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Nemrégiben olvastam egy idézetet Pinczés Zoltán csendőr ezredes beszédéből, amely 
1941. február 14-én a magyar rádióban hangzott el: “Ki nem találkozott volna már a nyugodt 
lépésű, kevés beszédű, napbarnította két csendőrrel, amint szótlan komolysággal haladtak 
egymás mellet, mindenütt olyan egyformán, mintha mindig ugyanaz a kettő lett volna. Mind-
mind részecskéi ők egy kiváló szerkezetű, hatalmas, örökmozgó gépezetnek, éber őrei annak, 
hogy mások nyugodtan aludjanak, névtelen harcosai a mások javának, és a közösség 
érdekeinek.” Barátaim, ez volt a csendőrség! Párja nem volt és nem is lesz. 
 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a korban 
és rangban legidősebb csendőrünk, a mindenki 
által tisztelt v. barancsi Tamáska Endre csendőr 
százados fájdalmas szenvedés után június 4-én 
visszatért Teremtőjéhez. Dr. André László 
csendőr százados így ír róla: “A Nyírség 
szülöttje volt. Ott végezte középiskoláját, majd a 
debreceni Tisza István egyetemen szerzett jogi 
absolutoriumot. Mint fogatolt tüzér hadapród 
őrmester nyert felvételt a m.kir. csendőrséghez. 
A Ludovika és a csendőr tiszti tanfolyam 
elvégzése után 1939-ben avatták hadnaggyá. 
Több helyen szolgált, többek között mint tábori 
csendőr parancsnok az orosz fronton, végül 
pedig szárnyparancsnokként Máramaros-
szigeten. Innen az orosz front nyomására őrseivel 
délre vonult, ahol orosz fogságba kerültek. Hat év 
után szabadult a hírhedt uzmáni fogolytáborból, 
de hazakerülve azonnal egy borsod megyei kényszer munkatáborba szállították, ahol a 
szibériainál is rosszabb bánásmódban részesítették a csendőröket, velük végeztetve a 
legveszélyesebb és legnehezebb munkákat, amely majdnem életébe is került. Évek múlva 
kiszabadulva fegyházbüntetéssel sujtották. Innen csak az 1956-os szabadságharc mentette ki, 
amelyben maga is aktívan részt vett. Azt követően az Egyesült Államokba kényszerült. 
Pittsburgban telepedett le, ahol mindjárt bekapcsolódva az emigráns csendőrök életébe egy 



helyi csoportot alapított és vezetett. Tehetséges festőművész és szobrász volt, amely révén 
megélhetését biztosította. Felesége halála után a floridai Sarasotába költözött nyugdíjasként. A 
kommunizmus bukása után az Antal-kormány az oroszországi és otthoni munkatáborok és 
börtönbüntetések okozta szenvedéseinek kárpótlása fejében tartalékos tüzér ezredesnek nevezte 
ki és tekintettel magas korára, nyugállományba helyezte, nyugdíj illeték fizetése mellett. 
Sarasotában élt Dr. Kuli Sándor csendőr százados évfolyamtársának bájos özvegye is, Ili, 
akivel megszeretvén egymást összeházasodtak. Tizenegy évig éltek boldogan. Még 
előrehaladott vérkeringési zavarok okozta betegsége ellenére is részt vett a február 14-i floridai 
Csendőrnapi ünneplésen is, ahol rövid előadást is tartott, mert mindvégig, mint egész életében, 
a Testületet és hazáját szolgálta, híven, becsülettel, vitézül. Eltávozása nagy veszteség 
számunkra. Nyugodjék békében.”  
 

Bandi bátyánk volt az MKCsBK központi vezetője 1974. és 1983. között, és ő avatott 
fel engem legelső tiszteletbeli csendőrré. Jó barátot és mélyen tisztelt csendőr bajtársat 
vesztettem el halálával. Az MKCsBK nevében is Isten vígasztaló kegyelmét kérem szeretteire. 
 

Jelentős mérföldkövet értünk el az MKCsBK munkásságában. Fő feladatunknak a 
m.kir. csendőrségről fennmaradt kiszámú és elszórt írott anyag internetre vitelét tekintjük, 
hogy az elmúlt hatvan év alatt elhallgatott igazság megismertetésével a tiszteletreméltó 
Testület becsületét helyreállíthathassuk és hazánk jövőjét ezzel is szolgálhassuk (a 
csendőrségtől a jelen körülményeink között is használható ismeretek átvétele hazánk 
mélyresüllyedt közbiztonságát megjavíthatná). E munkát a csendőrségre vonatkozó törvények 
és rendeletek digitalizálásával kezdtük, és a könyvanyag digitalizásálával folytatjuk. Ezt az 
óriás horderejű feladatot a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság (Dr. Parádi József, elnök) irányításával, az otthoni munkatársak segítségével (főként 
Mag. Simon Nándor), a mi anyagi támogatásunkkal és az anyag internetre való 
feldolgozásával, valamint fiaink, Zoltán és László technikai tudásának hasznosításával 
végezzük. A m. kir. csendőrség az első magyar  rendvédelmi testület, amelynek a munkáját 
irányító összes törvény és rendelet digitalizálva van (az anyag honlapra tétele pár héten 
belül teljes lesz, ha Isten segít), amellyel még az otthoni történészek elismerését is kiváltva 
további dícséretet hozunk a csendőrség nevére. 

