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Császári királyi csendőrség. 5. BZ. 01·$zlifr~:.,:~e;!~'t.~:·anc8nokscig. 
Par: Otthausi Uhle Ede, ezredes, 3. oszt. V. k. l'. Ivg.; 

Felügyelő : J~elyetteBe: R~"n Ottó, őrnagy F.J.r.Ivg. Másodtörzs-
Horrák János, altábornagy. 3 oszt. V. k. 1'. lvg., k. é. é. tIsztek : Jana'~ Manowezda, őrnagy F. J.r. lvg. Kris& 

Fercncz, őrnagy. Smole Adolf, örnagy. 
Segédtiszt: Oszt.·par.: 1. Lemberg, 2. Krakkó, 3. Rzeszów,. 

<Grzywa Emil, száza!lo~. K. é. é. 4. Przemysl, 5. Tarnopol, 6. St.anisIau, 7. Samobor •. 
A cs. kir. houvédelllli ministerinm csendőrségi ügy' K Tarnow, 9. Uj·Sandec, 10. Buczacz, 11. Rava. 

osztályának főnöke: Appel Sándor, lovag, ezredes. n:sk!l' 12. Br.ód;v, ~3. Brzezany, 14. Zaleszczyki .. 
2. o~zt F. J. r., 3. o,;zt V. k. r. IVl( . ~~. ~olomlea, 16

2
, Stry.1, 17. TarlloLrzeg, 18.Wauovice •. 

,Szolgálattételre beosztv1\.: Payer Henrik, . aroB au, O. Biala, 21. Bochnia, 22. Jaslo 
k. é. é.; Tilzer Károly 8z{~l<:ados. 23. Kolbuszova, 24. Sanok, 25. Sokal, 26. HUBlatyn~ 

1. sz. 01'szngos csenCZCl?-PUTUnC8'Jwkság. 6. 816. 01'BZI;gOB c8endő1parancsnokB1ig. 
Tm'zs: Bécs.· Tö,'zs: G,·áa. 

Parancmok: KisUnge1' Albin, ezredes. F. J. r. lvg. Par.: Oppitz Adolf ezredes, F. J. r. lvg., k. é. é. 
'Űsztagparaucsnokságok: 1. Bécs, 2. Bécs, 3. Oszt..par.: 1. Grácz, 2. Grácz, a. Leibnitz, 4. Leoben 

4. St.· P ölten, 5. Bécs· Uj hely, 6. Korneuburg. 5. lIIarburg, 6. Cilli. .. 

2. sz. orBzág08 csandörpal·anc8noksúg. 7. BZ. 0'rszág08 cBondih'jJllrancsnokBág. 
Tö,'''''' Práya. Tö •. zs: T .. ~st • 

.Par.: K1'aft Hermann, e.zredes. F .. J. r. lvg.; Par.: 11[iillC1' Ede alezredes, F. J. r. lvg. 
helyettese: Weitenwebe1' Ede, F. J. r. lvg. Oszt.·par.: 1. 'rriest, 2. Görz, 3. Pola. 
másodtörzstiszt; Supandí:c József, F.J.r. lov. Különítmény a tengerészeti szertárnái Polában. 

-Oszt.·par.: 1. Prága, ~. L 3. Budweis, 
5. Pilsen, 6. Csaszln.u, 7. Eger, S. .8. sz. ol'szagos Gsendőrparancsnokság. 
gratz,lO. Chrudim, 11. Tábor, 12. Pisek, 13. Tö"",,,: úb",. 

14. Kladno, 15. Cseh·Leipa, 16. Kln.ttau, 17. Pi-ibram. Par.: Rummer Ildroly, ~zredes, F. J. 1'. lvg. 
Oszt.·par.: 1. LlllZ, 2. Lmz, 3. Ried. 3. sz. 01'szágos c.endö7-pa7·ancsnokság. 

Tö,'''''' I ..... sb'·.tcl<. 9. BZ. 0"szag08 csendő7-pctrancsnokaág. 
Par.: Schuschnig Alajos, ezredes. F. J. l'. lvg. Tö.·zs: Za"a. 

·Oszt .. par.: 1. Innsbruck, 2. Trient, 3. Buzen, 4. Par.: H7'wov8ek József alezredeA. 
bruck, 5. Bregenz, 6. Bruneck, 7. Rovereto. : 1. Zara, 2. 8pa~ato, 3. Cattaro, 4. Sebe-

nico, 5. Ragusa, 6. Castelnuovo. 4. sz. 01'szág08 c.~endö1'J.}a1·anc8nok8ág. 
Tjj,·zs: B,·"...... 10. BZ. or.qZlÍgoB cBendörpa"an.c8noksúg. 

P,.r.: G .. ó'ssl Engelbl!1·t ezredes. F.J.r.lvg., k.é.k. Tö,=: T"ol,pat<. 

Oszt.-par.: 1. Brünn, 2. Olmütz, 3. Znaim, 4. U _:1<WI L -: Rt/.wel Hem'ik alezredes, F. J. r. lvg. 
5.Iglan, 6. Morva·Schönberg, 7. Morva·Ostrau. 8. OSZt..par.: 1. Troppau, 2. Troppau. 
gyar·Hradisch. 
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ll. sz. országos csendő1-pa1·ancsnokaág. 
Tii,'zs: Salzb",·y. 

l':tr.: Adam E1'nő őrnagy, 1<'. ,T. r. lvg. 
Oszt.-par.: 1. Salzburg. 

12. sz. országos csendő1·pa1·ancsnoksLÍg. 
TÖ1'ZS: Laibach. 

Par.: Falak Ferencz alezredel' 1<'. J. r. lvg. 
Oszt.-par.: 1. Laibach, 2. Laibach, 3. Rudolfswerth. 

13. sz. o1'szágo8 csendő1-pa1·ancsnokság. 
Tiit'u: Cze1&)loviu. 

Par.: Ha,ffne?'aburgi Bazylewicz Lajos, őrnagy 1<',J,r.lvg. 
E. é. k. 

Oszt.·par.: 1. Czernovitz, 2. Radautz, 3. Suczawa, I 

4. Kimpolung. 
14. sz. orszlÍgos csendől'pa1·ancsnokság. 

Tii,·zs: IílaU" ... f.wt. 
Par.: Midelbu?'g Lipót alezredes, 1<'. J. r. lvg., A. é. k. 
Oszt.-par.: 1. Klagenfurt, 2 Villach. 

Osendőrség Bosznia és Herozegovimwan. 
Tiirzs: Sarajevo. 
Parancsnok: Ovjetiéanin Mánó, ezredes, 3. oszt. V.k.r, 

F.J,r.lvg., k. é. k. (hd.) - Helyettese: Ecker József 
alezredes. Mó.sodtöl·zstiszt: Deskovié Dénes őrn&."uy. 

Szárnyparancsnokságok: Sarajevo, Travnik, Banja. 
luka, Bihaé, D.-Tuzla, Mostar, Bilek és Gorazda. 

SzakaBzpa1'ancsnokBágok: Sarajevo, Visoko, Rogaticaj 
Travnik, Bugojno, Livno j - Banjaluka, Derven~ 
Bosn.-Rostajnica,Tesanj; -Bihaé,Peu'ovac, Krupa;
D.-Tuzla, Bréka, Bjelina, Srebrenica, Zwornik; -
Mostar,Ronjica, Nevesinje; - Bilek, Stolac, Gacko, 
Trebinje; - Gorazda, Foéa, Visegrád. 

Rendszeresített állomány: 3 törz~tiszt, 121. és 4 II. oszt. 
százados, 20 főhadnagy, 2 hadnagy,9 kezelőtiszt, 656r· 
mester, 214 örsvezető , 2031 csendőr, összesen 50 ti8z~ 
2310 főnyi legénység, 8 szárny, 28 szakasz és 261 örs. 
A felügyeleti körlet területe 51027'40 D km. a 

lakosság száma 1,560.092. - Egy cRendőrre átlag 
22'069 D km. és 678 lakos esik. 
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Történeti és statistikai adatok az 
1896-ik évről. 
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Ez utóbbi ezéInak megvalósít:í.sára. szolgtílt,tk 'l. 
köretkező táblázatok: 

,A csellllőrsé.q szervezete» a szervezeti tör"ény é",. 
lltllsítás alapján kidolgozva. • 

.Rol'atozott állománykimlltatá.~. n felállítástól 1895_ 
év régéig kertiletenkint és évenkint összegezYe és. 
Igy It fejlődés mérvét előtüntetve . 

• Beosztá.;i táblázat. a felálHtástál 1895. é,· yégeig 
kerületenkint és évenkint csoportosítva, a szárny, 
szakasz és örsök számát és így ezek szaporodá.sát. 
is feltüntetve. 

Midőn az elmult 1896-iki mozgalmas évre vissza- • Szál- és lőjegyverek .y tó'ltt!n!lekn üvegszekrény ben 
tekintünk, megelégedéssel állapítj uk lUeg azon tényt, elhelyezve. A Kropatschek-tál'karabély és a csendőr
hogy a nemzet örömévében, a magyar állam eZl'ed- sági forgópisztoly teljesen összerakott és szétszer1ett. 
éves fennállásának évében, ennek méltó megünnep- állnpotb!1n, az egyes alkatrészek megne\'ezéséyel. 
lés ére alkotott milleniumi kiálHtáson testületünknek .A csendől'ség elhelyezébi térképe.» 
alkalma nyilván közremií.ködni; a testület fennáll á- '1 1óüf/Y ismertetése». A pótlóavatási bizottság és a . 
sának kezdetéig visszanyuló időpontot is felőleM pótlukeret szervezete, rendeltetése és miiködése, 
ismertetésekben, bizonyítékát nyujtottuk annak, hogy 16állolllány-kimutatás a felá.lHtástól 1895. éY "éaéig
az intézmény az iránta támasztott követeléseknek keriiletenkint és évenkint összegezve, nÖ\'ellél~ és. 
s a beléje helyezett bizBjloll1llak mindenkol' oly fogyl\ték részletezett feltüntetésével. 
mérvben felelt meg, amely feljogositja a testüle~et K'~'" end 
a1'ra, ho!l'y képességének tudatában bizalommal tekmt • t cepzest l' szel'. próbacsendőrök kiképzése, al-o 

~ tiszti iskola és tábori csendőrtanfolyamok. mindama fokozott követelményekre, illetve megnyug-
vással várja mindama ujabb terheket is, a melyeket .A cse1Ulőrség szolgálata,. rövid vázlata a csendőr-
a mindinkább sokoldalúbbá váló szolgálat ellátás vé- ség hivatásának és különféle szolgálat teljesítéseinek 
gett a jövőben reá utal. a szolgálo.ti utasítás alapján . 

.-\. csendőrségi intézménynek a honvédségi pavil- .A. működési eredmény kimutatása .• Rovatos táblá-
lonban volt kiállitása méltó kiegészítését képezte a zatbllll számadatokkal minden kerület összeuezye, II 

fegyveres erő bemutatásának s alkalmat nyujtott a felállitástól 1895. év végeig énnkint feltünt~tye. 
csendőrségnek czéljával, szervezetével, hivatásszert'l ~Jelvényes kitüntetések, legfelsőbb elismerések, dicsérŐ:' 
foglalkozásával s a közbiztonság terén elért ered- oJ.1ratok, nyilvdno.~ megdicsé1'éseko táblázatos kimuta
ményével áttekinthetően megismerkedni. Gondos· fásban, kerületenkint és évfolyam szerint összeaezve 
kodva volt arról, hogy e kiállítás ne csak a nagy I felilllltástól 1895. év végeig. " , 
közönségnek nyujtson általánosan tájékoztató képet, A csendől'ség .öltözetének, fe,q-Jrverzetének és felszere
llIlnem hogy az intézmény iránt közelebbről érdek- ..... Jj\~rlt7I'J!li. ösmertetése gyanánt: 
lődők a szervezés, kiképzés, elhelyezés és az egész szol- cs~ulól'-tisztek öltözete olajfestményben volt. 
gálatra vonatkozó adatolmt ott együttesen feltalálják. 
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2. a legényseg öltözete, fegyverzete és felszerelése ln\h· hlltitrtÍt, magát a tön-ényes rendet és a társadalmi 
.alakokon volt bemutatva, mely bábalakokból egytlttnl bókót is komolyan veszélyeztették: higgadtsá<7gal és 
-érdekes foglalkozási csoportok is alakíttattak, ugymillt 8 hagyományos vitézséggel alkalmazott fegyveres 

aj egy gyalog- és egy lovas csendőr, ez utóbbi boamtkozással helyreállították és megmentették a 
'szintén gyalog, díszben; tönényes rendet. 

b) egy lovas csendőr lóháton, szolgálati felszere· Testületünk beléletében az elmult éyben II fejlő-
lésben ; désnek több oly jeIét láthatjuk, a melyek kihat:isuk-

c) egy 2 főnyi gyalog járőr szolgálati felszerelés· ban a szolgálati viszonyoknak fejlesztését és az 
ben, midőn szolgálati míí.ködésben egy csavarg6t ügykezelésnek könnyítés ét biztosítják. 
igazolásra felszólít. A mult év folyamán a kerületenkint rendszeresített 

3. A hivatásszerií. foglalkozások 40, és különböző II·od törzstiszti állásoknak egyelőre megbizatás :iltal 
.csenc1őrségi laktanyák 10 damb fényképben yoltllk történt ideiglenes betöltése a megszapOl'odott alosz-
bemutatva. tályolmak a szolgálat érdeke által követelt meg-

A hivatalos közbiztonsági szolgálat terén a mult 8zomlélhetése szempontjából immár elkerülhetet-
év folyamán oly nagyobb jelentőségű mozzanatr6l, lenné yált; ezen intézkedés a kerületek vezetésére 
amely kihatás ában általánosabb természetil s így nézye nagy könnyítést jelent, de a vezetés folytonos-
testületünk történetében megemlítésre méltó eso· slÍgát is biztosítja. 
ményt képezne, nem számolliatunk be, amely kÖl·ül· A fejlesztés terén nagy lépést jelentenek továbbá 
..mény csak felette örvendetes bizonysága annak, hogy a mult évben érvénybe lépett, az illeték- és gazdá-
az előbbi évek ez irányban teljesített el'ŐS mnnHja 8zatkezelésre vonatkozó, - az örsök, pótlókel'et, 
mennyire kihatott és érvényesült eredményeibell. tanosztályok, szárnyak, számvivőségek és kerületi 

Ugyancsak a gondviselés jóakaratából az elmuU törzseket illető - utasitások és illetékszabályzat, 
..milleniumi évnek magasztoS' ünnepélyeit nem Z!lYar- nemkiUönben az általános szolgálati határozmányok 
.ták meg az előző években oly gyakran előforduU új kiadása, mely szolgálati könyvek fi belső ügy-
s a csendőrség szolgálatát felette érintő országos elo mi kozelésnek szabályozását és könnyítés ét szem előtt 
.csapások és járványok sem s igy ez Ü'ánybo.n is tartva, az ez irányban már előbb létezett szabályok-
nagyobb nyugalom és a rendes szolgálatnak nagyobb, kal szemben felölelik a tapasztalat által indokolt 
meg nem szakított folytonossága uralkodhatott. változtatásokat és ujításokat s így a szolgá.latnak 

A mult évben lezajlott országgyülési árdekét bölcs és igazsá.gos összhangzásba hozzák 
választások alkalmából testületünk igen lehet5leg az egyénnek érdekével is. 
próbáltatásnak volt ujból kitéve és csak a Az állománynak és alosztályoknak szaporítása a 
«Jlismeréssel adózunk azon önfeláldozó, mult évben felette lényegtelen volt, nehogy a két 
~s fáradhatlan magatal·tásnak, a melyet .""'.u,,, • ....,,. , ...... év elöttihez hasonló nagymérvű szaporítások követ-
<tagjai az egész ország területén a felizgatott szen· keztóben az új anyagnak beolvasztása esetleg nehéz-
vedélyekkel s az ily alkalmakkor már szokásos ségeket okozzon. Minthogy azonban a két év előtti 
:pártvillongásokkal szemben mindenkor nagymérvű szaporítás immár minden irányban a 
s bizonyára őket illeti az érdem régi keretbe beleilleszkedett, beleolvadt; a csendőr-
:tudomásúlag előfordult fékevesztett ségnek tervbe vett további fejlesztése és szaporitása 
.alkalmával, a melyek már túllépve a is ismét folytatható lesz úgy, hogy ez irányban a 



JOS 

f. éYl.len úgy az MloruállYllak, mint az :llosztályoknak 
lényegesebb szaporítására van kilátás. 

A csendörségi alapoknál ez évben is örvendetes 
gyarapodásról számolhatunk be, t. i. a csendőrségi 
alapok egy uj alapítvánnyal szap0l"odtak, a mennyi. 
ben dombrádi Nafl!} Gyula százados, zala-egerszegi 
szárnyparancsnok saját és neje nevére 6000 koronás 
oly alapítványt tett, a melynek kamatai három 
egyenlö részben, minden év szeptember hanÍlluk 
12-én három jeles örsparancsnok között osztandó ki. 

Ezen nemeslelkü, az intézmény fejlesztését s al· 
tiszt jeinknek anyagi gya,rapítását czélz6 alapítvány
nak ka.matai már a mult éyben elöször ki is adattak 
s midön e helyen is az alapítónak, a testület köz· 
érzületéböl fakadó hálás elismerést fejezünk ki, csak 
6hajtjuk, hogy azon nemes intentio, a melynek ezen 
alapítvány létrejövetelét köszönheti, minél teljesebben 
érvényesüljön. 

