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Vegyes közlemények. 
- I 

, , 
EI'dők lepo1/ftyaza,sa. 

Da.czára annak, hogy a futób,etyál:ok. korszaka ba
.zl1ukball megszünt, az erdők meg mIndIg fontos sze
repet játszanak a ~özbizt0t;sági ~zol?,álatban. ,Mert ,az 
erdők számos buvohelye es. a fak altal korlatolt a~· 
tekintés is könnyebb és biztosabb menedéket nyujt 
nyáron minden gazembernek, mint a fedetlen terep, 
k6zséO' vagy tanya. És ha tekintetbe veszszük, hogy 
t"LZ erdőkben tanyázó pásztorok - kevés kivétel~el -
a lopástól nern idegenkednek és hogy ezek mInden 
tolvajnak vagy bárminemű közártalmullak szivesen 
játszanak kezére, ' továbbá, ha tekintetbe veszszük, 
hogy az erdőkben vagy azok szélén álló egyes házak 
vagy csárdák, az elzüllött és a napfényt kerülő egyé
nek rendes gyűlhelyei : mi sem természetesebb, mint 
hogy az erdőkre a közbiztonsági közegeknek nagy 
figyelmet kell fordítaniok. 

Az erdőkben a közbiztonság csakis rendszeres, tu
datos és gyakori portyázás által biztosítható. Mint
bogy azonban az erdők leportyázása a különböző 
évszakokban, nemkülönben éjjel és nappal is külön· 
böző, de a portyázás miképeni megejtésére az erdők 
minősége is befolyást gyakorol; ez ' okból az aláb· 
hiakban mindazon teendőket óhajt juk részletezni, a 
luelyek a csendőrjárőrök által az erdők portyázásá. 
nál szemelőtt tartandó k. . 
A~ erdő~ közbiztonsági sze~pontból két részre oszt

hatok, t. 1. az öreg és a fiatal erdőkre. 
Az ?r~g, és .üz~mszerüleg kezelt erdő k magas tö'l'zs. 

zsel bIr? es rl~kabban ültetett fákból állanak és csak 
hely~nklnt,,, mInt vízmosásokban, tiRztásokban stb. 
v!l'? l~'y .. erc1okben ?okrokkal vagy hozóttal benőtt hely, 
~naskul?lnben a fak alja tiszta, az áttekintés tehát 
lly erc10liben nappal, ha korlátolt is luégis eleO'endo" 
nao"" 'b o,,· 
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A fiatal erdők - sűrűn egymás mellé ültetett _ 
l'~ndeset; földig ága~kal, be~őtt, vékony s nem ritkán 
tob b meter magas fakboi allanak, ezenkivül az ily 
~rdő~ben a fil, é~ bozót "is sűrűn ?s magasan tenyész, 
attekIntés t~hat Ily erdokben egyaltalában nincsen. 

Ez utóbbI erdőkhöz sorolhatjuk a magas bokrok
kal sűrűn benőtt tereprészeket, nemkülönben ~ sűrű 
füzeseket is. 
. Ezeket előrebocsátva, hozzáfogunk az erdők lep or
tyázásának leil'ásához. 

Portyázás nyároD és nappal. 

Az öregebb fákból alló erdő, mint említettük, nap
pal meglehetős áttekintést nyujt, de mert ezen átte
kintés mégis csak korlátolt, a portyázó csendőr ide 
és tova való czirkálással igyekezzék az erdőt, a meny
nyire csak lehet, teljesen átvizsgálni, mert az erdő
ben minden fa és bokor, gödör vagy árok, l'ejtekül 
szolgálhat a közártalmuaknak. 

Portyázása közben ne csak a földet nézze, hanem a 
fákat is vegye szelnügyre, mert a csavargók, pász
torok vagy boj tárj aik, ha a csendőrt észre veszik, 
különösen ha bűnösöknek érzik magukat, vagy ha 
megszoríttatnak és a csendőr elől menekülni akar
D.ak, számtalanszor a lombos fákra másznak és úgy
mondva nyomtalanul eltünnek. 

J ál' ás a közben kerülj e a nagy zajt, a mennyire 
lehet, a száraz galyakat és a leveleket ne tiporj a le, 
mert azok ropogása és recsegése messze elhallat
szik, a, járása által okozott zaj tehát, jöttét már tá
volról elárulja. 

Az erdőkben az utakat, vágásokat, tisztásokat és 
forrásokat. nemkülönben azok környékét pontosan 
figyelje meg, ez által megállapíthatja, illetve Illeg
győződést szerezhet magának, vajjo~ .. ?t~ elnbere~ 
vagy állatok nem-e fordultak meg. Kulonosen enlh· 
tett helyek közelében le~t tartson. . , y 

Az utak éc; vágások (ugynevezett lénlak) megfigJ~-
lése és átyizsgáláAa. nem abban rejlik, hogyacsendor 
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azokon portyázzék, sőt ellenkezőleg, a csenc1őrne~ az 
útakon és a léIiiákon minél kevesebbet kell mutat
koznia, mert ezeken a csendőr már messziről látható,. 
jöttét tehát már eleve elárulja. Ezek megfigyelése 
olyformán történik, hogy a csendőr az utak vagy vá
gások mellett az erdőben halad és időközönkint oly 
pontokr61, honnan távolabbra ellát, az utakat és a 
léniákat a nélkül, hogya. csendőr észrevehető lenne, 
megfigyeli. 

Ezen eljárás által a csendőr az utakon és vágáso-
kon jár6 embereket már messziről látja, azok ha köz
ártaimuak, a csendőrt nem látva, az erdőben nem 
fognak eltünni, hanem gyanutlan haladva, úgy
mondva a csendőrbe ütődnek) vagyis a csendőr a~ 
ily embereket úgy meglepheti, hogy első meghök
kenésökben sem védelemre, sem pedig menekülésre 
nem is gondolhatnak. 

Portyázás közben gyakran álljon meg, hallgat6z
zék, mert az erdőben kellő látköre nem lévén, a. 
látást a hallás p6tolja. Ha valami neszt hall és an
nak irányát, vagy azt, hogy mitől el"ed, nem veheti 
tisztán ki, f~küdj ék le, egyik fülét tegye a földr~; a 
másikat pedig kezével födje be; így jobban fogja ~ 
neszt kivehetni és annak irányát is meg fogja hatá
rozhatni, azután pedig annak okát kipuhatolni. 

Ha az el"dőben egyes sürii helyek vannak, azokat 
okvetlen kutassa át a járőr, mert ezek rejtekül és 
pihenő ül szolgálnak a közbiztonságot veszélyeztető 
egyéneknek. Hason16an alaposan kutassa át a víz· 
mosás okat és a szakadásokat, különösen ha azok 
bokrokkal be vannak nőve, nem különben a gödrö
ket és a barlangokat is, mert a bokrokkal benőtt 
vízm~sásokat, szakadékokat, a barlangokat stb., a. 
!olvaJok a lopott állatok elrejtésére és megőrzésére 
Igen nagy eloszeretettel használják . 
. Ily helyek átvizsgálása azonban nagy elővigyázatot 
19ényel, ez okb61 e helyek közelében, azok átvizs
gálása előtt, mindig lesállás tartand6 s minden gya-
nus körülmény előbb kipuhatoland6. · 
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Az o(lva~ ,fák és a sziklahas~~ékok szintén nagy 
:figyel~et 19.e~.y~l~ek, ezekbe rejtIk a tolvajok, pász
torok es bOJtarJal~ a lopott bol~it és .itt tartják ren
desen eze~, valamInt az orvvadaszok IS fegyvereiket. 

, Ezen reJthelye~ átv!zsgálása egy hosszabb bot vagy 
.rud segélyével . torténlk, mely~ek egyik vége meg
meghegyezve vIlla alakra behaslttatik . . Ezen favillával 
~ csendőr az odvas. fá?a, vag~ a sziklahasadékba nyul 
es ha abban valaml targyat erez, a meghegyezett vil
lát a tárgyhoz szorítja és a bot forO'atása által oda töre
kedik, hogy a tárgya villára csav~rod.iék. Ha ez sike
rült, lassú és óvatos emelés által a tárgyat, különö
sen ha az puha volt (ruhanemil, papir stb.) 'napfényre 
fogja hozni. Ha az elrejtett tárgy kemény vagy ne
.héz, vagy pedig bármi oknál fogva az előbb említett 
villa-alakú botra nem csavarodik, vagy ezen eszköz 
.által - súlya miatt - ki nem emelhető~ a járőr a 
helyet jól jegyezze meg magának és ha csak lehet, 
a legközelebbi tanyán vagy községben egy vaskam
pót, esetleg nagyobb halászhorgot szerezzen és avval 
.a gyanus üreget kutassa át., vagy pedig bevonulása 
ut,ÍJn észleleteiről örsparancsnokának jelentést tegyen, 
.a ki a gyanus hely átkutatása iránt azonnal intéz-
·.kedjék. 

Az erdőkben vaO'y annak közelében levő korcsmák 
vagy egyes megbi~hatatlan egyének házai a legna
.gyobb figyelemmel ellenőrízendők,,, ezen }?elyek ,sz~k. 
tak a csavargók, rablók stb. gyulhelyei lennI, Ily 
l1elyeken főzetik ki a leO'több lopási és rablási terv 
. s ilyen helyeken mulatn~k a rablók,. tol vaj ok s ige~ 
gyakran a vjdék közártalmas egyénel. Ezen helyek 
tehát de különösen a korcsmák, észrevétlenül meg
.közelÍtendők és előttök les tartandó., Ily l,~s alkal-
mával fogja a járőr megtudni, hogy klcsoda.Jar b~ és 
ki ezen helyiséO'ekbe, mily egyénekk~l él'lntkezlk ~ 
'korcsrnáros, vagy ~z illető ház . lakóJa. E~en erd!l 
~sapszékek korcsmáro3ai, kev/és klvét,~lJ~l, lDIUd Illet 
bízhatatlan egyének, .orgazdak és bunr~szese~, a ,to, 
-vaj okkal ; sokszor ők az érteln1i szerZőI sok bUllteny· 
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nek. Ez okból ezek Il1indenkor szigorú felügyelet 
alatt tartandók. 

Ezen egyének minden viszonyai t igyekezzék a 
járőr megtudni és előjegyzési könyvében nyilván
tartani. 

Az erdőőrök lakásait is keresse fel a járőr és az 
ől'ökkel érintkezzék. Ezen egyének, ha megbízhatók 
és becsületesek, mint felesketett személyek, nagy 
hasznára lehetnek a csendőrnek, de másrészt ezek
nek se higyjen föltétlenül mindent, mert tekintve 
exponált helyzetöket, sokszor inkább a l'ablókat tá
mogatják, mint a csendőröket. 

H d "b f k' k ' , "t"k a az er o en amun aso , szen- es meszege o 
stb. vannak, az ily telepeket a járőr szintén óvato
san közelítse meg és figyelje nleg őket. Ezen egyé
neknél igen sokan fordulnak nleg, de ezen munkások 
az erdöben úgymondva állandóan tartózkodnak, az 
erdő minden viszonyait jól ismerik, t.udják azt i~, 
hogy az Erdőkben nem csatangolnak-e csavargók vagy 
fegyveres rablók s így sokszor a helyes nyomra ve
zethetik a járőrt, Csakhogy a csendőr ezen egyének
ben se bizzék föltétlenül, hanem azok megbizhatósá
gál'ól előbb alaposan és ismételten győződjék meg. 

Különösen a falllunkásokra - ba azok idegenek -
szigorúan felligyeljen, győződjék nleg a munkaadó
nál letétben levő igazolványokból, bogy nincs-e a 
munkások között körözött egyén, vagy csavargó, egy
szóval, vajjon a nlunkások kellően megb:ízLatók-e? 
A csavargók, tol vaj ok, ele sokszor a rablók nlaguk 
is, ha a csendőTség által ülclöztetllek, vagy egyáltalán 
a csenc1őrt félre vezetni akal'ják, addjg míg újból 
biztonságban érzik m'ugukat, ily munkások közé álla
nak, - ezt különben a munkaadók sem veszik valami 
8zigorúan, mert a favágúsnál mindenféle csőcseléket 
alkalmaznak. 

Az ily telepek megfigyelése és ellenőrzése tehát 
nagy óvatosságot, de egyuttal erélyes eljárást is kö
vetel. 

Az erdőkben tanyázó juhászok, konc1ások, csikó sok 
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és g~üy~sok ~aj dnem ,ki vétel n?lkül közártalmú és 
a koz~~zt?nsagra. vesze~;yes egyenek. Ezen egyének 
kunyhol, Juhaklal, putrIJok, esztinájuk stb. a csavar
gók állandó tartózkodási helye. Ezen emberek etetik 
a csavargókat és a rablókat, ezeknek a legjobb ké
mei, közvetítői és elő segítői. Maj dnem egész éven át 
folyton az erdőben luinden felügyelet nélkül élnek 
l~inde~, gaztettre n;tindig, készek, sokszor maguk kö~ 
zott szovetkeznek es a vldéket megzsarolják. 

Ezen pásztoremberek kivétel nélkül pisztolylyal 
vagy revolverrel s 11em ritkán puskával is rendel
keznek, csakhogy ezeket rejtve tartják és csak ak
kor ha lopásra indulnak, viszik a fegyvert magukkal. 

Majdnem minden pásztornak van egy vagy két 
bojtárja, kik a nyájak körül vajmi keveset tartóz
kodnak, hanem az egész vidéken össze-vissza járkál
nak és leginkáb b oly állatokat lopnak, a milyeneket 
gazdájuk őriz; a lopott állatot gazdájuk nyájába vagy 
gulyájába becsapják és adandó alkalommal érté-
kesítik. 

Ezen bojtároknak ritkán van csak egy krajczár 
fizet.ésök Ül és Inár azon czélból fagadtatnak fel, hogy 
úgy a gazdájuk, mint maguk számára lopj anak. , 

Ezen, a közbiztonságra legveszedelmesebb egye
nek vezetéknevét a vidéken senki sem tudja s bár 
a vidéket ÖAsze-vissza barangolják, csak keresztnevö
kön hívatják maO'ukat és mert cselédkönyvüket is -
ha van - l'ende~en maguknál hordj ák, n1agától ér
tetődik, hogy ha már, gaztetteik a csendőrs~g tud~
mására jutnak, a videkről nyomtalanul ~lt,:nn~k es 
mert sok esetben még gazdájuk sem tU~Ja Igazl nfe
vöket _ vagy azt eltagadja - soha kl netn dent-

tetnek. ' 'bb II Ezen bojtárokat a járőrök ,a legszlg~rl1 an e en-
őrizzé.k soha se IDlllaszszak el tehat ezen, egyé
neket ~eglepni, cselédkönyvüket tőlük elké,rnl, vag1 
annak holléte felől biztos tudomást szerez,~1. , A ,boJ
tárok csatangolását csakis fol~tono.s elleno~z~s. alt~~ 
lehet megakaclályoznj, ez okbol mlnden bOJtat, a \.l 
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a llvájától távol, kószúlva találtatik, megállítandó és 
feleiősségre vonandó, azonkívül a közigazgatási ható
sftgnak feljelentendő. 

Ha a bojtár a cseléc1könyvet magánál hordja, az 
töle elveendő és a nyáj tulajdonosának - nem a 
pásztornak - adandó át, a pásztor pedig a bojtárral 
együtt az illetékes hatóságnak feljelentendő. 

Ha a bojtároknak cselédkönyvük nincsen és ma
gukat hitelesen igazolni nem tudják, velük mint az 
igazolvány nélküli csavargókkal járandó el. 

A pásztoroknak majdnem kivétel nélkül kunyhó<" 
juk van. Ezen knnyhóban a beavatatlan a tűzhelyen 
és egy szalmafekhelyen kívül mit sem lát, és ha a 
járőr egy pusztán felületes megtekintéssel megelég
szik, soha sem fog ezen embereknél valamit találni: 
pedig a kunyhóban tartják ezen emberek f'őzőedé
nyüket, éleimi czikkeiket, ruhájukat, fegyvereiket, 
valamint sok esetben a lopásból eredő portékát is. 

Ha a járőr a Ezalmafekhelyet eltávolíttat ja és ez 
alatt, de a kunyhó különböző részén, kopogtatás által 
meggyőződést szerez magának, vajjon nincs-e a 
kunyhó alatt üreg, meg fog győződni, hogy kopogta
tása minden k1.}nyhóban több helyen tompa hangot 
fog visRzadni. Es ha ezen helyekről a földet felva
kartatja, deszkával fedett lyukakat fog találni, me
lyekben a pásztorok említett tárgyaikat tartják. -
A tűzhelyet is vegye vizsgálat ali a járőr, mert ez 
alatt is rendesen egy üreg van. De nem elég csak 
ezen kunyhókat átvizsgálni, mert ezen agyafurt 
emberek az értékesebb lopott tárgyakat és a fegy
vereket is rendesen az erdőben egy odvas fában -
vagy hol barlang van, abban - esetleg sziklahasa
dékban tartják. Igyekezzék tehát a járőr lesállások 
által ezen emberek buvó helyeit kifürkészni, igye
kezzék megtudni, hogy különö~en a bojtárok mely 
helyeket keregnek fel leginkább az erdőben és e he· 
lyeket azután alaposan kutassa át. 

Ha ezen egyéneket a járőr folyton nagy óvatosság 
rnellett észrevétlenül felügyeli, különösen hajnalban 
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a nyájak körül lest tart, midőn ezen egyének éjjeli 
kószálásukból visszatérnek és az ilyenkor visszaszál
lingoz6kat kérdőre vonja, továbbá utánnyomoz, hogy 
az illetők az éjszakát hol töltötték: sok oly bűntény 
nyomára fog jutni, melyek különben soha sem derít· 

tetnének ki. Igyekezzék továbbá a járőr lesállások által meg-
tudni, hogy ki érintkezik a pásztorokkal, tudj a meg, 
hány állat van őrízete alatt, kinek a tulajdonát ké· 
pezik, nincs·e közöttök idegen j6szág stb. A pászto· 
roknak cselédkönyvvel vagy pedig egy igazolvány
nyal _ az úgynevezett pásztorlevéllel - kell ellátva 
lenniök, melyben az őrízetükre bizott állatok száma,
ha az S'zabályrendeletileg el van rendelve; - fel van 

tüntetve. A kunyhókat, aklokat és esztinákat a legnagyobb 
elővigyázattal a nap minden szakában közelítse -
a mennyire lehet - észrevétlenül meg és győződjön 
meg, nincs-e ott idegen, esetleg mit csinálnak a pász
torok. Ezen helyek megközelítésénél különben ép úgy 
mint luinden gyanus hely megközelítésénél, az álta
lános szolgálati határozványok 102. pontja tartandó 

szem előtt. 
Ily pásztortanya észrevétlen megközelítése ügyessé-

get és bizonyos előkészületet kíván. Az a csendőr, a 
ki egy ily tanyának vaktában neki megy, a pásztor 
kutyái által már egy pár száz lépés távolságra meg 

. fog ugattatni, a czélt tehát t. i., hogy észrevétlenül 
a tanya közelébe jusson, soha sem fogja elérni. A pász
torok legjobb figyelmeztetői a kutyák, ezekkel kell 
tehát a csenr1őrnek első sorban ösmeretséget kötni, 
ha a pásztortanyához észrevétlenül akar jutni. 

A kutyákkal való öSluerkedés a következőkép 
tö~ténik: első ízben a kutyák UJ közeledő jál'ől're, 
mint a vadak rohannak. A járőr a helyett. hogy a 
kutyákat ingerelné vagy azok ellen fegyverével hado
názna, álljon meg nyugoc1tUJn UJ kutyákkUJl szelllben, 
Inert a legdühösebb kutya setu ugrik ar. elnbel're, 
ha az vele szeluben nyugodtan 111CgÚ.ll. A csendörök 
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jól teszik, ha Inál' ezen első találkozáskor a, kutyák
nak val 111Ui étel lnal'adékot dobnak. ~ pasztor hoz 
éne leojobb ha avval nyugodtan beszelgetve a ma
gukkal h~zott él~le~ből falatoznak, miközben az oda 
SOlnpolygo kutyakrol se. feledkezzenek meg. ~a., a 
csendőrök a kutyák nevelt megtudva, azon szohtJak 
őket etetik lllár az első Ízben is megtörténhet, hogy 
ft kl~tyák ~azdájuk jelenlétében meg is simogattat ják 
luuO'ukat, ~ nli pedig a legjobb jel arra nézve, hogy 
a bltyák következetes jó bánásmód mellett, előbb
utóbb a csendőrökkel teljesen megbarátkoznak. 

A járőr . a kutyák nevét az örsbeli legénységgel 
közölje, Init a csendőrök jegyezzenek fel, mert külö
nösell ott, hol sok a pásztor, minden kutya nevét 
fejökben nem tarthatják meg. 

A legközelebb arra menő járőr már könnyebben 
fog a kutyákkal boldogulni, mert azokat a mint reá 
rohannak, nevén szólítja, a kutyák tehát már ism~
rőst gyanítva, nyugodtabban fognak viselkedni. Es 
ha minden járőr a kutyákat, mint már említettük 
szintén eteti, velök jól bán, a pásztor előtt nevökön 
szólítja és simogatja, velök nem ingerkedik, a kutyák 
a csendőröket rövid idő alatt annyira megszokják, 
hogy nappal már messziről ugatás nélkül, farkcsó
válva fognak a csendőrök elé menni. De még éjjel is, 
midőn a közelgő járőrt csftk hallják, ' egy-kettőt 
ugatnak csak, azután pedig a járőrt megismerve, 
el fognak hallgatni. 
. Leghelyesebb ha ily pásztortanyák szél ellen kö
zelíttetnek meg a csendőrök ál tal. A kutyák ilyenkor 
később veszik észre a járőrt és pedig azon okból, 
mert. a kutyák, de minden állat, ha szél fúj, az ellen 
fek~zlk, hogy, a szél a szőr alá ne érhessen, ilyenkor 
teh.~t a kutyak a - szél ellen - közelgő járőrt nem 
látják " é~ nem, is érzik, meg, ~ert a szél tőlük fúj a 
c~endor?k fele. De, azert a szel ellen való megközelí
~es~>e~ IS nagyon ovatos,n~k kell ,lenni, n;ert a kutyák 
ébelsege ' .. n~~. csak a ,latasban es szaglasban rejlik, 
hallern kulonosen hallasukban. A kutyák rendesen a 
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földön fekve, fejöket a földre, illetve két első lábukra 
lapít ják. Már a czikk kezdetén említettük, hogy ha 
a csendőr a táj ékon keletkezett neszt nem vehet 
ki tökéletesen, feküdjön le és a fülét tegye a földre. 
Az okból jelez tehát a kutya ugatás által sokszor Inár 
nagy távolságra valakit a nélkül, hogy a közeledőt 
látná vagy érezné, - mert ez utóbbi érzék mégis 
csak korlátolt, mivel a közelgő által keletkezett 
neszt _ a földön fekve - meghallotta. Az elm on -
dottakat tartsák tehát a csendőrök eszökben és ha 
egy ily tanyát szél ellen is közelítenek meg, azt óva
tosan és a mennyire lehet nesz nélkül hajtsák végre. 

A fiatal erdők, füzesek és sűrü magas bokrokkal 
fedett tereprészek leportyázása nagy óvatosságot igé
nyel, mert ha a csendőr ily sűrűségbe beveti magát 
és csak azon van, hogy azon minél előbb keresztül 
menjen, sem látni, sem pedig hallani mit sem fog, 
mert a sűrűségben látköre nincsen, a menése által 
okozott zaj pedig minden esetleges neszt elfojt, de a 
csendőr j elenlétét is elárulj a. 

A járőr tehát az ily sűrűséget nagy óvatossággal, 
lassan és a mennyire lehet nesz nélkül kutassa át~ 
portyázása köz ben igen gyakran állj on meg és hall
gatózzon, minden neszre ügyeljen és annak ·okát 
azután puhatolja ki. 

Ily sűrűségen keresztül vezető utakat vagy vágá-
sokat a sűrűből figyelje meg, ép úgy amint az az 
öreg erdők leportyázásánál leiratott. 

Ha ily helyeken források, kutak vagy itató helyek 
vannak, azokat különösen figyelje meg és azok köze
lében minden alkalommal lest tartson, de oly elő
vigyázattal, hogy jelenlétét senki se vegye észre. 

A tisztásokon, utakon, a források mellett egyálta
lában a sűrűségben is győződjön meg, vajjon ott álla
tok és emberek nem fordultak-e meg? Az embeloeket 
a fekhely ek, tűzhelyek és alábnyomok . az állatokat 
pedig a let~port és .lelegelt fű, vagy let5rdelt fa ágak, 
~setl.~g letlport kisebb bokrok, végre az ürülékek 
arulJak el legjobban. 
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Ismert tlolog, hogy sií.rű III agas bokrok között, fiatal 
erdőben, vagy sürü füzesben stb. legeltetni nem szo
kás, de nem is lehet és nem is szabacl. Az állat maga 
senl tartózkodik önként oly helyen, a hol szabad 
mozgása korlátozva van, tehát ily helyeket csak is a 
közártalmu egyének keresnek fel leginkább, - hogy 
abba a lopott állatot addig míg azt veszély nél
kül továbbíthat ják, elrejtsék. Különösen az oly sürű
ség, mely nagyobb erdővel határos, kedvencz tartóz
kodási helye a betyároknak. 

Ily helyekre szokták a lókötők és más tolvajok a 
lopott állatokat nagy előszeretettel kikötni, hol 
azokat sokszor napokig rejtve tartják. Ezen sűrű 
resulák tehát különös gonddal vizsgálandók át. A j ár
őrnek igyekeznie kell, hogy az ily terepet minden 
részében megismerje, törekednie kell annak minden 
buvó helyét és az abban levő forrásokat, utakat, ösvé
nyeket, vágásokat, tisztásokat stb. megismerni. Külö
nösen a források felügyelendők, mert ezek közelében 
szoktak ily emberek tanyázni, vagy pedig a források 
vízét, úgy luaguk mint állataik részére használni. 

Az állatok a szomjuságot sokáig nem birják, azok 
rendes és naponta ismételt itatást igényelnek, misem 
természetesebb tehát, hogy ily helyekre kicsapott 
állatok a forrásokhoz itatásra hajtatnak. 

A járőr figyelm ét ily tereprészen az sem kerülj e 
el, hogy a forrás vize merre folyik, nem-e lesz a víz 
valahol a sűrű ben felfogva s ha igen, ily helyeken 
okvetlen lest tartson. 

Mielőtt a j árőr ily sűrű ből kilépne, a sűrűség szé
lén figyelő állást foglaljon és szemmel kisérjen min
denkit a ki ily sűrűcserjés hely felé tart, vagy abba 
megy. Ha a járőr valakit ily helyre menni lát, ok
vetlen győződjék meg, hogy az illető mit keres ott. Ha 
pedig ily sűrűségben a j árőr nyomokat fedez fe] , fel
tétlenül győződj ék m eg, hogy azok honnan, merre vezet
nek, miből erednek és hol végződnek. H a a j árőr az ily 
sürűségekben talált nyom okat figyelemmel és értelem
mel követi, sokszor meglepő dolgok nyomára fog jutni. 
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l\iint említettük, az ily sürüségek rendesen magas 
{ü vel és bozóttal vannak benőve, minden ember vagy 
állat tehát, ha azokban jár, nyomot, - úgynevezett 
«csapást;) - hagy luaga után, mert a magas fűvet 
vagy bozótot maga előtt letiporja. Az így letiport 
magas fü vagy bozót sokáig marad fekve, az irányt 
tehát merre az illető haladt, pontosan nlegjelöli. 

A járőr igen helyesen teszi, ha ily sürüségek át
portyázása előtt azok szélét vizsgálja Ineg, Inert Inár 
itt megállapíthatja, hogy a t1ürüségbe ember vagy 
állat ment-e be, vagy abból nem-e távozott? A leti
port fií vagy bozót, esetleg apróbb letiport cserjék 
fekvése mutatja az irányt, merre kell a csendőrnek a 
nyolllon haladni. 

Egy ily csapás megvizsgálása a következő módon 
történik: a járőr a csapáson haladva szüntelen figye
lelnmel vizsgálja a csapás mentén levő füvet, bok~ 
rokat vagy a fák alját, mert ha állat ment vagy haj
tatott be a sürlíbe, az föltétlenül az előtte levő ele
deIből enni fog, azonkívül lábai val, esetleg testével 
vagy szarvával a bokrok vagy a fiatal fákról egyes 
galyakat le fog törni. A járőr az ily lelegelt füből vagy 
letört galyból sokat állapíthat meg. A szarvasmarha 
tudvalevőleg a füvet legelés közben leszakít j a, míg a 
ló leharapja. A szarvasmarha által lelegelt fü teteje 
szakadozott, míg a ló által lelegelt fü teteje mintegy 
elvágott - tehát egyenes - felületet tüntet fel. 

Ha lnost a járőr a lelegelt füvet alaposan Ineg
nézi - és a fentieket szem előtt tartja, - könnyen 
luegállapíthatja, hogyasürűbe szarvasIuarha vagy 
pedig ló ment-e? De a lelegelt fü és a letördelt 
galyak arra nézve is tájékozást nyujtanak a csend
őrnek, hogya lelegelés vagy a törés körülbelül111ikor 
történt, a csendőr tehát kiszámíthatja magának, hogy 
az állat Inegközelítőleg mikor járt a sllrllben. A fris
sen lelegelt fú teteje ugyan is zöld, egy nap lU1.ütán 
ft leharapott vagy leszakított felület vékony rozsda 
~arll.a .:onalat ,k~"tp" azaz beszárad, 111íg a több napos 
Ily felulet, feher sal'ga vonalajt Dllltat. Ilu: egy faág 
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röyid idővel az előtt töretett le, akkor annak leve
lei alig hervadtak. törési felülete pedig egészen friss. 
Egy-két óra alatt a levelek lankadtak lesznek, később 
bár lnég puhák luaradnak, de összezsugorodnak, míg 
egy-két nap luulva - különösen nagy ll1.elegben -
összeszáradnak. A tört ág törési felülete - ha friss,
fehér és nedves; ily törési felület pár óra alatt meg
sárgul és nedvességét is elveszíti, később megbarnul 
és Illegszárad. A csendőr ezen j elekből megállapít
hatja tehát, hogya füvet kérődző vagy luás állat 
legelte-€ le, a lelegelt fű, nen1.külön ben a letört galyak 
beszáradásából pedig azt, hogy az állat körülbelül 
mikor fordulhatott meg ott. li csapás szélességéből : 
az állat nagyságára, a fűnek nagyobb mérvű letiprá
sáhól és esetleg észlelt lábnyomokból : az állatok 
lllennyiségére, a fák fiatal galyainak 1-11/2 méter 
magasban való letördeléséből: szarvasmarhára és ha 
a csapás felett levő galyak érintetlenek, a csapásból 
pedig jobbra-balra kiágazó nyomok látszanak: serté
sekre következtethet a járőr. A sertések, tudvalevő 
dolog, 9J ~ falkából minduntalan jobbra-balra kicsapnak, 
ezeknek a csapása tehát nem egy, hanem többfelé 
ágazik. Ezen jelek azonban még nelU elegendők arra, 
hogya csendőr ezekből az állat minőségét teljes biz
tonsággal megállapíthassa, mert a füvet a szarvas vagy 
az őz ép oly formán legeli le, mint a szarvasmarha 
és a szarvas csapása is hasonlít a szarvasluarha csa
pásához, - bár egy kissé keskenyebb, - a vaddisznó 
csapása pedig ép olyan, mint a házisertés csapása. 
A csendőrnek tehát oly jel után kell puhatolni, mely 
úgy az állat mineműségét, mint pedig azt. hogy 
körülbelül mikor járt arra, biztosan Illegállapítja. 
E biztos jel az állat ganaja. 

Jól tudja lnindenki, hogy a házi állatok gyakran 
ganajoznak, a csendőr tehát a csapást figyelenlmel 
szemlélve egy ganaj után kutasson. Az ott talált ga
najból a csendőr az arra haladt állat luinelnüségét 
minden kétséget kizárólag 111eg fogja állapítani, mert 
jelleluzően más a szarvasluarha, más a ló és 11lás fL 
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sertés és végre más a házi és ' vad állat ganaja. 
A ganaj állapota a csendőrnek felvilágosítást ad 
továbbá, hogy az állat a kérdéses helyen mikor for. 
dult meg. Mert a friss ganaj felülete fényes és ned
ves, a pár órás felülete különösen nagy melegben 
sötétebb színt ölt és vékony kéreg képződik rajta, e 
kéreg 1-2 nap alatt megkeményedik és vastagabb 
lesz, de a ganaj belseje még friss. A 4-5 napos ga
naj belsej e száraz, lneleg időben a pondrók által tel
jesen szétdulatik és ha a pondrók már elhagyták a 
ganaj t, annak belseje pozdorjához hn-sonlít, ilyenkor 
a ganaj már 8-10 napos lehet. A ganaj felülete ily 
idő mulva rendesen sárgás, fehéres, mert szinét a nap 
kiszitta és a harma t vagy esetleg az eső kil ugozta. 

A csendőr tehát a csapáson talált ganajt alaposan 
nézze meg, azt egy bot segélyével turja szét és így 
magának annak állapotáról meggyőződést szerezve, 
a helyes következtetéseket is levonhatja magának. 
Ha friss ganajt talál a járőr ily sűrűségben, termé
szetes, hogy az arra haladt állat messze nem lehet, 
azt tehát a csendőr - a csapáson haladva - vagy 
a sűrűben találja fel, vagy pedig megtudja az irányt, 
merre ment ki a sűrűből. Még azon esetben is, ha a 
csapás és azon észlelt jelek régiek, győződj ön meg a 
járőr, hová vezet a nyom; ez által megismeri a sűrű
ség buvó helyeit vagy azon részeit, hol a tolvajok 
nappalozni vagyis a lopott állatokkal nappal ta
nyázni szoktak. 

A csapás mentén a bokrok, fák, de különösen a· 
tüskék szintén nagy figyelemmel kisérendők, mert 
a bokrokon. különösen azonban a tüskéken az arra 
hajtott állatok szőrüket hagyják, mely jel az ott meg
fordult állatok jellemzésére nagy fontossággal bir. 

Mindezekből látható, hogy a járőr egy csapáson
a nélkül, hogy az arra ment állatot látta volna, -
az észlelt jelekből annak minemiíségét, szinét, nenl 
különben azt is meghatározhatja, hogy az állat körül
belül mikor fordult ottan meg, végre meghatál'o~
hatja az irányt, hogy az állat honnan és merre haJ-
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Üttott· mind oly jelek tehát, lllelyek a nyomozásnáF. 
nélküÍözhetlenek és felette értékesek. 

.Egy értelmes járőr ha egy ily csapás,on talált nJ:0-
luokból lllagának a helyes következteteseket ~evonJ a, 
oly esetekben, a midőn a nyomok egészen frIssek, a 
nélkül hogy az ott megfordult állatokról más útOfi 
előzőleg tudomást szerzett volna; a nyomozást beve
zetheti és nem ritkán eredményt fog elérni. Mert ~. 
csapáson talált nyomok alapján az állatok minemű
séO'ét szinét esetleg a nyomok után ítélve azok meg
kö~eÚtő számát, végre az irányt, merre az állatok 
mentek, megállapíthatja, ezen adatait tehát kérdezős
ködés által kiegészítheti és :így a nyomozás során azt
is megállapíthatja, hogya kérdéses állatok mikép 
kerültek a sürűbe, nem-e véletlenségből vagy pedig' 
mint lopottak arra hajtattak. Ez utóbbi esetben ter
Illészetes, hogya nyomozást az eredményeléréséig. 
folytatja. 

Minden ily sürűség leportyázása előtt jól tefffii a 
járőr, ha a sürűség széleit veszi szemügyre és meg
győződik arról, hogyasürűbe nem vezetnek-e csapá
sok. Ezen csapások mindig a mint leiratott, pontosan 
megvizsgálandók. 

A szóban forgó sürűségekben a lesállások, mint már 
említettük, a források, a sürűségen át vezető útak, 
a vágások, de különösen oly helyek közelében tartan
dók, a hol kise b b tisztások vannak, mert e helyek, 
melyek fák által körül véve vannak és kivülről nem 
láthatók, kedvencz helyei a tolvajoknak. Ily helyeken 
a lekötött állatok megfelelő legelő vel és szabad moz
gással birnak, az állatok tehát ily helyeken - nelll lé
vén a sü~űs~g által a legelésben akadályozva - nyu
godtan VIselIk magukat. Igen czélszerű különösen 
k~ső ~ste ~s hajnal elő,tt, ily sürűségek, 'de az erdők 
kozeleben IS lest tartanI; mert ilyenkor szállingóznak 
az erd?ből vagy sürűből este ki - és visszont haj
n.~l "előtt a~okba be a közártalmuak. Az erdőben vagy 
SUl'U rez:ulakban, nappalozó tolvajok, késő este, midőn 
a mezeI munkaról a lakosság már haza tért - kez-
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<lik Ineg kóborlásaikat, ilyenkor hajtják tovább a nap
pal rejtve tartott lopott állatokat is. 

Éjjeli portyáza.s. 

Erdőben éjjel a portyázás igen bajos és ezéihoz sem 
vezet, mert a csendőr az erdőben éjjel semmit sem 
lát, azonkívül járása által zajt okoz, mert a lábai alatt 
lev~ leveleket és, száraz .galyakat nem látja, azokat 
tehat letapossa, vegre pedIg azon vesszélynek teszi ki 
magát, hogya sötétségben valami Bzakadásba vagy 
mocsárba esik. 

Ejjel az erdő és minden sürüség oly formán őrizte
tik ellen, hogya csendőr az erdő vagy sürűség kü
lömböző pont jain lest tart. A lesállásokat a járőrök
nek zaj nélkül biztosa.n fel kell találniok, egyik hely
ről a másikra kö~nyen, gyorsan és zaj nélkül kell 
jutniok, szükséges tehát, hogyacsendőrök az erdőt 
minden részében alaposan ismerjék. A~erdő minden 
irányú pontos ismérete a nappali ,portyáz.ások által 
~zerzendő meg, ezen .portyázásoknak, tehát, mint ~ 
~m1ítettük,. minden .irányb,ail _pontosá.knak és résZle
teseknek' ·-keJl . leniúök~ 

erdö~tl. 'a" "'~Df!IlLI,..~~ - .. ' k"~ DWn~~_ 
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iSlllerlli fogják és azokett már messziről ki fogják ke
rülni, a cscndőr lesállásának czélj át tehát meg fog
i ák hi usítani. 
. Előbb már említettük, hogy a tolvajok nyáron kés(5, 
este szokták az erdőket elhagyni és kora haj nal ban , 
vaay ha a lopást korán sikerült végre hajtaniok, már 
az béjfél utáni órákban, tehát 1-2 óra tájban, az er
dőbe vissza szállingóznak. Ugyan így járnak és kel
nek a pásztorok és azoknak bojtárjai. Ezen egyének 
tanyái körül tehát a lesállások olyezélból, hogy ~ 
pásztorok vagy a bojtárok csavargásáról a járőrök 
maguknak meggyőződést szerezhessenek, legczélsze
rűbb, ha a hajnali órákban tartatnak meg, mert este
a járőr legfeljebb ezen megbizhatlan emberek eltüné
sét fogja észre venni és a legtöbb esetben sem a ezélt 
a miért a tanyájuktól eltávoztak, sem pedig az irányt 
hová távoztak - tekintve, hogy a sötétség miatt őket 
ritkán követheti - megtudni nem fogja, mig a haj
nali órákban, midőn ezen emberek az éjjeli esavar
gásukból visszatérnek, őket esetleg a hozott prédá
val is rajtaérheti és mert ezen egyének kunyhóikhoz 
rendese n a legrövidebb úton szoktak visszatérni, az. 
irányt merről jöttek, szintén Inegfogják tudni. Ezen 
egyének tanyái, melyek minden bünnek fészkei, a. 
hol az idegen csavargók, tolvajok és más törvénysér
tők lninc1ig menhelyet találnak - mint Inál' említet. 
tük - nem csak éjj el, de minden alkalommal megle
pendők és előttök minden időben lesállások is tar
tandók. 

A lopások, tudva levő dolog, legtöbb esetben az éj
fél körüli órákban, - midőn a lakosság alnunkától 
kifáradva a legmélyebb álmát aluszsza - követtetnek 
el, .~ tol~at~k :.el~át a, lopot~ állatokat nyáron körül
be!u~, 2 or,alg eJfel utan tovabb hajtják, azután pedig 
mIelott lneg a lakosság a mezei munkához látna er-
dőbe ,vag:y valamely sürií.be becsapjak. ' 

Ezert fontosak az erdők és a sürűségek közelében .. 
a hajnal előtti lesállások. ' 

A járőrök minden egyént, a kit késő este egy el'dő-
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ből vagy egy rezulából kijönni, hasonlólag a kit kora 
hajnalban abba besompolyogni látnak, állítsanak meg 
.és vonják felelősségre. Egyes eRetben jóllehet hogy 
egy elkésett munkást vagy utast, esetleg korán' mu~
.kára lTIenŐ egyént, vagy vándort állítanak meg de 
a ,l~gtöbb esetben arról fognak meggyőződni, hogya 
keső este vagy kora reggel az erdők körül kujtoraó 
-egyének nincsenek jó járatban. b 

Ep ,~gy állíts~nak meg ~ j~rőrök mi~den egyént, 
.a kl eJJel ~arh~t vagy mas, allatot hajt, különösen 
akkor, ha Ilyallatok mellekutakon, nem pedig a 
rendes és kijelölt marhahajtó-útakon lesznek tovfib
bí tva. Ily egyének minden alkalommal igazolásra 
szorítandók. . 

Az erdőben vagy annak közelében álló korcsmák 
mellett, legc9.;élszerü b b lest tartani a késő esti órák
ban, tehát nyáron 9-11 óra között. E helyek igen 
gyakran találkozó és mulató helyei a tolvajoknak, 
honnan - előbb jól beborozva - indulnak el a közös 
munkára. Nappal az ily korcsmák oly elhagyatottak
nak látszanak, mintha azokba idegen ember soha se 
járna, éjjel azonban a tolvajoknak és más gazemberek
nek gyakran a legnagyobb tivornyahelyei. Ezen 
helyek külömben tekintve, hogy az azokban lakó 
korcsmárosok majdnem kivétel nélkül megbizhatla
nok, a nap minden szakában meglepőleg közelíten
dők meg és mindig meggyőződés szerzendő, vaj-
jon ott idegenek nem-e tartózkodnak vagy elrejtve 
nincsenek-e? 

Az erdőkben álló magányos házak előtt az éj bármely 
szakában tartható lesállás, mert ezen házakba eset
leg be- és kijáró idegenek látogatása, tekintetbe veendő 
:körülmények által kevésbé befolyásoltatik, tehát idő
höz kötve nincsen. 

Az erdei kutak és források közelében lest tartani 
:a legczélszerübb azon időben, a midőn az á,l~~to~at 
.itatni szokás, tehát reggel, délben és este. EJ.1e~ Ily 
l1elyek ritkán kerestetnek fel az emberek vagy alla
:tok által. 
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A sürüségben levő tisztások, nemkülömben oly 
helyek körül, melyek rejtekül szolgálhatnak emberek
nek és állatoknak esetleg tárgyaknak, a legczélszerűbb 
lest tartani a hajnali órákban, mert ilyenkor kötik 
ki a tolvajok az állatokat az ily helyekre, ilyenkor 
térnek a gazemberek is rejthelyeikre és ilyenkor rej
tik el az éj folyamán esetleg megszerzett prédát, 
nelll külömben ily időben rejtik el a pásztorok eset
leg náluk levő fegyvereiket. E helyek külömben a 
járőrök által valahányszor arra járnak, mindig át
kutatandók. 

