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Történeti és statisztikai adatok az 
1900. évről. 

Ismét tlgy határkövéhez értünk a tünő időknek ; 
igen hatalmas határkövéhez, mely elmult évszá
zadunkat zárja le, helyet adva újabb reményeknek 
s egymást folytonosan váltó újabb eseményeknek. 

I�jú intézményünk a letiint századnak csak két 
utolsó évtizedére tekinthet vissza, de annú1 nagyobb 
megnyugvással, önérzettel és benső örömmel. A kis· 
ded intézménynek születésekor rögös s nehezen le
kiizdhető akadályokkal kijelölt pályája, most már 
részben befutva, egy folytonosan erősbödő ragyogóan 
fényes pályát mutat, eredményét a lankadatlan 
munkának s törhetetlen szorgalomnak és biztos 
jeIét az elérendő tökélyesbülésnek. 

N em lehet czélunk, hogy e fontos történelmi moz
zanat alkalmából intézményünk történeImét részle
tezziik, mert megtettiik azt a megengedhető rész
letességgel óvről-évről megjelent zsebkönyviinkben, 
de ha végig tekintünk az éveknek a folytonos fejlő
dés és erősbödés fényes gyöngyeiből alkotott e 
fiizérén, nem fordulhatunk el tőle a nélkül, hogy 
hálát ne rebegjünk a mindenek Urának, megkö
szönve eddigi segedelmét s erőt kérve a jövő küz
delmeire. 

Mint eddig minden évben, úgy ezuttal is több oly 
mozzanatról kell megemlékezniink, mely intézmé
nyiink beléletében s fejlődésében rendkivüli hala
dást jelez. 

A mult év j anuár l -vel életbeléptetett új bűnvádi 
perrendtartás a szolgálatunkat eddig szabályozott 
«Szolgálati utasításnak» úgyszólván teljes átdolgo-
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zását követelte s vonta i s  _maga után. Ezen uj 
<ll. Szolgálati utasítás A. Altalanos 1'ész» czímü 
szolgálati könyv röviddel a bűnvádi perrendtartás 
életbeléptetése után ki is adatott, a miként az joggal 
el is várható volt, daczára a lényeges s bizonyos 
irányokban gyökeres változásoknak, minden nagyobb 
rázkódtatás nélkül olvadt bele szolgálati rendünkbe. 

Ezek után elsősOl'ban kell megemlékezn ünk Ö 
császári és apostoli királyi Felségének f. évi május 
hó 14-én Gödöllőn kelt legfelsőbb elhatározásáról, 
melylyel a .Szervi határozványoffat a csendőr 8zúm
vivő-tisztek és a csendőr-tiirz8őrmesterek számúra» 
legkegyelmesebben jóváhagyni s ez által a csendőr 
törzsőrmesteri állásokat legkegyelmesebben rend
szeresíteni méltóztatott. Megérdemelt megjutalma
zása ez a minden tekintetben megbízható, kiválóan 
használható altiszt jeinknek, kik áthatva fenséges hiva
tásunktól, pályájukat intézményünk kebelében óhaj
tották feltalálni. Miként az a rangsorozati lajstrom
ból is kivehető, a törzsőrmesterek kinevezése 1900.évi 
augusztus hó l -vel már megis történt. 

A lefolyt évben a testület állományának tervszerű 
fejlődése is tovább haladt, a mennyiben a kerületek 
örshálózatai - a mennyire azt az államháztartás 
viszonyai engedték - további kiegészítést nyertek, 
úgy hogy a létszámnak és az örsöknek a szükség 
követelte szaporítása által immár elérkezett azon 
időpont, mely egyes - a szolgálati kezelés rovására -
hat!llmasan meggyaporodott kerüJeteknek a ketté 
osztását követeli. 

A felsőbb hatóságok előrelátó és bölcs intézkedé
sének egy újabb mozzana:�aként kell feljegyeznünk 
Honvédelmi l\Iinister Ur O Nagyméltóságának azon 
intézkedését, melynek értelmében, miként az a cs. és  
kir. közös hadsereg részéről már régóta fennáll, 
ezentul a m. kir. honvéd gyalogság részéről, a m. kir. 
és a m. kir. horvát-szlavon csendőrség legénységi 
állományának kiegészitésére évenként augusztus 
hó l-vel ezredenkint 4 főnyi, tehát összesen 11 2 
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főnyi legénység lesz rendelkezésre bocsátandó. Min
den esetre oly jutalék, me ly a közös hadsereg gya
log és lovas ezredeitől évenként rendelkezésre bo
csájtandó 260 főnyi legénységgel együtt lényeo-esen 
elősegíti az évenként beálló hiány fedezését. 

" 

V égezetül oly személyi változásról kell meg
emlékeznünk, mely a testület történetében minden
ese�re emlékezetes jelentőséggel bír. 

Ó császári és ap_ ki rályi Felsége 1900_ évi 
november hó 17 -én Gödöllőn kelt legfelsőbb elhatá
rozásával Reinle Gábor ezredes úrnak, a m. kir_ 
honvédelmi ministerium XVI. ügyosztálya vezetőjé
nek, saját kérelmére, nyugállományba helyezését 
legkegyelmesebben elrendelni és rnegparanr,solni mél
tóztatott, hogy ezen alkalomból neki a legfelsőbb 
megelégedés kifejezése tudt-ul adassék. 

A csenclőrségi intézmény egy oszlopos tagjának 
a tényleges szolgálattól megválását jelzi e pár sor 
befejezését egy eredményekben gazdag, soha ne� 
lankadó ügyszeretettel, szivós kitartással s önfel
áldozással párosult munkásságnak. 

* 

Mindezek után áttér ünk a mult év változásainak 
részletes ismertetéséhez. 

A csendőrségi alapol< jelen állása a mult évben 
ismertetett vagyoni mérleggel szemben , az ala
pítványszeríí. kiadások eszközlése mellett , a kö
vetkező : 

1898. 1899. 
év végén gyarapodás 

1. Csendöl'ségi jelvény-pótdij- kor. kor. kor. 
alap _ ___ _ ___ _ __ 119019'84 119568'46 548'62 

2. Csend őrségi jutalmazási 
alap ___ __ ___ ___ 4D�61'12 40�58'64 24'52 

3. Dombl'ádiNagyGyulaésneje 
szül. Berndt ilonka alapít-
ványa ___ ___ ___ 61:17'8H G144-98 7-lll 

4. Török Ferencz-féle alapit
v ány(1899ésl900szept.végéu43522·34 471,08'93 3886'59 

8 
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Az 1899/900. év folyamán a következő ó"1'8ó"k állittat
tak fel, és pedig: 

a ll. számu C8pndórkerülelben : 

Központon ____ ___ __ ___ 8 fővel, 1900 jnlius hó l-vel 
Kulason __ __ ____ __ 8 hó l-vel 
Kopancson ___ ____ 8 hó l-vel 

a III. Bzamu 

Bibar-?üspökin ____ _ ___ 5 
Na�y-UrögJön __ _ _ 5 
Kabáu_ __ _ __ -.5 

csendőrkerületben : 

fővel, 1 900 október hó 
hó 

« hó 

l-vel 
l-vel 
l-vel 

Hajdu-Sámson _ ___ 5 { laktallya hilÍnya miatt mü
,.ödését késöbb kezdi meg 

a IV. 8zámu csendőrkerüteében : 

Vámos-GyörköIL.._ 6 fővel, 1900 augusztus hó l-vel 
Recsken_ _ __ 6 szeptember hó 1 6-val 

az V. számu csendőrke1'Ü'etben: 

Felső-Gallán _ __ 6 fővel, 1 8!J9 szeptember hó l-vel 

a Vl. 8zámu cBendő1'kerületben : 

Fonyódon___ _ _ 5 fővel, 1900 május hó 20-val 
Badacsony-Tomajon 5 • junius hó 2-val 
Raclafu,lván __ ____ ___ 6 « szeptember hó 1 1 -vel 
Bodóhegyen __ ____ 6 « október hó ll-vel 

Örsó-k létszáma felemeltetett : 

a II. számu osendörkeriiletben : 

Hódmező-Vásárhely ___ ____ __ _ ___ __ _ ____ l:l fővel 
Mezőhegyes __ ____ __ ____ __ __ ___ __ __ __ 4 

a III. számu csendőrkerületben : 

Hajdu-Hadház } 
Török-Szt-Miklós ---- ---- ---- -- -- -- ---- 1 - 1  fővel 

tl5 

a IV_ 8zámu csendő1'kerülelben : 

Abauj- Szántó } 
Tisza-Lök _ 1-1 fővel 

az V. 8zámu csendőrkm'ületben : 

Esztergom __ 

Szered _ ___ __ _ 

a VI, 8zamu csendő1'ke1'ületben: 

Kőröshegy 
Boglár 
Balaton-Berény 
Fonyód 
Keszthely 
Köves-Kálla. 
Balaton - Füred 
Badacsony-Tomaj 
Siófok 
Kenese 

Ör8ök létszáma Zeszállittatott: 

a II. számu csendö1'kerületben : 

3 fővel 
2 

2-2 fővel 

Mezőkovácsháza __ __ __ _ _ __ ___ __ 4 fővel 

a III. számu c8endőrkeriilelben : 

Tiszaföldvár 
Szovát 
Tetétlen 
Kőtelek 
Egyek 

__ __ 1-1 fővel 

Jászberény 

a IV, Bzamu csendő1'kemZetben: 

Szepes-á-Falu 
Rahó 1-1 fővel 

8* 
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Áthelyeztetfek : 

az I. számu csendőrkerületben : 

az a.-sebesi örs Porc8e8d-Veresto'ronyra 1 900 máj.31-vel 
a szurduki « CsokmánY1'a 1 900 szeptember h6 l-vel 

a III. számu csendőrkerületben : 

a kunhegyesi lovas öra Kunmada?'asra 1900 julius 4-vel 
ft kunmadarasi (( Kunhegyesre (( (( 4-vel 
a gyapjui Cséffúra 4-vel 
a bihari (( Kis-Szántóra 4-vel 

az V. szám�b csendőrkerületben : 

a nagycsalomiai örs A lsó-Ipolynyékre 1899 okt. 31-vel 
a zlatn6i vasgyári« a pohorellai vasgyá?·t-?·e1900 jul.1-vel 
a sziklai (( Fekete-Baloghra 1 900 jul. l-vel 

Csendőr-különitmények miikiidtek : 

az I. számu csendő?'kerületben : 

Meregy6n 4 fővel, 1 898 deczember 22-től kezdve 
Gyaláron 1) 1899 okt. 7-től 1 900 máj. 27-ig 
Riu-Vadulnjon 8 1900 márczius h6 3-t61 
Tusnádon 2 } 
Előpatakon 3 a fürdőidény tartamán át 
Málnáson 2 

a II. számu c8endő?·!. erületben : 

Marillavölgyben 5 fővel, a fürdőidény tartamán át 

a III. 8zámu csendőrkerületben : 

Trojáson 5 
Szt-LászI6-Fürdőn 4 
Bihar-Füreden 4 
Menyházán 2 

fővel, 1900 augusztus 27-vel } fürdőidény tartamán át 

117 

Kerepesen l 
Szadán 
Domonyban 
Valk6n 
Isaszegen 

5-5 fővel a legmagasabb udvar 
gödöllői tart6zkodása idején át 

a IV. számu csendő?'kerületben : 

a rank-füredi l 
a virágvölgyi 
a bártfai 
az erdőbényei 
a szobránczi 
E?zomolnok-Huttán 
O-Fehért6n 

für.iő- és nyaral 6 telepeken 
2-2 fővel a fürdőidény alatt 

3 fővel, 1899 szeptember 15-től 
fl 1900ápr.1O·től szept.15-ig 

az V. számu csendőrkerúletben : 

Abelován 5 fővel, 1 899 április 20-t61 kezdve 
szliácsi fürdőn 2 fővel, ) 
csoJ'bat6i fürdőn 2 .  a fürdőidény tarta-
Koritnicza fürdőn 3 .  mán át 
Trencsén-Teplicz fürdőn 5 « 
Szent-Antalon 3 fővel, egész éven át 
Modoron 2 fővel, 1900 junius l-től okt6ber l-ig 
Fenyőházán 2 15-től szept. 15-ig 

a VI. számu csendő1'keriiletben: 

Kővág6-Örsön 3 fővel, 1900 május 15·től kezdve 

Gyalogo8ittattak ti következő ih'sök : 

a III. számu csendőrkel'ületben: 

a vámo
.
spércsi } 6-6 főből á1l6 lovas örsök és a csegei 

a tetétleni 5 főből á1l6 lovas örs. 
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Tisztikar. 

A testület kebelében ez évben előfordult egyéb 
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Létszám felett: 
aj II m. kir. honv. millititerium XVI. ügyo ;ztályában: 

l ezredes. 
'll-I. oszt. Fzázados és 
1 főhadnl1!lY; b) fl m. kil·. esendörségi felügyelőRégnél : 
1 altlÍbornagy, 
1 vezérőrnagy, 
1- I oszt. százados és 
l-II. oszt. törzsörmestHr. -----

hó 9-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával: 
8zltkolczai [{ortls]{:'l Vilmos őrnagynak. az V. számu 
c sen dőrkerület parancsnok -hel yettesén e k, különféle 
alkalmazásokban hosszabb ic.lŐ11 át tanusított felette 
kötelességhü, érdemd ús 6s kimagasló működése legfel-
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sőbb elismeréseül, a Ferencz Józ8efrend lovagkm'e8zt
Jét legkegyelmesebb en adományozni méltóztatott. 

Ő császári és ap. királyi Felsége 1899. évi 
október hó 24-én Gödöllőn kelt legfelsőbb elhatáro
zásával legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott, 
hogy tolcsvai Nagy G:-'tbor, a m. kir. VI. számu 
csendőrkerületnél, a másodtörzstiszt teendőivel meg
bizott századosnak, szárnyparancsnoki minőségben 
11 éven át teljesített kitünő és eredményes szolgá
latai elismeréseül, a legfelBőbb megelégedés kifeJe
zése tudtul adassék. 

Geyer János V. számu csendőrkerületbeli fő
hadnagyot, árvízveszély alkalmával a védelmi mun
kák előmozdítása és a közgátnak átvágás elleni meg
védése körül telj esített kitünő szolgálataiért, a m. kir. 
honvédelmi miniszter okiratilag megdicsérte. 

Ő császári és ap. királyi Felsége 1900. évi 
október hó 25-én Budapesten kolt legfelsőbb elhatá
rozásával szakolczai Koreska Vilnlos alezredest, 
az V. számu csendőrkerületnél létszám felett való 
vezetése mellett, a m. kir. honvédelmi miniszterium 
X VI. ügyosztályttnak vezetőjévé legkegyelmesebben 
kinevezni méltóztatott. 

Előléptetések : 

1900. évi május hó j-ével. 
A m. kir. csendőr8égnél: 

ezredesekké : Baboc:say I{ároly alezredes, az I. és 
Kubass Mihály alezredes, a II. számu csendőr
kerület parancsnoka ; 

I. osztályu századossá : Szalay Béla, az V. számu 
csendőrkerület állományába tartozó II. osztályu 
százados. 

II. osztályu századossá : Báró Gyula, II. számu 
csendőrkerületbeli főhadnagy ; . 

főhadnagyokká : K1'a�bSZ An tal L, Jencs A1'pád III. 
ésRozsnyai Béla VI. sz. csendőrkerületbeli hadnagyok ; 
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hadnagyokká : Tóth Istvftn, L, Rusz J,ínoB, IV., 
Szegedi István, III., SOltéBz Im1'e, V., H,tjdu Gyula, I. 
és Lábady Kálmún, V. sz. csendőr-kerületbeli had
apród tiszthelyettesek ; 

I. osztályu százados számvivővé : Stolczenberg 
János, a II. sz. csend őr-kerület állományába tartozó 
II. oszt. százados-számvivő ; 

hadnagy-számvivővé : K�dm Ottó, VI. sz. csendőr
kerületbeli vizsgázott számvivő-őrmester. 

1900. óvi november h6 l-ével. 
l. A m. kir. csendőrségnél : 

alezredesekké : al-torjai Altorjay 1111re, I. ,  
Császár János, IV., postnpici KOi'tka Pál, III. 
és szakolczai !{oreska Vibuos, V. sz. csendőr
kerületbeli őrnagyok ; 

őrnagyokká : László Albert, II. és Matékovits 
Laj os, VI. számu csendőr-kerületbeli I. osztályu 
századosok ; 

I. osztályu századosokká : csík-szent-imrei CBató 
Ferencz, V., T'Jrök S"ndor, I., Tyrman József, V., 
a honvédelmi miniszterium XVI. ü. o. beosztva és 
L f. v _  és Kömer Károly, VI. sz. csendőr-kerület 
állományába tartozó II. oszt. századosok; 

II. osztályu századosokká : patakfalvi Fe1'enczy 
Józ8ef, L, tordai SandoT LI/szió, I. és Spalla A urel, 
IV. sz. csendőrkerületbeJi főhadnagyok ; 

főhadnagy okká : Palló By Vincze, III., Kleiner Gyula, 
II., petrovinai Pek1-i Józ8ef, I. és Kovác8 Ká1'oly, 
II. sz. csendőrkerületbeli hadnagyok; 

hadnagyokká : Sáfá1-y László, VI., Egyed Andrús, 
Ill., S(,hó'nherr Kiiroly, V., Zselyonka József, I. és 
Mayr KÚToly I. sz. csendőr-kerületbeli hadapródok ; 

I. osztályu százados-számvivővé: MiBllay Jenő, 
II. osztályu százados-számvivő. 

II. A m. ki1'. horvát-szlavol> csendőrségnél : 
I. osztályu századossá : Begié Miklós, II. osztályu 

százados ; 
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IL osztályu századossá: Flor8Chiitz NúndOJ', fő
hadnagy ; 

hadnagygyá : StelJzpl Vladimir, hadapród. 
Nyugdíjaztattak 1899/ 1 900. évben : Enf7'esz Km'nél 

százados· számvivő, kinek ez alkalomból, hosszu időn 
át tanusított, mindenkor kötelességl1ü, kiválóan ügy
buzgó és eredményes müködéseért, a legfelsőbb 
megelégedés kifejezése tudtul adatott, továbbá som
lyói és óvári SziláVyi Be7·talan alezredes és Reinle 
Gábor ezredes. 

Meghalt : Peé7' MfítylÍS és Kovassy Kalmán nyug. 
százados és Gergely Ferencz százaclos. 

Legénység. 
A legénységi állomány kiegészitési viszonyai az 

1 899/1900. évben is eléggé kedvezők voltak. 
A beállott hiány fedezését, mint minden évben, 

nagyban elősegítette, hogy a cs. és kir. közös had
ügyminister úr ez évhen is a közös hadsereg gya
log és lovas magyar ezredeitől április hó l -vel ezre
�enként 4, összesen 260 tényleg szolgáló önként 
Jelentkezőt engedett át a csendőrségnek. 

A fogyaték volt : 

Év és hó 
Csendörkerületnél és pedig 

l. sz. I IT. sz. ffi.8Z. I Összes IV. sz. V. sz. VI.sz.� 
18D9. évi 1 

Október .. . ... 38 1 59 23 18 10 15 163 
November ... 17 38 37 26 3 I 9 130 
Deczember ... ... 38 21 18 III 7 105 

1900. évi 
Ja.nuá.r ... ... III I 18 I 2a 7 50 
Február ... ... SI 20 11 5 14 81 
�árcziuB ... �l 10 27 III 6 76 
Aprilis !!!5 32 39 3l! 28 5 161 
Május ... ... 'l.q 5 ;� I 

15 II 72 
JuniuB ... ... 18 20 1 !il il 14 113 
Julius ... ... ... 24 65 55 15 8 21 I 188 
Augusztus ... !il61 72 !!3 !il l !!!5 39 !il66 
Szeptember ... 24 78 4!il I 08 �6 se 2l!8 

Ös z B 6S6 n 29 7 , 400 430 'i!14 1 116 I 181 1643 1 

l 2;{ 

Azon fogyaték, mely a legényóég állomÍlnyában 1899 okt. 
l-től HlOO szept. 30-ig előfordult, szí.mszerint a következő: 

I !l o; • :> i; !l ol .:1 !l 
.s� .� � . c.  � � o "'� 3� �� :§ Csendőr- i �� o �8 ... !l 

.�� opS �.� -� -O 
kerület 

" - .� .'l ,.., tn .:;� '" == -' � �� -= 8·� �� .� � -� -
O; \ :� 'd_ 'Q) o .:l� 80; .� száma. ib bO �� �:8 "'-" gj, �� 'd" "'- �iil' " l� �� " " " ... �'" «'" ::<l );l Z <:'311 "''' �� wS ::1l 

l. i I \ 40 \ í8 \ �I :'! 10 

'll 
I 

II. 2� 58 17 34 
ffi. '29 

�! I !I 18 9 I 
IV. 1 21 I 1 20 I v. : I 17 4'i! 13 !il:'! 
VI. \18 18 9 12 

Összesen 281 1 1157 I 263 16 61 108 37 

Szolgálati kötelezettségének betöltése után kilépett: 

� Csendörkerü]etnél 
Év és hó �,-�---.-----; - I---j--I � r. sz. l II. !iZ. J III. sz. lIV. sz.1 v. sZ. VI. sz. Összesen 

Oktl!�· ��
i ... 1 15 !il6 10 I 141 II 10 95 

�::�t:r ... ··· J 19 g. ii � I l � �� �� 
1900. évi I ;:��:Ar ... ... ... ... � � : 1� 

I � �� ·
2

�
O
I 

Márczius ... ... 2 8 4 cl 4 
Április ... ... 4 19 17 16 12 14 82 
Május... ... ... 3 3 !i! " 5 5 2� 
Junius ... ... 10 7 18 8 2 tO � 
Julius... ... ... 1 4

� I 18 5 �
9

1 
11 .n 

Augusztus ... 3 11 5 ,. 13 
I 

"'" 
Szeptember ... 15 5 7 I 10 51 

ÖsszesPll ... ,,81 99 ! 14-4 113 7M I 136 651 
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A magya1' ki1'ályi csendő1'ség legénységi egyéneinél : 
1900 évi szeptember hó 30-án volt: 

Csendör-
kerület 
szá.ma 

r. 
II. 
UI. 
rv. 
V. 

