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A kommunista rendszer súlyosabban üldözte a csendőrséget, mint bármilyen más 

szervezetet. A köztudatba beültetett tévhittel ellentétben ennek az oka nem a csendőrségnek a 
zsidódeportálásokban való (kényszerű) résztvétele volt, hanem az a megalkuvás nélküli 
helytállás, amely jellemezte őket az előző hatvan éven át. De mi köze a jellemüknek az 
üldözésükhöz? Csupán példamutató katonai szolgálatot teljesített egyéneket vettek fel a 
csendőrségbe, akiknek mély hazaszeretete, a haza, az igazság és az igazságosság iránti hűsége 
és elkötelezettsége vitathatatlan volt. Emiatt a kommunisták a csendőröket egydöntetűen a 
kommunista ideológiára átnevelhetetlennek és ezért saját hatalmukra nézve veszélyesnek 
tekintették. Ezért a csendőrök nevét beszennyezték, tagjaikat meghurcolták, megalázták, 
érdemleges munkavállalásukat lehetetlenné tették, sokukat megkínoztak, bebörtönöztek, 
meggyilkoltak. A nyugdíjuktól még azokat is megfosztották, akik már a háború kezdete előtt 
nyugdíjba mentek. A csendőrség, aki a közbiztonságot kiválóan, hűségesen és élete árán is 
évtizedeken át biztosította, a társadalom legelítéltebb és legüldözötteb csoprortjává vált. 
 
 Mielőtt másra térnék, a 
csendőrség legidősebb kiemelkedő 
tagját, vitéz nemes baranchi 
Tamáska Endre csendőrszázadost, 
ny. honvédezredest szeretném 
köszönteni  96th születés-napja 
alkalmából (május 30). Bandi 
bátyánk hűségesen és vitézül 
szolgált a világháború előtt és alatt, 
utána pedig orosz hadifogságba 
került, ahonnan szabadulva 
Magyarországon politikai 
fogolyként szenvedett. Aktív része 
volt az 1956-os Forradalomban, 
majd az emigrációban folytatta 
sokoldalú munkálkodását a haza és 
a csendőrség érdekében. Részt vett 
 

v. baranchi Tamáska Endre csendőrszázados, nejével 
az 2009. februári Csendőrnapi Konferencián, 

Floridában 



 
a Vitézi Rend, az AMOSZ és az MHBK vezetésében; és a szervezetünknek is Központi 
Vezetője volt éveken át. Ezen kívül a társadalmi életben és az egyházban is vezetői tisztségeket 
töltött be. Számos katonai és civil kitüntetés részese és nem utolsósorban tehetséges és elismert 
művész. 
  
 Bandi bátyánk élete a csendőrség és magyarság életével szorosan összefonódott, mivel 
azt teljes szívvel támogatta évtizedeken át idejével, energiájával, anyagiakkal. Az MKCsBK 
nevében küldjük neki legmelegebb születésnapi kívánságainkat, megköszönve neki múltbeli 
áldozatos sok munkáját, hozzájárulását, és kérve Isten kegyelmes bő áldását további életére 
még hosszú időn át. 
 

 Isten segítségével szeptemberben két hétre haza utazom. Budapesten tervezem 
meglátogatni kedves csendőr barátaimat és találkozni Dr. Parádi Józseffel, a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnökével, hogy megbeszélhessem vele 
közös projektünk haladását, a csendőr körrendeletek fénymásolását és digitalizálását. Ha Isten 
segít, tervezek találkozni Ságvári Pállal is, a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület elnökével, 
hogy átbeszélhessük a MCSBE működését, terveit, gondjait. 

 
Amint arról előzetesen beszámoltunk, nagyszabású munkálatokba kezdtünk ez év 

elején a magyarországi Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
együttműködésével. Ennek a munkának a célja a csendőrséggel kapcsolatos Körrendeletek 
internetre vitele (a Törvények már a Honlapon vannak), amellyel azok mindenki számára 
elérhetővé válnak majd. Igy a csendőrség iránt érdeklődő történelemtudósok kutatási anyaghoz 
jutnak, az átlegemberek pedig a csendőrség tiszteletreméltó valós mibenlétét jobban 
megismerhetik és ezáltal a csendőrségre kent hamis vádak elvesztik erejüket.  
 

Az ú.n. Körrendeletek 1924-től 1945-ig az évente kiadott Csendőrségi Közlönyben 
jelentek meg, 1912-től 1918-ig a Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Csendőrség számára c. 
közleményben, és 1916. és 1923. között pedig a Csendőrségi és Rendőrségi Közlöny 
évfolyamaiban is. Otthoni munkatársaink az 1924-1945-ig terjedő időszak anyagát a 
könyvtárakban korlátozott módon elérhető eredeti publikációkból már lemásolták. Időigényes 
és aprólékos munkájuk anyagi fedezetét teljes egészében Közösségünk vállalta magára és ezért 
az ehhez való hozzájárulást örömmel vesszük (az adományok adómentesek). A munkának ezen 
fázisa kb. még egy félévet vesz majd igénybe, de amit követően nem lesznek ezzel kapcsolatos 
további kiadások, mert a fénymásolt anyagot magam veszem majd át és hozom el személyesen 
az Egyesült Államokba, ahol egyik fiam végzi majd az anyag digitalizálását (aki a Honlap 
interneten való elhelyezéséséről is folyamatosan gondoskodik), másik fiam pedig majd a 
Honlapra helyezi azt.  
 
 Nagy gondot fordítunk arra, hogy Honlapunk ne legyen összekapcsolva politikailag 
aktív szervezetekkel, mert az kárára lenne célkitűzésünknek, a csendőrség tiszteletreméltó igaz 
múltjának hithű feltárásának. De úgy éreztem, hogy eleget kell tennem annak a felkérésnek, 
hogy a Jobbik nevű párt folyóirata részére interjút adjak, amelyben egy sorozat csendőrségre és 
MKCsBK-ra vonatkozó kérdésre kellett választ adnom, és ígéretet nyertem rá, hogy 
válaszaimat változtatás és lényeges kihagyás nélkül közlik. Dr. Szakály Sándort is felkérték 
interjúra, s ő szivélyesen átnézte kérésemre az én válaszaimat is a történelmi hitelesség 
bizonyossága végett. Igy, függetlenül a Jobbik-ról alkotott véleményünktől, tiszázhattunk egy 
jó pár csendőrséggel kapcsolatos fontos kérdést és eloszlathattunk bizonyos tévhiteket.  



 
  
 Hálásan nyugtázzuk mindazok segítségét, akik anyagi támogatással is hozzájárultak 
munkánkhoz: 
Fővédnökök: Molnár István, v. Kőrössy Zoltán 
Védnökök: Magyar Királyi Csendőrök Családi Közössége (Cleveland, Ohio) 
Támogatók: Eszes Mátyás, Várkonyi Róbert. 
 
 Legfrissebb adatok szerint honlapunknak már 24500 látogatója volt annak négy évvel 
ezelőtti kezdete óta. Hetente érkeznek levelek (email) amelyekben információt kérnek, vagy 
csak kifejezik köszünetüket a Honlapért.   
 
 Szomorú kötelességemnek eleget téve közlöm újabb veszteségeinket, Dr. Katona Lajos 
csendőr főhadnagy, Dr Kacshovics Balázs, Dr. Simonffy Miklós és Székely Árpád távozását 
közülünk. Fogadják családjaik őszinte részvétünket.  
 
 Továbbra is kérem, közöljenek velem minden olyan hírt, amely Közösségünket érinti, 
vagy érdekelné. 
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