
Vegyes közlemények. 

..ti ltelyi já'rő'IJök teendője. 

Ezen szolgálat pontos és értelmes teljesítése a 
közbiztonságot, az általános rendet, csendet, tehát a 
lakoss.1g nyugalmát lényegesen Liztosítja; 9Z okból :t 
csendőrség megelőző intézkedései között a legelsők 
között foglal helyet. 

l\Iinden járőr, legyen az akár lllint helyi járőr ki
vezényelve, akár pedig ha mint rendes, esetleg fel
szólított járőr, va2,'y pedig birnli nemű más szolgálat 
közben egy községet érint, illetve abban tartózkodik, 
arra az időre mig a községben időz, a helyi járőrök 
teendőjét is tartozik teljesíteni. 

E teendők a következők: a közbiztonság fenntar
tása, az általános rend és csenel fölötti őrködés, a 
közegészségügyi- és tűzrendőri szabályok ellenőrzése. 

Részletezzük e teendőket : 
Minden helyi járőrnek első sorban kötelessége oda 

hatni hogy addig, mig ezen szolgálatot teljesíti, a 
községben a közbiztonság meg ne zavartassék ; közbe
lépése által tehát lninc1en bÖ.ntetendő cselekmény 
elköveté~e ll1egakn,c1ályoztassék. 

A viszonyok tennészetében rejlik, hogy községek
ben a közbiztonság H~ginkáhb éjjel zavartatik meg; 
mert nappal minden ember talpon lévén, vagyonára 
jól vigyáz. Községekben nappal renc1esen csak kjsebb
mérvű alkalmi lopások fordulnak elő, éjjel azonban, 
- luic1őn a nappali munkában kifáradt ln,kossáO' 
~~yugal.om~·a vonnI" a~ .~rköl1és pedig flgy-két éjjeli 
o~r~ blL~atlk, e~ tehat l!lunyos és fl, tolvajnép lnűkö
deset megkez{h, ~ rnal' nagyubl) Rzab(Lsn ús terv
szcl'üleg keresztül vitt kö~biztullSági zavarok is for-
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lnlnak elő' ezért tehát [t csenc1őrségnek a közbiztOll
~úg feuutru·'tása érdekében a községekben különösen 
éj je l kell őrködnie. 
. Közséo'ekben a közbiztonság portyázás, lesállások 

s a rov~tt előéletü vagy gyanus egyének ~llenőrzése 
:'tH;ll biztosíttatik, csakhogy ezen intézkec1eseknek a 
közséapk épitkezési IllÓc1jához, a lakosság szokásaihoz, 
118111l~iHönl)en agazemberek elővigyázatához képest 
czéltndatosol~nak kell lenniök. 

Hazánkban a községek túlnyollló száma akként 
vall építve, hoay a házak nlögött kertek s ezek után 
pecli a a szn.ntóföldek fekilsznek. A házak a kertektől 
s ezoek a fölclektől ritkán vannak biztos kerítéssel 
elzárva, legtöbbnyire csak egy rőzse-sövény, vagy 
árok, sokszor semnü sen1 képezi a határt. Ily házakba 
a földekről bárki minden akalály nélkül be- és ki
járhat. Városok vagy jobb móc1u lakossággal biró 
községekben is a házak vagy fal vagy pedig valanli 
építlnény, esetleg palánk stb. keritéssel vannak a. 
kertektöl vagy mezőktöl elzárva, a közlekedés tehát 
ezen a7.; úton az idegennek Illeg van nehezítve. Tndni 
való hogya tolvaj a lopást rendesen oly helyről 
hajtja végre, a mely helyet veszély nélkül a leg
könnyebben megközelíthet.i és a honnan a legköny
llyebben lllenekülhet, zsákmányát pedig veszély és 
akadály nélkül a legkönnyebben biztosíthatja. Ezért 
történnek oly községekben, lllelyek a házak hátrésze 
felől nyitvák, leginkább ez oldalról a lopások s más 
közbjztonsági zavarok, mert a gazelnber ezen az 
úton nincsen azon veszélynek kitéve hogy esetleges 
üldözése közben az egész utczát kénytelen leO'yen 
lefutni, hol vele bárki szembejöhet és a hol a fellár
mázott lakosság is ülc1özésében részt vehet s könnyeb
ben ~ézl'ekerítheti. Ha a tol vaj ily helyt Illeg is 
lepetlk, a kerten keresztűl a mezőre könnyen luenekül 
- hol legfeljebb a házbeliek által foO" üldöztetni ~ 
így ~önnYébben luenekülhet bú'rmely irányban. 

Val'osokban, vagy reudesen épitett jobb lnó(lu la
kossággal biró közsúgeklJen, ulÍnt luár Olulítottük, a 
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legtöbb lakóház udvara teljesen el van zárva, illetve 
körül yan építve. Ily házak udvarába hátulról sokkal 
nehezebb bejutni, mint elülről s e házakból a me
nekiHés is igen bajos, mert meglepetés esetén a szűk 
tér, hol esetleg még akadályokat is kell leküzdeni, 
igen n1egnehezíti a ITIenekülést. Ez okból a tolvajok 
ily zárt udvarokkal biró épületekbe rendszerint az 
utcza felől, az ablakok befeszítése, falak kiásása, 
esetleg a kapuk kinyitása utján jutnak be, mely 
bejárást maguknak biztosítva, azon a véghez vitt 
bűncselekmény után távoznak is. Ily helyeken ha 
rajta is éretnek, az utczára igyekeznek kijutni, hol 
bár az esetleg fellármázott lakosság általi elfogatás 
veszélyének teszik ki magukat, de mégis könnyebben 
Illenekülhetn~k, mintha egy Zál't udvarban megszo
rítva, esetleg falat vagy magasabb kerítést kellene 
megmászniok. 

Tény hogy a tolvaj ok rendesen a szokásos lefek
vés után körülbelől 1 óra és a felkelés előtt 1 óra 
közötti időt használják fel garázdálkodásaik végre
hajtására, - vagyis nyáron a vidéken körülbelül 
este 11 órától hajnali 2 óráig, télen pedig körülbelül 
este 91/2-10 órától reggel 4 óráig csavarognak és 
lopnak leginkább. Ezen időszak a közbiztonság meg
óvása szempontjából a legfontosabb. 

Ezek után önként következik, hogy a helyi járőrök 
közbiztonsági szolgálata leginkább az éjjeli időre és 
pedig az éjfél körüli órákra terjed. A nyilt udvarok
kal biró községekben e szolgálat sulypontja a kertek 
al~ában való óvatos lesállások és megfigyelésekben, 
mIg zárt udvarokkal biró községekben inkább az 
utczák lepol'tyázásában fekszik. Szolgáljanak okulásul 
és az előadottak Inegvilágításaul a következő Illeg
történt esetek: 

A sellyei örs egy j árőre pár évvel ezelőtt l'endes 
szolgálathan a~ éj féli órákban l{ atádfa községhez 
érkezett, - s Igen helyesen, - neIn ment a köz
ségbe port:yázni, hanem- m.~rt a község nyilt ud
varokkal lnr - a kertek alJ abau lesállást foglalt. 
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Lesú.llhsa közben a rőzse-sövény egy pontján, mely a 
]-el'teket a mezőktől e l választj a, recsegést hallott; 
'~zounal e pont felé húzódott és észrevette, ~ogy egy 
~HIYarban h6.1'On1 férfi az istálló ~örü~ v.~laml~ rr;otoz. 
A csclldőrök nem bírtak recseg~s nelkul a sove,nyen 
atjntui, azért rohalnlép~sbe~ I,gyekezte~ a ferfiak 
mellé kerülni de azt az Illetok eszrevettek s az utcza 
felé futásnak' eredtek. Ámde az utcza kapuja be lé
vén zárva, kénytelenek voltak a kaput megmászni . s 
kettőnek sikerült is így az utczára menekülni, m~g 
n. hn.nuadik férfi lábát ép akkor kapta el az egyIk 
csendőr, mikor az magát a kapun átvetni iparkodott. 
Az így megfogott s a kapun keresztben csüngő fér
fit a második csendőr a kapu kinyitása után letar
tóztatta. Czigány volt. Megkérdeztetvén, hogy mit 
keresett társaival éjnek idején az idegen udvaron, azt 
válaszolta, hogya gazdától egy kis bagót akartak 
kérni. A gazda felköltetett s akkor vették észre, hogy 
a kamara lakatját már lefeszÍtették a czigányok. 
A letartóztatott czigány a községházához kisértetett, 
hová rövid időre egy asszony jajgatva jött, hogy 
kamaráját feltörték s mindenét elvitték. A czigány 
kérdőre vonva, a lopásról selumit sem akart tudni, 
csak midőn a faluban az embere k, - megtudván, 
hogy czigányok jártak községükben sbetöréseket 
követtek el, - mozogni kezdettek s még két káros 
l'övid időközben a községházánál kárukat bejelentet
ték, vallotta be a czigány, hogy ő s két -- előtte 
állítólag teljesen ismeretlen - czigány társa követték 
e~ a betöréseket, a lopott tárgyaka t a kukoriczaföldre 
vItték, honnan tovaszállítani szándékozták. Az összes 
lopott tárgyak tényleg a rögtön kocsira kapott ká
rosok és a csendőrök által a jelzett helyen meg is 
találtattak. 

Egy más eset: 
A nag~,bajomi örs egy járőre szintén éjjel Mesz

tegnye kozséghez érkezvén, hasonlólag mint az előbbi 
es~}nél, ne:n ment, be a községbe, hanem a kertek 
alJat pOl'tyazta le es egy helyt lesállásba helyezke-



dette Lesá,llásuk alatt egy fél"fi 
egy batyut · vitt hátán és alig volt UlfU 

a csendőröktől midőn azokat észrevette. 
dobni és futásnak eredni egy pillan 
A csendőrök természetesen utána. : ....... -. .... .ü ... 

fogták. Ismét czigány volt. A czigány, uaw 
a csendőrök úgyszólva tetten érve fogták 
akarta elismerni hogy ő lett volna. az, ki 
vitte és eldobta. A csendőrök a. nyomozást h __ 

Mesztegnye községben megtudták, hogy si 

volt ruhanemü betörés útján egy odavaló 
lopatott el az éj folyamán. A czigany 
bizonyítékok ellenében Dem sokat használt. 

