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Vegyes közlemények. 
Rejormes1tmék bűnügyi nyomo1tó 

s1tolgálatunk te,,.én. 
Irta: Rományai lovag Cz6gler Gusztáv csendőrfőhadnagy. 

A békés társadalom és az azzal szembehelyezkedő 
gonosztevő között örökös a harcz. Ebben a harczban 
az egyik fél felhasználja a másik ,llen mindazt, a 
mit a modern technika és tudomány vivmányai nyuj
tanak. A társadalom ellen folytatott ezen harcz
ban a XX. századbeli gonosztevőnek rendelkezésére 
állanak a villamosság, a galvanoplasztika, a fény
képezés, a rádium, a szuggesztió, a hypnotizmus, 
stb. fegyverei . A társadalom viszont a ma már annyira 
fejlett kriminalistikát állit ja a gonosztevővel szem
ben. Végnélküli uton igy halad tova a két ellenség. 
Elől jár a gonosztevő, a kit a társadalom olérni 
törekszik. A harc állandóan folyik és ebből csak 
egy harmadik kerülhet ki győztesként: az emberi 
társadalom haladása és fejlődé se. 

Kétségtelen, hogy ebben a haladásban és fejlődés
ben kell, hogy mi is kivegyük részünket, mert 
különben elmaradunk, a gonosztevő tulszárnyal ben
nünket, kit azután utolérni majd nem sikerült 

Elvitázhatatlan, hogy a csendőrség, fennállása óta 
sokat fejlődött. 

Megreformáltatott a szervezet, a kiegészités, a 
kiképzés, az oktatás, emeltetett a létszám, megvál
tozott az egyenruha, a felszerelés, a fegynrzet stb. 
stb. A bünügyi tudomány (kriminalistika) terén elért 
ujabb és legujabb eredmények azonban, melyek csend
őrségi szolgálati szempontból felkarolandók és ná- , 
lunk is megvalósitandók volnának, kevés, ugyszólván 
semmi figyelemre sem méltattattak. 

Külföldi csendőrségeknél az ujjlenyomatrendszer, 
a bünügyi fényképezés, a rendőrkutya régen meg
honosult dolgok. Szükségesnek vélném, hogy mi is 

hozzányuljunk ezekhez a nagyfontosságu fegyverek
hez, melyekre a gonosztevők ellen folyó állandó 
harcunkban égető szükségünk van és a melyeknek 
hiányát, fájdalom, eddig is már többször volt alkal
munk érezni. 

Emlékszünk még a dánosi esetre és bizonyára 
mindenki olvasott az ujságokban derék, vitéz csend
őreinknek a brassómegyei haramiákkal folytatott 
harczáról. Dánoson egy bajtársunk meghalt, Brassó 
megyében négy bajtársunk sulyosan megsebesült. 
Csak a véletlen hozta magával, hogy ez utóbbiak is 
nem hagyták életüket a harcztéren t Mindkét esetben 
pedig milyen volt az eredmény? Senki sem állit
hatja, hogy szebb nem lehetett volna! 

A katonának dicsőség a harcztéren meghalni! Em
beréletet kellő időben feláldozni annyit jelent, mint 
emberéletet kimélni. De a modern hadseregek azért 
ott, ahol csak tehetik mégis csak alkalmaznak 
pánczélt ! 

Mi nem vihetünk harczainkba vértet, de vihetünk 
egy olyan társat magunkkal, ki adott esetben bár
mely pánczélnál többet ér. 

Felvetem azt a kérdést, hogy ha Dánoson és al!> 
erdélyi havasokban a csendőrjál'őrök - esetleg csak 
a legfontosabbak - mellett jól kiképezett rendőr
kutyák lottek volna, nem-e értek volna el bajtársillk 
jobb eredményt? 

Hány balul végződött eset történhetett széles ez 
országban, melyről ezeknek a soroknak az irója nem 
tud, de a melyekben rendőrkutya használata mellett 
szép eredményt, fényes siker lehetett volna elérni. 
Alig lesz csendőr, ki ilyen esetekről no tudna. 

A rendőrkutya - a kriminalisztika ezen erős és 
hatásos fegyvere - alkalmazásának nem lehet hát
ránya, csakis előnye. 

Természetes, hogy csupán faj kutyák alkalmazásá
ról lehet szó; korcsokkal való kiséTletezéseknél. kár 
luinden percznyi fáradságért és minden kiadott 
fillérért. Ezekkel eredményt elérni nem lehet. 
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A rendőrkutyák alkalmazásának első kisérletei 
óta eltelt, aránylag rövid idő alatt, ez a kérdés ugy 
elméletileg, mint gyakorlatilag rohamosan fejlődött. 
A kellő tehetséggel rendelkező és a kérdéses munká· 
hoz egyébként is alkalmas férfiak köszönetet érdemlő 
buzgalommal, de nem sejtett eredményekkel is állot
tak az ügy szolgálatába; szaklapok és szakkönyvek 
azon iparkodtak, hogy olyan egyéneknek, kik a 
kérdés iránt érdeklődéssel viseltetnek ugyan, de még 
nem birnak a kellő ismeretekkel, - megadják a 
szükséges oktatást. Igy azután már rendőrkutyák 
által véghezvitt, szinte hihetetlen teljesitményeket 
látunk, a melyek a kutyát a modern közbiztonsági 
szolgálatban ugysz6lván nélkülözhetetlen eszköznek 
tüntetik fel. 

Egyes férfiaknak a fáradozásai, a kiknek tulajdon
képen az egész kérdés fellendülése köszönhető, az
által lettek kedvezőtlenül befolyásolva, hogya rendőr
kutyák tanit ása magánügy maradt, igy az csak 
kicsiben lett üzve és ennek következtében mindazok
ról a berendezésekről le kellett mondani, a melyek 
csupán ott találhatók, a hol nagyban folyik a munka. 
Ott tehát, a hol nagy terület áll rendelkezésre, a hol 
Rok kutyának a teljesitményei összehasonlíthatók, 
a hol a vezetők tapasztalataikat egymással közölhetik 
és a hol végül a szakszerü faj nevelés is nagyban űzhető. 

Szerencsés gondolat volt tehát, hogy Németország 
egy nagy ipari központjában fekvő Iserlohn város 
tanácsa arra vállalkozott, hogy ott rendőrklityaveze
tők és rendőrkutyák számára egy külön városi isko
lát nyisson, mely tudományos alapon és elsőrencHi 
vezetés mellett, kitünő eredményeket és kivál6 
egyuttal a lehető legjobban is képzett - kutyaanyagot 
ért el. Az isorlohrn iskola ebben a tekintetben ma 
irányadó és mindenképen utánzásra ajánlható. 

Felsorolok néhány iserlohni rendőrkutya által 
elért eredményt: 

1. Egy iserl~hni gazdaságban betöréses lopás követ
tetett ol. A ronrliírkutya szimahétol utáu a hely-
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szinéről az ablakon keresztül vette utját, majd pedig 
mintegy 3000 méternyire fekvő házig követte a 
nyomot. A kutya bement a házba, felrohant a lép
csőn egészen a padlásfeljáratig, majd az ott levő 
hálófülkében levő ágyra ugrott és ott ugatni kezdett. 
Innen az ágy alá bujt és selyempapirt apportirozott, 
melybe a lopásból származó rövid pipák voltak 
göngyölve. Az oset ezáltal ki volt deritve. 

2. Egy iserlohni rendőrt olasz nemzetiségü mun
kások őrizetbe vételük alkalmával megtámadtak és 
sulyos ko ez kak övekkel megdobáltak. A rendőr meg
adta a vészjelt. A kutya épen vezetőjének első eme
leti lakásán volt, mintegy 200 méternyire a veszély
ben forgó rendőrtől. Midőn meghallotta a kutya a 
j6l ismert vészjelt, ráugrott az ágyában mélyen alvó 
vezetőjére és azt felébresztette. Ez azonnal eleresz
tette a kutyát és sietve felöltözködött. Midőn a rendőr 
a helyszinére indult, a kutya már két sétabot ron
csaival a szájában, eléje sietett. A veszélyben volt 
rendőr, fL mint azt később társának elmesélte, -
épen akkor volt a legnagyobb bajban, mikor a kutya 
segitségére érkezett. Három támadó t azonnalietepert, 
ugy, hogyamegtámadott rondőr azokat elfoghatta, 
a többiek pedig ész nélkül menekültek. 

3. Egy másik kutya épen ilyen fényes tevékeny
sége: Megvac1ult lovak elragadtak az iserlohni 
országuton egy kocsit. A "TelJ" nevü rendőrkutya 
vezetője mellett épen arra portyázott. Vezetőjének 
parancsára ,,1'ell. a lovak elé rohant és az egyik 
J6ra felugorva, azt orrba harapta, mire a lovak 
ijedten megálltak. 

4. Egy .York> nevü iserlohni rendőrkutya mun
kája szintén bámulatraméltó. Ezuttal birkalopásról 
volt sz 6. A tettes megölte a birkát, a bőrt lenyuzta 
és egy zaboszsákhall It kallálisba rejtette. • York. 
~9 órával a tett elkövetéso után kezdtü meg nlUnká
ját. Először a talált zaboszsáktól Impott Rzinlatot, 
mi ntán egy H:)ü méter hosszu és egy parasztházhoz 
vezető llyOlllot dolgozott ki. Itt (I York)) négy szcm{'ly 
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közül kiszimatolt egy szolgálót és azt megugatta. 
A szolgáló ártatlanságát erősitgette s szavahihetőeu 
beigazolta, hogy egész nap n~m távozott el a házból. 
Egyuttal azonban megállaplttatott, hogya talált 
zaboszsák a házból való. A zaboszsákot tehát ez a 
szolgáló adta át a te~esnek .• ~ork»-nak most már 
a birkabőrön adtak sZimatot, mire a kutya egy 1700 
méter hosszu és egy kőbányához vezető nyomot 
dolgozott ki. Miután a tettes bizonyára a kőbányá
ban alkalmazott 300 munkás között volt keresendő, 
valamennyi munkást három csoportra osztva, azokat 
a három egymás mögött fekvő ?ányában állitott.ák 
fel. «York> most mégegyszer SZimatot kapott, mue 
minden egyes munkást körülszaglász~a egyik cso
porttól a másikhoz ment. A harmadik csoportnál 
egy munkást kézcsuklójánál megragadott és azt 
előrehuzta. Erre ez az ember elsápadt és annyira 
megijedt, hogy eleinte egy szót sem tudott sz~lni. 
Ijedtségéből magához térve beismerte a tett elkove
tését, a hús holl étéről azonban mit sem akart tudni. 
«York. erre ismét munkához állittatott és a munká
son vett szimat után .indulva kisérőjét egy 1200 
méternyire fekvő házhoz vezette. Itt bement a 
lakásba és a hálókamrába érve az ágy alá bujt hol 
ugatni kezdett. Az ágy alól azután előkerült az 
edényekbe elrakott hus is. 