Az erdei utak mentén az éj bánnely órájában 
megtartott lesállások sikerrel járhatnak, legczélsze
rübb azonban nyáron este az alkonyat beállta után 
azonnal, egész este 11 óráig és éjfél után 1-4 óra 
között lest tartani, mert ezen időszakban j árnak a 
közártalmuak ezen az utakon. A legczélszerűbb pont 
a lesállásokra lninden esetre az olyan, honnan több 
út szétágazik, mert ily pontokon az eshetőség nagyobb, 
hogy ott valaki megfordul, mint az oly úton, a rnely 
csak egy irányba vezet. J ó lesállási helyek a vágá
sok (léniák) mentén oly pontok, honnan a vágások 
jól áttekinthetők, mert ezen vonalakat a tolvajok a 
lopott marha hajtásra nagy előszeretettel használják. 
A községekből az erdőkbe vezető útak is igen alkal
masak a lesállásokra, mert ha a tolvajok a község
ben állatot loptak, avval a legrövidebb úton az erdőt 
elérni igyekeznek. 

Hasonlólag czélszerű és szükséges éjj el lest tartani 
az erdőkön átvezető félre eső útakon, ösvényeken és 
az úgynevezett csempészútakon is, mert ezen útak 
úgy a tolvajok mint a csempészek által kü.lönösen 
éjjel gyakran használtatnak. 

Portyázás télen.~ 

Tavaszszal és őszszel az erdők leportyázása hasonló 
mint nyáron; télen azonban, midőn a pásztorok az 
erdőkből az állatokkal kivonulnak, lnidőn az erdőben 



240 

csak a fa}llunká~telepek, egy pár szénégető és ke\!és 
benn lako marad, midőn a zord és ned ves időszak r 

szabadban való tartózkodást nem csak ill l 't~ d . k I egne leZll, 
~ 9'ya ran lehete,tlenné is teszi, a tolvaj nép és más 

k~zartalmuak tehat, - mert az erdőben kellő mene
~eket n.em találnak, - abból kihuzódnak; a csenel
or~ek IS, sokkal kevesebb teenc1ője van az erdőben 
lllInt nyal'on. 

Ezen okból, de azért is mert a hó a szabad közle
kedést helyenkint teljesen meghiusít ja télen az erdők 
a csendőr járőrök által rendesen le ne~ portyázhatók. 
- Télen csak is az útak járandók le és azon helyek 
keresendők fel, hol emberek laknak vagy tartózkod
nak. Ha egy tolvaj üldözés elől esetleg egy erdőbe 
menekül is, az abban sokáig nem fog maradni, mert 
onnan az idő viszon tagsága kiszorít j a, ha csak az 
erdőben nincsenek oly házak, hol magát lueghuzhatja. 
Ily helyek, illetve lakóházak, továbbá munkás tele
pek, vagy korcsmák ép úgy ellenőrzendők, mint az 
a nyári portyázásnál leiratott. 

Ismert dolog, hogyacsendőrök ál tal kezelendő 
közbiztonság sulypontja nyáron a szabadban, télen 
pedig megfordítva a községben, illetve en1b~rlakta 
helyeken van, azért nyáron a közbiztonsági szolgálat 
egy tekintélyes része az erdőket is luegilleti, mig 
télen abból az erdőkre kevés jut. 

Az elmondottak eléggé luegvilágítják a csendőr 
teendőit az erdőkben. Es ha a csendőrök az előadot· 
takat szemelőtt tartva, szolgálatukat hiven és teljes 
buzgalommal telj esítik, az er~lők D;lÍnc1en. l'észé~, át 
kutatva, annak minden rejtekelt luegls1l1ernl tallulJt"l;k. 
az erdők rélueit tehát folytonos ellenőrzés által, onnan 
vagy kiszorítják, vagy pedig ott, ta::t~~ko,dásukat ,leh~ .. 
tetlené teszik' akkor az utazo kozonseg és <"I; L1,ko~
ságnak régi idŐtől átszármazott erdökt~li i'éleIIfét, l~ 
meg fogják szüntetni. Az erdőkben, .?yal'a~, .. banyt~~, 
és egyéb ipartelepek is lehetnek. Ezek !el:ngyel~tet, 
és ellenőrzését a j övő évi könyvek egYlkehen iog-
j uk tárgyain i. 
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SIMON PÁL 
osendőrnek 

orvvadászok által szolgálatban történt 
agyonlövetése. 

1894. év február hó 4-én d. u. 5 órakor Simon Pál 
csendőr mint járőrvezető Kremes József csendőrrel a 
szegzárdi örsről, azon meghagyással lett kivezényelve, 
hogy ezen napon a közalapítványi uradalom tulaj
donát képező sötétvölgyi erdőből hazatérő orvvadá
szokra lest tartson s azokat fogja el. A járőr ezen 
utasítás folytán elindult és Máthé Ferencz községi 
rendőrt maga mellé vette. A Sutyu kapunál megér
kezve, Simon Pál csendőrnek azon ötlete támadt, hogy 
a lesállást a széles Sutyu kapu helyett inkább a 
sokkal alkalmasabb, ehhez mintegy 150 lépésre, a 
Bati keresztnél levő, legalább is 3 méter magas oldal
falakkal biró keskeny nyilású útjáratnál tartsák meg, 
mert innen az orvvadászoknak elmenekülni nem le
het. Ezen jó leshelyig azonban nem jutottak el, mert 
midőn a hegytetőre értek, mintegy 25 lépésnyire 
több alakot vettek észre, kik feléjök közeledtek. Le
guggolva arról győződtek meg, hogy négyen vannak 
és mindegyik hoz valamit a vállán . 

Figyelő állást véve. lnindhárman fegyveröket lö
vésre készen tartva, Simon Pál csendőr mint járőr
vezető akkor, a midőn a 4 gyanús orvvadásznak vélt 
alak őket 10-15 lépésre luegközelítette, megállj! 
kiáltással megállásra szólította fel, de azok gyorsan 
Inegfordulva futásnak eredtek. 

A járőr őket üldözőbe vette, miközben a menekü
lők az üldözőkre lőttek. A csendőrök most Inál' tud
ták, hogy igen veszedelmes ellenféllel van dolguk, ez 
okból mindhárman vigyázva utánuk nyo 111l11t ak. 
E közben a luenekülők közül egy rögtön jobbra kivált, 
:1Z úgynevezett Petre völgynek iramodott, azután 
nemsokára a másik kettő is az előbbi völgynek 

·tftrtva, a 8zőllők között eltüntek a sötétségben. 
1(; 
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1\Iost Simon csendőr két társával azon egy alak 
után futott, a ki a többiektől elvált. Ezen, csak pár 
pillanatig tartó üldözés közben Simon csendőr 4, 
l\Iáthé rendőr a csendőr utasítására egy lövést tett, 
(le neIn találtak. 

A mint ezen egy alakot üldözve a lejtőn tovább 
nyomultak, - Simon csendőr mindig elől haladt, - az 
előtte menekülő alakot megközeHté és rákiáltott, hogy 
«álljon meg !I) mire nyomban egymásután 2 lövés 
llördült el és igen gyorsan egymásután «Jaj!» kiál
tás volt halható. E közben Máthé rendőr már oly kö
zel jutott Simon csendőrhöz, hogy a lövés tüze egy -
pillanatra megvakítatta. A mint a fény elmullott, 
leguggolt, figyelő állást foglalt s az e közben szintén 
hozzá érkezett Kremer csendőrrel rosszat sejtve Si
Inon csenilőr nevét kiáltották éR a síppal jelt adtak, 
- de feleletet nem kaptak. Máthé rendőr -kijó szemű 
ember - körül nézve, egy fekvő alakot pillantott 
Ineg, kiben Simon Pál csendőrre ismertek. Simon 
csendőr mellén átlőve élettelenül feküdt a szőllőtőkék 
között, orrán és sz~ián patakzott a vér. 

Ezen hallatlan vakmerőséggel, orozva, a városhoz 
közel elkövetett gyilkosság az egész városban villám
gyorsan elterjedvén, általános rnegdöbbenést keltett. 

Várady János őrmester szegzárdi örsparancsnok 
az esetet lovas küldönezezel az éppen Faddon szem 
lét tartó Buday Gyula hadnagy szakaszparancsnoknak 
jelentette, ki azonnal megérkezett és átvette :it tette
sek utáni nyomozás vezetését. E nyomozásban mű
ködő csendőrök a cselekmény elkövetése miatt Iné
lyen megsértve, a bennök nagy mértékben felébredt 
bajtársi szeretet, az elesett bajtárs feletti elkeseredés 
á~tal sarkalva, mindent elkövettek, hogyatettesek 
kIderíthetők legyenek. Buzgalmuk siker nélkül nem 
rnaradt, mert több napig éjjel nappal szakadatlanul 
tartott nyomozás után kiderítették, hogyatettesek 
a~. emberölés és más büntényért 7 évi fegyházzal már 
buntetve volt Csötönyi József, továbbá Lukács Sán
<lor, Szeremlei Szahó József és Ranga István csik6s 
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szegzárdi lakos orvvauászok voltak, a kik 4-én reg
gel 5 órakor mentek ki a sötétvölgyi erdőbe vadászni, 
hol este felé Csötönyi József egy őzbakot ejtett el, 
luelyen közösen Dlegosztoztak . 

Osztozkodás után hazafelé menve a csendőrökkel 
találkoztak és midőn Simon Pál csendőr őket meg
állásra felszólította, megfordultak és futásnak eredtek. 
Lukács Sándor társaitól azonnal elvált és a Petre 
völgynek tartva futásban keresett menedéket. Ezt 
bizonyította a futás közben elejtett és sajátjának bi
zonyult, Farkas Józsefné szegzárdi lakos által meg
talált kalapja; nelnkülönben hogy a fegyvere és 
t,ttrisznyája Berta Ferencz szegzárdi lakos földjén 
lévő nyilt kunyhóban, mely a menekülés irányában 
fekszik, találtatott meg. 

A nlásik 2 gyanusított tettes, névszerint Szeremlei 
Szabó József és Ranga István azon állítását, hogy ők 
Lukács Sándor után szintén jobbra a Petrén át a 
Rövid völgynek menekültek, hol fegyverüket és it 

vadhúst el is rejtették, szintén a nyomozás adatai 
tették elfogadhatóvá, mert a nevezettek általInegjelölt 
irányban vezető nyomok csakugyan az ő nyomaiknak 
bizonyultak, a mit megerősített azon körülmény is, 
hogy Szeremlei Szabó Józsefnek új, patkós csizmája. 
volt, mely feltünő éles megfelelő nyomoka t hagyott 
maga után, míg Ranga István csizmájának talpa. 
czifrán levén kivágva, ezen kivág4s a hátrahagyott 
nyomoknál szintén észlelhető volt. Allításukat továbbá 
megerősítette még azon körülmény is, hogy ugyan
azon az úton találta meg Sándor Jánosné a Szerenl
lei Szabó J ózsef által menekülés közben elhagyott. 
kötényébe kötött őzbőrt és nemkülönben megtalálta
tott még a menekülési vonalba eső trágyadonlbon az. 
illetők elrejtett fegyverei és a vadhús is. A fegyverek 
egy-egy csöve ki volt lőve, de nevezettek tagadták 
hogy menekülés közben ők a csendőrök lövését viszo
nozták volna. 

Csötönyi József azonban nlég azt sem ÖSlllel'te el~ 
hogy ő egyáltalában vadászni volt, de nlÍután fl., 

a 

1 ()~'~ 



241 

gyanú határozottabban ellene irányult és mert fegy
verét sem anta elő, Buday Gyula hadnagy kiindu
lásnak vette azon helyet, a hol Simon csendőr 2 
lövéstől találva holtan rogyott össze. - Ezen pont
-tól egyenes irányban a lejtőn lefelé 5 lépésre egy em
ber-derék vastagságú almafa áll, melynek közvetlen 
-tövében a fa megett férfi lábnyomok látszottak. E fá
iól vezettek azután a futólépéseket feltüntető lábnyo
.mok. Ezen nyomok alapján az igen ügyesen és dicsé
retre méltóan nyomozó Kerecsenyi György örsvezető 
Baranics István csenaőr és 2 rendőrrel reggel 7 órá
-tól fogva délután 4 óráig - lnely út rendes viszo
nyok között alig tenne ki egy ót'át - számtalanszor 
elvesztve a nyomot, de ismét megtalálva, elnyomo
zott a Csötönyi és Porkoláb völgyeken keresztül a 
J3ödő hegytetőre, hol Sánta mészáros kunyhójában 
Csötönyi József által elrejtett, mindkét csövére kilőtt 
fegyverét, tarisznyáját az őzhússal együtt megtalálta. 
A tarisznyában még 9 drb bádog töltény-hüvely is 
-.találtatott, melyek közül 3 ki volt lőve. 

A bizonyítékok további beszerzésénél tudomásra 
jutott, hogy Lukács Sándorné, midőn férje este 8 óra
kor kalap nélkül haza jött és meghallotta, hogy egy 
csendőr és Csötönyi József agyonlövetett, rosszat sejtve 
5-én korán reggel elment Csötönyi J ózsefékhez, de 
legnagyobb meglepetésére a halottnak vélt Csötönyi 
.J ózsefet ünnepi ruhában az asztalnál ül ve találta. En-
nek megörül vén, elmondotta neki, hogy felőle is azon 
hír volt elterjedve, lnis,zerint Ő is agyonlövetett ; mire 
Csötönyi azt felelte: «En? én nem estem el, inkább 
.az esik el tízJ3zer mint én, az apja Istenét!» 1Ylajd 
úgyrnond: «(En láttam, de az neln látott engem és 
én magalll szaladtain lefelé. Az apja Istenit: legalább 
nem fut többé senki után.)) Egyúttal kérdezte, hogy 
.csakugyan meghalt? l\tlire Lukácsné (<igen» -nel felel
vén, erre Csökönyi azt mondta: (I Hát lnaguk miért neUl 
mentek el hazulról? én lnindjárt ehllenteln a nagy 
vendéglőbe, ott vacsoráltalll és fehllentenl a llluszka 
bálba!» A polgárság akkor éjj el tény lel)" álal'czos hált 
tartott és Csöt0nyi ott volt. b 

r 

.. 

Mi 
Fityi 
a dol 

Cs" 
folyto 
kuny 
tarisz 
de ta 
állítv 
utols' 
volt. 
kolni,! 
lőtte ] 

J egy l 
csöve 
miatt 
megt .. , 

Csö 
Józse .. , 
ugyes 
kező 
egy ~ 
hús 
hüvel 
töltén 
bonez 

A 
áPl'ili 
luesy 
yádbe 

«Is 
tönyi 
előtt 
lllint 
elej te 
azért 
elköv 
Illítsa. 
(Igy é 



',i~' ".' 
f~ l~,\.It 

'!Ib il 
Jtl~\Il\!>'" 

kl hi1\ I~\~\! II 
, ~I 

S ah~Jni~lí\~\\'" 
elll eslero t~ 

'I 
apja h\en!I,1 

nelU latolt t~ 
nJlPW~~\:, 

D'y\!((:ll Ke~!' 
~csue \ll~euI'L 
laatma~ro: 

I.trl elUlente$ 

f .lmen'eID t e " 
l teníle~ 
• I 

245 

l\likor Lukács Sándorné Csötönyiéktől elment,. 
Fityi Jánossal találkozott, ennek már úgy mondta el 
~t dolgot, hogy Csötönyi l?tte agyon ~ cse~~őrt. 

Csötönvi azonban, daczara ezen bIzonyItekoknak, 
folyton tagadott. Beösmerte hogy a Sánta mészáros. 
kun~yhójában talált fegyver az övé, nemkülönben a 
tarisznya is és hogy ő menekült el azon irányba, 
de tagadta, hogy Simon csendőrt ő lőtte agyon, azt 
állítván, hogy ezt társai tehették, mert mikor az 
utolsó lövés eldördült, ő már a Fityi János földjén 
volt. A fegyveréből tett két lövést nem tudta indo
kolni, azt állítván, hogy mindkét csövét az erdőn 
lőtte ki, míg társai határozottan állították, hogy csak. 
egy lövést tett az őzre, melyet el is ejtett, de ezen 
csövet is Lukács ellenzése daczára - mert az es te· 
miatt sietni kellett az őz felbonczolásával - újból 
lnegtöl tötte. 

Csötönyi József, Lukács Sándor, Szeremlei Szabó 
J ózsef mint gyanúsított tettesek a szegszárdi kir. 
ügyészségnek február hó tO-én adattak át a követ
kező bűnjelekkel : 4 drb 2 csövű fegyver, 4 tarisznya, 
egy köténybe kötött őzbőr, 4 véres kendő, melybe a 
hús volt takarva, egy kalap Lukácstól, 9 drb töltény o 

hüvely, melyek közül három ki volt lőve, mig a többi 
töltény hüvelyben oly lövedék volt, mint a minőt a 
bonczoló orvosok Simon csendőr testéből szedtek ki. 

A végtárgyalást a szegzárdi kir. törvényszék 1894 
április hó 28-án tartotta meg, hol a közvádló N á
lnesy János kir. alügyész bizonyitékokban gazdag 
vádbeszédjének során a következőket mondta: 

<cIsmétlem tehát tekintetes törvényszék, hogy Csö
tönyi József egy oly romlott erkölcsű ember, a ki 
el?tt egy ember életének csupán annyi értéke van, 
mInt annak a vadnak, melyet szintén orozva szokott 
elejteni, - a ki néhány évvel ezelőtt szintén csak 
azé~~t volt ké~es megöl~i egy embert, hogy az általa 
elkovetett buncselekmeny egyetlen tanúj át elné
mítsa. - Most pedig másodszor azért fosztott meg 
egy élte tavaszán levő, előljárói és baj társai által 
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becsületben részesített és szolgálatát buzgón teljesítő 
m. kir. csendőrt életétől, - a kiben az itt jelenlévő 
s fia után zokogó édes anya jövő támaszát veszítette 
el, azért ölte meg tek. törvényszék, hogy a bűnös 
módon zsákmányul ejtett vadat magának megtart
hassa. az őt fenyegető nagyon is csekély büntetés elől 
menekülhessen ; azért kérenl a tek. törvényszéket, 
hogyaB. t. k. 279. §. korlátai között a legsúlyosabb 
büntetéssel sújtani méltóztassék!» 

A törvényszék Csötönyi Józsefet 14 évi fegyház ra 
ítélte, míg 3 vadorzó társa csupán vadászati és jöve
déki kihágásban mondatott ki bűnösnek. 

A pécs~ kir. táblának 1894. évi június hó 4-én kelt 

5168 l l b h "t 'l t 't 'd' k' sz. le y en agyo l e e e a szegzar 1 Ir. 

törvényszék múlt év július hó 3-án délelőtt hirdette 
ki. lVIidőn Csötönyi Józsefet a fogházőr börtönébe 
visszakisérte, az igazságügyi palota és vármegyeház 
között Csötönyi hirtelen visszafordulván, a kísérő 
őrnek szemébe paprikát dobott s futásnak eredt. 
A derék őr azonban daczára annak, hogy szemeit a 
paprika iszonyúan marta, folyton nyomában volt a 
gazembernek és üldözés közben még fegyverét is 
megtöltötte. Ezt látván Csötönyi s azt is, hogy nem 
menekülhet, egy valahogyan kerített késsel saját nyakába 
szúrt, a nyak fő üterét átvágva össze esett és rövid 
idő nlúlva meghalt, elnyervén ez által méltó bünte-· 
tését és beigazolta azt, hogy Simon csendőrnek tény
leg ő volt a gyilkosa. 

A szolgálatnak kötelességhű teljesítésében elesett 
Simon csendőr temetése a Tolna vármegyei közkór
házból történt, mely valóban ritkító és impozáns volt. 

A temetésen j elen volt a vármegyei alispán és a 
megye tisztikara, a kir. törvényszék tisztikara, kir. 
ügyészség, kir. járásbiróság, pénzügyigazgatóság tiszti
kara, eg~szóval az összes hivatalok, a vadásztársaság, 
Boda VIlmos országgyiHési képviselő vezetése alatt 
a, tüzoltóság. ~enekarával, az iparos és társaskör zász
lokkal. Legalahl) 4000-re tehetök azok sz {tlna, kik a 
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mindenki által szeretett és köztiszteletben álló Simon 
Pál csendőrt az örök nyugalomra elkisérték. A kö
~önség 9 gyönyörii koszorllt helyezett a megboldogult 
ra vatalára. 
. Hogy pedig ezen derék csendőr emléke is megörö
kíttessék, a szegzárdi vadásztársaság és a pécsi szárny
parancsnokság állományába tartozó bajtársak gyűj
tést rendeztek, minek folytán összesen 175 frt gyült 
őssze, melyből Simon csendőr nyugvó helyén egy 
igen díszes, 21

/2 méter magas, tört oszlopot ábrázoló 
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A lopás/ról. * 
A lopások kideritése egyik fő- és leggyakrabban. 

előfordul 6 ágazatát képezik a köz biztonsági szolgálat
nak; de - sajnos! - épen a nagyobb lopások, -
melyeknél az ellop ott tárgyak értéke magas pénz~ 
összeget képvisel, - a legtöbb esetben kiderítetlen: 
Inaradnak, mert az ily lopások rendesen igen ügyes, 
kitanult tolvajok által követtetnek el és pedig sokszor 
a képzelhető legnagyobb furfanggal, minek folytán a 
kevésbé ügyes csendőr a legtöbb esetben eredményre
nem jut. 

Hogy a jelentéktelenebb lopások egy része tényleg
mégis kideríttetik, az a legtöbb esetben nem an nyira_ 
az illető ügyben eljárt csendőrök ügyességének, mint 
inkább a tolvajok bámulatos ügyetlenségének köszön
hető. Ha ugyanis a tolvaj képes lenne a lopott. 
holmikat hosszabb ideig nyugodtan elrejtve tartani 
és fáradságának gyümölcsét csak későb b él vezné, 
midőn az általa elkövetett lopás már úgy sz6lván 
feledésbe ment; akkor az elkövetett lopások negyed~ 
része sem deríttetnék ki. De a tolvaj s különösen az 
úgynevezett kis tolvaj képtelen arra, hogy él vvágyát. 
megzabolázza ! Egy régi közmondás is azt tartja: 

«Ha a legény lopott, 
Szeretőj e új keszkenőt kapott.» 

Ily koczatolvajok leleplezése nem okozhat a csend-
őröknek nagy fáradságot. 

Azonban az ily kis tolvaj és a furfangos betörő. 
közt, ki a bankjegy csom6kat vagy ékszerzacskókat, 

* J elen czikk dr. Gross János cs. kir. gráczi ügyész 
«Handbuch für Untersuchungsrichter, Polizeibeamte, 
Gendarmen etc.» illetve (ILehrbuch für den Ausfol'schungs
dienst der k. k. Gendarmerie» (kaphat6k Gl'ázban, 
Leuschner és Lubensky könyvkiadó ez égnél) czimii művei 
nyomán állittatott össze. 

Megjegyezni kivánjuk azonban, hogy ezen czikkben oly 
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---~ teljesen kivilágított s folyton felügyelet alatt álló 
boltban elhelyezett Wertheim-szekrényből elviszi, -
nagy különbség van. Ennélfogva luinclen csenclőrnek 
kötelessége a legjelentéktelenebb lopásoknál is nem
csak a szokásos s okvetlenül szükséges intézkedé
sekre szorítkozni, hanem luinden igyekezetével oda 
kell törekednie, hogy a lopás mikénti elkövetését 
telj esen kiderítse. Ezen elj árása által ugyanis az egy
:szerü esetek nyomozásánál is oly bő tapasztalatokat 
fog szerezni és oly sokat tanulni, hogy idővel a 
bonyolultabb esetekben is el'edményesen fog működ
betni. 

Nem szabad ugyanis elfelejtenünk, hogy a leg
furfangosabb tolvaj működését nem a világra szóló 
nagy betöl'éseken kezdette, hanem csak igen egyszerű 
.eltulajdonításokon; s ha ma a legnagyobb szem
.telenséggel és minden elképzelhető furfanggal - úgy 
szólván a hatóság szemeláttára - az aranymíves bolt-
ját kiüríti, úgy első lopása aligha volt más, mint az, 
hogy egy régi ezüst zsebórát, mely a nyitott szobá
qan felügyelet nélkül az asztalon feküdt, el csent. 
Es ha ezen tolvajt kérdeznők, hogy mily különbség 
van e két lopáRa közt, valószín üleg azt felelné: 
{(A luódszer» mindig ugyanaz; egy kissé több für
készés, egy:' kissé több meggondolás, egy kissé több 
.szeJutelenség és egy kissé jobb eszközök - különj 
ben pedig minden a réginél maradt.» 

S a mint a tolvaj a kisebb lopásoknál tanul és 
előkészül a nagyobh betörésekre, ép úgy kell a csend
őrnek is a kisebb lopásoknál a módszert és az el
járást megismerni, hogy azután képes legyen nagyobb 
lopásoknál és betöréseknél a nyomozást helyeseD 
bevezetni és sikeresen végre is hajtani. 

irányelvek és oly adatok is vannak felsorolva, melyek a 
mi viszonyainkra nem mindenkor alkalmazhatók, de fel
váttetek azon okból, hogyacsendőrök ezen bő tapaszta
la.tok alapján szerzett adatokból tanulságot meríthessenek 
és adandó alkalommal azoknak esetleg hasznát vehessák. 
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Igen sokszor találkozunk azon ellenvetéssel, hogy 
~tZ cCl'yik ezüst órát csak úgy lopják el, mint a másikat. o .. 
Ez egész ben véve igaz is, de a ki utána néz, hogy 
ln ily indokból követtetett el a lopás, - melyek vol
tak az előkészületeik, - mily elővigyázati rend
szabályokat alkalmazott a tol vaj, nehogy felfedeztes
sék, - mikép lett a nyereség elhasznál va, - mik 
voltak a tett következményei stb., a ki mindezeket 
behatóan figyelembe veszi, az csakhamar azon meg
győződésre jut, hogy ezer eset közül kettő sem egy
fOl'lna, hogy látszólag teljesen hasonló eljárás lényegi
leg egYInástól egészen elütő és hogy minden egyes 
eset ujabb érdekes adatokat szolgáltat. A ki a legjelen
téktelenebb lopást figyelemmel és pontosan ki
nyomozta, az a külsőleg «fontos» esetnek is buzga
lommal fog utána járni és az eredmény kéts~gtelenül 
el lesz érve. 
Midőn a következőkben a lopások különös mozza

natait és egyes módjait megvilágítjuk, magától ért
hetőleg nem akarunk a lopás kiderítésére csalhatat _ 
lan eszközöket nyujtani, hanem csak általánosságban 
megmutatni az utat, megjelölni az eszközöket és 
módokat, melyeket a tolvajok használni szoktak és 
ezzel a saját kiképzésével foglalkozó csendőrnek a 
tanulásra anyagot szolgáltatni. 

Ha azt keressük, hogy mit csinál a tol vaj a lopás 
elkövetése előtt, úgy figyelmünk a legfontosabbra, t. i. 
a hely szinének kifürkészésére irányul. 

l. A helyszíni szemle. 

Nem szabad ugyan feltételeznünk, hogy minden 
ember, a ki hivatlanul egy házba belép, csakugyan 
kém; hanem annyi bizonyos, hogy az ily egyének 
tényleg azok lehetnek. A házaló, a koldus, a nyo
morék, a vak, kinek ugyan egészséges szemei van. 
nak, de a látszat kedveért egy gyermek által ve
zetteti magát, a siránkozó gyermek, ki szüleinek 
nyomoráról panaszkodik, a szemtelen fiu, ' ki alat-
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tomos nevetéssel a vendéglőben azt kérdezi az ide
gentől, vajjon nővére ellátogathat .. e hozzája, a fé
lénk fiatal leány, ki tőle hímezésre vagy fehérnemű 
munkára megrendelést kér, hogy' öreg anyját vagy 
testvéreit eltarthassa, az álrendőrbiztos, ki igazol
ványa után kérdezősködik, az ügynök, ki köz
vetítését felajánlja, a hordár, ki szolgálatkésznek 
mutatkozik, az öreg anyóka, ki a bankházban 
bankjegyet akar váltani, az utazó ügynök, ki por
tékájából mintákat ajánl stb., igen sok esetben egye
bet sem akarnak, mint kémkedni, azaz azon helyet, 
a hol a tolvajbanda lopni akar, kifürkészni. Ezen 
kémkedés több irányban szokott megejtetni. Leg
elsőbben a helyszinét szokás szemügyre venni. vajjon 
a hely tekintve annak fekvését, a szoms7.édokat, az 
ajtók és ablakok állapotát, egyáltalában alkalmas-e 
lopás elkövetésére; továbbá fényes nappal áttekintést 
kell szerezni, hogy a tolvaj azután a sötétben vagy 
csekély világosság mellett is tájékozhassa magát; 
meg kell állapítani, merre lehet bejutn?:, merre lehet 
kijutn'i; hány emberre van szükség, hogy a lopás 
keresztül vitéssék, hánynak kell belül és hánynak 
kivül őrt állani. A kémnek biztos tekintettel 
kell az ajtók, ablakok és szekrények zárainak álla
potát és - ha lehetséges - a kulcsokat is kifür
készni. A kitanult tolvaj egyetlen futó pillantással a 
kulcsra nemcsak a zár minőségét és tartósságát 
megitélni képes, hanem megjegyzi magának egy, de 
sőt több kulcsnak is nagyságát, szélességét és alakját 
úgy, hogy annak idején csak kevés álkucsot kell 
magával hoznia és rövid ideig tartó próbálgatás után 
megtalálja a legalkalmasabbat a nélkül, hogy nagy 
zajt csapna avagy a zárat elrontaná. 

A kifürkészésnél a legnehezebb, sőt majdnem a 
legfontosabb dolog a házban és az udvarban lakó, 
egyáltalában a házba járó és az ott foglalatoskodó 
egyénekre vonatkozó adatok megállapítá~a. 

Már a házban alkalmazott, de a házon kivül lakó 
egyének viszonyait megismerni nem könnyü dolog. 
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l\feg kell tudni a házbeliek, a szolgák számát, vajjon 
a házban hálnak-e és hol, mikor szoktak haza jönni, 
luikol' felkelni, mély álmuk van-e, este szoktak-e 
inni, van -e fegyverük, vajj on egYlnásközt vagy kifelé 
összeköttetésben vannak-e (csöngettyü, telegraf, tele
fon stb.) 

Ezt mind természetesen a tolvaj nem tudhatja 
ln eg, ha csak egyszer fordult meg a házban, de ha 
ugyanazon banda több tagja (mert egy és ugyanazon 
személy feltétlentti nem mutatkozik egy és ugyan
azon házban kétszer) bent volt a házban, ha esetleg 
a szomszédos kávéházból vagy pálinkás boltból a 
házat, a ki- és bemenőket, a lámpagyujtást és eloltást 
lnegfigyelték, ha különösen fontos esetekben a banda 
egyik férfi tagja a cseléddel avagy a banda egy nő
tagja az inassal ismeretséget kötött és ezen a réven 
mindenfélét megtudott : akkor egy kis megfontolás 
után majdnem minden részlet, a mit a tolvajnak 
tudnia kell, meg lesz állapítható. 

Sokkal kényesebb és nehezebb feladat a ház belső 
viszonyait kifürkészni, pedig a kitanult tolvaj ra 
nézve ez a legfontosabb. Neki tudnia kell, vajjon a 
házi gazda, annak családj a és a tö b bi benlakók 
tisztességes emberek-e, - vajjon a szekrényeket, 
ládákat rendesen és jól elzárják-e, - vajjon a kul
csokat ovatosan és biztos helyre el teszik-e, - vajjon 
takarékosak-e avagy tékozlók, - vajjon a háznépe 
egymásközt békességben él-e, - vajjon okos embe
rek-e avagy korlátolt felfogású ak ? nemkttlönben ki 
kell a tolvajnak ismernie a cselédek tulajdonságait 
és meg kell állapítania, vajjon a háznép férfitagjai 
bátrak-e avagy nem ? - A jellem- és egyéb tulaj
donságokra vonatkozó legkisebb részletek is a t o1vajra 
nézve nagy fontossággal birnak : vajjon a házigazda 
kártyás-e és a háziasszony nem-e folytat valakivel 
visszonyt, vajjon a leány szereti-e a piperét és a 
fiunak nincsenek-e adósságai, - van-e a szakácsné
nak avagy a béresnek szeretőj e, - In ikor kapja a 
gazda bevételeit kézhez, neln-e titkolja el azok egy 
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részét felesége előtt, mennyi háztartási pénzt kap a 
háziasszony, mennyi a gyermekek zsebpénze és 
száz meg száz hasonló apró mozzanat mind felette 
fontos a tolvaj ra nézve. 

Ne mondja azt senki, hogy ily széles körü hely
színi szemlére csak ritkán előforduló nagyobbszerü 
és fontos betöréses lopásoknál van szükség: azon 
tolvaj, a ki különösen ügyes betörővé akarja magát 
kiképezni - és ez majdnem valamennyinek vég
czélja - az már kis lopásoknál gyakorolni fogja 
magát a helyzet pontos meghatározásában, mert ezt 
is csak tanulás által lehet elérni. 

Különben jelentéktelen lopásoknál Ís . rendesen 
kevesebb figyelemre méJtatjuk a tett előkészületeket, 
a mint kellene, azt gondolván, hogy a tolvaj egy
szerűen bejött a házba, elvitt a mit elvihetett és 
ismét eltávozott. Hogy pedig ily lopásoknál is, 
melyeknél . kisebb értékek fOl'ognak szóban, sokféle 
előkészületek történnek, azt legjobban bizonyítja 
~zon körülmény, hogy roppant sok lopás történik és 
ezek közül aránylag igen kevés derittetikki tényleg, 
ami pedig lehetetlen volna; ha a tolvaj az általa 
követenc1ő . eljárást nem , fontoita . volna _meg eléggé s 
ha" ar viszpnyok nem rork.észtettek volna ki alaposan. 
De~ épen, . ha; a '. tapasztalt és . türelmes csendőr a tol

ezen előkészületeit, valamint s,z . ált~la kiküldött -
'. '4.1BMólag .tSgészeli. gyanutlan - emberek · által meg-

kiftttkés.zéseket· felismeri éa_,~tttán ~zen . tények-
~',~-:-:~"''7"~ '- következtetései~V9:Q ;-leP1~k : .~ l., •• ~ndesen J nm , .. . 

~heí:t '. szép Pé~am 
,~;,It.r-,: hol·. '" . Wurm 

el1mvetett. be~~ 
~.L ya1a.mi na,gyo~:~~ 

'ti&.lü .... ,_ :Al!l8Jldör a.l~bb~~~".: .• '-." .. J,,"'·'·. ·=~·'· I"· .~ ...... 
nek 1-! lsmerlSsét .k~.iq~.~~ 

menn,eDl,andesencsa~ annjit tudnak laó .... 1iI 
~lmikat .: cl~~:ogy.n valaki e:L1nftf..IJ. 

tIIlle&enek·' - lXlefl. .Ha. a. csendlSr . egy 



",ttl~ 1)~n't ' k t' l .. 
• ... t~t' ZStO~t: 

f-l1r.a~ lTlinü; 

.. \ EZtles korU I 

.auio na~o~::" 
.~ ~t~a', , c . 
ovle ak~a ~ 
amenmlnfk ' 
gy~oioJill 
~a~aQ llifrt 

'tJli!l 10 rén~~ 
a r~H tlóKil ~I' JUlI!I'1 

:11:: -lj ' 
oJi1I~I~r: 

lIll! fM/létt, 
tIli 

, .opasohru 

E Fzovan, rolli 

'1D8n D~on~~ 
K lopas IörM~; 
rlt!él~ Kl !enrif.. 

~ IQltaj az rulL 

JI me~ IJ~1 . 
r,:", b~ip~ 

~ rAlnJor a/ú;· 

MiilOóll

ir: illa1 !01g

'I rZiE IMé· 
"~llIK : a~Kor 

: rti/tni, 
iué zseb\Öfi)\ 

. illlUo,aú ~abna· 
, IOF\\~ ,afi tay~a\íi, 
ttÜ \ollas \ö\,~\\é\t~ 
(~et~en a \ato1ul\!1 

, k~er~eá\ ~iK (II 
Ql\a ~ U1on~m,. 

, 'i ali 

255 

talál akkor az elkövetett lopás a kiderítetlen köz
bizt~nsági zavarokról vezetett jegyzékbe bevezettetik 
és az örs által kivezényelt Tendes szolgálatok alkal
mával, több lilás kiderítetlen ül maradt közbiztonsági 
zavarral együtt - szokás szerint - eredmény nélkül 
llyomoztatik. 

«A tolvaj nem hagyta vissza névjegyét, hát nem 
lehetett egyebet csinálni» - szokta volt magát v~gasz
talni egy, különben ügyes örsparancsnok ; pedIg ha 
a tolvaj előkészületeire több figyelmet fordított volna 
vagy pedig a tolvaj által visszahagyott - látszólag 
jelentéktelen - jelekből a helyes következtetéseket 
le,ronta volna: bizonyára lnáskép gondolkozott volna. 

Az ily kiderítetlenül maradt eseteknél az eljál't 
csendőr rendesen nem gondolt arra, hogy a lopást 
lehetetlen lett volna csak úgy vaktában elkövetni,. 
hogy erre a tolvajnak okvetlenül előkészületeket kel
lett tennie, s hogy ezek felismerése a csendől'nek 
kétségtelenül oly szálakat adott volna kezeibe, lnelyek 
után halad va biztos nyomra s azután erednlényre is. 
jutott volna. 

Ha tehát a csendőr a károsultat és annak házi 
népét kikérdezi, ne röstelje őket minden csekélység 
után is kérdezni, mely a tolvaj által tett előkészüle
tekkel bármi összeköttetésben lehet. Tudakozódjék 
minden, a lopás elkövetése előtt a háznál megfordult 
látogató után, különösen pedig tudakozódjék azok 
után, kik a ház azon táj án, melyen a lopás elkövet
tetett, vagy a ház azon részében, luerre a tolvaj'. 
a házba bejött és abból künent, Illegfordultak. Sok 
esetben nem lesz elegendő, ha a tudakozódás csak 
a lopás elkövetését közvetlen megelőző napokra 
szorítkozik, hanem olykor szükséges lesz l'égebh 
időkre is kiterjeszkedni. . 

Az ily tudakozódás eleinte majdnem kivétel nélkü} 
nemleges eredményt fog mutatni, a min nem is lehet 
csudálkozni, mert hogy a tolvaj által eszközölt hely
szini szemle eredményre vezessen s ha az csak 
félig-meddig is ügyesen eszközöltetett; az csakis oly 
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!látogatók útján történhetett, kik kétségtelenül gyanut 
neIn keltettek. De hogya kémkedés eredményes volt 
.azt a lopás sikere bizonyítja. ' 

'~egczélszerübb tehát ha a csendőr a károsultat és 
l1ázlnép.ét akkép kérdezi ki, akár egy gyermeket: 
nem-e Járt erre megelőzőleg koldus valami ügynök
-féle, vándorlegény avagy egyéb ism'eretlen egyén, _ 
. nem -e fordultak meg a lakásban idegen gyermekek, 
helyet kereső cselédek stb., kik mindenféle után 
.kérdezősködtek, valakit vagy valamit kerestek vagy 
hivtak? Sok esetben szükség lesz a házigazda annak 
.családj a és a cselédek személyi viszony~iról is 
tudakozódni és azokat tisztázni. Ez természetesen 
igen kényes dolog és nagy tapintatot követel, miért 
is nem ajánlhatjuk eléggé a csendőrnek, hogy ily 
tudakozódásoknál a legnagyobb elővigyázattal, tapin· 
-tattal, de - ha a körülmények megkövetelik -
€l'élylyel is járjon el. 

Ha az em berek észre veszik, hogya csendőr tisz
-tán az ügy érdekében intézi hozzájuk a kényes 
-kérdéseket és ha látják hogy mindaz a mit a csendőr 
tudni akar, lassankint az ő szemök előtt is határozott 
.alakot kezd ölteni: akkor ők készséggel és az igaz
:ságnak megfelelőleg fognak felelni. 

A károsult és házi népének ilyetén kikérdezése sok 
jdőt és türelmet igényel és ha ez alkalommal sikerült 
több személyt találnunk kik a bünilgygyel esetleg 
.összeköttetésben lehetnek, akkor arra kell törekednünk, 
hogy azok körét lassanként mind szükebbre vonjuk. 

Ez legelőbb az által válik lehets8gessé, hogy a 
.:kétségtelenül nem gyanusitható egyénekre figyelmet 
nem fordítunk. Ennél azonban nem járhatunk el 
.eléggé óvatosan és semmi esetre sem szabad csupán 
a kikérdezettek ebbeli meggyőződése után indulnunk, 
.mert épen azok fL legjobb kém~k, ~ik ekkép, t.u~~Utk 
viselkedni, hogy a gy an unak arn yeka sem, el? oket. 
~Tehát a megfigyelési kör szükebbrevonása,nal csak 
.. azt szabad a nyomoz~s köréből kik~lszöbölnl~nk, 
.-a mit saját tapasztalataInk avagy egyeb lnegdollt-
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hetlen tények alapján kétségtelenül érdektelennek 
bizonyult. 

Azután arra kell törekednünk, - és ez legfonto
sa b b teendőnk, - hogy a felj egyzett személyek tény
kecléséből és viselkedéséből bizonyos 'összhangzatos
.ságot kihozhassunk. 

Ugyanis szem elő tt kell tartan unk, hogy minden 
fontosabb merényletnél az egy személy által eszközölt 
kémkedés nem lehet elegendő. Az első kém csak 
általános áttekintést akart szerezni, az csupán alka
lOIul'a pályázott, mint koldus, házaló, munkát kereső 
stb., egy és ugyanazon napon száz helyen is meg
fordult és ezek közül az egyiket vagy a másikat, 
mint különösen kedvezőt, kikereste. Ezen első kém 
nem nézhetett alaposan körül, hiszen még nem is 
tudhatta, vajjon nem akad-e kedvezőbb helyre; 
egyáltalán egész működése csupán előzetes helyszini 
,szemle volt. Mivel pedig, a mint már említettük, 
egy és ugyanazon személy sohasem jelenik meg 
másodszor: ennélfogva egy második egyén küldetik 
ki, hogy a kiválasztott helyen a lehetőséghez képest 
~indent észleljen, a mi észlelhető és a mi fontos
sággal birhat. Ha ezen második kémnek esetleg nem 
volt elég ideje vagy alkalma mindent a mi szük
séges, kifürkészni s ha továbbá későbbi megbeszélé
seknél egynémely adat beszerzése szükségesnek bizo
nyulna,a mire kezdetben nem gondoltak avagy a mi ak
kor nem látszott fontosnak: akkor a banda még egy 
harmadik, negyedik és tizedik kémet is kiküld, míg az 
~gész dolog, a mennyire csak lehetséges, felderÍttetett. 
, Természetes tehát, hogy mindezen emberek el
járásában valami közös vonás lesz felfedezhető, mely 
a tapasztalt csendőrnék, ki az ügyet - ha helyesen 
nyomozott - annak befejezte ntán a maga teljes
ségében látja, ruinden esetre fel fog tünni, míg a 
laikus - bár a tolvajok feltünés nélküli előkészü
leteit látta - semmit sem vesz észre, illetve u,zok
ból semnlit sem következtet. 

Ezért a kikérde~ések alkalp1ával azt' is kell ké}; .. 

