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IV. A csendőrkerületi pa.rancsnokságok által 
dicsérő okirattalláttattak el: 

Az 1. számu csendörkeriiletben: 

Mére Ferencz örsvezető, a közbiztonsági szolgá
latban kifejtett igen e.redmény~~ műk?dés~ért és 
kilencz évi minden tekmtetben JO szolgalataiért. 

KoZcza Viktor ez. örsvezető és Zsula Antal 
csendőr, tűzvész alkalmával tanusított kiváló tevé-
kenységükért. . . 

Boné András járásőrmester, három rendbeh gyIl
kossáO" felderítése s a tettes ek elfogásáért. 
De~eter Sdndo1' őrmester, örsparancsnoki és 

szárnyirodai ~egédmunkási min~.sé!?ébe~ hosszabb 
időn át tanusItott eredményes mukodéseért. 

Gombás Dániel és Szöcs András járásőrmester, 
Nagy Isiván és Fe1'e~cz Andrús ez. őr;nest?r, ~osz
szas csendőrségi szolgalatuk alatt tanu!:ntott altalaban 
kiváló magatartásukért. . . .. ., 

Gampean GYÖ1'gy és Buksa Jllnos orsvezető, tlZ 
évi csendőrségi szolgálata alatt kifejtett eredményes 
működéséért. , . 

Horvút Pál járásőrmester, hosszú esendőrse~l 
szolgálata alatt minden irányú alkal~az.ásá~an kI
fejtett szorgalmáért és ~red~énye8 :műk.odé~eért .. 

Keresztc8 ZSIgmond es ()soma!l1~ Laszlo ez. őr
mesterek ho sszas csendőrségi szolgálatuk alatt ta
sított mi~denirányu eredményes működésükért. 

Juhd z Mihuly ez. őrmester és Olo:,~7ttyán ~lÍszl~ 
c sendőr ez. örsvezető 14 éven felub esendőrségi 
szolgálatuk alatt tanusított kötelességhű működé
sükért. . ., , 

Ember ZoZtún csendőr, mivel az Edelhelt LIP?tne 
betleni lakós sérelmére elkövetett rablás tettesemek 
kiderítése és elfogásában örsparancsnokát hatható
san támogatta. 
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Rebrán Péter örsvezető, 31 rendbeli lopás felderí-
tése és a bűnösök kézrekerítéséért. • 

Burg Frigyes őrmester, örsparancsnoki, szárny
irodai és számvivőségi segédmunkási minőségében 
tanusított kiváló szorgalmáért, megbizhatóságáért 
és eredményes működéséért. 

Kristel GYÖ1'gy ez. őrmester, örsparancsnoki és 
csendőrbirósági segédmunkási minőségben tanusí
tott kiváló szorgalmáért és megbizhat6ságáért. 

Balázs Ferencz ez. örsvezető, tűzvész alkalmáyal 
tanusított kiváló tevékenységéért. 

Bodó Janos ez. örsvezető és Bara János csendőr 
vízáradás alkalmával tanusított önfeláldozó műkö
désükért. 

Debreczi Józse! ez. őrmester, 14 éven felüli esend
őrségi szolgálata alatt tanusított minden tekintetben 
eredményes működéséért. 

Gsibipál F erencz ez. örsvezető, a metesdi örskör
letben elkövetett számos bűncselekmény és kihágás 
felderítése alkalmával tanusított buzgó közreműkö· 
déséért. 

Horvát Józse! járásőrmester, 16 évi csendőrségi 
szolgálata alatt tanusított mindenirányú kiváló mii· 
ködése és magatartásáért. 

Elekes Mihnly ez. őrmester és Lő1'incz Ignacz 
csendőr, több ló és egyéb lopások tetteseinek ki
derítése és elfogás áért. 

Szöcs Tivadár ez. őrmester, 15 éven felüli csend
őrségi szolgálata alatt tanusított minden irányu 
kiváló működéséért. 

Nagy István cz. őrmester, egy gyilkosság kiderí
tése és a tettes elfogásáért. 

Gazdagán László cz. örsvezető, egy orgyilkosság 
meggátlása alkalmával tanusított észszerű és lele
ményes eljárásáért. 

B01'csa Mihály cz. örsvezető, emberöléssel kap
csolatos kétrendbeli rablás tetteseinek kideritése és 
elfogásáért. 

Tóth Sándo?' csendőr ez. örsvezető, 12 évet meg-



2UO 

haladó csendőrségi ~zolgálata alatt minden tekin
tetben tanusított igen jó és eredményes műkö
déséért_ 

Km'da Lajos örsvezető, egy gyilkosság tetteseinek 
nel,éz körülmények között történt kiderítése és 
elfogásáért. 

A II. 8zámu csendőrlcerületben: 

Nyú'i Sándor ez. őrmester és Németh Ferencz 
csendőr egy tolvaj~zövetkezet tagjainak hosszú és 
fáradságot nem ismerő nagy ügye~ségre valló nyo
mozás során eszközölt kiderítéséért. 

!:)z"bó BeM'ze btvan ez. őrmester és Blazsanik 
Andrus örs vezető, a közbiztonsági szolgálat terén 
huzamosabb időn át kifejtett eredményes működé
sükért, alárendelt jeiknek oktatása és fegyelmezése 
nemkülönben örseiknek példás vezetése körül ki
fejtett tevékenységükért. 

Szentkereszli GYrJ?'YY ez. őrmester, egy fellázadt 
tömegnek erélyes és tapintatos f~llépésével történt 
lecsillapitása, nemkülönben a közbiztonRági szolgá. 
lat terén kifejtett eredményes működéséért. 

Snnta Józ8ef ez. őrmester és Oláh G"bor örs· 
vezető, egy déÍviliéken garázdálkodott lótolvaj banda 
tagjainak 679 órán át tartott nyomozás során esz
közölt kiderítéséért . 

Sch/echt Mihnly ez. őrmester és Simoknv IstvlÍn 
örsvezető a közbiztonsági szolgálat terén huzamo
sabb időn át tanusított eredményes működésükért, 
alárendelt jeiknek helyes vezetéséért és örseiknek 
mintaszerű rendbentartásáért. 

Bupkó János próba-csendőr ez. örsvezető azon 
bátor és férfias felJépéséért, melylyel egy ember 
életét az által, hogy az őt elragadott és fékevesz· 
tetten rohanó lovát feltartóztatta, a biztos haláltól 
megmentette. 

Klisch Józ8e! törzsőrmester huzamosabb időn át 
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az irodai szolgálat terén szorgalommal és buzgó
sággal kifejtett hasznos tevékenységéért. 

Ki8.~ Joz.",! ez. örsvezetö és .Jmei JOZ8('f csendőr 
ez. örs vezető egy lótolvaj-szövetkezet tagjainak 
2ii8 órán át teljesített ügyes, leleményes és fárad
ságot nem ismel'ő nyomozással eszközölt kideri
téséért. 

Sz oia GYÖ1',IlY örs vezető egy tiízesetnél két nőnek 
az égő házból az ablakon át történt ldmentése 
körül kifejtett bátor és elszánt magatartásáél't. 

Szt >ics Gyiiryy csendőr ez. örs vezető, egy tolvaj
szövetkezet tagjainak kinyomozása és az igazság
szolgálatatás kezébe történt átadásáért. 

R'/8Z LiI ót jál'ásőrmester, úgy a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett eredményes mííködéseért, 
mint a szárny irodában huzamosabb időn át tanu
sított hasznos tevékenységéért. 

Bunedek Murton törzsőrmester, úgy a közbizton
sági szolgálat terén kifejtett eredményes működé
séért, mint a szárny· irodában huzamosabb időn át 
tanusított hasznos tevékenységéért. 

Szánló Józse! járásől'mester, egy templom foszto 
gató- és egy pénzbamisító-banda tagjainak, nem
különben egy gyilkosság tettesének rövid idő alatt 
az ignzságszolgáltatás kezébe juttatásáért. 

FU?'kas Géza csendőr, egy tűzesetnél a vagyon
biztonság és a tűz továbbterjedésének meggátlása 
körül tanusított odaadó buzgalmáél't. 

Pup Miklós járásőrmester, 22 évet· meghaladó 
esendőrsp.gi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén elért szép eredményeiért. 

Kristó! JIlno8 csendőr ez. örsvezető, árvíz alkal
mával egy egyénnek a biztos haláltól való megmen
tése és több bűncselekménynek kideritéséért. 

RU8ZU János csendőr, egy gyilkosság tettesének 
kidedtése és az igazságszolgáltatásnak tö,.tén át
adása s több bűncselekménynek kideritése körül 
szerzett érdemeiért. 

Ki8 Józ8ef őrmester, 12 évi csendőrségi szolgálati 
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ideje alatt tanusított eredményes működéseért és 
alá);endeltjeinek czéltudatos vezetéséért. 

Utő Mihdly ez. örsvezető II. altiszt, számos bűn
cselekmény kinyomozásáért és jó magaviseletéért. 

Rr:kolcza. Józse!, Kis8 Józse!, Fillmann Lajo8, 
Illycs Istvan, LaJos János, ez. őrmesterek és Hen
ning Jánoh örs vezető, a közbiztonság terén tanusí
tott tevékenységükért, örs eiknek példás rendbentar· 
tásáér~ és alárendelt jeiknek czéltudatos vezetéséért, 
valammt Csula Kalmán ez. őrmester, a közbizton· 
sági szolgálat terén tanusított ügybuzgó eredményes 
tevékenységéért és szárny-irodai segédmunkási mi· 
nőségében tanusított szakismerete, pontossága és 
lankadatlan munkásságáért. 

A I II. szám1t csendőrkerületben : 

Roszoly József csendőr, mivel a Szabolcsmegyei 
Karász községben 1905. évi április hó 23·án pusz
tított tűzvész alkalmával a vaCTyonmentés körül 
kiváló buzgalmat tanusított. " 

Schneide1· Gáspd1' járásőrmester, mivel 1905. évi 
január 30·án a Tuzsér·l\1ándok közti útvonalon el· 
követett postarablás ügyében, - habár a látszat 
egy tényleg megtörtént rablást mutatott, - lele · 
ményes ügyességel és kitartó fáradsággal felette 
nehéz körülmények között kinyomozta, hogy a 
rablás csak szinlelt s a valódi tettes Kotán Imre 
postakocsis és hozzátartozói, továbbá, mivel a köz· 
bizt~nsági szolgálat teljesí,tése körül igen buzgón, 
lelkllsmeretesen és eredmenyes tevékenységgel mű· 
ködik. 

Lő1'incz János örsvezető, a Tóth György puszta· 
földvári lakos gyilkosainak, valamint a hajdunánási 
örskörletben napirenden volt lopások, betörések és 
egyéb büntetendő cselekmények tetteseinek buzgó 
és fáradságos nyomozás során történt kiderítéséért 
és kézrekerítéséért. 

Kádá1' András ez. örsvezető, mivel a 1904. évi 
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április hó 14-én a gyürei postahivatal kárára 287 
korona 03 fillér kárértékben elkövetett betöréses 
lopás tettesét buzgó, leleményes és fáradsáCTot nem 
ismerő nyomozás során kiderítette. " 

Széle8 Ferencz ez. örs vezető és Tóth SándO/o 
csendőr, mivel az id. Szatmári János és ifj . Szat· 
mári János magya!~sékei határbeli telepítvényesek 
sérelmére 1905. éVI Január hó 19·én elkövetett rab · 
lás és szándékos emberölési kisérlet tetteseit buzCTó 
leleményes és nagy körültekintéssel vezetett n) o~ 
mozás során kiderítették és az igazságszolgáltatás· 
nak átadták. 

Goldhamme1' Ede járásőrmester mivel nemcsak 
mint járás- és őrparancsnok, de' mint szakasz
parancsnok helyettes is teendőit huzamos időn át 
lelkiismeretes pontossággal és · odaadó buzgalommal 
és szakértelemmel végezte s alárendelt örseit mindi.,. 
helyesen befolyásolta. b 

Incze Gabor ez. őrmester, mivel közel 15 évi 
csendőr~é&(i szolgálati ideje alatt a közbiztonsáo-i 
szolgálat terén kiváló szorgalmat és tevékenyséo-~t 
tanusított. . " 

.Rácz ~iklós ez . ?rmester, mivel az ifj. Wesselényi 
~Iklós. baró ?adadI lako,s ,kárára, annak cselédjei 
altal tobb szaz korona karertékben elkövetett lopás 
tetteseIt nagy szorgalommal és fáradhatlan buzga
lommal vezetett nyomozás során kiderítette és az 
ellopott tárgyak nagy részét előkerítette. 

Kere .• ztesi Mihály járásőrmester, mivel Farnoson 
és a környékbeli községekben elkövetett 13 rendbeli 
t~mplombetörés tettes eit nagy szorgalommal és 
faradhatlan buzgalommal vezetett nyomozás során 
kiderítette, továbbá mivel a Bodnár Lajos ayapolyi 
vas uti váltóőr gyilkosának kinyomozásáb~n haté
konyan közremüködött. 

Móni Albert csendőr, mivel Farnoson és a kör
nyékbeli községekben elkövetett 13 rendbeli tem
plombetörés tetteseinek kinyomozása körül járőr· 
vezető járásparancsnokát hathatósan támogatta és 
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a tettesek kézrekedtésénél tevékenyen közremű
ködött. 

Haricza Mfi!!Jás ez. őrmester, mivel a Bodnár 
Lajos gyapolyi vasn ti váltóőr gyilkosát buzgó, 
leleményes és nagy körült"kintéssel vez ... tett nyo· 
mozás során, a meggyilkolt neje személyében ki
derítette. 

Hen/z Lajos csendőr ez_ örs vezető, mivel a Bod
nár Lajos vasuti váltóőr gyiikoRának kinyomozása 
körül járőrvezető örsparancsnokát hathatósan támo
gatta s az eset kiderítésében nagy szorgalommal 
közreműködött. 

Beke Sat/dor ez. örsvezető és Somogyi KlÍlmán 
csendőr az 1904. év őszén HajduszobosL.1ón történt 
nagyszámu betöréses· lopások ügyében ISO órán át 
nagy kitartással és észszerüséggel teljesített nyo
mozásért, melylyel lényegesen hozzájárultak ahhoz, 
hogyatettesek kiderítve s a bünjelek kézrekeritve 
lettek. 

Anik Jitnos járásőrmester, mivel az 1904. év 
ő"zén Hajduszoboszlón történt nagyszámú betöréses 
lopások tetteseit 1hO órán át nbgy kitartással és 
kiváló észszerűséggel vezetett nyomozás során ki
der/tette, továbbá mivel 13 évi örsparanesnokosko
dása alatt örsét mindig a legnagyobb rendben tar
totta s a közbiztonságra mindenütt a legéberebb 
felügyeletet gyakorolta. 

D~ftk LaJus volt csendőr, mivel a Hákosszent
mihályon 1 \l03. év folyamán tömegesen előfordult 
betörésos lopások elkövetöinek kinyomozásánál s a 
Rákosszentmihályon ugyanekkor megrendült köz
biztonság helyreállításánál örsparancsnokát hatha
tósan támogatta. 

A IV. számu csendő1'kerülelben : 

Gaál Jenő főhadnagy, oktatótiszt, munkácsi sza
kaszparanesnoki'minőségben 6 évet meghaladó időn 
keresztül kifejtett kiváló ügybuzgalmáért. 
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Pe kk Fe'rpncz ez. örs vezető. mivel egy tllzvészt 
észrevéve, lekü7.dhetetlen kötelességérzetétől áthahl1, 
a rohanó vonatr<Íl - testi épségének, esetleg éle
tének ve~zélyeztetésé"el - leugrott s gyorsan a 
veszedelem helyszinén megjelenvén, ott a7. oltás 
körül ki "áló tevékenységet. fáradhatatlan akaraterőt 
és ügybmgóRágot kifejhe, a ~ülönhen nagyar~
nyud, válhatott tűzvész tovaterjedését megakada· 
lyozta. 

Df'brf'czeni Zsigmond ez. örsvezető, a közbizto.n
sági szolgálat tert'n tanusltott fárad~ágot nem :8-
merő szorgalma és kötelességhüs6ge által olert 
eredményes tevékenységéért, . 

Silllonyi Á·lf/m örs vezető ez, Őrmester, a közblz
tonsági szolgálat terén, hosszabb idő óta folytono
san kifejtett kiváló ügybnzgóslÍ.gB, kitaltó akar~t
ereje és pélcbszerü kötele~ségbűsége révén elert 
eredrnényd ús te\' ékenységéért, .. . 

Sipo.9 Gf/hor örs\ ezető ez. őrmester, a kozhIzton
sági szolgálat terén hosszabb idő óta tanuf\ított ki
váló ügyuuzgósága, kötelesség hűsége éis en dmén)es 
tevékenYRégééd. .. . 

Mnj.sza Gyf:l'g!l örsvezető ez, ő~m.es~er, ft ko~blz, 
tonsági szolgalat terén hosszabb Idő. ota. általaban 
s különösen s?aniszlói örsparancsnokI mmőségében 
tanusított kiválóan ügybuzgó kötelességhű és ered-
ményes tevékenységéért. " . 

MlI701'OS Dezső örs\'ezető ez. őrmester, a kozblZ
tons{{rri szolgálat terén hosszabb idő óta általában, 
de fől~nt a lpgutóhb időben bikszádi örsparancsnoki 
minőségében kifejtett kiváló akaratereje, köteles~ég
hüsége és fáradhatatlan szorgalma révén elért ered-
ményes tevékenységéért. . ..' 

Dlwai GY01'YY ez. örs vezető, mIv.el a kozblzton
sági szolgálat terén már hosszabb ldő óta folyto
nosan lankadatlAn szorgalmat és példaszerű köte
leRséghüséget kifejtve, kiválóan eredményesen mű
ködik. 

Lmgvai T'tmlÍ8 járásőrmester, a közbiztonsági 
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szolgálat terén folytonosan kifejtett s lankadatlan 
ügybuzgósága és kiváló kötelességhüsége révén el
ért eredményes tevékenységéért. 

M6zsa László örsvezető ez. őrmester, a közbizton
sági szolgálat terén hosszabb idő óta kifejtett s 
lankadatlan ügybuzgóságán és kötelességhüségén 
alapuló eredményes tevékenységéért. 

Gal/ov Ambrus örsvezető ez . őrmester, a közbiz
tonsági szolgálat terén hosszabb idő óta kifejtétt 
lankadatlan ügybuzgósága ki váló akaratereje és 
kötelességhüsége által elért eredményes tevékeny
ségéért. 

Pataki Lajo8 örsvezető ez. őrmester, a közbizton
sági szolgálat terén hosszabb idő óta tanusított 
ernyedetlen szorgalma és példaszerü kötelesség
tudása révén elért eredményes tevékenységéért. 

l1tlikló8 Janos örsvezető ez. őrmester, a közbizton
sági szolgálat terén kifejtett s példaszerü ügybuzgó
sága és kötelességhüsége révén elért eredményes 
tevékenységéért. 

GÖmó·ri Mátyás örsvezető ez. őrmester és Vrana 
Juno8 csendőr, mivel a hejőcsabai és az azzal szom
szédos örskörletek szőlőiben levő borházakban és 
nyal'alókban folyó év elején elkövetett számos be
töréses lopás tetteseit, valamint az orgazdákat hosz -
8zabb időn át és igen nehéz körülmények között, 
kiváló szakértelemmel, fáradságot nem ismerő ügy
buzgósággal és példaszel'ü akaraterővel teljesített 
nyomozás folyamán kiderítették és elfogták. 

R08zet·ák Vincze ez. örsvezető, a közbiztonsági 
szolgálat terén csendőrségi szolgálata alatt egyálta
lában, de különösen a folyó évben kifejtett fárad
ságot nem ismerő ügybuzgósága s odaadó akarat
ereje és kötelességhüsége révén elért eredményes 
tevékenységéét;t. 

JaAabovic8 Abrahám és Tobák Béla ez. örsvezetők, 
a borsai örs körletében legutóbb előfordult több 
jelentékeny közbiztonsági zavar, - ezek között 
l'ablógyilkosság és rablás, - számos tettesének, 
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hosszabb időn át és fáradtságot nem ismerő üg~
buzgósággal és észszerüséggel vezetett nyomozas 
folyamán eszközölt kideritéséért. . ,. , 

Sütő Antal örs vezetőnek, a közblztonsagl szolga
lat terén hosszabb időn át egyáltalában, de külö
nösen az utóbbi időben a nagylónyai ö:skörletében 
veszedelmesen lábra kapott uzsora .klderité~e, és 
megszüntetése körül kife~tet~ odaa~ó ugyb~lZgosaga 
és lankadatlan kötelesseghusége altal elert ered· 
ményes tevékenységéért. .. . 

Papp János örsvezető ez. ,őrmester, a koz~l~toJ?
sági szolgálat terén, esendőrségl szolgálatI ,IdeJe 
alatt egyáltalában kifejtett ügybuzgó és er.edmen.yes 
t evékenységéért és különösen a sonká~l ors k.0r~e
tében legutóbb előfordult több jelentekeny :-'~zbl~
tonsági zavar számos tettesének, hosszabb Időn .at 
és nehéz körülmények között, fáradságot nem IS
merő ügybuzgósággal és észszerü leleményességgel 
eszközölt kiderítéséért. 

Molnltr Sándor örsvezető, a tu~ezi örs kÖI:let~ben 
1904-5 években epy 25 tagból allott tolvaJszovet
kezet által elkövet;tt 1 rendbeli rablás és 21 rend
beli betöréses s egyéb lopás tetteseinek. ~s a~ or
gazdáknak kiderítése "körül,. ho~sz.abb Időn at és 
felette nehéz körülmények kozt kIfeJtett lankadatlan 
ügybuzgósága és példaszerü akaraterővel párosult 
kötelességtudásáért. 

Mészdros Mihály ez. örsvezető és Less Gergely, 
csendőr, a szinyérváraljai örs ~örlet~b~n az ~t~bbl 
időben előfordult több rendbeh betoresesl.opas és 
egy rendbeli rablás kisérI ete tetteseJllek klderi.té.se 
és elfogása körül, felette nehéz körülmé~yek koz~tt 
és hosszabb időn át folytatott nyom?zasok so,;ran 
kifejtett kiváló ügy buzgalmuk és kotelességhusé-

gükért. ' ' '. K . k 
Bereczki I 8tván csendőr ez. ormestel! osm~z y 

Jáno8 és Uhlár I 8tván ez. örsvezető, Nem~~h J.'!z~ef 
csendőr ez. örsvezető, FOl'is Imr,e, Jer?mw8 Odon, 
Zsapkó Demeter, Matuz Illés, K~88 Gyorgy, Kebele8 
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Gyijrpy és Papp János csendőr, valamint Mosiká 
J,tn08 csendőr ez. örs vezető, az ungvármegyei nagy
bel'ezna-uzsoki batárszéli vasutvonal építésénél log
lalkoztatva volt több ezer főnyi llJunkás között tel
jesített felette nehéz és sokolflalú közhiztonsági 
szol~álatban kifpjtett lankarlatlall ügybnzgóságuk 
és kiváló kötelességhűségük révén elért eredlllényes 
tevékenységükért, ezenfel ül Kosinsz ky János ez. 
örsvezető, ForiH Imre, Jeremiás Ödön és Papp 
János csendőr, az Uzsok közspgben 1905. évi de
czembet hó 7 én pusztított tűzvész alkalmfÍ,yal úgy 
az oltási munkálatok, mint a vagyonmontés körül 
tanusított férfias elszántságuk és lankadatlan ügy
buzgalmukért. 

Farkas Juzst'f csendőr, egy lopás gyanujáért őrizet 
alá vett és kisérés közben öngyi4kosság szándékából 
a Tiszába ugrott egyénnek a vJzbeflllás hal:'dától, 
felette veszedelmes körülmények között eszközölt 
megmentése körül tanusított gyors elhatározása, 
és férfias elszántságáért, 

RI/flya Gyö'rq1J csendőr ez. örsyezeLő, 12 éd 
csenrlőrségi szolgálatának egész ideje alatt a közl,iz· 
ton ság terén kifejtett s lankadatlan ügybuzgósága 
és pélflaszerű köteles~égtudása révén elért ered
ménydús tevékenységéért. 

Glod,l//. Illés örs vezető ez. őrmester, verpeléti örs
parancsnoki alkalmaztatásában a közbiztoDslÍgi R701-

gálat terén egyáltalában, de l,ülönösen az utólJbi 
3 év alatt I'gerszalók községben elkövetett több 
rendbeli lopás telteseinek kitlerítése és elfogása 

t körül kifejtett kiválóan ügybuzgó és kötelességhű 
tevékenységéért. . 

Bodonovic8 Is/ván örsvezető, czimzetes őrme,ter, 
azon helyes intézkedéseért, hogy a kapott felhi,'ás 
daczára egy biróválasztáshoz nem két, hanem tiz 
csendőrt összpontosított, továbbá mivel ugyancsak 
a kérdéses bir<Íválasztás folyama alatt az összponto
sult nép között é,zlelt harczias ban>(ulatot elszánt 
bátorsággal és körültekintéssel mérlegelte és fe 1-
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ismerte s végre mivel a bekövetkezett fegyver
használatkor járásparancsnokát hathatósan támo
gatta. 