A csendörségi alapok jelen állása, a mult évben 
ösmertetett vagyoni mérleggel szemben, az alapit· 
yányszerü kiadások eszközlése mellett, a következő: 

1894. 1895. 
tv végén gy1\Y!\podis 

1. Csenclőrségi jelvény-pótdíj- fl't flot frt 

alap ______________ 58452'08 58i46'86 294'78 
2. Csendőrségi jutalmazási 

(közös) alap ___ ___ . __ 20055'90 20094' 30 38'40 
3. Csendörségi jutalmazási 

(külön) alap (e zsebkönyv 
jövedelméből teremtve) 
1895-ben __________ . __ 13335'46 
1896-ban ___ ___ ___ 15456'46 

4. Dombl'ádiNagyGyulaésneje 
szül. Bel'llclt Donka alap 
1896-ban ___ ._ ___ 3000'-
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Az 1895/6. éy folYamán It kö,-etkezö uj örsparancs
noksúgok felállítta"ttak; 

az I. szdnm c~endt)1'lcerületben: 

Vúrc1u-Dobrin _ 6 főyel 1895 szeptember 16-ya1 
Nagy-Almáson ___ 6 okt6ber 1-yel 
Báh-{LllYOS -Váralj án 6 
Alsó-Poclságán __ _ 6 
K!ll1dc1011 (j 
Fölclr:ín 6 
Farngón ___ 6 
Nag",-Dván__ lj 

Mag~'ar -Nemegyén 6 
Remetén ___ ___ fj 

Csik-Ajnádoll _ 9 18g6 

« 
noyember 

• 
április 

a IT'. szám.u cstmdörkeriiletben: 
BerzcYÍczén ___ 5 fö"el 1896 november l-yel 

az T". számu, cundörkerületbe'n: 

Csesztell __ 6 fővel 1896 november 1-yel 

a T7. szám.u. csenclöl'keriiletZ,en: 

MlIl"Il-Hzerclahelyen 6 fö"el 1896 augusztus 15-yel 

(jr8ők lét.~záma felemeltetett: 

a IT'. számu c,~endő1"keriiletb(m: 
• sajó-szent-péteri örs létszáma___ ___ 2 föyel 
a mmnnói, kassói és beregszászi őrsök 

létsz{llna _ l-l 

J,ft.~zál1l l eszdllíttatott : 

a IT' .. ~zámn cstmdörke-,.iiletben: 
a zborM, kapnikbányai és yásáros-na.ményi 

őrsök létszáma ___ 1-1 fö"el 
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Áthelyeztettek : 

a;;; I. 8"áJl/.ll, cö"lulörkeriiletben: 

a közrésztetői örs Bnrdticz/'Ct 1896 lllájus 10-\'01 
a felső-dallluki « Alsó-Dctllillkra " « l-vel 
a gyergyó-ujfalui" Gyel~q!Jó-A(f'alllb(t" október 1-\'el 

ct Ill. számu. csendörkeriiletiJen: 

a Ilanasi 
a kenderesi 

örs Z~ákáJ'(t 
« Fepyt:ornekre 

1896 május 21-vol 
« október l-vel 

Ct Ir. suílJll/. csendöl'lrerii.letben: 

az erdő-szadai örs Rel/lete-Jfezöre 
az encsi « Forró!'(t 
a drágabártfalvi « Iú~-AlmásJ'(t 

1896 fe bruár 5- \'01 
május 1-\'01 
julius 1-\'01 

ct TT szám II cSeJuJifrkel'iUctben: 

a teveli örs Eis- r~jkél'e 
n1:í.zii « Bt!drJbe 
a nl,gy-Imporuaki « Zala· C~ányba 

1895 szept, I-\'el 
« decz, ~17-\'el 

1896 julius [:',-\,el 

T'égül csendöl'-kii/önítmények 'müköcltek: 

az I. számu csendő!'keriUetben: 

GörbepatrJmál ó fövel 1896 (LIJrilis 
Nagy-Hermányban 2 1895 jamllí.r 

május 12-ig 
Csík-Tusnád-fürdön 2 fövel ) 
Zn,izon 2 « ... , " , . 
Málnáson :2" a tm elo-Il\ adon út, 
Báh'ányoson 2" 

III 

ct Il. számu csendöl'ke'l'ületben: 

~Inl'ilIavölgyön 5 fövel, 1896 lllájus 16-tól szept. 30-ig: 
:\lclu'uUáll 6 « a fürdö-évadoll át, 

(b III. számu csend,IJl'kel'ületben: 

S~lIbn(l-S.zent-Tol'11yán 1896 április l-től szept, 30-ig: 
B!llllr-FuredelL__ ___ _ __ } 5-5 fövel a fürdöéva-
Szcnt-László-FiÍl'döll ___ don át, 

ct IV, szd·m.·u csendö,·kel'ületblf/l.; 

a b,lÍrtf~L .--- -__ ___ flh:dö~b,ell, 2-2 fövel a. 
a r:Íl;k-herlányi _ ___ _ __ I 
a szoln ánczl --_ ___ __ _ furdo-evadon Itt 
az erdőbényei. _ .. _ ___ ' 
G cliós-gyöl'i vas- és aczélgyárban 2 fővel állandóan. 
a ~rolllpachi vasgyárban 6 fövel 1896 április 28-tM: 
Frleclmalln községben 4 fővel állandóan. 

az V. ,~zá'l1m csendől'kol'ületlJeJt: 

a trencslÍn-telllitzi --- --- t . , ~ 
a kOl'itnyiczai. __ ___ fUl'dőkben, 2-;.. fővel 11<, 

a tsol'bntói _ I fÜl'dö-évadon át, --- --- ---} 

Nngy-lHaroson 2 fövel a nyaralási idény tartam án át. 

a VI. számu csendöl'kerületben: 
az nlm<Íclii __ 
a siMoki _ ___ _ __ 
a tnrcHni __ _ 
a hé\'izi __ _ __ 

balaton-füredi. ___ _ __ 

fürdökben, 2-2 föveL a. 
fürdö-évadon át, 

hal'k<Íllyi __ _ ___ _ __ 
brcnnhel'gi köszénbánya-telelJen 2 fővel állandóan .. 
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Tisztikar. Tomel'lin Márton ezredesnek, a Ill. kir . !tOl'-

6 c:<. és alj. kir. Felsé.qe 1896. évi április hó [ltl'on cse11l1őrség parancsnokának és 
Eécsben kelt legfelsőbb elhatározással: Lukács Mózes ezredesnek, létszám felett yezetve 
Nenlesszegby László százll.c1os-számviyőnek lll. kiJ". V. sz. csendőrkeriiJetnél, a III. o.,ztál1Ilt 
m. kit·. III. sz. csenc1őrkerület állományábal) - kl' '1It'Ircllh·Ol'l.iI!a·r87Ulet dijmentesen, valamint . 
tünő, kötelességhií. és erec1ményc1ús Zh'gler I{ároly századosnak, megbiz,'ll. a lll. kir. 
l1emkülönben fl, csenc1őrségi gazc1ászatkezt>] sz. cH'lHlőrkerület II. törzstiszt jének teendőiyel-
számyitel korszel'ü fejlesztése körül szerzett F'erl!fll'z JÚz·,~fre'/1d /av(t(Jkere.sztjét, - méltúnyolya 
érc1emeinek elismeréseül, a kOl·oná.s w'any érdem Ill'mllkna,k a legfelsőbb szolgálatban hOf<f<zas és 
tet legkegyelmesebb en a,c1ományozni mél körlés Mta.1 kiyi\'ott érdemeit, - lE'gkE'gYel-

6 cs. ls ap. kir. Fe/.s~qe 1896. évi junius hó atlom,í.nyozllÍ méltóztatott. . 
J3urlapeRten kelt legfelsőbb e1hatlÍ.roztÍsáyn.1: r.,.!., a)'. kir. 'Felsé!/c 1896. él"i október hó lO-én 

R 
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kenységilkért és pontosságukél't a m. kir. honvédelll1i 
miniszter ur dicsérő elismerését fejezte ki. 

Bnda.pesten kelt legfelső elhatározásávalle!/kt',l/!}clme· 
$ebben elrendelni méltóztatott, hogy az 1896. évi ezred· 
éves országos kiállitás körül szerzett érdemek elis: 
meréseül: Reinle Gábor ezrec1esnek, a honvédelmI 
miniszterium XVI. ügyosztálya helyettes vez ének, Elöléptetések: J. a magyal' kú·. csendő1·ségnél. 
a leO'felsőbb megelégedés kifejezése tudtul 1896. évi május hó 1-ével. 

U:"ostlra Pál a m. kir. honvédelmi "i'<7.tp,·illm l& 
XVI. ü. o. beosztott I. oszt. századosnak azon hnzgo ö/1w9Y,lfyá: Szelestey Kár?ly az I. sz. csendőr
szolgálataiért , a melyeket a m. kir. csendőrség keriiletnél a II. törzstiszt teendőn'el megbizott I. oszt. 
~zámára ujonnan kiadott Illetékszabályzat, Pél1y.tlÍr· sZ!Ízndos, 
kezelési, Számviteli és Ga·zdászatkezelési utasiMsok· J. o .• zt. századosokká: Szabó József V. sz. és 
nak lddolgozás!l körül teljesített, a m. kir. hO!~\'é. Tyll László VI. sz. csendőrkerületbeli II. oszt. 
delmi miniszter ur dicsérő elismerését fejezte ln. sZlÍzadosok, 

::Nagy Béla I. sz. csendőrkerületbeli hadl1ugy· II. oszt. századosukká : H.ákosi Ferencz II. sz
nak a Piatra Alba mellett - a román határ köze· ú Oláh Ödön III. sz. csendőrkerületbeli főhad. 
Iében - 6 romániai fegyveres katonának letal'tóz· na"vok. 
tatása s ez által nagyobb mérvü határsel'l,eHI~JUI~" lll/, ]J/wtlnarlYokká: Mayer József' IV. sz. és simonyi 
meO'akailályozása körül kifejtett igen vnrs:í.nyi Simonyi József n . sz. csendőrkerü-
tat;s és Íáxadságot nem ismerő, i hadnagyok, 
mftködéseért a m. kir. honv"delll1i luulnaq'lfokká: Wachslllalln Vilmos II. sz. (1895 
(licsérő elismerését fejezte ki. no\'. 1. i:~nggal') , Klatrobecz Géza I. sz., Justh 

Czakó Diósg'yöri Barnabá'l IV. András I. sz., Balló Lajos II. sz., Cseresnyés 
hríi.letbeli föhadnagynnk, segédtiszti Emil 1. sz., Simon Balázs VI. sz., Szij Géza 
9 éven át tanusított szakszerü, n. SZ., Boronlrai István I. sz., kricsfalui Krics-
lllényes müködéseért a m. kir. falussy Jenő V. sz. és Novák Gyula I. sz. 
nr dicsérő elismerését fejezte ki . csenrlől'lierületbeli hadapród tiszthelyettesek. 

n:ostka Pál m. kir. III. sz. csendőr-kerül 
r. oszt. századosnak, megbizya a II-oel t.i"·~"lri •• k.~' 
teendőivel, - a honvédelrni miniszterium XVI 
osztályában teljesített buzgó szolgálat(dért 
kir. honvédelmi miniszter nr dicsérő ~l;c,,·,~,·,&.Alr.,

fejezte ki. 

II. .d m. kir. horvát-szlavon csendőrségnél : 

Il. O"2t. századosokká: Mndjerié Antal és 
János főhadn9.gyok. 

Ii:ostl.:a Pál és Fery Oszluír sZ'lozadoso 1896. évi november hó l-ével. 
\'alall1int Tyrman József' és Móricz n,oih ..... J_. 
főhadna.gyoknak a magyar állam ezeréves J. A m. kir. csendŐTségnél : 
llak ünnejJlése alkalmából1896-ban rendezett ol'iszág~IJ'l'.j . a1ezrerlessé: Éderer Nándor, az I. sz. csendőr-
]üálHtás hadügyi csoportj ához tartozó m. . parancsnok-helyettese, 
őrséai lüállitás számára. készített igen siker : Zieglel.' Károly, az I. sz. csendől'-
ltízatok kidolgozása körül kifejtett fáradhatatlan a II-od tÖl'zstiszt teenclőivel megbizott 
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I. oszt. százados; az V. sz. csendörkeriiletnélllarancs· 
llok-helyettessé való kine"ezés mellett, 

Hausellblasl; Károly, a II. sz. csendöl'keriiletnél 
II II-od törzstiszt teendöivel megbizott I. oszt. század., 

1. oszt. százado.~o1rká: Verebélyi Mar~ó Lőrillcz, 
,~ IV-ik és Petrás-Kammerer Gyula, a III. sz. 
csendörkerii.letbeli II. oszt. századosok, 

Il. oszt. századosokká: Szel>esi Gábor a IV., és 
V ára(ly E(le II. sz. csenclörkerületbeli föhad
nagyok. 
főhadnagyokká : Paner Béla, a III., CsiszlÍr 

Gyula és Jurcselr Géza VI. sz. csellc1örkeriiletbeli 
hadnagyok, 

hadnaaljokká: Hennel Gyula, V. és Ambrózy 
G.\'ula . ÍV. sz. csel1flőrkerületbeli hadapród-tiszt· 
helyettesek 

II. ct '/11. kir. lw,.fát-sz!a.fon c.wmdrJrségllíi!: 

ezrcdess,>: Beclelrovié n:~iroly alezredes, a lll. 

kir. hon-át-szla"on csendőrség pa.rancslloká yá Ytlló 
l,iI1Cyezése mellett; 

a/ezret/e .... ,;: Bach Alajos őrnagy parancsnok
h('lyettessé való kinevezés mellett; 

orna!/ym;d: Golnbovié Károly II. oszt. szá~ll
llos. II. törzstiszti minőségben, 

II. o.~zt. szdzctdJssd: Schwarz János féíhad· 
na.gy. 

Legénység. 

A csendőrlegéllység-állo1l1ány kiegészítési YiSZOllylli 
nz '1895/96. évben megfelelöek voltak, a ll1emlyihcu 
lt fogyaték úgymonll\'a teljeSE'll fedeztetett. 

A beállott lliány fedezését na.gyban elősegítrttc, 
]lOgy " cs. és kir. közös hadügyminiszter úr ez 
.hben is a cs. és kir. közös hadserE'g gyal. és Icn'us 
magyar ezredeitől áln'. hó l-\'el ezrec1enkillt 4, üsz
.'>zesen ~60 tén~-leg szolgált> Öllk",nt .ielentkezéít pnge
(l ett á t ft C senr1éíl'sé gn ek. 
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A fogyaték ,"olt: 

Év ér-; hó 
Csendörkerű!etn,,1 és pedig 

I. sz. II. sz. lIll .• z·IIV .• 1 V. SZ· I~I. 8z·1 ~~~~: 
1805. évi 

/ I I Október ... ... 15 I +9 1 15 !il i 13 'J7 
Xc)\"cmber 

'" 4 I +15 4 41 8 13 I 55 
Deczember ... ... ll! I +18 4 !!ll 13 

I 
3 43 

1896. óvi 
JallulÍl' ... ... +1 +10 ~4 !ro !ilS 1 57 
}o'cbruár •.• ... 9 9 17 '1:1 31 14 107 
~árczíu8 ... '" 3 !O I 9 !l9 a.~ 25 119 
Aprilis '" .. -

!!iQ 
+13 !il 4, +7 

lIijus ... ... ... +1l 1 6 !il 5 ~!I 
JunillS ... ... 

... 1 +1 +17 ! 7 !Il 5 +! Julius __ 6 !lS 11 28 8 17 00 
AUf:,"\lsztutI ••• I +3 !9 17 46 5 19 113 
Szeptember ... +1 40 !!l! 43 9 !7 ao 

Szolgálati kötelezettségének betöltése után kilépett: 

Év és hó 
CBendórkOl'üJetnó1 

--
1895. évi 

Október ..- a 2! 16 12 90 
S'ovember 

'" 14 11 25 17 97 Deozember .. _ 1!7 7 !w 6 87 
1896. évi 

JanuÁr 1!! 6 13 14 4 9 58 
Február ... 

'" IlO 5 11 16 12 15 79 
~cziu" ... ... 12 4, 5 16 3 5 45 
Aprili . ... ... 16 10 6 14 l! 10 58 
lIijuti .•. ... '" 19 l! 10 14 4 9 58 
lunius ... '" 6 4 9 13 3 13 48 
IQliu~ ••• ... 1~ I 40 

!!li I 15 13 11 118 
A0l:" .. t .... 6 it :1 1 37 
Szeptemher 14 / li! 19 6 1'07 

OSJ\zt:s~n 176 I 110 1 133 I 194 I 881 141 H 84! 
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A magya?' kiTtilyi csendőTség legénységi egyéneilli L: 

1896. évi szeptem ber hó 30-án volt: 

eSendŐl'· 

kel'iiJet 

száma 

I. 4:} :, 
II. H I 2 ;-] 2 
III, 78' .,. I 

IV. BS i 4 l 
V. 4-t ;.; I .-.J 

1 ___ '.;.·~I. __ .,.i_:{s _':'.2 ._,-
Összesen ~ ~tl JS 17 I 3 : 

Azon fogyaték, mely El. legénységi állománybun 18%. ok: 
l-től 1896. szept. 30-ig elöfotc111lt, számszerint a kövHtkezo: 

Csendőr

kel'i.Het 

szá.ma. 

I . 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 

Összesen 

lJ!) 

IOt'ÍÍ'Uotef.ések 

(nz 1!:i!15 október l·től 189G szeptemuer ::lO-ig terjPIlő 
időszakban). 

I. Jelvényes kitüntetést nyertek: 

Vujnovié Lázár m. kir. horv.-szlav. csendőrparancs
noks:\gbeli őrmester. 

lS!)5. év tavaszán a sok hó rohamos olvadása foly
tán a Száva annyira megáradt, hogy márczius 20-~n 
fi mellette elnyúló hosszú védtöltést több helyen át
törte. A sziszeki járásbeli Posavill!l. községet egészell 
8 a kö:nyéken levő községeket s azok határait nag~'
részben elöntötte ugy, hogy ezen egész vidék tenger
hcz hasonlított. A viz az épületekbe is behatolt, 
n ll\kosság menekülni volt kénytelen. 

Posll.villa községbe már a veszély kezdetén Vujnovié 
Lázár őrmester parancsnoksága alatt kirendelve ,"olt 
csenc1őrlegénység ezen hirtelen beállott veszél~'lyel 
szcmben már csupán az élet- és yagyonmentésre 
forc1!thll.tta minden erejét. Ezen súlyos helyzetben 
Vujnovié őrmester éjjel és nappal egyaránt - egész
ségóvel és a veszélylyel mitsem törődve, - ugy a 
megszorult lakosok, mint a veszélyeztetett ingóságok 
megmentése és biztonságba helyezése körül fáradt
ságot 11em ismerő odaadással minden lehetöt megtett 
oly dicséretes eredménynyel, hogy sem emberben, 
sem állatban kál' nem esett. 

H!lSOlllÓ végveszély előtt állott Martinskaves köz
ség is, a melynek védtöltését az óriási támadó YÍz 
már-m~r áttörés sel fenyegette; de a kellő idöben itt 
is megjelent Vujnovié Lázár őrmester csendőreivel 
s nyolcz napon és éjjen át szakadatlanul a töltésen 
lartózkodva ő volt az, a ki a legnagyobb veszély 
közepette is higadtságát megtartotta és - alig pi
henve "alamit - nem törődve egészségével és a 
Jord ielő viszontagságah"al, nemcsak a helyes 



120 

poutokon és c:zélszel'íí. módon intézte a védelmi 
1ll1lnkálatolmt, hanem maga is szerszámmal kezében 
saját llóldájó.val folytonosan buzdította és vezett~ 
a nlltr-m8.r lankadó és kimerült népet, II "'Y hoay az Ó 
h~ly~s intézkedése~n ek végrehajtása ;saku;yan a 
kozseg megmentéset eredményezte; amely meg
~~entés ezek szerlllt ,ugysz?lván kizárólag Vnjnovié 
ormester személyes "el'demenek tekinthető . 