VI. 
Összesen 

I � 
� 
.fa 

,.. 

� 
� 
71 
15 
551 7::11 3.'1 
5� 

I - . :�� El 

1;lifll� � 

� 

!lJ Q)'Q)� ,as,.!l:l tol §a� � 
�,i�� 

8 2 
6 
6 
!il 'il 
1 5 
6 7 

ff 3001 29 116 

:� 
:h ,.. � ." 
� ... �:W 
H� 

2 

�-I 
31 

�� � I:� I:� � 
-.s ; r�lij .� II S �,� " .a1 �� ;<J � fl �.� N'<:I!: :O����� . � '" �" � �,Q) H ?i1 � � 

5 l03�lll ISi! 
1 7 1039 7 115 

i 5 10751 10 l'i!l 
9 1089 4 195 

i 5 84� 5 85 
10 11"1 5 Vl9 

� ��.� "'";i 
��g .:c;..c 00-- .. 
2:a 00'0 

�I '0 �"g '0 " "'� �� 
co_ ��I - .. � 

�g Z 
3571 445 1 1� 
30a 175 7f 
279 210 1� 394 196 1 
2 �� 1671 i, 
337 191 111 

3 I 41 16229' 4!! I 8131192.3113841 61C 

Kitiintetések 
az 1899. okt6ber j . sej étől 1900. szeptember 30-áig terjedő 

időszakban. 

I. Jelvényes kitüntetést nyertek: 

I. Moldován Tivadar örsvezető, a m. kir. I. sz. 
csendőrkerület állományában. 

Moldován Tódor örsvezető 1 862. márczius bó 29-én 
a cs. és kir. 51. sz. gyalogezredhez felavattatván, 
tényleges katonai szolgálati ideje alatt az 1 866. évi 
hadjáratban részt vett, 1871. évi j anuár bó t-én mint 
szakaszvezető a tartalékba helyeztetett, de már a 
következő hó 4-én a fönnállott cs. kir. 10. sz. (erdélyi) 
országos cse.ndőrparancsnoksághoz átlép ett és ez idő 
ót� - tebát Immár összesen 37 éven felül - szolgál, 
mIből a csendőrségnél több mint 28 évet és pedig 
13 évet mmt altIszt, szakadatlanul töltött. 

Nevezett altiszt ezen, a legénységi állományban 
lll�jdnem páratlanul álló hosszú szolgálati idő alatt, 
mmuIg ernyedetlen buzgalom, hű kötelességteljesítés 
és mintaszerű maga,iselet által tünt ki. 

Már mint fiatal csendőr a közbiztonsági zavarok 
kideritése és a rendes viszonyok megteremtése körül 
annyi és oly nagy érdemeket szerzett, hogy ezekér� 
több izben nyilvánosan megdlCsértete.tt és dlCs�rő 
okirattal is el lett látya ; 1 879-ben pedIg a Kapmk

Bányán előfordult lázadás alkalmával, annak meg
fékezése és elfojtása körül oly kiváló magatartást 

tanusított, hogy Ö cs. és ap. kir. Felségének 
1882. évi szeptember 2 1 -ón GÖdöllő.n k.elt legfelsőbh 

elhatározásával a II. oszt. ezüst I'ltézségI éremmel 

tüntettetett ki. 
Utóbbi években azzal tetézte jlzen (lerék altiszt árde

mét, hogy a reá bizott örskörletekben előfi)rdult l5.ya
kori ökör-, sertés- és juhlopások, nemkul.onben t�bb
rendbeli rablás és rabló gyilkosság tetteseIt, hosszu és 
ügyes nyomozással kiderítette é� őket a törvény 
kezére juttatva, örskörletét ezen lllrhe(�t és rettegett 

egyének garázdálkodásait61 megs:llabadItotta. . 
Ezek alapján Ö cs. és ap. kir. Felsége 1899., éVl 

okt<íber hó 28-án Gödöllőn kelt legfelsőbb elhataro
zásával őt a kOl'oná8 ezüst érdemkereazttel leg-
kegyelme�ebben k�tüntetni méltózt.atott. " 

2. Gaali Gyula őrmester, a cs. ku. II. sz. csendor
kerület állományitban. 

Gaáli Gyula őrmester 1 870. évi j anuár hó lD-én, 
mint önkéntes a cs. és lár. 62. sz. gyalogezredhez 
felavattatván, onnan 1 873. évi január hó lD-én mint 

szakaszvezető a tartalékba helyeztetett. 1 878. évi 
márczius hó 8-án a cs. kir. erdélyi csendőrparancs
noksághoz lépett át - és ez idő óta - tehát immár 
22 éven felül szakadatlanul a csenc1őrségnél szolgál. 
1880. évben, az altiszti iskolának sikeres eh-égzése 
után czimzetes örsvezetővé léptette tett elő, mely 

minőségben életrevalóságának és minden o�dalu 
kitünő használhatóságának az által adta tanuJeiét, 

hogy a reája bizott prázsmári örskörletben az elha

nyagolt k�zbiztonságot helyreálllto�t�, nevezetes?n 
,
a 

gyakori lolopásokat cZ,élboz vez�tő mtézkedéseI e� 

fáradhatlan őrködése altal meggatolta. Akovetkező 
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éy vegevel, már lllint mlóságos örsyezető a II. sz. 
csendőrkerülethez hel.veztetett át, hol ügybuzgalma, 
ügyossége es értelmessegénel fogva a fontosabb örs
parancsnokságokkal bizatott meg, majd őrmesteri 
rendtokozatban mint szakaszparancsnok· helyettes is 
előljárói teljes megelégedesere alkalmaztatott. 

Az ezen kerületnéj elert számos, többé-kevésbbé 
fontos szolgálati eredmenyei közül különösen ki
ewelendő, hogy az 1 885., 1887. és 1896. ével,ben 
felügyeleti körletében elkövetett 1 - 1  rablógyilkos
ságot, 1 893. és 1 897-ben 1 - 1  gyilkosságot s ugyan
csak 1 897 -ben egy rablást derített ki és ezen bün
tények tetteseit személyesen kézrekerítette, továbbá 
hogy tűzeseteknél es vfzáradásnál, erélyes fellépése 
és eljárása által a lakosságot nagy veszedelmektől 
szat>adította meg. 

Ő cs. és ap. kir. Felsége legkegyelmesebbeu 
llléltányol va ezen fáraclhatlan és buzgó altiszt ered 
ménydús szolgálatait, - melyekert lllár eddig három 
izben nyilvánosan megdicsértetett, öt izben pedig 
csendőrkerületi s egy izben honvédelmi miniszteri 
dicsérő okirattal tüntettetett ki - líl99. évi deczember 
hó 1 4-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával, 
neki a km'onás ezü8t érdemkcre8ztet legkegyelmeseb
ben adományozni méltóztatott. 

3. Horváth Ferencz I. őrmester a m. kir. IV. sz. 
csendőrkerület állományában. 

A győrmegyei Ballony községben 1 899. évi szept. 
hó 22-én d. u. 12/4 órakor Patasi Jánosnak, a kert· 
jében elhelyezett szalma-kazal kigyuladt, melyről a 
tűz a nagy szel által éleszt ve, oly rohamosan elter
jedt, hogy <.:sakbamar hét szomszedos ballonyi lakos
nak egy-egy szalmakazalja, valamint nevezettnek 
továbbá Horváth Rudolf es Csicsey Andrásnak lakó
házai is lángba borultak. Utóbbi, ki a tűz hire re a 
mezei munkáról rohant haza, azt vélte, hogy hon 
hagyott Gábor nevü kis fia még a már teljesen 
lángokban álló házban van, annak megmentése vegett 
tehát oda behatolt; de itt az ijedtség okozta izgalom, 
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valamint a nagy hőség és lojtó füsttől e lkábulva, 
eszméletlen ül összerogyott. 

A tűzvész szinhélyén szolgálatot teljesitő Horváth 
Ferencz I. őrmester - akkor még örsvezető -
értesülvén arról, hogy Csicsey az időközben meg
került gyermeke keresése végett a házba rohant, de 
onnan az oltással elfoglalt egyének többszöri sürgető 
felhivására ki nem jött, bajt sejtve, gyors és hatá
rozott elszántsággal, miután az ajt6 má,. megköze
lithető nem ,olt, a már szintén egő utczai ablakon 
át a szobába hatolt, miközben a tí1zoltók által, hogy 
ruhája a reája hulló zsarátnoktól tüzet ne fogj on, 
egy fecskendővel öntöztetett. 

Horváth őrmester a forró histtel tolt szobában 
eszméletlenül elterül ve volt Osicseyt fel klltatván, őt 
átnyalábolta és erejének teljes megfeszitésével, az 
imént jelzett most már még veszélyesebb uton épen 
még az utolsó pillanatban kihozta. 

Ezen mentés után, midőn Horváth őrmester a 
megmentettel alig volt meg nehány lépésnyire a 
háztól, az égő háztető és pedig nagy részben epen 
az utczai ablak elé zuhant, úgy hogy a kijárat most 
már teljesen elzámtott, tehát csak egy pillanatnyi 
Msedelem és a derék altiszt az általa megmentett 
élettel együtt menthetlenül a gyilkos elem biztos 
martaléka lett volna! 

Ezek alapján Ő cs. és ap. ldr. Felsége 1 899. évi 
deczember hó 1 7  -én Bécsben kelt legfelsőbb elhatá
rozásával Horváth Ferencz I. őrmesternek az ezü8t 
é1'demkere8ztet legkegyelmesebben adományozni mél
tóztatott. 

4. Leitner Frigyes örsvezető czimzetes őrmeRter és 
5. Vörös István csendőr, mindketten a m. kir. 

V. sz. csendőrkerület állományában. 
Pozsonymegye Jóka községeben 1 898. évi junius 

hó 29-én Reichenthal Salamon korcsmárosnak náddal 
fedett háza kigyuladván, ettől csakhamar a csak 
3 lépés távolságban épült szomszédos Gubi Ignácz 
mészáros szalmafedelü háza is tüzet fogott. 



A községben épp akkor helyi járőrs�olgálatot tel
j esitő Lukács István és Vörös István csendőrök, a 
vész szinhelyén megérkezve az istállóban tehén bőgést 
és egy kecskének mekegését hallották, mire Vörös 
csendőr a már kivül és belül teljesen lángban állott 
istállóba hatolt és onnan a már több helyt meg
pörkölt tehenet, majd a kecskét is - köteléküket 
kardjáva.,l elvágva - nagynehezen kiterelte. A míg 
nevezett ekként eljárt : addig az égő kóró-mennyezet 
darabokban hullott az istállóba, úgy hogy az ajtó 
felé igyekvő Vörös csendőr a fojtó füst és hőségtől 
már-már elkábult, sőt kardj át is elejtette, azon 
pillanatban pedig, midőn az ajtón kilépett, az égő 
tetőzet egy réRze ép a fejére esett, úgy hogy kalap
ját is elveszitve, összerogyott; de bár sulyos égési 
sebekkel borítva, az égő zsarátnok alól mégis sikerült 
kimenekülnie. 

Mig ezen derék csendőr, a kötelességhűség sugalta 
erkölcsi erővel és lelkesültséggel 's szerencsére a 
végveszély elkerülésével, a vagyonmentést fejezte be 
sikeresen, azalatt Leitner Frigyes czimz. őrmester 
a szomszédos égő háznál felelt meg fényesen azon 
követelményeknek, melyek az igazi csendőr állásá
hoz a rettenthetlen bátorságot és önfeláldozást is 
fűzik. 

Gubics Ignácz mészáros ugyanis nejével a rend
kivül gyorsan lángba borult házából idejekorán ki
menekült s csakis midőn már lovait is biztonságba 
helyezte: vette észre, hogy a nagy sietségben és 
7.Bvarban 5 éves, Róza nevü gyermekét az égő ház
ban feledte. Ámde ekkor a helyzet már oly vesz é
lyessé vált, hogy nemcsak a jelenvolt emberek 
közül senki, de maga Gubics sem merte gyermeke 
kimentését megkisérelni, biztos elpusztulásnak tart
ván a lángok közé való rohanást. 

Ezen válsáaos perczben érkezett a tűzhöz Leitner 
Frigyes czim�etes őrmester is, ki belátván azt, hogy 
a legcsekélyebb késedelem is a szerencsétlen gyer
mek halálát okozhatja, minden h abozás nélkül, 
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vakmerőséggel h atáros elszántsággal az égő és igen 
alacsony ereszalj alatt meghajolva a szintén égő 
ajtón át a konyhába, onnan pedig a szobába hatolt, 
a hol a füst miatt mit sem látván, csak úgy tapo
gatódzva haladt előre, a mig végre az ágyig el
j utott, onnan a gyermeket kiemelte és ugyanazon 
az úton tapogatódzva igyekezett ki a szabadba, a 
hova szerencsésen ki is ért, a megmentett gyel'
meket pedig, a tömeg éljenzése között, a kétségbe
esett szülőknek átadta. 

Leitner Frigyes cz. ormestert PS Vörös István 
csendőrt ezen az élet, illetve a ,'agyoDluentés körül, 
hősies bátorsággal és önfeláldozással kifejtett derék 
magatartásukért Ö cs. és ap. kir. Felsége 1 899. évi 
deczember hó 1 8-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatá
rozásával az ezü8t é1 'demkere8ztlellegkegyelmesebben 
kitüntetni méltóztatott_ 

6_ Viola Márton őrmester, a m. kir. III. s�ámn 
csendőrkerület állományában. 

Viola Márton őrmester 1 875. évi február hó 28-fIn 
a cs. és kir. 39. gyalogezredhez felavattatván, 3 évi 
tényleges szolgálati idő után, mint szakaszvezető a 
tartalék ba helyeztetett át. 1879. évi szept. hó ':lD-én 
a esenoőrséghez átlépvén, immár összesen 23 éven 
felül és pedig 20 évet a cson<lőrségnél, e közül 
18 évet mint altiszt, szakaoatlanul szolgál. 

Ezen derék altiszt már esendőrségi szolgálatának 
kezdetétől fogva, a legjobb igyekezettel és fáradhat
lan buzgalommal teljesitette a terhes közbiztonsági 
szolgálatot, a melyben mindinkább sikerült is neki 
szép eredményeket elérni, a mennyiben igazán példás 
tevékenységgel és nem ritkán hosszabb ideig tartó 
és több vármegye területére is kiterjesztett nyomo
zással, rendkivüli kitartás és igazi s�akértelem ki
fejtésével, még a legszövevényesebb és legsúlyosabb 
büncselekményeket is kiderftette és 20 évi csendőr
ségi szolgálati ideje alatt ezrekre menő bűncselek
ményt és kihágást derített ki és ezeknek tetteseit 
valamint az orgazdákat, nemkülönben a bünjelek 
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nagyobb részét az igazságszolgáltatásnak kezeibe 

juttatta. Ezen odaadó tevékenységével sikerült is 

neki nemcsak a saját, hanem aszomszédos örskör· 

leteket is, a közbiztonságra különösen veszélyes 

gonosztevőktől annyira megtisztitani, hogy a legren

dezettebb viszonyok állottak be. 
De nem csupán a közbiztonsági szolgálatban ér

vényesültek ezen derék altisztnek kitünő szolgálatai, 

hanem épp úgy kitünt ő alárendelt jeinek fegyelme

zése, oktatása és nevelése tekintetében, nemkülönben 

mint szakaszparancsnok-helyettes, v alamint a lakos

sággal és a hatóságokkal szemben tanusitott minta

szerű magatartásával is, úgy hogy ezen altiszt nem

csak előljárói feltétlen elismerésének és bizalmána�, 

hanem általános köztiszteletnek és becsülésnek 18 

örvend és ennek folyományaként eddigelé 9 izben 

dicsérő elismerésben és :) izben périzbeli jutalomban 

is részesült. " - " � 
Ő cs. és ap. kir. Felsége 1899� évi deczember 

hó 23-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával 

ezen különben is jól minősített altisztnek a közbiz

tonsági szolgálat terén hosszabb időn át szerzett 

érdemeinek elismeréseül, a koronás ezüst érdem

keresztet leg kegyelm ese b ben adományozni méltóztatott. 

7. Trainsky Imre őrmester, a m. kir. horvát·szlavon 

csendőrparancsnokság állományában. 
Triíinsky őrmestel', az 1�75. évi január hó 30-án 

a cs. és kir. 53. számu gyalogezred által a varasdi 

méntelep·osztály számára felavattatván, sor hadi szol

gálati kötelezettségének teljesítése után az 1878. évi 

október hó l -én a m .  kir_ horvát-�zlavon csendőr

séghez történt közvetlen átlépése, tehát immár több 

mint 21 év óta és pedig 19  éven felül mint altiszt 

3 csendőrségnél, összesen pedig 24 éven át szaka

datlanul szolgál. 
Ezen idő alatt nevezett a legfelsőbb szolgálat kö

vetelményeinek fáradhatatlan buzgalommal és ernye

detlen szorgalommal tett eleget és minden téren a 

legteljesebb eredménynyel működött. Kiváló képes-
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ség81 különösen az oldatás terén érvényesültek a 
�ennyiben ő az altiszti tanonczok és próbacsendő;ök 
kiképzés�, nevelése é.s fegyelmezése körül teljes 
17 éven at a legszebb SIkerrel működött · de e mellett 
i�őszakon.ként mint szakaszparancsnok-helyettes köz
bl�tonságl szolgálatot is teljesitve, e téren szintén 
elismerésre méltó tevékenységet fejtett ki. Az utolsó 
években különösen a Zsupanje mellett előfordult 
árvízveszélynél, maj d  a Soljanecen történt lázadás 
alkalmával tünt ki. 

Mindezekhez hozzájárul még azon körülmény is 
?ogy Triíinsk.Y őr?lester hosszú pályafutásában négy 
lzben részesult dlCséretben, de fegyelmi fenyítés alá 
egyszer sem került, mi ől; a bccsületessé"nek s a hű 
köt�lességteljesitésnek ritka mintaképeül 

b
tünteti fel. 

Ő cs. és ap. kir: Felsége legfelsőbb figyel
mére méltatva ezen Jeles altisztnek hosszas önfel
áldozó és kiváló szolgálatteljesitését, 1900. évi

'
január 

hó 18 . á� Mürzstegben kelt l egfelsőbb elhatározásá
val nekI a koroná8 ezü8t frdemkera8zlet leg kegyel
mesebben adományozni mé1tóztatott. 

8. Bohár Mihály őrmesternek, a lll . kir. II. számu 
csendőrkerület állományában. 

Bohár őrmester az 1873. évi október hó 25-én a 
cs. és kir. 5. gyalogezredhez avattatott fel és onn'an 
1 878. évi j anuál' hó 25-én, a m. kir. II. sz. csendőr
kerülethez lépett át ; tehát immár mindössze 26 éve 
ebből 22 évet - és pedig 17 évet mint altiszt _ � 
csendőrségnél szakadatlanul szolgál. 

.N e:,ezett őrmester hosszas szolgálati ideje alatt 
mmdlg ernyedetlen szorgalom és hű kötelességtelje
sítés által tünt ki és az utóbbi években mint az 
uj

,
-ar.adi örs ;parancsnok�, az ott előfordult gyakori 

kozblztonságl zavarok kIderitése és a rendes viszo
nyok megteremtése körül nagy érdemeket szerzett. 
De különösen kimagasló magatartást tanusított két 
izbeni nagyobbmérvű árvizveszély alkalmából, az 
emberélet és a vagyonnak megmentésénél valamint 
az árvÍzvédelmi munkálatoknál. 