Polgár Is/ván törzsőrmester, 18 éven felüli csend
őrség~ szolgálati ~d~je alatt úgy a közbiztonsági 
s~olgalat ter.én kIfeJt,ett szorgalma és ügybuzgó sá
~aért, valamlDt leguto~b nyolcz éven felül a szárny
Irodában segédmunkásl, majd számvivői minőségben 
való alkalmaztatásában tanusított lankadatlan szor
galma, kiváló ügybuzgósága, szakértelme és feltétlen 
megbizhatósága révén elért eredményes tevékeny
ségeért. 

Balogh Józse! örsvezető czimzetes őrmester több 
gyön~yöspataki lako~n.ak, Horváth György ugyan
ottam lakos és csaladja ellen 1905. évi augusztus 
hó 17:l-én éjjel történt fellázadása alkalmával tanu
sított azon fér,fias, , bátor és elszánt eljárásáért, mely 
által a meggYIlkolassal veszélyesen fenyegetve volt 
családot az égő házból - felette nehéz körülmények 
között - kimentette és a felbőszült néptömeg dühe 
elől biztonságba helyezte. 

Gros7. Gusztáv, Winkler Adolf örs vezető ez. 
őrmesterek és Nagy Károly 1. csendőr ez. örs
vezető, csendőrségi szolgálatuk egész idej e alatt a 
közbiztonsági szolgálat terén kifejtett kiváló ügy
buzgóságuk és fáradhatatlan kötelességhüségük által 
elért eredménydús tevékenységükért. 

Tok István czimzetes örsvezető, Pánczél Mihály 
csendőr czimzetes örs vezető és Farkas J6zsef 
csendőr, beosztva a máramarosszigeti városi örsre, 
az emlitett városban 1905. évi márczius hó l-e óta 
a' közbiztonsági szolgálat terén kifejtett lankadatlan 
szorgalmuk és kötelesség hűségük révén elért ered
ménydús tevékenységükért. 

Fángl János örsvezető czimzetes őrmester, a köz
biztonsági szolgálat terén már hosszabb idő óta 
folytonosan kifejtett s lankadatlan ügybuzgósága 
és kötelességhűsége által elért eredményes tevékeny
ségeért. 

14 
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Papolczi Lajos örsvezető czimzetes őrmester, 
3 közbiztonsági szolgálat terén már hosszabb idő 
óta folytonosan kifejtett s lankadatlan ügybuzgó
ságán és oc1aadó kötelességhüségén alapuló ered
ményes tevékenységeért, de különösen a legutóbbi 
időben a fábiánházai örs körletében előfordult pénz
hamisítás tetteseinek rendkivül hosszu időn át és 
felette nehéz körülmények között ernyedetlen szor
galommal és észszerü leleményesség gel és fáradságot 
nem ismerő akaraterővel vezetett nyomozás folya
mán eszközölt kiderítéseért_ 

Végh Imre czimzetes örsvezető, a közbiztonsági 
szolgálat terén már hosszabb idő folytonosan, de 
különösen a mult év folyamán Nagyszöllős község 
belterületén, a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett 
lankadatlan szorgalma és kötelességhüsége révén 
elért eredménY,es tevékenységeért. 

Jakabovics Abrahám czimzetes örs vezető, mivel 
egy már majdnem teljesen megfagyott állapotban 
talált nőnek életre térítése czéljából alkalmazott 
élesztési kisérlet ügyes és czélszerü alkalmazása 
által az illető nőt a biztos haláltól megmentette. 

Kohut Laszló örsvezető, tiz évet meghaladó 
csendőrségi szolgálatának egész ideje alatt egy
általában és különösen az utóbbi időben a remete
vasgyári örsön parancsnoki minőségben való alkal
maztatásának ideje alatt a közbiztonsági szolgálat 
terén kifejtett ügybuzgó, kötelességhű és eredményes 
tevékenységeért. 

Erdei György örsvezető, a közbiztonsági szolgálat 
terén hosszabb időn át kifejtett kötelességhűés eredmé
nyes tevékenységeért, nemkülön ben örsparancsnoki 
minőségében örsének kifogástalan vezetése és alá
renc1eltj einek helyes és czéltudatos befolyásolásáért. 

Csiszár Elek örs vezető czimzetes őrmester, alsó
kalocsai örsparancsnoki alkalmaztatásának ideje 
alatt az 1905-1906. években a közbiztonsági szol
gálat terén kifejtett kötelességhű és eredményes 
tevékenységeért. 
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Vincze János örsvezető czimzetes őrmester a 
tarpai örsön parancsnoki minőséO"ében alkalma~ta
tásának ideje alatt az 1905-1906. években a köz
biztonsági szolgálat terén egyáltalában kifejtett kiváló 
szorgalma és kötelességtudása révén elért eredmé
nyes te.vékenységeért, kűlönösen pedig egy gyilkosság 
tettesemek felette nehéz és szövevényes körülmények 
között eszközölt kiderítés e körül tanusított példás 
ügybuzgalomra valló tevékenységeért. 

Dózsa Józse! örsvezető czimzetes őrmester 12 évi 
csendőrségi szolgálatának egész ideje alatt' a köz
bizto~sági szolgálatban kifejtett ügybuzgó, köteles
séghű és eredményes tevékenységeért, különösen 
pe.dig a folyó évben amikolai örsön parancsnoki 
mmőségben való alkalmaztatásának ideje alatt örs
körletében előfordult egy gyilkosság és egy ember
ölés tettes einek felette nehéz körülmények között 
eszközölt kiderítése körül tanusított lankadatlan 
szorgalma és észRzerüséggel párosult tapintatos
ságáért. 

Az V. 8zámu csendörkerületben : 

Rom Mihály őrmester, a Liptó·vármegye Szent
péter községben történt tűzvész alkalmával az élet
és vagyonmentés, nemkülönben a tűzoltás körül 
tanusított kiváló buzgalmáért. 

Szélyes Mózes őrmester, a pozsonymegyei Galánta 
községben egy forgópisztolylyal felfegyverzett köz
veszélyes őrültnek nehéz körülmények között történt 
lefegyverezése és ártalmatlanná tétele alkalmával 
tanusított katonás, bátor eljárása és buzgalmáért. 

Zsurzs Miklós próba· csendőr, czimzetes örsvezető 
és Tyasky János csendőr, a turóczvármegyei Kis
falu és Felsőturcsek községben dühöngött tűzvész 
alkalmával, a vagyonmentés és tűzoltás körül tanu
sított fáradtságot nem ismerő buzgalmukért. 

Slanga Józse! csendőr, czimzetes örs vezető és 
Uhe1' Lajos csendőr, a komárommegyei Ács község
ben történt tűzvész alkalmával egyemberéletnek 

14* 
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a tűzhaláltól való megmentése körül tanusított 
bátor és elszánt magatartásukért. 

Cselovszky János czimzetes örsvezető, Berger 
Sámuel és Pajer I.tván csendőr, a gömör- és kis
hontvármegyei Felsőbalog községben kiütött tüzvész 
alkalmával az élet- és vagyonmentés és tűzoltás 
körül tanusított kiváló és fáradtságot nem ismerő 
buzgalmukért. 

Hidegh J6zsef őrmester, egy nagyobbszabásu bér
harcz alkalmával a közbiztonság és rend fenntartása 
körül tanusított kiváló, fáradhatlan tevékenysége 
és buzgalmáért. 

Óvríri Miklo8 czimzetes őrmester, a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett eredményes tevékenysége 
és örsének minden tekintetbeni rendbentartásáért. 

Janoska Pál csendőr czimzetes örsvezető és Pál 
Lajos csendőr, a közbiztonsági szolgálat terén hosz
szabb időn át tanusított kiváló tevékenységük és 
példás magaviseletükért. 

Drajkó György örsvezető, a trencsénmegyei Pred
mér községben kiütött tűzvész alkalmával tanusított 
férfias és bátor eljárása és egy ember életének a 
tüzhaláltól való megmentéseért. 

Höhne vnmos czimzetes örs vezető, egy hitves
gyilkosságnak nehéz körülmények között történt 
kideritése alkalmával tanusított ernyedetlen szor
galma és kiváló buzgóságaért. 

Négyesi István czimzetes örsvezető, a közbizton
sági szolgálat terén kifejtett igen ügybuzgó és 
eredményes működése és fáradságot nem ismerő 
tevékenységeért. 

A VI. számu csendőrkerületben : 

.Árus József czimzetes őrmester, a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett és az utóbbi öt év alatt 
38 büntett és vétség felderítésében, 11 egyén el· 
fogásában és 38 egyén feljelentésében nyilvánult 
eredményes tevékenységeért, valamint 13 évet meg-
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haladó csendőrségi szolgálata alatt minden tekintet
ben tanusított jó szolgálataiért. 

Nagy Péter örsvezető, az 1905. évi augusztus hó 
5·én Mernye községben dühöngött tűzvésznél a 
vagyonmentés és a tűz továbbterjedésének meg
gátlása körül kifejtett buzgó, férfias és eredményes 
tevékenységeért. 

Horváth István VI. czimzetes őrmester az 1904. 
évi junius hó 12·én Hunyadi János és n~je csuzai 

'lakosokon elkövetett gyilkossági merénylet tettesei
nek kiderítése és elfogása körül tanusított hasznos 
közreműködéséért, valamint a baranyavári járásban 
1904. évben előfordult pénzhamisitás tetteseinek 
szakszerü és ügyes kinyomozásáért. 

Kokas Sándor, Horváth Jozsej járásőrmesterek 
SpisIlk Andras, Miszlai Istvan 1., Hildecz Janos; 
Vincze. Józ8ef, Németh Istvan V., Grubic8 János, 
Magas~ Antal őrmesterek, - Kapronczai Balint, 
Bertalan Istv(m, Hitze József, Künye Gábor, Sára 
Ferencz, Horváth Vendel, Nagy Lajos II., czimz. 
őrmesterek, - Szőke István, 08iby István, Puskas 
Andras,. Jeney Jrin()s, Nagy Gábor, Búrány Mihály, 
Ge,lencser Mihály örsvezetők, - Pongráez Pál, 
Fu10p István, Herbeck .János, Vass Fe1·encz II. Sári 
Mihltly, Fisli Janos, H01·váth Ferencz VI., 'Deák 
Istvan, Bedőes János, Nagy Ferencz IV., Eberhardt 
Sandor, Bangó Ferencz czimz. örsvezetők - Molnár 
Flóríán, Villányi Imre, Schwartz Fe1·en~z Ket/ner 
L~1·inoz, Hei8zter IRtván, Barltth Peter' csendőr, 
CZlmz. örs vezetők, Stein1llacher Károly és Sk1·ilecz 
J,!-n?s cse~d?r?k, a közbiztonsági szolgálat terén 
~ifeJtett klvalo szorgalmuk, buzgó tevékenységük 
es eredményes működésükért. 

Filák Ferencz cz. őrmester, a Heller József köves
kállai lakoson 1905. évi április hó 2·án elkövetett 
szándékos emberölés tetteseinek gyors, ügyes és 
szakértelemmel vezetett nyomozással történt ki
derítéseért. 

Mihályi Ede csendőr, az 1905. évi deczember hó 
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30-án Felsőcsősz községben, hova a román moz
galom, mi~tt ,:,olt ve~~nye~ve, egy pataknak jég
torlódas m.Ia~t tortént kIaradasa alkalmával a vagyon
mentés korul tanusított kiváló buzgalma és egy 
embernek veszélyes körülmények között a viz ből 
történt kimentéseért. 
.. Babcsák István .járásőr.tp.ester, Egyházi József ez. 
orsvezető, Bus LaJOS és Ag József csendőr ez. örs
v~z~.tők, egy k~borczigány banda tagjainak nehéz 
korulmények kozött ügyes és szakértelemmel veze
tett nyomo~ással történt elfogás a és az általuk el
kovetett gYIlkosság és számos más bűncselekmény
nek kideritéseért. 

Kovác8 Sándo?' II. őrmester. Molná?' .János r. 
csendőr ez. örsvezető, Varga Ferencz I. és Z8itek 
Ferencz csendőrök, két, fogházból megszökött veszé
lyes egyénnek nehéz körülmények között történt 
elfogása és az általuk elkövetett több rendbeli be
töréses lopás és más bűncselekményeknek lanka
datlan .buzgalommal s kitartással öt napon át foly
tatott ugyes nyomozással történt kiderHéseért 

!littlop Mikló~. ez. örsvezető, egy pénzha~isító 
szovetkezet tag)amak ügyesen, szakértelemmel s 
n.agy buz.galommal teljesített fárasztó nyomozással 
tortént kIderitése és a bűnjelek megszerzéseért. 

Kromme?· Alfréd József ez. örs vezető, hat évet 
meghaladó csendőrségi szolgálata alatt kifejtett 
has.znos és eredményes tevékenységeért, valamint 
ez Idő alatt tanusított kifogástalan magaviseleteért. 

A VII. számu csendőrkeTÜletben: 

Lőrincz István ez. őrmester és RU8ZU Jáno8 
csendőr, egy gyilkossági &set tettesének huzamosb 
időn át tar~ó, fáradh~~lan kitartással párosult nyo
mozás soran eszkozolt elfogás a és az igazság
szolgáltatásnak történt átadása, több más bűn
c~elekm,ény ~i~erítése, tettesek elfogása és bűnjelek 
biztosítasa korul szerzett érdemeikért. 
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Ütő Mihály ez. örsvezető, II-od altiszt, egy 600 
korona értékü sertéslopás tetteseinek huzamosabb 
időn át tartó, fáradhatlan kitartással párosult nyo· 
mozás során eszközölt elfogása, több más bűn
cselekmény tetteseinek kiderítése s a bűnjelek biz
tosítása körül szerzett érdemeiért és általában buzgó 
működése és jó magaviseleteért. 

Kristóf János csendőr ez. örsvezető, 1905. évi 
április hó 14-én Bálinez községet és határát elöntött 
árviz alkalmával egy egyénnek a biztos haláltól 
való megmentése által tanusított bátor magatartá
sáért s ez alkalommal a vagyonmentés körül ki
fejtett buzgó tevékenységeért, több bűncselekmény 
kideritése, bünjelek biztosítása s a tettesek elfogása. 
körül szerzett érdemeiért. 

Pap Miklós járásőrmester , 22 évet meghaladó 
csendőrségi szolgálat ideje alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén tanusított kötelességhű, ügybuzgó 
és eredményes működéseért, alárendeltjei helyes és 
czéltudatos vezetése és befolyásolásáért. 

Osala Kálmán ez. őrmester, 12 évet meghaladó 
csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén tanusított ügybuzgó és eredményes 
működéseért és szárnyirodai segédmunkási minő
ségében kifejtett szakismerete, pontossága és lanka
datlan munkásságáért. 

Rakolcza József, Kiss Józ8ef, Illyés I8tván, Lajos 
János, Sáfrán Péter cz. őrmesterek, hosszabb csend
őrségi szolgálati idejük alatt a közbiztonsági szol
gálat terén tanusított kötelességhű, ügybuzgó és 
eredményes működésükért, alárendelt jeiknek helyes 
és czéltudatos vezetése és befolyásolásaért. 

Fil/mann Lajo8 ez. őrmester és Henning Jáno8 
örsvezető, a közbiztonsági szolgálat terén tanusított 
kiváló tevékenységükért, örseiknek példás rendben
tartásaért és alárendelt jeiknek helyes és czéltudatos 
befolyásolásáért. 

Fispher Emil őrmester, 11 évet meghaladó csendőr
ségi szolgálati ideje alatt úgy a közbiztonsági szol-



216 

gálat terén kifejtett eredményes tevékenységeért, 
valamint szárny-számvivői minőségben tanusított 
szaktudása és szorgalmáért, továbbá alárendelt jeinek 
helyes és czéltudatos befolyásolásaért és vezetéseért_ 

Billea Janoa őrmester, 12 évet meghaladó csend
<írségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat 
terén kifejtett tevékenységeért, örsének kifogástalan 
rendbentartásáért, alárendelt jeinek helyes és czél
tudatos vezetéseért és befolyásolásáért és jó maga
viseleteért. 

Va1'gyaa Márton cz. őrmester, 17 éve t meg baladó 
(lsendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett ügybuzgó és eredmény
teljes működéseért, alárendelt jeinek helyes és czél
tudatos vezetéseért és befolyásolásaért, továbbá 
örsének rendbentartásaért. 

Benedek Fiilop cz. őrmester, 15 évet meghaladó 
(lsendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén tanusított eredményes buzgóságáért, 
szorgalmáért és tevékenységeért, alárendelt jeinek 
helyes és czéltudatos vezetéseért és befolyásolásáért 
€s örsének rendbentartásáért. 

Mihály Iatván ez. őrmester, 14 éyet meghaladó 
csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett eredményes működéseért 
alárendelt jeinek helyes és czéltudatos vezetéseért 
€s befolyásolásáért. 

Támpa Ferencz cz. őrmester, 11 éve t me<Yhaladó 
csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett tevékenysége és buzgalmáért 
alárendeltjei helyes és czéltudatos befolyásolásáért 
és vezetéseért, örsének rendbentartásáért valamint 
jó magaviseleteért. 

Oaáki LŐTincz örsvezetö, kilencz évet meghaladó 
csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsácri szol
gálat terén tanusított szorgalmáért, tevékeny~égeért 
és buzgóságáért ; alárendelt jeinek mntatott jó példa
adásáért, azok helyes és czéltudatos vezet~seért és 
befolyásolásáért, valamint példás magaviseleteért. 

I 
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Varga FM'encz ez. örsvezető, 14 évet meghaladó 
csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén tanusított buzgóságáért, tevékeny
ségeért ~s szorgalmáért s mint altiszt, mÍllden 
irányu képessége és használhatóságiért, továbbá 
jó magaviseleteért. 

Bir6 Mihály járásőrmester, egy pénzhamisító 
szövetkezet üzelmeinek leleplezése, a tetteseknek 
buzgó, leleményes és fáradságos nyomozás során 
történt elfogásáért, a bűnjelek megszerzése körül 
kifeJtett tevékenységeért, továbbá 19 évet meghaladó 
csendőrségi szolgálati ideje alatt több más bűn
cselekmény kiderítés e körül szerzett érdemeiért, 
örsének rendbentartásáért, alárendelt jeinek helyes 
és czéltudatos befolyása és vezetéseért, valamint jó 
magaviseleteért. 

Go' luíTd Jáno8 járásőrmester, 18 évet meghaladó 
csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett tevékenységeért és buzgal
máért, alárendelt jeinek helyes és czéltudatos vezeté
seért és befolyásolásáért, valamint jó magaviseleteért. 

Füzi Andr1l8 ez. őrmester, 10 lopási eset kiderítése, 
a tettesek kézrekerítése s a bűnjelek biztosítása 
körül kifejtett tevékenységeért és buzgalmáért, örsé
nek példás rendbentartásáért, alárendelt jeinek helyes 
és czéltudatos vezetéseért. 

Zölde Mlhrily cz. őrmester, egy pénzhamisító 
szövetkezet üzelmein ek leleplezése, a tettesek el
fogása s a bűnjelek megszerzése körül kifejtett 
tevékenységeért, továbbá 14 évet meghalad6 csend
őrségi szolgálati ideje alatt ti;ibb más bűncselekmény 
kiderítéseért, önének mintaszerü rendbentartásáért, 
alárendeltjei helyes és czéltudatos vezetéseért és 
befolyásolásáért, vasszorgalmáért. 

I I/okai Jozsef ez. örsvezet, 11 évet meghalad6 
csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén elért szép eredményeiért, járás
parancsnokának hathatós támogatásáért és alá
l'endeltjeinek helyes befolyásolásáért. 
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Pál Dávid ez. örsvezető, egy gyilkossági és egy 
rablási bűnesetnek huzamosb időn át tartott fárad· 
hatlan buzgósággal és kitartással eszközölt nyomo
zása, a tettesek elfogás a és a bűnjelek megszerzése 
körül szerzett érdemeiért. 

Ádám János csendőr, mert Biró József csendőrt 
egy nőnek a vizbefulástól történt megmentése körül 
hathatósan támogatta. 

Molnár Ferencz törzsőrmester, 21 évet meghaladó 
csendőrségi szolgálati ideje alatt örsparancsnoki 
minőségben a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett 
tevékenységeért és buzgalm áért s szárnysegéd
S unkási minőségében tanusított ügybuzgalmáért, 
szorgalmáért és példás magaviseleteért. 

Fried"ich Vilmo8 ez. őrmester, 15 évet meghaladó 
csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén elért igen szép eredményeiért. , 

Veér Mihály ez. őrmester, 11 évet meghalad o 
csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén elért kiválóan szép eredményeiért, 
alárendeltjei helyes és czéltudatos befolyásolásáért 
és vezetéseért, valamint szorgalmáért és ügybuzgó
ságáért. 

Tamási I8tvdn örsvezető, kilencz évet meghaladó 
csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett eredményes működéseé~t, 
továbbá, mert 1906. évben 2J;-j darab 20 korona s 
hamis papirpénz kiadásával terhelt három egyént 
11 napon át tartó fárasztó nyomozás után elfogott 
és az igazságszolgáltatásnak átadott. 

Cspkme Karc·ly törzsőrmester, 17 évet meghaladó 
csendőrségi szolgálati ideje alatt egyrészt mi~t .örs
parancsnok a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett 
tevékenységeért és buzgalmáért, másrészt mi.nt 
szárnyirodai segédmunkáf. példás odaadással telJe
sített irodai működéseért és szorgalmáért. 

Illyés János őrmester, 19 évet meghaladó csend
őrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat 
terén kifejtett buzgalmáért és tevékenységeért, 
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alárendeltjei helyes és ezéltudatos vezetéseért és 
befolyásolásáért, örsének rendben tartásáért és példás 
magaviseleteért. 

Kovács Geza örsvezető és Ambru8 István csendőr 
ez. örsvezető, 13 lopási esetnek hosszas és fárad
ságos nyomozása során történt kiderítéseért, a tet
tesek elfogás a illetve feljelentéseért és a bűnjelek 
megszerzése körül kifejtett ügybuzgóságukért. 

Pakultir György ez. örsvezető, a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett eredményes működéseért, 
továbbá örsének rendbentartásáért, alárendelt jeinek 
helyes és czéltudatos vezetése és befoly~solásáért. 

Daniel Adolj törzsőrmester, a brassól szárny
irodában szárnyszámvivői és a segédtiszti irodában 
törzssegédmunkási minőségben több évi alkal
mazása alatt tanusított kiválóan kötelességhű, ügy
buz"ó és igen eredményes működéseért, alárendelt
jein~k helyes és ezéltudatos vezetése és befolyásolá
sáért. valamint példás magatartásáért. 

Salló Imre ez. őrmester, 11 évet meghaladó 
csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett eredI?é;tles te,:ékenys~g~ért, 
örsének példás rendbentartasaert, alarendeltJemek 
helyes és czéltudatos vezetése és befoly.ásolásáért. 

Szabó Józ8e! járásőrmester, segédoktatóI mmőség
ben huzamosabb időn át kifejtett kiváló szorgalmáért 
és eredményes működéseért, továbbá mert parancs
nokát hathatósan támogatta. 

Kis8 János és Mihdly Elek ez. őrmesterek, segéd
oktatói minőséO"ben huzamosabb időn át kifejtett 
kiváló szorgal~ukért és eredményes működésükért. 

Józ8a S,índor ez. őrmester, 11 évet meghaladó 
csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett s~orgalmáért és tevéken~
ségeért, továbbá örsének kIfogástalan rendbentarta
sáért, alárendelt jeinek helyes és czéltud.atoB vezetése 
és befolyásolásáért, valamint jó magavIseleteért. 
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, V. A csendőrkeröleti parancsnokságok által 
nyilvánosan m.egdicsértettek: 

Az 1. számu csendőrkerületben. 

Veres János ez. örsvezető, Ágoston János ez. őrmes
ter, Tórö'k Ferencz csendőr ez. örsvezető, Sipos 
Sándor és Virág János csendőr, Gyurka Mihúly 
csendőr, ez. örs vezető, Turcsa Lukács, Gazdagán 
L'tszló, Búthori Júnos csendőr ez. örsvezető és 
MÚI'ányi Sándor csendőr egy gyilkosság felderitése 
és a tettes ek kézrekeritésében való buzgó közre
működésükért. 

Márk Ilyés és Pál István I. csendőr ez. örsvezető, 
egy marhalopás kiderítése alkalmával tanusított 
kiváló működésükért_ 

Vénig Sándor és Magyar Ferencz csendőrök, több
rendbeli lopás kideritése alkalmával tanusitott ered
ményes közreműködésükért. : 

Bertalún Súndo1', Szalai István ez. őrmester, Dep
ner János, Lőrincz Mihály örsvezető és Kádár Jóúef 
ez. örsvezető, 10 éven felüli esondőrségi szolgálatuk 
alatt t;:musitott mindenirányu előnyös működésükért. 

Lő1'incz István ez. őrmester, Bodó János és Lola 
László ez. örsvezetők, 10 éven felüli csendőrségi 
szolgálatuk alatt tanusított kötelességhű és ered
ményes müködésükért. 

Lf.rincz István ez. őrmester és Madák János 
csendőr, viz áradás alkalmával tanusitott kiváló tevé
kenységükért. 

Orbán Elek oz. őrmester, Nagy Imre, Hunyadi 
István, Barta Ferencz, Ilyés Fülöp és Mojor Tiva
dar ez. őrmester, Józsa Kaim'tn, Antal MtI/líly örs
vezető, László II erencz, Fazekas I m1'e ez. örsvezető, 
Szőcs Lajos és Marton Fe1'encz csendőr ez. örsvezető, 
10 éven felüli csendőrségi szolgálatuk alatt tanusi
tott minden irányu kötelességhű működésükért. 

