
Csendőrlaktanya a Veszprém megye-i Vaszaron 
 

 
“Csendőrőrs Vaszaron. (Pápai Lapok 1911. december 24). 
A hatóságok állandó felterjesztésére, hosszú évek után végre megkapta Vaszar a 

csendőrőrsöt. Vaszar ugyanis nemcsak nagy község, hanem csak úgy hemzseg a parasztvirtust a 
bicskával, meg fütykössel bizonyító legényektől és felnőtt atyafiaktól, úgyhogy a lovászpatonai 
csendőrőrs nem tudta ellátni a teendőit. A község képviselőtestülete a napokban szavazta meg a 
csendőrlaktanya költségeit s ha a vármegye hamarosan jóváhagyja a határozatot, egykettőre 
felépítik a kaszárnyát és bevonulnak a csendőrök, kik Vaszaron kívül Marcaltőt, Görzsönyt, 
Takácsit és Gecsét kapják még kerületükbe. Mint értesülünk, ideiglenes kirendeltséget is kaptak 
volna a vaszariak, de egyelőre nem tudtak megfelelő helyiséget adni a legénység számára.” 

 
Alig négy hónappal később az újság arról számol be, hogy most már biztonságosabb a 

helyzet Vaszaron. Úgy tűnik, a csendőrök “jól dolgoztak”, még ha ezt nem is említi az újságcikk:  
 

 “Vaszari búcsú. (Pápai lapok, 1912. április 28.) 
 A régi világban ez a két szó rémesen hangzott, mert ezen a szent napon, Szent György 
utáni vasárnapon a verekedésről amúgy is híres Vaszaron feltétlenül emberhalálnak kellett lenni. 
Az idők haladtával az erkölcsök is javultak, a törvénytisztelet is fokozódott. Ezért ma már nem 
kell bizonyos halálmegvetéssel menni a vaszari búcsúra...”  



 
 Még a harmincas években is nagyon oda kellett figyeljenek a csendőrök. 
Édesanyám, Maczky László csendőr százados felesége mesélte: Édesapja Kolossváry Sándor 
házával szemben volt Kuti István kocsmája. Nem csak italt árultak, hanem rendeztek itt táncokat, 
lakodalmakat is. És itt a csendőröknek állandóan akadt dolguk. Élénken emlékszik a fiatal és 
jóképű kakastollas kalapú csendőrökre, amint föl-alá sétáltak a kocsma előtt. A vaszari legények 
nem változtak. Mindig a zsebükben lapult a bicskájuk, és gyakori szerelmi bánatukban 
könnyedén előrántották késüket. Híresek vagy inkább hírhedtek voltak ezek a vaszari  bicskások-
naknevezett legények. A vérontást voltak hivatottak megakadályozni a csendőrök... ezt sikeresen 
meg is tették. 

 
 Vaszarnak abban az időben 2200 körüli lakosa volt. Ma már csak 1700. A vaszari 
csendőrőrsön 5-8 legénységi állományú csendőr teljesített szolgálatot lovon és gyalog. Az 
őrsparancsnok egy őrmester volt. A laktanyához istálló és nagy kert tartozott. A képek 2007-ben 
készültek. A “laktanya” fele tatarozva, a másik fele elhanyagolt.  
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