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CSENDORNAP. 
Álljatok megl jórőrők, országúton igyekvő, erdőben törtető, vízmosáson kapaszkodó, falvak utcóit 

rovó, lovon haladó és motoron siető ezernyi névtelen katonája a mások javónak! T edd le egy percre a 
fényképezógépet s Te o mikroszkópot olt o helyszínen, ne selcegjen oz írótollafok sem o sok íróaszta/on 
és figyeljetek Ti is off mind oz iskolák padjaiban. Vezényel;elek vigyózz' o századoknak, csendesűljön el 
a gyakorlótér, hogy oki csendőr van, mind itI lehessen most, ennél a napfelkelténél. MerI ez a nap, 
amelyik ma van emelkedőben: a mi napunk. Csendőrök napja. 

Otvenkét esztendő lossúságóvol ugyan, de mégis csak eljött. Hóromszázhotvannégy napunkért, amit 
másoknak áldozunk, Legfelsőbb Hadurunk kegye nekünk ajándékozto a hóromszózhotvonötödiket s meg. 
parancsolta, hogy születésünk napja, február fizennegyedike örök időkre katonai ünnepnappá válván, csend
őrnapnak neveztessék. 

Akit kitüntetnek, nem latolgathat,o az érdemeit s nem dönthefi eJ, hogy megérdemelte-e o kitüntetést. 
Ne keressük hát mi sem, hogy oz ötvenkét esztendő közül melyeknek s o csendőrnemzedékek közül pedig 
melyiknek érdeme a legmogasabb elismerés kitüntető jele: februór tizennegyedike. Nem is ez a lényeg, 
hanem o kitüntetés toriolma és jelentősége: o csendőr felemelése, következményeiben pedig tisztelef, meg
becsülés o polgóri társadalomban, előkelő hely katonai viszonylatban és első vonal a testületek sorában. 

De az ünnepet nem elég csak ünnepelni. Tudnunk kell értékelni és értékesíteni is. Mindenekelőtt 
azó/tof, hogy üres külsőségek heJyett tartalmaI adunk neki. igy; 

A csendőrnap a kegyelet napja. Az em/�kezésé azokra, akiket a katona s o csendőr magasztos vég
zete kiragadott közülünk, meri földi létük legdrógább javát: életüket odták a hazának és a közbizfon
sógnok. Tisztelegjünk ma előttük; bárha mi is erősek tudnánk lenni, mint ék, ho lolón megpróbólla/unk l 

A törhetetlen testületi szellem nopjo is ez a nap. A hitvallásé, hagy o testület nem üres gyüjtő
fogalmunk, hanem testvéri egyesülés ünk, egyéni célokon felülemelkedett erkölcsi közösségünk, amelynek java, 
becsülete, hfre és minden érdeke előbbrevaló a magunkénóli A kötelesség nopja, hogy babérjaival senki se 
o mago homlokót ékesítse, hanem mindig csak o testületét, mert annak jó és rossz sorábon, örömében és 
fójda/mábon, dícséretében, de dicstelenségeiben is osztozni kívón. 

A bajtárs magoszlos ünnepe is ez o nap legyen. Egymós szeretetének, o talpig férfi tiszta borót
sógónak s a derék katona önzetlen boitórsiosságánok is szenteljük o csendőrnapot. Mulasszon el minden 
haragot s öntsön a szívünkbe engesztelést és megbocsátást egymós ;rónt. Juttassa eszünkbe, hogy o boi
tórsnak elsősorban nem jogai, de kötelességei vannak s hogy e kötelességek önzetlensége adjo meg eme 
két erény díszét és fennköltségét. 

Kifelé erösilse meg o jóviszonyunkat o hotós6gokko/, melyeknek rendelkezésére kell ólIanunk, de o 
polgórsággol is, amelynek nem fegyveres ellene, hanem borótaiJ olfa/mazó; akarunk lenni és moradni. 
Szolgólja az ünnep a tesWlet hírnevét, de ne a nagyhangú rek/óm ízléstelenségével, hanem a szerény, 
csendes, de mindig lelkiismeretes és értékes munka érdemének ;utalmoképpen. Meri minden torlós közbecsü
lésnek egyetlen biztos alapja o teljesítményben nyujtott igazi érték. 

És végül: nemcsak o jelen, hanem o jövő napja is a csendőrnap. Nem merülhet ki a multak dicső
ségén való merengésben és a jelen sivórságön való kesergésben. Nagy akarásokkal tefíteltnek kell lennie a 
magunk tökéletesftésére és nekiszánóssal a holnap tennivalóiro. Mert oz, hogy az élen vagyunk, nem mogótói 
adódik s ho ott akorunk maradni, annak is óra von: Munka. 

Nem a vigosságok napja tehót a csendőrnap, hanem o szómodósé és o felkészülésé. Tudjuk Bojtárs 
hogy ölJod mind a keHőt. Add hát o kezed, hadd szorítsuk meg mi is a magyar csendőr ünnepén. 
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Az első csendőrnap. 
Február 14-ike nevezetes napja volt a m. kir. 

csendórségnek : ekkor ünnepeltük országszute az első 
csendórnapot. 

Az 1881. évi Ill. t.-c. szente5ítése napjának Kor
mányzó Or Ö F6milt6stiga által csendórnappá történt 
avatása s e legmagasabb elhatározás kihirdetése után 
a csendőrség felügyelője azonnal intézkedett az el!ló 
csendórnap megtartá::.ának részletei re vonatkozólag. Bár 
az a körülmény, hogy az idén a legelső csendörnapot ün
nepeljük. indokolttá tette volna, hogy az ünneplés a nap 
Jelentőségének megfelelő széle.5ebb keretek és díszesebb 
külsőségek között történjék, mégis, az ország általános 
nyomasztó helyzetére való tekintettel a csendőrség fel
ügyelője úgy intézkedett, hogy az idei csend6rnap csak 
szűkkörú, házi ünnep legyen és külsöségei is a legszeré
nyebb mértékre szorítkozzanak, Az ünnep igazi értéket 
t.gysem annak külsőségei, hanem az őszinteség és a me
leg�ég adja meg, amellyel ünnepelünk. Ha majd a viszo
nyok kedvező fordulata bekövetkezik, módunkban lesz 
pótolni, amit a csendőrnap pompáj ából ma esetleg fel
áldozunk, 

A c�endórség a kiadott rendelkezés értelmében a 

c.sendőrnapon mindenütt istentiszteleten vett részt, az
után azokban a laktanyákban, ahol hőseinknek vagy vér
lanuinknak emléke van, annak megkoszorúzása követke
zett. Ahol hőseinknek vagy vértanuinknak emlék.müve, 
szobra vagy emléktáblája nincsen, az esetleg rendelke
zésre álló fényképeiket fenyőgalyakkal kellett díszíteni. 

A megkoszorúzással egyidejüen mindenütt a legma
gasabb parancsnok mé1latta a nap jelentőségét, majd Ö, 
ille.tve nagyobb állomásokon az általa megbízott tiszt. a 
csendőrség történetét ismertette. 

Az Unneplésl délután l órakor mindenütt bajtársi 
ebéd fejezte be, amelyen az állomások összes tisztjeinek 
és altiszt jeinek részt kellett venniök. 

Az első �endőrnap Budape8ten is e szerény kereleknek 
megfelelően folyt le, 

A Budapeslen állomasozó tisztek és altisztek délelött 
10 órakor istenti�zteleten vette'k részt. A római katolikus 
tisztikar. valamint - Milv!us Attila százados parancsnok
sága atatt - a római katolikus legénységbő! alakított szá-
7.3.d a krisztinavárosi plébániatemplomban misét hallga
tott; a p:-otestáns vallású tiszt.ek és altiszlck részére a lak
tanyában, a lovastanaIosztály tantermében volt református 
istentisztelet, 

A 11ULi 1Iaptól kezdve ez a mi külön ünnepnapunk. 
Az élet rohanó huUám.árjába1i azért állottunk Jneg 

néM.ny pillanatra ezen a gránitsziklán nyu.g'iJó, elmerül
hetetltm csendó1'szigeten, hogy ii.Jmepeljütlk ís áldozzunk 
a lnllltnak, 

"Mi, Első Fenmc J6zsef, Isten kegyeLméből Ausztriai 
Császár stb. és Magyal'ország Apostoli Ki1-úlya. Kedvelt 
101agyarországtmk és társOTszágai Mi Főrendei és [(épvi
selői közös egyetértéssel a következő förvénycikket ter
jesztették szentes-ítés végett Felségűnk elé: l, §, A köz
biztQ'lisági szolgálat eUátá.swra. katonaiIag szervezett 111.., 
kil', cs6ndől'ség állíttatik fel," 

Igy kezdődik a közbiztO'Jl.sági szolgálat szervezéséről 
sz616 1881, évi Ill. törvénycikk és tovább 10 §-ban szö
gezi le a m, kir, csendőrség felállítását. Megsziilettünk, 
Ma már kÖlmyú átfutni szemeinkkel ezt az ércbe vésett 
évszál1Wt. De fölöttébb nehéz volt eljllhii odáig. Menjünk 
hát vusza a legelejéJ'e; a kezdet kezdetére; a. csendőrsé.g 
jelá1lf..tá8árw.k a küzdel'lneire. Lebbentsük fel a rég1Jl.'lllt 
idők fátylát, KatVa1'juk fel a porlad6 emlékeket és 1iézzük: 
miból lett, ho9lfun született a magyal' csendőrség. 

Több ma,gyar főúr 'm.ég 181,8 ewjén i1ldítványozta, 
IlOgy Magyarorsrogon is létesíttessák a lombardiai Gens 
d'armes eZl'cdnek T/l.egfelelő intézmény. A kornuíny habo
zott a beruházási költségek 1lagysága ntiatt, De az akkor 
nwg Pozsonyban tartott országgvül-és 111ágnás·tábla tag
jai mintegy 60.000 forintny-i tök4t gyüitöttek össze o: 
tel'v Icillitelere, Vcísál'l6e-reiébcn hatalmas összeget ké:pm� 
seU ez akkor, A magyar tilz, a magya,' lelkesedés súilte 
nemes terv azonban tűggőben. maradt a beköl1etkezett 
márciusi e.'fe//IéJI<!lek folytán. 1!Js végleg d1lgába dölt, nem 
való8'ulliatott meg a m.agyaT szabadságlla1'c levMetésc 
miatt. 

MindazonúLtal a lItagyar szent ko,'01la országainttk 
területén élet1bellpteUék. a csendörséget, de nenl< volt 
mn.gyul' ábrázata. 

18.�9 avgusztm havában Pozsonyban az 1-8Ó es 1850 
január havába1/- Gyórött a 2. számú cs, kir. magyar 
csendörezredet állították fel, De csakhama?' rá1öttek a 
fondk szervezésre. Látták, hogy a magyar rebellis lelket 
nem leket átalakítaui CB. kir. jelzővd és osztrák gutlyával, 
Mindkét ezredet feloszmttálc 1850 tavaszán, A két cs. kir, 
1II.agya'J1 csendőr6u'ed tehát 1ltegsZliint, M éO B{jY éves koruk 
elött kiJJzenvedtek, mint csecsemők. 

Délelőtt 11 óra 30 perckor a t�sztek és a legénység a 
csendórlaklanya udvarán felá'lílobt vérlanu-szobor körűl 
gyülekeztek, A szohort.61 jobbra a központi szervek tiszti
kara. balra a budape!!ti kerületi parancsnokság és a tiszt
Képző tanfolyam állományába tartoz6 tis7.tek állottak fel, 
az A, és B, épületek előtt � között pedig a szá7.addú alakí
tott altisztek sorakoztak, A század jobbszárnyán vitéz 
seebergi Wanckel.-Seebcrg J6zsef százados tartotta ké
sz.en két c:sendörrel a szobor megkos'l-orúzásárn szolgáló 
hatalmas kos7.0rút, 

A csendöTséget a Monarckiában átszerveztél�, Ez a 
csendlirség term.észetesen nem volt magyal'. CS/Í.8zári 
pátens kényszeTÍtett:� rcáltk,' szoLgálati nyel//J� 'né-m.ett lloLt; 
szeméLyzete idegen és _ az osztJrák }uuJ.ügymillisztertöt füg-
gött. A magyar szent korona területén Ilat ezred IVOU elhe
lyezve, melyek közül egynek hatásköre kiterjedt Horvát
Szmvon- és DalmáLoTszágra is, A magl/rtT embe,' előtt 
!1yülöltlé váltak ezek a BaclL-koTszakbeli zsandárok. Ke
lIern könnyek huUat.á8a, sok lelkes hazafi bebörtön.zABe 8 
számos bében és vérében magyar család Wnkre;ntása 
Iclsérte ·fa.jpusztUó és hazát rombol6 mumkátjukat. 

NemzeUildöző IIdiködes1Utn.ek az 1867. évi IcicglJezéfl 
vetett véoet, Beállt az alkQtmányos IW1'8Zak, Az osztrák 
zsandársá.got feloszlatták, A közbiztmI8ági BzoLgálatot 
á�ették a lIármeOVflnként IIzervezett pandúrok éH cscnd
blztoBok, lA határszéleken urrLlkodó eWfLd1tlt közbiztOl1Sági 
vÍBzonvokrn való Leltintettel azonban II orvát-Szlavon
or8zágban lÍR ErdéLyben két cBendórlestet meghfLgJ/ta-k, 
meLy utóbbit Cll. kír. ID, ,'1zám'Ú országos csel/.dár
paruncslIo/cBág11ak nevezték el. Bár közbiztondoí szolgá.
ta,t �eklntc�ben a bet1i.gymini8zte,' alatt áUott, mégis a 
közös hadligyminiszterWl fiJ.ggött. 

Pontban féltizenkeUiikor lépett a laktsnrába viUz 8zi
nai Szi"TlfJy Béla tábornok, a m. kir, �endőrség felügye
lője, aki az elöil"t jelentkezések fogadása után a szobor 
elé lépett és az egybegyűltekhez a következő beszédet 
intézte: 

MC1{}lJ{lr CselIdőrök! 
A Kormányzó Or (5 Ji'őm.éU6sá.ga, 'YImgas elha,tározáRtillal elrendelte, hogy a m, kir, csendőrség az 1881. évi 

lll, UJrvén1fcikk szentesftéAének a l1apjá�, "február 14-ét", mint "cscndörnapot" évente m,egünnepeLje. 
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A 1Ilag�far kormány mitldent elkövetett, hogy ezt az 
erdéfyrészi cs8ndórséget teljesen magya1Tá és a közös 
had'iigyminiszlertót függetlenné tegye. Végre 1876 mál"· 
ci'us 27-én l. Ferenc Józse! Ö Felsége legfelsőbb elhatá
rozásával elrendelte, hogy az eddigi cs. ":ir. cs8Jldórseg a 
m. kiJ". honvédelmi miniszter alci. helyeztessék. Az erdély
rwi c$elldúrség a. J 111. /GiT'. erdéwJi cse'lldörpn"ancs'IIok
t;ág elnevezést kapta. Ezzel értünk el a magyar esendő,"· 
ség Mtesülési idószakálwz. Az átszervezés megtÖTténtét, 
1876 m4jus l-ét tekintheti'ilk tehát a magyar csendőrség 
[oga11.tat<ÍSának. 

A csend.őTségnek. Magyarországon való 8zervezéséröl 
8z616 1881. évi lll. tÖl'vé1tycikk szerint a Királyhágón 
túl már fennállott csendőrség Kolozsvá1' székheUyel a nt. 
kir. l. szá.mú csendörkeriileti parallC8Jwkság elnevezést 
kapta. Azután évről' évre sorba következett a többi kerü
let szervezése: 1882 január l-en a szegedi II., 1883-brL'U 

rt budoJpesti. III. és a kassai lV., 1884-ben a pozsonyi V. 
is a székesfehérllári V l. csendiiJ keriilet jaró-rei futot
tak ki. 

llltézményüllknek in�má.r a törzsökös magyar föld· 
ből sarjadzott Ilajtásai megindultak kötelességte!jesítő, a 
közérdeket 8zolgáló, Ö1Lfeláldczó -ií,tjukra. A helyzetük 
ne-m.. volt könny1L, mert lépésről-lépésre küzködve tudtak 
(8ak előrehaladni. Az osztrák zsandál·ok átkos e'lllUkP 
"'''isérte a. magyar l«rkastollasok kezdö útjait. Erős, em
berséges, de főleg beC8illetes 'magyar testvéri munktü·a 
volt szükség, hogy a magyal' 1!l?P ,összefol·riml a csend
őrséggel. 

19y pergett le fi háborúelöUi l1�ult. Ehhez a csendih·. 
himevet emelő és öregbEoo jntuLtlwz szorosan vroz.u:isímul 'CI. 
világháború dicső története is. A magyar csendörség 
ebből is derekasan kivette a maga részét. Az összes ha:rc. 
tereken a legkülönbözőbb alkalmazásban beosztott csend. 
őrei kimagasló köteles8égtudás8al és vit-ézül megál/ták 
It helyüket. 

A forradalmak romboló ereje Mnt n�últ et yyengitő 
hatás l�lkül a magyar csendorség felett sem.. De llW8t 
ne foglalkozzunk ennek az idii8zalmak a miltatástival; 
ezekll-ek QZ eseményelcnek a. közelsége mig alig engedi 

meg (t tárgyüa,g08 törtémLmi kritikát. Kétségtelen az, 
hogy egyesek lelki kies8tUJége é8 irányvtiltoztatása meg
,·emegtette ezt a minden béhen és porcik4jában magyal· 
intézményt is. Ellenben az is kétségtelen, hogll a fo-r-ra� 
dalmak irtózatos romjai ból ez (f testiilet emelkedett fel 
a legltwma1·abb és lett azzá, allti azelőU volt: (1 közbizton
ság fegyelmezett és bátol· katonáinak megdőlIlheleUMI 
::rzilárd szervezete. 

De maradjon ennek a jövőben U!. 
Legyen a csendörség a régi magya? erények iBko!áj/l; 

TermeLje csendőteiben a vasfegyehnet tart6, nyugodt 
éH önérzetes bátorSágot képviselő katonatfpust; 

Nevetie nagyra a tekintélytiszleleteL, az C1lgedelme8-
séget, a kemény, de igazságos szigort. 

A magyar rónán, a maoyal· lankálunt, don�bolcon, 
liegyeken, völgyeken é8 8zerte az ország minden zugába)1 
JJOrty/Ú6 járó,. fodrozó kakastollas éli villogó nllronY01! rsendőrei pedig legyenek : 

a csend éli rend védebnezöi, 
u közbiztomág ó,·ei, 

a jók és igaZ/lk "úrtfoy6i, 

(l gon08zok kérlelheletll'!lt iildözöi tis bihltelöi, 

a m.egvesztegethetetlen és soha- el nem hOll!á�1Josít
haló iga-zság önzetlen harcosai; olyan lIa1·cosai, kiknek' 
fegyvere a. k.atolla kar·dia és az igazság paUosa egyaránt. 

Most pedig, mint a nemzeti m.eg1Íihodás km·szakábcw 

átszervezett csendó1·ség tagiai, kapcsolódjunk a mult 
cselekvő személyei/lez és emMkezzünk. 

E'mlékezziink ozokm a tiszti és altiszti bajlá?-sakru, 
akik nemes munkájukknl megpecsételték a magyar CSend
őrség :jövőjét, de akik a r.selldörélet rít.jaibóI1ná,· kidőltek. 

Emlékezzünk a meghal.t cSe'ildórök1"ól, e·mlékezzünk 

a. közbiztonsági szolgdJatba.n és a világhábo1·Ú különböző 
luJ.rctercin elesettef...-röl, emlékezzünk a forradal.mak al.att 
ki8zen.vedett lánglel1,·,ii 1rw.gy01· cse11dör·bajtá1·sakról. 

Gondolatba.n e cse1ldórszobo;· talapzatánmeggy"Új.tom 
o ba.jtársi szeretet mécsvilágál. Szel·te fekvö, ha.ló pOJ·ai
tokat fedö sirhalmotokru pedig 61tnek az egy koszo1'únak 
a jelképébell kiUörv-külÖ'lI elhel'Yeze:m a nt. kir. csendőrség 
mély bajtá,·si kegyelettól susogó k·oszor"Újdt. 

Magya?' Csendőrök ! 
Tisztek és AUi.sztek! 

Mi pedig "e Jw,gyjuk elhomál,y()sodni a csendiír� 
rwult(J .. t! 

Haladjunk a kidőlt bajtársa k lIyomain hh'en, 

végezzük a szolgdJaf:!mkat és a haza iránt való köre
lességünket becsülettel, 

vészterhes idökbt.1I pedig marad11111k meg ennek (t 
m�gttpázott és megcsapdosott nmgym· várnak fl bástya
fokán vitézül. 

Ezt követeli tölÚllk: a régi dicső magyaT mult ; 
ezt eSeltgi remegve: a csonkáva zsugorodott jelen 
és ezt vMja. tőlünk: a bizakodó nemzeti jövő. 
Ada.ssék tisztelet a nemeI! cselldő,··mult e-mlékénakJ 
Adas8ék kegyelet a kidőlt, az elesett és a vérlMw-

halált halt cselzdőrbajtársuknak! 

A lelkes sUlvak elhangzása után a jelenievők _ vitéz 
Szina,y tabornok úrral az élükön - tisztelegtek fi csendőr
hősök és vértanuk emléke előtt, majd cJőléptek a koszorút 
tartó csendőrök és átnyujtották a tábornok úrnak, aki azt 
az egész csendőrség nevében ünnepélyesen a szoborra he
lyezte. 

A szobor megkoszorúzásn után a sZ3'Zad díszmenetben 
elvonult a tábornok úr előtt 

Vitéz Sz-ima,y Béla. tábornok úr a csendörnap alkalmá· 
ból Kormányz6 Or (j FÖlIIéUóságálwz, valamint fi honvti
delmi éS'- beliigymúliszteJ· urakhoz a következő üdvözlő
táviratokat intézte: 

Főméltósngú és nemzetes 

Vitéz Nagybányai H O R T H Y 1\'1 l L{ L öS úrnak 
Magyarország I{ormányzója 

Budapest. 

A magyar királyi csendörség mélységes hódo
laUal köszöni ji'öméIt6S(lgod kit{inteW kegyét, hogy 
a testület megszületésének napját, februÍlr tizen
negyedikét. csendőrnappá avatni mélt6ztatolt. Fo
gadja :F6mélt6s6god az első csendőrnapot ünneplő 
csendörSég törhetetlen hüségének és őszinte, mély 
ragaszkodásának legaJázutosabb nyilvlanitásol. 

Vitéz szinai Szinny Rélll táhornok, 
ft m. kir. c�endörség felüg)'r.lője. 
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Nagyméltóságú lés nemzetes 

vitéz Jákfai G Ö M B ö S G Y U L A úrnak 
m. kir. honvédelmi miniszter 

Budap,.est. 

Az első csendórnapot ünneplő magyar királyi 
csendőrség mély tisztelettel köszönti Nagyméltósá
godat, mint az ország legmagasabb katonai vezetőjét, 
A jobb jövőbe vetett rendületlen hittel án őrt a 
csendőrség a maga helyén és e szolgálatban törhe. 
tetlen bizalommal tekint Nagyméltóságodra. 

Vitéz szinai Szinay Béla tábornok, 
a m� kir. csendőrség felügyelője. 

Nagyméltóságú és nemzetes 

\'itéz KERESZTES-FISCHER FEUENC úrnak 
m. kir. belügyminiszter 

Budapest. 

Engedje meg Nagyméltóságod, hogy 87. első 
csendőrnapot ünneplő magyar királyi csendőrség 
minden tagjának mély tiszteletét és ragaszkodását 
folmácsoljam. Az ál1antló gondoskodúst és mindig 
tapasztalt jóindulatot, amellyel Nagymélt6sagod a 
testület iránt viseltetik, minden csendőr bt>nsősé
gesen köszöni; n nehéz munkában pedig, amit 
Nagyméltóságod hazánk közbiztonsága érdekében 
végez, fegyelmezetten és 'áttörhetetlenül sorakozik 
NagyméItóságod mögött. ' 

Vitéz szinai Szinay Béla tábornok, 
1\ m. kir. csendőrség felügyet6je. 

Délután l órakor mind n tisztikar, mind pedig az a'
tisztek bajtársi ebéóre gyülekeztek. A tisztikar sdmára II 
tiszti társalgó újonnan átalakltotl onag),lermében, az altisz
tek rés'lére pedig RZ altiszti, étkezdében, a közJ.ekedési ör.s 
legénységi szobáiban, valamint a lo.vlls-tanalosztály tnnter
mében rteritettek. A lovas-ianaloszÜlly étkezésén az alosztály 
ti.sztjei is résztvettek 13 a többi éttermekben is mindenütt 
több tiszt vett részt a't altiszt9k bajtársi ebédjén. 

A tiszti litrsalgóban megbl.l·tott bajtúrsi ebéden uitéz 
Szinav Béla tábo7""llOk úr JII01lClotta Ko/'múnyzó Or (J Fö
méltóságá1'(L a hagyományos felköszöntót" amit �ál"Omszo· 
ros harsány éljen követett. 

A diszebéd alatt megérkezett KOI'mányzó Úr ű Fő
méltóságAnak, valamint a honvédeJmi és belügyminiszter 
ul'uknak n válasza IlZ üdvözlő távil"lltokra, amelyeket a 
m. kir. csendőrség felügyelője hozzájuk intézett. A válasz
távirntokat, amelyeket Szinay tábol"llok úr felolvasott és 
amelyeket mind a tiszti-, mind pedig az altiszWka.r lelkes 
éljenzéssel fogadott, a következóképpen hangzottak: 

Van szerencsém !I'ábornok Úr becses tudomá
s6rH hozni, hogy HZ első "Csendőmap "-ot ünneplő 
magyar királyi csendőrség hódoló üdvözletórő) a 
I{ormúny·.ló Úr Ö FőmóItósngánal, jelcntést tettem. 

A I{ormúnyzó Úr Ö Főméltósnga ezen üdvözletet 
köszönettel )tegyeskedett ludontÍlsul venni és meg
parancsolni méltóztatott, hogy legmagasabb üdvöz
letét tolmncsoljam Tiibornok Úrnal, és II magyar 
királyi csendörségnek. 

Somkuth}' tábornok, 
a katoQai iroda rlinöke. 

Az első csendörnap megilnneplése alkalmáb61 
:t csendőrség összessége nevében ReszedfóTh�
zám juttatott törhetetlen bizalomnyilvánításért fp
gadjátok köszönetemet és bajtá.rsi üdvözletemet. ! 

A m. kir. csendőrség féJszázados, dicsöségtel
jes multjában látom biztosítékát annak, hogy II jö
vőben is "Hiven, becsülettel és vitézü!" mf'gáUva 
helyét, tántoríthatatlan oszlopa lesz hazánknak. 

Vitéz GömbÖ9 
honvédelmi miniszter. 

Az eJsö csendörnap megiinnepJése alkalmából 
a m. lUr. csendőrség nevében hozzám intézett üH
vözletét öszinte örömmel fogadtam s a nyIlváníto,U 
jókívánságokat úgy MéItóságodnak, mint a veze
tése alatt álló testület minden egyes tagjának szí· 
vern egész melegéveJ viszonzom. 

' 

Felhasználom ezt az alkalmat, hogy a m. k�r. 
csendőrségnek úgy a multban, mint a mostani idők
be!", nehéz viszonyok között önfeláldozó hűséggel 
teljesített szolgálatáért legteljesebb elismerésem;et 
nyiIvánítsam. 

A m. kir. csendőrségre minden hazáját szerető 
magyar jogos büszkeséggel tekint, mert ez a testü· 
let minden időben rendíthetetlen biztosItéka V"olt 
a közrendnek és a közbiztonságnak. A m, kir. csend
őrség nemzethiisége nem ingott meg soha. A tes
tületnek minden tagja bármikor készen állott arra, 
hogy szükség esetén életét is habozás nélkül Iel
áld071Ul. az ország javáért. A \'ilágháború, majd I a 
forradalmak és a kommunizmus gyászos idején 
hősi halált halt, megrokkant vagy fogságot-szen· 
"edett csendörtisztek és legénység magas százalékll 
Lanusitja, hogy ez a testület a legnehezebb "iszo
nyok között is az önfe.láldozásig ha "olt. 

A m. kir. csendőrség dicsőséges mult ja s az a 
szellem, mely az egész testületet áthatja, biztosité
kot nyujt arra, hogy a testület minden egyes tagja 
rendithetetlen hűséggel fogja a jÖ\'öben is szolgá
latát a haza szent érdekében ellátni. 

Amidőn a nt. kir. csendőrséget ebbe a tánto· 
ríthatatlan hi1ségébe vetett bizaimamrói biztosi·' 
tom, elvárom, hogy annak minden tagja eskUjéhez, 
mult jához és hazaszeretetéhez hívcn teljesítse kö· 
telességét. 

dr. Vitéz Keresztes·Fischer Ferenc 
m. kir. belügyminiszter. 

A táviralok felolvRsÁsa után vitéz Szina,y tábornok 
úr megjelent az altiszti étkezdében, az aJtis.ztek bajU.rsi 
ebédjén is. Itt js a úibornok úr köszöntötte fel Kormányz6 
Ih ci Fómélt6ságál. majd rövid beszédben méltatva a 
csendórnap j�lentó.ségét, fe!olvnsta az üdvözlő táviratoknt 
és az azokra el'kezett válaszokat. 

A Wszti étkezdébe visszatérve vitéz Szina,y tábornok 
úr az igazi bajtarsiassAg lényegéről és jelent6.ségér61, mint 
II csendórnap egyik legfontosabb nktualitásáról tartott 
mélyenszántó gondoln tokkal telt Ibeszédet. ,gs éppen ll. baj ... 

társiasságról tnrtott eme beszédét, ezen át pedig ft csend
órnap aktualitását trll"totta legalkalmasabbnak a1"l'H, hogy 
II csendőrség állományáb6l llthelyezett helyettesétöl : ma
llostQri Erreth Aladár tábornok úrtól, mint II kiváló kato
na, előljáró és bajtárs mintaképétöl. mind a maga 's mind 
pedig llZ egésr. testület nevében ünnepélyesen is elbúcaúz
zék. Lendületes beszéddel köszöntöUe vitéz Szinai tábol"'
nok úr n tAvozó E/'/'sth tábornok urat, rnl'gemlékezvc a 
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testületben töltött szolgálata alatt s'lerzett érdemeiröl és a 
fájdalomról, amellyel tőle a testület minden tagja bucsút 
vesz. 

A beszéd után átnyujtotta ErretIl lábomok urnak a 
csendórfelügyelőség köszönő okiratát, amelyben a csendőr
ségnél t.eljesitett ötévi kiváló szolgálatáért és e szolgálat
{al szerzett maradandó érdemeiért köszönetet mond. 

Erreth Aladár tábornok úr keresetlen szavakkal kö
szönte meg a Szinay tábornok úr beszédéből .feléje áradó 
baráti és bajtársi szavakat. Biztosította a testületet, hogy 
az évek. amel)teket a csendőrség kölelékében töltött, ikitö
rülhetetlen megbecsülésl és vonzaimat oltottak a lelkébe 
a testület és a kakaslolI iránt. A Legfelsőbb parancsnak, 
mely öl új szolgálati helyére álUtotta, engedelmeskednie 
kell, de teljesen sohasem fog többé elszakadni a csendőr· 
oégtöl. 

A 'beszéd elhanIizása után a tisztikar hosszasan és 
lelkesen éljenezte bírcsúzó előljáróját. De bármennyire me· 
legek volta'k is a szavak, amelyek az érzelmeket tolmácsoini 
hivalva voltak, bármennyire 9Zívböl fakadt is az -eljell 
és a mozdulatlanul ünnepélyes líszteletadás, amely 'Erreth 
Aladár tábornok úr távozá...<>át kisérte, mégis, csak nagyon 
kis ré..<>zben tudták' él"Zékeltetni annak a mindnyájunk által 
öszintén htérzett, mély tisztelettel teljes szeretetnek a me
legségét, amellyel mint katonák, mint csendőrök, mint alá
rendelle* és fiatalabb baH.ársak az ö személye és magasan 
álló egyénisége iránt viseltetfúnk. 1\lost, hogy távozik 
körün'kböl s hogy lJIem 'érhet minket a vád. hogy csa\( 
lojalitás, amit írunk: mo�'- úgy érezzli'k - gátlás nélkül 
megnyilatkoz.hatik bennünk mindaz., amit a fegyelem és 11 
s7.olgáJati formák íeszessége II katonában cl kell, hogy ta
Karjon. Hogy ETTeth Aladár tábornok úrtól a testUlet nem 
fog soha eiMakadni, azt a magunk részérol biztosíthatjuk; 

mindig megt.i8�teltetésnek fogjuk t.ekinteni, ha ezek az 
érzelmek kölcsönösek lesznek. 

Mind a tisztikar, mind pedig az altisztikar bajtársi 
eb6dje 15 órakor véget ért. A l'észlvevők az első ,::sendör-
nap meleg hangulatának jólesö érzésével és azzal a tudat
tal távoztak, !hogy február tizennegyedike mindig szoro
sabbra fogja füzni az önzetlen barátsfig és bajtársiasság 
szálait, hogy azok viszont a testület tagjait nemcsak szer
vesen egész, de érzéseiben is széltörhe!etlen testületté kap
csolják. 

A Ludovika Akadémia javas
lata a csendőrség felállítására. 

A szabadságharcot követő e8ztrmd6kben hazánk köz
biztonsága a lehet6 leggyengébb lábon állott. Ennek ?né
Lyen gyök81'ező okait lehet találni, bizo1LyitAkámL amtak, 
hogy a törvények betartása nem attólltlgg, hogy (lzoknt 
miLl/tm 6rővet kény8zerfttk reá a nemzetre, hanem, 1I0911 
m.aget a törvény mil1/en mélyen győkerezik a ncmz6t tel
kében. 

Az ötveneB és hatvanas években az (tb8Zol1ttizmu$ a 
nw.ga- céljainak meofelelöcn alakitottc. át Ma,gyal'oTBZáf/ 
közbiztonsági dzolyálatát is, amely _ a hazánkban feJ· 
dUitott cs. leir, cB81ulörségget eoulitt _ elsősorban. poli
tikai célokat szolgdl.t. Eme politikai törekvésnek meofele
Wen e16ősoTban "megbízható" kflL/öldieJcböt egészítették 
ki a. maglJarországi eBendörezredeket, amet1/ek a hadse
regtől átvették a közbiztonsági szolgálatot és mnwk szel
lemdben kezelték, vezették tovább. Az irányftdst a bécsi 
rendőrségi közpcmt végezte. A c8endQrs�{I Hzolodlata - lő
képen eleint-J - elsősorban abból állott, hogy összefog-



1933 február 14. CSENDORSEGI LAPOK 103 

II Clumdőnwp Budapesteu: Vitéz S::illo,y Bála tábornok, a m, kir. csendőrség felügyelője ernlékbesz.éd�t nlond. 

dosták és töl'vény elé állították az elszéledt 48-as honvé
deket és a szabadságha1'c más részt'vevöit: ezenfelül az 
általános közbiztonsági szolgá!atot csak annyira, látták el, 
cMnennyi idejük nlMadt reá . 

Az 08ztTák csendórséggel val6 szembehelyezkedés 
nemzeti 6l'énnyá, köteles8éggé vált, az Atföld és a DU11án
búl bef,yÓJrvilága szinte köztámogatá.sban részcsi1lt s a nép 
Inillden gaztettiiket megbocsátotta, ha (Izzal eUlllíttal brn'· 
sot törtek a gyiilö!t "Ulandároh" 01Ta alá is. 

A kiegyezés 1�tán a helyzet nem ;rwult. A kőzbiztoll-
8á.g tula.jdonképeni szerve, a "pand'U1'u vagy "per88cutO,.

" 

képzettség és rátwl'1/tettBég hiányában 'tem volt kápe8 a 
mégi8 csak: szakképzett cselldőrt pótolni, tevékenysége 6S 
tek:intólye a. legminimálisabb 'llolt és többet 81!erBpelt az 
élclapokban, mint lL közbizton8ág 'komoly kl-ónik6.jában, 
Ilyen körülmények között természetes, hODY az ol'szágban 
virágzott a betyárromantika, mehynel.� többé-kevé8bé 1lem
zeti szfnezellti ilgyeibe nem 1'it!cán maoa.sabb állású, va
gyon08 személyek is belekeveredtek. EzzeL párlw-zamosa1l 
a rohamosan fejladö fővár08 közbizton.sági szolgála.ta is 
lIIi11d fokozottabb igényeket támasztott. 

Az 1867 "ttini fclc lős miniszterck eleinte lehetet/enill 
állottak a fe/meJ'Ult kérdé8eknek tömkeleodvel szembeli, 
A magyar alkotmányos 8Z1.1rVezot, amely a1,tonomikus, 
parlikttfáJois jogait féltette, mlJlden központosUó törekvés
sel szemb81t ellenállt, mert az lulva,. re;t6tt cél;ait s6;totte 
mögötte , Igy IItúlden IIaszllavel!otetl811sóge dacám ia alig 
lehet.ett lL PUlId1U'szervczct]/GZ hozzánYfltni, vedig a kö�
biztonsági viszonllok tarthatatlanságát egvAbkm,t mitt
de;nki elismerte: 

Az 187Q-es d-vek clejé?t azonba'� n bclilgymiui8ztéfiunt 

mégis kénytelen volt a kérdéssel és an1wk lIleoolddsi illÓ
dozataival komolyan foglalkozni. Az első lépés az 'Volt, 
hogy a beliigymi.niszter ;avaslattéteb'e, tanácsadás llL sz6� 
l[tott fel mindenkit, aki a kérdésben illetékes volt vao'll 
lehetett: lIIil.�épen, milyen m6don gOfldolják a közbizt01!8ág 
kérdését meooldftalóllak. Való8zfm'l, hogy a belügyminisz
tSI' az ország minden törvényltatóságát és más köz�l1etét 
is f el.sz6lította javaslattételre. ezúttal azonban csal.� azt a 
;aivaslatot kívánom ismertetni, amelyet a csendőrség meg
szervezése tárgyá.ban a Ludovika Akadémia tett a hon
védel1ni 1nimszts1 'hez. 