E két példa mutatja, hogy ha a csendőrök 
kertek alját járták volna le hanem a 
nek, sem az első, sem pedig a második 
tolvajokat tetten nem érik s kérdés, vajjon 
és fárasztó nyomozás után a betörési lonáBO; 
rítik-e? l\'Iég azon esetben is, ha a 
feltéve, hogy a községben portyáznak, -
példában említett 3 czigány t az udvaron 
pillA.ntották volna, a czigányok közül egyet ötfli 

tak volna el, Inert mig a csendőrök a ·zárt 
keresztűl az udvarba hatolnak, a czigányok 
ken keresztül könnyen elmenekültek volna. 

Hogy mennyi veszélynek van egy tolvaj 
z~akmányát egy u tczán végig vive kénytele: 
sítani, mutatja a következó megtörtént eset. 

Egy somogymegyei hires lókötő évekkel 
szuloki vásárban két igen szép és értékes l , 
szemét. E két ló megszerzése volt 
Vevőt szinlelve, a lovak tulajdonosá.' 
országi ember volt, alkuba bocsátkozott, 
tesen az alkuból senlmi sem lett, mert 
nem ezen az uton akart e lovak birtok 
gész vásár folyamán IL tol vaj figyelemmel 

lovakat s tulajdonosukat, de me 
hoz nem nyilott, cselhez folyamoaot 
vel uRsa.nis, mivel a horvát em 

• venDI , 
urasa 
lovakAW"r 
azonban 
megérik 
• • 
18 veSZI 
keresse fel 
venni. A 
lakásá.t mel 
A múvele 
zett, kit 

• egy _~~~_,..n 
melybe 
belül egy 
tulaj donos3.~ 
azonban 
tek. A ho 
bemutatta 
szintén ju 
öket bizta 
pénzzel is 
embert iO~"'A1 
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n,dta, n, Iótolvnj iSlllét hozzá nlent s elmondta neki 
hogy ő a lovakat nen1 a maga számára akalja lueg
venni, hanenl urasága szárnára hol ő gazda, de 
nrasúgu csak 700 forintig hatalrnazta fel s így a 
lovakért kért 800 forintot meg nem adhatja. l\livel 
a~onban a lovak az ő nézete Rzerint a 800 forintot 
Illegérik, urának luegmonclja ezt, ki valószinüleg Ineg 
is veszi a lovakat; mondja illeg tehát, hogy boI 
keresse fel ha ura Illeg al~arná a lovakat esetleg 
venni. A horvát enlbe1' mit Rem gyanítva, nevét s 
lakását lllegnlonclotta. A lókötőnek sem kellett több. 
A nl1'ivelet keresztiilviteléhez egy társával szövetke-
7,ett, kit urasági kocsis ruhába bujtatott, maga pedig 
egy papirossal j ól luegspékelt tárczát vett lllagához, 
lnelybe 2 tizes bankót is tett és a vásár után körül
belül egy hétre Horvátországban az eluHtett lovak 
tuln,jdonosihoz társival együtt beillított. A dolgot 
azonban úgy intézte, bogy a községbe estefelé érkez
tek. A horvát embernél társát mint urának kocisá.t 
belnutatta avval, hogy ura az esetben ha n, kocsis 
szintén jutó,nyosoknak tartja, a lovakat Illegveszi s 
öket bizta meg e vásár megkötésével, ll1ely czélból 
pénzzel is el látta őket. A horvát erre a két gaz
el11bert istállójába vezette, hol több ló között a két-
111ál' eml1tett - lnVl1t megllllItatta llekik. A lovak az 
istállóból a szoká.sos jártatás czéljából kiyezettettek, 
ll1ely alkalol1llnal a két lókötö fl, helyszini szenllét 
Illegejtette. A lovak - mint az előre látható volt -
a kocsisnak megtetszettek s az alku ll1egköttetett; 
ue luert Inár időközben besötétel1ett s a lovakat éj
nek idején nem vihették tovább s alóleveleket sel11 
irat.hatták át, úgy határoztak, hogy nlásnap reggel 
n1Ínclent rendeznek s akkor viszik el a lovakat is. 
De hogy az alku fel ne bontassék, fl, papirossal jól 
Inegspékelt bllgyellárisból 10 forint foglalót adott a 
horvittnn,k. Erre következett n, kö7,eli korc~máball az 
ehnaradhatallan álclolnás, melyen az öreg horvát és 
fia s pár jóbarát vett részt. A tolvajok csak n,zt 
akA.rtú,k, t. i. hogy az á.l(10111:l.S alatt l17, egész t{trsH.-
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ságot az asztal alá. isszák, ezutá.n pe·' 
biztosan hajtják végre szándékukat. A 
b~nyleg l1gy 10 6ra felé már alig tudott 
állani s ezél"t haza is ment, mikor is atyja.LUV 
neki, hogy az istáll6ban feküdjön le, a. haz 
pedig csak támassza be, mert ö is mindj á .. 
megy. E kedvező pillanatot a tolvajoknak fel 
használni, mert különben tervük dugába düli 
A dinom-dánom tovább folyt, a 16kötö tehát 
ben szükség ih"ügye alatt a kOl"CSma udva.rára, 
pedig egyenesen a horvát lakására ment, 
kapu teljes kinyitása után az istállóba 
A fiut az istállóajtó küszöbén keresztül fekve 
tal~\lta, de ez nem zavarta, hanem az istálló 
talált rongyokkal a lovak lábait, hogy ne do 
bekötötte, azután pedig a lovakat a finn 
csendesen az utczára vezette, hpl az egyik lóra 
81 községből kifelé igyekezett. Amde 
gére a korcsmai társaság két tagjával, kik 
mentek, találkozott; ezek a lovakat és öt mel 
ték, iszonyu lármát csaptak, torkuk 
kiabálván, hogy viszik a «Peró» lovait. A 
korcsmában levők is az utczára tódultak, 
vart a kocsis-ruhába bujtatott gazember 
és elosont, a horvátok pedig azonnal lóra 
a lókötö után iramodtak. Ennek nem volt 
ideje, hogy a lovak lábairól a rongyokat le8Z8(1J~ 
miatt a lovak a rongyokban botlani kezdettek 
sabban haladtak, a horvátok pedig mindég 
értek. Látván hogy baj lesz, a vezeték lova.t 
totta arra számítván, hogya horvátok e16bl 
elfogásával fognak bibelődni, ö pedig ez a.la.W~ 
nekülhet. E Bzámításában azonban alaposan 
kozott, mert a lovak tulajdonosa társaira 
hogy az eleresztett lovat hagyják békében, 
megy az maga is; csak a tolvaj után. A 
a 16kötőt most még jobban 8zorltották, egy 
földre terelték, hol lovával elbukV8t elfog"all~' .• 
tesen elverték azután pedig a - - - . 

a gaz em 
Az elmond 

ha a helyi j 
pedig 8 és 9 
mig a laK08S~ 
merül, - II'1tiLt 

megkezdik 
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őrzik, a k 
helyeket, 
és a 
arról, vajj on 
nincsenek-e? 
kik azok, 
8~at iga~Uli:Wj 
n~ képesek, 
g&tt a község 
allal --
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Hét évi fegyhá7. fenyítésének leülése után testben 
lllPgtörve, rnost szabadlábon tisztességeseu viseli 
III agát, de mindig emlegeti a verést és átkozza azt 
apajtát, mely az udvaron keresztbe építve a kertek 
felé tőle az utat elzárta. Hja! úgylnond, ha az az 
átkozott pajta nem lett volna utamban, akkor a 10a 
vakat a kerteken keresztűl elvihettem volna s a hor
vát soha se látja azokat, én pedig nem kaptam volna 
oly borzasztó verést és 7 esztendőt . 

Ezen példák, melyekhez hasonlót majdnem min
den csendőr tudni fog, igazolják, hogya csendőrök
nek járőrködésük alkalmával a helyi viszonyokkal 
számolniok kell és ezekhez mérten kell azután intéz
kedéseiket is alkalmazni azért, hogy a köz biztonságot 
a gazemberektől megóvj ák. 

Az elmol1(10ttakb61 kifolyólag tehát legczélszerűbb, 
ha a helyi járőrök nyáron este 9 és 10 óra, télen 
pedig 8 és 9 óra között vezényeltetnek, a midőn addig 
HÚg a lakosság nyugnJoHH:1 vonul és első álomba 
merül, - tehát addig, mig a tolvaj ok működésüket 
luegkezdik - a község lninden részét bejárják, e 
közben az éjjeli őröket, a korcsmai zárórákat ellen
őrzik, a korcsmák, malmok és egyéb nyilvános 
helyeket, valamint azok udvarait, istállóit, állásait 
és a kocsiszineket átvizsgálják, s meggyőződnek 
arról, vajjon ott gyanus idegenek, csavargók, stb. 
nincsenek-e? s ha vannak, tudomást szereznek, hogy 
kik azok, hová mennek, honnan jÖlluek? a gyanu
sokat igazolásra szólítják s ha magukat igazolni 
nem képesek, személyazonosságuk megállapítása vé
gett a község előljál'ósága elé vezetik s velök esetleg 
a szabályok értelmében járnak el. A járőrök sohase 
mulasszák el éjjel a korcsrnák és egyéb nyilvános 
helyek istállóit, különösen télen, megvizsgálni, mert 
ezekbe - miután azok mindenki számára nyitvál\:, -
nlindenféle csava,rgó nép igen gyakran és elősze
retettel üti fel tanyáját. Portyázás közben minden 
gyanus neszt vagy jelenséget figyelemre méltassallak 
8 gyöződjenek meg, hogy mi okozza ezt? Sokszor Lll 
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legcsekélyebb OR legjelentéktelenebb f'Wznlények 
szülik a lULgy haj okat, nlelyet ft cSendŐl'llek lJCv[u'lli 
nelll sZH/hatt, hanenl ft lakosságot nünc1en bal'tól . , 
veszélytől, va/gy kál'tól ideje kOl'ún közbelépés által 
Illegóvni kötelessége. E.özségek ben éjjel, ha holtl nenl 
világít, nagy Rötétség uralkodik, ilyenkor a csendőr 
lassu portyázása közben gyakran me~áll és hallga
tózik; ha arra alkalmas hely van, rövid időre lest is 
tarthat, 111ely alkalo111mal a júró-kelőket megfigyeli 
s a mint Inál' mondottuk, minden ~yanus neezre 
vagy j elenségre figyel s hol ezt észleli, a helyszinére 
siet s ott ftnnak okát megtudva azonnal intézkeélik, 
hogy az esetleges veszélyt elháritsa. Ha egy házban 
bánni gyanus at észlel, például az istállóban az álla
tok között nyugtalanságot, vagy egy udvaron heves 
kutyaugatást, esetleg valaIlli 111otozást hall, azonnal 
al'. illető gazdát felkölti s lTIegkéri, hogy közösen 
nézzenek utána, mi okozza a szokatlan időben a jel
zett zajt. lVleglehet, hogy az istállóban az egyik vagy 
a lTIásik állat elszabadult, vagy valahová szorult, ha 
tehát gyors segély nelTI érkezik, az elszabadult úJlat 
a többiekben kárt tehet, a beszorult állat pedig 
összetöri Inagát, - lehet azonban, hogy valaki az 
állatokat az istállóból kivezetni is akarja, vagy egyik
másik állat megbetegszik stb. és ezért a zaj, -
minden esetben a gazda hálát fog adni a csendőrnek, 
hogy őt a kártól közbelépése által megmentette. 
Tekintetbe kell venni, hogy az állatok éjjel ok nél
kül sohasem nyugtalankodnak; ha tehát közöttük 
nyugtalanság keletkezik, ott bizonyára valami baj 
fenyegeti öket. A kutyaugatás szintén igen jó jelzője 
a közelgő veszélynek, vagy rendellenes viszonyok· 
nak. A kutyák faluhely t este addig, lllig az elnberek 
az utczákon ide s tova járnak, sokat uO'atnak, de 
mihelyt a lakosság nyugalomra vonul, a~ok is el
csendese dnek s hangot csak azon kutya és esetleg 
pár szomszédja á<1, a hol valfllui az álta.lános nyn
galmat megzavarja. Megjegyoztetik, hogya kutyákuak 
a veszedeltnet jelzö ngatásíL igen különbözik azon 

