
Vegyes közlemények. 

l\Iindenki előtt iSlneretes, hogy e sajátságos népfaj 
egy része hazáukban a mai napig is vánaor életet él; 
semmiféle fekvőséghez nem kötve, sátol'át ma itt, 
holnap ott, bár mely határban felüti Fl részint apróbb 
kéziml1nkából, részint pedig ló- vagy sertéscsereberé
ből, leginkábo azonban lopásból tengeti életét. 

E vándor- vagy sátorosczigány név alatt ismert 
karavánok a mint kitavaszodik, téli szállásaikat el
hagyják s útra kelve, az országot látszólag czéltalanul 
össze-vissza barangolják, télire azonban nagyré zt 
illetőségi belyökre ismét visszatél'nek, hol a falvak 

I Blar: végén felütött ponyvasátrak alatt, ritkábban földb öl 
Il\e~I)~n I~ csinált kunyhóban a telet eltöltik, hogy tavaszszal 
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tanull0!I.tb vándorlásuk at ujra kezeljék. 

E vándorlási kedvenépfaj természetében rejlik 
és az élet fentartásához szükséges kellékek könnyebh 
beszerzése lniatt történik, Inert lnunkához nell} 
szokva - mit különben is a nlennyire lehet kerül
nek - könnyű szen'el csak úgy élhetnek meg, ha 
tartózkodási helyöket gyakl'an változtatják, elkerül
"én így az általuk okozott károk miatt való üldöz
tetést. 

A vánclorczigányok a közbiztonságot igen ve zélyez
tetik, mert az országban szálnuk fi. hetvenezeret Illeg
haladja ; llli sem tel'mészetesebb tehá.t, hogy e nagy 
szó,mú, munkátkerülő s könnyli szerrel élni akaró 
népnek lllál' a sajó,t fental'tására szükséges élehlli 
szerek óriási mennyiségére van szüksége, melynek 
vajlui kevés részót szer?ii4: b~ ft?; általuk eszközölt 
!4tlU~lt ár~n 



Igaz, hogy a czigányok az ételben nem válogató
sak, megeszik a dögöt egyaránt mint a legjobb fala
tot, - s ha az éhség nem gyötri őket s éleleulmel 
el vannak látvH., a kényehnes henyélésnek adják ma
gukat; ilyenkor a hűs erdő- vagy berekből, hol sátru
kat felütik, nem igen távoznak, legfeljebb az asszo
nyok vagy a gyermekek járják be a közeli falvakat, 
hol koldulás vagy jövendőmondó. , kártyavetés, eset
leg kuruzslással foglalkozva a lakosság könyörado
mányait gyüjtik. Nem kell hinni azonban, hogy 
ezen egyének ilyenkor, ha alkalmuk nyilik, nem lop
nak; - sőt ellenkezőleg, - koldnlás, kártyavetés stb. 
czimén a házakba betolakod va a lopáshoz alkalmas 
helyeket ki",zimatolják, s ha alkalmuk nyilik, bármit 
a mit elemelhetnek, el is lopnak. 

Nyáron, nlidőn a szabad természet minden árnyas 
helye e kóborlóknak kedves tartózkodási helyet, a 
mezők és szántóföldek pedig úgy nekik lnint álla
taiknak kellő élelmet nyujtanak, a czigányok nem oly 
ve 'zé1yese"k a közbiztonságl'a mint télen vagy kora 
tavaszkor és késő őszkor, núdőn a mezőn mit senl 
találnak. - Nyáron a czigányok a kisebb alkalmi 
lopások hivételével leginkább a mezőket és a szántó
földeket sarczolják meg, míg a l'eájok nézve fent
említett kedvezőtlen időszakokban, hogy magukat 
fentarthassák, semmiféle bűntény től sem rettennek 
vissza úgy, hogy különösen tavasz6zal, késő ősz- és té
len tervszerüleg annyi lopást, bei öl'ést, sőt rablást
ha kell gyilkosság ál'án is - követnek el, mis?erint az 
ország e sal'czolóival minden közlJiztonsági közegnek 
komolyan foglal küzni köteles~ége. 

Itt megelllIítjük, hogy a vándorczigányok között 
is '-'an egy egészen különálló c ekély rész, lnely tisz
tességes kerf!set útján szerzi Le kenyerét: ezek az 
ú. n. «teknő-vájó» czigányok, kiket helyenkint « }{ol'i
tárok))-uak is neveznek. 

Ezen czigányok fanlunk(w,tJl foglaikuznak, leginkú,l)L 
tcknűt, kaualat, szitát HtL. csinálnak ÓS 'llHI uka. 
Jt1011ett 'urt4seket llÍ~lu.llltl)k. -.E cúg:Luyuk le1füt-
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kább erdökhen, erdők széléu, vagy oly helyt tn,rtó7.
ko anak, • hol a foglalkozásuldloz szükséges anyagot 
lw,phatják. 11j~en czigá.nyok fölclből készült kuny
hó kban laknak, melyeket tisztán tartanak; egyáltalá
ban ezen czigányok jobban ismerik a vallást uánt 
vándorló társaik s erkölcsösebbek is mint azok s a 
lopásra nenl igen vetemec1nek. Ha egy helyt a fát 
feldolgozták, tovább huzóclnak oly helyre, hol iSluét 
munkát kapnak; - vándorlásuk tehát a munkake
reset miatt történik s így elütő elbirálás alá is 
esnek. 

A czigányok hazánk oly részeiben, hol luagyarok 
és németek laknak, szórványosabban, míg ott hol 
szlávok és románok laknak, sí:írűbben fordulnak elő; 
legtöbb czigány Erdélyben lakik. 

A vándorcúgányok illetőségi helyük közelében a 
vándorlási időszakban csak rövid ideig és nagy l'itkán 
tartózkodnak, rendesen megyéjüket is elhagyják és 
oly vidékre huzódnak; hol teljesen ismeretlenek. 
A czigányoknak egy vidékről való - látszólag ok nél· 
küli - hirtelen eltünése azonban rendesen valami bűn
ténynyel áll összefüggésben, vagy pedig mert a mező
kön és szántóföldeken már annyi kárt okoztak, hogy 
a kellemetlenségek, esetleg az elfogatás elől sátorfáju
kat gyorsan összeszedik és más vidékre menekülnek. 
Az ország oly részében, hol nem igen zaklattatnak s 
hol huzaluosb ideig megtűrik őket, számuk llapról
napra szaporodik. Az egyes czigánybanc1ák egy
más között szoros összeköttetésben állanak s a bün
tények elkövetése, nemkülönben az azokból származó 
bll.njelek ehoejtése és továbbítása körül egymást hat
hatósan támogatják. A csih'és-csavarás és hazug
ság nagy luesterei lévén, mindent a mi teljesen és 
kézzelfoCThatólaCT reá]'uk nem bizonyfttatik, eltagad-o ;:, . 
llak s ha érdekük úgy hozza luagával, lllég a leg-
közelebbi hozzátartozóikat senl ösmerik. l\Iegtörtént 
lle1n egyszer, hogy valamely kal'avánból az apa fi, 

fiával elfogatott, de ezek azért sohase látták vagy 
ismerték egYInást, - természetesen elmenekült tár-
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saikat sem ismerik, mert ök - úgy állít ják, - csak 
véletlenül, épen elfogat:1suk előtt találkozta~ n, szét
ugrott karav:1nnal. 

A v:1ndorczigányok mint hhes lókötők és betörök 
orszáO'szerte i meretesek. A lólopásokat leginkább 
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kora tavaszszal és öszszel üzik, a betöréseket pedig té-
len. I T yál'Oll, núnt enllítet.tük, leginkább a mezőket 
é.' zúutóföhleket sarczolják meg, de azért ha alkal
muk nyilik bármely lopásra is, azt elkövetni el nem 
mulasztják. A lótolvajoknak a czigányok kitünő 
társai; ott hol czigányok rendesen tartózkodnak, biz
tos, hogyavidékbeli 16tolvajok által felkerestetnek 
s mint közvetítők, továbbadó k, elrejtök stb. általuk 
felha ználtatnak. 

A czigányok egymás között, úgy miként a 16tolvajok, 
tolvaj utakat tartanak fenn, t. i. a karavánok egy
mástól 1/ 2-1 napi jál'ásra egy vagy több irányban 
letelepednek és ezen telepek egymás között folyton 
érintkeznek, a lopott jószágot gyol'san egyik czigány
teleptől a Inásikig továbbít ják, míg az az orgazdához 
kel'ül. Ily művelettel a karavánnak rendesen csak 
egy vagy két tagja foglalkozik s épen ezért nehéz 
reájuk bizonyítani, hogyalopásban l~észesek. 

A kóbor czigányok sikeres ellenörzését azok ra
vaszsága, nevük folytonos yáltoztatása, k6bor élet
módjuk és a rosszban való megrögzöttségük nehezíti 
meg, mely okok miatt a csendőrségnek - melynek 
e néppel minduntalan teeIldője akad - nehéz felada
tot kell megoldania, ha ezen egyénektől a vagyon- éR 
8zemélybiztonságot megóvni akarja. 

Kóborló czigánytól - ha azt szeIllélyesen nelll is
merjük - valódi nevét megtudni nem lehet; 111egtör
tént neIn egyszer, hogy egy-két órai időközben nevét 
kérdezve, két sőt három nevei is mond a lllegszorult 
czigány s ha ezen csih'és-csaval'ás miatt kért1Őre vo
üatik, azt állítja, hogy így is, úgy is hivják. - P. o. 
megtörtént, hogy egy czigány, ki valaIni csiny luiatt 
a cselldőrök által elfogatott H a kinek valódi llevo 
Petrovi volt, a kikél'dezésnél az á.llít.otta, hogy Var-
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g{uHtk hív.iák, fi, llfÍln. talált két kel'e8ztlevél azonba11 
ú'rközy és Laluttos névre sz6lott; - e neveket e 

czig:'tny nlind ha.sználta, illetve a lnint a szükség llla

g(wal hozta, neveit cSOl·élte s lnidőn kérdőre VOlla
tott, hogy n.lig két hét előtt még Petrovic!=! volt, 
hog.va.n hivhn.tja tehát magát TIlost Va.rgál1ak? azt 
állítá" hogy pár nap előtt llagya.nyjáva.l találkozott s 
az lTIonclá meg neki, hogy őt tnln .. jd nképen Vnxg(t
nak hivják. Későbbi kikérdezés folyal'uán pedig 
hol az egyik, hol a másik nevét mondá sajátjának s 
Illeglátszott e 20-22 éves czigányon, hogy neve fe
lől Inaga sincsen tisztában. - Ezen névcserélések, 
lllelyek a czigányok között napi renden vannak, ellen· 
őrzésüket és esetleges nyomozáeukat igen megnehezí
tik s ha számba veszszük, hogy minden czigány luég 
egy, sőt több csúfnévvel is bír tár3ai között, fel
találásuk - tekintve kóbor életrrlódjnkat - sokszor 
luajdnem kivihetetlen. 

Veszélyesek a czigányok a közbiztonságra még azért 
is, Inert e llépfaj a többi lakosságtól 111agát a meny
nyire lehet elzárja FI így alakosság lllaga sem ismeri 
őket s továbbá, nlel't e népfaj a lopást, rablást s 
más bílntényt llenl is tal' t ja bűnnek, hanem saját 
élete fentartáRtíhoz szükséges eszköznek, 

Ba.j társukat, a ki valamely törvényellenesség Iniatt 
fogságba kerül, ulintegy vél'tanúna.k tartják, mel't 
előttük azon egyén bír a legnagyobb oecscsel és te
kintélylyel, :1 ki a legl'avaszabb és legtigyeseL~ tol
vaj közöttük s fi, ki ulár tettei által a többieket bi
zonyos tiszteletre és ragaszkoc1ttsra kény8zeríti lllaga 
il'ttut, - tehát a Ini felfogó,suuk s7.erint a ki n. leg
nagyobb gazell1bel'. 

A váudol'czigányok közveszélyessége teljes vagyon
talanságukkal párosult kóborláRukban rejlik, lllert 
luÍnt ismeretlenek ,'"aav kevésbé i "lllerutm~ek egy oi1n-o. 
tényt ha bárhol is elkövetnek, a tett helyétől aZOll-

nal távoli vidékro luenekülnek; ültlüzésük beyezeté
Afhe tehát a legtöbb esetben a legcsekélyebb táll1pont 
~ eIU létezik. Ep(~n ezél·t minden csellílőr-szakaszpa-



l'ancslloks6,gnn,k szolgálati ól'dekében fekszik n, köz
jga7.gatási lHttós{tggal egyet.értőleg ezen kóhorlást mea
akadályo7.ni. l\tlinden szakl1szparaucsllokság, n, b~l 
erre közbiztonsági szelnpontból szükség van, olla w
rekeLlj ék, hogy megyéjében szabályrendelet alkottas
sék, mely u. czigányok vánclorlását lehetőleg korlá
tozza, illetőleg megtiltja. 