17 
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deznünk, vajjon nem tünt-e t l ' 
különös tekinteteket vetettek ~ör~ogy a, la~~9atók 
nem-e tolakodtak feltünően b' a haztaJekon, 
n,em-e látszott, mintha törek:~{ k lZO~YOS p,ont felé, 
sz~bba~ időzni, ámbár jöveteH~k ~~,~; meg h~s~
mar eleretett avagy meghiusult l o agos czelJa 
sított ?izonyos szólásmódokat ~~~mc; t~tt a gya~u
észlelnI, hogy rövid időközökb ya ;an , fogjuk 
e~1ér;erk , fordultak meg a tett e~zí~Ef:~llt~k:ly 
-taJszolasaban, magaviseletében "It" t~b' ek 

'b k"l "'kb ' o oze e en avagy 
egye , u sej u en némi hasonlatosság v~lt kik 
tol~k~(lasuk avagyalázatosságuknál fogva feltÜntek 
lesutott va€7Y leleple~ett tekintetükkel a szemlélőt 
azon ponttol elvonnI törekedtek hova' ők 't k 
t ' bb ' l' ' nez e . ova a o y egyenek kik másvalamI'ke' }' ~ lt'k' 
h ' , l " p e ar II a 

ogy ugy szo van egy iskolából valók. ' 
' E~~n, tény~~ megállapítása magától értetőleg nagy 

n~hezseg~el Ja.r és pedig annyival inkább, mivel a 
kerp.ek tobbnylre nem egy s ugyanazon személyhez 
fordulnak, hanem egyszer itt, másszor amott kél'
~~zősködnek, .-, maj~ ,ez~n, majd amaz helyiséget 
torekesznek klkemlelnI es Igy megtudják akadályozni, 
hogy az ismételt, illetve egymásut~n következő 
látogatások ugyanazon személy előtt feltünjenek, 1\fi 
téhát csak is akkép juthatunk használható ered
ményre, ha a ház mindazon lakóját, kik e tekintet
ben ~ felvilágosítást adhatnak, kikérdezzük és a nyert 
ere(\ményt combináljuk. De ha imigyen eredményre 
is jutottunk, t. i. ha a házinép feleleteiből kivehet
tük és meg is állapíthattuk, hogy különféle gyanus 
egyének fordultak meg előzőleg a bűntett színhelyén.; 
mi tulajdonképeni munkánk kezdetén vagyunk. 
Például, ha megtudtuk, hogy különböző ürügyek alatt 
egy férfi, két nő BS egy gyermek, rövi cl időközökben 
egymás után megfordultak a tet~ színhelyén: akkor 
arra kell törekednünk, hogy mIndezen eOl bereknek 
legalább hozzávetőleges szernélyleirását megk~phassuk 
és akkor nem lesz nehéz kinyomozni, v~JJon ~~Y 
nason kinézésü és annyi tagból álló társasag n küZ-
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ségben megfordult-e, III erre távozott es hol található 
ineg? Mindenesetre elértünk már annyit, hogy Illeg:. 
álJapíthatjuk, Illiszerint ezen társaság a lopás el
követésével alaposan gyanusítható és evvel a további 
nyolllozásokra az alap kezünkben van. 

Felette nehéz a nyom kezdetét akkor megtalálni, 
ha csak egy vagy legfelj e b b két kém fordult meg a 
háznál, mert csak a legritkább esetekben szerezhető 
meg egyes emberekről oly pontos leírás, hogy annak 
alapján azok Inegtalálhatók legyenek. Kivételt csak 
azon eset képez, midőn a lopásnál oly egyén van 
érdekelve, ki a tényállást és a személyes viszonyokat 
a nélkül is eléggé ismeri, tehát majdnem kivétel 
nélkül valamely elbocsátott cseléd. Ha ilyen van a 
dolognál érdekelve, akkor a kifürkészés teljesen 
fölösleges, ha csak, a mióta az illető a tett színhelyén 
szolgálatban állott, sok idő el nem telt. Ezen utóbbi 
esetben elegendő, ha a viszonyok futólagos fölül
vizsgálása ej tetik meg annak megállapítására, vajjon 
és mi változott azóta. 

Ilyen esetekben azonban a csendőr munk~ját egy 
más mozzanat igen megkönnyíti. A tolvajokra nézve 
ugyanis a legczélszerübb, ha az ily fölülvizsgálást a 
viszonyokkal amúgy is isrnerős egyén végzi, mert ez 
az ily feladatot a legkönnyebben és leggyorsabban 
megoldhatja. Tényleg ez nem is fordul oly ritkán 
elő. Az illető volt cseléd volt urához rendesen valami 
kérelemmel, melynek telj esítése bizonyos időt igényel, 
szokott fordulni. Egy igen gyakran előforduló ürügy, -
különösen ha a szolgálati viszony annak idéjén 
többé-kevésbé közmegelégedéssel bontatott fel, - az, 
hogy a cseléd azt állítván, hogy annak idején az 
uraságtól nyert bizonyítványt elvesztette, de lllivel 
ép ezen bizonyítványra nfigy sulyt fektet, tehát 
kéri annak másolatát. Hasonlóan gyakran előfordul, 
hogy az illető cseléd volt gllzdájától egy állítólag 
neki kinálkozó új állásra aj ánlatot kér vagy volt 
gazdájához tanácsért, felyilágosításért, vagy segélyért 
fordul. Az illető csak is addig időz, míg lneggyöző-

17* 
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dött, vajjon minden a régiben van-e avagy ha valami 
változott, megjegyzi magának ezt tÜ7.etesen. 

Ha egy előfordult lopá-snál ily jelenségre bukka
nunk, akkor gyanunk első sorban joggal ezen volt 
'Cselédre fog irányulni, de természetesen elhamarko
dástól ovakodnunk kell és nem szabad ellene azonnal 
telj es szigorral elj áru unk, hanem a kérdéses egyéni
séget legalább is a leggondosabb felügyelet alá helyez
'zük, illetve megfigyelte t j ük. 

Ha pedig a kikérdezés alkalmával semmit sem 
tudtunk megállapítani, akkor biztosra vehetjük, hogy 
.a lopás elkövetését nem előzte meg kifürkészés S ha 
a lopás esetleg nem oly természetű, hogy tényleg 
kémkedés nélkül is kivihető volt ~ akkor meg lehe
tünk győződve, hogy annál oly egyén működött 
közre, ki szolgálati viszonya vagy egyéb körülmé
_uyeknél fogva a tényállást ismerh~tte. Azon kérdés 
.megítélésénél azonban, vajjon helyszini szemle tény
leg nem-e történt, minden körülmény között felette 
elővigyázóknak kell lenn ünk, mert egyrészt a kifür
készés oly régen történhetett, hogy a károsult arról 
.megfeledkezett a vagy - ép mi vel régen történt -
nem is említette, másrészt pedig az oly ovatosan és 
oly gyanutlan alakban eszközöltethetett, hogy senki
nek sem tünt fel és a legbehatóbb kérdezősködés 
daczára .sem tétetik arról említés. 

2. Egyéb előkészületek. 

'A. tolvajok által megejtett előzetes helyszini szemle 
azonban nem az egyedüli feladata akiküldöttnek, 
neki nincs is különlegesen előirt feladata, hanerll 
neki mind azt meg kell tennie, a mi fel nem tünik 
~,s annak idején a munka kivitelekor hasznos lehet. 
,Q például a há~ elhagyásakor látszólag eltéved s a 
pelyett, hogy a főkapun menne ki, az udvar kapujá
hoz jut, ott esetleg a reteszt kinyítja, valami pántot 
le"szed, egy rakas7. Ddatolása által lépcsőt csinál, egy 
alkalmas útat j egyez meg magának és sok egészen 
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jelentéktelennek lát.szó és fel nem tünő apróságokat. 
elvégez, melyek a lopás kivítelekor nagy fontossággal 
birhatnak és esetleg a sikert biztosíthat ják. 

Sok esetben a kém arra törekszik, hogy kulcsot 
lopjon, egy kulcsról lenyomatot készíthessen avagy 
legaláb b a kulcslyukat valamikép lemásolhassa. Ha. 
tehát valaki észrevette, hogy idegen egyén, koldus. 
kéregető stb. az ajtók s lakatok közelébe jutni töre
kedett és esetleg azokon babrált, akkor ezen egyé Th 

ez által felette gyanusssá tette magát és a csen dör
különös érdeklődésére érdemes. 

Különösen faluhelyen egyik különleges feladata a, 
kémnek, hogy a lopás szinhelyeül kiszemelt ház. 
udvarán tartózkodó éber házi kutyát megmérgezze, 
mely czélra ily kém mindig szokott erre alkalmas 
anyagot magával hozni. Ritka az a házőrző eb, mely 
idegen embertől ne fogadjon el eledelt; ennélfogva. 
majdnem minden kutyát reá lehet venni, hogy valami 
nyalánkságot megegyen. A régebbi időkben előfordult 
nagy betörési lopások leirásában majdnem minden 
egyes esetnél találkozunk azon megjegyzéssel, hogy 
a lopás elkövetése előtt ennyi és ennyi nappal a 
derék hű házi kutya, mely - ha életben marad -
a lopást biztosan megakadályozta volna, « ép oly 
váratlanul, mint megmagyarázhatlan módon) kimult., 
Ezért mondja Lipps Tullian, a legügyesebb betörő, 
a ki csak valaha létezett: « Szerezz magadnak egy 
kis éber kutyát és tartsd szobádban - az udvarban 
levő kutya az ügyes betörőnek soha sem állta útját. l), 

Ha tehát a házőrző eb megmérgeztetett, akkor ezen 
körülmény több irányban bir fontossággal. Ha a 
megmérgezés óta még nem történt meg a l0pás és a. 
megmérgezés nem vezethető vissza más indokokra 
(rossz szomszéd, esetleg - ha a kutya a vadat szerette
kergetni s így az erdészek etették meg), akkor biz
tosra vehető, hogy az illető háznál be fognak törni. 
Az utóbbi esetben, valamint akkor is, ha ~ kutylt, 
megmérgezése óta a lopás már tényleg megtörtént :. 
akkor különösen érdeklődnünk kell oly személyek 
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i~'ánt, kikről lnegállapítl:ató, .110t?y a ~utyával foglal, 
kozta~. Ezek gyakran, S~~ mIndi~ telJesen gyanutlall 
elnberek lesznek: egy oreg anyoka, ki az őt ._ 
u9ató kutyának hizelegve, saját kenyeréből egy cl::~
~at. ac~?tt yagy egy gyerinek, ki a kutyával egy darab 
IdeIg J atszIk s egyszerre sirva elfut mert « a gonosz 
kutya elvette vajas kenyeréb> stb. ~tb. 

Ha 'tehát ilyesmi előadta magát, akkol' a betörő
banda legalább egy tagja már fellelhető és evvel a 
to:'ábbi nyomozás rendkívül meg van könnyítve. 
HIszen a legtöbb eset ben ugyis csak az képezi fő fel
adatunkat, hogy az események összekuszált szálai 
közt .. a végnek cs~k ~.gy darabkáját. sikerüljö~ meg
lelnunk : ha ez sIkerült, akkor a kIbontakozas máT 
neIn fog nehézségbe ütközni, de minden körülmény 
között a nyomozás kiinduló pontja kezünkben van. 

A házőrző ebek elleni eljárás egyik igen sajátságos 
módja a szukák felhasználásában áll. A koslató szu
kának nem képes egy him kutya sem ellentállalli ; 
még a herélt kutyák is, melyek semminemü actióra 
nem képesek, maj dnem ki vétel nélkül a koslató szuka 
után fognak szalactni. A kutyát a megmérgezéstől meg
óyhatjuk, ha szájkosárral látjuk el, ha ugyan elszán
juk magunkat arra, hogy ezen hű házi állatot követ
kezetesen nap-nap után ezen kinnak kiteszszük ; de 
koslato szuka ellen nem létezik óvszer. Legfeljebb, 
ha oly öreg kutyát tartanánk a háznál, mely n:ár 
minden csábítás ellen el van tompulva; de az ily 
vén állat nem is használ semmit. 

A szukával, melynek koslatási idejét , ter,I?és~etes~? 
be kell várni a tolvaj már csak a lopas eJJelen IllU: 

ködik. Ekkor' a tolvaj a koslató szu~át pÓl'ázor; vezetI 
és pedig lassan a szél mentén, t. 1. ho9y a ,!eg~rona.t 
.a szukátóI azon ház felé, melyben a hazől'zo ebet el 
akarj a bolondít ani, irányulj on. . . , . . 

. A mint a házőrző eb a szuka sZlmat.FLt megél ZI, 

II ugtalanná lesz és a szuka felé törekedIk; ha ~z eh 
! • ko··tve akkor a szuk:1 felé szalad, mHe a llIncs meg ,( , .. , . 'l ll . . dul. 

tolvaj Inegfordul es a szukaval sze e en lU " 

. , 
a CZlg 

kM ta 
állí~ák 
mesebb 
nem lS 

álhatato 
I gynrazz 

tart ill 

indokul 
csábitás 

Am 
faluhely 
ritkán 
melyet ~ . 
tolva ya 
házőrző 

Ha te 
hogy a 
mit -
megálla 
vándor 
bfm e~' 
ben lUe 

Meg 
!ólag j 



'sal fO~l 
O'" 

~'anu!' 

az öt m~ 
eg) ua! 

\l 1)Ulllí111UUI~ Ilt 

KörülmiL' 
kezünK~en w 
igen sajM~~ 
A koslalO szu· 

ellentállauÍ; 
actla!a 

~
a kostato S~\lKa 

I etge~eBtQl m;~ 
a \lgyan elsun 
aZl anatot kövi:' 

,k kiteszszük ; 

t
vszer, Le~!elj~P 
azna1, melJ m: 

pclva; ue ai ll'i 

ejet ter!Uesze\~' 
iopas ejje!en ~ 
kat porazon n: 
L hogy a li~~ 
~ hazorzó e~t 

'Dlat]' at !l1~i; 
SZl , 

törekeUik; If' 
felr Bzala~ ~~, 
l szel ellen IC 

2ő3 

A kutya lnost a porá~on vez~tett szu~át ké~zségesen 
követi, a. hová a tolvaJ mennI akar, kl azutan, .ha az 
ebet·· ~ háztól . megfelelő távolságra elcsalta, mInden 
ellenállás nélkül megfoghatja, megkötheti vagy agyűn 
is iHheti stb. 

Ha pedig az eb az udvaron lánczon volt, akkor a 
tolvaj a szukával lassan s vigyázva közeledik hozzá 
és t~~ eb nem fog ugatni, mert maga· is a koslató 
szuka közelébe jutni óhajt. Ha ez sikerült, akkor a 
a tol yaj az ebet a szukával játszani engedi, mig tár
sai a lopást elvégezték, avagy ha a lánczot feloldhatja, 
akkor az ebet a szukával együtt a házból kiv-ezeti és 
ártalnlatlanná teszi. 

A legtöbb csendőrnek bizonyára feltünt már, hogy 
a czigányok és egyéb csavargó népség rendesen szu
kát tartanak. Igaz ugyan és a vadász-emberek is 
áHítják, hogya szukák sokkal ragaszkodóbbak, figyel
mesebbek és engedelmesebbek, mint a him kutyák, 
nem is csatangolnak annyít és viseletükben is sokkal 
álhatatosabbak: de mindeme tulajdonságok nem ma
gyarázzák meg eléggé azt, hogy a vándornép miért 
tart maj dnem kizárólag szukát. Csakis azt lehet 
indokul elfogadni, hogy a szukát a házőrző e bek el
csábítása czéljából viszik magukkal. 

A mondottak folytán tehát alig lehet felfogni, hogy 
faluhelyen és a pusztákon miért alkalmaznak oly 
ritkán szukát házőrző ebnek. Azon kellemetlenség, 
melyet a szuka a kölykezés által okoz, bőven kárpó
tolva van azon biztonság által, melyet a szuka mint 
házőrző állat nyujt. 
. Ha tehát valahol betörés követtettett el és feltehető, 
ho.gy a házőrző eb a fennirt módon elbolondíttatott (a 
mIt - ha csakugyan megtörtént - nem lesz nehéz 
megállapítani), akkor figyelmünket legelső sorban oly 
vándor népségre kell irányítanunk, melynek birtoká
ban egy szuka volt és a betörés szinhelyének közelé
ben megfordult. 

J\tfeg kell jegyeznünk, hogy a tolvajok néha hason
lólag j árnak el, a nélkül, hogy a szukát magukkal 
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hoznák; ők t. i. csizInájukat, nadrágj ukat, felső ruhá· 
jukat a koslató szuka nemző részeihez dörzsölik. Ez a 
kutyára majdnem ép úgy hat, mint maga a szuka; 
a kutya az ily szagú embert nem fogja megugatni, 
de sőt mindenhová követi. Ezen utóbbi módszer 
különösen a kémek által használtatik, ha a kikémle
lendő házat jobban akarja megközelíteni és abban 
hosszabb ideig tartózkodni, de ki akarja kerülni, hogy 
a kutya megugassa és így ő a háznép figyelmét ma-, . 
gara vonJ ll. 

Ha tehát a csendőr (természetesen ez irányban tett 
kérdéseire) megtudja, hogy a betörést megelőző na
pokon egy koldus stb. jö~t a házba, kit a különben 
éber és megközeli.thetlen kutya nem hogy megugatotta 
volna, hanem majdnem - mintha megbolondult 
volna - hozzá futott, hizelgett neki és ugrált fe
léje s alig volt tőle el választható; ha tehát a csendőr 
ilyesmit tud meg: akkor egy személyt, ki a lopásnál 
szerepelt, már is ismer. 

Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy ezen utóbb 
leirt cselt a gyepmesterek is alkalmazzák, kik e mó
don könnyebben férkőzhetnek a kutyákhoz, melyeket 
el akarnak fogni. 

Ezért mindenkinek, ki házőrző e bet tart, csak 
azt ajánlhatjuk, hogy e czélra nőstény kutyát alkal
mazzon és azt is inkább a szobában vagy aház egy 
elzárt, meg nem közelíthető helyiségében. 

A csendőr pedig, ha a czigányokkal vagy más kó
borló néppel találkozik és nőstény kutyát lát náluk: 
kettőzött figyelemmel kisérje őket, mert a szukát alig
hanem a fennebb ecsetelt czélra viszik magukkal. 

3. A tolvaj felszerelése. 

Hogy a tolvajnak, sokszor igen nehéz vállalkozásai
nak kiviteléhez mindenféle felszerelésre van szük
sége, az nagyon természetes, de a csendőrre nézve is 
igen fontos ezek ismerete, mert ha valamely egyén 
birtokában ilyen felszerelés találtatik, ez ' a körülmé-
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nyekhez képest igen becses bizonyíték gyanánt szere,,: 
pelhet. 

Hiszen mn.gától értetődik, hogy már magában véve 
azon körülmény, - hogyha egy letartóztatott egyén
nél álkulcsokat, betörő vasat és finom aczél fürésze
ket találunk, - az illetőt ez előttünk igen gyanus 
szinben tünteti fel, kivált azért is, mert ily lelet rit
kán fordul elő, miután a csak valamelyest tapasztalt 
tolvaj ily eszközöket, melyek őt gyanussá tehetik, csak 
is akkor tartja magánál, ha azokra közvetlen szük
sége van, különben pedig azokat biztos helyen elrejtve
tartja. 

De sok olyan dolog van, a mit a tolvaj mindig 
m3;gával hOld, mert minduntalan szüksége lehet reá. 

Altalánosságban azt mondhatjuk, hogy a gyanusí
tott egyén birtokában egyáltalában minden tárgy gya-' 
nus, a melynek birtoka nem magyarázható meg két
ségtelenül természetes módon. Ezért a ('gyanusaknak)), 
jelölhető tárgyak felsorolása nem is lehetséges és 
csakis ismételhet jük, hogy a legigénytelenebb tárgy is 
gyanussá válhatik, ha annak szükségessége és ártatlan 
:r;endeltetése kétségtelenül nem magyarázható meg .. 
Igy például: könnyü papucsok vagy igen vastag, rö
vid harisnyák egy vendéglői tolvajra vagy belopódzóra 
engednek következtetni, ki pl. télen röstel mezítláb. 
vagy saját vékony harisnyáiban a hideg padlón járni. 

Hosszú vékony vesszők vagy madárenyv oly tol
vajra engednek következtetni, ki kisnyilású tartályok-
ból (pl. a templom perselyeiből) pénzt szokott lopni., 
Egy fekete posztó darabnak az a czélja lehet, hogy 
az arczot felismel'hetlenné tegye és mint ál~rcz az
arcz fölé függesztessék. Ugyanaz a czélj a a korom
nak. Minden betörő és belopódzó visz magával egy 
darab faggyú, stearin vagy viaszgyertyát, hogya leg
végső esetben az idegen, sötét helyiségben magát 
tájékozhassa. Ep úgy visz mindegyik, - ki tudja, 
hogyablaküveget zajtalanul kell betörnie, - valami 
ragadós anyagot (vargaszurok, ragtapasz, mézga stb.) 
magával, mely papirosra vagy vászondarabra ~ kenye 



266 

·az ablaküvegre alkahnaztatik oly ezéiból, hogy az 
it vegcserepek oda ragadj anak és így azok földre 
hullása s ennek folytán a zaj megakadályoztassék. 
'Sokszor találni fogunk erős horgot és zsineget, mely 
készülék nyitott, földszint.i ablakoknál alkalmaztatik, 
,az ablak közelében fekvő ruhák és egyéb tárgyak 
kihalászására. ' 
_ Ep oly gyanusak a hosszú zsákalakú zsebek, melyek 

különösen vásári tolvajok által a lopott holmik elrej
tésére használtatnak. Hogy minden tárgy (pl. pecsét
gyÜl'Ü, gyufatartó~ kulcs stb.), mely rejtett kis késecs
kéket tartalmaz, gyanus és hogy azt bizonyítja, hogy 
.az illető azzal a mellzsebeket szokta kivülről felmet
szeni a pénztárcza kivehetése végett, az ép oly ter
mészetes, nünt azon körülmény, hogy egyes keztyük, 
kivált ha kivannak tömve, gyanus sá válnak, mivel vas
uti ,lopásoknál hamis kezek álczázására használtatnak. 

Ep oly fontosak a vas uti feljegyzések, melyeket a 
letartóztatottaknál találunk. N em hangsúlyozhat juk 
~léggé, hogy minden irás, melyet a letartóztatottak
nál találunk, a legszorgosabb átvizsgálásra érdemes: 
gyakran a legkisebb czédulán kibetüzött pár sor 
napokon át tartó szaladgálást és nyomozást takarít
hat meg. Különösen fontosak a czímjegyzékek, mert 
ezek büntársakra vagy órgazdákra vagy pedig ki
szemelt áldc~atokra vonatkozhatnak, míg a környék
beli vásárnapok jegyzéke rendesen vásártolvajokra 
vagy hamis játékosokra enged következtetni. 

4. A segédek. 

Hogy a nagyobb lopások, - akár betörés, akár be
lopódzás vagy támadás stb. útján követtetnek el, -
majdnem mindig csak őrtállók, ügyelő k és őrszemek 
segélyével vitetnek véghez, az a dolog természetében 
fekszik. De ép oly világos, hogy ép ezen őrködés sok 
esetben a további nyomozáshoz becses támpontot. 
nyuj that. A tulajdonképi tolvaj ebbeli tevékenysége 
által compromittálva van, neki tehát luin<1en körül-
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lnél) '" kör.ött érdekében áll, hogy öt senki sem lássa 
és h~ jó ügyelői vannak, l'itkán is fogja őt valaki látni. 

Az 'ügy~lő azonban lát~zólag nem tesz ~mmi ~ely
telen, j ogtalan dolgot. Ö ugyan, ha csak lehetseges, 
meg fogja akadályozni, hogy őt az arra: menő em
berek lássák, de ő nincs azon kényszer helyzetben, 
miszerin t minden t elkövessen, hogy senki se lássa; 
ellenkezőleg sok esetben nelncsak hogy nem fog el
rej tőzködni, hanem egyenesen készakarva magára 
fogja az emberek figyelmét vonni, sőt veszekedni is 
fog velük és - ha már más nem segít - ittasság, 
a csendőrség elleni ellenszegülés stb. miatt be is kisér
tetteti magát, csakhogy baj társai, kiknek érdekében 
lesben állt, háborítlanul lophassanak. 

A tapasztalatok, melyeket e téren tehetünk, ép oly 
számosak és különfélék, a mint bosszantók, sőt gyak
ran komikusok is. 

Miután őrszemül nem szoktak a tolvajok ujonczot 
kiválasztani, igen érthető, hogy az nem fog mozdu

:1 latlanul állani" vagy - mint a katonai őr - fel- és 
alá járkálni. O rendesen oly ember látszatát fogja 

'fl bennünk kelteni, ki a korcsmából haza megy vagy 
,'" egy légyottról vissza tér, ő fütyülni, dudolni vagy 

tántorogni fog vagy mintegy magával veszekedve s 
kalapját hátra csapva, a falnak dől vagy látszólag 
teljesen leittasodva az utczaárokban fekszik. A leg
közönségesebb cselfogásuk azonban, bogy az illető az 
előtte gyanusnak tetsző személy közeledtekor szük
ségét látszik végezni, a mellett pedig a kilátást bizto
sítja magának, hogy kífürkészhesse, vajjon a hábor
gató egyén reájok nézve veszélyes-e s vajjon társai 
már figyelmessé lettek-e téve? 

A figye l meztető j el kétféle lehet a szerin t, a min t 
csak egyszerií.en figyelmeztetni akar: egy füty, cset
tentés a nyelvvel, vagy látszólag fel nem tünő kiáltás, 
pl. «Jóska, gyere már» vagy «Kata, nyiss kin vagy 
«Bundás, jösz te ide) stb., vagy pedig egy vészkiáltás, 
mely azt jelzi, hogy mindennek vége és már csak 
azonnali szök~sben van lllenekülés ; ezen vészkiáltás 
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rendesen egyelőre megállapítot szó, pl. «(tüZ)) vagy 
luás valami sz-ó. 

Hogy mikép viselkedik a lest álló a háborgatókkal 
szemben, az részben a fenforgó körülményektől függ, 
részben pedig az illető ügyességétől és lélekjelenlété
től. Mindenek előtt okvetlenül szükséges, hogy ele
gendő gyakorlata legyen arra nézve, mikép megitél
besse, vajjon a feléje közeledő emberek reá és tár
saira veszélyesek-e vagy sem? Abecsipett paras'ztokat 
vagy danoló legényeket figyelmére sem fogja méltatni 
és legföljebb saját ottlétét fogja valamikép indokolni, 
pl. szükségét végzi. De ha más emberek közelednek, 
kikről feltehető, hogy azok egyelőre ugyan nem fog
nak gyanakodni, de bizony bennük gyanut kelthet, 
ba a lopás szinhelye mellett elhaladva, zajt hallaná
nak, világosságot látnának stb; ezért ily esetben az 
őrszem a megbeszélt figyelmeztető jel (tehát fütyü
lés, csettenés stb.) által társait értesíti, hogy munká
jukban egy ideig szüneteljenek, zajt ne csináljanak, 
a -világosságot eloltsák stb., mig t. i. a veszély elmulik. 
A veszélyelmultáról az őrszem társait egy más meg
beszélt j el által ismét értesíti.. 

Ha azonban a kérdéses ház egy lakója közeledik, 
egy szomszéd vagy csendőr és a veszély még nem oly 
nagy, hogy az általános menekülésre kellene jelt adni, 
akkor nem elegendő, hogy az őrszem a figyelmeztető 
jelet adja, hanem időt is kell nyernie, hogya tulaj
donképeni tolvajok elrejtőzködhessenek vagy legalább 
a már kézrekerített zsáklnánynyal észrevétlenül ' 
elillanhassanak. A lesállónak. tehát a háborgató egyént 
valami úton-módon fel kell tartóztatni és e mellett 
oly lármát csapnia, hogy azzal az időközben mene
külő társai által minden esetre okozott zaj t lehetőleg 
palástolja. Ily e,~etben a lest álló a feléje közeledőt 
vagy maga szólítja meg, vagy p~dig úgy fog visel
kedni, hogy az őt megszólít ja. O tehát az út után 
fog kérdezősködni, egy még nyitott kOl'csma után 
fog tudakozódni vagy kérdi, hány az óra; tüzet fog 
kérni, hogy rágyújthasson vagy segélyt fog kérni, 
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hoO'y felkelhessen, Inert elesett és lábát megütötte 
Ya~y hangosan panaszkodni fog, hogy béna karja 
Ya~, miért is kabátját segítség nélkül nem öltheti 
magára; pedig nagyon fázik stb. 

N éha pedig a közeledőt mindenfélére figyelmessé 
teszi: azt mondja neki t. i., hogy segélykiáltást hal· 
lott vagy nyöszörgést, tüzfényt látott vagy gyanus 
alakokat vagy talán veszett kutyát, természetesen el· 
lenkező irányban azzal, hol társai éppen működnek. 

Ha pedig ügyes ficzkó és alkalmas hallgatókra 
talál, akkor a lest álló a részeget fogj a j átszani, a 
feléje közeledőhöz beszédet intéz, pplítizál velük, be· 
léjök köt, majd kibékül velük. Es ha az a (C fene 
gyerek) a minek őt az általa feltartóztatottak tartották, 
végre eltávozik, akkor annak társai is zsákmányuk
kal már eltávoztak. 

Az ügyesebb kém természetesen az, a ki a mási· 
kat arra bírhatja, hogy az őt megszólítsa ; ő a föl· 
.dön keresni fog valamit és az őt szánakozólag kérde
zőnek azt mondja, hogy pénzt, óráját vagy más egye
bet vesztett el és ha a másik segít neki keresni, akkor 
nem csak az állítólag elveszett holmira vonatkozólag 
mond el neki mindenfélét, hanem még egész élet· 
.rajzát is elbeszéli. Egy másik őr pedig el kezd ft 

földön heluperegve oly keservesen nyöszörögni, hogy 
a feléje közeledő önkéntelenül megkérdezi, hogy mi 
a baja? mire azután a kém folytonos jajveszékelés 
közt eltörött lábról, hasgörcsökről stb. mindaddig pa
naszkodik, mig az őt megszánó eluber eltávozik, hogy 
.orvost hivjon, ki - természetesen - a szenvedőt 
nem találja meg többé. 
Midőn egyszer egy háziúr haza j ött ép luikor nála 

betörtek, a kapunál álló figyelő, ki a nesztelenül köze· 
ledő . háziúrat véletlenül nem vette észre, egyszerre 
majdnem magánkivül ránczigálni kezdte a csengőt. A 
háziúr kérdésére, hogy mit akar itt, a kém azt felelé, 
hogy nejét váratlanul szülési fájdalmak lepték Illeg, 
borzasztóan szenved s azért az e házban lakó szülész· 
nőért jött. A háziúr ugyan váltig bizonyítgatta, hogy 
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e ház ban nem lakik szülésznő, nenl is lakott soha 
és nem is fog lakni; de a kém nem hitt a háziúr 
állításainak, el kezdett vele pörölni, Inajd megint 
jajveszékelt mindaddig, mig a jószivű háziúr késznek 
nyilatkozott, hogy megmutatja neki, hol lakik a leg
közelebbi bába. Ezen ajánlatot a kém hangos hála 
és áldás nyilatkozatok közt elfogadta és a két eIn ber 
gyors futással a bába lakása felé indult. Midőn a 
háziúr rövid idő mulva izzadva visszatér, ép jókor 
érkezett, hogyalakásából gazdag zsákmánynyal tá
vozó utolsó tolvajt egy pillanatra - hátulról láthassa. 

Közeledő éjjeli őrőket, rendőröket' vagy csendőrö
ket a figyelőnek okvetlenül fel kell tartóztatnia s 
mivel még sem megy, hogy azokat valami igény
telen társalkodásra csábítsa vagy tőlük valami után 
tudakozódjék: ennélfogva nem marad egyéb hátra, 
mint hogy a figyelő oly feltünően viselkedjék, hogy 
az őrjárat maga szólítsa meg őt. Ha csak lehetséges. 
akkor a figyelő úgy intézi a dolgot, hogy saját sze
mélye ne veszélyeztessék, ő tehát betegnek fogja magát 
tettetni vagy valami gyanus jelenséget észlelt stb. Ha 
pedig ezen módszer előre láthatólag nem vezetne 
czélhoz avagy a társait fenyegető veszély nagy lenne: 
akkor nem marad egyéb hátra, lnint hogy oda 
vigye a dolgot, hogy az őrök őt letartóztassák és be
kisérjék. Természetesen úgy intézi a dolgot, hogy 
aránylag még olcsón kerüljön ki a hinárból, a mire 
legalkalmasabb a részegség. Tehát elkezd támolyogni, 
énekel, kiabál, belebotlik az őrökbe, szóval annyira viszi 
a dolgot, hogy letartóztatása kikerülhetetlenné válik. 

A letartóztatás persze némi akadályokkal jár: a 
figyelő nem bir menni, a földre veti magát, pro-
testál és bocsánatot kér stb.; azonban bölcsen óva- cs 
kodik, hogy a határon kelleténél tovább túl ne lnen- séb 
jen, t. i. nem fog erőszakosan ellenszegülni vagy nenl eIk 
fog becsületsértést elkövetni, nehogy helyzetét sú - arr 
lyosbítsa. Ha a letartóztatás sikerült és fi, hely- ren 
szin éről elég messzire eltávoztak, akkor a részeg eln': \ s 
ber állapota csodálatosan javul és az őr}üíz vagy 
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rendőrkapitányság közelében ' teljesen elenyészik, úgy 
hogy nem látszik érdmnesnek őt továbbra is rendőri 
felügyelet. alatt tartani. Ha ezenkivül az illető a be
kisérés közben «kedélyes ficzkónak» mutatta magát 
és esetleg a rendőrközegek által mint ismert vagy ke
resett gonosztevő nem ismertetett fel: akkor azok őt
rendesen oly intéssel, hogy «ilyest többé ne tegyen») 
fu tni engedik. 

Ha azonban a részegség szinlelése nem vezetne
czélhoz, t. i. az őrjárat nem hederítene reá vagy az' 
előbb leirt jelenet eljátszására nem lenne elég idő:
akkor a figyelőnek olyasmit kell elkövetnie, a mi le
tartóztatását biztosan és gyorsan maga után vonja-. 

Ezek azon büntetendő cselekmények, melyeket 
l'endesen a csavargók szoktak elkövetni, ha téli 
szállásra akarnak szert tenni, pl. hatósági közegek 
megsértése, vul1ásháborítás, felségsértés stb. 

Ezen bűncselekményeket gyorsan, minden elő
készület nélkül és tetszés szerinti fokozásban kelL 
elkövetnie; a hatás soha sem fog elmaradni. 

Ezért a csendőröknek szintén ajánlható, hogy ily 
csekély jelentőségű kihágásokat, pl. szóbeli sértegeté
seket egyelőre figyelmen kivül hagyják és elsősorban 
inkább arra ügyeljenek, hogy az illető ez által nenl-e 
csak a figyelm ét akarja a csendőrnek elvonni, illetve
más irányba terelni. Különösen áll ez azon esetekre
nézve, midőn nincs ok reá, hogy az illető a gyalázó· 
kifejezéseket ép most használja. Ha ugyanis nehezen 
lehet okát találni a szitkozódásnak, akkor biztosan, 
titkos oka van és a csendőr sokkal helyesebben 
cselekszik, ha gonosztevő czélzásaira nem megy lépre, 
hanem azt teszi, a mit különben tenni akart. Ilyenkor 
csakhamar észlelhető lesz, hogy az illető viselkedé
sében tolakodó vá válik, hogy sulyosabb sértést fog 
elkővetni s így nyilván kimutatja, hogy készakarva 
arra törekszik, hogy letartózta.ssák. Ekkor nlár a 
renc1őrközegnek fokozódott elővigyázattal kell eljál'nia , 
s ha az illető rendőrközeg eléggé ügyes, akkor sike
rülnie fog a gonosztevő akaratát teljesíteni, azaz őt. 
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iletartóztatni~ d~ a. mellett azt is kifürkészni, a mit 
-e~. akart - reJte,nI, Illetve azt, a miről az a rendőr
kozeg figyelmet el ' akarta vonni. 

·Vonjuk ~e most ~ ~ondottakból a tanulságot! 
A cse~dornek .mlndlg szem e~őtt kell tartania, hogy 

-e~y "e~yenn~k mInden, a legcsekelyebb mérvben is fel
tuno Jelenlete valamI helyen, valami elkövetendő 
büntetendő cselekménynyel összefüggésben állhat és 
e~ lnég valószinübbé válik, ha az illető a csendőr vagy 
m.ások közeledtére bármi igénytelennek tetsző hangot 
.hallat avagy ha a figyelm ét magára terelni igyekszik. 

Sok -esetben ugyan nem lesz már lehetséges a 
:figyelő szándékát Iueghiusítani, ha pl. a csendőrök 
.öt később vették észre, mint amaz őket; mindazon 
,által a csenoőrök nagy hibát követnének el, ha a 
dologgal tovább nem törődnének. Tegyük fel, hogy 
-egy a földre leku porodott ember a csendőrök közeled
tére egy fütty et tesz, akkor már az, a kit amaz figyel
meztetni akart, tudja, hogy veszély fenyegeti s ezen 
.érteaítést már nem lehet meg nem történtté tenni, 
Ha most már a csendőrjárőr két tagból áll, akkor 
,az egyik csendőr a fütyülő egyént szemügyre veszi, 
IDig a másik csendőr a lehetőséghez képest táj ékozást 
,szerezni iparkodjék, hogy merrefelé szólt a fütty, 
hová szólt a figyelmeztetés, egy szóval hol történik 
valami lopás vagy betörés; mire azu~án akként. jár 
,el a mint a körülmények megkövetelIk. Ha pedIg -a 
já'rőr csak egy csendő:ből állott,. akkór az. a legtöbb 
·esetben legjobban teszi, ha, a bIztosat UJ bizo?yta;la:n 
.kedveért nem koczkáztatja s ennél fogva mlndene~ 
-előtt a gyanus egyént előlege~ lőrizet ~lá Y~SZl, 
azután pedig valakit keres, a kl ~zen ~gyet;tt ~~llnd
addig megőrzi, mig ő maga a tulaJdonkepenl bunte~t, 
·után fürkész. Sok esetben elegendő lesz, ha a csendőr 
1ármát csap, hogy a veszélyben forgó elnbel',ek llla~uk 
.figyelmessé legyenek és az őket fenyegető veszelyt 
.elhárítsák. 'l 

H,a azután rögtön az elfogott egyennel f091a ." 
kozunk, csakhamar tisztán fogunk a dologban latUl. 

A láb, ro 
, epnek,-

fou bizony 
fi~ehne8eb 
~ár is~ert 
iSIllern1• 

sikerült e 
I 

esetre ma 
senki sem 

A legjo 
legesle~o 
Az asszon
mint a fl! 
jelenletet. 
lábai gyo 
mindezt 
me~eszitd . a VIszony, 
csupa oly 
felette a 

Az assz 
nak, inka: 
segelynyu:' 

. denki, ki 
talalkoz~l, 

fogja táml 
Azonki 

szol'lllt h 
ments' "l egu 
csupán a 
dalmak 
általaban 
táSl'i\ szú 
fájdalma 

I Delkül e 
nembeli 

JE se 
álló nő. 
meglehé 



;;;,~:; I c~nQOr i 
"llllP1K t"l • h. •• ~~'ZO lJö' 

!;relnii~~ 
mar l!n~~~ 

'~~l.i~~~~ 
ot~!; mm~: 

nftnen~K lj ~ l 
I "L If 

~!;~i~ 
1"~naórÖK 1~:I.~, 
u kJl amaz Egfll, 

o, 

feny~IH G lren 

törlentle l~r&\ 
\a~uu\ ~~\ a'U~l 
~1klll~~~ ~~~ 

\~~~l\ \~l~\~~ 
~to\t ~ [ 

~1t,a\ to\ l~!1 
a~u\an a~!i1 

RI!'~ 
'j' "I.I,I,! aH\~t' 

"'ill,llIJIv 

, ',Uhla\ ft ~~~~Í' 
'UUt\ (O~la ~' 

~l~!\ ~ 
I" 

. 'l~n mo~! 
1\ " '\ 

'll\al~\IU~!~~m 
" 'U~(I \r!II~I~' 

! '1!ll~ 1rol~~j· 
D . I" 
I (1~(~!i i 

273 

A láb, melynek eltöréséről panaszkodott,. telj esen 
épnek, - az . ittassá~,' me!yet n:~tatott, sZlnl~ltnek 
fog bizonyulnI, - Igazolasa hlanyos lesz es ha 
figyelmesebben szemügyre veszszük, sok esetben egy 
már ismert vagy körözött tolvajt fogunk benD:~ fe~
ismerni. De ha a banda csak ezen egy tagJ at IS 
sikerült elfognunk, a többinek kinyomozása minden 
esetre már könnyebb lesz, mintha a társaságból 
senki sem volna kezünkben. 

A legj o b b figyelő az asszony és ezek közt is a 
legeslegjobb a félig felserdült 14-15 éves leány. 
Az asszony türelmesebb, figyelmesebb, találékonyabb, 
mint a , férfi s neIn is veszti el oly könnyen lélek
jelenlétét. Az asszony nem bizhatik testi erejében, 
lábai gyorsaságában és személyes bátorságában ; neki 
mindezt fáradhatlan figyeléssel, minden érzékének 
megfeszítésével és a kellő pillanatban ravaszsággal és 
a viszonyokhoz való alkalmazkodással kell pótolnia
csupa oly mozzanat, melyek az asszonyt a lesállásra 
felette alkalmassá teszik. 

Az asszony nem tünik fel oly könnyen gyanns
nak, inkább késztet szánakozásra, előzékenységre és 
segélynyujtásra, mint a férfi és önkénytelenül min
denki, ki éjnek idején egy magányos asszonynyal 
találkozik, első sorban inkább neki, mint egy férfinak 
fogja támogatását felajánlani. 

Azonkivül az asszonynak mindama gyámolitásra 
SZOl'ult helyzeteken kivül, melyekbe a férfi kerülhet, 
mentségül még az olyanok is szolgálhatnak, melyek 
csupán a nőknél fordulnak elő. Az asszonya fára
~alm;tk fo~yt~n ~önnyebben merül ki, elájul és 
altalaban Inkabb Jut oly helyzetbe, hogy gyámoH
tásré1 szoruljon; gonosz férje elkergetbette vagy szülési 
fáJd~~ma,k ~ephették meg, esetle9' szolgálat, hajlék 
nelkul es ehesen bolyonghat, vegül kihasználhatja 
nem?eli tulajdonságainak egész tárházát. 
, ~l s~m kön~~ebb, mint hogy éjjel egy magányosan 
aHo nő, ,- k~va1t ha fiatal és az éjjeli világításnál 
meglehetős szep, - egy arra menő férfit megállásra 
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késztessen és ha a férfi neIn is szóllítaná meg őt, 
úgy többnyire lépre ln egy, ha az asszony őt meg
szólítja. Egy kérdés, kérelem, panasz oly könnyen 
hozható elő, - egy kis haladék, az eredeti iránytól 
való eltérítés majdnem mindig sikerülni fog az asz
szonynak és ha betegnek, hajléktalannak, éhesnek stb. 
mondja magát, akkor alig fog oly barbár férfi talál
kozni, ki útját szó nélkül folytatná. 