A Lltdovil.·a Akct.dtimia javaslata 187S május f4-éll 
kelt és azt Uihegyi Sélam, kir. főhadnagy, a "Ludovica 
Acadé?nia" l:gazgat6sá.di (?Imi nye l'ven első) segédtisztje 
Mlgozta -ki, A javaslattevő ,Ujhegyi ,Béla fOhadtlagyot (lZ 
erdéfyi C8end6rsé!l t1tvétele után 1876 I július I·tn, a 
C88I1dőJ's/Ig állományába helyeztek ál, Eleinte a hOlwédelmi 
minisz.tbium csendőrségi osztályába nyert beosztást, 
majd az erdélyrészi csimdlírparancsnokság állományában 
szoLgált. 188S-ban mint önLogyol a kassai kerületi pa
nUlcsn.oksághoz kel'Ulcti parancsn ol.�helyctte88Ó ,uwazt61.
ki .. 1905 janllÚ1' 5-én halt meg Nagyváradon. 

A java8fat, 'I.Iagu amint Ujhegyi !öhadflagy nev/1%le: 
"Nézet", . 1nind'Végig egyéni vélamé:Jwt tartalmaz ttgyan, 
dc meglátszik, hogy szcnója alölt ff közbiztoJlsági szolga
lat n(mt ismcr6tlen s hog11 az úlegen államok hasonló szel'
'V8zotcinek tamdll1ányozáBá/Jal is loglalkozott, sat a 111M 
ülelentbe-n vett kor,�ze1'l'l gondolato'kkal is lalálkoz/mk 
ia,vaslat4ban . 

A csendó,'sógltck a "M. kir, katonai áUallt,'eluMrstlg" 
elnevezést szállja, dc ezt az elnevezést a::: /ttóiratblm _ 



104 CSENDORSEGI LAPOK 1983 :február 14. 

\ndokolds nelkiiL - "M. kir. biztonstigi csapat"·ra vál

toztatja. 
Az el�ö fejezetben a "katonai rend.őrség

" 
célját tá,.

gyalja, amelynek IIat töteladatot szán: a belr6nd és csend 

fenntartását, a szentssített törvé-nyek végrehajtá.sállak 

biztosltástít, a megelőzó renMszetet, a határörizetet és ez

zel kapcsolatball a 8zoll13zédos országok eseményeinek ka

tonai tennészetü megfigyelését s végül háború esetén a· 

hirszerző szoLgálat, vala'mint a ntegszáUott területek köz

igazgatási szolgálatának ellátását. Ezek a feladato},,· nagy

jában ma is fedik a. modern csendőr.ség feladatkörét. 

persecutor-szervezet 1:s_ annak t..a�jai, a jeh�n társ!l..Q.��!lli 
\'is'lonyok szülte kinövések folytonos és férfias leküzdésére, 
nemcsak hogy legnagyobb részben elégtelenek és többféle 
ckoknál fogva teljesen alkalmatlanok. - 'de még nem rit
kán. - mit tények bizonyítanak. - rendeItetésükkel ellen
kezóleg működnek, - a köznép elótt pedig sem tisztesség
gel, sem tekintéllyel nem bírnak. - egy magyar királyi 
katonai államrendórségnek felállítása elodázhatIan szűk
ségnpk mutatkozik. 

A javaslat az egész ország közbiztonsági szolgálatá

nak ellátáBá,'(l. egységes közbiztonstigi szervet gondol lé

tesíteni, amely 1nind Budapestnek, ntilld pedig a vidék-

1�ek CL kőzbiztonsági szorgcUatát ellássa. Ez az elméleti el

gondolás természetes, mert fl, javaslattevő e16tt nem lehet

tek még ism erősők azok az indúkok és gyakol'lati tapasz

talatok, amelyek CL városok és községek részére kiUön-külön 

szeT1lezetü és összetételii kőzbiztonsdgi Bzervek (c8e1ldör

ság és rendőrség) létesítését tet�k SZiikségessé. 

A legfelsőbb államrmuJészeti ha,tóságot a belü 'ly mi
lliszlériuIIlban gondolja létesíteni, ugyanott a központi 
csendőriskolát is felállítani. A honvédelmi mintS.dél'ilun 
il. osztályában a esendőrség szemévyi ügyein.ek intézésére 
egy srol!:adost ja,vasol. A z  egész "kato1ULi állantrendörség" 
a, honvédség fópamncsllokál!O-k is a!á volna: rendelve, hol 
anMk úgyeit SZÍlltén egy százados intézné. Ám.bár a felső 
vezetés elgondolása, k-iBsé zavaros, alapelgcmdolá.sát a csend
�r8ég központi vezetésében ma is fellelhetjük. 

A javaslatot csak kivol1atosan Í8111erlete:m, J..;iliagyva halále azok.at a részeket, amelyek t1Ühosszasan tárgyaLják 
a szervezet vagu a szolgálat egy-egy részletkérdését. H e/tlJ
!;zúke miatt teljesen kihagyta1l1 az iJlet-mi.nyekre vonat
kozó részt, amely amúgy is csak általdMsságokat javasol, 
az illet.1nények konkrét és összegszerű felsorolá8a nélkiil. 

összegezve az elmondottakat, rnegállapHhatjuk, hogy 
a. nagyrészt egészen korszerű, m.élyenszánt6 és alaposan 
megfontolt javaslatokat tartalmazó jelentés a csendőr8ég 
megszervezé8e alkaLmával komoly l1wrlegelés tárg1Jdt ké
pezte s bizonyos, hogy annak sok gondolatát váltották 
va16ra. Sppen ezért érdekes leletnek tartom az okiratot s 
fontos okmál1ynak a m. kir. csendőrség é8 a Ludouika 
Akadémia történetében, amelyet éppen most, a csendő,·
nap alkalmával, mint a csendőr8ég s 1ULgy 11l1utjának 
egyik dokumentumát bizonvára érdeklődé8sel fognak nl. 
va81ti a csendOrba.jtár8a-k. 

Amant Zoltán fhdgy. 

Nézetek 
az állumrend6rség felállilását és szervezését illetőleg. 

Tekintve, hogy a hazában fennforgó - fájdalom, 
korrump�ltnak nevezhető - viszonyokkal szemben, n bel
rend és csend, - mit részint a szegedi keresetek, de a hlr
lapi napi események is eléggé igazo!nak. - a személy- és 
vagyonbiztonság létrehozatala és szilárd1tása. de f61e� a 
szentesi.tett tÖl"Vények pontos végrehajtása s sziR"orú ér
vényben és tiszteletben tartá5a, - csak jól szervezett és 
kellö 

_
határok közti. - de tevékenységében tekintélyt 

Ezerzo hatáskörrel felruhúzott s 'igy tényekre képesitett 
rendöri. de katon!:!.i szervezettel bíró testület által eszkö
zölteth?tnék : - a maRyar királyi katonai államrendór.séR"
nek cz.elbavett szervezését � szervez.etét illetőleg, - egyéni 
nézeteimet a következendőkben foglalom ös�ze: 

A magyar királvi katonai állnmtTendór8ég célja. 
MiutAn a jelenleg létező helyhatósági pandur- vagy 

A szervezés. 

Mlihelyt az államrendörség létesítését elrendeló tör
vény szentesittetik. azonnal a If.>gfelsőbb államrendöri h�.
tóság is - a m. kir. 'belügyminisztérium kebelében -
\·olua életbeléptetendö, meUyel egyidejüleg az orszag fó
városában, Budapesten, a magas kormány székhelyén, 
egy katonai államrendóri szárny lenne fel,állítandó. 
meJy a fokonként szervezendö államrendóri osztályok, 
�zárnynk aloszt.agok és ör.sállomásoK: szüleményezó kereté
nek lévén tekintendő. - kö�onti pr6batanosztály legyen. 
Ezen katonai szervere...::;sel egys�erre átJamtis-ztviselói mi
nőségű polgári álIamrendór.ségi fóbiztos.$ágok és biztossá
gok rendszeresítése is szük6éges. 

A fóvárosi viszonyok Budapest részére egy Allandó 
próbatanosztály fenntartását késóbbre js az egész intéz
ményre nézve .szükségessé. sőt hasznossá teszik, - ebbe 
volnának a rendórképezdék nemcsak a legénységet, de 
még inkább a ti-szteket illetőleg kebelezendök. - melyeknél 
és pedig esetről-esetre kirendelendö bizottság előtt volná
nak a különféle .rendfokozatokra és parancsnokságokra mi
nósitó vizsgák megfartandól< és leteendök, - minek kö' 
vetkeztében a budapesti katonai rendőrség, mely egy 'közös 
osztályparancsnok alatt egy budai és egy pesti szárnyból 
állva. a k�t város és közel környékén a szolgálatot össz
hanR"wan és közösen végczhetné. mindig a kell6en szapo· 
ritott létszámmal birna s a nagyváros tőszomszédságában 
előforduló különféle esetek. a gyakorlati oktatásra !! a 

tizolilálatba való bevezetésbe a leg·gazdag�bb anyagot szol
gMtatnák. 

Az első szervezést a 1<övet'kező 'úton vélném C'télszerűen 
eszközölhetónek : 

A m. kir. katonai államrendörség törzs- és fötist,ti 
Allásaira oly belföldi. azaz a magyar korona országainak 
határain !belül született (nem pedig csaki� honosított), a 
sorhad_ és honvédségi kötelezettségnek teljesen megfelelt 
és a cs. k. sorhad, vagy m. k. honvédség, nemkülönben a 
még fennálló cs. k. csendőrség ál1omAnyáb61 önlrent jelent
kező, esetleg törzs- és főtisztek volnának előnnyel a1kaT
mazhatandók, kik 'habár betöltend6 állásuknak megfelelő 
férfikort értek, erő.s testalkattai és l;zilárd egés7 . .séggel 
birnak, békeszolgálatra nem jelentkeztek és még eló 'nem 
j�.

gyeztettek ,s további előléptetési joguk'ról vagy igényük
rol le nem mondottak, - és mi ez utóbbi feltételt illeti, 
magamnak a szóbeli magyarázatot fenntartani bátol'ko' 
dom, egyelóre e részben a hadsereg és honvédség'beni é.sz
leletek és tapasztalatokra utalvá.n ; _ továbbá. kUlönösen. 
kik jelen alkalmazásukban elónyzésre lévén minősitve, a 
magyar és néJ;Jlet nyelvnek 6z6bani és irAsbani tökélete!\ 
bírása mellett, még legalább egy, a hazában dívó nyelvet 
és � le�etöleg egy határ� kü�öldi nrelvet is beszélnek, -
muve leég és társadalmI tapmtat különösen volnának te
kintl:!tbe

. 
vee�dók, mig ti6zta jellem. szol�á.lnti szig'ol", jllr

la�s!g es �ltllnt.á5, de különösen n hadfegyelmi vezetés 
gyökeres Ismerete, söt tudása elodázhalinn tulajdonok
nak volnának tekintendők. 
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Ez alkalommal bátorkodom néhány általam ismert é.5 
a fentebbi tulajdonoknak nagyobb részével biró tisztet 
megemlíteni, u. m. : Tyisoczky László cs. k. csendőrszáza
dos, volt 48-as honvéd, jelenleg Erdélyben. Toczauer Hugó 
24. honv. zászlóaljbeli sz. áJlományú hadnagy, volt 'cs. k. 
járástisztviselő és a rendőri vizsgát letett volt szolgabir6, 
jelenleg a m. k. honvédelmi minisztérium III. osztályában 
vezényelve. Kedves J6liSei 36. honvéd-lovasszázadbeli hu
szárhadnagy, 48-as honvéd, volt cs. k. rendőrőrmester, 
jelenleg a 13. huszlll'Száz,adnál swlgá!attéteke behíva, 
lettlegesitését varja. 

Streitfórdel' Józaef 23. honv. zászlóaJjbeli tettleges 
állományú hadnagy, azelőnt cs. k, csendőr6rmester. 

Gergely József 32. honv. zászl6aljbeli törzsőrmester, 
ki a sz. állomanyú tiszti vizsgát Jetett.e, volt cs. k. csendőr
őrmester 

Az altiszt j létszám elsősorban a jelenleg még Erdély
ben, valamint Horvátorsd,gban és Szlavón iéban fennálló 
cs. k. csendőrezredek belföldi altiszt jei s alkalmas Cdend
öreiből lenne legcélszerübben létesithetö, nemkülönben a 
sorhad tartalékából és a lbonvédségbőJ jelentkező oly al
tisztekből. kik kitűnő minósültségük mellett magukat leg
idább 4-5 évi tettleges szolgálatra kötelezendik. 

A legénységi állomány hasonlólag a feloszlandó 
csendórezl'edek, 8orhadb61 és honvédségböl volna nyer
het-ö és oly egyéne�ből, kik a jelenlegi helyhatóságok 
rendórségénél szolgálva, kitűnő minósültséget és ennek 
n�'omán tiszta jellemet, megbi:;>;hatóságot. tartós egészsé· 
get és netalán töltött katonai szolgálatot is Képesek fel
mutatni, - kiket iIIetöleg a minősítvények hitelességére 
nézve a helyhatósági vagy megyei főnökök lennének külö
nösen felelősekké teendők. 

Az érintett úton nyerendő legénység egyelőre 3-,1 
évi szolgálabra volna kötelezendö. 

A m. kir. áUaml'cndórség testületébe, az első szerve
zéskor lépendő 5 a szervezkedés nehéz.ségeivel küzdő tis?' .... 

tek részére különös előnyök biztositása mindenesetre mél· 
lányos lenne. - ez az illetökre nbve súlyos feladatuk ke
resztülvitelében serkentően hatna, sőt nehéz s eleinte 
küzdelemmel járó működésük közepettei fáradozásukat 
legalább némileg pótolná, mig a testület ifjabb tagjaira 
is jó hatást gyakorolna; mert tekintve hnzánk rabló-krO
nikAjAt, tekintve. Ihogy a rabló, a törvénynek ellenszegülő 
búntényező bizonyos balnéz.etGek betyár-köUész.e�ben 
még mindig mint hős szerepel, és továbbá tekintve és mér
legbe vetve azon ellenszenvet, mellyel a nép bizonyos osz
tálya a "z.sandárok" és minden valódi rendőri intézmény 
irányában ;vak elfogultságban viseltetik. a m. k katonai 
álJamrendőrségnek kellő érvényre és tekintélyre juttatása, 
c:gyea tagjainak, de különösen tisztjeinek egész erejét éf; 
eszélyeségét veendi igénybe. 

'Épp fgy volna szükséges és- méltányos 
tisztek és legénységrc nézve is bizonyos, 
huzamosb kifogástnlnn szolgálati idő 
aránylag intézkedni és jövójtik méltlmyos 
sat kilátásba helyezni. 

11 belépendő nl
megállapítandó 
feltételc alatt 

úton i bizlositá-

Az cilla1Ul'endörség szervezete elvei, kiUÖ1IÖS t6kintottel a 

m. k. katonai állanmmdő)·ség1·s. 

Azon elvböl indulva ki. hogy a fegyveres rendörség
nek minden katonai és polgári erényekkel biró, folyton 
tettre, mondhatnám harczkMZ és -képes egyénékböl ke" 
állania, különösen a kezdeményezésnél jelentkezök meg-

választásánál latolva kellend eljárni; mert az államrendór
ség kezdetbeni állása a képzelt autonómiájukban sértett 
hely;hatóságok által is részben nehezftve, dc egyáltalában 
bajos leend. A hclyhatóságok egy része egy centrális 
rendörségi szervezetben autonómiáját fogja s�rtve vélni, 
az azonban, úgy hiszem, hamar eloszlandó agzálynak te
kinthető, mig decentralizált rendörségi rendszer a szolgá
lat 'hatványa, sőt 11 ,publicum kára nélkül is képzelhető. 
Ennélfogva, mint már éJ\inteni bátorkodtam, a huzamosb 
ideig szolgált katonai áJlamrendőrök jövójét illő s 
megfelelő polgári álJamhivatalok és szolgálati állások kilá
tásba helyezése által biztositani szükséges lenne. A cis
lajthám csendőrség őrmesterei nyugdíjjogosultak. Az ér· 
telmesebb katonai rendórből, t. i. altisztből válna bizo
nyára a legjobb alantos rendőri tisztviseló, míg a rendör 
általában a kapus-o ajtónálló-, házfelügyel6-, porkoláb-. 
börtönőr-, levélhordozó- és hasonló szolgai állásokat a leg
jobban vo�na képes huzamosabb szolgálat után is betölteni 
anélkül, hogy az államkincstárnak tétlenül terhére válnék. 

A szolgálatbAn érdemesen kitúnőknek jelvénres dis�� 
tése pedig az államra nézve is kevesebb költséggel jár. 
míg másrészt példás és ösztönzőbb lévén, az intézmény 
szellemi s anyagi növelésére jobb hatást szúl, mint irás
bani dicséretek és juf.alomdíjak, mely utóbbiak mfg egy
felől a nyerváflYat keltik fel, másfelől nemritkán rosszul 
magyaráztathatnának azok által, kik az intézmény irányá
ban nem rokonszenveznek, - sót jutalmazó díjazások az 
örömeiragadtatás folytán gyakran szú nni nem akaró ti
vornyázó, nagy lakmározásokra is szolgáltatván aikai
mat, az intézmény tekintélye és tisztességére káros hatást 
gyakorolhatnak l\fig kellő erőkifejt-és és 'hatArozott fellé
pés az eredményt mindig biztosit ja, félintézkedés és této
vázás csak ingerel ; de mitsem eredményez, ellenkezőleg 
annál érezhetóbb visszahatást szú!. 

Hogy tehát a katonai államrendőr mindenkor és min
den esetben n katonai becsületnek és rendŐri hivatásnak 
tökéletesen rneg>felelhessen, szükséges, hogy nlinden rang
iokozatbeli fö- és altiszt jei a cs. k. sorhad és m. k. honvéd
ség hasonrangfokozatú fó- és altiszt jével hasonrangvi6zo
nyúak legyenek és mindazon elönyökben részesüljenek, 
melyeket a cs. k sorhad és m. k. honvédség tisztjei társa
dalmi állásuknál fogva élveznek ; szükséges továbbá, hogy 
a rendőr részére mindazon jogok biztositva legyenek. 
melyekkel a katonai Öl' és őrjárat bír, t. i. azonJ.og, hogy 
vele - a törvény öTével - szemben elkövetett engedet
lenség, vagy éppen tetbben nyilatkozó bármely erőszak 
('selében, fegyverét egész mértékben használhassa, a fegy
ver használatáért csakis tulajdon katonai áJlarnrendőr
testületbeli tiszti elóljáróinuk lévén felelös 

A katonai rendör "A törvény nevében" (Im Namen 
das Geselzes" - "U men znkonu" - .,In llurnele legi
loru") - szólítja meg az egyes kihágót vagy tömegetf -
mire "Kezeket fel" ("Hiinde forat" - "Ruki dole" -
.,los eu manile") felBzólitást kiejtve a letartóztfltandót 
lefegyverezteti, ezen utóbbi fels.zólitásnak nem engedel
meskedő ellen a fegyver egész hatása szerinti, a várható 
veszély és fennforgó helyzethez képest való - alkalma
zásn minden esetre helyben hagyandó, - mert csak igy 
leend lehetséges azon viszonyt eióidézni, melynél fogvA. 
a reJl d és csend őre, a Wrvény végrehajtó közege, nyers 
tömeggel szemben minden viszolly közt elég ős kellő 
el'éUycl fog felléphetni, sőt ha magának szigorú köteles
ségteljesités melletti Ugyes és tapintatos fellépése által 
II kellő tekintélyt közelismcrés útján kivivtIl, II nép józa
nabbjainak gyámolItására fog számIthatni. 
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E részben az ötvenes évekre bátorkodom hivatkozni 
és egy esetre visszaemlékez.ni, me!y 1855. 'deczember ha
vában Esztergomban a Buda-utczában a Barta-féle ház 
szege'etén történt, midőn két cs. k. csendőr egy csoport 
éjjeli zavargót rendre utasítvAn. utóbbiak által megtá
madtatott, mire egyik csendőr a támadók legbátrabbiká
naki ki az Ö, t. i. a csendőr fegyverét megragadn i mel'é· 
szelte, fejét sebten kh!ont kardjá,'al ketté hasitotta, az 
ezen eclat.áns eset által rne�lepett .csoport, mely ,különben 
további kihágásra késznek mutatkozott, a másik készüJ
ten álló csendőr fel�zólít6 intésére minden további sz6 
nélkül e!oszlott; - mely ecclat folytán az addig div6 éji 
kihágásoknak nemcsak nagy vége szakadt, de sőt a csen
dőrségnek tekintélye, az illetó csendórneli: más állomásra 
át nem tétele, de kitüntetése által biztosítta.tott. 

Tekintve, Ihog�r nemci'ak czé1szerűbb, de eszélyesebb, 
sót erkölc�i1eg helyesebb, a büntényezőt szándékában 
meggátolni, mint tolvajt fogni, - a katonai rendőrség
nek főtörekvése a törvénytelen cse!ekvények meggátlása 
legyen, mi folytonos éberség által érhető el; - ami pedig 
az elvileg kimondott fegyverha5zná!alot illeti, a rendőri 
szabálvzatban akként vo!na körvonalazandó, hogy a 
rendő; adott akalommal a szál- vagy távfegyver közti 
választást és annak mily mérvbeli alkalmazását illetőleg 
teljesen ti.sztában lehessen. 

A M.' K. Alla1llTendőTség szolgálati tagozása és belső 
SZeT1Jezete. 

A három havi próba tanosztályok felosztása és kül
állomások elfoglalása után az alább írt tagozás szerinti 
szervezkedés következhetne : 

L A 7 m. k. honvédkerületi parancsnok�ág székbe
Iyén egy-egy m. k. katonai államrendörségi osdálypa
rancsnokság volna szervezendő és a honvédkerületnek 
megfelelőleg számozandó 7 osztályparancsnok tö�tiszt, 
esetleg sZQzados is- lehetne, ki osztá�yával együtt katonai
lag és fegyelmileg az illető honvédkerületi parancsnok
ságnak volna alárendelendő ; miért is utóbbi körút jai al
kalmával az útjába eső katonai rendőrparancsnokságo
kal megszemlélni s ezen szemléről a meghatározand6 
pontozatok s1-erint szerke5ztendő jelentményét szolgálati 
úton a legfelsőbb államrendóri hatóságokhoz. juttatni 
hivatott lenne. 

Az osztályparancsnok mellé egy alantas tiszt, mint 
segédtiszt � egy tÖl'2sőrmester volna rendszeresítendő. 

Az oszlályparan�nok önálló és a rendőri szolgá'ati 
szemléket időszaki és rendkívüli körutazások alkalmával 
végz.i, - katonai és fegyelmi s:zakjelentéseit s jelcntmé
nyelt a rendes szolgálat útján t. i. a kerületi parancs
nokság útján, - a rendőrieket pedig köZ.vetJen a legfel
sőbb rendőri hatósághoz terjeszti fel. 

2. A 20 m. k. honvéd, dandárparancsnokság székhe
lyén egy-egy szárnyparancsnokság lenne szervezendő, 
melynek parancsnoka százados, esetleg főhadnagy le
hetne. 

kisebb hiányokat a szárnyparanesnoks�ggal közöl, 
,
mi� 

felelősséggel járó nagyobb fogyatkoz�okat 
'" 

szo)galatl 

úton az iIletó rendőrségi osztál�rparancsnoksag tudomá

sára hoz. 

A szárnyparancsnokság mellé egy törzs-, vagy sz.ám

vevő - kezelő - őrmester lenne rendszeresítendő,
. 

nem

kü!önben 2 lovas katonai 'fendőr, kik gyors �üldönczl :zo�
gála tot végeznek, azonban a he!ybeli örsállo�ás r�n�Ol'el

vel közeli járőrszolgálatot és házi ügyeletet IS tel]eslthet

nek. 

A szárnyparancsnok, rendkívüli eseteket 
,

kivéve, 
. 
év

negyedévenkint egyszer köteles parancsnoksaga terille

tét beutazni és minden alosztagparanc.snokságot és örs

állomást behatóan megszemlélni, - de különö�en a sza

bályok betartása és fegyelem fölött őrködni - és a pol� 

!!ári közigazgatási és törvényszéki fönökökkel fo!yton 

szeméJyesen érintkezvén, ve!ük a szolgálat érdekében ba
rátságos egyetértésben lenni. 

A szárnyparanesnok a rendőri szolgálatot az �Iosz
tagparanesno'khoz a tárgy természeté-hez képest tJ:kon, 
vagy rendes úton menesztendö parancsnok által 

.
�gaz

gat ja ; - minek folytán fontosabb "állalatoknál koteles 
lehetőle� személyesen jelen lenni és tapintattal rendel
kezni. 

.Telentéseit és jelentményeit közvetlen az. osztálypa
rancsnokságnak terjeszti be, sűrgősebb esetekben jelen· 
téseit táviratilag teszi meg. 

Körutazás alatt· magát a rangban legidősb alosztag
par2n'.!snok által .helyettesitteti. - aZDnban esetleg egészen 
titkon is kezdheti meg körút ját, - de nemcsak szabad
sá2a, s6t kötelessége is rendkivül idöben "és esetekben 
azonnal oda kiszáJIani, hol jelenléte megkívántatik. 

S. Mindezideig számszerint fennálló m. k. honvéd
zászlóalji állomás helyén - tehát minden szárnyterületen 
4-5 - egy-egy m. k. katonai államrendőrségi alosztag
parancsnokság volna felá1!itandó. melynek parancsnoka 
alantas főtiszt és az. intézmény tökéletesen létrejött kifej
lődése után tiszthelyettes, vagy tiszthelyettesi vizsgll.t Je
tett őrmester is lehetne, azonban minden esetre és eshető
ségekre 1e4:intettel. minden szárny területén lévő aloszta
gok keUójét legalább fötisztnek kellene parancsnokolni. 

A szárnyparancsnok.ság áJlomáshely�n lévő alosztag
parancsnokság mindig a legifjabb a!osztagparancsnokra 
vo'na bhandó, ki kezdettől fogva tiszthelyettes vagy minő
sített őrmester lehetne. 

Oly alosztagparancsnokságok, melyek nagyobb for
galmi városokhoz vagy a birodalmi határszélhez közel he
Iyezvék el, ha különben is ugyanott szfirnyparancsnok.ság 
helyben nincs, mindenkor tisztre volnának bír..andók. 

A Ezárnyparancsuokság, mell' közvetlen az oszUily
parancsnokságtóI függne, a helybeli dandárparancsnok
ságnak csak katonailag volna a!árendelendö s a viszo
nyokhoz képest idomu!6 létszám tárgyában kGlönösen a 
dandárparanc,nokság által lenne a vezénylés általi sza
porítás, fogya&ztás. és kiegyenlités érdekében i intézke
dések á!tal támogatandó. 

Az. ugyanazon zászlóaJji járásban elhelyezett m. k. 
katonai áJlamrendörseg a megfelelő zászlóaljparancsnok· 
ságtór csak az. állomási helyen �s pedig csakis annyiban 
függ katonailag, amennyiben utóbbi egyszersmind n ka
tonai állomáspül"ancsnoksági hatáskört is gyakorolja; köz� 
\'etlenUI egyed til és pedig minden más tekintetben kizli.r6-
lag II szál'nyparancsnokságnak volna aliLl·cndelendö. 

Az alosztagparancsnok az alája rendelt órsfilloml'leo
kat havonként egyszer rendesen, de különben va�ahány
szor az felsőbb parancs által rendeltetik, szemléli meg. 

Az alosztagparancsnoksági terlfeten belül, minden OlY 
helységben : hol k. járásbirósig létezik hol országos vfisá
rok és pedig nngyQbb mérvben tartatnak, hol hatln'széli 
közlekedés folyik, hol a lakosság törvényellenes cselekvé
nyek vagy szelleme folytán elhirhedt, de minden szolga-

A dandár fegyvertiszt idő�zakonkénti körúljai alkal
mával a katonai államrcndórség fegyverzetét is szemléli, 
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Az osztrák 
II fenti kép 

QD.c n b Q r UJ f r i c - fi r b 
R. U i rsoll. 

--� 

(Ü� titijm ht .l!'nglln. t� �"d!fl' �.",or 
'Ilk ..ol5ur M� \Jri.b .. � ,  �J8 :�ol"bu\\r!,idjl; 
GI. 1,'Jnllcn u, \'óblm. ini '!.lM� IIUl' lVI �rl!!: 
(]'rNI!{in ��� 2d;jll'trl ji., f>,l, • •  ,I"""rr, l1;dll { 

'Ji!rr <1uiil (ll, �it .;""ltrY 'Hl �.lr�I�1 rtn �k.I<lon1 
:Wtt 'n.oQII (<in I!tb,"! - ri i� .i� (\l.aNnl! � 

:'>n �I�nnn,n Ht ./,Íuli, , tol< ""r�II". il,61, 
1\6 l'I�lTtll Ah� NiTCU: �"� .(1Ilf' f� I,TII _ _ 
r: �Srl. it'1. n,uf! �trh",,1 ro' !,,�'nltIQ� 11'."" , 
m" ';c:.r lI'n�1 1:>11(. N !\tn,., Iri. ".nl � 

't0lt,·, It'<.. "Uti , n'u [�id,,� t�� \I'�" fid.' frNrm" 
J!I �l1r\o.!'m 'l.l;lUm _ t' in <lA l<4tr1�Jm:! 

�In .Ilffll;It't:,I .  l>.I. If;"""'o-i ,i" �on�n'U� ... . >I'Ilt. 
q� �l If'at �.iM�!, ll. frlff,tu ru fell: 
'!!!tr f,ltll.1t �.,\. Jr.,i'n1rt.u. INT bUi. 1\1 �.rd;jT!>;ab? 
'!lm:Jljm unA !rin i'�t ifi_ tnitrmM.' j:1�" � 

\,.1U(11I um! iln .. !li�u" InU �A ,'I'jn� �ui tim \1rm. 
:!'ft iI�"tIrr t ...... ltlUtfll .- f� 1J1 tm ('irah!m, t 

t9o�[ ftnrt< tit !1lJq,1 fid! mit nJhunhr :lj.�. 
<Z/t 1��<T1 "\If lf.!Nm, �ar 1."'lll'�, 'fII .r"l'� 
"" fltr��," �Yd! r,jn�li :1rC .. �u�m iTI' i". 
�i, .e'nII. n�r n-,ubn, ",U INulid,).n, �INM: 

1)�. tNf n�<1I Inll .hnm. n.l� f!ir� , �Qnr ·l\lrnlf 
.)u!--f'Tm Jh f�l�mm" '·· - '" hi rr< (\!."�.nTII ' 

�'" .ojQ��tf", ion <E.!J.t-fln . 111ft n�rl un� fo rdiol�! 
'lilit r�tirtl unt> �QIf "'l''''ljo.Iil in $hlrnl "�� �Ii��r! 
� �l!:.o,d.", .!/Hicf f�W I�m nDd,! D"� M� Öt'IJn. 
!)�D r�,;�rn hr (in�,,1 �ttUtQ�,III!� un� ff Qt , 

Unt �.ilbr. �r �(q,1 la t�1 :nQd,!t�,ul II>oIrm 

\luob ti" _lll<IlrT<\\�f'l"" mIt folt r.n (II"'l"o.nn! 

cscnd6Még sehogy sem tudott népszcrüségre vergődni Magyarorsz/i.gon. pedig ft bécsi konnány _ mint 
is mUUltjn - mindent elkövetett n népszerúsftésc érdek.ében, Ilyen propagnndnlnpokon terjesdették például fl 

fenti "Csendör-dal"-t is, persze crl'dménytelcniil. 

W7 
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bírói járásban lehetőleg a viszonyokhoz képest ezen fel· 
sorolt esetek számblivételével egy m. k. katonai állam
h:ndör�égi örsparanc�nokság. illetőleg állomas volna szer
'1ezendő, melynek parancsnoka alosztagparancsnoki állo
más.:::;;on az alosztagparancsIlok honn étel2 aiatt maga, -
egyebütt pedig egy örsvezető lenne; - a legfiatalabb örs
vezető pedig az alosztagparancsnok állomáshelyén az irodá
ban használandó fel és az alosztagparancsnok körutazása
kor az ör;;:parancsnokságot vevén át. késobb i önállóságra a 
kello gyakorlatot elsajátíthatja. 

)l inden örsállomáson az örsncmás parancsnok9.u kj. 
vül legalább 6-8 katonai rendőr szükségeitet.nék, kik kö
zül a helyi viszonyokhoz képest 2-1 lo\-as és minden
p..setre egy-két járőrvezető lenne szükséges, mert fontasabb 
járőröket és \'állalatokat maga a� örsvezető vezényelven, 
távolléte alatt egyik járőrvezető által helyeUesittetnék. de 
különben is az egész legénység kivonúlása esetében a na
pos rendőrnek honn kell maradnia. 

Az így létrejövő .örskeret szük-seg idején a járásheil 
r.onvédz.ászlóalj és lovas-század felszerel t legénysége által 
a viszonyokhoz képest rövidebb vagy huzamosabb időre 
<>egélyvezénylés útján szaporíttathatnék. esetleg így se
gélyvezénylés más. sőt távolabb illetékes zászlóalj vagy 
lovas-szazadtól is rendehethelnék ki. 

Szolgála t és üg y menet_ 

A rendes őrjáratmenetet a számyparancsnoksag ha
tározza meg és pedig az évszak s már fennforgó vis'ZO
nyokhoz képesti időszakos változásokkal. - A járőrvezetö 
f'l'leményi kőnyvecskéjébe ez elindulás. más járörreli taJá1-
kozás, előljárók vagy más hatóságoknáli jeilmtkezés, ille
t.öleg megjelenés. katonai állomásokon való jelentkezés, az 
ir!ó pontos kilüntetésével. valamint a bevonúlás is bejegy
zendök, nemkülönben azon észleletek 1!ö, melyeket a jár
örvezetö szóval jelen.t. a foganatosított lC'tart6ztatások s a 
letartózlatottak átadá.qa stb. 

Ezen a rendes örjáraton kivül az aiosztag- vagy köz
vetlen a szárnyparancsnok parancsára. nemkülönben az osz
tályparan.csnok, vagy legfelsőbb államrendöri hatóság sür
gönyözése fo·ytán rendkivüli és a szükséglethe-z képest 
c::rösbitetl járörök küldetnek ki. 

A legfelsőbb rendöri hatóság titkos jegyevel vagy 
meghatározandó jelvénnyel ellátott biztos kívA.nságAra 
minden lehetö és ha kell. legnagyobb mervű kanlse�é�y 
uyujtandó. 

A polgilri és katonai, valamint honvédség i törvény
hatóságok utasítandók volnának minden perbefogott egyén 
személYed leírását az illetékességi helyhatóság területere 
rr.űködését kiterjesztő katonai államrendőri szárnyparancs_ 
noksággal azonnal közölni, hogy az igazolhatlan honn 
megérkezése vagy kötött tartózkodási heiyének elhagyá."a 
t!setében azonnal kipuhatoltalhas3ek és letart6zlalhassék· 
(,ppen ugy a bűntények elkövetksénck gátlá!'a czéljilb61 ige� 
s'Lükséges. hogy minden bűnügyi ítélet a rendörcéggel kö
zöltelven, hazaboc.."átott fegyencek f�löl a rendőrség eleve 
értesíttessék. 

lly - relldör�égi felügyelet alá he·yezelt e;{YÍ!nek 
a Llmbard-Velenc-z.ei tartomá.nyokban. hol l. Napoleon ál
IHott fel egy igen ciilszerü és gyaknr,atllag kifejlödött 
rend- és c�endöri rendszert, pregetatti-knak neveztette\(. 
és �zek télben 9, nyárbn pedig 10 óra-I:or estve. az Ú�,
nevezett korhelyharang megkondulásakor lakásnikra 
térni kötelezve voltak és pedig minden elmaradási e::etér-I 
töltpndö 1 nap--l hC!ti súlyos fog�ág terhe alatt. 

mellett lenne vezetendő, megjegyez.vén, hogy örsparancs
nokoknak időszaki láblás jelentéseikell kívüli táblás jelen
téseik. hivatalos· j egyalaKban is volnának az ilgymenet 
könnyítése és gyorsitása kedvéért megengedhetők. Egyál
talában a fontos cselekvö működés érdekében elfogadható
nak vélném azon elvet : "többet tenni, mint irni" . 

Az ügyleti közlekedés posta útján, öl'sáJlombok közt 
is, ha így különben is idö nyel1hetö, mellékesleg öl'járatok 
útján i.s tÖl'ténhetnék, - mi azonban az brjál'at rögtönö
zött viszonyok és esetek parancsolta rendőri müködését 
soha �e akadályozza. 

A katonai államrendöri egyének ott, hol honvédorvos 
van, az által, egyebütt pedig a legközelebbi polgári orvos 
állal volnának gy6gykezeltetendők, - súlyosabb betegs�g 
esetében a legközelebbi katonai. "agy ilyennek hiányában 
polgári kórházba szállítandók és a honyédekhez hasonló 
módozatok szerint ellátandók. 

Elhelyezés. 

Az elhelyezés "agyis elszállásolás a cs. k. sor had és 
a m. k. honvédség részére kisÚl.bott és netalán módosuló 
illetékek szerint a helyhatóságok által lenne eszközölhew. 
bútorzat és ágynemüvel ellátandó és az összp-s állomási 
iftszám !ehetöleg a tisztekkel együtt egy külön laktanyá
ban ethe!yezendó. mely feltünö clmtábiával, éjszaka pedig 
kéküveges lámpával volna megjelölendő ; a megkivántató 
lak- és iatálóhelyiségek czélszerűek legyenek, a laktanya 
pedig ne legyen valamely .fiélreeső utczában. 