Idegen lllunkanélküli czigány t egy örsparancsnok se 
tŰl:jön Illeg saját területén, hanem ha az illető munka 
nélkül, ha bár igazolványnyal is, örsköl'letében csava
rog, az illető szolgabirósig elé, mint munkanélküli 
csavargót, illetőségi helyére való eltolonczolás végett 
állítsa elő. - Hogy azonban a csendőrök a saját 
illetőségií. czigányokat az idegenektől megkülönböz
tetni képesek legyenek, ajánlatos minden örsnek saját 
vánLlorczigányait nyilvántartani. - Ezen nyilván
tartásban a családok külön-külön csoportban veendök 
fel. Ha a czigányoknak különös ismertető jelei vagy 
csúfnevei vannak, azok is feljegyzenc1ők, nlert ezek 
után hamarább található fel a szökésben lévő czi
gány, mint valódi neve után, melyet mÍlldnntalau 
változtat. 

A lllennyire lehet, oda kell törekedni minden örs
parancsnokságnak, hogy a csenc1őrök a czigányokat 
személyesen ismerjék, me~-t ez iltal sok tévntra \'e
zetésuek elej ét veszik. 

A nyilvántartás esetről esetre helyesbítendő. 
Ha minden örs saját czigányaival tisztában vau, 

t. i. azokr61 nyilvántartá9sal bír és ha csak r~szbel~ 
is ismeri ő ket, az idegen czigány t azonnal felIsmerI 
s ha azt területéről, - mint előbb elnHtettük -
azonnal eltávolítja, a vánc1orláR, ha nenl is szűnik 
Illeg teljesen, (le bizonyára a legcsekélyehb lU é l'\'l'e 

szol'Íttatik. 
Minden örs csendőreinek ft saját öl'skörletbel~ azoll 

helyeket, hul czigányok tartózkodni szokt.ak ,Ismer. 
niök kell, e helyek tehát gyakorta lneglepelldók s ha 
utt vagy bárhol czigánykaravinra bukk":unak, .~lB 
sOl'ban is meggyőződnek arr61, vajjon saJát tel'111et· 
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beliek-e az illetők vagy sem? Ha saját területbeliek, 
felelősségre vonanclók, hogy rendes foglalkozás után 
miért neIn néznek? mivel tartják fenn magukat, 
hová mennek, honnan jönnek? továbbá igazolásra 
szorítandók, hogy illetőségi helyökről eltávozásuk 
után mivel foglalkoztak s hol voltak? . 

A czigányoktól kapott válaszszal ne elégedjenek 
meg a csendőrök, hanem hacsak lehet győződj enek 
mf:1g azok valócliEágáról is, Ha a saját czigányok 
munka nélkül csavarognak, megbüntetés és illetőségi 
helyökre való vjsszakisél'és czéljából az illetékes szol
gabirói hivatal elé állítanc1ók. Ha idegenek a czi
gányok és más egyéb büntetendő cselekmény elkö
vetésében nem gyanusak vagy azzal nem terheltetnek, 
szintén azon szolgabiróság elé ál1ítanc1ók, melynek 
területén él'ettek, hogy illetőségi helyökre eltolonczol
tassanak. 

1\1inc1en czigánykaravánnál, legyen az saját terület
beli vagy idegen czigány ha a csenclőrök által bárhol 
csavarogva és munka nélkül találtatik, alapos meg
győződés szerzendő, vajjon e közveszélyes egyéneknél 
nincsenek-e lopott lovak vagy más, biíntényből szár
mazó tárgyak. 

A munka nélkül csavargó czigányok mindig alapo
san gyanusHbatók, hogy náluk bünjelek vannak el
rejtve, illetve olyanok birtokában vannak. 

Egy czigány karaván megállítása és átvizsgálása 
bizonyos ügyességet és szemességet kiván, mert a czi
gányok rendkivi:il furfangosak s a lopott tárgyakat, 
különösen pénzt, ékszert vagy más kisebb tárgyakat 
oly ügyesen képesek elrejteni, hogy azokat egy ,k~
vésbé tapasztalt egyén náluk llgyan soha sem talalJ8. 
meg. 

Nagy elővigyázatot kiván egy karaván megállítása 
már azon okb61 is, mert a czigányok rendesen, ha a 
csenclől't jóeleve észreveszik, a szélr6zsa minden irá
nyában Bzétfutnak, mielőtt a csendőrök ennek meg
akadályozás6,t luég csak megkisérelhették volna. -
Ilyenkor a kocsikban legfeljebb csn,k gyermekek s egy 
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pár vén asszony marad, ldktől hiába vár bárki is 
legcsekélyebb felvilágosítást is, - ezek mit sem tud
nak: n, lllogszökötteket pedig állítólag n8111 iSluerik. 
A csendőröknek ez okból törekec1niök kell, hogy a 
czigánylm,rav~1nokat, ha csak lehet, meglepjék és a 
czigftnyok első pilln.natnyi meghökkenését szökésük 
megakadályozá ára felha znilják. 

Egy menésben lévő czigánykal'aván megállítása a 
következőleg foganatosítandó: 

A járőr a karavánt 15-2 J lépés távolságról készen 
vett fegyverrel megállítja s meghagyja, hogya csapat 
összes ttlJgjai az első kocsi és a csenrlőrök közé állja
nak. l\Iinden beszéd azonnal betiltandó, mel't a czi
gányok, ha beszélni kezdenek, valamennyiöknek egy
szen'e megered a nyelve s oly zsinatot csapnak, hogy 
abból senki eligazodni nem képes. Figyelmezteten
dők, hogy csak az beszéljen, rt kihez kérdés fog in
téztetni. Ezután a férfiak az (lt egyik, a nők és 
gyennekek az út másik oldalára üljenek úgy, hogy 
a csendörök felé háttal fordulva legyenek s így se 
meg ne figyelhessék, sem pedig váratlanul Illeg ne 
támac1hassák a csenclőröket. 

Ha a czigányok ekkép elhelyezkedtek, azon férfiak 
szólít.andók elő, kik kocsival és lóval birndk. A járőr
vezető ezektől a járlatokat elkéri és elveszi. Ha 
több czigány van kik lóval birnak, akkor az első 
kocsi tulajdonosa a csendőrökkel marad, a többiek 
pedig helyökre küluendők. A Jllásodcsen<lől' a le, 
ültetett czigányokra ügyel, míg a j árőrvezetö a lov~k 
tulajdonosával a lovakat a járlatokkal basoulítda 
Öfsze. Ha egy czjgp,nynyal végzett, helyére küldi 
és a következőt szólítja elő. " 

A niásodcsenclőr úgy álljon az út közepén, hogy 
mjnt előbb említettük a~ iHő czigó.nyol~at felügyelhesse, 
de társát is láthassa, hogy annak Inilluen pillanatbfl:ll 
segítséget nyuj tbasson. 

Ha a lovak a j árlatokkal összehasolllí tt:ttt1lJk A nlin
clen l'enrlben találtatott, a kocsik átvizsgálú,sn.ra l~erül 
a Ror, Ezp.l~ átvizsgálása, ha poIO'n.ri tanú van j -
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len, akkol' ennek és a kocsitulajdonosnak jelenlétében 
kell történnie. A holmi előmutatására - más alkal
nuts egyén hiányában - czigánygyermekek alkal
mazhatók; czigányasszonyokat a kocsiban lévő tár
gyak előmutatásál'a semmi szín alatt sem szabad al
kalmazni, mert e nők a lopott tál'gyak eh'ejtésében 
rendkivül ügyesek, de a kisebb értéktál'gyakat s külö
nösen a papirpénzt, ha megszorulnak, rendesen oly 
testrészükbe rejtik el, melyet megnevezni a szemé
rem tilt. A czigányasszonyok ruhája is alkalmas a 
kisebb tárgyak elrejté~ére s renclesen minden czi
gányasszony ruhájában tolvaj zseb is van, melyben 
mindent, a mit akarnak, eltüntethetnek. 

A kocsik átvizsgálásánál legelőbb is a ponyvák vé
tetnek le s ezek alaposan megvizsgálandók. A tájé
kozatlan ember alig tudja elgondolni, hogy a lyukas 
és foltos ponyva hogyan szolgálhat valaminek rejt
helyül? Pedig e ponyvák számtalan foltja csupa zseb, 
melyekbe pénz, értéktárgyak, hamis lólevelek, igazol
ványok, idegen keresztlevelek stb. stb. a czigányok 
által bevarratnak. 

Ezen foltokat egyenkint meg kell tapogatni s ha 
idegen tárgyat érez bennük a csendőr, le kell azokat 
fejteni és meggyöződni, hogy mi van bennük? A ponyva 
után jön a kocsiban lévő ágynemü és rongyok át
vizsgálása. A dunyhák két hosszvégükön a czigány
gyerekek által megfogandók s akképen fordítanclók, 
hogya tollak a dunyha eg3Tik hosszolclalában legye
nek. Ezután a dunyha lassan arra az oldalra fordít
tatik, melyben tollak nincsenek; ezen eljárás követ
keztében minden nehezebb tárgy, mely esetleg a 
dunyhában el vnn rejtve, gyorsabban esik atollnál ; 
tehát esése észrevehető. 

Ha szükséges, fi, dunyhákat kézzel is meg kell tapo
gatni, épen úgy a párnákat is, mert ezekbe is szok
ták a czigányok értéktárgyaikat elrejteni. A ko: 
csikban lévő rongyok onnan kiemelendök, a kOCSI 
mellé szórandók és egyenként megvizsgálandók. 
Ha a kocsi belseje átvizsgáltatott s onnan lllég a 

13~': 
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zl~hn,Ct v~gy széna is" eltávo~ittatott - mely szintén 
ln, ~vlzsgaland6 - kovetkezlk a kocsi részletes meg
t } lutése. Az oldallétrák leveenc1ők, az alsó desz
l·a,k hasonlóan, ~ert r~ndesen minden czigány.kocsi 
dupla. al ó-c1eszkavCtl bIr, melyek - léczek által egy· 
rná tól elvála"ztva - egy hosszú lapos fiókot képez
II 1-. A kocsi a czigány lakhelye, szállítási esz· 
köze, éléskn.ull'ájn., egy szóval IDinuene' felhasznál 
te~lát abban minden, zugot és cHinál i~ benne oly 
rejtett helyeket,. illlnöli:l'e az ember nem is gon
dolna. Igy például a kocsirudakat vagy az oldal
létl:~k nuljt~t, esetleg a nynjtófát hosszirányban meg
fnrJ,ak, e nyllasokat egy fadarabbal elzárják, s e lyukak 
aztan legal~almasabb helyül sz~lgálnak a papirpénz 
és egyéb kisebb tért elfoglaló targyak elrejtésére. 

Kisebb tel-jedelmü értéktárgyakat rongyokba gön
gyölye a kocsicleszkák alá is, a nyujtó-fál'a erősíte
nek, hol - ha a deszka le nem vétetik a kocsiról -
senki sem láthatja azokat. Igen czélszerű a kocsik 
egyes l'é~zeit megkol)ogtatni s meggyőződni, valjon 
nem üresek-e? s ha igen, magától értetik, hogy az Ül' 
tartalmáról meggyőLőclést kell szerezni. 

Egy kocsi a másik után ekép átvizsgálandó s ha 
minden rendben találtatott, t. i. a czigány oknál lopott 
tárgyak nem találtattak és ha az illető czigányok sa
ját területbeliek voltak s tényleg munkakeresés miatt 
indultak útnak, a l6levelek visszaadása után szaba
don bocsátandók. Ellenben ha a czigány ok ide
gen t€,rületbeliek és munka nélkül csavarognak vagy 
pedig ha saját czigányok is, de beigazoini nem tud
ják hogy tényleg munka után tartják fenn magukat, 
az illetékes szolgabirói hivatal elé állítandók, hogy 
illetékességi helyökre visszakisértessenek. 

