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Tisztelt Bajtársak és Barátaink!   MKCsBK Körlevél # 16, 2011. október  

Köreinkből újabb két csendőr eltávozását kell szomorú szívvel hírül adnom. Ennek az 
odaadó, népét híven, becsülettel, vitézül mindhalálig szolgáló testületnek a tagjai egyre 
fogynak, de örökségük megmarad és lassan újra régi fényében ragyog majd, ahogy az elmúlt 
60 év propagandája által rákent mocsok eltávolítása a történelmi tények feltárásával lehetővé 
válik. A honlapunkon a világ nyilvánossága elé tárjuk a m. kir. csendőrség igazi mibenlétét 
eredeti dokumentumok, könyvek, 
személyes beszámolók és tudományos 
szintű tanulmányok bemutatásával. 
Ezek önmagukért beszélnek a 
csendőrökre jellemző 
fegyelmezettségről, magas szakmabeli 
színvonalról, tiszteletre méltó 
szellemiségről, amellyel a törvényes 
rend megvesztegethetetlen őrei voltak. 
Mögöttük és előttük is a törvény állt. 

Gyakran kapunk elismerő, 
köszönő leveleket olyanoktól, akik 
örömmel fedezték fel a honlapunkat, 
amelyen keresztül végre ferdítések és 
hazugságok nélkül olvashatnak az igazi 
m. kir. csendőrségről. A honlapot eddig 
több mint 50 000-szer látogatták, s 
hisszük, hogy ez a széleskörű 
látogatottság meghozza gyümölcsét a 
csendőrség tiszteletének 
visszaállításban, a kommunista 
propagandának igazsággal való 
megcáfolásával.  

Magyarországon dr. Képíró 
Sándor nagyjelentőségű pere a 
közelmúltban ért véget. Szeptember 3- Dr. Képíró Sándor csendőr százados 



án zárult le dr. Képíró Sándor csendőr százados tragikus mártíréletének végső fejezete, mikor a 
Teremtő magához vette a bírói felmentés kihirdetése után, de mielőtt a Simon Wiesenthal 
Központ újabb támadása, a felmentés fellebbezése elérhette volna. Isten kiragadta az őt ok 
nélkül gyűlölők karmaiból. A per világosan rávilágított arra, hogy a nemzeti-szocialisták 
(nácik) által elkövetett bűncselekményeket még ártatlanok meghurcolása árán is meg akarják 
torolni, mialatt teljesen szemet hunynak otthon is és a nagyvilágban is a nemzetközi-
szocialisták (kommunisták, ÁVH-sok, Sztálin és társai) által elkövetett jóval nagyobb méretű 
bűncselekmények fölött. 

Dr. Képíró Sándor 1914-ben született, s államdoktori diplomája megszerzése után 
1939-ben lépett a csendőrségbe. 1940. július 9-én avatták hadnaggyá. A m. kir. csendőrség 
szolnoki szárnyánál, majd Orosházán szolgált. 1941 decemberétől, mint főhadnagy a makói 
csendőriskola oktató-tisztjeként szolgált, majd századossá való kinevezése után a szegedi V. 
csendőrkerület kiskunhalasi szárnyának szárnyparancsnoka lett. Újvidékre az újvidéki 
járőrvezető iskola parancsnokának helyettesítése révén került. Az itteni események kapcsán 
1943 decemberében a Vezérkari Főnök Bírósága 10 évi szabadságvesztésre és rangfosztásra 
ítélte a nyugati hatalmaknak tett gesztusként, politikai és koholt indokolással (nem bárminemű 
elítélendő cselekedete alapján, hanem “rossz hírnév keltése” miatt). A későbbi kivizsgálások 
alapján viszont felmentették és 1944.  június 15-ével előző századosi rendfokozatába 
visszahelyezve a miskolci VII. csendőrkerület miskolci gyalog tanszázadához vezényelték.  

A világháború végét Ausztriában érte meg, ahonnan Argentínába, Buenos Airesbe 
emigrált. 1996-ban hazatért Budapestre, mondván, hogy “Magyarországon kívül számomra 
nincs élet.” 

2006-ban a náci-vadász Simon Wiesenthal Központ lecsapott rá, hogy háborús 
bűnöskénti megbélyegzéssel bosszúvágyukat csillapítsák. Csakhogy áldozatuk semmilyen 
háborús bűnösségnek nyilvánítható cselekedetet nem követett el, így megalapozható vádak 
hiányában a bíróság 2007-ben, majd ez év júliusában ismét felmentette. Meghurcolása viszont 
a 97 éves idős ember fizikai erejét felemésztette és szemünk előtt összetörte, amelyért elvakult 
vádlói felelősek.  

Július 22-én v. Domokos Sándor, csendőr főhadnagy, sok magyar ügy támogatója és  
sokunknak jó barátja 90 éves korában Winnipegben (Kanada) elhunyt. A Ludovika Akadémia 
után elvégezte a csendőrtiszti tanfolyamot, ahonnan 1944 nyarán avatták csendőr hadnaggyá. A 
háború követelményei miatt azonnal bevetették a frontharcokba. A rábízottakkal harcolta végig 
a háborút, s Budapesten esett hadifogságba. Öt évi orosz fogságából hazatérve csendőrvolta 
miatt azonnal újabb börtön várt rá, majd kitelepítés és meghurcoltatás. Az 1956-os forradalom 
elesésével hazáját elhagyni kényszerült, s felségével és kislányával a kanadai Winnipegben 
telepedett le. Kiváló fényképész, szobrász és író is volt. Tisztítótűz c. regényét az 1956-os 
forradalom egyik leghitelesebb jellemzésének tekintik. Sokat fáradozott a csendőrség 
rehabilitációjának előmozdításán is és az MKCsBK Bajtársi levelének éveken át szerkesztője 
volt. Önéletrajza hamarosan a honlap Könyvtárának Kézirat részlegében lesz olvasható, s a 
csendőrséggel kapcsolatos esszéinek egy része a Könyvtár magyar nyelvű írásai között 
található. 