llgrtttLstól, 111?ly 
vinni; ez utobl 
seatől ment, tc 
fLZ ti ngatáR, ha 
Ilyenkor a kllt 
szakadozott, ka., 
fLunitl nagyobb 
kapkodóblJ az 
azon kiviil pc 
valamely rontj 
hall, menjen 
okozza a kuty[ 
tól fogj a a laki 

Ha valalnel 
itlőben világosE 
költse fel, s fi~ 
minden erej ébé 
ság személye é 
l'osodástól Ille 

A közártal 
egyéneket portl 
azoknak honlé 
domást szerez. 
háza körül, leg 
kazal, istálló 
tart éR hazn,jöt, 
léte felől kérd 
ullval'okkal bir 
teken keresztű 
kevesebb ellen 

Hn, a7, ily 
p. o. késő éije 
gyanus jelensé 
cr " ő lé ~'yoz ( s szerz 
v{thbi elj:írást ( 

A járőr az 
nyugalomra in 
lankodókat ve 
az éjjelre elöz 
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llgatftst.bl, llwlyet a kutyák estéllkint s7.:oktak véglwz .. 
vinni; e7.: utóbbi ugatás e~ybangu s lnindell ingerült.
ség1 ől l}lcut, tehát. veszélyt neUl jelen t.. Egés7.:en lnáR 
:LZ ugatás, ha a~ közeli veszélyt vagy bajt jelez. 
Ilyenkor a lnltya nyugtalan, ide-oda futkos, ngatása 
szakadozott, ka.pkodó s lllinél közelebh (tll a veszélyhez, 
annál nagyobb a nyugtalansága s annál gyorsabb éR 
kapkoc16blJ az ugatása. Ha a csendőr községben vagy 
azon kiviH portyázva vagy lesben állva a község 
valamely ront ján ily szakadozott l-apkodó llgatást 
hall, menjen oda a7.onnal s tudja meg, hogy uli 
okozza a kutya nyugtalanságát és sokszor nagy baj
tól fogja a lakosságot Illegóvni. 

Ha valaluely házhan, istállóban stb. szokatlan 
ülőben világosságot lát a járőr, a gazdát azonnal 
költse fel, s figyelmeztesse az észleltekre, egy szóval, 
lllinden erejéből oda ken törekednie, hogy nj lako~
ság szenlélye és vagyona szerencsétlenségtöl éR lu),
l'osodástól inegóvassék. 

A közártalmu vagy rendőri felügyelet alatt álló 
egyéneket portyázása közben ellenőrzi akként, hogy 
azoknak honlétükről a7.: éjjeli őrök közLejöttével tu
domást szerez. Ha egyik vagy másik nincs bonn, lak
háza körül, legczéls7.:erübb ha a kertben, vagy udvaron, 
kazal, istálló vagy más tárgy l11ellé huzódva lest 
tart éR hazajöttét - ha csak lehet - bevárja s ho1-
léte felől kérdőre vonja. A közártalmu egyének nyilt 
udvarokkal biró községekben a legszivesebben a ker
teken keresztűl közlekednek, mert ez oldalról a leg
kevesebb ellenőrzésnek vannak kitéve, 

Ha a7.: ily gyanus egyéneknél kivételes időben, 
p. o. késő éjjel észleltetnék gye:rtyavilág, akkor ez 
gyanus jelenségllek tekinthető s ügyes módon Illeg
győződés szerzendő annak okáról, a mikor is a to
vábbi eljó,rást a tapasztalt körülmények fogják előh·ni. 

A járőr az éjjeli csentlzavarókat tapintatosan 
nyugalOllll'a inti és csakis az engedetlen rakonczát
lankoclókat veszi - a községi előljáróság által, -
az éjjelre előzetes őrizet alá, azután pedig ezen csenu-
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zavar6 a közigazgatási hatóságnak feljelentetik. Falu
helyeken szokás, hogyesténkint a fiatalság az utczán 
valamely ház előtt összejön s vagy játékkal vagy 
pedig énekkel tölti az estét; ily mulatókat szétkel'
getni, vagy rendreutasítani tilos, mert ezek a lakos
ság nyugalmát nem zavarják s ezeket a lakosság 
lllaga is, ha megelégelte a mulatságot, ugy is haza 
küldi; de ily ártatlan mulatság elvonja a köznépet 
a korcsmázástól és dorbézolástól is, tehát inkább 
ápolandó, mintsem tiltandó. 

Ez alkalommal még különösen figyelendő arra, 
hogyakorcslnai zárórák ellenőrzéséhez a járőr min
dig egy éjjeli őrt, vagy ha lehet egy községi előljáró
sági személyt vigyen magával. Ezen közeg, ki egy
uttal hivatalos tanu, a korcsmárost ha ez a zárórát 
nem tartá be, a korcsmából kihivj a, mire a csendőr 
az illetőt figyelmezteti a korcsma bezárására. Akár 
bezárja a korcsmáros a korcsmát akár nem, a járőr 
csupán a záróra betartásának foganatosítása czéljából 
a korcsmába ne lépjen be, hanem ha a korcsmáros 
vendégeit figyelrneztette a távozásra és azok annak 
daczára sem távoznak a korcsmából, nevök a korcs
máros és az előlj árósági közeg által megtudandó és 
a korcsmárossal együtt feljelentendők; a többit a 
közigazgatási hatóság elvégzi. Felette tapintatlan, de 
egyúttal büntetendő eljárás volna a csendőröktől, 
oly egyéneket., kik a korcsmából a záróra után tá
vozni nem akarnak, onnan kiutasítani, vagy esetleg 
kidobálni. 

A községet az elmondottak szerint leportyázva a 
járőr, a kezdetben jelzett időben, t. i. midőn a tol
vajok csavargásnkat megkezdik, oly községekben, 
melyek a kertek felé nyilt udvarokkal birnak a ker
tek alá huzódik s ott részint portyáz, részint pedig 
alkalmas helyeken, s különösen a közártahnuak tel
kei körül lest tart s ezen intézkedése által a lakosság 
vagyonát agazemberek garázdálkodásától lueO'óvja. 
Természetes, h ogy ft lesú.Ufu:;ok vú.ltozása l{özl~en fl, 

községet illetve annak egyes részeit is az ehllondottak 
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figyelelnue vétele mellett hlöközönként leportyázza se 
közben az éjjeli örök et ellenőrzi, kiknek különben 
is a község belsejében való éber őrködést kötelessé
gltkké teszi . 

lVIinden rendes vagy más szolgálatban álló járőr 
ha egy község felé éjjel közeledik s ha szolgálata 
más irányban sürgősen el nem vonja, az elmondottak
hoz képest eljárni tartozik; röviden ismételve tehát 
ha a tolvajok szokott csatangolási idejében érkezik 
egy nyilt udvarokkal biró községhez, akkor mielőtt 
a községbe menne, a kertek alját portyázza le és ott 
tart a körülményekhez képest hosszabb vagy rövidebb 
lesállásokat s csak ezután tér be a községbe s azt 
portyázza le. Ellenkezőleg ha ezen kritikus idő előtt 
ér a község elé, előbb a községet tartozik lejárni s 
csak azután a kérdéses időben portyázza le a község 
kert felőli részét. Oly községek vagy városokban, hol 
az udvarok körül vannak építve vagy rendesen körül 
vannak kerítve, a rendszeres külső portyázás és les
állás elmaradhat, ily helységekben az utczák lepor
tyázása és itt alkalmazott lesállások által lesz a 
közbiztonság megvédelmezve, azonban időközönkint 
ily helységek körülportyázása is czélszerű lesz és szük
ségesnek mutatkozik. 

A járöröknek a községekben való többi teendői t. 
i. a rend, valamint a közegészség és tüzrendöri sza
bályok betartása fölötti őrködés inkább a nappali 
időre esik, mert éjjel az ez irányban elkö:vetett 
lllulasztásokat látni nem lehet. Ezen szabályok ellen
őrzése, mely a községek átportyázása alatt mind
annyiszor foganatosítandó, az erre vonatkozó szabályok 
alapos ismeretét igényeli, mivel ellenkezőleg az eljáró 
csendőr a mulasztást vagy kihágást felfedezni neln 
képes, ez okból azokat az alábbiakban közöljük. 