!\1indezek folytán O cs. és Ap. kir. Felsége 1896. évi 
február hó 3-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározással 
Vujnovié Lázár őrlUesternek árvizveszély alJtal
mával tanusított kiválóan kötelessé"hű és kim/l(1/lsló 
szolgálati műköc1óseért, - a koro;;'ás ezüst érrlom
keresztet legkegyelmesebben adományozni méltóz
tatott. 

Keresztély Mózes m. kir. I. sz. csendőrkerületbeli 
őrmester, 20 évet már meghaladott csendőrségi szol. 
gálati ideje alatt, mindenkor kiváló szorO"alolllmal 
~ €t, közbiztonság terén jó eredménynyel ~űködött. 

. l\~a~' fiatal csendörkorában tÖl'ekvés, becsvágy és 
lnva~o buzgalom volt jellemvonása, megszolda és 
beleelte magát, hogy a kőzbiztonsági szolgálatot II 
terhesebb oldaláról vegye s ne kimélje magát. 

~!>" legelső .. fontos eredményt a gyergyó-ditrói Öl'sön 
mUlt csendor 1878. évben érte el, hol az időben 1\ 16-
de különösen a sertéslopás volt napirenden imételi 
é~ óvatos puha:tolás ~tán három veszedelme~ tolvajt 
s~kerult, elfogma s nllnthogy ez által a vidék vagyon
bIzto;lsal!'a he.lyre állott, az a:kkori erdélyi parancs. 
noksag ot nyIlvánosan megdIcsél'te, 

A következő 1879. évben czimzetes örsvezetllvé 
léptettetett elő, életrevalósáo-a és mÍllden tllr1alu 
használhatcíságának ezen és ba következő két ~\'beD 
az .. tÍltn:1 .~dta tanúj eleit, hogy előbb a csik-szent
gyorgyl orsnek két megelőző - de eltávolított _ 
P!Lra~lcsno~a alatt tön~re tett fegyelmet, elhanyagolt 
kozblztonsagot, oktatast és az örs zilált beléletét 
l'?vid idő ala~t rendbe hozta. A Csik-Szent-Györgyön 
thvott. gyakol'l tüzesetelm{'l nemcsa.k tetterővel segéd-

121 

kezett, de ezéIhozvezető intézkedése és fáradhatlall 
6rkö!l?se által azokat meg is gátolta s igy a lakos
ságot hálára kötelezte, Ehhez mÍlldenben hasonló vi
szonyok között helyeztetett át az 1881. évben a kászon
njfalll~i örsre, hol előljáróinak nagyrabecsülését és 
elismerését, valamint a lakosság teljes szeretetét 
riyt.1 Iii ma,gának lankadatlan ügybuzgósága által. 

. Az előljárók látván ezen altiszt ügybuzga,lmát. 
ügyc~spgét és értelmes voltát, mind fontosabb vál
lalattal és öl'sparancsnokságokkal bizták meg. 1882_ 
,h'hen ,~ székely-keresztúri örsre helyeztetett át, hová. 
akkor 33 község ta.rtozott, lly óriási őrskörletben is. 
KercRztély a,z aldwr folyamatban volt csenc1őrséo-i 
szervezés miatt nagyon hiányos létszámmal, kép
zetl~lI, ugyszólva próba-csendőrökkel, örskörletét oly 
szorgdlllasan járta be s a fiatal csendőröket oly 
pé}d.ban oldatta s vezette be gyakorlatilag a szolgálat 
~Illll,den á~ába, hogyaközbiztonságot jó állapotban, 
orset pedIg folytonos jó rendben tartotta miáltal II 

lakM8ág és hatóságok szeretetét és bec~ülését ki
érdemelte, őrs e pedig minden l'endű előljárók által 
jó állapotban találtatott. 

Ottani érde:meit szaporította még az által, hogy 
8 szervezés Dllatt a csendőrség nagyon hiányos lét
szlÍm,it nagy számú csendőrjelölt szerzésével ipar
kodott kiegészíteni, a mi akkor különösen oly jelen
U~elly szolgálat volt, hogy ebbeli kiváló érdemei 
elismeréséül a kerületi parancsnokság részél'ől njból 
nyil1'lÍllosan megdicsértetett. 

Itt fl közbiztonság terén is megszakítás nélkül 
minden évben számos eredményt mutatott fel. 

1886, évben az akkor már czimzetes Ől'mester 
Csik·Szel·edára helyeztetett át. 

Itteni működése a következő: 
a) öl'sét és örskörletében a közbiztonsági szolgá

latot mintaszerűen vezette, ugy hogy örse mindenkor 
kiváló l'endben találtatott; 

b) az akkor a szalmszállomáson az első kikép
Iésben részesült próbacsendőröket a lehető leg-
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magasabb szinyonalra képezte ugy, hogy az előlj:ll'ok 
meggyőződtek, miszerint ezen próbacsenclőrök nlltnk 
legjobban kiképezettek ; ugyancsak ezzel pál'hny.a· 
lllosan 

ej az örs legénységének kiképzésével, ha miIHljárl 
estéli időkben is, oly szép eretlménynyel foglalkozott, 
hogy számos derék altiszt neki köszöni a rendfoko7.flM· 
hoz nélkülözhetlen alapot; a fegyelmezésben pedig oly 
yigyázó volt és a becsületérzés fejlesztésél·e oly hatlÍst 
:gyakorolt, hogy a csik·szeredai örsön az Ő yel!;etése 
alatt 5 1

/. éven át egyetlen büntetés sem fordult eló. 
cl) A búnügyek nyomozásiban is ldvált. Többek 

közt Csik-Mindszenten 188!). éyben julius 4·én M:HnlÍsi 
Lázár agglegény furfangosan meggyilkoltatott, ki· 
i·aboltatott. A tettesek kinyomozisa és lebrtózt:ltó.s8 
szakavatottságot igényelt. Keresztély őrmester ahbeli 
feladatát kiváló szakértelemmel oldotta meg, moly 
-érdem elismeréseiU a kerületi parancsnoksig által 
clicsérő okirattal láttatott el. 

ej Az akkor két nagy vármegye területére kiterjedt 
terhes szakasznak vezetése - az igen gyakran gyen
gélkedő, többször szabadságon léyő és 18!)~. év 
tavaszán nyugdíjazott szakásZl)arancsnok mellett
sokszor nehezedett az őrmesterre és ő szakayatottan 
n, legkisebb fennakadás nélkül, fárad.tságot nem ismerő 
tevékenységgel egyidejüleg az örsre is felügyelt, 81 
.oktatást is végezte s igy előljárói teljes megelége
·désére múködött. Buzgalmában annyira ment, hogy · 
egy alkalommal, midőn 3 hétig tifusban súlyos beteg 
Yolt; csak alig lábadozó állapotban önként jelent
kezett a szakasz vezetésére, hogy szakaszparfUlcs-
110ka szemlekörutra indulhasson. Bár szárnyparancs
noka által többször figyelmeztetve lett, miszerint 
megrendült egészségére legyen tekintettel és maga 
ú:á.nt is ismerjen kiméletet, nehogy magát csupa 
ügybuzgóságból tönkre tegye; Keresztély őrmester 
daczára a figyelmeztetésnek magát nem l"'· [IlC"~. "! 
hanem teendőit mindannyiszor a leglel1üismerete
sebben teljesítette. 
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IS!)::!. éyben Keresztély Mózes őrmester a ~zolgálat 
éruekében a focrarasi örsre helyeztetett at s ott 
múköc1ését a m~r természetében léyő szorgalommal 
folytatta. Említett év folyamán 3'z ,örs ~etartózt,atot~ 
12~ (:s íeljelentett 191 egyént, So tenyYl1.zlat.ot es 98 
feljelentést szerkesztett s abból ~(eresztély őrme~ter 
ft renl1kivüli sok irodaI teenclol, ~nel1ett ~ 9 tpn,): 
\"nzlattal 32 egyént tartóztatott le es 21 felJelente~l 
eset llyomoz:\.sában járt el. 

13!1i évben a fogarasi örsön 116 ~gyé;l lett leta\; 
tóztntyll. 13S perEO' feljelentve, 81 tenyy,1.z1at és l L 
feljelentés lett sze:J,esztve. Ebbő~ Keresztély ,őrmeRter 
12 tényYázlattal 18 egyént tartuztatott l.e es 25 fel-
jelenté·sRel elllltézett eS,etet nyom~.zot~ kl. . ' . 

13!l4. évben 94 egyen lett az ,orson leta:toztat, a 
és llH egyén jelentetett fel, 64 tenyv:\.zlat e~ S4- fel
jeletMs szerkesztetett. Ebből ~{eresztély or~:ester 
10 ténydzlattal 19 egyént tartoztatott l~ és ~a fel-
jelentéssel elintézett esetet nyomoz~tt ln. .., , 

A f(>lsorolt esetek legnagyobb resze be.tores~s es 
e"yszeril lopás, kisebb mennyiségben testI sértes. 
"Pontosabb esetek a következők: .. 

lSSli. év janulír végén Dirdiff köz~égben ozve&,y 
StrézfI Bukara saját házaban éjjel 8 alarezos egyen 
által megtámadtatván, 60-70 frt péD;ze és ~O~. fl;t 
értékií ruha étel és itala elraboltatvan, a nő uto-
zatos kinzás' közben igen s~lyosan ~egsebe8s6it~et~tt . 
Az eset ut:.í.n az előnyomozas alkalmaval j 8 . eY en 
két cyyanusitott tettes a fogarasi örs által UgyIUl 
letal.t'Óztattatott s a · bu·óságnak átadatott, de ezek 
bizonyíték eléO'telensége miatt felmentettele . 
. K91:oszttíly Mózes őrmester, 1892. évben a fogaraSI 
örspo.ml1csnokság átvétele u~an .~ nyomo~á~t felele
venityén: nyomozás után slk~rult. a va.lodl t.ett~s,e
ket, _ 7 egyént, - kézre ]te~·lte.nl,. a Ink el IS ltel
tettek. Az elrabolt tárgyakboI IS Jelentékeny rész 
megkerii.lt. . . b 

Achim Tódor szász-keresztul"l eg:rén lS9~. eY en 
Kurkó M:.í.ria benei lakosnőt meggyIlkolta es a tett 



124 12:') 

elkövetése után megszökött. Keresztély őrmester az müköclése folytán itt is az irodai ügykezelés minden 
akkor igen. nagy kiterjedü örskörletben oly óbor ágábun legjobban megfelel, előljáróinak elismerését 
volt, hogy sIkerült megtudnia, miszerint a foanrnsi birja és reményt nyujt arra, hogy ezen alkalmazó,
téglagyáraknál Bordás Gligor név alatt Xchim sában is a szolgálatnak még igen sok hasznot fog 
1'ódorhoz hasonló egyén tal·tózkodik. Az ·1I,·",,,,oto,,J:.~ ".'A.ni 
egy éjjel a gyanub a vett egyén lakását meO'lepte Mindezek alapján Ö cs. és Ap. kir. Felsége 1896. 
de .már ~?m t~lálta honn. A,zonnal a legkitelj~(ltebb éri junius hó 4-én Lainzban l<elt legfelsőbb elhatá
s Igen faradsagos nyomozast vette foO'anatba ás rozáslí,'a.l: Keresztély Mózes őrmesternek a közbiz-
sike,rü,lt a valód,i t.ette.st Achimot Mundra község tons,í,.,i szol<7álatban hosszú időn át tanusított min-
h " '" < l' ' I' ,atal:a?an fel,talallll, ~nt a személyazonosság meg- kötelességhií. és példás magatart"sa, {lva oan 
allapltasa utan a szekely-udvarhelyi kir. törvény- bnzg{, és eredményes müködése elismeréseül, a 
szélmeI< átadott. Itorollá.~ ~i1.st érdemlceresztet, legkeg~'elmesebben 

Keresztély Mózes őrmestel' a fogarasi örsön léte méltóztatott. 
alatt rendkivü} te,:ékenységet fejtett ki, a fogarasi 
akkor 32 kozseget es nagy havas-részeket mnO'ában ./. l· ,,~ .. 1 ' 
foglaló örskörletben a,rányla,g csel<ély létsz{l~mal .Két de'l'ek (I, t''-Szt 'lWn,,,()( eHe. 
a zilált közbiztonsági állapotokat megszüntette I 
nyugodt, normális viszonyokat teremtett. KiválÓ . 
szorgalmáról és ügybuzgalmáról talluskodik a fel. A szegetli puszták és tanyák, valamint a Kecsk~-
sorolt nagy számu eredmény. Fáradhatlan mííködé. níros tulajdonát képező Monostor, Bugacz es 
sével. mindenkor és mindenkivel szemben kifoO'ás- puszták, a tovább nyugotra elterülő, 
talan eljárásával, megnyert'e a lakosság bizaimát és lakott és mezőgazdaságilag l<evésbbé mü\'elt 
szeretetét, valamint a hatóságok teljes elismerését. huczkttk, nemkülönben az ezen terlueten 
.. A közbiztonság terén kiválóan működött Keresztély fekvő községek, köztük kiválóan az emlí-
ormesternek .1894 augusztus 18-án a csendőrségi közé szoritott és a m. kir . II. számu 
alapból pénZJutalom, ugyanazon év deczember l-én . parancsnokság területéhez tartozó 
72994/XVI. számu rendelettel pedig ministeri dicsérI! """'''''"1.,,,,, " K község köztudomás szerint a magyar alföld 
okirat adományoztatott. nilníjában az első szerepet játszottá.k. Hogy 

1895. év nyarán a csendőrkerületi biróságnál eddig no említsünk, itt volt kiváló miíködési tere 
müködött egy segédmunkás a felszaporodott teendIIk S!Lndomak, és ide tel'jesztették ki hadjára.-
elvégzésére elégtelennek bizonyulván, miután Keresz- a kecskeméti Zubornyákok és más gonosz-
tély ől'mester törődöttsége miatt a külszolO'álatot is. 
már kev~sbé birta, 1895 junius végével It I~. kir. 1886. ú,'i junius havában Hefner Jakab mint fiatal 
kolozsvlÍon VI. honvédkerületi mint csendőrbil"óság- a1liszt helyeztetett Kistelekre örsparancsnoknak. 
hoz segédmunkásul bevezéIlyeltetett s az oti Át,·c,'c iirsét lllegkezc1ette miíköc1ését, mely jelen-
müködött őrmesternek felülvizsgálás utján (lús sikert mutat feL 
szabadságolása után mint segédmunkás a csak a kö\'etkező nevezetesebh ese-
~iróságnál állandóan alkalmaztatik, kiváló kapcsolatbn.n álló kimagasló tén~'kedései 
es munkaszeretet, valamint értelmes és fp] : 
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L kesöbb szilltén fegyházra itélt kisteleki lakosokkal 
talAlkozott. Megállította őket és sz6ba állott "elök. 

A h6dmezővásárhelyi születésü Farkas J/inos ás Nemes Na.gy Pál elmondotta, hogy ők ketten 0:' 
társainak, mint a magyar alföld s különösen SzcO'ed kistcl~ki határhoz közel eső, de már a szegerh 
vidéke ujabbkori rém ein ek országszerte hirneYc~sá leriileten levő és általa bérelt korr.smáb61 jönnele 
vált megszámlálhatlan bűnös üzelmei, - melyek A mindig figyelmes Hefner Jakab őrnlPster a~onban 
között gyakoriak voltak a nagyobb' szabásu lopások, rajtuk szokatlanul izgatott, nyugtalan maganseletet 
betöréses lopások, rablások sőt rablással párosnU vett észre és ezért irányukban még ugyan tárgy 
gyilkosság, gyilkosság kisérlete, hatóság elleni e1'6- nélküli, de erősen átérzett gya.nuja támadt .. Nemes 
szak és emberölés büntettei - rette"ésben tartották Nagy Pált tehát a járőr a korcsmájához ntte. ~ 
az emlitett vidéket Ezen bií.nszöyctséo- üzeJmeinek és A korcsma sötét volt, üresnek, elhagyatottnak h\t-
ezek tettes einek leleplezése tekintetében az (".fol",i.JIR:- szott. Hefner őrmester Nemes Nagy Pált a korcsma 
vezetés érdeme, Thyll László százados azon Irinyi tás ára szólította fel, ki erre azt mondotta, hogy 
szegedi szakaszpa.rancsnok urat illeti meg, de & a korcsma ajtajána.k kulcsát felesége, - . lú estig 
nevezett százados úr intézkedéseinek o-ynkorJllti szintén a' korcsmában időzőtt, - haza;ntte, arra 
yégrehajtásában nem kevésbbé kivál6 él~elll illeti nézye pedig, hogy a korcsmáball senki sincs, j?t 
Illeg Hefner Jakab őrmestert, ki a neYezett szá- áll. Ji] nem yárt fordulatra Hefner őrmester ed(hg 
zadoB urat működésében példás or1aadással, fárad- lár"yto.lan o-yanuja alaposan megerősödött; miért 
hatlan buzgalommal hathatósan támogatta és a vég- . is Holcz Antal csendőrt Nemes Na.gy Pállal Kiste-
eredmény eléréséhez különösen közrehatott. lekre küldötte, hogy II korcsma kulcsát hozzák el; ő 

A midőn Farkas János és Mrsainak üzelmei ' mago. pedig Vajda Ferencz és Imre János cRend-
leleplezve és a tettesek megállapítva lettek azon 6rrcl, miután előbb a korcsmától elMvozott, oda 
fő~?ntos,ságú !aladat állott elő, hogy kiníltk{.pen II . ismét yisszatért és lesállást foglalt. Csakhamar 
szoyetseg vezere, Farkas János veszélyes kitimt, hogy o.z elhagyottnak látszó. csárd:íban 
l,eríttessék kézre. Ezen feladat rlllllki yan, ki mó'T az eddigi mií.ködést lS fig~-elem-
felette nagy nehézségekbe kisórte és ld most a kitörést hol itt, holott 
gonosztevő tartózkodási helyét jól megkisórlel1i szándékozott, Hefner őrmestor csend-
vagy érdekelt kémek vették köriH s így történt 6reiycl azonban ezt meghiusította. E közben azt 
h~gy a Szegedről meglepetésére Béltés-Csabán . tapasztalta, hogy csakis egy ember van ,a C~l~r(1t\,-
lmndult csendőrség Farkas Jánosnak csak hült helyé\ ban. 1!inthogy azonban a járőr tör~'é~1j'lleg tIltott 
találta. Ezen gonosztevőt mégis Hefner Jakab őrmes- teriileten t . i. Szeged törvényhatóságI Joggal feIru-
ter ugyszólván egyedül fogta el és tartóztlltCo. le. bázott szab. kir. város területén állott, a törn;nyes 

Hefner Jakab őrmester ugyanis örsállonuísát és alapot megszerzendő ; még a y.ele n~aradt csend-
l~özYe~len ,környékét megfigyelenr1ő, - lfl!11. évi 6rök közül Imre János csendőrt IS elkuldotte. hogy 
febrnal' ho 26-án este, - Vajda Ferencz, Holcz szegodi pusztai kapiMnyságtól hozzon egy bizaln?i 
Antal és Iml'e János csendől'ökkel szolCfó'latha in Hefner őrmester elégnek tartotta ma.gat 
Kistelek községét körülportyázva 9-10 <Írn a.l a korcsmában rejtőző ismeretlen 
n szegedi tanyák felől vezető országuton Meg is hiusította ennek mindell ki~ö-
Nagy Pál, utóbb 15 évi fegyházra és Bicski kisérletét és a bennt levő fegyverétől sem r1a-

I: 
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,,1ott vissza, mert magatartását a hide" és 
megfontolás vezette. b 

H~lcz Antal Nemes Nagy Pállal visszatért kulcs 
~lélkul, mel"t ,ezt állítólag nem találták meg. Illeg. 
oerkezett. ezutan Imre János csendőr a bizalmi ftir
fia:kkal IS. Hefner Jakab őrmester most tehát már 
mll1.~en további tétov~zás nélkül a korcsma, ajtajaI
feltOl e;te. A bent levo Ismeretlen egyén hihetőleg 
a,~ elso I?egl~petésre számítván, a feltört ajtón át 
~ofegyveret kls~egezve ki akart törni, de Hefner 
<lrmesternek hIdeg nyugalommal kezeIt SZUl·OllYlí. 
val találkozott: «Látom nincs menekvés meuadoru 
~agam» hörögte és megbilincseltetett 'ekko~' tiint 
ln" hogy a:z a kit letartóztattak, nem ~ás mint n 
.n;tar fent Ismertetett és az 1890, évi Rendőri Köz
lony 27~. számában himtalosan is körözött Farkas 
János hll'neves gonosztevő. 