Magától értetik. hogy minden köz�égben és különö
sen hatósági székheJyen köfal által elkülönHet bolthaj
tásos és kitörés ellen minden elövigyazaUal biztositoH 
deszkafekhellyel ellátott egyes fogdának kell lenni. 

Az irodahelyiség lehetőleg il. parancmok lakása me�
lett, s mint fennebb említtetett, legczélszerübben u. lakt.a
nyában !étezhetnék, mely körülmény a szolgálat érdekében 
különös figyelmet érdemel. 

Tekintve, hogy a rendör cl:laknem mindig azon hely
zetbe jö, hogy csakis másodmagával léphet fel és kell 
határozottan fellépnie, nem ritkán tetemesen nagyobb 
számú erővel szembe, elkel'ijlhetetlen szükség, hogy a 
fegyverzet ötet meglepö hatással párosuló fokozoU és 
eredményes erő kifejtésére képe.síts-e. 

1\lint lőfegyver. egy szuronyos tárpuska minden esetre 
c-z.élszerű lenne, - de tekintve, hogy ft tárpuskák szerkezete 
egyáltalában igen complikált s ennélfogva inkább romlás
nak alávetett, nemkülönben súlyosak, _ bátorkodom for
gony-kal'abélyok alkalmazását ajánlani. 

A jelenleg a m. k. honvédlovasság által használt for
gony-pisztolyok, szerkezetük szilárdsága és hordképessé
�ük folytán mindenkép leggyakol'latiahbaknak bi7.onyul· 
tak be annyil"3, hogy ezen Gasser Lipót·féle forgony min
den más )·ends-zert tiszti körökböl már kiszoritott. Már 
pedig, ha Lefaueheux-revolver szisztémája szerint Iehe
tett karabély t szerkeszteni, bizonyára a Gasser-fé!e sze
rint is lehet, még pedig szük.ség szerinti közép- és előágyn
zattal s döfszul'onnyal eHáhhat6 forgonykarabély is alkot
ható. - mely például egy hatlövése.s l-'ruhwirt-féle tár
pu--:kát előnyősehben pótol, - me'y a megszerzési árt ille
tőleg bármelyik tárpuskánál olC:lóbb a töltést iIIetóleg 
pedig kezelhetőbb, söt gyakorlatilag �lka:m"sb _ rueren 
állitani, jelenleg ég a kitűzött czélra nézve a non plus ultra 
t
.
enne. - és még azon elónnyel is birna, hogy a7. elöfol"duló 

<'iz ügykeze·é:o a m_ k. honvédségl"/! nézve meghatáro
wtt szabályo� 

,
szerint a 

,
különö:;: szoigAlali viszonyok pa. 

rancsolta elti?resek és modozatok figyelemre méitatása 

JavHásokat bérmelyik honvédségi pll5kamíives, kinek a 
íorgony-szerkezeteL ismern ie kell akadálv nélkül végre-
hajthatná. ' .  

böl 
Ha azonbl," ezen inditvlí.nyom tD.lán pénz tekinteté

el nem fOl(adtatnék a katonai államrendöl"ilég Kyalol:1 
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egyénei részére a döfszuronyos külön csapatbeli Werndl· 
féle karabély, - valamint tekintve, hogy a rendőr eshe
tőleg oly közel tevékenységre van utalva, melynél a szu
ronyos karabély t már nem ia alkalmazhatja a gyalogkard 
volna, mint oldalfegyver alkalmazható, - mig a lovas 
egyének ugyanazon, de a cs. k. sorhad és rn. k. honvéd
Iavasság hordmódja szerint alkalmazandó kal'abéllyal Gas
.:iel'-féle - házmotozások különösen most felsorolhatlan 
eseteknél gyalog is igen jó szolgálatra alkalmas - for· 
gonypisztollyal, továbbá a szerfeletti csörgésnek egészen 
melJözése érdekében erösen szilánkozott, de vashüvelyes 
közönséges legújabb kosarú, mindkét oldalon homoritort, 
könnyebbszerú pengéjű 10vassági. karddal lenne legczél
�zerüb'ben felfegyverelihew, - ..a szurony tok lovasitottnn 
végzendő szolgá:at alkalmával a kardhüvelyhez lenne al· 
kalmasan szorl�ható, vagy kUlön is alkalmaztatnék a kard· 
kötő derékszíjához, mell' a cs. k: sOl'hadbeli lovassflgéhoz 
.hasonl6an íkiállit.va sokkal ezélszerűbb lenne. 

A kard mindenkor akár gyalog, akár 16háton a test
hez övezv� lenne hordand6. Hogy pedig :'1 lovasrendőr 
gyalog végzendő szolgálat esetére a járáskor kardja által 
ne akadályozt:assék, a 'derék Dvszíj kal'ikájába egy kapocs 
lenne alkalmazandó, hogy a kard abba akasztathassék. 

A kardnak lóraüléskor a nyereghez való alkalmazása 
tmint az a m. kir. honvédlovasságnftl történik) a lovasra 
nézve igen alkalmatlan, - mert ballftba és balkeze kü

lönösen vágtatAskor a mindinkább 16ginyázó, söt ezen mozo 
gás folytán meglágyult és táguló, a nyereghez varrt bőr
tok gyarapodó mozgása által ismét tokba dugott kard 
által csapkodtoatik, lóról leszállva pedig a lovas egyik, kü
lönösen a közelviadalban gyalog is legnevezetesb fegyve· 
rétől van megfosztva, az pedig, hogy a kard a lovas olda
lán lovagláskor alkalmatlan, nem áll! - ellenkezöleg a 
honvéd közhuswr a reá nézve előirt kardhordmódot, 
t. i .  a n}'ereg elé szúrást, nem szereti. A tapasztalás ta
nítja, miszeri.lt {I. balo'dalára esett ló, a nyereg mellé 
dugott -kard miaLb nem bir felkelni, a kard pedig ily ese· 
tekben vagy eltörik, vagy pedig legalftbbis annyira hajlik 
meg: hüvelyeslöl, Ihogy egr könnyen el se távolItható. 

öltözék és fölszerelés. 
Tekintve azon sokoldal ú  keUemetlenséget, melyet az 

m. k. honvédség ruházati és felszerelési készletének be· 
szerzése okozott és okoz, - és azon egyáltalában nem ki
elégitő minöséget, melyet ez Ugy beható szemügyre mél· 
ta�'ásakor tapasztalhatunk, a rn. Ikil'. államrendörség ebbeli 
czikkeinek a hazai �par utján - és pedig az ;ország külön
fele részeiben a kereskedelmi és ipnrkama" ákkal egyet· 
értöleg 1eendő beszereztetését annál is inkább bátOI'lkodom 
ajánlani, mert EI folytonos és idóviszontagságo'kkal daczolni 
kénytelen .rendőri szolgálat ki.llönösen I- czélszerú és j6 
minőségű elégSéges ruházatú, valamint kellő felszerelést 
igényel , 

Tekintve továbbá, hogy fl katol1ai fillamrendőr leg
alább három évi folytonos szolgálatra volna .kötelezendő, 
nem tartom feleslegesnek a tekintélyt adó tiszteSSég és 
csinos'ság érdekében a nlhAzntnak egyéni testi mérték 
szerinLi készítlést ajánlani, valamint killönben is a be
szerzési és elszámolási m6dot akként alkalmazni, amint az 
II volt és még Erdélyben létező cs, k. csendörségnél gya· 
koroliatik. 

1. Gyalogsá,g. 
a.) Ruházat. 
Zubbony, mint a honvédgyalogságé, de megkülön

böztetésül .sÖ'titvörös gallél', szélhajtókÁval (mint az 52. 
és 53. sz. cs. k. sOl'ezl'edek hajtókája), domborul az osztály 
számát viselő fémgombbal, il "á'lzsinór helyett a sorhadnál 
di.v6 szegélytelen posztó dragon, mint célszerűbb és tar
tóbb ajánlható . 

Nadrág kékszürke posztó ut.ásznadrág (a cs. k. sor· 
hadi tüzérség mintájára �zabva) sötétvörös posztó sze· 
gélyzettel, a nyári höségkori külső szolgálatra hasonló 
szabásu zsávoly nadrág. 

Föveg kevésbé felhajtott 2 hüvelyknyi széles, fekete 
fénybőrrel, egy hatodnyira szegélyezett karimájú, t�rmé
szetes barna vizhaLlen magyar nemezkalap, a fő körül 
makkokban végződő meggyszínvöl'ös zsinórral, a bal ha· 
lánték tája fölött rézsutosnn kissé hátrah ajíva, sárga fém
pajzsban li magyar czirner pisztoly fémszaIJag veSDi ik-örül, 
ezen jeligével, "Engedelmesség fi törvényn�k", a horvát 
osztálynál fi !horvát czimert s ugyanazon jeligét !horvátu I 
lehetne al,kalmazni. 

IEzeru .czímer mögé iegy flds fé,mtok: lenne ,:forrasztandó, 
mely halcson�mélrrC! ilJesztett 8"-nyi, fekete, hátrahajJó 
lószőrforgót tart. 

(Ha egyáltalában még nagyobb megkülönböztetes 
kedvéért fehér gombok határoztatnának, akkor ft ka lap 
.fémdiszítménye is fehér lehetne.) 

Tábori sapka (mely télben, szolgillatban vise�endö, 
zordonabb vidéken melegebben bélelhető) kék, szürke 
posztó, sötétvörös szegéllyel s oly szabás.sal. milyen a m. 
k. honvédségé, elöl Őfelsége legmagasabb kezdőbetűit fel
tüntető fekete és slll'ga himzetfi selyem rózsával és ha
sonló posztóval bOl'itott francia alakú napellenzővel. _ 

A nndrágot, lábbelit, köpenyt és /Sapkát illetőleg saját ta
pasztalatom és a "Jahrbücher fü .. die Deutsche Al'mee 
und Krieg;smarine" cimű Ber:inben megjelenö folyó idő· 
szaki füzetek 1873. május havában érkezett füzet 163 
lapján kifejtettekre támaszkodván. bátOl'kodom a fenneb· 
bieket indit\'ányozni. 

Mint szolgálati lovak zömök ·( doppel, ponni), lehetöleg 
sötőtszinű lovak volnának célszerüek, melyek kezdetben II 
honvédlovasság állományából lennének megszerezendók. 
később pedig az osdályparancsllokok befo/yáslI alalt 'l 
honvédség gel közösen pótlovllz8ndók. 

Tisztek. 
G.) Ruházat. 
Attila csak It'eljes diszben és .szalonban viseltetik. _ 

-sötétkék 'f."·nyi vörössel átszőtt négyszögletű aranyzsinór. 
zattal, mellén, nynkgalléron és karhajtókán II m. k. hOll
védhuszltrtisztek zubbonyához hasonlóan zsinórozva, sze· 
gélyezve, a hRtzsinórzat egrszerüsitve, a zsebek zsinór-za1t. 
elmal'lldhatna, keskeny vállzsinórral a balváJJon, _ 

nyakgaJlér és karhajt6ka sötétvö.,ös poszt6IJól, bélése so-
tét vörös merinó. 

. 
Zubbonr. mint a gyaloghonvéd .. Uszteké, késkenr bnl 

váJlz.sinónal és sötétvörös n:rakhajtóka-széJlel. Köpeny, 
mint a lovaslegénységé sötétvörös szegéllyel, 'bársonyghl1éi
és söté�vöröa gn'lél'hnjtócskóvnl, ,melyen egy lJisebb dom
boru fémgomb alkalmazandó. EzenkivUI megengedhetónek 
vél ném II külön is, \'alamint a cs, k. sorhadnál, Ú!Q' a m. k,  
honvédségnél is tuH gtlllérkerekköpen�'t , 

Azonkívü l II narJ8ereg és honvédségnél divó kékszürke 
szalonpllntallont sötét-vörös szegéllyel es nyári pantalIon, 
melyekhez gombos sarkantyú \'i6elhetése engetlé'lyeztet-
!tetnék. " 

Tekintve végtér� II rend6ri egyének szolgálati ren
deltetését és hivatását, II ruhhzntnak lehetöleg a nép által 
viselt nlnk és s-zinekkel legalfilJb is megközelitöleg egl'ező
nek kiál'Hását és EI tfIVolr61 feltűnő jellemzés mellózését 
ajánlani bátorkodnám, ha m. kir. katonai egyének ruhá
zatlÍt fl következőleg bátorkodom inditvnnyozni :  

Föveg, mint a legénység, csakhogy karimája egy és 
fél foknyi sz6les, vlllnmint fényből' helyett aran)' sujtás-
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sal szegelyezve és a vörös fövegz.sinór helye�t ,:ör
�
össel át

szőtt %. "-nyi négyszeglete5 makkokban 
. 

vegzodo �rany

zsinór alkalmaztalhatnék, mely a törzshsztnél a foveget 

kétszer járná körül; - a 10" hosszú, fekete lószórlorgó a 

legénységénel lombosabb és tövén fehér. 

Töltény táska, mely teljes ,disz- és szolgálati jelvényül 

szolgálna, olyan mint a m. k. honvéd huszárt�szteké, de 
két je.síppal, melyek egyike két hangú 'Í!I'omblta, - má
sika pedig két fütyhanggal bír, s melyek őfelsége new 
kezdóbetúi!lél két felül alkalmazandók lennének 

A helyha.tósági megyei re:lldörségnek a feloszlatása., 

A'ZOD mérték szerint, amint a felállita!!d6 n].. k. kato
nai államrendörség tért foglalva fejlődik, a jelenben 
fennálló helyhatósági rendőrség - a pandw'ok, persecuto
rok, csepnikek és ontás né\'en nevezett hasonminóségú 
rendőrök müködése megszüntelendő és sót felosz'atandó,,; 
lennének. 

Azon körülményt illetőleg, vajjon a m, kir. állam
rendőrség a helyi rendőri teendőket, milyenek a piaci fel
ügyelet, mértékelés az árulás ellenőrzése, házalók és kere
setnélküli egyének felügyelete stb, is, átvegye és végezze, 
bátor vagyok megjegyezni, miszerint ez éppen oly hasz
nos, mint szükséges, sőt a biztonsági szolgálat érdekében 
is elodázhatatlanul is szüksége lenne; - de ha már az 
ily hatá� és múködési kör terjeszkedése netalán a hely
hatósági önkormányzattal össze nem férhető és így léte
slthetö nem lenne, bizonyos értelembeni közreműködés 
elme alatt a katonai államrendőrség ellenőrző szerepe 
talán mégis megengedhető lenne, hogy ily, az e l'észbeni 
gyakori és könnyen palástolható, tehát a közönségre nézve 
érezhetö visszaéléseknek és kinöv83eknek gat vetetthessék. 

Pest, 1873. május hó 24-én. 

Ujkegyi Béla 
magyar ,,:ü·. honvéd !ölwdlUtgy, 
a m, kir. LlUlo1Jica Akadémia igaz
gat6stigi segédtisztje, és id. tanár. 

Ut6imt. 

At iután a fennebbieket. a jelen állapot szerint áttekin
tettem, következöket bátorkodom megjegyezn i :  

aj Úgy vélem a 
"

m. k.ir. katonai állam rendőrség" ki
télel helyett talán nemcsak még megfelelőbb, de jobb 
hangzáaú is lenne: "M. kit'. Biztonsági Csapat" - s t::n
nek megfelelően a tagozatparancsnoksági elnevezése! .. , 
u. m.: "m. kir. Biztonsági csapat osztályparancsnok.3ág" 
- lIm. kir. biztonsági csapat szárnyparancsnokság" s. a. t. 

A ID. kir. csendőrség tőrténete. 

1881 február 14-én szentesitette (5 Felsége 1. Ferenc 

József apostoli kirá1yunk a csendőrsé& legénységi
. 
:momá

nyAnak kiegészitéséröl sz61ó 1881. évi II. törvényclkk
.
et és 

a közbiztonsági szolgálat szervezéséről sz61ó 1 881. éVI lll. 
törvénycikket. Az utóbbi törveny állitotta �el Magyar

orszllg egész területére kiterjedőle� fl kat?nallag �zel've

'lett m. kir. csendőrséget, a közbIZtonsági szolgalatnak 

elsősorban a vármegyék igazgatasa alatt álló tel'ületen 

val6 ellátására. 1881 február 14-e a rn. kio1'. csendőrség 

születése napja, bál' az or.szág egyes részeiben, Erdélyben 

es Horvát-Szlavónországokban mái' 187G májuli l�� OUI VOJ� 
m, kir. csendőrseg. A csendor·szóval a nyelvújHás ajándé

kozta meg nyelvünket, legrégibb nyoma 1834-böl ismere

tes még pedig mint a franciás gensdarme (magyarosan : 

zsdndtb'J szó helyettesítője ;  jelentése azt akarja kifejezni. 

hogy a zsandár feladata a kÖZC8�",d meg6viLsa. A zsandár
sz6 és a fogalom, amelyet kifejez, eredetileg francia, Get.U:$ 
d'arm.e8-nak hivID Franciaországban a középkorban, kU

lönősen a vége felé, a páncélos lovagot, később, egészen fi 
francia forradalom idejéig, a francia testőrlovasság leg
előkelőbb részét. Ezt az eiőkelő nevet adta Napoleon annak 
a válogatott katonaságnak, arpelyet 1798-ban ezndekbe 

szervezve állitott fel és amelyet az országban szétosztva 
közbiztonsági szolgálatra, részben pedig tábori csendöri 
szolgálatra alkalmazott. Ez a katonaság, azaz csendőrség, 
eredetileg és szervezetére nézve lo\'nsság volt, de mivel 11 
közbiztonsági szolgálat nem kivánta meg, hogy t.iliz.tán 
lovasokból álljon, reszben gy.alogosokbói állítoLtalC ossz� 
Ez n csendőrség, amely éppenúgy a hadsel'eghez tartozott 
mint bármely más csapat, volt az őse, vagy mintája nz 
összes más európai államokban felállított csendőrségek
nek. Az egységes szervezet, a katonai fegyelem é!\ a kato
nai el'ények a francia csendőrség eredményes múködését. 
bi2tosilották, maga a csendőrség pedig Európa nagy' 
l'észében ismert.té vált. Napoleon császársága egészen II 
Rajnáig terjedt, hozzátartozott a mai Belgium és Noémet
alföld területe, Németo:-szág északnyugati rtsze, a mal 
Olaszország részei, sőt Karinthia. Krajna, Dalmácia és 

Horvátország a Száváig. Francia mintára szervezett 
csendőrségek alakultak a Napoleont61 függő államokban 
is, mint Por�zország kivételével egé�z Németursz[,gban. 

Svájcban, Olaszországhan, stb., amely államok a csenrlőr-
�égen kivül is sok francia intezményl átvettek és I'észben 
Napoleon bukása után is meglarlottak. igy sqk helyen 
megmaradt a csendőr·ség is. Mikor a Napoleont61 fOggő 
itltliai királyság területéből Lombardia 1814-bcn Auazll'iá· 
hoz került, az ott talált csendőrséget Au�ztrm mille külön 
c!iendörezl'edet megtartotta. Az ezred hll,{ásköl't' Lomhar
diára és Dél-l'irolra tel'jedt ki, ahoi békében örsökre s1kt-

b) Fennebb elöadott nézeteim átolvasása engem - R 
bennem meglevő ügyszeretet és buzgalom folytán - ad 
infinitum bőviUlsekre és eszmekifejtésre képes készretni, 
- mit aronban most elkerülendő, a tetazéssel talá.kozó 
tételek további kidolgozására egész k�zséggel. liszteleltcl
iesen ajánlk<nni hazafiúi :kötelességemnek tartom. 

oszt.va közbiztonsági szolgálatot végzett, de mint a had
sereg része, háborúban mint harcoló csapat, vagy tábori 
csendörségként volt alkalmazható. TiSztán olllszokb6J ál
lott. öt escadronra, azaz lovasszázndrll tagozódott, ezek 

mindegyike pedig két, önállóan működő szll.l'nyra, a1..fl't. 
lovlls félszá.zadra; minden szárny két azal<as-Zl'll. A legény
ség két ötödrésze lovas, három ötödl'é'lze gyulugo.i VOlt. 

Megjegyezni bátorkodom, hogy az ime előadott ter
vezeten ,kivül ,polgári rendőri föbiztosságok ég biztcss.i
gok felállítása mindenesetre sZlikséges, amelyekre nézvo 
nézeteimet kifejthetni s!.erencsémnek tartandom. 

e) Nézeteimet az állnmrendörség karhatalmi közeg�
nek szervetete tárgyában (ejtettem ki es pedig C!!nk rö
videden, - ami a tulajdonképpeni rendőri szervezetet és 
mGködést illeti .. annak tanulmányozásával jelenleg fog
lalkozom magányórrumban. 

K. m. f. 
Ujlleovi Bé/II 

Ul. k. hOllVéd-fólwdllflyV. 

A hnrmine€ves háború befejezése elött, pár hónappal II 
Hilperstoinbcn levő bajor lo\'Bsczroo a z.soldhátralék miatt fel· 
lázadt, tisztjeit elűzte és egy kápláTt vl\lns'rlott meg ezrooes
n"'k. Hirtelen elöhivo·t. ",ás C!lE\')o,talt a n:.egbokrohodott ezre
det körülfogták és lefegyverezték. Az új ezredes úr '18 ha
sonl6 ivású elvtárgsnl együtt kivégcztctctt' o.." C?:t'cd pod 19 
újb61 szcrveztctvén, azonnal letelte az c9kfÚ. 
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h(}l'mú,ny�ó Or éj [r'omcltó8Úflrl- Noutf/( Kovács 11/lru tiszlhcJy ettcst és P811�1'8 Mihá/ll törzs6rmestcrt kivál6 szolgálQtnikén 
S':f/bó lIilIce ool'zsörmestert .Gs HeOIl/atu8 (Hol'llyó.kj Alldrt!s r:;nllestcr� pcdig nagyoob néptömeggel szemben tanusftott 

erélyes magatartlisuké'rt fl 1nagyar bTOtl� érdl.'ménlmmel zöM 8zalagon tüntcttc ki, 

EmlHésl'emélt6, hogy fl ruhagazdálkod�s fi tömeg,rendszer 
sZel'int történt, Bál' a lombardiai csendórezred igen jó 
eredménnyel múködött, az osztrák császárság tel'illetén 
mégsem állítottak fel máshol is csenclörséget. mivel fl köz
igazgatás és az azzal összekötött birAskodás nem állami. 
hanem rendi .szervezettel birt, igy egységes állami knl'· 
hatalmi szerv sem látszott szUksegesnek. 

MikOl' azonban az 1848f49·i mozgCllmllk után az egész 
osztrák csá.szárságban állami közigazl{atást és ettől elvá
lasztott blráskodílst Ílllltott�k fel, cl{yílltal t.!lhllt{u'ozták az 
egész birodalom területére kiterjedő csendőrség felAlIttá
sát is. Az osztrák csendőrséget (Gendarmerie, magyarul 
zsnndÍll'súgnak hh,ták) Bach oszb'llk belügyminiszrer ja
"Hslatál'a 1849 végétől kezdve állitották fel nz osztrllk bi
rodalomban, amelybe a szabadsághurcnak orosz segit.ség
gel történt leverése után Magyarországot is beolvasztották, 
A csendőrség szer\'ezése II lombardiai csendBrség mintá
jára történt. ennek tisztjei képezték ki az új tiszteket és 
legénységet, amelyet II hadsereg vAlogatott altisztjeib61, 
tehát csupa hadviselt, jól minősHelt emberből. szedtek 
össze, Fokozatosan IG ezredet limtottnk fe!, amelyek ltözül 
a lombardiai a 14. számot nyerte. Az 5 .. 6. és 7. ezred az 
öt kerUletre felosztott Magyarország, a 8. Erdély, a 9. a 
Kl'ass6,Szöl'ény, Temes. Torontál, Bács-Bodrog és Sze
rém vál'megyékból niakitott Szerb vujda!:lág és temesi bÚll· 
sb.g, a 10. ezred HOl'vM-Szlav6nországok szAmá ra állitin
tott fel. A csendőrség Kempen János altábomagy fófel· 
ügyel6 útján mindenben a hadiigyminiszternek volt alá

rendelve, caak szolgálatteljesités szempontjából fl belUgr· 

miniszternek, de nem közvctlenUI. Az ezred szervezete .3 
következő volt: A plll'ancsnok mellé két törzstiszt volt be

osztva, az ezred magn 2 csclldl'onb61 állott, ezek mind

egyike két önálló szárnyb61, minden �zárny több szakasz

b61. A szakasz több, egy-egy 6rmester parancsnoksága 

alaH álló örsre o8zloLt A bzárnyak purnncsnokai szhza

dosok va.ltnk, a s'lInknszok pnrnncsnokni pedig alantos 

tisztek. A kikópzés tökéletesHése és a fegyelem megala

pozása cé'jából az öl'söket igen gyakran szemIliIték ; minden 

örsöt törzsti6zt évente kétszer, a szárnyparancsnok hérom· 
szor, a szakaszparancsnok tizenkétszer, az őrmester huszon

négyszer, Az örsök egyik fő feladata az összes f6- lis meJlék_ 

utak állandó portyázása volt; a legénység harmadrésztinek 

ál'and6an ebben a szolgálatban kellett állania, 

Az új csendórsóg Lendaln nehéz volt. A háborúk 

miatt az egéRz Oflztl'ák birodlllorn sokáig meg volt 

fosztva ft k'ato nai helYÖ1'sógektöl, a régi közigl\7.gat.ás 
megszúnt. az új CSak lassan szerveződött; mindennek 
az volt az eredménye, hogy rengeteg bOncselekménr 
megtorlatlanul maradt, rabl6bandák alakultak, sok ka
tonaszökevény és csavarg6 veszélyeztette a közbiztonságot. 
A csendőrség működése mégis eredményesnek igérkezett ; 
a jó legénység és II tárgyilagos, pártatlan eljárAsra való 

igyekezet, amihez a most felszabadult jobbágy nem igen 
volt szokva, fi csendórségnek tekintélyt szerzett, a közbiz· 
tonsllg állapota javulni kezdett. Közben azonban a biro· 
dalmi alkotmányt felfUggesztették és az egész osztr:ík bi
rodalomban megkezdódött a tiszta önkényuralom kora 
Bach belügyminiszter vezetése alatt. Az államrendészelet 
kivették a belügyminiszter hat{lsköl'éb61 és ennek intézé· 
sére 1852-ben külön l'endörminidztériumot állftottak fel, 
amelynek vezetesét a csendórség fófelügyelójél'e, Kemper. 
altllbornagyl'<\ bízthk. Ennek az lett a következménye, hogy 
a csendőrség főleg politikai szolgálnot eHt'it{ls(lrll vétetebt 
igénybe. Nemcsak a lakosstigot. hnnem a hivatalnokokat is 
tal'tozott. megfigyelni és észleleteit titkos jelentésekben je· 
lenteni. Ha hozzávesszük ehhez, hogY a csend6rnek szolgá
lati esküjére "a16 hivatkozással lett jelentése hiteles tanu· 
bizonyságul volt elfogadand6 és azt, hogy a magaa fog· 
dfjak könnyen arra csAbították, hogy minél több éa minél 
súlyosabb bűncselekmény kideritésével álljon elő, könnyen 
megértjük, hogy a csendőrség nagyon hamar rendkfvül 
népszerütlen lelt úgy a lakosság, mint az in!ézókörök elölt 
is, Val6ságos államot alkottak az államban. Magynrorazn· 

gon ft néps1.el'íitlenségnek valóságos gyUJöletté kellett vál
nia, mert itt a máshol is fennforgó okokhoz hozzújárult 
az is, hogy az önkényuralom elnyomásának, hazafiak üldö· 
zésénak v6grehajtó eszköze éppen a csend6rség volt. Nem 
is sz61va unól. hogy az önkényuralom még olyan dolgokba 
is belenyúlt, mint a magyaros ruházat N; a lizakflllviselet. 
Az ilyen kicsinyes okvet�Llenked�s annál gyUlölolesebbé 
\'ált mindenki előtt, mert II ldagyal'orsZÓ,gon szolgált 
csendőrség legnagyobb része idegenekból AIIoH, bAl' voltak 
úgy a tisztikal'ban. mint a legénység között magyarok ia. 
A csendőrség az első szel'vezés alapján 18G8-ig teljesen ki
épült; lét.szAma ekkor meghaladta a 18,000 fBt. 1854·ben 
újabb három ezredet Allftottak fel. ezek közül kett6t i\'la
gynrországon, úgy, hogy most mAr az öt kor.ület mind
egyikének volt egy-egy csendől'ezrede. 

Ausztria 1859-ben elvesztette a fl'anciAk és olaszok 
ellen viselt hfIboriljtU, aminek a7. ab.'\zolutizmuJi bllkt'l�1 
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leu a kö\'etkezménye. A kor!Ilányra jutott 5zab3del\'ü dt .... 
mek a csendőrség uralmának megdöntéiiére töre."edte�i. A 
létszamot leszá'lították 6000 főre, az ezredek számát l�re. 
Ezek közül ).[agyarországra Erdél1yel és a )1ag)'arország
gal újra eg� .. esített szerb vajdasAggal és temesi bánság gal 
együtt 5 ezred eset L A csendőrség htonai é.:; fegyelmi ie
kintetben a hadügyminisdernek. szolgálati es gazdászati 
sok tiszti paranc.snokság, minden szekci6-parancsnoksál 
megszünt, az örsók közül általában csak a járasi hivatal/Jk 
székhelyén levök maradtak meg, Az örsök teljesen a köz
igazgatási hatóságok alá rendeltettek, ezek minden szolgá
latot, a járőrszolgálatot is maguk akarták elrendelni. A na
ponta kötelezö járörszolgálat eltöröltetett. A szemlék száma 
leszá1líttatotl. Az egyenruhát is megváltoz.tatták. A sisak 
helyett a "adá�zok kalapját rendszeresttették, a vállakon 
átvetett fehér szijazat helyett fe..l;.eie Clerékszijat, a sárga 
selyem diszes-zsinÓrzat helyett az egyszerú zöld je}Sl� 
zsinórt. 

Az új szervezés az egymasnak ellentmondó rende
letek következtében rengeteg súrlódást okozott a csendőr
tisztek és a hatósagok között. A létszám elégte!en volt, vol
tak vidékek. ahol legfeljebb kéthetenként fordult meg 
csendőr. A régi válogatott legénység elfogyván, a hiányt 
nyers újoncokkal pótolták, akiknek harmadrésze írni
olvasni nem tudott. I\lindennek az eredménye a közbizlon
ság nagyménü megromlása lett. Rablók, bÜnszövetkezetek. 
követelő fellépésü esavarg6k gombamódra elszaporodtak. 
)[ayyarországon 186I-ben összehívták az országgyúlést és 
a vármegyei gyúlésekel. A vármegyék átvették a közigaz
gatást. Egyik elsö dolguk volt a csendörséggel nem is tö
rödve, a régi pandur_rendszer visszaállítása. Az alkotmá
nyos reményeket azonban csakhamar a Schmerling-féle 
abszoluti:z.mus kö\'ette. A leírt állapotok következtében a 
zsiványviIág Magyarországon is felvirágzott. 1866-ban 
még felállitoltak 15 országos c.sendörparancsnokságot a 10 
ezred helyett, ezekból hetet Magyarország tel'ületén, de 
azután az I8G7-es kiegyezéssel az osztrák csendörség 
uralma Magyarországon megszúnt. 

pata mindig csak romlott. Ezzel szemben az erdélyi 
csendól't;ég területén a közbiztonsági állapotok sokkal job
bak voltak. Az összehasonlitás a csendőrség hatalmas 
fölényét mutatta a pandur-rendszerrel szemben. BAr a meg
levő csendőrség ellen az országg}'úlésen is több támadás 
történt, első sorban német nyelve miatt. arról már nem 
igen esett sz6, hogy meg kellene szüntetni. ügye úgy ren
deztetett. hogy 1876 május l-vel úgy az erdélyi. mint a 
horvát csendőrséget a m. kir. honvédelmi miniszter alá ren
delték. amikor az elóbbi pa1"an�noksága "m, kir. erdélyi 
csendőrség parancsnoksága", az utóbbié "m, kir. hon.lH
szia von ci'endőrség parancsnoksága" elnevezést kapott. Az 
előbbi szolgálati nyelve magyar, 8'l utóbbié hon'át lett. Ez 
a csendőrség ekkor már fel volt szerelve a Fruhwil'th-féle 
ismétlőpuská"al. sok évvel elObb, mint hogy a hadsereg 
ismétlőp�kát kapott. Az egyenruha meg"áltozott. A va .. 
dászkalapra a gránát helyett a magyar cimer került, fi ru
házatra pedig a honvédségné! használt félgömbalnkú gom
bok. A zubbonyra megg�Tpiros zsinórU\t., mint a honvéd
ségnél. 

A honvédelmi minisztél'iumUall a csendőrségi ügyek 
elóad6ja Sch atz Lajos őrnagy lett. az erdélyi csendóll5ép: 
pnrnncsnoka pedig Török Ferenc honvédőrnagy . ;\Iost már 
volt magyar királyi csendőnség, :\Iindig több hang kezdte 

követelni, hogy az ország egész területén állittassék i:yen 
fel, hogy a túrheletlen közbiztonsági állapotokon segíteni 
lehe5sen. Végre 1880 novemberében Szende Béla honv. mi
niszter benyujtoUa a képviselóháznnk a csendőrség legény
ségi állományának kiegészHésél'ól, Tisza Kálmán miniszter
elnök pedig a közbiztonsági szolgálat szervezéséről szóló 
törvény javaslatát. Ez utóbbi a csendőrségnek az egész or
szág tertiletén való megszervezé-sér61 sz6lt. A két törvény
javaslatot az or3zággyülés mindkét háza megsznvazvún, nz 
előbbi mint 1881. évi I I  .. az utóbbi mint 1881. évi Ill. tör
vénycikk 1881 február 14-én királyi szentesítést nyert. 

A kiegyezés után a tulajdonképpeni :Magynrország te
rületén a csendörség teljesen megszúnt. Csak a kolozsvári 
10. és a zágrábi 8. számú országos csendörparancsnokságok 
maradtak meg továbbra is a közös hadügyminiszlernek alá
rendeh'e és német szolgálati n�'elvvel, de a közbiztonsági 
szolgálat terén az előbbi a m. kir. belügyminiszternek, az 
utóbbi a horvát-szlavon bánnak alárendelve. 18GB-ban az 
o.5ztrák csendörség egyenruhájával együtt a magyarországi 
németnyelvü csendörség egyenruhája is megváltozott. Ek
kor rendszeresitelték a mai alakú vadaszkalapot (csakhogy 
cimer helyett égő gránát volt rajta), a kétsoros helyett 
egysoros kabátot, a közö::; hadseregéhez hasonló, gombok
nélküli sötétzöld zubbony t és a fekete lakk szijazatot. A 
tisztek az addigi lovassági helyett gyalogtiszti kardol kap
tak, a legénységet rövid hátultöltő puskával szerelték föl. 
Ahol nem volt csendőrség, a vármegyék pandurjaikkal 
igyekeztek a közbiztonságot fenntartani, de siker nélkül. 
Zsiványok, rablóbandák, 6zegénylegények, bűnszövetkezetek 
óriási mértékben e1szaporodtak. (Ellenük a katonaság gya
kori igénybevétele sem használt. A gyenge fizetés mellett 
felfogadott pandurok inkább szolgAk voltak, mint -rend6J'1i 
közegek, akik már csak teljesen ki nem elégitő csekély szá
muk miatt sem voltak képesek eredményt elérni. Ehhez 
járult szervezet1enségilk, a bünözőkkel val6 gyakori össze
jAt.Bzásuk, az is. hogy kiképést nem is nyertek és hogy 
egyik megyéböl a másikba nem volt szabad az üldözött után 
átmenniök. Ami kevés kivétel volt. az az egész kép slvAr
ságán nem változtatott .  