Ha a czigányoknál lopásból eredő tárgyak találtat-
nak, akkor az egész csapat - miután közártaltnúak -
testükön is megmotozandó, azután a talált bií.njelvé
nyek honnan tÖl'tént szerzése iránt a nyomozás be· 
vezetendő; a czigányok pedig az illetékes biróságnak 
átadand6k. 
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Czigáuykaravánokat mindig oly helyen kell meg
lnotozni, hol a ll10tozásboz polgál'i tanuk szerezhe
tök és a lllotozáshoz kellő segítség van, ez okbbl a 
meglepett czígá.nyok mindig a legközelebbi ember 
lakta helyre kisérenc1ők és ott motozandók meg. 
Kivételt csak azon esetek képp.znek, midőn a csend
őrök üldöznek s üldözés közben egy czigánykaraván 
luegmotozása válik szükségess é - tehát a czigányok
Dak egy bázhoz vagy községbe való kisérése késede
lemmel jár s e késedelem a7.í üldözés eredményét 
veszélyeztetné. Ilyenkor a czigányok ott a hol talál
tatnak lnotozandók meg, megjegyezve, hogy még ilyen
kor is az erdőben vagy berkes helyeken a motozást 
mellőzni kell, hanem a czigányok egy tisztás helyre 
vagy szabad mezőre kisérendők, hol minden táma
dásuk, szökésük vagy a tárgyaknak elrejtése köny
nyebben lnegakadályozható mint az erdőben Yai!y 
a bokrok között. 

Egy czigánycsapat kisérése szintén nagy vigyázatot 
igényel, mert a czigányok, különösen ha hűnösek, 
hacsak szerét tehetik lnegszöknek, az esetleg Inég 
náluk l~vő vagy fel nem fedezett bűnjelvényeket 
pedig kisérés közben vagyeldobják vagy megsem
misítik. 

Ha tehát egy czigánycsapat kísérése válik szük
ségessé, ezen kiséret a következőleg foganatosítandó. 

A férfiak a kocsikról mind leszállítandók és egy
máshoz bilincselve a kocsik elé állítandók. A kocsik
ról a ponyvák leszec1endők és a kocsik belsejébe teen
dők, hogyakocsikban ülők láthatók leg~-enek, az 
asszonyok és gyermekek akocsikba ültetenc1ők. 
A lovak hajtása egy asszonyra vagy gyermekre bi
zandó. A járőr egyik tagja az el ő kocsi luclleU, 
közvetlen a férfi czigányok után, llJíg a másik csendőr 
az utolsó kocsi után akkép halad, hogy az egéRz ka
l'avánt áttekintheti s társát is mindig láthatja. 
Az elől haladó csendőr kötelessége a férfiakra vala
Inint arra is ügyelni, hogy az első kocsi s utána fi, többi 
el ne vágtassOlll míg ~ hl\tnl llaladó cseudőr fil"'j I 



vigyáz, hogy a kocsikból senki semmit ki ne dobjon 
és azokról meg ne ugorjon. A két csondőr, ha 
szükséges, a·zonnal egymás segélyére siet. 

Menetköz ben nem türenclő, hogy a kocsik egymás
t61 elmaradj anak és ez által a két csendőr egymás
tól nagyobb távolságra elválasztassék; szigornan kell 
tehát követelni, hogy a kocsik szorosan egymás 
után zárakozzanak. Legczélszeritbb a legrosszabb 
lovakkal bir6 kocsit előre, a legjobb lovakkal birót 
pedig bátra beosztani, - ez által az elhajtn,s, mely 
különben a kocsik előtt halad6 czigányok által is meg 
van nehezítve meghiusíttatik és a kocsik SZOl'OS csatla
kozása elére tik . 

Ha több csendőr van jelen, azok a karavánt körül
fogják és 11gy kisérik. 

Ha egy pihenő vagy tanyázó czigánycsapatra buk
kannak a csendőrök, a következő eljárás alkalma
zandó: 

Fegyverek készen véve, megtiltatik, hogy helyéről 
egy is mozduljon. Erre a férfiak egyenkint elő 
sz6lítand6k s ha a meglepetés erdőben vagy bokros 
helyen történt megbilincselendők, - mivel máskülön
ben mind megszöknek. 

Ezután a lólevelek a czigányoktól elszedendők, a 
lovak egy asszony vagy gyermek által befogatandók 
és az egész csapat a illotozásra alkalmas helyre, köz
ségbe, tanyára, szabad mezőre stb. kisérendő, boI a 
már leirtak szerint járandó el. 

Mielőtt azonban egy ily tanyázó czigánycsapat tova 
kisértetnék, azon hely, hol le voltak telepedve, alapo
san átvizsgálandó, valjon nem-e rejtettek elott a 
czigányok valamit? A húst l'endesen fölü n,ln.tt tart
ják, t. i. gödröt ásnak, melybe a húst teszik s galyal~
kal leföc1ik. A lopott tárgyakat is rendesen tanya
juk környékén elássák s nem egyszer lllegtörtél1ik, 
bogy luég a tűzhely alá is gödröt ásnal{ 8 abbttll tf~rt
ják a lopott tárgyakat addig, míg azokat elhasználJák 
vagy értékesítik. 
~ sttját vánc1orczigányok is ha a~ok az őrsköl'let· 
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b'l ne1H is t,ávoznn.k el, a c lldőrök által gyakran 
III glep ~naök B mÍll<l:1nllyiszor meggyözödés sz~r
vo wlő, hocry n1Íböl élnek, Illivel fogla}koznak, nIn
csenek-c öSHz'liöttetésben lilás csavargo csapatoi-ka], 
11 'lll-e közvetíWi vagy orgazdú.i azoknak? A csena
liröknek a czigállyok ellenörjzése mellett oda kell 
tÖl'ekedniök, hogy e nép a lnunkát ne kerülje, hanem 
dolgozzon. . , .. 

:l\fagnk a csendöl'ök rajti1 legyenek, hogy sa~at 01'S-

beli cziO'ányaik I11unkát kapjanak, mert csak IS ez az 
egyedüli n;ócl, hogy e nép 111agának a fentartáshoz 
szükséges kellékeket tisztességes úton megszerezze S 

ha. ez Illegvan, szigorú ellenörzés mellett a lopásl'ól 
is lassankint leszoldk. 

A csendőrök tehát czigányaikat szép szóvai mun
kára biztas. ák, nekiek a munka hasznát és állását 
magyarázzák meg, a l3okosságot pedig kérjék és figyel
meztessék, hogy a czigány oknak munkát adj on s ne 
zárja el az utat oly egyén elóI, a" ki dolgozni, tehát 
javulni akar. 

N agyobb uradalmak, de a poleárság maga is belú,t
ják, hogya czigányok ha dolgo~nak, kevésbé veszé
lyeztetik a közbiztonságot, tehát ha gyenge munkás 
is még most a czigány, de adnak nekiek lllunkát. 
Azért azonban a dolgoztS czigáuy is ellenőrzendő, 
mert azt várni nem lehet, hogy egy bií.nben megrög
zött egyén, ha kÍf:sé jobban meO'y dolga, előlJbeni 
életével azonnal s7.akítson. A czigány lopni fog, ha 
al,ka~ma nyilik akkor is, nlikor lllltnkáj a van, de 10-
pasal neIn lesznek oly sllrűek, lllinth30 lllunka nélkül 
csavarogna s utóvégre is belátja fi, munka által te
relutett jobb helyzetét s idővel rossz szoká airól le-
11loncl. 

A munkában álló czigányok lnég akkor is ha 111á9 
rnegyebeliok, tehát nem safát területlJeliek s 'IlU, kellő 
igazolváuyokkal birnak, nem zaklat.antIók. Az illetők
nek. neve és illetösége kellő szelnélyleirással azonhan 
a.z Ill?tő örs álta~, hol, dolgoznak, felj egyzenclö azon 
czélbol, lllert nyal'ou at dolgozva a vidéket hol tal' • 

• 



~OO 

tózkodnak átszimatolhatják és a lopásra alkalmas 
h~lyoket ~ipuhatolhatják, télen pedig, midőn már a 
YlC16ket latsz6lag elhagyták, ismét vissza térhetnek és 
a lopásoka~ végre is hajthat ják. Számtn,lan eset
be~, ha cZlg~nyo~ által követtetett el a lopás, oly 
cZlgRnyok baJtottak végre azt, kik nyáron ott dolgoz
tak. Ezért szükséges ily uolgozó idegen czigányok 
nevét tudni az illető örsnek, mert ez által az esetle
ges nY0111ozásokhoz magának támpontokat gyűjt, 
melyek nyolllán alkalom adtán eredményt érhet el. 
l\Iíg ha se nevüket, se illetékes helyüket nem ismerj; 
a nyomozáAnál csak eredillény nélkül tapogat6dzik. 

A czigányok nagy előszeretettel szokták magukat 
keresztlevelekkel igtlZolni. Oka mint már említet
tük abban rejlik, hogyakeresztleveleket könnyen 
szerezbetik be s nevüket a náluk lévő keresztlevelek 
alapján tetszésük szerint változtathatják. 

Renc1esen az elhalt czigányok keresztlevelei t szer
zik be, melyeket mint sajátjukat mutatnak fel. -
Ezek beszerzése igen egyszerű, p. o. Petrovics J 6ska 
20 éves czigány a sorozás alul meneküln1 akar, ezért 
más név alatt óhajt csavarogni, elmegy tehát egy 
idősebb czigányhoz, kinek már 20 éves vagy azon 
felüli gyermekei lehettek s közülök talán egy vagy 
több, - megközelítbetőleg hasonkorú fia, - meg is 
halt. Evvel összebeszélnek s egy kis áldomásért 
megállapodnak, hogy az öreg czigány - kit tegyük 
fel Vargának hivnak - egy 20-25 év előtt szüle
tett, de elhalt fia keresztlevelét kiveszi az illető lel
készi hivatalnál. Ez akadály nélkiU ki is adatik; 
mert a keresztlevelek semmiféle más igazolást nem 
tartalmaznak, mint azt, bogy X. egyén N. községben 
akkor és akkor született és megkereszteltetett. Az 
illető lelkész nem tudhatja, - éppen a czigányok 
vándor életm6dja miatt, - hogy az .i}le~~ tényleg 
azon egyén-e, a kire a keresztlevelet k13,llIt]a, luer~ a: 
czigány t talán soha se látta. Azt, hogy a valolh 
Val'ga Peti, kire a keresztlevelet ,kiállította, nlegh~lt-e 
vagy nem? szintén neU! tl~ahatJa, lllert a~ hQ~z~ II 
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II ru jelentetett azon egyszerű okból, mert a vándor
cziO'ányok kiskol'ú gyermekeiket, különösen a csecs e
Illőket: ha l1lüghalnak ott a hol éppen tanyáznak, 
rendesen minden vallási szel'tartás nólkül eltemetik. 
E példa mutatja, hogyan lesz Petrovic s Jóskából, 
Varga Peti vagy akármily más nevezetű egyén. -
Különben keresztleveleket a plébánia-hivataloktól 
csak akkor váltanak, ha kezüknél nincs elhalt egyé
nekről kereszt.levél, melyekkel azonban rendesell bő
ven el vannak látva és ulelyeket egymás között, a 
mint épen a szükség úgy hozza magával, kicserél
nek. Ezen manipuláczióval úgy összezavarják a 
neveket maguk között, hogy sok esetben a czigányok 
valódi nevöket biztosan lnaguk sem tudják és annál 
inkább elfelejtik saját nevüket, mert egymás között 
ritkán szólítják magukat valódi, hanem rendesen 
valami csúfnéven. Azért szükséges e csúfneveket 
ismerni, melyek a nyomozásnál fontosabb szerepet 
játszanak mint a valódi nevek, mivel ezek alapján a 
keresett czigány t a czigányok között biztosan fel lehet 
találni, - míg valódi nevén ritkán. 

A keresztlevelek a fenti ekből kifolyólag igazolvá
nyul el nem fogadhatók s ezért minden czigány, a 
kinek kereBztlevelén kivül más, a közigazgatási ható
ság által kiállított igazolványa nincsen, igazolvány 
nélkülinek tekintendő. 