9sak íg,Y ~'áIt lehetségessé, hogy 1'hy11 LÍlbzl6 
szazados ur ,alta~ Far~as J ános és társaira kiterjesz. 
:et~ l){'o~o~as . sIkeremek végeredményébpll a gya
kOl latI ertek IS megVOIt s hONy Farkas J.'ll1<)L 8 
b d ' é' " b "O _~~ a_ ve~ere v gtargya~as elé volt állíthat,), minek 
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II. 

1889. évi november hó 6-án éjjel 10-11 óra tájban 
öz\'egy Schweiger Eliásné félegyházi lakos divatárus 
üzlettulnjdonosnő lakásába 3 álarczos rabló behatolt 
es a náluk volt forgópisztolyokat nevezett llőre sze
gez\'e, azon fenyegetéssel «hogy ha. moczczani mer, 
lelöyetik», ugy őt, mint két cselédleányát meg
kötöz "e ágyba dobták, dunnákkal és párnákka.l 
betakarták. 

g közben az álarczosok egyike az öreg Schweiger 
ElilÍsnétól megkérdezte, hogy kik laknak még a 
házball ? és n1Íután azon feleletet vette, hogy egy 
b6rkereskedőn kiyül még egy katonatiszt is lakik II 

házbnn. 11' ki rendesen ily tájban szokott haza térni; 
két álnrczos az uclYarra kiment, a szobában maradt 
álarczoR pedig az öreg asszonytól lelövéssel VIII" 

fenyegetés mellett pénzének és ékszereinek kiad,ísát 
Schweigerné pénze az üzletben lévén el
esküdözött, hogy házánál pénz nincsen és 

:í.larczos kutatáshoz fogott, de három arany 
kivül pénz vagy egyéb értéktárgyaknt nem 
a gyiirti.ket magához vette s még mintegy 

perczig a szobában időzve szintén nz udvarra 
ment ki, honnan, mint azt az öreg asszony köYet
keztette, nemsokára. mindhárman eltávoztak. 

Csnk későbben derült ki, hogy a rablóMmad,ís 
l\Z özvegy Schweiger Eliásné, hanem enn('],: 

lakó Schweiger nevü gazdag bőrkereskedő 
- a ki az nap a budapesti v:1s:1rról 

haza, a hol mintegy 7-8000 u·t értékií. bőrt 
- de véletlenül nem volt otthon, hanem 

1 I:;P" "'uooo szokása ellenére egy üzlettárs ával egy 1'ell-
dégl6boll iilőzött. 

Hofner Jakab őrmester ezen, a nagy közönséget 
'~'IIjlré:mü' tetl)e ejtő és közfeltünést keltő rablás i esetet 

1,o,'etl,ezteben Farkas J anos a szeO'edi Iül'. tönéll\"'
széknek 189 L évi deczember hó 2~án 10267/bf. 89"1. 
sz~mu hat~rozatával gyilkosság és hatóslí.g olleni 
el:,oszak buntette, továbbá szándékos fJlllh cl'ölés 
buntette és a szándékos emberölés biíntettrnek 
1,.~sél:lete l;niatt vád alá helyeztetett s a szegedi kir. 
tOl'\'enY,szekne~ 1,892. é"i május hó 28-án !'jtai Ibf. 
~9~ . sZ,~mu lteletevel eg)' renrlbeli szándékoH emher
o~~s bU,ntette, . ~gy rendbeli szánilékos eml>0l'ölós 
l)U.~)tetten:k kIse:'lete, egy rendbeli ha.tóslÍg clleni 
erosz~k buntette es hat rendbeli lopás büntet tr miatt 
1_~. éV.l f~gy~áz,büntetésre íté~tetelt; mi is /I ~zcgedi 
l,n. ltélo tablanak 1892. én ileczembel' h,; Hl-én 
3927/B. ~92; ~z~m:l, t(n:ábbá fl. budapesti kir. km'iá
~lak ~,89~., en )UlllUS ho 22-én 2020. SZ{Ull alatt kelt 
.l~geros lteleten:el 10 (tizl él'i feg~'h:ízhülltctósre 
nt ltoztn.tta tott II t. .2I'I:5:8Ii:yén 

héten egyik besugójától arról értesült, hog,\' 
János Szeged tanyai illetőségü közártalnlli 

őt egy este felkereste S reá akllrta beszEilui. 

!1 
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hogy Gyáláll az ottani gazdag regálebérlő ellen ter
vezett rablásnál ő is vegyen részt, mely alkalommal 
a besugó azon kél-désére, hogy az esetben, ha a l-egá.le
bérlő szépszerével pénzét előadni vonakodnék, mit .-, .. utlrulU. O:l-SZ&!!'()S 

tennének? kabátja zsebéből egy forgópisztoly t e16-
véve azt felelte: «hát akkor majd erre fogja előadnÍt_ Krumpli~ Pintér József, mint Lá~zl,ó J~n?s és 

Hefner Jakab őrmesterben ennek folytán azon ,Julianna a gyanút magukról elhantalll 19;r-e-
meggyőződés érlelődött meg, hogy László János es lükérdeztetésük alkalmával azonban mmd 
bandája oly közveszélyes egyének, a kik mindenre ellentmondásokba keveredtek, a miből 
képesek s igy valószinűleg a fent említett félegyházi a]llHeliler őrmester azon meggyőződésre jutott, 
rablást is ezek követték el. Megtudta még Lászl6 HP,", .. ,,,t1',,)r)m csakugyan mint egy veszélyes 
Jánosról azt is, hogy egy kisteleki tanyán áll szemben, a melynek, úgy látszott, 
özvegy asszonynyal szerelmi viszonyt t Pintér József a feje. 
inkább ott tartozkodik, miért is Jakab őrmester a Tassy Julianna tanyájá,n 
szeretőjének özv. Ma.jorosné Sutka Julcsának kutatáseredményéből gyanítva hogyKrumphs 
jám ment, hol László Jánost csakugyan fel is Józsefnek Kecskeméten lakó atyja házá.nál 
Megmotozván őt, nála egy töltött forgópisztolyon gynnús tlÍl'gyak lehetnek;. I~ecskem~tre utazott, 
kivül 2 drb aranygyürüről szóló zálogjegyet is talé.li, is kutatásokat tal'tott, mikozben tobb. lop~sb?l 
mely gyürükre nézve mindjárt azon gyanuja tárgyakon kivül KI'umphs Pm~er 
hogy ezek a félegyházi rablásból származnak Józsefnek fivére) birtokában egy ezust 
a zálogjegyet elkobozta, a gyürüket saját pénzén mely az 1888. évi deczember hó lO-ének 
geden a zálogintézetből kiváltotta és özv_ Kovács József nagy-kőrösi lakos kárára 
Eliásnénak felmutatta, ki azokat azonnal llacryobb szabású lopásból származott. 
ismerte fel. Jakab "őrmesterllek ezen óra megtaláIásának 

Az ezen eljárás alatt előleg es őrizet alatt mely Nagy-KőrÖsre való utazását te~t~ 
László János a gyürük!'e nézve kikérdeztetvén, értésére jutott még, hogy 1889, eV! 
adta elő, hogy azokat Krumplis Pintér József kecs- 6-lm éjjel Farkas Szabó Pál nagy-kőrösi 
keméti illetőségű s jelenleg Felső-Pusztaszel'en lak6 is rabló támadás történt, mely alkalom-
Tassy Juliannával vadházasságban élő, rovott ell!- ecryik tettes által ugy össze lett szur-
életű egyéntől adósság fejében kapta. sok ideiO' élet-halál közt lebegett és 

Hefner Jakab őrmester tehát IÜ'umplis Pintér kIgyógyulva :yomorék maradt, me,ly körül-
Józsefet Tassy Julianna tanyáján felkereste s miután Jakab őrmester azon gyanuJára szol-
ezeknek kikérdezése alkalmával azon gyanuja hogy a Téglás ~ovács JÓ,zsef k~~'ár~ 
megerősítést, hogy László József és Iü'umplis betöréses lopás tettesel a ~chwelg~r,Ehaslle 
J ózsef között bií.nös összeköttetés áll fenn - rablótámadásnak IS tettesel es ennek 
kutatást tartott, miközben Tassy Julianna Szabó Pál szembesítés allml-
ban a Félegyházáról elrabolt harmadik Pintér Józsefet és Iü'umplis Pintér 
megtaláltn. és ezen kivül még sok mns gyanus csakugyan mint azon egyéneket ismert~ f~l, 
és ruhaneműt, melyekről később kiderült, hogy & kik a kÓl'c1éses éjjelen házába behatoltak és mmtan 

9'" 
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pénzét előadni vonakodott, vele dulakodtak, és súlvo· 
san megsebesítették, később pedig a dulakodás kÖz. 
ben csapott lármától elriasztva elmenekültek. 

Miután pedig a folytatólag kitartással és lanka· 
datlanul megejtett nyomozás alkalmával kitudódott 
hogya Krumplis testvérek Nn,gy-Kőrösön iuen uyak: 
ra.n m,egford~lltak és ott több gyanus egyén~el Ö~sze. 
kottetesben allottak; Hefner Jakab őrmester azou 
feltevése, miszerint a Nagy-Kőrösön előfordult na
gyobb beszámítás alá eső bilncselekmények, neyeze, 
te,sen az 181l7. év október hó 25-én éjjel Czeczou 
J ?zsef nagy-l~őrö.si lakos j6 módú hentes ellen 
kIsérelt rablas 15 a Krumpl1s testvél'ek mű\"(' 
valószinünek látszott és Hefner Jakab őrmester 
n;ozását ez üp~re is kite~'jesztette, melynek 
tent szembesltes alkalmM-al csakuuj'an meu lett 
l1itva, hogy - a mint ezt főképen'" a Czec~on J 
lakásáról eh'itt és Krumplis Pintér János 
talált lmsvágó bárd ign.zoltn.. - Krmnl1lis Pintér 
zsef és István voltak a t ettesek. 

,Az ekként, alapos gyanuyal terhelt Krumplis Pintér 
Jo~sef, Ishan és Tassy .Juhanna a beszerzett bizo· 
nyltékok és szembemondások daczára is 
tagadásban maradtak, miu László János a biz 
kok súlya alatt későbben

b

törec1elmes beismeré~t tett· 
mely beismerés szerint a féleO"yházi rablásnál Ungá; 
Rudo.lf félegyházi tollkeresk~dő volt a büns7.orző 
s mlllthogy Schweigerné háza előtt a rabl:'ls 
követé~e alkalmával ő maga ílllott őrt, teh:a 
tet.tes IS yolt; Ungár Rudolf - ki a Lászl(, .J 
beIsmerése szerint a Krumplis bandája által (' 
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il:~lc stel' Mtal ~ ~opott Jovakról vezetett jegyzékből 
kltUl!t, ezen csiko az 1888. évi szeptember hó 7-én 
PestI Ambrus nagy-kőrösi lakostól mea más két 
Dlintegy 600 fi:t értékű kancza lóval és "'euy 3 éve~ 
kaDc,zllcsikóval együtt lett ellopva. miért is ezen 
CSlko, - melyet Pesti Ambrus sajátjának ismert 
rel. - lefoglaltatott. 0:: '.-:.. . 

.\ két lmnczát és a másoclik"csikót Hefner Jakab 
6rmcster l,ésőbb 1892-beu szintén előkerítette. 

A Lílszló János ellen bevezetett nyomozás alkal
Il,llÍml az 1887. évi márczius hó 13-ikának éjjelén 
S~állOki Béla bakó-majori lakos kárára, Meuyhárd 
Liszk6 József, Tóth Bandi Antal és Tóth Bandi 
MihtiT,\' kisteleki közártalmuak által és az 1887. évi 
.. ugusztnshó 7-én Balint Jáuos csa,nyi lakos kárára 
MártoJl Menyhért és Tabity László csanyi lakosok 
által elkövetett mintegy 1500 frt összeO"ű betöréses 
lopások is ki lettek Hefner őrmester á:ital deritve 

~ beszerzett bŰlljelek s egyéb bizonyítékok 
alapján a ne\'ezett tettesek letartóztattak és a sze
gedi kir. törvényszéknek átadattal\. 

:\z ~Z alkalommal Krwnplis Pintér István atyja 
. ha~.nnld talált gyanus tárgyak között volt lószerszám, 
a Suna Ferencz szentesi lakos kárára 1888, évi szep
tember havában a kun-szt-mártoni határból 2 drh 
értékes. 16val. lopatott el s igy ezen lopás tetteseire 
nézve IS a bIzonyíték megkerült. 
. A. szegedi szakaszparancsnokság tényvázlata alap
Jáu László János és társai ellen a bűnvádi eljárás. 
bár il szegedi kir. törvényszéknél indíttatott meg, 
de későbben az ügy érdemleges tárgyalá.sa más bűntett lopásokból származó tollueműt vagy leblll1 

vagy levágott lovak és szarva,smarhák bőreit t" 
ékszereket és egyéb tárgyakat üzletszerüieg 
kesitette - Hefner Jakab Ől'luester által . 
letartóztattatott. 

László .János további beismerése szerint 1\ 

talál~ 11/2 éyes csődör csikót is Krumplis 
Istvan hozta házához és a mint a Hefupr 

:1:hi.:.J~ c8,ele!kJ,né.llYelkb,öl kifolyólag és illetékességi szem
pont~ol 15 il kecsk~méti kir, törvényszék elé került, 
hol IS az 1890. éVI február hó 28-án 196/B. 1890. 
szlÍm nliltt hozott itélet szerint K.rumplis Pintér 
József a Schweiger Eliásné és Czeczon József és neje 
ellen elkövetett két rendbeli l'ablás bűntette miatt 
mint felbujtó és tettes tiz (10) évi fegyházra ; László 
János a Schweiger Eliásné ellen elkövetett rablás 



büntette, s a Pesti Ambrus kárára elkövetett lopns 
b~tette mia.tt hat (6) évi fegyházra. j Krumplis 
Pmtér István a Téglás Kovács J 6zsef és Pesti Ambrus 
kárám elkövetett két rendbeli lopás büntette mintt 
ha,t (6) éyi fegyházra itéltettek el. 

III. 
Az 1890. évi junins havában Hefner Jakab őrmester 
tudomásul vette, hogy 1886. évi szeptember hó 29·én 
éjjel ismeretlen tettes ek Szendi Horváth Győr"\' 
orosházi lakos kárára a hódmezővásárhelyi pusztú.k;ÓI 
egy kocsit és 3 drb - 300 fd - értékü lovat elloptak. 
Hefner Jakab őrmester, ki saját örskörletében llIAr 
eddig is rendet teremtett és a közbiztonsá.got meg· 
szil~rditotta, ezen eset puhatolásához fogott, illerl 
a kórletében lakó közártalmúakat, - ismervén azok 
szokásait, - képesnek tartotta arra, hoCYy ott is 
közreműködhettek. A lovak után :t:91ytatott' legszor· 
gosabb puhatolás azonban hosszabb )deig eredményre 
nem yezetett, miért is az őrmester ezzel felhagyott, 
de mert tudta azt, hogy .minden vidék bognlÍl'jánllk 
a kocsi készítésénél az azon vidék izlésének 
kivánalmainak megfelelő bizonyos sajátsácyai vannak, 
a kocsi megtalálásám fektette a súlyt, o mert nem 
szabadulha~ott meg azon gondolattól, hogy örskör
l~tében fogja ezen lopásnak is a szálait feltnl.ilni. 
Es helyesen g<;>udolkodott. Ujabb mecyncyyelések 
során Kordás Adám kisteleki lakosnál °talált oly 
kocsit, melynek kiállítása és készítése az orosházi 
vidék szokására vallott. 

Fe!tünés ~élk~l a kocsi rész.leteit szemügyre vette, 
az utan pedIg karoshoz SzendI HOl'Váth Györgyhöz 
fordult az ellop ott kocsi leirása véaett és miután 
ettől a saját n)egfigyelését megerősítŐ adatokat 
pott j Kordás Adámot a kocsi ez idő szerinti birto· 
kos~t kikérdezte, hogy eZ,en kocsi miként került bir· 
tokaba ?, - mire Kordás Adám tartózkodás nélkül eló
adta, hogy azt az 1888. év tavaszán Hudola Bútli 
és Kucsera Antal kisteleki lakosokt6l vette 25 u,tért. 
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Hudola Bóc1i András és Kucsera Antal kisteleki 
b61yegzett közártalmúak lévén, Hefne; . őr~est~r 
mielőtt ezeket kérdőre vonta volna, elongyazatbol 
az ellop ott kocsi azonossága iránt teljesen bizt?s a,kar
rAn lenni, intézkedett, hogy a káros a kocsIt lass.a. 