Ezen eltérés után befejezem a rentlörkutyák rend
szeresitésére vonatkozó gondolataim menetét. Cs.ak 
azt jegyzem még meg, hogy véleményem szermt 
fölösleges, talán káros is volna minden. örsöt egy-eg~ 
kutyával ellátni. Azt hiszen;, hog:J; telJesen. elegenc~o 
lenne, ha minden járás szekhelyen, legfelJebb meg 
egy-két fontosabb járásbelí örsön volna egy:e?,y kutya. 
Ezeket azután a rendes portyázásokon klvul ott és 
akkor lehetne használni, illetve mtmkába állitani, 
ahol és amikor szükség van rájuk. 

A drezdai nemzetközi fényképészeti kiállitáson* 
* Ismertetve az 1910. évi "lG. és '1.7. számu «Csendőrsé~i 

Lapok. -ban. 
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híttuk a porosz királyi csendőrségnek a bűnügyi 
fényképezés terén kifejtett tevékenység ét és elért 
sikereit. Hogy a fényképezés a bűnügyi nyomozá
soknál milyen szolgálatokat tehet - azt részletezni 
nem tartozik ezen czikk keretei közé. Helyénvaló
nak tartom azonban legénységünk figyeImét a nyo
mozás ezen fontos segédeszközére felhivni. 

Az ország pénzügyi helyzete egyhamar nem fogja 
megengedni, hogy a bűnügyi fényképészetet tömeges 
fényképészeti felszerelések beszerzése által előbbre
vigye. Csak azt tehetné az állam, hogy az arra első
sorban hivatottakat a nyomozás ezen segédeszközé
nek a használatában kiképezi. A fényképezés gyakor
lati alkalmazását azután - esetleg valami csekély 
állami támogatás mellett - az egyesek szolgálati 
buzgalmára kellene bizni. 

Az ujjlenyomatrendszernek a csendőrségnél val& 
alkalmazását illetőleg előrebocsátom, miszerint távol 
áll tőlem azt kivánni, hogy minden örsön vezessenek 
egy ujjlenyomat-nyilvántartást. Ez egy olyan bonyo
lult és hivatásunktól távol is álló ténykedés t vonna 
maga után, melyet más erre hivatottabb hatóságok 
és közegek sokkal jobban el tudnak végezni. 

Annak az elérésére kellene tehát csak törekedni. 
miszerint legénységünk képeztessék ki arra, hogy 
milyen esetekken, hol és hogyan kell ujjlenyomato
kat keresni, azokat hogyan lehet lllegtalálni, látha
tóvá tenni, leemeIni, rögziteni, szállítani és a nyo
mozás után értékesiteni. 

Ha erre megtanitottuk legénységünket, mindent 
elkövettünk, a mit szolgálatunk ebben az irányban 
tőlünk kiván. 

Minden régebben szolgáló csendőrnek bizonyára 
voltak olyan esetei, melyekben csak nehezen vagy 
egyáltalán nem tudott eredményt elérni, mert a fel
tünő csendőri egyenruha őt mint nyomozó közeget 
feltünővé és igy már messziről észrevehetővé tette. 
Szabályaink j elenleg nem adnak módot arra, hogy 
a nyomozó csendőr polgári ruhát öltsön. De nem 
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tudok komoly és el nem háritható okot, mely lehe
tetlenné tenné azt, hogy bizalmas megfigyeléseket 
és puhatolódzás okat igénylő olyan esetekben~ a 
melyekben az egyenruha visel,ése mellett, erem;nényt 
várni nem lehet, a megfigyeles tartamára ml ert ne 
lehetne polgári ruha viselése megen.gedhető? . . 

Ezt esetleg a - SÜTgŐS eseteket kIvéve - a tIsztI 
~lőljárók engedélyéhez is lehetne kötnI. 

Nem férhet hozzá kétség, hogy ez az ujitás sok 
~setben megkönnyitené, illetőleg lehetővé tenné az 
eTedmény elérését és igy az csak a szolgálat érdekét 
mozditaná elő. 

Visszaéléseket ugy lehetne megelőzni, hogy a 
polgári ruha viselésére csakis feltétlenül megbizható 
és már kipróbált csendőrök hatalmaztatnának fel. 

Az ilyen polgári ruhában szolgálatot teljesitő 
<lsendőr fe"yverhasználati jogát illetőleg merüllletne 
ugyan fel" ao-ály s ebből a szempontból a kérdés 
még alapos ~egfontolást igényelne, nézetem szerint 
azonban a polgári ruhában szolgálatot teljcRitö 
<lsendőrnek is mea lehetne adni a rendes fegyver
használati jogokat: ha az eljáró csendőr az illető 
egyénnek 0sendőri mivoltát kellően tudomására 
hozta. (Elfogás, őrizetbe vétel, nyomon üldözéssel 
egyidojüleg.) . 

Addi" lL mig az elfogamló stb. ogyén nem tudJa, 
hogya" velo ~zomben álló egyén egy Rzolgálatot, tel
jesitő csel1lWr, azt hiszem, csak önvédelem esetenek 
fenforgásakor lohetne fegyvert llaszmálni., 

Dióhéj ban yázoltaru azokat az eszméket, a molye
ket - legénységünknek eddigi sikel'lhlR müködésének 
leateljesebb elismerése mellett - bűnügyi nyomozó 
sz~lgálatunk fejlesztése és megkönnyitése érdekében, 
saját egyéni véleményem szempontjából, megnlósi
tandónak g0l1l1010k. 

A mai kor forgataaában nekünk ebben az irány
ban is haladnunk kell, mert a megállás itt is "issza
esést j elent. 

Az ismc'J'ctszwJ'!!:és. 
Irta: Pajor Tamás m. kir. csendől'föhadnagy. 

Nem tudom rövidebben összevonni czimnek dol
gozatom tartalmát, de ennyiből is sejtheti az olvasó, 
hogy munkámban felölelni kivánom lehetőleg mind
azt, ami az örskörlet ismeretének szolgálati szem
pontból felette fontos megszerzésére irányul. 

A szolgálati utasitás 24. §-a előirja, hogya csendőr 
azon járásban, melyben működni hivatott, lehetőlog 
beható és részletes helyi és személyi ismereteket 
szerezzen és pedig azért, mi vel ezáltal" szolgálati 
kötelességeinek tolj esi tése lényegesen megkönnyitte 
tik. A jelzott § szerint a helyi ismeret az örskörlet 
pontos ismorése oly mérvben, hogya csendőr képes 
legyen körlotében bárhol könnyen és biztosan tájé
kozódni. Hogy éjjel és nappal bármely tereptárgyat 
a legrövidebb uton, akármilyen oldalról a leggyor
sabban és a legbiztosabban meg tudjon közelit eni_ 
A most emlitett utasitáson kivül még a Szemle
utasitásban és It járásőrmesteri utasitásban is talá
lunk emlitést az ismeretszerzésről, a mi mind azt 
igazolja, hogy ezzel a kérdéssel érdemes foglalkozni-

Lássuk tohát, hogy mi az a helyi és személyi 
ismeret, mi módon szerezzük azt meg és gyakorlati 
szolgálatllnkball, hogy tudjuk hasznát venni? 

Hogy gomlolataimat egyszerü és érthető formában 
fej thessem ki; el fogom beszélni, hogy miképpen 
szerezném meg én, mint örspm:ancsnok, körletem 
helyi és személyi ismereteit. 

Tegyük fel tehát, hogy beosztanak egy örsre, fl 

hol még Rohascm szolgáltam s nekem mint uj ember
nek ismeretoket kell szereznem, hogy ezáltal a szol
gálat teljesitését és irányitását ugy önmagam, mint 
alárendelt legénységem részére könnyebbé tegyem. 
Hogy feladatomnak megfelelhessek tudn om kell: 

1. hállY község tartozik köl'letcmhcz? 



~. ezen községek mekkora területüek, hol vannak 
azoknak határai, hogy egy-egy községben hány ember 
lakik s milyen a lakosság? 

3. az egyes községek területén, - értve a község 
külterületét is, - minő emberek lakta helyek, vagy 
lakatlan, de szolgálati szempontból fontos tereptár
.gYlLk vallnak? 

Egyelőre ezt a három kérdést tisztázzuk, mint 
legfontosabbat. 

Az első kérdésre, hogy hány község tartozik kör
letemhez ; - az őrjárati beosztás alapján is meg
felelhetek; mégis könnyen ne essünk át ezen a 
kérdésen, mert sok örskörletnél nem a teljes község· 
határok, hanem csak részek azokból, helyesebben 
mondva egy-két tereptárgy van a körlethez adva, 
mig a többi már más örskörlethez tartozik. 

A feltett második kérdésre megfelelni már körül
ményesebb, mert sorban fel kell keresnem mindenik 
községemet s ott a községi előljáróságtól lehetőleg 
hivatalos (telekkönyvi) adatok' alapján meg kell 
állapitanom és feljegyeznem a községek területi 
nagyságát; térképről lerajzolnom, vagy leü'nom a 
község határait R feljegyeznem az egyes községek 
bel- és külterületén lakók lélekszámát, azok nemze
tiségét, vallását és foglalkozását. 

A harmadik kérdésben foglaltakat rendezendő, -
a községi előljáróságoktól megtudom és feljegyzem 
II község határában fekvő lakott helyeket, tanyákat, 
ipartelepeket, egyes házakat, kunyhókat stb., -
továbbá olyan tereptárgyakat, a melyek közbiztonsági 
szempontból - bál' emberek rendes tartózkodási 
helyéül nem is szolgálnak, - fontosak; mint pl. bar· 
lang, komp, emlékművek, nyilvános kutak, kiránduló
és kegyhelyek, nyaralók stb. stb. - Ezek feljegyzése é~ 
ismerése azért fontos, mert mérlegeinem kell tudni, 
hogy őrjáratba való felvétele a tereptárgynak szük
séges-e, vagy sem, - azonfelül közbiztonsági szem·
pontból az őrjáratba fel nem vett tárgyaknak lepor· 
tyázását is elő kell irnom alkalomszerüen, mint 

nyomozások, körözött egyének kutatása stb. ose
tében. 

Minden községemről ennyi adatot összeszecl\-e, 
most már ezek rendezéséhez kezdek. 

A községekről gyüjtött adatokat összegezve, meg
állapitom először, hogy mekkora a körletem területe -
s mennyien laknak ezen a területen. Ennek a tudása 
inkább statisztikai szempontból fontos. Majd elő
Yeszem az örs őrjárati beosztását; az örskörlet és a 
megyei távolságok térkép ét s ezek alapján igyekezem 
a téképeken felkeresni minden községem határában 
azokat a lakott helyeket és tereptárgyakat, a melye
ket a községi előljáróságoknál feljegyeztem. Amelye
ket sem a térképeken, sem az őrjárati beosztásban 
felfedezni nem tudom, azokat külön megjegyzem, 
hogy azokról majd személyes tapasztalat utján sze
rezzek meggyőződést. 

Mikor mindezekkel végeztem, legközelebbi szolgá
lataimat, - magamhoz véve térképet, őrjárati beosz
tást és a mennyiben ezzel rendelkez em, egy irány
tüt, - ismereteim alapos bővitésére is kifogom 
használni. Kétségtelen, hogy akkor érek el jobb 
eredményt, ha ezen ismeretszerző szolgálataimat 
őszkor, vagy tavasszal ejthetem meg, mert körletem
ről nagy áttekintést csak ilyenkor kaphatok. Nyáron 
a fák lombja, a vetések, növényzet átláthatatlan 
sürüsége gátolják a szabad kilátást még magasabb 
pontokról is. Utakat, ösvényeket, tereptárgyakat és 
részeket csak az emlitett időszakban vehetem jól 
szemügyl"e. 

