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Történeti és statisztikai adatok az 
1901. évről. 

Intézményünk az új század első évében a modern 
törekvések és haladás jegyébe lép, a mennyiben a 
lefolyt évben a testület minden rétegél'e kiható oly 
hatalmas alkotások és átalakulások történtek s van
nak folyamatban, melyek intézményünk mindgaz
dagabb töl'ténetében egy új kOl'szak hajnalhasadá-
sát jelzik. " 
Felügyelő Altábornagy Urunk O Nagyméltóságá

nak minden irányban s főleg intézményünk mind
magasabb színvonalra emelése él'dekében megnyi
latkozott magas intenti9,inak el'ec1ményeként, Hon
védelmi miniszter úr O N agymélt9,ságának bölcs 
mditványáxa s Belügyminiszter úr O Nagyméltósá
gának hozzájárulásával egy vegyes bizottság külde
tett ki a csendőrség szolgálatának az egész vonalon 
mélyreható megbirálása, s intézményünk egy ki
tünősége által végezett nagyszabásu tanulmányút 
el'edményeként előterjesztett reform-tenezet alapján 
a szükséges változások keresztülvitele érdekében. 

E bizottság áldásdús működésének gyümölcsét 
máI' élvezi a csendőTlegénység, a mennyiben a szol
gálati felszerelés egyszerüsitése, a szolgálatteljesí
tés könnyitése s a téli őrj áratok rendszel'esítése 
már a legtávolabb eső örsön is őszinte hálát fakasz
tott az intéző körök atyai gondossága iránt. 

A bölcs előrelátás és gondosság legszebb gyü
mölcsei azonban csak most vannak érőben a serény 
munkálkodással az öl'sök számának tetemes eme
lése, az oktatásnak viszonyainknak megfelelő ren
dezése, a szolgálati ór{tk tetemes leszállitása, a 
legénység illetékeinek s főleg nyugdíjának szabá
lyozása, az öltözeti és f'clszel'elési czikkek némi 
megváltoztatása, az ü'odai és számviteli teendők 

• 
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egyszerüsbítése s \égü] j~Ll'ásőrmesteri állások rend
szeresítése tekintetélJen. 

Oly dús sorozata ez az intézmény ér~ekéb~n 
életbeléptetendő reformoknak, hog~ ezek utan me.l
tán várható, hogy intézményünk m1:J?-?en eg~e~ h,gJa 
az elégedettség által is fokozott erejet annalmkabb 
s annál hosszabb ideig szenteli a testületnek, az ö 
édes otthonának s meleg tüzhelyének. 

Intézményünk minc1en irányu intensiv fejlődésé
nek s izmosodásának 4,atalmas jeleként kell továbbá 
a Belügyminiszter úr O Nagyméltósága nagy áldo
zatkészségéből Budapesten ujonnan épült csendőr-
ségi laktanyát is megemlítenünk. 

A laktanya a budai oldalon az új Ludai külső 
kÖI'út mentén a Németvölgyben épült s a Rzemlélől'e 
hatalmas épület-csoportozatával már távolról meg
lepő benyomást tesz. A laktanya, a melyben a Buda
pesten elhelyezett összes csendőrségi alosztályok s 
ézeken kívül a kerületi törzs is elhelyezve van, 
payillon-renc1szerlJen épült s áll két tiszti, két le
génységi kétemeletes él ületből, a, közép IlavilJonból, 
melyben a tiszti és legénységi étkező, araidárak, 
az ü'odaszolgák és a marlwtányos \an elhelyezve, 
az istállóból, a fogdaépületből s a lovarc1ából. 

Közzétesszük a laktanya egyes l'észeil1ek képét, 
hogy olvasóinknak közelebbi képet is llyújthassunk 
e monumentalis alkotásról. 

A midőn e rövid pá.r sorban általános képét ad-
tuk annak a hatalmas lépésnek, melyet az immár 
feltétlen megbizhatósága, tapintatos működéRe és 
eredményes szolg{tlatai által általánosan elismert 
csendőrségünk a lefolyt évben megtett, csak hálás 
elismeréssel kell, hogy ütl"vözöljük -azon felsőbb ve
zetést, mely minden eszközt bölcsen felhasznál s 
kiaknáz arra, hogy intézményünk - mint az állam
igazgatás egyik főtényezője - fontos hivatását a 
tőle várható kitartással, odaadással és eredméllY
nyel teljesíthesse. 

Nem hagyhatjuk végezetül megemlítés nélkül, 
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hogy ez uj éy első napján mult husz esztendeje, 
hogy a ro. kir. csendőrség - a szegedi II. számu 
csendőrkerület felállításával - működését megkez
dette. Hogy az annak idején kisded, benső eneTgiá
jából kifolyólag azonban a szakadatlan s kitartó 
munka és nemes ambiczió árán évről· évre hatv:)J
nyozott mértékben erősbödő intézményünk e két 
decennium után mily magasztos pályára tekinthet 
vissza, azt l'észletesen zsebkönyvünk szük kereté
ben nem ecsetelhet jük, de tanuságot tehet ol'szág
szerte a lakosság minden l'étege azokról az ereü
roényekről, melyeket a m. kiT. csendőrség nemcsak 
főhivatása: a közbiztonsági szolgálat, de a kultuTa 
s a magyarosodás terén is elért. 

* 
A csendőrségi alapok jelen állása a mult évben 

ü,roertetett vagyoni méTleggel szemben, az alapit
ványszerü kiadások eszközlése után a következő: 

1899. 1900. 
év végén gyarapodas 

1. Csendörségi jelvény-pötdij- li. f. K-l f. K. f. 
alap __ ___ ___ ___ _ __ 119568'46 1191S53'73 ~85'~7 

2, Csendörségi jutalmazási 
alap ___ __ _ __ ___ 40485'64 40490'97 5':~3 

3, Dombrádi NagyGyula és neje 
szül, Berndt ilonka alapit-
ványa ___ ___ 6144' 98 6152' 48 7' 50 

4. Török Fel'encz-féle alapít-
vány(1900és1901 szept,végén 47408' 93 53314' 51 5905' 58 

Az 1900/901. év folyamán a következő ó'r8ök állittat
tak fel, és pedig: 

az I. számu 
Meregyón .. " ._. ._. .
Riu-Vádulujon .... '-' 

a II. szamu 
Ohába·Szerbászkán .
V odiczán._ .... .." .-. 

c8endő1'kerületben: 

5 fővel, 1901 szept. hó 
5 (( (( (( hó 

l-vel 
l-vel 

csendőr kerületben : 
6 fővel, 1901 szept. 
5 (( (( • 

hó l-vel 
h6 l-vel 
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a III. számu csendőrke'rületben: 
T ., l'OJason .... .". .". 5 fővel, 1901 január hó l-vel 
Pankotán ._ .". 5 Osömörön 5 (( «május hó l-vel 

(( (( szeptember hó l-vel 

a IV. számu csendőrkerületben : 
Semsén ._ .. _. .... . ... 6 fővel, 1901 október hó l-vel 

az V. számu csendőrkm'iiletben . 
Ab . elovan._. .". ._ 5 fővel, 1901 augusztus hó ll-vel 

a Vi. számu csendőr kerületben : 
Pomogyon 5 fővel (műkönését még nem kezdette meg). 

Örsök létszáma felemeltetett : 
a III. .~zámu c8endőrkert'ületben: 

Kispest _. ._. .". " .. ~;- ~", ,-, 

a IV. 8zámu, csendőd'erülelben: 
3 fővel 

Göncz 
M.-Sziget 
Alsó·Apsa 
Szap]oncza 
Felső-Visó 
Rozália 
Dragomérfalu 
Huszt 
S:r.aniszló 
Kapnikbánya 

__ _ ... 1-1 fővel 

Bátyu . 
Nagy-Lucska 
Csap 
Ublya 
Vidrány 
Sztropkó 
Szírma 
Tisza-Lök 
Munkács "" .,_.. ..,.. .. .. _.. ..,.,.; ..... -, ... __ o •••• ••• ._. ~ fővel 
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VI Számu csendőr kerületben : a . 

Boldogasszony 

O1'sova ,._ 

CsorvlÍs 

Ö?'8ök létszáma leszállittatott: 

II szúmu, csendő1'kerületben: a . 

a III. szúmu csendőr'kerü,lelben: 

1 fővel 

;) fővel 

Kondoros 
Mezőberény 
Ujkigyós 
Kőrösladány 

'.. __ .. 1-1 fővel 

a IV. szúmu csendő?''kerületben: 

Szepes-Remete 
Gyertyánl.iget 
Taraczköz 
Irhócz 
Terebesfejérpatak 
Tiszaborkut 
Alsókalocsa 
Iszka 
Máté-Szalka 
Hikszárl 
Mező-Vári 
Csaroda 
Vinna-Banka 
Lyuta 
Csornoholova 
Turia-Remete 
" Ormező 
Alsó-V ereczke ,. ., 

" .,. ,... '-I' ,. ... ". l-l fővel 
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Áthelyeztettek : 

az I. számu csendőrkeritletben : 
a petrosényi szafasz Hút.~zegre 1901 október hó l-vel 
az oltszemi őrs Etjalva-Zoltlinba 1900 decz. hó l-vel 
a csik-szt domok. őrs Osik-Karczfalvura 1901 ápr.1-vel 
a csik·rákosi őrs Osik-Múdéfalvura 1901 julius hó l-vel 

a IV. számu, csendő'rkeruletben: 
az alsó-vereczkei szakasz M'unk({csra 1900 decz. l-vel 
a héthársi őrs Pétermező'/'e 1901 november hó l-vel 
a szolyai « Nag1j-Geőczre 1901 január hó l-vel 
a mező-laborczi őrs Vld7'(tnyba (t « «l-vel 
az alsó-apsai őrs Kijzép-ApslÍ'ra r( október (( l-vel 

az V. számu csendőrke?'ületben: 
a vámosfalvi őrs Lónyabanya községbe 1901 jun. l-vel 
a felső-motesiczi őrs Szvinna községbe 1901 ango 31-vel 
a teszéri őrs Alsó-Sipék'/'e (( okt. 31-vel 

a VI. számu, csendő'l'kerületben: 
" a köves-kállai őrs Kövágó-OI"~7'e 1901 május hó l-vel 

a batéi őrs Mosdós1'a 1901 évi szeptembel' hó 12-vel 
a bodóhegyi őrs Vas-Hidegkufra 19u1 szept, hó 29-vel 

Osendőr-'külö'nitmények múkiJ'dtek: 

az I. számu csendő'l'kerületben: 
Meregyóban 4 fővel 1898 decz. 22-től HJ01 aug, 31-ig 
Riu- Vadulnjon 8 fővel, 190U márc. 30-tól 1901 aug, 31-ig 
Előpatakon 3 ( } f" dő'd' t t ' 't Csik-Tusnádon 2 ( a ur l eny ar aman a 

a II. számu caendő'l''''crü'letben: 

Marillavölgyben 5 fővel, a fÜl'dőjdény tartamán át 

a III. számu csendőrkerületben : 
Trojáson 5 fővel, 1900 aug. 27-től 1901 január l-ig 
Odvoson 5 «( 1900 november 14-től kezdődőleg 
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Hosszupályin 4 fővel 19UO d,ecz~~ber 2~ -től kezd~~őleg 
Bagaméxon 4 (( 1 gOl apl'll1s 18-tol 

Csömöl'ön 5) fővel a legmagasabb udvar 
Valkón 7 aödöÜői tartózkodása idején át 
Isaszegen 9 ., 
Szt-Lász16-Fürdőn 4 fővel l ' , 
Bihar-Füreden 5 (( J fürc1őidény tartaman at 
Menybázán 4 (( 

a IV. szct'1nu csendőd-e1'iiletben: 

a rank-füredi 
a stoószi 
a virágvölgyi 
az erdőbényei 

fürilő- és nyaraló telepeken 
2-2 fővel a fürdőidény alatt 

a szobránczi 
Szomolnok-Huttán 3 fővel, 1899 szeptember 15-től 

az V. szátn~~ csendőrkeriiletben: 

szliácsi fürdőn 2 fővel, 1 
csorbat6i fürdőn 2 (( a fürdőidény tarta-
Koritnicza fürdőn 3 (( I mán át 
Trencsén-Teplicz fürdőn f) (( 

csízi fürdőn '1 (( 
Szent-Antalon 3 fővel, egész éven át 
Modoron 2 fővel, 1901 junius l-től október l-ig 
Fenyőházán 2 (I (( (( 15-től szept. 15-ig 

a VI. számu csendŐ't'kerületben: 

Kővágó-Örsön 3 fővel, H)()O máj. !fl-töll !:JOO okt. végéig 
Harkányon 1901 junius l-től 
Tarcsán " május 'Z(j-tól 
Balaton-Földváron (( jnniu8 l-től 
Hévizen (I május 15-től 
Balaton-Füreden ".iunius l-től 
Siófokon (( május 25-től 
Almádin II JUDlUR t5-től 

2-2 fővel, a 
fürdőiclőszak 
ti1rtamán 
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Tisztikar. 

A testület kebelében ez évben előfotdult egyéb 
változások röviden a következők: 
Ő csász. és ap. kir. Felsége 1901. évi április 

hó 26·án Budapesten kelt legfelsőbb elhatál'ozásával : 
HausenbJasz I{ároly alezredesnek, a m. kir. 
IV. sz. csendőrkerület pal'ancsnokának, különféle 
alkalmazásokban hosszabb időn át tanusitott érdem
dus és kimagasló szolgálatai legfelsőbb elismexéseül. 
a Ferencz József-rend lovagkeresztjét legkegyelme
seb,ben adományozni méltóztatott. 

O cs. és ap. királyi Felsége 19U1. évi január 
hó 8·án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával 
legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott, hogy 

J Petrás-Kamllim'er Gyula századosnak, a csend
őrségi pótlókeret vezetésében egy teljes évtizeden át 
tanusitott, különös szakél'telemmel párosult, kiválóan 
ügybuzgó és el'edményteljes működése elismeréseül 
a legfelsőbb megelégedés kitejezése tudtul adassék, 

Csiszár Gyula főhadnagynak, a m, kir. VI. sz. 
csendőrkerület parancsnokságnál, segédtiszti minő
ségben öt éven át teljesitett igen jó szolgálataiért, 
a m. kir. honvédelmi miniszter úr dicsérő elisme
rését nyilvánitotta. ., 

A pe'rzsa király O Felségének az 1900. évben 
Budapesten tett látogatása alkalmával szentgYó"1'gyi 
Jablánczy Sándor altábornagy, a magyal' korona 
országaihoz tartozó csendőrség felügyelőjének a 
((pe1'ZSa I. oszta.lyu nap- és oroszlúnrendjel»; 

Panajott Sándor eZl'edes, a III, sz, csendőr
~el'ület pal'ancsnokának a (perzsa II. osztályu nap
e8 oro8zl(j,n?'endfel)) és 

Oláh Odön L osztályu százados, budapesti szárny
p~rancs~oknak, a (pe1'ZSa III. osztalyu nap és O1'OSZ

ZanrendJel)) adományoztatott. ' 
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Megjegyzés. A hat m. kir, cHen~lörkerületné14-. 1. ~!'izt. 
és 49-II. O:lzt. törzsőrmester, a részukre rends7,eresltet~ ~lle
tékekkel ezenkivül 37-II. oszt. törzsörmester, örmesten ll1e
tékekkel' továbbá a m. kir. horvát-szlavon csendörpl1rancs
nokslgnAl 7-II. oszt. törzsőrmester őrmesteri illetébkke~, 
a rendszeresitett őrmesteri állomány rovására vanna.k kl-

vezve .. ____________________ __ 

Előléptetések: 

1901. évi május hó l-ével. 
1. .A m. kir. csendőrqégnél : 

alezl'edesekké: dombrádi Nagy Gyula, IL, é~ 
Enyetel' Ferencz, IV. számu csendőrkerületheli 
őrnagyok; 
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állománya 1901. évi november hó l-vel. 
r 
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1
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ideiglenesen rendszeresített állománya. __ 

794< . 791 2211033 • 1O::l3/ .1 4 12. ./221 • 2211 . 2 

6687 576,7263 ~~1 1R3221 708:90301703145/1~iI1 111416/109/15251 3/14 

Létszám felett: 
a)am.k.honv.ministerium b) a m. kir. csendőrségi 

XVI. ügyo-lztályában : felügyelöRégnél : 
1 ezredes, 1 altábornagy, ' 
l-I. o. és l-II. százados és 1 vezérörnagy, 
1 főhadnagy; l-I oszt. százados és 

l-II. oszt. törzsőrmester. 

őmagyokká.: Göttlnanll Bódog, III., Saymann 
József, r.. és Szöcs Mihály, V. számu csendőr
kerületbeli L osztáLyu századosok; 

1. osztályu századosokká: Bányai Albert, II., 
Szathmu1'y Józse!, llL, Loránth Dénes, III., Dum
bovic8 Emil, IV., 8epsi-szent-györgyi SziZrígyi 

I 
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Gergely, II. és Bencze Bálint, IV. számu csendőr
kerületbeli II. osztályu századosok; 

!T. osz~ályu századoso~~á: Baris~ Ál']Jltd, Pfeiffm' 
Km'oly es Reschner Gyorgy, I. es Schachov8zky 
Gu~ztáv III. sz., csendőrkerü~etbe1i főhadnagyok; 
főhadnagyokka : Domby Sando?", II., Wachs7nann 

Vilmos, IV., Menkina Já,nos, VI., Szőke Béla, 1. és 
neczpáli J1,t8th Anivrús, V. sz. csendőrkerületbeli 
hadnagyok; 

hadnagyokká : Sch ill Fe'rencz, V., Pifát O.9zkúr 
IV., {wkosi Mihl~ly Károly, V., N edelkovich Győző: 
VI., Zelko Hennk, II., M1'áz Hem'ik, II. és Kálmún 
Janos, IV. sz. csendőrkerületbeli hadapl'ódok. 

II. A m. ki1', h01'vld-szlav01b csendő1'ségnél,' 

n. osztályu századossá: Milosavjlevics Gyiir.qg, 
főhadnagy .. 

1901. hi november hó l-ével. 

I. A m. kir. csendőrségnél : 

, őrnag;ygyá: (Qlbinz Kúroly és Michl Pal I. osz
talyu szazadosok számára való l'anO'ientartás mellett) 
Sza?ó Józscf~ V. számu cse~dőrkerületbeli I. 
osztalyu százados; 

I. ~sztál;ru sz~zadossá: Szúnyi Árpa d, IV. sz. 
csendől'ke;'uletbel; II. osztályu százados; 

n. ozztalyu szazadosokká : Neumayer Szilárd és 
!!uhdad

y · Unge1' Gyula, VI, sz. csendőrkel'liletbeli 
lU ~ nagyok; 

C főhadn!1gyok~á: Balló Lajos, II" és felső-eó'ri 
shremyes Em~l, I. s~. csendőrkerületbeli hadnagyok; 

K · adnagyokka : GZdófalvy Elemér IV, Tolveth 
aroly V K . P " 

h ' ., acs~cz ál, VI. és nemesszeghi Nemes-
8t~egthYILászló, IV, sz. csendőrkerületbeli hadapród-lSz e yettesek. 

II. A. m. kir. h01'vrit-szluvon csendőrségnél : 

II. osztályu századossá; Cm' István főhadnagy. 

NyugdíJaztattak 1,900/1901. évben: Kubass Mihfrly 
eZ1'edes, tová,bbá Edere1' Nllndur alezredes, mely 
alkalommal Ő cs. és ap. kir. Felsége 1901. évi 
augusztus hó 26-án rschlben kelt legfelsőbb elhatá
rozásával neki a czimze tes ezredesi jelleget leg
kegyelmesebben adományozlll méltóztatott, és var
bogyai Bogyay Vincze L ~szt. százados, kinek 
ugyancsak ez alkalommal Ő cs. és ap. kir. 
Felsége 1901. évi szeptember hó 6-án Zirczen 
kelt legfelsőbb elhatározásával a czimzetes őfrnagyi 
jelleget legkegyelmesebben adományozni méltózta
tott, végül M1'snay Jenő r. oszt. százados-számvivő. 