A káros két nagykorú fia Mihály ~~ István, ~:k 
atyjuk ellop ott kocsjját jól ismerték, lustelekre JO~
lek és a Kordás Adám birtokában talált kocsIt 
atyjuk tulajdonának ismerték fel. 

Refner őrmester most tehá.t elérkezettnek látta. 
a pillanatot Hudola. B6di An~rás és. Kucsera Ant~l 
kikérdezéséhez fogm. Ezek elemte mmdent tagadtn.k, 
de Kordás Ádámmal szembesítve elvégre beismer· 
ték hogy a kérdéses kocsit ők adták el Kordásnak, 
de' el .. dás végett Becski István és Nemes Nagy 
Antal kisteleki lakosokt61 kapták, kik azt egy ~lar
madik és ismeretlen egyén társaságában egy sarga 
éslegy sötét p ej p al"Íp a és egy világos p,ejkancza lóval 
1886. évben kukoriczatöréskor hoztak el H~lc1ola 
Bődi András tanyájára. A kocsit elad~~ végett .YIss~a
hBgytó,k, a lovakat pedig még az éJjel elhaJtot~ak. 

Becski István és Nemes Nagy Antal a loval-r61 
mit Bern akartak tudni, de mivel már má.s bűncselek
mények miatt a vizscyálat a kecskeméti kir. törvény
széknél elleni.1k foly:matban volt, letart6ztattatt;tk 
es a bir6sácynak átadattak. Bár nevezettek letartoz
tatásuk utá~, ügyüknek befejezéséig, csakhamar sza.-
badon bocsájtattak ; a l,övetkezmények és Hefner 
Jakab őrmester kitartása oda vezetett, hogy neve
zettek megint csak hurokra kerü~tek, mert He,fner 
Jakab őrmester nem nyugodott es a lovak utan a 
nyomozást csüggedés nélkül fenntartotta, mely egy 
évvel később más bűneset kiderítés ével csakugyan 
szintén megoldást is nyert. 

IV. 
Az 1890. évi okt6ber hó 19-én délután Kistelek 

község lakosságát nagy megbotránkozá.st ke~tő e8e~ 
hozta izgalomba. Ugyanis a mondott év oktober ho 
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18- és 19-ike közötti időben ismeretlen egyének 1\ 

római katholikus temető számos sirkeresztjét és 
egyéb siremlékeit összerombolták. 

Refner Jakab őrmester erről tudomást szerezvén, 
it helyszinére ment és a helyszini szemle után 
megállapította, hogy a rombolás a temetőnek 1\ 

község felőli bejárata irányában vette kezdetét ás 
it temet'őnek a községtől elfordult befásított részén 
az ol'szágút felé levő kijárata környékén végződött. 
liegállapítani vélte pedig azt a talált egyes lm'om. 
bolt emlélrelmél még egészen tisztán látható láb
nyomok irányából, mely lá.bnyomok egyegyéntől _ 
,t rombolótól - szárma.ztak. Refner őrmesternek II 
legcsekélyebb adat, mely neki a további nyomoz{~srll 
nézve csak a legkevésbbé is u'ányt adhatott volnll, 
nem lévén birtokában, az előtte feltál'ult kÖl'ülménye' 
ket vette fontolóra, Először is biztosnak vélte az~ 
hogy a rombolás nem éjjel történt, mert az október 
hó lS- és lD-ike közti éjjel igen sötét és ilyen mun
kára kedvezőtlen idő volt s bár valószínütlennek 
tetszett, hogy ilyen vandal cselekményt valaki nap
pal kövessen el; ezen feltévést mégis lehetségesnek 
tűntette fel nevezett őrmester előtt azon eszébe öt· 
lött körülmény, hogy október 18, és 19-én délelőtt 
Kisteleken országos vásá.r volt, a temető fekvésénél 
fogva tehát :figyelmen kivül esett, A végrehajtás 
idejére nézve ilyformán tájékozva lévén az őrmes· 
tel', a tettes személye iránt igyekezett va.lami tám
pontot találni, Azon körülmény, hogy országos VíLSár 
volt, a mennyire megkönnyítette a cselekmény észre· 
vétlen véghezvitelét, ép oly kétségessé tette, hogy 
valakitől felvilágosítást kaphasson arra nézve, ki 
járt a kérdéses időben a temetőben , 

Azél't nem mamdt más hátra, mint a cselekmény 
valószínű indokait fontolóra venni és eunek révén 
felhasználva tág és alapos személyi ismereteit: ezek 
alapján a tettes személyét illetőleg következtetni. 
Anól, hogy itt közönséges, éretlen pajkosság forog 
fenn, az őrmester csakhamar lemondott, mert ezt 
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feltételezni máI' ma"ában véve a rombolás nagysága 
selll engedte. Az ől~ester úgy okosko~lott, hogy n. 
tett indító okai bosszuvágy, ellenséges mdulat vagy 
valnmi réven közvetve remélhető haszon, vagy rom
bol~si mánia lehettek, Elmélkedéseiben Refner J akaI> 
idáig jutván, egyúttal a valósZÍnű tettes ~zemé.lyére 
is tisztában vélt lenni. Az őrmester ngyallls az altala 
Dagyon is ismert _ goston . Strmnpf . \éter kistele~i 
kÓlllivest vette gyanuba, Int erkolcs~ es JellemtulaJ
dOllsá"ainál foO'va képesnek tartott Ily cselekedetre. 
mert ~evezett ~redeti róm, kath. vallását a pap miatt 
eUlIlgyta, nazaI'enus lett; azonban ~zen hitköz~ég 
is ldzárta őt rosz tulajdonságai mIatt, s e mIatt 
il'nsnu.k adta magát és minden alkalolllmal a vallá-
sok ellenségének mutatkozott, , 

Rombolni is nagyon szeretett, mert nem volt na~a. 
ritk n eset, hogy egy elvállalt és gyn.k~!1n már ~éhg 
kész lllunkát is, - mivel a megrenrlelovel m~galla
pitott feltételeket utólag megfelelőnek n~m t~la~t~,
ismét lerombolta, Refner őrmester n.zt lS sZ>1.I111tasbn. 
\'otte, hogy azon élők és utódok, kilmek hnlottjuk 
sircrulékei és sirkeresztjei leromboltattak, ezeket 
keclveR ha.lolitja.ik iránti kegyeletből ismét helyI'B' 
fogják állíttatni annyival is inká~b, mert. ezeI~ r~m
bolás leginkább oly halottak sll'emlékem t~rt~nt~ 
kiknek utódai azt ujra helyrelÍ.llithattál~. V~.loszmu 
volt tehát Refnar őrmester ,Izon feltevese lS, hogy 
G cselekmény indoka haszonlesés ,is lehetett, mert 
Strumpf Péter ily tömeges rombolas utál~ a ~el;v~e~ 
~s szükség kényszerének nyomása alatt UJ fe~a~htasl 
és javitási nnmkákra számíthatott, melyek kulollben 
reája erkölcstelen és botrányos életmódja miatt rit
Hn bizattnk. 

Hefner Jakab őrmester tehát mindezeket megfon
tolván, kipuhatolni igyekezett, hog,Y Strmnpf Péter 
okt6ber h!\ lS-án hol tartózkodott es hol volt? Meg
tudta, hoO'y nevezett október hó lS-án előbb I{]e~n 
József az~tán délután 3 óra tájig Auslalloer Renl'lk 
korcs~nhelyiségében borozott és a monrlott időben 
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'" róm. kath. temetőbe ment. Ezen körülményre nézl'e 
Hefner lh'mesternek sikerült tanukat is találni ne,-e
zetesen Vedzédi Lukács nevű kisteleki fiut ki fi 

temetőtől nem messze két lovat le"'eltetett 'és kit 
Strumpf a temetőbe menet azzal za~art el onn!ln 
hopy ott leg;e~tetni tilos s ha meglátják, becsukják: 
Meg" egy masIk tanu, - kit későbben puhatolt ki 
az ornlester - névszerint Karikás Jánosné sziil. 
Far~as Rozália, ki anyjával a temető közelében le,6 
€rdőbeu" faleveleket, szedett, látta Strumpf Péteri 
a, temeto azon I'észe~, mely nincs befásítva, a ké. 
~őbb lerombolva talalt siremlékek között mozogni 
es lassan ~. temető befásított, de hozzájuk _ a tanuk. 
hoz - koz,elebb eső temető I'észébe haladni. ru 
azonban mar Strurnpf Pétert a sii.l'üség miatt nem 
l~.thatta, de azontul oly hangokat hallott, mint middn 
koveket dobnak egymásra és azt "'ondolta llO"Y 
Strumpf Péter valamit dolgozik. '" '" 

.. Ezek után Hefner őrmester Strumpf Pétert II 
ko.zségházához megidézte, kikérdezte, de ez tagadott. 
~lll~azonáltal ~efner őrmester Strumpf Pétert II 

kozsegházánál VIsszatartotta lakására ment és elll . . 
'kérte családját61 azon lábbelit, melyet Strumpf Péter 
a ~éI'd~ses délután viselt és a gyanusitottat, vala. 
mInt bIZOttságot maga mellé véve a temetőbe ment 
s. ott a nyomokba illesztette be a' lábbelit mely II 
bIzott~ág meggyőződése szerint nem csak h~sszában, 
de szeltében és a sarkok méreteiben de mé", !I tal. 
l),on levő foltok emelkedéseiben is b~leillett ~ talált 
1abnyomokba. 

Strumpf Péter bevallotta tettét és az illetékes ha. 
tóságnak feljelentetett. 

V. 
Az ~892. ~v táján napirenden levő lótolvajlások 

tettes~me~ kIderítése .körül, a_ mely nyomoz:íst TyU 
Lászlo szazados akkOrI szegedI szakaszparancsnok ur 
Ye~e~~e? Hefner ~akab őrmester jelentékenyen közre. 
lllülrodott s az altala elért sikerdus és kid,lóan elis. 
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moré sre méltó eredmények, valamint az ezekkel 
kapcsolatban álló közvetlen ténykedései a követke· 
zőkben vázoltatnak. 

1892. évi julius hó 21-én viradóra Horkai Imr~ 
Szeooed szab. kir. város teriiletéhez tartozó csengeleI 
pus~ta bérlőjének kárára 3 drb 900 frt értékű lovat 
loptak el ismeretlen tettes ek. A káros neD?- tett 
azonnal jelentést, hanem mag:a kezdett loval után 
puhatolni és ez esetben annyI eredménYllyel, hogy 
az ellopott lovak közül kettőnek csakugyan nyomára 
jött fl pécskai község lójárlati előjegyzésében, mely: 
szerint a két ló vevője Dimitrie Koszta battonyaI 
lókupecz volt. Horkai Imre Battonyára me~t, .. de 
most már a csendőrséghez fordult és az ottam ors
pamncsnok, HambachErnő. őrme~ter révén a .~ét lovat 
CS\1<>udján Sándor bruznikl és FIlberger Gyorgy tor
nyai lakosok jóhiszemű vevőktől vissza is szerezte. 
Hemer Jakab őrmester a mondott év szep~en;tb~r 
hayában megtudván a dolgot és a lovakat, DI~~le 
Kosztának Dinkán eladott emberek szemelyIerrasát 
is melyekből már maga Horkai Imre káros is Nemes 
N~gy Antal és fiára Ferenczre, valamint Nemes Nagy 
Pálra gyanakodott, a személyleirásokat ;most neve· 
zettekre illőnek találta és az űgy továbbI nyo~~.zá. 
SIH kezébe vette. Mindenek előtt a battonyaI .or~· 
pamncsnoksággal érintkezésbe lépett és Dim~trIe 
Koszta battonyai lókupeczet az eladók személyellle~ 
azonosítása végett Kistelekre hozatta. Itt a nekI 
bemutatott Nemes Nagy Antal és fiát Nemes ~agy 
Ferenczet határozottan felismerte mint azokat, kIktől 
a kérdéses két lovat vette. A harmadik gyanusított, 
Nemes Nagy Pál, valami módon nes.zét vevén. a 
dologMk, Kistelekről eltünt és vele e~y Időben a mlllt 
később kiderült, egy nem kevésbbé CZlmeres, de akk?r 
még a fenforgó esetben nem gyanusitott negyedIk 
gonosztevő, nevezetesen Becski István is, - igy tehát 
Nemes Nagy Pált bemutatni, nem le~e~et~. Refner 
Ilrmester a meglevő két egyennek Dlmltl'le Koszta 
Altal törtónt felismerésével nem elégedett meg, hanem 
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:lmell~ a l,ét ~e~les Na~ygyal Battonyám és ott, keresett szálakat. A házkutatásnak ugyanis nem 
,ala~ll1t Péc.skaI: J.s mege.Jtet.t puhatolás után Soós csak a Pécskán eladott lovak járlatain szerepelt 
Istvan, Apll!u L~Jos, I{áli István battonyai, valamint Kapusz Ernő temesvári jegyző hamisított aláirlisá
_~ntal Jaka?, Tanczos, Manojla, Szarka Miluíly es val gyakorlatképell tele irt papirt, de Tolnasy Béla 
},.elemen ZSIgmond pecskai lakosokat fedezte fel, kisteleki és még a szegvári jegyző hamis aláírásai
lu~ a két Nemest felismerték és Dimitrie Kos~t& val teleirt papirakat is talált és ezek sulya alatt 
l:!"lla.tkozatát ;illegerősítették. De Hf:>fller őrmester · Mészáros József tagadását czéltalannak látváll, beis
J,It?I:Je~zte~te figyeImét a harmadik méa me'" nem merte, hogy nemcsak a Pécskán eladott lovak jál'" 
tala.]: lom IS, melyrőlmegállapíttatott ho~y Ne~llesák latuit hamisította l-l frt dijért Nemes Nagy Antnl, 
ezt_ IS elaka-rták adnf Szálka Mihály Ó-pé~skai lakos- NOllle 8 Nagy PM (előbbinek testvére) és Becslü 
ll~k, de, el1l?e!, a ~lar D?-egkötött alku után a járlllt István kisteleki lakosok biztatására, hanem azonld
lll~elessege mmt ketelyeI támch"lÍn. a lovat visszllUdta, ,ül még vagy hat lóra való járlatot is hamisított, 
1,llIre a. tettesek azt egy másik lóml kocsiba fogták részint a kisteleki, részint II szegv;u'i jegyző aláir:i
es elhuJtottak. Ennek nyoma veszett mert Nellleséket 6&\'a1. Ekkor derült ki hát az is. hogy Becski Istyán 
csak, a t.elJes bizonyíték sujthatta, , mh.el a beisme- is a szövetségbe tartozik és az is, hogy miért tünt 
rés es t~redelmess~?" előttük ismeretlen dolog voU. el Nelll;;s Nagy Pállal Kistelehől. 
Hefn,er ?rmester Jol tudta ezt s épen ezért, meri A Nemes Nagy Alltalnál tartott igen alapos ház
:gJ'~·eszt Ilyen furfango? tol.vajokkal szembenl1z eddig kutntÍls a hamisított aláidsokhoz a millt:H is elő
~ZeIzett gyalluokokat es blzonyítékoJmt is melyek- 8zo1gídt:\tta. Egy kép mögött eldug"a megta.l:í.ltl1 
kel talá~ más megelégedett volna, eléatele~mek tar- Herner őrmester a Kapusz Ernő temesvári jegyző 
totta, masrészt, mert azon járlatok o melyekkel, eredeti alMr:ísával ellátott hivatalos «meghil,ót., 
~cn' akat eladták, daczára h6gy a pécs'kai előljlí.r6ság melynek eredeti aláírása alatt voltak a hamisítás 
altal helyeseknek Ismertettek el tényle"" hamisak elso kisérletei is, melyekről Mész,'u·os József szintÍ'n 
volta.k; me.gvolt, győződve arról,' hogy ha a most beismerte, - de n.z irás IS reá vallott - hogy ezeket 
J\e~ébe kernlt szalakat a lehető sé a szerint lebonyo- is ő csintÍlta ott Nemes Nagy Antl1l hIí,zában, mint 
ht~a: még egyéb lólopásokat is hlc1eríthet és a tol- els5 kisérletoket. Ezell esetre tehát magvolt a teljes 
vRJok e~ész szövetségét teheti tönkre. Hefner Ol'ruos- bizonyíték. 
~er te~Ia:t n;z ,egyéniségét jellemző teljes kitartásával A ~Iész!Íros OT ózsef álto.l még azon kívül kiállított 
es ~zIvossagaval most annak kic1erítéséhez és B kisteleki, mIamint a szegvári jegyzők aláídsá-
~~ k~. Ne1;lleséknek a járlatot hamisította. A vBI ellátott jíLrlatok Békésre és Orosházára lettek 
ors~orlet~llek büntetteseit és örskörletének irányit\·f\, ae úgy az ezell, vabmint Békésmegye 
ny:ut teljesen ismervén, hozzá volt szob.a ahhoz egyéb községeiben megejtett nyomoz/Lsok nem vezet-
~ogy. amely büntéllynek a.kár csak legkisebb szála i; tek eredményre, minthogyezell járlatok ott nem 
ol"Skorl.etéb,e nyult: az:nak összes szálait is ott keresse. fordultak meg és íg~' valószinűleg másfelé vitettek 
Tehát Isme~ csak ,~Istelekre fordult vissza. el a lovak. Igy "égre 1892. évi szeptember hó 12-én 

A Nemesekkel ermtkezett személyek Nemes Nng~' Antal, Nemes Nagy Ferencz és Mészá-
megfigy~lése után gyanuja Mészáros JózICs'loHflaInosaIODi~11Pi ros József letlll'tt>ztnb-án, a szegedi kir, tÖlTénysz~k-
ln.~osra Irányult és váratlanul rajta ütött, meglepc5 Bek átl\d,ütnk. 
lJazkutatást tartott. mely kezébe is szoJgáltatta a ~ De Hefnel' .Tl\kn.b őrmester a maga részéről mé~ 
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nem tartván ,a do~got, teljesen befejezettnek, tovább esb'e haza szándékozott utazni, kézitáskájából 
nyomozott es kldel'ltette méo hoay ugyanezen - ,.,'_ •• __ . 56 forint pénz elveszett, mit csak a kisteleki 
tettes ek lopták el az 1888, évi ~~epte~ber hó 17.lIn vett észre, A pénzét valószinüleg ellopták 
Pesti Ambrus nagy-kőrösi lakos 3 drb 750 ü't értékti és gynnuja egy barna, czigányos kinézésű aszonyra 
lovait is, melyek közül eoyik ló a mint már ez a irányul, ki ugyanazon kocsiosztályban utazott, mely
jelen leirás II. fejezetének sorár: említve van már ben ö is Kisteleken kiszállott, Hefner J abb őrmester 
régebb~n megkerült, kettőt pedig az azóta' ezen asszony személyleirását a káros nőtől 
lovaktol nevelt különböző korú és anyakanczáikkal át örskörlete azon közártalmú egyé-
több 100 frt érté~ű ,4 csikóval Suttka Lajos, Papdi kik a zsebtolvajlás sal foglalkoznak, 
Ferencz és Pap dl Sandor Szeoed tanyai lakosoknál de olyat, kire az adott személy-
talált fel. Hen:er őrmester to~ább nyomozott, hogy volna, nem talált, Belátta tehát, hogy 
ezen lovak miként kerültek nevezettek birtokába' van dolga, Felszerelt Turba József csend-
ezen nyomozás Szeged, Szabadka és Zomboron át és kiment a kisteleki vasuti állomásra, 
a T,orontálmegyei Egyházaskél' községig vezetett, azonban, hol a kiszállókra nem sok figyelmet 
d~ l~men az utat tovább követni az egyházaskéri hasznavehető vagy iránytadó felvilágo-
kozsegházán azon időben ural"'ott rendetlenség és azért a községben kezdett puha-
miatt nem lehetett. '" nyilvános helyeken, figyelt, meg-

Hefner Jakab őrmester nem feledkezett mea a kéi az egyes közlÍrtalmú egyéneket, vajjon nem-e-
s~ökött ,tettesl'?l sem. E folyt?nos utánjárás~nl{ és valnmelyikével áll ismeretségben vagy össze-
faradozasnak Jutalma végre IS az lett hoay ugy a gyanusított asszony, de sehol semmi 
Nemes Nagy Pál, mint Recski István 'is" b nem talált. 
1892. év lejárta előtt a szegedi kir. a szomszédos örsök bűnöseit is és. 
átadattak. és különleges bűnmunkakörüket is. 