  
A következő lépés a csendőrséggel kapcsolatos könyvek digitalizálása. Dr. Parádi 

József nagy gonddal összeállította a jelenleg ismeretes anyag bibliográfiáját, amely a honlap 
könyvtárában megtekinthető (http://csendor.com/magyar/bibliografia.html). Ezen könyvekről 
tudomásunk van ugyan, de egy részük pillanatnyilag elérhetetlen, ezért azok bibliográfiai 
adatai itt-ott hiányosak. Továbbá, talán több olyan könyv is létezik, amelyről pillanatnyilag 
nincs is tudomásunk, ezért kérjük minden tagunkat, hogyha ilyen könyvekről tudnának, vagy 
ha további információjuk van a bibliográfiában felsoroltakat illetően, tudassák velünk. 
Ezúton is köszönetet mondunk azoknak, főként Bajcsi Károlynak és Orbán Gábornak, akik már 
eddig is gazdagították a honlap anyagát nemcsak azáltal, hogy felhívták figyelmünket ilyen 
anyagra, hanem ezen túlmenően még le is fénymásolták a nekik meglevő könyveket, hogy 
azokat is a honlapra tehessük.  

 
A csendőrségi irodalom anyagának felkutatása a különféle könyvtárakban folyamatban 

van Dr. Parádi József irányítása alatt, és a digitalizálást is elkezdtük. A Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum engedélyezte a náluk fellelhető mintegy 80 könyvnyi anyag lemásolását (Mag. Simon 
Nándor oldalanként lefényképezi, majd a hozzánk juttatott képeket mi összeállítjuk és 
internetre tehetővé formáljuk). Döntésüket Dr. Holló József, az Intézet és Múzeum igazgatója 



így indokolta: „A testületet feloszlatták, és a mintegy 60 éves működésükből a háborút követő 
negyven év alatt csupán az 1945 előtti társadalmi rend fenntartására irányuló tevékenységüket 
hangsúlyozták súlyosan elítélő éllel. Véleményem szerint  eljött az az idő, hogy a M. Kir. 
Csendőrséget politikai felhangoktól mentesen, objektíven értékeljük. Az objektivitás egyik 
feltétele a korabeli dokumentumok bemutatása, amelyek egyaránt tükrözik a testület 
tevékenységének pozitív és negatív vonásait.” Ezúton is hálánkat fejezzük ki a Múzeumnak 
nagyrabecsült segítségükért. A Hadtörténeti Múzeum anyagának lemásolása előreláthatóalg 
ezévben megvalósul, s azt követi majd a többi anyag felkutatása és digitalizálása.  

 
Jelenleg már nyolc könyv olvasható (és tölthető le) teljes egészében a honlapról, 

valamint négy évfolyamnyi Csendőrségi Lapok. Ezeknek egy része sehol máshol nem elérhető. 
Ez valóban az utolsó óra ezen felbecsülhetetlenül fontos anyag megőrzésére és közkinccsé 
tételére. 

 
Honlapunkat eddig több mint 37,000-szer látogatták. Egyre bővülő objektív anyagával 

nemcsak a csendőrség iránt érdeklődők, de a csendőrséggel tudományosan foglalkozók részére 
is hasznos és egyedülálló forrássá vált. Isten iránt mély hálával tartozunk azért, hogy a 
csendőrség becsületreméltó hírnevének visszaállításában ily nagy szerepet vállalhatunk. 

 
Hálásan köszönjük meg az MKCsBK munkájának elősegítésére küldött adományokat:  

Fővédnökök: Molnár István és a clevelandi Magyar Csendőr Családi Közösség, Dr. Honos 
Erwin, Kiss Gyula, Kőrössy Zoltán 

Védnökök: - 
Támogatók: Pásztor László 
 
 Molnár István, a clevelandi Magyar Csendőr Családi Közösség vezetője az MKCsBK-
nak ajándékozott 26 példányt Dr. Rektor Béla nagyfontosságú könyvéből, a Magyar Királyi 
Csendőrség oknyomozó történetéből, amely darabonként 10 dollárért (plusz postaköltség) 
megrendelhető tőlem telefonon vagy email-ben. 
 

Szomorú szívvel közlöm, hogy két további csendőr illetve MKCsBK tagunk eltávozott 
sorainkból: Doboly Árpád csendőr hadnagy május 28-án, valamint Ágoston István 2009 
decemberében. Az MKCsBK nevében mély együttérzésemet fejezem ki szeretteiknek. 
 

Továbbra is kérem, közöljenek velem minden hírt, mely Közösségünk tagjait érintheti. 
  
 
  

 
v. Kőrössy Zoltán 

 Központi vezető 
 
 
 
 
 
 
 
 