Legjobban sikerül ezen szerep, mint már említet
tük; az alig felserdült leányoknak. Ezeket ily esetek
ben leginkább csendes zokogásban fogjuk találni; mi 
sem természetesebb, mint hogy szánalomtól eltelve 
'kérdezzük, mi a baj a; sirva beszéli e l a kis leány, 
hogy gonosz mostohája hazulról elkergette s most 
Inál' nem tudja, hová meneküljön, haza semnli esetre 
sem tér vissza, mert otthon borzasztóan kinozzák, 
verilr. Ep ma is annyira megverték, hogy a nyomait 
még most is lehet látni. Gyermekded szendeséggel 
felgyüri ruhája ujj át, hogy a természetesen nem 
létező sebhelyet mutassa, - a czombján is van egy 
véres sáv és gyermekes ártatlansággal felemeli szok
nyáját stb. a térden felül, hogy az elszenvedett 
bántalmazást bebizonyítsa. Mindez természetesen nem 
hat lehűtőleg a szánakozó férfira, a ki ugyan a véres 
sávokat és sebeket nem fedezheti fel, de ehelyett 
gömbölyded kart és fehér ikrákat lát; a mellett a 
kicsike oly kellemesen cseveg s hajla~dóságot mutat 
ez éjjelre a most szerzett pártfogójánál oltalmat 
keresni - hirtelen azonban meggondolja magát, 
Inert egy halk füttyet ~!111ott, mely tudom~sára adta, 
hogy a lopás sikerült. O tehát kijelenti, hogy inkább 
egy barátnéj ához nlegy - s evvel eltünik. 

A most leirt jelenet nem rég egy vidéki városban 
szóról szóra megtörtént, az alatt, míg 3 házzal odább 
egy boltot teljesen kiraboltak. A leány által ut jában 
feltartóztatott férfi a betörést okvetlenül észre vette 
és meg is akadályozhatta volna, ha a kis 14 éves 
hamis hálóiba nem került volna. 

Egy még furcsább eset történt meg két deákkal, 
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kik ~jjel hazajövet, a kapu felllyítása után a tOl'ná
czon áthaladva a ház mögött fekvő kertből keserves' 
nyögést hallottak. Természetesen oda siettek és ott
eCJ'y asszonyt találtak, ki nyöszörögve és a földön: 
h~mperegve panaszkodott, hogy szülési fájdalmak 
lepték meg. A nélkül, hogyadeákoknak időt enge
dett volna kérdezni, hogy hát mikép került ő a,. 

magas kerítésen át a kertbe, kérve kényszerítette
őket, hogy csak karjainál és lábainál erősen letartsák, . 
tö bb segélyre egyelőre nincs Rzüksége, ő már isnleri 
állapotát stb. Rövid idő mulva azután az asszony ' 
kijelenté, hogy most már legfőbb ideje, miszerint az 
urak a házból valami nő személyt segítségére kihiv-
j anak. Alig elnelkedett fel a két deák a földről, 
midőn 3 férfi a házból kirohan, a szülési fájdalmak
tól meglepett asszony is hirtelen felugrik és egy
pillanat alatt mind a négyen a kerten át s egy a 
kerítésben előre kitört nyíláson keresztül eltünnek . . 

nem A mint az elámult deákok magukhoz tértek és It · 

I l~~~'fI~%l házba bementek, észrevehették, hogy az emeleten egy' 
a\~il\.~\~~~\' elutazott lakó lakása az imént feltöretett és teljesen· 

~~~~'fII~k kiraboltatott. 
1oI6.~~U: ilyen feladatok, hogy t. i. a belterületen őrt áll
[~a~alt. jon, az ügyelő legnehezebb teendőihez tartozik. 
\~\~~e ~~~~ TJ~ya~is nagy ~zemt~l~nségr~ és lélekje,lenlétr~ ,van' 
n~ a Ul~\\F szuksege, hogy J elenietet a haz vagy lakas bels eJ e ben~ 
'~~llrr~\~ elhihető módon indokolhassa. 
~l\a~}i~ ~\~ Mindazon által ez irányban is a legcsoclálatra-· 
~o~ola~! ~ méltóbb esetek fordulnak elő, úgy egyrészről az . 
~e~~o~ola~ ügyelők ügyességét, mint másrészről az eluberek 
1\)tu,Onl, együgyüségét tekintve. 
i 'l~\en\~I~05~ A következő eset czigány okkal történt. Egy gazdag 
: ,~\e\\~n~: paraszt, ki egész házi népével kint a lnezőn dolgozott 
• tl!\\\ne!\\;' és a házat elzárta volt, véletlenül visszatért a mező
Iti,~;\\~j~" ről, hogy valami otthon felejtett holmit magával 
A \e~\ !\~ vigyen. Legnagyobb meglepetésére a kaput nyitva és 
.lá\\1nm": a tornáczon egy czigány nőt talált, ki őt heves . 

Idl1i szelurehányásokkal fogadta, hogy házát nem zálj a le,. 
ő már az istállóban is volt, hol az egyik tehén 
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veszélyesen beteg. A paraszt észnélkül rohan az 
istállóba s ugyanazon pillanatban kiszökik a szobából 
~gy czigány, ki ez alatt ~ paraszt órájá~ és pénzét 
-ellopta. A tehénnek termeszetesen semmI baJa sem 
volt. 

A nyomozó j ár őr re nézve egészen máskép áll a 
dolog, mint a rendes őljáratot teljesítő csendőrre 
nézve. Emez az ügy elő re csak akkor bukkan, mikor 
a lopás még nincs végrehajtva avagy felfedezve; 
mert ha már ennyire van a nolog, akkor az már 
amúgy is eltünt őrállomásáról. A kiállított figyelőre 
bukkanó csendőr tehát ezen körülményből csak is 
arra következtethet, hogy ugyan azon időben valahol 
.a legközelebbi környékben lopnak vagy betörnek, a 
miről ő még nem tud selumit. A nyomozó járőr 
pedig már egy elkövetett lopás vagy betörés tettesét 
keresi. 

A csendőr - örsparancsnokság a legritkább esetben 
lesz azon helyzetben, hogy az örskörletéből azon 
értesitést nyerje, miszerint egy embert mint figyelőt 
fogtak el, tehát kétségkivül valahol lopásnak vagy 
betörésnek kellett történni. 

A legtöbb esetben csupán a már megtörtént lopás 
lesz bejelentve és senki sem képes jelenteni, hogy 
valakit a közelben látott vagy elfogott volna. De ha 
az utóbbi körülményt teljesen figyelmen kivül 
hagyjuk, megtörténhetik azon furcsa eset, hogy -
míg az örsparancsnok a merész betöréses lopás fölött 
töprenkedik és azon panaszkodik, hogy « a tettes 
kinyomozására a legkisebb nyom sem létezik) -
addig a betörő banda kémje «részegség vagy csend
háborítás) miatt az éjjeli őrök által letartóztatva a 
községi fogdában ül. 

Az természetes, hogy nagyobbszerü betöréseknél 
a, figyelő utáni fürkészés kedvéért az örsparancsnok
nak nem szabad a többi fontos teendőket, különösen 
a tényálladék felvételét stb. elmulasztania. De mivel 
~inden csak félig-meddig nagyobbszel'ü betörés őrt 
anó nélkül alig vihető keresztül, ennélfogva az örs-
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parancsnok igen észszerüen fog cselekedni, ha egy 
járőrt különlegesen azon feladattal · biz meg, hogy a" 

figyelő őr után puhatolódzon s ha a betörés egy 
nagyobb községben vagy elevenebb forgalmu helyen 
történt; akkor a figyelőt bizonynyal látta valaki; 
első sorban tehát ezen járőr azon legyen, hogy azon 
embereket kifürkészsze, kik a figyelő őrt tényleg látták. 

A legnagyobb nehézségekbe fogunk ez irányban 
ütközni, ha azok kik a figyelőt látták és esetleg 
beszéltek is vele, éjjeli őrök voltak vagy helyi rendőr
közegeki, mert ezek szégyeneini fogják bevallani" 
hogy «a főczinkos,) úgy szólván a kezükben volt. 
Ebben az esetben az illető járőr dolga az illetőket 
felvilágosítani, hogy gyakran nem az ő hibájuk, 
hogy az illetőt nem fogták el. Ha ugyanis igen 
ügyes egyénnel volt dolguk, akkor szerep ét n1in
den esetre oly ügyesen játszotta, hogy őt gyanut
lanul egy fgészen közömbös embernek tarthatták és 
Inál' az még sem j árj a, hogy mindenki t csak azért, 
mert késő éjjeli órában az utczán találtatik~ letartóz
tassanak vagy pedig zaklassanak. Ha pedig a figyelő 
feladatát nem is a legügyesebb módon oldotta meg., 
ha valami módon tényleg oly gyanussá vált, hogy 
teljes joggal le lehetett és kellett volna is öt tartóz
tatni és az illetők ezt elmulasztották, mert rászedet
ték magukat - akkor is minden körülmény között 
a legjobb és az egyedül helyes a !pit tehetnek, ha. 
mulasztásukat őszintén bevallják. Es ezt annyival 
könnyeben tehetik, mert a hiba majdnem mindig 
könnyen meg lesz bocsátható, mivel a figyelő szere
pét biz'onynyal ügyesen játszotta és az illetők csak 
is a legmesszebbmenő elővigyázatot mulasztották el 
és nem birtak elég lélekjelenléttel, hogy a látszólag 
közömbös embert leálczázzák. 

Egyáltalában neln hangsulyozhatjuk eléggé, hogy 
talán sehol sem szükségesebb az esetleg elkövetett· 
hibákat azonnal beismerni, mint a közbiztonsági 
szolgálatban. Mindenek előtt nem szabad szem elől 
téveszteni, hogy talán sehol sem )ehet oly köny-
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nyen hibázni mint itt, úgy hogy sehol sem 
.lehet az elkövett hibát oly könnyen meg is bocsá
tani. De nem is iSluételhetj ük elég sokszor, hogy 
.egy elkövetett és folytatólagos hiba sehol sem válhat 
végzetesebbé és veszélyesebbé, mint egy büntett és 
.annak tettesének kinyomozásánál ; s azt is ki kell 
·emelnünk, hogy az elkövetett hibát sehol sem lehet 
iS111ét oly tökéletesen és alaposan jóvá tenni, mint itt, 
ha csak az illető az elkövetett hibát oly gyorsan, a 
mint csak lehet, belátja és nyiltan bevallja. 

Azt senkitől sem lehet követelni, hogy sohase 
:Kövessen el nyolllozás közben hibát, de már azt 
minden becsületes és lelkiismeretes embertől meg 
lehet követelni, hogy minden elkövetett hibát azon
. nal beismerj en és azt ő maga fedezze fel. 

Ha tehát az örsparancsnok embereinek bizaimát 
,birja s ha azok tudják, hogy nem lobban féktelen 
haragra, ha az amúgy is többé-kevésbbé menthető 
hibát valamelyikök beismeri: akkor ily betörési lopá
sok alkalnlával gyakran elő fog fordulni, hogy az 
.éjjeli őrök, sőt az esetleg a tett szjnhelyének közelé
ben ép a végzetes időben portyázott járőr tudomására 
fogja ailni, hogy ezt vagy amaz egyént ezen vagy 
.azon ürügy alatt a szinhely közelében találta. Az 
jlletőknek a dolga azután ezen e.gyént előkeríteni 
vagy legalább oly pontos személyleirását megadni, 
llogy annak alapján kinyoluozható legyen, mi által 
az örsparancsnok a nyomozáshoz legalább némi 
támpontot nyel'. 

Ha azonban az arra hivatottak közül senki sem 
·-észlelt ilyesmit, - akkor törekednünk kell megtudni 
-és pedig oly gyorsan, a mint csak lehet, vajjon a 
járó-kelők közül egyike másika nem észlelt-e valamit? 
Ezen puhatolódzásnál természetesen nem szabad a 
tett szinhelyének közvetlen közelében és szomszéd
·-ságában lakókra szorítkoznunk, hanem - különösen, 
ha az eset fontosabb - leO'szélesebb körre kell kiter-
jeszkednünk. ~ 

De ezen puhatolóclzásoknál is, mint egyáltalában 
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hasonló tevékenységnél, igen elővigyázatosan kell 
eljárnunk, nehogy az illetők kiktől ez irányban val~
~it meg akarunk tudni, megijedj enek, hogy majd 
ők most kérdőre fognak vonat.ni. Ugyanis annak oka, 
11 o O'y ilyetén puhatolodzások sok esetben ere~
lllfnytelenek maradnak, rendesen abba.n reJlik, ho~ 
az emberek azon hiedelemben vannak, mISZerInt valami 
helytelen dolgot követtek el, inkább ismeretlenül 
óhajtanak maradni, mint fontos . tanuként szere
pelni. Az emberek gyakran szégyenlik bevallani, 
hogya betörő banda egyik tagja által rászedették 
luagukat, - attól is félnek, hogy emiatt is meg 
lesznek büntetve, - sok esetben nem is szeretik, 
hogy reájuk süljön, hogya figyelő kiállított leány
nyal vagy assz0nynyal bizalmaskodtak ; ép ezen 
utóbbi körülménynél fogva a női figyelők a leg
veszedelmese b bek. 

A fentebbiekből oly figyelőkről szólottunk, kik Bt 

betöréses és még belopódzás útján elkövetett lopások
nál is közreműködnek; rnost még oly ügyelőkről kell 
röviden említést tennünk, kik a lopások többi vál
fajainál alkalmaztatnak. Ezeknek gyakran az őrködé
sen kívül még egyéb feladatuk is szokott lenni: pl. 
valamely személy figyeimét a tulajdonképeni tolvajtól 
elterelni, a tolvajt fedezni, vagy annak működését 
egyébként előlllozdítani. 

Itt is ki kell emelni, hogy nagyon tévedünk, ha 
fon tos nyomozásoknál egyenesen a czél felé töreke
düuk és azt hisszük hogy további tétovázás nél
kül egyenesen a tettest megcsíphetjük. Ez a leg
ritkább esetekben fog csak sikerüln i, majdnelu min
dig az első kiinduló szálakat valahol oldalt fogjuk 
találni és csak ~zután lesz lehetséges az egyenes úton 
előre haladni. Es ez már a dolog természetében fek
szik, .lnert itt is a főszemély, tehát a tulajdonképeni 
tolvaj, lehetőleg észrevétlenül és fe1tünés nélkül mű
ködik, míg segédei és őrei magukat inkább kitehetik 
a feltünés vagy letartóztatás veszélyének, sőt gyakran 
azt készakarva is előidézik. 
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Ha tehát a zsebtolvaj által meglopott embert meg
kérdezzük, vajjon látott-e közelében valakit ki, fel
tünően feléje tolakodott, őt talán megtapogatta vagy 
egyébként gyanussá tette volna magát és ha ezen 
többnyire nemleges eredményü kérdésen túl nem 
megyünk : akkor bizony igen kevés zsebtolvaj t 
fogunk kinyomozni. Ily esetekben a főfigyehnet 
azon személyekre kell fordítanunk, kik a meglop ott 
egyén közelében megfordultak, kik őt megszólították, 
kik tőle tüzet kértek, kik hozzá kérdéseket intéztek 
vagy kik irányában egyébként előzékenyeknek mutat· 
koztak. A kiszemelt áldozat, ki t t. i. a zse bt ol vaj nl eg 
akar lopni, pl. figyelmessé lesz valamire téve, talán 
egy természeti szépségre, a képcsarnokban valami 
kiváló festményre vagy szoborra vagy valami furcsa 
vagy veszélyes helyzetre, mely ben állítólag egy hal'
madik személy forog. Váratlanul megradta őt valaki 
és félre rántja, nehogy őt az úton sebesen hajtó fogat 
elgázolja vagy egy nehéz terhet czipelő ember őt 
lábáról leüsse. Valaki feltünően letisztít ja ruháját, 
lnert állítólag be van piszkulva vagy valaki megkér
dezi őt, vajjon nem-e vesztette el zsebkendőjét vagy 
más egyebet, vajjon nem-e cserélte ki esernyőjét vagy 
nem-e hagyta el sétapálczáját ? 

Mind eme kérdések és megszólítások a megszólító 
vagy megszólított részéről eredő megérintést vagy 
megtapogatást eredményeznek, a test bármi nemű 
luegérintése által pedig a megérintett egyén figyelme 
az érintés helyére irányíttatik és ennek következtében 
egy más, közbe eső, érintés figyelm ét teljesen elkerüli. 
A dolog nyitja abban keresendő, hogy a testben -
úgyszólván - egy általános érzési képesség nyil
vánul, úgy hogy egy már körvonalozott érzés egy 
második, a test egy más részen fellép ő érzés ál tal 
csupán erősbül és nem engedi ezen második érzést 
önállóan fellépni. Vagy más szóval az első érzésnek 
tudatával birunk, míg a második reá következő érzést, 
lnelyne~ természetesen nem szabad oly erővel nyil
vánulnla, hogy az elsőt felülmulj a, - tulajdonképen 
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neu} vesszük észre, hanem az első érzés folytatásá
llak vagy következményének véljük. 

Ezen lélektanilag egyáltalában felette nevezetes 
.lllOZzanat igen sok zseblopást fog érthetővé tenni, 
luelyet különben kivihetetlennek kellene tartanunk .. 

Ha ezt kisérletileg ki akarnók próbálni, úgy az 
természetesen nem sikerülhet rögtön, hanem erre elő
kell készülni. A kisérlet következőkép tehető: ketten 
összebeszélnek és a kisérlet tárgyául kiszemelnek egy 
hannadik személyt, kinek a kisérletről azonban nin
csen tudomása. Legyenek A és B a kisérletet végre
hajtó személyek s C azon személy, lllelyen amazok a , 
kisérletet eszközöIni akarják. A véletlenül C-t a jobb, 
oldalon lneglöki és ezt «vigyázz» vagy «nézd», vagy 
«állj) stb. kiáltással indokolja. Közvetlenül ezután. 
B meglöki vagy megnyomja C-t a baloldalon, ter
mészetesen nem oly erősen, mint előtte A tette. A7i. 
időpontot helyesen eltalálni, melyben B-nek a máso
dik lökést eszközölnie kell, az a kísérlet legnehezebb. 
része. B lökése korai yolt, ha C összes figyelme az: 
A lökése és kiáltása által az A által állítólag észlelt. 
dologra nem volt még teljesen odairányítva ; ellen
ben B lökésével elkésett, ha C az A lökése és kiál
tása által okozott meglepetést már leküzdötte. B csak 
akkor fogja a helyes pillanatot eltalálni, ha ő a leg
nagyobb izgatottság pillanatát, melybe C az A lökése. 
és kiáltása által hozatott, használja ki arra, hogy 
tevékenységbe lépjen. 

N ézzük most, hogy veszi ki magát a fenn ebb leírt 
kisérlet a gyakorlatban. 

Egy úrral megtörtént, hogy egy délután, nem tuuni 
mely órában, felöltője és n,z alatta levő kabátja azon 
helyén lett felmetszve, a hol lAvéltárczáját a kabát 
oldalzsebében hordotta. A levéltárcza, a benne ,'olt 
na~yobb lnennyiségű ,pénzzel együtt, természetesen 
~ltunt. A ,meglopott ur a legcsekélyebbet sem vette
eszre~ da?z~ra , annak h~?~. a metszés, bármily ügye
s~n es elővlgya~va ~szkoz~ltetett, okvetlen nem jelen 
tektelen nyomast es huzast okozott, kivált miutálh 
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kereszt alakban eszközöltetett. Azután a levéltárcza 
kiemelése is minden esetre rázkódással járt, mivel a 
keresztmetszés nem volt oly nagy, hogy a levéltárcza 
magától kieshetett volna. De máskülönben is az illető 
úr á legkevésbbé is feltünő eseményre sem emléke
zett, az egész idő alatt nem jutott tolongásba, senki 
sem lökte meg, senki sem hágott a lábára, senki sem 
kérdezett tőle valamit, egy szóval senkire sem volt 
gyanuja. Végre, midőn már a hozzá intézett külön
féle kérdéseken bosszankodni kezdett, megemlíté, hogy 
történt ugyan valami, de az határozottan nem tar
tozik a dologhoz és a lopással semmi összefüggésben 
nincs. Ugyanis egy igen előkelőnek látszó öreg úr, 
ki háta mögött jött, igen lekötelező modorban figyel
IDeFsé tette, hogy «valami mocsokba kellett lépnie, 
már több ideje, hogy mögötte [megy s kiállhatatlan 
szagot érez, ha tehát ő (a DlegszóIított) esetleg láto
gatást akarna valahol tenni, akkor czélszerű lesz, ha 
előbb megtisztítja magát». A megszólított igen meg
köszönte az elő~ékeny öreg úr figyelmeztetését, meg
állt s - míg a beszédes öreg úr tovább csevegett, 
megnézte elöbb az egyik talpát, majd - mivel ezen 
semmit sem vett észre - felemelte másik lábát, 
hogy ennek talpát megnézhesse. 

Ezen pillanatban az öreg úr erősen megragadta a 
másik úr karját és nevetve szólt: «(Persze, egy lábon 
megállni, az nehéz dolog, az ember könnyen meg
inog, már megijedtem, hogy Uraságod elesik; - de 
ezen a lábon sincs semmi s ime nézze, magam va
gyok a rosBzagú, magam léptem a mocsokba és most 
önre akartam tolni!» 

A kedélyes öreg úr még sokat nevetett a «( furcsa 
historián» - és még az nap este lnegkerült, lnint a 
zse btol vaj czinkosa. 

A mint később kiderült, a tulajdonképeni tolvaj 
pontosan azon pillanatot használta ki a metszésre és 
a tárcza kiragadására, melyben «(az öreg úr.) az ál
d?za tot , kar~ án erősen megragad ta, hogy az állítólagos 
tantorgast es az elbukást megakadályozza. 
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Hogy a tolvaj és czinkosa igen üg:yes és ~~ako;lott 
fi"' r kók voltak azt nem kell külön kIemeln unk es az 
ez, " . k · l' . s bizonyos hogy a metszések es a tarcza leme ese 
~em tÖl:tén'hettek volna észrevétlen ül, ha az áldozat 
egész figyelme n~ln ~rányult ~o~.na a. {( tántor9'ó l) kar
j u,lutk az «( öreg u~», altal eszkozolt hIrtelen es ene r . 
crikus megmar kolasara. . 
..., A zsebtolvaj czinkosának tevékenysége általában 
attól függ, hogy hol s ,mikép mű~ödik luaga a zseb
tolvaj. De valam~nnYlzsebtol,:,aJnak me?, .:an az 
a közös tulajdonsaga, hogy cZInkosok nelkul egy
általán sohasem vagy csak igen kivételes esetbe~ 
dolgoznak; saj át szakállára nem igen mer lopnI, 
rendesen egy vagy több czinkos vagy czinkosnő 
segítenek neki. 

Igy pl. a vasuti tolvaj rendesen egy női segédet 
vü;z magával. Akár elegáns ruhában, a gyorsvonat 
L osztályában, akár egy éltesebb, becsületes képű 
gazda álarczában a III. osztályban utazva, avasuti 
tol vaj kiséretében mindig lesz egy női segédJe, ki a 
kiszemelt áldozatot szórakoztatja, akár pillantások, 
akár beszélgetés által, akár lU ég bizalmasabb módon. 
A lopás keresztülvitele majdnem mindig ugyanaz és 
a legnehezebb része csakis az áldozat kiszemelése. 
A vasuti tolvaj rendesen az. oly utasokat választja ki 
áldozatául, kikről látja hogy . jómóduak, kevésbbé 
intelligensek és előreláthatólag nem idegenkédnek egy 
kis kalandtól. Ezenkívül a tömött tárczának a bal 
m ellzsebben látszania kell,. mire nézve minden zAeb
tolvajnak biztos szemének kell lennie, ha' egyáltalán 
mesterségéből meg akar élni. Hogya vas uti tolvaj 
csak az éjjeli vonatokat használja tervei kivitelére 
az me.rőben ~éves hiede~em;. a ~apásztalat azt mutatja: 
hogy Ily lopasok legalább IS ep oly gyakran követ-
tetnek el nappal, m~n: éj.i~l;. ~Z ügyes .zsebtolvajnü:k 
nem kell a: nap . vllagos~agatol tartanIa és ő azt IS 
tudja jól, hogy minden utas kincseire jobban ügyel 
éjjel, mint nappal. 

Az természetes, hogya tolvaj és segédje látszólag nem 
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ismerik egymást; először az egyik száll be a kocsi ba 
és befejezi a már előbb, a pályaudvaron, megkezdett 
kikémlelés t ; kedvezőtlen esetben valami ürügy alatt 
ismét kiszáll, ellenben kedvező esetben társát valami 
megbeszélt titkos jellel felhivja, hogy ugyanazon ko
csiba szálljon. Leggyakrabban a férfinak kell először 
felszállnia, mert a férfi könnyebben teheti, hogy a 
perronon vizsgálva álldogáljon, a kocsiszakaszokba 
betekintsen, esetleg több ízben egyik szakaszból a 
másikba átszálljon stb., a mit egy női személy
feltünés nélkül - mind nem tehet meg. Ha a tolvaj 
nappal működik, akkor arra törekszik, hogy az áldo
zattal lehetőleg egyedül legyen a szakaszban, éjjel 
azonban több utas is lehet a szakaszban, sőt minél 
nagyo b b a tolongás, annál j o b b az alkalom. A mi 
az ülések elosztását illeti, a tulaj donképeni tol vaj 
minden körülmény között az áldozat mellé telep
szik, míg társa, ki az áldozatot szórakoztatni van 
hivatva, azzal szemben foglal helyet. A tolvaj eleinte 
részt vesz H. társalgásban, utóbb azonban úgy tesz, 
mintha elaludnék, a mellett azonban pislogva élesen 
figyel a körülötte történőkre. Maj dnem mindég hamis 
kezet (kitömött keztyüt) használ és pedig azon olda
lon, hol a kiszemelt áldozat ül. Ezen hamis kéz ft 

másik igazi kézzel összeknlcsolva a térdeken nyug
szik, míg a szabad, valódi kéz, mely a tulajdonké
peni cselekvésre van hivatva, a bő köpeny, felöltő 
vagy plaid által úgy elfödetik, hogy oldalvást észre
vétlenül előkerülhessen. Ha már most az áldozat a 
szemben ülő czinkossal élénk társalgásba elmerült, 
akkor a tolvaj valódi keze miíködésbe lép s ha a tol
vaj esetleg egy ügyetlen mozdulH.tot is tesz és az áldo
zat ennek folytán feléj e néz: csakhamar meg lesz 
ismét nyugtatva, ha a horkoló szomszéd összekulcsolt 
kezeit megpillantja. 

A mint a fogás sikerült, akkor a legközelebbi állo
máso~ ,a czinkosok egyike kiszáll és pedig mindig 
az, ,kIneI az. ellop ott pénztárcza van. Ez többnyire, 
maJdnem kIvétel nélkül nem maga a tolvaj, ki a 
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lopás után azonn~l iparkodik a ~árczá~ a :~in~en 
gyanut6l ment seg~dnek ü~yes~n ~~zrevetl.en~l ke~
besíteni. Ha ugyanIS a lopas klderulne, mlelott a ket 
czinkosnak slkerült elillanni, a tol vaj bátran maga 
követelheti megmotoztatását, nála semmi sem lesz 
fellelhető. A szemközt ülő segédre pedig a gyanú nem 
eshetik, Inert szemben ülő, egymással beszélő szemé
lyek egymást nyilván nem lophat ják meg. A másik, 
c~zinkos rendesen kevéssel az elsőnek kiszállása után, 
luég ugyanazon állomáson leszáll s pedig maj dnem 
mindig azon ürügy alatt, hogy az ép kiszállott utas 
valamit a kocsiban felejtett, a mit neki kézbesíteni 
akar. Terrnészetesen úgy intézi a dolgot, hogy a vonat 
időközben elindul, mielőtt visszajöhetne és úgy ő is 
az állolnáson visszamarad. 

Ha tehát ily vasuti lopással van dolgunk: akkor 
mind eme leirt mozzanatokra ügyelnünk kell és a 
lnegfosztott áldozatot ezekre vonatkozólag kikérdez
nünk. A segédet az áldozat rendesen csak akkor em
lití, ha az is férfi volt; ha az nő volt, akkor több
nyire nem történik róla említés: vagy nem akar az 
illető ezen nőismerőséről beszélni vagy pedig tényleg 
nem vonatik a luegfontolás körébe: «hiszen nem is 
iSlnerte a gyanus szomszédot») vagy «oly ártatlan 
arcza volt»), vagy «kétségtelenül előkelő hölgy volt, 
kiről teljes lehetetlenség feltételezni, hogyalopásban 
része lenne»). 

Az ily egyének ismertető j ele még az is, hogy leg
alább egyikök soha sem mondja meg, hová utazik; 
mert - a mint fennebb láttuk - azon állomáson 
száll ki, a melyet a vonat a lopás sikerülte után elér. 
A tulajdonképeni tolvaj utazási czéljáúl már inkább 
szok?tt eg:y távola,bl;> fekv,ő helységet megjelölni, mi
vel ő UgyIS a maslk utan siet, kinek a tárczát át. 
adta volt, hogy neki az általa a kocsiban «elfelejtett;) 
holmit kézbesítse. 

Ha már az ilyen lopás elég korán felfedeztetik 
akkor a tolvu,jo~at elcsiphetjük, ha azon két állomásra: 
melyek azon allomáshoz hol azok kiszálltak, felfelé 
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és lefelé legközelebb esnek, táviratozunk és ott le
tartóztatásukat elrendeljük. A tolvajok ugyanis a~on 
állomáson, hol kiszálltak, seIumi esetre sem szállnak 
ismét a vonatra, hanem elgyalogolnak a legközele b bi 
állomásra, és onnan vagy visszautaznak, vagy a 
menetjegyet, mely birtokukban van, a legközelebbi 
vonattal, az előbbi irányba való tovább utazásra fel
használj ák. 

Továbbá az ily egyének kevés vagy semmi pod
gyászt sem viszneR magukkal: nincs is podgyászra 
szükségük, de a podgyász akadályozza őket vagy leg
alább nehezíti a kocsiszakaszok keresését, változtatá
sát, a kiszállást stb. Ha továbbá a kifosztott áldozat
nak csak egy kevés megfigyelő képessége van, akkor 
bizonyára sikerülni fog megállapítani, hogy utazó 
társain nem volt minden « valódi». Ha ugyanis a tol
vajok parasztokhoz szegődtek és maguk is derék fa
lusi embereknek látszottak: vagy nem volt munká
ban elhasznált kezük, vagy beszédközben elárulták 
hogy a földmíveléshez vagy az állattenyésztéshez Iuég 
sem értenek valami nagyon. Ha pedig előkelő külső
vel léptek fel, leleplezésük még könnyebb, mert valq,
hol a «(kopottság» és «(kölcsönzött előkelőség» bizony
nyal napfényre jön. Ugyanis minden, a mi a szembe 
ötlik, tehát a kabát, mellény, óraláncz, a kézelő, nyak
kendő stb. mindenesetre kifogástalan lesz; de már 
a majdnem teljesen eltakart és csak véletlenül látha
tóvá vált ing nem lesz egészen tiszta, - a harisnyák 
is, ha esetleg előbukkannak, kivánni valót hagynak,
gyakran a czipők is; s a Init az öltözet nem árul 
el, azt megmondják a kezek. 

Természetesen, a ki ily éles megfigyelő képességgel 
bir, annak nem lesz szüksége csendőrre, mert az már 
eleve óvakodni fog az ilyen utazó társtól. De rende
sen az ily dolgok az áldozatnak csak akkor tünnek 
fel, illetve jutnak eszébe, midőn hozzá ez iránt kér
dést intézünk. Igen czélirányos tehát, ha a kifosztott 
ut~sh?z megfel~lő kérdéseket intézünk, hogy így a 
szukseges tudnIvalót belőle kivegyük, Inert ügyes 
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kérdésekkel sokra figyehnessé fogjuk tenni a mit 
különben nem elnlített és így mi sem tudtunk volna. 
meg. 

Sajátságos szerepet játszik a segéd a vendéglői toT
vajnál, ki a szobákba lopódzik, ha az illető utas épen 
nincs otthon, vagy amikor alszik. Ha a belopóclz:ót 
véletlenül rajta csípik, akkor hirtelen kérdéssel vagy 
bemutatván magát, oly embernek látszatát veszi fel, 
mint kit valami okból ide rendeltek, pl. borbélynak, 
czipésznek, szabónőnek, tyúkszemvágónak, szülésznő
nek stb. adja ki magát. Ha az, ki a belopódzót rajta 
csípte, annak kérdése vagy bemutatása folytán meg
nyugszik, akkor a tolvaj lassan, bocsánatkéréssel 
eltávozik. Ha azonban az illető gyanakodni kezd és 
((szemtelenség», ft tolakodás» vagy eféléket kezd enl1e
getni, akkor a folyosóról a segéd élénken felkiált: 
((Hé, ne oda, hanem ide az x. számra jőjjön». Ha 
a tolvaj nem találomra megy lopni, hanem egy bizo
nyos kiszemelt egyént, - kiről már előre megtudta 
hogy melyik vendéglőben fog megszállni -, akar 
kifosztani, akkor a segéd. ugyanazon vendéglőben és 
- ha csak lehetséges - ugyanazon emeleten és folyo
són nyittat magának szobát. Ez által nemcsak min
denféle kikémlelést stb. eszközölhet, hanem a veszély 
pillanatában a fenn írt módon czinkosának segédkez.
hetik. 

N ehéz és sokféle munkája van az utczán és a vásá
rokon működő zsebtolvajok segédjének. Neki érteni 
kell ahhoz, hogy mesterséges módon tolongást léte
sítsen, akár az által, hogy az embereket valamire 
figyelm essé teszi vagy hogy ő maga szolgáltatj a a 
látványosság tárgyát : rosszul lesz, nyavalyatörést 
színlel, részegnek, hülyének vagy őrültnek tetteti lnflj
gát, sőt egyszerre azt is állítj a hogy meglopták, vagy 
valakivel elkezd perlekedni vagy verekedni. Ha pedig 
a segédnek sikerült csődületet vagy tolongást elő
idézni, akkor a zsebtolvaj könnyen működhet, -
minden ,esetre könnyebben, mint egyéb körülmények 
között. Ep úgy csalogatja a segéd az egyes áldozatul 



288 

lkiszemelt embert; elkezd neki valamiről mesélni, 
vagy mutat neki valamit, ad neki valamit stb., egy
:szóval leköti figyeimét. Ha pedig a tolvajnak egy 
parmadik személy, pl. csendőrök, az áldozat kisérői 
vagy általában a közönség vizsga szemeitől kell tar
tania, akkor a segédnek feladata hogy az illetők figyeI
mét elterelje vagy ő maga oly móaon az előtérbe 
lépjen, hogy a tolvaj fedve legyen. Ez irányban a 
,segédek gyakran remekelnek. 

Különösen ügyesnek kell a segédnek az irányban 
lennie, hogy 11 lopott holmit magához ragadja. E rész
~ben természetesen számtalan eljárás jut alkalmazásba : 
.a lopott jószág kézről-kézre megy és pedig vagy egé
szen egyszerűen, vagy s7.emfényvesztői gyorsasággal; 
vagy pedig a segéd az előre megbeszélt módon a 
iolvaj közelébe tolakodik, és ez a lopott dolgot ennek 
.zsebébe dugja; vagy a tol vaj a prédát a földre ejti, 
-vagy pedig - a mi czélszerűbb - testének mentén 
leereszti és a segéd fürgén felemeli. Ebben a tekin
tetben a legcsodálatraméltóbb dolgokat lehet tapasz
-talni. 

Egy ily segéd a czipő ol'rán rövid, de éles tűt 
alkalmazott, melylyel a pénztárczát melyet tolvaj
-társa leejtett, gyorsan felspékelte, azután pedig lábát 
- a térdnél behaj tva - köpeny alatt felemelte és 
a következő pillanatban a köpeny alatt. levő kezével 
.a pénztárczát megfogta és biztonságba helyezte. Egy 
.asszony pedig a kellő pillanatban ügyesen és gyorsan 
ki tudta húzni a lábát a czipőből és azután a pénz-' 
iárczát a csupasz lá'bujjakkal (mert harisnyát nem 
viselt) megragadta. Erre lábát a szoknya alatt fel
·emel vén, képes volt oly ügyesen, hogy akár a czi!'
,cuszban mutogathatta volna magát; a pénztárczát 
'egy a legbelsőbb szoknya belső oldalán meglehetősen 
.alant alkalmazott zsebbe csu8ztatni. Ezután ismét 
,bedugta a lábát a czipőbe és most már mindennel 
.elkészÜlt, a nélkül, hogy az egész idő alatt a kezeit 
megmozdította volna; tisztán csak a lábával dol-
gozott. 
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l\:lajdllenl luég ügyesebb volt egy fiatal leány. Ez 
ugyan harisnyát viselt, ae azok az ujjakon mintegy 
tenyérnyi szélességben le voltak vágva, úgy hogy a 
lábujjak - melyek oly hajlékq,uyak voltak, mint a 
kéz ujjai - szabadon voltak. O tehát ezen ennyire 
künúvelt lábujjaival gyorsan megragadta a pénztár
czát, melyet a tulajdonképeni tolvaj nő ruhája men
tén lecsusztatott és képes volt azután lábszárát any
nyira hajlítani és a lábat oly magasra felemelni, 
hogya pénztárcza magasan a czombok közé került 
és ott, a czombok összeszorítása által, szorosan meg
tartatott. Ezen helyzetben a leány képes volt meg
lehető sen gyorsan és minden esetre fesztelenül járni, 
luíglen alkalom akadt a pénztárczát a rejtekből elő
vennI. 

A tulajdonképeni tolvaj nő már hosszabb idő óta 
vásári zsebtolvaj gyanuja alatt állott; több izben mint 
ilyen le is tartózt attatott, de sok ideig nem lehetett 
semmit sem reá bizonyítani, me!t a lopott holmi 
sohasem volt nála megtalálható. O a vásártér egyik 
oldalán haladt, a fentebb nevezett segédje a másik 
oldalon és ha a tolvaj nő gyanussá vált, akkor a 
leány, kire senki sem gyanakodott, a pénztárczával 
már eltünt. A két czinkos leleplezése csak az által 
vált lehetővé, hogy egy ügyes csendőr, ki eme tol vaj
nőt a vásárokon gyakran látta, kizárólag arra figyelt, 
hogy ugyan ki tartózkodik a tolvajnő közelében. Ily 
módon észrevette, hogy ama ügyes leány ugyan több
nyire távol szokta magát a tolvajnőtől tartani, de őt 
nem téveszti szem elől és hirtelen - nyil ván adott 
jelre - hozzá közeledik. Végre sikerült a csendőr
nek rájuk ütni, a mint a tolvaj nő a lopott pénztár
czát a földre csusztatta és ugyanazon pillanatban a 
leány a pénztárczára lépett. 

Hasonló tevékenységet, mint a zsebtolvaj segédjé
nek, kell a bolti-tolvaj segédjének is kifejtenie. 

A bolti-tolvajok és az ugyanazon osztályhoz tartozó 
ac oly tolvaj ok, kik vásárokon az árúczikkeket a nyi

tott árúhelyekről ellopják, most már mindinkább 

19 
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gyérülnek. Az utóbbiak jóllehet azért, mert a vásá
r~k általában számra, jelentőségre és forgalomra nézve 
sokat veszítettek, úgy hogy a kirakott árú értéke a 
fáradságot és veszélyt nem éri meg. A mi az ilynemií, 
vidéki vásárokon olykor még előforduló csekély ér
tékű lopásokat illeti, azok rendesen alkalmi lopások, 
melyek segédek nélkül követtetnek el. 

A bolti tolvajok pusztulását pedig azon körülmény 
okozza, hogya kalmárok a boltokban jelenleg na
gyobb számú bolti segédeket alkalmaznak, mint az 
előtt, úgy hogyavevők kölcsönös ellenőrzése is 
könnyebb mint az előtt volt, a midőn egy látoga
tott bolt egész személyzete gyakran csak a kalmár
ból és egy inas ból állott s ezek avevők kiszolgálá.
sával annyira el voltak foglalva, hogy a vevők ellen
őrzése alig volt lehetséges. 

Felette megnehezíthette a bolti tolvajok mestersé
gét az is, hogy majdnem minden nagyobb üzletben 
most már külön pénztárnokot alkalmaznak. Ennek 
ülőhelye rendesen oldalvást, hátrább van elhelyezve, 
úgy hogy az egész üzletet áttekintheti és így a tol
vaj - ki arczczal az eladó, háttal pedig a pénztár
nok felé van fordítva - sohasem tudja, vajjon há
tulról nem-e tar~ják szemmel. Az minden esetre tény, 
hogy azon üzletekben, melyekben pénztárosok vannak 
alkalmazva, ritkán fordul elő lopás. A hol azonban 
daczára ennek lopások történnek, ott a tolvajnak 
több segédje közreműködött, kik részint akalmárt 
és a pénztárost foglalkoztatták, részint a tolvajt fedez
ték és a lopott holmit átvették s továbbították. 

A hol még most is a legtöbb és a «legért'ékesebb)) 
bolti lopás előfordul, t. i. az ékszerészeknél, ott ren
elesen kivétel nélkül ketten jönnek és pedig a má
sodik később, mint az első. Az természetes, hogya 
kalmár nyugtalan lesz, ha ő egyedül van a rendesen 
igen követelő vevő kiszolgálására és ha most még 
egy második ve~ő is jön az üzletbe, ki igen türel
metlen é~ látszólag rendkívül nagy bevásárlásokat 
akar tennl. Különösen ha a kalmár nem valami na-
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gyon ügyes ember, akkor ilyen esetben mindinkább 
izgatottabb á lesz, egyik vevőtől a másikhoz és ismét 
vissza siet, fi6kjait és rekeszeit idestova tologat ja és 
minden lnást cselekszik, csak vevőit nem tartja folyton 
szemmel. A első vevő természetesen már mielőtt a, 

második belépett, gondoskodott arról, hogy az éksze
rek között bizonyos rendetlenség uralkodjék, hogy 
azok rekeszeikből és dobozaikból kiemelve és rakásra. 
összehányva legyenek, minek folytán az ékszerész az
áttekintést leginkább elveszíti. 

V égre, midőn már a második vevő látszólag kifogy 
türelméből, akkor az első vevő már választott és fel
kéri az ékszerészt, hogy a kiválasztott ékszereket 
csomagolja el és küldje a vendéglőbe, hol azokat 
«rögtön kifizetü>. Ezzel az első vevő távozik, a ki
választott holmi t a vendéglőbe kérte vitetni, de a 
mit lopott, azt magával viszi. A mint az első vevő 
eltávozott az üzletből, kezdődik a második vevő -
a tolvaj segédjének - működése, melyabban áll, hogy 
az ékszerészt annyira foglalkoztassa, miszerint leg
alább egyelőre ne legyen ideje holmiait áttekinteni, 
rend behozni és így felfedezni, hogy meg van lopva. 
Szükség esetén a második vevőhöz még egy harma
dik is szegődik és igy a tolvajnak elég ideje marad 
hogy zsákmányát biztonságba helyezze. 

Az ilynemű lopások előfordultánál a fenn ebb ecse
telt, a lopást kisérő jelenségek megállapítása és tisz
tázása a legnagyobb fontossággal bir. Gyakran elő
fordul, hogy a meglopott kalmár nem is tudja, hogy 
a több ismeretlen vevő közül melyik lopta őt meg 
tulajdonképen; holmijai mind megvoltak, mielőtt a 
vevők az üzletbe jöttek és miután azok eltávoztak, 
már akkor egynémely árúczikk eltünt. Ily esetben 
többnyire azon hibát követik el, bogy ugyan minden 
vevőt gyanuba fognak, de a tettesnek csak a vevők
nek egyikét tartják; ez azután bizonyos kapkodást, 
bizonytalan ténykedést eredményez, minden vevőt 
fürkésző szemmel néznek, de alapos gyanub a egyet 
sem foghatnak. Ep oly káros, ha a meglop ott kal-

19* 
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már valami oknál fogva két vagy három vevő sorá
ból az egyiket kiválasztja és ezt a hatóságnak mint 
11 tolvajt megjelöli, mert talán nem volt elég ügyes 
fellépése, vagy öltözete nem volt elég választékos, 
vagy talán az ő eltávozása után fedezte fel a kal
már, hogy valalnij e hiányzik. Ekkor csak ezen egy 
ellen indíttatik meg a hajtó vadászat és addig a 
tulajdonképeni tolvaj elmenekül, vagy legalább is 
zsákmányát biztonságba helyezheti. 

Ily esetekben tehát fődolog marad az az előtt és 
az az után történtek kinyomozása ; ha a károsult a 
dolgot úgy adja elő a mint ő véli, hogy megtörtént 
és ha egy bizonyos személyt gyanusít: akkor nem 
szabad azzal megelégednünk, hogy a gyanusított 
€gyén pontos személyleirását megállapít juk és a gyanu 
okokat tudomásul veszszük, hanem a károsultat ki 
kell kérdeznünk, hogy ki volt a gyanusított személy 
előtt a boltban, mit csinált az ott, hogy nézett ki 
stb. azután ki volt utána ott, ki vele egyidejűleg; 
ily lnódon nyerünk tiszta képet arról, hogy mikép 
vitetett a lopás keresztül és hogy kik azon személyek, 
kik a lopásnál bizonyára közreműködtek. 

* 
Jelen czikkben foglalkoztunk a tolvaj előkészüle

teivel, felszereléseivel és segédjeinek működésével; 
egy következő czikkben bonczkés alá fogjuk venni 
magát a lopás keresztülvitelét és ismertetni fogjuk 
it lopás egyes válfaj ai t. 

Tehát viszontlátásra a jövő évi zsebkönyvben! 
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Tevékenységi kimutatás 

a csendőrkerületeknél az 1893. évben teljesitett 
közbiztonsági szolgálatokról. 

A bűntettek és vétsé- A csendőr-kerület száma 

gek megnevezése T. I n.1 III. I IV. I v. I VI.I/ö:::-

J 

y 

értés: 
fordult } t 3 ~ 1 5 5. 1 
erit ett ese 3 ~ 1 5 5. 1 
Lrtóztatott}, 1 . o 1 1 . 
elentett egyen ?l ~ 1 4 5 o 1 

y, a királyi ház 
nak bántalm a-
a király meg

le: 
Eordult } t 3 o o o 

eritett ese 3. . o o o 

Lrtóztatott}, o o • o o o egyen elentett 3 o • o o o 

, 
~nseg : 
fordult } t o o o o • o o 

o ese ' .entett o o • o o o o 

trtóztatott } , . o o o o • • 

l t tt . egyen e en e o o o o o o o 

lás: 
fordult } t 3 o ~ o • 

Ot tt ese 3 ú) .en e o ... o • o 

trtóztatott} , 146 o o o o o 14 egyen elentett o o 3 o o o 

ágok,országgyü-
agok, vagy ható· 
közegek elleni 

ak: 
fordult} 30 50 44 59 47 ~9l 915 
.eritett eset 30 50 41 59 47 ~~ ~4 
U'tóztatott} 31 32 17 17 928 925 15 
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A bűntettek és vétsé
gek megnevezése 

Az alkotmány, a törvény, 
a hatóságok vagy ha
tósági közegek elleni 
izgatás: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

A magánosok elleni erő-
szak: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
felj elentett egyen 

A polgárok választási 
j oga ellen elkövetett 
bűntettek és vétségek: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
felj elentett egyen 

A vallás és annak szabacl 
gyakorlata elleni bLln
tettek és vétségek: 

előfordult } 
kide ri tett eset 
letartóztatott }' , 
felj elen tett egyen 

A személyes szabad
ságnak, aházjognak, 
továbbá a levél- és 
távirdatitoknak köz
hivatalnok általi meg
sértése: 

előfordult l 
kideritett {eset 
letartóztatott} , 
felj elentett egyen 
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A csendőr-kerület száma 
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A csendőr-kerület száma A bűntettek és vétsé
gek megnevezése I. I n. I m·1 IV. I v. I VI·llö::~e. 

A pénzhamisitás: 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyenl 

A hamis tanúzás és 
hamis eskü: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} 
felj elentett egyén 

A hamis vád: 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

A szemérem elleni bűn-
tettek és vétségek: 

3 1~ 
3 11 
9 ~1 
1 6 

1 
o .., 

1 
1 

1 

3 3~ 
3 31 
1 ~4 
~ ~5 

7 
7 
7 

13 

3 
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5 
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7 

előfordult } II 13 
kideritett eset 1 13 

~4 
~4 
6 

19 
letartóztatott}, 9 
feljelentett egyen 6 

Kettős házasság: 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

A családi állásra vonat
kozó bűntettek és vét
ségek: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} 
feljelentett egyén 

A rágalmazás és becsü-
letsértés: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott I ' 
feljelentett fegyen 
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A biíntettek és vétsé-
gek megnevezése 

A titok tiltott felfede-
zése: 

előfordult 
}eset kideritett 

letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

A magánlaknak megsér-
tése magán személyek 
által: 

előfordult 
}eset kideritett 

letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

A lopás: 
előfordult 

}eset kideritett 
letartóztatott } , 
felj elentett egyen 

A rablás és zsal'olás: 
előfordult 

}eset kideritett 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

A sikkasztás, zártörés 
és hűtlen kezelés: 

előfordult 
}eset kideritett 

letartóztatott} , 
felj elentett egyen 

A jogtalan elsajátitás: 
előfordult 

}eset kideritett 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

Az orgazdaság és bűn-
pártolás: 

előfordult 
}eset kideritett 

letartóztatott} , 
feljelentett egyen 
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A csendőr-kerület száma 

I. I II. j m.j IV. I v. I VI. II ö::~e-

· · 1 · 
· · 1 · 
· · . · 1 · 

16 ~O 39 49 
16 ~O 38 49 
9 11 3 8 

14 ~O 54 93 

~159 ~115 3718 ~791 
~033 16~~ ~987 ~402 
1465 1107 94~ 853 
1580 1516 2976 ~807 

153 147 103 1~~ 
151 138 90 116 
~~O 187 1~8 108 
31 94 48 100 

19 ~4 77 29 
19 24 73 28 
1~ 14 ~3 7 
20 19 78 32 

28 46 113 11~ 
~ 46 11~ 111 
5 2 . 7 

40 65 146 149 

139 153 263 216 
139 153 261 216 

57 67 30 ~3 
150 132 300 318 

· 
· 
· 
· 

50 
50 
1 

70 

3374 
~607 
1338 
~263 

114 
108 
1'21 
55 

~1 
21 
16 
13 

94 
94 
3 

1~1 

240 
240 
47 

276 

· 
· 
· 
· 

11 
11 ... 

<:> 

48 

~758 
1882 
1401 
1318 

57 
50 
61 
36 

24 
21 
13 
13 

57 
53 
1~ 
83 

188 
188 
43 

234 

. 

18 
18 
3 

29 

1691 
1353 
710 

1246 

69 
65 
8~ 
36 

19 
18 
8 

17 

45 
44 

2 
60 

119 
119 
~6 

141 

5-
4 

() 



A bűntettek és vétsé
gek ID egnevezése 

A csalás: 
előfordult 1 kideritett eset 
letartóztatott , 
feljelentett egyen 

Okirat-hamisitás: 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} 
feljelentett egyén 

Orvosi és községi hamis 
bizonyítványok kiálli
tása és használása: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartózta tott } , 
feljelentett egyen 

Bélyeghamisitás : 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
felj elentett egyen 

A csalárd és vétkes 
bukás: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
felj elentett egyen 

Más vagyonának meg-
rongálása: 

előfordult } 
kideri tett eset 
letartóztatott l ' 
felj elentett fegyen 

~1. gyujtogatás: 
előfordult l 
kideritett feset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 
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L I ll. I m·1 IV. I v. össze-
VI ... sen 

37 57 1~7 39 
37 57 1~~ 39 
~4 39 59 13 
36 53 10~ 31 

39 81 380 
38 78 371 
10 51 196 
37 89 348 

11 15 ~1 14 
11 15 19 14 
10 13 10 17 

6 ~4 
6 ~3 

I 

7 19 
3 9 1~ 4 3 14 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

106 105 96 
100 94 93 
~8 14 4 

177 1~5 127 

~6t 105 404 
23~ 94 ~79 
155 14 74 
1501 l~f) 209 

1 
1 

1 

3 
3 

3 

1 
1 

1 

158 90 44 
157 89 4~ 

15 3 8 
~69 126 78 

925 810 
647 545 

41 66 
619 557 

320 
1~3 
62 
90 

91 
88 
76 
45 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

6 
(; 

6 

599 
5"""" ,.., 

72 
90~ 

28~5 
19~O 

41 ... 
1750 

~ 

~ 
A bl1ntettek. 

é~ kihágá 
nevez 
~ 
Vizaradás ok 

előfordul 
kiderite 
letartóz 
feljelent 

Vaspályák, 
irdák roP, 
8 egyéb k 
cselekmén 

elő ford 
kiderite ' 
letartóz 
feljelent 

A foglyok 
I <i 

tese: 
elő!ordl1 
kiderit~ 
letartózf 
feliel~n~ 

A fegyvH~~ 
bünwtt~k 
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A bűntettek, vétségek A csendőr-kerület száma 
és kihágások meg- I I t l I II össze-nevezése I. II. m. IV. V. VI. Bon 

V iz áradás okozás: 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
felj elentett egyen 

Vaspályák, hajók, táv
irdák megrongálása 
s egyéb közveszélyes 
cselekmények: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

A foglyok megszökte-
tése: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
felj elentett egyen 

A fegyveres erő elleni 
bűntettek és vétsé
gek: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

Az állam elleni kihágá-
sok: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

A hivatali és ügyvédi 
bílntettek és vétsé
gek: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} 
feljelentett egyén 

9 
7 
~ 

13 

1 
1 
1 

55 
55 
48 

9 

2 
2 

2 

14 
14 

14 

28~ 
276 

ti 
3~5 

2 
~ 

4 

13 
1~ 

11 

7 
7 
7 
3 

182 
182 
. 

216 

1 
1 

1 

3 
3 
1 

.2 

1 
1 

5 

2 
~ 
2 

5 
5 

10 

9 
9 
6 
3 

4 
4 

4: 
4 
1 
7 

11 
11 
11 

37 
34 

51 137 

2 
2 

4 

36 
33 
4 

45 

2 
2 
1 
5 

98 
98 
74 
29 

505 
496 

6 
683 

1 
1 

1 
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A csendőr-kerület SZú'UHl. 
A kihágások meg

nevezése ÖSHze-II I. I ll. I m·1 IV. IV. I VI. II 8en 
II t I L I j II 

A hatóságok és a köz
csend elleni kihágá
sok: 

előfordul t } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

A. vallás és annak sza-
bad gyakorlata elleni 
kihágás ok : 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

Pénz és értékpapirok 
hamisitására vonat-
kozó kihágások: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

A családi állás elleni 
kihágások: 

előfordult } 
kideritett eset 

161 
161 
70 

199 

7 
7 

8 

2 
2 
2 
1 

letartóztatott} , 
feljelentett egyen". 

A közbiztonság elleni 
kihágások: 
előfordult} 201 
kideritett eset '201 
letartóztatott l ' 86 
feljelentett fegyen 177 

A közrend és közszemé-
rem elleni kihágáRok : 

előfordult l 433 
kideritett feset 433 
letartóztatott }. I 18 
fel jelentett egyeDi 586 

771 27~ 
77 275 

2 
1741 424 

75 968 276 
75 968 274 
18 l 14 
87 108!) 587 

1836 
1H30 

104 
2560 

41 61 1 621 1211 .146 
4 61 62 12 146 

·71 1521 901 6811 Hir> 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

2 
2 

2 

2 
2 
1 
1 

4 
4 
'-' tJ 

2 

9 
9 
G 
5 

'J 
o) 

3 

3 

159 552 222 1576 93fí 3fj4f) 
155 540 22~ 1575 9:36 3629 
37 207 .343 1427 475 2575 

172 505 42 216 837 1949 

453 692 l03fj 143ti ' 6BS 374. 
452 685

1

10B6 1434i 693
1 

373! 
47 4 30 17 58. 169 . , 

55g 10HH 3336 1584 ' 118{j~ 8347 

szerenfl~ejátek alta! 
követett kih{tlláan" . 

előfordult 
kideritett 
letart6ztatott 
feljelentett 

A kiize~e~~ség , 
epseg elleni 
sok: 

elB{or(llllt 
kideritett 
Mart6ztat 
feljelentett 

A tulitjdon ell . 
gaaok: 

elf)fordul 
kideri 
letartiJ 
fell~ll 
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~!J~:~' 
l't r' 
~Iv,'/ 

hH~u n~ 
Ol' 

,\1 It" I 
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A kihágások meg-
nevezése 

Szerencsejáték által el-
követett kihágások: 

előfordult 
}eset kideritett 

letal'tóztatott } , 
feljelentett egyen 

A közegészség és testi 
épség elleni kihágá-
sok: 

előfordult 
}eset kideritett 

letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

A tulajdon elleni kihá-
gások: 

előfordult 
}eset kideritett 

letartóztatott} 'm 
feljelentett egye 
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A csendőr-kerület száma 

I. I n·1 m·1 IV. f v. I VI. WS~~Z:. 

50 98 91 ~6 188 69 5~~ 
50 98 91 ~6 188 69 55~ 
. . . 4 . . 4 

173 ~81 317 105 ~99 ~79 1454 

~17 79 371 599 1940 9~0 41~6 
~17 78 364 599 1940 9~O 4118 

4 ~ 1 ~ . 7 16 
3~3 134 510 1956 ~~~O 1010 6153 

~11 34 164- 178 179~ ~08 ~587 
~09 34 154 176 179~ ~08 ~573 

~ . 1 4 . 4 11 
~41 58 ~39 468 1906 349 3~61 

.. 



A különféle szolgála
tok megnevezése 

Rendes szolgálat --
Ellenőrző szolgálat 
Nyomozó-szolgálat __ _ 
Helyi-járőr szolgálat 
Uti-járőr szolgálat --
Találkozási járőr szol-

gálat ___ _ __ _ __ 

Letartóztatás felszóli-
tás folytán ___ ---

Segély-szolgálat __ _ 
Rabkiséret és őrizet 
Elővezetés ___ _ __ 
Egyéb felszólitott szol-
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1-----

I. I n·1 m·1 IV. I v. I VI. 1\ ö~!~e. 
192811678118330 11255 17006 18349 107002 
7861 8fl64 8398 8875 8957 10336 52991 
1858 2879 4986 2969 3114 4561 20367 
4591 3725 3719 572~ 10372 555 b 33689 
3154 2108 4223 2798 , 2717 4298 19298 

5531 3591 3371 3661 5261 76911 2910 

3198 389 874 1539 20~7 4951 8582 
2165 1361 1221 1794 1635 1290 9466 
3413 1612 1765 2530 2600 1848 13768 
903 310 789 643 2313 962 5920 

gálat ___ ___ ___ 2153 1984 3611 6168 4631 37971 22350 
Éjjeli őrök ellenőrzése 1855825741 1552 40676 29846 3140~ 167773 
Gödöllői királyi lak 

körüli ügyelet 
Vasuti- és hajó-ügyelet 
Vásár és bucsuügyelet 
Folyamátkelési ügye-

let __ ___ ___ ---
Fürdőhelyi-ügyelet 

N emzetközi indóház 
és belépő állomási 
ügyelet___ ___ _ __ 

Határszéli ügyelet _ 
Határszéli őrházszol-

gálat ___ ___ _ __ 
Postafedezet __ 
Személyfedezet _ _ __ 
Hullafedezet _ _ _ __ 

. . 365. . . ~ 365 
2209 3431 3919 63Ó1 5115 4311 25292 
1837 203821838 1973 2404 366 13754 

1 502 161 101 101 13511 674 
294 972 232 1546 845 9931 4882 

670
1 

. I • 

728 712, 

959, . 
517 

6 
26 

93 196 302 
44 9 18 
11 13 8 

. II 670 
121 '1561 

959 
98 194 1400 
3 6 86 
1 3 6') 

Kat 

I II 

i OOS. as ap 

Cs 

Föhad~ 
t. t.; Abna 
katonai Íro 

Szárnys 
TestOrs 

felall.lí6l 
fala ll. 11 60. 
" altiszt; 
manya 1 ti 

I d I szaza ; 
tA had 

sege Al&re 

l 
Antal tbsz 
"Os. és 
Odön, lov 

Akad 
zerkar f," 
felügyeM 

" felügyelö: 
felügyelö 
felögyelö 
~(jt8chf'r 
Ago8t a 
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FÜGGELÉK 
K'atonai és polgári czímtár. 

I. KATONAI CZIMTÁR. 

Legfó'b b hadúr: 

Ő OS. és apost. kir. Felsége I. FERENOZ JÓZSEF. 

Cs. és kir. kö?tös hadsereg. 

Fó'hadsegédek: gróf Paa,,' Ede lov. táb., v. b~ 
t. t.; Ahnenburgi BoZfras Arthu,,' altb. v. b. t. t., a 
katonai iroda főnöke. 

Szárny segédek: 5 törzstiszt. 
Testőrség: a) Arcier testőrség; állománya 45 tiszt; 

feláll. 1763. b) ID. kir. testőrség; állománya 45 tiszt ~ 
feláll. 1760, c) Darabont-testőrség; állománya 6 tiszt, 
44 altiszt; feláll. 1767. d) Lovas testőr-század; állo
mánya 7 tiszt, 72 altiszt; feláll. 1849. e) Gyalog testőr
század ; állománya 6 tiszt, 248 al~}szt; feláll. 1802. 

cll hadsereg főfelügyelője: O cs. és kir. Fen
sége .Alb1·echt főherczeg, tbn., beosztva: br. SchönfeZd 
Antal tbsz . 
.. Cs. és kir. hadügyminiszter: Krieghammer 
Odön, lov. tábo v. b. t. t. 

til hadügyminiszteri1JJm segédközegei: A ve
zérkar főnöke: br. Beck Frigyes tbsz. -- Gyalogsági 
felügyelő: . . . . . . . . . . - Tüzérségi 
felügyelő: lov. Ludvig Károly alt. - Hadmérnöki 
felügyelő: nordenaui Beck Ottó alt. - Lovassági 
felügyelő br. Gagern Ottó altb. - Vonatfelügyelő : 
L,atscher Jánós alth. - Pótlovazási felügyelő: Némethy 
Agost alth. - Utászfelügyelő : Latscher Gyu, la, tb .. 
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Vezér épitész-mérn~~: Woat Mik8a tb. Egészségügyi 
-csapatparancsnok . Ohme Ferencz ezredes. - Ap08toli 
tábori püspöki helynök: dr. Beloputoczky Kálmán 
püspök. - Hadi levéltári igazgató: Wetzer Leander 
tb. - Műszaki és közigazg. katonai bjzottság. Elnök: 
Vogl Gyulla altb., - Katonai egészségügyi bizottság. 
Elnök: Riedl A1"rnin vezértörzsorvos. - Katonai 
földrajzi intézet. Igazgató: lovag Arbter Emil altb. -
Katonai legfőbb törvényszék. Főnök: Watteck Józse! 
alt. - Szakszámvevőség főnöke: Schmied 08wald 
mini szteri tanácsos. 

Hadtest-parancsno kság O k. 

1. hadtest: !1-rakkóban. Területe: Nyugati Galiczia, 
'Szilézla és Ej szak-Morvaország ; az 1., 13., 20., 54., 
56., 57., 93. és 100. sz. gyal. ezre hadkieg. területe. 
Par. br. Albori Jenő altbn. 

2. hadtest: Béc8ben. Területe: Alsó-Ausztria és Dél
Morvaország; a 3., 4., 8., 49., 81., J~4. és 99. sz. gyal. 
-ezre hadkieg. területe. Par.: grf. Uxküll-Gyllenb1'and 
Sándor altbn. 

3. hadte8t: Gráczban. Területe: Stájerország , 
Karinthia, Krajna, Triest, Istria, Görz és Gradiska; 
a 7., 17., 27.,47., 87. és 97. gyalog-ezred hadkieg. 
területe. Par.: br. Reinliinder Vilmo8 tbsz. 

4. hadte8t: Budapesten. Területe: Magyarország; 
a 6., 23., 32., 38., 44., 52., 68., 69. és 86. sz. gyal. ezre 
hadkieg. területe. Par.: herczeg Lobkowitz Rezső tbsz. 

5. hadte8t: Pozsonyban. Területe: Magyarország; 
a 12., 19., 26., 48., 71., 72. és 76. sz. gyal. ezre hadkieg. 
területe. Par.: Ö cs. és kir. Fensége F1'igye8 fő
herczeg tbsz. 

6. hadte8t: Kas8án. Területe : Magarország; az 5., 
25., 34., 60., 65., 66., 67. és 85. sz. gyal. ezre hadkieg. 
területe. Par.: Mádi Kovác8 Gyö'1'gy altbn. 

7. hadte8t: Temesvárt. Területe: Magyarország; 
a 29., 33., 37., 39., 43., 46., 61., 83. és 101. sz. gyal. ezre 
hadkieg. területe. Par.: br. Waldstiitten ,Jáno8 tbsz. 

. had 
11., 28., i 
hadlrieg. 

9. hadt 
a 18., 21 
hadkieg. 

10. hac 
a 9., 10., 
kieg. teri 

n. haó 
es Buko' 
gyal. ez 
Graetz 

12. h 
a 2" 31. 
hadkieg. 

13, ha 
f . vonorsza, 

hadkieg. 
H. h 

Vorarlb 
gyal. ez 
Par. : 

15. 
Hercze 
herczeOl o 
br. Ap 

Ka/q 
Dalmác 
Rhonfe 

Gya 
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8. hadte8t: Prágában. Területe: Csehország; fl 

11., 28., 35., 73., 75., 88., 91. és 102. sz. gyal. ezr. 
badkieg. területe. Par.: gr. Grünne Fülöp tbsz. 

9. hadtest: Josefstadtban. Területe: Csehország; 
a 18., 21., 36., 42., 74., 92., 94. és 98. sz. gyal. ezr. 
hadkieg. területe. Par.: Mel'ta Emanuel altb. 

10. hadtest: P1·zemyslben. Területe: Közép-Galiczia ; 
a 9., 10., 40., 45., 77., 89. és 90. sz. gyal. ezre had
kieg. területe. Par.: Galgótzy Antal altb. 

11. hadtest: Lembergben. Területe: Keleti-Galiczia 
és Bukovina; a 15., 24., 30., 41., 55., 58., 80. és 95. sz. 
gyal. ezre hadkieg. területe. Par.: herczeg Windi8ch
Graetz Lajos lov. tb. 

12. hadtest: Nagy-Szebenben. Területe: Erdély; 
a 2., 31., 50., 51., 62., 63., 64. és 82. sz. gyal. ezr. 
hadkieg. területe.Par.: Galanthai Galgóczy Tivadaralt. 

13. hadtest : Z ág1·ábba.n. Területe: Horvát- és SzIa
v.onország; a 16., 53., 70., 78 .• 79. és 96. gyal. ezre 
hadkieg. területe. Par.: br. Bechtolsheim Antal lov. tb. 

14. hadtest: Innsbruckban. Területe: Tirol és 
Vorarlberg, Felső-Ausztria és Salzburg; a 14. és 59. 
gyal. ezre és a tiroli vadász-ezred hadkieg. területe. 
Par.: Reiche,,' József tbsz. 

15. hadtest: Sarajevoban. Területe: Bosznia és 
Herczegovina; az 1., 2., 3.,4., 5., Ö., 7. és 8. sz. bosznia
herczegovinai zászlóaljak hadkieg. területe. Par. : 
br. Appel János lov. tb. 

Katonai hadparancsnokság Zá1·ában. Területe: 
Dalmáczia; a 22. sz. gyal. ezre hadkieg. területe. Par 
Rhonfeldi David Emil tbsz. 

Gyalog-hadosztály- s dandárparancsnokBágok: 

1. gy. hdoszt.: Sarajevo. 1. ddr: Plevje. 2. ddr: 
Sarajevo. 7. hegyi ddr: Sarajevo. 8. hegyi ddr : Foca. 

2. gy. hdoszt.: J aroslau. 3. ddr: Rzesz6w. 4. ddr: 
Jaroslau. 

3. gy. hdoszt.: Linz. 5 ddr: Linz. 6. ddr: Salzburg. 
4. gy. hc.loszt.: Brünn. 7. ddr : Znaim. 8. ddr : Brünn. 

20 
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5. gy. hadoszt. : OlmiHz. 9. dell': Olmütz, 10. ddr: 
Troppau. 

6. gy. hdoszt. : Grácz. 11. cldr: Gráez, 12. ddr: Kla-
genfurt. 

7. gy. hdoszt.: Eszék. 13. ddr: Eszék. 14. ddr: 
Pétervárad. 

8. gy. hdoszt.: Innsbruck. 15. ddr: Innsbruck, 
J. 6. ddr: Trient. 

9. gy. hdoszt.: Prága. 17. ddr és 18. ddr: Prága. 
10. gy. hadosztály: J osefstadt. 19. ddr: J osefstadt. 

~O. ddr: Königgratz. 
11. gy. hdoszt.: Lemberg. 21. ddr. és 22. ddr: 

Lemberg. 
12. gy. hdoszt. : Krakkó. 23. ddr. és 24. ddr: Krakkó. 
13. gy. hdoszt.: Bécs. 25. ddr. és 26. ddr: Bécs. 
14. gy. hdoszt.: Pozsony. 27. ddr : Pozsony. 28. ddr: 

Sopron. 
15. gy. hdoszt.: Miskolez. 29. ddr: Ungvár. 30. 

ddr: Miskolcz. 
16. gy. hdoszt.: N.-Szeben. 31. ddr: Brassó. 32. ddr: 

N.-Szeben . 
. 17. gy. hdoszt.: N.-Várad. 33. ddr: N.-Várad. 

34. <ldl': Arad. 
18. gy. hdoszt.: Mostár. 1. hegyi ddr: Mostál'. 

2. hegyi ddr: Trebinje. 3. hegyi ddr: Nevesinje, 6. hegyi 
ddr. Bilek. 

19. gy. hdoszt.: Pilsen. 37. drr: Pilsen. 38. ddr: 
Budweis. 

20. gy. hdoszt. (csak hadjárat alkalmával állít
tatik fel). 39. ddr: Dolnja-Tuzla (15. hadtestnél) 40. d(lr: 
Banjaluka (15. hdt.). 

21., 22. és 23. gy. hdoszt. (csak hadjárat al
kalmával állíttatnak fel). 

24. gy. hdoszt.: Przemysl. 47. adr és 49. ddr: 
Przemysl. 

25. gy. hc1oszt.: Bécs. 49. ddr és 50. ddr: Bécs. 
26. gy. hdoszt. (csak hadjárat alkalmával áll. fel). 
27. gy. hdoszt.: KassUt. 53. cldr Kassa, 54. ddr: 

Lőcse. 

28. gy 
ddr: Lai 

29. gy. 
stadt. 58. 

30. gy. 
60. ddr: 

31. gy. 
Budapest. 

32. gy 
Budapest. 

33. gy. 
Kom 

,34. gy. 
68. ddr: 

35. gy 
Fehérvár. 

36. gy. 
Zágráb. 

Hadosz 
ddr: Zar 

Lovas 
StanisIau, 

Lov. h 
20. ddr: :K 

Lov. hd 
Lov.hdo 

14. ddr: 

Törzsek: 
pest; 5. Jal 
9. Pal'dubit 
13. Stanisi 
17. Bécs; 
val állíttat 
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28. gy. hdoszt.: Laibach. 55. ddr: -Trieszt. 56. 
ddr: Laibach. 

29. gy. hdoszt.: Theresienstadt. 57 ~ ddr Theresien
stadt. 58. ddr: Reichenberg. 

30. gy. hd oszt. : Lemberg. 59. ddr: Czernovitz, 
60. ddr; Lemberg. 

31. gy. hdoszL: Budapest. 61. ddr és 62. ddr: 
Budapest. 

32~ gy. hdoszt.: Budapest. 63. ddr és 64. ddr: 
Budapest. 

33. gy. hdoszt.: Komárom. 65. ddr -és 66. ddr: 
Komárom. 

,34. gy. hdoszt.: Temesvár. 67. ddr: Temesvár, 
68.' ddr: Fehértemplom. 

35. gy. hdoszt.: Kolozsvár. 69. , ddr: Gyula
Fehérvár. 79. ddr: Kolozsvár. 

36. gy. hdoszt.: Zágráb. 71. ddr: Fiume 72. ddr: 
Zágráb. 

lIadosztály köteléken kívül: 94. ddr: Cattal·o. 96. 
ddr: Zara. 

Lovas hadosztályok. 

Lovas hadoszt. : Lemberg (11. hadtest), 13. ddr.: 
Stanisiau, 15. ddr: Tarnopol, és 21. ddr: Lemberg. 

Lov. hdoszt. : Krakkó (1. hadtest), 11. ddr: Tarnow, 
20. ddr: Krakkó. 

Lov. hdoszt. : Bécs (2. hdt.), 10. és 17. dandár: Bécs. 
Lov. hdoszt. : J aroslau (10. hdt.), 5. ddr: J aroslau, és 

14. ddr: Rzeszów. 

Lovas dandárok. 

Törzsek: 1. és 2. (1. 19. delr.) 3. Marburg; 4. Buda
pest; 5. J aloslau ; 6. J\1iskolcz ; 7. Temesvár; 8. Prága; 
9. Pardubitz ; 10. Bécs; 11. Tarnow; 12. N .-Szeben ; 
13. Stanislau ; 14. Rzeszów; 15. Tarnopol ; 16. Pozsony; 
17. Bécs; 18. Budapest; 19. (csak hadjárat ~kalmá
val állíttatik fel); 20. Krakkó és 21. Le1?berg. 

20* 



Gyalog e?tredek. 
(Csák6, sötétkék kabát sima gombokkal, világoskék pantalló, illetve magyar nadrág, 

kékszürke köpeny.) 1_ 
~~~ 