Az ismeretszerző portyázásnál először a kérdéses 
község határán fekvő tereptárgyak közül az örs
állomáshoz legközelebb esőt keresem fel s meg
állapitom ez alkalommal az örsállomástól való távol
ságát; megállapitom a hozzá vezető utakat, köztük 
II legrövidebbet s pontosan feljegyzom az adatokat. 
Ellenőrzöm a magammal hozott térképeken a terep
tárgyat, a hozzá vezető utakat s ha valamelyik nem 
volna jelezve a térképen : azt az iránytű segélyével 



megállapitom és pontosan irónnal berajzolom . .A terep· 
tárgyon lakóktól, - kiket a mennyiben szükséges név 
és foglalkozás szerint feljegyzok magamnak; - meg
tudom, hogy melyik a legrö\-idebb ut illetékes köz
ségükbe és az illetékes csendőr örsállomásra. A 
bemondások alapján ellenőrzöm az utvonalakat II 

térképeken, vagy ha az ott nem volna feltüntetve, -
jelezném. Megkérdem tőlük, hogy milyen lakott hely 
van legközelebb hozzájuk, mi azoknak az elnevezése, 
melyik irányban és mily távolságra esnek? Ha 
alkalomszerü, megkérdezem, hogy mutassák meg, 
merre megy a község határa s azt egy darabon 
követve leraj zolom ironnal a térképekre. Ha a község 
határon fekvő tereptárgyam ogyszersmind körletem 
határán is fekszik; akkor, ha arra alkalom kinálko
zik, átmegyek az idegen körlet legközelebbi terep
tárgyára is s az ott lakókkal ellenőriztetem a község, 
és körlethatárt ; megállapitom a távolságot a saját 
tereptárgyamtól s mindent jelzek és feljegyzek 
magamnak. 

Igy folytatom tereptárgyról-tereptárgyra az isme
retgyüjtést s mikor a kérdéses községem határának 
leportyázá.sa után örsömre bel'onulok; az összegyüj
tött anyagot figyelmesen feldolgoz om s csak azután 
veszem egy másik községem határát ismeretszerzési 
portyázás alá. A gyüjtött anyag rendezése folytán 
ismerni fogom a község teljes területét, minden 
lakott helyét, minden a közbiztonsági szolgálat 
szempontjából fontos tereprészét és tereptárgyát. 
Ismerni fogom nagyjából a község területén lakókat, 
de ezt a személyi ismere.tet csak akkor fogom kiegé
sziteni, ha a helyi ismeretszerzéssel teljesen végez
tem. Ismerni fogom továbbá a község határát, mit 
ideiglenoson a térképre berajzoltam, mert véglegesen 
csak akkor rajzolom be, a mikor minden községem 
határát leportyáztam s ellenőriz tem mimlenütt a 
határokat. Berajzolom tollal a részletes térképre 
azokat a tereptárgyakat, a melyek ott feltüntetve 
nincsenek; tekintet nélkül arra, hogy fel lesznek·e 
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véve az őrjárati beosztás ba, vagy sem. A megy ei 
távolsági térképen irónnal ideiglenesen fel lesznek 
tüntetve azok az utvonalak, ösvények stb., a melyek 
ott még nem szerepeltek s a mennyire tehetem, kitün
tetem azoknál a km. távolságokat is. Ezen uj utak 
megválogatásánál lehetőleg olyan irányt követek 
(pl. hegygerinczet), a honnan nagy felületeket lehet 
belátni, áttekinteni és megfigyelni. Jegyzékeim alap
ján kimutatásokat állitok össze, a melyekből hozzá
vetőlegesen ki fog tünni, hogy milyen messze esik 
egyik-másik tereptárgyam az örs állomástól ; merre 
vezet oda az ut, milyen telepen, melyik a legrövi
debb utja, mely tereptárgyak szomszédosak vele s 
azok milyen távolságra fekszenek? (L. mellékletet.) 

Kimutatást állit ok össze továbbá a szomszédos 
idegen körletek állnmáshelyeiről és legközelebbi terop
tárgyairól is (l. mellékletet), hogy szükség esetén 
ebbeli ismereteim alapján szolgálatteljesités közben 
zavarba ne jőjjek. Ezen kimutatásokra szükség van 
azért is, hogy örsparancsnok változás esetén az utód 
azonnal tájékoz6dhasson a viszonyokról, de ezen 
felül az előljárók is áttekintést nyerhessenek a kör
letről. 

Mivel térképeim helyesbitése, különösen a megy ei 
távolságié nem megengedett dolog, de mert össze is 
zavarná az embert a sok jelzés; körletemröl egy 
külön - teljes áttekintést nyujtó térképvázlatot 
készitek. Ezt könnyüszerrel ugy végezhetem, hogy 
átlátszó térképvásznat fektetek rá az eredeti, ir ónnal 
helyesbitett távolsági térképre s körletemet község
határonként ugyanazon szinekkel átmásolom. Erről 
a térképről aztán könnyen lehet tájékozódni; legény
ségemnek helyi és személyi ismeretekről előadást. 
megbeszélést tartani, szolgálatot irányitani s a már 
fent jelzett kimutatás okat is igen czélszerücn fogja 
kiegésziteni. A már megszerzett ismeretek felfrissi
tésénél, utánagondolásánál pedig jó segitséget nyujt. 
(L. térképet.) 

Az ismeretszeués alapvető munkálataival rendben 

17 



j,Ielléklet .Az iSll1erE\ts7.erzl·s' czimií cúkkhoz. 

Kimutatás 
az ürsköl'let tereptárgyaihoz vezető utakról az örsállomástól számitva. 

A tereptárgy meg
nevezése 

Guta malom 

Me'ylk 
kö •• ég 

határá.ban 
fekszik? 

Az örsállomástól vezető ut
vonalleirása és ismertetése 

vasúti őrház Kereki tanya, Er
patak töltésen végig. Csak száraz 

Távolság 
az örsltllo· 

mástól 
kilométe
rekben 

1 J'7 

II Országút, útkaparóház, 15. ~z. 

I időben és nappal járható, mert 
Gyorma az Érpatak melléke, mocsaras. 

-=~~~~~~~-~----r---

Országút, útkaparóház, Barkás 

Az érJntett község 
és & 8zomQ !edo8 

terept árpyak milyen 
távolságra vannak? 

I Engel tn. 2'4 km. 
Kereki tn. 4'1, 

(5'8) km. 
16. sz. vas. őrh. 

3'8 km. éR igy 
tovább 

I 
düHő a vas uti töltésen át, Engel-

- --------1-- -- ~anya._ Minden id~ben járh=a:::tó::,:· _____ I _ _ _____ 1 

Guttmann szeszgyár OrRzá"út. Minden időben jár-
(Telefonszám: Gyorma ható. <> 

Grorma 4.) 1 ---11---------,----- --

Gyorma 7'8 km. 
stb. 

És igy tovább ! 

Kimutatás 

II szomszédos örskörlet~k állomáshelyeinek, valamint az örsköl'let határá.hoz közel
fekvő idegen tereptárgyaknak a saját örsállomástól való távolságairól. 

Az idegen tereptárgy 
Melyik 

TáTol.áE örskörlet- Az utvonal leirása és ismertetése 
megnevezése hez kilomé-

tartozik terekbet 

16. sz. vasnti őrház I I Országút, Gyorma vasutállomás, majd a vasúti 
töltés mellett vezető gyaloguton végig. Minden 17'5 
időben járható. 

1-

Kerülőház Sóskút 
Országút, Gyorma vasutállomás megetti szekérút, 

Engel tanyán át. Minelen időben járható. 21'7 

Só skú ti laktanya Országút végig; útkaparóház, nyalkafogadó mel-
~9'3 (Telefon Sóskút ~) let. Minden időben járható. 

1 1-

Jegyzet. Az útvonalak leirásánál figyelem fordi-
tandó a hegyeken, erdőkön, ingová.nyos talajon, 
továbbá patakmedrek, szakadékok mellékén vezető 
részekre R részletesen ismertetendő ilyen útrészek-
nél az is, hogy mennyi idő alatt járható meg. 

I 
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lévén ha szükségesnek mutatkozik, körletemnek uj 
őrjár~tokba való beosztásához kezdhetek. Ala1?os é? 
részletes ismeretszerzés nélkül, pontos, megbizhato 
őrjárati beosztást összeállítani nem lehet. Az őrjárati 
beosztás szerkesztése nem tartozik szorosan vett kere
tébe czikkemnek s ezért róla csak annyit, hogy első 
feltétele a pontosan revideált és kiegészitett katonai 
részletes (1 :75,(00) térkép, a melyet nem sza.bad dur
I'án szines irónnal és téntával összefirkállll, hanem 
csak a mellékelt térképvázlat mintájára hig vizfes
téssel ugy jelezni, hogy a szinezés alatt minden 
1'észlet látható maradjon, A portyázás utvonalát 
ajánlatos rajta feltüntetni, hogy a felsőbb parancs
Ilokságok könnyebb áttekinthetést nyerhessenek az 
őrjáratok beosztásáról. A legtávolabbi tereptárgyak 
lehetőleg arányosan osztassa~ak szét az őrjáratok~an 
s a mennyire lehet, a közseghatárokra IS legyünk 
figyelemmel. Fődolog, hogy .10 s~ol~álatot teljesi~ő 
csendőr portyázás közben tudja mmdig, hogy melyik 
község határában van, nehogy alkalomadtán zavarba 
jöve, kapkodjon. . . 

Visszatérve a tárgyhoz, - tehát térképelID,. klIDu
tatásaim rendben volnának, most ezek alapján az 
ismeretszerzés gyakorlati alkalmazásához kezdek s 
ebbe alárendelt legénységemet is belevon om. Ismer
tetni fogom előttük a t~lj?B körletet kÖ~,s~genként, 
[\z őrjáratokat, a portyázasI vonalakat az orJáratokba 
fel vett és fel nem vett tereptárgyakkal. Me.gbeszé~em 
csondőreimmel tapasztalataik, megfigyelé~elk"a~apJán, 
hogy közbiztonsági szempontból melYIk orJáratot 
tartják a legtöbbször portyázandónak s melYIk 
községek, tereptárgyak azok, ahová gyakran kiván~
tos járőrt kikülde~i. Megvit!l'tom a. lesá,~lások t;J.r!a
sának a szükséget és helyet j a pihenok tartasara 
alkalmas helyeket, - szóval azokat a kellékeket, 
a melyek a külszolgá1at végzéséhez szükségesek. 