Várakozási illetékkel 1 évre szabadságoltatott: 
DOJ'oghy .JÓzsef hadnagy. 

Szabadság engedélyeztetett, minden illeték be
s7.üntetése és létszám felett való vezetés mellett 
egy év tartamára: Lipcsey Anlb'1I8 főhadnagynak. 

Meghaltak: Panaioth József őrnagy és kotwiczi 
lOVltg Zgo'l'ski Lúszlo alezredes. 

Legenység. 

A legénységi állomány kiegés~itési visz~ny~i e~. é~'
ben is kedvezők voltak, a mennyIben a cs. es kIr. kozos 
hadügyminiszter Ur által a közös hadsereg gyalog 
és lovas maO'yar ezredeitől ezredenként 4, összesen 
260 tényleg ~zolgáló önként jelentkezőnek, valamint 
a m. kir. honvédelmi miniszter Ul' által honvéd
ezredenként 4 összesen 112 főnyi tényleges önként 
jelentkezőnek 'átengedése lényegesen hozzájárult a 
létszámhiány fedezéséhez. 
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A fogyaték volt: 

Csendőrkerületnél és pedig 
Év és hó I I I " Összes I. sz. II. sz. III. sz. IV. sz. V. sz. VI. sz. hiány 

1000. évi 
8 / Október 22 37 24 27 38 156 ... ... 

32 I November 3 30 25 30 33 153 ... 
Deczember ... ... 30 ~4 17 28 31 "I 152 

1901. évi 
Január ... ... 18

1 
26 20 H6 38 1~ I 147 

Február ... ... 11> 12 . 20 20 43 123 
Márczius .. 

:-, ~:i 35 22 69 51 lH 218 
Április .. .. 47 25 33 46 38 a 201 
Május ... ... 53 35 17 27 47 18 197 
Junius ... '" 69 12 18 19 59 29 206 
Julius ... ... 

... ... /I 
79 23 ~5 30 69 27 253 

AugusztUti 77 9 22 15 67 35 225 
Szeptember ... 16 17 8 35 39 R7 152 

.. 
Osszesen II 438 / 270 / 264. / 379 / 542' 290 1/ 2183 I 

Azon fogyaték, mely a legénység állományában 1900 okt 
l-től 1901 szept. 30-ig előfordult, számszerint a következő: 

.ld;l, rt .~ ~ ::;: .§ cs ..., a; I .....: ...::::l +2 Q) • 13 "'-a> ..., 
Q)'::' ~ "(1) B ' ~ ~ 

"""" Q:;:: o Cll.., ~ .., N dS ~"Q) ~ 1'1 .. A csendőr' -a>.ld ~ 00_ ~rr.O~Cll~ _ 1'1 ~ -"öl ~ ' Ol o ..... c; .. o >-.~ 
cs _ o fil CD 

~ 
..., ..,...., 

~ o -d ~ ~.~ ::::: c:a .o 'P .... "'."'I "=l-es .. ' - al kerület .~ ..... I'l al ~.., ;..I _ ..... ~ _Q) !lJ .. QiS,o .....Ol al .!:l Q) 
"':P ~ -a> . ~ . ., ..., "'""' - S+2p.o -+=l d CD 'G;I.p .... ..., 

. -<Il Q) oa I> - Q3 .. as • .-t CI) " "" M o 'I"'i aS :.d-; a~ 41 41 
száma. .!:l 41 Eb . .... ul re -, Q) "o 10 ~ :t:d I> l/l I ~: ::: .ld -"l o ::e ,,, ~ I> .., 03 'to ti; OO~ rn~ 

ti.~ o al ~ :0 P ~o aS ..o .. <d' rtj _ - ö e.o ~ toO .. ..., Q) .. i» 'Ol .o Q)~Q)~'::3tlOoO NQJ Q) Q) 41"" Im ~ ;;;:1 00 Z ~a; 
Q ~f;:<, a; ~~ 'Il< 1;l mScne ~!l 

I. 111 1 8 ' • ~ I 87 l I . 1~ 1 
2 1 • I fi 

II. 133 ' 2 1 1 Hl 1 10 3 2 1 9 m. 159 ~ I 2 22 14 2 16 5 9 1 · 1 10 IV. 236 · 27 60 . 2 24 9 1 · 26 v. 102 7 • 21 53 2 12 1 2~ 1 1 · 19 
VI. h48 4 · 18 20 4 I 4 12 1 3 · 17 

Összesen 889 30 I 3 / 133 / 265 110 : 44 87 I 25 9 1 I 87 
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Szolgálati kötelezettségének betöltése után kilépett: 

Osendőrkerület51él 
Év és hó 

sz. I II. sz./III. sz./IV. szTv. sz./VI. sz.l/ összesen I. 

1900. évi 
... '1 18 / 19 I 12 / 

II 
Október ... 10 17 14 ~ 90 
November ... 25 18 13 19 13 24 112 
Deczember ... .../ 15 12 12 ~2 12 

11 II 
84 

1901. évi 
Január '" ... I 8 4 , 12 21 I 7 11 ' 63 
Február ... .. . 11 6 9 6 6 13 51 
Mál'czius ... .. . 2 22 14 58 8 ~6 130 
Április '" ... 9 16 2!l 35 9 7 98 
Május ... '" ... 3 18 9 lfi I 11 11 1 68 
Junius ... .. . 8 6 8 7 6 13 48 
Julius ... ... --. 5 3 

10 I 12 

:1 

8 45 
Augusztus 

'" /1 3 2 11 5 6 29 
Szeptember . .. 12 8 2 2:~ 4 53 

Összesen " 111 I lilil I 141 I <:!il6 I 10~ r148 " 871 . .. 

A magya?' lci1'ályi csendő1'ség legénységi egyéneinél : 

1901 évi szeptember hó 30-án volt: 

. ~ ... '6'.0 
.~ '" .~ ~ ~ ..., 'o ~ 'Ol -a> OOl '0- .. ,'d .. '0) l/l - al cn , '" cn..., • cn .. 13 ~- I»~ ..., ..... .. ~ 

Csendőr· al 13 .. OOl '0.., 00 Q) o ,p .. 
~S .~ 13 ., I'l Q) ~ al l'7->toa 1'7->t'" I» .. (I) ~ 13 "CD .,.., .. Q) .,...... o 

kerület .§ 
Q) Q) ..... Q) I> Q) . ~ 

to.~ ~.~ ·""''''0 '.a .. o .... .... I> ... '" Q) 

~ ~1;; Ol"" ... rn Q) :"<1) ~ .0Ol .; "QJ .... ~oé al.::l ~.~ =- "CI:! .!4 ~ 'Ol ...;- :doC száma. - .., .. ..., .- .al .o o Q Si..., ul ....... :;:::13 ""·cé N"d t.c- to_ o ul Q) m '" 
l/l cn ;a .. ~ on et .. 0 ::: _ol -al ~ QJ : ~ J..t O '''' .00> 

al _ 
0 - o·~ o·~ ul 

!o o res N Q} .. . .. cé P .. o o . 0 
~~ ... ~ 'o 

~.~ ~..:.: ' Q) !::l Q) ~ 10-: "CU H~ H" 
00"" m;a Z H . Hm -- . . ~ ,...::::::. , -

I. 
901 7 2 · I · 6 1000116 1961277 566 136 

II. 24 7 3 2 1 7 81151 8 109 320 210 75 
ID. 68. 9 • 1 · 7 9'2 lil 135 301 286 101 
IV. 681 c;) 4 1 8 9:{(j 7 157 355 !l35 134 

i l · v. 321 5 · · 5 674 3 110 258 19l! 8j! 
VI. I 64 7 · 1 9 94H 7 146 365 180 123 

Összesen 11 346/ 34 I 21 3 3 42 5325 540 853 1876 16691 651 
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Kitüntetések 
! .sej étől 1901. szeptember 30-áig terjeJö 

időszakban . 

I. Jelvényes kitüntetést nyertek: 

1. Kaufmesz Mihály ?rmester , a m. kir . 1. 8Z. 

"Renclőrkerület .ál,Iom~nyaban: 1873 á l'ilis 16-án u 
Kaufmesz Mihaly ormestel " p k ' h ' 

~ 'll tt 10 országos csendorparancsno, sag o~ 
lenna o. '''', ev 7 h{l . t .. k' t belépő feluyattatvan, onnan , 
?s1~5 o:apettényleges szolgálat után. 1:8~ ~:ctée~~~~ 
h' 11' a cs és kir. 2. gyalogezr e al a , 

0, ~ebn hely~ztetett át. De a csendőTségi szolg~-
mfl,nya a 'l l 00 t.. .. e mfl,l' 
l t ·',' ti előszeretet és vágy a ta osz ?nozv, o 

a nan Ob 'l' dIa a m kil' a következő év végével UJ o es pe, ti ; . 

'I dőr ker'ületi l)arancsnoksaghoz vetette sz csen fh' t .. 
f~l m'a át s azóta szakadatlanul -o te a o ossz esen 
27 éve~ felül - e közül 24 évet mmt altIszt szol-
aál a csendőrségnél. ,. dő . 
,." N tt őrmester ki mar mmt fiatal csen l 

1 eveze '", l l t' bb' é -ek tünt fel kiváló használhatoRaga a ta , a,z u o l : ,,-

b 'di örs parancsnoka volt es ezen mmo-
é
en 

'ba naszl?, zőlea szerzett' érdemeit azzal tetézte. 
s ge en e o o . t ,. , kat 
h az előfordult gyakol'i közbIZ onsagl zavalO , 
leO~gyobbrészt személyesen, kid~.TÍtette és e~eknek 
tefteseit - szolgálati ideje alatt osszesen ~1! -et -
az igazságszolgáltatás ,kezei~e juttatta, ml altal o~ 
reábizott ezen örskörletben IS a legrendezettebb o VI 
szonyok állottak be. De kitü~t ezen der?k altIszt 
azáltal is hogy ál'VÍZ alkalmaval a veszely~ztetett 
helyeken 'alárendelt csendőreiv~l gy?rsan megJe~enve, 
öntudatos és czélszerü intézkedéseIvel, vala~mt f,a 
személy- és vagyonmentés körüli önfeláldozo és a
radságos müködésével a lakosságot nagyobb veszély-
és kártól megóvta. , .. .. ' 

Mindezekhez hozzájárul meg azon koru.lmé~y IS, 
hogy Kaufmesz őrmester 5 izben nyert dlCsérő ok-
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iratot, 3 izben nyilvánosan megdicsértetett, egyszer 
pedig j utalomdíj ban }'észesfttetett, de megfenyité
sére egyszer sem szolgáltatott okot. 
Ő cs. és ap. kir. .'elsége legkegyelmesebben 

méltat va ezen jeles altiszt hosszu és eredménydus 
szolgálatát, 1900. évi október hó 25-én Bécsben kelt 
legfelsőbb elhatározásával neki a koronás ezüst 
érdemke1'esztet legkegyelmesebben adományozni mél
tóztatot t . 

2. Bokor Miklós őrmester, a m. kir. III. sz. 
csendőrkerület állományában. 

Boko}' Miklós őrmester 1875-ben a cs. és kir. 
2. gyalogezredhez felavattatván, onnan 1878. évi 
deczember 8-án mint tizedes áthelyeztetett a fenn
állott m. kir. erdélyi csendőrparancsnoksághoz. Te
hát immár 26 éven felül szolgál, még pedig a csend
őrségnél több mint 23 é et és ebből 20 évet mint 
önálló örsparancsnok 

Nevezett ezen hosszú csendőrségi szolgálati ideje 
alatt mint örsparancsnok, épúgy mint szakasz
parancsnokhelyettes is, mindig egyaránt kötelességhii 
és lankadatlan ügybuzgósággal működvén, különö
sen a közbiztonsági szolgálatban igen szép eredmé
nyeket ért el, a mennyiben mintaszerű tevékeny
sége, rendkívüli kitartása és kiváló szakértelemmel 
párosult ügyességének sikerült, nemcsak a saját, 
hanem a szomszédos örskerületek területén is, a 
legbonyolultabb és legsulyosabb beszámítás alá eső 
bűncselekményeket is felderíteni. Ezen példás mű
ködése folytán csak az utóbbi 13 év alatt - az 
előbbi időről adatok mORt már beszerezhetők nem 
voltak - összesen mintegy 300 bűntett et és vétsé
get deritett ki és ezekért számtalan bűntettest és 
törvényszegőt fogott el, illetve jelentett fel. 

De nem ésupán a külszolgálatban tünt ki ezen de
rék altiszt, hanem alárendelt jeinek nevelése, okta
tása és fegyelmezésében is, úgy hogy előljáróinak 
teljes megelégedését és bizaImát érdemelte ki, mihez
képest kitünően is van minősítve és eddig összesen 

9 

, 
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, "It ellenben 5 dbeli dicsérő elismerésben reszesu , • ren It 
bu"ntetve egyszer sem vo,, kir Fel!iiége 

' , Ö cs es ap. . , 
Mindezek alapJan , 9 é . G"do"llőn kelt legfelsőbb ' , mber ho . n o k 

1900., eVI P?ve k Miklós őrmesternek a oro
elhatarozasaval Bko or t t legkegyelmesebben adoás ezüst érdem eresz e 

~ányozni méltóztatuott. t törzsőrmester a m. kir. 3 Preidt Gábor . osz " , 
II 'sz csendőrkerület állomandyaban'

b 
ho' 16.án a 

. . t '1874 eczem er 
Preidt törzsőrI?es le~_ 'k országos csendőrparanc?-

fönnállott cs: ~~r'k 'nt telépő felavattatván, 1876 ma
nokságho~ mInt on ~, erdélyi csendőrparancsnok
jus hó l-en a m. , r. h't immár 27 évet _ ebből 
sághoz helyeztet~tt at. Te a kítás nélkül szolgál 
23 évig mint altIszt - megsza 

a csendőrségnél. , l t k d~tétől 1878 julius haváig 
Nevezett sZ~,lg,~ a a eZk lati közbiztonsági szol-"l" b" ő őrs okon a gya or , t' 

ku on oz It' t' , kola sikeres elvegzése u an l t t .' az a ISZ l IS i' t 
gá ~ eren" 879 á rilis hó óta, a felette lon os, 
pedig, vagyIS 1 l ságot lelkiismeretességet és 
sokoldalu, nagy, pOl~ os, vi~ői szakmában működik 
szakértelmet ~ge~y !f::mal és teljes odaadással. 
lankadatlan u,g,~:, uzg édmunkás különösen a m. kir. 

Mint számvlvoI ~e~ k' l t . körül kiváló ér-
csendőrség szervezeSI mun,~ a ~ál'om uj onnan fel
demeket szerzett, a mennyI en, ának sokoldalu 
állított csendőrkerület egy-~,gY, szar~:r ati és szám
és anyagi felelősséggel IS i aro, gazc ,a;:vágó munká
viteli teendőinek ~l~endbez sea1e

o
' S tezreIlése körül igen l t k k helyes uany a v 'k 

a o na" " k k" "tt elismerésre méltó SI eres nehéz koruiménye ozo 
kássáaot feitett ki. "l P 'dt 

mun b k' J, l afelsőb b elismeréseu rel Ezen mun assag eb L Ő ' kir Fel-
Gábor II. o. törzsőrmestel't , cs., es ap. t' kelt 
sége 1900. évi deczember ho 4-en ~udap'e; ~~dem
legfelsőbb elhatározásával a ~o:.o~a: . eZ~;tóztatott. 
kereszttel legkegyelmesebben klt un ,e nnI m dőr-

4. Virág György őrmester, a m. kir. . sz. csen 
kerület állományában. 
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Virág György őrmestel' 1872. évi februál' hó 26-án 
a cs. és kir. 26-ik vadász-zászlóaljhoz felavattatott 
és 2 év, 11 hó és 8 napi tényleges szolgálati idő 
után tal·tósan szabadságoltatott. 1877. évi junius h6 
21-én a fennállott m. kir. erdélyi csendőrparancs_ 
noksághoz lépett át, honnan 1881. évi október hó 
16-án a n, sz. csendőrkerülethez lett áthelyezve, 
hol 1901. évi augusztus hó l-vel történt nyugdija
zásáig, összesen tehát 23 év 1 hó s 10 napig, ebből 
19 évig mint örsparancsnok, ruegszakítás nélkül szolgált. 

Intézményünk ezen volt derék tagja a legelső 
szép eredményt mint csendőr 1878, évben a med
gyesi örsön érte el, midőn kitartó, erélyes és ész
szerű nyomozás után, egy katonaszökevény t, ki a 
rozsondai erdőben gyakori raLlásaival és zsarolá
saival tartotta rettegésben a lakosságot, elfogta. 

Ezen eredményt aztán több l'endbeli gyilkosság, 
számos betöréses lopás és egyéb többé-kevésbé sú
lyos bflszámítás alá eső bűncselekmények kiderítése 
és a tettes ek elfogás a követte, úgy hogy összes 
szolgálati ideje alatt mintegy 2200 egyént fogott el, 
illetve jelentett fel a hatóságoknak. Kimagasló mű
ködést tanusított két ízben nagy tiiz"\ ész, továbbá 
1892-ben Bács-Boc1roghmegyében. 18H5-ben Magyar
ország déli részében és 18D7. évben ismét Bács
Bodroghmegyében pusztftott árvízveszélyek alkalmával is. 

Virág GYÖl'gy ől'mester 1901. évi augusztus havá
ban fölülvizsgálat utján a hosszas csendől'Ségi szol
gálatban szerzett tÖl'őc1öttsége folytán az állandó 
nyugállományba helyeztetvén, ez alkalommal neki 
kiváló él'demeinek elismel'éseül Ő cs. és ap. kir. 
Fel~ége 1900. évi deczember hó 31-én Eisenerzben 
kelt legfelsőbb elhatál'ozásával a koronús ezüst érdem
keresztet legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

5. Maczk6 Mihály csendőr, a m. kir. IV. sz. 
csendőrkerület állományában. 

9* 

, 
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Maczkó Mihály csendőr két társával 1900. ?vi j ul. 
15-én Káposztafalván a kiáradt, Hernád Jol~o mel
lett sétálva a 300 lépés távolsagra levo kaposzta
falvi Vám-vendéglő felől, - hol több., gy~~'mek a 
Hernádban fürdött, illetve annak partJan Ja~sza~o
zott - rémes kiabálást hallott. Maczkó és tarsal a 
kiabálásból veszedelmet sejtve, a sZÍnhelyre , futo~
tak hová a futás közben kardját és zubbonyat mar 
lev~tett, de egyébként felöltözött Maczkó M~?á~y 
csendőr elsőnek megérkezvén, egy zuhatagszeru gat 
előtt 230 lépésre, habozás nélkül ~ folyób~ ugrot,t, 
a rohanó áradat által elkapott LeslCsko J ozsef ka-
posztafalvi 11 éves :fiug:verm~k megI?-e~tésér~: , 

Maczkó Mihály csen_őr, kl csa~ koze~sz,eru ~szo, 
a már eszméletlen gyermeket, alIg 30 lepesnylre a 
gáttól utólérvén, őt rendkívüli erőlködéssel a partra. 
hozta hol aztán hosszas élesztgetési kisérlet után 
magához térvén, apja által hazavitetett és szak
szerü orvosi ápolásba vétetett. 

Hogy Maczkó Mihály csendőr a fent előadott 
ténykedésénél saját életét valósággal koczkára tette 
és ez által egy már különben biztosan elveszett 
O'yermek életét a vizbefulástól megmentette: a szín
hely veszélyes természetén kívül, a hatóság részé
ről a szemtanúkkal felvett jegyzőkönyvek is iga
zolják. 

Eme bátor, önfeláldozó és emberbaráti maga
tartás elismeréseül, Ö cs. és ap. kir. Felsé~e 
Maczkó Mihály csendőrnek, 1901. évi j anuár hó 
l6-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával az 
ezüst érd'!mkereszlel legkegyelmesebben adományozni 
méltózta tott. 