Kacsó Janos ez. őrmester, 10 éven felüli esendőr-
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ségi szolgálata alatt tanusitott kötelességhű és ered
ményes működéséért. 

Náguly Lajos ez. örsvezető, Veres Miklós csendőr 
és Szőcs Dénes próbacsendőr, egy gyilkosság felde
ritése s a tettes elfogás áért. 

Péter Ferencz III. csendőr ez. örsvezető, 10 évet 
meghaladó csendőrségi szolgálata alatt tanusitott 
kötelességhű és odaad ó működéséért. 

DavidLukács csendőr ez. örsvezető és Zöld Istvan 
csendőr, egy mérgezési eset alkalmával gyorsan és 
sikeresen alkalmazott segély nyujtásért. 

Sanku István ez. őrmester, Antal Miha7y csendőr 
ez. örsvezető, Szász András csendőr, 'és Kósza Ven
czel próbacsendőr, egy tűzvész alkalmával tanusitott 
kiváló működésükért. 

Kozma Dénes, Koroján Jáno8 csendőr ez. örs
vezető és Zsigmond Péter csendőr, két rendbeli 
rablás és emberölés tetteseinek kinyomozása és elfo
gásáért. 

Rakosi Gy. Zsigmond csendőr, egy gyilkosság tet
teseinek kideritése és elfogása körül kifejtett ered
ményes tevékenységéért. 

A II. 8zámu csendőrkM'ületben: 

Petfífi Mihály, Kormányos György, Kovács István, 
Biró Jáno8 és Bacsó Mihály esenIlőrök, egy veszé
lyes tolvajszövetkezet tagjainak leleplezése és e1fo
gása körül tanusitott tevékenységükért. 

Erdélyi László örsvezető, Varga An1rás és Szőke 
Mihály csendőr ez. örsvezetők, a közbiztonsági szol
gálat terén kifejtett eredményes tevékenységükért. 

László Gm'gely örsvezető, Varga Lajo8 ez. örsvezető, 
Vas János, Schuller Janos csendőr ez. örsvezető, 
Albert Gergely, Bognár János, Radovancsev Milivoj, 
Czapá1' Mihiily, Kovács Lajos, Basic8 Ferenrz, Simon 
László és Kiss Déne8 csendőrök, egy fellázadt tömeg
nek E;1rélyes fellépésükkel történt leesillapitása körül 
tanusitott hathatós támogatásukért. 
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Keszity Vazul ez. örsvezetö, Bulyevity Milán és 
Orbán István csendőrök, egy tolvajbandának 679 
órán át tart6 nyomozás során eszközölt elfogása és 
az igazságszolgáltatásnak történt átadása körül tanu
sított hathat6s támogatás ukért_ 

Kis8 GyÖ1·gy csendőr, mert járőrvezetőjét egy tűz
eset alkalmával hathat6san támogatta_ 

Molnár Józse! ez. örsyezető, M'ihály Vilmos csendőr 
ez. örsvezető és Bancsi Ferencz csendőr, egy 16tolvaj 
szövetkezet tagjainak kézrekerítése és elfogása körül 
tanusitott hathat6s közreműködésükért. 

RU8z Lipót járásőrmester, Talló8i! Sándor, RÖ88ler 
Ede, K 'um'i Józ8e! és Galambos Má1·ton ez. őrmes
terek, Bére8 Józse!, Tormási Sándor örsvezető, Szöcs 
Józ8e! ez. örsvezető, Kinc8es Gabor és Vilov8zki 
Zd,·avkó csendőr ez. örsvezető, a közbiztonsági szol
gálat terén huzamosabb időn át kifejtett tevékeny
ségükért. 

Bartha Józ8e! járásőrmester, Popa Emánuel ez. 
őrmester, Wágner Richárd csendőr ez. örsvezető, 
K1·i8zte Józ8ef, Kapas Mátyás csendőrök, egy rab16-
gyilkosság tetteseinek elfogása és a bir6ságnak 
átadása körül kifejtett tevékenységükért. 

Mé8záro8 Mihály és Tánczos Sando1' csendőrök, 
egy templomfosztogat6 és pénzhamisitó banda tag
jainak, nem különben egy gyilkosság tettesének 
elfogása és átadása körül kifejtett tevékenységükért. 

Butkovic8 Sándor csendőr, 1. egy erdei tüzes et
nél tanusitott tevékenységéért, 2. egy árviz alkal
mával egy egyénnek a biztos haláltól yal6 megmen
tése és több büneselekménynek kideritése körül 
kifejtett tevékenységeért. 

A III. 8zámu c8endő"kerületben: 

Moo8mann Béla csendőr ez. őrmester, Budaházi 
Imre, Hagymási Imre, Gazsi Jáno8, Kis8 Menyhért 
és Nagy Im1·e csendőrök, mivel a Tuzsér-mándoki 
utvonalon igen ügyesen szinlelt postarablás tettesé-
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nek Kotán Imre postakocsis és hozzátartoz6i szemé
lyében val6 kinyomozása körül járásparancsnokukat 
hathat6san s teljes odaadással támogatták. 

Juhlt8z 18tván csendőr ez. örsvezető és Takác8 Pál 
csendőr, mivel a hajdunánási örs körletében napi
renden volt lopások, betörések és egyéb büntetendő 
cselekmények tetteseinek kinyomozása és kézrekeri
tése körül járőrvezető örsparancsnokukat hathatósan 
támogatták. 

Szlivka Mihály csendőr, mivel az 1905. évi április 
h6 14-én a gyürei postahivatal kárára 287 korona 
03 fillér kárértékben elkövetett betöréses lopás kide
ritésénél járőrvezető örsparancsnokát hathat6san 
támogatta. 

Vigvá,·i bm'e ez. őrmester, Cseh János ez. örs
vezető, Lehner Im1·e, Nyakó lm1·e és II. Nagy Imre 
csendőrök, mivel a Papfalva község határában kiütött 
erdőégés alkalmával a tüz tovább terjedésének meg
akadályozása és a lakosság kirendelése, valamint 
az oltás körül fáradságot nem ismerő buzgalmat és 
kitartást tanusitottak. 

Sziics Balázs és Galambos Mihályesendőrök, mivel 
az 1905. évi augusztus h6 9·én K6taj község hatá
rában levő T6th Mikl6s·féle tanyán kiütött tüzvész 
alkalmával a tüz oltása körül fáradságot nem ismerő 
tevékenységgel és kiváló buzgalommal segédkeztek 
s gyors intézkedéseikkel a nagyobb kárnak és 
veszélynek elejét vették. 

Kisaszondi LajoB és Tóth Lajos csendőrök, mivel 
a Bodnár Lajos gyapolyi vasuti vált6őr gyilkosá
nak kinyomozása körül járőrvezető örsparancsnoku
kat hathat6san támogatták. 

Ma.rton János, Miklós János és Blázs János csend
őrök, mivel az ifj. Wesselényi Mikl6s bár6 hadadi 
lakos kárára annak cselédei által több száz korona 
kárértékben elkövetett lopás tetteseinek kideritése 
és az ellopott tárgyak nagy részének előkeritése 
körül járőrvezető örsparancsnokukat hathat6san 
támogatták. 
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Büki Gábo1· csendőr ez. örs vezető és V (u·ga Józse! 
csendőr, mivel az 1904. év őszén Hajduszoboszlón 
betörés utján elkövetett számos lopás tetteseinek 
kideritésénél és a bünjelek kézrekeritésénél járőr
vezetőjüket hathatósan és. odaadó buzgalommal 
támogatták. 

A IV. 8zámü c8endő1·keriiletben : 

Miske Zsigmond járásőrmester és Osupek Péfer 
csendőr, egy szekér elé fogott, meg bokrosodott két 
lónak feltartóztatása és megfékezése körül tanusitott 
férfias bátorságuk és merész elszántságukért. 

Sarkadi Sun dor örsvezető ez. őrmester a köz
biztonsági szolgálat terén hosszab b idő óta lüfejtett 
kiváló szorgalma és ügybuzgósága révén elért ered
ményes mií.ködéseért. 

BaUer Miksa járásőrmester, Popovics János, s'~abó 
Mihály csendőr ez. örsvezető , Papp János, Harasztej 
Gyó'rgy és Tomoján László csendőrök, lllivel egy 
tüzvész alkalmával szakadatlanul 24 órán át lanka
datlan ügybuzgóságot és kiváló akaraterővel páro
sult köt . lességhűséget és tevékenységet kifejtve, a 
tüz tovaterjedését megakadályozták. 

Lippai Karoly csendőr, mivel egy öngyilkossági 
szándékkal vizbe ugrott és már majdnem megfult 
nő megmentésével foglalkozott járőrvezetőjét ki váló 
odaadással és ügybuzgósággal támogatva, a nő meg
mentéséhez és életre téritéséhe'Z jelentékeny részben 
hozzáj árult. 

Dózsa Józse! örsvezető ez. őrmester, a közbizton
sági szolgálat terén hosszabb idő óta tanusitott 
eredményes működéseért s különösen amikolai 
örskörletben legutóbb nagy mérvben lábrakapott 
méhmagzat elhajtási üzelmek megszüntetése körül 
tanusitott kiváló ügybuzgóságáért. 

Losonczi Sándor ez. örs vezető, a közbiztonság
szolgálat terén egyáltalában, de különösen a nagyi 
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bányai örs körletében az utóbbi időben nagy mérv
ben lábra kapott uzsora-vétségek felderitése és meO'
szüntetése körül kifejtett kiválóan ügybuzaó és 
eredményes tevékenységeért. b 

Zauberer Jeremiás örsvezető és Papp László 
csendőr, mivel egy halált okozott és még egy másik 
sulyos testi sértés tetteseit, hosszabb időn át és 
nehéz körülmények között lankadatlan szorgalolll
mal párosult tapintatossággal és észszerü ügyesség
gel vezetett nyomozás folyamán kideritették és 
elfogták .. 

.Kimpán Dernete1· és Ivanyuk György csendőrök, 
mIvel egy halált okozott és még egy másik sulyos 
testi sértés ügyében, hosszabb időn át és nehéz 
körülmények között vezetett nyomozás folyamán 
járőrvezetőjüket fáradságot nem ismerő szorgalom
mal és ügybuzgósággal támogatva, a tettesek kide
ritéséhez és elfogásához jelentékeny részben hozzá
járultak. 

Papp Jáno8, Mészá1·o8 Gábor és Ivánc8uk And1·ás 
csendőrök, mivel a borsai örs körletében legutóbb. 
előfordult több jelentékeny közbiztonsági zavar ügyé
ben vezetett nagyobh szabásu nyomozások alkalmá
val járőrvezetőjüket kitartó szorgalommal és köte
lességtudással támogatva, az eredményeléréséhez 
jelentékeny részben hozzájárultak. 

Szabó Ignácz csendőr, mivel a nagylányai örs 
körletében az utóbbi időben veszedelmesen lábra 
kapott uzsora kideritése és megszüntetése körül tel
jesitett szolgálatok alkalmával járőrvezetőjét odaadó 
ügybuzgósággal és kötelességhűséggel támogatva, az 
eredmény elérés éhez jelentékeny részben hozzájáruIt. 

Mészáro8 Józse! csendőr, mivel a turcsi örs kör
leMben 1904- 5. években egy 25 tagból állott tolvaj
szövetkeze~ által elkövetett egy rendbeli rablás s 
25 rendbel! betöréses és egyéb lopás ügyében hosz
szabb időn át és igen nehéz körülmények között 
vezetett nyomozás folyamán járőrvezetőjét lankadat
lan ügybuzgósággal és példaszerü kötelességtudással 
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támogatva, az eredmény eléréséhe'Z jelentékeny rész
ben hozzáj árult_ 

Petl-ás András, Lengyel Gyula, Töriik Imre, Péczi 
Sándor örsvezető ez_ őrmesterek, Szalai József, 
Ki8ka Pál, E,-ős Iml-e, Szász GYÖ1-gy, Hugyecz János 
ez. örsvezetők, Huber István, Szőllősi Andrá8 csendőr 
ez. örsvezetők, Kupcsik János, Kovács István, Vágási 
Sámuel, Csákltny János, Szirák István, Hadrányi 
János csendőrök, az ungvármegyei nagyberezna
uzsoki határszéli vasutvonal épitésénél foglalkoztatva 
volt több ezer főnyi munkás között teljesített felette 
terhes és sokoldalu közbiztonsági szolgálatban kifej
tett lankadatlan szorgalmuk és kötelességhüségükért. 

Kozán T'ivadar csendőr ez. örsvezető, Koscsó 
Imre, MagYa?' András, Brindzej Demete1' és .Ki~s 
Józ8ef csendőrök, csendőrségi szolgálatuk egész IdeJe 
alatt a közbiztonság terén kifejtett lankadatlan 
szorgalmuk és eredményes tevékenységükért. 

H01'váth Mihály örsvezető ez. őrmester, egy égő 
házba szorult beteg embernek életveszélyes helyze
téből eszközölt kimentése alkalmából tanusitott köte
lességhü tevékenységeért-

Bihun László ez. örsvezető,Bandu1'a József csendőr 
ez. örsvezető, Rozman János és Z8egora József próba 
csendőr ez. örsvezető, Végh János ez. örsvezető, Bakk 
János próba csendőr, egy biróválasztás alkalmával 
a felzendült és ellenszegülő néptömeggel szemben 
alkalmazott lőfegyverhasználatnál tanusított higgadt 
önmérsékletük és férfias bátorságukért. 

Zaube1'er Je1'emiás örsvezető ez. őrmester. közel 
kilencz évi csendőrségi szolgálatának egész ideje alatt 
a közbiztonság terén kifejtett lankadatlan szorgalmán 
és ügybuzgóságán alapuló eredményes tevékenysé
geért_ 

Rednik PétC1' csendőr ez. örsvezető, hét évet 
megközelitő csendőrségi szolgálatának egész ideje 
alatt a közbiztonság terén kifejtett lankadatlan 
szorgalmán és ügybuzgóságán alapuló eredményes 
tevékenységeért. 
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Fl'iedman Samuel örs vezető, Mich LlÍ8zló csendőr 
ez. örsvezető, Kerekes Tivadar és 01'gics Péter 
csendőr, ez. örs\"ezető, a Majszin községben az 
1904. év folyamán elkövetett több rendbeli lopás 
tetteseinek kiderítése körül Idfejtett lankadatlan 
szorgalmuk és kiYáló kötelességbüségükért. 

Pál Pélti?" j, őrmester, a közbiztonsági szolgálat 
terén már 1892>, év óta különböző alkalruaztatásai
ban kifejtett ügybuzgó, kötelességhű és eredményes 
tevékenysége ért. 

Zétényi bm'e és Poschner Fe1'ellcz ez. örsvezetők, 
Roszoly Lá8zló csendőr ez. örsvezető, a Beregszász 
városban mult év folyamán előfordult számos köz, 
biztonsági zavar tetteseinek kiderítése körül tanusC 
tott fáradhatatlan ügybuzgóságuk és példaszerű 
kötelességtudás u kért. 

Biró László és Ru,szkai Fel'encz csendőrök, a 
Gnézda községben mult éyben egy négy tagból 
állott tolvajszövetkezet által elkövetett tíz rendbeli 
lopás és egy nagyobb mérYű vagyonrongálási eset 
tetteseinek kézrekerítése és elfogás a körül kifejtett 
fáradságot nem ismerő űgybuzgóságuk és példa
szerií kötelesség hűségükért. 

Pálffy Imre ez. örsvezető, ugy helyettes örs
parancsnoki minőségben a közbiztonsági szolgálat 
terén, mint irodai alkalmaztatásában is tanusított 
ernyedetlen ügybuzgósága és kötelességtudásáért. 

Bobula Péte'r i?l'svezető ez. őrmester, MiLndl'ik 
Gyula és Papp Ar~én ez, örsvezetők, a Munkács 
város belterületén teljesített közbiztonsági szolgálat 
folyamán, a mult évben előfordult több - többé
kevésbbé jelentékeny - közbiztonsági zavar tettes ei
nek kiderítése kÖI'ül kifejtett ernyedetlen szorgalmllk 
és kiváló kötelességtudásukért. 

Szabó József csendőr ez. örsvezető, a nagyszőllősi 
örsön a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett lanka
datlan szorgalma és odaadó kötelességhüsége révén 
elért eredményes tevékenységeél't. 

C8ümár János csendőr, mivel egy már majdnem 
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teljesen megfagyott állapotban talált nőnek életre 
térítése czéljából alkalmazott élesztési kisérlet végre
hajtásában járőnezetőjét hadhatósan támogatta, 
mi által jelentékeny mérvben hozzájárult az illető 
nő életének megmentéséhez . 

Dómahidi AndTtís j. őrmester és Pák Istvan ez. 
örsvezető, lllivel a szatmárvármegyei Gyéres község
ben 1905. évi szeptember hó ll-én kiütött tűzvész 
alkalmával az oltás körül lankadatlan szorgalommal 
és kiváló el'élyességgel közreműköd vén, a tűz tova
terjedését megakadályozták s ez által az említett 
községet a máskülönben végzetessé válhatott Yesze
delemtőJ és elpusztulásától megmentették. 

Elek József csendőr ez. őrmester, Juhos 18tván, 
Lyachovic8 György csendőrök, Klein József csendőr 
ez. örflvezető és Tóth István csendőr, a Bártfa
fürdőhelyen, folyó évi augusztus hó 4-éll keletkezett 
vizár veszedelmének elhárítása, illetve az ez által 
veszélyeztetve volt fürdővendégek Liztonságba helye
zése körül tanusított kiválóan odaadó, ügybuzgó és 
férfias eJszántságra valló tevékenységükért. 

Hubel Pál örs vezető ez. ől'mester, kilencz évet 
megközelítő, Mayer Fe1'encz ez. örsyezető, nyolcz 
évet megközelítő, Mec8éri Be1·talan ez. örsvezető, 
öt évet megközelítő, Végh József csendőr ez. örs
vezető, három éven felüli és Szteczunics László 
csendőr, négy éven felüli csendőrségi szolgálatának 
egész ideje alatt a közbiztonság terén kifejte~t ügy
buzgó, kötelességhü és eredményes te\'ékenységeért. 

Osaknády Jáno8 csendőr, azon helyes és gyors 
elhatározással alkalmazott eljárásMrt, hogy egy 
elszabadult és a szántóföldeken veszedelmesen és 
féktelenül toporzékolt tenyészbikát, a midőn az, az 
azt a községbe visszahajtani megkisérlett mezőőrt 
maga alá teperte s már majdnem megölte, egy jól 
irányzott lövéssel leterítette s ez által a mezőőrt 
a biztos haláltól megmentette. 

Hrehircsek Jáno8 csendőr, öt éven felüli esendőr
ségi szolgálatának egész idej e alatt a közbiztonság 
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terén folytonosan kifejtett odaadó ügybllzgósága, 
lankadatlan szorgalma és eredményes tevékeny
ségeért. 

Nagy A.mbrus örsvezető ez. ől'lne~tel', a köz
biztonsági szolgálat terén hosszabb időn át kifejtett 
lankadatlan szorgalma, kiváló kötelességhűsége és 
eredményes tevékenységeért, val amint örsének minta
szerű rendben tartása, alárendelt jeinek helyes és 
czéltudatos befolyásolásáért. 

Barkóczi Jáno8 csendőr it közbiztonsági szolgálat 
terén az HI02- 1906. években kifejtett lankadatlan 
szor~alma. és ~éldaszerű köteleslléghüségeért. 

UJva~·o81. LaJOS csendőr cz. örsvezető, egy tűzeset 
a}kalm~val ugy a vész továbbterjedésének meggát
lasa, mmt a vagyonmentés körül kifejtett odaadó 
és f~rll:clságot nem ismerő ténykedéseért. 
L~dak Ferencz, Kereke8 18tvlÍn és Fáczán Mihaly 

csendőrök, mi\-el a mikolai örs körletében az 
1il06. év folyamán előfordult több jelentékeny köz
biztonsági zayar ügyében vezetett nyomozások 
folyam~n örsparancsnokukat lankadatlan szorga
lommal és ki váló kötelességtudással támogatva, ez 
által az eredményeléréséhez jelentékeny részben 
hozzájál'llltak. 

Az V. 8zám~~ csendőr-kerületben: 

Kovác8 Elek örsvezető, egy tűzvész alkalmával a tűz
oltás és vagyonmentés körül tanusított buzgalmáért. 

Varga Lá8zló ez. örsvezető és Juhá8z Vendel 
csendőr, egy tűzvész alkalmával a vagyonmentés és 
tűzoltás körül tanusított buzgalmáért. 

JU1'úk I 8tván csendőr, egy tűzvész alkalmával a 
vagyonmentés és tűzoltás körül tanusított buzgal
máért. 

Kemény Gyula és Dénes Péte1' csendőrök, egy 
rablógyilkosság tetteseinek kinyomozása alkalmával 
tanusított buzgó és kitartó közreműködésükért. 

Halka I8tván cz. örs vezető, Szabó Jáno8 III. és 
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Szkal8zl;y Miluily csendőr ez. örs vezetők, valamint 
Molnal' And?'lts, Viola Anlal, 'l'wnczer Jozsef és 
Honyecz Lajos csendőrök, egy uradalom mezőgazda
sági cselédeinek bérharcza alkallllá', al, a közbizton
ság és rend fentartása körül tanusított hathatós és 
bnzg<Í kÖzI·emltködésiikért. 

A VI. számu csendől'keriiletben: 

Zrim János csendőr, az 1904. évi jnnius hó 12-én 
Hunyadi János és neje csuzai lakoson elkövetett 
gyilkossági merénylet tettesének kideritése alkal
má.val tanusitott eredményes közreműködéséért. 

Tóth Fp,rencz II., Jakab Máté, Sütő Jakab járás
őrmesterek, 'l'remmel János, Szabó János L, Nagy 
György, Szitál' József, Rudolf Richárd, Novák István 
ez. őrmesterek, Dömötö,' Sándo?', László Dániel, 
Ozelte?' Mihály, Molnár F~rencz L örsvezetők, Ság hi 
Mihály, Osahók Ferencz, 'l'akács János I. ez. örs
vezetők, Vargu Pál, Marton Vincze, Sipos István, 
Leilold János, Hertelendi József csendőr ez. örs
vezetők, Biró SandOl', Pál1~s József, Giicze József IL, 
Osontos Antal, Juhász J,!nos, Hegedüs János II. és 
Sárkany Dénes csendőrök, a közbiztonsági szolgálat 
terén kifejtett hasznos és eredményes tevékenysé
gükért. . 

Miklos József csendőr ez. örsvezető, a Heller 
József köveskállai lakoson 1905. évi április hó 2-án 
elkövetett szándékos emberölés tettesének kinyomo
zásánál tanusitott eredményes közreműködéséért. 

Lakics János csendőr, egy pataknak hirtelen meg
áradása alkalmával a vagyonmentés körül kifejtett 
hasznos tevékenységéért. 

Simon József I. és Kovác8 Sándor III. csendőrök, 
az Iváncz községben 1906. évi márezius hó ll-én 
dühöngött tüzvésznél ugy az ember élet Qiztonsága, 
mint a vagyonmentés, de különösen a tüz terjedé
sének meggátlása :körül kifejtett fáradságot nem 
ismerő hasznos tevékenységükért. 
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Orbán András örs vezető és Jabuka bnre ez. örs
vezető, egy négy rendbeli lopást elkövetett rovott 
II!ultu el?y.én~e~ ügyesen s helyesen vezetett nyomo
zassal rov1d Idő alatt történt elfogásáért. 

A VII. számIt csendőrkerületben : 

Nagy Béla főhadnagy, mint az 1905. évben Temes
váron felállitva volt lovas tábori esendől·-tanfolyam 
parancsnoka, ezen minőségében kifejtett tevékeny
ségéért. 

.. Butk.?vics Sándor ese~dőr.' mivel 1905. év folyamán 
tob b buneselekmény kldentése, a bünjelek biztosi
tása s a tettes ek elfogáRa körül járőrvezetőjét hat
hatósan támogatta. 

Laczkovics Istvún ez. őrmester, a közbiztonsá"i 
szolgálat terén 12 éven át tanusitott buzgó és ered
ményes működéséért. 

Pongrácz Lajos és Szabó Kál'oly csendőrök, mivel 
több lopási eset kideritésében a tettesek elfo"á.sa 
és a bünjelek biztositása körül járőrvezetőjliket hat
hatósan támogatták. 

Fehér A?~drús ez. örzvezető és Szőke Elek csendőr 
mert egy rablási és gyilkossági esetnek kideritése' 
a bünjelek biztositása és a tettesek elfogása körüi 
járőrvezetőjüket hathatósan támogatták. 
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Vegyes közlemények. 
.Li nlJomo~ás elmélete . 

Irta: Némethy Fel'encz csendőrszázados. 

r. A megelőző szolgálat. 
A csendőrnek általában véve kiváló érdeméül 

szolgál, ha ébersége és tevékenysége által minden
nemü törvény sértést meggátolni képes, mert az 
elkövetett bűncselekmény t csak a legritkább esetek
ben lehet jóvá tenni, illetve annak káros következ
ményeit elhárítani, a sértettnek pedig vajmi kevés 
elégtétele van abból, ha a törvénysértő a megsértett 
jogrendért lakoina is_ 

A fentiek szerint a bűncselekményeknek meg
előzése a csendőrség éber őrködésében és tevékeny 
működésében találja biztosítékát. 

