen
tes épület.Toronto Cleveland után a legnagy9bh 
amerikai magyar város,C+eveland után a legtöb 
csend6r bajtárs is itt él.Ha megoldanánk a lak
tanya-muzeumok fent ismertetett a~agi helyze
tét ,magyar kézben maradhatna örökké az emigrá
ció ezer katonai ereklyéje! 

600 látogatónk tudja és saját szemével lát
ta: a laktpk.egyáltalán nem élvezi a nagy lakás 
kényeImét és lehet6ségeit!Nem a kényelmes,tágaB 
hálószobákban lakik, hanem az ebéd16b61 átalaki
tott 6rBirodáb~n iróasztala mellett.Ideje nincs, 
hogy teniszezzen,vagy usszon az öröklakás ! ud
varán,sohasem vezeti önz6 cél! 

Az átvonuló szobákat kezdett61 fogva a láto
gatóinknak tartotta fent,.6 pedig önkéntes emig
ráns kötelességeit teljesitette iróasztalánál, 
azt teszi a jöv6ben is,mig erejéb61 futja. 

A többi megértő és áldozatos Bajtársain m~, 
lik! 

Etobicoke,1974.junius 18. 

vi téz Kövendy Károly S2Jie 
laktpk.& muzeum6r 

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 

Hiszek egy isteni örök igazságban, 

Hiszek Magyarország feltámadásában! 

Amen. 