A törzs A kieg. keret A hajtóka 'o ,~ ..... 
Az ezred neve -., r--.. ~'ca ., 

állomáshelye állomáshelye szine -t'I -=0 J€l1l ~~., 
,.Q~ 

1 Császár _ - - --- --- -- . 1716 TToppau Troppau sötétpiros 
~ II. Mikl6s orosz czár --- 1741 Bécs Brassó császársárga 
3 Károly főherczeg _ _ __ . ___ 1715 Bécs Kremsir égszinkék 
4 Hoch- und Deutschmeister 

(J enő főherczeg) --- -- - 1696 Iglau Bécs égszinkék 5 Braumüller 176~ Miskolcz Sz.-Németi ' . --- -- --- rozsaSZln 6 1. Károly, román király ___ 176~ Budapest Uj vidék rózsaszin 7 gr. Khevenhüller ___ _ __ 1691 Graz Klagénfurt sötétbarna 8 Károly István főherczeg ___ 1649! Brünn Brünn fűzöld 9 gr. Clerfayt ___ ___ _ __ 17~5 Przemysl Stryj almazöld 10 II. Oszkár Frigyes, svéd s 
norv. kir. --- --- --- 1715 Jaroslau Przemsyl papagáj zöld 11 György, szász herczeg _ _ __ 16~9 Budweis Pisek hamuszin 

1~ Kovács ___ .. __ ___ _ __ 170~ Komárom Komárom sötétbarna 13 Jung-Starhemberg 1814 Krakkó Krakkó ' . - -- --... rozsaSZln 14 Ernő Lajos hesseni nhercz. 1733 Bozen Linz fekete 15 Adolf, luxemburgi nagyhercz., , 

nass. hercz. ___ --- --- 1701 Lemberg Tarnopol buzérvörös 

16 br. Giesl -.o" _ - - -- - --- 1703 Belovár Belovár kénsárga 17 br. Kuhn __ --- --- --- 1674 Klagenfurt Laibach vörösbarna 18 Lipót Salvator főherczeg ___ 168~ Therezienstadt Königgratz sötétvörös 19 Ferencz Ferd. főherczeg __ 1734 Komárom Győr égszinkék 20 Henrik, porosz herczeg 1681 Krakkó Új-Sandec rákvörös 
TrR.l1n A ,..,r...r.. 

,.Q 

El ~ 
o ~ 
bO· ... 

t'I 
~l1l 

s. 
s. 
f. 

s. 
s. 
f. 
f. 
s. 
s. 

f. 
s. 
s. 
s. 
s. 

s. 

f. 
f. 
f. 
f. 
s. 

CJ..:) 
o 
00 



16 br. Giesl -~.- -- - --- --- 1703 
17 br. Kuhn __ --- --- --- 1674 
18 Lipót Salvator főherczeg ___ 1682 
19 Ferencz Ferd. főherczeg __ 1734 
20 Henrik, porosz herczeg -- , 1681 
21 gr. Abensberg és Traun_ ._ 1733 
22 gr. Lacy ___ ___ ___ _ __ 1709 
23 L Lajos Vilmos, baden-badeni 

őrgróf --- -- - --- --- 1814 
24 br. Reinlander _ --- --- 1662 
25 br. Pürcker __ - - - - - - -- - 1672 
26 Mihály, orosz nagyherczeg 1717 
27 II. Lipót, belga király_ -- - 1682 
28 I. Humbert, olasz király_ 1698 
29 br. Loudon __ --- - - - --- 1704 
30 Vacat _ --- - - - - - - -- - 1725 
31 Frigyes Vilmos, meklenburg-

streliczi nagyherczeg ___ 1741 
32 Mária Terézia, császárné és 

királyné_ --- --- --- 1741 
33 II. Lipót császár _ -- - --- 1741 
34 L Vilmos, német császár és 

porosz király ___ --- -- - 1734 
35 br. Sterneck ___ --- --- 1683 
36 gr. Browne __ -- - -- -- - 1683 
37 József Főherczeg --- --- 1741 

I ,>~·~t( .... lt~::lH ... 1 
:J .... ""'Ct 1 

/

11_";: ........... "' ...... -c.. ........ 
.. ~ .. -~l<.l<:cS 
.... i. ....... !:7,. 

~ .... .s-...... .,. .... <-.1I 

Belovár Belovár 
Klagenfurt Laibach 
Therezienstadt Königgratz 
Komárom Győr 
Krakkó Új-Sandec 
Kuttenberg Czaslau 
Z ara Spalato 

Budapest Zombor 
Lemberg Kolomea 
Losoncz Losoncz 
Esztergom Esztergom 
Laibach Grácz 
Trient Prága 
Pétervárad N . -Becskerek 
Lemberg Lemberg 

N.-Szeben N.-Szeben 

Plevlje Budapest 
Arad Arad 

Lőcse Kassa 
Pilsen Pilsen 
Reichenberg Jungbunzlau 
Nagyvárad Nagyvárad, 

-----~.-"- - - ... -

J.I ,U"H';'ij~ .. ,.Jé:1 ....... ~ .2"'Z_.~ 
S«-> ,,ó", .•• , .-., •. -
"-óSZ:OFII' •. *",,SI'!Si ... 

.,-.,.:..lc.r.. • . • " 

kénsárga. 
vörösbarna 
sötétvörös 
égszinkék 
rákvörös 
tengerzöld 
császársárga 

cseresnyevörös 
hamuszin 
tengerzöld 
fekete 
császársál'ga 
fűzöld 
világoskék 
csukaszin 

császársárga 

égszinkék 
hamuszin 

buzérvörös 
rákvörös 
halványvörös 
skarlátvörös 

f. 
f. 
f. 
f. 
s. 
f. 

f. 
f. 
f. 
s. 
s. 
f. 
f. 
s. 

f. 

s. 
f. 

f. 
s. 
f. 
s. 
f. 



.. 

~o 
pa - . 'o N 
~ltl 

38 
3n 
40 
41 

Az ezred neve 

br. ~Iollinary 
Alexis, orosz nagyherczeg 
Vacat _ 
J "f"h eno o, erczeg. ___ _ __ 

4g I Elnő Agost, cumberlandi, 

4 '~ 
ÖJ 

44 

bl'aunschw. és lüneb. hg. 
gr. Grünne 
Albrecht főherczeg _ 

45 Fl'igyes Agost, szász herczeg 
4·6 I br. Fejél'váry __ _ 
47 
48 
49 
50 
51 
5~ 
53 
54-

br. Beck 
Ernő főherczeg_ 
br. Hess 
Frigyes Vilmos L., badeni nhg. 
br. Bils_ 
Frigyes főherczeg __ _ 
Lipót főherczeg __ _ 
gr. Starhemberg Rüdiger 
Ernő 

55 I ur. l\IerkL_ 
51; I gr. Daun ___ __ 
57 I Szász-coburg-saalfeldi herczeg 

• 

I ...... 

I """" cl> 1> ..... '+-< 
'Q) :::: ~ 
!>o·ce """" 

........ ~O 
Cl>cl>"""" 
~.Q.;g 

1814 
1756 
1733 
1701 

1685 
1814 
1744 
1816 
176~ 
168~ 
1798 
1715 
176~ 
170~ 
1741 
1741 
1661 

1799 
1684 
1689 

I ~81 Laj.os S,,:~.vator főherczeg --- 1763 
09 RaIner foherczeg ___ ___ 168~ 
60 : br. Appel ___ ___ __ _ ___ 1798 
61 I Vacat --- .-- --- - 1798 
6~ , Lajos, bajor herczeg __ ___ 1798 

__ _ _ . _ _. '1 _ ~ .ra..r.IIoJ"'l. 

A törzs 
állomáshelye 

Budapest 
Debreczen 
Jaroslau 
Czernovitz 

Königgratz 
Fehértemplom 
Pécs 
Przemysl 
Bécs 
Grácz 
Pozsony 
Krems 
Brassó 
Kolozsvár 
Budapest 
Zágráb 
Olmütz 

Tarnopol 
Krakkó 
Tarnow 

Przemysl 
Salzburg 
Eger 
Temesvár 
M.-Vásárhely 
~ , 

A kieg. keret 
állomáshelye 

Kecskemét 
Debreczen 
Rzeszow 
Czernovitz 

Theresienstadt 
Karánsebes 
Kaposvár 
Sanok 
Szeged 
Marburg 
N.-Kanizsa 
St.-Pölten 
Gyulafehérvár 
Kolozsvár 
Pécs 
Zágráb 
Olmütz 

Brzezany 
Wadovicze 
Tarnow 

Stanislau 
Salzburg 
Eger 
Temesvár 

I 

M.- Vásárhely 

,t:J 

A ha:jtóka 
SZlne 

S cl> 
o ~ 
b.Q· ... 

N <00 

fekete s. 
skarlátvöl'ös f. 
világoskék s. 
kénsárga I f. 

narancssárga f. 
cseresnyevörös s. 
buzérvörös s. 
skarlátvörös s. 
papagájzöld s. 
aczélzöld f. 
aczélzöld s. 
csukaszin f. 
papagájzöld f. 
hamuszin s. 
sötétvörös s. 
sötétvörös f. 
almazöld f. 

vörösbarna s. 
aczélzöld s. 
halványvörös s. 

fekete f. 
narancssárga s. 
aczélzöld f. 
flÍzöld s. 
fiízöld f. 
- - _______ ,_ ! _a ..... _ .; 

~ 
~ 

O 

J 



• ~ •• :a..~ .... :::: .... , • " ... ~:: . .:.-'. .. : ... ~...: .. -~ .... 

58 Lajos Salvator főherczeg --- 1763 Przemysl Stanislau fekete f. 
59 Rainer főherczeg ___ 168~ Salzburg Salzburg 

, 
--- narancssarga s. 

60 br. Appel --- --- - --- --- 1798 Eger Eger aczélzöld f. 
61 Vacat_ --- --- --- --- 1798 Temesvár Temesvár fűzöld s. 
6~ Lajos, bajor herczeg ___ - - - 1798 M.-Vásárhely M.- Vásárhely fllzöld f. 
63 Pál Alexandrovics oros7. nh. 1860 Besztercze Besztercze 

, 
f. narancssarga 

64 Károly Sándor, szász-weimar-
eisenachi nagyherczeg _ 1860 Sarajevo Szászváros 

, 
narancssarga s . 

65 Laj os Viktor főherczeg 1860 Ungvár I Munkács • halványvörös s. -- -
66 IV. Ferdinand, tosk. nhg. 1860 Bécs Ungvár halványvörös f. 
67 br. Kray --- - -- --- --- 1860 Eperjes Eperjes rákvörös f. 
68 Reicher --- --- --- --- 1860 Bécs Szolnok vörösbarna s. 
69 gr. JellaCié ___ 

~ -- - --- - -- 1860 Budapest Székesfehél'vál csukaszin f. CI'; 

70 br. Philippovié_ 1860 Pétervárad Pétervárad tengerzöld ~ 
- - - - - - s. ~ 

71 Galgótzy --- - - -- - - 1860 Bécs Tl'encsén rákvörös s. 
7~ Dávid --- - - --- --- 1860 Pozsony 1?ozsony világoskék s. 
73 Vilmos, württembergi herczeg 1~60 Prága Eger cseresnyevörös s. 
74 br. Bouvard --- --- --- 1860 Josefstadt Jicin buzérvörös f. 
75 IX. Keresztély, dán király 1860 Neuhaus Neuhaus világoskék f. 
76 br. Salis-Soglio -- -- - - - - 1860 Sopron Sopron csukaszin s. 
77 Fülöp, württembergi herczeg 1860 Przemysl Sambor cseresnyevörös f. 
78 br. Sokcevié - --- --- 1860 Eszék Eszék vörös bal'na f. 
7~ ) gr. Jellaci é 1860 Fiume I 

Otocaé almazöld f. -- - --- - -- I 
80 I Arnulf, bajor herczeg _ --- 1860 Lemberg Zloczow skarlátvörös f. 
Xl br. Waldstatten --- __ _ o 1883 Bécs Iglau karmazsinvör. f. 
S~ lJ r. SGhönfeld --- --- - -- 1883 Gyulafehérvár Sz.-U dval'hely karmazsinvör. f. 
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• . -
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'0 I ,~-

Az ezred neve ~~~ ~ . 
-~ -s::o o cll 

~ ~a:>+'> 
~,.Q~ 

~ 
83 gr. Degenfeld-Schomburg ___ 1883 
84 Vacat_ --- --- - -- --- 1883 
85 lovag Kees ___ --- --- --- 1883 
86 Forinyák __ - -- --- --- 1883 
87 Hohenlohe - Schillingfürst 
88 herczeg __ --- --- --- 1883 

lj br. Teuchert-Kauffmann ___ 1883 I 

89 Vacat_ - -~- --- _.~ - --- 1883 
t!N 90 Windisch-Graetz herczeg ___ 1883 ....... 91 lovag Fröhlich _ 1883 00 --- ---

9~ br. König - -- --- --- --- 1883 
93 br. Joelson --- --- --- 1883 
94 Vacat ___ -_. - --- --- --- 1883 
95 lovag Rodakowski ___ --- 1883 

~ 
96 br. Ramberg_ --- --- -- - 1883 
97 br. Waldstatten --- --- 1883 
98 Stránsky ___ ___ ___ _ __ 1883 

~ 99 I. György, görög király __ 1883 
100 Krieghammer ___ ___ _ __ 1883 
101 Sergi usAlexandrovitsch,orosz 

nagyherczeg --- --- --- 1883 
100 br. Catty ___ --- --- --- 1883 

L 

A törzs A kieg. keret 
állomáshelye állomáshelye 

Szeged Szombathely 
Mostál' Bécs 
Kassa Márm.-Sziget 
Budapest Szabadka 

Trieszt Cilli 
Prága Beraun 
Jaroslau Gr6deck 
Rzezow Jaroslau 
Prága Budweis 
Theresienstadt Komotau 
Olmütz M.-Schönberg 
Josefstadt Turnau 
Stanis]au Czortkow 
Károlyváros Károlyváros 
Pola Triest 
Olmütz Hohenmanth 
Kloster bruck Znaim 
Krakkó Teschen 

Zágráb Csaba 
Prága Beneschau 

I -~~ ~ ~'ro Ő 
~ '4l ct! ~ '-o} 

.~ ~S ~~~!XI 
~ tlO o - ~~ -- -
~ ..... :ti aS 
~ ~o S ~oicr5~ 
C ~ ~ ..z 

cl) o ~ 

~ É!-S 
00 

II! • 

,.Q 

A hajt6ka el ~ 
o.~ 

szine ~~ 

~Cll 

sötétbarna f. . .. 
karmazslnvor., s . 
almazöld s. 
amarantvörös s. 

tengerzöld f. 
bord6vörös f. 
bordóvörös s. 
amarantvörös s . 
papagájzöld s. 
fehér f. 
sötétbarna s. 
fehér s. 
amarantvörÖH f. 
amarantvörös f. , . 
rozsaSZln f. 
világosdrap f. 
kénsárga s. 
világosdrap s. 

kénsárga f. 
tengerfüzöld s. 
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Vadászok. 
(Kalap fekete tollbokrétával, csukaszinű kabát és zubbony 
fűzöld hajtókával, sárga gomb, és pedig a tiroli vadász 
ezrednél simán, a tábori vadász zász16aljaknál számozva, 
csukaszinű pantalló fűzöld szegélylyel az oldalvarrásokon, 

kékszürke köpeny.) 
aj Tiroli császár vadász ezred (1813). 