9* 
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Ezen derék altisztet, ki a hatóságo!kal �s k?zö�
ség gel szemben tanusított mag�tartásaban IS ml.?-�lg 
mintaszerű volt, magának köztlszt�letet és ,becsulest 
kivívott és előljáróinak teljes megelegedését erdemel�e 
ki, Ö cs. és ap. kir. Felsége 1900. éVI f�bruar 
hó 24-én Budapesten kelt legfelsőbb elhatározasával 
a koronás ezü8t érdemkereszttel legkegyelmesebben 
kitüntetni méltÓztatott. . , 9. Turjak Ferencz őrmester, a m. ku. horvat-
szlavon csendőrparancsnoks�g ál�om�nyában. 

Ezen altiszt az 1878. éVI marczlUs . hó U-én a 
a fennállott m. kir. 9 1 -ik honvédzászlóaljhoz fela�at
tatván, onnan 5 hó ás 26 napi ténylege� szolga�at 
után, 1879. évi május hó 4-én a m. ku. horva�
szlavon csendőrparancsnoksághoz átlépett, . teh�t 
2 1  éven felüli összes szolgálata. mellett, Immal' 
20 éven felül és pedig 16 évet romt altIszt, szaka
datlanul szolgál a csendőrségnél. 

Turjak őrmesternek fő és megbecsü�het�en érdeme, 
hogy a legnehezebb közbiztonságI vlszo�yokkal 
küzdő örsökön, melyeknek vezet�sével!. .tek.mtettel 
rendkivüli ügybuzgóságára, valam�t kulono� szak
képzettségére és ügyességére, megbIzatott, �lhama
rabb rendezett állapotokat teremtett i val�m�nt egyes 
rendkivüli események szinhelyén IS mmdlll' � leg
jobban tudott érvényesülni, így egyebek k,ozott �z 
1886 évben a Perkovecen előfordult lázadas, majd 
az 1888. évben az Alsó-Száva mellékeJ?- előfordult 
árvizveszély alkalmával, szintén legtelJesebb , ere�
mény kisérte tapintattal párosult erélyes fellepéset 
és értelmes intézkedéseit. . . .. 189 1 .  évi január bó 8-án ll> vrpolJeI orspara�csnok
sággal megbizva, a lefolyt 9 év óta sze�elyesen 
147 bűnöst derített ki, illetve tartóztatott le es ado�t 
át az illetékes biróságoknak, 92:2 törvénysértőt pedl.g 
feljelentett, mi által i�m.ár . ezen örsk,örletben IS 
megnyugtató közbiztonsagl vIszonyok allnak fen�. 

Ily érdemdús altiszt valóban méltóvá tette magat 
arra, hogy hosszas és hasznos szolgálatában szerzett 

érdemeinek látható jelvényét viselje, miért is Ü cs. 
és ap. kir. Felsége 1900. évi Bécsben kelt leg
felsőbb elhatározásával neki a k01'onás ezii8t érdem
keresztet legkegyelmesebben adományozni méltóz
tatott. 

10. Nagy Mihály őrmesteT, a m. kiT. II. sz. csendőr
kerület állományában. 

Nagy Mihály őrmester 1876 .  február hó 8·án a 
cs. és kir. 2. sz. gyalogezredhez felavattatván, 3 évi 
tényleges szolgálat után, 1879 szeptember 8-ával, 
mint tizedes szabadságoltatott, de még ugyanazon 
év deczember hó 16·án, a m. ldr. erdélyi csendőr
parancsnoksághoz áthelyeztetett és ez idő óta -
tehát immár 24 évi örsszolgálat mellett 21 éven 
felül és pedig 17 évet mint altiszt - szakadatlanul 
a csendőrségnél szolgál. 

Nevezett altiszt ezen idő alatt a legfelsőbb szol
gálat követelményeinek fáradhatatlan buzgalommal 
és ernyedetlen szorgalommal felelt meg, mint örs
parancsnok örsét mindenkor mintaszerű állapotban 
tartotta, alárendeltjeit helyesen oktatta, nevelte és 
fegyelmezte, a közbiztonsági • szolgálatban pedig 
kiváló szakértelemmel és a legjobh eredménynyel 
működött. 

Dicséretes tevékenysége jellemzéseül elég ha fel
említjük, hogy csak az utolsó 10 évben számos sulyo
sabb beszámítás alá eső bűncselekménynek szemé
lyesen történt kideTftése közben a letartóztatott és az 
igazságszolgáltatásnak átadott, illetve feljelentett 
törvénysértők száma II kétszázat meghaladja és hogy 
eddig is már 6 izben lett meg dicsérve. 

Ó cs. és ap. kir • .I<'elsége legfelsőbb figyelmére 
méltatva ezen derék altisztnek hosszas kiváló szol
gálatait, 1900. évi május hó 23-án Gödöllőn kelt 
legfelsőbb elhatározásával neki a koronás ezüst érdem
keresztet legkegyelmesebben adornányozni méltóz
tatott. 

l l . Marschall Frigyes, a m. kir. lll. sz. csendőr
kerület állományába tartozó őrmester, 1 875. évi 



134 

junius hó 8-án a cs. és kir. 31.  gyalogezredhez fel
avattatott. Onnan szabadságoltatván, 1 87 8  deczember 
hó 1 1· én a volt cs. és kir. erdélyi csendőrparancsnok
sághoz lépett át, tehát 24 éven felüli összes szolgálati 
ideje mellett, immár 21 éven felül, és pedig 18 évet 
mint örsparancsnok, megszakitás nélkül szolgál a 
csendőrségnél. 

Ezen derék altiszt, hosszas szolgálati ideje alatt 
az annyira terhes csendőrségi szolgálatnak egyaránt 
fáradhatatlan buzgalommal , teljes odaadással és ki
tartással szentelte magát, minek következtében a 
közbiztonsági szolgálat terén valóban igen szép ered
ményeket ért el, a mennyiben mintaszerű tevékeny
sége, rendkivüli buzgalma, kiváló ügyessége és szak
ismeretei révén számos igen bonyolult és sulyos 
beszámítás alá eső bűncselekmény t derített ki és  
azok tetteseit az  igazságszolgáltatás kezeibe szolgál
tatta. Zsebkönyvünk szűkebb keretében nem részle
tezhotjük érdeme szerint azon páratlan szorgalom
mal, kitartással sőt nem egy esetben az önfeláldo
zással határos ügybuzgalommal folytatott nyomo
zások árán elért valótan szép eredményeket, melyek 
Marschall őrmester csendőrségi pályájának igazán 
ékes mozzanatait képezik ; elegendőnek tartjuk, ha 
megemlítj ük, hogy csak az utóbbi 9 év alatt 6 1  egyént 
tartóztatott le és 253-at jelentett fel az illetékes 
hatóságoknak. De nemcsak a közbiztonsági szolgálat 
terén érvényesültek ezen derék altiszt jeles tulajdon
ságai, hanem alárendeltjeinok nevelése, fegyelmezése 
és kiképzésében is. 

A hatóságokll al és a közönséggel szemben való 
magatartásában is mindig mintaszerű magatartást 
tanusitott s miután 7 év óta mint váczi örsparancs
nok időszakonként az ottani szakaszparancsnokot is  
helyettesíteni van  hivatva, ezen alkalmazásában is 
lelkiismeretessége, pontossága és megbizhatósága. 
által tüntette ki magát. 

Ezen fáradhatatlan, eredménydús és valóban kö
vetésre méltó tevékenységnek és maradandó érde-

Nemes Sándor, 

m. kir. III. számu csendőr-kerületbeli őrmestel-, 
örsparancsnok Kis-Kun-Halason. 
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meknek megjutalmazásául Ő cs. és ap. kir. Felsége 
1900. évi julius l l ·én Ischlben kelt legfelsőbb elha· 
tározásával Marschall Frigyes őrmestert a koroná8 
ezü8t é?·demkereBzttel legkegyelmesebb en kitüntetni 
méltóztatott. 

Ő cs. és ap. kir. Felsége 1900. évi január hó 
6·án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával leg· 
kegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy a 
m. kir. IV. sz. csendőrkerület állományába tartozó 
Kosilka László örsvezető a bolgár fejedelmi III. 
o8ztályu koronás b?·onzérmet ; Olear Márton és 
Galavics János csendőrök pedig a bolgá?· fejedelmi 
Ill. oBztályu bronzérmet elfogadhassák és viselhessék. 

II. Hat kitüntetett altiszt életleirása és arczképe. 

NE1}IES SÁNDOR, 

őrmester, 

született 1 851 . évben, Torda vármegyei Bagy köz· 
ségben. 187 1. évben besoroztatott a cs. kir. 2. huszár· 
ezredhez, hol 1872. évi november hó 11·én tizedessé 
léptettetett elő. Mint tizedes 1873. évben az akkor 
szervezett cs. és kir. 16. huszár-ezredhez helyezte
tett át, hol 1 874. évi október 2 1 -én szakaszvezeMvé 
lett előléptetve. Ezen ezredtől 1877. évi január 16-án 
az akkori m. kir. erdélyi csendőrségi parancsnok
sághoz lépett be s itt 1881 .  évi május hó 16·án 
czimzetes örsvezeMvé léptettetett elő s ezen rend· 
fokozatában ugyanez évi szeptember 1 6·án a m. kir. 
II. számu csendőrkerülethez helyeztetett át. Itt a 
következő év május l -én valóságos örsvezetővé lép
tettetett elő s még az évi október hó l -én a m. kir. 
III. számu csendőrkerülethez helyeztetett át, a hol 
azóta szolgál. 

Ezen kerületben 1882 deczember 15-étől - tehát 
18 éve - a kiskunhalasi örsön, mint önálló örs· 
parancsnok, fáradságot nem ismerő kitartással, kiváló 
ügybuzgósággal működik. 1 885. évi junius hó l -én 



cz. őrmestené és 1 89 1 .  évi február l -én valóságos 
őrrnesterré léptettetett elő. 

A közbiztonsági szolgálat terén kifejtett ügybuz
gósága, l ankadatlan szorgalma és eredmény dús tevé
kenysége két Ízben kerületi, két Ízben pedig hon
védelmi ministeri dicsérő okirattal jutalmaztatott. 

23 évi csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiz· 
tonsági szolgálat terén kifejtett dicséretes és kiválóan 
ered ménydús müködéseért O Csá!-\záJ"i és Apostoli 
Királyi Fel!-\ég'ének 1897 augusztus hó to-én 
Bécsben kelt legfelsőbb elhatároz" sával a koronlÍs 
ezüst lrdemkereszttel tüntettetett ki.-

S Z I G ",,"}')' I GYÖl-tGY, 

őrmester, 

szül etett 1 -':52. évben Gyulán. Besoroztatott 1 87'2. év
ben a cs. és kir. 68. gyalogezredhez, honnan 
1 875. évben 0 évi tettleges szolgálat után, mint 
szakaszvezető szabadságoltatott. 

1 878. évben, a boszniai okupáczió alkalmával a 
II. osztúlyü vitéz8é.qi eziist éremmel l ett kitüntetve. 

1 883, évben a II. számu csendőr kerülethez lépett 
be s innen ugyanazon évben a VI. számu csendőr
kerülethez helyeztetett át s azóta e csendőrkerület
ben szolgál. 1 883. évi szeptember hó 28-án cz. örs
vezetővé, 1 884. évi április l l -én valóságos örsveze
tővé, 1 886. évi j ulius H -én cz. őrmesterré, 1895, évi 
julius l -én pedig valóságos őrme�terré léptette
tett elő. 

A közbiztonsági szolgálat terén tanusított fárad
hatatlan szorgalma és kitünő eredményeiért több 
Ízben részesült nyilvános megdicsérésben s három 
Ízben kerületi parancsnoksági dicsérő okirattal lett 
ellátva. 
� Jelenleg örsparancsnok Csurgón. 

Szigeti György, 

m. kir. VI. számu csendőr-kerületbeli őrmester, 

örsparancsnok Csurgón. 



Hefnér Jakab, 

m. kir. II. számu csendör-kerületbeli örmester� 

örsparancsnok Kisteleken. 
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H EF N E R  JAli:AB, 

őrmester, 

született Pancso\·án, 186 1 .  évben, 1 879. évben a cs. 
és kir. 78. gyalogezredhez avattatott fel s onnan 
1882. évben mint őrmester a cs. és kir. 9. huszár
ezredhez helyeztetett át és még ugyanazon évben, 
3 évi szolgálati idő letelte után a tartalékba helyez
tetett. 

1 88·1,. évi november hó 2·án a II. számu csendőr
kerületi parancsnoksághoz vétetett fel, hol 1886. évi 
junius hó 8-án czimzetes örsvezetővé léptettetett elő 
s a kisteleki örs parancsnokságával bizatott meg. 
1 886. évi deczember hó 16-án valóságos örsvezetővé, 
1 887. évi j anuár hó 26-án pedig czimzetes és 1 89 1 .  évi 
junius hó l · én valóságos őrmesterré léptettetett elő. 

A közbiztonsági szolgálat terén állandóan kiváló 
és eredménydús tevékenységet fejtett ki, minek 
mindenesetre fényes tanujele, hogy több ízben nyil
vánosan is mjlgdicsértetvén két ízben honvédelmi 
miniszter úr O nagyméltósága által is dicsérő ok
irattal láttatott el, miglen 1896. évi máj us hó 14-én 
Ő cs. és ap. királyi Felsége által a közbizton
sági szolgálat terén kifejtett eredményes működése
ért, a kuronás ezüst é1'demkereszttel tüntettetett ki. 

Jelenleg örsparancsnok a kisteleki örsön. 

KovAc s GEI� G E LY, 

czimzetes őrmester, 

született 186 1 .  évben Felső-Tófalván, Udvarhely 
vármegyében. 1 883. évben a cs.  és kir. 82. gya
logezred póttartalékába avattatott fel, honnan 
1 884. évben 8 heti kiképzés után szabadságoltatott. 
1 885. évi szeptember hó 18·án a magy. kir. IV. számu 
csendőrkerületi parancsnoksághoz belépett, honnan 
1 898. évi május hó l -én saját kérése folytán át-
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helyeztetett a magy. kir. !. számu csendőrkerület 
állományába s azóta ezen kerületnél szolgál. 

1893. évi május hó 2 1 ·én czimzetes örsvezetővé, 
1 894. évi julius hó 2 1 ·én valóságos örsvezetővé és  
1897. évi május hó 10·én czimzetes őrmesterré lép· 
tettetett elő. 

1890. évben Abauj ·Torna vármegye Felső·Mislye 
községében dühöngött tűzvész alkalmával több em
beréletnek, a saját élete koczkáztatásával a tűz
haláltól történt megmentése ért Ő császári és 
apostoli királyi Felsége által az ezü .• t érdem· 
kereszttel lett kitüntetve . 

. Jelenleg örsparancsuok az offenbányai örsön. 

TEUTSCHLÁNDEl� HUGÓ, 
őrmester, 

született 1862. évben N agy-Szeben ben. Felavattatott 
1882. évben a cs. és kir. 3 1 .  gyalogezredhez, honnan 
1 885. évi november hó 19-én a m. kir. !. számu 
csenc1őrkerületi parancsnoksághoz lépett át, onnan 
pedig 1 89 1 .  évi augusztus hó l -én a m. kir. IV. számu 
csenc1őrkerületi parancsnoksághoz helyeztetett, s 
azóta ezen parancsnokságnál szolgál. 

1 890. évi április hó 6-án czimzetes örsvezetővé, 
1 892. évi január hó l l -én valóságos örsvezetővé, 
1894. évi márczius hó 1 1 -én czimzetes őrmesterré 
és 1895. évi julius hó l -ével valóságos őrmesterré 
léptette tett elő. 

1898. évi április hó 1 8·án Szatmármegye Batiz 
községében pusztított tűzvész alkalmával két ember
életnek saját élete koczkáztatásávltl a biztos tűz
haláltól történt megmentéseért Ő császári és 
apostoli királyi Felsége által a koronás ezüst 
érdemkrreszttel lett kitüntetve . 

. J elenleg örsparancsnok Szatmár-Németiben. 

Kovács Gergely, 

m. kir. r. számu csendőr-kerületbeli cz. őrmester, 

örsparancsnok Offenbányán. 



Teutschlander Hugó, 

lll . kir.  IV. számu csendőr· kerületbeli őrmester, 

örspal'ancsnok Szatmár· Németiben. 

! o*  



Leitner Frigyes, 

m. kir. V. számu csendőr·kerületbeli őrmester, 

örsparancsnok Jókán. 
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LEITNER FRIGY ES, 

ől'mester, 

született 1 860. évben Segesvál'on. 1880. évben a. 
cs. és kir. 31 .  gyalogezl'edhez lett besol'ozva, honnan 
1883. évi január hó l -én a gyalogezredek szaporí
tása alkalmával, mint szakaszvezető a 82. gyalog
ezredhez lett áthelyezve, hol 1 887. évi április hó l -ig 
mint őrmester szolgált. 1 887. évi április hó 30·án 
a m. kir. V. számu csendőrkerületi parancsnokság
hoz belépett és azóta e parancsnokságnál szolgáL 

1889. évi márczius hó 12 ·én ez. örsvezetövé, 
1 890. évi május hó l -én valóságos örsvezetővé, 
1 94. évi junius hó l -én cz. őrmesterré, 1 899. évi 
január hó l -én pedig valóságos ől·mesten-é léptet
tetett elő. 

A csendőrkerületi parancsnokság által tevékeny 
és buzgó közbiztonsági szolgálat teljesftésért három 
Ízben részesült nyilvános megdicsérésben. 

1898. évben Pozsonymegye Jóka községében pusz
tított tűzvész alkalmával egy em bor életének saját 
élete koczkáztatásával a biztos tűzhaláltól történt 
megmentéseért Ő császári és apostoli királyi 
Felsége által az ezüst é1-demke1·eBzttel lett kitüntetve. 

Jelenleg örsparancsnok Jókán. 



III. Jutalmazások. 

a) A m. kir. és a m. kir. horvát-szlavon csend
őrségi jutalm.azási alap ból j utalom.dijat nyertek : 

A m. kir. I. " zám�L csendőrKerületnél : 
Jakóes Sámuel őrmester .... 40 korona 
Kiss Károly őrmpster 40 
Kósa Ignáez ez. őrmester 40 
Gábori Benjamin örs vezető . 30 
Valádi János örsvezető .. 30 
Wild Róbert ez. örsvezető .... �O 
Depner Mihály csendőr 20 
N émeth János csendőr �O 

csendörkeriiletnél : 

" 
.. « 

A m. Jár. II. BZl/1nn 
Ambrus Béla ez. őrmester 
Szües János ez. őrmester 
Tóth Károly csendőr . 
Bogdán József ez. Ől"IlIester 
Sági János csendőr 

.. 40 korona 
40 

D. Nagy JÓ7sef csendőr 
Lajos Sándor csendőr 
Vörös Károly esen<1ör . 

30 
30 
20 
20 
20 
20 

A m. kir. III. számu cscndörKeriilelnél : 
Keres7-tesi Zakariás őrmester .... 
�imon Lajos örsvezető 
Papp György csendőr 
Sziniez Ferenez őrmester 
Sz. Nagy Lajos csendőr 
Barta Mór őrme,;ter 
Stanez György őrmestel' . 
Hlaváes József ez. őrmester 
Kovács Sándor örsvezető . 
Hódossi Antal ez. örs\'ezető 

40 korona 
iclO 
30 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

A m. kir. I V  . .• z,imn csendőrkerülelllél : 
Viski Gyula csendőr . __ 4,0 korona 
Fehérvári László csendőr 40 

I 
Ádám JózsIlf csendőr _ 
Balogh József őrmester 
Pál Péter őrmester 
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Ligeti János önwezető 
Sehreiner Ambrus örsvezető 
Csorba Alajos örsvezető 

40 korona 
::l0 

_ 30 
20 
20 
20 

A m. kir. V. számu csendőrke1'iilelnél : 
Deák József őrmester 
Menyhárt István csendőr 
Nagy János csendőr __ __ 

Madróezki József örsvezető 
Juhász Anch'ás őrmester _ 
Palencsár József örsvezető 
Károlyi György örsvezető 
Kovács Albert őrmester 

40 korona 
30 
30 
20 
20 
20 
20 
:l0 

A m. ki?'. VI. számu csendő'''Ke1'Ületnél : 
Kovács József L ez. őrmester 
Barasies Kálmán csendőr 
Kondor Lajos csendőr 
Balazsies J ózsef ez. őrmester 
Váradi Ferenez örs vezető 
Török István I. ez. őrmester 
Lovas Dániel ez. őrmester 
Máthé Elek ez. őrmester 

40 korona 
40 
38 
30 
:1O 
20 

__ :lo 
20 

A m. kir. horVlÜ·szlavon csell dő1']iaranr.snokságnál : 
1?elobrajdié Pál őrmester..__ _ _  40 korona 
Sepetanz István ez. őrmester __ 3D 
Vrban Vincze ez. őrmester 30 
Rukavina Antal ez. őrmester __ �O 
Vojvodié Balázs ez. őrmeRter_ 20 
Pod mar Tamás ez. őrmester ___ 20 
KOButié István örsvezető 20 
Mazuran István örs vezető __ 20 
Pl'ebeg János őrsvezető 20 
Krizmanié Anilrás örsvezető 20 
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b) A Török Ferencz-féle csendőrségi j utalma
zási és segélyezési alapítványból jutalomban, 

illetve segélyben részesültek. 