Említettük volt, hogy a czigánykaravánok rende
sen 1/2 -1 napi, tehát körülbelül 25 40 kilométer 
távolságra, sokszor - különösen erdős vidéken -
közelebbre is, bizonyos vonalban letelepednek, mely 
vonalon továbbít ják a lopott állatokat és tárgyakat. -
Ha tehát a csendőrök munkanélküli czigány-karavá
nokat körleteikben nem ithnek meg é minden munka 
nélkül tanyázó czigánycsapatot az illetékes szolga
biróság elé állítanak, e tolvaj utak - melyeket nem 
csak a czigányok hanem más gazemberek is haszn:U
na~, - magukból megszünnek. 
~ ' Osszegezzük röviden az előadottakat és azokból 
lütü~k, hogya vántlorczigányok a sZe1uély- és va~ 'O~-
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biztonságra. közveszélyesek, hogy veszélyességük a 
lnunka~erü~ésbon és a rossz iránti hajlamukban találja 
luagyarazatnt, s végre hogy veszélyességüket a ván
dor élotlnód elősegíti és neveli. - A csenc1őrségnek 
tehát e veszély indító okait, t. io a munkakerülést és 
vinuorlást kell megakaclályozni, hogy e kóborlók 
loiszokjanH,k lassanként a rendes életmódra 8 így alTa, 
hogyaközbiztonságot ne veszélyeztessék. 

JJIég egy.~zeIJJ ~ elővigyá1tatról. 

A mult évi csendőrségi zsebkönyvben az «Elő
vigyázatról )) czÍmü közlemény a szolgálati utasítás 
és a csendőrnek az ellenszegülési esetekben köve
tendő luagatartására vonatkozó « Vezérfonal)) megfelelő 
§-ál'a hivatkozással fejtegeti és példával, illetve egy 
esetnek leü-ás ával bizonyítja, hogyacsendőrnek 
mindenkor, de kÜlönösen szolgáln.tteljesítése alkal
mával, a legnagyobb óvatosságot és elővigyázatot 
kell szem előt.t tartani; s minthogy az elővigyázat 
és óvatosság szem előtt tartására nézve már a fent
említett közleményben is elegendő érvek monc1attak 
el, ez alkalommal ujabb fejtegetésbe és bizonyítga
tásba bocsátkozni felesleges volna, csupán két meg
történt eset leirása szolgálj on annak bebizonyításiul, 
hogy a többször jelzett czikknek mennyire igaza van, 
midőn azt mondja, hogy az «elővigyázat és óvatos
ság épen úgy, mint a becsületesség és igazságszere
tet minden egyes csendőrnek nélkü1özhet1en kelléke». 

1. Egy orgyilkos ellen alkalmazott fegyver-
használat. 

l\Iatuz József csendőr-járőrvezető és Rzoboticzki 
Sándor csenc1őrbő1 állott járőr, a szászkabáuyai örs
l'ő1, a május hó 1-én országRZel'te meginclnlt lUtn.l{Luos 
nlunliásillozgahnak miatt ideiglelleseu a burzá8~kn.i 
öTsre volt vezényelve, a honnan nuíjns 2-án délelőtt 
111/2 órakor indíttatott vissza örRére. 

~ ú,i molclova~ örsöt érintve, ott illen" t tart tta.k 
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B inn n délután 4· 61'0,1\:01' elindulván, hazafelé menet 
lnint Útijú.rő1' portyÍLztak a hegyek között vezető út: 
vOllalon. Éjjel 11 és 12 óra között a szászkabányaI 
hntú,rllfl,ll, a lVlalOlllvölgy nevű terep részen, a gyalog
úton egy fekvő embert pillantottak meg. Matuz 
J:illOR csendőr járőrvezető a fekvő alakhoz lépett, 
föléje lehajolt, kiléte iránt kérdezte és miután ismé
teU' kérdéRére feleletet nem kapott, ruháját megfogva 
meO'lnozgatta, nÜl'e az illető gyorsan felugrott és egy 
hirtelen mozdulattal kést rántott elő, azzal nlatuz 
csendőrt hasba szúrta és azon irányban, melyről a 
csendől'ök jöttek, elfutott. 

A merénylet el1{övetése pillanat műve volt. 
l\Iatuz csendőr érezvén megsebesül és ét, fegyverét 

súlyba vette s minthogy az éj sötétje miatt a futó 
merénylőre lőni nem lehetett, a futamoc1ót mindkét 
c 'elldőr üldözőbe vette, ki az útTólletéTve, a patak 
partján iparkodott elmenekülni. 

l\latuz csendőr nem veszÍtvén el lélekjelenlétét, 
daczára életveszélyes sebének melyből a vér patak-o 
zott, a merénylőt megl{erülni és élve elfogni iparko
dott, azonban ezen törekvése közben érezte hogy 
el·eje fogy s vérveszteség e folytán annyira gyöngül, 
hogy az üldözést nem folytathatja. Ekkor utasította 
jál'örtását, hogy a menekülőt, ki ismételt felszólítás 
daczára sem állott Ineg, lőjj e le, mely utasításra 
Szoboticzki csendőr azt válaszolta, hogy netn látja a 
menekülőt, tehát nem lőhet. Matuz csendőr mORt 
megállott, hirtelen táj ékozta magá t, a menekülőt 
megpillantotta, reá lőtt s bár lövésének hatá át a 
sötétség miatt nenl észlelhette, annyit mégis észre
vett, hogy a menekülő mintha megbotlott volna. 
l\iatuz csendőr ekkor már teljesen kimel'ülve lévén, 
leült s járőrtársó,t utasította, siessen S'lászkabányára, 
hozz,o? orvost, mivel igen rosszul órzi magát. Az 
utasltasnak eleget teendő, Szoboticzki csendőr elsie
tett, hogya szükséges segélyt meghozza. Matuz 
csendőr daczára kimerültségének, az üldözött me
rénylőt nem hagyta :fig;ye~en kívül s alig hogy S~ • 



boticzld csendőr eltávozott, észrevette, hogy az ül
dözött ii:lmét előre mozog, mire ülőhelyzetéből 
lllég két lövóst tett a nlo:tgó al als ra, mely lövések 
utú,n a sebesiilt csendőr eszméletét veszté, cIe rövid 
idő lllulva lnagithoz tért, felkelt s balkezÁt sebére 
nyomva, jobbjában fegyverével a patakon átkelt, 
utána nézendő, hogy az üldözöttel mi történt s mi
után azon pontra ért, a hová lövéseit irányozta, az 
üldözöttet, kiben megtámadóját felismerte, már halva 
találta. l\Iatuz esendől' el<kor már teljesen kimerülve 
lévén, <le hogy a hullát kötelesgégAzerüen nlégis meg
őrizhes e, annak közelében a gyepre lefeküc1ött és ily 
helyzethen vúrta a segélyt, mely mintegy fél óra 
mul va megérkezett s miután a sebesült csendőr az 
elRő ápolft" ban részesült, örsére beszállíttatott. 

A szúrás, melyet l\fatuz csenc1őr kapott, a köpe
nyen, znbbollJon és ingen áthatolva, testén 2 cm. 
hosszú, 3 cm. mély sebet ejtett és csak az a vélet
len luentette meg életét, hogy a szúrás rézsutosan 
elhajlott, a mi körülbelül annak tulajdonítható, hogy 
a kés a ruházaton áthatolva, eredeti irányától egy 
kis"é eltél t. 

A merénylő hullájában Pervu Gligorie újsopoti 
lakos, hirhedt orvvadász és egyébként vakmerő, ro
vott előélet.ü egyén ismertetett fel. A bonczolás alkal
mával megállapíttatott, miszerint egy lövés az alvég
tagokat találta, két lövés pedig föltétlenül halá
los volt. 

Ha a fentebb elmondott esetet bonczkés alá vesz
szük, azon meggyőződésre jutunk, hogy l\tlatuz József 
csendőr akkor, midőn az út hosszában fekvő embert 
felkö1tJtte, illetve föléj e baj olt, őt ruháj ánál fogva 
felrázta és ébresztette, neln volt eléggé elővigyázó, 
mert járőrtársát nem utasította arra, hogy fegyverét 
szükség esetére készen tartsa és bogy az ismeretlent 
is teljes figyelelnmel kísérje. 

Az általános szolg. batározványok 105. pontja sze
rint (\rendes portyázások alkalmával a járőr mindig 
~iváJó éberséget fej tsen ki és figyelruét a legcsf}ké. 
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h bb részletekre is terjeszsze ki»; «l)o~ázá~ alk~l-
• , l e l o . J'a' l'öl' fiD'yeltnéllek ki kell terJednle mln-

nHL\ d, CN l:) ~ • k"t l 
1 

. o· 10 l}OI)t méD' vHáD'osfi',bball iJeSZlOe es
( II 1'0 ll, ",' b, o , , • t SŰl'rÓVÓ a cgolldörllek az elővlgyaz~tot. E szerIn · 
II i~röl'l<l)dés al knJ lU ával különösen 1Slll:eretleneket ,a 
j.hör lll!1O'ához közel ne bocsásson, mIvel ezen elő
',;j O'Y{1zati l:) l'ellds~abály szem elől , téyesztése esetén 
v{Lt~atlallúl könnyen megrohantath~tnek s e~~tl~g ?ya
l:\zn.tos lefegyvcrezésnek lehetne klté~~; a J aro~' alta~ 
lábau minden perczben, különösen éjjel, megtamad
tató,sl'a, de támadásra is mindenkor készen legyen». 
(A járőr szolgálat., közben ~ legnagyobb ébers~ggel 
és körültekintéssel Jarva el,lsmeretlenekbe ne. bIzzék, 
ezek irányában mindig gyanakvó legyen, de Ismere
tes egyének irányában is mindig kellő 6vatossággal 
jáljon el,,) 

A járőr az itt felsorolt nélkülözhetetlenül szüksé-
ges szabályokat, üdvös elveket nem híven követte s 
ez magát nyomban és keserűen megboszulta, a meny
nyiben majdnem egy derék csendőr élete esett áldo-
zatul. 

Dicsérettel kell mégis megemlékezni Matuz József 
csendőr derék magatartásáról, ki daczára súlyos sebe
sültségéllek, bátorságát, lélekjelenlétét, higgadtságát 
nem veszítette el, a gonosztevőt észszerűen üldözte, 
fegyverét, daczál'a növekvő gyengülésének és az éj 
sötétjének, ügyesen használta, s egész eljárása a de
rék csendőrt és bátor katonát tünteti fel szemünk előtt. 

2. Egy ellenszegülő ellen alkalmazott fegyvel'" 
használat. 

Gilt Fel'encz csendőr járőrvezető és Kozma Ántal 
pr. csendől'ből állott lovas jál'őr a zentai öl'sről f. év 
áPI:il ~~.én délután 1 órakor a 3. számú őrjárat le
portyazasa végett l'endes szolgálatba elindittatván 
25-én. a déli órákban a felső tanyákon portyn.zva 
~evesl Sándor földmívelő gazdától értesültek, mísze: 
~lnt ugyanazon hó 22-én birkái közül három darab 
lsmel'etlen tettes által ellopatott. 
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A jlU'{)r ezen feljelentés folytán rendes szolgálat't 
ll~egszn.kft,v{l, a tet.~e8 és lopott tárgy utáni nyom~. 
~!1,8t b~v zotte s eko~ben ért~sült, hogy a lopás nap
Jun Fa/tyol Ilnl'e, klshegyesI lakos, rovott előéletü 
Y~ ~~l~ e~;, köz{u:talmú egyén, kocsiján a felső tanyák 
k,ozot.t J:1l't: mIll k folytán a járőrben azon gyanu 
tnll1utlt, hogya lopást yalószÍnüleO' Fátyol Imre 
követte el. A járőr nyomozását Kishegyes felé foly
t~~va; útközbe~ több közártalmunál eredmény nél
kul kutatott s 19y este 9 órn.kor érkezett meg Kishe
gyesl'e, hol lóról leszállva, azokat, mint azt máskor 
is tenni szokULk, Hegedűs János kovácsmester istálló
jába bekötött~k. A járőr azután nyomozását folytatva, 
a kere ett Fa,tyol Imrét egy korcsmában, több tár
sával bOl'ozgatva, feltalálta ; Gut Ferencz csendőr 
Fátyol Imrét a korcsmából kihívta és felszólította, 
hogy kövesse lakására, mely felszóHtásnak az illető 
engedelmeskedett ugyan, de a járőrt útközben foly
ton a legdurvább szitkokkal és káromlásokkal illette 
azért, mert őt a csendőrök folyton zaklat j ák és hábor
gatják. A. laká "'boz érve, az utczai kis ajtón Fátyol 
elől ment be, utána Gut csendőr és mint utolsó Kozma 
pr. csenelőr következett. De a mint az udvaron benn 
voltak, a csenclőröket négy vad komondor rohanta 
meg, melyeket a tulaj don os, daczára a csendőrök 
felhivásának el nem szólított, sem másként nem csilla
pított. 1\Iinc1ennek daczára. Gut csendőr Fátyol mellett 
maradt, mÍO' Kozma pr. csendőr a komonclorokkal 
küzköc1ve kénytelen volt járől'társát61 elmaradni, mint
hogy őt az ebek az udvaron belől a kis aj tó mellé 
szon tották. 