Ezen derék örsparancsnok azonban méa a börtön- de olyat, ki a zsebtolvajlásokkal foglallioznék,. 
ben le:vő gonos~tevőket is soha sem lankad6 figyelem- éclban sem talált: megérlelődött benne azon 
mel kIsérte, mlllek nyomán meoállapitotta és kideri- az illető tettes csak azért szállott ki. 
tett~ a ~elen ese~ben azt is, hggy nevezett tettesek akárostól megmenekülvén, a későbbi 
Tul'l Vlllcze, SZlvalliodi Kovács László és Juhász alkalmat megles se a tovább utadsra és hogy 
Lajos szegedi törvényszéki börtönőrök révén hiveik- legvalósziniibben ismét avasuti állomáson 
kel hollevélileg, hol szóbeli közvetitéssel érintkeznek' reá bukkani. 
és mentő .tanukat ipal'kodnak szel'ezni. Módot nyujtott tehát ismét visszatért avasuti állo-
tehát a torvényszéknek hűtlen sMál'jaitól megRznbll' ÓS ott a személyvonatokhoz érkező közön-
duIni. éber figyelemmel kisérte. J ósokáig kellett les-

VI. maradnia, mert csak másnap, azaz deczember 
5·én n reggeli vonathoz jelent meg egy nő, kire· 

Áz 1893. évi deczember hó 14-én a délutáni személyleirás ráillett. Hefner őrmester eleinte 
ban Richert Lipótné szül. Maoscha Janka ~n";~j'lltÖitönvö";,,n ezen nő utazási czélja iránt kérdezős-
illetőségű budapesti lakos a kisteleki aZ(Jn~8i1':''''U''' sz6ba állt vele és megtudta, hogy Budapestre· 
panaszszal jelent meg, hogy midőn ő az na.p .lJll!!'(ISrIJI... utazni s hogy 11eve Kolompár Boris, férje pedig: 
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lókupecz Zentán. Hefner örmester ezeket llle"tudl'a, cú"áuytól meatudta llO"Y a Pikó Sándor kárára 
azonnal táyu:ati kérdést intézet Zentára és e~V\lttal ell;pott egyik ló Yal~mi <lága Já~10s végegyházi czi
károsnak is megmutatta Kolompár BOl·ist. Ab'kúros gány birtokában maradt. A többI tettesek és lovak 
a~Ollllal reá ism,ert. Hefner örmester most jelentette utáui nyomozás azonban egyelöre eredlllé~ytel.~n 
ln csak Kolompar Borisnak az öt terhelö nt és maradt. Hefner Jakab őrmester azonban, kl sapt 
kérdőre fogta; Kolompár Boris azonban örskörletében a törvényes rendet már megteremtette, 
összes pénze gyanánt 2 frt 62 krt mutatott elö. . ren ért szomszédainak bajaival is foglalkozni, ezért 
<írmester azonban nem tágított, örizet al,í \'el~el'~'ne:LU ha"yta a dolgot annyiban, hanem a megugrott 
Kolompár Borist és bevárta a zentai választ. A nUaSl tettcsek b és még a hiányzó Pikó-féle ló után meg: 
a Kolompár Borisnál lehetsé"es pénzösszeg iránt kezdette a nyomozást. Nyomozás köz}>en a pe~~~legyel 
határozott felYilágosíMst nem °adott, de tart~.llllazta Félc",házára került hol a városhazán a lO,larlatok 
azt, hogya gyanusított nő ismert ügyes zsebtol\'aj. előjc"gyzését vizsgál;·a azt ,találta, hogy ~.894. é~·i 
Hefner Jakab örmester tehát személymotozást tartott október hó elején egy Goga Jáno~ nenl egyen 
nála és a gyanusított nö kötényének alsó szegélyéhe Szelepcs.~nyi Mihály félegyházi tan:y'al lakossa.llova:t 
bevarrva 4 drb 10 frtos és 3 drb il fI·tos bankje"vet, csorélt. Osztöne sugta, hogy ez az o embere; annp-
össz.esen tehát 55 fI·tot talMt m eg. Bál' K(li(ll~l)l\r "al is inkább mert a lójárlatok elöjegyzésében az 
::Bons ezen csalhatatlan bizonyíték da('zára. i~ bilga- elc5cI'olt ló t~llajdonosa gyanánt a Góg~ J á;lOssal 
dott s most m:Íor megint azt állította, hogy vadházasságban élö CSUl'ár Szeka nevu no ;:~lt 
pénzt - melyet kár05nö és a társaságában feltünteh-e. Hefner örl1lestel' felkereste tanyaJun 
növére Magscha Jozefa, szórták el - a. Szelepcsényi Mihályt, kinél az elcserélt loyat llleg is 
{)sztályban nay találta: letartóztattn.tott s a. találta. Biztos akart lenni és azért intézkedett, hog~· 
átadatott. . Pik6 S lIll dor ezen lovat meatekintse. Pikó Sándor a. 

most említett lovat felis~erte és tulajdonjogának 
ignzobisa. után a hatóságtól át is vette. 1;-- ,káros!·a. 

YII. 

Az 1894. é,· ősz elejél1 ismeretlen tettesck több nézyo ezen ügy teljes megelégedésére szolgalo befe,le-
egyén kárára, köztü.k Dikó Sándor kárára is több 2ÓSt nyert - Hefner örmester részére azonban nem. 
százakat érő lovakat loptak el. Ezen lopások tetteseil, Hátra' ,·oltak még a tettes ek. Folytatta tehát Góga 
egy csapat kóborczigányt, a világosi csendől'örs letar- Jáuos keresését. Több napi fáradságos nyomozás 
~óztatt,a és a lop?t~ lovak nagyobb részét náluk után \,ó"1'e október hó 22-én Nagykörösön i'eltalálta 
18 talaIta. A cZlganyok kisérés közben a I . Gó"a .Tfnost és CSUl'ár Szekát, ele váratlanul aZOll-
kocsik hátrahagyásával a vilá!rosi csend6rJ'árőr khiilméoo eCl" másik Gó"a Jánost is. A kikérdezés-

~ b bJ b " G' l" megugl'ottak. Erröl Hefner Jalmb őrmester n nél az egyik _ az iciősebbnek latszo . - oga. e 0-

örsparancsnok által értesíttetvén, azzal együ.tt fl, meg- adta, hogy Félegyházlln Szelepcsé~ylvel tllla,lelo~1-
ugrott tettes ek után megkezdte a nyomozást. Terü- képen nem 6, hanem felesége Cst1l'~r Szek~ cseN,lt 
letének alapos helyi és személyi ismel'ete 10\'111, kinek nevére szólt a járlat IS. Csurar Szeka. 
elősegítette ezen nyomozást és az eredmény Uli __ •.• , .. _ .•• sziutón elöailta, hogy aló az öyé ~'olt é,s azt, eg~-
hogy a minden szállító eszköztől meafosztott és Í8mcrBt!cn czia,~nvtól vette. A máslk Goga JanoK 
ugrott czigányok közül Csuvár Piti~set és előbbi fiának acUa l~i magát. Hefner örmester látváll, 
.Rl'ecsunt elfogták. Az egyesült járőr a.z elfogott kát nogy itt yelök tisztába. nem jöhet, ile no két Góga 

10 
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"iszonya sem lévén elég tiszta előtte, sőt ellenkez ö- hallgattatta el, hogy majd ~e~-
leg czigányfurfangot sejtvén benne: a három czigány- t. "·""'"v""v" és a tárczát zsebre tette. Igen ronc1 
nyal Félegyllázál'a ment vissza. Itt végre megídla- az elől haladó azonban visszaio~'du.lt ~s. 
pította azt, hogya lójárlat Sánrloriah'án állítt!1tott hogy tárczáját elvesztette, előszor, . ~S 
ki, tehát a végkifejlés ismét csak az ő körletébe ' Józsefet motozta meg, ennek pénzt.árcz,<tJat 
esett. Elkisél'te tehát a három gyanust SándorfalvlÍra, lihuzván és kinyitván, azt belül is jól megv~.zspalta, 
hogy itt a jegyzőyel való szembesítés által velök azután visszaadta azzal, hogy ez nem az ove. Ez
tisztába jöjjön, nevezetesen ugy a személyek kiltitére alán a Becsei Józseffel haladó isme~'etlent mO,toz_~a. 
nézve, mint arra, hogy melyik az igazi Góga s ki kinél az elveszett tárcz{tt meg lS találta es l,lt 
adta ki magát a ló tulajoonosának? A tettesek lát- arczul ütött, mire az arczulütött ~gyén m,eg-
ván, hogy Hefner Jakab őnuestel' az ügyet szak- a tárczáját vesztett férfi pedig 8Zl1:tén ut:ma. 
értelemmel és megtörhetlen kitartással kezeli, a és Becsei József csak a kett?nek meg-
faradságtól nem riad vissza és kellő adatokkal is vette észre, hogy tárczáját az lsmeretlen 
bir esetleg felhozott hazugságaikat megsemmisítoni; közben kifosztotta és hogy furfangos csalók 
szembesítés után beismerték, hogy a lót oh'aj tulaj- ·~I'; '·.'.;;'''U lett. kára 220 irtot tett ki. . . 
danképen az ifjabbnak látszó Góga János, ki azt a .;lIíOlU'", .. m ~lgyanazon időben, de ~as h?lyen a 
többi megugrott - és mivel időközben még Csuzá.r vásártérhez közel, épen a lell't modoll el-
Kóla is kézl'ekerült, lUOst már teljesen együtt lo"ő - csalás áldozata lett Jójárt Ferencz Szeged 
s;:ökcvény czigányokkal együtt lopta el, de beismerte is ki ez által 245 frtig károsodott meg. 
azt is, hogy ő nem is Góga János, hanem az 1884. Jakab őrmester ezen két esetről akárosok 
évi julius hó lB-án a nagyenyedi fegyházból meg- órtcsülvén, Farkas Károly cSl"ndőrt maga ,~eIlé 
szökött és az ugyanazon évi 167. számu Rendőri tiistént nyomozásra indult. Atfu.t,:~n .elme~e?en 
Közlönyben 8997. sz. a. liörözött Bogdán Miklós körletbeli gOllosztevőit: ezek kozott ll:}' faJtaJut 
fegyencz, kinek az igazi Góga Júnos adott egy iga- fedezett föl. Sok évi tapaszt~lata alapJán m~st. 
zoh'ányt, hogy ismeretlen mal'arlhassoll. lIfilldhú,rolU felé fordult. Tudta azt lS, hogy n, csend~l'-
billltettes átadatott a kir. törvényszékllek. HcÍller József, Szeged város erélyes es a k?z; 
.T akab őrmester pedig ismét teljes munkát nJgzett. s,ígi szolgálat terén bő t~pasztala~tal }ll;O 

tányában gyors, loyális és előzékeny tamob~t9t. 
VIII. hozzá fordult tehát táviratilag, mert combma-

Az 1895. évi január hó 13-tin Kisteleken tartott szerint vtlsári csaló-szövetkezet~el állott szem-
országos vásár alkalm{lval a délelőtti órákban Bacsoi melynek tagjai aKisteleken elkovetett uzelmek 
.JÓzsef hódmezővásárhelyi kupeczhez avasuti állo- legvalószinübben Szegedre és onnan es~tleg 
máshoz való mentében a vaspályához vezető uton ára menekültek és mig a zsebmetsz~k .. a 
~gy ismeretlen egyén csatlakozott és vele ment, _ rcuclől'ség életrevalóság ára nézv.e elottuk előttük eg~- másik ismeretlen egyén lmlarlt, ki egy- Utszott hátr:l.nyos feltevésuk?en a.!a-
szerre csak pénztárczáját vesztette el. A Becsei HeineI' Jakab őrmester felte.ves.e 
.JÓzseffel habc1ó ismeretlen a tárczát föl\'ntto és Reiner József főkapitánynak a s.urgo-
midőn Becsei az előttük halac1ót lJénzttirczAjálH\k ott helyes aoatok következtében tett Intéz-
eh'esztésél'e akarta figyelmeztetni, a yele hl\ladó a szegedi rendőrség még ugyanaz 
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nap, ~z~z ja;1Uár hó IB-án a délutáni órákban a 
;,asutl allomasnál Tasáki Fülöp madamsi illetőséaú 
-es Kolomp ál', Lakatos .Mihály zentai illetőségű egyé. 
neket letal·toztatta, kIk a SzeO'edre sietett Reliler 
-őrmester további nyomozása folytán csakuO'YBn 
Becsei József kárám elkövetett csalás tett~sei 
bizonyultak. 
,l!efner, őrmester előtt Rainer főkapitány jelen. 

letebe~l es a károssal történt szembesítés után o 
l~~artoztat.ott Tasáki Fülöp és Kolompár Lakatos 
l\Irhály elosmerték, hogyaBecsei József k"rtÍro 
~lkövetett csa~~~ tettesei ők voltak, kijelentették azl 
IS, hogy a JOJart Ferencz kárára elkövetett csal:ís 
tettes ei . Schönberger István Szabadkán tartóy.lwdó 
eszéki Illetőségű egyén és eO'}' J oaneszlm Hilbert 
nevű egyén, valamint Kololllpár Lakatos S:í.ndor 
T?l~ak, miért is Hefner őrmester távirati m~"'kere. 
s~sere a sza.badlml ,rendőrség Kolompár L~ku.tos 
-San?ort a szabac1kar allomáson, Schönberger I~t\'ánl 
pedIg szabadkai lakásán még január hó 13-án szin. 
té:1 leta~'túztatta. Bií.njelYény - pénz - mindkottönél 
a~lg ~alaltatott, mert mint. a folytatólagos nyomozás 
bdentette, azt a rendőrök általi bekisérés kÖy.ben 
az utczán kiszúrták. Az eljárás folytán RefneJ' Ilr. 
:mester által beszerzett bizonyítékok súlya alatt 
~inc1 a négy ec1~1ig kézre került tettes telje~ beismc
l'es~en volt, "Belsmerté.k azt is, hogy aKisteleken 
~lkovetett buncselekmenyük után szökvén a szntv
mázi állomásig gyalog mentek és csak ott iiltek fel 
vonatra. Hefner Jakab őrmester az eddiO' )ptartóz
tatott négy tettest, hogy őrizetük által toy1bbi tÓIIV' 
kedésében, !l,kadályozya ne legyen, a szegedi kir. 
torvéllyszeknek adta át. 

IX, 

. 1893. évi deczember hó 18-án esteli 8-9 óra 
között ismeretlen tettesek Kovács Örzse kisteleki 
lakos háza ablaktáblájának betörése után !l, szobába 
bf'hatolvu, onnan két szekrél1yfióknak vésővel történt 
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fel feszítése ntán 170 frt papir- és 10 frt ezüs,~pénzt 
IlIoptak. Refnel' Jakab őrmester e1'1'ő1 károsno által 
értc~ülvén, a nyomozást nyomban bevezette, a hely
színi szemlét megejtette és azt ,tapasz:t~lta, hOIf.Y aZ' 
ismeretlen tettes károsnő utczara nyllo ablakuv~g
tábh'lját előbb sárral bekenvén, benyomta és Igy 
nntván ki az ablakot, hatolt be a szobába. A szo
bában belül a függönyökön, valamint. a szekrény
ter!tőkön friss vél'l1yomokat talált, - Refner Jakab
~rmester ebből azon helyes következtetést vonta: le. 
hogy a tettes az üvegtáblák benyomása al,kalmaval 
kezén sérülést szenvedett. Megtalálta tehat a tám
pontot, melyből a tettes kilétének felfedez,ése czél
jából kiindulnia kellett és hogy ?elyesen mdult el. 
azt a következmények fényesen Igaz,olMk, pe :n~s
részt Refner Jakab őrmester a fenforgo korül
mények szá.mbavétele mellett azon nem kevésbé 
helye~ meggyőződésre jutott, hogy tette~ne~ a kál'~s 
anyagi, nemkülönben házi ~erendezés\ y~sz.onyalt 
ismernie kellett. E részben elemte legvaloszm:ubbnek 
tiint fel előtte hogy a cselekményt eg~ lllzonyos 
Molnár István ~evü kalocsai illetőségű cZlpészsegéd 
köyctte el, ki megelőzőleg azon szoqában, melyben 
fi IOjl:ís történt, tö~b napon át .. d~lgozott _s a~n~k 
utána Kistelekről Ismeretlen korulmények ko~ott 
eltávozott. Feltehető volt tehát a furfangos ~olvaJok
nak uzon szokásszerü eljárása, mely szerlllt az.?n 
czéIból, hogy a cselekmény elkövetése u~án a tor
vény embereit tévutra vezessék, a te,tt sZlllhe~yéről 
II cselekményt megelőzőleg egy bIzonyos Id,lIvel 
előbb - ll, helyzet, a viszonyok és káros szokásamak 
alapos kikémlése ut~n -;- e~távozo~t, hogy. oda egy 
kcdyezö alkalommallsmet vIsszatérjen s tervét meg
vnlósftsa. Ezért RefneI' J abb őrmester ~olnár 
MI'{ll1 czil)észsegéd után tágkörü nyomozást lllditott 
meg. De Refner J a1mb őrmester helyes érzéke máI> 
eshetőséggel is számot vetett és nem zárkózott ~l 
azon feltevéstől sem, hogy a tettes esetleg ~ás IS 
lehet. Miért is a mig egyrészt Molnár István cZlpész-
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'segédre nézve a nyomozást folyamatban tartotta, 
adrlig m,í.srészt utána nézett, hogy saját öl'skörleté, 
ben nem-e, bukkan oly valakire, kinek kezén a fen. 
forgó körülmények között sérülést észlelhet, valamin! 
utána nézett annak is, kik lehetnek azok, a kik 
kúrosnő viszonyaival ismeretesek. Es ismét helyesen 
kombinált. Mert a mig egyrészt a Molnár Ist\'lÍn 
czipészsegédre nézve folyamatban tartott nyom oz lisa 
nevezett alibijének beigazolását eredményezte; 11,(1 dig 
m:í.srészt a károsnő közvetlen szomszéc1slígában la ká 
Ráta .József asztalossegédben megtn,lálta emb eréL 

Hefner Jakab őrmester Róta József asztalossegédet 
szemügyre veyén, jobbkeze fején oly sérülést fill10xett 
fel, mely alapos gyanura szolgáltatott okot; llliórt 
is nevezettet a községházánál kérdől'e vonta, lllire 
R<'>ta József azzal érvelt, hogy sérülés ét jobbkczén 
,gyalulás közben kapta, Hetner Jakab őrmester azon. 
ba,n nem tágított s egyrészt Róta József személyót 
l1legmotozván, nála 2 frt rézpénzt talált, 11llísrész! 
szüleinek házában alapos ház kutatást tartván, u pnd. 
lfLson egy gerenda mögött egy zsekendőbe kötve 
egycsol1lag réz- és ezüstpénzt, összesen 5 frt 32 '/~ krt 
ta,lált, mely rézpénz között napfényre került kól 
darab l'égi pénz is, melyeket károsnő több tanukkal 
sajátjának igazolt be. Róta István erre látván hogy 
tagadásával czélt nem ér, vallott és beismerte, hogy 
ft betöréses lopást ő követte el s ő maga ll111b\tta 
meg, miszerint a lopott pénzt szülei házának lHHlláslín 
a. fedél zsindelyzete és lécze közé rejtette el, hol 
145 frt 60 kr. papirosba becsomagolva meg is taHI. 
tntott. Róta József letartóztatott s a 150 frt !J2 kr, 
pénz és a betöréshez használt véső mint biinjch'é. 
nyekkel a szegedi kir. törvényszéknek átarlatott. 