1. J'utaZom gyanánt : 
a m. kir. I. számu csendőTke1'ületnl'l :  

Agotha Albert őrmester .... ._ ._ 40 korona 
KováeR Kornél őrmester 40 

TIyés János őrmester.... �6 

Farkas János ez. őrmester . 36 

Falka Ferenez ez. őrme�ter 36 

Keresztes Zsigmond örRvezető . .. . 32 

Rácz István eFendőr .... .... 32 
a m. kir. II. .-zámu csendi5rke1'ületnel :  

Sehenk József eSenGŐl' 40 korona 
Reiesek Mihály esenGőr 30 

Lőrineú Gábor csendőr . .. .... .. 30 

Nagy Mihály La.ios őrmester .. . 30 

Czibre Vaml csendőr.... .... .... . 30 
Németh Dávid eRendőr 30 

PáHi Károly csendőr _ :)( ) 
Kiefer Péter őrmester ._ .... 30 

a m. ki?'. III. Bzámu CBe1ldő1'kerületnel : 
Reseh Mihály ez. őrmester ._. 40 korona 
Kluzs József őrmester .... .._ ._. __ ._ 36 

Juhász Gábor örsvezető .... . .  _ .  _. 30 

Oláh József ez. örsvezető .. _ 30 

Vizkeleti János ez. örsvezető .. _ .... ._ .... 30 

Schmidt Henrik ez. őrmester . 30 

As\!:talos Sándor örsvezető 30 

Berezik Ferenez ez. őrmester . 30 

a m. kir. IV. Bzúmu cBendő1'keriil�tnél : 
Papp Gergely őrmester __ 40 korona 
Garamszögi László őrmester 36 

Atzberger János cz. örsvezető 30 

Elek Benjamin örsvezető .... :iO 

Pintér IstvÁn ez. őrmester .. 
Kilinczán János csendőr _ 
Tenke Gyula csendőr 
Lénárt József ez. őrmester.._ 

:�O korona 
30 
30 

30 

a m. kir. V. 8zúmu cBendő1'kerületnél : 
Bauer Antal őrmester 40 korona 
Horváth János ez. őrmester 30 

Szalai Károly örs vezető ._ 30 

Rákóczi Gábor csendőr 30 

Horváth Mihály cz. örsvezető :�O 
Péter Lőrinez csendőr .... 30 

Kinn János cz. őrmest€:r_ 30 

Bódi István csendőr : � ( )  

a m. kir. VI. 8zámu cBendő,,.J.-e1'iilelnél : 
Gábriel Alajos őrmester 
Sehreiner Gusztáv örsvezető 
Nagy Lajos I. ez. őrmester 
Mognj János ez. őrmester .... 
Bocskor János ez. őrmester 
Gyöpös Lajos csendőr .... 
Vidák Alajos ez. őrmester 
Horváth József ez. őrmester 

II. Segély gyanánt : 
Pápay Árpád nyug. ez. őrmester 
Sehu11er At1ám nyug. csendőr 
Fekete Ferenm/: nyug. csendőr .

Forgiarini Károly nyug. ez. őrmester 
Barna Béla nyug. ez. őrmester 
Molnár Lajos nyug. ez. örsvezető -

_ 40 korona, 
36 

30 

30 

30 

30 
:10 
30 

63 korona 
65 

63 

63 

63 

63 

e) A dombrádi Nagy Gyula és neje született 
Berndt Ilonka-féle alapítványból jutalomban 

részesültek. 

Az 1. Bzámu cBendőrkel'ületben : 
Klein Gyúla őrmester, örsparancsnok .... 80 korona. 
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A II. számu csendőrkerületben : 

Noe Mátyás őrmester, örsparancsnok_ ._ 80 korona 

A III. számu csendő1'kerületben : 

Gudor István őrmester, örsparancsnok ._. 80 korona 

d) A m. kir. belügyminiszter úr Ő Nagyméltó-
ságától. 

Az I. számu csendőrkerületben : 
Szentpéteri Sándor őrmester 
Schwarcz Mózes őrmester 
Ambrus József őrmester . .... ..� 

Szász Péter őrmester 0-" ._ 

Schönstein Frigyes őrmester 
László Péter őrmester ._ 

Keresztély Mózes őrmester 
Lőrincz Ferl'ncz őrmester 
Giirtner György őrmester 
Koloszár József őrmester . 
Csoma Sámuel őrmester_ _. ._ ._ 
Dániel Adolf őrmester 
Romosan Vazul őrmester _ ._. _ ._. 
Benczedy József őrmester o- ._ ._. ._ 
Székely Sándor őrmester ._ ._ ._ ._ 
Lukács Mihály őrmester _ 
Csekme Károly őrmester 
N agy Sándor őrmester 
Molnár Lajos örsvezető .. 
Drugocs György csendőr __ _ 

100 korona 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 00 
100 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
40 
40 
40 

A II. szamu csendőr kerületben : 

Hayn János őrmester __ _.o 50 korona 
Stojanel Simon örsvezető ._. 1 00  
Tóth Imre csendőr ._. 40 
Bohn János őrmester _o. ._. _ ._ 60 
Bodonyi Károly őrmester .... .._ ._ ._ 60 
Nagy Mihály Lajos őrmester ._. 200 
Papp Ruffi csendőr .. � o... .... • •  ._. .._ 60 
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A III. 8zám�t csendőrkerületben : 

Preidt Gábor őrmester 
Halamka Ferencz őrmester 
Viosz Bálint őrmester _o

Ringer Alajos őrmester _ 

Tamás Gergely őrmester 
Huber Ferencz őrmester o- • 

Major János őrmester ._ 
Páljános N ándor őrmester. _ 
Kupecz Márton őrmester 
Vekerdi Benő őrmester 
Hupka János őrmester .

Dutkon Lajos őrmester 
Farkas Salamon őrmester 
Álgya J 6zsef őrmester 
Romhányi István őrmester 
Artner Albert őrmester ._ 

Lányi Jenő őrmester 
Somogyi Lajos őrmester 
Török Sánnor őrmester _ 
Szmarek Pál őrmester 
Oláh Imre örsvezető 
Asztalos Sándor örsvezető._. 
Kiss Gergely őrmester 
Hlavács J 6zsef őrmester 
Szeleczki Gáspár örsvezető 
Czene József csendőr o... . ... 
Hornyik József csendőr ._ 
Knöpfler Mór csendőr._. _. 

Szentpéteri J 6zsef csendőr 
Berika Péter csendőr '. 

.. 140 
1 40  

.. 140 
100 

.. 100 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 

.. 80 
80 
80 

1 30 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

A IV. számu csendőrkerii/etben : 

Horovicz Sámuel őrmester -
Menschik N ánc10r őrmester 
Fischer Jakab őrmester_ .. 
Bartha Pál őrmester .... _ _. 

Menschik Emil őrmester 

1 00 
100 
100 
100 
1 00 

korona. 

korona 



Themák Aurél őrmester 
Sztempák István őrmester 
Rajdos János őrmester 
Unoka Pál őrmester _ __ 

LOO korona 
100 
1 00 
100 

Az V. számu csendörkeriiletben : 
Gil'gely Antal őrmester' ___ ___ 100 
Flórián János őrmester 80 
Heller Áron őrmester ___ 80 
Sebit/fel' Jakab őrmester __ 80 
Balogh Emil őrmester __ 80 
Stefi'kó Ferenez őrmester _ 80 
Molnár Sámuel őrmester 80 
Fleiseber János őrmester __ 80 
Reckert Ferenez őrmester __ 40 
Jankó Károly őrmester ____ 40 
Simon Sándor őrmester __ 40 
Paulik János őrmester 40 

A VI. számu csendö1'keriiletben : 
Vidák Alajos cz, őrmester _ 

Pécsi Imre cz, őrmester __ _ 

Jakab Mihály örsvezető__ __ 
Farkas József csendőr__ __ 

Mészáros Sándor I. csendőr .. __ 
Kovács Károly e�endőr __ __ __ .. 

Körmendi Ferencz csendőr __ 

Barto" Lajos próba csendőr 
Kuhn Ottó őrmester __ _ __ 

Lukács Tivadar őrmester __ 
Polák Ferenez őrmester __ _ 

Csapó László őrmester 
Törzsök Pál őrmester 
Gesztesi András őrmester.. 
Győri Samu őrmester __ _ 

Babcsák István őrmester _ 
Nyusál Ambrus őrmester 
Farkas lilés őrmester.._ 
Vörös István őrmester ___ _, _ _ _� 

100 
100 
1 00 

60 
60 
60 
60 
60 

100 
100 
100 
100 
1 00 
1 00 
1 00 
100 
100 
100 
100 

korona 

korona 

Oláh Ferenez őrmester 
Fellai Imre örsvezető 

1 59 

Pleyer Gusztáv ez, őrmester 

ÉletDlentési dijat nyertek : 

WO korona 
LOO 
1 00 

A II. számu c_�endö1'kerülelben : 
Balla JózRef csendőr 1 bzemély után _ 50 koronát 
Németh Mór ez. őrmester 1 személy után 50 

Az V, számu c!endörkerületben : 
Leitner Frigyes őrmester 1 személy ntán 50 koronát 

A VI. számu csendörkeriiletben : 
Horváth Ferenez ez. őrm_ 1 személy után 50 koronát 

IV. A magyar királyi honvédelmi minister úr 
Ő Nagyméltóságának diosérő elismerésében 

részesültek : 

1 .  Bajdos J(mo.� m_ kir. V. sz, esendőrker�let?eli 

örsvezető, ezimzetes őrmesternek, segédokt_atól mmő

ségben 1896_ évi május hó l -től 1800. éVI szep_tem

ber hó végei� összesen 981 próbacsendőrnek kIkép

zése körül tanusított mindig egyaránt ki válóan 

ügybuzgó, pontos, lelkiismeretos és i�en eredményes 

müködése valamint példás magatartasáért, a m_ kIr. 

honvédel�i miniszter úr teljes elismerését fejezte ki. 

2. Horuath Józse! m_ kir. nl. sz. csendőrkerület

beli őrmesternek a közbiztonsági szolgálat terén, 

mint ezeglédi ül�sparancsnok 10 éven ,át ta�usított 

ügybuzgó, fáradhatatlan és eredménydus mükodés�, 

továbbá alárendelt jeinek helyes befolyásolása es 

vezetéseért valamint örsének állandóan jó rendben 

tartásáért � m. kir. honvédelmi miniszter úr teljes 

elismerését fejezte ki. " 
3. Pesun Mihály m .  kir. horvát-szlavon cs�ndor

parancsnokságbeli őrmesternek, a közbiztonságI szol-



1 60 

gálat terén évek sOl'án át tanusított kötelességhű 
kiválóan bllzgó és eredményes müködéseért, nyug: 

állományba helyezése alkalmából, a m. kir. honvé
delmi miniszter úr teljes elismerését fejezte ki. 

. 

3. Gábriel A lajos m. kir. VI. sz. csendőrkerület
beli őrmesternek, a Sali János csesztregi földbir
tokoson folyó évi november .hó 3 án este 8 órakor 
elkövetett orgyilkosság felbérelt tettesének és két 
bünrészesének igen nehéz körülmények között, 
fáradhatatlan buzgalommal és kitartással 9 napon át 
folytatott igen ügyes, leleményes és szakavatott 
eljárással eszközölt kézrekerftéseért, a· m. kir. hon
védelmi miniszter úr- telj es elismerését fejezte ki. 

ö. Galgóczi András és 
6. Steifek I�tván csendőröknek, mindketten a m. 

kir. V. sz. csendőrkerület állományában, az 1899. évi 
november hó 5-én éjjel 10 "/, óra tájban Diósjenőn 
kiütött tűz alkalmával és pedig előbbinek egy 60 éves 
öreg asszony, maj d  ezt követőleg egy 7 éves leány
gyermeknek, utóbbinak pedig egy 10 éves fiu-gyel'
meknek, gyors és bátor elhatározással és saját testi 
épségüknek veszélyeztetésével, az égő házból való 
kimentéseért, a m. kir. honvédelmi miniszter úr 
teljes elismerését fejezte ki_ 

7.  Amb1'1M Józse! m. kir. I. sz. csendőrkerületbeli 
őrmesternek évek során át úgy a közbiztonsági szol
gálat �eré.n mint örsparancsnok, valamint a szárny
számvlteh szolgálatban és segédtiszti segédmunkási 
minőségben is, kiváló buzgósággal, teljes szakérte
lemmel és odaadó lelkiismeretességgel, teljes büntet
lenség mellett kifejtett jeles és eredményes műkö
déseért, nemkülönben példás magaviselete és maga
tartásáért is, a m. kir. honvédelmi miniszter úr 
teljes elismerését fejezte ki. 

8. Szabó József és 
9. Béres József m. kir. I. sz. csendőrkerületbeli 

csendőröknek, két fegyveres rablónak gyors elhatá
r.0zással f�ganatba vett üldözése körül kifejtett igen 
ugyes és kltartó tevékenységük, valamint ezen rablók 
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letartóztatása alkalmával tanusított higgadt é s  elszánt 
magatartásukért és a fegyverbecsület megóvásáért, 
a m. kir. honvédelmi miniszter�úr teljes elismerését 
fejezte ki. 

10. Biklrfalvi Nagy Sál/do?', 
1 1 .  Német József és 
12. R1tSZ János őrmestereknek, mindhárman a m. 

kir. I. sz. csendőrkerület állományában, a közbiz
tönsági szolgálat terén évek hosszú során át tanu
sított, mindig kötelességhű, kiválóan ügybuzgó és 
eredményes müködésükért, alárendelt jeiknek helyes 
vezetése és befolyásolása, örseiknek kifogástalan 
rendbentartása, valamint példás magatartásukért, a 
m. kir. honvédelmi miniszter úr teljes olismerését 
fejezte ki. 

J 3. Schwarz Mózes, m. kir. I .  sz. csendőrkerület
beli őrmesternek sok évi, úgy a közbiztonsági szol
gálat terén mint örsparancsnok, valamint a szárny
számviteli szolgálatban és segédmunkási minőség
ben is, kiváló buzgósággal, teljes szakértelemmel és 
odaadó lelkiismeretességgel kifejtett jeles és ered
ményes működéseért, nemkülönben példás maga
viseleteért, a m. kir. honvédelmi miniszter úr teljes 
elismerését fejezte ki. 

14. Vidák Alajos és 
15. Pécsi Imre czimzetes őrmesterolmek, mind

ketten a m. kir. VI. sz. csendőrkerület állomá
nyában, Károlyi József vönöczki földbirtokoson 
és nején 1899. évi deczember hó 5-én elkövetett 
rablógyilkosság két tettesének igen nehéz körülmé
nyek között, kiváló ügyességgel és fáradhatlan buz
galommal, 14 napon át folytatott óvatos, de erélyes 
nyomozás során eszközölt kideritése és a bünjelek 
kiséretében az igazságszolgáltatásnak való átadásáért 
a m. kir. honvédelmi miniszter úr teljes elismerését 
fejezte ki. 

16. Grigely Antal m. kir_ V. sz. csendőrkerületbeli 
örsvezető, czimz. őrmesternek, a vezetésére bizott · 
igen nagy kiterjedésií. örskörletben, az utolsó 3 év 
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alatt előfordult nagyszámú, különféle bűncselekmény
nek kiderítése és a tettes ek letartóztatása s feljelen
tése körül tanusított igen buzgó, leleményes és 
eredménydús tevékenységeért, valamint örsének jó 
rendben tartásáért a m_ kir_ honvédelmi miniszter 
úr teljes elismerését fejezte kL 

17 _  Solté8z Imre m. kir. V. sz. csendőrkerületbeli 
hadapród-tiszthelyettesnek, Steiner József majtényi 
lakoson és nején 1 899. évi deczember hó 7 -én elköve
tett rablógyilkosság tettesének kiváló ügyességgel 
párosult szakértelemmel és fáradságot nem ismerő 
buzgalommal, 5 napon át folytatott nyomozással 
eszközölt kiderítése és kézrekerítéseért, a m. kir. 
honvédelmi miniszter úr teljes elismerését fejezte kL 

18. A3Ztalo8 Sándor m. kir. III. sz. csendőrkerület
beli őrmesternek, kétrendbeli gyilkosság tettesének 
é� b�társ�inak, igen ;teMz körülmények között, 
kItarto tevekenységgel es buzgalommal, fáradságos 
és ügyes, 14 napon át tartott nyomozással eszközölt 
kiderítése és kézrekerítéseért, a m. kir. honvédelmi 
miniszter úr telj es elismerését fejezte ki. 

1 9. lhblla György őrmesternek és 
20. Pachmayer Róbert örsvezető, czimz. őrmester

nek, mindketten a m. kir. V_ számú csendőrkerület 
állományában, az « alsó-csallóközi és csilizközi egye
sület ármentesítő és alsó-csallóközi belviz levezető 
társulat» vonalán, az 1899. évi szeptember havában 
a Duna áradása okozta árvízveszély elleni védeke
zési munkálatok sikeres keresztülvitelének előmoz
ditása és biztosítása ; a Guta községben védelmül 
emelt és a magánvagyonnak elpusztulása miatt el· 
keseredett és felingerült nép által átvágni szándékolt 
közgát átvágásának meggátlása és teljes biztonság
ban tartása és a felingerült népnek helyes irányú 
befolyással történt fékentartása körül, teljes ered
ménynyel 8 napon át teljesített buzgó, fáradságot 
nem ismerő kiváló szolgálataiért. a m. kir. honvé
delmi miniszter úr teljes elismerését fejezte ki. 

21. V1'klján Józ8e! és 
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2:2. Pesut Maté őrmestereknek, továbbá 
�3. Jnricié Józse! és 
24. Kontié LUIrtU'8 czimzetes őrmestereknek, vala

mennyien a magyar kir. horv!1t-szlavon csendőr
parancsnokság állományában, a közbiztonsági szol
gálat terén évek hosszú során át tanusított mindig 
kötelességhű, kiválóan ügybuzgó, fáradhatatlan és 
igen eredményes működésükért, a m. kir. honvédelmi 
miniszter úr teljes elismerését fejezte lá. 

25. K1'lmarié János. m. kir. horvát-szla"on csendőr
parancsnokság beli örsvezetőnek, 'l'rgove község hatá
rában a hegyi patakoknak felhőszakadás okozta hir
telen megáradásából keletkezett árvíz"eszély alkal
mával, 1899. évi junius hó 25· ről 26·ra menő éjjelén 
az emberélet és vagyonmentés körül saját testi ép
ségének veszélyeztetésével, bátor és elszánt módon 
teljesített emberbaráti és kitünő szolgálataiért a m. 
kir. honvédelmi miniszter úr teljes elismerését fe
jezte ki. 

26. Kovác8 Józ8e! I. m. kir. VI. sz. csendőrkerület
beli örsvezető, cz. őrmesternek, Lichtenstiidter Sándor 
répcze-szent-györgyei lakoson és ennek nején 1 900. évi 
márezius hó 7·én elkövetett rablógyilkosság tettesei
nek nehéz körülmények között, kiváló ügyességgel, 
fáradságot nem ismerő buzgalommal eszközölt gyors 
kiderítése és kézrekerítéseért, a m. kir. honvédelmi 
miniszter úr teljes elismerését fej ezte ki.  

27. Fod01' Mihály őrmesternek és 
28. Tompe7c Józse! örsvezetőnek, mindketten a m. 

kir. VI. sz.  csendőrkerület állományában, a közbiz
tonsági szolgálat terén évek óta tanusított mindig 
kötelességhü, kiválóan buzgó és eredmónyes mií.kö
désükért, a m. kir. honvédelmi miniszter úr teljes 
elismerését fejezte ki. 

29. Németh Albert, m. kir. VI. sz. csendőrkerület
beli örsvezető, cz. őrmesternek, egy sok tagú és 
nagyon elágazott pénzhamisító- és csalószövetkezet 
tagjainak 3 hó és 12 napon át lankadatlan buzga
lommal, igen ügyes nyomozással eszközölt kézre· 
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keritéseért, a m. kir. honvédelmi miniszter úr teljes 
elismerését fejezte ki. 