Azonnal megkezd6dött a szervezési munka. Kiad'8ttak 
II szervezeti és szolgálati utasítások es az öltözési és feJ
szerelési szabályzat, mely fi t iszteknek olyan attilát rend
szeresitett. mint a honvédségi, de .sötétzöld szintit világos 
buzérvörös hajtókávnl. A már fennáll6 csendőrség megInr
tolta a Fruhwirth-puskát, de az újonnan feláll! tandtl il 
Kropatschek-féle 8 lövetű ismétlő-karabély t kapta. Az er
délyi (ezentúl I. számú csendőrparnncsnokság) csend6r
ség purancsnoka, Török Ferenc ezredes me�bíz,"�t kapott 
11 ll. számú, szegedi csendörpanUlcsllokság megszen'ezé
sére. Az erdélyi csendőrség szárnyain ál az (lj parancsnok
ság egy·egy szárnyának a lep::énységét képez ték ki és sze
relték fel, az altiszteket pedig ll. Déván felállitott altiszti 

iskolában. 
1882 január l-én a Török Ferenc eZl'l!dl!s pUl'ancsnok

súga a!á helyezett szegedi n. számú csendörpflrancsnokság 
csendörsége fl müködését megkezdette. Ez év folyamán 
hasonló módon szervezte az I. számú puruncsnokság ll. 
knssai IV-et. a II!. számú pedig II budapesti III-nt. Ennek 
parancsnoka Török Feren'c ezredes lett. 1883 január l-én 
ez II két parancsnokság is megkezdette működését, 1884 
jnnu{n' l·én -pedig II pozsonyi V. és fl székesfehérvár i VI. 
$zámú is. l\Jég ebben az évben megv�lt07.tattfik il csendór
parancsnokság elnevezést csendörkerUleti parancsnok· 
ságra. Az első kerületi parancsnokok a következők voltak :  
A z  I .  kerIlleté báró du 1\'1ont VÁrhegyi Lajos ornagy, a 
JI-iké Neugehoren Gusztáv őrnagy. fl III.-iké Török Fe
renc ezredes, l: IV-iké Tisóczkr Lajos alc7.1'edes. ElZ V-ik/> 
gróf Beckers Alfonz őrnagy, a VI-iké Sönsel' Nándor őr
nagy, a horvát-s7.lavón csendörparancanoksÁgé kirchenaui 
Bründl Károly ezredf:s. A honvódelmi minisztérium csend
őrségi oS7.tályának vezetöje Schntz Lajos ezredes voll 

Ilyen körülmények között a közbizlonság álla-

• 
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A t-sendöl'Ség II Ol. kir. hOlwedfóparnllcsnoK bh'Ói hll· 
talma alatt állott. (I h'llwédket'iHeti és dnndÁl'pnnUlCSllokok 
is szemlélték. l\'Iég l884-ben beosztntott minden csendőr· 
kerületi parnncslloksúghm: l-l honvéd·Jmdbfl'Ó is. A kl.'· 
rületek s2ál'Ilyakra, ezek sznkaszok"'I, ezek örsökre oszlot
tak. A �zÁl"ny pnl'ancsnokn s2ftzndos volt, II swkllsr,é IIlfII�tos 
tiszt, .lZ örsöké örsvezetó \'ugy öl'metel', A többi c.sendl�l'
legénység. neve "csen dör" voh. és tizedesi l'endfokozuti  jcl
\'ényt viselt nkkol" is, ha II hndseregnél vngy II hOll\lédség
nél Illagnsnbb rendfokozntot nyert is ,roinn már el. Az 61'
vezetői csillngot II pr6bncsendóI' nem viselte, de viselt nl
tiszti kardbojtot és fehér kel>ztyüt. Minden kel'illetnél 
volt egy tnnoszt.nly is u p1'6bllcsendól'ök és ultiszlek ki
képzésére. 

l'Zt II l·cndfokorntot. WO'I-tól k,cld\ll' Ilt"'o i!! nitok :1 c:lt'nd· 
örök js, n\:ik fl csendől':<:égnél mór 6 �wt sl0lgdltnk. 

1899 jnn. t·én léptették életb" nr. \lj pol�Ari luinvftdi 
p�l"I'endtnrt!lst. El u cSt'nd6IW!l lIYOIHOIA.!\i t.'Ijllr:\tl!t1 I1I4{Y· 
mértékben mOrlosftottJl ás ,sU'l'velcti váltolá.!\oknuk ii' Vellt 
indft6okn, fgy, mivel II �end6l"tisEt('ktlt 1Il'1ll minÖtlltlltlt' 
rl'ndöl'i közcpVlNcé, ntoknnk [I nyömoÚlsbUII \'lIló kÖPirt:lmü. 
ködé9ét (ullli addigi fontoSllbb esetl'kbl'n gyakodutbnn \'010, 
1llt'[{Szilntctte, Gondoskodni kdlc.tt tehát UI'I'ól, ho){j' il'�.\'t�1l 
\'(dnki, aki Ilng)'obb ilKYl?k egységes nYOntodSAI \ll'll'thc&w, 
Ez�rl 1 908-bnn jfll·ásPfirnllcsnoksflgok állftJl�ttuk rl'1 tlS :1 
iórás61·mestCl'i l'cndfo.kolutbn lit Clll:tó járáspU l'l\1ll'snokok 
1 904-b(l1l nC\'er.tctt�k ki. Al. 1908, l�!' l MG, 'kötöt ti 6\'t'kboll 
súmos I't'ndl!r;ctt tnnácsú város, scit n�MlI:,' tÖ)'\léll��hnt6"SAfl'i 
jORgtll fe'l·ulu\1ott \Il\l"� bt'lterlllehhl is �l l'sondol's�J.r "t't t" 
I\t n szolgálnlot, II szokásos rQl\d6I's�gi 1l \ t. .. u: (IlIl11ál jÓ\I,d 
kisebb létszámmal. A c-sl1nd6rsóg 16t.szlhnúnnk jC�Nlh5kl'"� 
növckl?dé.st' miatt - 1906·bnll e.lél·Uo ti 9000 (tit �� 19f17-11I'1l 

l884-ben II csendőrség már llZ egész ol'!lzágbllll mítki.l
döU. Ekkor 6 kerilletl'e, 23 SZIlI'IIYl'8, 56 -SZUkllSZI'Il, 882 
örSl'e oszlott, létszáma 115 tiszt és 6020 f6nyi legény.séJ,f 
volt. Ezt a létszámot uzonban val6ságos csend61'ökkol llOm 
lehetett egyszerre kitölteni, azért az V. és Vl. kerületek 
felállHásukkol' 1200 honvédet kaptak kisegltésill. Minden 
kerület felállitÁsi évének jallunl" l-én kezdette meg szolgA
latát. Az egész legén�'ség már n megelőző év vége(elé 
megadllotta az öl"!!öket, de szolgálatot nem teljesfte!l, Im· 

nem csak puhatol6dzott a bíinözők es közól'tn.lmóak után. 

:\Iikol' aztán Szilveszter é.jszakáján 81. óra c·ütötte az éj· 

félt, az új év első percében a kerU let összes legény.ségl' 

.szolgálatba indult és összefogott II kö!flrlalmúnk és gylt

nusHoltnk jközUl annyit, amennyit csak tudott. így kezdő

döt� meg nz II szolg/i.lnl, Illnelr unnyi fáradság, veríték. 

\'ér, lelemény és kitadAs ál'án \'égre lassanként megtöl'tl' 
u zsiván�'viIRgot. 

A következő években II csendőrség létszÁnm JllAsnnkint 
emelkedett. ISS6·ben l'endszct"es1tették tisztek �s hucény
ség sz.\.n1l\l"n fi do'mányl. 1886-b/ln fi hOllvédelll1i miniS'1,té· 

.-ium csendörségi osztilb'ánnk vezetője Török Ferenc vcwr
órnngy lett, aki mclib!zntoH It mngyul' szent korona orszá

guthoz tartozó csendőrség felllgyeleti teendóivel is. 1887-bllll 
nz I. k6rüle� is megkaptn II Kropntsohek-kul'abályt. t890-tJI 

II csendórség volt II hadrElkett sereg tAbori csendöt'i szolgá
lEltára rcndelve. l891-ben ftllftották fel El esendórsógi pótló

keretel és pótlovnzó bizoUságot Budapesten, l\'fég 1886-bcll 
�s 1886-bnn is !Ilagy rablóüldözések Colytnk, kUlönöl)cn II 

Ill. és VI, kerületek terliletén. De n -rnbl6vilAg Inssnnként 

el lúnt. A 9O--es évek elejétől vilhslCrlc SZOcilllistll. mozglll

mak htötték fel (ejUkct, flmi nfllunk, l\lagyal"ol"szAgon 

agrnrSzOcilllizmus IlIElkjábflo jelentkezett, kUlön��n Il� .A I
földön. Ez II munkAsmozKillom majdnem űgy th'tlzedlK el· 

Inrtctt és a csendől'�egnck i.C'rn sok és nehéz munkllt oko

zott. l89S-hnn és 18f14-ben kolerf\,iár\ltiny, 1894-ben é8 

t895.ben pénzhl\misftó- é!'l tolvajbnndftk gnl'ftzdáJkod(u;n és 

II InRgyal'�nyú es vc}zedehncl'I cl'rlélyi rom{m 
�
lemzeti8éj(i 

mozgfllmflk sznpol"it.otlitk fl csendőrség munká}ftt. !lmcl�'

nek csak IMs7.óm�nll'( tet(lmes s1.npol'ftásn fol)'11111 tucloU 

megfelelni. A csendőrség rendswresftet.t létszAmfl ISfl3-bnn 

elért.e n 6000 ról, 1 89/)�ban II 7-000 f6l, 1899-ben pedig II 

8000-et. 1895·ben l'endszcrcsIteUék fl jArőrvezct6i jelvényt. 

1897Jben r[lörök Ferenc altábol'nllgy, a csend6r.ség 

első felügy-elójc, ' megszcl'vczője és nevelője II lAbor

!!7.ernagyi eim és jelleg ndom{ll1l'ozá�n mellett nYUI{

Al1om�nybn heb'odelett. A kövctk(lzŐ évbe� (eIAlI�totlák II 

ulendórsógi fclllgyelóségct, nmive! a csendőrséR klkel'lIlt II 

honvédség f6parnncsnokának hntó.sköróbó1. lf100-�nn
" 

l·cnd� 

!lzeresltlettek II Ra�d6sznti ügyek ellátására fl törzsormc!l

terek. '11101-161 n cSllpattól áljövö 6rmcstel"ek és sZllknsz

vezetők "cfmz. örs\lczetői" I'endrokowtbnn \lNeUek fil :  
Hl03-tóJ lit öS!lzeScn Hl ével szolgáit ClIcndórök is elnrl'l'lék 

1\ 10,000 rlit - több 8zervez�ti vti!to!tntás vAIt sIUkdőgl'ssé, 
,\. belllg)'miniszl6riumblln 1nOII-lIt'n külthl c:ll\lld6rsŐ{(i QSl
tályt SZl!l"\f(lP.Íek. l!lO:J-hnn flt'dig rt.'IAllflottflk n bl'lI��ój 
VIT, kerUIetet. 1907-ben pedig :1 debr\!ctlni VI I T-ikul. l!)O,I
tum Illflkult meg �\ CflelHlöl"�égi f('!szcrC'lési UIl)'(lKl'ukll'\l'. 
I fl07-ben minden keril letnél egy-eg�' JlÓt:l.Zftl'll,\' �S ulO'llnrsuk 
t'hlll'1l (11. é" llen II k�s6bb Kiskunhnlnsrn kl'l"n'1 116t1óidolllft6 
osztflJy Cegláden, 

A c-'Clld6rh)géllyséJl tovAbb!kápz6sl' �); nz nltidl'.ti 
kik6pz�s Il'l'�n fonlo;:. feIadntol voll hivutvll btlttHll'lli 
II Nngy"/ü'udoll elöszöl' I !J09-ben I1H'JlII�'ilt  ol'�zflj(()l4 
cscnd6riskoln, 1l1llt'1�' l! H g·bnll fogltlJtll el új, Il:IK,\" 
sze.dl épttlc.tét. Rövid ft'Il11Állft.:l1\ ulult i� hrell �,ép 
cl'od1l1én.\'1 tudatt elérni. A vi h\ghábol'úl IlItJH'oWz6 
iltol:s6 években /I csclHlől'séJl fugYVIH'Zo.tc ős 1"1IIu'iv.nLn 
jl'l\!ntékcll)' w'l ltozfl.sol{on m(lIlt At, 1 90G-blll\ I'Olld� 
S7.l'l"c!lltcLMk II lüoplltschok-knl'llbóly hol)'oll II lJ!) lll, 
i\'lllnl1liohel'·lwl·ub6I�,t II knlöll cSlllldőrHl'j:ri IItUI'OU." . 
11.\'111 é� hO�7.lí II békebeli hnSz,lllilnLl"1I lUl{1ll1 611 IfIl8.il-l 
hnaznált filstös lőpol'l"uJ töltött, llgyna\'ezett �kt:ltöltényt;  
1 912·ben Plldig II Ft'ommcr-félc öIlInOkörl6 pl:lztol)'1 ,  
.1906·ban caerélt6k ki I I  fekete Inkksdjm:atot I I  hnl'll:t 
kl"6mbol'böl \lnI6\'n l, 191 O·bllll l't.'fl(l�tIJl'csftocLt6k lit ujjllt1 
váIlKldl�rt. l !H2-ben pcdi� II gombok� éti. zsinól'7.ulnÓJkUIi 
zl1hbon\'t, 

A \'ilflKhábol'ÚI mogel6ző utoll:!6 �Vt'k twl. �H 
killpolitikui lért'n nit'j{lllholő8 1l�'u�tnllllll:lflJlbun ltlltck l'l, 
limit fl csclldórsógnek is II1<'K kcllt,u él"l'llIit' Rudu]lcstl'lI 
t fl] 2-ben poli I ikn j mOIlKu·m!lk k�)vl't kl'zIM.ll'u ."zUk�éKl'��(' 
I·ált 1\ rend6rítúgn(,'k 800 clIend61 l"cl \lu16 nttJu'('r6:lft�8l'. ,\ 
csenrl6]'sög II neki :n:okutlnn IUlj(,vvfirosi tl!l'tl Jl'tllll j� l�,IjI'1l 
mé-l'lékben nlllgfdelt hfl'navénl.'k, lJo�zllill f!.>I 1lt'l'cfJgovinfl. 
nnk ] 908·bun történi nllllcktfl'A�!I Ilng,\'llll\rt6khcll IlIC.ll'. 
]'olltottn /'l \·js7.onyt 1\ szoll1széd SZ�'I'blilvlIll lI1!nuk CoJ,\.tlUt 
!l mnK�'OJ' kiJ .. cHcni!ól'lI(.g ls nuu)fobbmél'lékO éR h1l2111110-
:mb� iclciJf IUI'16 Ö!lf.lZpOTJtollftnHI vol! k611,\·ttll'l'1I v6Kl'chnJ� IUIl I II dóli hntt", felügyeletóre, UgYliUOZ volt. Ilr. llHUI 117. 1912/18,  tivl Bnlkfln-hábol'l'I ulkulmlivlll il:!, i\I llHluzt.!k il 
mozKlllmnk újb61 fllr.üka6g('R!ló totttl-k II ci:loluli5l':léj{ 1111117.(1-
IIlflnuk j(>JonL�kcn,· f/illlllll'lr"él. A rt'/l{I�tl'l'l'!lltt1 t l  lél-Nzfll1l 
1912-ben mQghnlncltn II 11,000, 1913·bnll Jlt:ldhc nUJj{. 
közcllttltttl II 1 2.000 ftit. A hntfll'I'(lud6l"lI tiN' sllJflI VŐKI'l.!JllIJltÍ 
szeméJ)'zotc hel)'otl 1912-ben 1\ B1.CI'b éli l'omfln Iwl,11" IlItI". 
téli II Illi. ki! .. c�wndór8éK vcU�' tit ullnnk /:I7.ohcfi1nlfil, !Imi 
!.I/l)úttuJ n hlllál'öl'hil\1 jcllllltjlklm�' sür!lt!!I(.v(,1 is jMt. r�I'I'l' 
II céh'n II C�t'nrIÖnH�.A' mintogy 800 f{ln)·J IM,>l1.fimsluqIOl" 
tAHI knpott. 

!lll '1·lllm �jtöl·t n vllfl[fháLorll. M AI' II mOJll.fó!'llllill tI/ • 
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rendelése előtti napon a csendórök százai érkeztek az or

gz.ág belsejéből a szerb és a román hat.árra, ","ogy n ha

tárórizetet megerősítsék. A mozgósítás mindenkit talpra 

állított; jó ideig nem jutott idó pihenésre, annyi dolog 

tornyosult a csendőr feje főlé, hogy alig birt v�le meg

birkózni. A létszám is mindjárt megcsőkkent. Mintegy 800 
c-"endór azonnal bevonult tábori csendórszolgálalra, aki

ket a háboru folyamán még nagyon sok követett. A meg

szállott ellenséges területek is sok c3endört igényeltek. 

A magyar csendórnek Oroszországban, Romániában, Szer
biában. Monlenegróban, Albániában, Olaszországban 

kellett. so�szor igen nehéz viszonyok között :kötelességét 

teljesítenie. Teljesitette is  úgy, hogy mindenki a legna

gyobb elismeréssel adózott 'lleki. A Vele együtt müködö 
OSl'.tl'ák, boszniai és horvát c�ndöröl\Jkel a jó bajtársi vi

szonyt mindenkor megtartotta. Még a nyelv sem volt aka

dály. Lengyel vag-y szerb lakosság között, német szolga

lati nye!vű paranc...�okság alá rendelve, a magyar csendőr 
lefelé és felfelé is· jó) meg- tudott felelni szolgalati köte

lességének. 

:\lég 1914. év októberében a m. kir. c;::endőrség 
40 tisztje és 120 c;?t!ndőre került az orosz harctéren ·har
coló c::apatainkho7. szakaszparancsnoki minőségben, mivel 
az első nagy harcok oly nagyfokú tiszthiányt okoztak, 
hogy a c"'3patok vezetése és a fegyelem fenntartása nagy 
nehézségekbe ütközött. Az igy !harctérre kerültek 1916-ig 
mal'adtaK a csapatok nál, azután nagyo1:lD részük a tábori 
c�endórséghez osztatott be. De nem mindenki tért vissza. 
Vért és életet áldozott a határőrizetre kirendelt csendőrség 
is a Kárpátokon át belört OI"OSZ elleni harcokban. 191 6-ban 
Románia betört a majdnem védelem nélkül állott Er· 
délybe. A népfelkelőkkel megerősített határszéli örsöket 
túlerejével elnyomta, de a megmenekült leg�nységnek 
megadatott, hogy a-z. alattomos ellen�g ,kiűzésében is 
fegyverrel részt �legyen. 

Az országban maradt csendőrség megcsök�ent lét
számmal végezte sokoldalú feladatát. A harctérre történt 
elvezénylések nagy mértékben c?Ökkentelték a szolgálat· 
teljesitök létszámát, amit a megnagyobbodott fogyaték is 
csökkentett, mert a háboru miatt a csendörséget kiegé. 
szíteni nem lehetett. A háború vége felé a rendszer�j. 
tett létszám hiánya már vaJrY 2000 főre rúgolt. A !J1.iánr 
pótlására az örsöket . népfelkelökkel erősítették meg, akik 
a hiányzó csendóröket teljes értékohen nem pótolhattil.k. 
Eleinte csak ment a dolog valahogyan, mert a bünözél! 
az első időben jelentékenyen vi�szaeselt, mivel a férfi
lakosság nagy réaze bevonult katonának és mivel az el!:?Ö 
időben mutatkozó !meglehetős pénzbőség ii:> csö�kentette a 
búnöubre indító okokat. A Jlelyzet fokozódó romlbáva! 
azonban a bűnözés is rohamosan növekedett. Fokozták ezt 
fi jellegzetes háborús bűncselekmények, mint árdl'ágitlis, 
lánckereskedelem é� a rengeteg tiltó rendelkezés áthá
�ása. A hadvezetés érdekébl.m a katonai hatósfigok is 
1gen sok munKát adtak fi c�endöl'ségnek, annyit, hog�' 
"fölért az összelJ többi szolgálati feladatával. Katonaszöke. 
vényeket,. be nem vonulókat felfedezni, munkára kihelye
-z.ett \hadlíoglyokat ellenörizni, sz.abadságoltakm: bevonul. 
tatni, felment.és iránti kérvények jogo�u1t6ágát, bevonul. 
tak

. 
ho�zát�rtoz6inak segélyezésre rászorultságát meg6.l. 

lapltant, mind az örsök feladata volt. Az élelmiszerkész. 
letek és ipari nyer;;anyagok aggasztó fogyása miatt ha. 
maroean meg kel!etL szigorítani az azo1dcal való gazdái. 
'kodást, azokat nyilvántartásba kellett venni, lefoglalni, 
forgalmukat szabályozni. Ez megint óriási munkatöbbletet 
jelentett a csendörségnek. Gabonakészletek, vágómarha. 
álJomány, .széna., szalma., épületfa-, gyapju-, vrts·, I'éz-, 

alu mini um- és egyéb fémkészletek megáJlapitása, őrlési 

rendelkezések e·lenörzése igen nagy mértékben szintén a 

cs�ndórségre nehezedett. Mindez annál nagyobb súllyal, 

minél tovább tartott a háború. Ugyanilyen mértékben 

szaporodott a' katonaszökevények és megszökött ellenséges 

hadifogl�'ok száma is, akik rengeteg bűncselekmény t kö· 

vettek el é" a háború vége felé sok helyen már vesze

delmes bandá�á is alakultak. A háború utolsó évében 

veszedelmes ipari sztrájkok is csendórségi közbelépést igé-

nyeltek. A munkával túlterheit és rosszul élelmezett csend� 

őr számta'an feladatával már alig tudott megbirkózni. 

mikor a háború végett ért és a forradalom kitört. Az 

1918-ban elhatározott nagy mértékű lét5zámemelés, amely 

két új kerületi parancsnokság és több mint 60 új szárny

és szaka2zparancsnokság felállitása mellett a csendőrség 

rendszeresített létszámát 18.000 főre emelte volna, már 
nem léphebett életbe. 

A 'háború alatt a csendőrség külső megjclenése i! 
nagy mértékben megváltozott. A tábori csendőrség igen 
hamar kénytelen volt elhasznált I'uház.ata pótlásá.ra a 
hadsereg ruházatát felvenni ég a tollas kalap is hamaro
san eltünt; a tábori csendőrt csak eg)', másoktól is hor
dott, karszalag különböztette meg a többi katanátó!. 
1916-ban az egész csendőrség részere rendszeresítetlék 
ideiglenesen a tábori I'uházatot. Ekkor kapta a magyar 
kir. csendőrség a piros hajtóka alá a sötétzöld aHltélel. 
A c.:;endőrség feg�'verzete elvben nem változott ugyan, 
de a Mannlicher-karabélyokat a hadsereg számára 
igénybe vették és zsákmányolt hosszú orosz puskákkal 
pótolták. l'916-ban a csendőrség legénységi 'l"endfdkozatai 
és rendfokoza ti  jelvényei megválloztak. A csendőr .és a ,,�. 
zetö három fehér csnagot hordott. a járörvezelő ismertető' 
jele a járőrvezetői jelvény volt. Az alőrmester sárga se· 
lyem paszomány t és három csillagot hordott, a 2. osztályú 
é3 1. osztályú őrmesterek egyformán ezüst paszomány t 
és három csillagot. A járásörmesterek és a tÖrzsőrmes· 
tereK rendfckoloati jelvén:}':e. egy .szélesebb és Egy keske· 
nyebb ezüst paszománybó1 és három csillagból állott. 

. Az 1918-i forradalom kitörésekor az örsökre beosz· 
tott népfelkelők azonnal hazamentek, a harctéren távol 
\'olt nagyszámú csendőn;ég még nem ért haza, az örsök 
oly csekély létszámrn olvadtak I�, hogy a fellázad6, foszto· 
gató tömeggel és a fegyveresen hazaözönló katonákkal 
szemben komoly eilenallást kifejteni keptelenelc voltak. 
Annál nagyobb dicséret illeti azokat, akik ilyen körülrné· 
llyek kÖzött is megkisérelték a szinte lehetetlent és fellépé· 
sükkel 6riási többségú fegyvet'CS tömegckel is meg tudt.ak 
iékezni. Bál' a csendőrség a háború alatt igE:-n sok olyan 
feladatot volt kénytel�n teljcs.iteni, amely népszerúségét a 
lakosság előtt csak csökkenteni volt alkalmas, a lázongó 
tömegek mégsem fordultak ft csendőrség ellen ; az előfor
dult. kevés eset inkább személyes természetü ellentétekre 
vezethető vissza. Nemzetiségi vidékeken a csendőtség túl· 
nyomó r�zben a helyén maradhatott, bár múködését leg· 
tÓb?n? il·C beszi1nte.tni volt kénytelen. A közigazgatás és 
a Imo!lágok hel:yenkéntJ megbénulása szintén oka volt an' 
nak, hogy az örsök a megszokott viszonvok közül kizök· 
Kcn\"c, jól nem müködh€ltek. 

. 

A köröskörül c2akhamar meginduló ellenséges meg' 
szállás a csendőrséget helyél'ől kiszorította az orszag 
belsejéb� özönlő, kifoszlott leKénység a me�szá:lás által 
nem érintett órBökct is megzavarla. Az uralmon lévo 
�ormány nemhogy semmit sem tett fl megmaradt csend· 
orség ósszetartására, hanem még elő is .segítette, 
�o

.
gy az minél jobban megbénuljon. A feli1lről való 

l l'anyiLfls és támogatás hifmyn. a7, "lulról való hom-
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lasztó izgatás Ias....co.anként olyan elszomorit-ó jeleDségeket 
vont maga után, amilyenekre éppen a m. kir. csendőrség
nél senki Fiern volt elkészülve. De azért. egészen kisszámú 
rosszindulatú egyént leszámítva, a mag jó volt, ami min
gyárt ki is tünt, amint a Jáz elmúlt. De elóbb le kelleU 
nyelni a proletárdiktatúra keserű piruláját. �Iikor a pro
letárdiktatúra kitört, a csendőrség nem volt olyan állapot
ban, hogy lóle komoly elh>nállást lehetett volna várni Er
ről jó előre gondoskodtak azok, akik már akkor is tunata
S8n kész,itették elő a proletárdiktatúrát. mikor arra még 
senki sem gondolt. Sok vér és könny jelölte a proletárdik
tatúra útját, nemcsak a magyar társadalomban, hanem 
azon belül, a csendórségben is. Áruló, aki megtagadbl 
csendőr-mivoltát, csak kevés akadt. De a �ok szenvedés 
és megalázás elvette a bomlasztó eszmék hatását, a sze
mekről I�esett a hályog és az ország talpraáll'itására 
sietök közöt.t ott volt a csendőrség is az első sorban. 

A kommuni:;r,mus bukása után huszonnégy óra alaU 
szétzüllött az úgynevezett vörös hadsereg is. A románok 
"megh6dtthatták" Magyarországot anélkül, hogy ltkár 
csak egy járőr is ellenállott volna nekik. A román meg· 
s2.állás szomorú és szégyenteljes kor::zaka következett. 
Fosztogatás és erőszakoskodás jelezte a románok út jál, 
akik nem kimélték a csendőrséget sem, amely pedig min
denütt csak arra törekedett, hogy a rendes közbiztonsági 
szolgálat ellátását ismét megkezdje. Sok csendőrt minden 
ok nélkül véresre vertek, sőt meg is gyilkoltak a romá
nok, a háborúban é� forradalmakon még átmen lett lak
tanyákat pedig a legtöbb helyen teljesen kirabolták. 

pedig vármegyei csendörparancsnokságokat szervezett. 
Az addigi altiszti járásparancsnokok a tiszti járáspa· 
l"ancsnok�ágokhoz kerültek helyettesi minőségben'. Ezze.1 
egyidejüen a kerületi parancsnokságok számát es sza
mozását is ujonnan szabályozták s igy lelt: I. Budapest, 
JI.  Székesfehérvár, III. Szombathely, IV. Kaposvár (ké
sőbb Pécs), V. Szeged. VI. Debrecen, VII. Miskolc. 

Ugyanebben az évben új egyenruhát is kapott a 
C5endörség. A fOl'radalmak után az egyenruházat meg· 
lebewsen tarka volt; sokan a háború elötti sötét l·uháza· 
tot hordt!!.k, a legtöbb csendőrnek azonban már csak 
silány minőségű csukaszürke ruházata volt. Az új egyen� 
ruházat legjellegzetesebb darabjai a Bocskay-sapka és 
a derékba szabott, koronás gombokkal ellátott zubbon)'. 
amelynek az eredeti tervezet szerint csukaszürke szövet
ből kellett volna készülnie, de mert a honvédség a tábori 
barna I'uhazatra tért át s így a tábori barna szövet be
szerzése könnyebb volt, mint a csukaszürkéé, amelyet 
külön gyártani kellett volna, a csendőrsegi egyenruha 
színe is tábor: barna maradt. 

Az en tente által Magyarországra kényszerített, "bé
keszerződés" súlyos rendelkezéseket tartalmazott a csend
örségre is. Kimondotta, hogy a csendörség lé�záma nem 
lehet nagyobb, mint amekkora Csonkamagyaror.szágnak 
ugyanezen a területén 1913·ban volt; nem lehet a hon
védelmi miniszternek alárendelve, a legénység nek 6 évi 
szolgálatra kell magát köteleznie, lőfegyverzete pedig 
egyébből, mint puskából nem állhat. A békeszerződés kö
vebkeztében jött létre az 1922. évi VII. t.-c., amely az 
entente eme kívánalmainak megfelelő rendelkezéseket 
tartalmaz. Későbbi tárgyalások folyamán sikerült ugyan 
a csendőrség létszámát öszesen 12.000 főben (600 tiszt 
és 11.400 legénység) megállapitani, de a többi rendelke
zés érvényben maradt, anélkül azonban, hogy <I csendőr
ség katonai szervezetét érintette volna. 

A rendes közbiztonsági szolgálat megkezdéséről és 
a csendőrség újjászervezéséról tehát csak a románok ki
vonulása után lehetett szó. j\[jután azonban a tén�'-eges 
csend6rök létszáma a megszállott területeken viss2.ama
radottak folytán, mintegy 6000 főre apadt, a közbizton· 
sági viszonyok pedig az örsök számának szaporítását és 
a létszám emelését tették szükségessé, a honvédelmi mi· 
nisrler a csend6rséget a N emzeti Hadsereg állományá· 
ból vezényelt legénységgel megerősitette úgy, hogy a lét
:!záma körülbelül 17.000 lett. Szervezete egyelőre a régi 
maradt, sót a kerületi parancsnokságok is megtartották 
eredeti számozásukat. A visszavonult kolozsvári 1. kerü· 
leti parancsnokság törzse (terület nélkül) Jászberény· 
ben, a II. Szegeden, a Ul. Budapesten, a IV. (kassai) 
Miskolcon, az V. (pozsonyi) Kapo.5várt, a VI. Székesfe
hérvári, a VIII. Debrecenben, a IX. pedig Szombathe
lyen kezdte meg a működésR Később, a i\1uraköznek 
szerb megs2.állás alól val6 felszabadulása alkalmával a 
kaposvári kerület székhelyél Pécsre helyezte át. 

A "békeszerződés" következtében leszerelt Nemzeti 
Hadseregbeli legénység hiányát a csendőrség 192Z·bell 
erőteljesen megínditott toborzással pótolta s igy két éven 
belül sikerült a tényleges csendőrök létszámát az előirt 
12.000 főre felemelni. A szervezetet illetően mindössze 
annyi változás történt, hogy a c�endöl"ség karhatalmi 
célokra két tartalékzászlóaljat kapott, ezek legénysége 
azonban tulnyomórészben közbiztonsági szolgálatot nem 
teljesHő ujoncokból állott. A két zászlóaljat később 
.,Egyesitett c::endöriskolák" elnevezés alatt összevonták, 
de 1925-ben azt is feloszlatták. A csendőr tnrtalékzász.
lóaljak fennállása alatt a csendőrségnek zenekara is voll. 

1922 július 6-án vette újra kezdetét az őrsparancsrtok· 
képzés az Ostffyasszonyfán felállitott csendőriskolában, 
amelyet később (l924·ben) az egri és a kecskeméti öre;
parancsnokképző tanfolyamok követtek. 

A fonadalmak után szerzett tapasztalatok azonban 
arra mutattak. hogy régi szervezete mellett a csend
őrség nem lesz képes a közbizlonság új és fokozott kő-
vetelményeinek megfelelni. Legénységben, habár annak 
túlnyom6 résw csendőrségi szempontból kiképzetlen volt 
is, nem volt ugyan hiány. de az önök közvetlen tiszti 
(szárny. Bzakas1,) parancsnokságainak száma kevésnek, 
azok területe és léu.záma pedig túlnagynak bizonyult 
ahhoz, hogy a tisz lek az örsök vezetésében személyes 
befolyásukat elegendőképpen érvényesíthessék. Süriteni, 
területben pedig kisebbíteni kellett tehát a csendőr tiszti 
parancsnokBágokal, ami nem ütközöt.t nehézségbe. mert 
a megkisebhedett. hadseregben a szükséges tisz.tek ren
delkezésre állotlak. 1921 január 15-én a belügymi· 
niszter a csendőrség létszámát 18.084 főben Illlapitotta 
meg. az addigi járás·. siakasz.. és számyparancsnoksá
gokat pedig megszüntetve, helyettük a közigazgatási já
rások székhelyén tiszti járás-, a vármegyék sz.ékhelyén 

A csendőrség ujjászervezése szükségessé tette a nagy
részükben már elavult, régi csendőrségi utasHások átdol· 
gozását is. Erre a célra - és egyáltalán a csendőrség fej· 
lesztésével kapcsolatos tanulmányozások elvégzésére -
1924-ben Budapesten állandó csendőrségi t.anulmányi bio 
zottság létesült. 

Ugyanekkor kisérlet történt. a közbiztonsági szolgálati 
ebnek a csendőrségnél val6 alkalmazására is. Gödöllőn 
csendőr8égi kutya telep létesült. amelynek az volt a feladata. 
hogy az örsöket idomitott szolgálati ebekkel ellássa, a 
csendőröket pedig idomitókká és vezetőkké kiképezze. A 
kutyalelep 1925·ig működött igen szép eredménnyel ; feJ
o9zlatásának oka részben takarékosság, részben pedig az 
vo t, hogy az eb a csendorségi szolgálatban nehezen aik nl
mazhat6nak bizon�'ult. 
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Ugyanebben az evben, 1924 Július Ul-én életrekelt a 
csendőrség régi, kedvelt sza'klapja, a Csendörségi Lapok, 
az év IVégén /pedig megjelent a háborúutáni első 1(1925.) 

csendőrségi zsebkönyv is. 

1927 szeptember l-ével lépett életbe a csendőrség ,újon
nan kiadott Szolgálati Utasitása és ügyviteli Szabályzata 
Modern, külföldi csendórségi <szabályzatok nyomán készült 
új Szolgálati Utasításunk hatalmas lépést jelentett a testü
let haladása és a modernizálódása fe�é, mert bár a csendőr
ségi szolgálat régi, beva.lt alapelveit megtartotta, sze:Iemé-
ben, felfogásában és a szolgálat technikájának szabályozás�
ban a háborúutáni idők követelményeihez alkalmazkodik, 
mindenre kiterjedő részJetességével pedig a mindén vonat
kozásban biztos és határozott útmutatást ad. 

Az 1921-1924. éveket pénzünk ál:andó és nagymér
tékü elértéktelenedése jellemzi. A fizetés értéke egyre ke
vesebb, a megélhetés pedig egyre nehezebb lett s mindig 
súlyosabb problémák e'é állította a csendőrség tagjait is 
A megélhetésnek sokszor hallatlan nehézségei azonban 
mitsem változtattak a csendőrség tradicionálisan lelki
ismeretes és tökéletesen megbi2ható szolgálatteJjesitésén. Az 1930. év meghozta a csendőrség nyomozó szol

gll.latának újjászervezését is. A modern bűnözés ellen 
való harcra az örBök már nem mutatkoztak elegendők
nek. A csendörséget az a veszély fenyegette, hogy a 

Az 1'921-ben létesített új szervezet nem bizonyult 
é·etképesnek. tA gyakorlat azt mutatta, hogy a csendőrség
nek igyekeznie kell ugyan a polgári közigizgatás területi 
beoszt,ásához igazodni, de azt hajszálpontosan nem követ
heti, merl a :Csendőrség területi beosztásánál olyan szem
pontokat is figyelembe kell venni, amelyek a polgári köz
igazgatásban nem játszanak szerepet. A tiszti járás
parancsnokságok főképpen területeik aránytalansága miatt 
célszerütleneknek bizonyultak ; a vármegyei csendőrparancs
nokságok is területi átszervezésre szorultak, eltekintve 
attól, hogy az új elnevezéseket is, amelyek a csendőrség ön
álló jellegét eltüntették, módosítani kellett. Eme okok alap
ján 1925 december ,15-én a csendőrség újabb átszervezése 
következett. lA kerületi parancsnokságok megmaradtak, az 
eddigi vármegyei csendőrparancsnokságok osztá!yparancs
nokságokká alakultak át, a tiszti járásparancsnokságok meg_ 
szüntek s helyettük (2.---3 közigazgatási járás területén) 
szárnyparancsnokságok létesültek tiszt vezetése alatt. A 
régi altiszti járáspjtrancsnokságok újra visszaállotiak 
"szakaszparancsnok" e'nevezés alatt, mindössze azzal a kü
lönbséggel, hogy fl szakaszparancsnok felügyeleti területe 
csak elvileg vo!t a közigazgatási járás területéhez kötve. 
nagyobb közigazgatási járásban azonban két szakasz
parancsnok iEj működik. 

Ugyanezen átszervezés kapcsán módosult a csendőrség 
iskoláinak �zervezete is. Az 1921. átszervezés minden vár
megyei csendörparanesnokság számára tartaJékszázadot lé· 
tealtett, amely azonban nem került mindenütt felálJitásra 
s ott is, ahol felállittatott, többnyire csak szakasznyi erős
ségű volt. Az 1926. évi átszervezéssel a vá.rmegyei 
csendórparancsnokságok tart.alékszázadai csendöriskolitkká 
alakultak át, e!einte az osztályparanesnokságnak, késöbb a 
kerületi parancsnokságnak való közvetlen alárendeltséggel. 
1927-ben a csendóriskolákat tanosztályokba vonták össze 
úgy, hogy négy-négy gyalog-, illetve fl három lovascsendőr
iskola egy-egy törzstiszt parancsnokstiga alatt álló tan
osztályt alkotott. A gyalogtanosztályok késóbb lét.számhi�ny 
következtében meg.szüntek ugyan tényleg működni, de mrnt 
l'endszeresltett alakulatok. elvben ma is fennállannk. 