Ezek után a személyi ismeretek szerzéséhez kez
dek. A községi előljáróságokt61 megtudom, hogy a 
kül- és belterületen kiknél van telefon bevezetve, 
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hogy ezeket a telefontulajdonosokat jó sz6val meg
nyerjem a panaszosok előadásainak közvetitésére, 
\'alamint arra, hogy csendőreirnnek engedjék meg 
~zükség esetén a telefon igénybevehetését. Ezen 
telefonelőfizetőket, az állomások jelzésével csend
őreimmel feljegyeztetem, hogy szükség esetén tud
j anak az őrssel érintkezni. Meghagyom egyben alá
rendeltjeirnnek, hogy az őrskörlet lakóinak magya
rázzák meg, hogy melyik őrshöz tartoznak, s hogy 
panaszaikat, feljelentéseiket szükség esetén melyik 
legközelebbi telefon-állomásról közvetithetik az örsseL 
Megtudom továbbá a községi előljáróságtól, ~ogy 
kik a büntetett előéletüek, hol laknak és hogy vIsel
kednek j kik a gyanus ak s ki miért gyanus? Mind· 
ezeket a jegyzék könyvecskék alapján revideálom. 
'rájékozódást szerzek a lakosságról, azoknak nemze
tiséo-éről, vallásáról, nemkülönben egyes vezető, 
bef~yásos emberről s ezeknek ismerés ére legénysé
~'emet is kioktatom. A tapasztalatokból, adatgyüjté
~ekből időközönként megbeszéléseket tartok velök s 
II megrostált tényeket feljegyeztetem, helyesbittetem, 
kiegészittetem. Kiterjeszkedem arra ÍJJ, hogy körleteru 
községeinek népviseletét, tájszóllásait, szokásait, babo
náit stb. is megismerjem s legénységemmel meg
ismertessem, 

És most, hogy idáig jutottam fejtegetésemmel, 
látom csak, hogy nagy fába vágtam a fejs~émet, 
mert nagyon sok mindenről kellen o még unom, 
hogy az ismeretszerzés módozatait egy rövid czikk 
keretében csak nagyjából is körvonalaztam volna, 

Az elmondottak azonban azt hiszem elegendők 
ahhoz, hoO'y az érdeklődést felkeltsék s a tevékeny 
embert en~ek alapján a pontos, megbizható ismeret
Rzerzésre ösztökéljék. Ha ezt elértem j eleget tettem, 
mert a gyakorlat sok ujabb mozzanatot fog felvetni 
még s a gondolkozni szeretőt rávezeti, hogy milyen 
téren egészitsen, helyesbitsen az ismeretszerzés 
munkáján. 

Bgy őrskörlet leirása és ismertetése ugy, hog~' 
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nnnak minden tekintetben hasznát lehessen venni, 
1ge~. nagy munk.a, d~ nem lehetetlenség. 
Ture~emmel, kItartassal, lassan és alaposan el lehet 

yégezm ugy, hogy annak alapján aztán a szolO'álatot 
lrányitani, vezetni élvezet lesz. " 

Próbáljuk meg! 
Az erős akarat sikert arat! 

D umit'ru POp. 
irta: Herold Gyula ID. kir. csendőrfőhadnagy. 

Két. lövés dördült gyorsan egymásután ... 
A hntelen lehulló októberi alkonyatba élesen villant 

bele a puska fellobban6 tüze, megvilágitva egy pilla
natra a hegyoldalt övpző bokrokat. 

A .• Dealu Mare. szűk völgye morogva adta tovább 
a dorrenéseket. De a mire lassan, haldokolva elült a 
távolban a morajlás, az éjjeli menhelyükről felvert 
madarak is megbujtak ujra valahol az avar között 
s a völgy felett ismét elfoglalta helyét az ember
lakatlan hegyek késő őszi, hallgatag némasága. 

Egynéhány pel'czig halálos csönd volt. 
A bokros, gazbenőtte hegyoldallal szemben va "'Y 

harmincz ölnyire a völgy másik oldalán a honnan" lL 

kettős puskatüz felcsapott,. a meredély felett egy 
ember .állt. Sotét .egyenru~áJának és tollas kalapjá
nak korvonalaI ele s en 1:aJzo16dtak ki az alkonyu16 
szürke égbolt hátteréből. 

:r,.rozdulatlanul előrehajolva állt, mint egy görbe 
fatorzs. A szeme meredten tapadt egy idei'" az ellen
kező oldal egy sötét pontjára, aztán lassa~, zsibbad
tan leakaszt?tta vállár61 a szul'onyos fegyvert. 

De nem lovésr~ készült. Fél kézzel megmal'kolta 
a fegyvere nyakat s mmt egy pálczát a feje fölé 
emelve, átfenyegetett vele a tuls6 oldalra. 

- Gyorgye l Megvel' érette az Isten l 
Románul kiáltott. Rekeclten, száraz torokkal s 

valamelyes fájdalom rezgett a hangjában. 
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A kiáltásra odaát megzörrent a száraz fű. Egy 
rongyos, fekete emberalak ugrott fel fektéből az egyik 
fatönk mellől s egy pillanatra állva maradt. 

A. másik szempillantásban hirtelen megfordult. 
Kél kézzel messzire dobta el magától a h6na alatt 
szorongatott, kilőtt kétcsövű fegyvert s eszeveszett 
vad futással megindult lefelé a hegyoldalon. Az 
alakját már rég elnyelte a sötétség, de még j6 
dambig hallatszott a riadt menekülés távoli zörgése 
a törmolékfedte talajon. 

A másik ember - az egyonruhás, - odaát a 
szemktzti oldalon ogy darabig még utána nézett. 

AztáL a földrefektetve a puskáját, a táskájáb6l 
előkotort valami fehérlő, hosszu rongyfélét s csen
desen, rezignáltan elkezdte kötözgetni vele a bal
keze fején tátongó, vértől csepegő, fekete sebet ... 

Két nappal később egy eldugott, havasi falu pisz
kos korcsmájában az ütött-kopott kecskelábu asztal 
mellett két oláh férfi ült. Kivülről behallatszott HZ 

őszi eső egyhangu dobolása s talán ez tette, hogy 
rajtuk kivül, bál' öreg este yolt, senki sem volt az 
iv6ban. 

J ó darab hallgatás után az öregebb törte meg a 
csendet. 

Azt. mon dod, hogyelhibáztad ? - kérdezte. 
A fiatalabb, egy vadképü, forradásos arczú, fekete 

('mb er fölütötte a fejét a szóra. Fölkapta az előtte 
álló hosszunyakú üres 'jJálinkásüveget s teljes erő
"el a sarokba vágta. 

- Ell - mondta aztán szilajul. - Vigye el az 
ördög l 

Az öregebb hümmögött s egy darabig a rosszul 
szelelő pipáját igazgatta. Csak a mikor ezzel elkészült, 
ekkor kérdezte. 

- Tudja már apád? 
- Tudja. 
- Mit szólt? 
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Szidott. Azt mondta, hogy nagy marha vagyok, 
hogy bizonyosan reszketett a kezem. Mondta, hogy 
az őzet sohasem hibázom el kétannyiról sem, a 
Dumitru pedig nagyobb mint három őz. 

Kissé elhallgatott, aztán hozzátette. 
- Különösen dühös volt, a miért elhagytam a 

puskát. Egyre azon obégatott, hogy csak őt birnák 
a lábai, hacsak egy napra is visszatérne a szeme 
világa, - majd megmutatná. 

Iszonyatosan dühös volt az öreg. Felhány ta, hogy 
.a két derék fia börtönben ül, én pedig hitvány, 
semmirevaló vagyok. A végén olyan csunyául kez
dett átkozódni, - hogy otthagy tam. 

- Mi lesz most? 
- Semmi sem lesz. Ha keresnek, - ha kerékbe 

törnek is, - csak azt mondom majd, hogy őzre 
lőttem. Hát semmi sem lesz. Aztán - tette hozzá 
föllobbanó szemmel - másodszor nem fogom elhi
bázni. 

A tüszőjében kotorászott. Kihámozott belőle egy 
ezüstforintost ős ütni kezdte vele az asztalt. A zör
getésre nagysokára bebujt az ivóba egy paraszt
aszony s egy uj üveg pálinkát tett eléjük. Mikor az 
~~sszony kiment, ittak. Egy üvegből, fölváltva . 

Az öregebb szájában szörtyögött a mocskos pipa. 
Nem vette ki. A szárat rágva, a fogai közt mondta: 

- Én azt hiszem, legjobb volna abbahagyni a 
dolgot, Gyorgye. A vér csak vér. Dumitru mégis 
(lsak a bátyád, aztán ... 

- Hallgass! - kiáltott közbe vadul a fiatalabb. -
"Hallgass, ha jót akarsz. Az az ember nem testvérem 
nekem. Átkozott vér kering az ereiben, a mely az 
~nyémmel nem lehet l·okon. Ha ő ki nem fajzik 
közülünk, apám még most is járhatna és látna. A 
bátyáim sem ülnének börtönben. Nagyon gazdagok 
lennénk mi már mostan, ha a Dumitru nem lett volna. 

- Nono - vetette közbe az öregebb - a szeren
csétlenség csak úgy megtörténhetett volna akkor is. 

- Fenét l Mit tudsz te ahhoz. Ha a Dumitru nincs, 

I 

sohase tudódott volna ki annak a két rongyos fináncz
nak a halála .. . 

- Hm l Nem kellet volna agyonütni őket. 
- Igen ám, - de nem lehetett máskép. Apárnék 

a két nagyobbik bátyámmal azon a szerencsétlen 
éjszakán hetvennégy ökörrel jöttek át a határon. 
Csuda sok pénz feküdt abba', -- mind a mi csak 
volt. Hát nem lehetett hagyni, hogy elvegyék. 

Apám még mindig mondja. hogy az volt a fő 
baj, hogy csak hárman voltak. Én akkor még gyerek 
yoltam, beteg is, hát nem vittek. A Dumitru pedig 
az Istennek se akart velük menni. Az ördög tudja 
miféle vér szorult bo1e, de már gyerekkorában is 
mindig rimánkodott apámnak, hogy hagyjon fel a 
csempészettel. Pedig olyankor mindig nagyon meg
verték miatta. 

Hát akkor se ment, a mikor egy csapásra gazdagok 
lehettünk volna. 

Pedig apám mondja, ha Dumitru is velök van, a 
finánczok nem üthettek volna rajtuk, mert egyikük 
előre kémlelhetett volna. Igy azonban ketten nem 
bírtak a sok jószággal, mert oldalt mindegyre el-eI
maradoztak. Hát mind a hármuknak hajtani kellett 
és nom volt a ki vigyázzon. Igy történt, hogy egy
szen'e csak a nyakunkon volt a két fináncz. 

- Persze, persze - bólogatott az öregebb és 
közelebb huzta magához a pálinkásüveget. 

- De ha még csak eddig volna l - folytatta indula
tosan a beszélő.-Hanem amikor a csendőrök gyanuba 
yették apámékat, Dumitru a törvény előtt nem akart 
vallani. Pedig apám és az öregebb bátyáim még a 
csendőrök érkezése előtt kitanították, hogy csak azt 
erősítse, hogy azon az éjszakán, a mikor a finánczok 
meghaltak, valamennyien otthon voltunk. Mióta apám 
a nyáron félig vakon és elnyomorodva hazajött a 
börtönből, sokszor elmesélte nekem, hogya mikor a 
törvény előtt az egyik biró figyelmeztette Dumitrut, 
hogy ha nem akar, nem kell vallomást tennie, - hát 
Dnmitru olyan néma maradt, mint a sült hal. 
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Arra a birák összenéztek és apáméknak egyszerre 
yégük volt. . . 