6. Welther Mihály II. oszt. törzsőrmester a m. kir. ' 
II. sz. csendőrkerület állományában. 

Welther Mihály törzsőrmester 1875. évi augusztus 
16-án a fennállott cs. kir. 10. sz. csendőrparancs
noksághoz avattatott fel, 1876 május l-én a m. kir. 
erdélyi csendőrparancsnoksághoz, innen pedig 1881 
október hó 16-án a m. kir. II. sz. csendőrkerűlethez 
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helyeztetett át. 1901. évi január hó l-vel felülvizs
gálat útján nyugállományba helyeztetvén, eltávozott 
a testületből, melynek 25 éven át oly kiváló tagja 
volt. 

Ezen 25 évi csendőrségi szolgálati idő alatt Wel
ther törzsől'mester l875-től 1886-ig a közbiztonsáO'i 
szolgáll1.t terén ért el rendkivüli szép eredmény~
ket, a mennyiben lankadatlan buzgalommal szám
talan - a legsúlyosabb beszámítás alá eső bűncse
lekményi derített ki, s ezek tetteseiként minteO'y 
400 gonoszteyőt - ezek közül több rettegett rablót 
és fe~yházb~l meg szökött fegyenczet tartóztatott 
le .- llle~ve Jelentett fel. Midőn pedig 1886-tól iro
daI ~zolgalatbar; alkalmaztatott, itt is oly minta
s~.e~? magatartast tanusított s oly becsületesen mű 
kodott, b~gy előljáróinak elismerését s bizaImát ritk~ 
magas mervben elnyerte és mi d ' . 
. Eze~ ~itünő altiszt buzgó és \i:~f~g m~l~.t;:;tottal-
lsmel'eseul azon alkalomból boO' .. o ,~se e -
adó kötelesség teljesít" Ír 15~ a t.estuletbol oda
válni kényteleníttetett esŐn~ r? - antJa .gyanánt ki-
1901 februál' hó Q5 ' . B' t es ap. lu!'. Felség'e 
hatál'ozásával a ;'~1,~n - ees _ en kelt legfelsőbb el
legkegyelmesebben kit":.ltSt tezust i'J'demke1'eszttel lett 

7 B d' un e ve 
, ar ocz Salamon örsve;ető . 

csen,dőrkerület állomán ában ' a m. kir. II. sz_ 
Bacs-Bodrogh várm! . , 

1900. évi október hó 1 fY~ ~etrovacz helYRégében 
a község tulajdonát k' -e~ . ,e. 9-10 óra között' 
~igyuladván, a nagy s:~!z?, l1~ddal fenett óvodáj; 

amar teljesen lángba bo:s szarazság folytán csak
gyakkal, alig egy fél '. rlt é~. a. bel'endezésl tár
. Bardócz Salamo .. Ola a att foldIg éO'ett 
Jelzésre IUente n orsvezető, ki a s~ok; " 
gYŐZődött megn b~ vész ~zinhel.Yére futott a1t~s t.u~l-
égő házban v' gy meg valamenl1 i cr' auo 
Inert váUalk an,. megmentésükl'e azon1 byerm~k az 
épület IUe OZnI, lll~rt ez, tekintvo an senlu sem 

tott, a leg:I:;~~b ~~~den ,PI illanatba!Ot:s:a~~zdohga 
vesze ylyel járt volna. a-
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E válságos pillanatban Bardócz örsvezet~ ,gy'?rs 
elhatározással eO'y már éO'ő ablakon át, a fOjto fust-, b l:> 

tel telített szobába elszántan behatolt, mely nemes 
példán felbuzdul va, őt aztán 3 merész férfi nyom
ban követett, kik aztán, az ijedtségükben a padok 
alá rejtőzött 28 gyermek megmentésénél hathatósan 
közreműködtek. 

A mentési munkálatok közben a rémítő hőség és 
a fojtó füst folytán az egyik mentő eszméletét vesztve 
összeroO'yott mire Bardócz őt átnyalábolta s az égő 
ajtón át a s~abadba vonszolta, ennekutána pedig az 
€O'ő zsarátnokon át másodszor is a szobába hatolt 
s bhabár a háztető s a menyezet minden pillanatban 
bedőléssel fenyegetett, mégis helyét addig el nem 
hagyá, míg valamennyi gyermek veszélyen kívül 
nem helyeztetett. 

Alig távoztak a derék mentők a házból, 2 oda
való lakos, nem tudva hogy gyermekeik már biz
tonságban vannak, könyörögve kérték őket, hogy a 
lángok közül az Ő gyermekeiket is mentenék ki, 
mire ismét Bardócz örs vezető volt az, ki valódi 
halálmegvetéssel - im már harmadszor - a zsa
rátnok és fojtó füsttel telt helyiségekbe hatolt, bátor 
és elszánt' cselekedetével most is egy férfit segély
nyújtásra ösztönözve, ki a legválságosabb helyzetbe 
jutván, az örs-vezető lélekjelenléte nélkül, menthet
lenül veszve lett volna. 

Hogy ezen mentési munkálatoknál Bardócz örs
gezető élete tényleg a legnagyobb veszélyben for
gott, a leégett épület felette gyulékony anyaga, te
tőzete s menyezetének szerkezete, valamint azon 
körülmény is Eléggé bizonyítja, hogy a lángoktól 
nemcsak l'uházata, hanem hajzata is megperzselő
dött s a mint az égő házból a szabadba jutott, a 
ház tetőzete s a menyezet is összedőlt, úgy hogy ha. 
csak 1 perczczel késik, feltétlenül az életével lakolt 
volna, 

A fentiekben előadott tényállás valódisága, a szem
tanukkal felvett jegyzőkönyvek szerint, kételyen ki-

[ , 
I 
I 
I 
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vül beigazolva lévén: Bardócz Salamo " , tő 
k t"bb é n Olsveze -

n?, o, egy,nnek saját élete koczkáztatásával, a 
tüzhaláltol .val.o ~egmentése, valamint az 1897. év
ben, az amnal banyatelepen előfordult lázadás le
v?rese éS,1899-ben eg;y rablógyilkosság tettesének 
~myom.oza~a es le~~rtoztatása körül szerzett kiváló 
erdemel ehsmeréseul Ő CS. és ap kl- F I é 
1901 é · , . h' , • r. e s ge 

" v; ~aJus, o 7-en Gödöllőn kelt legfelsőbb el
hatal'ozasav~l" őt az. ezüst érdemkereszttel 1egkea el-
mesebbell kltuntetm méltóztatott I:> Y 

8. Molnár József r. és ' 
9. Deák Ferencz csendőrök mindkett 

IT sz cs dő k "l t " en a m. kir. . . e,n l', el'u e allományában. 
Sebestyen J ozsef mérnök 1890 év t b h 

vába K' ' S " , . szep em er a-
n lasso zoreny vármegye l'észérő1 a k" '" 

~ge1ők felm~rése cz~!jából Kornyal'évára kül~~~~~: 
m~n~á~~~k~te~ je~::t~ Mé~~öá~gyako~'nok fiával a 
A felmérést a kö ' b l" k - ~eg IS kezdette. -
s már kezdetb ~seg e le nem JO szemmel nézték 
lelketlen izO'atÓ: l~a~~~~t~k az~ me,~hiusítani, mert 

k ' l:> "', u on en IS muveletlen s erő-
sza~ fsséa?,ra hajlo ~akosságot azzal ámították hogy 
a e m lesek a kIncstár vag l l " 
embel' saját érdekében' k" va ame y maganos 
eszközölteti. Azonban aes k ~1 oz~tg kme~rontásá;a 
Szóval ho '" k ", e eme en edők a szep 
lecsilla od~!~U, Intezett felhivásra mégis némilea 
háborit~tlanui u~y ho~y" a

4
munká1atok, habár ne~ 

voltak. ,e megJs napon át folytathaMk 

Ilyelőzmények t' , k 
mely á u an el' ezett el szeptember 30-ika 
régi s~~Eá:a:z~~~~ra esvén!, a ~zét,szórtan lakó nép ~ 
lommaI feltünő - ~ kozseghaza előtt, ez alka
d. e. 10 óra tá~agy ,sza~ban gyülekezett, úgy hogy 
tömeg verődött ~" mar mIntegy 500-600 főre rugó 
izgatottan tá, OSftze, mely a legelő felmérését oly 
Dobrov Adodg~~s a, hog,y a község főjegyzője, 
óvintézkedések me ~zat ,~?Jtvén, a foganatosítandó 
parancsnokot magfh~:z~é~e~te~égett a csendőr örs-
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A községházával rézsút szemben levő csendőr
laktanyában a jelzett időben csak 2 csendőr volt 
otthon, ezek közül az idősebbik, Molnár József, át
menvén a községházára, itt Dobrov jegyző által arra 
kéretett fel, hogy legyen készenlétben és szükség 
esatén a községházból veendő jelre siessen át. De 
Molnár csendőr átlMva a helyzet komolyságát, ezen 
tervet nem taTtotta helyesnek, hanem abban álla
podott meg a jegyzővel, hogy úgy ő maga mint 
csendőrtársa azonnal felszerelnek s haladéktalanul 
átmennek a községházához, egyrészt azért, hogy ott 
előre is fedett állásl'ól gondoskodjanak, másrészt 
pedig, mert attól tartott, hogy később a még min
dig növekedő tömegen át nem hatolhatnak s ellen
szegülés esetén a lefegyverzésnek teszik ki ma
gukat. 

Ezen megállapodáshoz képest Molnár József és 
Deák Ferencz csendőrök tényleg rögtön teljesen fel 
is szereltek s Így a községházához siettek, a hol 
alig hogy megérkeztek, már is nagy lármát hallot
tak, melyből tisztán kivehető volt, hogy a tanács
torembe hatolt tömeg a község biráját tettleg bán
talmazni akarja. A csendőrök azonnal közbeléptek, 
a. termet kiürítették s a békétlenkedőket tapintatos, 
de határozott intéseikkel minden tettlegességtől visz
szatartották. 

E közben azonban egy része a felbőszült embe
reknek a jegyzői iroda elé vonult és - mert a kü
lönben is népszerütlen jegyzőt okolták első sorban 
a rájuk sérelmesnek vélt földmérés miatt - abla
kait ökölnyi nagyságú kövekkel bezúzták s hogy 
lakásába hatolhassanak, már ajtaját kezdték dön
getni; de mivel valaki elkiáltotta magát, hogy a 
mérnököt és az általa készített térképeket keritsék 
kézre, a tömeg a mérnöknek ugyancsak a község
háza közelében levő lakásához vonult el s itt ékte
telen lárma s szitkozódások között a bezárt és el
torlaszolt ajtót felfeszítve a mérnók fiát - ki nem 
birt elég gyorsan elrejtőzni - vonszolta ki az ut-
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czára s itt addig ütlegelte, a míg eszméletét ve
szítve összerogyott. 

Az ekként keletkezett zajra Molnár és Deák csend
őrök - kik eddig a háborgó nép lecsillapításával 
más helyt voltak elfoglalva - a zaj irányába siet
tek, itt előbbi a lázongókat a törvény nevében és a 
SZOillOl'Ú következményekre való figyelmeztetés mel
lett fel~iv~a, hopy a .további tettlegesség és erősza
kosko?as~ol tartozko,dJanak, nehogy ellenük fegyvert 
hasznalm kénytelemttessenek. De mindbiába; a fék
te,len t~ille~, ,~.ely akko~ ~ár a községi előljáróság 
kerelmere Időkozben, sZInten kivonult 4 pénzücryőr 
kettőn ,k~zülök kődobálások által többé-kevésbé sú: 
lyos ,ser~lé~e~et oko~va, megszalasztott, Molnár 
csen~őr lDteselt .semmlbe se vette, a mérnököt fol _ 
ton ?tlege~v~, kIvonszolta lakásából, hocry vele h~
sonl.?a~ banjanak el, mint előbb fiával.° És mi a 
f~ldu,hodt emberek egy része a mérnök lakásán :a-
razdalkodott s az összes térképeket me !=> i 
tette másik é ' 'b 'l gsemmls -

h ' 'Ir sze uJ o a jegyzői lakot ostromolta 
a ova a su yosan megsérült m', "k . ~ 
zen menekült Sőt t.. elno IS nagy nehe-
ellen is forduit ' a omeg most máI' a csendőrök 
fegyverüket ha~z:fl:ihz;~~~e~ .. k?nytelen.ek v?ltak 
lázongó k meghátráltak s .. 'd ~dveőst tennI, mne fa 
lott be. rOVI l re nyugalom ál-

Mintegy 1/4 órára azonba f: ., 
mely úgy látszott ismét t n a .~natlzalt tömeg~ 
ellenséges szándékkal a cse e~~s.~.~ruen g!,ülekezett, 
egyszerre csak ismét n ,10 felé kozeledett s 
melyek Molnár csendő~~gk~zd~dte}r a kő?obálások, 
szuronymal'kolatán láth t~y eragyan s Deak csendőr 
E~re az előrebocsátott i: ,Dyomokat hagytak hátra. 
mIndkét csendőr g metelt figyelmeztetés után 
5 lövést tett, mine?o:~t' egymásutánban összesen 
t?gy a felbőszült emb ,~n n:egyolt azon hatása 
on meghalt 4 p d' e,l e , mlutan közűlök 3 .. > 

támadást abb e 19 sulyosan megsérült a t ;og: 
jegyzői lakba ~~lt~g1va, :negfutamodtak és o;abbl 

e atolasuk meggátoltatottgy ~ 
, InI 
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ha sikerül, a jegyző s a mérnök, valamint ezek 
családtagjaira bizonyára végzetessé vált volna. 

O cs. és ap. kir. Felsége legmagasabb figyel
mére méltatván Molnár József és Deák Ferencz 
csendőröknek, 500-600 főnyi fanatizált emberrel 
való küzdelem ben tanusított vitéz és veszélyt meg
vető kötelességhű magatartását, melylyel a község 
előljáróját és jegyzőjét, valamint a kiküldött mér
nököt és ezek családtagjait a felkonczolástól meg
mentették s a törvény tekintélyét fentartották és 
ezért nekik 1901. évi junius hó 5-én Bécsben kelt 
leO'felsőbb elhatározásával, érdemeik elismeréseül az 
ezitst érdemkeresztet legkegyelmesebben adományozni 
méltóztatott. 

10. Schrédl Károly, m. kir. VI. sz. csendőrkerü
letbeli őrmester 1869. évben a m. kir. honvédséghez 
felavattatván, 7 és fél évi tettleges szolgálat után 
1877. évben közvetlenül átlépett az akkor fennállott 
m. kir. csendőrparancsnoksághoz, tehát 31 éven fe
lüli összes tényleges szolgálati ideje mellett immár 
24 évig és pedig 21 évet mint altiszt és örsparancs
nok megszakitás nélkül szolgál a csendőrségnél, 
mely hosszú szolgálati ideje alatt fál"adhatlan buz
galommal, teljes odaadással és kitartással szentelte 
magát a szolgálatnak és a közbiztonsági szolgálat 
terén valóban igen szép eredményeket ért el, a 
mennyiben mintaszerű tevékenysége, kiváló ügyes
sége és leleményessége folytán összes szolgálati ideje 
alatt mintegy 536 bűntettest tartóztatott le és 1530 
egyént jelentett fel az illetékes hatóságoknak. 

Ezen fáradhatlan és eredménydús tevékenysége 
által Schrédl Károly őrmester előljáróinak teljes meg
elégedését és bizalmát vivta ki. 

O cs. és ap. kir. Felsége - legkegyelmesebben 
méltatva ezen fáradhatlan és buzgó altiszt ered
ménydús és 7 izben dicséretet nyert szolgálatát -
1901. évi máI"czius hó 6-án Bécsben kelt legfelsőbb 
elhatározásával neki a k01'onás ezüst érdemkereaz tet 
legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. 
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11. Szártory Jenő, őrmester a m. kir. II. számú 
csendőrkerület állományában, közel 29 évi s e kö
zül 1! évi csendőrségi .. s~o~gál~t után, a cs~ndőrségi 
szolgalatban szerzett torodottseg miatt 1900. év no
ve;nber havában felülv~zsgála,t útján' a nyugállo
manyba helyeztetett s Ily modon kivált a testü
letből, melynek évek hosszú során át kiváló taO'ja 
volt. El 

A ?~endőrs~gh?z t,ört~nt átlépése előtt szolgált a 
m. ku. honvedsegnel es ezt megelőzőleg a közös 
hadseregben. 
., ~észt vett az .~866. ~v~en a poroszok elleni had
J~Iatban s ott kote!es~ege,t hiven és féI"fiasan telje
sltette .. - A, ~sendőrse,gnel hosszú szolgálati ide' e 
al~tt mmdve?,lg eg:yarant fáradhatlan buzgalommil 
teljes od3;adassal e~ lankadatlan kital"tással szen~ 
telte magat a szolgalatnak . s a ko" b 't ,. l 
'l tb k'-I!' 'z l onsagl szo -

ga a an. l!eJtet~ eredményes működésén kivül ne-
vezett altIszt az altal is érdemeket szerzett ' k 
hog l'" d It" ". magana :r a al e~ e ~elt mIndIg Igen jól vezette . ól b ~ 
folyasolta es oktatta és ezáltal az intézmén' J k . ~ 
haszn~lhat? altiszteket és csendőröket nevelz~e mJy~ 
~ett mInt orsparancsnok örsét mindig kifo ástal:n 
allapotban tal"totta' magatarta' sa e's "k"d ,g , 
s 1 'l t' 'd . ' mu o ese egesz 

i!~ófna~~ ~ei~~é~leaJ!s~~~~~~a~ ~o~:ó~~~~:: :~ő~ 
mel~:~agnak feltetlen bIzalmát és tiszteletét kiérde-

Ezek alapján O' . 
évi 'uniu h' , cs., es ap. kIr. Felsége 1901. 
roz~sávals Sz~r~~;yanJ Be~ső?en kelt legfelsőbb elhatá
ból, ho .. " en, rmesternek azon alkalom
egészség~Ytelj!f:!a~~zo sZ9lgálatteljesitése folytán 
helyeztetett· úO'y h' b g~~tdult é~ a nyugállományba 
tett buzgó és ~ker: OI~, ~.n mInt, békében teljesí
rOl/ás ezÜst e- d k s mukodése elIsmeréseül a ko-

, r elll eresztet le k l 
manyozni méltóztat tt g egye mesebben ado-

12. Ringer Ala' 011 
csendőrkerület a' lJ lOS , • ~sbzt. tÖl"ZSŐrmester, a II. sz 

omanya an k'· " h . , a ozos adseregnél 
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eltöltött 3 évi tettleges szolgálat után 1879. évben 
az akkor fennállott m. kir. erdélyi csendőrparancs
noksághoz helyeztetvén át, mindössze immár 26 évet 
szolgál. 

Ezen derék törzsőrmester kiváló kötelességérzet
től áthatva, mindig oly mintaszerű munkásságot fej
tett ki, hogy több izben részesült dicsérő elisme
résben. 

Nevezett a közbiztonsági szolgálat terén mint 
csendőr és örsparancsnok épúgy mint számvivőségi 
segédmunkás, irodai alkalmazásban kötelmeit min
denkor előljáróinak legnagyobb megelégedésére tel
jesítette; főleg mint számvivő altiszt, a különös 
szakértelmet, megbizhatóságot és nagy pontosságot 
igénylő számvivői szakmában kiválóan megfelelt és 
fontos teendőit mindig teljes odaadással, lankadat
lan ügybuzgalommal és ernyedetlen szorgalommal 
végezte és végzi jelenleg is. 

Ezek alapján tehát, méltányolva e derék törzs
őrmesternek jeles, kötelességhű és buzgó szolgála
tait Ő cs. és ap. ldr. Felsége - megjutalma
zandó és kitüntetendő a becsületes tÖl'ekvést - 1901. 
évi julius hó 13-án Ischlben kelt legfelsőbb elhatá
rozásával Ringer Alajos II. oszt. tőrzsőrmesternek 
a koronci8 ezüst érd/:'mkeresztet legkegyelmesebb en 
adományozni méltóztatott. 