Ezred-törzs: Innsbruck; kieg. par.: Innsbruck, 
Brixen, Trient és Hall. 
1. zlj. Bregenz, 7. zlj. Brixen, 13. zlj. Hall, 
2. « } 8. « Bécs, 
3. « Inns bruck, 9. « Rovereto, 
4. « 10. « Riva, 

14. «} 
15. « Linz, 
16. « 

5. « }Bé 11. « } T' t 
6 cs 12 rJen , • « • « 

b J Tábori vadász zászlóaljak. 
S Törzs Kiegészítő S Törzs Kiegészítő ,~ ,~ 

~ állomáshelye keret ~ állomáshelye keret rn rn 

1 Nevesinje Theresienst. 17 Brünn Brünn 
9:!Kaaden Königgratz 19 Dolnja-Tuzla Károlyváros 
4Przemysl Rzeszów 9:!0 Tarvis Trieszt 
5 Jagerndorf Olmütz 9:!1 Brünn Bécs 
6 Prachatitz Pilsen 29:! Prag Eger 
7 Görz Laibach 9:!3 Abrudbáuya M.-Vásárhely 
8 Judenburg Klagenfurt 9:!4 Sz.-Fehérvár Budapest 
9Villach Grácz 9:!5 Ung. Hrad. Brünn 

10 Steyr St.-pölten 28 N.-Szeben N.-Szeben 
11 Sopron Győr 9:!9 Lőcse Losoncz 
19:! Reichenberg Jungbunzlau 30 Lemberg Stanislau 
13 Bochnia Krakkó 21 Görz Otocaé 
16 Krakkó Troppau 39:! Igló Eperjes 

Boszrtia-herczeyovinai gyal. ezredek. 
(Fez, világoskék kabát alizarinvörös hajtókával és sárga szá
mozott gombokkal. világoskék pantalló, kékszürke köpeny.) 

i Száma. I i i A törzs A kiegészitö keret 
állomáshelye 

1. 
9:!. 
3. 
4. 

Bécs 
Banjaluka 
Budapest 
Bécs 

Sarajevo 
Banjaluka 
Dolnj a-'fuzia 
Mostar 



LO'IJ(;f;S e~,.edel~. 

csizma-nadrággal, sötétbal'na köpeny.) 

A törzs A keret A hajt6ka ..cG;) 

El = 
szine 

o· ... 

állomáshelye 
bO~ 
-< 

Theresienstadt Theresienstadtl sötétvörös f. 
Olinütz Olmütz fekete f. C:J,.j 

Stockerau Stockerau sötétvörös s. ~ 

~ 
Bécs-Ujhely Bécs-Uj hely füzöld f. 
Marburg Marburg császársárga f . 
Brünn Brünn _ . 'fekete s. 
Brandeis Elm. Alt-Bunzlau kénsárga f. 
Parduhitz Königgrö'tz skarlátvörös s. 
Brzezany Czernovitz fűzöld s. 
rrarnopol Kolomea kénsárga s. 
Grodek Lemberg skarlátvörös f. 

'~akk6 Krakk6 ' , , csaszarsarga s. 
B.p~ Bécs buzérvörös f. 
)D8,ttau l Klattau buzérvörös I 8 . Enns Wels fehér s. 

b) Huszar ezredek. 

_~1ie, sötétkék zubbony, buzérvörös magyar nadrág, sötétbarna köpeny) . 

Az attila \ A. csák6 la G;) 

__ ~ __ ~ ____ I o·s bP~ 
~ 

A törzs A keret 

szine 



.... ,-. -, ... -~ 
... ..... -' .. -.' .... -: 

b) Huszar ezredek. 

, :-.-., ... . ~ ........ ~ .., .. 
I 

., I •• ~, .......... . 

''''''''" c..'" 1 .... 

(Csákó, attila, mente, sötétkék zubbony, buzérvörös magyar nadrág, sötétbarna köpeny). 

Az ezred neve 

1 Császár _ __ ___ __ _ _ __ 
2 Frigyes Lipót porosz herczeg 
3 gr. Hadik ___ _ _ _ __ __._ 
4 Arthur, connaughti és 

strathearni herczeg__ _ __ 
5 gr. Radetzky ___ ___ _ __ 
6 II. Vilmos, württembergi kir. 
7 II. Vilmos, német császár és 

porosz király ___ ___ _ __ 
8 gr. Pálffy __ _ _. _ ___ _ __ 
9 gr. Nádasdy _ . __ _. _ _ __ 

10 III. Frigyes Vilm., porosz kir. 
11 Windisch-Gratz hg __ _ 
12 Albert Eduard, wale::;i herczeg 
13 (Jász-Kun) ___ ___ _ _ _ __ 
14 Vladimir, orosz nagyherczeg 
15 gr. ~ álffy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 
16 . gr. Uxküll-Gyllenband __ _ 

1756 
1743 
1702 

1734 
1798 
1734 

1798 
1696 
1688 
1741 
1762 
1800 
1859 
1859 
1701 
1798 

A törzs A keret 

állomáshelye 

Brassó 
Nagy-Szeben 

Arad 

Szabadka \ Szabadka 
Pozsony 

Rzeszów Kassa 

Bécs Bécs 
Klagenfurt Klagenfurt 
Sopron Sopron 

Nyiregyháza 
Szombathely 

Gyöngyös I Gyöngyös 
Kecskemét Kecskemét 
Czernovitz INyiregyh. 
N.-Várad Debreczen 

Budapest 

Az attila A csákó 

szine 

..cll) 
S ~ o· ... 
0.0 N 

00 

<: 

sötétkék sötétkék s. 
világoskék fehér s. 

s. k. fehér s. 

v. k. buzérvörös f. 
s. k. buzérvörös f. 
v. k. hamuszin s. 

v. k. világo8kék f. 
s. k. buzérvörös s. 
s. k. fehér f. 
v. k. világoskék s. 
s. k. hamuszin f. 
v. k. fehér f. 
s. k. sötétkék f. 
v. k. buzérvörös s. 
s. k. hamuszin s. 
v. k. hamuszin f. 
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5 
6 
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8 
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10 
11 
1~ 

13 

~~==~--------------~--

c) Dsidás ezredek. 

(Czapka, világoskék -uhlanka és prémes uhlanka buzérvörös szegélyezéssel, buzérvörös 
csizma-nadrág, sötétbarna köpeny.) 

I ...... 

I 
• ,~ CD A törzs A keret :>;:::::'H .Q 

A czapka S ~ 
Az ezred neve 

,~,~ ~ 

~=o szine I g,.~ ...... ~-+" 

állomáshelye ~ .Q ee 
~ -+" ~r:Ll 

Otto főherczeg __ ._ --- --- 1791 Krakkó Krakkó császársárga s. 
Schwarzenberg herczeg ___ 1790 Tarnow Tarnow sötétzöld s. 
Károly főherczeg __ --- --- 1801 LaIÍcut LaIÍcut buzérvörös s. 
Császár --- --- --- --- 1813 Zólkiew Lembel'g fehér s. 
II. Miklós, orosz czár_ --- 1848 Varasd Varasd világoskék s. 
II. József császár ___ 1688 Jaroslau Przemysl ' , , f. --- csaszarsarga 
Károly Laj os főherczeg --- 1758 Lemberg Brzezan sötétzöld f. 
br. Bamberg ___ --- --- 1718 Stanislau Stanislau buzérvörös s. 

} Fel lettek oszlatva. 
ll. Sándor, orosz czár ___ 1814 Przemysl Stryj cseresnyevörös f. 
II. Ferencz, mindkét Siczilia 

királya ___ --- 1854 Székesfehérvár Székesfehérvár sötétkék s. --- ---
gr. Nostitz-Rienek --- 1860 Zloczow Zloczow sötétkék f. ---

I 
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Tüzét" dandárok. 

l-től 14. számig a hasonszámú hadtestparancsnokságok 
székhelyén, kivéve a 14. tüzér dandárt, mely békében a 2. 

számú hadtestparancsnokság alá van rendelve . 

a ) Hadtest tüzérezredek • 

(Csákó 16szőrforgóval, sötétbarna kabát skarlátvörös haj
tókával, sárga számozott gombokkal, világoskék csizma

nadrág, kékszürke köpeny.) 

1. Fischer, törzs: Krakkó; 2. Weigl, törzs: Bécs; 
3. Vilmos főh., tÖl'ZS: Grácz; 4. , törzs: 
Budapest; 5. Albrecht főberczeg, tÖl'ZS: Pozsony; 
6. br. Tiller, törzs: Kassa; 7. Lipót bajor hercz. 
törzs: Temesvár; 8. Osászár, törzs: Prága; 9. hercz. 
Lichtenstein J. Venczel, törzs: J osefstadt; 10. Luit
pold bajor hg., törzs: Przemysl; 11. br. Smola, törzs: 
Lemberg; 12. Kreutz, törzs: N.-Szeben; 13. hercz. 
Lobkowitz, törzs: Zágráb; 14. lov. Ludwig törzs: 
Bécs. 

b) Hadosztály tüzér-ezredek. 

(Öltözék mint a hadtest tüzér ezredeknél.) 

1. Wadowice, 2. Olmütz, 3. Krakkó, 4. Bécs, 5. 
Brünn, 6. Bécs, 7. Laibach, 8. Radkersburg, ,9. Kla
genfurth, 10. Budapest, 11. Budapest, 12. Örkény, 
13. Somorja, 14. Pozsony, 15. Komárom, 16. Edelény,. 
17. Rimaszombat, 18. Igló, 19. Nagy-Várad, 20. Te
mesvár, 21. Lugos, 22. Rokycan, 23. Prága, 24. Prága,. 
25. Josefstadt, 26. Theresienstadt, 27. Königratz, 28. 
Przemysl, 29. J aroslau, 20. Plozemysl, 31. StanisIau,. 
32. Lemberg, 33. StanisIau, 34. Brassó, 35. Kolozs
vár, 36. Nagy-Szeben, 37. Görz, 38. Eszék, 39. Ká
rolyváros, 40. Linz, 41. Salzhurg, 42. Bécs. 
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c) Hegyi üteg-osztály. 

Trient. 

d ) Vártüzér ezredek. 

(Öltözék mint a hadtest tüzér , ezredeknél, de világoskék 
széles sl~arlátvörös szegélyzetű pantalló.) 

1 I o , , t·· 1 (í) , '.) , l' l' B' . . saszar, orzs ; .,"'. es u. zasz oa J ecs; 
2. Sponner, törzs; 1., 2. és 3. zlj. Krakkó; 3. herez. 
Kin8ky, törzs; 1. 2. és 3. zlj. Przemysl; 4. gr. Ool
leredo-Mel8, törzs; 1. és 2. zlj. Póla; 5. br. Rouv'roy'/ 
törzs és 1. zlj. Cattaro; 2. zlj. Ragusa ; 6. Kollarz:, 
törzs és 1. zlj. l(omároln; 2. zlj. Budapest. 

) O·· , II ' , t··' , l' l- k e na o var uzer zasz oa Ja : 
(Öltözék mint a vártüzér-ezredeknél.) 

1. Trient; 2. Gyulafehérvár; 3. Pétervárad. 

j ) Műszaki tüzérség. 

1. Tüzérségi szergyár és szertár, átvevő bizottság 
és műszaki tüzér század a bécsi arsenálban. 

2. Tüzérségi szertárak: Bergstadtl, Budapest, Bécs
Újhely mellett, Cattaro, Eszék, Gyulafehérvár, Grácz, 
Innsbruck, J osefstadt, Károlyváros, Komárom, Krakkó, 
Lemberg, Linz, Mostál', Olmütz, Pétervárad, Pola, 
Prága, Przemysl, Ragusa, Saraj evo, Temesvár, The
resienstadtban. 

3. Tüzérségi fiókszertárak : Arad, Bród, Castelnuovo, 
Franzenfeste, Kassa, Kufstein, Laibach, N agy-Szeben, 
Ó-Gradiska, Spalato, Trient, Trieszt, Zárában. 

4. Lőporgyár: Steinban és Blumauban. 

Utász zászlóaljak. (1805.) 

. (Csákó; csukaszin kabát aczélzöld hajtókával és fehér 
SIma gombokkal; csukaszin pantalló aczélzöld szegély

lyel; kékszürke köpeny.) 

1. Pozsony; 2. Linz; 3. Prága; 4. Pettan ; 5. KIos
terneuburg; 6. Krems; 7. Bud~pest; 8. Theresien" 

stadt; 
12. Kra1 
neuburg 

Szerti 

(Öltözék 
~.sillagol 

Az e. 
1., 2. 

(Csákó; 
sima g< 

M' I InG 

(Cs"ákó . 
SIma 
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stadt; 9. I~rakkó; 10. Przemysl; 11. Przemysl; 
12. I~l'akkó; 13. Hainbul'g; 14. Budapest; 15. Kloster-
neuburg. ' 

Szertár: Klosterneuburg. 

Vasuti és távirda ezred. (1883.) 

(Öltözék mint az utász ezredeknél, csakhogy a galléron a 
-csillagok mögött egy villámtól átczikázott szárnyas kerék 

van felvarrva.) 

Az ezred törzse: Korneuburg; keret: Korneuburg. 
1., 2. és 3. zlj.: Korneuburg. 

Egészségügyi csapatok. (1849.) 

(Csákó; sötétzöld kabát buzérvörös hajtókával és sárga 
sima gombokkal, kékszürke pantalló buzérvörös szegély

Iyel; kékszürke köpeny.) 

Minden helyőrségi kórháznál egy-egy osztag. 

Vonat-csapatok. (1771.) 

(Csákó; sötétbarna kabát világoskék hajtókával és fehér 
sima gombokkal, buzérvörös csizma-nadrág; sötétbarna 

köpeny.) 

I. ezred: Bécs. 2. osztály: Bécs, 3. osztály: Grácz, 
, 13. osztály: Zágráb, 14. osztály: Innsbruck, 15. osz· 
tály: Sarajevo. 

II. ezred: Budapest. 4. osztály: Budapest, 5. OS2l

tály: Pozsony, 6. osztály: Kassa, 7. osztály: Temes
vár, 8. osztály: N agy-Szeben. 

III. ezred: Lemberg. 1. oszt.: Krakkó, 8. osztály: 
Prága, 9. osztály: Josefstadt, 10. osztály: Przemysl, 
11. osztály: Lemberg. 

, Vonatosztagok : Sarajevo és Mostál'. 
Vonat-szertár: IClosterneuburg, vonatszertár-fiók: 

Budapest és Sarajevo. " 
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Katonai rendirség. 
(Csákó; sötétzöld kabát buzérvörös hajtókával és sárga 

gombokkal; kékszürke pantalló; kékszürke köpeny.) 

Egy-egy osztag Krakkó, Lemberg és Przemyslben. 

Katonai őrcsapat a bécsi cs. kir. polgári tör-
, 'k'l venysze ne . 

(Csákó; sötétzöld kabát violaszinü hajtókával és sárga 
gombokkal; kékszürke pantalló violaszinü szegélylyel; 

kékszürke köpeny.) 

Lótenyész-intézetek. ' 

aj Cs. kir. lótenyész-intézetek. 
(Öltözék mint a vonat ezredeknél, de sárga gombokkal.) 

Allami ménes: Radautzban és Piberben. 
Méntelepek : Drohovicze, Grácz, Klosterbruck, Pisek 

és Stadlban Lambach mellett. 

~ b) M. kir. lótenyész-intézetek. 
i-:_~ I(Öltözék mint a huszároknál, de sötétbarna attila.)1 

, 
Allami ménesek : Kisbér, Bábolna, Fogaras, Mező-

hegyes. 
Méntelepek: Debreczen, N.-Kőrös, Székesfehérvár, 

S.-Szt-György, Zágráb. 

Pót-Iovazási bizottságok. 

1. Budapest, 2. Szeged, 3. Lemberg, 4. Rzeszów, 
5. N agy-Kanizsa, 6. Bilak. 

Pót-Iótelepek. 

N agy-Daád, Sári, Kleczma-Dolna. 

Katonai nevelő- és képző-intézetek. 

1. Katonai árvaház: Fischau Bécs-Uj hely mellett. 
2. Hadapród iskolák: a) gyalogsági : Bécs, Buda

pest, Prága, Károlyváros, Karthaus, Lobczow, Nagy
Szeben, Triest, Liebenau, Pozsony, Innsbruck, Te-

IlleSVf 
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3, 
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6, 
1, 
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mesvár, Marburg; bj lovassági: Weisskirchen (Morva); 
c) utász: Hainburg; d) tüzérségi: Bécs. 

3. Katonai alreáliskolák: St.-pölten, Kőszeg, Kis-
Marton, Kassa. 

4. Katonai főreáliskola: Weisskirchen (Morva). 
5. Katonai akadémia: Bécs-Ujhely. 
6. Műszaki katonai akadémia: Bécs. 
7. Katonai vívó- és tornatanári tanfolyam: Bécs

Uj hely . 
8. Tiszti leánynevelő-intézet: Hernals és Sopron. 
9. Legénységi leánynevelő-intézet: Bécs és Szatmár-

Németi. 
10. Hadi iskola: Bécs. 
11. Magasabb tüzérségi tanfolyam: Bécs. 
12. Magasabb hadmérnöki tanfolyam: Bécs. 
13. Tüzérségi törzstiszti tanfolyam: Bécs. 
14. Hadsereg lövész-iskola: Bruck. 
15. ~adbiztosi tanfolyam: Bécs. 
16. Elelmezési hivatalnoki tanfolyam: Béos. 
17. Törzst. jel. vizsgáló bizottsága: Bécs. 
18. Katonai állatorvosi tanfolyam: Bécs. 

Katonai földrajzi intézet. 
Bécsben. 

Helyőrségi kórházak. 

1., 2. Bécs, 3. Przemysl, 4. Linz, 5. Brünn, 6. Olmütz. 
7. Grácz, 8. Laibach, 9. Triest, 10. Innsbruck, 11. Prága, 
12. J osefstadt, 13. Theresienstadt, 14. Lemberg, 15. 
Kl"akkó, 16., 17. Budapest, 18. Komárom, 19. Pozsony, 
20. Kassa, 21. 'l'emesvár, 22. N .-Szeben, 23. Zágráb, 
24. Ragusa, 2:>. Sarajevo, 26. ~Iostár. 

Ruházati raktárak. 
1. Brünn, 2. Budapest 3. Gloácz, 4. Kaiser-Ebersdorf. 

Helyőrségi szállító-házak. 
Bécs, Budapest, Bród, !{rakkó, Lemberg, 01mütz, 

Prága, Przemysl, Sarajevo, Triest. 

21 
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KatoDai rokkaatak ,ház ... 
" , •. •. k ._ 

(Cs~kaszill kabát skarlátvö~ös "hLijt~kltval ' és 'sá.rga. sima 
gombokkal, világoskék panta1l6, kék szürke köpe~y .. ) 
1. Bécs (fiók: Neulerchenfeld), 2. Prága, 3.N~gy-

8zom'bat, 4. Leinberg. . 

Katoaai feg)riJi:t;ézet. 

Möllersdorf. 

Várfoghá.ak. . 

Al"ad, Pétervárad, Theresiensta~t ,és " KOlll,árom . 
. 

Katonai élelmezési " raktárak. 
t. r'. • 

Al"ad, Bécs,-Budapest, Brünn, Bród, ' ,.Gyulafeh~t\Tár, 
C attaro , Komárom.,.. -Czernovitz" "Eszéli, Pécs, Fiume, 
Franzensfeste, Göroz, .Grá,cz, Klagenfurt, "N agy-V.át.JLd, 
Nagy-SzEibeD4 " InniJ'bruk, ' Jaroslauf : JO$efsladt; "I\&ssa, 
Klagenfurt" 'Krakkó, Bra.sfiÓ" ~bach, "'~~Jn.b.erg~ 
Marburg, Munk4cs,: Sopro.n, ,Qh:n,ijtz, : :P~tel'Vávid, -- g.t.1_ 

Prága, Przemysl, ,Pilsen,c,-' POZS:O~.1, 
" . '. • • "fIi_'~~" -, .~ RZA sz6w Sts.ni.Bli,l1 '~~D - '. " '-,""", --, 'V', " _ _ ' - _. "', _ _ _ " -

Th8fesienstadt,Tri~~t, Trieát, i. Z4gml:,, ",~ 
B · · ... lu'1,. ... · '.ail k ) T\.;.1'Oll!i.': m.,.~ld "~ ...... ~ anl~ ~~~. :r.·;:..,~ __ ;&~!-~.Wut.' ;·.UUE 
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Cs. és ki/r. lt(tdi te'ltge(rés~et. 
Tengerészeti parancsnok": a közös hadügyminisz

terium tengerészeti csoport főnöke: Ste"oneoki és ehren
steini Daublebsky Miksa b"o., tengernagy. 

*** 
Cs. és kir. haJóhad. 

I. 'Vértes hadihajók: Kronprinz Rudolf, Kronprin
zessin Stefanie (toronyhajók), Tegetthoff, Custozza, 
Erzherzog Albrecht, Don J ouan d' Austria, Kaiser l\iax, 
,Pririz Eugen, Kaiser (casematthajók), Habsburg (pán
czél fregatt). 

ll. Ozirkáló hajók: Kais. u. Kön. ' Maria Theresia, 
Kaiserin Elisabeth, Kaiser Franz J osef I (torpedó kos. 
hajók); Panther, Leopard, Tiger, Zara, Spalató,- Sebe
nico, Lussin (torpedó hajók); Meteor, Blitz, Komet, 
Planet, Trabant, Satellit torpedó járművek). 

III. Torpedó naszádok: Adler, Falke, Habieht, 
Sperber, Bussard, Condor, Uhu, Geier, Kranich, lbis, 
Würger, Reiher, Flamingo, Marabu, Weihe, Secretar, 
Harpie, Gaukler, Elster, Rabe, Krahe, Staar, Kukuk, 
Kibitz, (I. oszt.); Nr. IX--XXXIX. (IL oszt.); Nr. 
I-VIII. (III. oszt.) 
- IV. Jelző hajók: Miramar, Greif, Fantasie. 

Vo Szerhajók: Pelikan, Cyclop, Pola, Najade, Gigant, 
Salamander. 

VI. Monitorok: Maros, Laitha, Kőrös, Szamos és «(a». 
VII. ÁlloJnási és kiküldetési hajók: Radetzky, 

Laudon (fregat) ; Donau, Saida, Erzho Friedrich, Fa
sana, Zrinyi, Frundsberg, Aur0ra (corvet) ; Hum, 
Nautilus, Albatros, Kerka, . N arenta, Sansego (ágyu 
naszád); Andreas Hofer, Taurus (kerekes gőzös). 

VIII. Kikó·tői és tengerpa,,·ti szolgálatra: Grille, 
Triton, Hippos, Büffel, Dromedar. 

IX. Iskola hajók: Novara, Erzh. Ferdinand Max, 
Alpha, Schwartzenberg, Artemisia, Cameleon, Möve, 
Bravo. . 

X. Lakianya haiók: Salamander, Bel1ona~ Elisab,eth, 
Dalmat, Helgoland, (Hulk). 

21* 
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lJfagyar kir. honvédség. 

Magyar királyi honvédelmi miniszter: 

Komlós-keresztesi báró Fejérváry Géza, tábor- 7. 
szernagy, v. b. t. t., kam., a L. r. n. k., 1. v. k. r.!., 
Sz. I. r. k. k., M. T. r. lvg., a cs. és k. 46. gy. e. tul. 

Államtitkár: 

Vaiszkai és bogyáni Gromon" Dezső, v. b. t. t. 
II. oszt. v. k. r. 1., Sz. r. r. k. k. 

*** 
M. k. honvéd-főparancsnokság Budapesten. 

Főparancsnok: Ö császári ~s királyi Fensége Józse! 
(I{ál'oly Lajos) főherczeg, lovassági tábornok. 

Főparancsnoki adlatus: Forinyák Gyula altb., v. b. t. t. 

I. honvéd-kerület: Budapesten. 
Parancsnok: Pókay Jáno8 altábornagy. 

79. honvéd gyalogdandár : Buaapesten. 
1. gyalog ezred: Budapesten. 1. és 2. zlj: Buda

pesten. 3. zlj.: Félegyházán. 4. zlj.: Budapesten. 
2. gyalog ezred: Gyulán. 1. és 2. zlj: Gyulán. 

3. zlj: Jászberényben. 
80. honvéd gyalogdandár : Deb reczenb en. 

3. gyalog ezred: Debreczenben. 1., 2. és 3. zlj. 
Debreczenben. 4. zlj: Zilahon. 

4. gyalog ezred: Nagy-Váradon. 1. és 2 .. zlj: Nagy
Váradon. 3. zlj. Boros-Jenőn. 

II. honvéd-kerület: Szegeden. 
Parancsnok: Janky LaJo8 altábornagy. 

45. honvéd gyalogdandár : Szegeden. 
5. gyalog ezred: Szegeden. 1. és 2. zlj: Szegeden. 

3. zlj: Nagy-Becskereken. 4. zlj: Szegeden. 

9. 

10. _ 
2. 

11. 

12. 

P 

13. 

15. 

14. 

78. 

cs 
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6. gyalog ezred: Szabadkán. 1. zlj : Szabadkán. 2. zlj. 
Zomborban. 3. zlj: Ujvidéken. 

1;6. honvéd gyalogdandár : Lugoson. 
7. gyalog ezred: Verseczen.1. zlj : Verseczen. 2. zlj. 

Oraviczán. 3. zlj: Pancsován. 
8. gyalog ezred: Lugoson. 1. és 2. zlj: Lugoson. 

3. zlj: Aradon. 4. zlj: Orsován. 

III. honvéd-kerület: Kassán. 
Parancsnok: Bolla Kálmán vezérőrnagy. 

77.a honvéd gyalogdandár : Kassán. 
9. gyalog ezred: Kassán. 1. és 2. zlj: Kassán. 3. zlj : 

Eperjesen. 4. zlj. Iglón. 
10. gyalog ezred: l\liskolczon. 1. zlj: Miskolczon. 

2. zlj: Egerben. 3. zlj: S.-A.-Ujhelyt. 

78. honved g-ualogdandár: t:)zatmár
Németiben. 

11. gyalog ezred: Munkácson. 1. és 2. zlj: Munká
cson. 3. zlj : Ungvárt. 

12. gyalog ezred: Szatmár-N émetiben. 1. zlj: Szat
már-Németiben. 2. zlj : Mármaros-Szigeten. 3. zlj: 
N agy-Károly ban. 

IV. honvéd-kerület: Pozsonyban. 
Parancsnok: Jelentsik Vincze altábornagy. 

73. honvéd gyalogdandár : Pozsonyban. 
13. gyalog ezred: Pozsonyban. 1., 2. és 3. zlj : Pozsony

ban. 4. zlj: Tatán. 
15. gyalog ezred: Trencsénben. 1. és 2. zlj: Tren

csénben, 3. zlj: Rózsahegyen. 

74. honv. gy alo g dandár : Nyitrán. 
14. gyalog ezred : Nyitrán. 1. zlj : Nyitrán. 2. zlj: 

Léván. 3. zlj : Nyitrán. 
16. gyalog ezred: Beszterczebányán. 1. zlj : Besztel'cze

bányán. 2. zlj: Balassa-Gyarmaton. 3. zlj : J olsván. 
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v. honvéd-kerület. Székesfehérvárt. 

Pal'ancsnok: Say Győzö altábornagy. 

81. 71Jonvéd gyalogdandár : Székesfehérvárt. 
1 7. gyalog ezred: Székesfehérvárt. 1. és 2. zlj: 

Székesfehérvárt. 3. és 4. zlj : Veszprém ben. 
18. gyalog ezred: Sopronban. 1. zlj. és 2. zlj: 

Sopronban. 3. zlj : Kőszegen. 

82. honvéd gyalogdandár : Pécsett. 
19. gyalog ezred: Pécsett. 1. és 2. zlj: Pécsett. 

, 3. és 4. zlj: Kaposvárt. ' 
20. gyalog ezred: N agy-Kanizsán. 1. és 2 zlj: N agy-

Kanizsán. 3. zlj: Körmenden. ' 
. Fiume'i század. . . 

. VI. honvéd-kerület: Kolozsvárt. 

Parancsnok: Hild Gyulla altábornagy. 

75. honvéd gyalogdandár : Kolozsvárt. 
21. gyalog ezred: Kolozsvárt~ 1. zlj : Kolozsvárt. 2. zlj.: 

N agy-Enyeden. 3. zlj: Kolozsvárt. 4. z]j: ' Désen. 
22. gyalog ezred: Maros'-Vásárhelyt. 1. zlj : M.-V ásár

helyt. 2. zlj: Beszterczén és 3. zlj: M.-Vásárhelyt. 

76. honv. gyalogdandár : Xagy-bzebenben. 
23. gyalog ezred: .N agy-Szebenben. 1. zlj : N .-Szeben

ben. 2. zlj: Déván. 3. zlj: Erzsébetvárosban. 
24. gyalog ezred: Brassóban. 1. zlj : Brassóban. 2. zlj : 

.Fogarason. 3. zlj: Kézdi - Vásárhelyt. 4. zlj: 
Csik-Szeredán. 

VII. horv.-8zlavon honv.-kerület: Zá.grábban. 
Parancsnok: L~/;kinácz, Ede altábornagy. 

83. honv. gyalogdandár : Zágrábban. 
25. gyalog ezred: Zágrábban. 1. zlj: Zágrábban. 

2. zlj. Varasdon ; 3. zlj: Belovárt. 

~ 

26. gy 
2. 

84· 
27. gy 

30! 
28. gy 

3. 

H 

Zoltán 

~. 
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:2. h 
.. l 
5. h 

N 
6. h: 

o 

7. 

8. 
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26. gyalog ezred: I(árolyvárosban. 1. zlj: Szvarcsán. 
2. zlj : Ogulinban. 3. zlj: Goszpicsban. 

84. honvéd gyalogdandar: ' Eszéken. 
27. gyalog ezred: Sziszeken. t. és 2. zlj: S,ziszeken. 

3. zlj: Uj-Gradiskán. 
28. gyalog ezred: Eszéken. 1. és 2. zlj: Eszék('\n. 

3. zlj: Zimonyban. 

Honv. lovassági felügyeli Budapesten. 

Zoltán Elek altábornagy . 

. 1. ho~ved lova$dandár : Szeged. 
3~ huszár ezred: Szegeden. I. oszt.: Aradon. II. 

oszt.: Szegeden. 
4. husz'ár ezred: Kecskeméten. I. oszt: Baján. II. 

oszt.: Kecskeméten. 
9. huszár ezred: Maros-Vásárhelyt. I.oszt.: Szamos

Uj vár. II. oszt.: Maros.Vásárhely. 

~. honvéd lovasdé~ndár: Budapesten. 

. 1. huszár ezred: Budapesten. L oszt.: Budapesten~ 
" II. oszt.: Jászberényben. 

,2. huszár ezred: Debreczenben. I. osztály: Gyulán . 
. '. ll. osztály: Debreczenben. 
5. huszár ezred: Kassán. I: oszt.: Kassán. II. oszt.: 

Nyiregyházán. , 
.6. huszár ezred: Váczon. I. oszt.: Ersekujvárt. II. 

oszt. : Váczon. 

3. ,honvéd lovasdandár : Pecsett. 
7. huszár ezred: Pápán. L oszt.: Pápán. II. oszt. : 

Zala-Egerszegen. 
8. huszár ezred: Pécsett. L oszt. : Pécsett. II. oszt. : 

Keszthely. 
1'0. < huszár ezred: Varasdo~, 1. osztály: Varasdon. 

Il, os~t. ~ V erőczé:q~ 
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M. kir. honvédségi intézetek. 

Ideig l. m. kir. honvédrfőtö1'vényszék Budape8ten. 
M. kir. honv. fŐ"'uharaktári bizottság Budapesten. 
M. kir. honv. jegyverzet-i bizott8ág Budapesten. 
M. kir. honv. lősze1'-bizottság Pozsonyban. 
Budapesti m. ki" .. honv. tér-pafrancanokság. 
M. k. kó'zp. honv. lovastiszti tanfolyam Budapesten. 
M. kir. honv. Ludovika-A kadémia Budape8ten. 
M. kir. honv. tó·rz8tiszti tanfolyam Budape8ten. 

Cs. kir. Landwehr. 
(Osztrák honvédség.) 

08. kir. Landwehr-minisztm': gróf Welser8heimb 
Zenó altb. 

Landwehr-föparancsnokság: O cs. és kir. Fensége 
Rainer főherczeg, tbsz. - Adlatus: . · . · · · 

Landwehr-paranc8nok8ágok: (az illető hadtest-
parancsnokságok) . 

Landwehr gyalogság.* 
I. 1. Landwehr ezred: (1. Landwehr zlj. Bécs, 

2. K01'lleuburg, 18. Znaim) 2. (6. Linz, 7 . Wels. 
8. Salzburg); 3. (20. Cilli, 21. Marburg, 22. Grácz); 
4. (23. Leoben, 26. Klagenfurt, 27. Villach) ; 5, (24, 
Rudolfswerth, 25. Laibach, 72. Triest, 73. Mitterburg; 
74. Görz); 6. (41. Éger, 50. Bischofteinit.z, 51. Plan); 
7. (34. Beraun, S5. Pilsen, 36. Klattau, 47. Pisek) ; 
8. (28. Budweis, 33. Prága, 45. N euhaus, 46. Tábor). 
9. (39. Leitmeritz, 40. Brüx, 42. Komotau) ; 10. (37. 
Jungbunzlau, 38. Cseh· Laipa, 48. Kuttenberg, 49 
Cseh-Bród); 11. (29. Königgratz, 43. Jicin, 44. Trau
tenau) ; 12. (30. Hohenmauth, 31. Csasziau, 32. 
Német-Bród); 13. (15. Olmütz, 16. Schönberg, 19. 
Morva-Trübau); 14. (12. Kremsier, 13. Brünn, 14. 
Iglau), 15. (9. Troppau, 10. Teschen, 11. Jagerndorf, 

* A vastagabb nyomatú szám a zárjel előtt a Landwehr 
gyalogezred számát, a zárjel között vastagabb nyomaUl 
helyséEl neve az ezredtöl'ZS állomáshelyét jelöli. 

17. WeiSE 
Wadowic 
buszov, ~ 
61. Sarol 
64. Zolk: 
stanisla 
21. (3. f 
Radautz, 

II. 79 
guea; 8~ 

I. La 
1. sz. 
3. sz. 

II. ]j 
I 

1. sz. II 
3. sz .. 

III. 
Sinj. 

Tirol 

Lan 
Par 
Ors 

bruck 
VII. 
Brege 

Lo 
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17. Weisskirchen) ; 16. (52. Krakk6, 53. Tarnow, 54. 
'Vadowice, 60. Uj-Sandec) 17. (55. Rzesz6w, 56. Kol
busz ov, 57. Sanok, 58. Jaroslau), 18. (59. Przemysl, 
61. Sambor, 65. S try j , 68. Grodek); 19. (63. Lemberg 
64. Zolkiew, 67. Zlocz6w, 71. Tarnopol); 20. (62. 
StanisIau, 66. Kolomea, 69. Czortkow, 70 Buczacz); 
21. (3. St. Pölten, 4. Bécs-Ujhely, 5. Krems). 22. (75. 
Radautz, 76. Kotzmann, 77. Csernovitz, 78. Suczawa). 

II. 79. Landwehr zlj: Zára; 80. Spalato; 81. Ra
gusa; 82. Cattaro. 

Landwehr lovasság. 
I. Landweh'r dragonyo8 ezredek.' 

1. sz. keret: Stockerau, 2. sz. keret: Prossnitz, 
3. sz. « Wels. 

II. Landwehr dZ8idás eZ1'edek: 
1. sz. [keret: Kolomea, . sz. keret: Hohenmauth, 
3. sz. keret: Sambor. 

III. Lova8ított Landwehr dalmát liivé8zek. Keret: 
Sinj. 

* 
Tirol és Vorarlberg honvédelmi főhatósága. 

Elnök: Tirol és Vorarlberg helytartója. 

" Landwehr - parancsnokság Innsbruckban. 
Parancsnok: a 14. sz. hadtest parancsnoka. 
Országo8 lövé8Z-zászlóaljak: I. Schwaz; II. Inns

bruck; III. Imst ; IV. Meran; V. Bozen; VI. Bruneck ; 
VII. Mezzolombardo; VIII. Trient; IX. Riva; X. 
Bregenz. 

Lova8itott or8zágos lövészek. I{eret: Innsbruck. 
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, , 
II. POLGARI CZIMTAR. 

Közös 1niniszteriumok. 
I. os. és kir. közös külügyminiszteriuDl. 

Miniszter: Köröspataki gróf Rálno ky Gusztáv, 
aranygyapjas vitéz, a Szt I. r. n. k., a L. r. lov. 
kamarás, v. b. t. t., tbszn. stb. 

II. Cs. és kir. közös pénzügymi~iszteriuDl. 

l\1:iniszter: Nagy·kállói Kállay Beriján~in, aL. r. 
n. k., a Szt L r. lov., -v. b. t. t., kamarás. . 

lll. Cs. és kir. közös hadügyminiszterium. 

Miniszter: Iirieghammer Ede, 1. o. V. k; r. Iv., 
k. é. k. (hdm), v. b. t. t., lov. t4b. · .: 

, i 

Cs. és kir. közös legfőbb számszék. 

Elnök: Zékelyi Tóth Vilmos, L. r. D. k., v. b. t~ t. 

**~~ 

lJfagyar kir. miniszterelnöl~ség. 
Miniszterelnök: dr. Wekerle Sandor, t. o. v. 

k . .I., v. h. t. t., a pénzügyminiszterinm vezetésével 
luegbizva. 

Államtitkár: Tarleovich József. 

6 Felsége személye körüli I'n. k 'ill'. 
miniszterium. 

Miniszter: gr. Andrássy GtJula.~ 

Horv.-S1tlltV.-llalm.l(;ir.1tl/ln4szte1-·i'lI/llt. 
Miniszter: Josipovich Imre. 

Elnö 

I. K' 
Vikto 
Székel'!l/ 
osztály 

II. 
Lászl 

III. 
Moys , . 
varOSl 
bJ Re 
Éde t' 

IV. 
mIn1S 

oszt. 
illetős 

V. 
marg 
Szt. 
Gerg 
k. ho 



'. 

. U,,' 

q~r,,, 

331 

~I. kir. belüflyminisztel"~1.tllt. 

lYlinisz~er ~ Hiefolffymi Károl1/, L. r. k. k. 
Allambtkar: Re~sz~g Ede. a III. o. v. k. r. 1. 
l\Iásodállamtitkár: 

Elnöki ügyosztály: oszt. vez.: Hn8zár Kálmán 
ez. min. tan. 

I. Közjogi főosztály: oszt. főn.: dr. Bezerédj 
Viktor min. tan. a) I{özjogi ügyosztály: oszt. veze : 
Székely Elek oszt. tan.- b) Földtebermentesitési ügy
osztály: oszt. vez.: Kriz8ik Sándo,,' oszt. tan. -

II. Vármegyei főosztály: oszt. főn.: Torkos 
László min. tan. 

III. Városi főosztály: oszt. főn.: dr. Fascnó 
Moys Sándor min. tan. a) Törv. hat. joggal felr. 
városi ügyosztály: oszt. veze : ....... . 
bj Rend. tan. városi ügyosztály: oszt. vez.: Marek 
Ede titk. 

IV. Községi főosztá.ly: oszt. főn.: Sze~l Ignacz 
minist. tan. - a) Községi közigazgatási ügyosztály: 
oszt. vez.: HU8zár Péter oszt. tan. - b) Községi 
illetősé~ ügyosztály: oszt. vez.: Kaffka Lá8zló titk. 

V. Rendőri föosztály: osztály főnök: J ekel- és 
margitfalvi Jekelfalussy Lajos min. tan., a 
Szt. I., a L. és a 3. o. V. k. r. lvg., a pápai Szt. 
Gergely r. k. k. és a II. o. szerb Takova l'. tul. sz. 
k. honvéd lovas alezredes. - 9. Kihágási ügyosztály: 
oszt. veze : dr. Martinovich Elek oszt. tan. - 10. Rendőri 
(esendőri) ügyosztály: oszt. vez.: Liptai Lajo8,- oszt. 
tan. - Beosztva: Bulyov8zky Aladár, Szabó Lá8zló 
a F. J. r, 1. és Madách Lá8zló, titkárok, dr. Kégl 
I m.,,·e, Körji Lászl6 és Pet1'óczy Lajo8, segéd-titkárok, 
Ado~jdn Antal fogalmazó. 

VI. Közegészségügyi főosztály: oszt. főn.: dr. 
Ohyzer Kornél ez. min tan. - a) Járvány-ügyoszt.: 
oszt. vez.: dr. Raisz Gedeon egészségügyi felügyelő. 
b) Közegészségi igazgatási ügyoszt.. : oszt. ve~.: Saoel-
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láry Mihály titkár. c) Kórházi és tébolydai ügyoszt. : 
uszt. vez.: Buth Károly oszt. tan. 

VII. Jótékonysági főosztály: oszt. főn.: rajnai 
és körösladányi Stesser József cz. min. tan. -
a) Betegápolási 'Ügyosztály: oszt. vez.: gr. Ko'rnis8 
E1nil cz. oszt. tan. - b) Alap- és jótékonysági 
ügyosztály': oszt. vez.: Forray Ferencz oszt. tan. 

VIII. Arvaügyi főosztály: oszt. főn.: Krancz 
József min. tan. - a) Arvaügyi közigazga~ási ügy
oszt.: oszt. vez.: dr. Kováts Gyula titkár. b) Arvaügyi 
határozati ügyosztály: oszt. vez.: Vajda Ottó oszt. tan. 

A belüljyminiszteri számvevőség. Igazgató.: 
Pay er Bela. - Csendőrségi ügyosztály: Szám
tanácsos: Gogolák József. Számvizsgáló: Pogány Béla. 
Számellenőr : Szaplonczay Mihály, Berlányi J dnos 
és Pöltzl Gyula. Ezenkivül beosztva három csendőr
őrmester. 

Országos levéltár: levéltárnok Pauler Gyula. 
Országos közegészségügyi tanács: elnöke dr. 

Kovács József. 
Fiumei magyar kir. tengerparti kormányzó: 

gróf Battyány Lajos. 
Fővárosi állami rendörség : főkap. dr. Sélley 

Sándor, min. oszt. tan. 

Törvényhatóságok. * 
aj itl~gyék. 