Községekben az általános rendhez tartozik, hogy: 
az utczák, terek és a házak udvarai tisztán tartassa
nak, hogy a közlekedési utak, fasorok, hidak, véd
gátak, csatornák, vizvezető árkok, zsilipek, i vó- és 
itató kutak jó karban tartassanak, hogy az építmények 
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és azok tartozékai dülékeny állapotban ne legyenek, 
hogy az ntcz;ák, közterek, csapások és utak, a kerí
tések kijebb tétele álb1l vagy bú'l'll1ikép el ne szorittas
sanak, azokon gödrök ne ásattaRsanak, fatörzsek össze 
ne bahnoztasst1Jn:\ k, últaláb~1Jn :t szabad közlekedés 
bármily akadályt ne szenvedjen s ha hófuvás, eső vagy 
luás elemi csapás által az ntak megrongáltatnának, 
azok haladéktalanul helyreálIíttassanak, hogy az ut
czákon való sebes haj tás vagy lllegelőzési versengés, 
fogatok csoportosulása stb. ne forduljon elő, - egy 
szóval a.z utrendőri szabályok pontosan betartassa
nak. A csend fentartásához t.artozik pedig, hogy: 
sem nappal, sen1 pedig éjjel dorbézoló, ral,onczátlan
kodó egyének kurjongatása és lárlnája által a lakosság 
nyugalma meg ne zavartassék, hogy népgyülések vagy 
nagyobb csődületeknél a kellő rend és csend fen
tartassék. 

E pontnál azonban kiemelni óhajt juk azt, hogy 
nel11 üdvös eljárás ha a járőr kicsinyeskedő szigoru
sággal lép fel al\kol'~ a midőn p. o. nappal az éneldés 
ava.gy kln'jongatás által nyilvánvalólag kinek sem 
okoztatik alkalmatlanság s általa nem idéztetett elő 
nyilvános botrány. . 

A közegészségügyi szolgálat községekben elrendelI, 
hogy a községi előljáróság köteles: akár emberek, 
akár állatok között előforduló ragályos vagy járványos 
betegségeket azonnal a közigazgatási hatóságnak 
bejelenteni és őrködni, hogy az ezen irányban tett 
orvos-ren<lőri intézkedések szigorúan teljesíttessenek, 
nevezetesen, hogy a ragályos vagy járványos beteg
ségekbe esett emberek az egészségesektől lehetőleg 
elkülönÍtessenek, lnig a hasznos házi állatok között 
felmerült ragályos betegségek vagy járványok, 
u. rn.: kosz, takonykór, lépfene, köröm- és szájfájás 
stb. eseteiben, ac1dig is, nü~ a hatóság l'és7.éről a 
rögtön tett feljelentés folytú,n iutézketlés nelJl tör
ténik, a lJCteg ft,llatok tJzigol'úan olkülönít,túsHellck, 
utczára, lü:'zös kutakra" lcge}()l'o, szúval oly llOlyclU'o, 
hova JlJ{l8 egó~z8óge8 ~llt~tQk iö ldj{~rnu,k, SCUlUÜ l\i;-

• 

rülmenyel{ között 
petlig a ~)~uczl~l~~ 
A közseg1 elol] fl 
egeszRegre veszél 
büzös tárgyak, sz 
1'61 es köztel'ekről 
kutyák lÜlrt:1Ssan 
se1l1misittessen ek 
hal'aptuk meg, el 
teendő, az illető 
orvosi segelyben 
hogy a közsegi 
szemle, az áruba 
használatra szán 
ságáua"k, tovább! 
vizvezetékek ke 
akadályozása, 11~ 
a belyi közegéS' 

A tűzrenclőri 
inkáb b csak a 
1869. évi jnni 
, , 1, el'venyuen álló 
~l~tározványai 
Jan amegye 
alkottak 

Az emlitett 
1. Hogya 

a házak közö 
~zo~ elhelyezé 
mkabb a köz 
helyeket s a 
a községen ki 

2. Hogya 
ben, (>Cl;;~,17 ,,~.j. 

8 által{ ban 
dohó,uyzás 
"l' , , 1I(~ ll.,) es 1.' ,-." , u~Ll' 

lllegtiltassé k 
lltekrk 1"1' .. ',' e o 



ne le~t: 
Utak: 

el ne ~10' 
". 

latÖI1~el " 
kÖ!l1l 

~O~l iL c, , 
WI,,' 

''*' ..... 

elO, -

o~I!It.. 
~e~i~, k 
ra!onm~ 

aHaI a li!r 

ne~~)·üll~~1 
, I 

e! ~)íM 

na~~al il i:: 
\'alola~ Ikt\ I 

I ntlll iM1!f::' 

l!i~tlk~ 1~. 
I!): a\~ ll. 
" II 

\lJ :Olíti,~ J~ ' . 

al~!i\i ht 
a~n ~\l , 
, l' 'f. 

IruaTI WI'd. 
" ' .. • r..,r 

~ 'w,j;1 
~:I1.t,~ 

r~I, 1 

I.J WI! i II 
'11 

r~l:"'; ;, 

~urDm 6 
, I' " 
1/ 1'0 , • 
• 1', ., .. ~ .. 

rJ~"" 
I 

199 

l'ühnéuyek között ne hajtassanak, az elhullott állatok 
}lo<1ig i.~ hOllmdelet luegtöl'télltéi g Illeg ne fejtessenek: 
.\ 1{ü~8éU'i előljárúsáO' őrködik, hogy az enlbf~l'l 
;~g'l\t>zBÓgr~ vesz'élyes bál1ati hullák, egyéL undorító 
Lihös tárgyak, szemét, mérges növények, az utczák
ról és közterekről eltávoHttassanak, a gazdátlan, kóbor 
lnüytl,k kin'b ssanali, veszett kutyák basonlólag meg-
8cll~lllÍsittes8eDek s . aluennyiben elllbert vagy állatot 
lHlJl'aptnk 1l1eg, erről a hatóságnak azonnal jelentés 
teelldő, az illető eIn ber vagy állat peJig azonnal 
orvosi segélyben részesÍtenaő. Továbbá elrendeli lllég, 
hogy a községi előljáróság a köztisztaság, a hus
SZ€Inle, az áruba bocsátott tápszerek és ita,lok, köz
ha.sználatra szánt ivóvíz tisztaságának és ártaln1a.tlan
ságának, továbbá a kutak, 11ledenczék, vÍztartók és 
vÍzvezetékek kellő fentartása seIrontásának 111 eg
akadályozása, llgyszintén a halottkélnlet s általában 
a belyi közegészségi teendők felett őrködni tartozik. 

A tűzrendőri intézkedések közül a csendől'séget 
inkább csak a megelőző tűzren r1észet és ennek az 
1869. évi jnnius 7 -én 3365. sz. alatt kÜH,lott, lllaig is 
érvényben álló behi.gyminü;ztel'i rendeletben foglalt 
határozványaj érdekelik, lnely határozványok alap
j án a megyék ez irányban szabályrendeleteket is 
alkottak. 

Az említett luiniszteri rendelet elrenc1eli: 
1. I-Iogy a takarrnány és ternlények összehalrllozása 

a házak között lehetőleg korlátoztassék s a köz:ségek 
azok elhelyezésére - a mennyiben az kivibető -
inkább a községeken kivül jelölj enek ki alkahnas 
helyeket s a cséplés és nyolntatás lehetőleg szintén 
a községen kivül eszközöltessék. 

2. Hogya takannány és életbehordásnál a csürök
ben, csürkertekben, szérükölI, istállókban, padlásokon 
R által{ ban könnyen gyu16 anyagok közelében a 
dohányzás, nyilt világgal való járás, lövöldözés, tü
~elés és bánnely tüzelőszerek h'1sználata szi o'orúan 
1118gtiltassék, a gyuf'[Lk és lllttH tüzelőszerek ab ayer
lqeJwk elől gondosan őri~teRspne~5 ~8 tüzvoszZi~es 
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gyenueki játékszere k hasz ' l t 
engec1tess~k. na a a egyáltalán Iueg ne 

3. Hogy a szükséges t" Hó 
nincsenek, a közséo'ek által rzo 

"szerek, a hollnég 
s ft IneO'lévők foly~ást "k .ebhetoleg beszereztessenek 

t Il' , J o al au tartassanak 

t k
· ogy mInden háznál csürne'l sz' .,~ él a ar . " " erun B a ( , nutny ~s a gabona más rakhel ein a . , 

t~~kml efnll)Yl~égü viz a tűzoltáshoz ~züksé::g:~:~~~ 
zo _ e o yvast készen tartassék. o 

~. ~ogy a kémények renclesen tisztooattassanak 
, ogy a csavargók, kik neJn ritkán °okai a tűz~ 

yésznek, szemmel tartassanak és illetőségi helyökre 
eltolonczoltassanak. 

7. Hogy minden helységben a helvi visszonyoknak 
luegfelelő tűzőrség szerveztessék s dtt a hol kivihető 
tüzoltó-egyletek létesíttessenek. 

S. Hogy alakosság a tűzkár elleni biztosítás üdvös 
voltáról felvilágosittassék s vagyonának biztosítására. 
erélyesen bnzdíttasessé k. 

n. Hogy az építkezésnél a tűzrendőri sz Lbálvok 
lllegtartassallak és a nép mÜlden alkalommal l~he
tőleg szilárd, kevésbé tüzveszélyes anyagokkal való 
épitkezésre serkentegsék. 

10. Hogy a községi előlj árók netáni tűzvész eset én 
a tüzoltásnak észszerü intézésére személyesen kötelez
tessenek, kijelentvén, hogy az előljáró intézkedésének 
büntetés terhe alatt rninc1enki engedehneskedlli 
tartozik. 

11. l\íinden tűzeset után, a Uíztáluac1ás okt'tn:tk 
lehető kinyomozása végett, a helyszinéll vizsgálat 
eJ' tendő meO' s a tűzvész vétkes okozóinak törvény-

L o 
szerll megfenyítése eszközlendő. . 