X. 
Hogy azonban Hefner Jakab őrmester tetterejének 

rugékonysága, a közbiztonsági szolgálat iránti 
buzgalma és lelkesedése, valamint 
miíködése a legujabb időkben sem hanyatlott; 
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megYilágítására szolgáljon példa.képen ~~, ,al,ább~ 
jelcntékeny esemény és ebben ko vetett elJarasanal\ 
előadása, I . .. 

Az 1895. évi november hó Hl·én a 101'goS~ 01'S' 

pnrancsnokságtól a szegeeli szakaszparancsnoksagho~ 
a~on M,virati jelentés érkezett, hogy november, h~ 
IS·áról l!J-ére menő éjjel ismel:etle~ t~ttesek oz~. 
Set\'eroY Vászáné született DobrlCsln Mal'tha ma~· 
tOllosi lakos házába a fal kiásása ,után be~a:oltak ~'R 
az eO'yik szobába.n állott szekreny feltOl'e~e" ut~n 
onlla~' 18,000 frt készpénz és 16,000 frt ért~ku k?t
\'I)llveket elloptn,k, Ugyane~en h? 12-::-13·?kn: !w~t 
n~o;luan a zentai adóhivatalnál IS betorésl ~lsel'let 
követtetett el. A szegedi szakaszparancsnoksag t~~(l,: 
"Iin azt, hogy a kisteleki örskörletben a m~gel_o~o 
időben pénztár feltörésével foglalk,ozott egyenek l~ 
laknak; Hefner Jakab őrmestert !ll~r ez~n, ,a zen ta~ 
ndúpéllztár vesz61yére elkövetett, lnserletbollnf?l~óIn.~ 
mc"bizta az illető notorius közártalmuak eZl(l,o~en: 
mll~'cletei cselekményei és hol tartózkodá~uk lran~l 
kikérdpzé~ével illetve ezen kÖl'ülményel~ kll~yom07;'\
snvaI. Az lljabbi martonosi betör~snek hu'e erkezvPI1: 
Szepesi Gábor főhadnagy szegech s,z~kaszparíl~c~l:()k 
ur -lllielőtt a nyomozásnak ,sz~mel;yesen Ya~() 'I: eze· 
tésót kezébe veendő a helyszmere lnszál,~o~t ,?lna '-:
azon "yl1nutól indittatva, hogy ezen betorest IS n,lI",: 
hanol~ ugyanazon kezek intézhették, melyek a zentaI 
botörést kisérlették meg; az esetről Hefner J (tb," 
örlUPstert is azonnal értesítet,te és ~a~to~l?s:a In
szállott, hová november hó 20-an a c1elutam orakh:ll1 
Hefner Jakab őrmester is megérkezett. , 

Itt a helyzet körülményei ~ontolóra .. vetetve, ,:~ 
helyszíni szemle megejtése utan a bet,oréses lopus 
\'égrehajtAsának lllórlja arra engedett ko,vetkeztetm, 
hogy azt a ktu'os özvegyas~zony rokona~ vagy. l~g. 
alább is a ház körülményel'iel ,s szokás~lval telJ8~~n 
ismerős egyén vagy egyének kovethettek el. A n~ 0-

IDOZÚS november hó 30-ig a legnagyobb buzgalom 
mellett is csak azon eredményre vezetett, hogy 87. E' II 



időpontig a pénzzel és értékekkel eO'yütt 1 darab 
It szerb lakosságnál divó mentekötŐ alakú széle; 
tömör ezüst láncz találtatott me'" a Martonos közsé.,. 
Yégéné.l huzódó töltés alatt. Szep~si Gábor főhadnagy 
6zegech szakaszparancsnok urnak a szolO'álati viszo
nyok által parancsolt tekintetekből S~eO'edre he 
kellet: vonulnia s igy a nyomozás további önálló 
yezetesét Refner Jakab őrmester kipróbált és szak
avatott kezeire bizta. 

Refner Jakab őrmester ezen időponttól kezdve ,~ 
:lyomozást több irányban is folytatta, de habár nem 
IS tudott lemondani azon egyszer benne meO'foO'am
Z?t~ és gyökeret vert véleményéről, hogy : z~lltai 
klserlet és a ma~·tonosi betörés egymással kapcso
lat,os.ak; a nyomozas folyamán felmerülő körülmények 
megls, c~ak. Mal'tonosra, a~ elkövetés szinhelyére 
tereltek őt VIssza. A nyomozas bevezetése alkalmával 
pedig itt fölötte számot tevő akadályok merültek 
I.el: U~yanis a káros özvegy Setyerov Vászoné szél
IltOtt oregasszony s majdnem teljesen O'yerekes lévén 
a mig. egyrészt tulaj donképen nem is tudta, hogy 
mennyI pénze volt otthon' másrészt mindenkit de 
kii.lö:nö.~en a csendőrséget ~ly bizalmatlanul foga'dta, 
a mlllO csak olyan egyéneknél tapasztalható a kik 
ngym~n~va már a második gyermekkoruk~t élik. 
Azonlnvul oly közönyösen vette kárát hoO'y RefneI' 
. J akab őrmester csakhamar belátta 'mi;zerint ez 
oldalI'ól valami nyo?1ra,:~zet~ adatot ~agy támpontot 
11em képes szerezm, ml ert IS 11em törődött többé a 
kál'~ssal és a .községben a hangulatot kezdte puha
tolm, de meglllt csak az előbbiekhez hasonló ered
lllény;nyel',,~ert ha a k~zségből kisziváI'gó vélemény 
llleg IS erosltett~ ama ~.lzonyos fokig áltaTa is táplált 
gyanut, hogy karos nonek rokonsága közül valaki 
a betöréses lopás ban legalább is bűnrészes de ezen 
l,?rülmé~lY l?egint Refner Jakab őrmeste; nyomo
za.sa ele .. m.eg csak nagyobb nehézségeket há.rított, 
llll vel a ~ozonsé~, mely a tettest a l'okonságból va16nnk 
"élte, telJesen az lsmeretlen tettes pártjára állott, lllillt~D 
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u gazr1aO' de fölötte zsugori károssal, ki nagy vagy on fi!. 
mellett ~~egény rokonait nyomorogni ha.gyta, de sőt 
m~!; ezeken élősködött is, legkevésbbé sem roko11 -
~Z~llvezett. 

Ily körülmények között tehát az eredmény több
mint kétesnek látszott. De Refner őrmester nem 
csüggedett és ezen nehéz viszonyok közt sem vesz-
tette el kedvét, sőt az elébe gördülő akadályok tett-
erejét, szivósságát még csak edzették, miért is ujra. 
meg ujra értekezett károsnő csekély számú cseléd
sé"éYtll és tudakozódott olyanok iránt, kik fi, tett 
eIkövetését meO'előző két-három nappal károsnáY 
megfordultak s °igy végre nagy nehezen az is. tudo
mására jutott, hogy a betörést megelőzött Időben 
ZSiYlt110V nia martonosi lakos, ki a káros sal egy utcza .. 
soron lakik s ennek távolabbi rokona is, károsnál 
járt e"ydarab 100 forintos bankjegy felváltása végett .. 

Ez ~llagában véve még igen jelentéktelen s úgy-
61.ól"ím semmitmondó körülménynek tünik fel, ile
HefneI' ől'mester a legjelentéktelenebbnek látszó
körülményt sem szokta figyelmen kívül hagyni ~ 
azt olybá venni, hogy azzal bővebben foglalkozlll 
nem érdemes és ime Hefner őrmester eme körül
tekintő és következetes észj árása a j elen esetben 
ismét csak helyesnek bizonyult, mert él)en ezen jelen
téktelennek látszó körülmény vezette őt az országos . 
hirre vergődött nagyszabású martonosi betörési lopás 

J
~' tetteseillek nyomára. Refner őrmester ugyanis ku

tatni kezdette, hogy Zsivanov Ilia mit művelt, hol' 
járt, miként élt, kikkel érintkezett a 100 forintoB 
bankjegy felváltása óta és igy hosszú, kitartó, türelmes 
és l\IaI'tOllOBtól egészen le Csurogig terjedő n~'omo
ztÍsa által megtudta, hogy Zsivanov nia a 100-as
felváltása után Csurogra ment töltésmunkálatokhoz, 
itt sógorával Szlavnits Stévi csurogi lakossal talál
kozott és ezzel többek között özv, Setyel'ov Vászáné 
sok pénzéről és ennek egyéb viszonyairól is érte
kezett. Hefner őrmester megállapította azt is, hogy
SzluvnitH Stévi azon vallomásával ellentétben, hog:y: 
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3ógorát Zsh'auov Iliát már hirom év óta nem l,ltta 
ez szeptember 22-én is nála yolt l\Iartonoson és olt 
özv. Setyerov V ászáné káros háza körül ólilkodott 
MeO'áll~pította továbbá, hogy ezenkívül mé", llOYelll~ 
?er 18-an IS . tehát a betörés hajnalát megelőző esle 
IS. Martonoson yolt ZsivanoynáL Hefner őrmc~ter, 
k~ llo,vember hó l3-án virradóra a zentai kir. H elO
penzt:u' veszélyére elkövetett betörési kisérletet· sem 
hagyta figyelmen kívül és ezt mint már fentobb 
em~íttetett, a bács-martonosi b~töréssel a tettesek 
tekmtetében kapcsolatosnak tartotta, tudta a%t is, 
hog'y Szlavnits Stéyót. a zeutai adópénztár veszóln!re 
elkovetett betörés kisérlete miatt a zentai őrs n' feJ
mer~lt gyanuokok alapjá.ll letartóztatta volt ,le ez 
a bu'óság részéről 1895. évi deczember hÓ 11-én 
s~abadlábra helyeztetett; miért is a martonosi be· 
torésre vonatkozó adatok alapján az 1895. évi liO, 

ve.~ber h~ 19-ikig folyton pénzzavan'al küzkiidő fi 

k~zartalmu hu'ben álló SzlavllHs Szté"ót és Zsh'anol' 
IhM előleges őrizet alá "ette és a most már hat/í. 
rozottabb irányba. terelt nyoll1ozá.ssal megAllapit
ta~ott, hogy Szlavmts Sztévó az 1895. évi novelllber 
ho .. 19;én ~'eg~~l (tehát, a befejezett bács-mltrtollosi 
betorest koyeto reggel) ota a Zentától Csuro"iO' ter. 
jenő egész vonalon részint ismerősökkel br~szint 
rok~n,~ival és ágyasávalnagymérvü 160-170 forintba 
kOl:ulo m~llatozás és bérkocsizást vitt végbe. Azon. 
fe~ul 'pedIg előleges őrizet alá vételekor nMa még 
nnndlg 205 frt találtatott. Szlávnits Sztévó u"v ezen 
\-,alamint fl. tanuk szerint még azonkívül i's 11I1I~ 
latott pénz holszerzését igazolni nem tunta. Bz 
alkalOl;llll~1 mint alap?sll;n gyanusítoj;t egyén még 
9zopk.? Jozsef z~ntal klr. Járásbirósági hivatalRzolga 
IS .íeltu~t, valammt hasonló költekezés által Szllí\"llits 
Laszl6 es Dzsigorszki .JÓcza cSllroO'i lakosok Szllt\ nits 
Stévó rokonai is. De ez utóbbi kettő az ellenük 
folya:natba tett nyomozásnak neszét vevén, Illog
szokott. ~efner Jak~b őrmester tehát egyelőre Zsi. 
van ov Ihat, Szlavlllts Stévót és Czopkó .T6zsefet 

155 

Jetart6ztatásuk után a zentni kir. járisbiróságnak 
ndb\ it. 

De Hefnor őrmester az ügyet azért befejezettnek 
nem tekinté és midőn mindenre kiterjedő figyelme 
srI'úl is tunomást vett, hogy folyó évi január hó 
j·ón egyik hirlapi közlemény amál' Hefner őrmester 
által megejtett nyomozat adatai alapján körözés alatt 
álló Szlavnits Lázó és Dzsigurski Józa nevü egyé
!lcknek Szerbiában való feltünését említette, azonnal 
8 szn.kaszparancsnoksághoz fordult és a folytatólagoR 
nyomozást az ügyben szintén felvette. Az imént 
megnevezett két egyén a szakaszparancsnokság inMz
kcdésél'e Szerbiában letartóztattatott és kihallgatta.
tlÍsnk kiderítette, hogya martonosi betörést Zsivanol' 
Ilia, Szlavnits Stévó, Szlavnits Lázó, Dzsigurski Jócza 
és ::;zll~vnits Stévó apósa Vuits György csurogi lalwH 
kö\ctték el. Vuits György, - a Hefner Jakab őrmester 
nltnl folytatólag megejtett nyomozás során előleges 
órizct aV~ vett egyén - azonban folyó évi január hó 
jj·én O-Becsén, midőn azon czélb61, hogy Hefner 
örJnester a községben megejtendö nyomozásban aka
d6.1yoz\"!~ ne legyen, a községházánál a községi elöl
júróság és rendőrségnek szabályszerüleg megőrzéR 
"égett {~tanatott; az ezt követő hajnalban a község
fogdájában a fekpadból kifeszített és kiemeIt deszkára 
nkasztotta fel magát, minek következtében mig egy
részt csak a megmaradt többi megnevezett tettesek 
kerültek az ignz~ágszolgálta.tás kezeibe, addig más
rószt Vuits György azon tény által, hogy a re{L 
,ó,runoó s1Ílyos büntetés terhe alól menekülendií 
ongyilkossága által saját birójává lett, fényes tann
jeiét adta annak, hogy ő és a többi megnevezettek 
1\ tcttesck. 

Hcfller .T akab őrmesternel<, mint a kisteleki örs 
parancsnokának, működése a fentebbiekben korállt 
sincs móg teljesen kimerítve. A közbiztonsági szol
gálnt terón tanusított eredményes és áldásdús míikö
désónek megitélésére szolgáljon, hogy a kisteleki 
örsön pamncsnokoskodása alatt nem kevesebb mint 
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1?0 esetben, összesen 283 bllnös adatott át az i"llz
:;agszolgálta~ásnak, kiknek beszolgáltatásánál ~in
c1enutt ~z ő értelmes buzgalma működött közre és 
hogy ml ezen működés erkölcsi lrihatásának értéke 
er~d~ény?iben ?: ezt a legjobban anagyközömég 
l.ne,lta~xoIJa, mely most már nyugodtan hajtja le 
fejet eJJeh nyugalomra. 

De végre, ér~em illeti meg Hefner ől'mestert azon 
SZe~nl)ontbol IS" hogy mint a kisteleki örs pamncs
nol.a ~88~. év ota, tehát 10 év óta örsét szalmdat
l anul ,es valtozatlanul kifogástalanul vezette, a katonai 
neveles, rend és fegyelem fentartása tekintetében 
Jelesen működött és működik szorgalmas értelmcs 
és kötelesség~ű, ~űködésév~~ jele~téke~y SZÚlllÚ 
~atal, a csendorsegl gyakorlatI szolgalatban telj('~en 
I.smeretlen fiatal elemet képezett lá járől'vezetŐkké, 
orsparancsnok-helyettessé, a.Jtiszt-jelöltekké és ~zá
ll.lys ~atal a:ltisztet a gyakorlatban oaa, hogy ön"~l1ó 
hIvatasnak IS megfelelhessen, miáltal nem kevésbbé 
ha:~tt, közre? h?gy a cse~~dőrségi intézmény fel1-
tartasahoz szukseg,es t~nyezok rendelkezésre álljanuk. 