13. Szöcs Mihály, őrmester a VI. számú csendőr
kerület állományában. 

Nevezett őrmester 1871. évben a m. kir. honvéd
séghez felavattatván, onnan 8 évi tényleges szolgá
lat után 1879. évben az akkor fennállott m. kir. er
délyi csendőrparnncsnoksághoz közvetlenül átlép ett, 
tehát immár 22 éven felül szolgál megszakitás nél
kül a csendőrségnél, mely hosszas szolgálati ideje 
alatt hivatásszerű kötelességét mindig és minden 
körülmények között fáradhatlan buzgalommal és 
teljes odaadással teljesítette. A közbiztonsági szol
gálat terén, figyelemre méltó eredményeket ért el, 
a mennyiben kiváló ügyessége bő szakismeretei és 
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mintaszerű tevékenysége révén számos bonyolult és 
súlyos beszámítás, al~ ~ső. bűncsele~ményt derf~,ett 
ki és összes szoJgalatl Ideje alatt mIntegy 488 ~un
tettest fogott el és 1409 egyént jelentett fel az Ille
tékes hatóságoknak. 

Ezen fáradhatatlan és buzgó altiszt - ki előljá
róinak megelégedését és bizaImát teljes mérvben 
kiérdemelte - eredménydus és hosszas működése 
elismeréseül Ő cs. és ap. kir. Felsége az 1901. 
évi julius hó 29-én Ischlben kelt legfelsőbb elhatá
rozásával a koronás ezüst érdemke're~ztet legkegyel
mesebben adományozni méltóztatott. 
Ő CS. és ap. kir. Felsége 1900. évi október 

hó 20-án Gödöllőn kelt legfelsőbb elhatározásával 
legkeg~elmesebben megengedni méltóztatott, hogy 
a IIf- kIr. II. o,szt. cs~ndőrkerület állományába tar
tozo Hohol Jozsef őrmester, a SZftsz-Ernő hazi
rendhez ta1·tozó ezüst érmet elfogadhassa és visel
hesse. 
~ cs., és ap. kir. Felsége 1901. évi január hó 

11-en Becsben kelt legfelsőbb elhatározásával leg
kegy~lmesebben megengedni méItóztatott, hO<7 a 
w'ol~Ir Mr:· sz. csendőrkerület állományába ta~loz6 
érd - et s l~rmester, a Scha'umburg-lippei eZÜ8t 

em-erme e.uogadhassa és viselhesse. 
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II. Hatldtüutetett altiszt életleirása és arczképe. 

KERESZTÉLY MÓZES, 
n. osztályu törzsőrmester, 

született Udvarhely vármegye Enlaka községében 
1856. évben. Belépett és felavattatott 1875. évi no
vember 4-én a volt cs. kir. 10. országos csendől'
parancsnoksághoz, honnan 1876. évben a magy. 
kir. erdélyi csendől'parancsnoksághoz, majd a m. 
kil'. I. számú csendőrkerületi parancsnoksághoz he
lyeztetett át. 1879 ápI'ilis 26-án czimzetes, 1880 
január l-én valóságos örsvezetővé, 1883 október 
l-én czimzetes, 1888 junius l-én valóságos őrmes
terré léptettetett elő, 1900 augusztus ~ó l-én pedig 
II. osztályu tÖI'zsőrmesterré neveztetett ki. 

A közbiztonsági szolgálat tel'én 19 évet és 8 hó
napot működött, a hol kezdettől végig mindenkor 
nagy Szorgalmat tanusított. Mint önálló örsparancs_ 
nok alárendelt jeinek kiképzése, fegyelmezése, okta
tása és vezetése kÖI'ül, továbbá a hatáságokkal és 
a lakossággal való érintkezésében mindenkor oly 
magatartást tanusított, hogy előljáróinak bizalmát, 
alárendelt jeinek I'agaszkodását és tiszteletét .~ a 
lakosság nagyrabecsülését egyaránt kivívta. Orse 
mindenkor mintaszerű örsnek ismertetett el, szakasz
parancsnokait pedig igen gyakran s huzamosbb 
időn át kiváló szakértelemmel s teljes odaadással helyettesítette. 

1892. évi márczius hó 16-tól 1895. év junius h6 
végéig mint fogal'asi öI'sparancsnok 248 tényváz
lattal 448 tÖl'Vénysértőt szolgáltatott a törvény ke
zébe és 353 törvényszegőt feljelentett. 

Tevékenysége többször nyilvános dicsérettel, egy
Szer csendőrkerületi_, egyszer pedig honvédelmi mi-

I 

( 

I 
I 

/ 

Keresztély Mózes, 

lll. kir. 1. számu csendőr_ kel'ületbeli II. osztálym 

törzső1'mester; bil'ósági segédmunkás. 
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niszteri dicsérő okirattal méltányoltatott, és több
ször pénzbeli jutalomban részesült. 

1894. évben a román mozgalmak idejében ugy elől
járóinak, mint a hatóságoknak oly kiváló szolgála
tokat tett, hogy maga a vármegye főispánja indít
ványozta a kitüntetés ét, mihez előljárói a leg?a
gyobb készséggel hozzájár!lltak s igy érdemel a 
irón zsámolyához jutván, Ó cs. és ap. ldl'. li'el
sége 1896. évben Keresztély Mózes őrmestert a 
koronás ezüst érdemkereszttellegkegyelmesebben ki
"tüntetni méltóztatott. 

Jelenleg n . osztályu törzsőrmester csen dőrbiró
'sági segédmunkás az r. számu csendőrkerület tör

, 'l .zsene . 

ASTILIÁN SIMON, 
őrmester, 

'született a kolozsmegyei Száva községben 1847. év
ben. 1868. évben a cs. és kir. 2. huszárezredhez 
fel avattatott, honnan 1872. évi deczember hó 31-én 
mint szakaszvezető szabadságoltatott. 

1874 január 15-én a os. és kir. 10. országos 
·csendőrparancsnoksághoz lépett be, hol 1879. év
ben czimzetes örsvezetővé és 1880. évben valóságos 
örs vezető vé léptetett elő. 

1881. évben a II. és 1882. évben a III. számu 
· csendőrkerületi parancsnoksághoz helyeztetett át, 
1882. évben czimzetes őrmesterré és 1895. évben 
valóságos őrmesterré léptettetett elő. Nevezett őr
mester tehát a csendőrségnél immár a 28. évet 
'Szolgálj a. 

A közbiztonsági szolgálat terén tanusitott fárad
hatatlan szorgalmáért és kitgnő eredményeiért m. 
kir. honvédelmi miniszter Ur O Nagyméltósága által 
két izben, és ugyancsak kétszer kerületi parancs. 
nok sági dicsérő okirattal láttatott el, és öt jzben 
.részesült nyilvános megdicsérésben. 

Hosszas csendőrségi szolgálati ideje alatt a köz-

Astilián Simon , 
m. kir. III. számu csendőr-kcl'ületlJell' 

Ől'lUeRter, 
ör8para.uc~mok Tiszn.cRegfÍn. 

10 



Barabás Ignáez, 

m. kir. rf. számu csenuőr·kerületbeli őrmestet-, 
örsparancsnok Orsován. 

Ju* 
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biztonsági szolgálat terén tanusított fáradhatatlan 
szorgalma a hatéságokkal és a lakossággal szem
ben tanusított példás magatartása, örseinek foly
tonos rendbE?n tartása és alárendelt jeinek helyes 
vezetéseért Ö cs. és ap. kir. Felsége általl898. 
évi április hó 24-én Drezdában kelt legfelsőbb el
határozásával a koronás ezüst é1'demkereszttel lett 
kitüntetve. 

Jelenleg öl'sparancsnok a tiszacsegei örsön. 

BARABÁS IGNÁeZ, 

őrmestel', 

született 1852. évben Erdélyben Gyel'gyó-Kilyen
falván. Felavattatott 1874. évben s a budapesti 
1. honvédzászlóaljhoz osztatott be, honnan az ujoncz
képzés végeztével szabadságolva lett. 1 S77. évi feb
ruár 17 -én a m. kir. erdélyi csenc1őrparancsnokság
hoz lépett be, és ott 1881. évi május 3-án czimze
tes örsvezetővé léptettetett elő, s ugyanazon év 
november l-ével valóságos örsvezetö lett. Ezen minő
ségében egyidejüleg a m. kir. II. számu csendőr
kerülethez helyeztetett át. Itt 1883. évi november 
hó l-én czimzetes őrmestené, és 1884. évi már
czius 16-án valóságos őrmesterré léptettetett elő, 
mely időtől fogva - tehát 17 éve - az orsovai 
örsön fáradságot nem ismerő odaadással működik. 

A közbiztonsági szolgálat terén kifejtett eredmé
nyes ügybuzgóságáért, s tevékenységeért több izben 
részesült nyilvános megdicsérésben, négy izben 
pénzbeli jutalomban, egy ízben pedig honvédelmi 
miniszter Ur Ő Nagymé'ltósága, s egy izben a kerü
leti parancsnokság által tlicsél'ő okirattal láttatott 
el; miglen 1897. évi julius 26-án Ö cs. és ap. 
kir. Felsége által a közbiztonsági szolgálat terén 
kifejtett kiváló buzgalmáért, és eredményes műkö
déseért a koronás ezüst érdemkereszttel tüntette
tett ki. 
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VONA JÓZSEF, 

őrmestel', 

született 1852. évben Egerben Hevesmegyében. Fel
avattatott 1873. évben a cs. és kir. 12. huszár
ezredhez, honnan 1877. évben lett szabadságolva. 
1880. év január hó 13-án a m. kir. erdélyi csendőr
parancsnoksághoz lépett be, honnan 1882. évben a 
m. kir. IV. számu csendőr kerületi parancsnokság
hoz helyeztetett át. 

1881. év november bó 21-én czimzetes örsveze
tővé - 1882. év április hó 6-án valóságos örsveze
tóvé - 1883. év szeptember hó 6-án czimzetes őr
mestelTé és 1886. év márczius hó 26-án valóságos 
őrmesterré léptettetett elő. 1886. évi október hó 9. 
óta a nyiregyházai lovasörs parancsnoka. 

4 izben nyilvánosan megdicsértetett, 3 izben 
csendőrkerületi parancsnoksági - és 1 izben hon
védelmi miniszteri - dicsérő okirattal lett ellátva. 
Ő cs. és ap. kir. Felsége által 50. uralkodói 
évének jubileuma alkalmából 1898. évi november 
hó 30-án kelt legfelsőbb elhatározásával a ko'ronás 
eZ1l8t érdemkereszttel lett kitüntetve. 

MURÁNYIIGNÁeZ, 
czimzetes őrmester, 

, 
:-;zületett 1859. évben, O-Szőnyben, Komárom vár
megyében. Felavattatott 1879. évben a cs. és kir. 
12. gyalogezredhez, honnan a 3 évi szolgálati iclő 
letelte után a tartalékba helyeztetett át. 

1887. évi január hó 4-én a m. kir. VI. számu 
csendőrkerületi parancsnoksághoz vétetett fel, hol 
1894. évi deczember hó 14-én czimzetes örsveze
tővé, 1895. évi október hó l-én valóságos örsveze-

I 

I 

, 

Vona József, 

m. kir. IV. számu csendőr-kerületbeli őrmester, 
örsparancsnok Nyiregyházán. 



Murányi Ignáez, 

m. kir. VI. sZllmu csendőr-kerületbeli ez. őrmester, 

örspa.rancsnok Na.!:!y' V:l,zRonyLa.n. 
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iővé és 1899. évi mál'czius hó l-én czimzetes őr
mesterré léptettetett elő. 

A közbiztonsági szolgálat terén kifejtett ügybuz
gósága, lankadatlan szorgalma ,és e.red:r:t;lé?ydu~ 
tevékenységéért egy izben honvedelml mlmszterl 
és egy izben kerületi djcsérő okirattal lett ellátva. 

1889. évben Sopron vármegye Gartha községben 
pusztftott tüzvész alkalmával egy leánygyermek 
életének saját élete koczkáztat~sával a biztos tüz
haláltól való megmentéséért Ö cs. és ap. kir. 
Felsége által az ezüst érdemkm'eszttel lett kitün. 
tetve. 

Jelenleg örsparancsnok Nagy-Vázsonyban. 

VÖRÖS ISTVAN, 

csendől', 

született 1872. évben, Zalamegye Lesencze-Tomaj 
községében. 1894. évi márczius hó 4-én a cs. és 
kir. 48. gyalogezredhez soroztatott be, hol 3 évig 
szolgált. 1897. évi november hó 9-én a magy. kir. 
V. számu csendőrkerületi parancsnoksághoz lépett 
be, hol a somorjai, jókai és bazini örsökön szolgált. 
Jelenleg a nemesócsai örsön szolgál. 1900. évben 
a Duna áradása okozta árvízveszély alkalmával a 
védelmi munkálatok körül teljesftett kiváló szolgá
latáért kerületi parancsnoksági nyilvános dicséret
ben részesült. 1899. évben pedig egy tűzvész alkal
mával tanusftott kiváló odaadó magatartásáért 
Ő cs. és ap. kir. Felsége 1899. évi deczember 
hó 18-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával az 
€züst érdemkereszttel tüntett e ki. 

Vörös István, 

m. kir. V. számu csenc1őr-kel'ületLeli CRC'lldc)1'_ 
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III. Jutalmazások. 

aj A m. kir. és a m. kir. horvát-szlavon csend
őrségi jutalmazási alapból jutalomdíjat nyertek: 

A ?n. kir. J. szúmu csendő?'keriiletnél: 
Csiki Antal cz. őrmester _ _ ____ __ __ __ ---- 40 korona. 
Mihály István örs vezető ____ ____ -- 40 « 

Kleisc'h Gotfried « ____ ____ 40 « 

Hl1nk György cz. « __ ____ 40 « 

Miklós Mózes csendőr __ ____ ____ --- 20 « 

Hantin János « ___ ____ ___ --- 30 « 

Gecse József I. « ____ ____ ---- ---- 30 « 

A m. kir. II. számu csendőrkerületnél : 
Nagy l\Iihály Lajos őrmester ____ ___ __ __ 30 korona. 
Szücs János cz. « ___ ___ _ 30 « 

Ujházi János cz. ft ___ ____ ____ _ __ 30 « 

Galoa Mihály örsvezető ____ ____ ____ 40 « 

Gáspár János « _ _ _ __ ---- --- 20 « 

Kiss Sándor cz. (l 20 « 
Sziruu J oakim csendőr ___ ___ ____ ____ _ ___ 20 « 

Todora János « __ " _ ___ ____ ____ 20 « 

il m. kir. III. számu csendőrkerületnél : 
N avratil László őrmester __ ____ ____ _ __ 40 korona 
Mal'ginean János ft .... ____ .. __ 50 « 

Boros Kálmán cz. « .. __ ____ ____ 30 II 

Sebestyén Sándor örs vezető 40 « 

Lőrincz István « _ ____ 20 « 

Mikes András csendőr __ ____ 30 « 
l:Sojaki Lajos (l _ _ .___ ___ 20 « 

il m . kir. IV. 8zán~u csendő'rker'Ületnél: 

Balogh János cz. őrmester ____ ____ .___ ____ 20 kOl·ona. 
Kovács János I. ez. « __ o ____ 28 « 

Galamb János örsvezető .__ __. ..__ ____ _ __ 20 « 

Brindza József csendőr _. _. ____ .___ 30 « 

Laezkó József « • __ • .... 30 ft 

Vári János « __ .. .... ..__ • __ • 20 « 

Sztaviczki József csendőr 
Németh Zsigmond II 

Bonczhigyán László csendőr .. 
Bártfai József csendőr 

:10 
20 
~O 
20 

J\OI'OI1I1. 

II 

« 

(l 

A m. ki')'. V. szrímlb csendő)'ke1'ü,lefnel .-

Bauer Antal őrmester . - . 30 korona 
Fazekas Laj os « . . 30 « 

Kimpián Vazul II . - . 30 « 
Pauli k János ez. (( 30 « 
Fükő Pál ez. « 30 « 

Kovács Barnabás ez. őrmester._ 20 II 

Marof:s János ez. őrmester _o. 30 « 
Horváth Ferencz örsvezető 20 « 

A m. ki?'. VI. számu csendőrkerületnél : 

Moguj János ez. őrmester • 40 korona 
Szantner János ez. « 30 (l 

Varga IRtván ez. « 20 « 
Vlasits János ez. « 20 « 
Mecserics Ferenez ez. « 20 « 

Rittlop József csendőr 30 « 
Pap József II 20 « 
Czukor Imre II 30 « 
Takács János I. « --- ._. 30 « 

A m. kir. horvát-szlavon csendőrparanr,snokságnál: 

Turjak Ferenez őrmester ___ o __ • 30 korona. 
Biondié Péter ez. « 40 « 
KOl'otaj György ez. « 30 « 
Prsa György ez. «( 30 \I 

Modakovié Mihály örsvezető____ _._... 30 « 
Lukaé Antal esendőr ___ . 20 « 
Obradovié Rádé fl _.. ._. 20 « 
Babié Mátyás II 20 « 
Fm'lan János « 20 II 



lJ) A Török Ferenoz-féle csendőrségi jutalma
zási és segélyezési alapítványból jutalomban, 

illetve segélyben részesültek. 

1. JUlfalom gyanánt: 

n m. kir. I. SZllmu 

~?'Rmosi László Ől'lllester 
:\Iiklós Géza « 
Kl);'m1t (i;yőrg-y ez. ff 

Htlnlóoz Aron őrsvezető 
Hnhl.sz János II 

Ki,zt l György « 
duz.nyáki Jó?:sefe . tt 

Bara . .:'Il Ihton cSt'udör 
BUl'ill .1 ános ~ 

il m. kir. I I. , ~ (ilJl1l 

Orháu J ózsef ez. őrmester 
r tillllÍl II J Óll tlS l 'Z. It 

'l ,th Feren l.'z őrsvezető 
G me" J l)zsef ez. « 
Dra C10mir Gyula csendol' , , 

ova ~ T za « 

csendŐ1'kerületllél : 
- _ 40 korona 

- _ 40 (( 
,- - - - 30 ft 

30 II 

- _ 30 " 
30 II 

30 « 
30 II 

30 « 

Cc endörkeriiletnJl : 
-_ 36 korona 

36 « 
40 (I 

30 « 
60 . « 
35 • 

m. 'kh·. III. zam'lt cdmdórkeriilelllil: 
H g (Hb János ~ 

l'we ter_ '~O korona ~) pa r Lajo I( 30 « Roy' c ' , l 3) ~ tH or (Z. I « 
.1 ra. Józ'ef örsyezetö 40 ft 

up M'rton « 36 « 
• lb rt l:,tván • 34 « , 

zahnk Pál 30 « II 
r - Jakab ez. I '''0 • .. ) 

Z b Kártly c ndőr 40 • • • 

a m. kir. IV. ~ámlt c endö,·kaiiletnél. 
ábo D m~ter ez. őrru t r _ O korona 
1 ruba Andl'á Öl vezetö_ 40 c 

F ar Péter ez.. 3 41 

15!:J 

Popovics János ez. őrsvezető 
.Molnár Lajos esendől' _ __ 
Steez János (t 

30 korona 
40 « 
50 « 

a m. ki?'. V. számu csendőrkerületnél : 
Mál'i István ez. ől'mester - - - - -- 50 korona. 
Budai Ferenez őrsvezető 50 ft' Szalay Károly « 36 It 
H unyadi József (( - 36 M --Péter Lőrinez csendőr 30 f. 
Olaj István (( - - 30 ft 
l\fihaleez Antal « -- -- 30 « 

alJI.. kir. VI. számu, csendőrke1'iilelnél : 
Kiss József r. őrmester _ ._ _ __ _. korona 
Fentös Pál ez. « 
Preisz János ez. « 
Miklós Péter ez. « 
Sámson László őrsvezető 

..... --

Hanzer János (I 

Bognár Bálint II 

Szabó János III. csendőr __ 
Jakab Boldizsár « - - -

- -

II. Segély gyanánt.' 
Gács Ignáez nyug. oz. őrmester _ 70 
Fekete Ferenez c csendőr - -- 65 Makay József II II - - 70 
MolnAl' Lajos (I ez. örsvezető .- 65 Rigó József It csendőr - - 72 
Palánkay Antal « ez. őrmester 65 

« 

" 
It 

It 

korona. 
« 
1\ 

« 
It 

It 

e j A dombrádi Nagy Gyula és n eje született 
Berndt Ilonka-féle alapítvány ból j utalomban 

részesültek. 