1926-ban II m. kir. csendöl'ség is résztvett a berlini 
közrendészeti vilMkiá·litáson. igen szép anyaggal. A világ 
minden részéből összegyűjt szakembel'eknek módjukban 
állott a m. kir. csendórséggel, amelynek hIre egyébként 
nem volt e�óttük ismereblen, közelebbröl is megismerkedni. 
A m. kir. csend6rségl'öl többezer példányban készilit ilIusz
tl'ált ismertető lUzete!., nmelyet csak szakemberek kaphat
tak meg, néhány nap a'att szétkapkodták és a világ minden 
részébe magukkal vitték a kiállitás nemzetközi csendőr- és 
rendörlátogat6i. 

kOflral nem tud lép,ést tartani s mint ilyen, elavul és 
bátttérbeszol'ul. Egyre égetőbb szükségletté vált olyan 
külön csendórségi alakulatok létesftése, amelyek, amel
lett, hogy f-eIUlnés nélkül, polgári ruházatban is nyo
mozhatnak, technikailag is korszerúen vannak fe!Bzerelve 
azzal a feladattal, hogy a z örsöknek nagyobb és bonyolul
tabb búnesetek nyomozásánál segítséget nyujtsanak. Mind
ezek felismerésének volt a következménye a csendőrségi 
nyomozó alakulatok felállí.tá!1a. 1930 március l-én kezdte 
meg múködését Budapesten a nyomozó osztály, Budapesten. 
Szombathelyen, Szegeden és Debrecenben pedig egy-egy 
nyomozó alosztály, amelyeket 1931-ben a pécsi, 1932-ben 
pedig a Bzékesfehérvári és mi;;;kolci alosztályok. felállitása 
követett. A nyomozó alakulatok fordulópontot jelentettek 
a csendótség életében, mert a kriminalisztikai fejlódés kor
látlan lehetőségeit nyitották meg a testület elött s azt is 
eredményezték, hogy korszerűség tekintetében a magyal' 
csendórség Európa csendörségeinek hamarosan az élére 
került. 

A nyomozó alakulatok felállításával egyideJúen a köz
lekedési csendórséget is felállitotta a belügyminiszter. A 
közlekedési csendőrség járőrei motorkerékpáron teljesite
nek szolgálatot és az a feladatuk, hogy a forgalmasabb uta
kon a közlekedés - elsösorban a gépjármúforgalom _ 

rendjét és zavartalanságát biztositsák. Egyelőre csak 
Budapesten, Győrött (később Gönyüben) és Székesfehér
várott állItottak fel közlekedési örsöt, Keszthelyen pedig a 
fürdőévad alatt közlekedési különl.tményt. Kétségtelen, hogy 
az állami pénzügyi viszonyaink javulásával a közlekedési 
c.sendör�ég is erós fejlődésnek fog indulni, mert a hozzA 
füzött reményeket százszázalékig beváltotta. 

A folyó - 1933 - évben a csendőrség területi beosz
uísa nagyobb változást szenvedett: a honvéd vegyesdandár
parnncsnokságok területének m6dosulásával a csendőr. 
kerületek területi beosztása is megváltozott, a változás 
azonban a csendőrség szervezetét nem érintette. 

A háborúlItáni magyar csendőrséget a fejlődés és ha
ladás útján ... a16 erőteljes nekilendülés jellemzi. Ennek kö
szönheti, hogy az ország társadalmában, sőt nemzetközi vi
szonylatban is, ad(lig elfoglalt előkelő helyét nemcsak, hogy 
megtal'totta, hnnem meg is szilárdította. A magyar csendór 
kemény, jellegzetesen férfias katona alakja kitörülhetet
lenül hozzátartozik Magyaroszághoz, amelynek mindig be
csilletet szerzett s fog szerezni ezután is. Változatos, nehéz 
küzdelmek sora jelzi a magyar csendór..ség ötvenéves 
útját, több borús nappal, mint derússel, de bőségesen kAr
pótolja érette a magyar nép osztatlan szeretete é.s tisztelete. 
amellyel a testületet körülveszi. 1927-ben az örfiparnncsnokképzés ügye a szombathelyi 

öraparanesnokképző iskola modern épületének . felépiMsével 
és az ottani örsparancsnokképző iskola megnYltásá�al vég
leges megoldást nyert. Az örsparancsnokj�löltek kIképzése 
egyelőre Uzh6napo9 tftnfo'ynmokon történIk. 

Mindnyájunk szent kötelessége, hogy ezután is méJtók 
mnradjunk n magyar csendőr büszke nevére s felemelt fö
vel haladva előre az egyenes úton, tetteinkkel tovább irjuk 
fl mRg)'nI" csendőrség dicsőséges történetét. 
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Az első csendőrségi szemle-. 
észrevétel. 

A csendőrség soha8em pa1W8zkodhatott, /1091/ szemle-

6szrevételekben bármikor hiányt szelwedett vohlU. A szem
iélret Irovelő észrevételek, ameLyek között TenMzel'Íllt lla
gyobb számmal akad kedv8wtlen, mint kedvező, rB1ldszerillt 

hOS8w-bb időre ellát;ák az örsöt olvasnivalóval, ami, ha 
Tlem tartozott is mi11dig a legtrdekfeszitöbbek );özé, megis 

hii. tükrét adja egy-egy ala/mw.t, VC/Oy az egész csendőrség 

állapotának úgy, amint azt a szem lélő látta vagy szeretnI? 

látni. 

A/Uluk ellenére te/uit, hogy ba4tánail1k előtt /t61l1 új 
dorog a Jfzemleészrevétet, mégis illJjnek ös éTdelfes1I6k la
laljuk, hogy ma, a csendőrnapon '1negemlél,ezziink a IIW� 
gya-r lcirályi cSe'ndörséonek i'mmú'r történelmi becsil legelső 
szemleé8zrev6ulb·ől. 

Mura; és köröstarcsai Török Ferenc csendőröTIlugll 
_ a m. kir. t:sendörség k�sőbbi feliigyelOje -, akkor a 
"M. kir. ercUlyrészi csendőrparanc8uok<1ág" parancsnok'l 
adta ki az első szem1eész revételekef 1876 november 2l·rll, 
kerek ötvenhat esztendővel ezelőtt. 

1876 május l-ével lépett az addigi nemet �zol!lálatj 
nyelvú "Cs. kiT. erdéLyré8zi csendórparanc81Ioksóg" a 1;1. 
kir. honvédol'mi mini8zter fonnhatósága. alá ét� ugycl1l
akkor vált � szoLgálati nyelve is magyarrá . .4. nl. kir. 
erdélyrpsz( c.Rcndiil"Parancsllokság parancllllol:áf a király 
l876 júniu8 2S-6n nevezte k'i nwrCli és kóröstarcsai TÖ"ök 
Fenenc Iwnvédőnlagy, u dbi $2. honved zászlóalj parant'tJ
nokának személyében. Kinel'eztete.se vt6n p(Íl' 7I"l mvlva, 
1876 szepftmtberélJen mri,· xzemUre is iudvlt Török (jrnaml 
az l.  e.9 �. I:lzáMl11ak te1'Űletérff 8 eme e18ö szemItIjén laPU-IlZ
UiLtak aútpjón 1J.()vemollr 2l-é7z részletCll 8zemleészrevélplt 
ttdott ki. 

A m. kir. erdélyrészi csendőrség parancsnokát, Töröl, 
örnagyot ugyan csak 1876 június 28-án nevezték k i  ebbe 
az A\lásába, de azért a csendőrség és a csendőrségi szol
gálat ekkor már nem volt ismeretlen előtte, mert megeló
wen 1857-től 1866-ig, tehát 9 éven át az akkori cs. kir. 
osztrák csendőr3ég kötelékében szolgált. 

észrevételekkel vezetni rendelt előjegyzést azon a nyelven 
vezesse, amelyet legjobban beszél, stb. :Legjellemzőbb 
azonban, hOgy maga a parancs is két nyelven : magyarul 
és németül van irva, valószínűleg arert, mert a csend� 
őrök, sőt a tisztek között is számo!!an voltak, akik a csak 
magyar nyelven írott parancsot meg nem értették volna. 

De hadd beszéljenek e régi dokumentum megsárgu't 
lapjai : 

Magyar kIrályi erdélyi csendőrségi parancsnokság. 

1313. 8�ho7.. �dL 

Valamenyi örsparancsnoksághoz. 

KOlozsvárIt, 1876. november 21-én. 
A parancsnokság átvétele óta, de különösen az l. és 

6-dik szárny őrseinek megszemJéléaénél tett észrevételeim 
a következö megjegyzések és emlékeztetésekre késztetnek : 

Az őrsparancsnoknak egyáltalában, minden irány
ban méltóságte!jes, komoly, katonás fellépést ajánlok. Sok 
beszéd s ugy szólva formaszerü csevegés nem egyezik 
meg a katonai állással. de annál kevésbé a csendörével ; 
tett kérdésekre .röviden, meggyözóleg és érthetően fele
lendő, megjegyzésekre minden mentekezés mellózendő és a 
netalán tett kifogások jövőre nézve irányadóul szolgálnak. 

Ha az örsparancsnoknak bár mi tekintetben felvilá
gositásra volna szüksége, ugy ebbéli kéreImét a szemle 
befejezése után adja elö. 

Ugy a kitüzött, ivalamint a ki nem (tüzött szemlénél 
�z elöljárónak az órsálJomás helyén való tartózkodása 
alatt, ha a legénység a laktanyáb61 eltávozik, kalap és zuh
bonyha ötözködve é� oldalfegyverrel menjen ki. 

A szemle befejeztével és kevéssel az előljárónak elula
zá�a előtt a legénység kalap, zubbony és oldalfegyveresen 
sorakozzék, és annak neloalAni parancsait és egyéb utasí
tásait várja be. 

A szemleészrevételekból, amelyeket érdekességüknél 
fogva alább teljes szövegben közlünk, megállapithatjuk, 
hogy akkori öreg bajtársaink is éppen elég kifogásolni
valót adtak a szemlélö elöljárónak, aki itt-olt bizony ke· 
ményebb hangon kénytelen megmondani nekik a vélemé
nyét. A parancs keltezése idején az erdélyré.szi csendőr
ségnél még csak hat hónapja volt érvényben a magyar 
llzolg€llati nyelv s igy igen-igen sokan szolgáltak a kebe
lében olyanok, akik magyarul nemhogy h"ni-olvasni, de 
még beszélni is alig tudtak. A régi osztrák csendőrs�g 
nyomai még minden őrsön megvoltak. amivel, mint egye
lőre megváltozhatatlan ténnye; az előljáró'k bizonyára szá· 
moltak is. Erre következtetheUink a �zemlcészrevételek
nek abból a részéből. hogy több örsön a fe'iratok _�tb. 
még mindig nincsenek ,,3 szolgálati nyl1lven" irva, a szem
lélő parancsnok minden csendörnek megengedte, hogy az 

Hogy a szemlélendő előljárónak az örsállomáson való 
tart6zkodása alatt a reggeli és estvéli jelentés szabály
szerUen megteendő, magától értelÖdik, s mégis találtam 
lirügyet arra, hogy ezen szabályt ;s emlékezetbe hOl7.am. 

Nem kevé�bé van okom !figyelmeztetni, hogy azon 
esetben, midőn az előljáró egy csendőr szolgálatát igénybe 
veszi, hogy például egy hivatalt, .átvonulési szállAsát stb. 
magának megmutattassa, a csendör az elöljáró előtt mint
egy 6 lépésnyire elóre menjen, vagy épen ugyanannyi 
távolságrn kövesse, és ha az előljáró ez alkalommal véle 
beszédbe bocsátkozik. hozzfl.ja közeledjék de a menet 
alatt ö töle mindig balról 6 kissé hátrább

' 
tart6zkodjék és 

kérdéseire katonás rövidséggel s érthetőleg fe!eljen. 
Ha az örs a szemlélendő előljáró részére száJ1ás ren

deléa!'(e� biza�ik. meg, és határozottan máskép meg nem 
hagyatik, mindig átvonulási szAlIás biztositandó. 

A baboná.t; jélek különféle tárgyaknIlk nag)" uf�r6.=8eTJ' 
,o;ZoQkott tu,lajdonitani. A harmincéves háború katonái elott 
mint varázserejű, haláltól és sebesüléstól meg6v6 biivös túr. 
�ak szcrepeltek : .  újszülött gyermek szive, akasztott ember �

.
�telének dar-abká)3, az a ha;, amellyel a gyermek a világr:1 

JOlt, bak
_
k':C8ke szakálla, denevér feje, {arkas !l1..cme IItb. Eze· 

ket a buvös dolgokat kandur 8zónnéjébe burkolva a testen 
kellett vi8elni. A zcrge gyomrában talált, szőrökból keletke
zett goly6r61 azt hltU:k, hogy az- ne(J\csak óv, hanem puekából 
I'il<lve hiztm telálatot eredményer. 

Egyes örseken loalált azon szokást miszerint a por
t.y�zá8ok tábori sapkában teljesittetnek, ezennel eg�'szer 
mindenkorra megtiltom. 

J. Legmt118óg. 
Tal?ltam oly őrseket, melyek állomb helyén honvéd 

zászl�all�k, s igy honvéd orvosok is létejmek, 8 mégis az 
OrvOSI . vizsga egészen elmulasztatott, minélfogva az ösz

Hzea orparan�noKokat éi'- minden ran�ú vizsgál6t az uJ 
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. j Valamennyi őrsparancsnoksághol. 

Kolozsvartt, 1876. november 21· én. 

A l)nnmc!>1"lOk�lig" Iit\ét"le ota, IÍt' kOlönfo. 
/iI'JI 1J1. I. és G-dil;: l:iZ:i111�' őrsciu�k mC,b'Sl.cmlélr
'Híll�1 tclt l:szn'vl1toll';nl II kt'Vi!!l<CZti' megj('!:-'Y�\:
sol; (.S ollllcl;('7.fcté�t:'kJ'c IH;sztútnrli" ; 

I A7. Ör!il'l\!"dllC.'iIioh nn!, l·g.\ií.ll.lJlillllH . min
Ihm ir:iIl,\' IJ!l.JI nHHttÍ!iú��('tjel:i. kflJl10J�, katollli'i I tt'lh" IlÚl-t ujántnk. SIlk hr<;z�d e ug,.\' szúlm f(lr
IIlllv(!l'fI (';;"')\'0"1'); 1ll'1II I':'�"":úk mag II Imi Olmi j rilhí"-Sltl, dl! :lmuil k('\·f·�hé " f',;omlül'ó\'e! : Iclt 
kel'dlIl'Il'IU'I' rÜ"

,
idclI, l111't,::�y;,�lih:f;:" I� .:,rthctiIL'n 

fcJoluJl(m, lIIf'gJt'�yzésl!k .. (, 1P.!J1Jell .mentclw/,{,J; 
mcUű7.ulldö '-'li II 1I0t.ulím tett klfogú.SQk jlhih'c 
nézve ir:iIJ\8 !lónl S7.olg!i[nlll.:, 

lb ;!ly ön;[)A.\"rult�not.:IIAk hár mi tl'kiuh:t
LH:J1 fcl"illígu�itÚ,iTfL \'011111 stRk:l.�gc, ti;.") cl.!Jó[i 
k�relnróL II !ólI.Ollllt· IJl·fejcl.t'sc U!flll afljl� 1'[Ó. 

rg.r fl kitn�t'Ht , vali.mint ti ld !lern Wzűlt 
�y.l'llIl'�T1l�t lll. lIlöljllnínnk al 3ni:illlImás hclyéu 
luló kll'ttl/'iodli�1\ alatt, hn II legdnysüg a. Inkt:\
n)'úból ulll�,'ill.jli, IllIfi.)1 es ?ubbOllyba. IlltOtkMn! 
es (jldfLlfcgyl'l!"11fCI 1II0lljCll ld. 

, 
A sl'cm/e hcft'jrlltOycl es kC\'I!ssel n� olül

j!�ltlllt\li t·IUItlZR�1 ullitL (I, !egónyscg ka/UlI, ,wll
lJoU) 6R uldnlfc/,.')'\'Ofl'SI'1I ",urilkonek, !:'S alllud! 

I, nlltahí.Jli [lnnlncsuit 

,

éS cgJ{,b n,t:I"�ltib;11l VlUjl� lJ" , 

J1o�.\' 1\ l>z('mIHIlIHlfl .,lftIJUfUlI:l1i az 0 .. ,;<\110-
músoll \'ld6 turLóvkorlll,SR nhl!t I� rcggűli !ls t'sl· 
",Hí jl'll'nl":> �1Au:iI,n,rClr(lcn ntegt,t>61u!li, rnll{,'1Ítr.1 
�rMI,,1ik, S mégis lalrilt:ull u .. ogyot 1I1'rll, IWID 

eMil &:I.MhfLJ) t ii! CllIIll.'lcczcOJC hOV:f8111. 

. ! 

l:lJ:l. 8zhoz. 
sg<ll. 

S1immtlichen 

• 

Posten-Commanden . 

Klausenburg, am 21. November 1876. 

WOhI'IIUIrItlIlUgCII, die ich seit Uibernahmc 

dcs Commando, inslrcsondcre a.Ler bei Visitirung 
elfO!' l'osteu des I .  u, 6-tell J<'logels zu macben 
Gelogenhcif hnt/c, \'cr:urlusstcn mich 1.u llachste
IWlltlOIl Bcmcl'lmngen uud Erinnerungen : 

Den Postcll-I<ommllmltmten elOJ1fclllc ich·iru 
.\llgClllOiuolI ill jedcr IUchtung cin wflrdo\'ollcs, 
"I'IU*'8, mili'tilrisclws Allftretton Vicll'edeNi IIml 
<line II'IriuHl,hl' Plallschcroi ist. lOitdcm SoJdatell
fitlUlt]/! Jlicht \'{)reiubnr, nm so wenigcr aher mit 
j '!lcm cillCS t icndnrffil' lI ; anf gestellte Fragen 
i!-ot IHlr�, In1ufiig und verslliIH1Iidl zu ulltwol1en, 

aur gemflchl.c- Bemcl'lfUugcn jeder Gegenrede !>ioJl 
zu elltllahf'll IIl1d ctll'lIige AusstelJungen fo.r die 

Hilllmllft zur Hichtschnur siel! zu oehmen. 
lIi1t!u dC'r Poslcn-I(ommalldant in welell' 

ílllmcr n(>�iuhllllg eine Aulklilrung sieb zu erbit
bll, !l0 �ml or scin Anliegen nach beendoter 
Visitil'UJ1A' \'oJrzllbringuD, 

Sownhl bei einer :mgesagteu, als bei einer 
ullangesa.::,1:Cll Yilütirullg hnt wiihrend dcs Aut

Iwi1u:.ltcs dE:'.s Yorp;eJ;eb:tcn im Posten-Standorte 
dir) l\11\1I115chaft, sobrdó sie die Kl15crue verlAsst, 
in lIut und ,.Bhmsc n.djustirt, und lilit Seit.cn�
I\'ubr vcrsllholl, nU!lzngehen, 

NllOh hllondctelt Vis.itírong und -kun \'01' 
rl,,1' Abrcille dcs VörgcsclIte/l hU die 1\1o.nDschtlft 
ill HUl,. lHol1�e lIlItI mit Suiteugcwelll' AII7.Uh-et� tell 11110 ,lc:iStln eLlI'nige Befchle und sollst,igc 
Wllblln�clI 1:\1 enHll'ten. 

UII� dcm \rjR.itirendol.l wiihrcud .,;eiucl· lln� 
wu,wnhuit ilii l'o.slcn-Slnndurtc der Frnh- Wid 
Ahcud-ltIlpJlllrl, unch VOl'Schrift zu erstiltten ist, 
ist W/liii 1l1'1i.�twrslilllClliGhl doch habe icll J\n-
1/11>. ... J;flr'JIl�OIl. allah fl.8f cliQ6e Vors.chrift ��1i1.Jl 
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laklanyasznbályzalnak 7. §·ára szoros betartás végett 
utasitok. 

Az örparancsnok kiváló kölelességéhez tartozik :  a 
legénység egészségi állapotára való felvigyázás és szükség 
esetére az orvosi segély kikérése, vag�' a betegnek a kór
házba val6 szállitása. 

Azon �endörök, kik valamely betegséget, de főképen 
bujak6rt örparancsnokuk előtt eltitkolnák, valamint oly 
örsparancsnokok. kiknek valamely embe!' betegségéTől 
ludomásuk van. és azt azonnal orvosi kezelés alá nem 
adják - megbünhitendók; megjegyzem azonban. hogy 
az órsökön csak ;Oly betegek kezelendők, k i k e t t o v á b b 
s z á I I  i t a n i l e h e t e t I e n ;  minden oly betegek ellen
ben, kiknek a kórházba való szállitáea \'e�zély nélkül esz
közöltethetik, oda át-adand6k. 

ll. öltözködés I!s egyéb tárgyak: 

A ruházatot nem találtam mindenütt megfelelően 
gOJldozva és tisztán tartva, s még örsparancsnokoknál is 
akadtam zsir és minden másféle foltokkal bepiszkolt Tuha
darabokra. 

A lábbeli általában igen szárazon ta1'tatik. miáltal a 
főbör megkeményedik é,; törékennyé válik. Ily c.sizmák 
lágymeleg vizben megáztatand6k, valamely árnyékos 
helyen 'Iélig kiszárit.anclók, s awtán lábzsirral vagy két 
rész halzsir és egy rész faggyuból készült ken6cscsel 
bezsirozandók. 

A kalapok nem viseltetnek szabál)'Herüen II jobb 
sz�mre téve, s több c�endőrnél szerfelett Dagy kalapokat 
és rosszul megerősitett rohamszijakat találtAm. 

A legtöbb őrsön azon rosz szokfls divik, hogy min
den őrjáratból való visszatérés után a szolgálati öltöny és 
csizmák a kamarába tétetnek és ugy poros és sáro3 álla
potban a következő őrjáratba való meneteiig olt ha
gyatnak. 

Továbba töbl" csendörnél szabályellenes hosszu hajat 
- egyes, a mintától eltérő öltözék darabot - valamint 
azl is kelle é.szlelnem, hogy óraláncot, zsinor vagy pántli
kát is zsebekböl kifüggesztettek. 

Ily szabályellenességért első vonalban az őrsparanCd
nokol vonom felelősségre, az illetőt pedig keményen meg
büntetem. 

lll. F'eovve1' élj töltény. 

A fegyver és töltényre egyáltalában nem fordittatik 
elegendö gond. Már csak azon megfontolás is, hogy R 

�sendör élete sokszor egy c!\atakész fegyvertől, és egy j6!
rr�nyzott lövéstöl fligg, ezt arra kell hogy ösztönözze. 
mIszerint fej;l"yverét mindenkor a legjobb karban tartsa ; 
8 még is a legtöbb fegyveren, különösen a závárzatot 
nagyon mocskoson, nem kellöleg beolajozva g egyes alkat
részeit a fához surlódva találtam. 

A závárzatnak mindég szabad járatunak kell lenni és 
a rudhorognak a nyugvókba tisztán hangzólag becsapni. 

Lógó szuronyok, lógó és nem eléggé éles kard pengék 
nem tart6znak a r�tkaaágok közé; egy örsparancsnok még 
azt sem tudta, ml módon kell a kardpengél kiélesiteni 
(óvatosan, egy nem nagyon durva reszelővel ) ,  mi határ: 
talan közönyösségre mutat. 

Találtam egyes ceendörőket, kik a fegyverrel való 
hánásban nincsenek eléggé beoktatva, szintén akad
tam fegyverekre, melyeknek ágyai lakmézgávai voltak 
tisztogatva, minélfogva ez utoh�óra nézve a fennállott 
csendőrségi föfelllgyelfuégnek lB60. évi januArius h6 
5-én kelt 129. sz. rendeletére utalok, mely szerint a fegy
,'erágy, ha részben megvan köpva. tajtkővel vagy üveg-

papirral simára sikárolandó. Ha azonban a fegyverág.\' 
fölszine fi hosszas haszná'at miatt annyira tisztátlan né 
vAlt, hogy arr6l a mocskot ronggyal nem lehet többé 
letörölni, akkor üvegpapirral megdörzsölendö és mindkét 
esetben lenmag olajjal bekenendö. 

Hogy a fegyverdugas'Z használalánál minden kétség' 
nek eleje vétoosék. emlékezetbe hozom, hogy a fennállott 
csendőrségi főfelügyelőségnek 1859. évi november hó 
12-én kelt 7911 számu r.endelete szerint, csak a lak
tanyában dugatik a fegyvercső be. de a külszolgálatban 
soha sem használtatik. 

Ennek folytán a killszolgálatba való lépéskor a 
fegyverdugasz fl csőböl eltávolittatik és a csendörnek 
visszatértéig annak irószekrénye rekeszébe helyeztetik el. 

A töltény táskák csomagolása nem vol t egyen lő, e 
tekintetben fennállott csendőraégi főfelügyelőség 1857, 

évi augustus hó 24-én kelt 6342 szl\mu rendeletének szo
ros betartását ajánlom. 

Egyes csendőrök tölténytáskájában ől'töltényeket is 
találtam, melyek azonnal eltllvolitandók. Szintén arra is 
tekintendő, hogy a töltény táskák belseje a portói tisztán 
tartassanak. mit czuttal ritkán találtam. 

IV. Oktatás és szolgálat. 

ügye�, valódi kalonAs magatartást csak egyes s igen 
kevés csendőrnél találtam, s ezt a legtöbb s különösen 
fiatalabb

. 
őrspal'ancsnokoknál sem leltem (el. EgyáltalA

ban az ol'Sparancsnokok még igen kevés valódi katonai 
sz;l�emtől hatvák �t, mi abból is é.3zlelhetö, hogy ők az 
elol)áróval szembeni maguktartásánál a köteles tiszteletet 
és nagYl'abccsillést igen bh,almal; közf'ledé!: és megszólitási 
modorban fejezik ki. 

Sok és meggondolatlan beszéd, a szolgálatra nem 
vonatkozó s azzal összhangzá.. .. ban nem álló események fel
emlitése az őrsparancsnokot ajánlatossá nem teszik, s 
azért tanácslom nekik, hogy ha nem kérdeztetnek keve. 
sebbet beszéljenek ; de többet gondolkodjanak. 

' 

.�g>: osztag elövezetését, a fegyver fogások, a töltés 
és tuzeles vezényletét igen kevesen értik; elvárom tehát. 
�o�y az e tekintetben eddig elmulasztottak fl legrövidebb 
Ido alatt ulánpótoltassanak. 

A gyakorlat a csendőrségnél nem mivelendö ugyan 
oly mérvben, mint a csapatnál, mivel csuk is puszta gya. 
korl�Ual �ablókat nem fognánk, azonban annyira elhanya
golDl, amint azt néhány őrsön tapaaztaltam. az már mégis 
büntetést érdemel. 

. Az oktatás csaknem mindenütt gépies, főnélküli per
get�s, a szolgálati utasitás, a szerves törvények czikkelyei 
lekmtornáltatnak, anélkül, hogy annak o gyakorlati szol
gálatban. való alkalmaztatása ismertetnék. 

. Ily Iskolázás a szellemet eltompitja, a c.�endÖrök szel
lem.l képessége nem fejlődhet.ik ki, s a sok mindenféle 
tapllltatlan eljárások ég kicsapongások ebből származnak. 

� A legcsekélyebb alapeszme is népszerü módon adand6 e.�o, annak haszonra forditá38 megitélendö és mindig tobb példákkal felvilágositancl6 és megfoghntóvli teendő. Példaképen c!!ak a helyi és szeméh'i iamereteket aka�
é
om felemlite�i, melyek a csendőraégi 'szolgálatnak fi leg

'"' 
nyegesebb föltételét képezik, s melyek nélkül a csendőr �zolgálat.lit épen nem teljesitheti. 

cs 
Ha : tekintetben egy 1, vagy egy 17 évig szolgáló 

ka
en�őrho:

I 
tettem kérdést. mindkettőtöl egyenlő feleletet 

ker k::i bi 
o�y a �sendörnek helyi é8 személyi i.smeretek

tek mikén;nlll" A���denlk jól tudta, de hogy ezen ismere
egyAltalúban tI:J ké

l
t 

n�6k 
k
el, s ?zok mikép h88znosj�hat6k, 

mezést ad . . sz na sen�1 ae tudott oly valódi értel-
m, a mint én ezt óhajtottam volna. 
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Az irásbani oktatás czélja sincs helyesen felfogva, 
minek következtében az ebbéli eredmény sem felel meg a 
szfIndékolt ezéInak, 

Az irásbani oktatás czélja nézetem szerint általában 
az lenne, hogy minden caendör olvasható kézirAst nyer
jen, és oly képességet érjen el. hogy gondolatainuk irtis
ban is érthető kifejezést adhasson, egy szóval, hogy a 
feladatúnak megfelelni törekvö minden esendö!', de kUlö
nösen az őrsparancsnokok a különböző jelenté::;ek tételt'!
hez és tényvázlatok szel'kesztéséhez feltétlen megkivlin
tató ügyességet elnyerhessék, 

-Ezen czél elérése azonban nem tartatik szem elött, 
hanem a (ösuly csaknem mindenütt a szép irásl'a fekte
tiIL Egy csendőr ki 10-15 éven át folytonosan Jemúsol 
és csak vúllozaloJsngból il' néhn tollba mondolás utálJ, 
végre móg is megtompul, és oda jut, hogy az efféle irás. 
beli gyakorlatokat megunja, és azokat unalmas haszonta
lan fáradságnak tekinti. 

Mennyire viheti vala ezen csendör. ha ö - mihelyt 
olvashatólag és helyesen tudott il'ni - azonnal kisebb 
jelentések szerke.sztésére ős igy tovább fokonként utasit
latott volna, Eleinte elegendó lett volna, ha jelentések, 
mint p. o, "N, N. csendőr jelenti mugát alázatoson, mint 
lak tanya felügyelő", s ehez hasonlók :!zerkesztettek és 
irattak volna, 

l\lidőn tehát az il'ásbani oklutásnál g)'akoro:t eddigi 
eljárlist ezennel beszUntetettnek nknl'om látni, ell'endelem 
egyszersmind, hog)' II csendőr, miheiyt olvashatólag turi 
irni, nzonnul a hivatlisához szükséges irá3beli Celndntok 
kidolgozásál'a utasittassék, i'lfagálól értetődik, mi�zerillt 
a1'l'a nézendő, hogy ezen kidolgozntok is nem elhamar
kodva, hanem tiSZtllll és csinosan irassnmlk. 

Az irásaal a 8zámolfl.s kuröltve kell, hog�' járjon, 
Kevé� őraet tllláltnm, mel�' számodási gyakol'latokaL bü" 
elömutntni, mi61'l is minden I'lIng(1 szemlélendö urat fel
szólitok, h010' figyelmiikel !IZ oktuhis ezen ágára is kiter· 
je!:izszék, 

Hogy u fegyver n különféle ellenszegUlhi eseteknél 
mikor vétethetik használatba, arra a esendőrök nincsenek 
elegendőleg beoktotvn. .'1 e tekintetben lehftt kevéabé is 
jártasok, 

Mint nlinden más, ugy sz-intén ezen tárgy is, és pe· 
dig tekintettel a dolog lermészetére, s különösen itten az 
elmélet a gyakorlattal összekötendő. s egyes esetek o gya
korlatbim már előfordult megfelelő példák által mindig 
szemlélhet.ővé teendők. 

A katonai és polgári hatóságokknl val6 legjobb egyeL
értésre különös sulyt fekte lek, és kérlelheteUen szigoITal 
jál'nék el azon esetben, ha egy alárendelt közeg részéről 
annIIk megzavarására ok szolgáItaLnék, 

Több őrsön ti közlirtalmu személya"'<I'őJ jegyzőkönyvet 
találtam, mely lu1ajdonképen nincsen elöirva, mivel unnak 
beszerzése uz öl'seknek 1862, évben fognnatosittatoLt fel
áll itása és szapol'itásánál, a fennállott esendörségi Carel
ügyel6ségnek 1862, év márczius hó 19-én 1168, szám alatt 
kibocsátotL I'endelete szerint nem engedtetett meg. 

Daczára ennek a köznrtnJmuaknnk tekintett egyéne
ket II csendörIlek feltétlen ismemie kell) és jövöre -nézve 
ezen Jegyz((könyvet a kövebketókben meg-beszé"lt "e/őjegy
zési könyvek" p6tolandják, 

Hogy 1\ legénység az illető felüg'yeleti kerülebben 
vllló pontos tájékozódásra, II viszonyokkal való megismer
kedésl'e s általában a helyi és személyi ismeretek alapos 
megl.!zcl'7.ésére ösz.tönöztessék. s hogy az elő/járóknak is 
ldkalom nyitj on 8rru, hogy minden egyes ember elóhnla· 
dúsAI'ól maguknak meggyőződést szerezhessenek, ezennel 
elrendelem, hogy az őrsparanesnoktól lefelé minden 
csendőr, mihelyt az írásban elegendő készültséget nyert, 
az örsterUlet.én e/őforduló nlinden körUlményról egy 
"Előjegyzhi könyvet" vezessen. Ezen előjegyzési könyv 
a jelenleg hAsználatban Alló nyomozó/evé/könyv alakjával 
birjon, i\linden csendörnek megengedem előjegyzéai köny
vét Azon nye/ven vezethetni, melyet ' leglolyékonyabba,' 
beszél és il'. Mintu ezen elójegyzésj könyvekhez nem 
adandó ki, hltnem minden egyesre rftbiznndó, hog)' .!jaj át 
értelmi Ielfogásu és képessége szerint az őrsjúr!isában 
u közbiztonsági .szolgálat gyakorlatára eg:.� csendörnek 
megkivftntató adatokat a maguk valóságában megbit'áljo, 
azokaL összegyUjtse és följegyezze. 

E tekintetben esak annyit Ilkal'Olt megjegyezni, hog.\' 
eZl'n előjegyzési könyv IInnyi szakaszbn oBztnndó be, 
fl hány község nz örs jflrásfLhoz llll1tozik, s Ihogy II nagyobb 
köz:iógek j'észere több üres hely hagyandó, mint a kIseb
bekére ,továbbú, hogy minden községnél llZ odn iJleLékes 
és ott tllrtózkodó közál'talmu egyének, vulllrnint II?: ezek 
személyére vonatkozó szUkséges felvilág08it/Ísi adatok 
előjegyez tessenek, 

Ezen előjegyzési könyvek összefogására nem akarok 
határidőt szabni, de IIzt hiszem, hogy jövő évi mllrcziUll 
vég6ig minden c.gendÖr időt és alkalmat talál arra, hogy a 
szUkséges adatoknt összegyüjlse és el6jegyzési könyvét 
elkészitst!. Ezen, esetről esetre kiegészitendő é6 II szem· 
létturtó előljAl'ónak mindannyiszor előmutlltandó köny
vec:ike az illető csendőrnek részbeni közdebbről való meg
birúlAs(ll'n is szolgfIland, Áthelyezéseknél az ily e/öjegy 
zési könyvek az. illető ársen hagyandÓk, és esetleg az odn 
flltett cscndől'nek IIzon esetben, ha az előjegyzeteit 
ugyullnzoll nyelven vezeti, vagy azt tökéletesen érti, ki· 
adandó, 

A parnncsnoksllg kotonai előljál'óintlk nevei II le. 
génYl!égnél csaknem kivétel nél kUl teljesen ismeretlen s 
pedig a honvédelmi miniszternek, 8. hOfl\'édség föpuroncs
nok{msk, a honvédség f6poJ'ancsnoksága adliÍtu�tínuk, II 
VI. ercJ61yi honvéd kerU let pal'ancsnokállilk, A kolozsvál'j 

75, és nugy-szebeni 76, honvéd gyalog dandlu'ok parancs
nokainllk, nem kevésbé a m. kir. belUgymlnisternek, mint 
szolgúlati elöljMóklll'lk /I neveit minden C8cnd6l'uek foly_ 
vbt kelJene LudnL 

A m, kir. houvódHug szervezete és beoszttíaál'ól is tl 
caendöl'ökkel időnként itJkola tartandó, 

Magyarország erdélyi részének politikai beoszt(u3/I 
a csendőröknél szintén nem sZllbacJ ismeretlennek lenni, 
épen úgy tartozik ismerni és megnevezni ludni II vál'me· 
gyét, melyben ltl10mltsll fek3zik, IInnak fő- és aliapú�ját, 
Ul. i lletékes királyi ttlh-vényezéket, illetőleg annak elnökét, 
a királyi {Ugy�.szt, fl járlisbirót, I az őrsjárlis szolgabirflj6.t 
vagy szolKflbil'óil, egY8zóvol IIZ ől'slártísban, vulumint 
nzonkivUl találtató haIÓ!lágokut, melyek nlá lIZ őr� fd· 
Ilgyeleti terUletérlSl közIIégak tal'toznok, 

1J.1őbb őniőn találtam, hogy kUlönösen rabkiséreteknél 
és uti j/lrőrőknél /I szolgálat csak az elél'cndó tárgyig, 
teh/í.t c.!Ink uz oda, a vissza utazasra pedig nem iratott elő, 
szintén észleltern, 'hogy ,az egyes tárgya.iclloz való Imegér
kezé!:! é!! nz llzoktól vnló elindulAs órtíj/í.t II csend61'6k mil
gOk il'ttlk be szolgálati könyveeskéjUkbe, /I legtöbbeknél 
uzon ban ezen órák épen nem \foltak bejegyczvt!, 

Nem csak IlZ egyöntcW1:Iég tekintetéből, hiuICm /I szol
gáltat érdekéb61 is I'endelem, hogy az 61'járOt beosz-tá!l 
C8nk a közönséges ezit'kA/boknál és csak akkor nlkolmoz. 
ta8sék, hu /l legénység minden kitUzött czél nél kUl szol
gftlatba vezónyeltetlk, és hfl az örjárat alntt oly eset lIem 
fordul elö, mely /lZ elóirt vonall'61 \,aló eltérést f e l t é t,. 
I e II követeli. Un ezen cset bekövetkezik, UBY /I szolgálati 
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utasitás 1 10. §-a szerint az irány megváltoztathatik, il)' 

e.seteknél azonban az előirt szolgálattól való eltérés oka az 

örsparancsnoknak bejelentendó. ez által az örs szolgálati 

könyvben (3. roval) bejegyzendö és a bejelentés valódi

ságárót, hol szükségesnek mutatkozik, egy ellenőrző ör

járat alkalmával lehetőleg meggyőződés szerz.endó. 
Hogy oly esetekben, midőn az őrs járásának egyik 

vagy másik tájéKán a közbiztonsági állapot pillanatilsg 
veslklyeztetve van, a szolgálat nem az őrjárati lajstrom 
szerint vezénylendö, hanem, hogy 8Z örsparancsnok eset
ről esetre a czélnak megfelelő és sikeres eredményre re
ményl nyujt6 rendelkezéseket köteles tenni, az nagyon is 
magától értetődik; ellenben alkalmat veszek magamnak 
emlékezetbe hozni, hogy az őrsparancsnok a szolgálati 
utasitás 182. §·ához képest minden fontos és veszélylyel 
járó vállalatok nál osztagának élére állani tartoz-ik, hogy 
8.2onban fö� és tervnélküli szaladgálással soha czélt nem 
ér, hanem csak is jól megfontolt járőrködés, megfelelő 
helyeken és illő időbeni lesbeu állás, főképen pedig biza!· 
mas személyek közremUködése által jutand sikerhez. 