_ Hát Dumitrunak mlt sz61t az apád, mIkor 
hazajött? 

- Mit sz61hatott volna! Hiszen te is j61 tudod, 
hogy akkor már Du.mitr~nak. hire· hamva se v.olt a 
mi falunkban. Ha itt kapJa, bIzonyosan megfoJtotta 
volna. Igy csak átk~zta:. A na~ma~. minden 6rájában 
átkozta. Es mert a labaI mIndIg fajtak és nem tudott 
aludni, hát éjjel is mindig átkozta. Néha D?-ár nem 
tudta mit csináljon, annyira hasogatták a fájdalmak. 
Olyankor sokszor fölkeltett, hogy ne aludjak, hanem 
menjek és öljem meg Dumitrut, hogy álljak bosszut 
érte és a bátyáimért. 

- Mit csináltál ilyenkor? 
- Semmit. Mit csinálhattam volna! Mondtam. 

apámnak, hogy azt se tudom. él·e, hal-e. vag:y h.ogy 
merre van Dumitru. Arra aztan engem IS mIndig a 
pokolba küldözött. . 

- Hogy történt mégis, hogy hirt kaptatok DUmIt· 
rur61? 

Hát véletlenül. Egészen véletlenül. Annyit itt 
a faluban tudtak, hogy amikor apámékat elitélték, 
Dumitru beállott katonának. Öt évvel később, éppen 
mikor 18 éves lettem, kaptam tőle egy levelet, a mi
ben egy tizforintost küldött s hivott, hogy jöjjek 
eoy nagy városba, hogy elhelyez ott valami szolgá· 
h~tba. Abban a levélben azt is irto" hogy Ő csendőr 
lett s hogy j61 megy neki a dolga. 

De én nem mentem. Mindig szerettem volna egy 
puskát, hát a pénzzel j61 jártam, mert most vehet
tem egyot. 
Később egyszer - nem is tudom kinek - elmond

tam valahol, hogya Dumitru csendőr lett. I gy aztán 
lassan megtudta az egész falu. .. ' .. 

Aztán hét esztendőn keresztül semml hu' sem Jott 
1'610" pedig a mÍllt nemrég kisült, már rég6ta itt él 
a szomszéd járásban. De a mi6ta csendőrnek állt, 
más lett a neve, hát az ördög gondolta volna. 
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A mult vásáron aztán az öreg Petru a városbau 
megismerte. Mondta, hogy már strázsamester lett II 
Dumitrub61. Hogy nagy darab földön régen ő paran· 
csol a csendőröknek. Hallotta az emberektől, hogy 
nagyon kemény ember. Egy leütött rossz nyulért i,.. 
törvénybe viszi az embereket. 

Petru apá:r;nnak is elmondta, hogy Dumitru itt él a 
közelünkben. Hát az öregnek se kellett több. Alig. 
hogy hazajöttem, megesketett a feszületre, hogy addig 
nem nyugszom, a mig Dumitrut meg nem ölöm. 

- Megesküdtél ? 
- Háromszor. Kellett. Megátkozott volna. Vagy 

a bátyáimmal, - ha majd hazakerülnek egyszer 
engem is megöletett volna. 

Elhallgatott. Nyilt az ajt6 s nagy lármával ázott 
emberek jöttek az iv6ba. Más falub eli szekeresek 
voltak, hát csak pár sz6t kiáltottak feléjük s egy 
csom6ban a sl<\oDlszédasztalhoz telepedtek. Miko!' 
az előkerült korcsmárosné ellátta az embereket s a 
zaj egy kissé elült, megsz61alt az öregebb. 

- Mondjad tovább. 
- Hol is hagytam. Hát igen, mit volt mit tenni. 

Vettem a puskámat és éjjel fölmentem a aDeahl 
Mare. -ra. Ismertem a járást. Sokat feküdtem ott 
lesben diszn6kra. A gerincz alatt lakik a Gligor, n 
kerülő. Többször láttam azelőtt, hogya csemlőröh. 
ha. a hogyet járták, besz6ltak hozzá. Gondoltam, hogy 
majd csak arrajön egyszer a Duniitru is. Két hétig 
hiába vártam. Közbe négyszer le kellett jönnöm a 
faluba, mert nem volt mit ennem. Pedig csaknem 
egy napi jár6 a hegy. A Gligor háromszor is látott. 
Azt hiszem rám ismert, mert egyszer a nevemen 
sz6litott. Tágultam előle, hogy meg ne fogjon . Éjj e
lente majd megfagy tam, de a Gligor a nyomomban 
járt, nem gyujthattam miatta tüzet. 

A hogy tegnapelőtt délután fekszem az élen, látom. 
hogy egy csendőr jön fölfelé a völgyben. A nap j6l 
sütött, hát a szurony villanása mindjárt a szemem]18 
vágott. Csodálkoztam, hogy egyedül jön. Ezek neID 
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szoktak magukba járni. Aztán örültem, hogy hátha 
iL Dumitru, mert igy könnyebb dolgom lenne, mint
ba ketten volnának. 

A csendör ezalatt lassan mind feljebb hágott. 
Mikor a vágás szélére ért, balra fordult. Most már 
tudtam, hogy a Gligor háza felé tart. Kaptam a 
puskát és futni kezdtem. Mert ha közelről akartam 
látni, nekem előbb kellett felérni az utra, a mely a 
házhoz vezetett, mint neki. Már jó sokáig ott álltam 
.az uthoz közel egy vastag fa mögött, de semmit se 
láttam. Épen azon gondolkoztam, hogy átmegyek a 
másik utra, a mikor alulról beszélgetést hallok. 
Levettem a kalapomat és kilestem a fa mögül. Hát 
vagy nyolczvan lépésnyire ott ment előttem a csendőr, 
:a Gligor, meg a felesége. Valahol az erdőn utközben 
találkoztak és beszélgetve mentek a háznak. Nem 
tudom mit beszéltek, mert ép. csak a csendőrt néz
tem. Mindjárt ráismertem. Ő volt, - a Dumitru, -
bizonyos. A bajusza megerősödött, de a hangja, az 
. arcza a régi. A szivem olyan erősen dobogott, hogy 
~~zt hittem, meghallják. 

- Aztán rálőttél ? - türelmetlenkedett közbe az 
(jregebb oláh. 

- Dehogy. Hiszen hárman voltak s a Gligorék 
megismertek volna. Hát hagytam őket bemenni a 
'házba és vártam. Egy jó óra mulva aztán Dumitru 
kijött s nekivágott a hegy másik oldalán a havasok 
felé vezető utnaK. Egy vizmosáson keresztül eléje 
kerültem s a Farkasvölgynél bevártam. Tudtam, hogy 
'-~ völgy jobboldalán a meredély felett a gyalog
uton fog menni, én hát a szemközti oldalon a bok
rok közé huzódtam. Már sötétedett, a mire jött. 
Mikor egyvonaira ért velem, egymásután mind a 
két csövet rásütöttem. 

- Állva maradt? 
- Elhibáztam. Mikor a tűz után a szemem ujra 

nézett, láttam, hogy apuskájával megfenyegetett. 
.Bizonyos, hogy az ördög volt vele, másképen nem 
tudta volna, hogy én lőttem rá. 
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- Honnan gondolod, hogy megismert? , .. 
_ Rám kiáltott. Hogy mit mondott, azt a remu

lettől nem értettem. De hogya n0yemen szóHtott~ 
azt tisztán hallottam. 

_ Akkor ebből baj lesz, meglátod. Csodálolll, hogy 
mindjárt agyon neID lőtt. 

_ Én se hittem, hogy élve kerülök haza. Még: 
recrgel is vaczogott a fogam. 

':..- Lehet, hogy a golyó neIn fogja, - mondta.. 
ol gondolkodva az öregebb. - Van olyan ember ~ok • 

_ Ez volt nekem is az első gondolatom, a mikor
a lövések után egyenesen állt. Ezért rémültem halálra. 
Különben ujra töltöttem volna. De a.p~m mondta,. 
hogy rosszul lőttem s ~n, va~yok ahIbas. 

- Mit fogsz most csmalm? 
_ Holnaptól lesem ujra. Hanem egyedül félek. 

Azért hivtalak a korcsmába, hogy gyere velem. . 
Az öregebb oláh kirugta maga alól a padot s hir· 

telen felállt . 
_ Talán megbolondultam - kiáltotta izgatottan. 
- Gyáva vagy l 
_ Mit!? Éri:?! Hát a nyáron ki ment neki egy 

szál fejszével a nacry medvének, mikor az akolhoz 
jött. Ti mind elfut;ttatok. Mindenki tudja, hogy én, 
'nem félek. Hanem csendőrre nem megyek! •.. 

- A pálinkámat azért megittad. 
_ Itt egyen meg a fene, ha tudt.am mit akarsz. 

Eredj magad! Én nem akaro~ tUdnI a ~ologról
mondta most már dühösen s koszonés nélkul elhagyta. 
a korcsmát_ 

Pap Demeter őrmestert kiengedték a kat?nak6r: 
házból. A balkezo fejére utravalóul adtak meg nekl 
egy tiszta, szép, fehérkötést, aztán mehet,ett. Közel 
két hónapig volt a kórház lakóJtI, hát fellelekzett, a 
mikor kilépett a kapun. . . 

Ugy ,volt, hogy egy sötét ŐSZI esMn, a mik.~r .. a 
csendőrei, nyomát járta rnegcsuszott a hegyek kozott 
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II egy éles karó estéb en keresztülfUl·ta a tenyerét. 
Legalább ő igy mondta. 

Az a furcsán hasitott seb aztán rosszra fordult. 
Akarva, nem akarva be kellett vele menni a kór
házba. 

Alig várta, hogy hazaérjen. A mikor a csörömpölő 
rázós parasztszekér megállott a falujában, a barnára 
meszelt czimtáblás ház előtt egyszorre elfeledte a 
szenvedéseit. 

Pedig rosszkor jött. Az emberei közül egy se volt 
otthon. Csak az öreg szakácsnő fogadta. De ez aztán 
őszintén örült az érkezésének. 

A tüz már jó ideje pattogott a kályhában, a mikor 
az öreg asszony egy levelet tett az őrmester elé. 

- Majd elfeledkeztem róla - mondotta. - Pedig 
n legény, a ki még hajnalban hozta, azt mondotta, 
hogy nagyon sürgős. 

Pap Demeter a szolgálati könyvből épen azt 
nézegette, merre portyáznak a .fiúk • . Kettő az éjjel 
ment ol, ezek csak holnap déltájt verődnek haza. 
Hanem Sós őrmesternek, a kit az ő betegsége idejére 
helyettesül rendeltek ide s a ki Kánya csendőr· 
rel már harmadnapja van oda, már be kellett volna 
érkezuie. 

A levélre osott a pillantása. A durva, barna bori
tékon egyszeribe megismerte a Kánya csendőr irás át. 
Egy pár másodperczig azon tünődött, hogy mért ir 
a csendőr, mikor Sós a Yezető; aztán hirtelen fel
tépte a levelet és olvasni kezelte . 