 

 

 

 

 



v. Domokos Sándor csendőr főhadnagy „Szt. György” c. 
fafaragásos domborművével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindkettőjük életrajzát közel 20 más életrajzzal együtt a honlap Könyvtárában 
olvashatják. Ez a részleg a közeljövőben egyre bővül majd, hiszen egyes csendőrök családjai is 
küldhetnek nekünk életrajzokat, s továbbá Perjési György csendőr főhadnagy egy életen át 
összeállított gazdag csendőr életrajz adatgyűjteményét is elkezdtük a honlapra feldolgozni.   

Egy másik mérföldkövet is elértünk a csendőrségi anyag digitalizálási folyamatában. 
Amint előzőleg közöltük, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum anyagának lemásolása után 
engedélyt kaptunk az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) anyagát képező csendőrkönyvek 
lemásolására is. Mag. Simon Nándor munkatársunk az általa laponként lefényképezett anyagot 
ezelőtt hozzánk továbbította, amit a mi magánemberek számára elérhető technológiánkkal 
családi erőbevetéssel dolgoztunk fel honlapra tehető könyvformává. Az OSZK azonban most 
felajánlotta, hogy az általunk lefényképezett anyagot ők dolgoznák fel a rendelkezésükre álló 
fejlettebb módszerekkel. Jelenleg már jó pár általuk feldolgozott könyv található is a 
honlapunkon, s idővel az összes OSZK megjelölésű könyv ilyen formában lesz. Ezáltal 
nemcsak a könyvek minősége javul meg lényegesen, de az OSZK Magyar Elektronikus 
Könyvtárára (http://mek.oszk.hu/) való felvitel által azon könyvek szélesebb körben való 
elérhetősége is. Természetesen a könyvek továbbra is olvashatóak a mi honlapunkon is, és 
azokhoz a továbbiakban is elkészítjük a kutatásukhoz oly hasznos tartalomjegyzéket és pdf 
könyvjelzőket. Ez viszont jóval kevesebb időt igényel, mint az egész könyv feldolgozása, s az 
így felszabadult energiánkat az előbb említett biográfiai anyag feldolgozására tudjuk fordítani. 

Az OSZK még annak a gondolatát is felvetette, hogy az általunk már feldolgozott 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtárának anyagát is újra feldolgoznák (természetesen 
annak beleegyezésével) a mi lefényképezett eredeti lapjainkból. Ezzel megtörténne az a 

http://mek.oszk.hu/


rendszerváltás óta már régen esedékes lépés, hogy a csendőrség egyébként szinte elérhetetlen 
írott anyagát maga az ország vigye internetre.  

Az MKCsBK az elmúlt évtizedekben az American Hungarian Friendship and 
International Care Association égisze alatt élvezett adómentes státuszt. Tudomásunkra jutott, 
hogy az a szervezet tavaly megszűnt s ezáltal az MKCsBK szervezetét valami módon 
törvényesítenünk kellett. Egy ügyvéd szíves segítségével a regisztrálás megtörtént, így most 
már az MKCsBK részére kiállított csekkeket gond nélkül be tudjuk váltani. Viszont kétséges, 
hogy az adómentességet meg tudjuk-e megszerezni, illetve érdemes lenne-e azt 
megkérvényezni, tekintve, hogy annak megszerzése is és fenntartása is az ügyvéd szerint 
bonyolult és költséges, amit talán az évi párszáz dollárnyi adomány összege nem tesz 
indokolttá. A regisztrálás viszont most szükségessé vált, mert egy ausztráliai csendőrszázados, 
Utczás Mihály, végrendeletileg jelentősebb pénzösszeget hagyott az MKCsBK-ra és az így 
kapott csekket másként nem lehetett beváltani. Utzás Mihály valószínűleg nem gondolta, hogy 
ezzel a végrendeleti döntésével az általa hőn szeretett tesület jövőjét mily hatalmasan fogja 
elősegíteni, annak nevét felragyogtatni, azáltal, hogy az ezt szolgáló digitalizálási folyamatot 
elősegíti. Ez a támogatás ugyanis nagymértékben enyhíti majd a digitalizálásnak eddig teljesen 
a családunkra háruló anyagi terhét. Igen hálásak Istennek ezért a csodás segítségért, és hálásak 
vagyunk Utczás Mihálynak, aki még végrendeletében is gondolt a csendőrség ügyére.  

Mély hálával köszönjük a többi adományt is:  

Fővédnökök: Beöthy Kálmán, Kőrössy Zoltán 
Védnökök: Tokay László  
Támogatók: Géczy Mihály   

Kérjük, értesítsenek minden olyan eseményről és hírről, mely tagjainkat érdekelné vagy 
érinti. Mint ilyet, Isten iránti hálával megemlítem, hogy honlapunk szerkesztője, László fiunk, 
tiszteletbeli csendőr, Zrínyi Szigeti veszedelmének angol nyelvű fordítása megjelent. 
Részletesebben a Magyar Hírlap szeptember 28-i számában olvashatnak róla, „Na de mi lehet a 
szarkavár angolul?” címen 
(http://www.magyarhirlap.hu/kultura/na_de_mi_lehet_a_szarkavar_angolul.html). 

Bajtársi üdvözlettel,  

 

 

 

v Kőrössy Zoltán 

 Központi vezető 

 

 

http://www.magyarhirlap.hu/kultura/na_de_mi_lehet_a_szarkavar_angolul.html