Az «ébe?' őrkö'dés» fogalmának magyarázatául 
a következők szolgáljanak: 

Valamely örskö?'let annál jobban van felügyelve, 
minél behatóbban és czéltudatosabban történik annak 
portyázása. 

És oz természetes is, mert a csendőr csak szol
gálatban észlelhet oly jelenségeket, melyekből a köz
biztonságra kár vagy veszély hárulhat és intézked
hetik, hogy ezeknek eleje vétessék ; a szolgálat 
tartama alatt ismerkedhetik meg azon személyekkel, 
kik egyrészt a közbátorságra ártalmasak, másrészt 
azokkal is, kik neki a gonosztevőkkel folytatott 
harczában segélyére lehetnek és teljesítheti mind
azon teendőket, melyek a törvénysértések meg
akadályozását illetőleg a «Csendőrségi szolgálati 
utasítás» 46. §-ában részére előirva vannak. 

A czéltudatos működés egyik fontos biztosítékát 
a jól szerkesztett «Őrjárati beosztáSI-ban találja, 
melynek elkészitésénél figyelmet kellett fordítani 
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arra, .. h?gy oly község~k vagy területek, melyek 
a kozblztonságra veszelyes elemektől sűrűbben 
lakatnak, látogattatnak, vagy pedig a hol közbizton
slÍ.gi zavarok gyakrabban fordulnak elő, behatóbban 
és gyakrabban portyáztassanak és épp ezért kell 
az őrjáratok beosztását a mindenkori viszonyokhoz 
alkalmazni és azokhoz képest megváltoztatnL 

A csendőr a b~nt~tendő cselekményeket csak úgy 
lesz képes megelőzDl, ha az azokat előidéző okokat 
felismerni és czéltudatos intézkedésekkel a bűn
cse~ekmények elkövetését i iejekorán meggátolni 
tudja. 
Ez~n ezéiból a csendőrnek mindig kutatnia kell 

oly Jelenségek után, melyek közbiztonsági szem
pontból a bűn csiráit magukban foglalják és a hosz
sz~s gy~korla.t ki fogja é~zékét is fejleszteni a bajok 
fehsmel'esét Illetőleg, akarcsak a jó orvosét, ki 
helyes diagnosissal "eszi elejét a betegség elhara
pódzásának. 

A megelőző vizsgálat egyik fontos kelléke a meg-
figyelés, melyet a csendőr vagy 

aj önmaga végez, avagy 
b) mások által végeztet. 
A csendőr által eszközlendő milgfigyeléseknek ki 

kell terjedni ök: 
1. a gondatlanság vagy vétkes mulasztásból eredő 

azon veszélyekre, melyeket törvényeink és törvény
hatóságaink az élet- és vagyon biztonság érdekében 
tiltanak éR büntetnek. 

A törvényeinkben és a hatósági szabályrendeletek
ben foglalt prffiventiv intézkedéseknek ismertetése 
nem tartozik ezen tanulmány keretébe, annyival 
kevésbé, mert igen sok oly törvény és szabályren
delet létezik, melyek prffiventiv intézkedéseket tar-

I
talmaznak és melyeknek ellenőrzése a csendőrség 
szolgálati kötelmeit képezi. 

Ezeknek ismeretét a csendőrtől meg kell köve
telni, mert ezeknek végrehajtása hivatali kötelessége_ 

2. A törvények és szabályrendeletek pl'ffiventiv 
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rendelkezései betartásának ellenőrzésén kívül a 
csendőrnek a büntetendő cselekmények elkövetésére 
hajlammal birókat szakadatlan megfigyelésben kell 
részesítenie. 

A ~övetel1nény p, tekintetben az, hogyamegfigyelés 
az erdekeltre nézve észrevétlenül történjek, továbbá 
hogy az zaklatássá ne faj1tljon, a mi különben az 
előbbi kö'vetelmény folyománya. 

Itt mindjárt azon kérdés nyomul előtérbe, hogy 
kiket kell a csendőrnek állandóan megfigyelni és 
hogy ez hogyan történjék? 

A felelet erre az : 
Állandóltn feliigyelendők és szem előtt la1'tandók 

mindazon személyek, kikről jellemüknél, gono8z in
dulataiknál vagy ma8 körülménynélfogva, biintetendő 
cselekmény elkóvetését feltételezni lehet. 

Ezek közé tartoznak első sorban: 
aj a közá1-talmllak vagyis oly rovott előéletüek, 

kik lopás, rablás, csalás, orgazdaság, sikkasztá~, 
gyilkosság stb. miatt már fenyítve voltak, de a ki
állott büntetés daczára sem javultak meg, hanem a 
bűnben megrögzöttek, valamint a társadalmi ren~ 
esküdt ellenségei, minők p. o. az anarkisták, a CZI
gányok stb., valamint mindazok, kik rendőri felügyelet 
alá vannak helyezve, vagy az országból avagy annak 
egyes helyeiről kitiltattak ; . ... 

b) a gyanús egyének, vagyIS azok, kIk .J0g~rős 
itélettel elitélve nem voltak ugyan, de vIzsgalat 
alatt állottak és csakis elegendő bizonyitékok hiá
nyában mentettek fel; továbbá azok is, kikről vala
mely büntetendő cselekmény elkövetése alaposan 
feltételezhető, illetve vélelmezhető, de a kik oly 
nagy ügyességgel és furfanggal leplezik gonosz tet
teiket, hogy azt reájuk bizonyitani nem lehet, bár 
a közvélemény is gazembereknek tartja őket. 

Ezen személyeknek a csendőr általi megfigyelése 
történhetik: 

aj közvetlenül és 
b) közvetve. 

\ 

I 
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A közvetlenül eszközlendő megfigyelés egyik 
módja a les- (figyelő) állás, melyre nézve a .Szol
gálati Utasítás» 47_ §-a és az «Általános szolgálati 
határozványoko VII. fejezet 14. pontja tartalmaz 
intézkedéseket. 

A lesállást a nap bármely szakában, de főleg 
éjnek idején, az ellenőrzendő egész háza tájékán 
vagy más alkalm as oly helyen kell tartani, hol a 
csendőr mindent láthat, de őt ne lássa senki. 

A lesállás adott körülmények közt azért Bzükség!l8, 
mert a gonoszra hajladozó akkor indulhat el hazul
ról valamely bűnös vállalkozás végrebajtására vagy 
érkezhetik vissza zsákmánynyal megrakodva, mely 

tóbbi esetben tetten érhető. 
Lesállás alkalmával győződhetik meg továbbá a 

csendőr, hogy idegen emberek tartózkodnak-e a 
szemmel kisért egyén lakásán, mit művel és általá
ban kikkel érintkezik ez. 

Hogy a csendőr az általa megfigyelt egyén min
dennemü viszonyairól teljes tájékozást nyerjen, 
igyekeznie kell mindennemü személyi és vagyoni 
vü;zonyait, tehát vagyoni állását, erkölcsi és jellem
tulajdonságait, szokásait, valamint összeköttetéseit 
(rokonait, barátait) is kipuhatolni, hogy ekkép a 
mogfigyelt érdekköre előtte ismeretes legyen, utóbbi 
azért is, mert a bűntárs, a bűnsegéd többnyire 
ezen érc1ekkörben keresendő. 

A megfigyelendő személyi és vagyoni viszonyaira 
vonatkozó adatok részint a hatóságoktól (községi 
előljáróság), részint magánosoktól szerzendő be, de 
mindig föltünés nélkül, tehát akként, hogy erről a 
megfigyelendő tudomást ne szerezzen, mert ha 
gyanuja felébred, módjában áll a megfigyelés ered
ményét meghiusítani. 

Ezen adatokat lankadatlan kitartással kell össze
gyűjteni és gondosan kiegészítve, nyilvántartani. 

Miután pedig a csendőr nincs abban a helyzetben, 
bogy mindig sarkában legyen a megfigyelendőnek, 
iparkoc1nia kell oly megbizható egyéneket szerezni, 
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lehetőleg a szomszédok közül, kik távollétében a 
megfigyelést folytatják és erről neki alkalmilag be· 
számolnak. 

A csendőrnek minden ténykedésével oda kell 
hatni, hogy önmaga iránt bizalmat keltsen és akkor 
szép szóval, barátsíggal sokat elérhet. 

II. Az előnyomozat. 

A nyomozás beáll akkor, ha a büntetendő cselek· 
mény már elköyettetett és czélja: 

aj a tettes személyét megállapítani és kézrekeríteni; 
b) a tett elkövetését a gyanusítottra rábizonyítani. 
Mindkettő úgy a büntető jogszolgáltatás, mint a 

közönség érdekében egyaránt fontos és egymással 
szoros kapcsolatban álL 

Itt mindenekelőtt felemlítjük, hogya sikeres 
nyomozás egyik főfeltétele : a nyomozás gyorsasága. 

Minél rövidebb idő alatt ér el a csendőr a hely
színére, annál több kilátása van, hogy azt változat
lan állapotban feltalálja. Néhány nap elegendő arra, 
hogy a legfontosabb nyomok elenyésszenek és hogy 
ott akár szándékosan, akár tudatlanságból oly vál
tozások eszközöltessenek, melyek a valódi tényálladék 
felderítését megnehezítik vagy egyenest lehetetlenné 
teszik. 

A tulajdonképeni nyomozást megelőzi annak meg
állapítása, vajjon tényleg forog-e fenn büntetendő 
cselekmény tényálladéka vagy sem? 

Ugyanis sokszor előfordul, hogy yalamely bünte
tendő cselekmény elkövetése puszta koholmány és 
czélja a közbiztonsági közegek fólrevezetése. Igy pL 
megtörtént, hogy az, a ki a gondjaira bízott pénzt 
elkártyázta, elmul atta, azzal áll elő, hogy a pénzt 
tőle ellopták, elrabolták stb. 
Büntetendő cselekményelőfordulta esetén meg

állapítandó továbbá, hogy mi történt, hol történt, 
minő eszközök által lett a bűncselekményelkövetve, 
miért, hogyan és mikor? 
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Es ezzel elérkeztünk az előnyomozat egyik leg
fontosabb lépcsőjéhez, a h,elyszini 8JI!emléhez, mert 
ezen kérdésre II felel etet II helyszinének tüzetes 
megvizsgálása adja meg. 

A helyszini szemle czélja egyrészt II tárgyi tény
álladék megállapítása, másréEzt a nyomozáshoz 
szükséges adatok összegylijtése és biztosítása. 

A helyszíni szemlén ek megejtése a nyomozó 
cselekmények sorozatában főfontossággal bir és sok
szor egyedüli módja lévén a valódi tényálladék fel
derítésének, ugyanazért azt tervszerüleg, mindenre 
kiterjedő részletességgel és alapossággal kell foganato
sitani és ügyelni arra. hogy semminemü jelenség, 
mely a helyes nyom felfedezésére vezethetne, a kutató 
figyelm ét el ne kerülje, szem előtt tartván, hogy nem
csak a nyomozatnak,hanem sokszor az ezt követő birói 
vizsgálatnllk sorsa is csak szakértelemmel megejtett 
helyszíni szemle felvételétől van függővé téve. 

]'őbenjáró esetekben gondoskodnia kell a csendőr
nek, hogy II biróság kiszállásáig a helyszine el
zárassék, mely czélra, ha ezt elfoglaltságánál fogva 
maga nem tehetné, megbizható őrök kiállítása iránt 
a községi előljáróságot kell megkeresnie. 

A tárgyi tényálladék megállapításánál súly fek
tetendő arra, hogy mi történt és hogy a büntetendő 
cselekmény végrehajtatott va,gy csak megkisérel
tetett·e, nem csak azért , mert sok büntetendő cselek
mény kis érle te nem esik büntetés alá, hanem oly 
esetekben, midőn az büntettetik is, lényeges a bün
tetés kiszabására nézve annak megállapítása, vajjon 
a megkezdett büntetendő cselekmény befejeztetett 
vagy csak a kisérlet stádiumában maradt-e? 

A büncselekmény elkövetésének helye (hol történt) 
a nyomozásnál sokszor döntő szerepet játszik, mert 
ebből is több fontos körülményre lehet következ
~etni, nevezetesen, hogy a tettes a helyi viszonyokat 
Ismerte-e vagy sem, nem·e maga a káros követhette 
el a tettet stb., II mi a nyomozás kiinduló pontjára 
elhatározá befolyásu lehet. 



238 

A tettesek által munkájok közben visszahagyott 
nyomok adják meg a feleletet arra, hogy minő 
eszközök használtattak és általában véve hogy lett 
a kérdéses bűncselekmény végrehajtva ? 

Nagy szerencse az emberiségre, hogya gonosz
tevők, még a leggyakorlottabbak is, munkájuk köz
ben részint siet ség ből, részint könnyelműségből, 
nyomokat hagynak hátra, melyek ügyes kezekbe 
jutva, végeredményükben a tettesek felfedezésére 
vezetnek. 

Visszahagyott nyom lehet: 
L Azok az eszközök, melyeket a tettesek a tett 

véghezvitelénél használtak, pl. balta, kés, kö~é}, 
betörő szersz.ámok, ásó, kapa, fegyver, gyuJto
szerek, stb. 

Ha ily eszközök találtattak volna a helyszinén, 
akkor meg kell állapítani, vajjon azok a tettesnek 
tulajdonát képezték-e, esetleg nem-e hagyattak a 
nyomozat félrevezetése czéljából szándékosan vissza 
a helyszinén ? 

Figyelmet kell továbbá azon nyomokra is fordí
tani, melyeket a tett végrehajtásánál használt esz
közök visszahagy tak azon tárgyakon, melyekkel 
érintkezésbe jutottak, mert ha ezen eszközök a tet
tesek által elvitettek volna is, a nyomokból használt 
eszközök minőségére, alakjára és hibáira következ
tethetünk, pl. csorba a balta a fok élén stb., a mi 
II bűnjel beszerzésénél utbaigazitásul, támpontul 
szolgálhat. 

2. Visszahagyott nyom lehet az is, mely munka
közben a tettesek ruháján, testén visszamaradt, pl. 
vörös téglapor, mész, agyag, festék, enyv, bog~ncs, 
vér, haj, stb., továbbá, a mit a tettesek a helyszlDén 
eldobtak vagy ottfelejtettek, igy pl. ruhadarabok, 
kendő, szivar, czigarettavég, hamu, stb., végül 

3. a láb és kéz lenyomatai oly tárgyakon, melyekkel 
tettesek érintkezésbe jutottak. 

Az ily nyomok meghatározása és biztosítása ~ülön 
tanulmány tárgya, ez okból ezeknek bővebb feJtege-
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tésébe nem bocsátkozhatunk, megjegyezzük azonban, 
hogy mindezen visszahagyott nyomokat feltétlenül 
biztositanunk, a feltalálás helyét gondosan meg
jelölnünk, esetleg lerajzolnunk kell, figyelmet for
dítván arra is, hogy ezen nyomok nem mesters6gesen 
idéztettek-e elő a tettesek által a nyomozás félre
vezetése czéljából. 

A bűncselekményelkövetésének indító oka a bűn
cselekmény természete szerint a legkülönfélébb lehet. 
Rendesen nem csak egy, hanem több körülmény is 
jön tekintetbe. A rossz indulatok és hajlamok, a 
nyomor és inség, az alkalom, rossz példa és társa
ság, a semmittevés szülő anyja a bűntettességnek. 
Az ok kutatásánál mindig azon körülményt keU 
keresnűnk, hogy mi volt a czélja a tettesnek és 
mi adott közvetlen okot a tett elkövetésére. 

A helYBzinen látottakból levont észszerü követ
keztetések a következő kérdésekre felelhetnek IDeg: 

a) Hányan lehettek a tettesek .2 
Ezt részint avisszahagyott lábnyomokból lehet 

megitélni, vagy ha ezek nem volnának láthatók, 
a kifejtett erőből, esetleg azon körülményből, hogy 
a dolog természete szerint, a munkát egy ember 
végre nem hajthatta, tehát kettőnek, esetleg több 
személynek kellett közreműködnie. 

b) Gyalog, lóháton, vagy kocsin jöttek-e a tet
tesek .2 

Ezt részint avisszahagyott nyomokból, l'éRzint 
pedig abból lehet következtetni, hogyatettesek által 
elvitt tárgyak - súlyuk után itélve - csakis 87.ál
litó eszközök segélyével voltak továl' bíthatók, mely 
esetben a kocsi és a lovak tulajdonosa is kipnhato
landó lesz. 

c) Gyakorlott vagy kezdő gonosztevő működijt/-e 
kiizre .2 

Ezen körülményt a kivitel módjából lehet meg
itélni. Ugyanis a gyakorlott, kipróbált gonosztevő 
minél kevesebb nyomot fog hátrahagyni, gyorsan 
és biztosan fog dolgozni, értéktelen tárgyak el-
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vitelével nem bajlódik és gondosan előkészíti előbb 
a talajt, hogy a meglepetés ne érje őt, míg a kez
dőnél mindennek épp az ellenkezője áll. 

d) Szakember, mesterember volt-e a tijrvénY8é1,tő J 
Ha a tett nem úgy lesz végrehajtva, mint 

a hogyan azt bárki végezné, hanem ha bizonyos 
mesterségnél használt fogások alkalmaztattak, pl. 
ha a tettes, hogy a helyszinére jöhessen, a závárt 
závárhorog segélyével szabályszerüen nyitotta fel, 
úgy feltételezhető, hogy ezt lakatos tette, vagy leg
alább is a lakatos munkában jártas egyén. 

e) Teltesnek minő testalkata lehetett.l 
Abból, ha valaki kis nyiIáson hatolt be, különösen 

kicsi testalkatra, abból, ha tetemes magasságig 
ért fel, különöse n nagy testalkatra, abból, ha ne
hezen hozzáférhető helyen mászott fel, testi ügyes
ségre és ennek megfelelőleg inkább karcsu, mint 
kövér testalkatra, abból, ha nehéz tárgyakat czi
pelt el, nagy testi erőre lehet következtetni, stb. 
Ha a tettes, hogy valamely házba behatolhasson, 
a külső bal ablaktáblát zuzta be, akkor az illető 
balkezes lehetett, mert a jobbkezes rendszerint a 
jobbkézre eső ablaktáblát töri be. A hátrahagyott 
lábnyomokból is némely testi tulajdonságra következ
tethetünk, pl. láb nagyságából tekintettel a nyom
távolságra, a test nagyságára, további biczegő já
nísra, stb. 

f) Hogyan é8 minő eszköziikkellett a tel t elkövetve J 
Ezen körülmény a tettesek munkájából itélhető 

meg, részint azon nyomokból, melyeket a törvény
sértésnél használt eszközök okoztak. 

g) A tettes a helysz ini viBzonyokkat ismerő8 volt-e .I 
A helyszinén visszahagyott nyomokból következ

tetni lehet arra, hogy a tettes a tett elkövetése idejében 
mely körülményeket ismerte és melyeket nem? 

Igy a többek közt tekintetbe kell venni: 
a) oly helyen hatoltak e be a tettesek, hol a be· 

hatolás a legkönnyebb volt és oly utat választottak-e, 
melyet idegen nem egykönnyen fedezhetett fel; 
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b) oly időben követték· e el a tettet, mely rájuk 
a legkedvezőbb volt, pl. midőn a házbeliek közül 
senki sem volt otthon; 

e) a bűncselekmény gyorsan, nyugodtan és észre
vétlenül hajtatott-e végre; tettes ek munkájából ki
vehető volt-e, hogy nem féltek meglepetéstől ház-
őrző ebek csaholásától, stb. ' 

d) olyan tárgyak vitettek-e el, melyeknek hol
létéről csak beavatottak tudtak. 

Olya,n esetekben, midőn a nyomok azt mutatják, 
hogy Idegen nem igen követhette el a bílncselek
ményt, a tettes vagy a káros (sértett), vagy ennek 
rokona, hozzátartozói, cselédsége, ismerősei és a be
járók közt keresendő, mert ha nem is ők voltak a 
tettesek, de köztük kell lenni annak, ki a tettesek
nek segédkezet nyujtott, tehát a bűnsegédnek vagy 
a bűnrészesnek. 

A hely szinén látottakról igen ajánlatos vázlatot 
készíteni és a talált nyomokat feltüntetni. 
~ rajz sokszor többet mond hasábokra menő 

jelentésnél. A rajznak nem kell művészi kivitelűnek 
lenni, elég néhány egyszerű vonással jeleznünk azt, 
a mit ábrázolni akarunk. 

A helyszini szemle megtartása után a bizonyítékol. 
összegyüjtése következik, melyek kétfélék lehetnek: 

a) alanyi (személyi) és 
b) tárgyi bizonyítékok. 
Az alanyi bizonyítékokat a tanuk vallomásai szol

gáltatják, olyegyéneké, kik hitelt érdemlőleg képesek 
akár a bűncselekmény lényegére, akár annak egyes 
részeire vonatkozó adatokat igazolni. 

A tanuvallomásokat illetőleg ügyelni kell arra, 
hogyatanuknak az általuk igazolt körülményekről 
közvetlen vagy közvetett tudomásuk van-e, továbbá: 

1. nem-e lettek a tettes által félrevezetve, úgy 
hogy bár jóhiszemüleg, de hamisan nyilatkoznak; 

2. a tanuk hamis vallomástételre nem-e lettek 
felbujtva. 

Néha ugyanis a tettes és ennek túrsai már előre 

16 
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megállapodnak, hogy a tett szinhelyétől távol eső 
helyen való tartózkodást a bií.ntársak, kikre hivat
kozni fognak, igazolják. 

Tárgyi bizonyíték mindaz, mit a tettesek a h~ly
szinén visszahagy tak, úgyszintén a tett végrehaJtá
sánál használt eszközök és a bűncselekményböl 
származó tárgyak, pl. a tolvajok által elvitt. a 
gyanusítottnál talált ingóságok, stb. 

Ezen bűnjeleket mindig azon állallotban kell 
biztosítani, melyben találtattak. Igen sok esetben 
a vizsgálat meddősége annak 'tulajdonítható, hogy 
a csendőrség e tekintetben hanyagul és hiányos 
szakértelemmel jár el. 

A nyomok és gyanuokok ker~sése.a közbiztonsági 
közegek speciális feladata. NekIk mmdlg szem előtt 
kell tartani azt, hogy ha ezeket kl nem kutatJák 
és a birósáo-nak be nem jelentik, a vizRgálóbiró eme 
fontos adat~kra csak ritkán terjeszkedhetik ki, mert 
ennek tevékenysége inkább felderítő, mint kutató, 
amennyiben egyrészt nem rendelkezik. a helyi-, 
személyi- és nyomozáshoz szükséges szaklsmeretek
kel, másrészt a hivatalos eljárás is sokkal nehéz
kesebb, mint a csendőrségé. 

A személyi és tárgyi bizonyítékokon kívül vannak 
még közvetett bizonyitékok is: a gyanuoJ.ok. 

Gyanuok lehet mindaz, a mi a ~~rdéses bűn
cselekmények bizonyos személy által tortént elkoye
tésé t valószínűsíti. 

Ilyenek: 
a) ha a gyanusitott a tett idejében hollétét (alibi) 

igazolni nem tudná. 
«Alibi> alatt a gyanusított azon védekezését ért

jük, hogy ő azon időben, midőn a nyomozás alatt 
álló bűncselekmény elkövettetett, nem volt a cselek-
mény helyén, hanem másh()l t~rtózkodott: , , 

Az ártatlanságnak ilyetén modon való b1Zonyltasa 
_ főleg előre megfontolt bűncselekmények elköveté
sénél - igen gyakran kiséreltetik meg, épp azért 
a gyanusitottak személye részéről nyilvánítandó idő-
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meghatározást mindig bizonyos fentartással kell 
fogadni, bár azt visszautasítani sem szabad, még 
akkor sem, ha a legnyomósabb okok szólnak is 
a gyanusitott bűnössége mellett. 
Főleg akkor kell az • alibit -t bizalmatlansággal 

fogadni, ha a gyanusított a kérdéses időben tartóz
kodási helyét többször változtatta, továbbá ha el
fogatása után csak hosszabb idő elteltével áll elő 
alibi-bizonyítékkal, végül, ha hollétét a legapróbb 
részletekig is igazolni képes, a mi jogosan kelti fel 
azt a gyanut, hogy az illető erre már elkészült. 

Az alibi megvizsgálásánál ezenfelül tekintettel 
kell lennünk arra is, vajjon az az egész idől'e, 
melyen belül a bűncselekménynek le kellett folynia, 
bizonyittatik-e ? 

Ha meg van állapítva, hogya gya.nusitott bizo
nyos időben, pl. éjjel 11 - 12 óra közt egy más 
helyen volt és ezen körülményből azt kivánja bizo
nyítani, hogy a távolság miatt a közbeeső időben 
nem lehetett a helyszinén, ezen védekezést nem 
sza.bad mindjárt készpénz gyanánt venni, habár a 
látszat mellette is szól. Meg kell ugyanis gondolni 
azt, hogya bűntettes, a mi elég gyakori, csak 
azért, hogy magának alibit szerezzen, sokszor hihe
tetlen idő alatt nagy utat tesz meg és hogy a 
szállítási eszközök megválasztásában és használatá
ban nagy leleményességet és furfangot fejt ki. 