• Ma ese hétkor a Farkas\'ölgy fölötti uton, 
a nagy száraz fa mögül orozva kétszer ránk 
lőttek. Mindkét lövés Sós őrmestert találta. 
A tettes Havasfalu iráuyába menekült s a fák 
között a sötétben eltünt. Utána tett lö,éseim 
nem találtak. 

Sós őrmester az uton, a mig a kerülőházba 
vittem, meghalt. Segitséget kérek. - Kánya 
csendőr .• 

Pap Demeter kezéből kihullott az irás. A nagy 
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mahomed ember össze bicsaklott. Az arcza fehér volt, 
mint a fal. 

- Gyorgye volt, . .. az öcsém. . . - susogta 
borzadva maga elé. 

Órákba telt, a mig valamennyire magához tért. 
Aztáu kocsit hozatott. Letépte a kezéről a fölösl eges 
kötést, töltött a fegyverébe és fölült. 

Mikorra Havasfalu első házát elérte, épen nyolczat 
harangoztak. Megállította a kocsit. A kertekben köté
sig ért a hó és meglehetősen sötét volt, hanem azért 
nekivágott. Szinte futva kapált előre a nagy hóban. 
gödrökön, sövényeken keresztül, mintha kergették 
volna. A hatodik vagy hetedik kertből aztán belépett 
egy udvarra. A tehénistálló arasznyi ablakából mécs
fény pislogott. Belökte az ajtót. 

- Gazember l - liheg te. 
A jászol mellől egy ember nekitántorodott a fal

nak. A kezeivel egy párszor belemarkolt a levegőbe, 
aztán térdreesett. 

- Mit tettél, szerencsétlen? l N em volt elég, hogy 
~ngem akartál megölni, most még egy ártatlant is meg 
kellett gyilkolnod ? Mért ölted meg Sós őrmestert ~ 

- Dumitru ... Dumitru . . . 
- Felelj! 
Az ember hallgatott. 
- Alakra hasonlítottunk egymáshoz. Azt hitted 

ugy-o, hogy én vagyok. Mi? 
- Igen, - nyögte a térdelő - azt hittem. 
- Te nyomorult! .. . Hitványabb vagy a ... 
- Dumitru l .. . irgalmazz .. . 
Pap Demeter undorral, de valamelyes szánalolll

mal nézett a lábainál fetrengő emberre. Hallgatott. 
- Dumitru . . . mondd ... ugy-e most már fel

fognak akasztani? ... 
Pap Demetel'llek az ajakán végigvonaglott egy 

ideg. A borzalmas kérdés a szivébe markolt. Egy 
pillanatra ugy látta, mintha már a bitón függne a", 
öcscse. Minden atyafi nehéz fegyenc z s most az ÖCRC~(l 
talán a - bitófán . .. 
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Összeborzadt. Egy darabig tanácstalanul, küzködve 
nézett az öcscsére. Aztán hirtelen határozott. 

Elborult szemmel, szomoruan mondta: 
- Nem ... Ne félj! Pap Demeternek az öcscsét 

nem fogják fölakasztani ... 
- Dumitru!... Hát megbocsátasz ? Szökni 

hagysz? - ujjongot fel reszketve a gyilkos s előre 
csuszva átölelte a bátyja térdeit. 

Pap Demeter még jobban elkomorodott. Vissza
hátrált a jászolig s gyorsan, rekedten mondta. 

- Megbocsátok... Menj Isten nevében! Kapd 
össze a mi kell. Fuss azonnal ... át a határon. Es 
az Isten bocsásson meg neked! . .. És nekem is ! .•. 

S abban a pillanatban, a mikor az öcscse nekifor
dult az ajtónak, Pap Demeter falfehér arczczal, de 
kemény, szilárd kézzel,kapta arczához a fegyvert. 

Egy lövés dördült. Es Gyorgye Pop - az orgyil
kos - a koponyáján halálosan találva, az ajtónyilás
ban ugy esett össze, mint a rongy ... 

273 

Nyugdijtáblázatok. 
A m. kir. csendőrség rangosziályba sorolt havi· 

dijasainak nyugdijilletékét az 1875. évi LI. tcz. 15. 
és az 1912. évi LXV. tcz. 125. §-a állapitja meg. 

E szerint a nyugdij a beszámitható szolgálati idő 
és az utoljára élvezett havidij és csendőrségi pótdij 
együttes összegének alapul vétele mellett akként álla· 
pitaudó meg, hogy a nyugdij 10 szolgálati év után 
az emlitett javadalmazás egyharmadát. 15 szolgálati 
év után ped~g annak három nyolczadát képezze. 

Az utóbbI hányadhoz minden további teljesen 
eltöltött szolgálati év után a havidij és csendőr· 
ségi pótdíj együttes összegének 21/2 százaléka adandó 
ugy, hogy teljes 40 szolgálati év után a nyugdíj 
összege a legutoljára élvezett havidij és csendőrségi 
pótdij összegével lesz egyenlő. 

A m. kir. csendőrség rangosztályba sorolt havi
dijasainak özvegyeit és árváit, a m. kir. csendőrség 
rangosztályba nem sorolt havidijasait és legénységi 
egyéneit, valamint ez utóbbiak özvegyeit és árváit 
megillető ellátások kiszabását a következő táblázatok 
tüntetik fel. * 

* Ezek a táblázatok a következő évi zsebkönyvekbe is 
felvétetnek. (Szerk.) 

18 
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2~00 440 ~O 480 looor 1000 I 2600[ 620 
MOOI480100026OO 5201 ~ 2600 520 28OOt56O 
~I 2800 6KOI ~001 560 iiööiii600 12~ 
~OOO I 6OO11200rooo-oooll200ijj()jiOOI120n a2001 MOl J 

I I 

3400· MOl ~tOO I 6801 ji400 6801 

36OOf72(i[ 1400.4200 810 1400~2001 840 l4 
18* 
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LI. Tá b-

fi magyar kir, csendőrség rangosztályba nem sorozott 

LXV, tör'vényczikk 11., 31. illetve 

nyugdijról és 

l I Örsvezetö 
Be- Nyugdij 

Csendőr ezts. örmester 
számit- gyanánt ille- -_.-

ható tékes a. évi 1000 korona zBold é. évi 1200 korona 
óS8Zes beszámitbat6 zsold és 
szolgá- javadalmazás 

100 I ~~400 1500 '!OO 1300 1400 1500 I lati idö hány O/o-a ? 

s zol g ála t i p6tdij után 

5-1011 40% 4(01 4801 5201 560/ 60~ 5601 6001 Slol 680 
11 42 % 

"'I '''I'''' "'11 ""1"'1'" 71' 12 4~ • 484

1

528 572 616 6till 616 660 701 748 
13 46 • f>06 552 598 6« 16911 6« 6901 7811 i82 

1 
14 48 • 528 576 62( 672 lrO 6721 72~ 1 768 816 
15 50 • 550 600 650 700 5 700 750 ~oo 850 
16 52% 572162( 676 1 72~ 78~ 72817801832 884 
17 54 • 594 ~1702 756[ 81 756 810 8M 918 
18 56 • 616 672 728 784 84 784 8401800 952 
19 

1 
58 • 638i 696 7541812 8i~ 81~ i ~70 928 986 

20 60 • 660 720 780 840 00 840 900 960 1020 
21 62 1\0 I'" "'I "'1",,11"'" "'I "'1'''''1 22 6~ • 704 768 832 891i 00t 800 960 J 024 1088 
23 66 • I ",I "'I'" ,lj "" .,,1""1'''' "" 2~ 68 • 7!81818 88419:'21020 952 1 10~I ~O~8Il11í6 
25 70 • 7,0 S40 910 9801050 980,1050 1120 11901 
28 72 % 17921 8611936 1OO81108( 100811080 1Hí212MI 27 74 • 81( 888 962 103h 1110103611101184 1298 
28 66 • I ",I ",I '"'''01111401'01 "" I,,!! , ... 29 

II 
78 • 8b819361oa 1092 m 10921170 ms 1326 

30 80 • 880 960.1040112012001120 1200 12b'O 1300 

~77 

I 

lázat 

havidijasait és legénységi egyén eit az 191~. évi. 

38. §§-ai alapján megillető 

l' akbérnyugdijról. 

Örmester Jár ás- éR 
törzsőrmester 

évi 1400 korona évi 1680 korona Lakbémyugdij 

zsold é. havidlj é. (a kljár6 nyugdij ös8zIlj:(e 

'!oo 1300 } oo 1500 200 1300 1400 1500 után): 

illetékes évi nyu g dij : 

Mol 680, 7~0 1 760 7521 792 8321 872 400 Koronáig évi 120 K 

, 672[ 71tl 7561 798 79018&2 87419161 400 -600 K-ig]60 K 
701 U8 7\12 8-36 827 811 915 959 600-800 « 200 « 
736 7821828 814 86~ 1 911 957111103 8110-1000 « 240 « 

7681816 8M19!i 9O~ 9:'0 \l9S 1016 1000- 1200 II 280 « 
800 859 901) 95 940 99011040100011200-1400 « 320 « 

832 88119361988 978 1 10301 108~ 1 113111400-1600 K-i" 360 K 
8M 9181 972102r1510691112311177 16110-1800 /' (00 « 1 
896 9521008 106t 1053 11091ll1i5 1221 1800- 2000 « 440 « 
928 98610MI1l02109DI1l4812061126.\ 2000- 2200 (, (SO « 
960 1020 1080 1140,1128 1188 1~481308 2200 - 2400 « 520 « 

9~2 1Ioat\ 11I6 1 1l7;lp661 122812110 \13~~1 2100- 2600 K-ig 560 K 
10M 10881l52 1 121612O:l1~G713í\1 , 139~ 2600 - !!800 « 600 « 
10J161 1l2211881~~l2tt307 1373 mUl 2800- 3000 « 610 « 
1088115611221112!L 1278 13161W41482 3000- 3400 « r.so « 
112011911 1260133 1316 1386 14~6 1526 3400- 3800 « 720 « 

m2\12~1 1 12l1~\13~~lm»\](261 14981 157~ :1800 - (200 K-i" 760 K 118.1258 , 1332t40'1391146~ ' 1539161 (200-(600 «'"' 800 « 
1216,12921368 l«t21l1á051581Ir~ 4600 - 5000 « 810 « 
1248:1326 H04'148' WlliI15-14 i I62~ 17 5000 - MOO « 880 « 
1280,18601«0,152011501 1584 16M m 5400-5800 (, 920 II 



Be-
a.ámit

ható 
összes 
szolgá· 
lati idö 

31 
32 
3.1 
34 
35 

36 
37 
38 
39 
40 
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'r ; ...... Csendör ÖrBvezetö 
Nyugdlj czts. örmeBter 

gyanánt ille-j-------·I-------I 
tékes a évi 1000 korona zsold és évi 1200 korona 

beszámitható zaold és 

j:~~~~~ 100 1200 1300 1400 1500 'WO 1300 1400 1500 I 

82 % 
8~ • 
86 • 
88 • 
90 • 

92% 
94 • 
96 • 
98 I 

100 • 

szol gá lati pótdij utá.n 

1
902/ 9841106611148112111481230'1312113941 
92410081092 1176,12 11761260:13411:1428 

1

9!610321l18120412 120412110113761462 
9681105611« 1232132~ 12321320114081496 
990 1080 1170 1260 li}{i 12601350 1440 1530 

1012/110411961288 ~ 1288138011472/1564 
10M m812221316 141 13161410!15041598 
1056 11521248'13441« 13441440 1536 1632 
107811I76/1274113721n: 137tI1470/156811666 
1100 1200 1300 1400 15\11 1400 1500 1600 1700 

I I I I I I I 

Jegyzet: 
A köteles szolgálati idő 40 év; minthogy 

azonban a csend6rségnél töltött minden teljes 
7 hónapot 8 hónapnak kell számitani, a csendőr
ség legén~ség~ egyénei beszámitható javadalma
zás~k .. telJe;, o~szegével felérő nyugdíjat már a 
?etoltott 30 éVI tényleges csendőrségi szolgálati 
Idő után kapják, mivel 35 év felemelten számitva 
40 szolgá~ati évet tesz ki_ A lakbérnyugdijra úgy 
a nő~, mmt a nőtlen nyugdíjjogosult legénység
nek Igénye van. 