�O. Szitva György m. kil'. IV. sz. csendől'kerület
beh őrmesternek, évek során át, különféle szolgálati 
alkalmazásában, mint örsparancsnok, segédoktató 
és szakaszparancsnok-helyettes tanusított mindig 
eg:yaránt k

,
?te.le�séghű, , ki,:álóan ügybuzgó

' 
és ered

menyes mukodese, tovabba alárendelt jeinek helyes 
befolyásolása és fegyelmezése, örsének jó l'endben 
tal'tá�a �s 

. 
példás

, 
magatartásáért, a m. kir. honvé

delml mlllls�ter ul' teljes 
.
elismerését fejezte ki. 

3.1 .  Hodost Antal, m. klr. III. sz. csendőrkerület
?eh csendőr, ez .

. 
ör

,
sve�etőnek, egy felette veszélyes, 

Jól szervez�tt betorő·szovetkezetnek tagjai által, Kar
czagon, Vamos-Pércsen, de különösen a Debreczent 
kör?yékez.ő szőllők házaiban elkövetett 106 rendbeli 
:�pasnak 19�n 

.. 
fára�ságos, �gyes és kitartó nyomo

�?-ssal eszkozolt kinyomozasa, a szövetkezet 6 tag - '  
�anak

, letartóztatása . és 7 3 1 3  korona értékű lopott 
mgósagnak, valamint 3b darab sertésnek megkerítése 
ál�a� elért szép eredményeért, a m. kir. honvédelmi 
mllllster úr teljes elismerését fejezte ki. 

32. Nagy Mihály Lajos, m. kir. II. sz. csendőr
kerületbeli őrmesternek, az 1899. év első felében a 
német-palánkai örskörletben előfordult és kiderítet
len maradt közbiztonsági zavarok közül 20 súlyosabb 
bes�ámítás alá eső bűncselekménynek, nagyrészt 
betoréssel párosult lopásnak, 96 órán át folytatott 
erélyes nyomozás során történt kiderítése, 4 tettesnek 
letartóztatása és a biróságnak az összeszedett 350 kor. 
értékű bűnjelekkel való átadásaért a m. kir. hon
védelmi miniszter úr teljes elismerését fejezte ki. 

33. Pál Ignitcz, m. kir. III. sz. csendőrkerületbeli 
őrmesternek, Nagy-Kőrösön 1 898. év óta folytatott 
méh

,
magzat-elhajtási üzelmek tetteseinek 2 hónapon 

át faradhatatlan buzgalommal, ügyes és leleményes 
nyomozással eszközölt kiderítése és kézrekeritéseért 
a m. kir. honvédelmi miniszter úr teljes elismerését 
fejezte ki. 

34. Ballács Józse!, lJl. kir. III. sz. csendőrkerület
beli őrmesternek, a közbiztonsági szolgálat terén 
1 2  éven ét tanusított kiválóan kötelességhű, fárad

. hatatlan, ügybuzgó és igen eredményes működése
ért, a m. kir. honvédelmi miniszter úr teljes el
ismerését fejezte ki. 

35. Steffko Ferencz és 
36. Kárász János m. kir. V. sz. csondőrkerületbeli 

őrmestereknek, több éven át bil'ósági segédmunkási 
minőségben, fáradhatatlan odaadó munkássággal és 
lelkiismeretességgel teljesített jeles és oredménydús 
működésük, valamint példás magatartásnkért, a m.kir. 
honvédelmi miniszter Úl' teljes elismerését fej ezte ki. 

37. Kflvács Kornél, m. kir. I. sz. csendőrkerület
beli őrmesternek, Unguresan Simon kozárvári lako
son 1 899. évi deczembel' hó 19-én elkövetett gyil
kosság tetteseinek, igen nehéz körülmények között 
kitartó tevékenységgel, nagy ügyességgel és lele
ményességgel eszközölt kiderítése és a tetteseknek 
a bűnjelekkel együtt az igazságszolgáltatásnak való 
átadása, valamint egyáltalán a közbiztonsági szol
gálat terén mint örsparancsnok és szakaszparancs
nok-helyettes is, több éven át tanusított ügybuzgó, 
lelkiismeretes és eredményes műköcléseért, a m. kir. 
honvédelmi miniszter úr teljes elismerését fejezte ki. 

38. Szalai Károly, m. kir. V. sz. csendőrkerület
beli örsvezetőnek, a közbiztonsági szolgálat terén 
több éven át általában, de külőnöson az utóbbi liét 
év alatt tanusított kiválóan kötelességhű, fáradhatat
lan, ügybuzgó, leleményes és ereclménydús műkö
dése és kiváló magatartásáért, a m. kir. honvédelmi 
minisztel' úr teljes elismerését fojezte ki. 

39. Pleyer Gu�ztitv, m. kil'. VI. sz. csendől'kerület
beli örsvezető, ez. őrmestel'nok, azon odaadó fárad
hatatlan buzgalma és eredményes működéseért, 
melylyel 19 napon át, kivá.ló ügyességgel és lele
ményességgel folytatott fárasztó nyomozás során, 
egy kóbor czigányokból állott betörő-banda által 
elkövetett, mintegy 3400 korona kárral járt, 43 rend-
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beli lop�st kíderitett, 4 tettest az igazságszolgáltatás 

kez�be Juttatott, 8 orgazdát pedja feljelentett és a 

bűnJ�leket . keyés kívé,tellel. me�k�ritette. a m. kir. 
hon"édel.ml mmls�ter ur telJes elIsmerését fejezte ki. 

4:0 ... Meszaros Peter, m. kIr. VI. sz. csendőrkerület

bel
,
l orsvezetőn,ek, az. 1900 . évi április hó 23-án éjjel 

J ?rakor Cseteny kozségben kiütött tűzvész alkal

maval eg� embernek egy égő házból gyors és bátor 

elhatározassal tortént megllleutéseért, valamint a 

vagyonmentés körül tanusított önfeláldozó buzgó 

és. e:
redményes működéseért, a m. kir. hon'védelmi 

mlDlszter úr teljes elismerését fejezte ki. 
4.1 .  Antalfi József, m. kir. VI. sz. csendőrkerület

beh Ö�sv
,
€zető, ?zi�z. őrmesternek, ki éjjeli időben 

egy
, 

v,lllamcsapa�tol 
,
k�gyuladt házból, saját testi 

épsegenek koezkaztatasaval egy embert a megfulladás 

halálától báto� elszánt�ággal me.gmentett, a m. kir. 

honvédelmi mmlszter ur telJes elIsmerését fejezte ki. 

42. Sepetanz Istvan m. kir. horvát·szlavon esendőr

jJ�ranesnok.ságbeli őrmesternek kétrendbeli gyilkos

sag tettesem�,
k, valammt egy veszélyes tolvaj szövet

kezet 13 tagJanak hosszabb időn át lankadatlan ki

tartással, igen fáradságos, ügyes és leleményes nyo

mozással eszközölt kiderítése és letartóztatásáért a m. 

lm .honvédelmi miniszter úr teljes elismerését feje�te ki. 

43. I(ovfics Lajos, m. kir. VI. sz. csendőrkerületbeli 

csendőrnek, árvízveszély alkalmával egy embernek 

s�Ját élete koezkáztatásával, a vízbefulás veszélyétői 
tO

,
rtént megmentése és általában is a védekezési mun

kalatok kör.ül t':l'n,usított
, 
kiváló szo.lgálat�i?rt, a m. kir. 

honvédelmi mmlszter ur telJes elIsmereset feJezte ki. 

V. A csendőrkerületi parancsnokságok által 
dicsérő okirattal láttattak el : 

az 1. számu csendőrkerületben : 

, 
Borb�ly

, 
József őrmester egy rablógyilkosság tette

s?nek klvaló buzgalommal és leleményességgel telje
sItett nyomozás után történt kézrekeritéseért. 

lG7 

Konya Súmltel őrmester 4888 korona kárral )árt 

lopás tetteseinek fáradságos nyomozás után történt 

kézrekeritéseért. 
Bordas Lázá1' őrmester egy 1984 korona kárral 

j árt pénzlopás tettesének rendkívüli ügyességgel 

folytatott nyomozás után történt. M zrel{erítés�ért. 

Va1'ga János csendőr 15 rendbel! lopás tettesemek 

2 1  napon át folytatott fáradságos nyomozás után tör-

tént kézrekerítéseért. , 
Miklós Múzes és Berec"ki Arpad csendőrök egy 

1 2  tagból állott orvadász·társaságnak rendkivüli 

ügyességgel történt kideritéseért. . 

Kr('cza László őrmester egy 3 tagból álló vásán 

tolvaj .szövetkezetnek 207 órán át folytatott fárad· 

ságos nyomozás után történt elfogásáér�. 
.. 

Török István őrmester 20 éven át telJesitett ugy-

buzgó és eredményes működéseért. 
, . 

Török Ferenoz csendőr egy pénzlopas tettesemek 

43 órán át folytatott ügyes nyomozns után történt 

kézrekeritéseért. 
Gothú?'d János ez. őrmester az 1 897-1 900.  évek 

folyamán az örskörletében előfordult számos bűntett 

felderítése és azok tétteseinek elfogásáért. 

Palocsai Dániel örsvezető 189!J. évi deczember hó 

18-án Gombás községben előfordult ellenszegülés
, 

és 

ennek következtében alkalmazott fegyverhasznalat 

alkalmával tanusított bátor roagatartásMrt s örsének 

l11indlJllkor jó rendben tartásáél't. 

RomoslLn Vamtl őrmester 1 5  évi csendőrségi szol-

gálata alatt úgy a kÖz
,
bizt?nsági szolgál.at terén, mi�t 

a deési szárnynál a szamvlteh és egyéb IrodaI teendok 

végzése körül tanusított kiváló buzgalm áért: , 

FaTkas János ez. őrmester a verestoronyl hatar

széli örsön 4 éven át a közbiztonságnak, a vasut épí

tése alkalmával számos idegen nemzetiségű mun

kások közt való zavartalan fentartásáért. 

Kacsó J6zsef örsvezető a nagy-disznó�i örsne� teljes 

rendbe hozataláért és a közbiztonságI szolgalatban 

tanusJtott kiváló tevékenységeért. 



Im1'(3 Dénes ez. őrmester és Nagy Géza csendőr az f 1900 április 24·én Breáza községben kiütött tüzvész 
alkalmával az emberélet és vagyon mentése körül 
tanusított fáradságot 1Iem ismerő tevékenységeért. 

A II. számu csendőrkerületben : 
Amb'l"us Béla ez. őrmester 4 rendbeli rablás és 

6 rendbeli lopás és tetteseinek kiderítéseért. 
Hodolyi IatvlÍn örsvezető 16 rendbeli lopás és 

tetteseinek kiderítéseért. 
Papp Ruffi csendőr a kiderítetlenül maradt köz. 

biztonsági zavarok körül 20 na.gyobb esetnek, nagy. 
részt betöréssel párosult lopásnak, 9G órán át esz
közölt kiderítéseért. -

Szőllősi LaJo8 ez. őrmester a közbiztonsági szol
gálat terén tanusított eredményes működéseért. 

Kovács Bl/na J6zsef őrmester a jelentkezők gyűj
tése körül kifejtett tevékenységeért. 

Bálint Józsefesendőr több rendbeli lopás tetteseinek 
kiderítéseért. 

A III. számu csendőr/,erijletben : 
f!zeleczki G<ispár örsvezető, mivel K. Varga János 

haJ du:bagosI lakoson elkövetett rablógyilkosság tet
tesét Igen nehéz körülmények között hosszabb időn 
át teljes odaadással, lankadatlan szorgalommal példa
szerű ügybuzgalommal és észszerű tapintatossággal 
vezetett nyomozás folyamán kideritenie, elfoO'nia és 
az Igazságszolgáltatásnak átadnia sikerült. 

" 

Szőke Mihfily csendőr, mert mint járőrvezető a 
Rágó István szolnoki lakos kárára folyó évi julius 
6 ·án elkövetett 970 korona értékü ló- és koesilopás 
ügyében 1�7 órán át észszerű, tapintatos és fárad .  
ságot nem Ismerő ügybuzgalommal vezetett nyomo
zás folyamán, a tettest kiderítenie, elfognia és az 
összes bűnjelekkel együtt az igazságszolgáltatásnak 
átadnia sikorült. 

D. Gyani Gergely csendőr, mivel a Rágó István 
szolnoki lakos kárára folyó évi julius 6-án elkövetett 
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970 korona értékü ló- és kocsilopás ügyében 1 97 órán 
át észszerü, tapintatos és fáradságot nem ismerő 
ügybuzgalommal vezetett nyomozás folyamán, a 
tettes kézrekeritéséhez járőrvezetőjének támogatása 
által hathatósan hozzájárult. 

Torllyai Ferencz ez. örs vezető, mivel az ország 
több vidékén, de különösen Maros-Vásárhely kör
nyékén több éven át garázdálkodott veszélyes tolvaj 
szövetkezet 5 tagját é s  több bűnrészesét - fárad
hatatlan kitartással, példaszerű ügybuzgalommal és 
körültekintéssel, 23 napon át vezetett nyomozás folya
mán - kézrekerítenie és a bünjelek egy részével az 
igazságszolgáltatásnak átadnia sikerült. 

A IV_ számu c8endőrkeriiletben : 
Fogel Antal és Szmefana Ferellcz csendőrök, egy 

rablógyilkosság tettesének kiválóan ügybuzgó, tapin
tatos és lankadatlan tevékenységgel történt kide
ritéseért. 

Furin János ez. őrmester, több rendbeli betöréses 
lopást és egy rablást elkövetett 7 egyénnek 9 napon át 
kiváló buzgalommal történt kiderítése és elfogásáért. 

Binder Mihály ez. őrmester és Wei8z Matyá8 
csendőr, egy szarvasmarha-lopásokat üzletszerüen 
folytatott tolvajszövetkezetnek rendkivüli fáradsággal 
és kitartással eszközölt nyomozás folyamán történt 
kiderítéseért. 

Holovka Fe1'encz ez. örs vezető, egy nőnek a vizbe
fulás veszélyétől férfias bátorsággal és elszántsággal 
történt megmentéseért. 

Kovács Fülöp őrmester, mivel a szakasz irodai 
teendőket a szakaszparancsnok huzamosabb távol
létében kifogástalanul teljesítette, örsét állandóan jó 
rendben tartotta s a közbiztonság terén eredményes 
tevékenységet fejtett ki. 

Ligeti János örsvezető, Szendrő községben 1 899. évi 
j unius 29-én dühöngött tüzyész alkalmával az élet
és vagyonmentés körül tanusitott dicséretes I?aga
tartásáért. 
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Palfy Móricz őrmester, mivel a szárny-számviteli 
teendőket kiváló buzgalommal, lelküsmeretes pon
tossággal és szorgalommal látja el. 

Kovér Géza örsvezető, egy nagyobb mérvű juh
lopás tetteseinek 122 órán lankadatlan buzgalommal 
s leleményességgel eszközölt nyomozás után történt 
kideritése és elfogás áért. 

C80rba Alajo8 örsvezető, egy rablási kisérlet és 
sulyos testi sértés tetteseinek kiváló buzgalommal 
és észszerűséggel folytatott nyomozás után történt 
elfogásáért . 

Balogh Jonoi! ez. őrmester és Pálóczi Mihály örs
vezető, Gesztely község határában elkövetett rabló
gyilkosság tetteseinek kiváló buzgalommal s kitar
tással eszközölt kiderítés e és elfogásáért. 

Markstein Bertalan örsvezető, több rendbeli váltó
hamisítás, továbbá évek óta folytatott lopások tettesei
nek kiváló buzgalommal és ügyességgel történt ki
deritéseért. 

FehéTvári László csendőr, egy gyilkosság tettesei
nek kiváló buzgalommal, kitartással és leleményes
séggel folytatott nyomozás után történt kiderítéseért. 

Szenderszki János és Zaf?'ok JI/nos csendőrök, egy 
lólopás tetteseinek 1 1  napon át fftradhatatlan buzga
lommal és kitartással folytatott nyomozás után tör
tént kideritése és elfogásáért. 

Az V. 8zúmu c8endőTkerületben : 

Trebichov8zky Ján08 csendőr egy hat tagu kóbor 
czigány-tolvaj szövetkezet által évek során át elköve
tett lopások kiderítésénél, valamint a tetteseknek és 
18 ol'gazdának kézrekerítésénél való hathatós közre
működéseért. 

Molnár GYÖ?'gy és Kuti Gábo?' csendőrök, évek 
folyamán nyo�ez megye területén nagy számban 
elkövetett betörések és egyéb bűntettek tettesének 
negyvenhat napon át igen fáradságos nyomozással 
eszközölt kézrekerftésénél való hathatós közremű
ködésükért. 
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Erdőfi Fe1'encz ez. őrmester é s  Ladiczki J(tn:08 
örsvezető, Steiner József majtényi lakosnak és neJé
nek sérelmére 1899. évi deczember 7 ·én elkövetett 
rablógyilkosság tettesé?ek �iváló ügy�sség�,el pár�
sult szakértelemmel, faradsagot nem lsm,ero }>uzgo� 
sággal eszközölt kideritése és kézrekerftesénel valo 
hathatós közreműködéseért. 

Juhász András őrmester és Slefanovic8 Józ8ef 
csendőr Nógrád vármegye területén .utóbbi időb?� 
elkövetett több rendbeli rablás tettesemek, orgazda!
nak és bűnrészes einek észszerií., fáradságot nem 
ismerő, buzgó nyomozás után történt kiderit.éseé�t. 

Fo'leli Pál őrmester, Soós István és M�ttnylk 
István ez. örsvezető, Sari'fl'a Vendel,

. 
Beé?: Dániel, 

Kuli Gáb01" Polákovics Adám, Maltk Pal, Nagy 
Is/ván K?'oslák Miklós, Hollós Mihály, Be1'i!lcz Pál 
és Zallner 181ván csendőrök, Komlós Mihály' 

ez�z. 
őrmester Simon Pál ez. örsvezető, Szabo LaJOS 
ez. őrme�ter Szabó Ktilmán, BartaZos József, Máté 
Mihúly, Baj�ok Vincze, Vendég h Péter és Végh Pál 
csendőrök, 1899. évi szeptember havában a Dun� 
áradása okozta árvizveszély alkalmával a védelmI 
munkálatok körül fáradsá�ot nem ismerő buzgalom
mal, odaadással és szép eredménynyel teljesített 
kiváló szolgálatukért. . .. ' " 

Jarm'i8/, a József csendőr, mIvel ,az ongyIlko��ag� 
czélzattal magát felakasztott Kovacs Márton Jokal 
lakos nyakáról a kötelet idejekorán �lt�volította s a 
szakértelemmel teljesített életmentésI kIsérletek által 
az illetőt a biztos haláltól megmentette. 

Recke1·t Ján08, Jan!. ó Károly őrmester és. ModrócZ,ki 
K,tToly örsvezető 1899. évben a csendőr Jelentkezők 
gyüjtése körül tanusított kiváló buzg�lmukért. 

Balazs Józuf örsvezető az utolsó 3 év alatt az 
igen nagy területü .es�e�ai örs �örletében előfo.rd�t 
mintegy 30 rendbelI kulonféle buneselekmény kldel'l
tése a tettesek letartóztatása és feljelentése körül 
tan�sított igen buzgó és eredményes tevéken;vségeért. 

Laurinecz Mihály örsvezető az utolsó két ev alatt a 
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nagy területű turzovkai örskörletben előfordult mint
egy 25 rendbeli különféle bűncselekmény kiderítése, 
a tettesek letartóztatása és feljelentése körül tanusí
tott igen buzgó, leleményes és eredményes tevékeny
ségeért. 

M odróczki Józs�f örsyezető és Lampert Lajos 
csendőr mult év deczember hóban Vágujhely kör
nyékén a közlekedő vasuti kocsikból történt 1 83 ko
rona kárral járt lopás kiderítésénél a tolvaj szövet " 
kezet tagjainak fáradságos nyomozással történt fel
fedezése és letartóztatásáért. 

Zádori Mihály ez. őrmester, azon odaadó fáradha
tatlan, buzgó" és eredményes működéseért, melylyel 
130 órán át kiváló ügyességgel és leleményességgel 
folytatott nyomozás során egy veszélyes csavargó 
által elkövetett 2794 korona kárral járt két rendbeli 
lopást kideritenie és a lopott tárgyakat megszereznie 
sikerült. 

Bir8a.lmai István és Csernák Bela csendőrök, mivel 
folyó év április hóban a Miava patak áradása folytán 
beá llott veszély alkalmával Csacsó község határában 
és Hrussov erdő közelében álló csőszházban benn
rekedt asszonyt és 5 gyermeket bátor elszánt és 
önfeláldozó eljárásuk által az esetleges haláltól meg
mentették. 

Deák 8,índor csendőr azon kötelesség érzetről 
tanuskodó cselekedeteért, hogy folyó évi február 
hóban a hidegtől már megdermedve volt Soós János 
esztergomilakost a biztos megfagyástól fáradságot nem 
ismerő ügyes és észszerű eljárás által megmentette. 