.d IV. számu csendőrkerületben : 
Szabó Sándor őrmester, örsparancsnok _ 80 korona 
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Az V. sza mu csendőrkerületben : 
Palatinus János ez. őrmester, örsparancsnok 80 korona 

Nagy Mihály Lajos őrmester __ .__ 100 korona 
Papp Ruffi csendőr - -- _ .. __ 50 « 

A VI. számu, csendőrkerületben : 
Baier József ez. őrmester, örsparanesnok. ___ 80 korona 

" d) A m. kir. belügyminiszter úr O Nagyméltó-
ságától. 

Az I. számu csendőrkeriiletben: 
Szentpéteri Sándor II. oszt. törzsőrmester 100 korona Sehwal'ez Mózes (( (( _ 100 II 
Szász Péter ( (( 100 (( 

Ambrus József (( ( ____ 100 (( 

Sehönstein Frigyes (I (I 100 ( 

László Péter ( « ____ 100 (( 

Gartner György (( (I 100 (( 

Keresztély Mózes (( (( ____ 100 
(( 

Ko]oszár József (( fl 50 (I 

Csoma Dániel (( «( ---- ---.. 50 (( 

Daniel Adolf « (( 50 « Romosan Vazul (( II 50 CI Benezédy József ( (I 50 (( Székely SámIor (I ( 50 (( 

Lukács Mihály (I « 50 ft Csekme Károly (( (( 50 (( 

Grósz József ez. őrmester --- -- 40 II 

Ll 11. számu csendőrkerületben : 
Kovács Sándor IL oszt. törzsőrmester __ 100 korona Józsa Antal (( (I 100 « Bezdán Kálmán (( (( 100 «( Orbán István « II 100 (( Kocsis Sándor CI « 100 IC Reisz József (( (( --- ---- 100 « Fischer Jakab IC « 100 f Winier Antal (( tt --- ...... - 100 (I Jaroch Vilmos ~ l( ._- --- 100 (j 
Bacsinszky Zsigmond « « - --- 100 ~ Abos Ferenez II 

~ 100 • 

A lll. számu, caendőrkerületben : 

Halamka Ferencz I. oszt. törzsőrmester___ 200 korona 
Tamás Gergely ( ( __ ___ 120 (( 
Ll'tső Jenő « (( 80 «( 

Preidt Gábor II. oszt. törzsőrmester 200 « 
Rin ger Ab1j os (( (( 1 '20 (( 
Viosz Bálint I( (, __ _ 120 « 
Huber Ferencz« (( __ __ 80 (( 
Páljános N ámlor II « _ ___ 80 « 
Vekerdi Benj amin II ( ___ _ 80 « 
Békefi J a.kab « II • __ 80 fl 

Kiss Péter (( « __ _ 80 IC 

Álgya József ( « 80 (( 
Romhányi István II II _ __ _ 80 (( 
Artner Al bert «( ( 80 I' 

Szűcs István örsvezető _ ____ 80 (( 
Sántlla István (( 80 (( 
Szöllősi Istyán ez. « _ _. _ 80 ( 
Dntkon Lajos őrmester 80 II 

Farkas Salamon fl _ _ __ 80 ( 
BabaniCF; Laj os (( _.. __ 80 II 

Kupecz Márton II ___ __ __ 80 (( 
Mátllé Miklós ( __ __ 80 « 
Somogyi Lajos (( __ ___ __o 80 « 
TÖl'ők Sánflo1' (( 80 ( 
Szmarek Pál (( ___ __ 80 « 
Cs. Tóth f:jándor őrsvezető 80 II 

Bodonyi Gábor őrmester ._ ._._ _ _,_ 80 ( 
Rács Flóris ez. ( ... _ __ 80 (I 

Csiszér .J ózsef őrsvezető __ 60 ( 
Márton István ( 60 II 

Cseke János ez. őrmester __ ___ _. _._ 60 « 

Tóth Géza cz. ( 60 « 
N émethi István ez. ( 60 (( 
Barta Mór őrmester 80 K 

Kiss Ge1'gely II __ __ _ _ .. _ 80 II 

11 



162 163 

Balács József őrmester . - . _ . . _ . ._ . 80 korona 
Flamm Bertalan II . - .. - ~" .. 80 (( 

Az V. 8zámu cBendőrkerületben: 
Navratél László II ........ ........ , .. "" ._ . 80 (( 

Anik János cz, II . - ........ .. , .... 80 (( 

Járfás János örsvezető .... _ .. _ .. .-. 80 II 

Gárgya András II . _. ........ "' ....... .. ...... ..._-.. 80 (I 

Osapó János II _. .. - ._ . ._. 60 II 
Szitál' Mihály őrmestel' .. _ ._. ... ...... . .. 40 (I 

Nagy Géza (I .. - ......... .. ....... 40 (I 

Balogh Emil r. oszt. törzsőrmester._ .... 100 korona 
Fl6rián János II. « IC._ ._. 100 (I , 
Hajnal Aron CI c( _. • ... 100 (I 

Chityl István (C IC '_"_ 100 cl 

Földvári Károly « (( ._ .. _ 100 1/ 

Schaffer Jakab« cl ._. •••• 100 II 

Szöllősi Ferencz C( cc ._. . .. , 100 II 

Fiteró Aurél csendőr ._. .... _- .... -.. .. "' .... 40 (( 

Stein Bejamin (I 
-" ._. 

'''' . .. 40 II 
Roszmann József (I ._. .. ...... ..- ........ 40 II ._. 
Schlechtel' Mátyás « ........ ._. ._. 40 II 

Stefikó Ferencz CI II ._. ..~. 100 II 

Kárász János II « .... • ••• 100 « 
Molnár Samu cc CI ._. ••• 100 II 

Groof Vilmos. IC ._... .. 100 « 
Béres Gusztáv cl c ._. .... 100 CI 

.A IV, Bzámllb csendő'rkerüLetben: 

Sztempák István II, oszt, törzsőrmester .... 100 korona 
K. Fodor Sándor (I « ._. .•.. 100 (I 

Pálfy Móricz II (I •••• ._ 100 CI 

Bagal'us ,József (I (I .•.. ._. 100 (I 

Lamos Arpád II (I 100 (I 

Szabó Antal II « ._. .... 100 II 

Csajkovics Sándor ől'mestel'._. '" . 100 korona 
Szemere Gergely « _.. ._. .._ 100 (( 
Gl'ün Mór «._ ._. ,... 100 (I 

Unoka Pál CI .... _.. 100 II 

Ternai Miklós II _.. .... '" 100 « 
Magyal' János (I ._..... 80 (C 

N agy György CI .... ••• 80 (C 

Sárosi Lászl6 II ...... ._. 80 CI 

Schneider Gáspár (I •• _ .... .... 80 (I 

Dragus József ff 80 IC 

Glodán lllés örsvezető ._ ...... 80 II 

Gaál Imre ez. « '''' ... 80 II 

Holovka. Ferencz « II 80 (I 

Zanhel'er Jeremiás csendőr .. '" 60 II 

N agy János II . __ .. _. .• 60 II 

Gerstmayer Károly « .... .... GO II 

Pál Lajos (( .... .... _. ... 60 « 

Gonda Ferencz cc « ._. "" 100 cc 

Steiger Antal (C 11._ •• _ 100 IC 

Farkas Lajos cc II _... 100 cc 

Pachmayer R6bert cz, őrmester .... '._. 100 CI 

Szabó Lajos cc IC .__ ._. 100 CI 

Ehleiter Ferencz CI örsvezető .... ___ 50 CI 

Sebény Ferenez CI őrmestel' .. _ .. _ 50 CI 

Szabó Zsigmond « IC ._. .... 50 CI 

Filtsch l stván CI II 50 « 
Bányai Sámuel « CI ._._ 50 II 

Olexik József « cc •. ~ .... 50 ff 

Gubicza Gyula örsvezető .. ._... 50 cc 

Jankó Gusztáv cc ._ _. .. 50 cc 

Ceőrnyi J 6zsef CI 50 II 

A VI. Bzám~l csendőrkerúletben: 
Lukács TivadarII. oszt, törzsőrmester _ .. 100 kOl'ona 
Törzsök Pál CI II _ _ 100 II 

Gesztesi An drás CI « •• _ ... 100 II 

Polák Ferencz II (I 100 CI 

Győri Sámuel {( « .. _ .... 100 II 

Horváth Gyula fl II _ __o 100 « 
Rosenauer Péter (I CI _. _ •• 100 « 
Erdélyi Sándor (I « .. _ _.. 100 ti 

Szigeti Kálmán« (I ._. • __ 100 41 

11* 
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Fellner H~nrik JI. oszt. törzsőrmester .. _ 
Mancsek Agoston « ft ____ ---

Báj er J ózsef II cc ____ -_- __ 

Farkas Illés ez. őrmester ____ .... ___ ---
Varga István « c( __ __ ___ -

Babcsák István őrmester.... ___ _ __ 
Vörös István c( 

Oláh Ferencz c( 

Tellai J mre c( 

Hein György cc 

Kardos Géza c( 

Tokai János csendőr 
Csapó László II. oszt:-törz~ől:~est~r --

, 
Eletmentési dijat nyertek: 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 

50 
100 

Az 1. számu csendőrkerületben : 
Abrudán Ti vadar csendőr __ __ __ ___ 50 
Farkas Mózes « ___"" _ __ 50 

A II. számu csendőrkerületben : 

korona. 
41 

c( 

« 
« 
« 
(I 

41 

« 
« 
({ 

({ 

« 

korona. 
l( 

Bardocz Sámuel örsvezető __ __ __ _ ___ 200 korona. 

Az V. számu csendőrkerületben : 
Matis Lajos ez. örsvezető __ _ .. _ __ 50 korona. 

~. A magyar kirá.lyi honvédelmi minister úr 
O Nagyméltóságától diosérő okiratot nyertek: 

1. Hefner Jakáb, 
2. Pápp Sándor és 
3. I!0gdltn József őrmestereknek, mindh6.rman a. 

~. kIr. n., sz. cs~n?~rkerület állom6.nyában, egy 
tObb, ta;g~ penzhamlslto-szövetkezet tagjainak, egy 
és f~~ eV! s,zakadatlan, ép oly ügyes mint szakszerű t? k?telessefJh~ tevékenységgel folytatott megfigye-
~s ,es e~en/őrzes alapján, a bűncselekményelköve. 

tesere előkeszitett összes bűnjeleknek kézrekerité-

• , 
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sével, a hamis pénz gyártásának végrehajtása kez
detén e~zkö/zölt I elfogá.sa ~s a k,özbiztonsági szolgá
lat t?re~ altala?a~ IS allandoan tanusított igen 
buzgo, kImagasio es eredményes szolgálatukért a 
m. kir. honvédelmi miniszter úr teljes elismerését 
fejezte ki. 

4. Kardos Géza, m. kir. VI. sz. csendőrkerület
beli őrmesternek, Ember László fegyveres rablónak 
12 napon át folytatott óvatos, de erélyes nyomozás 
során eszközölt elfogása és a bűnjelek kiséretében az 
igazságszolgáltatásnak való átadás áért s ez alkalom
mal az ezen rabló által elkövetett 9 rendbeli rablás 
1 rablási kisérlet és 3 rendbeli lopásnak igen ügye~ 
és észszerü módon töxtént kiderítéseért a m. kir. 
honvédelmi miniszter úr teljes elismerését fejezte ki. 

5. Nagy Mihály Lajos őrmesternek és, 
6. Papp RI/ffi csendőrnek, mindketten a m. kir. 

II. sz. csendőrkerület állományában, a mitroviczai 
fegyházból megszökött 2 fegyencz által alakított 
k?zveszélyes, felfegyverkezett rablóbanda tagjainak, 
kIváló ügyesség, leleményesség és bátor elszánt
sággal eszközölt üldözése és elfogásáért, a m. kir. 
honvédelmi miniszter úr teljes elismerését fejezte ki. 

7. Matis Lo;'os m. kir. V. sz. csendőrkerületbeli 
czimz. örsvezetőnek, egy öngyilkossági szándékból 
a kútba ugrott leánynak a vizbefulástól - gyors 
és bátor elhatáI'ozással, saját életének koczkáztatá
sával - eszközölt megmentéseért a m. kil". hon
védelmi miniszter úr teljes elismerését fejezte ki. 

8. Teufschliinder Hugó őrmesternek, a m. kir. 
IV. sz. csendőrkerület állományában, Papp Elemér 
gymnazistán 1899. évi november hó 18-án Szatmár
Németiben elkövetett gyilkosság tettesének és a bűn
részeseknek igen nehéz körülmények között, rend
kívüli ügyességgel és leleményességgel, 272 órán át 
fáradságot nem ismerő buzgalommal eSZKözölt nyo
mozás során történt kidexítése és kézrekexítéseért 
a m. kir. honvédelmi miniszter úr teljes elismerését 
fejezte ki. 
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9. Nagy Miklós, m. kir. I. számú csendőrkerület
beli őrmesternek, örsparancsnoki- és szakaszparancs
n~k-~elyettesi minőségben, évek során át tanusított 
~rl.lndIg egyaránt kötelességhű, kiválóan ügybuzgó 
es eredményes működése, továbbá alá.rendeltjeinek 
helyes befolyása, örsének állandóan jó rendben tar
tása és példás magaviseleteért, a m. kil'. honvédelmi 
miniszter úr teljes elismerését fejezte ki. 

10. Hunyadi J6zsef, m. kir. V. sz. csendőrkerület
bel~ örsvezet~nek, számos betörés utján elkövetett 
l?pas ,tetteselDe~, bŰ:~ll'észesei?-ek és orgazdáinak, 
faradsagot nem Ismerő 11 napl nyomozással történt 
ki,derítés?" elfo~,á~~, il~et.ve fel~elentése és a bűnjelek 
keZl'ekentese korul kIfeJtett Igen buzgó és ügyes 
magatartásáél't, valamint egyáltalán a közbiztonsági 
szolgálat minden ágazatában kifejtett sikeres műkö

'dése és példás magaviseleteél,t a m. kir. honvé-
delmi minisztel' Úr teljes elisme~ését fejezte ki. 

1.1. ,Kozma Gyii1'gy, m. kir. I. sz. csendőrkerület
be~l őrmestel'D~,k azon kiváló szolgá.lati elismeré
s?ul, melyeket O Nagyméltósága báró Beck Frigyes 
~!1borszel'Dagy, a vezérkar főnökének valamint 
O N ~gyméltósága Palkovics József altibol'Daay a 
m. kIr. ko~ozs,vári yr .. honvédkerület parancsnooká
na,k, s~ol,galah .utazasalk alkalmával nevezettek meg
eleg~desel:e telJesített, a m. kir. honvédelmi minisz
ter ur telJes elismerését fejezte ki. 
, 12. Péte?' La}o8, m. kir. Ill. sz. csendőrkerületbeli 
~rmestel'~ek, a közbiztonsági szolgálat terén 12 éven a: tan~sItot~ köte!,es,~é~hű, k~válóan ügybuzgó és 
eledmenytelJes mukodese, alarendeltjeinek helyes 
vezetése ,és ~ef?l:rása, valamint szakaszparancsnok
.hel;V,ettesl mI;?ő,~e~be~ 5 ,éven át tanusított h elyes 
es eltelmes mukodeseert dIcsérő elismerését fejezte ki. 

13. Hoffman K?'istój őrmest61' és 
.14. Borka Ignrícz örsvezetőnek, mindketten a m. 

kir. !. sz. cs~nc1őrkel'ület állományában, egy gyil
koss~g .. tett~senek, igen nehéz körülmények között 
eszkozolt kezrekerítése és általában is a közbizton-
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sági szolgálat terén hosszabb időn át tanusított 
,mindig kötelességhű, kiválóan buzgó és eredményes 
működésükért, a m. kiI'. honvédelmi miniszter úr 
teljes elismerését fejezte ki. 

15. Kiss Péter, m. kir. III. sz. csendőrkerületbeli 
II. osztályu törzsől'mesternek, úgy a közbiztonsági, 
mint különösen a számviteli szakban 13 éven át 
tanusított kiválóan ügybuzgó és eredményes műkö
dése, valamint alárendelt jeinek helyes vezetése és 
befolyásolásáért, a m. kir. honvédelmi miniszter úr 
teljes elismerését fej ezte ki. 

16. Mülle?' János, m. kir. I. sz. csendőrkerületbeli 
örsvezető, czimz. őrmesternek, a közbiztonsági szol
gálat terén 261/2 éven át tar.usított kötelességhű, 
'iigybuzgó és eredménydús tevékenységeél,t, a m. 
kir. honvédelmi miniszter úr teljes elismerését fe
jezte ki. 

17. Molná?' Ignácz II., m. kir. VI. sz. csendőr
kerületbeli örsvezető, czimz. őrmesternek, egy ve
szélyes gonosztevőnek különös ügyességgel, bátor és 
elszánt fellépéssel történt elfogásáért, a m. kir, hon
védelmi miniszter úr elismerését fejezte ki. 

19. Tokai Júnos, m. kir. VI. sz. csendőrkerületbeli 
csendőrnek, egy felfegyverkezett l'ablónak iaen fá-

d
, o 

l'a sagos nyomozással eszközölt kézrekedtésénél való 
'h~t~atós közreműködéseért, a m. kiI'. honvédelmi 
illlDIszter úr elismerését fejezte ki. 

V. A csendőrkerületi parancsnokságok által 
dicsérő okirattal láttattak el: 

az I. számu csendő1'ke1'ületben: 

I:~r~ Dén.,es ?z. őrm~ster és Nagy Géza csendőr, 
a DIeaza kozsegben kIütött tűzvész alkalmával az 
e~l?el'élet és vagyon mentése körül tanusított ki
valo működésükért. 
, Kacsó Józse! örsvezető eay elhanyagolt o" k 
l'övid idő l' t l' 'ő l'sne n va o e Jes rendbehozataláért, s általába;n 
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úgy a közbiztonsági szolgálatban, mint alárendelt
jeinek vezetésében és oktatásában tanusított kiváló 
tevékenységeért. . 

Fa1·ka.'1 Jrinos czimz. őrmester, mIvel a veres
toronyi határszéli örsön az ottani nehéz viszonyok 
daczára 4 éven át minden irányban kitünően meg
felelt. 

Romosán Vazul törzsőrmester, 15 évi szolgálata 
alatt úgy a közbiztonsági szolgálat terén, min
szárnyszámvivői minőségében tanusított kiváló szort 
galma és megbizhatóságáért. 

Palocsai Daniel örsvezető, mint galgói örsparancs
nok 2 év lefolyása alatt elért számos eredményért, 
egy ellenszegülés alkalmával bátran és szabály
szerüen alkalmazott fegyverhasználatáért és egyéb
kénti használhatóságáért. 

HaltÍ,sz Júnos örsvezető, mivel az 1900. év nyarán 
megejtett hivatalos határrendezés alkalmával a ki
küldött bizottságot fáradságot nem ismerő buzga
lommal támogatta. 

Zsigmond Ferencz őrmester, egy gyilkosságot és 
több egyéb bűntettet elkövetett gonosztevők kinyo
mozása és elfogásáért. 

Kozma GYÖ1'gy czimz. ől'mester, egy gyilkosság 
kinyomozása s a tettes és felbujtó elfogásáért. 

Adorján Júnos czimz. őrmester, egy hires vásári 
tolvaj által különböző helyeken és időben elkövetett 
büntények kinyomozása és a tettes elfogásáért. 

B1'echner Mihiily és Fülöp Imre csendőrök, egy 
féHg megfagyott embernek a legközelebbi községbe 
vállukon szállítása és életrehozásaért. 

Ab'rudán Tivada1' és Farkas MÓ/?Jes csendőrök, 
egy tűzeset alkalmával az égő házban alvó egy 
házaspárnak kimentéseért. 

llyes Júnos őrmester, egy kettős gyilkosságot 8 

egy súlyos testi sértést elkövetett juhász kinyomo
zása s elfogásáért, továbbá szakaszparancsnok-he
lyettesi minőségében több éven át megelégedésre 
teljesített müködéseért. 
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TamtÍs András czimz. ől'mester rablást elkövetett 
kóbor czigányok kinyomozása és elfogásaért. 