A hamis alibi bizonyítása gyakran oly módon is 
történik, hogy a tettes azon időben, a midőn hazuh'ól 
vagy azon helyről, hol látogatóban volt, távozik, 
a háziak használatára Rzolgáló óra mutatóját akként 
állltja, hogya tanuk jóhiszeműleg bizonyíthatják, 
miszerint az illető a kérdéses időben valóban az 
általa bemond ott helyen tartózkodott, nem lévén 
tudomások arról, hogya gyanusított tettes távozása 
előtt az órát úgy igazította, hogy az távolléte alatt 
az időt helytelenül mutatta és hogy visszaérkezése 
után vagy alkalmilag az órát i.smét úgy igazította 
Illeg észrevétlenül, hogy az a helyes időt mutassa. 

Hi* 
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De előfordulni szokott a~ is, hogy az alibi bizo
nyítására hamis tanuk szereztetnek. A tettes rend
szerint akkor keres hamis tanut, ha már gyanu 
alatt áll és ép ezért ki kell nyomo~ni, hogy a 
gyanusított és a tanuk mikor érintkeztek egymással, 
levelek és közvetítők segélyérel és a tanukat lehe
tőleg ki kell kérdezni mindarra, a mi az alibivel 
összefügg, figyelmet f?rdítva ana, vajjon nem·e 
keverednek ellentmondasokba ? 

Szokásos az is, hogyabűntettesek közvetlenül a 
tett elkövetésének ideje előtt és után több helyen 
meo-fordulnak és kérdőre vonatásuk esetén, az ezen 
h~lyeken látott és érintkezésbe jött egyénekkel ipar
kodnak bizonyítani azt, hogya kérdéses időben 
nem voltak a helyszinén. Ha a búncselekmény 
végrehajtása csak rövidebb időt "ett igénybe, akkor 
ily esetekben az alibi bizonyítás igen jó szolgálatot 
tesz a tettesnek. 

b) A helyszinén visszahagyott nyomok, a mennyi
ben a tettesség bizonyítására nem elegendők, de 
valószinüsítik. hogy a gyanusított egyén a tettes. 

ej A helYSZÍn én való je,lenlét. 
. dJ . Fc!tünő magaviselet a tett elkövetése előtt 
es utan. 

ej Mindama körülmények, melyekből a tett ki
Yitelére való elhatározásra és az abból származó 
előnyök re okszerü következtetések vonhatók. 

A gyanuokok összesége adja meg azon lánczol~tot. 
melynek segélyével a gyanusitott védekezése mmd
inkább szűkebb körre vonható mig csak ez, azok 
hatása alatt beismerő vallomásra nem lesz bh·ható. 

III. A tettesnek beismerésre való birása a bizonyi
tékok segélyével. 

Igen sok bűncselekmény úgy lesz elkövetve, hogy 
senki sem vette észre a tettest. Ez esetben a tettes 
személyének megállapítása és a büntetendő cselek
ménynek rábizonyítása, egyedül a bizonyítékok és 
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glanúokok ~egélJ'é"el t~rténhetik. A követendő eljá
ras hasonlo ahhoz, mInt ha "alakit, kit még nem 
ISme1'llllk, egy néptömegből akarunk kikeresni. 
Hog! ezt t?hessük, előbb a keresendő egyén külső 
megjelenéset, termetét, testalkatát, különös tekintet. 
tel a netáni testi hibákra, valamint a ruházatát 
ha%yju~ leírni .s aztán kutatunk egy oly személy 
utan, kIre ezen Ismérvek rá illenek. 

E mellett főleg az oly jelekre kell ügvelnünk 
melyek csak kevés embernél fordulnak elő s melyel~ 
ép ezért alkalmasak a keresettnek másoktól való 
megkülömbÖztetésére. 

Hasonló az eljárás, ha egy bűncselekmény oko
zóját ,akarjuk kinyomoz ni, csak hogy először meg 
kell aIlapitanllnk, hogy mi jellemzi a tettest azu
tán pedig puhatolnunk azon személy után' hoo-y 
ezen jelenségek kire találnak. ' b 

1. Mi jellemzi a tettest.2 
Ha a tettest nem ismern é senki, akkor természe. 

tesen annak személye felől csak közvetett úton sze
rezhetünk tudomást. Ezen czélból mindenekelőtt 
a bűn?selekmény !efolyását puhatoljuk ki behatóan, 
va!ammt az azt kIsérő és azza,] összefüggő körül
~enyek.et, . a bűn~selek~ény indit,ó okát, annak 
kIhatásat es ezekből vonjuk le aztán a következte. 
tést, mely körülmények találnak vagy találhatnak 
?IZonyos személyre. Ezek azon megkülömböztető 
Jel~k, melyekről a tettes felismerhetővé válik. 

Igy pl. a mezőn egy férfit nagy vértócsába fekve 
halva találnak fel; a nyakán széles váo-ással. Körös: 
körül a földön két férfit ől eredő lábnyomok vannak 
el~aposva. A közelben egy véres húsvágó kés fek
sz~k. A halottnál pénz nem találtatott a tanuk 
bizonyítják, hogy az nap sok pénz ~'olt nála. 
A hullavizsgálat igazolja, hogy a halál két órá,al 
előbb következett be. 
Ebből a száraz tényállásból az alábbi részletekre 

következtethetünk: A halott meg lett gyilkolva; 
ezt dulakodás előzte meg; a gyilkosság a hulla fel-
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találási helyén (egy bizonyos órában) történt; a 
tettes húsvágó kést használt, melylyel áldozata 
nyakát metszette át oly formán, mint a mészáros, 
ha borjut öl; ezután a meggyilkoltat kirabolta. Az 
ekként megállapítottak a következő körülményekre 
engednek következtetni, melyek a tettest jellemzik: 
A tettesnek a -megállapított időben a helyszinen 
kellett lennie, a feltalált kés az ő tulajdonát képez
hette, mesterségére nézve mé.száros vagy ehhez 
hasonló lehetett és a meggYIlkoltnál volt pénz 
tulajdonába juthatott; a tett rugója mindenesetre 
birvágy, haszonlesés volt; minde.n valós~inűség 
szerint tudta azt, hogy a meggyIlkolt, kmél -
kinézése után it élve - nagyobb összeg pénz nem 
volt várható, ép ezen a napon sok pénzt hord 
magánál. Ezek szerint a tettest jellemző alábbi 
gyanuokok birtokába j~tottunk: egy meghatározo.tt 
helyen és időben jelenlet, egy meghatározott eszkoz 
birtoklása, gyakorlottság egy bizonyos szakmában, 
az elrabJott pénz birtoklása, bizonyos körülmények 
ismerete, a tett indító oka. 

A tett lefolyásából magából még nem állapítható 
meg minden oly körülmény, mely a tettesnél fen
foroghatott. Sok oly nyomra vezető adat, mely a 
tettes felismerésére vezet, a hasonló körülmények 
közt elkövetett bűntetendő cselekmények nyomozása 
alkalmával szerzett tapasztalatoknak értel,,\mszerű 
alkalmazása segélyével állapítható meg_ Igy pl. 
általában ismeretes, hogy a gyilkos néha a tett 
kivitelére legalkalmasabb idő után kérdezősködik, 
fenyegetődzik, a tett elkövetéséhez bűntár~at keres, 
továbbá hogy a viadalban könnyen maga IS megsé
rül és ruhája véres lesz, végűl hogy a tett végre
hajtása után - különösen a kezdő bűntettes -, a 
lelkiismeret furdalásának hatása alatt, - megval
tozik, az embereket kerüli, gyanakvó, félénk maga
viseletet tanusít. Ezen körülményeket az egész nyo
mozás folyama alatt szem előtt kell tartani és 
puhatolni, vajjon azok tényleg fennállanak·e? 
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M~után minden egyes biíncselel,mény elkövetési 
~ódja .egymástól eltérő, azért azok jellegzetes 
lsmérvemek felsorolás.", melyek a tettes nyomába 
vezethetnek, merőben lehetetlenség. 

Rendszerint az alábbiakra kell a nyomozó köze
geknek figyelemmel lenniök: 

al LI. tett véghezvitelének körülményeire. 
Ezek pedig: 

. aj A tett színhelyén való jelenlét; a tett vé.,hez
VItelére szo~gált eszközök birtoklása; bizonyos tulaj
donságok, Ismeretek és képességek birása. 

bl Oly kih'ülmények, melyek (t tett indító okául 
szolgáltak. 

A tett indító oka: 
A szándékot követő elhatározás. 
c) LI. tett hatáBa, a mi a tett elkövetése után a 

tett~sen észlelhető, akár külsőleg, akár a lelkére 
hato benyomások folytán. 

_.A. gyanúokok összegyűjtésénél különösen azon 
k.or~lményekre kell súlyt helyezni, melyek csak 
Iltkan fordulnak elő. 

2. Az i8mé1'vek kire találnak l 
Hogy a tettes személyét megállapíthassuk ukkor 

ha már az őt jellemző ismérveket ismerjük, 'tovább 
kell puhat~lnu.nk, hogy azok kire találnak? Főleg 
arra kell klterjeszkednünk: 

aj k~ volt a te.tt elkövetése idejében a helyszinén ? 
,b) kInek tulajdonát képezték a tett végrehajtásá-

nal használt eszközök' 
ej kinek volt oka a 'tett elköyetésér . 
dj ki nyilvánította ebbeli szándékáte.' 
e J a tett hatása kinél mutatkozik. ' 
Ha ez irányban nyomozunk, rendszerint nem csak 

egy! ha?~m több személyt fogunk találni, kire 
egylk·maslk a tettesre illő körülmény rátalál. 
A. teendő már most az, ezekből az igazi terheltet 
kire leginkább irányúl a gyanú, kitalálni. Ezért 
valamenDyin~l, kik. min~. tettesek szóba jöhetnek, 
meg kell Vlzsgállll, vajjon a tettes személyére 
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biztosan találó körülmények nála fenforognak-e, így 
pl. vajjon a helyszinen jelen volt-e, hogy birt-e 
azon ügyességgel, melylyel a tettes rendelkezett, 
stb. A kikre mindezen gyanúkörülmények rá nem 
illenek, azokat számításon kivül kell hagyni, a kik 
pedig a kiselejtezés után még visszamaradnak, azok 
a tett elkövetésével alaposan gyanusíthatók. 

Ezen eljárásnál még figyelembe veendő az is, 
hogy a bűncselekmény végrehajtásánál több személy 
is szerepelhetett, kik a munka felosztás elve alap
ján dolgoztak, az egyik kikémlelte a helyzetet, a 
másik felvigyázott, a harmadik végrehajtotta a tet
tet. Az ily bűnszövetség egyes tagjainál más és más 
gyanúkörülmények jöhetnek figyelembe, . teszem fel, 
a ki a helyszínen jelen volt, annak nem volt oka, 
hogy elkövesse a tettet, mig ellenben a ki a tett 
elkövetése idejében a helyszinen jelen nem volt és 
hollétét hiteltérdemlőleg igazolni képes, a.nnak állott 
érdekében a bűncselekmény elkövetése. Ily esetek
ben az alapos gyanút mindaddig nem szabad elej
teni, míg csak annak lehetőspge fennáll, hogy a 
gyanus személy a tettet egy másik személylyel 
együtt el nem követte. 

Minél több gyanúkörülmény találkozik össze, 
annál nagyobb a valósziniiség, hogy a gyanúsított 
a tettes, különösen, ha a gyanúokok egymástól 
függetlenül jelentkeznek. 

Ezen gyanúkörülmények keresésénél azonban a 
legmesszflbbmenő tárgyilagosság ajánlatos, mert ha 
a csendőr elfogult és a gyanúsitottban előre a tet
test látja, végzetes tévedések keletkezhetnek. Ezen 
szempontból a nyomozó közeg kötelessége a terhelő 
körülmények mellett a gyanúsított személy ártat
lansága mellett szóló adatokat is gondosan mérle
gelni és szeme előtt tartani, mert az ember gyarló
ságánál fogva könnyen hajlik arra, hogya körül
ményeket némi erőszakoskodással összeegyeztesse és 
úgy alakítsa, hogy egy összefüggö egész kiegészítő 
részét képezzék. 

l 
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Ezen hibába a csendőrnek nem szabad esnie, 
hanem lép~sről-lépésre meggondoltan előrebaladva, 
a sokszor Jelentéktelen gyanú-körülmények össze
gyűjtése által kell a homályos részleteket felderi
teni mindaddig, mig a bűncselekmény egész lefo
lyása s a tettesek és bűntársak szereplése kétség
telenűl felfedezve nincsen. 

llJ'án',ljelvek ((, ,járás- és öJ'sjJaIJ'nncs1'lO
kok számáIJ'a alá1'endeltjeik s~eUe1ni 

kép~ésé'l·e. 
Irta: edvei Illés Béla, m. kir. csendőrfőhadnagy_ 

Az egyének értékét azok erkölcsi foka és tudása 
mutatja meg. Bármely czélu és irányu testület 
tagjait az egyének képezik, a kiknek az erkölcsi 
foka és tudása határozza meg a testület értékét és 
használhatóságát. A különálló egyénekkel ellentétben 
a testületek tagjainak a társadalomban való mükö
dése az egész testület értékét és használhatósáO'{lt 
jellemzi. '" 

Az egyéniségek értékének az alapját a családi 
nevelés és az állam hozzájárulása, az iskola adja 
meg a lehetőségig. A sokféle család és egyéniségek
ből kifolyólag az egyének értéke a különféle nevelés 
szerint is. különböző, de sőt néha rossz alap miatt 
az egyém ség értéke teljesen elenyészik s igy ezzel 
az állam és társadalom csak kárt szenved és pedig 
annyIra, hogy az ellen védekezésre is kényszerül, 
vagyIs a ,kárt okoz6 egyéniséget törvénynyel sujtja, 
vagy a tarsadalom kebeléből kiküszöböli. 

Az egyes tagjainak magatartásáért felelős testület 
méltán megkövetelheti az összérdekre szükséges 
bizonyos foku alkalmazkodást és odaadást, de 
eglszersIIl:ind kötelessége is tagjainak egyéni értékét 
mmden kItelhető módon növelni. 

A tagok egyéni értékének növelése eléretik az 
egyéni képességek fokozásával, vagyis a megfelelő 



2!)O 

alap erő sitése, ill et, e erkölcsi nevelés, oktatás és 
tanulás által, mely utóbbi a testület tagjainak külö
nösen szoros kötelessége. 

Az oktatás és tanulás tehát az, a melylyel az 
egyének és ebből kifolyólag a testület értéke is 
növelhető, igy tehát elengedhetetlen szükséges kellék 
a testület érvényesülésére. 

Oktatni annyit tesz, mint az egyéL értelmét tuda
tosan és tervszerüen gazdagitani. 

Az oktatás általánosságban l ehet egyéni és tömeges. 
Az egyéni oktatás az, midőn az oktató az okta

tandó személyével külön foglalkozhatik és alkalmaz
kodik annak egyéniségéhez, a mely az oktatást 
irányit ja s igy kifejlődik helyesen alkalmazva a 
neveléssel párosult oktatás. 

A tömeges oktatás az, midőn az oktatandók 
nagyobb száma miatt az oktató nem képe~ külön
külön minden egyes oktatandóval foglalkozm, hanem 
szabadon előadást tart s csak az eredményről győződ
hetik meg. 

A tömeges oktatás csakis a kénysze~ szüleménye~ 
mert minden kétséaet kizárólag csakIs az egyém 
oktatás a leghelyes~bb és ez az irány és czél, a 
mely felé minden oktatónak törekedm kell. 

Az oktatást általában annak: 
1. szükségessége; 
2. czélja; 
3. időkiszabata ; 
4. anyaga; 
5. m6dszere; 
6. végül az oktatandók egyénisége irá~yitja. 
Az oktatás ezen kivül lehet elméletI, vagy az 

elrnéletinek az összekapcsolata a gyakorlattal, mely 
legtöbb szempúntb6l1egalább az é.letre a legideá~sabb, 
miután az okvetlen szükséges, tIsztán elméletlokta: 
tás az általanos müveltségre, vagy a gyakorlatl 
oktatásra illetve tanulásra csak alapot képezhet. 

A m. kir. csendőrségnél az oktatfs eredménye a 
testület müködésének alapjául szolgál, tehát annak 
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szükségessége annyira világos, hogy ugyszólván 
bizonyitásra sem szorul. Az ált. szolg. hat. erre 
vonatkoz6lag tisztán és határozottan megjelöli, hogy 
a tudatlan csendőr állása kötelmeinek eleget tenni 
nem képes. Bbben még tovább is lehet menni, mert 
még az is igazság, hogya tudatlan csendőr nem 
csak hogy állása kötelmeinek eleget tenni nem tud, 
de épp állásából kifolyólag kötelmeivel teljesen ellen
tétbe is jöhet, a mennyiben az állampolgárok életé
nek, becsületének és vagyonának megvédelmezése 
mint kötelmei helyett a tudatlan csendőr azokat 
tudatlanságával határozottan veszélyezteti. Igy tehát 
az oktatás és tanulás szükségessége a csendőrségnél 
nemcsak hogy feltétlenül szükséges, hanem határo
zottan megkövetelendő. 

A csendőrségnél az oktatás czéljll az, hogy első 
sorban a gyakorlati szolgálatra oly praktikus egyé
nek képeztessenek ki, hogy azok az állásuk kö
telmeit zavartalanul teljesithessék, továbbá hogy 
ezek közül a kiválóbbak a nekik jutó vezető szerep
ben az alárendelt jeik oktatására is képesek legyenek, 
illetve a gyakorlati szolgálaton kivül mint jó és 
praktikus oktatók, helyesen müködhessenek. Az okta· 
tás idő kiszabatát és anyagát megmutatják az erre 
vonatkozó szabályzatok és a napirend, azonban azt 
körvonalozni nem lehet, miután ugy az idő kiszabat, 
de még inkább az oktatás anyaga nagy terjedelmé
nél és a korral járó folytonos növekedésénél fogva 
ugyszólván kimerithetetlennek mondható, különösen 
tekintettel az egyének képességeire. Igy tehát az 
anyag terjedelme egy minimumot megállapit ugyan, 
de a becsvágyó egyén előtt annak m1tximuma meg 
nem határozható. 

A m. kir. csendőrségnél a szétszórt elhelyezésből 
kifolyólag az oktatást illetőleg, bár valamennyi előljár6 
oktat6nak mondható, mégis megkülönböztetendők az 
oktatást irányitók és a tulajdonképeni oktatók. 

Az egész tisztikar az oktató tisztek kivételével a 
m. kir. csendőrségnél, de más modern államok 



csendőrségénél. is lényegében az oktatást, a szétszórt 
elhelyezés miatt csakis irányítja, s csak az ered
mény elbirálására kénycelen szoritkozni. mig a 
tulajdonképeni szorosan vett oktatók az oktatótiszt 
és segédoktatói, de legkiváltkép a járás- és örs
parancsnokok. 

'l'alán nincsen testület, a hol az oktatónak száma 
és helyzete az oktatandókkal oly jó arányban állna 
a két legideálisabb oktatási módra nézve és pedig 
az egyéni oktatásra, valamint az elméletnek a 
gyakorlattal összekötött oktatására, mint épen a 
m. kir. csendőrségnél, a hol a tanosztályok tömegos 
oktatását kivéve a járás· és örsparancsuokok 3-4 
egyénnel végezhetik az egyéni és az elmélettel 
kapcsolatos gyakorlati oktatást. 

Ily ideális helyzet mellett, ha tehát az eredmény 
nem érné el a mértéket, ugy a hiba csak az okta
tandók, de még inkább az oktatók személyében 
rejlik. 

A csendőrlegénységnek kevés kivétellel a polgári 
életbon szerzett szellemi alapj:it osakis az elemi 
iskola képeú. A családi nevelés elenyésző, miután 
az amugy is szegényebb sorsu szülők a legtöbb 
esetben sem erkölcsi, sem anyagi erővel oly méJ;ték. 
ben nem rendelkeznek, hogy e téren az iskola 
segitségével képesek volnának gyermeküknek a 
kh-ánt megfelelő értékü alapot nyujtani s igy 
kevés kivétellel az erkölcsi és szellemi alap nyujtása 
ugyszólYán az elemi iskolákra marad. Igy tehát 
általánosságban a szellemi alap, illetve az előkép· 
zettség a csendőrlegénységnél a belépéskor csakis 
az elemi iskola. Hazánkban az elemi oktatás még 
mindig fejlesztés alatt áll, vagyis nem rendelkezik 
mindenütt oly erővel, hogy képes lenne mindenütt 
a fejlődöU korhoz mérten a megfelelő alapot meg
adni, ezt az elemi iskolák j ó nagy részére reá lehet 
mondani. Hozzájárul még a szülők gondatlansága 
és szegény embereknél előforduló más egyéb dolgok 
s igy a végeredményben a nagyobb rész elemi elő-
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képl!\ottsége a 'mai korhoz mérte n gyengének mond
ható, de sőt sok esetben még a gyengón is aluli. 

A hadseregnél töltött némi ismeretek szerzésé\'ol 
j:iró idő sem elég ahhoz, hogy a belépő fiatal 
csend őrnek megfelelő képzettségi alapot teremtsen. 
Az ily gyenge képzettségi alappal biró fiatal csend· 
őrnek az egyéni tnlajdonságaira yaló tekintet nélkül 
legtöJJb esetben ugyszóh"án sejtelme sincs arról, 
hogy mire vállalkozik és hogy minő sok tudással 
járó felelősségteljes állást kell betöltenie. A csendőr· 
ségnél kell tehát ezen felelősségteljes állásra elő· 
késziteni, illetve az elemi iskolában elmulasztott 
alapot pótolni és a s7.ükséges szaktudás alapját 
megteremteni és abban a folytonos képzés által 
fentartani és előre vinni. 

Az első elméleti kiképzés kényszeriti a fiatal 
csendőrt, hogy egyéni tulajdonságaihoz mérten az 
elemi dolgokban, de még inkább a szakdolgokbau 
némi alapot teremtsen magának és pedig leginkább 
elméletileg. 

A tulajdonképeni nevelés és gyakorlati szolgálattal 
egybekötött oktatás, a kiképzés legfontosabb része, 
az örsön a már megszerzett elméleti alapon kezdií
(lik s lehet mondani, hogy csak részben oktatás, 
főként azonban önképzés folytím folytatódik az 
egész csendőrségi szolgálati idő alatt. 

Az örsökön tehát bármely hosszu időn át szolgáló 
legénység mindig az oktatandó marad, mig ezekből 
a járás- és örsparancsnokokat oktatónak lehet 
nevezni. 

Az örsökön megkezdődik és folytatódik az egyéni 
neveléssel párosult oktatás, az elméletnek a gyakor· 
lattal való összekapcsolásával. 

Az egyáni neveléssel já1'Ó oktatás módját, ml1ttán 
itt a foglalkozás az egyéni Mtlajdonságol. kiilöniis 
tekintetbe vételével kell hogy tiirténjék az oktató, de 
még inkább az oktatandók egyéni tulajdonságai 
határozzák meg némi itltalános elvek ú'ányitásu 
mellett. 
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Itt tehát a módot illetőleg csakis általános irányító 
elvek jöhetnek figyelembe s minden egyéb sematizá
lás káros. 

Ezen oktatás módját illetőleg legfontosabbak az 
oktatnndók egyéni tulajdonságai és körülményei. 

Itt a helyes mód általanossá.qban az érdeklődés és 
szorgalom felebresztése, annak folytonos fenntartása 
és a követelmények, valamint az eredmény helyes 
me.qitéléBében áll. 

Ezekhez hozzájárul még másodsorban mint minden 
helyes oktatásnak a módja: természetesség, szem
léltetés, világosság, igazság, következetesség és a 
gyakorlatiasság_ 

A járás- és örsparancsnoknak mint oktatónak, az 
oktatandókra való befolyása a helyre és az időre 
való tekintettel háromféle lehet, azaz a szaktudást, 
valamint az általános müveltséget növelheti : 

1. a laktanyában való foglalkozás alkalmával; 
2. gyakorlati szolgálat alkalmával, laktanyán kivül 

a vele lévő fiatalabb csendőröknél és 
3_ bárhol szolgálaton kivüli érintkezés alkalmával. 
Mind a három esetben azonban okvetlen szükséges, 

tehát főelvnek tekintendő, hogy minden alkalommal 
az egyéni oktatáshoz mérten az oktatandóyal külön
külön foglalkozzék és pedig ott, a hol legjobban 
szükséges. vagyis a leggyengébbel legtöbbet. 

A m. kü'_ csendőrségnél a laktanyában való foglal
kozás tekintetik a tulajdonképeni elméleti oktatás
nak, bál' ez csakis látszat, miután az oktató csakis 
akkor juthat czélhoz, ha nevelésszerüleg az okta
tandókkal minden érintkezést felhasznál azok neye
lésére és oktatására. 

A laktanyában való foglalkozás alkalmával jut 
azonban az oktató azon alkalomhoz, hogy az összes 
oktatandókkal egyidejüleg érintkezzék és részben az 
egyéni nevelés főelvének a külön· külön oktatásnak 
is eleget tehet. 

Akkor amidőn az oktató a csendőrségi szolgálatban 
szükséges általános ismeretek illetve követelmények 

fokával a mennyire lehet tisztában "an, okvetlen 
észlelnie kell, hogy ezen követelmények az összes 
oktatandóknál nem lehetnek egyformák, miután azok 
egyéni tulajdonságai sem egyenlők. 