12. Gyujtogatások észlelése esetében, tt gyn.1,t'l)gat.6k 
ellen elrendelendő rögtön-biró'skodás. el1g~llolyc z (:~~ 
véaett a belüayminiszterhez azonnal .lelentes teontlo. 
Eze~ l'end~letnek 1 -6-ik pont jaiban fogln:1t.:tkllt 

a csendőrséanek ellenőrizni, a 7., 8. és ~~. pon t:1,o,tl>11,:1 
foalaltak elé~ésére megfelelő lllóL1t1a~ 1.e}1~~ole~ Leto~yn~, 

1::'10-l'k pon t szerint a közsé cr elol ptrOl t t,H,lllO!!atn I a . Q I 

('",'Ii 

"O 

(f~e, .. ' , .... 
cr, 
• 

1~ 
1as:'1l 

" 
\'aDO 

íe~i 
" 

Le~n . 
az u, 

ialan 
tui 
allat 
I kl ara 

I 

lahll 
~an 

I 

~e~ 
ielll 

~ 
\., 1 
~Ol 



llle~ ~f 

ttassanal, 
okai a I,u!. 

helyöht 

i sz ~Mlv~~ 
I 

mmallet~· 
gokkal val~ 

zve~z e8ell~ 
sen köiel!l' 
ezkeae8ellt~ ~ 
IdelmeBKB®i 

II 

~das oxana! I) 

~n ViZ8~Ma! 
lak (örven!' . , . 
: gynjto~atO! 
j 17e(lelyeii;! 
b l' 
n tes teenll~' 

foglal~bj 
l, pont,iaiDi~ 
Ileg vefolJ~' 

taUlO~~!DII 

201 

végre a ll-ik pontban előirtakat kinyomozni ~öteles
sége. A 12. pontban foglaltak a közigazgatásI ható-
ságot illetik. 

Tudván a járőr a teendőit egy községben, abban 
lassu portyázá~ közben ~iterjeszti. figyelIn:~t arra, 
vajjon a lakossag az emlItett s mInden kozsé.gben 
végrehajtandó intézkedéseket pontosan betartJa-e? 
Leghelyesebb ha a járőr mihelyt egy helységbe lep, 
az irónt és a papirost kézhez veszi s minden szabály
talanságot röviden feljegyez. Például: házszám 2, 
kut kávája összedült; házszám 8, kémény düledező 
állapotban; 16. szálU, egy döglött macska az utcza 
árkában; 20-ik szám, a szalmakazalok közvetlen a 
lakháznál ; 40. szám, az utczaárok hidja rossz állapot
ban; 47. szám, udvar tele mocsokkal, undorító bűzt 
gerjeszt; 52. szám, a háznál sem viz, sem csáklya, 
sem pemet; 70. szám, a járdán egy gödör ásva stb. stb. 

A község ilyetén való gonnos leportyázása után a 
község birájához megy a járőr, hol a községben tör
téntek felől tudakozódik, ezután pedig, minthogy a 
kÖ7.ségi biró első sorban köteles községében a rend
őri, egészségügyi és a tűzrendőri szabályok fölött 
őrködni; felolvassa a birónak, hogy községében mily 
l'endetlenségeket észlelt s egyuttal megkeresi, hogy 
azok eloszlatása iránt intézkedj ék, megjegyezvén, 
hogy a tűzrendőri, esetleg az egészségügyi szabályok 
ellen elkövetett kihágások az illető közigazgatási 
hatóRágnak már most, mig a többi apróbb rendetlen
ségek és hanyagságok csak akkor fognak bejelentetni, 
ha a legközelebb érkező csendőr járőr azokat újból 
előtalálja. A járőr bevonulása után a feljegyzetteket 
az ől'parancsnoknak átadja, ki - mint már emlí
tettük -:- fl, ~eljele.ntendőket a közigazgatási hatóság
nak bejelentI s a .1egyzetből kitöl'üli, a czédulát pedig 
~~t~ve, a , leg~özelebb az illető községbe vezényelt 
Jal'ornek ~tadJa azzal hogy győződjön meg, vajjon 
a még feljegyzett rendetlenségek fenftl1anaK-e? E iárőr 
a !llegszüntetett hanyagságokat a jeg.vzékből kit6rlili, 
mIg a még me~levők felől a községbirónál kérqést 
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intéz, s. az illetők r:evét,. ~iket a mulasztás vagy 
hanyagsng terhel, felJegyzl es bevonulásakor örspa
rancsnokállak az észleltekl'öl jelentést tesz. Az örs
parancsnok Inost az illetőket akként jelenti fel a 
hatósá~nak, hogy, dac~~ra a ?iró által történt figyel
Ineztetesnek cL talalt hlanyossagot vagy renc1etlenséa et 
eloszlatni elrnulasztoUák. Ily eljárás által a l~ép 
rendhez, tisztasághoz és a fennálló Rzabályok tiszie
letben t.artásához s~oktattatik és óvakodni fog újbóli 
szabályellenességeldől, Inert tudja, bogyellenőrizve 
lesz R azt is tudja, b ogy 111egbün tetésének csak 
maga az oka. 

A községnek leportyázásLL közben a járőr malmok, 
boltok, korcsInák, átalában a lakosság által sürii.bben 
látogatott helyek és üzletek tulajdonosaihoz, továbbá 
a jóu10dú és jóindulatú egyénekhez mint pap, tanító, 
nagyobb birtokos stb. és esetleg besugóihoz értekezés 
vagy hirszerzés czéljából rövid id0re betér, illetőleg 
velök érintkezik, lnely allialommal idegenek, házalók, 
utasok, katonai vagy honvéd, nemkülönben ujoncz
szökevények, a nyomozólevéllel üldözött egyének, 
kémek, csavargók után puhatol és ellenök a törvény 
értehnében eljár. Tuc10mást szerez Inngának a nép 
hangulatáról, különösen ott hol ipartelepek vagy 
nagyobb gyárak, bányák stb. vannak, vajjon a mUll

kások között socialistikus mozgalmak nincsenek-e? 
N em lesznek-e a munkások, továbbá a pórnép luezei 
munka tekintetében idegen vándor bnjtogatók vagy 
bárki által a munkaadók ellen izgatva? Meggyőző
dést szerez, vajj on a nép, különösan az idegen ajku 
lakosság a magyar állameszmét tiszteletben tartj~-~? 
s nem-e lesz ez irányban lelketlen és fau rttlZ rtl t 
egyének által a magyar ál!aln

1 

k~rá~'a befo~y~tsolvfL 
és ir,gatva? Ha a legcsekelyeob Jelet é~ldeh lS egy 
vaay más irányban a nép elégületlenségéück vagy 
hogy az említett il'ányokuan bárki által iB tÖl'v~ny
ellenesen befolyásoltatnék vagy izg[tttatn~31\, rll?lHl.l~.lk: 
a leacRekélyebL jelenség e8utén 18, a Jdelltust ur14-
,1)ara~O Bn9kápak? ez pe(li~ azonlHtl elől.i áró 8~.nkflls~.-
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parallcsnokságállak és a közigazgatási hatóságnak 
, tefZ ! I llH'gtelllli tartozik. Az ily törvényellenességek meg-

jel~nl( szüntetését czélzó intézkec1éseket az illetékes hatóság 
. l . 

t011eUI fu tos z l III e g. 
nnUrll'" Az előadottakból kitünik, hogy ft helyi járőrök 
hll~11l. s~olgú,lata külölnbözik a szerint, a lllint az nappal, 

'~za1ahOK:' aVl1gy pedig éjjel végeztetik; mert 1l1ig éjjel majd-
'! . llelti kizárólag a közlJiztonság érdekében őrködik a 

lio~l Llf;P: járőr, llappal inkább a törvények, szabályrendeletek, 
" ,Ut~I', ' l l t k b t t " , , h· t' , .ttisin.t: es rene e e ,e szoros e ar asara es vegre aJ asara 

ijJl~ 

üJQÖ1Öl! l~i, 
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felügyel, - ele kitli.nik az is, hogy a helyi járőrök
llek úgy éjjel, Inint nappal a legnagyobb éberséggel, 
buzgósággal és az ügy iránti érdeklődéssel kell e 
szolgálatot teljesítenie, Ini vel ellenkezőleg a követelt 
eredmény elérhető ne111 lesz. 

, l '1 ·'t '.,; "l · ~4z ft -lJC1I,Z ~ft1Jt',S1; Oh', 'llZe 'Jn,el. 

A csendőrség erős keze Magyarországon a futó
betyó,rokat és a rablóbanclákat elsepel'te; ezek tehát 
Illa már a közbiztonságot nem veszélyeztetik. Leg
újabbak azonban azon csalások, lnelyek titokban, 
nagy el ővigyázat- és nagy ügyességgel haj tatnak 
végre s óriási károkat okoznak a vagyonbiztonság
Lan. A rablók nyiltan léptek fel, s a megrélllli.lt la
kosság a legjobb belátása szerint vagyonát és sze
lnélyét védeni igyekezett és mindaddig, luíg e sar
czolók meg nelU s . Inn1isíttettek, izgalomban tartatott 
és épen ezért., a batóságok és a közbiztonsági köze
gek mindent elkövettek hogy e bandák 111ielőLLi 
tönkl'f\tevéi~e által a közvéleményt nlegnyngtassó,k. 

N em úgy állunk acsalókkal szeluben r A csalók
nak üzelmei, lük bizonyira sokkal nagyoLb auyagi 
károkat okoznak a lakosságnak, lnint okoztak a 
l'ablóbandák, csak ritkán keltenek feltüllést, orszó,gos 
izgalmat talán soha; Inert iizehnoiket - luint ln011-
dottnk - előre luegfontolva, titokban és nagy óva
tos" ág~al haj t.iitk végro, luelyeket tt Il1egcsal~Ltott is 
c8a!~ uagy 4ésőn yCf)~ ~S~rej 
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Ezért is, lllert III c~al{~s csak a sértett f-cl 'Il l't ' , "ld" 1 t" L I U . le I VIL-
nyara n OZ le o uiintetendö csoleklllónyt képo~, dol. 
goznak a csal-ók országs~erto ol'y vaklneröon. 
, A csal6~nak egyik legveszodeltnosol>b csoportja az 
nlpénzhamlsítók. 