Rabkiséreteknél, portyázásoknál, uti- é3 egyébféJe 
nem az őrjárati beosztás szerint teljesítendő árjáratok
nál, az oda és visszavezető utvonal szorosan kijelölendö, 
és a járőrnek kiadott különleges megbizás is az őrs-szol
gálati könyvbe bevezetendő. A kijelölt szolgálat az örs
szolgálati könyvből azután nemcsak a járőTVezetőnek, ha
nem az őrjáratba rendelt valamennyi csendőrnek szolgá
lati könyvébe szóhüen átirandó. A legénységi szolgálati 
könyvekbe csak azon különleges megbizások nem iratnak 
be., melyek tartalmuknál fogva - vagy a szolgálat meg
hiusitása nélkül - idegen tudomásra nem juthatnak, mi 
a . szolgö.latí könyveknek a köz.ségi előljárók által való meg
erösitésénél igen könnyen megtörténhetne. 

Ha a szolgálat rendes körülmények között az őrjárati 
beosztás szerint vezényeltetik, ugy elégséges az örs-szol
gálati könyvben a megb izást: "az l-sö számu járőr kőz_ 
ségeit és tárgyait beportyázni, megfelelő helyeken lest 
állani stb." bev,ezetní; a csendórök szolgálati könyvében 
azonban a beportyázandó községek és tárgyakat ez eBet
ben i3 névszerint bejegyezni, a szolgálat megjelö!ésének 
pedig minden körűlmények között lehetőleg röviden� de 
érthelöen kell történni. 

Minden csendórnek kötelessége szolgálati könyvecské· 
jét a szolgálatba magával elvinni és abba az órát, mely. 
ben a leportyázásra kijelölt tárgyhoz megérkezett és 
onnan eltávozott, saját kezüleg egy ironnal bejegyezní. 
A kőzségi pecsétnek szokásos rányomása ezáltal nem 
szenved változást. 

Végül a szolgálati könyv, mely a csendörnek igazoI
ványui is szolgál, a szárnyparancsnok urak által aláirandó 
és abba az illető csendör származvány- és személyi leirása 
teljesen bejegyzendő, 

Egy őrsőt találtam, melyen az előirt szolgálati órák 
száma évek óta nem tartatott be, s hol a csendörök ha
vonta átlag 20-40 órával kevesebb szolgálatot teljesi-
teltek. • 

Nem íoghatom meg, hogy az őrsparancsnoknak bUn
tetést érdemlö oly kötelesség mulasztása és a fennálló 
szabályoknak tekinteten kivül hagyása, a szemlét tartó 
előljflr6k részéről éveken át kifogástalan hagyathatott.. 

A ha.tósági íelhivásokon nem találtam azon csend
örök neveit előjegye-z,ve, kik a felhivá.sra a megbjzást tel� 
jesitetfkk, a mint azt a szolgálati utasitás 69. és 70. §§-ai 
határozottan eláirják. 

Egy 5rs!1Iom�n egy járört láttam belopódzni. me
lyet az ember minden más egyébnek, csak csendőröknek 
nem tekinthette. 

A csendőr minden körülmények között az erkölcsi 

erő által kell, hogy magát támogattassa, és a lakósság 

előtti tekintélyét és befolyását ezáltal megóvja, mert néki 

erre, hogy szolgálatát sikerrel teljesithesse, feltétlen szük

sége van, azt azonban ily fellépés mellett semmiesetre 

nem teheti. 
Egy őrsön az órsparancsnok két hónap alatt egyetlen 

ellen-járőrködést sem teljesitett, minek folytán a szabály
zatot, mely szerint az örsparancsnok havonta közönsége
sen 6-8 ellen-járörködést tenni köteleztetik, szoros mi
hez tartás végett emléKezetbe hozom és a szemléttartó 
urakat felhivom, hogy az ezen szabálytól való alaptalan 
eltérésekért az örsparancsnokokat mindannyiszor fele
lősségre vonják. 

Bizalmi személyek megnyerésére különös sulyt fek
tetek, mivel megbizható bizalmi személyek a szolgálatra 
megbecsülhetetlen előnnyel birnak és sok esetben ilyene!{ 
nélkül eredményt elérni épen nem lehet. 

Hogy az örsparancsnok mily körülmények között tehet 
egyedül ellen-járárködést, s hogy egyes öregebb, kipró. 
bált és megbizható csendórök mikor teljesithetnek hely
beli örjáratot, ez a fennállott cs. és kir. 10. or.:izágos 
csendörségi parancsnokság 1871. évi junius hó 2.9-én kelt 
731 A. számu parancsának 1. és 2. pontja alatt világoS811 
meg van határozva, s ehhez még csak azt adom hozzá, 
hogy egyes gonosztevőknek rövid távolságra való kisérete 
egy tökéletesen megbizható csendőr által egyedül is eszkö
zöltethetik ha a kiséret az éjszakai időre ki nem terjesz
kedik, és ha a közbiztonság az átutazandó vidéken veszé-
Jyeztetve nincsen. 

l\1inthogy különben az örs parancsnok a foglyok biz
tos tovább szállitásáért szintén felelős marad, ennélfogva 
minden egyes esetnél jól meg kelJ fontolnia, vajjon taná
csos-e a kiséretet egyes csendőn'e rábiz-ni vagy nem, s 
intézkedéseit azután ehez mérten tegye meg. 

Nehány őrsön még az 1866. évből származó, s 6-9 
órai portyázási időt tartalmazó őrjárati beosztások talál
tatnak. Minthogy ily rövid ideig tartó őrjáratokkal a 
csendört minden nap szolgálatba kell vezényelni. hogy a 
kiszabott 6ra számot leportyázhassa, ezáltal azonban az 
oktatás há.trányt szenved. ennélfogva az ily rövid őrjál'a
tok lehetöleg összevonand6k. a nélkül azonban, hogy az 
élelmezési pótpénzzel ös�zekötött járőrök száma még sza
porittatnék. A jelenleg érvényben álló őrjárati beoszt á
sok a legközelebb i őrsszemlék alkalmával megvizsgálnn
dók, hol szükségesnek mutatkozik, ujjá szerkesztendök és 
a csendőrség i -parancsnokságnak me.R'erősités végett elő
lerjesztendök. 

V J I. Fegyelem és annak guakorlatoovétele. 
Erkölcsiség nélkül csendőrSég nem is képzelhető. Csak 

ez, valamint a 5zolgálatnak lelkiismeretes, óvatos és siker
től koronázott teljesitése által nyerhetö meg a csendőrség 
részére a lakosság és a hat6ságok tisztelete é� bizalma. 

Roszhirben á1l6 csupszékek látogatása, el·kölcstelen 

nöszemélyekkel való társalkodás. adósságcsinálás, pénz
kikölcsönzés, különösen uzsorás kamntokra egy csendőr
nél, ki fl csendörségi szolgálatra nélkülö�hetö bizalmat 

megakarja őrizni, s egyáltalában használható csendőr 

kiván maradni, nem szabad, hogy előforduljon. 
� Fájdalommal tap8sztaltam, hogy e tekintetben már 

az orsparancsnokok is magukról megfeledkeznek nemcsIlk, 
de szinte titkos helyeken ilzendő kártyajátékokban is részl 
vesmek. Egy oly órsparancsnok önálló parancsnoksnggal 
nem biza that ik meg, hanem az előforduló ('.lsö eset alkal
mával a szárnyállomásra. szolgálattételre, mint csendőr 



1933 február 14. CSENDORSEGI LAPOK 123 

hevonandó esetleg minden további szolgálatra alkalmat. 
lannak tekintendő. 

birták megmondani, hogy mi az ára egy kilogramm hus
nak s egyéb napj szükségleteknek. 

Vadász vagy másféle kutyáknak a laktanyában, vala
mint kalitkáknak, illetőleg madaraknak a legénységi szo
bákban való tartása nem szenvedendő meg, nem klilönben 
betiltatik ezennel a legénység vadászata is. 

Vannak esendóro1t, kik folytonos egymás elleni inger
kedés által nem csak a bajtársak közt igyekeznek egye
netlenséget és ellenségeskedést előidézni, hanem a sza
kácsnékat is minden kigondolható zaklatások által e!mene
telre kényszeritik, hogy ezek által a szabályszerü közét ke
re.st megzavarhassák. Oly csendőrök ellen kötelessége az 
őrsparancsnoknak a legnagyobb szigorral fellépni, és ha 
ebbéli intései tekinteten kivül hagyatnának, megfenyités 
végett őket bejelenteni. 

Az örs járásában uralgó közbiztonsági viszonyok 
képezik a csendőrség megbirálásának zárpontját. Hol ez 
kielégitö, ott a csendőrség kötelességét és feladatát min
den bizonnyal teljesítette és azért a rendszerető Jakósság 
nagyrabecsülésében gazdag jutalmat arat. 

Mely örsön rendetlenség, kötelesség sértés, az örs
járásában közbiztonsági zavarok fordulnak elő, ott a hiba 
első vonalban 87. Ől'spal'ancsnokot térheli, Ö nincsen a 
maga helyén, egy önálló örsparancsnokság vezetésére nem 
alkalmas és attól mielöbb megfosztandó, s mindaddig egy 
ör.mester által parancsnokolt őrsre osztandó be szolgálat
tételre. valameddig Ö, ugy szolgálatbani. valamint szolgá
laton kivüli magaviselete által be nem bizonyitandja azt, 
hogy ö egy őnálló őrsparancsnoksággal nyugodtan meg
bizható, hogy ő ehez elegendő erélylyel bir s valódi köte
lességél'zettöl át van hatva. 

Egy derék örsparancsnokot, ki örsén fegyelmet és 
rendet, és járásában szabályos közbiztonsági viszonyt tud 
fenntartani. örsérő! csak kivételes esetben .szabad eltenni, 
iIIetöleg áthelyezésre ajánlatba hozni, egy ilyen ajánlat 
pedig mindannyiszor alaposan részletezendő. 

Az örspsl·anc.snoknak kérlelhetetlen szigorunak, de 
igazságo!!nak és méltányosnak s alattvalói iránt gondos_ 
kodónak kell lenni. Néki tehát minden irányban követésre 
méltó lléldával kell alattvalói előtt tündökölni s ennéfogva 
magát minden kicsapongástól megóvni. 

V lll. Elszáll4eolás, 

A laktanyáknak minden időben éjjel és nappal minta
szerU rendben kell lenni, és minden helyen tisztaságnak 
találtatni. 

A konyhákban és árIl)'ékszf.keken találtató rend- és 
tisztaság legbiztosabb alapot nyujt az örsnek rögtöni 
megbirAlásAl'a. 

A kamarákat és födélszineket nem .szabad mocsok 
és szemétraktárnak használni, különösen az elsőben ft 
netalán teljesen elviselteken kivül a csendől'öknek semmi 
egyéb ezikkeit nem szabad letéményezni ; a szolgálati 
öltözetet éa lábbelit minden őrjárat után azonnal megtisz
titani és előbbit a ruhaszekrénybe, utóbbit pedig a lak_ 
tanya szabAlyban erre kiszabott helyen tartani. 

Az előirt főtábJ(lk és szobalnjstromok tisztán tartan
dók és ezeknek mindig teljes számban kell találtatniok. 

Hol a laktanyákblln javitás válik szükségcSEé, arról 
a szárnyparancsnokságnak további intézkedés végett 
mindannyiszor jelentés teendő. 

IX. JJJlelmezéB. 
Mely csendőrnek megtakaritott pénze nincsen, az 

rosszul gazdálkodik, és teLteinek valamely részét kétség-
telenül homály bOI· itja. 

. 

Ha az örsparancsnok a közétkezést, a kötelesség tel
jes szigorával vczeti és gondoskodik arról, hogy a csendőr 
a laktanyában jó, táplálékony és bö.séges kosztot kapjon, 
akkor ft legénység a korcsmalátogatósl'a és haszontalan 
kiadásokra ncm taltiland okot és alkalmat. 

Fájdalom azon tIIpasztalatra jöttem, hogy egyes 
örsparancsnokok czen tekintetben megbocaáthatatlan gon
datlanságot hoznak napfényre, midőn némelyek azt sem 
tudták, mennyi a közétkczési betétel, mások pedig nem 

X. Iroda. 

Néhány őrsön a feliratokat és czimképeket nem taJál
!..nm a szolgálati nyelven. 

A jál'örök által bejelentett minden eseményhez az 
örs szolgálati könyvben az is hozzá adandó, hogy az eset 
valamely hatóság és melyik által jelentetett be, és minden 
ilyen jelentésnek az iktató száma az őrs szolgálati könyv 
utolsó rovatába, ellenőrzés végett pedig az őrs szolgálati 
könyvnek illető száma az iktató könyvben bevezetendő. 

Hogy a tényvázlat száma is az örs szolgálati kdnyv
ben ily módon elótüntetendő, az ismeretes, és ezeo sza

bAlyt nem is hoznám emlékezetbe, ha annak szem el6Ú 
tartását mindenütt fel találtam voJha. 

Hogy az őrsparancsnok által teljesitendö minden szol
gálat az őrsszoJgálati könyv 2 rovatában bejegyzett rend
fokozata és nevének szembeWnőleges aláhuzása álta! 
ismertctővé teendő, nem volna szabad többé emlékezetbe 
hozataira szorulni, s mégis ez.t tenni szükségesnek 
találtam. 

Hogy II szemlélendőnek könnyebb áttekintés nyujtas
sék, és azon esetre, ha az őrs által teljesitett szolgálato
kat összesiteni keUene, az összeáIlitás foganatosiMsa II 
legrövidebb idő alatt lehetövé váljék, elrendel em, hogy 
az őrsszolgálati könyvben a h a v a n  k é n t előforduló 
.szolgálattételek és pedig mindennemüeR, külön, folyó 
I9zAmmal láttassanak el, p. o,: 

l-ső ellenőrző járól'. 
l-sö közönséges jál:6r (4. szám), 
l_só rabkiséret, 
l-ső segélyszolgálat, 
!..só tüzveszélynéli közremüködés stb. 
A közönséges járőrködéseknél, a mint fenntebb lát

ható az illető járőrnek az őrjárati beosztásban ta:áltató 
száma is bejegyzendó. 

A jegyzökönyvek mindég tiszt-án és folyamatban tar
tnndók, s hogy nz őrsparancsnok távollétében előfordu_ 
hmdó ügyek s ennélfogva az irásbeli ügyvitel is az őrs
pnrancsnok helvettese által látandók eJ, nz nagyon is 
mag6.t61 értetődik 

A szál'n}<parnncsnokság tehát minden őrsre egy oly 
helyettest l'endel, ki további elóléptethetésre kilátást 
nyujt. 

Sok esendó:rnek tömegkönyvecskéjében II .származ
vany, személyi és szolgálati leirás nem tökéletes, a 

KI TlJD T Jl ? 
Az 6t !!áros, amel1!11 el; nevét a leghíresebb }JO''
cel14ng/llÍrtm(Í,nyok viselik: Bécs (altwien-po,.cel

lán), Karlsbad (C88hoTlSzág), Meisslm (Szász

ország), SeU/'e8 (Fl'CLliCiM1'szág) és [(op81thága 

(Dánia). 
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bekövetkezett változások az első oldalon nincsenek kijavitv!l. 
és az ötödik lapoldal nincs kitöltve. Ezen hiányok tehát 
mielőbb helyreigazitand6k. 

Nehány őrsön a nyomozottakat, történt legyen azok 
nyomozása bár mil)' uton elrendelve, választék és különb
ség nélkül a nyomozókönyvben találtam bejegyezve. más 
érseken ellenben azok sincsenek bevezetve, kiknek kipuha
iolására az órsnek alkalma van, s kiket kötelességszerű
leg üldözni tartozik. 

Hogy lehát a nyomozó könyvek egyrészt minden 
czélnélküli nevekkel tele ne ir�sanak. másrészt pedig, 
hogy azokból épen azok nevei ki n e  hagyassanak, kikre 
nyomozás gyakorolandó. elrendelem, hogy ezen könyvek
ben jövőben csak a következendők vétessenek föl: 

1. oly nyomozottak, kik azon, vagy azzal határos vár
megyében iJtetékesek vagy letelepedettek, melyben az 
illető csendőrségi örs állomásol. ; 

2. a Eaját örsjárásban letelepedett vagy honillelékes, 
de onnan megszökött tolvajok és egyéb gonosztevők, ha 
ök, már a hatóságok által nem is nyomoztatnak. Ezen 
nyilvántartás azért szükséges. hogy az ily megszökött 
tolvajok és gono!;ztevókre már néhány hónap mulva elfeledve 
ne legyen ; és 

3. bárhová való honilletékes mindazon nyomozólevél 
folytáni üldözöttek, kik kerengö élelmódjuknál fogva bár
mely örsjárásban megjelenhetnek. 

A legtöbb örsparanC5nok nem érti az i k t a t á s t, 
mert az iktató könyvekben rendesen " egyének" 
"parancs" - "rendelet" cúm szavakat t.aláltam, mely 
iktatási mód, a czélzott átpillantásra� vagy valamely ügy
darab gyors feltaJálására nem elegendő. 

A czimszónak többé vagy kevésbé az. ügydarab egész 
tartaimát magában 'kell foglalnia, p, o. rablók üldözése, nyo
mozó levelek bejegyrese stb. 

A szemlélendő tiszt urak tehát körutjok alkalmaval 
oklatásaikat ezen tárgyra is terjesszék ki. 

A zsold fizetési könyvben minden egyes csendőr 
U1etékének atvéte'ét sajátkezüleg el kell, hogy ismerje, s 
ezen fel�I

, 
annak kiszolgáltatását két csendőrnek meg kell, 

hogy erosltse. Sok örsön ez ideig csak az utols6 mód 
gyakoroltatott. 

Pénztá.1Jlk, 

A pénztárak kettős zárral való kezeléséröl kiadott 

�tasitá.snak valódi értelmét nem fogta fel valamenynyi 
orsparan�snok, miután némelyek mindkét kulcsot maguk
h�z vesz�k. S ugy a pénzzel term�zetesen szabad telszé_ 
sok szennt gazdálkodnak. 

A má8o�ik �ul�ért a pénztári bizottsági tag fele\ös �s a�t kezébo\ kiadni nem szabad mindaddig, valameddj ... 
o, ml,nt

, 
pé�z�ári bi:ottságj tag miiködik és a pénztár 

vaI6dl allásarol
, 

[elelos, Ha az örsparancanoknak a szek
r�nyben �alaml, keresni valója van, ugy a szűkségeseL a 
blzottsá.gl tag Jelenlét-ében kiveszi, és a szekrény azonnal 
bezáratlk. 

�zintugy minden p.énztár rovancsolásnak a bizottsági 
tag J�Ienlétében kell történni és annak befejezé."e után 
Lartozlk a kulcsot azonnal magához venni. 

elöleg, utólagos számadás tétel mellett kiadatik, és ez az 

örsszolgálati könyvben az örsparancsnokság átadása, ille

töleg átvételével egyetemben bejegyeztetik, 

Itt és amott az örs pénztárában ezüstöt és aran:,,'at 

találbam, mi azon következtetésre vezet, hogy különösen 

az átalány pénztár zálogintézetnek tekintetik, és hogy a 

csendőrök, mihelyest pénzzavarban jőnek, ezüst és arans 

pénzkész\etüket ide beteszik és bankjegygyel kicserélik. 

Ezen kezelést egyszer mindenkorra megszüntnek akarom 

látni. 
TÖRÖK, 
őrnagy. 

Ötven eS:2tendő 
ElUlyi idő óta járja a magyal' csendő/' az utakat, 

am.elyak minden emberlakta hely meUett 'elvczetnek ljr
ködik a törvényes rend felett, ami nélkül nincs állami 
élet, nincs közösség, csuk kaosz, anaTChia,. 

OtVe1I esztenCle;e gyü;tötte, haLnwzta ösSze a cS61uL6r 
ezek61� a soksz01', igen sokszor embe)'felettien nehez uta
kon, életveazedeLmes h6fuvtÚJokon, kánikula1' felhószaka
dásbum, tikkasztó hőségben, dermesztő hidegben azokat az 
erényeket, amwlyek öl'ökség gyanánt mIlradtak 1'ed/nk, 
a,kik elődeink portyáz6 útját tovább r6juk _ ,  . 

[(ötel68ségüllk, hogy eme Ö1'ök�ött erén1Jek caillogdsa 
110Ita el ne l1alványuLjon, Ezt az örökséget tlem lehet apró
pénzre felváltau'i, nem lehet eLfo1'gácsolni, Erted-e, fiata! 
bajtárs ? Neked nem szabad ezekkel az erényekkel laka
r6znod, ezek az öröklött erények, a caend-őr becsülete, II 
kakas toU nimbusza nem menlevél a kötelesség lazább fel
logásám, ezek az öröklött erények semmú'e sem jogoatta
nak, csak nagyon sokra köteleznek. MindenekeWU an'u, 
1t�{JY hivatásunkat mindig akként gyakoroLjuk, hogy a te' 
kL/ltély, a tisztelet és - 1,.'iUÖII szeloetnók ha1Igsúh/ozlli 
a köz8ze:retet, amelynek elődeink örvendtek � maguk 
k,isMll/tisztaságában csorbítatlanul lItegmaradjaltak. 

Egy őrsön, hol csak egy csendör volt oda haza, mind 
a ké� kule:sot ennél találtam, miáltal a ketlős zárolással 
elérni 6haJtott czél igen természetesen meg van hiusulv 
Ily esetekben

, 
a pénztári bizottsági tagok SZOlgálat;� 

meneteleknél IS kulcsukat megtartják, az egyedül oda�az.a maradan�6 csendörnek azonban c s a k i s a távollét 
Ideje alatt elofordulhaló kőlt.ségek fedezésére szükséges 

Ez nem egY8zel'Ü és nem köun1Jü feladat. Elődein/,;
nek könnyebb

, 
volt, Amikor ök elinduft'afc az e'l'dffpJi }w

ua.sok kaaJkarmg6s gyalogősvénvein, IL tKá1'Pá.to'JG C8UdJt
szé� fenyvese�n s a d1t.san termö bácskai földek arany
kalailzo� rónátn, ne� ütköztek. minduntalan ,Jyillöletell 
liatárkovekbe . "  AImkor slővették az ől'járaU lapot, hooy 
(IZ él'kezési-ind.ul&i időt beuezessék, jobb?'ól is, baLról ill 
n6tu.sz6t kergetett feléjtik a szellő, életŐ1'ömt61 duzzadó () 
holnap fl_olldjait alig ismerő emberek j6kedme egybeolv�dt 
a Tenneszat lIapsugaras gymliyö7'ii8égével, 111ft má,l' el/wl
kult, ijok helyen teJ,jes8n elhalt az éneksz6 akikkel {/ 
(,.fIen�ól· ma ta1�lkozik, azoknak b01'ostás, méiy bar(ízdák
kal ovezetf Szája , elfeleitette II nótát, (/ nevetést, még fL 
b�rát�ágos szót IS és Ilem ismer mást, Male elégedet/e,z 
dormofJést és J/Zitkn/rli(!l kisért kifakadMt , , , 

e 
�erék �reg �ajtáTsaink, ha tolvajlás, vagy etvótvr OV- gy betoréa 1utott tU4om48uk1'a, jegyzékkfjnyvecske 
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nélküL is, kivülr6t tllldták, I/Ogy kit lehet az örskört�tben 
a tett elkövetésévef gyanusítani. Ma? Ra valamtelyik 
északzempléni kis faluban arra ébrednek, hogy a szövet
kezet falát kibontották és a pénzsze10rényt megfúrták, 
nem mi1ulig segft a helyi és személyi ismeret, mert a tet
tesek talán már �. hetedik hatá1'ban, vagy idegen orszá[l 
tcrülctén já.n/ak, amiko?' a jál'őr a helysztní szemdét 
taJ'tja . . .  Ha régente a portyáz6 járőr útjába tévedt egy 
csavarg6, cgyszerii volt az eljwrás, Kinek kellett régente 
C8avarognU Aki nem. akart doLgozni, aki meg nem enge
dett dolgokon tŐ1"te a fejét, akinek puszta. feltiinése alapot 
és jogot szoLgáltatott a já1-ö1"'11ek. hogy eliárjon vele szem
bell . . .  Ma itt is más a helyzet. Az országutakOlI, sűrtin 
buh'konnak fel emberek, ah."'ik éppen- olyan gyan!(�(I.�; 
ugyan, mint régente a cso/valrgók, sok·�z;;7' talán sokkal 
veszedelmesebbek is, de viszont soka,fl, közülük I1WCSO/iÚZ

lan multra tekintenek vissza és csak azért találkozunk 
velük az orszégutakon, mert ahonnan jÖ1mek, nin.cs szá
mukra munka, nincs kenuér . . . 

S akkor is, amikor a közbiztosagi szolgálat vBgSŐ 
eszközéhez kellett nyulnia ö1'egebb bajtá1"8/ltI/mak. amikol' 
célba kellett emelnie puskóját, min.tha akkol' is valaho.qu 
világosabbak, COl/szerűbbek let,tek. \ volna az eseteh� . .  , 
Röviden: az élet akkor sokkal inkább alkalmazkodott az 

írott betűköz, mÚlt most s a csendőr szolgálata is köny
nyebfjell 110lt Iparagraf'!/'!ollba szpdhetö, mint ma. 

Ha alapjában véve ma is a,nnak a becsilletben kiJJzol
gált, öreg ba;jt4rsunknak a nyomdokában kell haladnunk, 
aki 1�ekiink 50 csztcndővel clőbb az utat megmutatta, 
mégis tagadhatatlan, hogy a hábol'lÍ- utáni évek össze
ltmsonlíthatatlamd több és súlyosabb követelmén11t tá
masztanak a c861/-d6J"'1'c{ szemben, mint a boldog Mk, 
éveiben, a,mikOI" a Kárpátoktól az Aldunáig - kevés ki
vétellel - mindC1lh-"'i megtalálta a maga hel?lét ebben a 
szep oJ"szágba,u s amikor az eTlLbe" ek, ha 1I.1Ingovóru Wt·· 
tek, nellwsllk 01lőtrő gondokat, újabb vm'8jték�, nehéz 
kese,'veket, de öl'ömet és a mUllkallal.: megél'demelt gyi(. 
111ölcs6t is várták a másnaptól. 

Ilyen válságos időkben killőnő8 gonddal, körültekin.
tésset 6s sokoldalú iSmeretet megköveteIó hel'lJ68 érzékkul 
kell őrködni afelett, hogy se a félszázados nimbusz, S8 a 
tekintély, de se a lakosság szeretete és rokonszenve 118 
szemJedjsn CSot'bát. Persze, hogy a csendőr csodát 118m 

mii.velhet, Mindig, mindenütt lesznek retegek, a,melyek 
lIem nézik szerető szemekkel az állam fegyveres hatalmat, 
de számtalanszor ad6dik esct, amikor egyesegyedűl a 
csendőr magatartásán múlik, hogy egyeseknek vagy 80-
kaknak szívében rok01l- lJagy ellenszenv kfl-e a kaka.'1-
toll láttára. 

Ezek a, nehezebb követelm.ények azonban lIem szab�d, 
Iwgy csüggedt,té t8gyenek bennünket, Ellenkezőleg! Az 
igazi férfi szivében úgy nő az akaJ'a�, az energia az a,ka
dál1/ok és nehézségek lekü:uUsére, mint ahogyan az aka
dályuk és nehézségek 1I611ek. 

Ha tudjuk, 1I0g1/ a tl-ianoni határkövek lIe11l jó he· 

lyen vannak, ébren Irell ta ,·tanu,nk a vágyat és az akarn· 
tot, "wglJ ))tadd odak8rülj81lek, aho uá lJalók . . . 

nehezebbnek látszik, mint a régi idökben, ez ltem azt je
lenU, hogy haszontalan most már a helyi és szemilyi i.sme
ret, jehmti azonban azt, hogy az még nem minden . . .  

Ha az országutakon tízszer olyan sürűn kelt igazol
tatá.sokat végezni, mint annakidején, ne felediük, hogy 
az Utasítás óvrmuI.szabál1jok oJ,kaJ:mazásá1'a kötelez, de azt 
S8 feledjük el, hogy akikkel ma az országúton találkozunk, 
azok nem mindnyájan természeuzert1leg és kétségbevo71-
ha,tatlanul csavargók,- általában ne lássunk ellmu;éget csak 
akkor és abban, amikor és aki erre okot szolgáltatott. 
Szavak és "báná.'lfnód is sebezhetmek, lIemcsak szu:rony é ... 
TJ1lska, 

Egyebekbc;, �artsu:k Szemünk előtt, hogy a cse,u:ú5," 
nek, kii1önösen ezekbmt a nyomaszt6, válságos időkben, 
tünd(Jklö példá'val kell elöliárnio. Meg vagY'unk arról gyö· 
zőctve, hogy elődeink gáncs nélkül, szeretettel, büszkén 
tekinthetnek reánk, amikor velünk együtt élő szellemük
ben eljönnek hozzánk, hogy együtt töltsék velünk az első 
febru4r H-ikét, az első csendőnlapot, Egy félszázados 
dicsősoges nwltmak zár6 és egy új félszázad kezdő napja 
ez, amelllben iuuekezetünket, szol'galmunkat, ktpességein
ket a mindennap úja,bb és -újabb követelményeivel óssz-

. hangba hozva, megint csak azokat a jelszavakat ifi!!k 
zászl6nkra, a,meltyek egy félszázadon át gyakorolva, olllan 
-nagy maga�ságba emelték II csendőrt: 

Hiven! Becsiilettel! Vitézül! 

Hősi em Mkműfela\·atás. Budapesten a felsövízjviirosi 
kat.oli�.us . egyházközség a. Szent Anna. templom egyik ká
polnáJut ,atépftette lés oa fováros, valammt a. Mvek áldozat
készségéből Hősök Kápolnájává alakitbatta át. Ebben a ká
polnában helyczték .el az -egyházközség hősi halált halt 'tag. 
jainak emlékmüvét, valamint az 1760-as évekból származo 
müvészi faragású oltárt. A lkápolnát, az oltárt és a hÓl:>OK 
emlékmüvét február 5-én, vasárnap áldotta meg ünnepélye
sen dr. Afészáros János prelátus-kanonok, érseki heJymrttJ. 
Az ünnepségen megjelent Józse! kir. herceg, ScitovSZ/';1I Tibol' 
és Béla volt miniszterek, Huszá1" Aladár főpoJgánneswr, 
Uber Endre alpolgármester és sokan mások. A honvMsé::t 
és csendőrség nagy tiszti, altiszti és Jegénységi küldölsélf
gel képviseltette magát. Ott volt r II ' rendórtisztviselók és 
frontharcosok küldöttsége is. Az űnnepséget szent mise ve· 
zette be, amelyet l\1észAros János érseki ltelytartó mondott. 
Az érseki helvbartó szentbeszédben méltatta raz ünnepség 
jelenwségét. Beszéde végén köszönetet mondott mindazoknak, 
akiknek ;áldozatkészsége a szép emJékmüvet létrehozta, köT.
tük elsösorblln n Scit.o"szky-csa.ládnak. A kar ezután a 
Magyar Hiszekegyet énekelte eI, majd az érseki helytartó 
ünnepi szertartások között llTlegáldotta :a. Hősök Kápolnájlit, 
az oltárt és a hósi ernlélc;múvet. 

Vitézi bál. Tizennegyedik báljukat rendezték meg a \ité· 
zek február 4-én este a /Vigadóban. A magyar stílusban rii
sr,ített termeket már _teljesen megt-.öltöttc az előkelő és nagy
sz.'Ímú közönség. amikor dclharsant oa kürt. �elezve II Kor-1lI«ny=6 Or 6 Fihllt!ftósága- megérkeztét. A nagyteremben, egy 
közénkori várkapu ajtajából 12 lányka lépett ki és menüett
s7.erú t.-\ncot lejtett. A díszlet �áltozott, :most egy vitézi ház 
van a. helyén, felbÍlg az orgonáb61 a ,.Szép "agy gyönyöl"li 
vagy, Magyarország" s bájos- .gyerm-ekpár jön elő1'e. Először 
a fiú lépett 6 Fömllt6sd.Q(I. elé s néhány hódoló szó kíséretf
ben átnvujtott egy mé..zeskalÁcsból ,készült vitézi clrnel't, 
mint n fintaiság hódolatának jelképét. Majd a leányka nyuj
tott át egy mézeska.lács szívet. A iielképes jelenet után "itéz 
faklai Gömbös Gli/da nlinisztere1nök és honvédclpli minis7,· 
ter, a ibál dí�zeJnöke engedélyt nvert B Itáncnyitásra. A fé
nyesen sikerült bálon a tbsada.lmi, politikai, egyházi és 
katonai világ szn.mos k.iviilól'�ga jelent �neg. 

Ha nólaszó helyett dermedt némasdggal, elkesere· 
dettséggel találkozunk, ne saináljmlk eou-kát vigasztaló, 
bfztató szót . . .  

Ha egy IIwgnyuglal6 d81"1Í8, barátságos szó is eleg611-
d6nek láuzik 116 aJ.:41·juk a szolgálati sdgm·úsa.g mért!:
két méo egy

' 
fokkal túllmjmni, mert - te�'itltve a '

�
lill

den/éle okok okozta általános idegfrsMlltségel - csmy
tevések tragédiá.vá" jelm�t6ktelen csem8nyek or.'fzágoshb·/l 

zavarokká vál.tozhatna�· . . . 
Ifa egy blZncse1ekmtny elkövetőjéllek �,inyomozá8a 

A gRzdasági Clivatalok szives figyelmébe. A m. kir. >bel
üe-yminiszter úrnnk 1933 jEVlUlÍr lr7-én kelt 1l0G.!l65fiW1. b. 
119&1. számú rendeletére n cFcndórségi z5ebkö!!)'yvel egyidejű.!n 
kikUldii.\k a parancsnokságok számára a csendőrség- 'elhelyezé 
fiéról készült különlenyomatot is. KpIIjUk a I!'azdasii'fi hh'atalo· 
kat, sdveFkeddenek II. különlenyomat ára feiében március l-é.1I 
minden örs &; ltUlönftmény gazdasági átaJányábóJ 80 fillért le
vonni és fi szerkcszt6sé� 25.3·12. számú c.sekkszámlájárn befi
zetni. A hor.zájárulá!"i összegek kimutallisához hasonlóan kér-
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jük egyidejúen közölni, hogy hány orstót és l.iil?�rtmen.y1:ó1. }e"t 
a különlenyomat ára le\'OnV8 és a szer}tesztoseg szamln}ára 
bef!zet"e. 

Dicseretek. A budapesti J. cse-nd6rkeriilet lmrancsn.oka 
diCBéJoÓ okirattal látta cl: FenI/ves Jór:se! th.-t, mert: 1'4 e�e� 
meghaladó csendőrségi szolgálati ideje alatt a kö::bl�tonsagl 
szolgálatot kt.'suéges buzgalommal, eredményesen telJ.esr�t!c 
:; az. utóbbi éyekben hatál'széli örsparancsnokhelyettesl mmo
ségben hathatiJsan timogatjn örsparancsnokát, Vál'1lao� �n4-
rás tb.-t, mert 10 évet meghaladó csendórseg:i .szolgál�tt lde�� 
alatt a li.özbiztoru:ági szolgruatot példás odaadassal! I�� J'l 
eredménnyel teljesítette es 'örsparancs.nokhelyettesl mmosé�
ben kés�égesen és hathatósan tamogatja örsparancsnokat. 
Erdei László th.-t, mert Hl év óta. lo\'agolt lovat ig,az .Iovas
csendórhöz illó lósz.eretcttel, szorgalmasan gondoztB' cs .apolta, 
úgyhogy lo" a a csendórségi szolgálatbB;ni igen .hosszu basz,
milat után még mi is _ 25 évcs koraban - )6 állapotban 
"an 6s szolgáh·.tképes. - NlIilvónoscm .1l18gd{c.sór�e:· T,ótl! Jó
z8ef V. óml.-t, mert 8 évet meghalad? szol�ál�tt ld�Je

. 
alatt 

kifogástalan magaviseletet tanusitott e� a ókozblzt�nsagt szol
gálatot j.,é:::i'Zsége5 buzgalommal, eredme!.lYeset,l. te})es[�t� . . A 
budap,esti L �eriilet parancs.lloka 8: k�rule: kotelekébo.1 kh·al.t 
I1zo/noki oszlaly JlaranCS1'lo1tana�, 118ztl !.a;/lnak �8 .. legelll/sége

nek, minthogy 2.Z "sztá]y teend Olt -. fok�t !l �';1lonlege: sz"l
galatokat - péld ils kötelessé�dassal. Igen Ja et"ednlennyel 
teli�ít.ette, dú:sfÍTö elismerését /elezte b. 