Antal Kúroly czimz. őrmester, tizenkét rendbeli 
lopás felderítése s a tettes és orgazdák kézrekerí
téseért. 

K1'isztel Gyö"rgy örsvezető, egy rablással párosult 
gyilkosság felderítése és a tettes elfogásáért. 

Mihrtly István örsvezető, egy tűzvész alkalmával 
tanusított kiváló tevékenységeért. 

Ke1"esztes János örsvezető és Farkas Mózes csendőr, 
egy tűzvész alkalmával tanusított kiváló tevékeny
ségükért. 

Hank György örsvezető, egy gyilkosság, gyilkos
sági kisérlet, vagyonrongálás és gyujtogatás tettesé
nek kinyomozása és elfogásaél"t. 

BU1'dea László czimz. örsvezető, 18 évi szolgálata 
alatt mindenkor tanusított kötelességhü s odaad6 
működéseért. 

Molnar Lajos örsvezető, egy gyilkosság felderítése 
és a tettes elfogásaért. 

A II. számu csendő1'kerületben: 
F1bnár Vazul, Kovács Buna Józse! őrmester, Ba

kos Andras czimz. őrmester, a csendőrjelentkezők 
gyüjtése körül kifejtett tevékenységeért. 

Dan('sa Antal csendőr, egy 6 főből álló felfegy
verkezett betörő· banda tagjainak igen ügyes, nagy 
Bzakértelemre és körültekintésre valló terv szerint 
eszközölt üldözése és elfogása, valamint a tettesek _ 
nek az igazságszolgáltatás kezébe juttatásaért. 

Hajdu Gábor őrmester és Molnár Józ8e! II. csendőr, 
több rendbeli betöréses lopás tetteseinek 137 órán 
át ~eljesített fárasztó, nagy leleményességre és körül
tekmtésre valló kiderítéseért s a tetteseknek az 
igazságszolgáltatás kezébe juttatásaért. 

Nyiri Sándor örsvezető, Purda Mutyás és Ktt1'UCZ 
Ferencz csendŐl"ök, 88 órán át teljesített szolgálat
ban 13 rendbeli betöréses lopás tettes einek kiderí
téseért és a tettesek elfogásaért. 
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Gál Lajos czimz, őrmester, egy gyilkossági eset 
kiderí tése és a tettesek elfogásaért. 

Galea Mihály örsvezető a közbiztonság tel'én ta
nusított kiváló eredményes és nagy szakértelemre 
valló működéseért, 

Németh László nyugállományu őrmester a jelent
kezők gyüjtése körül kifejtett tevékenységeért, 

A III. számu csendőrh erületben : 
Simon Lajos örsvezető, mivel Tasnád-Szántón a 

mult évi május hó 8-iki árvízveszély alkalmával a 
veszélyeztetett lakosságnak biztonságba ,helyezése 
körül kiváló kötelességtudással párosult odaadó te-
vékenységet fejtett ki" .. . 

Móra Józse! örsvezető, az Elesden mtllt éVI JulIus 
hó ~6-án dühöngött tűzvész továbbterjedésének meg
O'átlása czéljából kifejtett erélyes, ügyes eljárása és 
testi épségét is veszélyeztető közreműködéseért, mi
.által a nagyobb tűzkárnak elejét vette, 

Mit'rú'n Dömiitór őrmester, Kovács Józse!, De
vúnszky János, Fábián And1'ás, S zabó Mihaly, Kri
zsan Péter csendőrök és Juho8 Mihály volt csendőr, 
a Duna folyam áradás ától 1899, évi sz~ptember ha
",ában nagy mérvben veszélyeztetett SZlgetI?-0no~t~or 
és Pócsmegyer községekben, az árvédekezbes ~or~l 
9 napon át kifejtett kötelességtudó, ügy uzgo es 
fáradságot nem ismerő tevékenységükért. I' 

Jululsz Gábor örsvezető, az 1899, és 1900. ev fo
lyamán a közbiztonsági szolgálat terén t~nusitott 
kiválóan hű és eredménydús tevékenységeert, nem
különben alárendelt jeinek ez iránybani helyes be
folyásaért. 

Oláh Józse! örsvezető az 1899. és llJOO, év folya
mán a közbiztonsági szolgálat terén tanusitott ered-
ményes és ügybuzgó tev~ken~ségeért. ,'0 ivel 

Berika Péter és Bondn,r Gabor csendőr ok, m 
folyó évi január hó 31 -én Alsó-Berekszó közs~gb~n 
az árvíz által veszélyeztetett házból koruknn.l k~: 
testi szervezetüknél fogva magukkal tehetetlen e 
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egyént egészségük koczkáztatásával kimentettek, 
miáltal személyes bátorságuknak tanujeiét adták, 

Móra Józse! örsvezető, mivel a mult év folyamán 
Biharpüspöki és vidékén rendszeresen űzött betöré
ses lopások tetteseit 147 órán át észszerüséggel, ta
pintatossággal és leleményesség gel V"ezetett nyomo
zás folyamán, két közártalmú egyén személyében 
kinyomozta, a bűnjelek beszerzése mellett 24 rend
beli lopást, egy gyilkosságot és egy sulyos testi
sértési esetet rájuk derített, a tetteseket az igazság
szolgáltatásnak átadta s ez által a már alakulófél
ben volt tolvaj szövetkezet keletkezését csirájában 
elfojtotta s a lakosság nyugalmát helyreállította. 

Tóth Józse! ől'mester, mivel 13 évet meghaladó 
csendőrségi szolgálati ideje alatt magát kifogástala
nul viselte, örsét jó rendben tal'totta, a fegyelmet 
helyesen kezelte, a közbiztonsági szolgálatban foly
tonosan eredményes tevékenységet fejtett ki, alá
rendelt j eit ez irányban helyesen befolyásolta, a ha
tóságokkal és a lakossággal tapintatosan érintkezett, 

Babulicz Pál örsvezető és Boro8 Jenő csendőr, 
mivel Erdei János békési lakos kárára folyó évi 
mál'czius hó l-én virradól'a összesen 905 kOl'ona 
kál' értékben elkövetett ló, lószerszám és kocsi-lopás 
tetteseit, 42 órán át ügyesen és leleményesen veze
tett nyomozás folyamán a közbiztonságra veszélyes 
6 kóbor czigány személyéLen kiderítették és az 
igazságszolgáltatásnak átadták. 

P, 'j'átk Imre örsvezető és Srwd01' István csendőr, 
mivel 3 veszélyes tolvaj által ellopott, összesen 10 (l~'b 
1810 korona értékü tehén közü.l 5 darabot és 2 tehen 
husát és bőrét 229 ól'án át megszakitásnélkül, fárad
ságot nem i;merő kitartással és körültekintéssel 
vezetett nyomozás folyamán megkerítették, a tette
seket elfogták és az igazságszolgáltatásnak átadták. 

A IV. számu, csendő?'kerúletben: 
Gecsó István, Móré Ágoston és Timár Gyula 

csendőrök, mi vel a szikszói és szomszédos örskel'ü-
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letekben az 1901. évben elkövetett számos jelenté
keny lopás nyomozása folya~.án hosszabb, időn át 
és igen nehéz körülmények kozt a nyomozast vezető 
örs-parancsnokot példaszerű kitartással támogatták, 
miáltal a tetteseket egy szervezett tolvaj-szövetke
zet három tagjában kideríteni és elfogni sikerült. 

Kormos György csendőr, 1901 február ~-én Holló
házán egy égő házból egy gyermeknek Igen veszé
lyes körülmények között, minden veszélyt megvető 
elszántsággal a biztos haláltól való megmentéseért. 

Farkas Péter cz. örsvezető, mivel a rozáliai örsön 
rövid idő alatt több jelentékenyebb közbiztonsági 
zavart derített ki. 

Nagy Andnls örsvezető és Bodnár Balázs csendőr, 
mivei egy rejtélyes módon elkövetett gyilkosság k~t 
tettesét és számos jelentékenyebb lopás tettesét kI-
derítették. D~f,sari György és Székely Ge1'zon csendőrök, mi-
vel az utóbbi időben lVIáté-Szalkán rejtélyes módon 
elkövetett többrendbeli betöréses-lopás ügyében fá
radhatlan ügybuzgalommal vezetett nyomozás fo
lyamán a tetteseket kideríteni ök sikerült. 

Muha András csendőr egy lakadalmas néptömeg
gel szemben alkalmazott fegyverhasználatnál tanu
sított férfias magaviseletéért. 
Erdő8 JánoB őrmester, hosszu szolgálata alatt tanu-

sított lankadatlan ügybuzgalma s kiváló müköaéseért. 
Koó~ István gyalog örsvezető, egy lopás tettesé

nek tapintatos és veszélyes körülmények között tör-
tént elfogásáért. 

BUf:si Józse! örsvezető, egy rablógyilkosság tette-
sének kiválóan ügybuzgó, gyors és körültekintő el
járással folytatott nyomozás után történt kideritése 
és elfogásáért. 

Az V. BZúmu csendőrkerületben : 
Petyov8zky János, csendőr, egy embernek a láng

ban álló házból történt kimentésénél tanusított fér-
fias és bátor magatartásáért. 
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Hegyi Jakab, cz. őrmester, a közbiztonsági szol
gálat terén mint örsparancsnok huzamosabb időn 
át tanusított el'edménydús működése, alárendelt j ei
nek e~ irányban való helyes befolyásolása és örsé
nek kifogástalan rendbentartásáért. 

]{omlÓ8 Mihúly, cz. őrmester, seO"édoktatói minő
ségben tanusított fáradhatatlan, b~zgó és eredmé
nyes működéséért, nemkülönben a tanosztály köz
gazdálkodásának vezetése körül kifejtett dicséretes 
tevékenységeért. 

Zád(ui .Jaf~h~l~, cz. őrmester, 7 lopási és 1 jog
talan elsaJatltasl esetnek 64 órán át igen ügyesen 
é.~ ~agy. buz~alommal teljesített nyomozás által 
tortent kIderiteseért. 

, Bal!'e1' 4ntal, -!a1l.kó Ifároly, őrmester és Mod
~oczh Kar?ly" o!s,:eze~ő, a jelentkezők gyűjtése 
altal, .a , l~genysegl letszam kiegészítése körül kife'-
tett kIvalo buzgalmukért. J 

A VI. Bzámu cBendőrkerületben: 

é O~áh Fe1'e;wz, cz. őrmes~er, segédoktatói minő
s g en, a probacsendőrök. ~I~épzése körül 3 év le
folyása alatt tanusított lnvalo szol'galma és LuzO"o'-
ságáért. o 

P~.reszteghi Lajos, cz. őrmester, azon tapintatos 
és ugye s nyomozásért l l l ' 
szövetkezett tolvajband~ ,~e? )~ .. egy cseledekből 
kárral járt 12 ' . a a e ovetett 143 korona 
ritett, 6 tettest l::~beh ~opást rövid idő alatt kide-
tott és 7 org~zdát f~lj:~:!~:t~:gáltatás kezébe jutta-

Ódo'r Istvan csendőr . l 
tus hó 4-én éJ'J'~1 1/

2
10 I' mk Ive az 1900. év augusz-

k" . ora or Kenesé '11' 
.. ovetkeztében kiütött t" lk l ' n VI amcsapás 
oreg .. embernek egy ég~Zh;zb~l mt.",~~, egy. szélütött 
nél orsparancsnokát hath t' ?I ent kImentésé-

MakkoB L" . ,a osan tamogatta. 
II orlncz, ez Ől"mest é TT 

I., csendőr 7 rendb i· . er s y u'rga J an08 
ral jál"t lopá~nak" e \ ml~tegy 380 korona kár

,ugyes s faradságos nyomozással 
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eszközölt kiderítése, 13 tettesne~ kjpuhatolás~ s, !el
jelentés~ és a bűnjel.ek ?agyrészene~ megkerítesee/r~. 

Kiss Jozsef I, Mathe Elek, Ta.kac~ An~al I., Ől
mesterek, Varga István I, MOrJ11J Janos .es .Sz~,ut
ner János, ez. őrmesterek, Sáms,on L(t8zlo, ors
vezető, Tóth Gyula I. és S,zabó Janos Ill., cs.e~d; 
őrök a közbiztonsági szolgalatban tanusított kIvalo 
szorgalmuk, buzgó tevékenységük és eredményes 
müködésükért. 

Balazsics József, ez. őrmester, eg'7 rabszö~evény 
elfoaása és az általa elkövetett, mmtegy 1802 ko
ron~ kárral járt 7 rendbeli betöréses lopásnak s 
4 lopási kisér~etnek 10 ,:n~pon . át ,ész~~erü s tapin
tatos nyomozassal eszkozo:t kldentése~rt. 

Ha?'slÍnyi Gergely, ez. őrmest~r, ,~Ivel egy 2,85 
főnyi ittas ujonczcsapat egy 40 fO~yl It~as munkas
csapat között történt véres verekedest hIggadt, bátor 
és katonás fellépése által beszüntetett, a verekedők 
által felgyujtással és agyonveréssel fenyegetett köz
séai lakosságot veszélyes helyzetéből megmentette, 
m~ly fellépésénél egyedül csak járőTtársa :lltal 
támogattatott., . I' " 

MOrJuj Júnos, ez. ől'me.~ter, IDlvel" a l\t~esz~ros Pah~e, 
szül. Hirschmann Juhanna, gyorSZIgetI lakosnőn 
1900. év november hó 17 -én éjjel elkövetett rabló
gyilkosság tettesét ügye~, le~emén~es és szakavatott 
nyomozással gyors~n kIderltette es a tettest a b~
szerzett bünjelekkel együtt az igazságszolgáltatas , 
kezébe juttatta. , 

Tokai János, csendőr, egy felfegyverkezett rablo-
nak hosszabb időn át tartott fáradságos nyomozás
sal történt kézrekerítése alkalmával örsparancsno-
kának nyújtott észszerű segédkezésért. . 

Nagy Sándor 1., ez. őrmester, Zank Kalman és 
Németh Károly, csendőrök, Alcsut községben 1991. 
év január hó 21-én d. u. 3/ 44 órakor kiütött tűz
eset alkalmá\'al, a vagyonmentés körül tanusított 
önfeláldozó, elszánt magatartásukért és eredményes 
működésükért. 
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Hause'f János, örsvezető és Hm'vath József III. 
csendőr, a Kovács Lajos hodosi lakoson 1900 á': 
~ál'czius hó 28-án elkövetett rablógyilkosság t~tte
~enek, n~gy buzgalommal, kitartó s fáradságot nem 
lsm~rő ugyes nyomozással eszközölt kidel'ítéséért. 

B:~ttlop fózsef, csendőr, a Szupi István lafeldi 
(StaJerorszag) lakoson 1900. év deczember hó 16·án 
elkövetett gyilkosság tettesének észszerű kitartó 
ügyes és fáradságos nyomozással eszközö'lt kidel'í~ 
téséért. 

VI. A csendőrkerületi parancsnokságok által 
nyilvánosan megdicsértettek : 

Az I. számu csendő'rkuiUetben : 

Kádá'l' Andnís és Fúbl:án Bénj'amin csendőrök 
egy tüzvész alkalmával tanusitott dicsé~'etes mükö~ 
désükért. 

Nagy !V1ikló~, őrmester és Dobos József, csendőr, 
egy gyuJtogatas és gyilkosság tetteseinek kideritése 
és elfogás áért. 

Virug István és Máté Pál, csendőrök, egy gyil
kosság tetteseinek kinyomozisiért. 

Szász And1'Ús és Keal lfflÍ1'ton, csendőrök, tizen
két rendbeli lopás feldel·ítése s a tettes és orgaz
dák elfogásáél't. 

Székely József, László Ferencz és SZUJC8 Péter, 
csenc1őrök, egy rablással párosult gyilkosság fel
derítése és a tettes kézl'ekerítéséért. 

Dénesi Gaspar, Imre LaJOS és Jj ors Márton, 
csendőrök, egy gyilkosság, gyilkossági kisérlet, va
gyonrongálás és gyujtogatás tettes ének kinyomo
zása és elfogásáért. 

Bi1'O Józse!, csendőr, egy gyilkosság felderítése 
és a tettes elfogásáért. 
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A II. számu csendőrkerúletben : 

SzepsiszentgyörO'yl Szilágyi. Gergely, százados 
szárnyparancsDok~ ~gy mUD~ás~ozg~lom, elfoj~ása 
czéljából összpontosItott 62 főnyI legenyseg vezeny
lete és a mozO'alom elfojtása körül tanusított 
körültekintő, szakavatott és dicséretre méltó mag a-
tartásáért. 

Hambach Ernő, Papp Sándo'r, Ritter Géza, Pállfy 
Gergely, Oláh Mihuly, Ujházi Júnos és Barabás 
Iq II úcz őrmesterek, Bútho'I'i János, Pál István és 
Kusza' Benedek, örsvezetők, a csendőrjelentkezők 
gyűjtése körül kifejtett tevékenységükért. 

Szádorf Ferencz, csendőr, egy 6 főből álló fel
fegyverkezett betörőbanda tagjainak elfogása körül 
tanusított ügyes és bátor magatartásáért. 

Kovúcs Buna Jozsef, őrmester, egy pénzlopási 
eset tetteseinek igen ügyes, körültekintő és lele
ményességgel párosult kiderítés e és a tetteseknek 
elfogásáért. 

Kovacsevic8 Milm'üd, csendőr, egy gyilkossági 
eset kiderítése és a tettes eknek az igazságszolgál
tatás kezébejuttatásáért. 

Bodonyi KÚ?'oly, őrmester, segédoktató az altiszti 
tanonczok kiképzése körül kifejtett szorgalma és 
fáradságot nem ismerő tevékenységeért. 

Onoeli Gyula, csendőr, egy tűzeset eloltásánál 
tanusított odaadós, dicséretes magatartásáért. 

Szlatki Púl, Ge?'old, Gergely őrmesterek, Ma,1,tini 
Mihúly, Patakfalvi Abel, Venczel Andrus, L1t.kllCs 
Fe1'encz, örsvezetők, Schutz Kristóf, Galan,bo8 
Má1'ton, D. Nagy József. Fodor Gyó'rgy, Fehér 
Nándor, Orbún Ferencz, Kardos SúndoT, Somogyi 
Janos, Horvllth GyOl'gy, Szabó Marton, Borsltny~ 
Menyhért, Osiki Ferencz, Mnc8i Jáno,q, Erdet 
Lúszló, Ve8zelinov Sebők, Schlecht Mihály, Gúl 
.luno8, Siakó'zi Lajo8, MU8za Júnos, Reiczek Mihály, 
Katona Béla, BereB József, Sári Júnos , László 
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Dániell Biró lm~'e, Tó"riik Lajos, Páll Antal, Kolo
fo"}' Bela, Kulcsa:r Ma'rton, Rasztik István Hubay 
Sa,!"dor, Ban.k Gy iirgy , Klein Jozsef, E?'dély/ Károly, 
Me8za?'os Karoly, . Majlát~ IstvfÍn, Baba Tivadar, 
Puhl Jakab,. Ko,,!acs Istvan I, Veres János, Jabuka 
Im:re, B.0gn'.Lr V~ncze, Buha József, Gaburjak János, 
Dan. Jozsef, B~d,! MózeB, Major József, Bandi 
Tam~s, Szkuba Jano8~, Burnagy 1l![arián, Széc8ényi 
A~be? t, II.a8~le?· Er,,!,o, , Mihaly Gyiirgy, Henning 
r!a.~1.Os, 08M~er ~ndras es Molnár Ferencz, csend
őrok, a ;eslCzabanyai munkásmozgalom alkalmából 
~ munk~sokkal szemben tanusított higgadt fellépés 
es szolga~a~ban tanusított, fáradságot nem ismerő 
magatal'tasert. 