Abauj -Torn,a m.: fp. Péchy Zsig., alpe Fabián 
Ján., fj. ifj. Hammersberg Lász. Fszb. C8erehát-i j. : 
Géczy Gy. Gönczi j. : ifj. Puky B. Füzéri j. : Bodnár 
Er. Ka88ai j.: Jászay Ist. Szikszói j. : Puky Istv. 
Tornai j.: Gedeon Al. " 

Alsó-Fehér m.: fp. Zeyk Dániel, alpe Csató 
Ján., fj. Török Bert. Fszb. Alvinczi j .. ' Dam6 Vilm. 
Baláz8falvi j.: Simonfy Alaj. Ki8enyedi j.: Pongrácz 

. * Röviditések: fp. = főispán, alpe =:a alispán, fj. -- fő
jegyző, fszb.=-főszolgabir6, m.a0:2megye, j.==-járás, " Rend, 
tan. vár. c::m Rendezett tanácBU város, pm. ~ pol'tármester. 
rk. ==- rendőrkapitány. 

G. M 
Ikrich 
Irore K. 
B. rk. 
rk. Ro 
Soro" 
Herepei 

A 
fj. ifj. 
Péc8kai 
Ternov 
Nagy' k 
deyzer 
Peczely 

Arv 
Józs., íj j 
Vá·rij. 
Jen. -

Bá 
En., fj 
Dusán. , 
Zsig. O 
Pét. Uj 
Kár. 
Gy. 
Zsably 
Zenta 
rk. Ro 

Bar 
fj. Se 
nyavá 
Benyo 
Kiss 

Ba 
fj. dr 
Finka 
maró 
Vere 
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G. Magyar-igeni j.: Csuka ,Dom. Ma1'o8-újvári j.: 
Ikrich Arn. Nagy-enyedij.: Szász Józs. Vere8patakij.: 
Imre K. Rend. tan. vá'r. Abrudbánya: pm. Boér 
B. rk. Képes Fer. Gyulafehé1'vár: pm. N ovák Fer., 
rk. Roska J6zs. Nagy·Enyed: pm. Kovács Gyula, rk. 
Sombory Sándor. Vízakna: pm. Szőcs J 6zsef, rk. 
Herepei Károly. 

Arad m.: fp. Fábián Lász., alpe Szatmáry Gy. 
fj. ifj. D. Nagy Laj. Fszb. Aradi j.: Ortutay Gyula, 
Péc8ka·i j.: Vásárhelyi Géza. Világo8ij.: Kabdebo Kálm. 
Ternovai j.: Kiss Laj. Radnai j.: Csukay Sándo 
Nagy- halmágyi j.: Páris Gáb. Boro8-8ebe8i j.: Para
deyzer Laj. Boro8-jenöi j. Monti Alaj. Ki8-jenői j. : 
Peczely El. Eleki j.: Jank Ján. 

Árva Tn. : fp. Szmrecsányi György, alpe id. Csillaghy 
J6zs., fj.ifj. Csillaghy L Fszb. Kubini j.: Zmeskal Alad. 
Vá'ri j.: dr. Klinovszky Lén.Trsztenaij.: Mutnyánszky 
Jen. Náme8ztói j.: Szmetanay J án. 

Bács-Bodrog m. : fp. Sándor Béla, alpe Schmausz 
En., fj. Karácsony Gy. Fszb. Zombori j.: Popovics 
Dusán. Zentai j.: Matkovics Laj. Almá8i i.: Deák 
Zsig. Ó-becsei j.: Gombos Béla. Topolyai j.: Császár 
Pét. Ujvidékij.: Kolozsváry Sándo Kulai i-: dr. Molnár 
Kár. Apatini j.: Ranke Imre. Palánkai j.: Csupor 
Gy. H6d8ági i.: Vissy J6zs. Titeli j.: Vojnits István~ 
Z8ablyai j. : Mihailovits C. Bajai}.: Latinovits Gy. -
Zenta rend. tan. város: pm. Boromisza János, 
rk. Rozsny Aur. .. 

Baranya m. fp. Kardos Kálm., alp. Szily Lász., 
fj. Sey Lajos. Fszb. Pécsi i.: Forray Iván. Bara
nyavári j.: Antal P. Mohác8i. j: Trixler K. Sikló8i j. : 
Benyovszky M. Péc8váradi j.: Széh Kár. Hegyháti }. 
Kiss Alad. Szt·lőrinczi j. : Polgár Jen. 

Bars m.: fp. Kazy Ján., alp. Dombay Vilm., 
~i. dr. Ruffy Pál. Fszb. Garam-8zent-kere8zte8i i. : 
Finka Sándo Lévai j.: Űrdódy Endre. Aranyo8-
maróthi j.: dr. Kiss Mih. Oszlányi j.: Lüle Ján. 
Verebélyi j. : Dillesz Sándo - Rend. tan . vár. Kór
möczbánya : pm. Chabada J 6zs., lok. Palkovits Em. L éva: 
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pin. Máriássy Ist., rk. Ronya · Józs. Ujbúnya: pm, 
'Volánszky Fer., I{operniczky Józs. 

Békés nt.: fp. Tallián Bél., alpe Fábri .Sándor" 
fj. dr. Bartóky J. Fszb. Gyulai j.: Kövér L. 08abai: j.: 
Sztraka Gygy. Béké8i J, " Popovics Szilv. Szarva8i 
j,: Krecsmárik Ján., Szeghalmij.,' Ambrus Sándo Oro8-
házi j.: dr. Bodóky Z. Gyomai j.: Rohoska M. Rend, 
tan. va,,'. Gyula: pm. Dutkay Bél., rk. br. Drechsler Gy, 

Bereg m.: fp. Lónyai Sánd., alpe J obszty Gy., fj. 
I{ovács Laj. Fszb.: Ti8zaháti i.: id. Lónyay Sánd, 
Ká8zonyij, : IIEkkel Elem. Felvidéki j. : Komlósy Gygy. 
Munkác8ij,: Pintér Józs. Szolyvai j.: Balajthy Mór.-. 
Rend. tan. vá,,·. Bereg8zász: pm. Buzáth Karn., rk. 
Balás János. Munkács: pm. Csech Laj. rk. Fazekas B. 

Besztercze-]{aszód n~.: fp. gr. Bethlen Pál, 
alpe gr. Lázár ,Ist. fj, Kualesz Gou. Fszb. Na8zódi j. : 
Bodó Kálm. O-radnai j.: dr. Hunyadi Im . . Jaádi j. : 
Storch Gusztáv. Besenyői j.: Láni Godofréd. -
Rend. tan. vár. Be8zte"'cze: pm. Pellion Márt., rk, 
Kőszegvári Gyula, 

Bihar Jn.: fp. Beöthy Lász., alpe Szunyogh Pát, 
fj. Papp Ján. Fsz~. _ Kázponti j. : Kiss El. Szalárdi 
i. " Veitersitz Ján. Ele8di j .. ~ dr. Miskolczy Fer. Mező
kere8zte8i j.: Ercsey Dezső. Berettyó-újfalu8i j.: 
Szunyogh Lor. Tordai j,: Vattay G. Székelyhidi j.: 
Kovásznay Marcz. De,,'ec8keij.: Frater Bar. Ma"'gittaij .. · 
Morvay Tih. Szalontai}.: Nagy Már~ 08éffaiJ.: Bölöny 
György. Tenkei j.: ,Kékus Istv. Er-mihályfalvi j. : 
Dobozy K. Beéli j. : Edes G. Magyar-c8ékeij.: Nyis~tor 
Al. Belénye8i j.: Beliczey Sándo Va8koh·ij.: Fejér And. 

Borsod 7111,: fp. b. Vay B., alpe Melczer Gy., 
~j. Lévai Józs. Fszb. Mi8kolczi j.: Szepesy Zsigm, 
Mezö-c8áthi j. " Feyér End. Eg"'i j.: Gaszner Gy. 
S,zent-péte,,'i j.: Vadnay Istv. Szendrei j.: Zsóry Guszt. 
Ozdi j.,' Csépányi Ig. Rend. tan. vá'}'. Miskolcz; 
pm. Soltész N agy Kál., rk. Lukács Bél. 

Brassó Jn.,' fp. Maurer Mih. alp .. dr. J ekel Fr. fj. 
Pánczél Istv. Fszb. Hétfalu8i j. : . Hent~r Gáb. Fel
vidéki j.: Kostend Vilm. Alvidéki j,: Pildller .Fer. ~ 

Rend. ta 
HiemesC 

Osan 
Sánd., íj. 
Nagylak 
Kovác8h 
pm. Maj 

Osik 
Im. Fsz 
l'edai j. : 
Gy.-töl 
Szered 

· OSO 
Zsig., íj 
080ngr 
Nich 
Laj. rk 

Esz 
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Rend-. tan. vlÍr. Br.a8só: pm. Brenperberg Fer., rk . 
. Hiemesch :Fer. 

Osa"71lád li1;.: fp. Lonovics Józs., alpe dr. Meskó 
Sánd., fj. !{ristóffy Józs. Fszb. : KiJzponti j. : Fail Gab. 
Nagylaki j.: Farkas Mo' Batonyai j.: Hervay Kál. 
Kovácsházai j. : Babó Laj. - Rend. tan. vár. Makó: 
pIn. Major Mik., rk. Cseresnyés Ján. 

esik m: fp. Mikó Bál., alpe Becze Ant., fj. Madár 
Im. Fszb. Osík-szt-mál'tonij.: Székely End. Osík-sze
redai j.: Mihály Fer. Gy.-szt-rnikló8i j.: N agy Tam. 
Gy .-tó"lgyes'l: j. : dr. Lázár Ján. - Rend. tan. Vál" Osík
Szereda,: pm. Csedö Istv., rk. . . . . 

Osongrád m: fp. Tallián Béla, alpe dr. Csathó 
Zsig., fj. Cicatricis Laj. Tiszánir}lneni j.: lVIátéfy Kál. 
Osongrádi j.: Réthy Ferencz. Tiszántuli j.: Vido
Nich Ant. - Rend. tan. vár. Szente8: pm. dr. Burián 
Laj. r.k. Arady Kál. 

Esztergom 111;: fp. alpe Kruplanitz Kál., . . 
. . fj. Andrássy Ján. Fszb. Esztergomij.: Re
viczky Gyöz.Pá1"kúnyi j.: Szabó Mih. --Rend. tan. Vál'. 
Eszlergom: pm. dr. Helcz Ant., rk. Niederlllann Józs. 

Fejér n'll.: íp. br. Fiáth Miklós, alpe . . . . 
fj. Szűts Arth~ Fszb. : Székesfehérvári j.: Huszár Ag. 
MOÓ1"i j.: Kovács Sáp.d. Sá1'bogárdi j.: Poór Guszt. 
Vaáli j.: Szűts Jen. Adonyi j.: Kálmán Vin. 

li'ogaras m: fp. Bausnern Guido., alpe Kapocsányi 
MŐr., (j. Turku Ján. -Fszb .. Sárkányi j.: Belle Sándo 
1}ó'rcsvQ/ri. j.: dr. Benedek Art. Fogara8'ij.: Herszényi I. 
A r]!ási j.: Borosnyai Bél. 

{Jömör m: fp. Hámos Lász., alp. Bornemisza Lász., 
íj. Lukács G. Fszb. Rozsnyói j.: Máriássy Barn. 
Nagy-rőczei j.: Kuna Aur. Rl>maszotnbati j. : Kubinyi 
Andr. Rima8zéc8i j.: Draskóczy Lász. Tornallyai j. : 
Szontágh Zolt. -- Rena. tan. vár. Dobsina.~ pm. Szon
tagh B., rk. Lang Guszt. J<J.lsva: pm. Basilides Guszt. 
rk. Piacsek R. N (kgy-Rőoze: pm. Stefancsok Kár., 
rk. Szentmiklóssy B. Rimaszo1nbat : pm. Szabó György, 
rk. id. Badiny Gy. Rozsnyó: pm. Sziklai G. rk. Sulyán 
Sándor. 
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Győr m.: fJ? gr. Lászb,er~ Rezs:, ~IP:, ~i:ppay G., 
fj. dr. Fischer San., Fszb. T08ztgel-catlhzkozt 1.: Szod· 
fried Józs., Sokoróaljai j.: Horváth Bál. Pusztai j.: 
Németh Mik. 

Hajdu n'b. : fp. gr. Schomberg-Degenfeld Józs., alpI 
Rásó Gyu., íj. Fekete Sán. Fszb. Balmaz-uivárosi j. : 
Fel'enczy El. Nádudvari j.: N ábráczky Ist. - Rend. 
tan. vár. Hajdu-Böszó'rmény: pm. Somossy B., rk. 
Paksy Kár. Hajdu-Nánás: pm. Csohany Lász., rk. 
Csiha Már. Hajdu-Szoboszló.· pm. Kovács Gy., rk. 
Pénztáros Istv. 

Háromszék 1n .. ' fp. Pótsa Józs., alpe Tompa 
Mik., fj. Szentiványi Mik. Fszb. Sep8i j.: Vajna Mik., 
Kézdi j.: Gábor Pét. Orbai j.: Hollaki Att. Mikló8-
vári j.: Henter Bél. - Rend. tan. vá!}'. Kézdi- Vásá!}'
hely: pm. Bartók Kár., rk. ifj. Dobai Ján. Sep8i
Szt.-Gyó"rgy: pm. id. Kovács Bál., rk. Vitályos 
Gyula. 

Heves 1n .. ' fp. Kállay Zolt., alp, Zalár Józs. 
ifj. HámGy. Fszb. Egri j.: Maczky Em. Gyiingyö'8ij.: 
Majzik Viki Hatvani j .. ' Isaák Gy. Hevesi j.: Helle
bronth B. Ti8zafüredij.: Lipcsey Tam. Pétervá8ár'ij.: 
Ivády lYlik. - Rend. tan. vár. Eger: pm. Gronay 
Sán., rk. Gaál Béla. Gyiingyö8: pm. Balogh Gy., rk. 
Nékám Ede. 

Hont 1n.: fp. Rudnay B., alpe Lestyánszky Sán., 
fj. Bolgár End. Fszb. IpolY8ági j.: Marek Kár. 
Szobbi j.: Nigrovich Bert. Nagy-c8alomiai j.: Lasz
ká1'Y Pál. Korponai j.: Czibulya Lász. Báti j.: dr. 
Podhorszky L. Rend. tan. vá!}'. Korpona: pm. Buj
kovszky Mih., rk. Pongrácz G. 

Hunyad m.: fp. br. Szentkereszt y Gy., alpe ifj. 
Hollaky Arth., fj. Kapcza Gy., Fszb. Algyógy'i j.: 
Beke Károly. Brádi j.: Krasznay OlivI Dévai j.: 
Barcsay Bél. Hát8zegi j.: Mara Lász. Hunyadi j.: 
Borha Seb. Köró'8bányai j.: Lázár Fark. Maro8-illyei 
j.: Gor,o Ede. Petrozsényi j.: Buda Kár. Puji j. : 
Török Arp. Szá8zvárosi j.: Fodor Gy. - Rend. tau. 
vár. Déva: pm. Issekutz Ant., rk. Géber K. Hát8zeg: 

pm., . 
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Danila 

Jász 
Géza, al 
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pm., . . '.' . rk. Lenkes.J ózs. Szászváros: 
pm. Acker FrIgy., r~. ~lkhel B. VaJda-Hunyad: pm. 
Dallila Gy., rk. CZIntal Alb. 

Jász-Nagy-Kun-Szolnok m.: fp. Almásy 
Géza, alp. Bagosi Kár. fj. Bagosi Kár. Fszb. Jászsági 
felső j .. : Balogh S. ,Jászsági als? j.:. dr:. C~eh. J. Tisza~ 
felső J.: .•...• T't8zat kozep J.: Jancso 
Géza. Tiszai alsó j.: dr. Hajdu Józs. - Rend. tan. 
vár. Jászberény: pm. Koncsek Istv., rk. N agy Sán. L. 
Karczag : pm. dr. Veres Sánd., rk. Tassy G. Ki8-Uj
szállás: pm. Gál Kálmán, rk. Kiss Laj. Kun-Szt
Márton: pm. Tóth Kár., rk. Koczó Istv. Mező-Tur: 
pm. Mészáros En., rk. Farkas Kálm. Szolnok: pm . 
E]udik Gy., rk. Taposi Márt. Turkeve: pm. Czihát 
I{ár., rk. Zsengeller Józs. 
Kis-Kük·üllő m.: fp. Sándor Ján., alp. Gál 

Dom., fj. Fekete Gy. Fszb. Dicső-szent-mártoni j. : 
Frits R. Radnóthi j.: Horváth Alb. Hosszuaszói j. : 
Gyárfás Kár. Erzsébetvárosi j.: Derzsi J án. - Rend. 
tan. vá1". Erzsébetváros: pm. hely. Bokros Em., rk . 
Vukovits Pét. 

Kolozs m.: fp. gr. Béldi Ak., alp. Gyarmathy 
Mik., íj. Bónis Ist. Fszb. Gyalu'i j.: Pap Mik. Bánffy
hunyadi j.: Kertész Sám. A.lmási j.: Gyarmathy Mó
zsa. Nádasmenti j.: Bidermann J. Kolozsvári j.: dr. 
Hatfaludy M. Mócsi j.: Mayr J án. Mezőórményesi j. : 
Sándor Im. Tekei j.: Dósa End. - Rend. tan. vát·. 
Kolozs: pm. Zabulik Lász., rk. Emmerling R. 

Komárom m.: fp. Sárközy Aur., alp.Ghyczy Dén. 
íj. Erdélyi Gás., Fszb. Tatai j.: Pöcze Ján. Gesztesij.: 
Konkoly-Thege Laj. Osallókö'zi j.: Emánuel Sándo 
Udvardi j.: Feszt y B. 

Krassó-Szörény m.: fp. Jakabffy Im., alp. 
Litsek Bél., főj. Szögyényi Lász. Fszb. Lugos·i j.: Pod
hrászky Kor. Te1nesi j.: Fogarasi Vaz. Bégai j.: Hirschl 
Bél. Facséti j.: Schonenfeld Lász. Malrosi . i.: Popeszku 
Aur. Res~czai. j:: Gart~er Zol. Bogsányi j. : Kuothy 
Gy. Oravtczat J.: MotSldlovszky Er. Jami i.: Kor
kán Pét. Moldovai j.: Wörnle Gygy. Karánsebesi j . .-

22 
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Fialka Kár. Teregovai j.: Ruden Gygy. Bozovic8i j.: 
Szabó G. Orsovai j.: Paulovics Mik. - Rend. tan. 
vár. Ka'rán8ebe8: pm. Szivós L., rk. Dragomir Cor. 
Lugos: pm. lVIarsovszky Béla, rk. Král Ig. 

Liptó m.: fp. Kürthy Laj., alp. Andaházy G., 
fj. Palugyay Gy. Fszb. Liptóujvári j.: J 06b Marcz. 
Liptó-szent-miklo8i j.: Joób Gy. és Bobrovniczky 
Kál. Róz8ahegyi j.: Mattyasovszky Gy. 

Mára7naros m.: fp. dr. br. Rosner Erv., alpe 
Kutka Kál., fj. Kutka Kál. Fszb. Vi8ói j.: P~pp Sim. 
Izaviilgyi j.: Scholcz B. Szigeti j.: Szaplonczay L. 
Ti8zavölgyij.: .... ... Taraczvizi j. : Mihál
ka Lász . . ,!,éc8őij.: Pogány Od. HU8zti j.: Nyegre 
László. 07úh'mezői j.: Vajna Dániel. - Rendes 
tan. vá,,". Mármaro8-Sziget: pm. Mandics Józs., rk. 
Czirbusz János. 

Maros-Torda m.: fp. b. KeményKál.,alp. Sándor 
Lász., fj. Dósa El. Fszb.: Marosi felső j.: dr. Molnár G. 

.Maros'i alsó j.: Rozsnyay Gygy. Régeni alsó j.: Kőrösy 
Alb. Régeni fel8ő j.: Farkas Alb. Nyárád-8zeredaij.: 
Nagy Elem. - Rend. tan. vár. Szá8z-Régen: pm. From 
Traugott, rk. Prohászka Alb. 

Moson Tru.: fp. gr. Pálffy-Daun V. alpe Tóth Im., fj. 
Békeffy Jen. Fszb. Magyar-óvá'ri j.: Koós Sán. Nez8i
deri j.: Fiala Miklós. Rajkai j.: Fröhlich T6for. 
Nagy-Küküllő m.: fp. br. Apor Gáb., alp. 

Somogyi Ist., fj. \Valbaum Fr. Fszb. Szentágotai j. : 
Schreiber Fr. Kőhalmi j.: dr. Tompa Ist. Ke,,"esdi 
f.: Lendvay Sándo Bólya-berethalmi j. : Fodor Láz. -
Rend. tan. város. Medgye8: pm. dr. Wagner ViI. 
rk. Dengel Fr. Sege8vár: pm. Maetz Gy., rk. Theil 
Frigyes. 

Nógrád m.: fp. gr. Degenfeld-Schomburg Laj., 
alpe Scitovszky Ján., fj. Tihanyi Fer. Fszb. B.-gyar
mati j.; Baitner Arn. Nógrádi j. : Bal~zs Fer. Szú'á
ki j.: Veres Ján. Széc8ényi j.: Baross Arp. Losonczi 
i.: Csonka Zsig. Füleki j.: Plachy Józs. Gácsi j.: 
Szakáll Ant. - Rend. tan. vár. L08oncz: mp. Török 
Zolt., rk. Wagner Sán. 

Ferencz, 
Kecskem 
j.: Tesz' 
kún al8 
Lász. 
ifj. Szilá~ 
al8ó j.: 
kO'zép j .. 
Váczife! 
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rk. Sze 
ViI. Sz 
Im. Vá 
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Nyitra nt. : fp. Thur6czy ViI., aIp. Krausz Ist., 
fj. dr. J anits Im. ~szb. Nyit;a~ / . . Markh6t <!y. V á~
ujhelyi j:: R~xa San. Galgocz~ J.: T?th .L.aJ. Szen,~
czi j.: ifj. Frldeczky T. Nagy-tapolcsq,ny~ J.: Toman 
Rez@. P1'ivigyei j.: Modrányi Ján. Erselc-ujvári j.: 
Turcsányi Öd. Miavai j.: Csenkey Ad. Holicsi i.:' 
Balogh Ján. Vág-sellyei j. : Rudnay Ján. Pöstyéni j.; 
Korontály B. Ny.-zsámbokréthi j.: Machovits Ján.
Rend. tan. vár. Érsekujvár : pm. ifj. Paulus z Ig., rk. 
Mikl6ska Al. Nyitra: pm. Köstyál Pál, rk. Rédéky 
G. Szakolcza: pm. Oszvald Ján., rk. Kamanházy B .. 

Pest-Pilis-8olt-Kis-Kún m.: fp. Beniczky 
Ferencz, aIp. Földváry Mihály, fj. Ilkey Sándnr Fszb. 
Kecskeméti felső j.: Dezseöffy Em. Kecskeméti al8ó 
j.: Teszáry Lász. Kis·kún felső j.: Szondy Dén. Kis
kún alsó j.: Mihalovits Béla. Pesti felső j.: Ladányi 
Lász. Pesti kiizép j.: Halász Zsig. Pesti alsó j.: 
ifj. Szilágyi Lajos. Pilisi felső j. : Kontra Kálm. P'ilisi 
alsó j.: B6diz Lász. Solti felső j.: Halász Sán. Solti 
kó'zép j.: ifj. Földváry Mih. Solti alsó j.: Szilassy EL 
Váczi felsőj.: Kemény Gusz. Váczi alsó j.: I{apczy 
ViI. - Rend. tan. vár. Ozegléd: pm. Gubody Fer., rk .. 
. . . . . . Kis-Kún-Félegyháza: pm. dr. Zámb6 
G., rk. T6th Kár. Kis·Kún-Halas: pm. Szab6 Istv.,. 
rk. Szekér Pál. Nagy-KőriJs: pm. P6ka Kál., rk. Fitos 
ViI. Szent-Endre: pm, Dumtsa J en., rk. Szeivényi 
Im. Vácz : pIn. dr. Gajári Géza, rk. Emerich Laj .. 

Pozsony 7n.: fp. Szalavszky Gy. alp. Klempa 
Bert., fj. Petőcz Jen. ffszb. Pozsonyi j.: Bézay Szil. 
Hegyenfuli j. : N agy Ag. Nagy-szombati j.: Kiss ViI. 
Szempczi j. : Burián Pál. Felső-c.'sallókiiz1 j.: Molnár 
Lász. Alsó-csallókó'zi j.: Ollé Ben. Külső j. : Uj 
I st . - Rend. tan. város. Bazin: pm. Budjás Istv. ,. 
rk. . . • . Modo1" : pm. Boruta Pál, rk. Dubovszky 
JÓZA. N agy-Szombat: pm. Nekánovich Mik., rk. Kl'atky 
F er. SO'lnorja : pm. Sid6 Ist., rk. Dolnay Öd. S zent
Gyiirgy: pm. J ánoska Gy., rk. Waschkau Hen . 
. Sáros ln. : fp. Szmrecsányi Jen., alp. Sz. Merse I st.,. 

fJ. Tahy J. Fszb. A lsó·tárczai i . : Szakmári G. F elsö-
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túrczai i. : Usz An. Si1"okai j. : Roskoványi M. Topolyi 
j ,: Berzeviezy RE/zs. Szekcsői j.: Semsey G. Mako .. 
vi czai j.: "\iVinkler A. Rend. tan, vá1'. Bá1'tfa: pm. Rhódy 
Al., rk. Geffert Meny, Eperjes: pm. Fuhrmann And., 
rk. Teőrős Józs. Kis-Szeben: pm. Eiselt An., rk. Wit
tenberger Samu. 

Son'bogy n'&.: fp. Tallián Gy., alpe fj. Maár Gy. 
Gilpsovies Kár. Pszb. K aposvá1'i j.: Sárközy B. Sziget
i)ctri j. : Fenyősy Öd. Nagy-atádi j. : Ehn Sán. Osur
gói j.: Sárközy B. Ma1'czali j.: Paiss Mih. Lengyel
tóti j.: gr. J ankovies Lász. Tabi j.: Horváth Gáb. 
Igali j.: Trombitás Mih. Rend. tan. vá1'. Kaposvá1': 
pm. Német Ig., rk. id. Leposies Ig. .. 

Sopron n'b.: fp. . . . . . alpe Simon Od., 
fj. dr. Baditz Zolt. Fszb. Soproni j.: Molnár Sán. Nagy
má1·toni j.: Robitza End. Kis-má1·toni j.: Faludy Lőr. 
P1~lyai j.: Molnár Istv. Osepregi j.: Chapó Gy. 
Kap~"vári j.: Kovács Ant. Osornai· j.: Hajas Gy. -
Rend. tan. vár. Kis-Má1'ton: pm. Fügi B., rk. 
Farkas Fer. Ruszt: pm. Conrád Laj., rk. Magyar El. 

Szabolcs m : fp. Kállay And., alp. Miklós Lász., 
fj. lVlikecz Ján. Fszb. Bogdányi j.: Krasznay Pét. 
Dadai alsó j.: Dobos Im. Dadai felső j. : Jármy Jen. 
Kis-várdai j.: Angyalossy Pál. Nagy-kállói j. : Zoltán 
Istv. Nyú'bátori j. : Vay Istv. Tiszai j.: Vidovich 
Lász. - Rend. tan. vár. Nyiregyháza: pm. Benes 
Lász., rk. Sztarek Fer. 

Szatmár m. : fp. U,jfalussy Sánd., alpe N agy Lász., 
főj.Zanathy Fer. Fszb. Nagykárolyij.: Domahidy Elm. 
Máté-szalkai j.:no~vayE.Fehér-gyarmatij.: Szegedi A. 
Erdődi j.: Nagy Ak. Sz'inyér-vá1'alja'i j.: Papp Kál. 
Nagybányaij.: Domahidy V. Nagy-somkutij.: Indre 
Lász. Osengeri j.: Nagy Dán. Szatmári j.: Csaba 
Ac1orj. - Rend. tan. vár. Felsőbánya ,. pn:;t. Lánezky 
Istv., rk. Puskás Ant. Nagybánya: pm. Turmann 
Oliv., rk. Schönherr Ant. Nagy-Károly: pm. Sehus
terits Ig., rk. Kisfaludy Józs. 

Szeben J?'l': fp. Thalmann Q-usz., alpe Reissen
berger G. fJ. Tobiás K.or. Fszb. Szász-sebesi j.: 

Dőrr Alb. 
Fabritius 
Dragits p. 
pm. Ho 
pro. 

Szepes 
fj. clr. Ne 
Mattyaso 
márki j.; 
Lőcsei j.: 
aljai j.: 
Rend. 
rk. D 

Alb., 
L " ocse: 
rád: 
Olasz~: 
VáJ·alja. 

Szilá 
Laj., íj. 
Szilágy
Sz.-csehi 
1·: . 
Gencsy 
rk. 

SZD 
alpe dr. 
leni j : 
Deési 
Laj. 
Veres 
tan. v 
L.8. 
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Dörr Alb. Ujegyházi j.: Bedens Guszt. Szebeni j.: 
Fabritius Laj. Szeli8tyeij.: dr.Brán Liv. Szerdahelyij .. " 
Dragits Péter. - Rend. tan. vár. Nagy-Szeben: 
pm. Hochmeister ViI., rk. Simoni s Rób. Szá8z-Sebe8: 
pn1- I{onrád O. rk. Kischer R. 

Szepes n1J.: fp. gr. Csáky Gy., alpe Raisz Al. 
fj. dr. Neogrády L. Fszb~ Bányai j.: ... Sz.-ólalusi j.: 
l\1attyasovszky Bold. O-lublói j.: Teőke Lász. Kés
márki j.; Wyda Lász. Sz.-szombathi j.: Görgey Jord. 
Lőcsei j.: Mertz Máty. Iglói j.: Szvatács Vik. Sz.-vdr
aljai j.: Görgey Gusz. Gölniczbánai j.: Winkler Pál. 
Rend. tan. vár. Göllnitzbánya: pm. Menesdorfer Kár., 
rk. Dirner Albert. Igló: pm. N osz Gy. rk. Huszkó 

Alb., Ké8márk: pm. Cserépi Nánd., rk. Oszvald Gy. 
Lőc8e: pm. Szőnyey Kál., rk. Gundelfinger L. Pop
rád: pm. Melczer Gusz. rk. Glatz Vilmos. Szepe8-
Ola8zi: pm. Förszter G., rk. Sterbinszky B., Szepe8-
Váralja: pm. V éber Gusz., rk. dr. Szlifkó And. 

Szilágy m.: fp. br. vVesselényi Mik., alpe Szikszay 
Laj., fj. Török Ist. Fszb. Kra8znai j.: N agy Dom. 
Szilágy-8omlyóij.: Nagy Gy., Ta8nádi j. Bölöni Bál. 
Sz.-c8ehi j.: Kiss Lász. Z8ibói j.: Kovács Ist. Zilahi 
j.:. .' - Rend. tan. vúr. Szilágy-Somlyó: pm. 
Gencsy Sán., rk. Hegedüs S. Zilah: pm. Péntek Far. 
rk. Matoltcsy Kár. I 

Szolnok-Doboka Jn. : fp. br. Bornemisza Kár. 
alpe dr. Torma Mik. fj. Bándy György. Fszb. Beth
leni j.: Floth F. Ad. 08áki-gorbói j.: Vallya Fer.' 
Deé8i j. : V ékony Fer. Sza1no8ujvá1'i j. : N agy 
Laj. Kéke8i j.: Gajzagó Vilmos. Nagy-ilondai j. : 
Veres Imre. lYlagyar-lápo8i j.: Vas Imre. - Rend. 
tan. vá1·. Deé8: pm. Szilágyi Alb. rk. Kenyeres 
L. Szamo8ujvár: pm. Placsintár Dáv., rk. Duha Ján. 

Temes m.: fp. Molnár Vik., alpe Deschan Ach. 
fj. Mayer Kár. Fszb. Kó·zponti i.: dr. Hollosy Gy. 
Vingai j.: Schtiffer Bél. Uj-aradi j.: Capdebó Fer. 
Lippai j.:. Baroty Fer. Réká8i j.: Joannovich Sán. 
Buz1iá8i j. : Dnger Józs. Q8ákovári j.: Somogyi Gyul. 
Dettai j.: Prepeliczay Od. Ver8eczi j.: Csapó Géz. 
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Fehé'rternplontii.: Capdéb6 Ger. Kubinii.: Győry Imre. 
Rend. tan. vár. Fehértemplom : pm. Tronin Kár., rk. 
Petzrik József. Vinga: pm. Cserny Márk, rk. Sehaf· 
fer Vil. 

Tolna ln.: fp. gr. Széchényi Sán., alpe Simon
tsits Bél., fj. l\1adarász Elem. Fszb. Központi i.: hly. 
Pesthy El. Vö'lgységi i.: Dőry Pál. Duna-fö'ldvári j.: 
Orosz End. Simontornyai j.: Fony6 Lász. Dombo
'Cá'ri i.: Szévald M6r. 

Torda-Aranyos m: fp. gr. Bethlen Géz, alpe 
Rédiger B. fj . . Nagy Oliv. Fszb. To'rdaij.: dr. Domokos 
And. Alsó-iárai j. : Szőts Pét. Toroczkói j.: Asztalos 
Gáh. Marosludasi i.: Beteg MikI. Felvinczi j.: Nád
udvari László. Topánfalvi j.: VIaszár János. 
Rend. tan. vár. Felvincz: pm. Mészáros Ist., rk. 
Magyari Efraim~ To'rda: pm. Velits Ödön., rk. 
J akab Gergely. 

Torontál m.: fp. Rónay Jen., alpe Dániel Lász. 
lj. Delimanich Laj. Fszb. Nagy-becskereki j.: Baka
lovics Ag. Törö'k-becsei j.: gr. Bethlen Mik. N agy
kikindai j.: Grób B. TÖ1"ökkanizsai i. : Tallian Em. 
N.-szt-miklósi J.: Lesztyánszky J. Pe1"iámosi jn: Gyer
tyánffy Dén. Zsombolyai i.: Bielek Ant. Oseneji j. : 
Chemetz Ján. Párdányi j.: Hertelendy Im. Mó
d08i j.: dr. Gyertyánffy Jen. Bánlakii.: Botka Béla. 
Alibunári j.: Kajtár Jenő. Pancsovai j.: Rado
szavlyevits Kár. Antalfalvi i.: Jablonszky Mik. -
Rend. tan. vár. Nagy-Becskerek: pm. KrsztitR Ján., 
rk. Reitter Oszk. 

Trencsén m.: fp. Szalav9zky Gy. alpe Baross 
Juszt., (j. Bangya Gusz. Fszb. Osaczai i.: Ujfalussy 
Lász. Kis'ltcza-ujhelyi j.: Hpszóczy Jusz. Z80lnai i. : 
Baumgartner Lib. Bittse'i i.: Wanka Fer. V ág-be8z-
terczei,j.: Baross Kár. Puchóij.: ...... . 
"!llavai j,: Vietoris Gygy. Trencséni j.: Schwertner 
~nt. Bflani j.: Zamaróczy Ján. - Rend. tan. vá? .. 
Trencsén: pm. Ucsnai Er., rk. Boros Sam. 

Turócz nt.: fp. id. J usth I(ál., alpe Beniczky 

uJva-n· .. 
Rend. 
Ján. Sz 
Lanko\· · 

Vesz 
Véghel .. 
Kleczár 
Noszlop 
Ktnesse 
Dán, r 
rk. Ff j 

Zal 
Gozony 
Siim . 
Kan iz 
Zal" 
.ti 
Fer. _ ... 
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o:. Kál. fj. Reviczky Ist. Fszb. Szent-márton-blatniczaij.: 
<t Uj h~lyi Att. Mos6cz-zni6i j.: Z~rkóczy Tiv. 

Udvarhely 1n. : fp. Mikó Arp. alpe Ugro n Ján., 

:dl 
,~ l' 

,I, 

I ..... h. 

fj. Kénosy B~I3:. Fszb. U dva'rhelyi j.: ~o~h~rd Ján. 
Szt-ke'resztuJ"t J.: hr. Gamera O. Homorodll J.: Jakab 
Gy. - Rend. tan. vár. Székely- Udvarhely: pm. Kas
say-Farkas Ig., rk. Szombatfalvy Laj. 

Ugocsa 1n. : fp. Lónyay Sán., alpe Szentpály Ist., 
fj. Uj helyi Öd. Fszb. T-iszáninneni j.: Szabó Sán. 
Tiszántúli j.: dr. Varga Ján. 

Ung 11u.: fp. gr. Török Józs., alpe Kende Pét., 
íj. Tabody Jen. Fszb. Ungvári j.: .....: 
Szobránczi i.: Köröskényi El. Kaposi j.: KusnyÍrl 
Gy. Bereznai f.: Lőrinczy Jen. - Rend. tan. vár. 
Ungvár: pm. Fincinszky Mih. rk. Farkas Fer. 

Vas 1n. : fp. Radó Kál., alpe dr. Károlyi Ant., íj. dr. 
Bárdosy J en. Fszb. Szo'11tbathelyi j.: Bozzay Gás. 
Kőszegi j.: Somogyi Mik. Sá'rvári j.: Ajkay Gy. 
Kis-czeUi j.: Jakab Bod. Vasvári j.: Molnárfy 
G. KÖ1'mendi i.: Rusa Láz. Muraszombati j.: Pol
lák Pongrácz. Szt-gotthárdi j.: Papp Ant. Német
újvári j.: Dömötör Laj. Felső-ől·i j.: Szabó El. -
Rend. tan. Vál'. Kőszeg: pm. Tipka Fer., rk. Porpáczi 
Ján. Szombathely: pm. dr. Török Sándor, rk. ifj. 
Lankovits Józs. 

Veszprém Jn.: fp. gr. Eszterházy Mór., alpe 
Véghelyi Dezs., (j. Kolozciváry Józs. Fszb. Veszpl·ém-i.j.: 
Kleczár Fer. Pápai j.: Horváth Laj. Devecder,i f.: 
Noszlopy Vik. Zil"Czi j.: Szőnyeghy Al. Enyingij.: 
l\.enessey Mik. - Rend. tan. vár. Pápa: pm. Osváth 
Dán, rk. Mészáros Kár. Veszprém: pm. Kovács Im., 
rk. Fejes An. 

Zala m. : fp. Svastits Ben., alpe Csertán Kár., fj. 
Gozony Lász. Fszb. Tapolczai j.: Szentmiklóssy Gy. 
Sümegi i.: Soós Pong. Keszthelyi j.: Takáts Im. 
Kanizsai i.: Svastits Kár. Pacsai j.: Gaál lVlik. 
Zalaegerszegi f.: Thassy Mik. Novai j.: Viosz Fer. 
Als6-lendvai j.: Szmodics Vik. Ferlaki i.: liostyál 
Fer. Letenyei j.: Thassy Laj. Csáktol·nya'i j.: Vrant ... 
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sits Kár. Szt-g'róthi j.: Bottka Fer. - Rend. tan. Vitro 

Nagy-Kanizsa: pm. Babochay Gygy, rk. V écsey 
Zsig. Zalaegerszeg: pm. Kováts Kár., rk. Gaál Kár. 

Zemplén m. : fp. Molnár Ist., alpe Matolay Et., 
fj. Dokus Gy.. Fszb. S.-a.-ujhelyi j.: Bartbos J. 
NagY1nihályij.: Füzesséry Tam. Szerencsi j.: Matolay 
B. Varannói j.: Füzesséry Gygy. Bodrogkiizi j.: 
Bencsik Ist. Homonnai j.: Haraszti Mik. Tokaji j.: 
Füzesséry Öd. Sztropkói j. : Bárczy Ben. Gálszécsi j.: 
ifj. Nemthy Józs. Szinnai j.: Kossuth El. 

Zólyom n1J. : fp. Zsilinszky Mihály, alpe Csipk~y 
Kár., fj. Répási Máty. Fszb. Breznóbányai j.: Battik Ő. 
Beszterczebányai j.: Lazonovich Im. Zólyomi i. : 
Skrovina Máty. Nagyszalatnai j.: Leustach Laj. -
Rend. tan. vár. Beszte1'czebánya: pm. Csesznák Gy. 
rk. Kollárik Ján. Breznóbánya: pm. Lopusny Sam., 
-rk. BruothJán.Zólyom: pm. Szalay Gusz.,rk. Krall Ján. 

bJ Városok. 
Arad (sz. kir.) : fp. Fábián Lász., pm. Salacz Gy., rk. 

Sarlot Dom. 
Baja (sz. kir.): fp. ifj. Vojnits Istv. pm. Hegedüs 

Alad. rk. Scheibner Gy. 
Budapest székes főváros: fpm. Báth Kár., pm. 

Kamermayer Kár., alpe Gerlóczy Kár. és Alkér G. 
Debreczen (sz. kir.): fp. gr. Degenfeld-Schomburg 

J6zs., pm. "Simonffy Im., rk. Boczkó Sáme 
b-yör (sz. kir.): fp. gr. Lászberg R., pm. Zech

meister Kár., rk. Angyal Arm. 
Hódmező- Vásárhely: fp. Kállay Alb., pm. 

dr. Baksa L., rk. N agy Sán. 
Kassa (sz. kir.) : fp. Péchy Zsig., pm. Münster Tiv., 

rk. Madarász B. 
Kecskemét (sz. kir.): fp. Beniczky Fr., pm. Lestál' 

Pét., rk. Vámos Béla. 
Kolozsvár (sz. kir.) : fp. gr. Béleli Ak., pm. Albach 

G., rk. Deák Pál. 
KOlnáron1, (sz. kir.): fp. Sárközy Aur., pm. Tátray 

Józs., rk. Sárkány Fer. 

Jlaros" 11 
pI11, Geréb B 

J{agy- fl 
rk. Rimler Ji 

PancSOVl , 
novits Ad. r' 

Pécs (sz. l 
rk.· . . 

pozsony 
Gusz., rk. E 

SeLmecz 
Béla, pm. G 

Sopron 
Ján., rk. G 

Szabad: 
sits Láz., r' 

Szatm 
pm. Böszö 

Szeged 
rk. Rainer 

Székes 
Havranek 

Terne 
bisz Kár. 

Uj vid 
Po})ovich 

Verse 
rk. Bodó 

Zonub 
Gy., rk. 

I 

Mag 
Minisz 

Allamtit 
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~laros- Vásárhely (8Z. kir.): fp. br. Kemény K.~ 
pm. Geréb Bél., rk. Lázár Ben. 

Nagy- Várad, fp. Beöthy Lász., pm. Sal Fer.~ 
rk. Rimler Kár. 

Panqsova: fp. Nikolits Sán., pm. hely. Matta-
novits Ad. l·k. dr. Rutner Sán. ' 

Pécs (sz. kir.) : fp. Kardos Kál., pm. Aidinger Ján.,. 
rk. 

Pozsony (sz. kir.): fp. Szalavszky Gy. pm. Dröxler
Gusz., rk. Kutsera Ist. 

Selmecz- és Bélabánya (sz. kir.): fp. Rudnay 
Béla, pm. Ocsovszky ViI., rk. Krausz Kálmán. 

Sopron (sz. kir.) : fp. . . . . . . pm. Finck 
Ján., rk~ Glózer Józs. 

Szabadka (sz. kir.): fp. Vojnits Ist., pm. l\famu
sits Láz., rk. Szalay Mátyás. 

Szatmár-Nénteti (sz. kir.): fp. Ujfalussy Sánd.,. 
pm. Böszörményi Kár., rk. Kiss Ged. 

Szeged (sz. kir.): fp. Kállay Alb., pm. Pálfy Fer.,. 
rk. Rainer Józs. 

Székesfehérvár (sz. kir.): fp. br. Fiáth Mik. pm. 
Havranek Józs., rk. Seidel Laj. 