Gut Ferencz csendőr fegyverét súlyba tartva él,té-
sére adta Fátyolnak hoO'y nála három darab lopott 

, lj 1 ' 
J
'uhot keresnek és felsz6lította ho!!y az nt varn.n 'v 'l' , lévő bÜ'kaakol ajtaját nyissa ki, J?1ely felszo ltaBl'l~ 
Fátyol azt f;elelte, hogy «(itten bIzony ~ercskealll 
nem fog az Uristen sem)) és ugyanazOll plllanatlmn 
Gut csendőrt megrohanva, jobb kezével III .llen l'a
gadta, baljával pedig fegyverét kapta el oly czélból, 
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hO(1Y azt, től Iv Cfy. Uut csel1döl' a támadót ma
"{tt;l ellöl-t, fl ft1gyverét 111indkét kézzel luegfogta, 
1 azon pillallatban Fátyol újból reá rohant és a 
f( CI 'Vl rt szin Lén kót kózv,el megfogta s azt a csendőr 
1- ;, 'ből ki cs 11\'fLl'ni ipctl'kodott. 

1~ v:'tlslÍcros pillnJnatban s miután Gut csendőr 
'r zt ho~y ellenfele testi erőben őt jóval fölül-
11lúlja. cse~(lől't{Ll'sát hivta segítségül, miközben fegy
v Jr~t rendkivüli testi ereiü támadójának kezeiből 
II hány O'vors és ügyes mozdulattal kiszabadította és 
llliuhí~ }"\ítyol újabb támadási szándékkal Teá rohanni 
nkfHt, támadóját egy jól irányzott lövéssel leterítette. 

1\Iinclez néhány pillanat alatt oly gyorsan ment 
végbe, hogy Gut csendől'nek sem döfő, sem vágó 
fe'~erének használatára, sem a segítségére iparkodó 

b. 
KOZ111a cRenclől' bevárására ideje neln volL 

Fátyol Imre rendkivüli testi ereje, vakmerősége 
és gonosz jelleménél fogva a környék réme volt s 
napirenden lévő erőszakoskoc1ásai mellett a legna
gyobb agyafurtsággal csalásokat is követett el. 1\tleg
lövetése után hozzá érkező feleségéhez a következő 
utolsó szavakat intézte: «Te ne láss, se ne hallj, se ne 
tnaj semmit)) ; ezen végrenc1elkezé8éből is eléggé lehet 
követke~detni bűnös üzelmekben gazdag életpályáj ára. 

l\Ieglövetése után végre még kiderült, hogy már 
előzőleg volt elhatározott szándéka, a járőr ellen va
lamely merényletet elkövetni. Ugyanis a zentai járáR 
főszolgabü'ói hivatala jegyzőkönyvileg értesítette a 
fegyverhasználati esetet kivizsgáló bizottsáO'ot, mi
szerint Fátyol bnre meglövetése előtt mint~gy néO'y 
héttel a szolgabirói hivatalban aZOll kérelmét adta 
elő, tiltassék Iueg a csendőr j ál'őröknek, hoO'y őt 
folyton ellenől'izzék, háborgassál-, mely kérele~llllel 
azo~ba~ a fő~~olgabil'ó eluta. ítván őt, egyidejűleg 
erkolcsos, becsuleteR életm6dra in tette. Az elutasítás 
f~löttl c1ühében azután Fátyol IU11'e a szolgabi1'6i 
hIvatalban nyilvánosan a következő szavakat mOll

dotta,: «hát ha ne111 segítenek, Il1aJ' fl seO'ítek én III aJ' tI 
é ' , fO' 

II lS nla~t ogoI·, tenni» . 
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A következmények bebizonyították, hogy nem rajta 
mllit gonosz szándékának megva16sftása. 

Birálat alá véve a járőlo eljárását, látjuk, hogy a 
járőr a csendőrségi szolgálati utasítás 47. §-át mel· 
lözve, magával Fátyol Imre házához bizalmi egyént 
llem vitt s ezen elővigyázati rendszabály mellőzése a 
járőITe érzékenynyé vált, mig ha ez megtörténik, 
akkor ezen bizalmi egyén a tulaj donképeni házmo
tozn,s megkezdéseig vagy a támad6 ebeket tartotta 
volna távol és akkor a csendőrök nincsenek kény
szerítve alTa, hogy egymástól el válj anak, vagy pedig 
Gut csendőr mellett maradva, a válságos pillanatban 
neki lehetett volna segítségére. De másrészt dicséret
tel kell kiemelni Gut Ferencz csendőr bátor maga
tartását, ki a legválságosabb pillanatban is meg
tal·tva lélekjelenlétét, megmentette fegyvere becsüle
tét. Meg kell még jegyezni továbbá azt is, hogy Gut 
Ferencz csendőr, midőn Kisbegyesen Fátyol Imre 
felkutatására in(hlit, ismerve ennek fölötte veszélyes 
voltát, tárkaloabélyának töltényürébe egy töltény t he
lyezett s ugyanazt tétette járőrtársával is, - azt hisszük 
ezen elővigyázat legalább részben hozzájárult a kocz
káztatott fegyverbec8ület és csendőrélet megmenté
séhez. 

Végre pedig Gut Ferencz csendől'ről kell még rö
viden megemlíteni, hogy úgy a fentebb elmondott 
esetnél, mint Barna Péter veszélyes közártalmúnak 
ugyancsak általa történt, a mult évi zsebkönyvben 
tárgyalt agyonlövésénél magát vitézül és derék csend
őrhöz illő módon viselte. 

A cselJldőlJ~legénységnel,~ po7g(íri S1tol
gálatbalJl való all~aliJna1t(ísa. 

Bizonyára életl!e vágó kérdés a csendőrlegénység
nél, ha a katonaI és elvállalt csendőrséO'i kötelezett
ség után a törvény által számál'a biztosltott J' oO'O'al ki-

/, , él' k bo' vanvan. nl, a evésbé terhes polgári szolgálatba ki-
vánkOZIk és az átlépést akként eszközölheti, bogy st 
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már lllegszerzett lJyngclíj igényét - ha csak egy-két 
napig tartó ruegszakítással is, el ne veszítse; más
felől pedig már jó eleve tisztában van, hogy tehet
sége és végzett iskolái alapján mily állásra számít
hat, minő eljárást kövessen, hogy igéuyét biztosítsa 
s ennek alapjá,n ~"'olgál'Í alkalmazást kapjon. A legény
ség ezen fontos érdekének szolgálni, az idevonatkozó 
törvényt és szabályokat oly alakban és akkora terje
delemben ismertetni, hogy abból minden szükséges 
tuLlni való könnyen megérthető legyen, ez tüzetett ki 
jelen dolgozat feladatául, annál is inkább, mert gyak
ran történik, hogy altisztek oly polgári állásra vágy
nak, melyet a törvény szerint el nem érhetnek vagy 
próLagyakorlat végett 6 havi szabac1ságTa számítanak, 
mely Ineg sem illeti őket. Ily esetekben a szabályo~ 
nem pontos ismerete - ha az illető számításaiLan 
csalódva látja III agát - elégedetlenséget szül; elég 
ok tehát arra, hogya csenc1őrségi zsebkönyv ez irány
ban útmutatóul szolgáljon, de csak is {ümutatóul, 
Inert mi sem áll távolabb, mint azon szándék, mintha 
jelen sorok a legénységet buzdítani akarnák polgári 
szolgálatba átlépni, sőt ellenkezőleg minden csendőr
től feltételeztetik annyi llyugoc1t megfontolás, hogy a 
katonai és polgári élet nyujtotta előnyöket és nehéz
ségeket saját egyéniségéhez, hajlamaihoz, családi, 
egészségi és pénzviszonyaihoz lllérten biráini képes 
leend. 

1. Igényjogosultság. Az altisztek és c. ellclőrök pol
gári alkalmazásttt Magyarországon az J 873. évi II. tör
,ónyczikk és ennek foganatosítástl.l'a a lll. kir, hon
vÁdehni nliniszteriulll által 1 7:3. évi 1:i:J66/IV. SZ!ÍUI 
alatt kiadott utasítás 8zabályoz7.a. Ezek szerint azon 
altisztek és csendőrök, kik a. hac1sel'egben, haditenge
részet-, hOll' úcIség- vagy csendörséguél telje~ 12 évig 
seLből leo'al{tbL (. évig mint altisztek szolgálta.l· és 
lna!5:tvisel:tükl'ől kt,tll'l'ZŰ JJl in/ítiíttf.c;se/' bírnak, igényt 
nyornek arra, hogy akár polgari közszolg{tlatball, al~ár 
a~ állam által segélyezett v:1snti vagy gözhajóz(Lsi 
vállalatoknúJ ú,lland()un alkalnlaztass:111al·, 
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A csendőr, ki tizedesi jelleggel bír, altisztnek tekin
tetik, tehát rövidség okú.él't ezen dolO'ozatLall csak az 
«altiszt» kifejezést hasznáhLnc1jnk. A ;zimzetes alti zti 
minőségben töltött idő is beszámíttatik a nyolcz évbe 
ellenben a tettleges szolgnJaton kívüli vagy fl, tarta: 
lékban töltött idő a 12 évbe nem számítható be, de a 
tartalékba történt áthelyezés megszakítást nem kél ez, 

Azon altisztek, kik az ellenség előtt vagy a köz
biztonsági szolgálatban sé1'iilvén meg, katonai szolo'á
latra ugyan képtelenekké váltak, de polgá,ri hivata
loknál még alkalmazhatók, tekintet nélkül szolgá
lati idejükre épen olyan igénynyel birnak, lllÍntha 
tizenkét évjg tettleg szolgáltak volna. 

2. Elnyerhető szolgálati állomások. A kOl'm5.uy 
által épen az 1873. évi II. törvényczikből kifoly lag 
intézkedés van téve, hogy az igényjogosult alti "zt k 
részére a polgári hatósagok fenntartsanak bizonyo~ 
szolgálati álloluásokat; azaz a fenntartott állomfl.. ok 
betöltésénél az igényjogosult altisztekllek mús kérel
mezők felett elsőbbségi jog biztosíttatik. 

Ezen fenntartot.t áUolnások a következők: 
a) minden hivatalszol[jai és alsóbbrend"; fdri."yd "eJi 

állomcls a közös és a m. kir. miniszterÍlllllokuál fl, 

horvát-szlavoll országos kormánynál, a fiumei királ, i 
kormányzóságnál, a magyal' államban létező ö ... z 
törvényszékeknél, biróságok- és egyéb hiva.tn.loknál 
fegy- és más intézeteknél, melyek egészben vagy rész
ben államköltségen tal'tatnak fenn; 

lJ) felel'észe ugyanezen állolnásoknak a Vn.l'ID g. ék-
nél (köztörvényhatóságoknál); . ' 

c) hivatal· és iroclaszolgai, als6bb l'ouclií f IVl ,yíz l 

és kezelési szolO'álat körébe tartozó áll lUÍLS l- ~Z o , 

állam áltn.l javac1ahnazott vagy biztosított, va nt], z-
hajózási és egyéb vállatol-núJ, lnég .p. dIO' II III . I}, 
azoknál, melyek jövőre ellgedólyeztotul foglln,k lmll 'lll 

a mú,r jelenleg lneglevőkuél is, III l. r·k nlaI' '~ml n· 
lyaik., ellgec1éJyoknl:lnya.ikllfLl f( g\~:L Vll.r 0', ..1>-
képen kijtelúzve vaulln.k CL szolO'{~ll},ti IUl lll'" k b t >1-
téSÓllól kiszo]g:'dt, altiszt, li: t fj,ry.I( luh ' l Ili. 
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A megelö~őleg a), b), c) pontok alatt elősorolt ha
tóságok, törvényszékek, bírósági és egyéb hivatalok, 
intézetek és vállalatok azon alsóbbrendű hicatalnoki 
állomások betöltésénél, melyekre m[tr fizetésben levő 
kebelb~li hivatalnokok elő nem léptethetők vagy 
nyngclíJttso k nem találtatnak, kötelezve vannak az 
igényjogosult és teljes képessé[/iiket kÍlnutató altisztek
nek más pályázók felett elsőbbséget adni. 

A törvény ezen intézkedése (5. §. első bekezdése) 
csak is olyaltisztekre értendő, kik hivatalnoki állásra 
jogosító igazolványnyal vannak ellátva. 

Ugyanezek a rendőrségi és pénzügyőrségi állomá
sok betöltésénél is hasonló előnyben l'észesülnek. (5. §. 
második bekezdése.) 