A napilapokban gyakran jelentek meg hire1(, hocl'y 
az ol",szag hol ezen, hol amft pontján pónzhalniRit;') 
band~l.k lettek elfogva; a vizsaálat során azonhan 
kiderült, hogy ezen bandák n~nl pénzhatnisHitRAfI,l, 
foglalkoztak, hanem igenis: pénzhamjsftús czfmo alatt 
nagy kiterjedésű csalásokat köve /tek el. ECHalt> hall
dák kizár6.lag a földmíves osztályhoz t:trto~6 ogyé
nekre és kIsebb, tudatlanabb iparoRokra votik ki há
lójnkat, kiknek velük született hiszékenYRogüket ŐR 
önző kapzsiságukat kizsákmányolják, Rzárnta1ano1<at 
anyagilag tönkre tesznek a nélkül, hogy az jga;.t;ság
szolgáltatás sujtó kezétől tartanának, mert a rrwg
cRalatottak legnagyobb része a pénzhaluiAlt{tR bÜllró
szessége miatti félelemben őket feljelenteni nom rnori. 

Ezen csalók a következőleg működnek: 
Egy intelli gens kinézésü, elzüllött, - ronde8on 

nagyvárosi - egyén egy-két paras~ttal Hv,öv(jtl{(~ zi.k 
oly czélból, hogy azok iAmerőseiknek titokban (}HlJ

reszteljék, mlszerillt ő egy pénzharnjFdtf) handa ügy
nöke vagy feje, mely handa ép . oly b~n~ó~at twl 
csinálni, mint a forgalomban levők. - All1tus:.lJ ,Hjt,é : 

rint czélja e bandának a szegény pórnérH.m 80g1Lor,II 
olykép, hogy minden jgazi forint helyett két baHll
sított forintot ád, tehát, hogy a szegérly, nép rn~g· 
gazdagodjék. Szavainak igazolásául t6,rc~~.Já,hÓJ tr) lJ o
sen új, - természetesen val6di - hf.lJnkJ8~y(j~et ~vr~.B ~ 
elő, melyeket az illető egyén~el" a , kJ,t . bo ak:11 
csapni, felváltani küld. A hank()~ fülv~J1~cHt ~ ,rr,~a:. 
't'l ' ·tetődik - minden akadrúy n(~lkul u~L!.df)l 

goa o el, . 'JJ't"t ) Jt ű8Z ,.." 'k s hoay méa J' obban igazolja :.1, 1 aBaI, e ;:)V .: 
tenl 1'::>, ry k ' l '1' , -.- t· Hí::CVCW I1 eO'\' közönséges litograf-gépe rő szo o ner~Je .:) ,., 
R. ö!' eO'vzéket melyen a parasztok, rn(~ rt rH~m et u 1. •. nem 
, rJ ,." k !, L 'p k e'nÁt bárflu1J' úk . éR R~ e!l tul el-ertene . csaK a f!e ~ J:'. J , • I' A. főnök 
J "k h .O'~T il'~ O'Bpen c51nal.l ak ~ hank6t, }lSZ! ! 07".1 .J,..., c _ _ 
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t'u- ha elegendő tiszta új bankóval rendelkezik, mind
ilÍl~t fizet kisebb összegekért és pedig duplán, meg
jaérvéll hoO'y egy-két hét mulva újból jön s akkor 
~?l1O'yobb ö~szegeket is elvállal oly feltétellel azon
ba~. hoO'y csak nagyobb összegek lesznek a társulat 
által d~plán beváltva, mert kisebb ö~sze~ekkel, -
tekintve a nagy forgalomra - nem bIbelodhetnek; 
ő lllost csak szavainak igazolásául a nála levő pénzt 
előa<1ott módon kivételesen beváltotta. Előre elké
szíti ft parasztokat, hogy pénzükért kétszer annyi 
hamisat csak a lefizetés után 2-3 hónapra kapnak, 
111ert a rendldvüli nagy kereset mellett a társulat 
rendes jegyzéket vezet és sorrend szerint lesz min
denki kielégít va ; t. i. a ki előbb adta át a pénzt a 
társnlatnak, az előbb kap kétszer annyit. 

A parasztokat így elkészítve, rnagukra hagyja gon
dolkozni s nagyon jól tudja, hogy számításában nem 
csalatkozik, mert a paraszt-hiszékenység és kapzsi
ság, továbbá az akadálytalanul felváltott pénz, a rej
telmes árjegyzék és a megduplázott pár forint meg
teszi a hatását . 

A főnök úr nevét és lakását is megmondja nagyobb 
bizonyság okáért és megbizza két czinkostársát a 
léprementek előtt, hogy addig is míg ő eljön, a ne
tán jelentkezőktől vegyék át a pénzt és jegyezzék 
őket fel sorrendben. 

Ismeretes, hogy a paraszt nép különösen a pénz 
dolgában igen óvates, de másrészt az is ismeretes, 
hogy a kapzsiság, az önzés és a meggazdagodási 
vágy sehol, semmiféle rétegében a lakosságnak nin
csen annyira kifejlődve, mint a parasztoknál. Ezért 
az említett és a paraszt eszéhez mért hitegetések 
többeknek megzavarják a fejét s bár kezdetben iO'en 
tartózkodva, de ugyancsak paraszt czinkostársak által 
rábeszélve, végre is reá szánja magát egy-kettő 
50-~O, ú-tot kezükre bízni, hogy azért a meghatáro
zott Időben a dupla pénzt megkapják. 

Ha ez sikerül, akkor az a vidék rövid idő alatt 
sok; ezer forinttól fosztatik meg. 
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A befizetett első ;10 forint fOl'lllalitás ke<.1véért 
1-2 hónap Il1ulva akárhonnan kerített ÓH az ac1ó
hivatalhan teljesen új hankóra be váltott IOO forint
tal Illeg lesz térítve. 

A InÍllt enne~ hü;e Ille?y, - és pedig III egy, _ 
lllert maga a kIelégItett es a két paraszt czinkos 
gondoskodik róla, hogy híre terjedjen - akkor nleg
kezdődik ezen álpénz,haluisító ban<1a aratása. A pór
nép látja, hogy tényleg kétszer annyi pénzt kap, 
lllint alnennyit itd és látja hogy a hamisnak 
jelzett pénzt az adóhivatalban is elfogadják, mindig 
nagyobb és nagyobb bizalomnlal kezd a banda tagjfLi 
iránt viseltetni és vakon adja át összegyüjtött fillé
reit a csalóknak. A csalók, hogy az üzlet mentől 
jobban jövedehnezzen, időközönként egyeseknek a 
befizetett pénzt kétszeresen Illegtérítik ; lnely eljál'áR
sal hitelöket 8luelve, a kifizetett pénzt lnost már 
napról napra szaporuló áldozatok pénzéből tizszere
sen visszanyerik. II a az üzlet virágzik, akkor 111ég 
egy nehány nlesterelnbert vagy parasztot avatnak a 
csalás módjába, - kik azután egy másoló gépekről 
szóló árjegyzékkel és egy-kétszáz forint új bankó
val 11 vidéket beutazzák és újabb és újabb áldozato
kat gyi1jtE~nek. 

Hogy az így tévútra vezetett nép nlég jobban el
higyj e hogy tény leg pénzcsinálókkal van dolga, a 
titokba beavatott paraszt czinkosok időközönként a 
főnök úrhoz - ki az egész csalásnak értelmi szer
zője, - Budapestre utaznak s onnan megjőve mesés 
dolgokat beszélnek a tévútra vezetett hiszékeny nép
nek. 1\1agukkal hoznak esetleg egy litograf kézi saj
tót, melyet csak nagy titokban éjjel mutatnak Illeg 
egyeseknek azon megjegyzéssel, hogy most Inál' ők is 
fognak pénzt csinálni, hogy így fi befizetett pén7,ért 
a l"észtvevők minél előbb megkapják a kétszeres árt. 
Ez a bandúnak utolsó fogása, melylyel ft nép8t tel
jesen bolonddá téve; ezrek- és ezrektől fOH7.tjúk 111eg 
·szegényeket. Számos paraszt ela(lja kevés ,fö l c1j ét., 
lovait, házát, hogy minél többet a<1hasAon a tarliulat-

~~!iU féT!,' 
r.i llí! P 
~!I!!ll an 'IlU. 

\utn1ee• 
\ 

~!z 1, "!ln l 

I t alla\ ~ar 
~, I, ~~ !lltr~ 
~aaía\ ~" h 
' o' oepet, '. 
ahr e~, o akar, A 
a menn)l! I 

l men a • 
le!ztijve ; '1~' 

, 1011' 
ma~arazza , / bu 
azutau 0\, JO, ' •. 

~iuz\: a mennYI, 

ar~ Dzet err e~:: 
~-u~ forin\e~ I 

ue!zerezueto ~epfr. 
jOO-öOO forintot. .. • 
a illar Buoape~tl." 
Dan il jarl ci.nk , 
Izo~eh ma~~~'" 
ffioQiarol. bogy [~ 

~ollMa\ renne:tL 
összera\a:ahoz\ t. 

ez a munh is j' 

foraat a oepen az .. ~ b o 
seho reszel ehiJr_. 
vidab'e vetodól. '._ 

t '. mer egyazel'lltn .t::: - -. 
gapeli most már r-

A megclalt pa1'll!Zt • 
füle lorit a ~. I 

! u·.~ ...... __ ... ' 

vesztelt fei5Zenü ~." 
Pen, Mar ". ~;.,.,-( 

, .. ,,-L. L"'''", .. 

rele egy más hi;;~::~-'
lömoülmint ó _ '~'-
Kezue KenU. í~ i ~ ~
uan ejjel p~c~~ í.. -.. 
OOIQ0fll11~! o -o __ 

eUllll egy R
Ha & o~" ...... ,"- '-. 

ilil ctr-, 
Kj .... a p' 

:1 €" 
u)'en!or ~.--: 



, 
I·.) 
fI, !o ,~ 
-'I 

&I. 

ru!/; .. 

-, 

, ' 

~~ml 
' nl~" ...... 

~! l 
r!~~ll 
!njtöll. 