Az oktatandók egyéni tulajdonságainak ismeretét 
feltételezve, az oktatónak most már csakis arra kell 
törekedni, hogy megállapitsa az eddigi haladás, illetve 
eredmény fokának viszonyát az egyéni tulajdonsá
gokhoz, vagyis röviden tudni kell, hogy mennyit 
követelhet az egyiktől, mennyit a másiktól. Mennyit 
követelhet az előképzettségükhöz mérten egy három 
évet szolgáló jó szellemi képességgel biró csendőrtől, 
vagy egy gyenge szellemi képességü hat éve t szol
gáló, vagy egy jó szellemi képesRéggel biró hat 
hónapos próbacsendőrtől. 

Az egyéniségek, külöllösen a szellemi képességet 
illetőleg, nagyon is különfélék, ez már a születéR
ben rejlik, tehát ezen az oktató már nem segithet, 
hanem igenis e téren előtérbe lép a szorgalom, a 
mely hivatva van a hiányokat a gyengébbeknél is 
pótolni. 

A járás és az öl'sparancBnok tehát első sorban 
mindig azzal foglalkozzék, a kinek ismeretei a rövid 
szolgálati idő miatt az egyéni tulajdonságokra való 
tekintet nélkül még nagyon hiányosak; foglalkozzék 
továbbá azzal, a kinek egyéni tulajdonságai és szol
gálati ideje llem áll arányban ismel'eteivel yacyyis 
általában gyenge.' , " 

A többi oktatandókat pedig, a kinél az egyéni tulaj
donság arányban áll az eredménnyel, ezen gyengéb
bekkel való foglalkozásba "mintegy belevollja akkéllt, 
hogy ezek önérzetük emelése czéljából neki minteg-y 
kisegitői legyenek s ekként esetleges helyreigazitá
suk helyett szintén oktatva lesznek, sőt a midőll 
!átják az. ő kisegitő voltukat, önérzetükből kifolyólag 
Igyekezlll fognak arra, hogy az esetleges hátramara
dással szégyent ne valljanak, s igyagyengébbekkel 
szemben azok haladásához mérten a szellemi fölény t 
el ne veszitsék. 
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Az oktatónak ezen foglalkozási m6dja megmutatja 
a tulajdonképeni tanitásnak a m6dját is. 

Az egyéni oktatás módja megengedi a tanitásnak 
egy nagyon hatásos és eredményes és pedig mara
dandó eredménnyel biró rendszerét: az oktatandónak 
a tárgy lényegére a segitséggel. való reávezetését. 
Régi igazság az, hogy a mire\'alaki bár segitséggel 
is reá jön, sokkal jobban megmarad emlékében, mint 
az előtte bár többször is elmagyarázott dolog. 

Az egyéni oktatásnál azon oktató fogja a legjobb 
eredményt elérni, a ki minél hatásosabb segitséget 
képes az oktatandóval szemben alkalmazni azon 
ezéIból, hogya megvilágositandó tárgy értelmére az 
oktatand6 reá vezettessék. 

Az oktatónak legnehezebb feladataihoz tartozik a 
különböző egyének különféle tulajdonságai mellett 
az egyéni érdeklődésnek a felébresztése és annak 
folytonos ébrontartása. Különösen áll ez a gyengéb
bekkel való foglalkozás alkalmával, a már megfelelő 
ismeretekkel biró egyéneknél, a kik már általuk 
számtalanszor hallott és tudott dolognál könnyen 
ngyelmetlenekké válnak. Ily osetben a könyvben 
ü·tak felolvasása és megmagyarázása érdeklődést 
nem támaszthat, hanem igen támaszthat egy oly 
példa feladása és megbeszélése, a melynek meg
beszélésében szükség szerint nekik is részt kell 
veuni. Módositásokkal egy példa a törvények és 
szabályzatok több tételére is alkalmazhat6, vagyis 
a gyengébbeknél alkalmazott és egy dologra reá 
vezetéskép előadott példa kombinálás utján foga
sahb kérdéssé alakitva a már híjékozottabbak által 
megfejtve a gyengébbek okulására is szolgál. 

Az oktatand6k érdeklődésének felébresztését és 
fental'tását az önérzet ápolásán és fejleRztésén kivül 
tehát nem sablonos oktatás, hanem igen is ép a 
sablont61 eltérő pélc1ák megfejtésével jár6 reávezető 
oktatás fogja legjobban biztositani. . 

Szükséges tehát, hogy az oktatót elsősorban IS az 
irott anyagból ne a szavak és mondatok vezessék, 
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hanem az értelem. Az oktatás anyagának tehát elő
ször jön az értelme és ezután jönnek az irott szavai 
és azok is csak azért, hogy ut61ag jobban az emlé
kezetbe vésethessenek és az egyes szavak, valamin t 
kifejezéseknél a szükséges többféle értelemből a 
helyes és szükséges kiválasztva megvilágosittassék. 
Röviden, a mikor c3ak lehet példával kell az ér
telemre . reá vezetni, közben s reávezetés után 
pedig a szöveget megmagyarázni s utólag elolvasni. 

Az oktatás m6Jját irányit ják még az oktatónak 
az egyéni tulajdonságai és pedig első sorban is a 
szellemi és erkblcsi fölény s ez által a bizalomgel" 
jesztés, továbbá a helyes érzék kifejlesztése a köve
telményeknek s az elért eredménynek megitélésében 
illetve elbirálásában. 

Az egyéni neveléssel párosult oktatás módjának 
általános elvei tehát röviden összefoglalva: 

1. Az oktatand6kkal az egyéni tulajdonságok 
szerinti külön-külön való álland6 foglalkozás; 

2. az összes oktatandók jelenléte alkalmával a 
külön foglalkozás elveinek fentartása mellett a gyen
gébbek oktatand6k, mig a többiek erre mintegy 
segitségnek felhasznál va vonandók bele az oktatásba ; 

3. az önérzet ápolásával és az anyag helyes csopor
tositásával az érdeklődés ébresztése és fentartása s. 
hogy ez által az oktatásnak az érdeklőc1és által kelet
kezett önképzés is segitségére legyen; 

4. a tanítás szóRzerint vett keresztülvitelénél az 
oktatandónak lehetőségig példával elsős'orban a töhbi 
oktatandók és másodsorban az oktatók segitségével 
a tárgyra való l'eávezetése, hogy azt az oktatandó 
a segitségekkel maga kitalálja; 

5. a követelmények és az eredmény helyes meg
itélése az egyéni tulajdonságokra való tekintettel: 

6. végül az időnek, valamint az idő kiszabatnak 
a viszonyokhoz mért tapintatos és helyes megvá
lasztása, illetve alkalmazása, nehogy az érdeklődés. 
ez által zavarva legyen. 

Ezekkel az oktatás módját il'ányitó általános el\-ek-
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kel szemben az oktatást vezető és irányitó előljárók 
a következő lényeges főhibákat követhetik el, s ez 
által az eredményre mintegy hátráltató lag hatnak 
illetve visszaesést idéznek elő és pedig: 

1. A durva elbizakodott fellépés és a türelem hiánya; 
2. az oktatandó egyéni tulajdonságainak figye

lembe nem vétele vagy azok nem ismerése folytán 
beálló tulkövetelés és ebből kifolyólag helytelenül 
alkalmazott fegyelmi megtorló intézkedés, még ha 
csak megdorgálás is az; . 

3. az eredmény megitéléséhez, illetve a követelmé
nyek minimumának megitéléséré szükséges érzék 
hiánya; 

4. ragaszkodás egy czélra nem vezető sablonos, 
a tömeges oktatás nál esetleg alkalmazott rendszer
hez, ilyen például a szabad előadás illetve magyarázat 
tartása vagy pedig az oktatók működésének az általá
nos elveken kivül egy részletes sablonhoz való füzése 
az egyéni tulajdonságokra való tekintet nélküL 

A nevelést és az oktatást végző előljárónak tehát 
az oktatók egyéniségének, a szorosan vett gyakor
lati szolgálathoz szükséges ismereteken kivül még 
birnia kell: 

1. a fegyelmezés és erkölcsi neveléshez szüksóges 
képességgel és ismeretekkel; 

2. az oktatás anyagának alapos ismeretével: 
3. ' nagyfoku törekvéssel az önképzésre és jó 

példaadással; 
4. jó indulattal, szorgalommal, türelemmel, követ

kezetességgel és kitartással; 
5. megfelelő emberi ismerettel, az egyéniségek 

lelkületének, képességének és más egyéb b tulajdon
ságainak a felismerésére, hogy az eredmény biztosí
tására ezeket az egyéni tulajdonságokat felhasz
nálhassa ; 

6. az oktatás helyes módjának ismereteivel ; 
7. helyes érzékkel az eredmény elbirálására az 

alapnak, időnek, anyagnak, szorgalomnak és más 
egyébb befolyásoknak helyes összeegyeztetésével. 

l 
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Az oktatás módjára vonatkozólag itt jelzett álta
lános irányelvek, az oktató egyéni tulajdonságai, 
végűl az oktatás tárgyait képező anyag egybeköté
sével és emberi hibák lehetőség szerinti elkerülésé
vel kifejlődik a helyes irányban vezetett neveléssel 
párosult oktatás módja. 

Ezen kifejlődött módszer, bár az egyéni tulajdon
ságokhoz és viszonyokhoz mérten itt-ott egymástól 
a lényegtelen dolgokban eltérő lesz is, de kell is, hogy 
az ország lakossága, illetve az anyag különfélesége 
miatt eltérő legyen, de a felsorolt irányelvek betar
tásával az mégis a lehetőségig egy irányban halad, 
illetve helyesen a jó eredmény elérésére törekszik. 

A folytonos érdeklődés fentartása magával hozza 
az egyéneknél még az önképzést is, mely különö
sen az általános műveltséghez tartozó dolgokban 
fog nyi~vánulni. Ott van minden örsön a napilap 
s még aszaklap. 

A lapok olvasásával az érdeklődő csendőr folyton 
tanul, mert abban történelmi, földrajzi, társadalmi 
stb. tárgyak, vagyis az általános műveltséghez 
szükséges dolgok is kerűlnek fejtegetés alá. 

Ha tehát az érdeklődő ezeket olvassa és addig 
tovább nem megy, mig a szavaknak és fejtegeté
seknek értelmét, valamint az abbóllevonandó tanul
ságot megkérdezés folytán meg nem tudja, akkor 
lassan egy oly általános tudásra tesz szert. a melylyel 
szépen kiemelkedik a kevésbbé érdeklődők, vagyis 
műveletlenek sorából, s ha ezt állandóan folytatja, 
akkor a korral is halad s igy a műveltebb elem közé 
való besorolására környezetét méltán kényszeríti. 

Ezzel a megszerzett általános műveltségével nem
csak a tekintélyét növeli, hanem kötelmeinek is 
megfelel és a szaktudását is ily alapon könnyebben 
bővitheti. 

A felsorolt irányel vekés tulajdonságok, bár azok csak 
általánosak, megmutatják, hogy a járás- és örspa
rancsnokoknak, mint nevelőknek s mint oktatóknak 
is a szorosan vett gyakorlati szolgálaton kivűl minő 
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sulyo~ és felelősségteljes feladatuk van s hogy ezen 
feladatuknál fogva nemcsak az eredményért, hanem 
az eredményből, vagy inkább az eredménytelenség· 
ből kifolyó, a szolgálatra háramló károkért is a tel· 
jes ,felelősséget ők viselik. 

Ep ebben különböznek minden más nevelő és 
oktatótól, mert azok csakis a tudásért felelnek de 
még sokszor azért sem. ' 

A csendőrség közbiztonsági szolgálatot teljesítő 
k?zegeit az ő szaktudása irányit ja s ha a szaktudás 
hIányos, akkor előáll az ebből kifolyó eredmény. 
telenség, de esetleg visszaélés s ez nemcsak az 
illető csendőrt, vagyis az oktatandót, hanelD az 
oktatót is, vagyis a járás· és örsparancsnokokat is 
terheli s végül érinti az egész testület jó hirnevét is. 

A járás· és örsparancsnok, mint nevelő és oktató 
helyes és szorgalmas müködésével nemcsak a köz· 
szolgálatot mozditja előre, hanem általánossá"ban 
is az egyének mint állampolgárok ismereteinek és 
müve~tségének gyarapitá~ával hazájának is nagy 
szolgalatot tesz, a mennyIben annak hasznos állam· 
polgárokat neve.l és igy elősegiti a haza boldogulá. 
sáto Ugy ez, mmt a közszolgálat terén való mükö· 
dése nemes czél, mely irány felé a haladás szoros 
k.öt,elesség. A jó katonánál pedig a kötelességtelje· 
sltes oly sugoru fogalom, hogy azt szükség esetén 
az életnél is előbbre kell hogy helyezze. 

Az életküzdelem egy bizonyos kereten belül az 
embere~ küzdelme, az erős egy bizonyos fokig 
elnyomJa a gyengét, s az elnyomott szerepe bizony 
szánalmas. Mai korban az erősebbek alatt már a 
szellemi erősséget értjük, mert az szorgalommal 
megszerez mindent. A szellemileg gyenge elmarad a 
küzdő térről és ki van szolgáltatva az erősebbnek. 

Ezt tanit ja az élet iskolája, a melyben minden 
ember oktatandó vagyis tanuló: tanuljunk tehát az 
egész é}etben és pedig nagyobb szorgalommal, mint 
embertarsunk, nehogy elnyomatva a küzdő térrií! 
~H~~k. ' 
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Betbona é8 bűntén!J. 

Irta: KmliSz Antal m. kir. csendőrfőhadnagy. 

Megdöbbentően szomorú jelenség, hogya babona 
a tudomány és müvelődésnek e legmegátalkodottabb 
ellensége, ,~ég most is, reálisztikus napjainkban, 
nyomaszto hdérczként nehezedik az emberisé" na· 
gyobb részének agyára. b 

De nem is csoda, mert a tudatlanság és hiszé· 
kenJ:ség ~ .~~n fájána~ .e,zer évvel visszanyúló gyö· 
kereIt mllnok és mllhok gondozták és öntözték 
hogy a korhadásnak indult törzse az elszáradt é~ 
lehullott ágak helyett az illető k~r szelleme és a 
népek természetéhoz képest újakat hajtson ki. Az 
emberiség egyik része vallásos túlbuzgóságból és 
kegyeletből, a másik része pedia haszonlesésből 
ápol~att~, (~édelgette ezt a mé;ges gyümölcsöt 
termő ven fat. Azok az ősapáinktóJ örökölt és a 
kegyeletes unokák által vakon hitt úgyneYezett 
.kedvencz ,babonák», melyek ma is összekapcsolják 
az emb.er eletében fordulópontot képező eseménye· 
k?t (mlllő ~ szülo~és, keresztelés, eljegyzés, házas· 
sag. betegseg, halalozás, temetés stb.) az örökölt 
tta,diczionális szo~ásokkal, legnagyobb részben az 
ege~zséges nemzetI humor derült jegyében születtek 
és Igyartatlan Jellegüknél fogva kevésbbé érdekel· 
llek be!lllÜnket. Mindazonáltal \"an köztük néhány 
olyan IS, lllelynek káros hatása el llem vitatható. 
Ilyenek különösen azok, melyek a szülések és a 
haldo~~ók körüli szok~sokban. nyilvánulnak meg. 
Nemhlaba, a boszorkanyok Illetve a kuruzslók· 
tól, ell~sett titkos. mesterségek ezek, de épen 
ezert ~ovetkezményelkben nem kevésbbé veszélye· 
sek .;l1lnt a~ok, melyeket, a lelkiismeretlen gonosz· 
lelku kerteszek haszonboI, kenyérkeresetből ápol· 
tak, hogy népbolondító gyümölcse ki ne veszszen. 
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Még veszedelmesebbek azok a babonák, melyek 
a boszorkányok révén maradtak keserves örökségül 
hátra. De legveszedelmesebbek és legborzasztóbbak 
a vallás babonaság ai, mert ez a túlzott vallási 
rajongás fanatikus követőit vagy őrültekké vagy 
hiénákká változtatja. 

Czikkem kerete nem engedi meg, hogy részlete
sen kiterjeszkedjem azon idegrázó bűncselekmé
nyekre, melyek baromi butaságból, de kiváltképpen 
vallási őrjöngésből lettek elkövetve, a nálunknál 
műveltebb szomszédállamokban, hol a bűnözők 
lelki világában a babonák és misztikumok ködéből 
vett csodahistóriák és millió rémséges bolond
ság9k, valóságos saját külön kultuszszá egyesülnek. 

Epen ezért csak a közvetlen szomszédságban 
burjánzó mérges gyomb61 mutatok be néhány disz
példányt, hogy azt beplántálás esetén - mielőtt szé
dítően mérges illata, józan eszű népünk fejét elbó
ditaná - kiirthassuk. 

Á többi babonát Magyarország területéről gyűj
töttem össze s igy azok kizárólag édes hazánk 
népeinek lelkületét és szellemét tükrözik vissza. 
Itt, fajunk dicséretére legyen mondva, az a kul
tusz is, melyet .biinlettesek babonájánaklJ lehet 
nevezni, elenyésző csekélységet képez más nemze
tekével szemben és állithatom, hogy inkább csak a 
kivételes előitéletek jellegével bir. De mivel mégis 
csak megvan, - babár hallgat róla a krónika -
szükségesnek tartom, hogy egyelőre legalább e 
babonás hiedelmek nyers anyagát megismertessem, 
mivel azokból is kihámozhatja a nyomozó cbendőr 
az előforduló bűncselekmények alkalmávala szük
séges következtetéseket. 

Gyujtsuk meg ezek után a fáklyát és világítsunk 
be azzal a babonák sötét birodalmába. 

Vegyük mindenekelőtt sorra az álmot, a jó és 
rossz jeleket, a babonás napokat és állatokat, a 
fűveket, a hullarészeket, a vérhez fűződő babonás 
hiedelmeket és a babonavilág fantasztikus rémes 
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alakjait, szóval mindazon dolgokat, melyekre senki 
annyit nem ad, mint a bűntettes. 

Amint valami jó jel, vagy csodás bűverejűnek 
hitt talizmán birtokában a rabló· és tolvaj·bandák 
vezetői a legvakmerőbb bűntettek elkövetésére vál
lalkoztak és csábították czinkostársaikat, épen úgy 
sokszor egy előállott baljóslatú jelt - melyben 
rendszerint mindenki hisz - emlitik fel kibúvó 
ürügyül társaiknak csak azért, mert a tervezett 
bűncselekmény keresztűlvitelétől rettegnek. Persze 
félelmüket nem merik beismerni, mert ha az még 
oly indokolt lenne is, tekintélyüket nagyon is cso)'
bítaná. Sokkal kényelmesebb és biztosabb tebát 
rossz omennel és hasonlóval előállani, mert erről nem 
tehet senki, - a ezé! pedig eléretik. S tény, hogy 
nagy és sok bűncselekmény csak terveztetett de 
nem hajtatott végre, mivel egy «jel» előállott. 

A legártatlanabb jelenség: az álo'7n. 
Sok megátolkodottan tagadó gonosztevő, különö

sen kinek lelkét gyilkosság terhelte, egy rémes álom 
után megtörve jelentkezett az őt elfog va vagy vizs
gálati fogságban tartó csendőrnél, illetve vizsgáló
birónál, hogy őszinte vallomást tegyen, mert irtó
zott előre az alvástól, midőn álmában végig kell 
szenvednie az iszonyú lelki gyötrelmeket. 

De ettől eltekintve, hány álmoskönyvcsináló, 
hány ezigányasszony, kártyavető és jövendőmondó 
zsákmányolja ki az álmokban hivő balga népet; 
pedig hát ott áll a tilalomfa: az 187!l. évi XL. t.-cz. 
79. ~-a. 

l"eleslegesnek tartom e helyt az álomfejtések, 
jóslások, kártyavetések, varázsiások százféle, de 
mindig csalásra kilyukadó módjait mogismertetni. 
Hisz bizonyára mindenki bő tapasztalatokat szer
zett közülünk e téren; úgy lehet gyerek korában -
sl<ját kárára. 

Reá kell azonban a figyelmet torelnem e kárho
zatos kihágások egy csodálatos közös kinövésére : 
az útvesztő fűre. Ha erre reálép a csendőr, eltéved, 

; 
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mint egy ingovány ban az idegen vándor. Ugyanis 
sajnálatos, de elvJtázhatlan tény, hogy sok káros, 
mielőtt a hatósághoz vagy annak közegé~lez for
dulna, a babonához folyamodik tanácsért. Igy tör
ténik azután meg, hogya hihetotlen 1ambasággal 
«megállapltott»* ismer?sét jelöli meg tettesként a 
hatósági közeg előtt. Ugyeljen tehát nlÍnden csen
dőr, nehogy ilyesminek felülve, tévútra vezette ss e 
magát. Feltétlenül tudja ki mindig a panasztevótől, 
hogy minek alapján gyanakszik a megnevezett 
egyénre, nehogy hiszékenysége miatt körmét meg
égesse. 

Fontos szerepet játsúk az "előjel» is. 
Az első találkozásokhoz (előjelekhez) mint min

den nemzet bűntettesei, úgy a hazánklJeliek is 
szinte mindig következtetéseket fűztek. Fatális 
jelentőségűnek tartották és tartják azonban ma is 
a vénasszonynyal, pappal, vöröshajú egyénnc:'l vagy 
szürke lóval való "első. találkozást. Ezeknél csak a 
szembehozott üres kopOl"sÓ vagy temetés jelenthet 
még rosszabbat. De viszont fiatal leánynyal, zsidó
val, kéményseprővel, de különösen czigánynyal való 
első találkozás a legjobbat jelentett. '1'ényleg van
nak bűntettesek, kik annyira babonásak, hogy ily 
baljóslatú előjel miatt visszatértek bünös vállala
tnkról azon meggyőződéssel, hogy különben elfo
gattak volna. 

* Pl. Porcsalmán egy 0116n libegő rosta szolgál e czélra. 
melybe kilencz darab forgács, egy féRíí és kefe van téve. 
Ha megmozdul a rosta vall1mely kiejtett névre, akkor 
jelzi, hogy az említett egyén a tettes. 

Tolnában a tettes nyomát kimetszik papit'ból s ezt fel
akaRzlják a kéménybe. E miatt a tettes nem talál nyu
godalmat. Visszatér tehát valami ürügy alatt ahhoz a 
házhoz, a melyben a lopást elkövette. hogy meggyőződjék 
arról, vajjon nem-e gyanúsitják. E tette szolgáltatja azu
tán a káros kezébe. 

Bács-Bodrog megyében már a gyanúba vett tm'helt ujjára 
tesznek egy szitát, mely ha megmozdul. jelzi, hogy az 
illető bUnös, ha pedig mozdulatlannI marad, ártatlan. 

, 
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JI. babonás napok közűl első helyen áll a pénte.I·. 
Ez ép oly fatális jolentőségű, mint a vén asszony
nyal való találkozás. Ellenlábasa a Szent-Györ<Y}' 
napja. Ennek hajnalán szedik a ja"asasszonyok :it 
a temérdek kuruzslószert, miből olyan gyógyszere
ket kotyvaszbnak, hogy a betegnek, ha mástól 
nem, ettől az orvosságtól kell eh'osznie. 

Van azonban még egy csomó babonás napja az 
égnek. Ilyen: az újév, gyümölcsoltó Boldogasszony,* 
nagypéntek, nagyesütörtök,* Szent·lván,* nagy BoI
do.gasszony,* Kisasszony napja,'" l\lindszentek, Szent
l\lIhály,* Lucza, András* és Szilveszter napja me-
lyekhez egy légió jó és rossz hit fűződik. ' 

A legveszedelrne~ebb kétségtelenül gyümölcsoltó 
Boldogasszony napja (IV/7). Ennek előestéjén u"'ya
nis a románok tüzet szoktak rakni kerti ükben, ~ert 
atMI bő gyümölcstermést várnak. Be sok ember 
~aradt már hajlék nélkül e balga szokás miatt! 
Ig?, a többek közt Gyertyános községben 1889-ben 
~zmtén. t~,bb épület, ég~tt le az ,őrizetlenül hagyott • 
aldozah tuz elharapodzasa folytan.** l\,likor az örs
v~zet~ a bűnös károst figyelmeztette, hogy ne 
hodoljon eme eszteIon szokásnak, keleti nyugalom
mal "álaszolá : «l.\.luszáj uram jövőre is tüzet rak
nom, mert a nélkül nem lesz jó termés)). 

Kritikus azonban szent Ivúnnapja is, mert némely 
helyen, szokásban van az úgynevezett «jánosfa» 
meggylljtása.*** Igaz, hogy ez, mint pl. Német
prónán, nagy. ünnepség közt megy "égbe, de azért 
megtorténhetlk, hogy egy kis gondatlanság esetén 
felulhet a «veres kakas» a házak tetejére. 

KŐ"'1r vidékén a nagycsütörtök napjához szintén 
e~y . oktalan hi~ fűződik. MegdolJálják a zsidók 
haz alt, hogy «dus. termés legyen. 189t·ben Kápol
nok-Monostoron 10 román legény, részhen II bal-

* GÖl'ög-orosz naptár szerint. 
** Btkv. 4-i!5. §. 

*** 1879. évi XL. t.-cz. 141. §. 
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hiedelem, részben pedig a Krisztus kínszenvedéséről 
meghallgatott prédikáczió hatása folytán, majdnem 
agyonkövezte a ház tulajdonosát is.* 

A bab(más napokkal majdnem egyenlö jelentősé
gűek a babonás azámok. 

Rendszerint a páratlanok ózerencsések, de neve
zetesen a 7, g és 3·as szám, míg a 13·as maga a 
kész veszedelem: a halál. 