Hermann Km'oly és Pap László csendőrök, mivel 
1900_ évi május hóban Bernecze községben a ber
Ileczei patak kiáradása folytán egy házban benn
rekedt beteg férfit, 1 asszonyt és 4 gyermeket bátor, 
elszánt és önfeláldozó eljárásuk által az esetleges 
haláltól megmentették. 

Lichtner Gyula csendőr azon odaadó fáradhatatlan 
buzgalma és eredményes működóseért, melynek során 
5 napon át kiváló ügyességgel és l el eményességgel 
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folytatott nyomozás során egy .ve�zélyes csayargót, 
ki Menich János rudnói községI bll'ót meggyIlkolta, 
továbbá Turócz, Nyitra és Pozsony vármegyék terü
letén 13 betöréses lopást elkövetett, 4 büntársával 
együtt elfogta és a lopott tárgyak nagyobb részét 
megszerezte. 

Prisztách Dániel és Peter Lő1'incz csendőrök az 
utolsó 2 év alatt a nagy tapolcsányi örskörletben 
előfordult mintegy 60 rendbeli különféle bűncselek
mény kideritése, a tettesek elfogása és feljelentése 
körül kifejtett hathatós közreműködésükért. 

A VI. számu c8endőrkerületben : 
Váradi Ferenvz ez. örsvezető, a közbiztonsági szol

gálat terén tanusított kiváló szorgalma:, .ügybuzgó
sága, eredményes működése és alárendeltJemek helyes 
befolyásolásáért. . . . Gergely Gyó"rgy őrmester, mIvel �gy reJtélyes gyil
kosság tetteseit - bál' hosszabb Időn át - lanka
datlan szorgalom és kitartással eszközölt nyomozás
sal kideritette, a tetteseket észszerű és leleményes 
eljárással önbeismerésre birta és az igazságszolgál
tatásnak átadta. 

Nagy Lajos I. ez. őrm.est?r, 8aródi JÓz�e:(. és .Tar 
Gábor csendőrök, a Sah Janos csesztregI foldbll'to
koson 1 899. évi november 3-án elkövetett gyilkosság 
felbérelt tettesének és 2 bünrészesének igen nehéz 
körülmények között fáradhatatlan buzgalo,mmal és 
kitartással eszközölt kézrekeritésénél tanusItott hat
hatós közreműködésükért. 

Wolf Mózes ez. őrmester, !1 Sch
,
rekhausz Tamás 

dárdai lakoson elkövetett gyllkossag tettesének és 
bűnrészesének, ügyes, leleményes és szakavatott eljá
rás sal 24 óra alatt eszközölt gyors kézrekerítéseél't. 

Menyhárt Mihaly, Tiboly István és Kqczán Imre 
csendőrök, egy veszélyes fegyvel'es rablonak

, 
neI:éz 

körülmények között történt kipuhatolás a és erős
" 
kuz

delemmel tÖl'tént agyonlövetésénél tanusitott ugyes 
magatartásukért. 
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Jakab Mihály öl'svezető, Fazekas József és Mészáros 
S,tndor I. esendőrök, Károlyi József vönöezki föld· 
birtokosnak és nejének sérelmére 1899. évi deezember 
5-én elkövetett rablógyilkosság tettes einek igen nehéz 
körülmények között, kitartó tevékenységgel, buzga
lommal és fáradságos nyomozással eszközölt kézre· 
kerítésénél tanusított hathat6s közreműködésükért. 

Németh Is Iván II. őrmester és Podoczánecz Ferencz 
<!sendőr, mível 8 rendbeli, nagyobbrészt betöréses lopás 
tetteseit, 284 6ráig tartott fáradságot nem ismerő ki
tartással, szakértelemmel és buzgalommal folytatott 
nyomozással kiderítették. 

Németh István I. őJ"mester, Németh István III., 
Jakab Máté, Lovas Dániel, Fentős púl ez. őrmesterek, 
Horváth púl Il. örsvezető, Nyers Lőrinez, Kola1'ic8 
István, Tülán Nándor, Móye1' Ignácz, Csijndő'r József 
és Baraaics K,ílmán esendőrök, a közbiztonsági szol
gálat terén tanusított kiváló szorgalmuk, buzg6 tevé
kenységük és eredményes működésükért. 

Szigeti Kálmán őrmester, mivel 3 év lefolyása 
alatt, részint mint segédmunkás, részint mint szárny
számvivő, a szárnyirodában ernyedetlen szorgalmat, 
buzgó tevékenységet és megbizhatóságot tanusított. 

Vidák Alajos ez. őrmester, Kúdúts István örs vezető 
és Bedő János ez. örsvezető, a Lichtenstadtler Sándor 
répcze-szent.györgyi lakoson és nején 1900 márezius 
h6 7-én elkövetett rablógyilkosság tettes einek nehéz 
körülmények között kiváló ügyességgel, fáradságot 
nem ismerő buzgósággal eszközölt kiderítése és kézre
keritéseért. 

Szalai GYÖ1'gy l., Szabó Károly II. ez. örsvezetők, 
Kubinyi Károly, Farkas Gyula I., Hegedüs Miklós, 
Koronczai Sándo1', Szabó Péter Il. , Tóth Lajos II., 
Pintér Albert és Mester József esendőrök, egy sok 
tagú és nagyon elágozott pénzhamisító és csa16-
szövetkezet tagjainak, lankadatlan buzgalommal, igen 
fáradságos és ügyes nyomozással eszközölt kézrekerí
tésénél tanusított eredményes közreműködésükért. 

Nagy Laio8 I. ez. őrmester, egy több tagb61 áll6 
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kóbor ezigánybandának 1 5  nap�g tartott .�gyes, �ele
ményes és fáradságos nyomozassal eszkozolt kezre
kerítése az általuk elkövetett mintegy 2t-;93 korona 
értéket

' 
képviselt lopásoknak ldderítése s számos 

orgazdának feljelentéseért. . .. 
Mészá1'os Antal ez. őrmester, Hauzer Jttn08 ors· 

vezető H01'váth István II., Lakics István, Divald 
Istvá';, MészlÍ1'os Imre és Basa Jáno8 csendőrök, az�? 
odaad6 fáradhatatlan bu:.galmuk és eredm6nyes mu
ködésükért, melylyel 19 nap?n át k�vá16 üg!ességgel s 
leleményességgel folytatott fáraszto nyomozással, .�gy 
kóbor ezigányokból állott betör� baD;da által �lkove
tett mintegy 34,00 korona kárral Járt 43 rendbe�l lopást 
kideritettek s 4 tettest 8 orgazdával együtt az Igazság-
szolgáltatás kezébe juttattak. . , 

Hideg Antal, Németh SlÍndor I. és SZlge�hl l ., tvan II. 
csendőrök, az 1900. évi április 23-án éjjel t t 6rakor 
Csetény községben kiütött tűzvész alkalmával: az élet; 
és vagyonmentés körül tanusított onfeláldozo, buzgo 
és eredményes működésük�rt. . .. 

B01'ényi István, Manyokt LI1J08 orsvezetők, G!Jar
maczki József, Imre István I., Be1'nhardt Jakab, 
Halbich János, Jánka GYÖ1'gy és Tóth Sando1' II. 
esendőrök, azon fáradhatatlan buzgalmuk és ered
ményes működésükért, melylyel 12 napon át �olyta
tott ügyes és fáradságos nyomozással, egy CZIgány
banda által elkövetett mintegy 1270 korona ká!ral J�rt 
20 rendbeli lopást kideritettek, 1 3  tattest az 19�zsag
szolgáltatás kezébe juttattak, 12 orgazdát pe�lg f?l
jelentettek és a bűnjelek nagyrészét megkantettek. 

VI. A csendőrkerületi parancsnokságok által 

nyilvánosan megdicsértettek : 

Az I. számu csendőrkerületben : 
Székely János és Csom01·tdni Balazs cse.ndőr�k 

4888 korona értéket képviselő több rendbeli lopas 
tettes einek kézrekeritésében tanusított tevékeny
ségükért. 
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Bordlls Is/ván csendőr egy pénzlopás tettesének ki
nyomo

.
zás.a és elfog�sánál tanusított tevékeny!égeért. 

Paraz8o. Jfl'T1;0S es B.eddercz Keresztély csendőr 
1 � rendbelI l?pas t�tt�s�lDek kinyomozás a és elfogása 
korll:l tanusItott klvalo tevékenységükért. 
• V'Ld,!, 4lbert ö;syezető .és Szolga Józse! csendőr egy 
3 tag boI �1l6 V�S�rI tolva�szövetkezetnek kinyomozása 
·és elfog asa korul tanusItott tevékenységükért. 

P"pwzka Kelemen őrmester, Bálint Fe'rencz ez. őr
meste:, N�gy B;njálllin örsvezető, Bm·talan Mihály, 
B�1'�u8 LazIIr ?rmester, Gergely Sándor, Barabá8 
M'Lh(t�y, Pap. M'Lkl6s, Jv.Iagyari András, Jenáki János, 
Dob1'1bdn Pe ler, Kan -Kárcly és Bardocz András 
ez. őrmester, Szőke Dénes, Kere.oz/es János és Elekes 
M.ihály' örsvezetők a legénységi létszám kiegészítése 
korul Jelentkezők gyűjtése körül tanusított sikeres 
működésükért. 

Kádár András és Fabián Benjámin csendőr egy 
tűzvész alkalmával a vao-yonmentés és a tűzoltás 
körül tanusított tevékeny�égükért. 

Virág István és Má/é Pál csendőrök egy gyil
kosság tetteseinek kinyomozása és elfogása körül 
tanusított tevékenységükért. 

A II. számu csendőrkerületben : 
G1'aue1' G!Jij1'gy őrmester, Lővenberger Fülöp és 

Varga Ferencz csendőrök, 4 rendbeli rablás és 
6 rendbeli lopás tetteseinek kideritéseért. 

Ferenczi Sándor csendőr 16 rendbeli lopás és tet
teseinek kiderítéseért. 

Bodonyi Károly őrmester, segédoktat6, az altiszti 
tanonezok oktatása körül kifejtett buzg 6 és sikeres 
működéseért. 

Forró Sándor ez. őrmester, H01'váth István II. 
Osibre Vazul és Dósa Antal csendőrök több rend: 

beli lopás tetteseinek kinyomozásáért. 
' 

&latki Pal ez. őrmester az altiszti tanonezok sike
res oktatásáért. 
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A III. sZl/nm csendő1'kerületben : 
Polgár Gy,h'gy ez. örs vezető, mivel a Debreczen 

határában, Karczagon és V ámospél'csen elkövetett 
igen számos betöréses és sertéslopás ügyében vezé
relt nyomozások folyamán járörvezetőjét 1 6  napon át 
szakadatlanul odaadó ügybuzgalommal és lankadatlan 
szorgalommal támogatva, az eredmény elél'éséhez 
hathatósan hozzáj árult. 

Heiling István ez. örsvezető, VOZI/1' Mihály, Bal'ocsik 
Ibtván és BogY/ár Jtinos csendőrök, mivel a Debreezen 
határában, Karczagon és Vámospéresen elkövetett 
igen számos betöréses és sertéslopás ügyében veze· 
tett nyomozások folyamán járőrvezetőj üket szakadat
lanul 15 napon át odaadó szorgalomwal támogatva, 
az eredmény eléréséhez jelentékeny részben hozzá
j árultak. 

Ba1'iha Mó,' őrmester, mivol Döme :\Iáté kis
uj szállási lakos kárára elkövetett ló-

. 
és kocsilopás 

tettesét 8 napon át szakadatlanul, lankadatlan szor
galommal és odaadó ügybuzgalommal folytatott nyo
mozás folyamán kiderítette. 

GI/l JánoB csendőr, mivel járőrvezetőjét az előbb 
leirt lopás kiderítésénél fáradságot nem ismerő ki
tartással támogatta és ez által az eredmény eléré
séhez jelentékeny mérvben hozzájárult. 

Tolnai István csendőr, mivel járőrvezetőjét az 
ország több vidékén, ele különösen Maros-Vásárhely 
környékén több éven át garázdálkodott veszélyes 
tolvajszövetkezet után ilS napon át vezetett nyomo
zás folyamán, fáradságot nem ismerő kitartással és 
oc1aadással támogatta s ez által a tettes ek kézre
kerítéséhez hathatósan hozzájárult. 

A IV. 8zúmu csendőrke1'ülelben : 
RltCZ Péter ez. őrmester és Vajda Bálint csendőr, 

egy rablógyilkosság tettesének kinyomozása körül 
tanusított fáradhatatlan és eredménye R szolgá
latukért. 

1 2  
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Moln,il' J 'eter, R,'I i ,József. L iba Mf/ tyás és Nagy 
József csenuőrök, több rendbeli betöréses lopást és 
eerv rablást elkö\'ctett 7 egyénnek lüoerltése körül 
t��nsitott igen buzgó PS eredményes szolgála
tukért. 

Gyo ltfl!Jö,i A lhert csendőr, egy szarvasmarha lop� 
sokat üzletszerííen folytatott szö\'etkezetnek kHlcn
tése és elfogása körül tanusított kiváló1tn ügybuzgó 
és ereo' .:lényes mü]{ödéseért, . . '  

Greisin,q. 7' M'ity'is örs vezető és S.nlauy'
, 

[.laJos 
csen c lől', több rendbeli lólopás tetteselDek ps egy 
pénzhamisító szövetkezet tagj ainak igen ügyes és 
ész�zerü nyomozás fol�amán történl kiderítéseért, 

'['óth Mikló8 C7., őrmester és U8z kai Pál, örs vezető, 
mivel mint szál'l1yirodai segédmunkások a reájuk 
bizott teenuőket lan kadatlan szorgalolllmal és pon
tossággal teljesítik. 

LJ'tlori F'el'encz örsvezető, mi\'el mint ör" parancsnok 
őrsét mindig rendbeu tartotta, a fegyelmet helyesen 
kezelte s a közbiztonsági szolgálatban eredményes 
tevékenységet fej tett ki, 

Szigeti György csendőr, egy nagyobbmérvű juh
lopás tetteseinek kiderítése és elfogása körül tanu
sított odaad ó és eredményes közremiíköoéseért . 

Pin /ér I,tv/tn őrmester és Uj István csendőr, egy 
postalopás tettes ének lankadatlan buzgalommal s 
ügyességgel történt kiderítéseért, valamint az e llopott 
7200 korona megkerítéseért . 

Kovács J/t nos csendőr, egy rablás i kisérlet és sulyos 
testi sértés tetteseinek kiderítése és elfogása körül 
tanusított eredményes szolgálatáért, 

Lenyó Tivadar, Miskó Gyó'ryr;, Hngi Sán do7' és 
B01'Csik Lajos csendőrök, Gesztely község határában 
elkövetett rablógyilkosság tetteseinek kiderítése és 
elfogása körül tanusitott eredményes szolgálatukért, 

Spenik Júnos, Andr'i Ferencz és H .. nc�ics(tk Mihály 
csendőrök, évek óta folytatott lopások tettesének ki
deritése és elfogása körül tanusított hasznos és ered, 
ményes müködésükért, 

I í! 1  

Balog?, Mihúly csendőr, egy gyilkosság tetteseinek 
kic1erítése és eJfogás1t körül tanllsított igen huzgó éEl 
eredményes szolgálatáért. . 

Pder JIl1l 08 örsvezető, egy csendől" p1J'őrt lefegy
"erező kóbor czigánycsapatnak fáradhatablan tevé
kenységgel és buzgalommal teljosített nyolllo>lás után 
történt elfogásáért. 

Bi1'inyi Islván és J(ová Géza öJ's\'ezetők,  Szen
d"r8zki JIlIlOS, I, Nagy }(m'oly és Súgol i G!Júrgy 
csendőrök, egy gyilkosság tetteseinek k� válóan ész
szerií és tapintatos e ljárás sal történt Joderítéseért, 

Az V. szrirmt csell d;!r'kcTüle lben : 

Sar'ina Vendel és Gu lass?! József csendől'ök évek 
folyamán nyolcz megye területén nagy számban e1kö
"etett betörés és egyéb b lintett tettesének igen fárad
ságos nyomozással eszközölt kézrel<orítésénél " aló  
hathatós közremiíködésükért. 

Látner Frigyes őrmester, Viola Lajos, Hranya.i 
Islván örsvezető, MahT KlÍ7'oly, Farkas Mihály 
ez, örsvezető, Horvú th Súndm', Suluti Istvún, Hatfyár 
Vendel, Pilingf7' Jozsef, S�h'al8zky Mlllaly, Sagá! 
Istvitn, Bolcl'aszky Pál, Osidei József, Skoda Janos, 
Jakab Zsigmond, Nym'adt Vinc,�,', O,zulka János, 
Kocsis György, Ohotár Mátyús, Nagy Jáno,., OBz7cay 
Lajos, Lukács Mihúly, Petr;ovszky József, Roszina 
Laszló, Gylt > ina János, Oláh Dániel, Bn"sit1! Dúniel, 
HabaTa Imre, Obe1,t József, Hali1la Pal, Szilágyi 
Ge7'gely, VÖl'ÖS István, 08ernyicska Fe7'encz, Horecsnyi 
Mihaly, PomsáT FeTencz, Balga Józse!, János Janos, 
Palasi Péter, Dubnicska Gyo'rgy, Lttkács István , 
G7'ossmann Lajo,�, Osttpányi Péter, Blaskovich Antal, 
Osebik Mihály, Kolmafl 18tván,  Lehotai József, Mo/'vai 
János, Simboch Jozs ef, Vanyek A ntal, M,knla Antal, 
Gttlasi József, Ondrisz Má7'ton, Kól, ai Lajos. Mikulás 
József, Ehleilel' Fel'encz, Siandl'u Gábor, Naszliczky 
József, Pavlovkin Janos, Pial" AndTas, Bela7covics 
Jánns, Jepure Vazul, Oservid József, Kovács Balázs, 

1 2* 
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Thul'ntl' Józ8ef csendőrök, BTunczlik Józ8ef, Dankó 

Antal, B�L8tor GYÜ1'gy, Bene8 Jáno8, Petrz.-alka E1"1!Ő 
é s  Gl'acza SamlL próba-csendőrök, Andl·ovic.s bnre, 
Beliczai M hály, Bodi8 L ajos, Kincsek József, Szabó 

bnre, ,�ajlo8 Géza, Tóth Jgnác-z, ,\'e11lloha Józ8ef, 

Fedor Adam, Tanitó Gyula csendőrök, Borka Ndndor, 

Orban LI/jos próba-csendőrök, Jancsovics Lőri"cz és 
Hodo88i Benő csendőrök, Schlachta János és Bekő 

18/ván czimz. örsvezetők, Pál István, Plllai KáTOly, 

Mikuska Mihaly, VánJli Simon, FTits(·h A ntal, Bakó 
latvan csendőrök, Danihel Ferencz, SipU8 Vincze, 
Thurzo Szilve8zte?' és Bela kovics Vendel próba·csend
őrök, Kuz8el Szaniszló, Filipcsa Fel'encz, Takác8 

JfÍnos és Zsigmond Ferencz csendőrök az 1899. évi 
szeptember havában a Duna áradása okozta árvíz 
veszély alkalmával a védelmi munkálatok körül fárai!
ságot nem ismerő buzgalommal, odaadással és szép 
eredménynyel teljesített kiváló szolgálataikért. 

Bauer Antal és F,)ldi Pal őrmester, Szalai Károly 

örsvezető l899. évben a csendőrjelentkezők gyűjtése 
körül tanusított kiváló buzgalmukért. 

Kl'sák Júnos csendőr 1 30 órán át folytatott nyo
mozás során egy veszélyes csavargó által elkövetett 
2794 korona kárral járt két rendbeli lopás kic1erí
tésénél való hathatós közreműködéseért. 

Bauer Antl(l, Taborszky István őrmester, Budai 
Fel'el/cz örs\"ezető, Szabó Gyijrgy, Mészá?-os Kál'oly, 
Patasi Péter, Gyul'ina Júno8 csendőrök és KU1'inecz 
Rezső próbacsendőr iS napon át folytatott nyomozás 
során egy veszélyes csavargó elfogatásánál s általa 
elkövetett 13 rendbeli betöréses l0.vás kiderítésénél 
és a lopott tárgyak megszerzésénel való hathatós 
közreműköc1ésükért. 

A VI. 8záml� csendőrkel·ületben .-

Baier Józ8ef ez. őrmester és Geisler Mó?' csendőr, 
mivel egy csavargó által elkövetett 6 rendbeli, mint
egy 170 korona értékű lopást, 72 órai fáradságos é s  

J 8 1  
�gyes nyomozással ldderftettek s a megszerzett bűn
Jeleket a tet�essel együtt a biróságnak átadták. 