Az illetékes nyugdijnak kiszámitására sllol
gáljon a következő példa: egy örsvezető cz. őr
mesternek 2 év, 11 hó és 18 napi csapatbeli és 

~/~,---~-------------

Ormester 
Járás- es 

törzsörmester 

évi 1400 korona évi lbSO korona Lakbérnyugdij 
ZBold és havidij és (a kijáró nyugdij öBBzege 

, !!;-300 1400 1500 '!oo 1300 1400 l~ után) : 

illetékes évi nyugdij: 

6800-6200 K-ig 960 K 
6200- 6600 « 1000 « 
6600-7000 « 10!0 « 
7000- 8000 « mo « 

14 év, 6 hó és 14 napi csendőrségí szolgálat után 
évi 400 korona szolgálati pótdij mellett mennyi 
nyugdijra és lakbérnyugdíjra van igénye? 

A 14 év, 6 hó és 14 napi csendőrségi szol
gálati idő az felemelten 16 év, 6 hó és 14 
napot tesz ki; ehhez hozzászámitva a 2 év, 11 hó 
és 18 napi csapatszolgálati időt: összes szolgá
lati ideje 19 év, 6 hó és 2 nap; minthogy pedig 
a 6 hóna on felüli évhányad egy egész évnek 

I 
szamdan 6, összes riyugaijba számitó szolgálati 
ideje 20 év, mely után beszámitható javada.lma
zásának 60 %-a, vagyis évi 960 kor. nyugdij és 
240 kor. lakbérnyugdij illeti meg. 

1. 'I 
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III. T á b-
a m. kir. csendőrség rangosztá lyba nem sorozott 

az 1912. évi LXV. t.-cz. 51., 53., 65. illetve 

Ha évi akkor illetékes 
~- - ~ ~ :~ ~ ;g .. ~ .::' i[ .~ ... 

Az elhalt férj r end-
:;; ::::" ,:i ~ 

.~ 

~Q)ö ",, 'O 

~ " 
. m.., 

'0.0 ~] Q)~~ 1>- m .. ... 
~JJE fokozata ~:;: N : po4 il <l ~ ..... 

------ ----
élvezett 

fejében 

korona 

I 100 
200 OOO '" 300 

Csendőr ~ " 300 :> 

'" 
400 800 ~ 

500 I 1000 af 400 s:: 
100 I c --... c 
200 800 ~bD 

ÖrBvezető = --- ..,.., "Q3 
e 300 r..", 

czim zetes őrmester ~ .~ ~ 
400 :> - 400 --<D:,2 

500 1000 s:: " 500 :s.o 
~I P~ --

.... s:: 
200 ",-0($ 400 E~ Őrmester g ----mm '-~ 

--- "' -
I ~ 

i»'" 
1000 bO:Ö) 

500 1200 '" I~I '" ;.-, 

100 I~ 
bD 

'" - s:: 
J árás- és 

200 '" e '"d I ~ 300 s:: 500 törzsőrmester ·s 
I---.!!!L 500 1200 OOO 

I 

, 

t 

~81 

l á Z a t. 
havidijasai és legénységi egyénei özvegyeit és árváit 
78. §§-ai alapján megillető ellátásokr61. 

Megjegyzés 

Nyugdijra igényt ad6 szolgálati idő betöltése 
után (5 év) úgy a tényleges szolgálatban, mint a nyug
dijazott állapotban elhalt csendőregyén özvegyének 
igénye van özvegyi nyugdíjra: ha férjével a tényleges 
szolgálat ideje alatt, vagy azt megelőzőleg lépett házss
ságra: 51. §. 

Az özvegy nyugdija annak abeszámitható java
daJmrzásnak alapul vétele mellett van megállapitva, 
amelyet a férj a tényleges szolgálatban utoljára élvezett; 
azonban az özvegyi nyugdíj és nevelési járulék összege 
együttvéve nem haladhat ja meg: 

a) a tényleges szolgálatban elhalt csendőregyén 
után, az elhalt által a tényleges szolgálatban utoljára 
élvezett beszámithat6 javadalmazást; 

b) a nyugdijazott állapotban elhalt után, az 
elhalt által élvezett nyugellátásnak (nyugdij és lakbér 
nyugdij) az öSBzegét. 

Ha a tényleges szolgálatban elh9.lt csendőregyén 
özvegyét és gyermekeit megillető özvegyi nyugdijnak és 
nevelési járulékoknak összege együttvéve kevesebb, mint 
a férj által utoljára élvezett beszámítható javadalmazás, 
akkor a csendőregyén halálának napját követő három 
hónapra 8zt a különbözetet is folyosltani kell az özveSY 
részére, a mely a két összeg között mutatkozik. 73. §. 

Temetkezési járulék illetékes, minden - akár 
a tényleges szolgálatban, akár a nyugdijazott állapot
ban - elhalt csendőregyén után azoknak, kik az elhaltnak 
gyógykezeltetéséről és eltemettetéséről gondoskodtak. 
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Tevékenységi kVmutatás 
a m. kir. csendörkertUetekben az 1912. évben teljesitett 

közbiztonsági szolgálatokról. 

Nevezetesen 1.1 n· 1 m.1 IV. I v. 1 VI. I vn·lvm. Ö.sze-

számu csendőrkerületben sen 

Felségsértés: 
elófordult } 'l! 2 2 1 1 1 9 
kideritett eset 'll 'll 2 1 1 1 9 
elfo~ott } . 1 1 
relje enteU egyen !! 3 2 1 1 9 

A király, a királyi 
báztagJainak bán-
talmazása, a király 
megsértése : 
előfordult l 3 7 14 9 3 3 4 ~ 

47 
kideritett eset II 7 14 9 II II 4 47 
elfo oU . 4 [) !! !! 1 14 
reljefentett egyen 3 4 10 7 3 1 4 ~ 36 

A hűtlenség: 
előfordult} 7 1 8 
kideriteIt eset 7 1 8 
elfO~oU} . 1 1 2 
felje entelt egyen 10 10 

A lázadás: 
előfordult } ~ 2 
kideritett eset 2 
elfo~ott } 
felje entett egyén 14 14 

A hatóságok, or-
szággyülési tagok, 

o vagy hatósági köze· 
gek elleni erőszak: 
előfordult } 309 ·288 !!02 319 203 ~~ !!!34 1~~ 1958 
It.ideritett eset 309 288 201 319 203 201 234 1~~ 19M 
eIro~ott } . 26 22 43 78 59 37 45 1~ 327 
fe/je entelt egyen 393 426 310 466 4081 350 341 316 SOlO 
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L n. m. IV. v. VI. vn. lvm. ö.sze-
Nevezetesen 

számu csendörkerü1etben Ben 

Azalkotmány, a tör-
vény, a hatósigok ,. 
hatósági közegek 
elleni erőszak: 

3C előfordult} 16 20 23 9 3 11 4 116-
kideritett eset 16 20 28 30 9 3 11 4 116 

elfo~ott } • 5 3 20 13 
io i( 41 

felje enteU egyen S2 84 5 46 S 123 iUS. 

A magánosok elleni 
erőszak: 

~ 
28 előfordult}e t 22 1'! 55 52 S6 27 41 

ki deritett se 2!! 1'! 55 52 36 27 41 !!83 
elfogott } • 3 11 23 14 4 6 

!!01 
64 

feljelentett egyen lH 76 219 269 161 172 233 1441 
A polgárok válasz-
tási joga ell~n el-
követelt büntettek 
és véts~ek: I ' 

elófor ult l 'll 1 3 
kideriteIt eset 2 1 3 
eIro ott . fe/j~entett egyen S 2 5 

A vallás és annak 
szabad gyakorlata 
elleni Mntettek és 
vétségek: 

13 56 7 9 1 ~~ 120 előfordult} 9 6 
kideriteIt eset 9 6 13 56 7 9 1 1!I0 
elfo~ott }e . 1 1 2 
felje enteU gyen 17 17 19 94 38 t9 1 27 24~ 

A személyes szabad· 
dgnak, a házjoj\' 
nak, továbbá a level-
és távirdatitoknak 
közhivalalnok általi 
megsértése: 

3 3 2 3 3 1 1 ~ előfordult} 
kideritett eset S S 'll 3 3 1 1 'l! 

elfo~otl } . !! i 7 
relje enleU tgyen 4. !! 4 4 8 1 1 2-5 



Nev ezetesen 

hamisitás : A pénz 
eJöfor 
kider 
elfog 
ieljele 

dult} 
ilett eset 
ott } 
ntett egyén 

is tanuzás 
is eskü: 

A ham 
és ham 

uWfo 
kideI 
elfog 
feljele 

1'~UIt }eiet 
'Itett 
ott } . 
IIteU egyen 

is vád: A ham 
előfor 
kider 
elfol5 
feljel 

dult} 
iteU eset 

ott ~ eotelt gyán 

érem elleni A szem 
büntette 
ségek : 

k és vét-

rdult } 
itelt eset 

előCo 
kider 
elfog 
reljele 

ott } , 
ntett egyen 

házasság: 
dult } 

f\ellős 
előfor 
kider 
elCog 
feljele 

A csal 
~ onatk. 
tek és 

itelt eset 
olt } . 
ntett egyen 

ádi AlIAsra 
oZó büntet-

vétségek : 
dult} 
iteU eset 

előCor 
kider 
elfogo 
íeljele 

It } , ntett egyen I 

I. 

66 
65 
14 
68 

21 
21 

27 

6 
6 

6 

ll\! 
111 

5 
lll!!! 