A m. kir. csl!7ldörs6g Ji'eliiyyelöjc díCS6róokirattal Man 
f'l: a miskolci VII. kerület állományaból Lukács Imre 
th.-t mert 1932. ev tavaszán a Tisza folyó kiáradása alkal
máv�l egy polgári egyént veszélyes helyzetéböl, saját biz
tom'ágának kock"áztatiLsa árim kim.entett, �váb�á,. m�rt az 
arvízveszély egésZ' idej� alatt szolgalatát bator es onfelal�oz6 
magatartással és fáradságot nem ismero buzgalommal latta 
el: Mester JÓr:RC/ tónn.-t, mert 1932. év .ta"a5zán a �is7.a 
folvó }üáradá,sa alkalmával sulyosan veszeIyeztetett TlS'lAI.� 
ftorogma es Tiszabábolna községekben, és azokat. �ömy'7 0 
tanyákban az árvédeimi munkálatoknal huzamos ldetg telJe
sített szolgálatát fáradságot nem ismero kitartással és ön
feláldozó férfias magatartással látta pl. 

A 8zéusfehérvári Il, kerü/st parancsnoka. dícsér6 ok
lratta.l. látta el: PatM lLa;o8 thA., 1932. évi október és no
vember havaban Győr és környékén elöfordult nagyobbsza
bású .állami és társ.'ldalnli rend felforrratására irányul6 
szervezkedés tetIleseinek kivó.ló szaktudassal, lankadatlan 
huzgalommal és fáradságot· nem ismerő kitartással történt 
kideiité:séért. 

A miskQlci VII. '(ariUst paraJlC.3noka dfcséró okirat/al látta -el: Szabó JÓUJe( V. alhdgy.-ot, mert 1932. év tavaszán, 

elhárítani; Sipos István .th.-t, Szek.8-r� Józssf, Kü/rti Dezső, 
Kardos Vazul wl'ln .-t Szabados ZSigmond és Székely Jó
%'<;8/ óml.-t, mert 1932'. év tavaszán, a Tisza f?l�ó kiár!ldása 
alkalmával rendeltetési helyén az árvédeimi munkalatok 
karhatalmi' támogatását napokon kereszti.ll, fáradságot lIenl 
ismerö buzgalommal, teljes odaadással és 1!-agy eréllyel. ,ó
gezte, mely tevékenységével nagyban ho.zzáJá�lt az a1'VlZ 
elleni védekezés sikeréhez ; Aoyagos Mt/dó8 ormA, Bodnár 
Jóus/ csA és MUnká J.mre prbcs.-t, mert, 193Z. év tavaszan, 
a Tisza folyó kiáradása alkalmával, a sulyosan veszélyezte· 
tett Tiszadorogma és Tiszabábolna községekben és az azokat 
környezö tanyákon, huzamos �dón keresztül, fára.dságot l!cm 
ismero buzgaloJlunal biztositotta az árvb:védelnu munka la
tokat, foganatosftotta a gárorzéseket és az emberélet és 
vagyonmenbési munkálat-Ok során :Önfeláldozó wvékenységct 
és személyes bátorságot 'banusitott. Nyifvá1l08ttn megd{csérte: 
A1Itbrus János, Brullcz,w-ik Miklós, Garai János, Szakáf'$ 
Endre- th.-t., Szé,/la/d Jtinos, Holló Józse/, Csákánll Józse!, 
Fer61l.c::i Istuán, Aclállt Lajos tÖl1m.-t, Bábct János, Sza.jflJ,i 
Miklós. Jakab A1titllás, Moi::es Józso/, Gftesai Istuán, Cs. 
Nagy Lajos, Moblár (Makác;.<;) J.iwrc órm.-t, Mara Gyö-rUll 
cs.-t és Czéknwnu Imre prbcs.-t. mert 1932. év tavaszán, a 
'I'i.s� folyó kiáradása alkalmával. rendeltetési helyén az 
átvizvédelemnél reá háramló 6zo1J!álati kötelmeinek fánd 
sgot nem ismero buzgalommal tett eleget, az árvizvédemi. 
munkában kimerült lakossál?ot lelkes buzdibással, sót 6ze· 
mélyes példaadással is további buzgó t.evékenységre serken
tftte, meIy tevékenységével nagyban hozzájárult az árv.f
delmi munkák sikeréhez .es a nagyobb veszély elháritásá
hoz. LA kerületi parancsnok a névszerint felsoroltakon és di
cséreteken kIvül vala'T/I6n'Tlyi, (lZ (Írvfzvédoke::éBttél szolgála
lot teljesft('t! CSC'lId6r (Jl1lfénnek- is kO'szO'uetét és d{f;sérclÓt 
fejezte ki, mert oly Ikiváló lelkiismeretességgel és odaadás
sal végezték feladatukat. hogy müködésük úgy a lakosság, 
mint az ár'védelmi munkálatokat vezetó hatósági személyu!.; 
t€ljes elismerését és háláiát váltotta ki és ezzel a testülerunk 
jé hlrnevH sikerült növeiniök. 

FegyverhasznáInt. Az úh:zászi örs állománvÁ.ba tartozo 
MÓf1sr J6Z1Je/ őMl\cster és Pozsgai János r.sendórből állott 
járőr, január 26·án 23-24 óra között, Abony és újszá..;z 
községek köz,ötti határúton louáson ' tet.tenérte KovraM'� 
Béla és négy társa, abonyi lakosokat. A t-Olvajok tettel1-
éréRükkor feiszével és doron�okkal támadtak a járorre. A 
járór erre lófegyvert használt. mire 3. támadók futásnak 
eredtek. A lövések nem ltaláltak. IÁ- menekülők közül kettöt 
a, járőr a helyszinen, míg hánnat Abony községben fogott el. 
A járór nem sérült (meg. A fegyverha.sználat kivizsgálás'l 
folyik. 

a Tisza. folyó kiáradása alkalmával, az ar"édelmi munkála
tok karhatahni támogatá$ára kivC'Zényelt iiiTÖrök irányitá
Mit. ellenőrzését fáradságot nem ismero buzgalommal és 
ik1ies odaadással fogana tosi:t.otta és 6zcmélycs példaadásával 
alárendeltjeit lruzg6 és kötelességhü tevékenységre Elet'ken
tktte; Adá.m Józ.,ef alhdfl/l.-ot, mert Poroszló és Onörinc
falva. községeknek 1932. év tavaszán a Tisza folyo általi el
önté"ének veszélye alkalmával Tis1�füred köz.ség �özmunka· 
erejének és fogatainak elöálUtá.sánál, valamint vMőanyngok 
Icíhordásánál a lednységet fáradságot nem ismerő és szak· 
;!" 'atott itevékenvsé��el iránvitotta, miáltal nn�bnn honá
járult a községf'knek az árvlztiil "aló megmentb-éhez: Tóto!; 
Pál th.-t. mert Poroszló és fJHórincfalva községeknek 1932. év tave...."Zán a (l'isz.a. f.,Ivó általi elöntésének vcs1,élyc alkalmIival ezen közc;é{z:ck közmunkaereiének és oo2atainak elO:!lUtása alkalmával. valamint a védÖ'myagok kihord/i.sánál a It�nvséJ;ret fáradságot nem 6smerö é,c; szakavatott tevékenv�gel irányitoUa mili.ltal nagyban hozzáiiiTult a két kÖl'r �é$tllek .az árvlztill val6 me�(.'nté<;éhC'Z : Tóth Jánoll J. �� /'.fh,wro/! Gfú;)f}r thA, mert ] 9�2. év tava,.<;r.án a Tisza foly,', kiáradása lalkalmával, szoh(ál<tti kötelmeinek fhradpá,got npm iIffilP .. (j buzgalol'1\llU1\ tet.tek eleget. Alárendelt1eiknek Ii.I1and6 h01.ditása és iránvitása áltAl azokat szem�lyf>s p�.lda'3dúq útián is kötelC""éithú pzo12fi.lat1 buzg6 .. ál{l'A serkentve. n')�'han hO'lmjárnltak az árvh: elleni v&lckezés sikerének hi'ltosit.á.5ához; Táti. Ist1.dn IV. th.-t. mert 1932. év tav3J'.Zán. R Tisza foly6 kiáradása nlkalmí�a\, a:r. árvlz által körUIvett Til'lZ-atarián kÖz�l·bl'n, hÚ1.amo<:abb id ón keresztül. fAradsli.!!Ot nem ismerő köt.elc"!;{\g{\r7..ettó\ áthatva, nagy erélivel hiz.... ftotta a1. árvérl('lmi munkálatok zavartal ... n lefolVji.qut Iú-Iveg �r7.ékkel elsósorban olyan jómódú egyéneket szorított. 

�- !>.rv(.·· ,1T"'i munkára. kinek javai nem voltak vCfizélve'l.teLve. ezáltal a szegényehb sorsúak és a vesrolyben levók ban. gula.tát emelte !! ezzel sikerült a nagyobb v('.$z.élyt és károkat 

A porosz c-'1endőr8él.t vesl,tei'élllajBtromR. 1.1932. é�ben a 
Dorosz csendórsé�ek (Landiagereil !'zol2'Úlatteliesités köz· 
ben 10 ta2:ia vesztette életét. Bünözőkkl'1. rendzava1'6kkal 
szemben körthnt !'ozolC!álati fellénések !lOrnn 117 CRendór sc
be!\ült meq;. 'Ezenkivül 88 Cf;endnr J<;zolg6IattelieRlté'3 közben. 
haleset folytán �1,{!nv(Odet.t sérülésl'ket. A st,'l.tb\ztika szerint 
H119_ {\vi január l-töl 1932. évi dec("mbcr :U-iC! a 17.000 
rönvi poro"z csendórsécr ha,lottakban 167 föt. sehec:ül
h'kben p(>di� 1306 tilt ve!>zltett. A halott>\k kÖT.ÜI 
1 O� cs(""dőr j:!onosztevilk kpzének. 59 csendilr pediq; 
baJp.'letnck ... ""tt hldOZJltnl. 'E1ek fl "úlvos vc"ztesév.ek rlqÓ
sorban az ;\lIa"dllan forrong6 nolitikai helvzetre és a kés� 
hegviq; menó n4rtharcokra ve7.pthetők U1"Van vi,>sza ne aTra 
a noro�z cc;endól'l.ér !\zervez ... ti �'1 !l7.0IC!áIRti. vi"7nnvni is- befo!vnc:"JI.\ vJ\"nnk, N"m kielev.ít.o fegvvl'rhJlC:7,n41"tj jog. a l'"pnrtÖ .. nltn ... l( kn7..re2ekbrn egyenk"nt való kj'Ir;i\n"í�"e. cgv 
fiiból álló itirórök portybása és vél!Ül a csendórök túlnvomú· réC7;pnpk kinretredet!: volta a főokai a magas veszteséld aránysz.limoknak. 

Vitéz Somogyi Endre őrnagy nyerte a HTVK llárbojtőr
versenyél. A Honvédtisztek Vlv6 Klubja február 5-én ren
dezte ö8szetett vlv6vcr.senyének parbnjtöniadalát. A versc' 
nyen résztvettek majdnem kivétel nélkül mindazok, akik a 
tOrversenyben elindultak, .A döntót igen nagyszámú, el6kd6 
közönség nézte végig. Jelen voltak : vité: lúí:rptíthll Kamilló, gyalogsági tnbornok, a honvédség t'öparancsnoka, vitéz Ra7Jaicll Ric/tfírd, vilé: Ujfa/JUJ811 Akoll I:.s 11itéz Ka.1ándlf 
Imre nltábornhgyok, vitéz Kozm(! Ferenc és Hof/mann Géza 
tábornokok és mé� sokan mások. A tizes döntOt. amelyre délu.tán 5 6rakor kerIlIt -ll sor, vitéz SOf'lwmri EJldre vkszt, ór
nagy, f3 honvMclmi miniszter szárny.segéde nyerte. Somogyi órn<tgy, holtversenyben kerilit az ólr(l' kl\lbtársávnl .MltR::lflfl LajOH főhadnaggynl. MindketWjUKllek öt vesztett pont juk 
volt. A melri9mét.elt nsszóban Somogyi őrnagy 3:  O·ra verte 
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�8sdny Lajos föhadnngyot és így megnyerte a versenyt.. A 
vmdal végeredménye n. következő: 1. vitéz S"mo911i Endr.' 
6rn.agy � 3 ponttal (6 gy., l dönl2tlell, 2 veresség), 2. Mn{lzlal/ 
La��8 ,�olladll.?gy 13 p. (6 gy. l d. 2 v.), 3. B01·Ot'8.�·JJ Jrn •• 
légugYl ellellOr 12 p. (5 gy" 2 d., 2 v.), 4. dr. Hajdu JdllOs 
1 1  p. (4 gy., 3. d., 2 v.), 5. Zirczy Afllal százados 10 p. (3 
JfX:. 4 d., 2 v.) G. Bay BJln 9 p. (4 gy .• ,l d., 4 IV.), 7. dr. 
(sOZ8y Sándor 8. p. (4 gy" 5 v.), 8. J(ovács Pál fi p. (2 gy., l 
d., 6 v.), 9. IÚihl1tzky Gusztáv százados 5 p. (2 gy., 1 d., (j 
". ) ,  10. Jclrámyi F'erollc főhadnagy {l ,gy., 2 d., 6 v.). 
. . . Magyar, osztrnk, német és török bajtár.iji találkozó. 19301 

Juhu's 23-ától 31-ig Bécsboll Dankl osztrák vezérezredes " !'id
nöksége ala.tt bajtársi t·alálkozót rendeznl!k, amelyen fi volt 
osztrák-magyar véderő tagjain !kIvül az egykol'i szövetsé
ge�(Jk: 1.1agynrol·szng, Németorsz{lg és Törökország J1adsel"c
gelll� és. �aditcngerészetcinek tilgjai .is resztvesznek. A baj
tárSI talalKoz6val kapcsolatban lll. bajtársi hüség lTIolgÖl'ök:
tésére emlékmü létesité.s& tervezik, amelyet II bécsi Burg 
kapujá.nak balszárnyíillnl akarnak felálHtani. 

Tisztikllszinói hírek: lI1oziholyámk mMosÜ-úsa :  a Ka-
8zinó yczetősége minden erejével arra �örekszik hogy jövő
ben is a premiennoziknál bemutatott filmek k'özü1 - móg 
tetemns áldozatok úrún is - csak II legjobbakat hozza. Ennek a 
oor<!kv6snek - n filmkölcsöndíjak folytonos emelkedbe 
miatt .-- csak úgy lehet megfelelni, ha helyáralt némileg m";
dosit.ja. Ezen módositás azonban a bérletjegyfüzettel �cmdel
kező llitogat.6k érdekeit - rendes napokra - egyáltalán nem 
érintik. A helyáraknak csiUagos napokon való csekély eml!
l&>ét az teszi szükségessé, hogy az e napokon hozott filmek 
kölcsönzési dfjai hiirom-négyszert:Sl3.1l magasabbak, mint � 
rendes napokon. Február hó l-től tehát az alábbi helyárak 
érvényesek: Rcmdes nal)okoll : Napijegy személyenként 80 
fillér. CsillagDa l jolzott "lapokon : 1 pengó. Kaszinó- és jó
léti tagoknak, bérIctutalvánnyal : 40 filler, csillaggal jelzett 
napokon :60 fillér. Csallidtngokllak és mozimeghfvóval ella
lott 'Vendégek nek, 10 clőad{lsrn .szóló - 2 havi id6tartamrn 
érvényes _ b6rJctutalvánnyal : 60 fillér, csillaggal jelzett 
napokon : 80 fillél'. A bérletfilzettel rendelkezöknak a csilla
gos napokra megállapított különbözetct fi pé.nztárnúl késl
pénzben kell az utalvány bev!Í.ltása alkalmával ráfizetni. 

. Alarcos-jolmozf!s ost az 01·8�. Tiszti Kaszillóban 1983. 
évi február hó 26-én, 22 61'ai kezdettel. öltözet: mint a SZOll!
batesti tlmcösszejövcteleken, vagy jelmezben, A jelmezben 
val6 megjelenés kivánatos. Beltp6df,j: Ka..szin6tagaknak (je.
láti taEfoknak) és azok csaladi igazolvánnyal ellátott hozzá
tartoz6mak ..személyeruront 2 pengó, mozi-meghh<óval rendel
kező egyéb hozzá.tartoz6knak és vcndégcknek 3 pengó, mozi
megh!vóval illem rendelkew vendégelqlok: 5 pengó. Ez utób
biak részére külön meghivókat ad ki a Kasúnó vezetösége. El 
meghivókat a Kasúnótngok, jóléti tagok �rásban pgényelhe
tik, amikor is a meghivásra Qjúnlott nevét, tArsadnlmi állá
sá.t iSs 'pontos laknscímét meg kell adni. A meghívókat II 
Kascinó igazgatósúga postán kiJldi meg az iIIeooknek, A rés�
letes tudnivalókat a február havi Kaszinó Lap közli. 

Ml'ísoros.csr az Or�záoos Tiszti J(as:dtlóbalt 1999. ÓI'1 

?/mrciua 116 9-án. ld óral:or. Az <'st mfu.or.it a rádió is közv� 
dti. Ml'lsor: 1. Bevf'::et6. Elmondja: 1Jité:: Ravlf J(álmán ny. 
altábornagy. 2. Li8::� FI.lrImc. Papp Viktortól. 3. Los Preht
dcs-szinfóniklt8 költfmlóul/. Elóndja: a "Mária Terézia" 1. 
honv. gyal. ezred zcnekara. Vezényel: FricsCll1 Richárd. '1. 
Liszt-dalok. El6adja :  Svéd Sáml..lr, a m, kir. Operaház mn
glménekese, zenekari kfsérettel.� 5. Mt;JU1!.?"" 1·apszódia. Elő· 
adja: HOflyi Emánuel, a zenemuvészeti fOlskoln tanára, zene
kari k'sérettel. 6. Li8z, ... keril,uó. Előadja: S�alav Karola, ti 

Ne
.
�l� .Sz0':'l0r nél� : �,A. nemzct.védelem" gondolatoK n gazd�sal;n cs tursadalml valsug megoldásIÍróI Il kölet '\. szerzo loadil�a, Budapest, V., Korall-utca :n. Ara '1.50 p' . 1\ �=er·z? .f�ntobbi 'Il1üv�n.�k 1. kötete t:l\'llly jelent �IH'Y.. 

A munka ccIJD..  segédes:zkozul s2oJg6.lni az okt.atóknak nC!'l2e�,,�elem szempont júból Ielmcrülhctó k6rd6seknél vll.lu
·� n�l

l
ll� ll'allyt ll}utntni és gondolat.okat ébreszteni a n;agynr va !ong megoldasára. 

A szcrW n ,�mn" legfonto�bb problém {lit, az égol", gyakran fenycgeto kérdéseket targyalja ismerteti oktat6 megiontolt módon. ' 
, 

.. Még az eg)'szerúbb ember is, aki nem olvashat naponta tobb lal!ot, nem ér re� a társadalom nagy, döntö fontosságú ké:dése�vcl �oglal.kozlll, egyszerü, könnyen érthetö módon tá�é�ozodhatJk- nllndnzon kérdéselrröl melyelt ma az ember. 
C

millh6lmt érdeklik. Különös figyelnl(�t szcnh�l a munka sonka-Mugyarország problémáinak. 
�_ A szel'Ző a behat6 módon ismertetett allyagot kórdés � felalet fornlájnbnn tárgyalja. 

A II. kötet kivonatos tartalma: 
sáról

?olldOJatok a gazdasngi és társadalmi váJ5.!ig megoldli-
I. fejezet: A gyakorlati kereszténység. Felebaráti kötcless�g. A társa�a.lmi é:'et l\tngyarorsz.ngon. A t4rsadalml e�esulctek ,és célJaik. Milyen kötelességek háruJnak azoku �klk ll�

d
boru esetén nem ooljesftettek harctéri szolgálato t? «?Sa a védelem, apák és anyák napja. Leányok és fiuk nzpJfi. Madarak és fák napja. Takarókossági nap, A falu n pé.nGk vezetése. Egés�gügyünk l'endezése Nomz ·tkö . 

se�tlement mozga.lom. Egri norma. Alkohoü�us A 
e �I 

�'[u�r� szel"()t�k meg az. idegenek Magyarországot. ' l\fOS:I���� Junk. A wkmtély és bizalom helyreállitása végett stU.·kség" teendők. 
II. fejezet: IMi az oka .. hogy az agráro1l6 nyflása olyan nagy és hog.ran lehetne raJt.a segIteni? Osztaléko.s (jilradélr) gazdillkodMI rendszer. Mi II kamllt és mennyiben jogos a k

.�
m8:tszed6s? A .1földreform é9 kamatkérdés megoldása A foJdblrtok megos�lnsa Magyarországon. A földi.llrtok ciadu. $Odúsa. � töke. kimenekillésének okai .és ennek lTIegaltadulyozn9ll. rókeblzwnsflg. Adósságaink rendezése, Gnzdnv&le

Icm. Tel·vgnzdasng. Iparosvédelem. Cscreintézetek íclliOftástl �\ kGl"c8kede.1�n . yédeJme. Márkázás. A f6iskolai túltc.rmclós� 1 01. S.zoll�lI Jf]uságunk elhelyezkedése. Infláció, defláCIÓ relláCló. q rnnszfermoratórium. Valorizúció. ' 

, . UI. Fe.jczet: A I?u�a-kérdé;S megoldúsa.. A nőmet lIemzotl �ol'ogkercszt-szocI8IIZll1US, illetve Hitlerizmus. Kultúr. bo�sevlzmus. Az orosz kolchosz-gazdálkodás. Lchet-e háború" 1ahlYCll legyon II hadsereg viszonya az államhoz? Jelellll\'ak: 
MunkavédEl;lcm. Cscrk.észet. ősisóg. úl"l>óri illt".ézmóny. 

IV. fejezc t.: A " IlAg csodái. Nngymngya.rorszúg népes
sége 19a1--ben. 

Igon érdekesek, a IV. fejezotben felsorolt közérdekü 
a.�n�?k : 1. 1I10lyek a 'Világ C<.""tIdái? 2. MCtllnyi ember él a 
{oldan .és 1logyan pszlanak meg az egyes vilfigrészckbon? 3. 
Mennyi l':1agymagynrország 19S0--3l·i népessége? 4. Monnyi 
a namzeh vagyonunk? 6. Milyell II földbirtokmegoszlás Ma. 
gyaror:,zágpn? 6. Mennyi a követelése Amerikánnk az 
eUl'ópal nllnmoktól? 7. Mennyi Magyarország h.,'lnkjegyfor
gnlmn? 8. Hilny korona volt fi dollúr békóben és mennYI 
most? , 

A m� nen�csnk kit(mö. tnnsegédlet, hanem mcJegen ajául
ható ,!Z lIItelhgens csenHor-, .hntárórnltisztcknek, kik gyak. 
lan Jllllldcn klllt.úrát61 tlí.vol fe!n·o kis fIlIucskákban, tnnyfj. 
kon stb. állomásozva., nenl foglalkozhntnak II ma" �gettl 
problémáival, melyek 'minden ombert érdekelnek: 

m. kir, Operaház primahnllerinájn, zenekari kisthettcl. 7. 
Rák6czi illdn/ó. Elóudja: a "Min�ia Terézia" 1. honv. gyal. 
ezred zenekara. Vezényel : Rrics(tll Rio/Hh·d. B6l6p6dfj : ICa
szin6t.agoknuk (j6léti w.gokna.k) és azok cso.liidi igazolvlmy
nyal .,ll6.wt� családtngjaiknak az l-20. sorban, v�lamint. IlZ 
ezzel egy magassiigban ló,'6 pamlag- és páhOlyUlé.sckbeu ; 
l pengó 20 fillár, a többi helyeken: 80 fillér, mozi-mcghfvó
val biró egyéb hozzntnrtozóknak IÓs vendégeknek: l pengő 
r>� fillér és l pengii, mozi....meghfvó\'ul nem rendelkez? vou
dégeknek: 2 pengő é.'l l pengő 50 fillér. JogyelBvátol: Junu{l,r 
hó 29-tőL A jegyelővétel ajánlatos! Jegyck telefonon ls elo
jegyezhetók, dc az igy c}őjegyzett jegyeket legkés�bb feb
ruár hó l-én, 12 órái!,! át kell venni, l1lCrt eJl�llkezo esetben 
eladják azokat A kéllöhb telefonon rendelt Jegyeket - 11 

megrendelés Id6pont.jnt61 számftott - 24 ól'án belül át kell 
venni. Tekintettel Jl1fl.gll8 vendégek megjelenésére és mert n 

mOsort a Tádi6n ls )tözveHUk, azt est pontosan 18 6rakor 
veszi kezdetét. A k6s6bben �rkezőket CSAk a szUnetekben Jo

ceátják be. 

Stl7/(l.lI l1m'o tbk. 
_ �\ SzékeIY�K. A csenka mogyarors zági mintcgy d.00.000 

fOIl.�1 �z6kelys�JréIlCK egye�lc.n l�pja, J!1?ly c .szenvedő nél\ 
erkolcsl, szelICIllI és anyllgl Jflvtll t gyilJtl .és mutatja be a 
lIépe� ka)JcsoJja .egységbe s a magyar feltlunadllsért dolg�zik 
63 kuzd - megjelent. A 64 �ldnh\S februári szllm tőbb köz· le�l1ÓllY.ci !l következők: Dr. Kölió Ignác: A versailles i béke· 
kötés IdeJc nlntt. - Papp Ernő: A ;re\'[:>.:ió útja - SZÓll· 
\,fzi �lIliis Déin: Erdély . .  - Az olnh törtéllel�hnmI9(tá" 
megvllúgitása. - Humor: A cs�ng6k lakhelye Ó!J szilma . . _ 
Csfkszorcda és Szé)lvfz pusztulasa 19l6-ban. _ Csfkszent
ki�'hlyi Vl t09 Geró: Székely Nemzeti Himnusz. _ NeUlc� 
1II1�n.l.y: Hogyan .?Itözködje.nek ilölgycink jIll8gyarOSlln. -
Gyokos.sy Endre koltemóllyel. - Daróthi Szabó István : rrCf,
t.llmentum (vers). - Molnár Endre: TlIlálkozlÍ.s !(vors). -
Diákkori vlsszaenllékezések>. ,(11.) Szász Károly. - Dr. 
Tusa Jenó : Góbó dolgok. - Erdélyi Hirek. - Turúni IIirek 
_ Szemle. _ Könyvismerteté.sek. A külsőleg szép, belsóleg 
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gazdag Japban képek is vnlUlak. Sz-épvizi Balás Béla cs 
Szcremley IÁkos dr. szerkesztik. tElófizeWsi ára l h'l'e: 10 
peng0. Egy 'Szám : 1 pengő, Postatakarékp. csekkszáma : 
57095. 

Többek érdeldódesére közöljük, hogy a lapunk folyó évi 
2. számának 50. oldaJán ismertetett K6ziga::ga-táai. Jog8zahri.
lyok G-yii;teménye. cimü munkát a csendőrség tagjai kivétele
sen tizhavi n:szletfizetésre is megkaphatjiLk. A munka 50 
pengós árából. a magas előállítási kőltségekre való tekin
tettel jIleDl lehet engedményt adni. Aki megsze;zr. egész szol
gálati idejére megbecsülhetetlen segédlethez Jut vele. Meg
rendelhetó: Dr. Székely Mikl65 belügyminiszteri titKárnál, 
Budepest, Belügyrniniszterium. 

Elólcptek: A budapesti I. kerületben tőnaör11Wst6rré: 
Kelemen Ferenc IÖnmester; örmeste1'ré: M'edgyesi Lajos cs . 
Sári bnre csendÓTÖk. 

Véglegesitve lettek: A 8zék6s/ehéT1Jári ll. "eriiletbtm: 
Gaál Bálint, Hajgató László, Tóth Pál, Pendli Ferenc, Varga 
István és Horváth József próbacsendörökj (1 pécsi IV. 1rori�
letben : Barnnyi Béla, Kálmán Ferenc, Déló Nagy László, 
Tamás János, Boldizsár Mihály, Berkó József és Csató 
János pr6bacsendörok. 

BizasSágot kötött: Dr. ATZ Ferenc alezredes hadb'író 
Meininger Ottllia Erzsébet úrhölggye1 Budapesten ; a budapesti 
l. kerületben: Kertész Mihály II. törm. Ágel Emiliával Buda
pesten, Lörincz :pál OOnn. Mezei Máriával Szokolyán �s 
Makrai István törm. Kapuszta Il'énnel Tereskén. 

Fajnyulat, tenyészlojást ingyen kaphat - minden ré..<:öjegyzés és viss:z.atérités nélkül bárki, aki a tenyésztéssci 
foglalkoz.ni kiván. A nyúlbOl 2 darabot, l bak, 1 nóstényt, 
a tenyésztojásból 15 drb, leghorn, rhode ;island, nemesitett 
ma�r kende:mnagos, vagy fehér parlagit, 6-8 pengő ér-
tékben. Az érdek1ödőknek válaszbélyeg ellenében készséggel 
adunk felvilágosítást. Kifltenyésztiik- Lapja, Budapest, IX.., 
Csarnok-Ur 5. 

Csendörségi. Közlöny 3. szám. Személyes ügyek. Kor
mányzói elhatározások. A Konnány:ro 0'1' O F'ömélt6súgfl 
magas elhatározásával Rományai lovag Cz6gw'1' Gtt.Sztá:v m. 
kir. tábornokot, megbh.va a m. kir. csendörség íemgyelöj{, 
n'eiIé beosztott tábornoki teendők ideiglenes ellátásával, n m. 
kir. csendörség felügyelóje mellé beosztott tábornokká kin�vezni méltóztatott. - A Kornuínyz6 Úr Ő Föm-élt6sága magali 
elhatározásával a íebruár 14. napjának, mint "Cse:ndörno.p" 
nak megáUapitását elrendelni méltóztatott. - Miniszteri ren
deletek. AdO"mányozt.atott: a- Il. osztályú tiszti szolgálati jcl: 
HoUódll János .alezr.-nek. Iii III. osztál1,ú tiszti szolgálati jel: 
Co.mcTle Ro.fmcmd és Rutieh Józsej szds-oknak, Fehllentotet�: 
Rományai wvag Czógle'J' Gusztá-v tbk. az örsparancsnok
képzö iskola és ,tanoszt.ályok tkiképzésének vezetői alkalma· 
wa alól. _ Athelye::Ut.ett: Herberger Simdor szds, oktat,)-

Hegedll. larogató, harmónika, 
RA.DIŐ. GRAN\.OFON 
c1mIJII.!om} ez önte, hllDgnerek a 
esendoneg �llllnak r é 8 z, e t r II l e .  
ArjegyU!lr.el Ingyell kWd a Cl!end6I'!1ég· 
nek .1) él' 6ta megbltbató nAl1116lfl 

Mogyoróssy Gyula 
vltágnlrO ban�crmcaler 

Budapest, VIII, Rákóczl·út 71. 

ponák Rezsö 
"ALBA" cipŐáruháza 

Sz6ko,loh6."ár 
B6r· u lakr.- Ilmll :ZURO�clp llk. 
calunak. n(ll b gyonn ekclnOk 
I II If l ob b bcatcné'l lorrlul ... · 
KllrJoo képel ltrJ � g y z (l ll e l  

I Cseodőrök 

\ a TR 18 O H.nál VáSárOljanak ! 

tiszti minöségben a miskolci gyalog-banalosztályhoz. - Ta".
t6san -vezényeltetett: ,Mo.'Ttín Hála hdgy, a sz.ombathelyi kc
rülethez, előadótiszti minőségben. - A beliig'Yminis::ter ok
iratilag megdicsérte: Kiss Gyufa VI. kerületbeli th.-t, külön
leges és felelősségteljes ,szolgálatban ,tanusított példás maga
lal'tásáél't. Az l. kerület állomállyában: Novált Ietván al
hdgy.-ot, 1932. évi sreptember 19�n Pesthidegkúton elköve
tett !és prszágszerte közfeltünést keltett, rablással párosult 
szándékos emberölés és szándékos emberölés kísérlete nyomo
zásának példás sz.akszel'üséggel és fáradhatatlan ügybuzga
lommai történt vezeWiéért, valamint e :bűncselekmény kiva · 
lóan eredményes kideritéséért; KWTQ,lJ Ferenc és Sorrwd'Í 
Zsigllum.d tb.-eket, ugyanezen bűncselekmény nyomozásáball 
példás szakértelemmel, körültekintéssel, Ifáradhatatlan ügy
buzgalonunal és kiváló eredménnyel való közremüködésükel't. 
_ Az ideiglenes nyugállományban meghagyattak :  TakMll 
Ferenc és Lits li'emmc II. kel'ületbeli id. ny. th.-ek. 
Sekanina vl-'1'tu'1' órgy családi nevét . "Sasady"-ra, Ra,poaa 
János órm. " Rákos"-ra, Hajzer Mihály wnn. "Halmos"-ra, 
Ma,rján György órm. "iUWTjai"-ra, Schmlidt Fereno tönn. 
,,8olymos"-ra, Jankovits J6zsef prbcs. ,,Juhász"-ra, jIl1acsi
nik IRtván wrm. ,,Marost!ári"-ra, Palezer Jáno8 tórm. "Pall" 
tás"-ra, SiffeT Jenó törm. "S6lymn:'-ra, Pujcsek Sándor th. "Pataki"-ra, Majc: J6zsef wrm. ,,Mcwos"-ra, Bo-r6csik J6-
zsef Wnn. ,)JibO"r"-ra, elo68 János alhdgy ,)J'1'ass6i" -ra, 
P6pies (Pópity) György th. "Páz8-it"�ra, S:mutIW Sá,ndr,T 
örm. ,,8zaboles"-ra, Satiga Ferenc törm. ,.súklai."-ra, Hu
s:;árik Jáno8 őnn. ,,Hegedűs"-re, Hudák Ján08 cs. ,,Ha,vasi"-r.t 
yáltoztatb. át. _ Helyesbítés. - Szabályrendeletek. 
1932. évi XXI. t. e. a bélyegek védelméről és a tiltott posllu 
szállítás büntetéséról. - Hadirokkantak, hadiárvák és hadi
özvegyek, valamint Q. Károly csapatkeresztesek és a vit.;t.. 
ségi éremtulajdonosok adókedvezmenyei. Csendörnap 
megünneplésének szabályozása. - Közlekedési segélyre való 
igényjogosultság újabb szabályozása. - Lakáspén:zek havon· 
kénti IoJyósitására vonatkozó körrendelet helyesbftése. -
Magyarcsanád-Nadlac-i útvonal megnyitása. - TAV1ra1,.Ok 
vasárnapi -pótdíjának megszüntetése. - Változások -a Mvoi
sagi távbeszélő forgalomban. - Iharosberény kisköz.ségge 
\"aló .visszafejlesztése. - GyöngyösszőUős község Szombat. 
helyhez való csatolása. - Lakott hely községgé. való átaln
kihísa. - Község végleges nevének megálh�pítása. I Rend
órkapitúnysag elnevezésének megváltoztatása. Hil'det.
m(;llyek. 

Ki llld róla? Tóth Péter I. tiszt.helyettes, gyöngyösmel
léki öl'Sparancsnok kéri ,J{o6s GyÖTOY és Erös KárolJf tis1lt
helyettoseket, kik vele 1914 ,augusztus l-tól 1916 január 31-ig 
a volt mármarosszigeti szárnynál, az alsószinevéri öl'Sön 
és a felsÖSzinevé.ri különitményen 6zolgáltak, hogy vele ci
müket közöljék. 

BÚTOR taI1ÓI, modorn kl"ltlllblln, k6nYlllmo, r6,ziot. 
IIztlt6lro kaphat6 : 

KISIPnRl lERMEKEK BOlORCSnRNOKA RI. 
Budapest, VII., Dohány-utca 66. sz. 

Bútor leghosszabb részletre 
l,go"'6bb'"'v�i��:'1kb�: NEMZETI BÚTORBÁZNÁL 

Dohltny_utcl'l 39. 6, 48. n:ám (Klauz.u-ulcD "nak) 

Kónyn:orblll 18 kl81pllrOSl61 Mvelt prima hélOk, ObádilIk, 6tl,,:lIb6k DÚTORTE RM.ELŐ 1ts olceó 6,on III(1dl)� 
:f: RT:f:KES1TÖ RT_ IJobúny _u. 27. és 31_ 

Budapesi, VIII., Ünői-úl 14. Tel.: J. 392-85 és 312.511 
K e d v e .z 6  I I :z e t é e l  l e l t é t e l e k. 

E g Y o n ,  II h . ,  z II "  o I ti k, b 6 1  .. , .. , II k, nOI 61 f6rtl te,..6rnllmO, 
lIolyllm, kOUUt. 6. ' ''' ö " O t t 6 , u, kll,ztyll, ha.llnya, p'ptan, clpb. 
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Olvassa el, mlelött ir nekünk ! 

Ktlzleményt nemcsak 11 csendőrség tagjaitól, banem bárki· 
töl elfogndullk. - A megjelent közlemőnyeket t1sztelehlIjbun 
ré8zesIt,JUk, dc lulnJdonJogunkat fenninrtjuk, azokat toblU 
beleegyezésünk nőikül lIelU szabad utállnyomatnl. - Kéziratot 
esak akkor kUhlüllk vissza, ha a szerző megcimzeU és válo..sz· 
bélyeggel elIátott borft6kot mell ekel. - A közleményeket kér. 
Jük II paplrnnk csak egyik oidIlIarn, félbasábosan, IrógeplJel 
vagy jól olvasható kézírással irnl; olvashatatlan kézirattal 
lIem toglalkozunk. - TI2enöt gép· vagy kézirásos hasábnál 
hosszabb közlrafot csak előzetes megegyezés után fogadunk el. 
- A cikkeket mi korrigáljuk, korrektilralevonatot csak klvé· 
teles esetekben allunk. _ Szerz611lk kUlönlenyonJataikat köz· 
vetlenül a StálllulIl·uyonuJa Igazgatóságátál (Budapest. VI., 
RÓ7.sa·ntea lll.) szIvcskedJellok megrendelnl, amely azt velilllk 
kUtött szerzódésönck árszabása szerint kIJtelcs eikészUcIlI. -
Szerkeszt61 üzenetben mindenkinek '·álnszolunk. de a kér· 
ilez(l teljes novét. rend.rokozntát és állomz'ishelyét tllnlesso rol. 
- Névtelen levélre nem válaszolunk. - Hozzánk intézett le
'·elek tartalm n vagy beküldőik kiléte felól senkinek sem adunk 
relvilágosítást. _ J{éziratok sorsáról csak szerkesztői ü2C· 
netben adunk választ. - Aki levelet ír, vagy közlemény! 
küld be nekilnk, kísérje figyelemmel a szerkesztői üZf'ne· 
teket. - Levelet nem írunk, bélyeget tehát felesleges be· 
küldeni. - Jeligélil legcélszerübb kisebb helység nevét vagy 
UtJegy(, számOl vnlnszlllnl. Annak, aki jeligét nem jeWI mog, 
no\'unek ke7.tl6botill ás úllomáshelye alatt ,'álaszolullk. -
Közllrdekfi k6rdésokro fl "Csendőr Lekszikon" rovatban adunk 
vá.1nszt. - EllJflzetni csnk legalább félévre Inhet. - El6lize· 
tbit csak a csondűrsúl:, honvédség és az aUaml rend6rsög, 
továbbá fl blrószigok, 19l1zságügyl és közigazgatási batós:1gok 

4Z ELSŐ MBGVftR ALT4LANOS BIZTOSIJÓ JARmAG 
......... BUDAPEST, IV., VIGADÓ.TÉR l. __ 

IcgrliJgyobb bizJosíl{,inlé. 