.Balogh Imre őrmester, Kn'ch István, Stojanel 
S",m~n, lj!alogh ,JÚno.s, czimzetes őrmester, Győrei 
18tvan, orsvezető, Pall Antal, Kovacs Antal, Vm'ba 
18t~an, I[-ovac8 K,dona Ká?'oly, Be?'e8 Józ8ef, Miko-
8e~tCS Sltn~or, Bank György, Mi8ic8 Júno8, Szalóki 
Jo~s('f, Mthalecz. Istvan, Feszle?' Jozsej, VadáBz 
Karoly, Bro8ovszkt, Péter, Biro Imre, StOjiC8 Gybrgy, 
Kolofon. Belc:, Ra.~zt lk . lst,,!ltn, Kakucs MÚ1'fon, 
Mold~van Janos II. Zagon~ 18tvan, Suta Sebők, 
Oond~n .. Salamon, Kova('8 Mihály és Varga 18tván 

Öc!'endőrok, .Fercnc~ !erdinálld ~"őherczeg 
, cs. és kir. Fensegenek Pancsován és Román
Ecská~ tartózkodása alkalmával, a közbiztonság, 
rend es csend fentartása körül tanusított kiváló 
szolgálataikért. 

A . lll. számu c8elldő1'kerületben : 
Fényi I~tvan, ez. örsvezető és F. Nagy 18tván 

c~en,dőr, ~l.~el epy tűzvé~z továbbterjedésének meg~ 
gatla:sa korul erelyesen es ügyesen kÖzl'eműködtek. 

!Vemeth S~ml(,el, ~l'svezet~, ,Matyoka M/:húly, 
V",ncze And?'lls, Szabo Matyas es Molnúr I8tván 
c~endőrök, mivel a folyó évi ápl'ilis hóban a köz~ 
bIztonság föntal,tása érdekében lankadatlan ügy
buzgalmat kifejtve, igen eredményesen működtek. 

12 
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Kovács Sánd01', cz. őrmestel', Babulicz Pál, Öl'S
yezető, Péte?' Lajo8 és Ne/gy Géz,a, .őrme~terek" 
Simon Laj08, ez. őrmester, E8zeny,~ Lal.o8, és 
D. Szabó Súndor, örsvezetők, a legen:rség~ ~llo
lllány kiegészítése körül az év folyaman kIfeJtett 
eredményes tevékenység ért. 

A IV. számu, c8endőrkerületben: 
Hos8 János őrmester, Zavilla János, G1'aej 

Mihúly, gyalo~, Jandrók Má7'k, sc h nei,de?' Gcí,sp({r, 
Lénrirt JózsPj, ez. őrmester, Ma1'kste~n Bertalan, 
Goldner Jakab, Papp Km'oly, Ha7'8ányi Mátyl/8, 
Mutter AI/tal, G1'eis1'nger l1{átyús, Vanyóczky 
György, Jeremiás Júnos, Zaube7'er Je7'mniás, Somosi 
Ferencz, Péter Júnos, Hegedüs István, Bor08 Ignúcz, 
Kőriisi Elek, ez. örsvezető, Tuse?' Péter, Buber 
JU'n08 Besch Jrínos, Kotún Ferencz, Oselyov8zky 
18tvú1~, Becski Lipót, Pecsé?'i István, !fo;r;já# 
Mihály, csendőrök, az 1901. év?en" Ga~lezlab~,n 
meatartott hadayakorlatok folyaman tabon csendor 
mi~őségükben tanusított kiváló használhatóságuk, 
kitartásuk és megbizhatóságukért. 

Ruba Péter, esendől', mivel 1901 február 4-pn 
Hollóházán járőr társát, Kozmos Ggen'gy, esen~lőrt, 
midőn ez az égő házból egy gyermeket a bIztos 
haláltól megmentett, elszánt odaadással támogatta. 

llykovics Irén, őrmester, segédoktatói minőség
ben tanusított eredményes működéséért. 

G1'1bna Púl. csendőr. mivel a borsai örs ön kifo
gástalan magaviselete mellett több közbiztonsági 
zayart deritett ki. 

Firczflk János csendőr mivel a kőrösmezői örsün , , 
kifoaástalan maO'a,iselete mellett Í!!en eredménye-o I':> .. 

sen működött. 
Ujlaki Mihúly, csen(lől', mivel szÍLmos lopási ügy-' 

ben teljesített nyolllozások folyamán öl'sparancsDo ' 
kát lankadatlan ügybuzgalommal és fáradhatatlan 
kitartással támogatta. 

Gwrzó Pánfil, csendőr, mivel egy rejtélyes lll(ídun 
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elkövet?tt .. gyilkosság ü?yében vezetett nyomozás 
folyaman orsparanesnokat teljes odaadással támo
gatta. 
.. Bátori Lás~l~! csendőr, ~ivel egy betöréses lopás 
ugyében eszkozolt nyomozas folyamán örsparancB
nokát példaszerű ügybuzgalommal és odaadó kitar
táesal támogatta. 

Nagy Búlint, őrmester, Glodán Illés örs vezető 
Hata.za Mihuly, ez., örsvezető, Gáspá?' Gyula, LOVÚ8~ 
Istvan, Bor808 M~húly, Vaszlavil And'1'Ú8 csend
őrök, . a közbiztonsági szolgálat terén kifejt~tt tevé
kenységükért. 

Tóth J,ínos II., ől'mester, a legényséai állomány 
kiegés~ítése körül, jelentkezők gyűjtéseO által elért 
eredmenyért. 

Ternai Miklós, ez. őrmester, segédoktatói minő
ségben az oktatás terén buzgalommal és lelkiisme
retességgel teljesített eredményes működéséért. 

Pac,zanovs~ki Jakab, csendőr, egy rablógyilkosság 
tettesenek klderítése és elfogás a körül tanusított 
kiváló buzgalma s fáradhatatlan és eredményes 
müködéséért. 

Bucsi József, örsvezető, segédoktatói minőségben 
a próbacsendőrök oktatása körül buzO'alommal és 
lelkiismeretességgel teljesített eredmé~yes szolgá
latért. 

Vona József, őrmester, mivel a mult , év folyamán 
,a legénységi létszám kiegészitésének ügyét lelki
Ismeretesen és példaszerű szorgalommal támo
gatta. 

Az V. számu csendőrke7'ületben: 
Harai Tamá8, ez. őrmester, egy 655 korona kár

értékkel járt betöréses lopás tetteseinek 147 órán 
át folytatott fáradhatatlan, buzgó és ügyes nyomo
zás folyamán történt kiderítés e és a tettesek letar
t6ztatásáért. 

08iirnyi Józ8e!, örsvezető, segédoktatói minőség
ben a reá bizott legénységnek a gyakorlatokban 
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való eredményes kiképeztetéseért, nemkülönben a tan
osztály közgazdálkodásának dicséretes vezetéseért. 

Leitner Frigyes, őrmester, Táb01'szky István, 
Erdőfy Ferencz és Ladiczky János, örsvezető, cz. 
őrme'ster, a Messinger Samu, felsőszeli lakos ellen 
elkövetett rablógyilkossági kisérlet tettesének, fá
radságot nem ismerő buzgalommal teljesített nyo
mozás által · történt kiderítése és letartóztatásáért. 

Bo.qdán István örsvezető, az özvegy Bonyó J ó
zsefné szelőczei lakosnőn elkövetett gyilkosság tet
tesének szorgalommal és teljes odaadással vezetett 
nyomozás által történt kiderítése és letartóztatásáért. 

Porubcsán Gábor és Győrik .]anos csendőr, egy az 
erdőben eszméletlen állapotban talált nőnek önfel
áldozó, odaadó és gondos élesztgetés, illetve ápolás 
által, a biztos haláltól való megmentéseért. 

Pál István örsvezető, a galgóczi vásáron meg
jelent 3 rovott multú, veszélyes zsebtolvajnak ki
nyomozása és bátor és erélyes fellépésével történt 
letartóztatásáért. , 

Adám Ferencz csendőr, mivel a Bucs községben 
pusztított tűzvész alkalmával egy egyénnek a láng
ban álló házból történt kimentésénél járől'Vezetőjét 
hathatósan támogatta. 

Dan Férencz csendőr, 7 lopási és 1 jogtalan el
sajátítási esetnek 64 órán át teljesített fárasztó nyo
mozás által történt kiderítésénél és a tettesek le
tartóztatásánál való hathatós közreműködéseért. 

Reckert János őrmester, Szudi János és Kollár 
Mihflly örsvezető, - jelentkezők gyűjtése által - a 
legénységi létszám kiegészítése körül kifejtett tevé
kenységükért. 

Handl Ferencz csendőr, egy 655 korona kárérték
ben elkövetett betöréses lopás tetteseinek és orgaz
dájának 147 órán át folytatott fárasztó nyomozás 
által történt kiderítésénél való hathatós közremű
ködéseért. 

Szabó' Ggó'rgy és Ecker Károly csendőr, a Messin
ger Samu felső-szeli lakos ellen elkövetett rabló-

I 
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gyilkossági kisérlet tettesének kinyomozásánál és 
letartóztatásánál való hathatós közreműködéseért. 

Máz.i István cz .. őrmester, Bárberik Mihály, Gőgh 
a,u~zta.v és Szala~ Istvan csendőr, egy öngyilkos
sagI kisérletet elkövetett egyénen ügyesen és sike
resen eszközölt életmentési kisérletekért. 

A VI. számu csendőrkerületben : 
!Vagy Károly I. örsvezető, Pálfi Márton és Nagy 

Mthaly csendőrök, egy cselédekből szövetkezett tolvaj
banda által elkövetett több rendbeli lopásnak kide
rítése körül tanusított eredményes közreműködé
sükért. 

Németh Gyula és Sahján István csendőrök több 
rendbeli, mintegy 380 korona kárértékű lopásdak ki
derítése és a tetteseknek kézrekel'itése alkalmával 
tanusított hathatós közreműködésükért. 

Gch Ferencz próbacsendőr, egy rabszökevény el
fogása és az általa elkövetett több rendbeli betö
r~.s~.s lopásnak és lop~si kísérletnek kinyomozása 
korul tanusított eredmenyes közreműködéseért. 

. Fejes Miklós csendőr, mivel egy 285 főnyi ittas 
. u~.o~czcs.~p~t és egy 40 főnli ittas munkáscsapat 
kozott tortent vél'es verekedes megszüntetésénél s a 
verekedők által agyonvel'éssel s felgyújtással fenye
g~tett községi lakosságnak veszélyes helyzetéből tör
tent megmentéAénél, járőrvezetőjét katonás bátorság 
és elszántsággal támogatta. 

Kecze János csendőr, egy mblógyilkosság tettes é
nek gyors kiderítés e és a bűnjelek megszerzése kö
rül tanusított eredményes közreműködéseért. 

Simon Karoly őrmester, Mecserics Fe?'encz, Boca
k01' .János, Fentős Pál cz. őrmestel'ek, Bo1's István, 
Kapus J6zsef ez. örsvezetők, Domjdn József, Ozu
kor Imre, Móger Ignácz, Pál Gyih'gy, Pichler Ist
ván, Takács Janos III. és Kelemen J/mos II. csend
őrök, a közbiztonsági szolgálat terén tanusított ki
váló szorgalmuk, buzgó tevékenységük és eredményes 
működésükért. 
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• , - " , tY ilkosság tettesének, M'raz Istvan csendol, egy bY , al eszközölt 
ki t' f' dságos nyomozass 

buzgó, tar"o "s ara 't tt hathatós közreműködé -kiderítése kOl'ul tanuSIO 

seért. . t Tokai István, Kon-
HO'I'vath Antal ez. őrmes er, dő "'k az 1901. évi 

T ' i' F'l - Ferencz csen 10, 
dics rJ ozse es '/, ~ ,,' b dühöngött tűzvész 
április hó 10-én Vamos kozt~eg, en a tűz tovább terje-
lk lm , l a vagyonmen es es " d 

a a ava, " " "l k'~'t tt buzgo es el'e _ désének meggat,la~a, ~,or~ l eJ e 
-ményes közreműkodesükert. 

Vegyes közlemények. 
A szatmári bérg·yilkosság.* 

1. A bűntény. 

Szatmár-N émeti sz. kir. város határában elte~ülő. ré
ten - az úgynevezett Dezső-legelőn -,a várostol ~t~~i 

4 kilométernyire, Papp Elemel' gym~as 
egy , G la udval'i földbirtokos 17 eves fia, 
tanulo, ~app YUb h' 19' délelőtt meggyilkolva 1899. én novem er o -en 

találtatott. 'B 'l eggyil-A hullát Boczán Lászlóne, - Papp e a, am, 
kolt testvérbátyánál szolgáló ~éresné - f~,dez~e f~l~e~~~ 
dőn 1899. évi november ho 19-én, ~l~na ' . , . 
Márton község határában fekvő tanyaJarol Szatmal'la 

indult. , 'a va' ros irányában elterülő ré-A bél'esne ugyams l' , 
tet átszelő úton haladva, a tanyától pár száz epes-

. . d" erinti-'* A büntény nyomozása chronohgus - l o ?z, lek. 
'l 'a nyomozasl cse sorrendben van targya va, vagYIs , . 

mények leirása a nyomozás sorrendJében van ~a~,tvaén e. 
A dillt betűkkel nyomtatott részek a gyanukorülm y 

ket tüntetik föl. 

I 
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nyIre, a gyepen egy embert látott. elterülve, kinek 
feje vél'es volt. 

Azon hiszemben, hogy az illető ittas és különben 
is sietős lévén az útja, a nélkül hogy a fűben moz

' dulatlanul fekvő emberrel törődött volna, 8zatmána 
ment, hol dolgát elvégezvén, aznap délelőtt 112 9 óra 
körül férjével együtt - kivel Szatmárott ta:lálko
l'Iott, - tanyai lakásukra visszaindultak. Utköz
ben elmesélte férjének észleletét és miután ez a 
tanyáról a rendes országúton jött be Szatmárra, 
tehát azon bizonyos férfit nem láthatta, mindketten 
a réti úton tértek haza és a fent leirt helyen a Bo
czánné által már látott alakot még mindig a földön 
fekve találták. 

Ekkor rosszat sejtve, azon alakot megvizsgálták, 
kiben a legnagyobb rémületükre, uruknak, Papp 
Bélának testvéröcscsére: Elemérre ismel'tek, kinek 
feje homlokán át volt lőve és a hulla mellett nagy 
vértócsában nagyobb mennyiségű agyvelő volt lát
ható. 

Boczán László és neje a látványtól megborzadva, 
Papp Bélát értesítendő, annak a közelében fekvő 
tanyájára akartak menni, alig tettek azonban vagy 
60 lépést, midőn a tanyál'ól egy négyes fogatot lát
tak velük szembe jönni, melyben gazdájuk fogatára 
ismertek. Erre a fogatot, melyben Papp Béla ült 
nejével, bevárták és azt megállítva jelentették, hogy 
a réten egy ember fekszik, kinek feje véres, azt 
azonban hogy kicsoda az illető, nem mondották, 
nehogy urnkat, de különösen ennek nejét nagyon 
megjjesszék. 

Papp Béla erre meghagyta kocsisának, hogy hajt
son oda és nézze meg, nem-e ismel'i az illetőt? 
A kocsis erre mintegy 5-6 lél)ésnyire az alakhoz 
hajtott és a bakról leszállva pár lépést tett feléje, 
de alig hogy azt jobban szemügyre vette, látta hogy 
az Papp E lemér. 

Pitpp Béla a koc$iból fól kivehelte a hullát és 
noha a ~eje is k~jelentette., hogya fé1'fi melle,tt fekv ő 
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kalap Elemér kalapja, csak akkor ,szállott le ~ ko: 
csi'l' Ó l, midőn kocsisa jelentette, neh, hogy az ~lleto 
öcscse Elemér, ki Illeg van gytlko~va. , 

Papp Béla és neje, erre, a "h:?-llat :negtekmtették, 
de alig 2-3 pe1'czny~ ott ~dozes -u~an P~pp Gyul~ 
(Béla apja) nagybirtokoshoz Udvan,ba hajtattak, kI
nek Papp Béla az eset körülményeIt elmon,~otta, 

Papp Béla ezután, n,ejét vissz~hagyva, apJaval k~
csin ismét a helyszmere ment es annak meghagya
sából (1899 november hó 19-én) délelőtt 1/2 Ll óra. 
tájban a szatmári rendőrséget a véres esetről lovas 
küldöncz által levélben értesítette. 

Ezen értesítés alapján aznap délután 1 óra körül 
a rendőrség részéről egy ren~ő~tiszt ,m~gfelelő sz~mú 
rendőrlegénységgel, a helyszmere kIszallott, egYlde· 
jülea a szatmári szolgabirói hivatal s az ott állo
más~zó csendőr-örsparancsnokság is tudósíttatott, 
minek folytán a csendőrség l'észéről - az örsparancs
nok szolg~latban lévén - Madarasi József örsvezető 
és Gallow Ambrus csendőrből állott járőr lett azon-
nal nyomozó s,z,olgálatba kiv~z?nyelve" ' 
Midőn ezen Jarőr a helyszmere megerkezett, mar 

ott találta a rendőrség embereit, kik nem l'ég előt
tük érkeztek oda, valamint Papp Gyulát és fiát Bé-
lát is. Mindenekelőtt a hp,lyszini szemle foganatosittatott 
a következő eredménynyel : 

A hulla Szent-Márton község határában Papp Béla. 
tanyájától 675 lépésnyire hanyatt fekvő helyzetbe~ 
találtatott, jobb lába a térdben kissé meg volt haJ
lítva a bal homlokcsonton lőtt seb volt látható, a , bőr a puskaportól be volt feketítve, bal szemöldöke 
a. fegyver kilövelő lángjától teljesen le volt per
zselve, feje nagy vértócsában feküdt, a mely melle~t 
nagyobb mennyiségű agyvelő is volt láthato, 
A. hullától mintegy 1 méternyire egy sétapálcza és 
a meggyilkolt kalapja hevert. A meggyilkoltnál eg! 
darab zsebóra lánczczal, egy aranygyűrű, egy SZl

varka-tárcza és szipka, egy kés és egy kis jegyző-
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könyvecske találtatott, miből következtetni lehetett 
hogy p,!PP Elemér nem rablási sZfLndékból öletett meg: 

Ezutan a hulla kÖl'llyezete vizsgáltatott át aggódó 
gonddal, ~z~nban sem a helyszinén, sem annak kö
zelé?en bunJ~l, va~y oly tárgy, a melyekből magára 
a bűntény reszleteue, vagy a tettesek kilétére kö
vetkeztetni lehetett volna, nem találtatott. 

A rendőrség kiküldött jei, habár a hetyszinén fegy
~.er n.em volt felfedezhető, az eset kÖl'ülményeiből 
onpy}lk?8sá9?t .~llapít~ttak meg, miről még a hely
szmen Jegyzőkonyv vetetett fel melyet a jelen volt 
járőr is aláírt.* ' 
Ez~k után a hullánál talált tárgyak Papp Gyulá

nak atadattak s annak kérelmére a hulla elszállí
tása is e~gedélye~tetett, ~~ne~ folytán az - Papp 
Béla egyIk szekeren - a kozeh Oppenheim-tanyára 
Papp Bélához szállíttatott. ~ 

Ezzel aztán a hivatalos eljárás is befejeztetett és 
a rendőrség, valamint a járőr haza mentek. 
~övid idő mulva megjelent a helyszinén dr. Muhy 

ZSlg~ond, sZ,atmári körorvos is, ki a hullát alaposan 
~.egvlz.sgalvan,. ~egállapitotta, hogy abaI fültő mö
gO,tt hatul a fej es nyak között még egy lőseb van 
mlál~al, az öngyilkosság kizártnak és bűntény jelen: 
ségel latszottak fenforogni. 

Az ~rvo? erről jegyzőkönyvet vett fel és azt a 
bonczVlzsgalat elrendelése végett 1899, évi novem
?er hó 19-én a szatmári kir. törvényszéknek beter
Jesztette. 