\~I [ 
fitk 

~IHi, 
llir~ , 

'001" , t. , 

ill" 

II 1\,' 

~Ii . 
I', , . 
, \~ 

" 

907 

11ak azon rornényben, bogy rövid 2-3 hónap .alatt 
kétszer n,nllyi pénzt kap kézhez. EgyeR kapzs~ pa
raszt 11e111 elégs7.ik llleg azzal, hogy esetleg a tarRu
l:tÍi {tltal kapjon kétszeres pénzt, hanern fi. nagyr~
vagy{ts és llleggazclagodás ö~'d~ge lnegszállJ~, Ő IS 

akar egy gépet, hogy maga cSlnalh~sson ~nnyl ~énzt, 
a luennyit akar. Az ily ember azutan teljesen ton kre 
lesz téve; lllert a főnök úr nagy immel-ámmal el-
111aO'yarázza mily drága az ily gép, hanem azért 
azután oly j ó, hogy azon mindenki készíthet annyi 
pénzt, a mennyit csak akar; a paraszt tehát mesés 
árt fizet egy egyszerű másoló gép ért. Mindenki által 
GO-GO forintért bármely ily gépeket árúsÍtó czégnél 
beszerezhető gépért fizet az elámított szegényember 
:)00-600 forintot. A gépet megkapva, a főnök úr és 
fl, már Budapesten az állítólagos pénzhalnisító gyár
ban is járt czinkostársak a szegény embert annyi 
szóbeli magyarázatokkal látják el a pénzcsinálás 
nlódjáról, hogy szédUl tőle a feje. Kábult fejjel, sok 
gonddal, rendesen éjjel, pinczéLen, hozzá lát a gép 
összerakáeához, melyet szétszedve kapott meg. l\tfár 
ez a 11lunka is ritkán sikerül, mert addig csavar, 
forgat a gépen az avatatlan ember, Iníg valami ki
sebb részét eltöri; ekkor az alkalmilag megint a 
vidékre vetődött főnök úrnak könnyű a kifogása, 
mert egyszerűen kinyilatkoztatja, hogy elrontotta a 
gépet, most Inár pénzt azon csinálni nem lehet. 
A n1egcsalt paraszt hiába sopánkodik és vakarja a 
füle tövit, a dolgon segíteni nem tud. De hogy a 
vesztett fejszének legalább a nyelét megkapja, a gé
pen, habár veszteséggel is, de túlad, t. i. reászed 
v.~le ~gy I?ás ,hi~zékeny parasztot, a ki neIn jár kü
lombul mInt 9 - s a gép megint veszteséO'gel más 
kézb~. ~erül: Igy ,ván~oro~ a gép a legnagyoOb-b titok
ban eJJel .plnczéről pinczere, lníg végre, - mert vele 
boldogulnI egy sem tud, - valahová elásatik . 

. Ha a gépet sikerül összerakni, magától értető
?lk, - a pénzcsinálás nem sikerül. A főnök úr 
llyenkol' Rzintén számos kifogással áll elő, - vagy 
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a !es~éket neT?- kavarta jól, vagy nem jól tette le a 
ffilntaul szolgalt j6 bank6t a gépre, vagy neIn jól 
préselte le stb. hason képtelen mende·mondával el. 
b?lonll,ítja, a mi megi~t h6napokon át gondot, pró
balgat~st .. ~~oz a~, elamított és ~ost már teljesen 
karmaI kozott levo parasztnak, mIg a sok hiába való 
vesződséget megunja, - de meg a felfedezéstől is 
rettegve, a gépen az előbb említett módon túl ad 
mely hasonl61ag kézről·kézre vándorolva végre is ~ 
föld alá kerül. ' 

Mihelyt az ily veszedelmes csaló banda egy vidé
ket. kellőleg ,kizsák~á~yolt és sok ezreket gyűjtött, 
a vJsszafizetesek mIndIg rendetlenebbül kezdenek tör
ténni, a megcsalt á.ldozatok pedig mindenféle kifo· 
gásokkal a türelemre biztattatnak. Egyszer eltörik a 
főgép, luelyet csak Párisban tudnak megcsinálni, 
másszor meg kifogy a festék, mely csak Amerikában 
vagy tudja Isten hol készül; megint máskor a fö
nök úrnak fontos teendői voltak BécslJen s így nem 
lehetett dolgozni stb. A megcsalt nép pedig - bár 
türelmetlenkedik, - de vár. Ha azonban türelmet
lensége tetőpontra hág és a befizetett pénzét mind
sürűbben sürgeti, akkor még a banda kerekedik fel
jebb és ilyenkor beüt a szegény népnél a végső 
veszedelem. Ugyanis a banda egyszerüen ki nyilat· 
koztatja, hogy a ki nem tud várni, hát az jelentse 
fel őket, - megmagyarázván egyúttal a türelmet
lenkedőknek, hogya pénzhan1isítók és a bűnrészesek 
hány évre lesznek elzárva, ha felfedezik őket, - ba 
tehát feljelentik, akkor mint bűnrészeseket szinté~ 
elzárják 10-15 esztendőre. Ezen ijesztgetés n1egteszI 
hatását és a megcsalt s kifosztott nép úgy megszep
pen, hogy mukkanni sem mer. Még ha arra ~erülne 
is a sor, hogy mint csalók ellen tanuvallOIllH.st te
gyen, eltagadja, hogy velük valaha érintkezett, ne1n-
hogy pénzt adott volna a csalóknak. " .. 

A banda most már lassanként elszéled, n, fonok 
lll' eltűnik örökre, a pal'aszt czinkostársak pedig Ina
gukat megszedve, loendesen más vidélu'e költöznek. 
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Ezen eluherckuck hihetetlen, - nl~g akkor is, ll1i
dön a, núp I{Ltja, hogy 111cgc8nJatott, - oly feltétlen 
hitelük vall, hogy éveidg js, habár ritkáLlwon, hord
j{tk ho~~ájuk ft pénzt azon biztos hitben, hogy annak 
l\:étszeresét előbb-utóbb lnegkapják. A nép meg VéLn 
ayőződve, hogy pénzhamisítókkal van dolga, kiknek 
~inden ámítását szentírásnak veszi és elhiszi, hogy 
csak az általuk kieszelt, közbejött akadályok halaszt
ják a pénzcsinálást. Alig van arra eset, hogy ily 
csalók ellen önként a bíróságnál panaszt tegyenek 
és épen ezért működnek ezen veszedelmes csaló ban
dák ily vakmerően és ezért TIel11 lesznek az arra 
hivatott közegek által kellőleg figyelemlnel kísérve. 

Egy ily álpénzhamisító bandát fedeztek fel a pécsi 
szakasz csendőrei a lefolyt 1891. évben, ll1ely esetet 
okulásul röviden itt közlünk. 

1891. év augusztus 19-én Magyar Ferencz czipész, 
vásn.ros-Üol11bói lakos, Helyesfára érkezett s ott Izsa 
Ferencz földmíveshez tért be. l\fagát egy pénzhami
sító banda tagjitnak adván ki, 500 frtot kért Izsától 
olyformán, hogy ő majd pénzt készít és 2-3 hó 
lnulva az 500 forint helyett 1000 forintot ad neki. 
N agyobb bizonyság okáért tárczájából több új forin
tost és ötöst vett elő lnondván, hogy ezeket iR ű 
készíté és végre egy német szövegil áljegyzéket is 
Illutatott fel, 11lelyen egy luásoló gép volt ábrázolva, 
azt állítván, hogy ily gépen készíti a pénzt s a kép 
egy pénzhamisító gépet ábrázol. Izsa nell1 hallgatott 
UJ kecsegtető szavakra s a kért 500 forintot 111egta
gac1ta. Erre Magyar eltávozott és a bükkösdi vasút
állomáshoz hajtatott. A véletlen úgy hozta lllagával, 
hogy eltávozta után I(ovács György és Lepsény 
J ú,nos szent-lőrinczi örsbeli csendőrök rendes szolgá
latban állva, Helyesfára érkeztek. Izsa a csendőröket 
meglátta, esetét elmondotta a csendőröknek , kik 
azonnal a bükkösdi vasútállonláshoz siettek s l\la
gyal' Feronczet, ennek nejét és a velök utazó Farkas 
Andrásnét, - tolnamegyei pillczehelyi lakost -
letartóztatták és Szent-Lőrinczre az Öl'sre kisél'ték. 

Lt. 
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Gubola János örBve~ető, - szent-lőrinczi örspa
rancsnok, - az eset fontosságát tekintve Magyar 
Fel'enczet Pécsre a szakasz-parancsnoksághoz kísérte 
s az esetet I(örner Iüíroly hadnagy-szaka8zparancs
noknak bejelentette. Említett hadnagy Magyar Fe
renczet kikérdezte és az sok mellékkörülu1ény fel
említése mellett elmondotta, hogy ez év ápril havá
ban !(uczor József tengődi (Tolna m.) lakostól 600 
forintért egy gépet vett, mely Kuczor állítása szerint 
pénzcsináló gép; minthogy ő avval nen1 boldogult, 
azt Be berika Pál bogn6.rnak, vásáros-dombói (Ba
ranya m.) lakosnak 100 frtért eladta, mely gép most 
is annál van. Elmond6. továbbá, hogy Heitzinger 
János tolnamegyei némedi lakos ez év junius havá
ban V ásáros- Dombóra j ött, kivel Hetesi Vendel oda
való lakos pinczéjébe mentek, hol Heitzinger Hete
sin ek azon igéretet tette, hogy 500 forintért 1500 
forint hamis pénzt ád neki, mire Hetesi nagynehe
zen, lVIagyar Ferencz rábeszélése folytán, bele is 
egyezett. I-Iogy a csalók még inkább elhitessék a 
lépremént Hetesivel, hogy pénzt tudnak készíteni, 
Budapesten adtak egymásnak találkát, mert úgy
mond, ottan a Kerepesi út 26. száma alatt lesz a 
pénze beváltva. Hetesi, kinek készpénze nen1 volt, 
eladta lovait, tehenét és tinóját, hogy akért 500 frtot 
összeteremtse. A kitüzött időben Hetesi és Magyar 
Budapestre mentek, hol az «Arany libához» czÍmzett 
fogadóba tértek be, hová Heitzinger is nemsokára 
megérkezett. Hetesi Heitzingernek a pénzt átadta s 
ez megigérte, hogy 2-3 óra mulva meghozza az 
1500 forintot. Heitzinger azonban a korcsmába nem 
jött többet s Hetesi még mai napig selU kapta meg 
pénzét. Minthogy Hetesi őt zaklatja az elveszett 
500 frtjáért, ezt Hetesinek megtérítendő, ő is sze
rencsét akart próbálni és egy árjegyzékkel, melyet 
Kuczortól kapott, utazni indult; így került Helyes
fára hol azután a csenc1őrök által elfogatott. 

