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A tamási csendőrség történetéből 

 
A magyar rendvédelem sajátos szerve volt az 1881-ben létrehozott, a második 
világháború végéig működő csendőrség. Az egykori tamási csendőrlaktanya ma 
is áll, de a helyi csendőrség történetéről alig tudunk valamit. Jómagam most a 
Hadtörténelmi Levéltár és a Magyar Országos Levéltár alapvető fontosságú 
iratanyagának átnézése nélkül, főként az évente kiadott, az interneten több 
évfolyam hiánnyal elérhető csendőrségi zsebkönyvek alapján próbálom kissé 
pótolni e hiányt. 
A tamási csendőrőrs az első világháború végéig a (VI.) székesfehérvári, 1920-tól 
1944-ig a (IV.) pécsi csendőrkerülethez, ezen belül 1893-ig a fehérvári, 1894-től 
1904-ig a pécsi, 1912-től 1919-ig a szekszárdi, 1937-től 1944-ig pedig a 
dombóvári szárnyhoz tartozott (végül pedig a háború után a kerületek és a 
szárnyak között létrehozott osztályok közül a szekszárdi osztályhoz). 
 

 
 

Csendőrlaktanya képeslap 1927-ből   

 
Fontos megjegyezni, hogy 1926 és 1928 között városunk önálló 
szárnyparancsnokságnak adott helyet, tehát a csendőrség szervezeti 
hierarchiájában ekkor volt a legmagasabb helyen. A szárnyak alatt következő 
szakaszok közül kezdetben Szekszárd, majd Ódombóvár alá tartoztunk, később 
azonban 1912-től 1916-ig és 1926-tól 1940-ig önálló tamási csendőrszárny 



létezett (pontosabban a két intervallum között is bizonyára itt székelt a két, 
szekszárdinak nevezett szakasz egyike). A tamási szakaszhoz 4-11 környékbeli 
csendőrőrs tartozott. A tamási csendőröknek Értény, Koppányszántó, 
Nagykónyi, Pári, valamint 1940-ig Majsamiklósvár rendjét kellett vigyázniuk. 
Az őrs létszáma 1888-1891 közt 6 fő, 1892-1904 között 5 fő, 1912-1918 között 
6 fő, 1926-1928 között 12 fő, 1937-ben 9 fő, 1941-ben11 fő, 1943-1944-ben 
pedig 15 fő volt.  A Dózsa György utcában ma is álló egykori csendőrlaktanya 
építése Papp István Historia Domus-beli bejegyzése szerint 1926 áprilisában 
kezdődött meg. Nem tudjuk, hogy ezelőtt hány helyen és hol volt a 
csendőrlaktanya, egy 20. század eleji képeslapon mindenesetre feltűnik egy 
korábbi, egyelőre azonosítatlan épület is. A Tamási Járás 1912-ben továbbá arról 
cikkezett, hogy a tamási csendőrszakasz 3 őrsét – köztük a tamásit is – 
„lovasítják”, ha sikerül istállóval is ellátott laktanyát találni erre a célra. A cikk 
szerint a volt Parragh-féle házat –a későbbi „egyes” kocsmát – nézték ki, de a 
bérleti díjban még nem sikerült megállapodni. 
A csendőrség hatékonyságára jó példa, hogy az 1905-ös aratósztrájk során 
Medgyespusztán „két csendőr állt ellen mintegy 400 főnyi tömegnek, mely a 
szomszédos pusztákból verődött ott össze, jóféle husángokkal fegyverkezve. Ezek 
a csendőröket megtámadták, kik kénytelenek voltak fegyvereiket használni és 
több embert megsebesíteni. Két lövést tettek és több szúrást ejtettek. Éppen a 
legválságosabb pillanatban érkezett oda egy 4 csendőrből álló járőr. Erre 
azután a tömeg hanyatt-homlok futott szét. A csendőrök a más pusztabelieket 
elkülönítették és haza kísérték.” 
A tamási őrs parancsnokai közül az alábbiakat ismerjük: 1888-1890: Högyey 
Sándor, 1891: Gubovics Sándor, 1892-96: Lassu Lajos, 1899: Herner Imre, 
1900-1902: Bíró János, 1904: Tompek József, 1912: Németh Sándor, 1916-18: 
Baranyi András, 1926 betöltetlen, 1928 Orbán Dénes, 1937: Szerényi Béla, 
1940-44: Nagy Sándor. A tamási szakasz parancsnoka 1912-ben Zöld Aladár, 
1916-1919-ben Hertelendy Ignác, 1926-ban Hajdinák Ferenc, (1928-ban 
betöltetlen,) 1937-1940-ben Szekeres Lajos volt. A rövid életű tamási 
csendőrszárny parancsnoki tisztét 1923 és 1928 között szentgyörgyi Jablánczy 
Ervin százados töltötte be. 
A tamási csendőrök közül a legismertebb kétségtelenül hertelendi és 
vindornyalaki Hertelendy Ignác (1885–1967) volt. Egyes adatok szerint ő volt 
az 1919-es tamási ellenforradalom egyik vezetője is. Hertelendyt városunkhoz 
családi vonatkozások is fűzték: fia visszaemlékezéséből tudjuk, hogy 1918. 
október 21-én ugyanazon a napon Tamásiban halt meg spanyolnáthában 
felesége és egyik fia is. Hertelendy Ignác ezután másodszor is megnősült, rövid 
ideig még itt élt családjával. 1938. májustól 1941. júniusig a szegedi V. 
csendőrkerület parancsnoka volt, pályafutását ezredesként fejezte be, és a 
világháború után Paraguayba emigrált. 
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