CSbll�g JOZS('f ez. örsvezető, Jordán Fe1'encz és 
V/�kOV1�8 K�lem

,
en csendőrök, mivel egy rejtélyes 

gyIlkossag kIdentésénél s a tettes ek kézrekeritésénél 
eredményesen közreműködtek. 

Sza
,
?ó

. 
GYÖ'l':qy ll., T6th Gyula Il. és Takács bnre 

csendorok, mIvel Schrekhausz Tamás dárdai lako
son elkövotett gyilkosság tottosónok s a bünrészesek
nek kézrekerítésénél, az eredmény elérésében örs
parancsnokukat hathatósan támoO'atták. 

Kovács Ká1"oly, I{ii?'mendi Fere,7cz és Barlo8 Lajos 
csellc1őrök, a Kár�lyi József vönöczki ]akOSOll s nején 
elkov,etett

, 
rabl�gypkoss�g tetteseinek kipuhatolása és 

elfogasánal teljesItett JO szolgálataikért. 
Boru,dh Sándor, Reiz Józ8e! Zsöks Mátyás Tallián 

Jál/08; Remete J�zse!, Bosllyák Mihf/ly és J(ánt�l' István 
csendőrok, a kozblztonsági szolgálat terén kifejtett 
szorgalm uk, tevékenyséaük és eredményes műkö-
dés ükért . 

. b 

�g�'O,Y Lör.ilt.fJZ őrme
,
ster, a legénységi létszám ki

eg;szItése kor
,?

l tanusItott kiváló buzgalma és ered
meny telJes muködéseért. 

Hu�yadi Sundor őrmester és La7bkovics Gyula 
csendor, a Toplak Ferellcz zala-ivánczai lakoson 
el�ö�etett gyilkosság tettesének ügyes és tapintatos 
eljarassal eszközölt kiderítéseért. 

Kal'dos Lajos örs vezető és Behek Mikló8 csendőr 
a Rlepeisz Ferencz besfai lakos kárára elkövetett 
47? korona kárral járt gabona- és lisztlopás tette
selDek 6 napIg tartott fáradságos nyomozással esz
közölt kiderítéseért. 

Basa Jano8 és Lakics 18tván csendőrök mivel 
Horváth Ferencz fegyveres csavargót kiváló figyelem 
és . é?erséggel tartott lesállás alkalmával épen akkor, 
mIdon az �gy rab�ást ,szándékolt végrehajtani, elszánt 
magatartassal elfogtak s lefegyverezték. 

KI88 JOf!8ef Ill., Samu Islv/tll , Mal·ton Sándor és 
Kasza Janos csendőrök, a Lichtenstiidter 8ándor 



répcze . szt-györgyi lakoson s nején elkövetett rabló
gyilkosság tetteseinek kézrekerítésénél tanusított 
eredményes közreműködésükért. 

Balazsic8 József ez_ őrmester és Balaskó Iván. 
csendőr, mivel kiváló éberségük által s a helyzet 
veszélyes voltát felismerve, gyors intézkedésükkel 
lehetővé tették, hogy egy személyvonat, mielőtt egy 
felszakadt vasuti vágányra ért volna - megállít
tassél{, s ez által a vonatot a biztos kiRi klástól meg
mentettél,-

Herczeq Lőrincz I_ örsvezető, Szersa JlÍnos és 
Saj'ódi JIJzsef csendörök, mivel egy 2893 korona 
k�rral Járt lopást elkövetett kóbor czigánybandának 
10 napIg folytatott nyomozással történt kézrekerí
tésénél eredményesen közreműköcUek. 

Kondor Lajos és Bedi Ferencz csendiírök, mivel 
egy 1436 korona érték(l ló-, lószel'szám- és kocsi
lopás tettesét ügyes, tapintatos és gyors nyomo
zással, ()l/2 órai szolgálat alatt kiderítették s elfogták, 

Hpr_czeg Srímuel és Szakolczai Ignácz csendőrök, 
egy I DO korona pénzlopás tettesének 49 órai ügyes 
leleményes és körültekintií nyomo�issal eS7.kö'zölt 
kiderítése és elfogásáért . 

' 

Ivdll Józse!, Tj'atnyek AndrlÍs és Mníz Islván 
csemlőrök, mivel egy kóbor czigányokból állott be
t�rő ?anda által elkövetett több rendbeli lopásnak 
kidentése, ,a tettesek kézrekerítése és a bűnjelek 
megszerzésenél eredményosen közreműködtek. 

NieBzl Islvá" czimzetes őrmester és Taklic8 Lajos 
cs?ndőr, m�vel egy czigánybanda által elkövetett 
mlllt�gy 12/0 korona kárral járt 20 rendbeli lopás 
klc1entésénél s a tettesek és orgazdák ké"rekerí
tésénél huzgalommal es eredményesen közremű
ködtek 

Vegyes közlemények. 
«Embe'1' kii�dj és bi1JNt bi��ál. » 

. Min?en egyes embernek, a ki [1 külvilág egyetlen 
Jelensege mellett se� halad el gondolkodás nélkül, 
hanem mmdent, a ml körülötte a világban történik, 
megfigyel és megbirál, belőle tanuságot von le és igy 
Iste.n le�h.ecse�,ebb, b�nn�nket az összes többi lények 
kozott lntunteto actoruanyat, az észbeli tehetséget foly
ton felhasználva állandóan hű marad emberi rendelt'e
téséhez és soha méltatlanná nem "álik önmaaáboz fel 
kell vetni ?,nmaga .. előt� azo� kérdést, hogy �elyik a 
nagyobb bun : . �z ongYIlkossag· c, vagy a gyilkosság ? 
, Ha j))ost ml lS �zen kér?ést önmagun knak kitüzzük 

e8 esz�nk, valammt l.elkl�smeretünk szerint legjobb 
eredmenyre akarunk Jutm, akkor a következő szem
pontolmak kell bennünket gondolkodásunk ban vezetni: 

.�z ö�gyilkosság nem egyéh, mint közönséges 
gyIlkos�ag.' mely ocsmány cselekményt a tettes nem 
embertarsan, hanem IJnmaglln követi el . 

A gyilko�sigot .a , törvény halálbüntetéssel sujtja, 
melyet a vegrehajto hatalolD kÖl!Iegeivel foaanatosit
tat ; az öngyilkos is halállal bűnhődik, cs

o
akho<7y a 

cselekményt . és annak .büntetését is önmaga h�jtja 
végre. A gy,llkos enyhltő .kbrülmények fenforgása 
esetében meg kegyelmet IS lml)hat ; az öngyilkos 
s�ámára azonb�n ,n�m létezik többé kegyelem, sem a 
foMI hatalom reszeről, sem Isten szent itélőszél{e előtt_ 
. Ha tehát ezt a két legundokabb cselekményt az 
Igazság n:é;�egé�ek serpenyőjébe helyezzük, akkor már 
ezen e�dlgI altalanos és összefoglaló szempontok is azt 
cred�eny�zIk, . hogy, az a serpenyő fog lebilleni, a 
melYI!, az ong,yIlkoss�g cselekményét foglaljamagában 
és egesz hatarozottsaggal és mint minden kétséo-et 
kizáró igazságot állíthatjuk, hogy I/Z öllgyilkossá f� a 

legsulyos�bb 
,
beszall11ttis alá eső bií.ncselekmény-

Ezen allitasnnkat azonban - a jelzett általános 
szempontoktól eltekintve - az alábbiakban részle
tesen is, be fogjuk bizonyítani. 
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A gyilkos, a ki cselekmPllyét talán ellellállhatlan 
érzelmek behatása alatt, Slllyos bántalmak megtor
lása czéljából, vagy akár nemtelen érzelmek és 
ösztönök kifolyásaként követte el, ha földi életének 
utolsó pillanatában is, midőn szíve utolsót dobban, 
midőn ajkait utolsó lehelete hagyja el, őszinte bűn · 
bánattal emeli fel könyörgő tekintetét a Mindenható 
felé : nem pusztul el vigasz és remény nélkül, mert 
Isten kegyelmességére és irgalmassÍtgÍtra mindig 
szftmíthat. A gyilkost még utolsó útjára is elkiséri 
a hit kiengesztelő és felemelő szaya, balzsamot 
csepegtetve sajgó sebeire és visszaadva neki ön
nyugalmát. A gyilkost,..ha bűnbánatot érez, egyháza 
nem tagadja ki kebeléből , hanem magához emeli, 
vigasztalja, blínei alól feloldja és áldásában részesíti, 
hogy bűne szömyű terhétől megkönnyebbülve, válhas
son meg a földi élettől és földöntúli üo vösséget remélve, 
jelenhessen meg az Örök Birónak nemcsak igazságot, 
hanem kegyelmet is osztó itélőszéke előtt. 

. 

Ezzel szemben az öngyilkos elvágja maga előtt 
azt az utat, mely a bűnbocsánat egyetlen forrásához 
vezothetné. Az öngyilkos cselekményének elkövetése 
pillanatában lemond a hit vigaszáról, feladja az 
üdvözülés lllÍnden reményét és lelkét önként itéli 
örökbs kárhozatra. 

De sokan azzal szépítik al!l .iingyil kosságot, - mert 
. menteni nem tudják - hogy az hőstett, melyhez 

férfias elhatározottság és bátorság kivántatik ! Ez 
egyszerüen nem igaz l Ez egyike ama rettentő téve
déseknek. a melyek épen jelen korunkban megfog
hatatlan módon befészkelték magukat az emberek 
gondolkodásába, hogy azután egész sötétségükkel 
reá nehezodve agyulua és szívükre, ell'egyék tőlük 
a lélek világosságát, az értelem nyugodt és higgadt 
itélőképességét, az őrület minden nemébe belé kerges
sék az így elfogultakat és mindig több és több, nagyobb 
és nagyobb szerencsétl�nségnek legyenek okozói. 

Nem hog�' dicsőítenoő hőstett volna az öngyil
lwsság. hanem épen az ellenkezője, az öngyilkOBB(tg 

a képzelhető legnagyobb gyáva8<lg, melyet nem hala-
1'Ozott jellem me l bi1'ó fh:fi, h,l1l em csakis egy gylÍmol
talan, a.� élet nehézBégeivel éB megp1'ób,tltalltsaival 
megküzdeni nem. tudó vagy nem akaTo, az élet te1'hei 
előtt összeomló ember kiJVelhet d .  

Mindez áll a z  emberekre általánosságuan, tekin
tet nélkül arra, hogy valaki a társadalomban minő 
állást foglal el, minő hivatást tőlt be. De ha már 
eljutottunk odáig, hogy az öngyilkossággal kapcso· 
latban a férfias bátorságról is beszé lj ünk, akkor 
nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy van 
egy társadalmi állás, egy hivatás, a melynek lelki
ismeretes és fenkölt szellemben való betölthetéséhez 
épen a férfias bátorság, a komoly akaraterő és nemes 
tetterő szükségesek, a mely hivatásban ezen tulaj 
donságoknak az illető egész jel lemének kieg;c\szítő 
rés,zét kell képezniök. I'Jz a katonai hivatás. 

Es ba már polgári ál lású egyénllél is nemcsak 
ocsmány bünnek, hanem azonfelül még gyávaságnak 
is kell minősítenünk az öngyilkosságot, mennyivel 
inkább kell ezt igaznak tartanunk a katonánál . 

Annak a katonának, a ki lelke egész erejével, szíve 
egész hevével csiigg magasztos hivatásán : a haza és 
a király üdvét, ha kell fegyverrel is, saját élete árán is 
megvédelmezni, tudni és " allani kell, hogy csak az a 
ka,fona az igazi vite,z a valudi hős, a ki vailY leveri 
az dienséget. va9Y pedig halálos Beb, ktől vérezve 
1'o,kad o\sze a csatalérell ; de nem az, a ki a.� ellenség 
első 1'ohamm'" eldobja rt fegyverét és me9adjft magat. 

Ahhoz nem kell bátorság, hogy az élet sulyos küz
delmeitől gyáván megfllssunk, hanem igenis ahhoz, 
hogy a küzdelmet kitartással tovább folytassuk. 

Azt azonban minden esetre fel kell tételez nünk, 
hogy az öngyilkos, midőn a borzasztó bll11re elhatá
rozza magát, elveszíti legékesebb, legbecsesebb tulaj
donságát : a gondolkozási képességet ; az ész és a 
lélek, testünkbe beplántált ez a két isteni szikra, 
mely megkülönbözteti az embert az állattól, meg
sZllnik nála normálisan müködni. Mert ha nem igy 
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lenne, mil,ép volna az lehetséges, hogy a-z ember, 
a ki éppen emberi érzelmeinél fogva, már a hóhér 
név hallatára is össi\eborzad : önként vállalkozzék 
ilyen meg vetett, utált szerepre és e gyűlölt mester
séget önönmagán végezze ? 

Vaay ha nem veszitené el józan -eszét, nem ret
tenne�e vissza még az öngyilkosság eszméjétől is, 
ha arra a bánatra, arra a vjgasztalhatlan kétségbe
esésre, arra a szívfacsaró fájdalomra gondolna, 
melyet borzalmas cselekményével szüleinél, test
véreinél rokonainál és barátain ál előidéz ? Vajjon 
nem "dndolna-e arra a szégyenre és gyalázatra, 
melyet hozzátartozóinak és bajtársainak az öngyil-
kosság elkövetésével okoz

,
? , 

Józan észszel nem fogna-e fel ,  bogy cselekménye
vel az Istennek legremekebb alkotását rombolva szét, 
belekontárkodik az isteni mindenhatóságba és j�y az 
Isten sujtó haragját és bosszúját vonj a magára ? 

Nem gondolna-e önkéntelenül is Isten szent 
iO'éire, melyek alTa tanítják, bogy dolgozzék, bar
c�oljon, legyen türelmes és reméljen mindaddig, míg 
beáll élte alkonya és elveszi megér

�
leml�tt jut�lnlát. 

Csak a kishitű, a törpelelkű, a mmden beesuletből 
kivetkőzött istentagadó veszítheti el önbizalmát, hitét 
és reményét. 

Mert az a ki Istenben bisz, a ki tudja, hogy Isten 
szeme mi�den lépésünket kiséri ; a lá nem téveszti 
szem elől, bogy a Mindenható azt, a kit ma lesujtott, 
holnap már fel is emelheti, bogy az Isten nemcsak bün
tet, de jutalmaz is, bogy a gond, a bánat, a kétségbeesés 
tanyájára már holnap örömöt és boldogságot árasztbat; 
szóval a ki bisz az lsten mindenhatóságáLJan, az a 
legkétségbeejtőbb belyzetben is, e mindenhatóságra 
gondolva, nem veszítheti el a reményt, banem türe
lemmel és megadással fog tovább küzdeni, hogy a 
megpróbáltatások nyugodt elviselése által, magát 
Isten elmaradhatatlan jntalmára is érdemessé tegye. 

Összegezve az elmondottakat, kétségtelen igazság
ként állíthatjuk, hogy az öngyilkosság sokkal nagyobb 

bűn a gyilkosságnál ; hogy az öngyilkosság aljas, 
elvetemedett, gyáva cselekmény ; hogy az öngyilkos 
kivetkőzött minden emberi érzésből ; vétkezik az 
Alkotó, vétkezik az emberi tál'saság, hozzátartozói, 
ele vétkezik önmaga ellen is és leveti magáról a 
becsület és tis7.tesség utolsó foszlányát is. 

Ezen igazságokat tudva, valóban meg kell elöb
benn ie minden józan gondolkozású embernek, ha a 
napjainkban olőforduló számos öngyilkosságról vesz 
tudomást s nekünk csendőröknek még inkább, ba 
meggondoljuk, bogy sorainkban szintén !»kadtak 
többen, kik megfeledkeztek Istenről, az O szent 
tanításairól és Istent s minden jobb érzést meg
tagadva, önmaguknak lettek birái. 

Ez a szomoru jelenség annál megdöbbentőbb, mert 
az öngyilkosságot el követő egyén el, egyszersmintl 
katonák, még pedig ezen bivatás legválogatottabbjai, 
a kiknek vitézség és bátorság tekintetében példa
képen kellene tündökölniök em bertársaik előtt. 

Egy hivatását szÍ\-e illélyén átérző katona alig 
tudhat fájdalmának kifejezést adni, midőn azt tapasz
talja, hogy katonák, de különösen csendőrök képe
sek az összes emberi cselel,edetek ezen legaJjasabb
ját, legmegvetendőbbjét, leggyávábbját elkövetni. 

Igaz, bogy a katona és igy a csendőr is, fegyverrel 
lévén ellátva, állandóan rendelkezik az öngyilkosság 
elliövetéséhez alkalmas eszközzel és igy súlyos 
sorscsapások, szerencsétlenségek, a gyalázat vagy 
büntetéstől való félelem, testi szenvedések stb. okozta 
lelki egyensuly megingásának pillanatában, midőn 
az élet terheitől való menekülés gondolata megvillan 
agyában, a gondolat végrehajtását mi sem akaélá
lyozza. A katona ezen körülmónynél fogva az ön
gyilkosságot mindenkor a kétségbeesés pillanatában 
tehát úgyszólván minden megfontolás nélkül és így 
öntudatlan állapotban követi el. Há néz\'e nem léte
zik a lelki küzdelem, a megfontolás, a kétségek 
közötti aggódás azon hosszú útja, melyet az ön
gyilkosság eszméjé,ol megbarátkozott nem katonák 



lF8 

az elhatározás és annak végrehajtása közötti idő
közben megtenni kénytelenek. Ezen ntóbbiaknál a 
gondolat megfogamzása és a tett végrehajtása k?zö�t 
az alkalmas eszközök és módok keresésének Ideje 
következik be és ez elég arra, hogy sokaknak agyát 
llleO'yilágítva azokat még az utolsó pillanatban 
vis�zatartsa 

'
az örvényvbe való rohanástól. Sok 

szerencsétlen kétségbeesett ember köszönhette már 
e kicsiny időköznek becsületét éR é letét_ 

Do azért ez a körülmény nem teszi kevésbé meg
bélyegzővé és undorítóvá a katona és igy a csen�
őrnek is öngyilkosságát, mert a lmtonának, de kulo
nösen a csendőrnek két-körülményről soha sem volna 
szabad megfeledkezni, Egyik az, hogy ő neki az 
emberi társadalom azért adta az állandó fegyver
viselés jogát, mert megtisztelő és felemelő bizal:mat 
helyez belé az iránt, hogy ő fegyverével mllldlg a 
megzaval't társadalmi jo�rendet fogja megv�deni, és 

visszaállítani, nem pedIg, hogy oktalan es gya�a 

rombolásra fogja azt használni és önmagát fogja 
vele elpusztítani, a ki éppen a társadalom, bé,k

éjének 

őr évé lett kiszemelve. Egy csendőr lelket ejte leg

nehezebb pillanataiban is ezen hivatás és a társa

dalom beléje helyezett bizalma felemelő .érzetén�k 
kellene eltölteni. A másik körülmény pedIg a vallas 

tanítása, a melyet még a szülőházban szívott magába 

a melynek mi'nden írott betűje és minden ha�lott 

eszméje édes emlékek által van megszentelYe es a 

mely tanítás úgy szól, hogJ:. a Mindenható Iste� 
az ő kifürkészhetetlen és eszunkkel fel nem toghato 

akaratában a szenvedéseket gyakran érdemetlenül 
is küldi az emberre, azért hogy próbára tegye lel

küket, ha vajjon igazi, Isten akaratában val� meg: 
nyugvás tölti-e be szivüket, képesek-e lstent dIcsérm 

és szolgálni úgy a bajban, min� a jóban és a ,m
ely 

tanítás szerint Isten azután megjutalmazza az a11ha

tatosakat és megbünteti azokat, a kiknek jámborsága 

és bizalma, akarata és hite nem volt szilárd. Ezek oly 

érzések, a melyek ha a csendőr lelkében élnének, meg-

menten ék őt mindig a pillanat kétségbeeséséWl és 
tudna mindig férfiasan hivatásának megfelelni, 

Katona, különösen pedig csendőr csak ép testü és 
tiszta lelkü ember lehet. A szigoru fegyelmi szabályok 
rendre, pontosságra, mértékletességre és komoly hig
ga tltságra nevelik és szoktat ják. A katonának lélek
.ielenlétét, tiszta látását és nyugalmát még az ellenség 
sortüze előtt sem szabad eh'esz!tenie. Mi lyen katona 
és milyon csendőr lehet tehát az, a ki a sors p illa
natnyi megpróbáltatásában fejét ,'eszitve meg szökik, 
elvonj a magát a szolgálattól s a gyalázatba rohan ? 

Minden csendőr jól vésse emlékozetébe az itt el
mondottakat, és ha valamikor a végzet olyan meg
próbú,ltatásokat mér reá, mely kétségbeejti és ön
kéntelenül az öngyilkosság felé  tereli gondolatát : 
jusson eszébe, hogy mindnyájunk sorsát a bölcs és 
mindenható Isten tartja kezében, ki a föld minden 
teremtményéről, még az utolsó bogárka éR féregről 
is bölcs előrelát,í.ssal gondoskodik. 