3. Igényjogosultsági igazolvány és annak meg· 
szerzése. Azon altisztek számára, kik valalnely fenn
tartott (polgári) szolgai vagy hivatalnoki állomáq 
elnyerésére a tÖl'vény értelmében igényt szel'eztek, a 
honvédelmi miniszterium igazolványt állít ki, mely
ről ugyanott jegyzék vezettetik s nlelyben világosan 
ki van mondva, hogy az altiszt milynemíí. polgári 
szolgálatra bír igénynyel és ezen igény mely évben 
szűnik meg. 

Igazol vány négyféle állíttatik ki és pedig: 
a) fekete nyomású vörös alapon oly jogosultak 

számára, kik 37. életévüket lnég nem töltötték be és 
nem hivatalnoki, hanem egyéb fenntal'tott állomásra 
tarthatnak igényt; 

b) fekete nyomású zöld alapon, az épen most elnlí
tett jogosultak számára, de a kik 37. életévüket már 
betöltötték: 

c) kék nyomású vörös alapon, oly jogosultak számára, 
kik 37. életévitket még nem töltötték be és hivatal
noki állásra tarthatnak igényt; 

cl) kék nyomású zöld alapon ugyan ily jogosul
tak számára, de a kik 37. életévüket már betöl
tötték. 

A 45. életévnél ülősebbeknek semminem"ü igény-
j ogosultsági igazol" áuy nem adatik, 

'14'" .,' 
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Az igazolvú,ny elnyerésére ~zü.kségeB eljárás abban 
á,lt hoO'y a. tettleges szolgálatban már nem álló, üe 
igénynyel biró altisztek a tartózko(~ási he~yükböÍ'lleg
közelebb eső honvéd gyalogezred kwgéBzltö pari1llCS
noksáO'ú'hoz fordulnak, ellenben a tettleges szolgálat
b:1.n l~vő csenc1őrlegénység a kihallgatásnál kéri az 
igényjoO'o"ultsági igazolvány kiszolgáltatását, mely 
kéré~· ~z ör::,parancsnok.. ág által szolgálati úton a 
SZil'llypal'ancsnok ághoz terjesztetvén fel, ahboz még 

csatolandó: 
1. az illetőnek sajátkezlí. pl'óbairása; 
2. orvosi bizonyítvány, hogy polgiri szolgálatra al-

kalmas, roelynek honvéd- vagy katona-orvos által ki
állítva, vagy ilyen által legaláblJ is láttammwa kell 
lennie (1. 1873. II. t.-CZ. 18 ... ); 

3. i~kolai bizonyítványok oly folyamodóknál, kik 
az aláhb részletezenc1ők szerint hivatalnoki állásra is 
igényt ta,rthn.tnak; 

4. bejelentendő az illetőnek szálnolási képessége; 
5. bejelentendő, hogy a folyamodó mely napon 

született éR végül hogy 
6. szükség esetén képes-e és minő pénzösszeget biz-

to íték gyn.nánt letennj. 
Az örsnek ilyképen felszerelt jelentése alapján a 

.. zárnyparanc~nokság megvizsgálja az igényt és a minő
sitvényi beadványt szerkeszti minden egyes folyamo
dóról, melynek alapján a honvéc1elmi miniszc.erium
tól az igazolvány a jogosultnak szolgálati úton le
aclatik s melyre ez sajátkezüleg a nevét és l'endi foko
zatát egy kijelölt helyen l'ávezetni t.al'tozik. 

4. Megkivántató iskolák és minösültség az iga
zolvány elnyerésére. Nemcsak tettleges l(atouai 
(csenc1örségi) szolgá.latban töltött 12 év 8 abból S 
mint altiszt szükséges arra, hogy fl, cselldől'legélly ég 
igényjogosultsági igazolvú,nyt nyerjen, hanem a tÖ~· 
vény 1. §-n azt is követeli, hoO'y az illető ked l'l,zr'í /l/l-

n(J.~ítL'éHyn!Jel is birjlln s ennyi °aztú'n elég, hogy szol
gaI vagy alsóbbrendű felviO'yázói állásra jogosító 
igazolvú,nyt kaphasson valaki~ 
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Egészen más szempont alá esnek azok, kik hiva
talnoki állásra tartanak igényt, 1nert ezeknél a most 
említett két feltételen kívül <1 korábban végzett isko
lák is tekintetbe veendők. 

Sokan azt hitték, hogy a csendőr-altiszti iskola 
vagy 1-2 gylnnasiális avagy reáliskolai osztály el vég
zése őket feljogosít ja arra, hogy hivatalnoki állásra 
igazolványt nyerjenek, de Telllényükben csalatkoztak, 
mert a köztisztviselők minősí tésél'ől szóló 1883. évi 
L törvényczikk a legkisebb hivatalnoki állás elnye
résére is legaldlJb 4 gymnasiális, reál- vagy pol
gári iskolai osztály sikeres végzését követeli s ez azon 
mérték, mely lnindenkitől lllegköveteltetik s mely 
már a szárnyparancsnokságnál tekintetbe vétetik, mert 
első sorban már aszárnynál döntetik el, hogy vala
mely altiszt a minősítvényi beadványban hivatalnoki 
vagy nem hivatalnoki állásra jogo ító igazolványra 
hozassék-e ajánlatua. 

Csak azon altiszt nyerhet hivatalnoki állásl'fl, jogo
sító igazolványt, a ki legalább 4 gymnasiális, reál
vagy polgú'ri iskolai osztály vagy a három osztályú 
felső népiskola végzéséről legalú,bb el é[Jséges bizonyít
ványt képes feltnntatni. 

Tájékozú's végett legyenek itt azon polgári állá ok 
felsorolva, melyeket az előbb ellllHet.t 18 3. évi I. 
törvényczikk értelmében hivatalnoki állásra jogosító 
igazolványnyal ellátott oly altisztek nyerhetnek el, 
kik 4 gymnasiáliA, reál· vagy polgári iskolai osz
tályt sikeresen végeztek. 

1. Fogyasztási ac16tiszt, sótál'nok, sólJivatali ell eu őr, 
illtt,zsat.iszt vagy hivataltiszt. 

~. J\Iindell n.llalui V:1gy nlegyei hivatalnak, j og
iigyi és alapítvúnyi igazgatóságuak segédhivatali alkal
III az ott j a. 

:J. DoháuybevtÍltfLsi hivatalnok, t. i. felügyelő, kezelő 
és tiszt. 

4,. Fogh:tzfelügyolő , 
5. Zálogházi alH6bb tisztviselő. 
A felsorol t alkaltnazások reuuszel'int csak a l 'g-
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alsóbb fokban ÓH 111egelőző próbagyakorlat után nyer
h tők el. 

5. Megttresedett helyek hirdetése és pályázat 
azokra. A honvéc1elmi luil1iszterium «Pályázati hir
detruálly)) CZÍlll alatt it1őnként és renclesen a honvéd
ségi Rendeleti Közlönynyel egyidejüleg nyomtatásban 
tudatja, hocry igéllyjOgosultsági igazolvánYllyal ellá
tott altisztek számára minő szolgálati állások jöttek 
üresedésbe. Ezen «pályázati hirdetmény» -ek szolgálati 
úton a csendőr-örsökkel - hol igazolványnyal ellá
tott egyén van - közöltetnek. 

Az igazolványnyal ellátott altisztek vagy egy -
már megitresedett - helyre pályáznak vagy pedjg 
valamely Dlég nem üres helyre kivánhat ják előjegyez
tetésüket. 

1\lindkét esetben saj átkezü folyamoclványaikat meg
irják és pedig azon hatóság, vállalat vagy hivatalhoz 
czimezzék, 11lely a megürült hely betöltésének jogával 
fel van ruházva vagy a melyet a kinevezési jog meg
illet; ezen folyamoclványhoz az elnyert igazolvány, 
továbbá egy orvosi bizonyítvány esetleg felsőbb isko
lai vagy külön képesítési bizonyítvány csatolandó. 

Oly egyének, kik már nem állanak tettleges csend
őrségi szolgálatban, ezek folyamo,lványaikat közvet
lenül azon hivatal, vállalat vagy hatósághoz nyuj t
sák be, lnelyet a megüreseclett hely betöltésének vagy 
a kinevezésnek joga megillet, de a folyamoclványhoz 
nem csak az igény j ogosultsági igazolványt és orvosi 
bizonyítványt, hanem állandó tartózkodási helyüknek 
községi előljárósága által kiállított erkölcsi bizonyít
ványt is csatoljanak. 

Ugy a folyamodvány valamint mellékIetei is az 
1873. évi II. törvényczikk 18. §-a értelmében bélyeg
mentesek. 

Ha valamely, igazolványnyal ellátott egyén egy
idejüleg két-hárolu helyre akar folyamodni, akkor a 
folyamodványnak mellékleteit bu'óságnál vagy köz
jegyzőnél hitelesített másolatok képezik annyi pél
dányban, a hány helyre folyamodik, de jól megj egy-
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zendő, hogy az igazolványnak luásolat{l,ra is nevét az 
igényjogosult snjátkezüleg írja. 

N eln egy ll1egüresedett helyre, hanem csupán elő
jegyzés végett folyamodók az illető hivatal által vét
jegyet kapnak, hogy folYalllodványnk beérkezett és 
előjegyeztettek ; ezen vét j egygyel egyiclejüleg az iga
zolvállyukat is visszaka11ják. A vétjegyekre a már ke
rábban előjegyzett folyamodók száma is ráirandó. 

6. Kinevezettek behivása, próbagyakorlat és erre 
szabadság. A fentartott szolgálati állomásokl'a csak 
törvényes igénynyel biró altisztek alkalmazhatók, ki
véve ha ny folyamodó nincs. Az egyenlő törvényes 
igéuynyel birók közül a szabad választás az arra hiva
tott hatóságnak fennhagyatik, de ezzel szemben fenn
marad az igény j ogosult altiRzteknek is panaszlási 
joguk, ha tapasztalnák, hogy a számukra fenntartott 
szolgálati állomások a törvény határozata ellenére 
töltettek be. Ezen panasz irásban és szolgálati úton 
adandó elő és azon miniszteriu1l1boz czimezendő, mely 
alatt az illető állomást adományozó hivatal áll. 

A folyamodó altisztek a fenntartott szolgálati állo
másoknak rendszerint csak legalsó fokozataiban alkal
maztatnak,e nincs kizárva, hogy az állomással ren
delkező hatóságok kiilönös figyelemmel legyenek oly 
folyamodókl'a, kik kitünő katonai szolgálat, kitünő 
magaviselet vagy tulajdonságuk folytán különösen te
kintetre méltók és jobban dijazott állomásban részesít
tessenek. 

A tettleges szolgálatban álló altisztnek valamely 
polgári állásra való behivása és a kinevezési ,okmány 
kézbesítése a csendőrkerület.i parancsnokság útján 
történik, mely a kinevező hatósággal közvetlen leve
lezésben áll és intézkedik az alti ~ztnek csendőrszolgá
lat alóli fehnentése és útba indítása iránt, feltéve, 
hogy az illető ·hajlandó is a neki adományozott állo-
mást elfoga<1ni. __ 

1fiután szánlos esetben tapn,sztaltatott, hogy pol
gári alkalmazásra jogosító igazolványnyal ellátott 
altisztek közül sokan azon polgári szolgálati állomást, 
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melyre saját kérelmükre történt előjegyzés avagy 
pályázati kél'vényük alapján ncveztettek ki, nonl fo
gac1ták el, a lll. kir. honvédelmi luiniszter úr Ö N agy
méltóságft 18 R. évi november hó 29-én 45109/X. RZ. 

a. kelt kÖl'l'enc1eletével (lásd Rendeleti Közlöny 59. sz. 
18· 8. éyböl) szükségesnek találta elrendelni, hogya 
törvényes igénynyel biró altisztek a legkomolyabban 
figyelmeztessenek, miszerint a fenntartott szolgálati 
állomásokért meggondolatlanul ne folyamoc1.ian~1k,
s ha folyamodtak, a nekik ennek alapján adoluányo
zott állomásokról meggonc101a tlanul le ne mondj anak; 
mert különben azon eshetőségnek teszik ki luagukat, 
hogy egyfelől a polgári hatóságok és intézetek, melye
ket a pályázók közti szabad választás joga törvénye
sen megillet, - ba más igényjogosult altiszt jelent
keznék, - valamely szolgálati állomás elnyerése iránt 
hozzájuk bcnyuj tott újabbi folyamoc1ványaikat figye
lembe venni ne111 fogják; másfelől a kellően nem iga
zolt lemonc1ási esetben, az 1873. évi II. t.-cz. 17. sza
kaszának a) pontja értelmében a honvédelmi minisz
ter a IClllonclást önkéntesnek tekintvén, az illető al
tiszt törvényes igényét megszüntnek fogja nyilvá
nitani. 