A 7-es zsidó szám. A nép a szerencsét fejezi ki 
vele. A kincsásók ezért leginkább 7 tagból alakul
nak, egy éjjel 7 ásónyomot dolgoznak a .hét meny
nyei zár» imádság elmondása alatt és szerintök a 
pénzt a földből a legsikeresebben a hetedik gyer
mek emelheti ki, különösen, ha az hét éves. 

A g·es szám a kuruzslásnál játszik kiváló szere
pet. Sok betegség és nyavalya lesz kilenczféle fűből 
vagy undorító anyagból készitett szerrel kezeIve, 
az orvosság kilenczszer bevéve, a kúra kilenczszer 
kitartva stb. 

A 3·as szám leginkább a mesék országában jut 
érvényre. 

A babonák birodalmában bőven tenyés7.nok .álla
tok. is. 

Macska, bagoly és denevér voltak a boszorkányok 
kedvenc z állatai. A macskán kivűl akigyónak, 
gyíknak és békának, nemkülönben a sasnak általá
ban jó, mig a hollónak, szarkának és varjaknak az 
úgynevezett .akasztófa·madarak»·nak rossz jelentő
ség tulaj donittatott. 

Parasztpuskásaink, különösen a románok, nem 
egyszer mesélnek hajmeresztő történeteket óriási 
medvékről, vadkanokról, farkasokról, sőt agyon
lőhetetlen nyulakról. Hogy az ily szörnyetegekről . 
elhiresztelt mesék mily végzetes hatással lehetnek 
a legbátrabb emberre is, azt a többek között Keme
chey Jenő jeles irónknak irodalmilag nevezetes 
.Bagye Juom-ja bizonyítja. Az a vörös-barna med-

* 1879. XL. t.-cz. Hl7. és Btk. 421. §. 
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vévé testesült ördög, mely az első halálos lövés 
után még egy ugrást tesz, hogy azután összeessen 
Schwarzenberg előtt, kit e pillanat alatt kiállott 
félelem miatt a fekete· sárgaság ellepett s reá néhány 
nap múlva meg is halt. 

A rovarok közül a kőrisbogár érdemel említést. 
A reánk nézve jelentőséggel nem bíró babonás 

kövoket átugorva, nézzünk szét a boszorkánykert
ben, melynek füveiben és fáiban hagyta Isten az 
orvosságot, népünk hite szerint. E növények ezerei 
közül csak azokat ismertetjük meg, melyeknek a 
bűnözők különös csodaerőt tulajdonítanak. 
Első helyen áll a csodafű (Datura stramonimn, 

Csattanó maszlag, csattanó, dögfű, maszlagos redő
szirom, poczafű, pukkanó, töviske disznó, tövisalma 
stb.) ez a szépvirágú, de minden izében rendkivül 
mérges paraj. Utána következik a nadragulya. 
(Atropa belladonna. Farkascseresnye, bolondfű, álom
hozófű, bolondító csalmatag stb.) A javasok és 
kuruzslók, továbbá a czigányok ma is százféle baj 
ellen használják. Előbbiből készítik javasasszonYRink 
azt a varázskenőcsöt, melylyel ha bekenik hónalját 
annak, a ki repülni akar, - el is repül a másvi
lágra, hová tánczolva duhaj jó kedv közt követheti 
igen könynyen az, a ki meg a másik paraj ból koty
vasztott csodaszert veszi be. 

Nem kevesebb népszerűségnek örvendett a tolvaj
és rablóvilág körében : a vasfű. (Verbena officinalis. 
A nép nyelvén: zámyítófű, lakatfű, galambfű, 
szentfű, keserűfű, csaba-ir, aszászoknál : sprung
gras), melynek az a csodás tulajdonsága, hogy ha 
vele bármely lakat vagy zár, a rabokon lévő vas 
vagy a legelésző lovak lábain a béklyó megérinte
tik, az magától kinyílik, illetve leesik. 

A rábaköziek azonban csak annak a vasfűnek 
tulajdonítanak csodás erőt, melyet a harkály keres 
meg abból a ezéiból, hogy a fészke nyílásába. vert 
dugót eltávolitsa.. 

Ezért különösen az enyveskezűek czégének betö-
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l'~,ssel foglalkozó t~gjai fölhasították tenyerükön a 
b,?rt, ez alá bete~tek annak a bizonyos «igazi. vas
f~nek levelét, mIre behegesztették a sebei azzal a 
bIztos megnyugvással, hogy ezentúl minden lakat 
vagy zár kinyilik kezük érintésére. 

Szerencsét hozó fű a négylevelű lóhere is. 
A szentelt helyeken (templom mellett a czin

te,rm~n) nőtt füne~ szintén bűvös erőt tulajdonít a 
koznep. A «rontas» által meabetegedett marhát 
szokták vele megfüstölni, hogy ~ bajt elkergessék. 
E hóbortos szokásnak is megitták már keserű levét 
mert vigJ'ázatlanságból tűzvészt idéztek elő. ' 

* * * 
Ezen általános balhiedelmek után felsorolok a 

«kedvencz babon~k» közül néhány oly szokást, mely 
ha esetleg nem IS büntetendő, de azért ismerete 
értékkel bir a nyomozó közegre nézve. 

Az alföldön egy korcsmáros a kollegájának ajtó
~élfájából a,zért, vágott ~~ egy jó nagy darabot és 
ast a el saJat haza ajtajanak küszöbe alá, hogy a 
vennégek mind hozzája járjanak. 

l\láramarosban elloptak a temetőből egy kel'esztet 
és a patakba sülyesztették, hogy a szárazságot 
\J napi eső váltsa fel. 

A kalotaszegi leányok újholdkor mézet lopnak 
abból belekevernek a szeretett legény ételébe, hogy 
felébreszszék szerelmét. 

A tűz terjedésének meggátlása végett több sze
m~rmet sértő szokás dívott. 

,Igy pl: Hosszufaluban, midőn tűz támadt, egy 
haz tulajdonosa akkor, mikor II. lángok már aszom. 
széd házat pusztították, hirtelen levetkőzött és mezí
telenül futott háromszor háza körül, mert hite 
szerint csak ekként tudta megmenteni a leégéstől. 

,Akad,t l;tár olyan bolond is, a ki a disznóperzselő 
pls~kafat ugy melegen bedugta a ház .üstökébe», mert 
elhItte azt a mesét, hogy ezzel elűzheti a patkányo
kat. El is tíínt valamennyi, mikor a ház porrá égett. 
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N em egy ruth én asszony halálát idézte elő az II. 

hajmeresztő szokás, hogy ha a szülés sol{áiO' húzó
dott nála, hónaljánál fogva egy a aerendál'~ me"
erősített kötélre felhúzták, úgY8zólvá~ felakasztották. 

Somogymegyében egy «szemmel meO'Yert» "'yer
meket lábainál fogva egy létra összes fOhin, ~Iőbb 
alulról ~elfelé, azután fölülről lefelé halacha, addig 
dugdostak át, ~jg bele nem halt. .Isten is úgy 
akarta; orvos ugy sem segíthetett volna baján)) _ 
mondották a szülők. 

Bács, kolozsmegyei faluban egy oláh asszony meg
halt gyermekágyban. A csecsemő\'el kiszívatták a 
holt anya tejét és e közben egy szalmaszálat dllatak 
a halott fülébe s azt sugták neki, hoay viaye m~gá
val árván maradt gyermekét. El is ~itte." 

A délvidéken hiszik, hogy az, a ki a vele talál
kozó rácz pap előtt kiköp, pénzt talál. Sok suhancz 
hátát megtapogatta már e komiszsáO'ért a rácz pap 
botja, de azért alig okultak. " 

Lugos-vidéki román bűnösök, az úgynevezett 
«un sore de politib , zsírral kenik be homlokukat 
hogy a csendőr vagy biró által leendő kikérdezte~ 
tésük alkalmával «jobban váltson eszüb. Bizonyára 
nem végez haszontalan munkát az a csendőr, ki a 
gyógyszerészektől e kenőcs vásárlók neveit megtudja. 

Van olyan babonás ember, ki áldozásközben . a 
szentelt .ostyát z?ebre rakja, mert hiszi, hogy ez 
n;eg fogja ,:édem ,egy hamis eskü következményei
től. NémelYIk penlg ugyanezen ezéiból hüvelyk ujját 
behajlítja az eskütételkor. 
,Egy~s orvvadász az áldozáskor szájába vett ostyát 

kiemelI, gy<;>lcs ruhába teszi s meglövi. Agyolcsnak 
egy paránYI foszlánya a fojtás közé téve, elegendő 
aztán arra, hogy lövése biztos legyen. 

Az az ártatlan hit, hogy aki húsvétkor a templom
ból leghamarább érkezik haza a szentelttel, annak 
lesz legnagyobb szerencséje a vadászatban, nem egy 
orvvadászra hozott veszedelmet. 

* 'fo 'fo 
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A most felemlitett népszokásoknál és balhiedelmek
nél sokkal ártalmasabbak nemcsak közerkölcsiségi és 
egészségügyi, hanem bűnügyi szempontból is azok 
a babonák, melyekből a csalók és szélhámosok min
denféle fajtája táplálkozik a balga nép h iszékenységén_ 

Dolgozatom keretét messze túlhaladná, ha ezen 
bűnös üzelmek mindenféle fajtájára és vészes követ 
kezményeire akarnék kitérni_ Azért e helyt csak a 
legkárosabbról : a kW'uz8lá8ról,* erről a boszorkány
ság körébe belevágó tilalmas és veszedelmes mes
terségről óhajtok csak száraz tényeket felsorolni . 

Nincs talán még egy ország, a hol annyi paraszt
bába, javasasszony és kurllzsló lenne, mint nálunk. 
De ennek meg is van a maga oka. Népünk annyira 
bolondja a boszorkányok régi titkos tudományát 
örökölt vén javasasszonyoknak, hogy azoknak titok
zatos gyógymódjában (seppegésében, suttogásában, 
kántirolásában, kenegetésében, ráolvasásában vagy 
ráimádkozásában) jobban hisz, mint a leghíresebb 
orvos tudományában. Ha ezenkivül még végig tekin 
tünk a .pokolkonyhájukrólt kikerülő gyógy- és 
varázs-szereken, valóban csodálkoznunk kell, hogy 
alkalmaztatásuk következtében több szerencsétlenség 
nem történik. De ba «bajba» kerülnek is ezek az 
«augyalcsinálás. és .magzatelhajtás. nagymesterei, 
rendszerint kimásznak abból, mert a nép, titkos 
hatalmuktól való félelmében, ritkán tanuskodik elle
nük. Ma is vakon hiszi népünk, hogy amint meg
tudják gyógyitani az embert és állatokat, éppúgy 
megtudják orontani>, a gyermekeket pedig .szemmel 
megverni. vagy «megigézni •. 

Hogy ezek a lelketlen kullancsok mire vetemed
nek és néha mily irtózatos tanácsokkal szolgálnak, 
azt élénken jellemzik az alábbi esetek. 

* Lásd 1879. évi XL. t.-ez. 9~. §., 1876. XIV. t.-ez. 
43. §., 1871. évi 18644., 1875. évi 26033., 1876. évi 49399., 
1884. évi 150/VIII. és 5991., 1901. évi 1Hi551. Belügy
miniszteri r endeleteket. 
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Máramarosban mintegy 30 évvel ezelőtt bör tönöz
tek be egy vén javasasszony t meg egy temető.es<'lszt, 
mert az eltemetett kis gyermekeket kiás ták és test
részeik ből kuruzsló orvosságokat és varázs-szereket 
készítettek. 

1904. évben Németországban történt, hogy egy 
szolga egy öt hetes gyermeket ásott ki, mert a 
kártyavetőnő azt jósolta meg neki, hogy ceak akkor 
tehet szert gazdag menyasszonyra, ha ily gyermek 
ruháját megszerzi. 

Körtvélyes pusztán mult év november havában 
itatott meg egy kuruzslónő egy 16 éves leányt valami 
csodafolyadékkal, azután betette az erősen kifütött 
kemenczébe, hol megfuladt és összeégett. 

Valóban legfőbb ideje volna már e gonosz faj
zatot kiirtani. 

* * * 
Ezek után azokról a babonákról emlékszem meg, 

melyek a pogányo, illetve boszorkányvilágból szakad
tak ránk. 

Közülök mindenesetre legrégibb a vél' bűvös ha
tásába vetett hit: a vérbabona. E babona keletkezése 
az ókorban dívó emberáldozatokra, valamint azon 
ősrégi balhitre vezetendő vissza, mely jóslásra és 
kuruzslásra használta a csodaerővel felruházott, 
kiváló becsű embervért. 

A vérrel űzött babona, még napjainkban is a leO'. 
k~lönbözőbb módon meg:r;>.yilatkozik és szörnyű bű~
tellyeknek lehet forrása. Igy erednek gyilkosságok, 
sírfelhállyásOk, leányfertözések, embereknek boszor
kánysággal és vámpirsággal való megvádolása, úgy
szintén vérontás rejtett kincsek feltalálására. 

B sötét babona színmagyar népünk hitébe is be
fészkelte magát. Káros hatása azonban, néhány jelel'l
téktelenebb kihágás kivételével, csak a vérvád* 

" A zsidók ellen emelt azon vád, hogy keresziény gyer
mekeket meggyilkolnak és vérüket vallási czélokra külö-
nösen a húsvéti laska sütésére felhasználják. ' 



tekintetében táplált álhit következményeiben érez
hető. De sokkal yeszedelmesebb köyetkezményekuen 
nyilvánul meg e· babona görögkeleti népünk éR 
czigányaink hitében, hol yalóságos külön kultusz szá 
domborodik ki. 

N épünknek az a babonás hite, mely az állati és 
emberi testrészeknek, de különösen a vérnek büyös 
erőt s csodás hatalmat tulajdonít a következő bün
tetendő szokásokban nyilvánul meg: 

Az igen hasznos c1enevért (szárnyas vagy pupegeret) 
nemkülönben a baglyot kiszegezik a ház ajtajára, 
hogy szerencsét hozzon.* 

Néhol azért fomák meg a fecskét, hogy kivegyék 
szivét, mert ennek. az a tulajdonsága, hogy nem 
hagyja elaludni azt, kinek párnája alá c1ugják.** 

Az alföldi legények a bubos banka nyelvét kitépik 
s hónaljuk alatt hordják, miáltal hitük szerint, 
legyőzhetetlenekké vájnak a verekedésben."** 

Némelyik szász paraszt, hogy testét semmiféle 
fegyver ne fogja és golyó át ne járja, fiatal nőstény 
vakondok szivét hordja bal karján.+ 

A legkárosabb jellegü balhit azonban a «vérvác1 ,) 
a zsidóknak ritualis gyilkossággal való megvádolása. 

Hogy ez a pogánybabona mily sulyos büntette he 
ragadta népünk egy részét, bizonyára még sokak
nak élén k emlékezetében él a tiszaeszlári esetből 
kifolyólag (l8~':2 I . 

oha befolyástalan neves tudósok történelmi 
adatok alapján kétségtelenül beigazolták, hogy a 
zsidó vallás sehol é$ sohasem követelte a keresztény 
gyermekek halálát, mindazonáltal a vérbabona él 
és szinte kiirthatlanul befészkelte magát népünk 
lelkébe. 

* 1879. XL. t.-ez. 8G. §., 1894-. XII. t -ez. 95. §. és 1901. 
:'14655. Földm. m. rend. 

** 1894. XII. t.-ez. 57. és 95. §. o) pont. 
*** 1894. XII. t.-cz. 95. §. o) pont. 
t 1879. XL. t.-cz. ~6. §., 1894. XII. t.-cz. 95. §. és 190J. {'vi 

24655. Földmivelésügyi m. l'endel. 
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A~ ~lvi~ázhatlan tény, hogyavérbabona behatolt 
a zSId~k eletébe, ~ert a zsidóságra is hatott kör
ny~z~ten.ek babonaJ_a. I€fY ,~zután m~gtörtént, hogy 
a zSI,dók e .~abona8 hz/bal, - tehat nem vallási 
czélbol ,- kovettek el gyilkosságot, akár csak a 
keresztenyek. 

A legu.tóbb Ko~itzon (1900. márczius 11.) elkö
vetett, gyII~oss~g m~Htó oka is, - melyet az ujságok 
egy resze ntuahs gYIlkosságnak fujt fel -- valószinü
leg ilyfajta babonában keresendő. 

. ~zigány.~ink és népünknek bünözésre hajlammal 
bIro kIS toredéke azonban már va.kon hisz a vér 
n~mkülönben a hnllarészek büvös erejében, külö: 
nosen ha az gyermektől származik. 

E balhit, illetve csodáshatalmu fekete talizmán ok 
közül elsősorban bemutatom azokat, melyek sze
ren~sét ~ozna~, birtokosukra, vállalkozását (t. i. a 
lopast) ,bIztosítJak és mindenféle bajtól megvédik. 

Igy altalános~n elterj,edt hit, hogy aki élelmi
szert akar lopn~, az hasItson bal kézfejére eay kettős 
ker?szt~t s .. a kIbuggyanó vért nyalja fel. Ekkor a 
lop~s sIkerul és az ételeket nyugodtan elfogyaszt
hatja. 
~ég nagyobb Rzerencsét biztosít valami leány 

első haVI vére. Ha ezzel a tol vaj bedöl'zsöli lábait 
egés~en a bokáig! mél? betörésre is reá szánhat ja 
magat, mel't addIg mIg a vér lábail'a tapad fel-
fedezés ellen is biztosítva van. ' 
.18~1. deczembel' 4-én Nadabula (gömörmegyei) 

ko.zsegben a tót parasztok ogy ilyen véres lábu 
cZIgány t ~ogtak el. E különös felfedezést a parasztok 
~em tu~tak magukna.k ,megm~gyarázni. Végül azt 
"ondolt~k,. ~og~, a cZI~any gYIlkosságot követett el. 
~ falugI b11'o elott aztan azt vallotta a moré, hogy 
ll;sz~ggatásának gyógyítása végett dörzsölte be 
labalt vérrel. Erre szabadon bocsátották de a 
következő éjjel a szomszéd faluban: Betlé;en két 
levágott disznót lopott el. 

Az előbbivel egyenrangu csodaszer: a betegágy-

18 
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. orrá száradt vére. Wlislocki 
ban meghalt asszon~ p . , .. okkal vándorolt 

élt l ogy mIkor a cZlgany , 
H. besz e, l ódt 'l h' om mértföldnyire az orszag-
1883-ban. Homor ~ ar ivalók elfogytak. Ekkor 
uton megakadtak. k:al ~n.;-árj hozok én mindjárt 
a vajda ezen szava . k t Néhány óra mulva 
li.bákat~, elhagyta.lt\~~:ar.r~időn e fölött Wlislo('ki 
Vlssz!"tert p~gy l~o t ki a vajda büszkén egy fasze
csudalkozasat fejez t n~ki miközben megjegyez~e: 
lenczét ~utatott fe é r~l bedörzsöli, annak mm
.A ki UjjaIt ez~n v_ rpor 
denféle lopás slkeru~ .• _ . ányok ugyanezen porral 

A dél-magyarorszagl c~~~ küszöbét azon háznál, 
hintik be a k~pu lvaf~r:~k lopni. Ezt a port: szökő-
honnan valamit e a 1 h" 'k 

h t ád' praho-na,) IVJa. " t 
pornak ( u y. l. l behintett gyertyat ege 

Az a tolvaj, kl e P~[l~:t me lepetéstől. 
lopás közben, nem ta " ';ányok halva született 

Az észak-magyarOl'szagl eZl ., ak néhány csepp 
gyermek véré~ől, en::elt~~;t;na zsirjából' készíte
véréből, két kulon ne , t E siert csak szt. János 
11ek magu~na~ t:l1zr-an fŐzik és abedörzsölésnél 
vagy szt. 'Iamas JJe en 
ráolvasásokat mondanak. (B' cs-Bodro" megyében) 

1887 -ben Monostorszegen . . . a csapato"t midőn az 
é t k egy vándor CZIgany , . ' 

tetten r e,.. t t lt·· -ték Az ügyben nyoll1o~o 
ottani szatocsuzlete e. or . us kenőcsöt talál van 
(lsendőrőrmeste~ v~la~l t g~~~~r titkának elárulás ára. 
náluk, kénysz.entet e o (ef ~', kutya háj ából, halva 
Ekkor sült kl, hogy, a,zbő~ ~:kete tyuk szivéből és 
13zületett gyerme~ ;,ere It' 6sszekotyvasztva. TnlaJ
kevés bellad.onnabol vo a kit ezzel észrevétrenül 
donsága ped~g az volt, h~~lo hassák, mély álom~a 
bekennek. a~ert.' hl~gYt~ :ü ~zt mondotta az egyIk 
merül. Bll'ól klh~ g~. asn lvesztette büverejét, Ulert 
czigány, hogya, enocs ő~ valamelyike megkóstolta. 
mikor főzték, a Jele~lev k I ribmakónak) nevezIk . 
E kenőcsöt halálkenőcslne, \m

k 
eaz a "yertya, mely 

'k t b' t 't a to vaJna . b , , 
81 er IZ OSI h l "l tett ikrek vere' fehér kutya zsirjából és a va szu e 
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ből készül. 8őt a tolvajt láthatatlauná te~zj, de csak 
akkor, ha munkája közben az égő gyertyát bal kezé
ben tartja. 

A ki e zsiradékból egy keveset eszik, az Szt. János 
és újév napján megpillantja a földalatti kincseket: 
a ki pedig bekeni talpát, az nesztelenül járhat, 
mikor lop. 

Vörösmarton egy vándor czigány 1890- ben egy 
paraszt asszonynak, ki holt ikreket szült, 4 krt 
fizetett minden csepp vérért, melyet a hullákból ki
eresztett. 

Az a hit is el volt terjedve, hogy aki akasztott 
ember véréből iszik, a legsötétebb éjjel is a legkisebb 
tárgyakat éppúgy észreveszi, mint nappal. 

Roska Lajos czigány, ki 1885-ben egy akasztásra 
itélt gyilkosnak Nagyszebenben történt kivégezésé
nél segédkezett, ivott a hulla véréből, mit kendermag
főzettel vegyített_ Néhány óra mulva nehéz beteg 
lett és halálos ágyán bevallotta az orvosnak tettét_ 
Két napra reá meghalt. 

A 9 hétig sírban feküdt hulla balhüvelyk ujjából 
készített gyertya világa mellett mindenki mély 
álomba merül, csak a tolvaj nem. 

Ugyanezen tulajdonsága van a méhmagzat kis 
ujjainak, ha azt a tolvaj lopás közben az asztalra 
teszi. 

Ez a babona a román nép ajkán is él. 
Legutóbb 189B-ban Oroszországban történt, hogy 

egy 12 éves gyermeket azért gyilkoltak meg, hogy 
zsírjából ily tolvajgyertyát készítsenek. 

A kereszteletlenül elhalt gyermek csontjainak azt 
a hatást tulajdonítják, hogy a kit e csontponai 
megétetnek, az annyira érzéketlenné lesz, hogy nem 
tudja ki és mit lop el tőle. Ha pedig a tolvaj a 
halva született gyermek kis ujját megeszi, lehe
letével a lopás szinhelyén alvó embereket olyannyira 
elkábít j a, hogy azok a legnagyobb zörej re sem éb
rednek fel. 

A szerb vándor czigányok faszelenczében, lopott 

18* 
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'llatból származó porrá szárított. vért, az úgy~ev~i 
:ett utánvonási port, (palalpisdl tal~:~~ !r: á~ia
hordják magukka,l, azer~, hogy e . 10 ásaik 
tokat is maga utan csaljon, vagyIs, éhoghY. b~ rő-

. 'k 'T k Csak az a v r Ir uve ezentúl IS SI eru Jene. , l' b' knál a bal első 
el mely az állat bal-, negy ti. ua k' r b' ejtett keresztalakú metszésből csor?ott 1_ 

~z o~lopásra kiszeme~t áll~t takarmányát ezert eleve 
b okták e porral hmtem. 
e~Cf ol an rongy darabka, melyre akasztott em: 

ber:é1- brr csak egy, csepp vére száradt, a tolvaj 
kíderítését megakadalyozza- b 

Hasonló erőt tulajdonít~nak az akasztott em er 
kötelé nek vagy ruhadarabjának .. .. 