Különösen szép és nemes feladatát képezi minden 
örsparancsnoknak, hogy ez irányban csendőreit 
nevelje és oktassa. Kiváló gondot fordítson arra, 
hogy alárendelt csendőrei rendes, mértékletes élet
módot folytassanak, hogy munkaszeretők és taka
rékosak legyenek. Mert az öngyilkosság kútforrása 
rendszerint a könnyelmű, kicsapongó életmód, a 
pazarló költekezés szokott lenni. 

Ha valamely csendőrnél feltünő levertséget, szo
morúságot tapasztal, igyekezzék annak okát kifür
készni és a csendőrt szomorú gondolataitól elterelni. 
Ha pedig valamelyik csendőrnél a kétségbeesés, az 
életúnság kétségtelen jelei mutatkoznak, ezt szakasz
parancsnokának haladéktalanul jelentse be és az 
ilyen csendőrt állandó figyelemmel kisérje, gondos
kodjék róla, hogy az soha magára ne maradjon ; 
alkalmas pillanatban pedig igyekezzék lelkére hatni, 
önbizalmát felébreszteni, hitét és reményét meg
erősíteni_ Esetleg, ha mindezen kisérletek hatás
talanok maradnának, vegye igénybe az illető csendőr 
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hitfelekezeto lelkészének segédletét is : de igyekezzék 
ezon segédlet igénybevételét ú gy rendezni, hogy a 
csendőr és lelkész közötti találkozás ne előkészített
nek, hanem véletlennek llÍtszassék 

Különben pedig itt is azon általános eh- hangoz
tatható, hogy erélyes, lelkiismeretes, kötelességtudó, 
a fegyelmet és rendet hajthatatlan s'zigorral és körül
tekintéssel kezelő, do e mellett alárendeltjei javáról 
is atyailag gondoskodó örsparancsnok örsén aligha 
fog Öngyil kosság előfol-dulni .  Azért az olyan örsön_ 
a hol ilyen szomorú eset előadja magát, kivánatos 
volna az örsparancsnok ténykedését is szigorú úz,
gálat tárgyává tenni . 

A u !lom ozásnál !ölUlM-ülő és meo.;. 
oldandó két'dések, tekilltettel a nyo
mozás i'l'á'H yá'l'a s a bűncselekmén!lek 

Jninős ülésére. 

Mult é l'i · zsebkönyvünkben hason16 czÍm alatt 
megkezdett czikksorozat folytatásaként alább adjuk 
azon legfontosabb kérdéseket, melyek ". tadi Bér
tések eseteinek nyomozásával állanak összefüggés
ben. (1878: V. t.-ez. Btkv. a b üntettek éB vétségekről 
301-313. §§.) 

A le.ti sertés . 
Btkv. 301 .  §. " A  lii músnak teBtét RzándekoBan, 

de bUsi szándék nélkül bántalmazza, vagy egészsé
gét 8erti, ha az ezáltal okozott Bh· u/és, betegség vagy 
elmekó1' húsz napnrtl hosszabb ideig ta1·tott: a Sil 
lyos testi sé·rtés bünlettét, - ha husz napot t l�l nem 
haladott, de nyolcz napnul tovább tar/ott: a sl�ly08 
testi sértés vétségét, ha pedig 1'yolez napnúl fovabb 

nem t_lr/ott : a kó"nnyií testi sértés vétségét követi el . •  

1. .A. cselekmény, a sérülés, betegség vagy elme
kór tartamához képest vétséget vagy bűntettet ké
pez. Ha az on-osszakértő yéleménye szerint a 

l !l l  

gyógyulás ii nap alatt bekövetkezik, kiyánja-e a 
sértett a bűnvádi eljárás megindítását .? Btk\". 3 1':1. � .  

2. Mikor, hol történt az  eset ? 
�. 'rényI eg szándékosan követtetett-e el a cselekmény, 

azaz tényleg akarta-e a terhelt a testi sértést vagy 
egészségháborítást elkövetni ? Ha igen, szándéka 
nem-e egyszersmind a megtámadott személy életé
nek kioltására volt irányozva ? (Emberölés kisérlete_) 

4. Mi módon és mivel követtetett ol a testi sér
tés ? (Eszköz.) Nem· e valamely mulasztás által ? 

5. Mi módon követtetett el az egészségháborítás ? (pl. 
valamely ragályos betegségnek bántalmazás nélküli 
szándékos átvitele másnak a testére, pl. a syphi liticus 
bajok szándékos átvitele . ) Nem-e valamely mulasztás 
által követtetett el az egészségháborítás ? (pl. a táp
lálék vagy gyógyszernynjtás abbanhagyása. ) 

6. A beállott sérülés, betegség vagy elmekór tény
leg a terhelt által elkövetett cselolnnén:y kö\·etk(>�
tében állott-e be ? 

7. A könnyű testi sértés nem-o a ház i fegyelem 
gyakorlatában lett elkövetye ? Birt-e a terhelt a sér
tett ellenében fegyelmi joggal, s ha igen, a bántal
mazás indoka, czélja, tényleg a házi fegyelem fen
tartása volt-e ? (Btkv. 313. § . )  

8.  A testi sértés nem-e felmenő ágbelil'okonon, ( szülő, 
nagyszülő, dédszülő) követtetett el ?  (Btkv. 302. q 

9. Nem forog-e fenn felbujtás esete ? (Btk". (lB. 1. p. 
Felbujtó.) 

10_ Részt vett-e "alaki a cselekillény elkövetésében ? 
A cselekmény eikövetését szándékosan előmozdította, 
vagy könnyítette-e valaki ? (Btkv. 69. � .  2 .p_ Bűnsegéd.) 

l l .  Nem-e kényszerítették a tettest az önvédelem, 
avagy egy bizonyos kényszerhelyzet a cselekmény 
elkövetésére ? (Btkv. n, 80. § §. )  

1�.  Hány éves volt a tettes ? Mult· e már 1 2  éves ? Ha 
igen 16-ik életévét túlhaladta-e már ? Bil't-e a cselek
ménye bűnösségének felismerésére szükséges belátás
sal ? (Btkv. 84. § . Beszámitást kizáró vagy enyhítő okok.) 

13. Könnyű testi sértés esetében a sél'tett fél 

I 



indítványa idejekorán, tehát il hó eltelte előtt 
tétetett-e ? IBtkv . . .1 1 :2 .  §.l 

Btkv. 303. § . •  Ot évig te1jedhető bih·tönnel bünte
tendő a testi sb·tés, ha annak következ/ében a sérült 
testén�k valamely nevezete8ebb lagjnl, vagy é1'zékét: 
beMeló, halló, látó vagy nemzőtehetspqét elveszte tte; ha 
e tagok, érzékek, vagy tehetségek valamelyike használ
hata.tlanná lett ; ha a sh'iilt nyomorél. klÍ vált ; ha 
elmeJ.e 1negza�arodoft ; lia elMe lniha!ólag hosszu ideig 
tarfu betegsegbe esett, vagy rende� joglalkozlÍsúnak 
jolytat"sárlt végkép, vagy elő1'e láthatólag hosszu 
időre kiptclenné vált, vagy jelt iinően eltorzittatntt.» 

. Ha pedig e sértések valamelyikejelmenő lÍgbeli roko-
non kiJv/lttetett el: bünte tése öl évig te1jedhető fegyház. » 

1. A cselekmény bűntett. 
:2. Hol, mikor tÖrtént a cselekmény ? 
3. A sérült testének nevezetesebb tagja, vagy 

érzéke, beszélő, halló, látó vagy nemző tehetsége 
azon működésre, melyre a természet által rendelve 
van, tényleg alkalmatlanná, "agy használhatatlanná 
vált.e, avagy csak használhatási képessége csökkent ? 

4. A sérült hallását, illetve látását mindkét fülére 
illetve szemére elvesztette-e ? 

5. Ha a külső jelek arra mutatnak, hogy a sérült 
nyomorékkÁ. vált, vajjon az illető testrészllek moz
gási, illetve műköaési képessége a természet által 
rendelt müködésl'e nézve tényleg és tartósan meg
szünt-e ? (Orvosszakértő.) 

6. Nem-e látszik fen forogni, hogy a sérült az 
elmezavart csak szinleli ? 

7 . . «Előreláthatólag hosszu ideig ta1·tó betegség 
escten» az orvosszakértő véleménye �lIerillt husz 
napot jóval túlhaladó gyógyulási időt igénylő egész
ségháboritás forog-e fenn ? 

H. A. sérült a szenvedett sérülés folytán rendes 
tehát. eddig llzött foglalkozásának űzés ére tényleg vég: 
kép, Illetve hosszú időre képtelenné vált-e ? (Eltekintve 
tehát attól, hogy más az eddigitől eltérő foglalkozásra
a sérülés dflczÁ.ra - képes-e, vagy sem ? )  
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9. Tényleg feltünően torzittatott-e el a sérült ? 
Tehát az okozott sérülés a külalakját tényleg lénye
ges hátrányára és szembetünően elváltoztatta-e ? 
Hogyan és mily mértékben tOl'zittatott el a sérült ? 

10. Hogyan és minő eszközzel követtetett el a sérülés ? 
1 1 .  A testi sértés tényleg a szándékos cse1ek· 

ménynek a következménye-e ?  Avagy nem-e forog
nak fenn valamelyes mellékkörülmények ? 

12. Ha a testi sértés terhes állapotban levő nőn 
követtetett el, s a nő ennek folytán méhmagzatát 
elvesztette, vajjon tudta·e a bántalmazó, hogy a nő 
terhes állapotban van, vagyis a küljelek által erre 
figyelmeztetve volt-e ? (Btkv. 304. §.) 

13. A terhelt nem-e azon 8zándékkal követte el a 
testi sértést; hogy a sérült a testi sértés következ
tében testének valamely nevezetesebb tagját beszélő 
halló, látó, vagy nemző tehetségét elveszítve, vala: 
mely nevezetesebb tagját használhatatlanná teaye . a 
sérültet nyomorékká tegye, stb. (303. §.), 

"'avagy 
hogy a terhes nő méhmagzatát elveszítse ? (304. § .) 

1 4. Nem-e felmenő ágb eli l'Okonon követtetett el 
a testi sértés ? 

15. Ha a sulyos testi sértés folytán a megsértett 
halála következett be, vajjon a terhelt szándéka 
pusztán a bántalmazás volt· e, s csak a bántalma
zással egyidejüleg közrejátszott mellékkörülroények 
folytán állott be a halál, - avagy nem-e az volt a 
terhelt szándéka, hogy a sérült a bántalmazás kö
vetkeztében testének valamely nevezetesebb tagját 
beszélő, halló. látó vagy nemző tehetségét elveszítse: 
valamely nevezetesebb tagját használhatatlanná 
tegye, a megsérültet nyomorékká tegye, stb. (303. §.) 
avagy, hogy a terhes nő méhmagzatát elveszítse ? 
(304. § . )  Nem-e ölési szándékkal követtetett el a 
cselekmény ? (Ez esetben emberölés esete forogna 
fenn. Btkv. 27!!. § . )  

Hi. A. terhelt nem-e erős felindulásban, haragjá
nak első fellobbanásában követte el a halált okozott 
sulyos testi sértést ? (Btkv. 307. §.) 

13 
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1 7. A sulyos testi sértés folytán meghalt személy 
a terheltet vagy hozzátartozóit j ogtala;lUl .sulyo,san 
nem-e bántalmazta, s nem-e ezen valo fehndulasá
ban és rögtön a bántalmazás után követte el a ter
helt a halált okozott sulyos testi sértést ? (Btkv. ;J07. §. )  

18. Részt vett·e valaki a cselekmény elkövetésében ? 
A cselekmény eikövetését szándékosan előmozdította, 
vagy könnyitette-e valaki ? (Btkv. 69. §. 2.  p.  Bűnsegéd.) 

19.  Miért követtetett el a cselekmény ? 
20. Nem-e kényszeritették a tettest az önvédelem, 

avagy egy bizonyos kényszerhelyzet a cselekmény 
elkövetésére ? (Btkv. 79. , 80. § § .) 

, 2 1 .  Hány éves volt. a terhelt ? Mult-e mar 
, 1 2  éves ? Ha igen, t6-ik életévét túlhaladta-e már ? 

Birt-e a cselekménye bűnösségének felismerésére 
szükséges belátással ? (Btkv. 84. §. Beszámitást 
kizáró, vagy enyhítő okok.) 

Btkv. 3U8. §.  . Ha a 8ulyos testi sértés többek 
bántalmazásából sztÍrmazott és ki nem tudható, 
hogy ki vagy kik okozták azt : mindazok a ki� ,a 
bántalmazásban szándékosan részt vettek : ke t emg 
terjedhető börtönnel és kütön-küió"n kétszáz forintig 
terjedhető pénzbüntetéssel ; ha pedL9. ,a bán

,
talma: 

zá80kból halál szármltzott : három ev�g ter)cdheto . 
bijrtlj'nnel és külön-küt'm négyszúz furintig terjed
hető pénzbüntetés8el büntetendők. » 

1 .  A cselekmény büntett. 
2. Hol, mikor történt a cselekmény ? 
3. Az okozott sulyos testi sértés tényleg több egyén 

(legalább kettő) bántalmazásának a következm,énye-�,? 
4. A terheltek tényleg szándékosan, tehat saJat 

akaratuk és elhatál'o"ásukból vettek-e részt a bán
talmazásban, avagy a személyek valamelyike csak 
véletlenségből keveredett a támadók közé ? (pl. ha 
a bántalmazást önvédelemből, a saját megmenekü
lése s nem mások bántalmazása czéljából követi 
el ; avagy pl. ha valaki a megtámadott egy�nnek 
segítségére jön, s a támadások elhárítására uány
zott tevékenysége által követi el a bántalmazást)_ 

1 ! 15 

:J. Mi módon és mivel követtetett cl a sulyos 
testi sértés ? (Eszköz, fegyYer.) 

6. A sulyos testi sértés, ayagy a beállott halál 
tényleg a bántalmazások kö\'etkezménye-e ? . 7. RÁszt vett-e a sérült a verekedésben ? l\hnt 
támadó, ayagy mint magtámadott ? 

8. A bántalmazás csak egy helyen történt-e, s 
nündig ugyanazon személyek által ? 

9. Nem e forog fenn felbujtás esete ? (Btkv. 69. � .  
1 .  p. Felbujtó.) 

1 0. Hány évesek yoltak a tettesek ? l �  évesek 
elmultak-e, s ha igen, 16 · ik életévüket túlh aladták-e 
már ? Birtak-o cselekménylik bűnösségének felisme
résére szükséges belátással ? (Btkv. 84. §. Beszámi
tást kizáró vagy enyhítő okok.) 

Btkv. 30!). §. «A ki azon szándékkal, hogy má8-
nak egé8zugét megrontsn, mh'gef vagy mú� a1'tal
ma8 Bzel'! ad be, vagy bármi mlí8 módon alkalmaz: 
& évig terjedhető bih'lönn�l Nin !etendő ; ha pedig a 
8zer életve8zelyes, de ölési 8zandék nelkiil ad,ttutt 
be, vagy alkalmaztatott : a úiinte!é� hItron! évtől öt 
évig teljedhelő fegyhaz leend. 

Ha ItZ iletve8zélyes 8zel' beadltsa va,gy alkalma
zása fu ly tan a 303. é8 304. §§,-ban megha'MI,zott 
követl.ez11lények valamelyike, vagy halál allolt be : 
a tette8 tíz évtől tizenot évig terjedhető fegyházzal 
büntetendő. " 

1 .  A cselekmény mind három esete biíntott. A ház
kutatás főleg a méreg és al!l ez iránti levelezések 
után esz közlendő. 

2 .  Hol, mikor történt a cselekmény ? 
3. Bizonyos-e, bogy az alkalmazott szer méreg 

yolt ? (Orvosszakértő.) 
4. Ha az alkalmazott szer nem volt méreg, bizo

nyos·e, hogy az a sérült egészségére - tekintettel 
annak úgy testalkatára, mint egészségi állapo
tára is - ártalmas volt-e, vagy lehetett ? 

5. Mi m6don adatott be, vagy alkalmaztatott a 
méreg vagy más szer ? ('l'itokban ? Erőszakkal ?)  

IR* 
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ű. Az elkövetett cselekmény által az illető egyén · 
nek egészsége tényleg megrontatott-e, avagy csak 
kisérlet forog fenn ? 

7. Bizonyos·e, hogy a halál a beadott vagy alkal
mazott méreg következtében állott be ? (Orvos
szakértő.) 

8. Szándékosan alkalmazta· e a terhelt a mérget, 
vagy má� szert, s ha igen, vajjon azon szándékkal-e, 
hogy az Illetőt megölje ? (Gyilkosság vagy ennek 
kisérlete. ) 

9. Tudatában volt-e a terhelt annak, hogy a kér
déses méreg illetve szer alkalmazásával, az illető 
egészségét· megronthatja ? 

10. Honnan szerezte a terhelt a mérget ? s vajjon 
az, kitől a mérget, illetve szereket kapta, tudomás
sal birt-e az elkövetendő cselekményről ? s ingyen 
adta· e a szereket vagy mérget, avagy minő haszon 
fejében ? 

1 1 .  Nem-e forog fenn felbujtás esete ? (Btkv. 6D. § .  
1 p .  Felbujtó.) 

12.  Részt vett-e valaki a cselekmény elkövetésé
ben ? A cselekmény eIkövetését szándékosan elő
mozdította, vagy könnyitette·e valaki ? (Btkv. 69. § .  
2. p .  Bűnsegéd.) 

1 3. Hány éves volt a tettes ? Mult-e már 1 2  éves ? 
Ha igen, t 6-ik életévét túlhaladta-e már ? Birt·e a 
cselekmény bűnösségének felismerésére szükséges 
belátással ? (Btkv. 84. §. Beszámitást kizár6 vagy 
enyhítő okok.) 

Btkv. 310. § .  «A ki gondatlansag által mtisnak 
sulyos testi sértést okozotl : három hónapig te1;jed
hető fog haz zal, es kétszáz forintig t erjedhető pénz
bünteté8sel büntetendő. 

Ha azonban a sulyos tesl i  sb·tés, az azt okozó
nak sajat hivatásában vagy foglalkozásában való 
járatlanságából, hanyagságából vagy azok szabályai
nak megszegéséből származott : egy évig terjedhető 
foghúzzal, és ötszáz forintig fm;jeclhető pénzbünte
tésset büntetendő. 
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A 291 .  §-nak a foglalkozás eltiltására és ujból 
megengedésére vonatkozó határozatai, e jelen sza
kasz eseteiben is alkalmazandók.» 

1. A cselekmény vétség. 
2 .  Hol, mikor történt a cselekmény ? 
3. Tudhatta-e a gyanusitott, hogy cselekménye 

vagy mulasztása által testi sértést okozhat ? (pl. 
tudhatta-e a bujak6ros beteg az érintkezés előtt azt, 
hogy ő beteg ?) 

4. Vajjon a terhelt a szokásos avagy előirt gon
dosság tekintetében, vagy felügyelet gyakorlásában 
tényleg hanyag volt·e ? s minő szabályok kötelez
ték őt a gondos felügyeletre ? 

5. Nem-c valamely tévedés folytán követtetett el 
a cselekmény ? Ki volt a tévedés okoz6ja, s vajjon 
elkerülhető volt-e az ? 

6. Bizonyos-e, hogy a cselekmény a terhelt gon
datlanságának a következménye, avagy más mellék
körülmények játszottak közre ? 

7. Mi m6don s hogyan történt a testi sértés ? 
8. Minő hivatása vagy foglalkozása volt a terhelt

nek s miben nyilvánult járatlansága, hanyagsága, 
vagy a szabályok megszegése ? (pl. ha a boltos
segéd pálinka helyett lugoldatot ad.) 

9 .  Részesült-e a terhelt hivatásának, foglalkozá
sának; (mesterségé nek) gyakorlatához szükséges 
oktatasban vagy sem ? Szert tett· e már a kellő 
jártasságra ? 

. 

10. Nem·e forog fenn felbujtás esete ? (Btkv. 69. § .  
1 .  p .  Felbujtó.) 

1 1 . Részt vett·e valaki a cselekmény elkövetésé
ben ? A cselekmény elkövetés ét szándékosan elő
mozdította, vagy könnyitette-e valaki ? (Btkv. 69. § .  
2. p .  Bűnsegéd.) 

12. Hány éves volt a terhelt ? Mult-e már 12 éves ? 
Ha igen, 16-ik életévét túlhaladta-e már ? Birt-e a 
cselekménye bűnösségének felismerésére szükséges 
belátással ? (Btkv. 84. §. Beszámitást kizár6 vagy 
enyhit ö okok) 