Akár végleges, akár ideiglenes az altiszt alkalma
zása, ő a csendőrség élelmezése és kötelékéből teljesen 
kilép, még pedig azon nappal, melyen új szolgá
lati állását elfoglalta vagy a szolgálati esküt letette. 

A végleges alkalmazást nyert altisztek a csendőr
ségtől végelbocsátó levelet nyernek, ha a katonai 
kötelezettségnek eleget tettek, ellenben az ideiglenes 
alkalmazást nyert altisztek ezen viszony tarta.uH1.ra a 
tényálladék kifejtése mellett az illetékes honvédezr a 
nyilvántartásába helyeztetnek át. 

A népfelkelési kötelezettség selU a végleges, SOlU 

az ideiglenes polgári alkalmazás által neru érilltetilL 
Ha a betöltendő állomás sajtLtos tennészeténél fOgV:1 

mulhatatlanul szükséges, akkor hivatalnoki ls '((kl~ 
n:yen állásra jogosító igazolványnyal ellátott l1lt.itjztek
nek van igénye arra, hogy próbagy~Lkorlatra, Tagy 
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külön szakmábani képesítés végett legfeljebb hat hó 
tartamára a cseud<'irségi illetlllények teljes élvezete 
mellett szabaclsú,got nyerjenek, ha különben a próba
képeni szolgálat idejére fizetés nem. jál'na. Ezen altisz
teknek zsold és szolgálati pótdíj, továbbá elszálláso
lási, tömeg és uta~ási illetékeire, végül szabadságolási 
igényeil'e nézve a csendőrségi szervezeti utasítás 
31. §-a, továbbá a csenc1őrségi illetményszabályok 
24. :. Bd pontja tartalmazza a részletes határozvá
nyokat. 

A hat havi szabadságot szolgálati úton az igazol
vány csatolása mellett kell kérni és egyidejüleg jelen
teni, hogy az igényjogosult mely hivatalnál óhajt 
pró bagyakorlatot tenni? 

1VIagától értetőc1ik, hogy a nem hivatalnoki, hanem 
más szolgálatokra jogosító igazolványnyal ellátott 
altiszteknek megelőző próbagyakorlatra nem lévén 
szükségük, hat havi szabadságra sincs igényük; ma
gától értetődik az is, hogy a hat hó a legvégső határ, 
lnelynél többet semmi szin alatt selU szabad kérni, 
ellenben minden jogosult kötelezve van a 6 hónap
ból csak annyi szaba(lságot igénybe venni, a mennyi 
a próbagyakorlatra okvetetlen szükséges. 

Hivatalnoki állásra igényt tartó altisztek, kiknt'k 
azunban iga.zulvdJl.'}uk még nincs, tettleges szolgálati 
idejük tizenkettedik évében szaba,elsú,gr,1 bocsátbatók 
oly czélból, hogy valaluely polgál'i áll(t.sra a netán 
szükséges vizsgát letehessék vagy a vizsgára előkészül
hessenek, illetve próbaszolgálatot teljesítbessenek. E te
kintetben a m. kir. honvédelmi nlÍnisztel'ium egyet
értőleg a cs. és kir. közös hatlügYluiniszterit1ll1u1al 
1889. novernber 1 G. kelt 44285/X. szálU alatt akként 
intézkedett, hogya 12-ik tettleges szolg[tlati évükbeu 
álló és igazolvtl.nynYl1l még el neIll látott, <le hivat.n.l
Doki állásra igéuyt tartó alti8ztek próbaszolgálatn1 
bOcAátú'sukat Lánnely polgári szaklllállál irn.sbeli folYI1-
modváuyban kérheRsék, melyhez a folyamod6nak 
pr6bairása, iskolai bizonyítványa és testi épségél'ől 
szóló orvosj bizonyitv,tnya, a szál'nyparancsnoks~tg ró-
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széről pedig az allyakönyvi lap, minősítvényi táblá
zat és büntet.ési lap másolata csatoHatván, a folyamocl
vány a honvétlelmi llliniszteritunhoz terjeszten<lő fel. 

7. Az igazolvány visszavétele vagy elvesztésé
nek esetei. A fellntartott szolgúlat.i állomisok elnye
résére való igény vagy a hiva.talnoki és felvigyázói 
helyek betöltésénél biztosított előny a következő ese
tekben szünik meg: 

1. ba arról az illető önként lemond, mely esetben 
az igazolvány egy jegyzőkönyv felvétele mellett bevé
tetik és mindkettő a ill. kir. honvédelmi miniszterium
hoz feltel'jesztetik, 

~. bünfenyítő itélet folytán, melylyel a törvény ere
jénél fogva állami és közhivatalok viselhetésének 
elvesztése jál' s 11lely esetben a biróság kötelessége 
az igényjogosultsági igazolványt bevenni és az itélet 
hiteles másolatával együtt a bonvéc1elmi minisztel'ium
hoz beküldeni. 

3. Az életkor 45-ik évének betöltésével lninc1en, 
az állam által lHjazott szolgálati állomásra nézve, 
midőn az igazolvány is bevétetik. 

4. Az életkor 37. évének betöltésével minden egyéb, 
nem az állam által fizetett szolgálati állomásokra 
nézve, mely körülmény az igazolvány első lapján vi
lágosan ki van téve. 

Ha jgazolványnyal ellátott altiszt akár tettleges 
szolgálati ideje alatt, akár a polgári életben elbaI, a 
hagyatékot tárgyaló parancsnokság vagy hatóság az 
igazolványt bevenni és a honvédelmi miniszteriumhoz 
felterjeszteni tal'tozik. 

Az igazolvány elvesztése a szárnyparancsnokságnál 
(nem tettleges altisztek részéről a nyilvántartó hOll
véd parancsnok~ágnál) az elvesztés körülményének 
kifejtése mellett bejelentendő, hogy a megsemmisítés 
iránti intézkedések lllegtétessenek. Ha a megtörtént 
nyomozások ereuményéhez képest új igazolvány kiszol
gáltatását határozza el a honvédelmi miniszterium, 
akkor azt új folyószám alatt ki is adja. 
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Ef/Y pén~tá/JJlol)ási eset h~i1'tyo'llto~á8a. 

Az 1889. év (~eczenlber hó 22. és 23-ika közötti éjjen 
Szegeden I{átal Istvánnak a Széchényi-téren, közvet
len a városháza közelében, a Zsótér-féle épületben 
lévő czipész-boltját ismeretlen tettesek álkulcscsal 
kinyitották és körülbelül 25 pár különféle női és 
férfi topánt elloptak; ezen bolthelyiségben a válasz
falat, mely a :l\laár Gyula lutri és clohánytőzsde he
lyiségét választotta el, ugyanazon tettesek áttörték, 
ez utóbbi bolthelyiségbe az így nyert áttörésen át 
behatoltak, annak az utczára nyíló ajtaját a závár
ban belülről benthagyott kulcscsal kinyitották és az 
ott elhelyezve volt Wertheim-féle pénzszekrény t ki
hengedtve, a ház előtt 'várakozó kocsira feltetté k és 
elvitték. 

A szekrényben 500 forint készpénz, tetemes meny
nyiségű ezüst ev;' eszköz, egy értékes, három gyémánt
kővel diszített arany karperecz és körülbelül 18,000 
forint értékü értékpapir volt elhelyezve. Tettesek ez 
alkalommal még mintegy 150 forint értékü szivar
árút is vittek magukkal. 

A városi l'endől'ség a helyszíni szemlét megej tvén, 
a nyomozást megindította, melynek során az ellopott 
pénzszekrény t feltöl've a « l\:Iakkosll -erdő felé vezető 
út szélén, trágyával befödve 11legtalálta. A pénz
szekrényben a 18,000 forintot kitevő értékpapirok a 
tettesek által visszahagyattak. Ugyanazon helyen egy 
jobb kézre való egy-ujjas gyapjú-keztyű is előtalál
tatott. 

A rendőrség az eddig szerzett tapasztalatok után 
indul va azon véleményt táplálta, hogy a betöré es 
lopást vagy szegedi felsőtanyai közártalmúak követ
ték el va.gy pedig a gaztetteiről hirhedt dorozsmai 
illetőségű Bozsa Zakhár kisteleki czinkostársaival 
együttesen hajtotta végre, mely föltevés téves voltát 
azonban igazolta az ez irányban vezetett nyomozás 
telj es eredménytelensége. 

Tyll László főhadnagy, szegedi szakasz-parancsnok, 

• 



a rendőrség által az esetről értesítve a helyszini 
sze1lllét 1llegtartván, azon lneggyőződésro jutott, mi
szerint a szó ban forgó betöréses lopást e téren ta
pasztalattal, szakl1vatottsággal bíró gonosztevők kö
vették el; tehát oly il'c1nyLan inL1ította meg mükö
c1ését, hogy a tetteseket a notorius gazemuel'ek 
között kezdte kutatni. 

Tyll László főhadnagy, ki hivatását nemcsak elő
szeretettel tölti be, de szakértelemmel, igazi buzga
lommal rnilkötlik a közbiztonsági szolgálat tel'én, ez 
alkalomnutl is bebizonyította jeleR nyomozási képes
ségét. 

Ugyanis már előzőleg neszét vette annak, hogy a 
Geigel'-féle negyechnilliós lopás tettesein kívül a vidé
ken még egy másik banda is szervezkedett, mely 
pénztál'lopásl'a törekszik s szorgos utánjál'ás útján 
megtudta, hogy ezen bantla tagjai közé Farkas Já
nos hód1llezővásárhelyi és Bartncz József szege(li ille
tőségü pancsovai lakos, hirhec1 t betörök is tartoznak, 
Ezen egyének a Geiger- féle negyedmilliós lopás b11n-
esetének tárgyalásakor a kir, törvényszék tárgyalási részt 
termében igen gyakran voltak j elen. haza 

Tyll László főhadnagy szóbeli in(Htványára a sze- órak 
gedi l'enclőrfőkapitányi hivatal a hódmezővásárhelyi An 
rendőrkapitányságot táviratilag megkereste aziránt, felé 
puhatolná ki, vajj on Farkas János a betörés éjj eIén 
otthon volt-e vagy nem, mely megkeresésre azon 
távirati értesítés érkezett vissza, hogya szóban forgó 
egyén a jelzett éjszakát otthon töltötte és elTe vo
natkozó alibijét minden kételyt kizárólag beigazolta, 
mely körülményről a rendőrség Tyll főhac1nagyot 
értesítette, kijelentvén egyszersmind, hogy gyanúja a 
bűntett elkövetését illetőleg egyáltalában senkire sincs. 

Tyll főhadnagy ezek után megkezdte müködését s egy 
legelőször is kiszállt Doro~smára, a hol szelllélyesen Mt, 
meggyőződött, hogy Hozsa Zakár a rendőrség által 
a ,betöl'és elkövetésével alaptalanul gyanusíttatott. 
lVleg ugyanaz nap Ya.~U'is tleczember 23-án Hód
mező· V ásárhelYl'e utazott és a rendőrség ellenkező 
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állításával szemben luegállapította, miszerint Farkas 
János a betörés éjjelén nem volt Vásárhely t, de 
megtudta nlég azt is, bogy a többször megnevezett 
Far)ulJs János Bartucz Józseffel az ottani « Szarvas» 
vendéglőben a közelmúltban találkozott. 1'yll főba/cl
nagy ottani mílködése egyelőre kimerÍtve lévén és 
miután az őrsparancsnokot Farkas Jánosnak figye
lemmel való kísérése iránt a kellő utasításokka.l el
látta, Szegedre vis .. zautazott. 

Deczember 25-én Tyll főhadnagya szegem rendőr
főkapitánytól egy renc1ől't kért, a ki Bartucz J ózs~fet 
ismeri, mely czélból N agy Ernő rendőr lett rendel
kezésére bocsátva és miután Szabó András szegedi 
örsbeli csendől't maga mellé vette, elindult a gyanu
sított kinyomozására. 