Ezen s még sok melléB:ac1at alapján, tekintve hogy 
pénzhalnisítáAr61 lévén RZÓ fl hogy gépek is forognak 
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a nép között, Körner Károly hadnagy N agy Vilmos 
őrn18ster pécsi örsparancsnokot, Gubola János örs
vezető szent·lőrinczi örsparancsnokot és I{ovács 
György szentlőrinczi örsbeli csendőrt a nyomozás ke
resztülvitelével lnegbízta, ellátván őket a szükséges 
útbaigazításokkal. 

l\londott járőr Magyar Ferencz és a két nővel leg
elébb Sásdl'a ment, hol a kir. járásbiróságnál az 
esetfjt bejelentvén, a vizsgálóbíró szóbeli felhivá
sára, - tekintve, hogy pénzhamisításról lévén szó,
a nyomozást legelébb is Vásáros-Dornbón Beberika 
Pál bognárnál kezdette meg. Itt házmotozást tartva., 
a l\1agyar Ferencz által jelzett gépet a kertben elásva 
tényleg megtalálta. A gép egy közönséges másoló 
gép volt. Beberika kérdőre vonva~ beismeri, hogya 
gépet Magyar Ferencztöl 100 frtért vette, kezdetben 
11l3,ga is elhitte hogy pénzcsináló gép, de mert rajta 
sem Magyar sem ő, de rnások sen1 tudtak boldo
gulni, félni kezdett hogy nála nlegtalálj ák s ezért 
az ónlemez eket összeolvasztotta, a festéket s kisebb 
alkatrészeket a tűzbe dobta, a gépet pedig elásta. 
A Magyar Ferencznél eszközölt kutatás erechnényre 
nem vezetett, neje pedig ki férje összeköttetései fe
lől semmit sem tudott s csak azért utazott el férjé
vel hogy azt a sok utazgatásról lebeszélje, szabadon 
bocsáj tat ott. 

A járőr ezután a Heitzinger által n1egcsalt Hete
sit kérdezte ki, ez eleinte nem akarta elismerni 
hogy Heitzinger tőle 500 fl-tot elcsitlt volna; de mi
után a járőr által kellőleg felvilágosíttatott, Heitzin
ger csalás át úgy n1int azt fentebb lefrtuk, ehnon
dotta és panaszát a községi előljáróságnál ismételte, 
mely a községi előljáróság által jegyzőkönyvbe fel
vbtetett, kérvén egyúttal csal6i ellen a bünvádi el
járást. 

A járőr Vásáros-Don1bón kinyomozta, hogy J\ilagyal" 
Ferencz Viziák József odavaló lakostól a Inál' jsmel't 
módon 150 frtot csalt ki, de Viziák Magyar ellen a 
bűnvádi eljárást nem kérte. 

14~' 
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A jtÍről' továhb pulmtolt és lU egál1 apította, hogy 
Heitzl11ger Kap08-Szekcsőll Eilel' Frigyestől 4·50 frtot 
csalt ld, kit l\Ingyar és Heitziuger junius havában 
szintén Budapestre felcsaltak ; ott neki egy úri em
bert, - kit nagyságos úrnak czÍmeztek és kinek 
neve á.llítólag Lénárd János - bemutattak azzal, 
hogy ez készíti a pénzt. A 450 frtot a bandának 
átadta, Inai napig se111 látott abból egy krajczárt 
senl. Ez is panaszt emelt a banda ellen. 

Innen Pinczebelyre ment a járőr, mert ott Farkas 
András és Kovács István lnég a mult évben pénz
halnisítás gyanuja miatt pár napig fogva voltak s 
állítólag a tavaly keresett gép Inég most is birto
kukban van. Az ezen gép ut.án tartott kutatás ered
ményre DeIn vezetett, de itt a járőr megállapította, 
bogy Heitzinger és lVfagyar Pinczehelyen sok embert 
100-600 frtig az ismert 111ódon megcsalt, nevezete
sen: Biró György 150 frt és egy 169 ft-tos kötelez
vény , Vécsei József 400 frt, Fülöp Pál és Sandi 
László 100-100 frtig lettek e gazemberek által meg
koppasztva, míg Gőgös János tamásii lakos 600 frt, 
Daczi Ferencz szintén tamásii lakos 150 frttal fizette 
meg hiszékenységét. Ezen egyének nagyobb r~sze 
panaszt nem emelt., mert fél hogy bilnrészesség 
miatt őket is lnegbüntetik. 

N énlediben a járőr bázkutatást tartott és Heitzin
gert letartóztatta, ki a terhére rótt és más hason 
csalásokat beismerte. 

Innen a járőr Tengőc1re lnent, hol I(uczor Józsefet 
letartóztatta. Ez beismerte, hogy Horváth Ferencz 
tengődi lakostól 120 frtot, Barkóczi Jánostól 330 frtot 
csalt ki olyformán, hogy Budapestről Behember La
j os özvegye czégtől e~y másoló gépet hozatott 62 fo
rintért, illetőktől pedig a már ismert módon a pénzt 
kicsalta. 

Horváth Ferencz J{uczor ellen panaszt elnelt, nlig 
Bark6czi, kit a járőr a községházához hivatott, ijed
tében megllgrott. 

ICuczol' továLbá }wisnlerte, hogy az enllÍ.tett és fl. 
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csendőrök által Beberikánál megtalált gépet ~agyar 
Ferencznek 600 forintért eladta. A letartoztatott 
egyének a Masya::n~l ~ol~ 2~3 frtta~ és a talál t gép-
pel együtt a sasel! Jarasblr6sa~n~k atac1attak... , 

A járőr etnlített helyeken klvul Tab, Dunafoldvar, 
Szal\~l és ezek vidékén nyomozott és megtudta, 
hoO'y alJ eaész vidék parasztsága ezen ál pénzhamisító 
ba~~lák által a legnagyobb mértékben és a legszem
teleneLb Inódon pénzéből kifosztatik és hogy a nép 
föltétlenül hiszi, rniszerint az illetők pénzt készíte
nek s vak bizalmuk és hitük annyira megy, hogya 
pénzt sok esetben maguk viszik a banda tagj aihoz. 

Tudomásul vette a járőr továbbá, hogy ezen banda 
utazó tagjai Budapestről a postán többször külön
böző helyekre kis, - jól megvasalt - nehéz ládi
kákat kapnak, melyek tartaimát a nép nem ismeri. Ez 
is bizonyára egy fogása a bandának, hogy a népet 
annál inkább tévútra vezesse és kizsáknlányolhassa. 

Az előac.1ottakból kitünik, hogy a vagyonbiztonság
nak mily új és veszedelmes ellenségével állunk szem
közt. IGtünik továbbá, hogy ha ily bandák fondor
latai és üzelmei a legkiterjedtebb és legerélyesebb 
Inege' őző intézkedések által meg nem akadályoztat
nak, a tanulatlan, hiszékeny, de egyuttal önző és 
kapzsi földIulves nép nagy részét koldnsbotra juttat
ják; nlásrészt pedig a népben a pénz könnyií. szer
zése utáni vágyat felköltik, azt a III nnkától elideO'o
nítik, - egy szóval nemzetgazc1ászati és erköl~R : 
szempontból e bandák óriási és egyhamar nenl pó
tolható károkat okoíjhatnak az orszácrnak. 

Tekintve, hogy ily bandák a,z o~szág különLöző 
~o.~tj.ai.n, működnek, tehát el, va?nak terjedve és igy 
OrIaSI karokat OKoznak, tovabba tekintve boO'y csa
lásaikat a pénzhamisítás ürügye, tehát egy l~ivatal
ból ültlözendő büntetendő cselekmény czÍnle alatt 
követik el, a csel1(lőr8égnek, ha tudomást szerez ily 
üzelmekről, a nyomozást nündannyiszor be kell ve
zetni, mert tl<ldig lníg a nyol110ZR,S ki neru deríti, 
hog~ csalókkal van dolga, a p'énzhamiAítók~t ii!(lö~ü, 
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A nyolll0zás folyaluán pedig akad elég megcsalt em· 
bel', a ki it csendőrség helyes és értelmes felvilágo. 
sítása. folytán önként panaszt fog emelni a veszedel
Illes gazelnberek egyik-luásik tagja ellen; a midőn 
meg lévén a sértett fél in:lítványa, e bandák nyo
mozása és üldözése a legnagyobb erél vlyel keresztül 
viendő, hogy az ország szegény földmives népe e 
kelllény csapástól luinél előbb és mindenkorra nleg
szabadíttassék. 

A ' , k l· -t ' . h,azh-'lttattlS "ya "01" ,at/~ rJ'tegeJ ese. 
Az 1888. évi zsebkönyvben a házkutatás jogi szem

pontból már tárgyaltatott., ezen közlemény tehát e 
kérdéssel ez irányban nenl foglalkozik; hanenl csu
pán a házkutatás gyakorlati keresztülvitelének ma
gyarázatára szorítkozik. 

Ha jogilag aházkutatás megtartása ellen nincsen 
akadály ós annak megtartása a bünvádi eljárás ér
dekében szükséges, - legyen az felszólítás folytán 
vagy önállólag végrehajtva, - a csendőrségi szolgá
lati utasítás erre vonatkozó szakaszainak, nemkülön
ben az említett közlenlény irányelveinek betartása 
mellett még a következők tal'tandók szem előtt. 

Minden házmotozás végrehajtásához, hacsak lehet
séges, több csendőr vfJzé ny lendő, különösen midőn 
lakházak vagy nagyobb épületek lllotozásáról van 
szó, hol két csendőr a bennlakókat sem képes kellő
leg felügyelni, annál kevésbbé tehát a motozást 
eredménynyel megej teni. 

A szolgálati utasítás 47. §. utolsó bekezdése hatá
rozottan előírja, hogy a házmotozást a csendőr önál
lóan teljesíti, ezen intézkedés tehát minden körül
mények között szigorúan szelll előtt tartandó külö
nösen ott, hol a keresett tárgyak kis terjedelmöknél 
fogva az elc1ugásra felette alkalmasak 8 c~ak a leg
szigorúbb 111otozás útján fedezhetők fel. A 11la~ával 
vitt községelőljárósági sZ81uély a lllOtOZú,sl1ál inint 
hiy~taloR. ta~ú szeropel ~ n~oto~{I!shan tényleges résr:t 
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