Az akasztott ember balkezének kozépuJJa. nalFt 
. d emü vállalkozást blZtOSI_ 

~e~:fgc::1g~fZa ss:~~o~~~ hiszik, sőt ~itol.dják azzal, 
h a tolvajt nem veszi észre senkI, mIkor lop_, 

Os gy ét b' tosit a denevér és a láthatatlansag 
zerencs IZ b k··t l él"k egyes erejével hat az akasztott em er o e e, v l . 

bünözőink h 'b ~ gtak el C k a mult év deczember ava an o 
sa. lénmegyei hirhedt fegy-

Erdőhorvátlb:n ,,~g:L z::~ztott ember kötelét viselte 

:::;te1~:0~:r:~~~ és azonkívül egy a.enevért ho,rdot! 
á '1 Beismerése szerint 40 betoréses, lo~ast 

ma~bn:ú'lyosabb büntettet követett el az utobbl éV~f
~~~ Mivel elfogatását most is egy véle~l~n ese y 

:t tte elő nincs mit csodálkoznunk a folott, hogy 
segl e , ,. . b" .. h talmában vakon hitt talizmanJal uvos a. . - . o 

Fel említünk végre egy Szeged-:'ldékl tolvaj ba~i: 
nát. E szerint a tolvaj megmetszI tal~á~ .és • .;, X 
f l ó vérrel e szavakat írja fel papIrI a. - . 
o y lmit • E papir a lakat lyukába dugva, auyx_anogx.ve . 

kinyitja a zárt. l k t 'rt 
Vannak azután olyan csodaszerek, me ye e aze 

hagy vissza a tolvaj, hogy a lopás felderítését meg-

akadályozza. lőtt b á ék 
Ez okból akárhány czigány, mie em szn 
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vagy betörne valahova, a közelben el végzi szük
ségét. Mig a rakás meleg, addig meglepetéstől sem 
tarthat. Ha ezenkivül arra is törekszik, hogy a lopott 
tárgyat zavartalanul élvezhesse, visszavonulásakor 
behinti a rakást (őrző-feris) a szökőporral. 
. E babona egyéb gonosztevőknél is el van terjedve_ 
Igy most 3 éve történt Nagyváradon, hogy két 
tettes egy leányon erőszakot tett, azután megfojtot
ták, majd szükségüket a szinhelyen végezve, el
menekültek 

Ha nem is tartozik szorosan ide, mégis felemlítem 
I egy segesvári. tolvaj ama szokását, hogy minden 

lopás a alkalmával elvitt a helyszinről egy ajtókilin
cset. Elfogatásakor beismerte, miszerint azt hitte, 
hogy a kilincsek megakadályozzák kiderítését. 

Az erdélyi czigányok szintén használják az után
vonási port, melyhez azonban saját vérüket elegyítik. 
E vegyítésből keresztet és föléje pontot rajzolnak 
azon helyre, honnan valamit elloptak. 

Jegenyén 1891-ben találtak ily jelet egy czölöpön, 
mely helyről néhány órával megelőzőleg a czigányok 
hámot loptak. 

.Az üldözők megtévesztésére a menekülő magyar 
cZlgányok közül sokan futás közben balkezüket kissé 
megvágják. a kibuggyanó vért bármily tárgyhoz 
kenik és előre sietve mondják: "Szólj értem!1) (Pan 
pro manI) 

A gyanu elhárítására ugyancsak az .utánvonási 
pol'» szolgál. Ebből be kell kevéssé a csendőrt vagy 
a törvény embereit hinteni s akkor azok mindjárt 
másra fognak gyanakodni. 

Ugyanezen por a saját vérrel összevegyít ve és 
néhány csepp belekeverve annak az ételébe, kiről a 
tolyaj feltételezi, hogy őt elárulhatná, baráti érzel
meket kelt föl abban. 

Betegség ellen is vannak óvszerek. PL az akasztott 
ember gyürüs újja_ A 7'ontás ellen pedig a szökőpor 
hasznáL Ezt következő esetben alkalmazzák. Ha a 
czigány egy élő állatot lop, melyről azt hiszi, hogy 
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arra ráolvastak valami varázsigét a lopás ellen, akkor 
mielőtt az állatot leöli, hogya hús élvezete által 
esetleg meg ne betegedjék, annak ivóvizébe szökő
port vegyít_ 

A felvidéken letelepedett czigányok, hogy a kör
nyék házait a tűz ellen biztosítsák, élő harkály 
madarat ásnak e1.* 

A Királyhágón túl erősen tartja magát az a babona, 
hogy ha a lovat akasztott ember fülével, ujjával v~gy 
ruhájával megdörzsölik, akkor az meg fog hizlll, a 
szőre csillogó fényt nyer_ , I 

A nagyajtai járásban 1889-ben egy oláh legény e 
balhittől hajtva vágta le egy öngyilkos fülét_ 

A szászok és románok mesélik, hogy némelyik 
korcsmáros az elromlott pálinka megjavítása végett . l 
a hordóba akasztott embernek egy ujjperezét vagy I 
gunyája (ruha) egy darabját tette. 

* *- * 
A vérbabona nálunk néha különleges kultuszt is 

szolgál. Ezért azoknak kidomborítása végett meg
ismertetem a népbabona azon alakjait, melyek titok
ban és sötétben még most is gyakorolják azt a 
szörnyií hatalmat, melyet a vallási fanatizmus által 
megmérgezett képzelet nekik tulaj donít. 

Megkezdem a legyeszedelmesebbel: a b08Z0?'-

kánynyal. . 
Noba még dicső Könyves Kálmán királyunk ki

adta a jelszót, hogy «boszorkányokról, minthogy 
nincseneK, szó se legyen .. , mindazonáltal még szá
Zfl.dok mulva, ha nem is oly őrületes mérvben, mint 
Német· vagy Spanyolországban, de nálunk is élénken 
gyultak a máglyák s miíködtek a kínzó kamarák_ 
Az utolsó áldozatot 1745-ben égették meg Nagy
károly ban. Igaz, hogy ezzel megszünt a szellemi 
sötétség hatalma, de azért, fájdalom, a boszorkányhit 

* 1879. XL. t.-cz. 86. §., 1894. XII. t.-ez. 95. §. és 1901. 
évi "!4655. JTöldmivelósügyi m. k. l'endel. 
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nyoma napjainkban is kisért. A tudatlan nép azon 
veszedelmes jelleg-ií bajokat, melyeknek keletkezésére 
nézve magyarázatot nem talál, a boszorkányok mun
kájának tulajdonítja. Benső meggyőződés ből hiszi, 
hogy e gonosz teremtések elköthetik a férfiak erejét, 
elapaszthatják az asszonyok termékenységét, meg
ronthatják az embert és állatokat mindenféle beteg
séggel; elfoghatják az esőt és aszály t támas7.that
nak, stb., stb. Különös-en növeli e balhit veszedel
mességét azután ama körülmény, hogy a balga ember 
az ellenszert babonás úton keresi s ezért sokszor 
csupa butaságból föltartóztathatlanul rohan a sötét 
veszedelembe: a halál karjai közé vagyo. börtönbe. 

A mult század 70-es éveiben egy magyar paraszt 
azon hihetetlennek tetsző rögeszméből ölte meg a 
boszorkányokkal czimboraságban álló feleségét, mert 
azt hitte, hogy azalatt míg aludt, felesége egy haj
szállal lekötötte erejét és ezért házaséletre képtelen 
és tehetetlen lett. 

A boszorkányhit különben még Amerikában is 
virágz~k. Csak 1889-ben lőtt agyon egy asszony 
valami Robinson nevü boszorkánymestert, kiről a 
tárgyaláson azt állította, bogy őt betegséggel meg
rontotta s ekként szabadulhatott a babona hatása 
alól. Az ily mííveletek különben ma már a hipno
tismus és suggestió tudományos fejtegetésével némi 
magyarázatot nyernek. 

Elismert hires boszorkány-fiókák: a kolera és 
tifusz. 

E két ragályos nyavalyától irtózatosan fél minden 
nemzet népe. Szinmagyar népünk talán az egyedüli, 
mely ha félt és különös úton próbált ellene vétle
kez ni, de soha égbekiáltó butaságra nem vetemedett. 
Ami e tekjntetben nemzetünk rovására felhozható, 
azt is román testvéreinknek köszönhetjük, mint erre 
később ki fogunk terjeszkedni, 

De térjünk vissza a kolerára. Mikor Stary-Multán 
oroszországi faluban 1892-ben éhinség és tifusz ütött 
tanyát, a nagy csapáson kívül különösen az a hir 
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rémítette el a népet, hogy a kolera is be fog köszönni. 
Erre a nép hite megrendült vallásában. Természet
fölötti hatalmakban 'kezdtek hinni s ezek kiengesz
telésére törekedtek. Egy a világban teljesen egyedül 
álló parasztot, kinek még barátai sem voltak - a 
kÖ7.ségbázához hurczoltak, ott levetkőztették és lábai· 
nál fogva felakasztották egy szobagerendára. Azután 
késekkel addig szurkálták, míg lassan elvérzett. 
A kifolyó vért összegyüjtötték s megitták, tüdejét 
yalamint a szivét pedig elfogyasztották. Ime a tiszta 
pogánykor. 

Mint említettük, a mi népünk is megrettent az 
utolsó e fajta járványtól. Ez időtájt esett meg, hogy 
Debreczen határában egy pár vakmerő ember agyon 
is ütötte a kolerát egy «kiaszott, töpörödött emberke» 
alakjában. Mikor bevitték a városba, egy szegény 
talián ráismert a szörnyetegben, megszökött maj
mára. 

A bOEzorkánykultusz alá sorolható a vámpi1·hit . 
Ne higyje senki, hogy ezen iszonyu és egyszersmind 

legundorítóbb balhit sirba szállt. Biz az él napjaink
ban is, de járványszerüleg csak a görög hitvallásu 
és a közvetlen szomszéd népeknél lépett fel. Vámpir 
alatt olyan holttestet értenek, mely a sírban él, de 
éjjel kijön abból, hogy élő emberekből drága élt:t
nedvet szivjon. Különösen vérrokonai életére tör. 
Egyiket a másik után támadja meg, mire azok rend
szerint gyorsan, látszólag felismerhető ok nélkül, 
hirtelen elhalnak és szintén vámpirokká válnak. És 
ha ezen vérszopó hullák mellét és szivét át nem 
döfik, fejét le nem vágják sirjukb!Ln, kipusztítanának 
nemcsak egyes családokat, hanem egész községeket 
is. Igy mesélik ezt meghibbant eszü emberek. 

Mikor a kolera: ez a borzasztó fekete halál, 1873-ban 
Belatincz temesmegyei faluban sorra szedte áldoza
tait, a lakosok rémületükben babonás szerekhez folya
modtak. Midőn ezek sem használtak, elhatározták, 

. hogy ama erélyes szerhez nyulnak, melyet 150 évvel 
azelőtt, a szerb határőrvidékiek, hitük szerint, oly 

I 

I 
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sikel'l'el alkalmaztak. Belatinez lakosai e reczepthez 
képest a biró vezetése alatt kiásták, akolerában 
hirtelen meghalt 11 egyén hulláját, azokat egy bé
relt varázslóval felbontották és kivétették a sziveket_ 
Ezeket azután a varázsló·ráolvasások között szét
vagdalták s megevés végett szétosztották. Néhányan, 
a kik a kapott falatot megették, nyomorultan elpusz
tultak, a hiénaeszü varázsló pedig a biróyal és 
néhány főkolompossal a börtönbe került. 

Petrisz község . lakosaira hasonló sors várt. A Ye
szedelmet csak azzal kerülték el, hogy az említett 
varázslót idejekorán pártfogásba vette a biróság. 
Ezért megelégedtek azzal, hogy egy kevéssel azelőtt 
elhalt boszorkányhirben álló öregasszonyt kiás tak, 
ásóvallenyakazták, azután hasra fordították koporsó
jában. 

Hanem ezek már elmult dolgok, de ki tudja, nem 
ujulnak-e meg ismét? Hisz Gácsországban 1870-ben 
és 1873·ban hasonló módon bántak egy·egy holt
testtel. Ezek hazajáró lelkét okozták a kolera-járvány 
kitöréseért. 

Van ennek az undok vámpirhitnek egy modern 
ne\'elésü fiókája is: a spiritizmus. 

Szerencsére, hogy ez a tudományos álarczba buj
tatott csábos rém, mely a szellem világgal, vagyis a 
holtak lelkeivel való érintkezéssel foglalkozik, inkább 
az élet gondjaitól távolabb álló köröket keresi fel, 
mint a társadalom alsóbb rétegeit. Éppen ezért most 
feleslegesnek tartom, hogy a babonaság eme dísz
példányával bővebben foglalkozzam. 

A boszorkány munkájának tartják az aBzalyt is. 
A fel vidéken különös orvosságot használnak ellene. 

Egy szűz leányt lebocsátanak a kútba, hogy az eső 
megeredjen. 

Bzelőtt 30-35 évvel történt, hogy az esőcsinálók 
hóbortos mestersége egy szép leány halálával vég
ződött. A leányt leeresztették abba a kútba, a mely
ről megelőzőleg elhiresztelték, hogy ott tanyázik a 
hétfejű sárkány, a mely mind oda húzta az esőt_ 
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A rémes lllese megölte az agyonijesztett teremtést. 
Mikor halva kihúzták, édes apja, ki megjegyzendő, 
szintén az esőcsinájók közt szerepelt, megőrült. 

A legutolsó .infámis. boszorka, melyet bemnta
tok: a lappantyú. Olyankor, mikor a gazda csodál
kozni szokott a fölött, hogy miért is al)adhatott el 
a tehén teje? az a pásztor vagy belső cseléd, ki 
nagyon szereti a tejet, azt az aljas vádat keni erre 
az igen hasznos madárra, hogy látta, mikor kiszopta 
a tehén tőgyét. 

A boszorkány után a legfélelmetesebb alak a ki
sb·tet vagy a haza járó síri szellem. 

E lelkekről azon hit van elterjedve, hogy azért 
térnek a másvilágról vissza, mivel valami megkez
dett munkájukat be nem végezték, vagy azért, mert 
egy elkövetett vétek miatt nem pihenhetnek és ez 
mindaddig tart, míg büneiket valaki le nem imád
kozza. 

Legutóbb HH)6. év nyarán történt Nag-yc8ergetlen, 
hogy egy oláh om ber a megelőző évben elhalt fele
sége sírját éjjel fölásatta. Indító okul azt hozta fel, 
hogy a hazajáró lélek arról panaszkodott, hogy ha
son fekszik kopol'sójában s ezért meg kellett azt 
fordítania. (1879. évi XL. t.-cz. 123. §.) 

Az ilyen kisérteteket a félelem teremti, de a töb· 
bit rendszerint agazemberek, különösen pénzhami
sítók, tolvajok, csal6k, orvvadászok és halászok esze
lik ki nagy fUl·ranggal, hogy zavartalanul működ
hessenek. Persze megtörténik, hogy aki ezt az 
ijesztgetést kitalálta, már rég halott, míg meséje 
él. Sokszor azután ennek hasznát aknázza ki a má
sok ostobaságán élő gaznép. 

A többek között túl a Dunán ily kisértet járásról 
elhíresztelt helyen egy paraszt évek hosszú során 
át lopott mezei terményeket. Szép kis vagyont gyüj
tött már össze, mikor nyakon csipték. 

Egy másik paraszt fehér lepedőben addig járt a 
mezőre lopni, míg agyon nem lőtték. 

G árdoson egy szerelmes természetü menyecske 
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hütlenségének leplezgetés e végett hfresztelte, hogy 
Amerikában elhalt férjének szelleme éjjelenkint meg
látogatja. Kerülte is a sötétség beálltával mindenki 
háza tájékát. Mult év nyarán azonban váratlanul 
haza került a férj és még a falu végén meghallotta 
a róla keringő hírt. Gyanakodni kezdett feleségére. 
Lesbe állt Ás agyonlőtte a csapodár asszonyhoz fe
hér lepedőben sompolygó kovácsot. A támadt zavarra 
a menyecske meg szökött a házt61 és felakasztotta 
magát. 
Hogyakisértetektől való félelem mily felhábo

rító cselekeuotekre ragadja a babonás embereket, 
arról élénken tanuskodik a sokáczok ama h6bortos 
szokása, hogy egy akasztott embert pofon ütnek, 
mert különben kísértetté válik. (Btkv. 273. §.) 

A szellemvilág legveszedelmesebb alakja: a kincs
őrző lélek. A ki ennek a bálványnak áldozik, az el van 
veszve, mert a csalók serege nemcsak koldusbotra, 
hanem még a börtönbe is juttatja. Sőt volt olyan 
hóbortos bolond is, a ki életével fizette meg okta
lan hitét, mint ali Végszendrőn (Szerbia) történt 
181:12. év április 14-én. Ugyanis e .nap reggelén a. 
vál' mellett egy tüzér altiszt hull áj ára bukkantak. 
Egy pokróczon hevert, torka el volt metszve és a 
szive ki volt tépve. Csakhamar önként jelentkezett 
a gyilkos is: Rac1ulowits Vasilie tüzér, ki a meg
gyilkoltnak jó barátja volt. A megejtett nyomozat 
szerint az eset ekként történt: Ilija, az altiszt, előző 
nap éjjel fel költötte Vasiliet s közölte vele, hogy öt éjjel 
egymásután azt álmodta, hogya váron kívül nagy 
kincset fog kiemelni, d" azért rövid időre fel kell 
életét áldoznia. Egyúttal felkérte mitltán egy 
pokr6czot magához vett - hogy teljesítené kiván
ságát, melyet majd közölni fog vele a helyszinen. 
Mikor odaérkeztek, Ilija felhívta Vasiliet arra, hogy 
ölje meg, gégéjét messe ki s szivét vegye ki, azután 
csepegtesse a vért egy megjelölt helyre, hol azon
nal ásnia kell, mert az onnan kiemelendő vasvesz
szővel és rumos üveg tartalmával meg kell sebeit 
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kenni~, hogy ujra életre ébredjen, mire a mérhetet
len kmcset közösen kifogják ásni s azon testvériesen 
~egosztozkodn~k majd_ Erre Ilija lefeküdt a pok
r.0czra.és Vas~he a meghagyáshoz bíven meg is 
olte. !Illkor azt an hasztalan kutatott a vasvessző és 
ü.veg után, félelem fogta el, kételkedni kezdett a 
slkerb~n. Bemegve t,et~e a szivet vissza, majd köl
togetm kezdette baratJat, de hasztalan az többé nem 
mozdult. Erre iszonyú félelem fogta ~l s visszaro
hant a laktanyába, anélkül, hogy valaki meglátta 
v~~na. A vi~s?álat ~orán ~iderült. azután az is, hogy 
I~lJa megelőzőlei~ tobb alarl'ndeltJét felkérte e botor
sag végrehajtásara, de ezeknek több eszük lévén -
megtagadták kéreImét. 

Ugyancsak Szerbiában történt meg az alábbi szo
morú eset: 

,1899 .február közepén Petrovác községben azon 
hll' ,ter.Je(~t el, hogy,Radován czár kincse Pajkics 
Toso foldjében van elasva. Miután a keresés hasz
tal~n folyt, az egyik kincskereső megjegyezte, hogy 
a Javasasszony azt mondotta, mikép a kincs csak 
akkor kerül elő, ha az egyik ember kutatás közben 
életét veszti. Az egyik munkás észrevéve az őket 
nézegető P~jk~cs ,felesél?ét, in,tett Pajkicsnak, a ki 
megé,rtve tarsat, Igy szolt: .Am legyen, haljon meg, 
van UgyIS ~lég asszony a világon.» A következő pil
lanatban pIsztolydörrenés hangzott és az asszony 
halva rogyott össze. 

. Van azután a magyar köznépnek egy mesésen 
klformált alakJa: a garabonoziás diúk. Erről azt 
bíresztelték, hogy mindenféle rosszat, ragyát, forgó
szelet és Jégesőt küld azon határra, boI nem lett 
jól ellátva. Persze a későbbi századók vándor diák
jai -:- könnrn érthető okból - jónak találták a 
mlsztlkus SZIllt fentartani. De bát minden mulandó; 
~,nép IS megváltozott. S biz nem egyszer ütött a 
Jegverte falu népe a buzaföldek közt ballao-ó sze
gény .. ván~orlegényt agyon, Különben még ';;ost is 
megtortémk, hogy ha valakit garaboncziás diáknak 
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vélnek, bizony sokszor tej és vaj helyett - bottal 
és vasvillával traktálják meg. 

Hazánk legnagyobb részében azonban ennél eay 
sokkalta veszélyesebb balhit uralkodik, t. i. ;:z 
bogy. ba .~ullát szállítanak át a határon, a gabonát 
elven a Jeg. Ez a babona már sok bajt idézett elő. 

Igy 1892. év nyarán Szászfenes község román la
kossága semmi körülmények közt sem engedte meg, 
hogy a hullát batárukon átszállitsák Gyaluba. 
Erre a járőr fegyverrel akart érvényt szerezni a 
törvénynek. De a feldühödött nép a jlÍ-rőrt hirtelen 
megrohanta, lefegyverezte s elkezdette verni. Még 
szerencse volt, hogy a járőr valabogy eJtudott futni. 

Nébány évvel megelőzőleg Kajántó közsé"ben 
történt majdnem hasonló eset. A válságos pill~nat
ban a kiséretben résztvevő gazdatiszt ama szelle
mes ötlettel csillapította le a népet, hogy a gabona 
már úgyis behordatott, tebát jégkártól n~m kell tar
taniok. Ez hatott, s míg csak a kocsi el nem bagyta 
a határt, húzták a harangokat. 
. 18?9. tavasz,án a nagyvázsonyi lakosság szintén a 
Jégkartól valo félelmében erőszakkal akadályozta 
meg a bizottságot egy hulla exhumálásában és el
szállitásában. öt Kropatschek golyó a megtévelye
dettek közül kettőt ölt meg s hetet sulyosan mea -
sebesített, de azért a népet nem "yógyította ki 
balga bitéből még e drasztikus szel' ~em. 

..A Tasn~d és Baja vi?ékiek már,nem tüznok ily 
konnyen ossze a csendőrökkel. Naluk egyszerre 3 
balottat kell átvinni a határon, hogy hitük szerint 
a jég elverje gabonájukat. 

Elértem a határdombboz : a vallásos babonához. 
Ezen balbit már sok embert juttatott a börtönbe, 

de még többet az őrültek bázába. Valóban megdöb
bentő, bogy mily borzasztó és kegyetlen bünose
lekmények alakjában nyilatkozott meg méa a közel
multban is a szomszéd modern államokba~, hol az 
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«istenes Jancsi.-k között olyan is akadt, a ki val
lásos rajongásból vagy tébolyból megölte gyerme
két, hogy föláldozza az Urnak, vagy tagjait meg
esonkíttatta, sőt keresztre feszíttette magát, hogy 
martyrrá lehessen. 

Nálunk is ezrével akadnak olyanok, kik túlhajtott 
vallásos képzelődésben szenvednek, de ha nem is 
vetemednek ily bűncselekményekre, balgaságuknak 
sokszor jól megfizetik a kárát. Száz ingyenélő és 
csaló ámltja el a szerencsétlen hívőket valami .csoda 
történettel», minő: a Mária, a Szentlélek vagy más 
szentek Jelenései, képeknek vagy mennyei irásoknak 
lltbnek megtalálása vagy ilyeneknek meglátása. Bi· 
zony ily «csodalátók. nemcsak egyesek, de sokszor 
a bucsútjáró nép zsebéből is kicsalják az utolsó 
:fillért. 
Űdvösebb dolgot alig végezhet tehát a csendőr 

annál, mintha ily csodahelyeken hirtelen megjele
nik, mert ez is elég arra, hogy az alamizsna-szüret 
véget érjen. 

* * * 
Én is végére értem értekezésemnek s azon ta

~ácscsal bucsúzom el a derék csendőrlegénységtől : 
Igyekezzék a felüg.yeleti körletében elterjedt baboná
kat, ba~hiedelmeket és ebből folyó szokásokat meg
Ismerm, hogy az e téren szerzett tudását a köz
biztonság s igy a közérdek javára előnyösen fel
használhassa. 

Ösztönözza az a tudat, hogya mint ezek isme
rete megóvja nem egy esetben a téves, sőt nevet
ségessé válható nyomozástól, épp oly alkalmat 
szolgáltat arra, hogy nyomozó képességének való
ságos remekeit bemutathassa azoknál a kibogozha
tatlannak látszó bűneseteknél, melyeknek inditó 
Tugójaként - a babona szerepel. 
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Irta: Pá(fi 18tván ill. kir. csendőr őrsvezető. 

Valamennyi büncselekmény nyomoz:1sánál leg· 
nagyobb figyelmet követel a lopási esetek láderítése 
és legtöbb esetben lopás az, a mely zavarja a köz
biztonságot. 

Nem lesz czéUalan éppen azért ezen leggyakoribb 
esetek kideritési módjára s főleg a kikérdezés foga
natositására nézve néhány érdekes jelenséget fel
hozni. 

Sok esetben volt alkalmam tapasztalni, hogy a 
járőrvezető a gyanusított kikérdezésénél csak arra 
fektet fő~ulyt, hogy az illető beismeri· e a cselek
mény elkövetését vagy nem. Ha beismeri, ritka 
esetben törekszik bizonyitékok beszerzésére, mert 
azt hiszi, arra a beismerés után vajmi kevés szük
ség van. Nem ugy van az. A raffináltabb gonosz
tevők a járőr előtt gyakran beismerik a cselekmény 
elkövetését, csak azért, hogy a járőr bizonyítékokat 
ne szerezzen ellenük és hogy minél előbb menekül
hessanek a járőrtől. Mikor aztán abiróságnak átadat
nak, a tárgyalás kor mindent tagadnak. A részesek, 
vagy hozzátartozóik pedig ezen időt felhasználják, 
minden nyomot, bizonyitékot megsemmisitenek. 
A biróság persze felmenti a tettest, mert nincs a 
kezei között semmi alap, amire az itéletet alapit
hatná. Leginkább a czigányoknál áll ez, kik még 
azzal sem elégesznek meg, hogy előbb beismerik a 
cselekményt, utóbb pedig tagadják, hanem még 
bántalmazással is vádolják a járőrt, mert azt hiszik, 
hogy . ha igy meghurczolják a járőrt, akkor jövőben 
őrizkedni fog tőlük. 

Ez az egyik eset. 
A másik az, mikor a járőr a kikérdezésnél egy

szerre a büncselekményt, annak sulyos voltát kezdi 
feszegetni a gyanusitott előtt, mire az természetesen 