Ezek ezen derek orspdra.ncsnok mindenki által 
tnJ,la.sztalható, megbirálható, külsőleg is jelentlwző 
clev~lhetlen ereSlményei és érdemei. 
. N!ll1de~ekért Ú cs. és ap. ldr. Felsége 1896. éd 
Jl~n~us ho 14-én Budapesten kelt legfelsőbb elhatál'o
zasa.val H,:f~er Jakab magyar kir. II. számu csendőr
keruletbeh ormesternek a koroná.~ ezüst él'demlceresztet 
legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

II, 
~n~rássi Miklós, m _ ldl' . llL sz .. csE:ndőrlieriil('t

beh ~rme~ter, a ma,gy. kir. csendőrségnél 1882-töl 
1~87 -lg; telJesÍt;tt ~itünő, eredményes szolgála.tllinak 
blzonY.lték~t kel?ezl az, hogy ez idő alatt néuyszer 
lptt "chesérő ?klr~ttal ~dtüntetve, mig 1887 1prilis 
17 -t~l 189~_ Jsnul1r l-lg, mely idő alatt a közbiz
tonsag telontetében relJdkívül fontos ujpesti örsöt 
'vezette, a, hol tudvalevőleg a székes-fővárosnuk 811-

lakja lakott és tartózkodott, valóban páratlan ered
mónvt tudott felmutatni: nevezetesen 570 törvénv
sértŐt tartóztatott le és 546-ot jelentett fel; eze~
kh'iil a 20-30 fővel megerősített örssel április ég 
llltÍ.jus hónapok alatt 700-800 sztrájkoló gyári mun
bst tartott féken, illetve ezek közt a rendet é~ 
cscndet minden baj nélkül fenn tudta tartani. Az 
1890. évi november 14-én Soroksáron és másnap 
HI1l'!tsztiban történt rablógyilkosságok kideritésénél 
290 ónít az 1891. évi február hó 5-én Kispesten 
történt mblógyilkossági kisérlet nyomozásánál pedig 
2f.O ódt töltött eredményes Rzolgálatban. 

Ugyancsak az 1890. évi november hó 21-én II 

dunakeszi plébánián történt rablógyilkossági kisér
lot tettes ét 128 órai fárasztó nyomozással kiderÍ
tette ; a szintén ez évi julius hó ' 21-én és augusztu!' 
hó 5-én Vecsés és Kispest közötti országutoll el
követett rablás két tettes ét pedig 340 órai terhe!' 
llyOlll()Zl~S után a törvény kezébe szolgáltatta át_ 
A tcttesek 10-15 évi fegyhl~zra lettek elitélve. 

Az 1893. évi julius hó 15-én éjjel Vörösegyházán 
elkövetett nyolcz szoros l'abIíts és rablási kisérl('t. 
valamint 16 betöréses és négy közönséges lopás tette
seiktÍnt 242 órai igen fárasztó nyomozás során két 
férfit és négy nőt a közbiztonságot folyton veszé
lyeztető czigányok személyében letal'tóztatta és ft 

bünjelekkel együtt az igazságszolgáltatásnak adta át. 
Kevésbbé fontos és a részletezést mellőzhető ered

lllényül szolgál még az is, hogy nevezett őrmester 
1890. évi január 1. óta, vagyis mióta a fóthi örsnek 
pnrancsnoka, 78 egyént tartóztatott le és 110-et jelen
tett fel. 

Egyik legutóbb elért szép eredményét a következők
hen öSlllertetjük: Midőn 1895. évi szept. hó 8-án este 
8 ómkol' az n.lagi lóversenyről, hol segélyszolgálatot 
toljesített, Vancs János csendőrrel bevonult, a hon
le\'ő l\IlÍortollfi J állas csendőrtlSl azon jelentést kapta, 
hogy Dinka Mihály és Cserepkai József Sződ kö~
ségbeli lakosok az örsön voltak és jelentették, ml-
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, ' 
ke~lt ugyanazon napra yil'l'adóra hárolll lovukat szer-
~r:a~ostól eg;vü~t .és egy, kocsijukat mintegy 300 írt 
tltek~el~ v,~10szl1Hlle9 kobor czigányok ellopták. _ 
A!l(lra8s~ ~rmester Ismerve a kóbor czio-ányokuak 
H.zon a Y}cle~en betartani szokott útvonalát, dacztLm 
hogy mas, ors volt a tulajdonképeni érdekelt vao-ris 
l:?~y a, kar má.s örste,rüle~en történt; csupá~ a Okét 
k~l os feln ek, mmden utbaIgazítást nélkülöző feladá
S t~~'a yallc~ es Mártonfi csendőröket Mogyoróc1 Csö
mor ,us CZlll~ota irányá?9.n időveszteség nélkül nyo
lllaZO szolgala"tba vezenyeIte ő maO'a pedia _ 

lU,inth~gy .azon időben lábai' fájtl1k, ~ némi l;ihe
nes utan lépett szolgálatba. 

Nevezett két, csendőr kapott feladatát ügyesen ~s 
0v.atosan te.lJ~sltette . Czillkota és a budapesti Zuoló 
ko.zt egy czrganyokat szállító kocsit vevén észre ~zt 
lll,mt gyanusat .üldözőbe vette s egy közeli m~jor
bo~ kapott. kocsm. addig üzte" mig a Zugló közelében 
el IS fogta. A kocsIba fogott negy lóra és személyükre 
vonatkozólag is igazolásra vonya őket azonnal me"'
lllo~ozta. !'- lovaln'~l rendesfln kiállított négy dal'!~'b 
malhal~vel, valammt a személyükre vonatkozó tel
Je~en kIfogástalan igazoló-jegyek daczára, a jlLrőt 
eleg ov~tos ,:olt őket szabadon nem bocsájtani hn
nem azert n~lvel menekülni akartak: mint gy~J1tIS 
e~yéneket mmden holmijukkal együtt az örsre be
lnsérte., Ekkor !,-nch:ássi őrmester azonnal szolg!l
latba lepve, a ket cZIgány t, névleg Bajtai Pétert (\8 

Konkoly Istvánt, kikérdezés ali vonta a mi 9-pn 
este 6 órától reggeli 4 óráig tartott; ~ely közben 
o~Y!1ll ellentmondásokba keveredtek, hogy azok tisz
taz~sa végett Soroksárra, Kőbányára és Kerepesre 
vez.e~y~lte az en:-}ít~tt j!l.rőrt s a két czigimyt is 
'l'elük knldte. A Jarőr lD-én délután azzal a jelen
t~ssel vonult be, hogy a czigány ok állítása némi 
Ins ~ltér~~sel v~lónak bizonyult. 

MIg a Jarőr tavol volt, Andrássi őrmester a marhn
le-:'elekre von,atkoz.ólag; táviratilag tudakozódott, n 
mmek eredmenye Ismet elég okot adott arra, hogy 
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II c7.ig'myok sZllba.don ne hocsáttassa.nak. Ugyanis 
az pgyik ml1rlmlevélben a. lovon levő bélyeg idegen 
kézzel látszott irva lenni, a mit a Kistelekről nyert 
t:ilirati v:í.la.sz iga.zolt is. Ezen felfedezés az őrmes
tert arra indította, hogy most már a. lovakat tetőtől
tnlpig a legalaposabban megvizsgálta s akkor azután 
észlelt(', hogy az egyik lónak hátsó bal lába erede
hleg kesely volt és most azért, hogy a nmrhn.levéllel 
mrgpgyezzen, lápissal van befestye_ Ezen igen ügye
SPIl eszközölt festést az őrmester pnrancsám Rnjt!!.i 
muga mosta le benzinnel, a czigány azalntt kászaka
ruttal kétszer meg is rugatta magát a lóvaI, gon
doh-a, hogy talán sajnálkozásb61 a további mosást 
nbbanllagyhatja.; hanem a furfang nem használt, 
n ló lába visszanyerte eredeti szinét, mire a czigány 
égre-föhh'e esküdözve azt állftá, hogy a mosta.ni 
fehér ~zin a nem igazi. Egyszóval czigányszoká& 
szerint mindent tagndott. 

Az olősorolt terhelő adatok s az őrmesternek sok 
ügye'Htiggel és erélyességgel eszközölt ujabbi kikér
dCZl\SO végre mégis azt eredményezte, hogya czigá-· 
nyok n!.I!alli kezdtek s eleinte azt állították, hogy 
n !omkllt Seiler Mór kisteleki lókupecz és nyersbőr
korcskcdőtől vették; midőn azonban belátták, hogy 
tll\'iraWag erről is könnyen meg lehet győződni, beis
mcrték, hogy az egyik festett lábú lova.t Kováts J IÍnos 
nel'Íí czig!Lllytársukkal szeptember hó i-én a hala.si 
tfillyúkról ismeretlen tulaj don ostól lop ták és egy
ideig Zsiga (Begye) MArton alsó-pusztaszel'i föld
mi"csnM öriztették, a ki a járlatot is a bélyegre 
vonatkozólag meghamisította. A többi hlÍrom lóra 
néZ\'6 beismerték, hogy ezeket szeptember 6--7 nap
jain, szint.én az említett Kovácscsal együtt 3, cson
grlídi l!~nyákról IOl)ták, de nem csak hármnt, hanem 
5-ot, melyek közül a ~~t leg-értékesebbet Koyács 
tllrt ottl~ Illeg, ki azután Orkénynél tőlük elvált. 

I~zcn beismerés után Anch-ássi Öl.'mester Mártonfi 
csendőrt maga lpellé véve, a két czigtí.nynyal Ör
kénybo indult. Utközben a dabasi vnsuMllomásról. 
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:intézkedett, hogy az ottani ~örsről segítséget kap· 
jon j J.?:lert a vele levő czigányok figyelmeztették, 
hogy Orkényben nagyon sok czigány van s Kovács 
is köztük lehet, és ha a csendőröket meglátják. 
llzétszaladva menekülni fognak: a mi valóban úgy 
is történt. Daczára, hogy a járőr a foglyok biztosí· 
tása végett mellékuton ment a községházához j II 

községben volt mintegy 150-200 czigány a szel· 
I'ózsa minden irányában szétfutott s alig lehetett kö· 
zlilök nyolcz férfit kézrekeríteni, a kik magukat iga· 
zolván, azonnal szabadon is bocsájtattak, - igy tehát 
a keresett Kovács nevü. czigány nem került kézre. 
Ezután a járőr tovább nyomozott Tatár·Szt-György 
,es a jászkerekegyházi tanyákig, mely nyol1lo~ás 
azonban eredményre nem vezetvén, visszat~rt Or
kény be, a hol már akkor a dabasi örsnek hárolll főből 
,:Uló lovas járőrét ott találta s azt kellő utasíttíssal 
ellátva, Kovács után küldötte, általánosságban meg· 
llagyván neki, hogy ha sá~oros czigányokat htlál· 
nak, azokat kivétel n~~kül Orkénybe kisérjék. 

Andrássi őrmester Orkényben maradva, bizalmas 
·értesülés alapján egy Lakatos nevű öreg czigány! 
"Vont kérdőre, egy czigányasszonyt pedig egy ottaui 
'llapszámossal - utólagos megjutalmazással biz· 
liatva - a sződi lovak után puhatolni a községbe 
küldötte j természetesen az asszonyt észrevétlenül 
szemmel kisértette. Kis idő mulva a napszámos egy 
czigány gyermeket küldött az őrmesterhez, II 
kinek biztatására a gyermek elmondá, hogy egy 
sárga ló, mely a sződivel bizonyult azonosnak, I\Z 

ottani ménesbe van csapva, egy kocsi pedig a dinnyé. 
seknél van eladva. Az öreg czigány, miután a többiek 
ellen boszura ingereltetett, annyit mondott, hogy 
a most megszö};:ött czigányoknál van a két fekete 
ló is és nagyjából a távozási irányt is megjelölé. 

Ene az őrmester a czigányok nyomozás:il"U táyi· 
l"atilag a környékbeli, úgymint: a lajosmizsei, 1U0' 

nori, nagy·körösi és puszta·vacsi örsöket nyol1lban 
felszólította, ő maga pedig két dabasi cselldőrrel a 
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méneshez, mig Márton~ egy dafasi cse~d?rr,el a 
dinnyésekhez mentek kl, a hol ugya SZŐdI sargt' 
16 mint a sződi kocsi tényleg megtaláltatott és el
k~boztatott j melyek biztonságba helyezése után az 
őrmester egy dabasi csendőrrel r~szint ~lő~o?aton, 
részint útközben felfogad ott kocsm az alhtolag a 
vllcsi erdők felé menekült czigányok nyomozását 
eszközölte s egyik majornál arról értesült,. hogy ': 
IlIjosillÍzsei örs egyik járőre egy .. öt, kocslbó~ állo 
czigány-karavánt elf?gott és. azt ~rkeny'pe kIsérte, 
mire az őrmestel' szmtén VIsszaSIetett Orkénybe, a 
hol valóban ott találta a keresett czigányokat, k~et 
a lajosmizsei örsről dicséretes buzgalommal a táoVll'at 
vétele után azonnal helyes nyomban útnak inditott 
lovas járőr kisért be. " 

Ekkor már hét czigány volt kézrekerItve, ~ a 
8zödi, halasi és csongrádi tanyákról lopott ~encz 
16, egy kocsi és alószerszámok ellopásába,;t .kozvet
len tetteseknek bizonyultak s az emlitett bunJelekk~l 
együtt a dabasi három és lajosmizsei két csendőr őrI
zete alá helyeztettek j az őrmester pe~iig Mártonfi 
c8endőrrel s a legelőször elfogott Rajtal és Konkoly 
czigányokkal Kistelekre indult a már emlite~t k.~t or
gazda és bűnszerző kézre~eritése végett s utkozben 
is Kovács és az általa elVItt két ló után nyomozott, 
de oz ut6bbinál eredményhez nem juthatott; ellen
ben Kisteleken Seiler Márton jómódú ker~skedő~ 
letart6ztatta Mártonfi csendőrt pedig egy kIstelekI 
örsről való' csendőrrel a pusztaszeri tanyákra: kül
dötte Zsiga (Begye) Márton és János nevű apJa le
tartóztatása czéljáb61, a mi foganatosíttatott is, - d.e 
az apa ártatlannak bizonyulván, szabadon bocsáJ
~atott, 

A kikérdezésnél Seiler nagy cSÜl'és-cBavarás után 
s csakis midőn Rajtaival szembesíttetett, előadta, 
hogy három drb. lólevelet Rajtai nevére n:atott s igy 
kitünt az, hogya czigányok a már kész Jár!atokkal 
mentek el a csongrádi tanyákra lovat lopm. Hogy 
pedig a lólevelek egyezzenek a lopott lovakkal, azon 

11 
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úgy segítettek, hogy bádogból formáltak megfelelő 
bélyegzőt s ezzel bélyegezték meg azon lovakat, 
melyek a járlatokon bélyegeseknek voltak mondyn. 
Zsiga (Begye ) Mártonnal még nehezebben lehetett 
boldogulni; ez csak akkor volt beismerésl'e bil'ható, 
midőn az őrmestel' kimenve a tanyájára, nála h:\z
motozás t tartott és előkerÍtette azt a tollszárnt és 
tintatal'tót (tintával), melyet Rajtai Péter Kistelek'en 
egy üzletben a járlat meghamisitása czéljából vásá
rolt és hozzá vitt. E szerint tisztázva lévén a neye
zett két egyén bünrészessége is, őket az .. őrmester 
letartóztatva s magával vive, visszasietett Orkényhe. 
hogy ott a czigányokat ujból kérdől'e vonja é~ a 
nyomozást tovább vezesse; de mel't távolléte alatt 
a foglyok közül a két főtettesnek megszöknie sike
rült, az őrmester a további nyomozásl'a alapos fOl1a
lat nem találhatván, a szökevények puhatolása irúnt 
intézkedett és abeszerzett bünjelvényeket biztons!l:<bn 
helyezvéll, járőr társával és hét fogolylyal, tudniillik 
a két orgazdával és öt czigánynyal örsére beyonult, 
s a szükséges tényvázlatoil meg szerkesztve a foglyo
kat a budapesti törvényszéknek 1895. évi szeptem
bel' 19-én átadta. 

A foglyok közül hál'om a budapesti, négy pedig 
a szegedi törvényszék által elsőfokulag már el is 
itéltetett. 

Andrássi őrmesternek ezen 11 napot igénybe vett 
mitködése, mig egyrészt hét veszedelmes egyéntöl 
szabadította meg a társadalmat, másrészt Rzéles 
körben al'atott megérdemelt elismerést. 

Mindezekért Ö cs. és ap. kir. Felsége 1896. évi 
junius hó 27-én Lainzban kelt legfelsőbb elhatáro
zással: Andrássi Miklós m. kir. m. sz. csendőr
kerületbeli őrmesternek a koronás ezű.st érdem1cel'e3ztet 
legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

Jencsa György m. kil'. V. sz. csendőrkerülethe li 
örsvezető. 

Nyitra vármegye Verbény községében 
augusztus 25-én éjjel fél 10 órakor tüz 
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mely az akkor uralgott heves szél folytán oly gyorsan 
terjedt, hogy korlátozására egyáltalán gondolni sem 
lehetett, úgy hogy az egész község csakhamar egy 
lángtengerré vált, a honnan az elviselhetlen hőség 
és füst elől mindenki menekülni volt kénytelen. 

Jencsa György örsvezető, az égő községtől 7 kmterre 
fekvő rudn6i örsnek parancsnoka, Kraicsek J 6zsef 
csendöl'l'el már éjjel negyed 11 6rakor akárégés 
színhelyén megjelent s miután minden oltási kisérlet 
meddő mal'adt, teljes odaadással és a legjobb ered
ménynyel a házi állatok s ingóságok megmentésén 
fáradozott, mely alkalommal nevezett örsvezető arr61 
értesült, hogy egy nő, Judin Mária, tiizveszélyben 
forog, a mennyiben ittas állapotban egy felette veszé
lyeztetett helyen, Maszarik Mihály esküdt háza s 
pajtája közötti szűk helyen fekszik, amely épüle
teknek teljes lángokban álló födelei az összeomláshoz 
mir közel állottak. 

Jencsa örs,ezető daczára annak, hogy a körülötte 
álló egyének őt e tulveszélyes vállalkozást6l vissza
tlll'tnni igyekeztek, gyors elhatározással, még csak 
szel'elékét sem téve le, a zsarátnok és füsttel meg
telt helyre valódi halálmegvetéssel behatolt s az itt 
eszméletlenül fekvő nőt - kinek ruhája részben már 
tüzot fogott - bal karjával átfogva, a lehulló szikrák 
és szalmazsarátnok között, tehát nyilvánvaló élet
veszélyben mozog va , kihozta s így saját életének 
veszélyeztetésével s a legnagyobb szorultság pillana
tábnl1 ezen nőt megmentette a megégéstől s tüzet 
fogott ruháinak előzetes eloltása után, vizzel történt 
loöntözés és dörzsölés által ismét életre hozta. 

Mindezek folytán Ö csász. és apostoli királyi 
Felsége folyó évi augusztus hó 1ö-én Ischlben kelt 
legfelsőbb elhatál'ozásával Jencsa György örsvezetö
llek~. egy ~lő~zemél;vnek saját élete veszélyeztet~séyel 
1\ tuzhalaltol valo megmentéseért, az ezüst Bl'dem
kere.sztet legkegyelmeseb ben adományozni méltóztatott. 
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