Temesvár (sz. kir.): fp. Molnár Vik., pm. dr. Tel
bisz Kár., rk. BandI Rezső. 

Ujvidék (sz. kir.): fp. Flatt Vik., pm. Petzi
Popovich Ist., rk. Schreiber O. Ant. 

Versecz : fp. Nikolics Sán., pm. Seemayer Ján.,. 
rk. Bodó Laj. 

Zombor (sz. kir.): fp. Sándor Bél., pm. Slagebett. 
Gy., rk. Gertinger Pál. 

Magyar kir. pén~ügyminiszteriun1. 
, lVliniszter: dr. Wekerle Sándor miniszterelnök .. 

Allamtitkár: Lukács László. 
*~:~~}< 

Kereskedelemrilgyim.k.miniszteri'lllJl. 
Miniszter: Lulcács Béla. - Államtitkár: . . .. 
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Magyar kir. posta- és távírda-igazgatóságok: 
Budapesten ; Kassán; Nagy-Szebenben; Nagy-Vá
radon; Pozsonyban; Sopronban; Temesválron ; 
iPécsett; Zág'rábban. 

Földmivelés ügyi m. k. ministfterittm. 
l\lini8zte~.: gróf Fesztetien Andor. Allamtitkár: 

.Miklós Odön. 

TTttllás- és közoktatásügyi 'ln. kir. 
miniszterium. 

lVfinisztel': br. Eötvös Loránd. , , 
Allamtitkár: Pulszky Agost. 

Magyar kir. igazságügyminiszterium 
IgazságügYlniniszter: dr. Szilágyi Dezső v. b. t. t. 

Államtitkár: Erdélyi Sándor 'és Plósz Sándor. 
Az 1871. évi VIII. t. cz. 35. §-a 8zerint eljáró 

legfőbb fegyelmi biró8ág. Elnöke: id. Vay Mikló8 br. 
Kir. Curia. Elnök: Szabó Miklós. Másodelnök : 

Czorda Bódog. 
I. Budapesti kir. itélő tábla. EIn.: V értessy 

~Sándor. 
Budapesti kir. főügyész: Kozma Sándor. 

, Balassa-gyarnuati trvszk. EIn.: Kray Istv.; 
ügy.: dr. Melicher Fer. - Járbú·. Balassa-Gyarmaton: 
:Zeke Kálmá.n. Füleken : N agy Miklós. L08onczon : 
Bogya Ján. Szécsényben: Schmiedt Ö. Szilrákon: Kun 
"Barn. Tere8kén: . . . . . . 

Budapesti trvszk. EIn.: Bogisich Laj. ügy.: 
Havas Im. - Járbir. I-III. ker.: Lithvay Máty. 
[[V. ker.: Kiss Kár. V. ker.: Boronkay Ig. VI. ker.: 
Massanek Rezs. VII. ker.: Cséry Kál. VIII-X. ker. : 
Follmann Alaj. IV-X. ker: bünte Gajzágó Manó. 

Budapesti k. keresked. és váltótrvszk. Eln.: 
Nagy Ödön. 

., -). Rövidit.é~ek.: . ~l,n .. , elnök, ügy. = királyi ilgyéAz, 
Jnrbn·. = kualYl )arasbuak, trvszk. = törvényszék. 

Beszteroz 
ügy. : Küchl~r 
Ján. Breznob 
ban: Fekete 
lyornban : M 

Egri trv 
Alad. - Jár 
Gergely Sán. 
N eIUcsik Kál 
Csel'Veny Ist 

Fiumei 
dl'. Várady 

Ipolysá, 
dr. Lipcsey 
Korponán: 
Ant. Vámo 

Kalocs 
Stipl Káro 
Kis-Kőró'só' 
csányi Lás 

Kecske 
Kiss L -
léden: B' 
min. Kun· 
Járai G. 

Pestvi 
Horváth 
Giidóll" on. 
dr. Solti 
... S 

Széke .. , 
uay . U' 
O" J 

Béla. A 
Lajos. SI 
csár L. 

Szol 
Mór. _ 
berenllbe 
KlS- Uj8 
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Beszterczebányai, t~~vszk. EIn.: I?ole~an La).! 
"cr T • Küchler Gy. -Járbt,,·. Beszterczebanyan: Olerlnl 
U~~ • • , T ' S t 114'"' t J n.i1. Breznóbányán: Polony Jan. u'rocz- z -.J.t:La'l· O~-
b~,n: Fekete Mik. Znió-Vára lj án : Nemes Ján. Zo-
l'Yomban: Martinovich Ist. ,.. , 

Egri, trvszk. EIn.: Hu~yor ~an. ugr,.: ~e~ko 
Alad. - Járbir. Egerben: Kosa Kal. Gyongyoson: 
Gergely Sán. Hatvanban: Kolozsváry László. H~vesen : 
NeIllCsik Kálm. Pétervásáron : Dobsa G. T.-Fureden: 
Csel-veny Istv. 

Fiun1 ei trvszk. EIn.: dr. Celligoi Bód; ügy.: 
dr. Várady Gábor. - -

Ipolysági trvszk. EIn. : , He~mbacher Nán.; ügy.: 
dr. Lipcsey Erv. - Já'rbir. Ipolyságon: Verebély Józs. 
Korponán: Libertiny Józs. Selmeczbányán: Hayder 
Ant. V ámos-Mikolán: Forster Ant. 

Kalocsai trvszk. Ein.: Bohuniczky Ö. ügy.-: 
Stipl Károly. - Járbir. Kalocsán: Rimer Kázm. 
Kis-Kőrö"sö"n: Salamon Mik. Kun-Halason: Tom
csányi Lász. Duna- Vecsén: Sárkány Gy. 

Kecskeméti trvszk. EIn.: Gáll Fer.; ügy.: 
Kiss L - Já·rbir. Kecskeméten: Olah Imre. Czeg
léden: Báthory István. Félegyházán : Czeilik Kál
mán. Kun-Szt-Miklóson : Baky József. Nagy-Kőrösö'n : 
Járai G. 

Pestvidéki trvszk. EIn.: Majovszky Vil.; ügy.: 
Horváth B. - Já,,'bir. Pestvidéki :-Muttnyánszky Ad. 
Giidiillőn:Cser9aFer.Mono·rolb: CherierJ.Nagy-Kátán: 
dr. Solti Kár, Ocsán: Galovits Arth. Ráczkevén: . . 
. . . Szt-End"'én: Bose Gy. Váczon: Helcz Fer 

Szék:esfehérvári trvsz·k. EIn. : Daróczy I~t.· 
ügy.: Ujbázi S. - Já", b ir. 8zékesfehérvá"'on: "Gazd; 
Béla. Adonyban : HaIassy Szil. Moórnn: Kálmán 
Lajos. Sá1'boglÍrdon: Salamon Aladár. Vaálon: Kul
csár L. 

Szolnoki trvszlc. EIn.: Ürlei B.; ügy.: T6th 
Mór. - Jár bir. Szolnokon: Barbur László. Jász
be-:enll?en,: ,Becsey G~. Ka1'czagon: Berényi Gy. 
KLS- UJszallason: l\tlagal Kár. Mezőtió'on: dr. Istvánfy 
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Gy. Jászapátin: Papp Vincze. KU1L-Szent-Márton
ban: dr. Dévay Gyula. Abád-Szalókon: Király G. 

II. Debreczeni kir. itélő tábla. EIn.: Puky Gy. 
Debreczeni kir. főügyész: Cserna, Vincze. 
Debreczeni trvszk. ElD.: Igyartó Sánd.; ügy.: 

dr. Kósa Laj. - Járbir. Debreczenben : Sárvári Lőr. De
recskén:. . . . H.-Bö·szö"rményben: Potorán Ist. 
H.-Nánáson: Beöthy Gáb. Püspö"k-Ladányban: Si
monffy Ant. H.-Szoboszlón: Lengyel Im. 

Máramaros-szigeti trvszk. EIn. : Kosztka G.; 
ügy . ..: dr. Csipkés Kár. - Já1'bir. Márma1'os-Szigeien: 
Benda Bert. Rahón: Grázber LiP.<?t. Felső-Visón: Jura 
János, Huszton : Petrovics L. Okö·'rmezőn: Taninecz 
En. Técsőn: Rétyi Mih. 

Nyiregyházai trvszk. EIn.: l\legyeri G.; ügy.: 
Lázár Kál. - Járbú'. Nyiregyházán: Nagy Lajos. 
Kis- Vá1'dán: Vay Pét. Nagy-Kállón: Szabó József. 
Nyir-Bátorban: Grosz Ján. Tiszalö·kö"n: Vekerdy Máté. 

Szatmár-németi trvszk. EIn.: Móritz Laj.; 
ügy.: Dénes Laj. - Já1'bir. Szatmár-Németiben: 
Veréczy Ant. E1'dődö·n: Virág Mih. Fehér-Gyarmaton: 
Bódy Lász. Hal1niban: Kölcsey Ján. Máté-Szalkán: 
Horváth Gy. Nagybányán: Papp Kár. Nagy-Ká1'oly
ban: Szabó P. Szinyé1'- V áralyán: Kamaráth Laj. 
Na9y-Somkuton:. . . . . 

Zilahi trvszk. EIn.: Szőke Bál.; ügy.: Gazda 
Fer. - Járbir. Zilahon: Darvas Ign. Szilágy-Csehen: 
Pap Sán. Szilágy-So1nlyón: l\1ile Mih. Ta8nádon: 
Derecsényi Alb. Z8ibón: Benkő Józs. 

III. Győri kir. itélő tábla. EIn.: Vörösmarty Béla. 
G " . k' .f"" , Y 01"7.1 7.lr. I_0 ugy esz: . . . . . . . . . 
Gy őri trvszk. EIn.: Sebő Im,; ügy.: dr. FittIer 

Bál. - Já1'bú·. GYŐ1'Ö"ft: Lacz~ Kár. Győr-Szt-Már
tonban : Kampis Iv. Magyar-Ováron: Lepossa Dán. 
Nezsideren: Karsay B. Téthen: Galamb Kris. 
Kon~áromi trvszk. EIn.: PuIay G.; ügy. : Kosár 

Dezs. - Járbir. Komáromban : Szabó László. Eszter
gomban: Magos Sán. M'uzslán: Schável Kár., Nagy-

fán: 
Szeben 
Szvid) 
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Igm,úndon.' I~ukorelly Kár. Ó- Gyallán: Emanuel 
.,~ Józs. Tatán.' Gábel Fer. 

Ltln,:~) Sopronli trvszk. EIJ?-ök: Takács Dénes; ügy.: 
:~~a,\m(~( V ághy Mihály - Járrb1/l·. Sopronban:, Gonz~les 
~ )an~,~ Frio-y. Osepregen: Köninger Ant. Osornan: Vajda 
,)arr~l~,: J óz~. Felsl5-Pulyon: Hannibal Mór. Kapuváron: Kéry 
ofn:pot~t/!~ Kál. Kis-Mártonban: Sohár Laj. Nagy-Mártonban 
·LaaqniJ;~', Mátisz Alb. 
~! ~' . Szo1?ubathely,i t-:vszk. EIn.: dr.Laky Krist.; ügy.: 
.Jú" Ko~h " Ajkas Kár. - Jarbtr. Szombathelyen: Gruber Ede. 
a;m~r~~.oIiW Felső-Eőró'n: Pogány Gusz. Kis-Ozellben.' dr. Szabó Im. 
eUo·VIIú!: k, Kó'rmenden.' Illés Ant. Kőszegen: Korchmáros Gásp. 

'mlzon:ril: Mura-Szombatban: Augustich Pong. Német- Ujváron: 
Galgóczy Em. Sárvá"'on: Galba Laj. Szt-Gotthárdon : 

IIe~~ri~,;~, 'Viplinger Báb. Vasváron : Feichtinger Ern. 
'n.' Na~Lij~i . Veszprémi trvszk. EIn.: Csenkey G.; ügy.: 
: ~zaMJ&~: Gerő Antal - Já'rbir. Veszprémben: Mórocza Kálm. 
:rekerJy,Uiii Pápán.' Mikovényi Ödön. DevecsMoben: Perczel Sándo 

MOriffi Li).; Enyingen: Mészöly Gy. Zirczen .' Galamb Ist. Bala-
ár·Nimdiol1l: ton.Füreden: dr. Segesdy Fer. 
'r',~allna/@: Zalaegerszegi trvszk. Ein.: Grubanovics G.; 

a/I.&a!la!: ügy.: dr.Felber Arth.- Járbho. Zala-!l1gerszegen: • . 
Na~~,Karúlr ' •• Alsó-Lendván: Karabély~s El. Sümegen: Horváth 
waci/n Ií), Ed. Tapolczán: Gombás Ant. 

IV. Kassai kir. itélő tábla. EIn.: BM'czelly J. 
Kassai kir. főügyész: Batlai Imre. 
Bereg szászi trvszk. EIn.: Arnold Sán.; ügy.: 

dr.Böszörményi J. - Járbir. Be1°egszászon.' Szarka L. 
Alsó-VM'eczkén: Babinecz Ján. Ilosván.' Krasznay Vik. 

i\\\\i)\': M.-Kászonyban: Szabó Károly Munkácson : Spanyol 
\ \' ,', Kál. Nagy-Bereznán.' Petri József. Nagy-Kaposon: 
:,~,t\~, Csonka B. Nagy-Szőllősó'n: Egri L. Szobránczon .' 

\jG~~l·%I\,~1 Kormos .B . . Ungváron.' Popovits Mik. 
n~:\~~~\~\' l!1perlesu trvs~k: EIn.:. Palugyai Gusz.; ügy.: 
'~~~\\\\~( , G!"InenCZ G. -:- Jarb~r. Ep~,,~e8en: K~cz~r Im. Bárr:t-
~,~:\~:,: fan: dr. BruJman, VI~. G"ralton.' IrInyI Cs.aba. Kt8-

I~ ~) ~~; Sze~en~en.' MarthenyI Fer. Lemesen: Haszhnszky G. 
~t~t\\, \~ Szvzdnlken: Szepesházi Im. 
,I' ~~~~t" 



350 ~ 
Kassai trvszk. EIn.: Péchy Aur.; ügy.: Kiss 

Ján. - Járbi1·. Kassán: Madarász Ján. Szepsin : 
Olchváry El. Tornán : N agy Pét. Abauj-Szán
tón: Schváby Sán. Szikszón : Szentléleki Lász. Zsa
dányon: Szopk6 Rób. 
Lőcsei trvszk EIn.: Engelmayer Józs.; ügy.: 

Eisert Ist. - Járbir. Lőcsén: Kail Lász. Gó"llniczbá
nyán: Mattyasovszky Gáb. Iglón: Fest Ottó. Kés
má'rkon: Mattyasovszky Józs. Lublón: Gresch Gy. 
Szepes-Szombatban: Hensch Aurél. Szepes- Váralján : 
Hazslinszky Marcz. Ó-Falván: Chanath )\iiik. 

Miskolczi trvszk. EIn.: Ortvay Miksa; ügy.: 
Dévári Ottó. - Járbir. Miskolczon : Strazsek J án. 
Edelényen: Balogh J án. Mező-Gsáthon: Bekény B. 
Mező-Kö've8den: Tarnay Gy. Sajó-Szent-Péteren: Ko
lozs Barna. 

Rimaszolnbati trvszk. EIn.: KubinyiAl.; ügy. : 
dr. Hányi Győz. - Járbir. Rimaszombatban : Len
gyel György. Nagy-Rőczén: Molitorisz Ján. Rima
Szécs en : Frits Feren0z. Rozsnyón: Tichy Mihály. 
Tornalján : Borsody Józs. 

8átoralja-uj helyi trvszk. EIn.: Seyfried Jó
zsef; ügy.: Hlavaty Józs. - Járbir. Sátoralja-Uj
helyen: Balogh Kár. Gálszécsen : Görgey Gy. Homon
nán: . . . . . Királyhelmeczen: Biringer Al'th. 
Na.qy-Mihályon: Roskovi9s Ján. Szerencsen: FüIeky 
Lász. Sztropkón: Nádas Arp. Tokajon : Láczay Kár. 
Va'rannón: AntaIóczy Ant. 

V. Kolozsvári kir. itélő tábla. Elnök: Fekete 
Gábor. 

Kolozsvári leirt főügyész: Vila Sándo'r. 
Beszteryzei trvszk. EIn.: Tiscshler Dom.; ügy.: 

gr. Lázár Arpád. - Járbir. Beszterczén: Sill Hen. 
Naszó~o.n: Pap Lász. O-Radnán: Kovássy Géza. 

Dees7- trvszk. EIn.: Balázs Mát.; ügy.: gr. Lázár 
Kál.-Járbir. Deésen: Miksa Józs. Bethlenben : Imreh 
Dom. Csáki-Gorbón: Ballok Kár. Kekesen : Agri
co!va Ad. Magyar-Láposon: Váradi Ist. Nagy-Ilo n
dan: Pap Em. Szamos- Ujváron: Gajzág6 Ferencz. 

Dévai trv 
Horváth Siro. 
gyógyon: Bal 
bányán: Zo 
pujiban : Pá 
Vajda-Huny 

Gyulafe 
Csiki L.
Abrudbányá 
Laj. Maros
Vajda Pet. 
Gajzágó Tiv 

Kotozsv 
ügy.: Lázár 
szai Gy. K 
Hunyaaon: 
MÓc8on: K 

J{agy-s 
Theil Istv. 
Szász-Sebes 
Szerdahely 

Torüai 
dr. Pap Do 
Járán: Vi 
Maro8-Lu 

VI. Ma: 
Elekes p,: 

Maros 
lozsvárt.) 

Brass 

bald Mih 
Gál Do 

Csiks 
Bartha. II 
Os.-Szt
lÓ8on: 

Erz8 
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Dévai trvszk. EIn.: dr. Sólyom Fekete Fer. ; ügy. :: 
Horváth Sim. - Járbir. Déván: Jaszenovich Ist. Al
gyógyon: Balog Józs. Hátszegen: Veress Józs. Kiiró'8-
bányán: Zomor Ant. Maros-IUyén: dr. Korber End. 
Pujiban : Pászthóhy Tib. Szászváro8on: Nemes Sán. 
Vajda-Hunyadon: dr. Rieger Alad. 

Gyulafehérvári trvszk.EIn.: Nemes Pám.; ügy.: 
Csiki L. - Járbú'. Gyulafehérvá'ron: dr. Fekete Gy. 
Abrudbányán: Zanathy Gáb. Balázsfalván: Enyedy 
Laj. Maros- Ujvá1'on: Elekes Alb. Nagy-Enyeden: 
Vajda Pét. Topánfalván : LoyczeI Fer. Viz aknán : 
Gajzágó Tivadar. 

Kolozsvári trvszk. EIn. : br. Szentkereszt y Zsig .. 
ügy.: Lázár Aur. - Járbi,,·. Kolozsvá,,· vidéki: Szik
szai Gy. Kolozsvár városi.~ Montovich Gy. Bánffy
Hunyadon : Csegezy Gy. Hidalmáson : Schopf Gy. 
Mócson : Kovács Ist. Tekén: Graeser Kár. 

Nagy-szebeni trvszk. EIn. : Jánosi Sán.; ügy .. : 
Theil Istv. - Járbir. Nagy-Szebenben: László Józs .. 
Szász-Sebesen : Egyed Kál. Szelistyén: AIeman M. 
Szerdahelyen : Welter Mih. Ujegy házán: Steidl B. 

TorcZai trvszk. EIn.: dr. Damokos Ant.; ügy.: 
dr. Pap Dom.; -. Jár bir. Tordán : Csegezy Mih. A,l8ó
Járán: Virágháti Fl. Felvinczen : Keresztes Arpo 
Maro8-Ludason: Laczhegyi Frigy. 

VI. Marosvásárhelyi kir. itélő tábla. E]nök ~ 
Eleke8 P/tl. 

Marosvásárhelyi kir. főügyész: (lásd Ko-
lozsvárt.) . ' 

Brassói trvszk. EIn.: Ponori Sán.; ügy.: . 
· . - Járbir. Bras8ón: Skita Mih. Fogar.ason: Ti
bald Mih. H088zufalun: Herszényi Kál. Sárkányon: 
Gál Dom. Zerne8ten: Peneiu Mik. 

Osikszeredai trvszk. EIn.: Gyárfás Lász.; ügy. : 
Bartha Ign. - Járbir. Osikszeredán: Csanády Béla. 
08.-Szt-Mártonban: Orbai Máty. Gye"'gyó-Szent-Mik
lÓ8on: Szász Ig. 

Erzsébetvárosi trvszk. EIn.: Ven Andr.; ügy.:: 
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Sámi Lász. - .J árbi1·. E1'z8ébetvaro8on: Gillyén Laj. 
Diosö-Szent-Má-rtonban : Végh Alb. Hos8zua8zón: 
Török Árpád. Kőhalm,on: Buday Gábor. Medgye
.8en: Witich Károly. J;v .... xgysinken,: . . . . . . . 
Segesváron: IIerczeg Zs. Szent-Agothán: Pildner Kár. 

Kézdi-vásárhelyi trvszk. Elnök: Jakab R.; 
ügy.: Solyom Mik. - Járbú'. Kézdi- Vásárhelyen: 
Fejér Kár. Kovásznán: Séra Lajos. Szepsi-Szent
Györgyó'n: Sylvester Dén. Nagy-A.}tán: Szotyori 
Józs. 

Marosvásárhelyi trvszk. EIn.: Szentmarjay 
Dezs.; ügy.: Gyárfás Laj. - Já1·bir. Marosvásár
helyt : Hincs Mik. Mezöbándon:.. . Nyá'rad
Szeredá,n: Gyalokay S. SzáBz1'égenben: Rozsnyay Fer. 

Székely-udvarhelyi trvszk. EJn.: FIórián Ján.; 
ügy.: Diemár Kár. - Járbir. Széke ly- Udvarhelyen : 
Csanády Z.- Oklándon: dr. Hegyesy Győző. Székely
Km"esztítron: Apathy Gy. 

VII. Nagyváradi kir. itélő tábla. EIn.: Ritóok Zs. 
Nagy váradi kir. főügyész: (1. Debreczen). 
Alladi trvszki. EIn. Otrubay Kár.; ügy.: Parecz 

Gygy. - Járbir. A1"adon: KugIer Ján. Borosjenön: 
Bitó Józs. Kisjenön: Tabajdi Sándo Nagy-B.1.lltyin
ban: Seress Fer. Nagyhalmágyon: Frics Laj. Péc8-
kán: Novák Ist. Radnán: Bartos Mih. Világo8on: 
Hoffbauer Zsig. 

Gyulai trvszk. EIn.: Novák Karn.; ügy.: dr. Lissy 
Vikt. - Járbir. Gyulán: Fekete Gyula. Béké8en: 
Sterka··Sulutiu Sán. Béké8-08abán: Petrovszky Józs. 
Oro8házán: Sall Ján. Szarva8on: Mészáros G. Szeg
halmon: Sall Kár. 

Nagy-váraditrvszk. Eir.: Gyalokay Laj.; ügy.: 
ifj. Bulyovszky JÓzs.-Járbir. Nagy- Váradon: (városi) 
Velyóczky Gy. Nagy- Váradon: (vidéki) Kenéz Sán. 
Belén,yesen : Benedek Lász. Bm'ettyó- Ujfalun: Szakáll 
Pál. Elesden: Mütter Fer. Magyar-08éken: Göndöcs 
Lász. Margittán : PapoIczy L. Nagy-Szalontán: R.o
vács Kár. Székelyhidon : Fényes En. Tenkén : Lengyel 
I{ár. Vaskohon: Kovács Sándo 

VIII. 

hlC'!TrT. • 

S -, .-
Z• I.~ • t'..;.. ~ 
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VIII. Péosi kir. itélő tábla: EIn.: Blaskovic.h 

J.Ii f;'VÚIl. ~ l G" 
Pécsi kir- .főügyesz: hely. Zso nay y~r?y.. 
Kaposvarv trvszlc. Ein.: Dorner ZoIt., ugy .. 

Psik Laj. - Járbir. Kapo8váron:. He~m~n Mun. 
Csull'gón: Andorka Gy. Igalon: i\'~elicsko ~1]k. !:e.~
gyeltótiban: Bogyay Gyul. Ma.rczal!lZ ; Bal~ho~e?~zk~ 
EIU. Nagy·Atádon: ch:. Ballus ZSlgm. SZlgervaI on. 
Zsioa, I(ár. Tabon: VaJda B . 

• ?vagy -7can:.izsai trv~zk. Ein.: :ró!h Lászlö; 
ügy.: Bogyay Od. - J[I1'bu·. J.:Tagy.Kal~'lz8an : Oszíer
huuer Lász. Osáktornyán: SImon LaJ. Keszthelyen.: 
Göcz Fel'encz. Letenyén: Philippits Ján. Perlakon: 
Horváth Csongor János. 

Pécsi trvszk. Ein: Sável Kál.; ügy.: Zsolnay 
Gygy. - Járbü·. Pécsen: Rásky Mih. Dárdán· : Ba
laskó Ján. Mohácson : :\Iatarényi Ján. Pécsváradon : 
Horváth Mór. Sásdon: Rihmer El. Sikló8on: . 
· . Szent-Lőrinczen: Pölt Kár. 
Szegz~rdi trvszk. EIn.: Selez Józs. G.; ügy.: 

Krcsmarik P. - Já'rhir. Szegzárdon : Szendrődy 
Kár. Bonyhádon: Osztrits ~fih. Duna-FiiZdváron: 
Szelle Zsig. Gyönkön: ~1uraközy Lász. Pakson: 
Szentpétery Józs. Tamásiban : Gruber I" 

IX. Pozsonyi kir. itélőtábla: EIn.: Lehóczkl. 
Kálmán. <-

Pozsonyi kir. jőügyész: (1. Kassán). 
Aranyos-7narot.1z i trvszk. 'EIn.: dr. Bethlen

falvi Gygy; ügy.: Kovács-Sebestyén Laj. - Já1'bi1'. 
Aranyos-ltfa:róthon :, Vály. B. KÖJ"'lnó'czbányán: H a
vas B; Levan: Pogany Vll'R'. Verebélyen. : Nemlaha 
Gy. Ujbányán: Kraft Kár. '-' 
X.yi~rai. trvs~k.. EIn:: Sándor G. ügy.: dr. 

K~u_'nyI La]. -. ~ár?~r. Nylt14 án: Jubász Vin. Ér8e7(
u~va1'{)n: dr. SZll'anyl Gygy. Gal,qóczon: Benlu.(5 G. 'A1z:a
vrt:~:. Je~zenszkY!3. ~ag.I~-TapolGsányon: Girtler Alad. 
P1lv~qyen: Sza~ISZ.o VII. Sellyén: Plathy And. 81:."'. 
k~lczfln : Fl'an~o Ist. Szeniczen : ~Iartényi Bán. V,íTl' 
1.tJhclyen: HaJc1n G. . 

.... , 
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pozsa"nyi trvszk. EIn.: Petőcz Gábor. ftgy. 
Kra.moliu Vik. - Já rrbi1" pozson,yban: El'eluit R. 
Baz'inban: Streihamlner Józs. Du/na-Szerdahelyen: 
I{abina I{álnl. Galánthán: l\1ichurty J en. !falaczkún: 
Berthóty 11n. Nagy-Szombatban: 8zászy Ag. SO?no1'-

J'án) : Tóth L. ~ Rózsahegyi trvsz7c. E~n.: Porubszky Jen.; 
ügy. : dr. Filzcssery Tib. - Já1'bir. Rózsahegyen : 
. . . . Alsó-Knbi,nban: ifj. Csillaghy J ÓZR. Liptó
Szt-l\liklós: Jeszenszky G. L 'iptó- Ujv(ÍJ'on : Vitalis' I\. 
Númeszfón: Szontagh Szan. Trs-zten án: Prónay N ánd. 

TrelLcséni trvsz7c. EIn.: Siebenfreuncl B.; ügy.: 
Ribossy I{ál. - Járbir. Trencsénben : Chuc10vszky 
Józs. Baánon:a 1V~otesiczky Ern. Bittsén: Akay Kor. 
OsaczlÍn : Aleitner N án. Illaván : Baross Ant. P1whón : 
Liha Ant. Vúg-BeszterczéH: N ozdroviczky J án. Zsol-

nán: Pribis László. 
X. Szegedi kir. itélő tábla: Elnök: rrSélley 

Sándor. 
Szegeeli lei/r. f'őügyész: Lobnzayer Iötván. 
Nagy-becslcereki trvsz7c. EIn.: Zsiros Láj.; 

ügy.: Orosdy Lajos. - JÚ1"bi1'. ,Nagy- Becskereken: 
Pohut lstv. Módoson: clr. Szőke Kár. TÖ1'úk-Becsén: 

J akabffy Titus. 
Nag1j-Ici7cirMltú, trvszk. Elo.: Hóth Gergely; 

ügy: Dús StÍn. - ,Júrb ir. N agy-Ki,kindán : Eic1enlllÜllCl' 
Ad. Billéten: <11'. Gálholnoky IL Nagy-Szt-lYliklóson : 
E.p,nlény Gy. Tú'l'ú'k-I{oni zsán: Geol'gievics Sándor. 
Zsornbolyán: clr. I{ovácsis eres. . 

Sz,abad7ccLi trvsz7c. EIn.: Vasdrnyci G.; Üg)r.: 

Deák Péter. - ,Júl'bi1'. Szabadkán : dr. Dekker Gy. 
Bács-Almáson : I{ovncsits Ant. Bajtin : l1óthNánd. 
Topolyán: Malonyai Ign. Z cnJú,n: Binghoffer Laj. 

Szegeeli trvsz7c. EIn.: Muskó Sán.; ügy.: DOQák 
Rél. - Já1'bir. Szegeden: \Viedermann J. B(dtonyáú·': 
clr. Sitnony Ak. Osongrádon : Sz::tl'ka Mih." Hod'mezö
Vásá1"helyen: Cserua F'er. Makón: Dozsits Sán. Nagy
lakon: V árl.1.lly Kál. Szcntesc'n: Gaál Sándo 

Dj vid élei trvszlc. Eln.: dr. Devich I Jász.; ügy.: 

Popovich Aur. 
ó_Becsén: Kél 
vrtn ( zsablyai) 

Z01'1~bor[; 1 

Engel Józs .. 
Apatinban : 
Kulán: Lec1el 

XI. TeJlle! 
Andor. 

Te11Lesvál 
FehérteIn 

r erj esi Mih. . 
Kár. Dettán : 
Kubinban : 1 
István. Szász 

) Bela. 
I(aránse; 

Aszlányi Ko 
BosoviC8on : 
Te1'egován : 

Lugosi 
Aschingel' 
sánon: Pa 

Pancso 
sevics Sándo 
núron: An 
laszon : 

Telnesv 
Gozsdu El. 
Buziáson' 
Bene Gáb·. 
Medveczky 

Illaván 
Nagy-E 
Szegedi 
vád jav 



lál1or. l 
~ 

E1'enut 
'el'(ia;I'~ 
Mal{lrr 
Ag, ~(I 

bszh .iF , 

IÓZ,\a~ 

!
JÓZ~, t: 

It: íuJ; 
rona, ~'

na B.': ~ 
Cnuu(iW 

" Ab~ A 

Anl.Pur/:1 

ZKJ Jan, l: 

nÖR: sr 

J Iőtván, 
ZSlrOS L 
BmKlr/fr 
üriJ);,BI" 

1{0I~ ~11ic, 

E
" :1' 

'. ! ."", il, W:~~,,, 

· 8zl·j~llh}: 
ie\'í~) ~::: 

Jéi li,: • 
r, Mh, 
l"\.( I: d!lu.' 

!inall~nf' 
ű • 

; Ü~f: ~ 
J, Ballor, 

MiIi.HIi! 
~it~)~ . 
bana, 

cll ra'l 

') ro- I": 
.).),) 

Popovich Aur. - Járbir. Ujvidéken: ICovachich Józs. 
Ó·Becsén: I{éller S. Palánkán: TilIinger S. Józseffal
V/ln (z8ablyai): Petrovics Val. Titelen: Lesztyán sz ky P. 

Z07}~bo7'i trv8zk. EIn.: Széchény Józs.; ügy.: 
Engel Józs. - Járbir. Zomborban : Dömötör Pál. 
Apcttillban: Dömötör II. HÓt1ságon: Jusits Laj. 
Kulún: Lederer Gusz, 

XI. Temesvári kir. itélő tábla. EIn.: Paz:ss 
An dor. 

Ten'Lesvári 7c:ir. főügUész: (1. Szegellen). 
Feluérternplon1i trvszk. EIn.: Pászt Vil.; ügy. : 

ferjesi Mih. - Jár b i1'. Fehérte11~plomban: Ottrubay 
Kár. Dettán: Porutin Enl. Károlyfalván : Gerle Jak. 
K'ltbinban: Kál,lay Béla, 01'aviczabúnyán: Virányi 
István. Szászkabányán: Anner Ján. VeTseczen : Bnocz 
Béla. , f • 

E.:aránsebesi trvszk. EIn.: Salacz Béla; ügy.: 
Aszlányi 1(or. - Járbi1'; Karártsebesen: Kovács B. 
Bosovicson : ' ,Máhr An. O-Orsován: Vojnjcs Guido. 
Teregován : Simon Gábor. 

Lugosi trvszlc: EIn.: Péczely Ferencz. ügy.: 
Aschinger Fer. - JÚ1'bir. Lugoson: J uschitz K. Bog
sánon: Panlovits Ist. Facséten: 1Cl'aczegh Gy. 

Pancsovai trvsz7c. EIn.: Vozáry Ján.; ügy.: lVIiIas
sevics Sándo - Járbir. Pancsovún: Fritsch F. Alibl/;-
11lÍ1'on: Antal Mik. Antalfalván : Ribiczey Fer. Per-
laszon : Sártly J. . . 

Te7nesvári trvsz7c. EIn.: l\tlály Istán. ; ügy.: 
Gozsdu El. - Jál'bir. Temcsváron: Hofbauer Pét. 
Bttziáson: Bene4ek G. Csákován: Bányai V. L1'ppán : 
Bene Gáb. Rékáson: Barakovits ICálm. Uj-Aradon: 
ThtIec1veczky Ján. Vingún : Fodor Ödön. . 

Országos fegyintézetek. 

Illaván ; Lipótvá1'on ; Mária-N osh'án ; M~{;nkácson J' 

Nagy-Enyeden; Sopronban; Szan'tos~tjváron; Váczon ; 
Szegedi keJ' , bár fán ; Aszódi kir. javító-intézet; Kolozs 
vári javító-intézet; Kis-hartai lújzvetitö-intézet. 
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lJI. l~. h,Otl/védeln~/l 11~/lniszteriuJJt. 

Honvédehni mitliszter : I~ollllós-keresztesi Láró 
Fejérváry Géza táborszernagy, sz. k.v. b. t. t., kama
rás, L. r. n., k. 1. oszt. vaskor. lov., Szent Istv.-rend kp. 
k., l\fária Terézül, r. 1., ft cs. és k. 46. gyalog ezred 
tul!tjdonosa, a főrendiház tagja. 

Allanltitkár: Vaiszkai és bogyáni Gro711;o n .DezslJ, 
v. b. t. t. a 2. o. v. Ic 1. Szt Istv.-r. ks. k., a tova
risovai kerület orsz.*ggyiilési képviselője. 

Elnöki osztály. Ugyköre : Bea/lványok felbontása, 
külön felltartott ügyek elintézése, Rendeleti közlöIlY 
szerkesztése stb. OsztálY"ezető: Terbócz Ist,,;án OS7,

tálytanácsos. Katonai előadó: győri Farka8 Fidél gy. 
ezredes. Minis~teri parancsőrtiszt: Sa~de'1" Gá 81Já1' . 
lovas százados. 

I. ügyesoport (T., II., TIL, IV. és V. osztályok). 
Csopol,tfőnök: Be.?·nolúk Károly vezérőln igy. 

I. ügyosztály. Ugy köre: Kil{épzés, luozg6sítás stb. 
Osztályvezető: C~[J-lány G~ífa ezrede~. 

II. ügyosztály. Ugyköre: Ossz es havidijasok nyilván
tartása, személyügyei stb. Osztályvezető: 01'gonás 
Zsigrnoncl ezredes ... 

III. ügyosztály. Ugyköre: Legénységi ügyek, szolgá
lati könyvek stb. OR.~tályvezető: V'llkovié Ján. alezredes 

IV. iigyof;ztály. Ugyköre: N ép felkelési ügyek. Osz
tályvezető: Széc~i .. Mor őrnagy. 

V. ilgyosztály. Ugyköre : Egészségiigyi szolgálatra 
vonatkozó ügyek. A honvéclorvosi tisztikar s~en1élyi 
ügyei stb. Osztályvezető: dr. Csajághy Béla vezér
törzsorvos és a honv. orvosi kar főnöke. 

II. ügyesoport (VI., V II. és XVIII. ilgyosztályok). 
Csoportfőnök : KTfÍ'Y}:itz János, vezérőrnagy. 

VI. ügyoszt.ály. Ugyköre : Ruházat, felszerelés, el
helyezés stb. Obztályfőnök 'PtI ChTb1'ot }j~)'i!JUcs, I. oszt. 
föha<11iztos. 

VII. ügyosztály. Ügyköl'e: Illetékek, élehnezés stb. 
Osztftlyfőnök J\fajnik "71,:1(1 TT. Of=:zt.. főlwc1biztc1s. 

portfönök .. : 
XIV. Ugy 

Osztály főnök : 
XVII. ügy 

magyar badk 
Pál mini 

VI. 
POl'tfönök: 

XII. ü 
sok. 

XIII. 
elbocsátás o 

xv. 
I ügyei. 
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XVIII. ügyos~tály. Ugyköl'e: Elhelyezési ügyek, 
s~állítlllállyozás, termény- és anyag-jál'andóságok biz
tosítása stb. Űsztályfőnök: Gallasy Gyula I. oszt. 
főhadLiztos. 

III. ügyesoport (VIII. és IX. ügyosztályok). Csoport
főnök : Gl'ÚZ Albe1·t miniszteri tanácsos. 

VIII. ügyosztály. Ügyköre : Ujunezozás, védtör
vény stb. Osztályvezető: SzentgyiJ"rgyi Lajos oszt. 
t.anácsos. .. 

IX. ügyosztály. Ugyköre : Fősorozás eredménye, 
ha~1jutalék stb. Osztályvezető: Lánel' Gyula osztály
tanácsos. 

IV. ügyesoport (X. és XI. ügyosztályok). Csoport
főnök: Szuborits .4ntal min. tan. 

X. ügyosztály. Ugyköl'e: Beszállásolás, lószükséglet, 
altiszti igazolványok, menház stb.Osztályfőnök : 
Tibolth Lajos oszt:. tan. , 

,int!. XI. ügyosztály. Ugyköre : Athelyezések a hadsereg-
(Izgalila! ! ből és viszont, törvényellenes besorozások stb. Osztály

főnök. Losonczy Gyih'gy, oszt. tan. 
V. ügyesoport (XIV. és XVII. ügyosztályok). Cso .. 

portfőnök .. : BárczJj I st.1!án min. tan. 
XIV. Ugyosztály. Ugyköre : Alapítványi ügyek. 

Osztályfőnök: Kasics F:.éter oszt.tan. (min.tan.cz. ésje!l.) 
X VII. ügyosztály. Ugyköre : I{ülföldön tartózkodó 

luagyar hadkötelesek ügyei stb. Osztályvezető: Bil'Ó 
Pál miniszteri tanácsos (ez.). 

VI. ügyesoport (XII. és XIII. ügyosztályok). Cso
portfőnök : Schyttrq. István miniszteri tanácsos. 

XII. ügyosztály. Ugyköre : Horvát ügyek és fordítá
sok. üsztályfőnök: L.f-l·mann József min. tan. (ez.) 

XIII. ügyosztály. U gy köre: Felszólamlási folyam., 
elbocsátások stb. Osztályvezető: SziJts Albert oszt. tan. 

til." • Kö'zvetlenül az államtitkár alá 'rendelve. 

(XV, és XVI. ügyosztályok.) 

XV. ügyosztály. Ügyköre : Hadbirói kar személyes 
ügyei. Honvéd és csendőr büntető igazságszolgálta-
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t{~sl'a vonatkozó ügyek. IIavidjjaöuk nőt;ülési ügyei. 
Osztályvezető: Hans1;.a'rl Sándor tá1ornok- hadbiró. 

XVL ügyosztály. Ugy köre: Csendőr törzs~ és ' fő. 
tisztek lllinclennelllű szernélyi ügyei. A csendőrség 
szolgálata és kiképzése iránti intézkedések, valamint 
az idevonatközó szabályok és utasítások kidolgozása. 
A csendőrségi szolgálati könyvekre vonatkozó intéz
kedések. A csendőrség szeryezetére vonatkozó összes 
lnunkálatok. A csendőrség legénységi létszánlához tar
tozó egyének szabadflágolására~ felülvizsgáltatás~ra és 
nyug(1Íjazására vonatkozó intézkedések A csendőr 
legénység közigazgatási úton való elbocsátása. A csendőr 
legénység nősülési ügyei. A csendőrségi alapítv~nyok 
kezelése és ac1ómányozására vonatkozó ügyek. A csend
őrség 11lozgósitási ügyei. A tábori csendőrség ügyei. 

Osztályvezető: lllurai és kőröstarcsai Túrók Ferencz 
altábornagy, a magyar korona országaihoz tartozó 
csendőrség felügyelőjének teendőivel megbízva. 

Az osztályvezető helyettese: Reinle Gábo?' csendőr 
alezredes. Beosztva: postupi<~i Kostka Pál és otrokocsi 
.A.dorján Lőrincz c~endőr-századosok; Fery Oszkár 
és Móricz György csendőr főhadnagyok. 

Segedhivalalok. 'Főigazgató : 
kir. tanácsos, szolg. kiv. honv. 
HonvédszáJnvevőség. Főnök: 

oszt. főszámtanácsos. 

" 
Bogdáni),y Ferencz 

ol'nagy. 
Sziládky Norbert L 

1Jfagyal~ k'ir. állami SZlí'lll/ve'vős~éll·. 
Elnök: Rakovszky István. 

H01'llJát~sziav01~-dalmát O'J'~záJJo~ 
> 

l~ormány. ~J. 

Bán: Héc1erv,ári gróf Khuen-Hédc"·'/H1ry Ká'roly. 
Belügyi osztályvezető: S t ankovié Daniel. 

Horvát 

r. Belo 
Belo 
sokk 

II. Lika 
Karl 

III. Modn 
Bucc 

IV. Pozs 

V. 
Karló 
, 

varos 
VI. Vara 

Vara 
VII. VerőC' 

Eszék 
VIII. Zágrá 

K~rol 

z' , agr 
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IIO/toát-JSzl(tVO'l'tO'J' . .,itlÍII lt~Öitifl(,tzfllttási 
beosztáSlt. 

r. Belovár lllegye (székhelye Belovár). 
Belovár, I vanics, ICaproncza és Körös váro
sokkaL 

II. Lika-ICrbava Illegye (székhelYB Goszpics). 
ICarlopago és Zengg városokkal. 

III. l\1odl'us-Fiu1l1e nIegye (székhelye OgnIin). 
Buccari várossal. 

IV. Pozsega III egye (székhelye Pozsega). 
Brócl és Pozsega városokkal. 

V. SzerénlInegye (székhelye Vukovál'). 
ICarlócza, l\litrovicza, Pétervárad és Zinlony 
városokkal és a rend. tan. RUlua várossal. 

V I. Varasd megye (székhelye Varasd). 
Varasd várossal. 

VII. Verőeze Inegye (székhelye Eszék). 
Eszék várossal. 

VIII. Zágráb megye (székhelye Zágráb). 
I\J1rolyváros, ICosztajnicza, Petrinja, Sziszek és 
Zágráb városokkal. 
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