Deczember 27-én a nyom Szabac1kára vezetett, itt 
a helyi rendőrség igénybe vételével a legszorgosabb 
kutatás ejtetett meg, - azonban eredmény nélkül. 
Tyll főhadnagy ez el'edménytelen nyomozás után 
akként comLinált, hogy Bartucz a lopásból reá eső 
l'észt val6sziniHeg kivette és a karácsonyi ünnepekre 
haza utazott Pancsovára; tehát 28-án reggel négy 
órakor SzaLac1káról, a nyomozást folytatandó, Szabó 
András csendőr és N agy Ernő rendőrrel Pancsova 
felé utazott. ThIinthogy azonban Zimonyba megkésve 
érkezett és a nagy jégzajlás miatt a Dunán este át
kelnie IAhetetlen volt, ugyanott lneghá.ltak. 29-ikén 
reggel öt órakor az utazáqt folytatva, <1élelőtt kilencz 
ól'u.kor ranc8ovál'3. megérkezett, a keresett utáni 
nyomozást azonnal megkezJette és két órai szorgalulas 
111unka után Bal'tucz József m{u' letart6ztatva őrizet 
alá vétetett. 

A letartó7.tatott lakásán megej tett házkutatú,s 801':111 
egy akkor levágott sel'tésnek húsa, zsírja, egy új ka
Lit, egy új sal)ka, egy pár új csizllla találtatott elő, 
mely tárgyak honnan szerzése iránt Bal'tncz és fele
s6ge kikél'ueztetvén, 11 nyert feleletekből luegel'ösítést 
nyert azon gyanú, hogy benne 11 s~,egedi pénztctl'
lopás egyik tetteAe lett letartóztatvl1. 
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A folytatólagos nyomozás során megállapittatott 
még, miszerint Bartucz a lopás idej e óta 31 forint 
adósságot fizetett, a sel'tést is ugyanazon idő óta 
vásároita 37 forintél't készpénz fizetés lnellett, to· 
vábbá hogy Bartucz a lopás éjjelén 8zegeden volt és 
hogy a nála előtalált útlevél1el másnap azaz deczem
ber 30·án, Szerbiába akart utazni. Ezek után letar
tóztattatott, a nélkül hogy az okról értesíttetett volna, 
Szegedre kísél'tetett, hová 31-én megérkezve a város
ház bÖI,tönébe záratott, de Tyll főhadnagy által még 
ugyanaz nap délután behatóan kikérdeztetett, a mi 
azonban eredményhez egyelőre nem vezetett. 

A letartóztatott makacsságának és agyafurtságának 
jellelllzései.U felemlftjük, miszerint a rendőrségi jegyző, 
ki az öt órafolyásig tartó kikérdezésnek tanúja volt, 
ezen kikérdezés befejezése után Tyll főhadnagynak 
kijelentette, miszerint a tapasztaltak után határozott 
meggyőződése az, hogy Hartucz a szóban forgó 
pénztár-lopásban neIn bünös. 

1890. január l-én a kikérdezés folytattatván, gya
nusított előadta, hogy ő deczember 20., 21. és 22-én 
éjjel-nappal mindig lVlakón tartózkodott egy háznál, 
melyet bár megmutatni képes, de a tulajdonost meg
nevezni nem tudja; ennek folytán január 2-án Szabó 
András csendőrrel Bal'tucz lVlakóra szállítandó, a 
vasú.tho~ kísértetett, hol Tyll főhadnagy megmagya
rázta neki, hogy terve nem fog sikerülni, mert majd 
ott, midőn a házat megmutatja, oda be nem megy, 
hanem a városházánál kell neki megmagyarázni, 
milyen ember azon házban lakó, és több egyén lesz 
Makón elébe állítva, kik közül az illetőt ki kell vá
~asztania; s ekkor, midőn már Makó ig a jegyek meg 
IS voltak váltva, odanyilatkozott, hogy ő nem Makón, 
hanem Kisteleken volt Becski és Nemes hirheclt köz
ál,talmúaknál. Kistelekl'e szállíttatván tehát, ott az 
általa megnevezett tanúkkal szembesittetett, de azok I 
valótlannak bizonyították Bartucz állítását. Ezután 
belátva, hogy czélt nem érhet, kijelentette, hogy 
megmondja az igazat: folyó hó ~~-én éjjel Szegeden 
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Farkas János, id. Dudás János, ifj. Dudás J{t,uos és 
Ő, a Zsótér-ház alatti betöréses lopást közösen követ-

, t.ék el oly fonnáu, hogy arra n8zve lnegelőzőleg Fa.r
kaR Jánossal megú,Uapojvn" ez t[tnmival a Vuclás 
Jó,nos kocsijú,n kót lóval szombaton délután l\T akón 
át a Tiszán, a szegedi hic10n keresztül jöttek, ö a 
hiclfőnél várta, őket és így azon éjjel a Farkas János 
által magával hozott álkulcscsal n, Kátai üzlet ajtaját 
ldnyitva, onnan a czipöket egy zsákba, valanlint a 
lutás boltból a szivarokat egy másik zsákba l'nkva 
kihozták s a Dudás kocsijára tették. Ezután a Wert
heim-szekrényt hozták ki, melyet négyen úgy tettek 
a kocsira, bogy Fal'kas János a boltból egy széket 
hozott ki, mely bőrrel volt fedve, azt a kocsi bátnl
jához tették és a pénztáTt előbb ezen székre, onnan 
a kocsira emel ték. 

Ez idő alatt a piaczon keresztül egy férfi jött, ki 
úgy őket, valamint ők is azt észre vették; mint.hogy 
ez a fédi közvetlen mellettük ment el, ők nehogy 
felismerhetők legyenek, 3, pénztár mellől a kocsi 
oldalhoz húzódtak. Ezután kihajtottak a takarék
pénztár-épület mellett a csongrádi sugáruton a 
<tlVlakkos))-erc1ő felé, a szekrényt a kocsin a maguk
kal hozott csákánynyal feltörték s belőle a tárgya
kat Fal'kas János szec1te ki, mialatt Bal'tucz gyufá
kat gyujtogatott s úgy világított. Ezután az érték
papirokat a pénztárba visszahelyezték és egy darn,big 
kocsin visszafelé hozták, míg egy rakás trágya mel
lett a kocsiról ledobták, ott trágyával eltakarták és 
visszajöttek Szegedre, honnan, mivel nlár ekkol' kü
lönben is 5-t) óra között volt az idő, három társa 
ugyancsak a hido~, át távozva, a lopott tárgyakat 
magukkal vitték. O azonban Szegetlen mara.dt és 
reggel a reá eső péllzö~szegből I-Iolczel'l1él egy kabá
tot, egy szűcsnól sa.pkát, egy czipés~nél CSiZllli.1.t vá
sárolt és gyalog Horgosra ment, onnan vOll,attal 
Szabac1káu át Zimonyba és onnan egy borcsai ko
csival Pancsovál'a utn.zott családjához, otthon egy 
Sel'téRt v:l.sárolt a pénzből s aaós8á~ot fizetet.t. 



Tyll főhadnagy e7.ek után Fehér Ignácz ől'mester, 
nutkói öl'sparancsnokot, ki mindkét Du(1{tst egy al· 
kalolllllll11 épen akl,ol' fogta el, mikor rabolni indul
t.ak és ellenök nyonlozást is vezetett és Heffner 
,T aka/l) őrmester kisteleki öl'spal'ancsnokot, valamint II 

a llylHnozá .. nál folytono "an vele kÖZl'eluü.köclött Szahó t 
Anllrús csent1ől't 11ll1ga III ell é ,'ette, január 4-én este 
V tisttrhelyre elindult s ott még azon éjjel a szüksé
ges jlltézkedéseket megtéve, id. Duclás János, ifj. Dn
elás J ú,nos és Farkas J ó'nos, mindannyian hirhedt 
ves;úélyes közártalmúakat kézrekerítette. l 

A letartóztatottak hó'zainál motozást tartva, id. Du
dág J ú,l1osnál, ki fiával, ifj. Duclás J ú,nossal közösen 
egy házbn.n lakik, előtaláltatott a két ló és koc i, 
melyen a pénztáTt elvitték, a kocsin világosan meg
lá.t zottak a vénztár s;úétveréséből keletkezett nyo
mok; ezenkívül 111egtaláltatott a feltört pénztár 
mellett hátramaradt keztyű párja, valanünt a csá
kány nyele, i~j. Dudás János zsebében a dohány
zacskóban az öRszetört szivarokból pipadohánynak 
megvágott apródohány ; Farkas Jánosnál szintén ta
láltatott l::lzivarból összevágott pipaLlohú,ny és a vele 
egy házban lakó testyérének, Farkas Rosálnak a 
lábain egypá.r evelastin női czipő, melyet Kitai 
István káros sajátjának iSlnert fel; így Farkas Ro
zál is letartóztatva, j anuál' 6-án mindannyian Sze
gedre szállíttattak és ideiglenes megőrzés végett 31 

városháza börtönének külön zárkáiba elzárattak. 
A yizsgálat toy[tbbi fúlyamán Bartncz József meg

nevezte azon helyet, hol társai a lopott tárgyakat 
Vá.sárhelyen elrejtették, tebát január 7-én Tyll főhaü
nagy imét Vású.l'belYl'e utazott, azonban a kere ett 
tárgyak feltalfLlhatók nem voltak, minek folytán l. -íLll 
a let~,l'tóztatott hlí.llÖ 'ök a bi.lnjelvéllyekkel együtt, 
tényvazlat mellett, a szegedi kir. törvényszéknek át,
aüattak. 

A llyolnozás SOr{Lll bebizonyult, boO'y n.z összes 
lopott ttugyak az oknú.l foO'~a nem ,~~ltak feltalál
hatók, lllert :t szegedi l'end6rségtöl kiszivhrO'ott, mi-



• z nu fl 

1 n e 
1 edig FL rk' 
z k il tölti: 

-ll I l II 
• 

Illény lva -t. " tal'n'n at l II ~~~ 1 .. tn . 
t, ~a e: téll ft l put t~· rgy~l k r jth ly t 1'u'nll t j . 
azokat ill:~ he1,'1'e r 'tette 1: . bi ll,~íj'l, 1\ 

köri:Hménv i: h av midon . - II ' .. 1'h l ; t tt -
•• • 

-ek zegedre he-z'lli a a y'r h l-i II k kU-. , 
lön z3.rkáiban elbelyeztettek. II l' l' \. l t 
é'" Fehér Ign: ez öi·me..,ter fl, f ),....1\ lk tudtán ki iH , 
foghelyiség f lyo éján yoltak és II II )ttAk. Iui 1 Hl i j, 
Dudás János Rartuez J uzsefe arr k' ,t ~ ]ll "' lt 

ismerjék egymá"t szembesítl~s (~l hín 111idl)1l l; ,H·,. 
BartuC'z azt lllondta. Dndásnak hl flV hAtha III ert l,-", ~ 

lilják a tárgyakat é fl, cs[kányt udrt" Oat l. illli-
kozott, bogy a.tt' l ne -félj en nUlli t ,l y II ln ':Ll' av. 
téve úgy, hogy nen1 fogják luegft hUni. 

A csendőrségi s~olgál:1ti uta. ítáR 1'·1. : -rt ::-z ri II t 
«(n, csendőr köteleg arra tör kedni, hog,· lll:t.g-.l,lll\ 1-
azon járásrn, llé7.ve, fi, luelybell lllúh.>tlni hi Y H.t.O t.t., It
hetőleg beható éR részletes helyi ÓS s:t. llH lyi ÍRUl l_ 

l'etet szerezzen, mintbogy n, lléll,ül s~olg:\la,t.i l,i)t 1 .
ségeinek megfeleilli llell képes ll, 

Az általános szolgálati hatú.ro~v{Lnyok J 1:{, pOlltjll. 
ugyancsak azt monclja, «(mis7.el'in t h lyi és RZ( IlH lyi 
ismeret!'e a cAenaől'nek a leS!l-itcl'j dt Lh Jll 'rvht II 

van szüksége, hogy felelősségtm'h lS 's "okol(ln.lú 
szolgálatának teljes mérvben 1110gfolclll 88011; n.~t 
tehát okvetlenill meg kell A2erev.nie, Inert H llMJ-lil 
a csendőrségi szolgálat el'echnéuyeA t,oljcA{i,'lRn IH III 

képzelhető ». 
Kézikönyveink itt hivatott l'en<1clk z6seill k 11 • .' 

fontosságát mÜlden csendőr ismeri, de H, most l irt. 
eset is hozzájáru l n,nnak bizonyitáRÍtho~, III I,t '}ly II 
László főhadnagy c~H1kis a szernélyi viszouyok kjt, l' · 

jerlt és alapos iSlllel'ete folytán él'hotto el uly gyOl'· 
san a fentebbiekben vázolt Qzép ore(lnlónyt, 