2 
2 

II 

5 
5 

5 

'!84 

II. III. IV. V. I VI. I VII· lvm. 
szá.mn csendörkerületben 

59 68 24 9 15 80 61 
59 67 2~ 9 15 79 61 
13 7 8 l! 14 U 
80 88 33 12 115 9~ 

1'! 16 29 9 10 14 12 
12 16 29 9 10 14 H 
3 1 2 2 

~€ 16 18 36 5 26 19 

3 3 6 1 8 7 7 
3 3 6 1 3 7 7 

• 4 1 1 
6 6 1 S 7 7 

'!l03 217 177 109 177 9!l! 16E 
203 217 177 108 177 91 16B 

15 30 31l 27 27 4 21 
249 204 187 102 178 114 163 

!ll 1 !ll 
2 1 2 

3 1 . ~ 

2 10 18 1 II 1 
2 10 18 1 il t 
1 1 
2 13 20 1 1 

Ö.8Z.' 
•• n 

Nevezetesen 

38~ 
379 

7ó! 
510 

A ráf,almazás és 
hecsü etsértés : 
előfordult} 
kideriteU eset 
elfo~ou } . 
felje enteU egyen 

Az ember élete 
elleni büntettek és 

117 
117 

8 
173 

vétségek: 
előfordult } 
kideriteIt eset 
elfo~ott } 
felje entelt egyén 

36 
36 
'il 

40 

A párviadal: 
elMordult l t 
kideriteU ese 
elfo~ott . 
felje entett egyen 

A testi .értés : 
előfordult} 
kideritett eset 

1250 
1247 

elfogo U } . 
feljelentett egyen 

161 
1319 A közegészség el-

leni bantettek és 

7 
7 

8 

vétségek: 
elófordult } 
kideriteu eset 
elf0f,0tt} , 
felje entelt egyen 

4'! 
4l 

A személyes sza-
badságnak meg-
sértése mag~nsze-
mélyek által: 

elofordult } 
kideritett eset 

7 
46 

elf0f,0tt } 
(elj e entelt egyén 
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I. I II. I III. I IV. I v. I VI. I VII. I VIII, 

számn csendörkerületben 

738 662 1156 1030 663 548 692 611 
738 662 1156 1030 662 548 691 611 

2 2 11 4 8 2 2 . ~ 
8~ 689 1278 1148 815 632 797 ' 698 

289 471 616 401l 438 421 361 395 
285 476 607 399 429 418 358 ~~ 104 174 268 148 150 19! 184 
'!9'!l 446 8l!! 393 352 365 310 347 

2 9 6 5 10 1 ~ 6 
2 6 9 6 5 9 1 

4 12 33 16 20 29 3 7 

29?~ 9'!5g ~862 3570 5296 4729 9321 4065 
~859 3570 5293 47119 2967 332f 4060 3256 

87 74 173 2111 lE6 159 60 11f 
~761 4938 7688 6644 4335 4651 5491 4511 

16 1 14 13 4 4. 4 t 16 1 14 13 4 4 4. 
1 1 

16 2 18 14 9 6 6 

I 
16 25 '!1 13 7 6 qO 

~ 16 !'!5 '!1 13 7 6 19 
3 '!! 1 '! '! ~ '!3 61 33 14 9 6 '!!! 

Ö.sze. 
sen 

61 
609 

00 
8 
3 
9 

3 
685 

338 8 
53 

3 
7 

33 
136 
930 

4 

IC! 

3006 
3005 
101 

4201 

9 
4 
9 

6 
60 

O 
2 
5 7 

11 
11 
1 

17 



Nevezetesen 

A levél- és táv-
sürgöoytitok meg-
8értés~ : 
előfordult} 
kiderflett eset 

elfo~ott }egyén 
felje. enteU 

A titok tiltott fel-
fedezése: 
előfordult} 
kideriteIt esel 
elfogolI } . 
feljelenletl egyen 

A magánlak meg-
sértése magánsze-
mélyek által: 
előfordult 1 kideritett eset 
elfo ott . 
feljeYentett egyen 

A lopás: 
előfordult 1 
kideritell "set 
elfo ott . 
felj~entett egyen 

A rablás és zsa-
rolás: 
előfordult} 
kideritell eset 
elfo~oll } . 
felje entelt egyen 

si:.kasztás, zár-A 
ló 
k 
-rés és hűtlen 
ezelés : 
előfordult} 
kiderilell eset 
elfogott } . 
feljelenlell egyen 

I. 

3 
3 

5 

378 
974 
10 

519 

!-SS7 
~702 

278 
5389 

207 
203 
55 

228 

288 
287 
'lll 

245 

286 

I II. I III. I IV. I v. I VI. I VII. I VIII. Ö.sse 

számu csendörkerületben .on 

1 HI 10 ! 10 3 !!i 65 
1 11 10 10 3 22 64 

1 1 2 
1 15 13 6 10 3 1! 72 

. ' 1 1 
1 1 

1 1 

33'l! 754 571 289 930 398 31~ 3364 
331 755 571 28!! 330 396 912 3358 

6 16 29 15 18 6 1 101 
452 656 883 521 4M 600 461 4526 

4!i!07 6911 5811 5309 4550 4242 5~1 41088 
4061 6423 5607 4841 4216 4085 5037 38971 
329 771 776 861 886 341 587 28!l9 

4809 6525 5982 5606 4358 4455 455, 41677 

215 191 335 179 145 261 l!14 1747 
214 189 331 175 142 255 212 1723 
47 9!l 97 75 65 64 2~~ 565 

280 221 4\!l! 212 149 940 2131 

220 500 364 192 277 242 336 2419 
!!!!O 500 364 189 281 242 3~~ 2419 

11 40 36 24 58 11 2!l5 
U3 494 345 236 243 234 31C 2330 

Nevezetesen 

A jogtalan elsaj á-
lilás: 
előfordult } 
kideriléll e.et 
elfo~oll } 
felje entell egyén 

Az orgazdaság és 
bdnp,ártolás : 

elofordull 1 kiderilell esel 
elfogott . 
feljelentett egyen 

A csalás: 
előfordult} 
kideritell eset 
eICo~oll } . 
felje entelt egyen 

Okirathamisitás : 
előfordult} 
kideritett e et 
elfojott } • 
felj entelt egyen 

Orvosi és közséfi 
hamis bizonyit> -
nyok kiálli t4sa és 
használása: 
előfordult ! 
kideritell !!Set 
elfo olt . 
feljefentett egyen 

Bélyegbamisitás : 
előClIrdult} 
kideriteIt eset 
elfo~ott} • 
felje entelt egyen 

287 

I. I II. I III. I IV. I v. I VI. I VII· IVIII. I I Ö •• ze 

számu csendörkel'ületben 

209 223 279 301 178 199 249 
209 22!l 275 297 174 197 249 

'l! 1 2 l 'll 7 1 
259 290 335 4!l5 228 244 324 

1015 488 909 752 597 482 570 
1016 487 915 752 597 488 570 

12 21 7 21 !ll 8 7 
746 535 977 808 766 463 593 

708 433 666 557 9l!5 503 313 
705 436 665 557 9U 499 313 
33 58 61 43 59 76 34 

'!S9 400 518 416 658 371 214 

'll04 109 147 138 69 59 107 
203 109 147 138 68 58 107 

8 15 13 20 'lll 10 9 
1'l'l 55 99 114 87 56 122 

84 1 
84 1 

!! 
8 1 

1 1 'll 
1 1 'll 

3 1 'll 

I Ben 

'l!'l!5 
2Yl~ 

5 
303 

8~~ 86 
19 

864 

457 
45'll 

~r 43 

167 
166 

14 
119 

186· 3 
7 
l 
8 

184 
'll 

240 

5671 
569 

11 
575 

1 
6 
2 

456' 2 
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I. I n. I m· 1 IV. I v. I VI. vn. lvrnl~BBZP' 
Nevezetesen II 

számu csendörkerületben BeD 

(;salárd és vétkes 
bukás: 
előfordult} 3 13 7 3 1 1 ~~ 41 
kideritett eset 3 13 7 3 1 1 41 
elfo~ott } . 1 1~ 4 
felje enteU egyen 4 19 10 3 1 3 56 

)lás vagyonának 
rne~ron8álása : 

elMor ult} 635 733 1215 994 701 653 590 611 6a9 
kideritett eset 630 7í!6 1197 979 678 647 570 601 6008 
elfogott } . 11 9 I!6 44 19 I!5 3 17 1M 
feljelentett egyen 842 994 1829 1773 1129 970 880 872 9'!89 

A f 'y'ujtogatás : 
1414 15a e ofordult } 715 1548 2073 1436 2141 710 11549 

kideriteu eset 612 1386 1766 a44 1080 1564 632 13~ 9668 
elfo~ou } 25 21 34 52 34 41 20 247 
felje entett egyén 532 984 l0iíö 949 947 1057 661 1059 7279 

v izáradás okozás: 
előfordult} 1 1 1 5 1 2 3 ~ 17 
kideritett eset 1 1 1 5 1 'il 3 17 
elfo~ou } , 
felje entett egyen 'il 3 4 6 1 4 5 1 <t6 

aspálvák, hajók, 
:\virdáÍc. megron- . 
:ilása és egyéb 

. özbizl. veszélyes 
selekmények : 

60 elöfordult } 39 37 30 41! 28 37 47 SilO 
kideriteu eset S3 57 35 30 40 26 37 47 305 
elfoíou } . 1 3 S 2 9 
felje enteU egyen 58 78 77 68 100 71 68 SE 606 

v 

foglyok 
zöktetése: 

meg-

előfordnIt } 1 1 II 'il 6 
kideritett eset 1 1 2 2 fi 
elfo~ott } 'il l! 1 5 
relje entett egyén 2 1 3 

i 
Nevezetesen 

A. fegyveres erő 
elleni bűntettek és 
'étségek: 
előfordult} 
kideritett eset 
elfoSolt } . 
felje en tett egyen 

A hivatali és ügy-
,ádi bűntettek és 
,étségek: 
előfordult} 
kideritett eoet 
elfo~ou } . 
felje elHett egyen 

E~yéb lörvényekbe 
iitköző b!intettek és 
vétségek: 
előfordult} 
kideri tett ese t 
elfo~ou } , 
felje entett egyen 

K ir. járásbirósá-
gok hatáskörébe 
utalt kihágás ok: 
előfordult} 
kideritett eset 
elfo~ott } . 
felje enteU "gyen 

Közi1azgatá'i hato-
sáj(o hatáskörébe 

9 

1. l n. , m.1 IV. I v.1 VI·l vn·lvm. 
számu csendörkerületben 

14 31 47 45 29 24 22 36 
14 31 47 45 29 24 22 ~ 11 27 40 35 29 23 14 
6 5 11 10 7 1 19 ~ 

6 3 4 19 1 7 17 2 
6 3 4 19 I 7 17' 2 

2 1 
9 7 6 16 1 S 11 a 

80 132 107 726 129 ao ~7 i~ 79 13i! 107 725 86 124 119 
17 28 27 229 41 781 361 33 
54 153 101 474 75 55 78, 142! 

I 
I 
I 

144\! 1524 1781 2163 1383 1799 1467' 12~ 
142(\ 1515 1756 l! 148 1374 1766 1445; 12 

(; 4S 27 60 54 66 11 17i 
19l!9 2~36 2656 3039 2661 2648 2032 1979 

ÖBSZe" 
88n 

248 
248 
212 

68 

59 
59 
3 

65 

152 5 
6 151 . 

489 
1132 

1'!S1 
1'168 

5 
4 
9 
O 

28. 
1918 

utalt kihágások: 
elő fordult} t ! 5436 23421 20168 36140 18058 2513115314 110~~ 11121 
kiderltett ese 1532923391 20150 3612817544 2511115304 1699 11056 
elfOf0tl} . 251 1464 2082 6315 4223 512U 815 148~ 2183 

5 
8 
3 
3 relje entett eg)'en 21139 35091 315305694434181 393922060624014 26410 

19 