�:::�'����i���rt;;�,;�m. kir. csendörség lag. 
reszesili. A csendör ezúlOll 

kö/heJ. M/m!cll csend. 
é/r:Jlrorig 1000, 2000 wgy 3000 iJriJnypell' 

biZlOSilltcJ/;1I éle/él 20 é\'i id5/arlillllTa. 40 éves CIcI, 
1000 pel/gO után hdvi 3"fO p€lIgÖ, 41 -SO éves 

3·90 pel/g5 cfij'll kell fize/ni; 2000 I'dgy 3000 
PCtlj;Ö ul,í" iJnl/ak ké/szeresél, ille/Irc. harolll8l0n.-.s,i/. H,ll /rl 
c..vetén il bitiosÍfoll összeg ,11,0'I/Ial cs<?d�kc. ... AmCIIIl)'ibeIl 
d C$f!lIdör szolg,i/a/bal! va!!y szolga/d/on kívül l;r/ biJ/cSt/ 
kovcllrel/ében hDl/HI meR. ,Jkltor ,11: illtbel il bÍ1Josi!ofl 
összeg kélszercséf fizeti ki. W,l .7 at!lld5r 60 éVCR koril 
e!{>.JJ rokk,lIltl,j \,(r/ik, II lovJbbi di;lilc.JCs mcgs7.üml, dc 
,I 11/1,/osÍlJs érvényben marac/. Aki a 20 ével mcgl!/í, 011, 
kC7.cilJcz k,Jpjll il bi-,;/osíJolI összegel. IJ.lro/TIcvi díj beli,: 
zclcsc IJfJ" lIZ ;,J/l!zeJ ,l biz/osll,isl vis.�JVJlJja. "iI,!.'Y lök,jsil, 
illeNe iJrriJ kölcsönt ,ld. Mi d aIlja enuek il bizlosfl,isIMk .... 
I .  I [ogy Imhil e.wJcJn ,1 cselldör cSdMdjd iJzo/1/JiJI kiiJdós 

pt;/Ilbdi sellífségbez JUSS·OII. 2. V,lgy perlig, bog�' ,1 c.'óCndÓr 
öreg /I<1pjair,) eg}' iden/ös tö/'·a kdpjOIl kezel/lI:z, . me/y 
ös..v<!J,'el l"lj.íl IllI1g.1 .l/ighiJ g}'üjiöflc vo/niJ őssze . ....l J(// ezeJl 
biz/o.'lI,is.,J.: érd(·kcl/lf:k. liT. IlId<1$S.J dmél J l(rrsiJs,iJ.;X<JI 

l:.� hil'.ll1u.'-,;li-k ezt'l/ ko;!leméIlJ'f!'. 

ti:nyleges va.gy nyngállománYIi tagjaitól fogadunk el, mástól 
nem. - Az el6f1zolésekot kérjük pontosan megliJftanl. mel·1 
a felszólítás küllségét küllJn felszámitjuk. - A nekünk szánt 
[.cnzküldcménycket kérjük a Oiendörségl Lapo/( 25.342. u;1mli 
postatakarékpénztári csekkszámláiára befi2etni. - SzerkCSztö· 
ségi órák naponta 8-14 óráig. - A lap részére Szánt közle· 
ményeket, leveleket stb. nem a szerkesztök nevére, hanem II 
szerkcszfőségnek keH dmeroi, így: .. A Csendőrségi Lapok 
szerkesz töségének, Budapest, 1., BUszörményi-út 21. szám.'� 

--�.A---

Solt vodkerti öcs. Az 1.9-32. évi Csendór.ségi Lapok' tal:
talomjegyúke a Csendórségi Lapok 1833. évi .3. számához 
van csatolva.. Ot.t megtaláIja. 

P. M. th., Nagymányok. ,A népjóJéti Illlinisztériulll X. 
osztálya a honvédelnti minisztériumba olvadt be, a gyógy· 
fürdőkórház.ba val 6 felvétel iránt.i kérvényeket teJtá:� mon: 
már a honvédelmi minisztérium ba kell szolgálati úton 
eljuttatnia. 

12345. il. Valószínűleg arra gondol, hogy a régi közg� 
d ítlkodások!ban p6tlásként beszerzett edényeket kelJ-e becsül'ni. \'agy sem. A Cs.--20. ut.asítás IM. fejezet o. pont 2. bekez· 
dése csak: at tijonnan feláliftott örsök közguzdálkodásai 
részére beszerz.et.t konyhaberendezési tárgyak becslését írja 
elő, dc aztán az így megbecsült tárgyak is fokozato.san kike· 
rülnek a becslés alól, a régi közga.zdálkodások edénypótlá&ai 
tehát semmiesetre sem becsülhetók, Nem is volna értelme. 
hogy a fejenkénti osztalékot egy-egy űj bögre, iVagy sótartó 
kedvéért folytonosan bolygassák. Ami a nidiókészüliket illeti, 
az. más kérdés. A Cs-ZO-ban erre még nem gondolhattak s 
igy ez 0/ kérdés szabályozatlan. A mi nézetünk az, hogy a 
rádió becS'lés alá tartozó vagyontárgy, .amelyet a beszerzése 
után lega/abb 5 évig, évenkint 2O-20%-kal esök>kenő �rtékben 
feltétlenül becsülni kell. Ha rtehát az egyik tag kiválik a köz· 
ga-,;dfilkodiisból, akkor a rádió értékének reli esó .réS'.::ét is ki 
kell nelci fizetni a fejenkénti oszt.alék keretében. Ez az egyet
len mödja annak, hogy a rádió tényleg a iközgazdá.:kodá!!ok 
jogos tulajdonába jusson s viszont azok sc kiLrosodj31lak, 
akik ln készüléket eredetileg beszerezték. A késó'bbi becslések 

. során azért kell számolni a készülék .értekcsökkenésével. :mf"tt 
li készülék rongalódik és mert mindig újabb és értékesebb 
készülék.tfpusok kerülnek forgalomba. LegOkosabb volna )SZol· 
gálati liton feltCl'jcsztést intézni ebben a tárgyban a 'kerlileti 
parancsnoksághoz, igy elérhető, hogy a kérdést esetleg áita· 
lánomgban szabályozzák. 2. Külön nyári é3 !l:éli dísz nincs. 
trélen köpenyt kell viselni díszben is. GyaJog�ndórök télen 
is a nyári 'CSizmát ,'iselik díszhen, mert pantallóhoz cz illik, 
dIszhez pedig pantalló van előírva. A p8Jltallót ugyanis il. 
csizma fölött kell díszben hordani, 3. téli csizmIl pedig erre II 
célra nem alkalmas. Renden és soron kívüli díszben meg 
van engedve a fekete sima 'Cipó viselése. 3. Visszahonositásiit 
kel! az iIIetönek kérnie, addig csak tartózkodási engedé:Iyel 
tartózkodhatik ideát. 4. tppen azért rendszeresitették alJnak 
idején :l csiióvót a mai alakjában, hogy II Iluskaval akkor it> 
lehessen Jóni, ha rajta van a esöóvó. A fcdóbart-ya ugy:j.nls 
nem fekszik Tá szorosan a esőre s egyébként" sem tanusít 
szftmbuvehctó ellenállást. 

Himalája. Olvassák el az .1929. évi 13. számú Csendörségi 
Koz!öny 82. Iapoldalán és ugysIJClo:évi .118. Cs. K. 129-13U. 
lapoldaiAin közzé�ctt rendeleteket. 

IgazSágOt !\Iagyarbrszágnak. Az 1926. évi 17. sz. C�end· 
órségi iKözlön�.ben közzétett 2r13.8ó6/V1. c. 1926. sz. IB . . 111. 
rendelet. él-tclmében �\ 40. életé\'Üket ibetöltött csendóregyének 
II l\ÓS lé t::;zlÍ.mban beálló fogyaték bevárása né'kiil, soron kíviil 
kapnak nö�ülési engedélyt. !A kérvényt tehiit beadhabja, mert 
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a korhatárt már túl is lépte. De hogy lehet ,.,alaki 42 é\'es 
korában még. mindig csak csendőr? 

Zalavölgyi. 1. Választ. a lekstikon·rovatban kap. 2. Ha a 
biróság �tiltja, akkor az eh'aJt feleség nem viselheti a volt 
férj nevét. Ha a biróság viszont megengedi, akkor viselheti. 
Ez attól függ, hogy a ,'3.1ás kinek a hibájából történik s hogy 
8 hiba milyen természetú. iBa pl. a nó eI\.'i:ö�cstelen magatar
tása a válás oka, a..'dr.or a bíróság a nőt eltiltja a névhasmá· 
latt61. 3. Az örö�befogadá.si szerződésben kell erre nézve lD
tézkedést tenni. Végső fokon az igazságügyminiszter úr dönt. 
örökbeíogadási szerződést Jtözjegyző előtt kell kötni, a rés!:
leteket ö úgyis megmondja. 

Jégvirág. iLekszi4!:on-válastt <kap. A keresett számból tarta
lekpéldanYllnk nincs. 

Levelező. Ha nincs gyermek, akkor is k�ll a névváltozta
Lási kérvén), mellé a házassági anya.'ltönyvi kivonat. A név
,'áltoztatást a helügyminisztériumban a kivonatokon átvezetik. 
de ennél is lényegesebb az, hogy az összes érdeke:t an)'akönyvi 
hatósagokat értesítik az anyakönyvek helyesbíté.se céljából. Ra 
nem jelentené be az érdekelt, hogy nós, akkor csak a �zületési 
anyakönyvét. helyesbitenék, mert honnan tudhat.ná:k, hogy a 
házassági anyakönyvben is szerepel valahol az illet,ö? Az év
szám csupán tájékoztató idöpontot jelöl meg abban a tekin
tetben, hogy mikort61 vezették be az állami anyakönyvelé�t. 
Fölösleges a napot lS kihirdetni, elvégre tennész.ste3, hogy 
senki nem kaphat nami születési anyakönyvi kivonatot abbó: 
az idDbóI, amikor állami anya'könyv még nem létezett. Ez 
annyira világos, hogy felesleges lenne felterjesztést tenni. 

Homokos rész. Nem lehet a dolgon segiteni. 
Vitatkozók. Számtalanszor kértük, hogy a .. Vitatkozók" és 

:u. "Érdeklódó" je:igét keriiljé:< olvasóink, mert ezek nem jel
igék, hanem minden üzenetre ráilló szavak. Ké!"dbke: Nem 
irta meg, hol a hangsúly. Ha azon, hogy követett-e el bún
cselekményt, vagy szabálytalanságot az illető lelkész, arra ter
mészetesen az a d.!aszunk, hogy nem. Ha pedig az a cél, hogy 
a lelkészt rákiny.szeríJsé:k a masik keresrlnév anyakönyve!éEére 
is, nk,kor ;forduljanak az erdeke:tek panasszal az egyhbmegY2i 
hatósághoz (püspök). Az úgynevezett pogány neveket lehetö
leK mel1özni igyekeznek az egyházi anyakönyvekben, vagy leg
alábbis egy úgynevezett szent-nevet (,keresztény nevet) is ad
nak a megkeresztelt gyermeknek. Végeredményben kár az 
egészból prob\j�mát c.siná!ni, mert úgyis az állam.i anyakönyv 
adatai a mérvnd6k. Lehet, hogy azon a környéken bizonyos 
vallásellenes tendencia mutatkozik s ezt akarja n lelkész talán 
ellensú'.yotni, lehet azonban az is, hogy csak a túlbuzgalom 
forog fenn. RészlC!tek ismerete né�kül mi ezt nem tudhat juk. 

99 tusaborító. Aki egyáltalában nem volt katona, annak 
kettó, aki volt katona, annak. másfélévi pr6baszolgálatot kell 
t.eljes[tenie. A jövö'ben azonban nem lesz olyan próbaesendór, 
aki nem volt katona. 

Rád iót 
k i z á r ó l a g  a 

Rádionova 
cégnél vegyünk, IV., Váci-u. 27-29. 
(Piarista-palota), ahol minden már
kás gyári késxülék k a p h a t ó  I E t ö n y Ö 5 C 5 e r e a k c i  ó k I. 

Göcsej. 1. Lekszikon-választ kap. 2. A kardnak a kerék
páron való elhelyezé�e most áll rendezés alatt. 

Kemecse. l\1t?g a mostani alakjában és a példaképpen emU
tett - magyarra váJt - szavalni,al parnuzamba. all.J�Vll is lOe· 
gen ihangzásÚDak kell a nevet tekinteni. A neveknél ugyanis a 
hangzáson van a súly, ft példákul említett szavakná. vi:zont 
a fogalommeghatározó jelleg, a szó jelentése és ílltahinos 
hasznalatbajutása a fontos, hogy a szó a magyar ny�h4tincs
hez tartozónak tekinthetó-e vagy sem. Termé�z?teB. hog)' eze
ket az idegenböl vett, gyakorlati célokat szolgaló szavakat 
éppen gyakorlat.ias jellegük folytán hangzásban is magyaros
nak fogadjuk el, "iszont egész másként ál a dolog a nevekkel, 
amelyeknél - mint emlHet.tük - a nyelvérzékkel eJenörzött 
hangzás az irányadó. Ha azonban a nemes�ég igazolása meg
van, vagy ezután megtörténik, akkor a nevet megváltoztatni 
nem keli. Annyira nem, hogy a me&,vá1 toztatás� kérni is az 
államfötöl kell, mert a nemesi név megváltoztatása felségjog. 
Ma a belügyminiszter ilyen iranyú döntését a Kormányzó Úr 
ö li'ómélroságához terjesztik fel. A mti felfolé.3 te .. á. hiva
t.alosan - közjogilag - is az, hogy magyar nemességgel 
együtt az idegen hangzású név is magyarrá lett, ha nem ma
gyaros is a hangzás. Egészen egyéni vélemén�'iink nekünk 
ebben a kérdésben az, hogy a magyar nemes�éghez valójában 
magyaros hangzású név íUik. Hiszen igaz, hogy idegen névve. l 
is lehetett o:yan érdemeket S'Zerezni. amelyek juta:ma a nemesi 
eim volt, de mégis csak az ebben a Jtangsúlyozandó vonat>ko
Zal', hogy magyar nemességról van szó, amelyikhez igazából 
csaki� ft magyaros hangzású név illik oda. Ez a nézelii.tk még 
odáig is elmegy, hogy magyar nemesség nélkül més csak 
rendben van az idegen hangzású név, de magyar nemességel 
együtt: szerintünk fábÓI-yaskarika. IsmételjüK azonba.n, hogy 
a mostani hivatalos felfogás megengedhetönek tartja, hogy 
nemességgel egybekötött idegen hangzású szavak változatlanul 
maradjanak és magyar neveknek teklntessenek. Az Országos 
Levéltár adatai szerint egyébként K. Gergely, András Mik'ós 
és Mátyás, mint társszerzók Tóth Mihály fószerzóvei együtt 
1630 május 1o.-én kaptak címeres Jlemeslevelet, amelyet Sza
boks megyében hirdettek ki. Az egyik adat szerint a megye 
levéltárában, másik adat szerint K. lUk 6s kemeclei föloöir
tokos .t�.lajdon�ban van a nemeslevél. Az 1754. évi országos 
nemest oBszeiras alka!mával Szabolcs "árrnegyében K. Gáspár, 
Fer�nc, János, lstyán és. Miklós vétettek lajstromba. _ Másik 
csalad: K. P.éter es Istvan 1659 szeptember 2-án kapott nemes
levelet, ezt IS Bzabolcsban hirdették ki. A család utóbb Abauj
Torna megyében szerepelt. - Találkozunk ra család ne"ével 
�orso� megyébe? j�, a�ol K. Gergely, István, Mihály (kettő 
ts), Janos és Matyas vetettek lajst.romba az WM. évi össze· 
irás során. � 1!enealogiai irodalom (BOlovszky Samu: Borsod 
várm�gye tortenete! �udapest 1906.) arról is tud, hogy 1655 mÚl'cI�s 8-án K: l\llhaly kapott nemességet, ezt Borsod megyé
ben hirdették kl. !Ez lenne talán a borsódi család. 

JégVirág . . Nincs tarlalékpéldányunk, nem �ldhetünk. Kér
désére a lek�'Zlkonrovatban kap vá:aszt. 
· .

S. S. örm., Hth'lzszentandrás. Vagy rosst tréfát csiná�t az 
Illetö, vagy nem nonnális ember. Eljárásra egyik eset .sem 
alkalmas. 

.••••••••• � ••••••••• 
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. •  Hóvirúg 3. 1. Nagyon is idegen hangzású és idegen hang
zasaban sem a ·legszerencsésebb. Hogy köteles-€; a nevét meg
\'áltoztatni? Persze, hogy igen. De miért keIlene magyar em
bert arra kényszeriteni, hogy a ne\'ében is magyar legyen? 
Mindenki megteszi ezt önszántából és jÓszÍ\",·el. 2. A gyermek 
hat eves koráig kÖ"eti a szűlö vallását akkor is, ha közben az 
apa pl. más vallásra tér át, vagy ha az örökbefogadó szülö
nek. más a vallása. mint ami eredetileg a gyenneke. Ezen a 
koron túl már csak a 17 . •  életév után van rá lehetőség, hogy 
a gyennek vallása megvaltozzék, de akkor mar maga fl 
gyermek választ, 

Sz.izadoS. 1. Egyik közelebbi számban adunk választ. 2. 
A család horvát szárnlazású: Czoborczról (Varasd megye). 
InoM s�ármJl.zobt át Va::. es V<..szprém megyébe, ahol nemesi 
bizonyitvfutyt nyertek 1751 március e9-én, Zala me�yébell 
pedig 1752 április 30-án kaptaK nemesi bizonyítványt. A C"" 
lúd egyik tagja 181.()-ban Heves megyében IS kihirdette a 
nemességét, sőt 1<"163 cs 1764-ben Vas megyében Ferenc és 
István nemessége legfelsőbb helyen is elismertetett (LR. 
XLVI.-457. lapoldal és XLVr.r.-28. lapoldal). A né\" végén 
a. "ts" a régies frásm6d s iha 100 évre visszamenő anyakönyvi 
kivonatokkal vagy egyéb okiratokkal igazolható, hogy elódei 
igy irták a nevet, akkor a belügyminiszter úr ebben az alak
ban is engedélyezi. - A nemesi idegen hangz.á.sú nevek meg
változtatásával .kapcsolatban utalunk mai számunkban "Ke
meere " jeligére küldött üzcnetüru..-re. Természet.es, hogy ha R. 
névváltoztatás megtörténik, a név a nemességet megtartja s 
II nemESi e!őné\' is használható, Egyébként a legújabb gyakor
lat mellett nem látjuk semmi akadályát annak, hog)' II ter
vezett nevet a belügyminiszter úr en�délyczze, azonban a 
.,thy" végz.ődést nem adja meg. De nem is ltitnók sok értelmét 
a "h"-hoz va16 ragaszkodtisnak, mikor a né\' jellege, hangzása 
nem kívánja meg azt, sőt anélkül jobb is, mint azzal. !riCK
jegyezzük, hogy a tervezett nevet - "h" 'nélkül - a nemes
�ég bizonyitii�a nélkül, ilIeh'e att61 függetlenül is engedé
lyezik. 

Sárrét. Irjon le.velet fl Hadtörténelmi Levéltárnak (Buda
pest, Vár, Bécsikapu-tér 4. szám). nyen adatkutatásra nem 
lehet időt szakitanunk. 

Néps7.erü. L Nagyon igaza volt a tiszthelyettes nejének, 
mi is aláfrjuk: fi csendőr ne nagyzoljon. :Egy időben járvány
szerűen terjedt el a div.at, hogy az emberek elkezdték ránci
gáini ll. kezükről (\. kesztyilt kézfogás előtt s a másiknak min
dig türelmesen meg !kellett várnia a levegőben tartott tenyér
rej, amfg a "jómodorúl'-nak végre sikerillt :kibújnia a kesztyu
ból. Ilyen túlhajtott dolgok Pesten teremnek, de ott is csnk 
jronpeckörökben s az.tán átveszik a jóhiszemüek is - néhá
nyan. A szilárd iz!ésű és komoly kozönségcn azonban mindig 
haj6töt'ést szenvednek ezek a nyakatekert finomkodások. 2. 
A világ minden civilizált társadalmában a férfi 'köszön előn 
a nőnek . . Mondjak, hogy angol feministák előre ráköszönnek a 
"gyengébb" nemre, ll. féreire, de őszintén szólva, bellnilnket 
nem érdekel ez oa probléma.. 3. Rettenetes nevek, Még a Jeg
utolsónál talán megmaradhat, mert az olyan szerencsés O;!m
bert, akinek csak nz önéhez hasonló gondjai-bajai vannak a 
mai 'Világban, tényleg csak "Szcrencsés"-nek lehet elkeresz
teini, ha nevet "áltoztat. Nézze meg Hollód)' alezredes úr 
névjegyzékét, talál abban szebbnél-szebb magyar nevet töme
gesen. 

D. tőrm., É. csendőr, .i\Iezőkovácsháza. Olvassák el leg
utóbbi számunkban "Új elófizetőinkhez" jeligére küldött üze
netünket. 

h
.
o�y ez az élet. sora, ezt neki is be � kell látnia. Ha pedig nem 

latja be, akkor mtézzék a sorsukat tőle függetlenUl. Ha egyéb
ként is :minden úgy van, mint a levele vegén írj3, csak tnrt
sanak ki egymás mellett bizakodással és türelemmel. Mi min
denesetre egy kissé korainak látjuk a házassági igéretet, hat 
év hosszú idő. 

Tarnalelesz, Próbáljon illetőségi bizonyítványt szerezni 
Eger. várostól.. Ha .. nem adják meg, akk�r \'is�zaho.no�f�t �el1 
kórme. Azt JlIsszuk azonban, hogy az IgénYJogosultságI Iga 
zoh'ányt anélkül is megkaphatja. 

Gyózelem. 1Ifegszakitása. 2 hónap. A beJ'."zánútást kegyelmi 
úton, dc csak n)'Ugdijaztatása során kérheti. A kérvénynez 
minden olyan bizonyitékat csatolni kell, amely igazolja, hogy 
saját hibiij:ín kivül keletkezett a megszakitás. Minder. llZ0nbrul 
remélhetőleg hamarosan t.árgytalanná válik önre nézve is, mert 
az új nyugdfjtörvény-tervezet a csendőrlegénységet a katonai 
nyugdíjsz�ályok alá \'onaa. Ha ebből törvény lesz, akkor a 
megelőző szolgálat a megszakításra val6 tekintet nélkül �Ie
számít majd a nyugdíjidőbe. 

Ut a tél. Nem tudunk ilyen rendelkczé.sről. 
T. L lőrm" Szil. 1. és 3. kérdéseire lek.5"Zilron-választ fog 

kapni . .2. Ezen az sem 'Változtatna, ha a laktanyában tö!tött 
nagypihen6 idejére is felszámíthatná a .\'ezénylési pótdíjat, 
mert ahol nincs mit \'ásárolni, ott akár Dárius is éhen halna. 
l\Iinden valamir-e\'aló közgazdálkodiisban talál a járőr enni
"alót magának, ha éjfélkor \'onul i� be a szolgálatból, A Cs-
20. utasitás ugyan csak esti 9, il�etvc nyáron 10 óráig frja elő, 
hogy "acsorát fenn kell tartani, de éle�mes és gondos gazdál� 
kedós ezen az idón túl is megtalálja a módját annak, hogy a 
késóbben oovonulók se fel. .iidjenek le él1esen. Eg)'sz6,'a! nem !l 
vezénylési p6tdfjbrul, hanem ott>hon kell keresni a hibát, ha 
éhen maradnak. 

O. J. 1. A sa.ját kérelem aJapján elrendelt áthel)'ezések 
után költségtérítésre senkinek sincs igényjogosultsága. 2. 
KéMeti. A -ké� kerületi parancsnokság kölcsönös egyeMrtéssel 
dön t.. Feljebb nem viheti az ügyet. 

Pro domo. Mi már megirtuk ebben a ké.rdésben 'a  ' ... �Iemé
nyünket és pedig azt, hogy a. csendőrörsök közgazdúlkodii
sai semmivcl sem különböznek a magánháztnrtásoktól, mél
timytalan tehát, hogy tóltik húsforgaJmi adóvúlt.ságot köve
telnek. Mindegy, hogy ol\. levágásra került állatot az örs 
maga nevelte vagy ,'atte-e, ii fontos az, hogy am.it három
négy ember JlIegeszik, az nem "közfogyasztás". Az erre vo
natkozó rendelet egyébké.nt elég homályos, a rendezése folya
matban van. Egészen más pl. 'egy nagy létszámú tanal� 
osztály, ott mnr inkább beszélhetünk esetleg közfogyasztás
róI. Addig azonban, amíg a. rendclet a mostami fO I'lnájában 
életben van, a húsfogyaszt.lisi adóválts8.got az örsnek is meg 
kell fizetnie, ha kéri "alaki. Az adókötelezettség szempont
júból a "saját tenyészt.ésü" és a. "csendórleg-énység liltal 
llevelt" úllaook között nincs különbség, mind a kettő ugyan_o 
azt jelenti. 

Sátoros iinnep. Olvassn el aZ" 19.11. évi 20. számunk 662. 
oldalán a 122. sr.:imú lekszikoR\'ála.szt. 

Kéziratok. 
F. IB. Mrm. Zákány. Az or.\wada..szak üldözése terén kifej� 

telt tevékenysége dfcséretet �rdeme!. A lerrt két esetben js igen 
helye�en és köteles.ségszerűen járt el, de az e&etekben maguk
ban' nines olYIIn különös tanulság, amiért azokat közölnünk 
lehetne. Milködését azonban csak fol)-wss..'1. az eddigi Ibuzga
lommai, bizonyára meglesz élte a jutalma az clóljlirók eJisme
résében. RC7;cdn. 1. Ba özvegy az ara, akkor is nyugodtan bead

hatja majd II nŐl\ülési kér\'ényét. HIogy pedig az arák hány 
évesek, nzzru az előljúrók nem törődnek. Megnyugtatjuk nzon
ban, hogy az emU tett életkor még annak idején is egészen 
fiatal le�z. 2. Ha sze.re�ik egymást, nkáI'ki eIlenzés! is hiába
\'aló volna. Meg :t<;cU szépen magyarázni "82: öregcnloornek, 

n. J. 81.<18., 1\Iagyaro"nr. (Jönni fog. Kérünk máskor iei
igét. 

Benevolus. A Csenddrségi Lapokltan mindenki sz.abadon 
kifejezést adhat nézetének, "éleményének akkor is, ha az sz.)I-

II rutjas::öve:l mjnöséoe bl:alom dolga. 
"jYCdlll caak 8 UIlVPICI clöi!.llrt6 POI<7:t6.1:VM08 kópc� lé�legCI garao('lél nYUllnnl 6rrR. holr}' YlII6bao nemes tI'''lIIli!vllpldl h!lSlln!ll 
fe ; CIlIlk /I lIul16, hogy ti u,t:!volbon b61al mllH!n /irtókek v1l009k. A ln.tÓI mlDólógel Ic�lnl .. e orokban ,. é.ok Da fllaekoabel 
minden kll�vCtJlö dml!lLhAlól menletll'D,fl noul6gy!lrl61 kllZYetJ�n ttlrtt'ontl vi!.aArIIla nyujt IRUl elóoyllku'. 
P"''''ÓfiyArunk Ahnrrd6 'J;PtddÓ!lPA �z!lI,fl6 l, mórtóknaból!áJ:unk ped i g d Jn kJt. c.cod6l"l'ég rószll!i51 - évek öln llg)'cdQI4llóaD 
I,móh .. cn oklral • •  ,I,moró.ban roncaQn "llondó a1Iflt1I6d6.e. fc'lrunAz6111. 1'cktnue mell' llraéro kll1dlltt .m.J.nlllJpkal. Klvll.pa!l.l:r&. 

mM mlnulknl .8 dtJmcnle1len kQldllok ÓlI k('d.IlZó Ilzctést m6doullok61 Munk. 

TRUN TIHAHN PosztO�yAr és Ruhagyár Rt. WIIII!orn'g lllol/II/S 1J1b!1I lefO tm�tll pOfII�n'rL 
.L"-. Budapest, J.. Lenke-ű t  117. Ihemb!. 1922 411300 lIIulhllL 
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galati ügyre vonatkozik. Sót: a lap egyik. föcélja, hogy az 
ilyen nyilvános és az ügy érdemére mindig csak hasznos eszme
cserét lehetö"é tegye. A szerkesztőség feladata arra vigyázni. 
hogy az ilyen eszmecsere el ne fajuljon s a fegyell:1Tl és a jó
izlés kor:átain is belül maradjon. Ha a lapban megjelent köz
leménnyel rvalaki nem �rt egyet, nyugodtan ;válaszolhat reá. 
tekintet nélkül az esetleges rendfokozati küHinb:segrc, mind
össze a hangot kell eltalálnia. Ezt senki sem veheti, de nem 
is veszi rossz néven, elvégre. ha valaki a nyilvánosság elé lép, 
nemcsak elismeréssel kell szamolnia, hanem birálattai is. Ami 
pedig a szolgálati ügyekkel való lÍoglalkoci.s1:. illeti, azért "szak
lap" a Q<:endörségi Lapok, hogy szakkérdésekkel foglalkozzék. 
Egy ügyes cikkben mindent jobban, feS'rlelenebbül lehet meg
targyalni, mint a merev for.mákhoz kötött hivat.a.los javasla
tokban, de a szakcikkel általános érdeklődést is ke!tün'k a tes
tület olyan iközérdekü kérdései iránt, amelyek mindnyájunkat 
foglalkoztatnak. 

Karád. Nem felel meg. Egyszeru eset. 'Fanulságot. legfel
jebb az első járőr tehetetlen�ége nyujthatna. 

B. J. n. lKivonatosan �özölni fogjuk. 
K. J., Győrszentmárton. Kivonatosan közölni fog.juk, de 

Irja meg levélben pontosan, hogy az. elsőrendü gyanusított mi
lyen eszközzel, milllen módon nyitotta és csukta a magtár 
lakatjat ? Azt is 'határozza meg közelebbről, hogy mit é!'t ,,Pa
tent"-lakat alatt? 

Zágon. Nagyon együgyü ember lehet .3Z, akit az Ön által 
Irt módon meg lehet csalni, elvégre, akinek! lova vagy szaryag
marhája van - s többnyire saját nevelésü -, az csak tudja, 
bogy a mal'lhája egészséges-e vagy sem. Ha bizonyos benne, 
hogy az 'állata egészséges, akkor súghat a csalö a fülébe, amit 
akar, úgl'seJn hiszi el neki. Ra pedig csak úgy első szóra el
hiszi és az állatot féláron odaadja, akkor a szellemi képessége 
olyan csekély, hogy a csendőr sem segíthet rajta. A másik eset 
pedig, hogy idegen !névre Ihatja a rnarhalevelet, közönséges 
csalás, de mulasztása a járlalkezelonek is, hogy alapos szemé
lyi igazolás nélkül, csak egyszeru bemondásra írja át a jár la
tot. i.ehet, bogy előfordultak ilyen esetek, de hogy annyira 
el volnának terjedve, mint Ön írja, Iltötve hisszük. Nem !tözöl
hetó. 

Váz. !Kissé átalakítva közölni: fogjuk. ;A kérdéssel egyéb
ként ve-zércikklben is több íz:ben foglalkoztunk, de persze csak 
a téma kénl'ességének megfelelő irvatossággal. Ugyanebböl az 
okból kell ezt a köz,lemény'b is kissé átsímitani. 

H. J. Ith. Tevel. Ilyen, sőt még so�kal kül önb viszontag
ságokon is, ,mint aminöket ön leír, a testületnek nagyon sok 
tagja ment át abban az időben. Aztán meg, amit csinált., meg
lehetöse.n kevés, a lelrás túlnyom6 ré:;zét a szökés t01ti be, 

Csendörségi szállító! 
Khak1 poul6, Loden, szin(erló gyepju, e legerősebb 

slrepers, mélerje - - - - 15'- P 
Ugy6nsz _Herkules Loden- minöségben 17_ 
llild kamguo., sz.intertó, tiszta gyapju - - 18'-
Ugvenez exire finom ben - - - - 22'--25._ 
CUDUlkalap.toll, valódi kskastoll, csek duple, dus 

kivHelbf''l ven rekt6ron, tolllorgólokkal egyOU HiO 
a 41 él 6\a l�ooan6 ts a tSeDd�rségDél elismert 
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Budapest, vm., Baross·tér 9, a KeleU p. u. érk. oldallLn 

T e l e l o n s z é. m :  J ó z s e f  321-78 
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E.Yenruh."UolOb6tAIlOIn h .... pu.mühelyeln o hclyuJncn .�m�\yu 
u ... kUlnoCtl vueltum melleU mCik&dik. 

azt pedig nem igen lehet éroemként felfogni. Ami pedig az 
iIIetö örsparancrnok viselkedését iIleti, arról jobb hallgatni. 
Nem közöthetö. 

Tekintély. Za,,:uos írás, a végén maga sem tud1a, mit aka:
mondani voltaképen. A négy középiskoláról szóló eszmecserét 
lezártuk, semmi térteIme, !hogy most újra elkezdjük, pláne így, 
hogy semmi újat nem 'tud róla mondani. .Annak a bizonyo5 
"kistisztviselőnek" pedig, aki a csendőrt egyszeru származása 
és csak elemi képzettsége miatt lenézi, azt üzenjük, hogy látat
ianban eléje állftunk legalább ezer csendört, akiknek a lába+ 
nyomába se léphetne, dacára a nagy tudománynak, amit. a 
négy középiskolában megszerz.et.t. 

Még �Iek. 'Lehet, hogy alkalomadtán átdolgoz.va felhasz
náljuk. 

Vissza-vissza. Egyáltalan nem aktuális elmefuttatás. Szil+ 
veszteT rég elmult, ahhoz pedig nem elég jó, hogy e!t(lgl'ük az 
idei re. 

A ke.s. Közönséges vasárnapi falusi verekedés, nincs mit 
írni róla. 

K. S. G., Adony. Nem elég csattanósak. 
Téli idöszak. 1. 12. l<\.z elsőt átdolgozva közölni fogjuk, a 

nu\sik nem elég jó. 
A. (r., 'I'ükröspuszta. Az alapgondolata nem rossz, a vers 

azonban nem sikerült. Sajnála'tUnkra nem közölhet jük. 
Arg'entina. Dehogy is alkalmas. Borzalmasan rossz. 
Rezi. A kérdést egyelöre lezártuk, de ha nem tettük volna 

is, az ön által leirt- eset nem alkalmas példa a cseo'időr szava
hihetósegenek bizonyítására. Itt egyszeruen arról van Szó, 
hogy a községi bíró menteni akarta a hegybírót, míg Ön a 
nyomozást ellene kötelességszerúen lefolytatta, ami temlészeles 
i.�. A.rIftI Ön sem szól a leírásban, hogy a .községi biró 
altat eloadott és az Ön tényvá'z;latában foglalt tényállás között 
különbség lett volna és hogy a bíróság a községi elóijáróság 
;i.l1itásá val szemben miért adott Önnek igazat. Nem közöibetó. 

Kü1fóldi. Jó téma, jól megírva. Szivesen közöljük. 
K. K. th. Szeged. Kézirata elkésett, mert - mint láthatta 

- ugyanezt a nyomozást egy lba.jtársa már beküldötte. 
Regi vár. T.úlhoss�ú lére van eresztve. A lényeget tíz sor

ban el 'lehetne mondaru. Nem alkalmas a 'közlésre. 
DtávBmenti 25. Kivonatosan közölni fogjuk. 
Revízió, %Iságosan sz.impla, hét.köz,napi történet semmi 

tanulságot !nem fog:lal magaban. Nem közölhet jük. 
' 

R, M. CS. Gomba. Figyelmesen átolvastuk a !beküldöt.t ösz+ 
szes frás�t. Űgyesen forgatja a tollat, vannak egész.en sikerült 
gondolatai és mondatai, de ennél több értéket nem tudunk ben
nük iÍelfe�ezni. Versei nem annyira jók, 'hogy közölnünk lehetne 
va:lamelytket; prózát talán tudni fog irni, de ahhoz is nagyon 
sok . �s szorgalma7 stílusgyakorlatra van még szüksége, Ne 
akarjon nagyon VIrágos nyelven Imi. mert mesterkélt. IMinél 
természetesebb az Irás, annál szebb. 

A szerkesztésért és kiadásért felel6s: 
PINCZÉS ZOLTÁN Brnagy. 

Stádium Sajt6vállalat Részvénytársaság, Budapest, VI .• 
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