Teutschlander Hugó őrmester, - a szatmári örs pa
rancsnoka - az 1899 november hó 19·én este 6 órakor 
bevonult, járőr jelentéséből értesülvén a történtek
:ől és alTól, hogy a l'en,dőrség által öngyilkosság 
allapfttatott meg, még mIelőtt a szatmári körorvos 
leletéről értesült volna, azon körülményből, hogy a 
helyszinén lőfegyver egyáltalán nem találtatott, de 
az a.dott kÖ1'ülményekből iingyilkos,ság elkövetésh'e 

1< .A. járőr ezen eljárása, a szolgálati utasitás 7. §. ér
telmében helytelen volt. 
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()kuerli,e�� következtetni sem leheteU, az öngyilkos· 
�ág tényálladókát bobizoDyítottnak és így elfogad
hat6nak nem találta, miért is 1899 november b6 
19·én esto 7 órakor a nyomozás behatóbb teljcsítAse 
czéljáb61 a már künt járt járört újb61 kivezényelte 
és rö\'id idő moh-fl maga. is 8. próhacsendörrel II 

járőr utlÍn indult. 
'l1eutschliinder őrmester azna.p éjjel Udvari ba meg

érkezvén, az elhunyt a.pjától értesült a körül'vos 
vizRgálatú,oak eredményéről és tőle, valamint ffiQ
uyétöl (Papp Béla nejétől) beszélgetés közben több 
oly részletet tudott meg, melyek arra engedtek kö
vetkeztetni, hoyy Papp Ele1nér cgy élete ellen irrt· 
nyula rendueus (js8zeeskUvésnek lett aldozafa. 

Eme feltevést azonban ogy előre csak Ilagyon iR 
bomí�lyos adatok támogat ták, melyek móg koránt
sem voltak alkalmasak arra, bogy a nyomozást meg
határozott id,nyba, főlcg mcghatározott szcmélyek 
ellen tereljék, de összességükben mégis elegendők 
voltak a gyanakvó, nlinden körülményt mérlegelő, 
körültekintö nyomozó közegben a gyanut felébrel:l:il
teni. gzen gyanuokokra a későbbiekben még rá· 
térünk. 

A �zatmÍ\ri körorvos jelentése folytílll 18!J{l 110-
yember hó ::!O·án délután 1 órakor ll, helyszinére 
megérkeztek a szatmári kir. törvényszék kiküldött
jei : a vizHgáMbiró kót orvossal, ezenkí\'ül Szatmár 
sz . királyi városának főkapitlÍnya és a sr.atmári já.
rás főszolgabirája a boncl:vizsgalat eszköz ló se "égett. 

Az orvosok tüzetes meg\'izsgálás után mogállapí
tották, hogy a halál oka lövési sebrészek által oko
zott agyl'onosolás, mely egy 12 mm kaliber/i forga
piufol.l.Jból ide(Jtm kiz altal tett ket löves által, 
melynek mindegyike hnltilthOl:ó volt, idézte lett elö. 

Az első lövés halulról és közvetetlen kiizelből a 
bal fül mögött, a másik ugyancsak közvetetlen klJ
.�elböl a bal szemöldök felett a homlokba lett irá· 
nyítva, utóbbi már akkor, mikor al'. áldozat é,lotte
lenűl a földön elterült. 

• 

\ 

• 
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A test merevsége és a mutatkozó hullafoltokból 
AZ orvosok �rra következtctte,k, hogy a halál a bon

� czolás .megeJtése előtt 48 óraval, vagyis november 
ho lB-an deluian 4 6 ora közt következhetett be A bonczolás alkalmával a hulla fejében az eg;ik 12 mm átmérőjű ólom lövedék feltaláltatott. Eozen Jövedék a homlokcsonton áthatott és a bör alatt megakadt. A golyó mint bűnjel lefoglaltatott és 
a rendőrségnek adatott át a nyomozáfi fogannto!>itás/\. czéljúból. A vizsgálóbiró a járőr előtt kijelentette volt, hogy a nyomozús keresztülvitelére _ az 
6 vezetése alatt .

. - a szatD?-ári rendlSrség van hivatva, mert a buntett várOSI területen lett elkövet ve, 
ba azonban a nyomok a csendőrség felügyelte terütetr.e vez.etnek, . erről az. örsparn.ncsnoksngot értesi. 
tem f0I?Ja. l\flllthogy IJykéP. a csendőrség jelen
léte szukségtelenné vált, a Járől'ök öl'sükre bevo
nultak. 

�ár a szatmári csendőr�ég .ilykép a felelősségtől 
teljesen ment és szolgálati elJárás ra kötelezve nem 
volt. mé�is 'l'eutschlander őrmester, csupán c8ak 
szolgálati buzgalomból és mély kötelességérzettöl 
áthatva, saját kezdeményezésére, november hó 22-én 
a szatmári szolgabirói ruvataltól a. nyomozás meg
indíthatásnra felliivást eszközölt ki magának és an
nak birtokában a nyomozást önállóan, a birói nyo
mozástól teljesen függetlenül, meg is kezdte. 

II. II nyomozás. 
Az őrmester már akkor, midőn november bó UJ-én 

először a helyszinén járt, a meggyilkolt apjától, 
Papp Gyulától értesült, hogy 1899 junius havá.ban 
N.-]{árolyban feladott névtelen levelet kapott,mely
ben arra ngyelmeztcttók, hogy ,jól vigyázzon magára 
és gyermekeire, mert nemsokára. az egész családot 
kiirtják. 

A következő bónapban Horváth János ügyvéd és 
udvari földbirtokos - a Papp család bizalmasa. 
Kloin Ignácz aláirással Szatmárott feladott levelet 
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kapott, melyben felkérték, hogr figrelm~ztesse P~~p 
Gyulát, hogy vigyázzon maga;a es fiaIra -: .külo
nösen a huszár-tisztre (Papp Bela), mert napJa! meg 
vannak számlálva. 

Papp Gyula az első levelet fe~mutatta Horváth 
J ános ügyvédnek és tőle kért tanacsot, de ez a le
velet ezéItalan fenyegetésnek tar,t, án, . ~zt t.anácsolta? 
hogy mitse tegyen, mert a level fróJat klpuhatolnl 
úgy sem sikerülne. 
Midőn azonban Horváth a második fenyegetö le-

velet kézhez kapta, azt nyomban közö~te Papp Gyu
lával éH most már arra kél'te, hogy Jelentse fel a 
dolgot a szatmári rendőrségnél, a mit ő meg is 
tett, de a levelek névtelen il'ója (Klein álnév volt) 
utáni nyomozás eredménytelen maradt. 

Teutschlander őrmester még azt is megtudta Papp 
Gyulától, hogy 1899 szeptember hó 28-án este isme
retlen tettes Béla fiának «Lili)) nevű hátas lovát fel
nyergelvén és felkantál'ozván, fiának Szent-Márton 
község határában fekvő tanyájabeli istállójából ki
lopta és fiához Elemérbez Szatmárra vezette azon 
izenettel, hogy a lovat Béla bátyja küldi, kérve öt, hogy 
rögtön lovago/jon haza, mert anyja sulyo8 beteg. 

Elemér erre azonnal haza lovagolt, útközben azon
ban a szent-mártoni határban - Szatmártól mintegy 
21/2 kilométernyire - az út mentén levő bokrokból 
hÜ'telen egy ismeretlen, napszámosn ak látszó, gubás 
ember ugrott ki és öt a lóról lehúzni akarta. 
Ekközben azonban Szatmár felöl kocsizöl'gés hallat- . 
szott, mire a támadó megugrott. Elemér a nagy 
ijjedtségtöl felindulva, este 1129 óra tájban érkezet, 
testvérbátyja tanyájára, kit nejével együtt az ud· 
val'on sétálva talált. Ezek csudálkozva kérdezték 
kijövetele czélját, mire aztán elmondta a történte· 
ket .. Papp Béla és neje kijelentették, hogy ők 
senkIt sem küldtek be hozzá és bátyja felháborodva 
a merényleten, vadászfegyverét magához véve, Zsol· 
dics Mihály nevű juhászával azonnal a helyszínére 
sietett, megtudandó, hogy ki lehetett a támadó? 

l ~) 

A támadó utáni keresés aZl"'lnb n er dm' . 
maradt, 

Elemér az éjjelt bátyjánál töltötte é~ a Ylmd'!:ls 
bában hált. 

Alighogy azonban pihenőre t 'l,tt'k • Ina I pp 
Béláné iszonyu kiáltásokat hallott II venclé.g'~ b' -
ban, mire alvó férjét felköltötte é:: felkérte, menjen 
be a szobába és tudja meg, mi a ba.j. férje aZl1Ub}ll 

erre azt mondta, hogy Elemér bi~ollyara almtlb , 
kiabál. 
Midőn azonban a sikoltás i::métlódött é:: mo"t 

~ár EI~mér I hangja is kh-ebetö ,olt, férje lám
pat gyUjtott es a szobaleánynval é' nejé,el bement 
Ele~érhez, ki. rémülten feküdt ágyában. A. szoba 
egyIk ab,laka nYl!"a ,olt s azon bidegen fujt be a ::zél. 

Elemel' .e~eselte, hogy hallotta a mint ,alaki az 
a?lakot kmyItotta és látta a mint eay alak a ~zo
~~ba ~ász~~t, ,ezért ki,áltott segit égé~t, Rijelent;tte 

gy o a tortentek utan semmi e'etre ~em d' 
szobában. ::> mara a 

vafaty,ia:.Z kinev.ette őt, felhozván, hogy az ablak 
oSZ?,nu eg nyltva maradt azt cso k dt -

Elemér csak képzelődik D~ ekkor 1? oki a, a, szel, 
bozzájárult h .. . " neJe .ansa2'ára 
vessenek " ogy ocscse ~eszere az ö ~zobájukhan 
~'.I: li. agyat, bar ezt eleznte ellenezte mand 

B1J<ne " nem szabad gyávának lenni' van, a 
Elemel' ezen incidens után ' . 

~?csiján Szatmárra visClzame ma,..-nap, r~ggel .bátyja 
torténteket kö "It E - nt es szallasad61val a 
haza menni ~~a e'err rre .. ez~k" megiiltották neki 
felh ivást, vagy a:ok k:cs~~~e~t:l ~~m ka~ irásbeli 

Papp Gyula fiától B 'l' ro Jonnek erte. 
u~yanily. Jrtelemben' ha:á~~~~t~~esulvÉn ,az e~etrő], 
zolte, sZIgoruan utasítván "t Sk ezt fia 'al IS ko-

Papp Gyula az esetet k-o., anna betartá a irá t 
barátaival is kik a b ozolte még rokonah'&' é . 
féle tanácsot' nem :gfakan a_teendt3 re néz e semmi
goztatta, hogy az egéIJz ~1J~~la fia pedig valtig han
melyet egy arczátlan e _ k egy gcnomha élc:: lehet 

gyen engedhetett meg magának 
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es lebeszélte őt a hivatalos eljá'rás igenybevételétől, 
minélfogva az tényleg mellőztetett is., , 

A névtelen levelek és a fentebb lent - bar ered
ménytelen - támadás a nyomozó őr~ester,he~ ~,zon 
feltevést keltette, hogy Papp Elemel' valoszmuleg 
egy már régebben tervezett bűntény áldozata lett, 
melynek végrehajtása már szeptember 28-án meg
kiséreltetett és hogy az akkor is csak közbejött aka
dály által hiusult meg. 

De mi lehetett a bűntény indító oka? 
Miután a hulla ki nem fosztatott és igy rabló

gyilkosság tényálladéka fenn nem forgott, Teutsch
Hinder őrmester a tett elkó'vetése ?"ugójat boszu művé
nek ta1·tottaés eleinte a nyomozást ilyil'ányban vezette. 

A puhatolódzások azonban ezen feltevést meg
czáfolni látszottak, mert Papp Elemér igen jó maga
visel~tü és jellemes ifju volt, ki ezen jó tulajdon
ságainál fogva úgy hozzátartozói, mint iskolatársai 
és barátai, de a cselédség köl'ében is általános nép
szerüségnek örvendett, ki viselkedése és cselekedetei 
által nem szolgáltatott senkinek sem okot gyülöletre, 
főkép oly fokban, hogy az illető vele szemben még 
gyilkosságra is vetemedjék. 

Ha tehát a tett nem boszuból lett elkövetve, mi 
lehetett a gyilkosság indító oka és ki lehetett a 
gyilkos? 

Ezen kérdések mélyaggodalommal töltötték el a 
nyomozást vezető őrmestert, ki azonban erősen fel
tette magában, hogy nem csügged és szivós kitar
tással látott hozzá a rejtély felderitéséhez. 

Az őrmester a részletes kutatásokat a helyszinén, 
vagyis Papp Béla tanyáján kezdte meg. Már a 
november 20-án általa eszközölt hulla vizsgálásánál 
megállapította azt, hogy Papp Elemér Szatmárr?l 
gyalog jött a gyilkosság szinhelyéig, még pedI~ 
eleinte az országuton, aztán onnan letérve a rÖVI
debb réti uton, mely Papp Béla tany áj ához vezetett. 
Hogy gyalog jött az áldozat, bizonyították sáros 
czipője és felhajtott nadrágszárain lévő sárfolt ok. 
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M1'nő czélból~ ö'nként vagy kinek hivasára mehe
tett Papp El.em,~r haz:ulról bátyj((hoz, holott ez sziilel 
enged~lye nelkul neh a fentiek szerint 8ziqo'ruan mPfJ 
volt hltva 7 '. 

,Az őrm~ster" ?ogy magát a követendő irányl'll. 
n~zve némIleg taJékoztassa, mindenekelőtt egyenkint 
kIkérde~te .Papp Béla összes cselédségét alTa nézve 
hogy kl I?-It tu~ az esetről és ki-ki hol tal.tózko~ 
dott a ~y~k.ossag elkövetésekor, vagyis nov. 18-~ín 
a délutam, Illetve az esti órákban') A " 
l , l k' l ' . z osszes cse-
ee e Igazo tak alibiJ'üket külo"no"s gya 'l 

d tt ' nura egyI \: 
sem a o okot, a tett elkövetésére né ' 
ldkérdezettek k" "l -I! l 'l' " zve p edIg a , ,o,zu le VI agosltast vagy a leO"cseké-
lyebb utbu:.gazItast senki sem adott. o 

Teutschlander őrmester még november hó 19 ' 
~~p~ .?y~1la házánál, annak menyétől, Papp Bélá~~~ 
jébe~ ~:~t, hogy neve~~tt és férje a gyilkosság ide
délután 4_'[/05lta~ tat~:YbaJukoné' mert november 18-án 

2 ora aj an n O"yes t t 
kocsis a Puskás János volt ÓO khoga on, melynek 
h B ' , , , s goru oz Pa,pp J' , 
,~z atIz-Vasvaraba hajtatt k h '" an?s

taJt tértek vissza ta ,. k. a , , onna~ eJfel: 12 ora 
, nyaJu la, meg pedIg p B'l 

parancsara nem az orszá t l app e a 
volt, hanem a réte 't gu on, me y akkortájt sáros 

Al' n a . 
19 haladhattak pár sz' lé' , 

a két első ló te 'l' . tt ,az pest, mIdőn egyszerre 
, l eugI o es nyuatala k d 'k IDn'e a kocsis kö "lt k' t ,.., n o III ezdett 

ban, a kocsitól ~i:t: -mIve a hold,vilá~os éjszaká~ 
beri alakot l' t tt gy 0-15 lépeslJyue egy em-, 
Ü~őket is :figy~~ez:etf:e~~n fekve, ~il'e a kocsiban 
tessel, hogy az illet" -' Papp Bela azon k1j'elen
nak, hogy h"jts(Jn o t~~~zeg, lIIeg1!a1'ancsolta h:ocsistt
~l~laladtak, latták, ho abb. A, llll~t az ~lak mellett 
ttelve, '/I n embe?' lehe/: l~~' kll~to 'nthaza,~ja után 
messze tőle a fölll" h a, ogy kalapJa is nem 
az illetőt fel nem?n eh v er, de a holdvilág daczára 

A Ismer ették 
. nyomozó őrmesterb . , 

g~Őzőaés vert ö . en mar ekkor azon meO"-
vldéki egyén kö;~t~::r' hl ogy a gyilkosságot ne~ 

e e, ennek folytán különös 



192 

<Yonddal iparkodott a nyomokat a Papp család 
hozzátal'tozóiban és nevezetesen annak cselédségénél 
feltalálni. 

Papp Béla cselédei közül különös figyelmet kel-
tett Zsoldics MikitlyJ ki nála mint juhász volt alkal
mazva. Ezen egyén mint kiizárfalmu, a csendőrség 
részéről két izben elkiivetett gyilkosság gyanuja és 
o1'vIJadászat miatt is már régóta megfigyelés alatt 
állott és általabun a közbiztonságra nézve veszélyes
nek tartatott. 

Ezen egyénről úgy mú~tjánál, mint különösen 
jelleménél fogva bármily bűntény elkövetés ét fel 
lehetett tételezni, ezért kikél'dezése különös gond
dal foganatosíttatott, de miután a bűntény elköve
iésekor hollétét ép ura Papp Béla által igazolta és 
irányában positiv gyanuokok fel nem merültek, 
őrizet alá vétele nem volt foganatosítható; de azért 
ennek daczára családjával együtt a legéberebb figye
lemmel kisértetett, úgy ő mint családja több izben 
részletesen kikérdeztetett, mindamellett ellene az 
esettel összefüggő gyanuokok nem voltak megálla
píthatók. A nála egy alkalommal feltünés nélkül 
foganatosított házmotozás alkalmával ágyában el
rejtve egy 12 ?/1fm kal,berü forgópisztoly laZultatott, 
mely azonban már régóta hasznavehetetlen volt. 

Az őrmester látva azt, hogy ezen irányban leg
alább egyelőre nyomon nem haladhat, a puhatolást 
szélesebb körre kivánta kiterjeszteni, mire nézve őt 
egy különös rejtélyes lelet is ösztökélte. 

Ugyanis Papp Elemérnél a többiek közt egy 
zsebkönyvecske (Notez) is találtatott, mely annak 
idején apjának lett kiszolgáltatva. Az őrmester ezen 
notezt átvizsgálta és azt tapasztalta, hogy az az 
elhunyt által csinos kézirással, nagy gonddal és 
tisztán volt vezetve, a zsebkönyv közepe táján azon
ban - hol a lapok még iratlanok voltak - feltünő 
nagy betükkel és kuszáltan ezen bejegyzés volt 
olvasható: 

«Papp Zoltán Petőfi utcza 42.)) 

• 

r 

1 !)3 

, ~.z ~rmestert ezen bejegyzés különösen érdekelte 
~s onkentelenül kérdezte önmag[~tól, llliért és mikor 
Irha~ta a_z elhu~yt e~en bejogyzést, holott Pa 
~,ol~annal~ - ln nekI unokabátyj<t volt - lakás~1 
Jbol lsmer~e, és ne,~ lehe~-e az okozati összefüO"O"és-

en magaval a Jmnténynyel is? bb 

Ps:pp Elemér akkor, midőn a czimet l'eszkető kéz
~el uta, nagyon meg lehetett ijed \'e VatT naO" on 
Izgatott , lehetett, mít azon körüllllén'y isok 9t

y 
tt 

hoO"y mal' a l" l. t ·· 'l nUSI ° , 
5 Z e so ue une letört az írónnak heO"y , 

azon tul k~ttősen látszottak a voná.sol\:. b e es 
. Hogy Jnthatott tehát il:v kedélyállapotLa és mi 
Izgathatta fel ö t annyira? . . 

Az őrmester Papp Zoltánt kit k "1" b ' ly . t l' ,ll on en szeme-
b 
,~sen ls~er, e eg érdekesnek találta hogy vele 
ovebben foglalkozzék. ' 
!r:PP G!/u,'ri,-tól értesült, hogy unokaöcscse Zoltán 

m~I" ~vek ota ,z,lalt anyagi viszol/yok kozt él. Az 
elozo evekben h?napokon át tartózkodott nála, segéd. 
~ez;e a gazda~a.gban, de mert kevésRé yolt használ. 
, a~o, a sza~illan folyammérnökségnél szerzett neki 
alla~t. Ott IS azonban csak egy évig tartott ki, azóta 
pedIg . ugy~~cs~k S~atn;árott az első magyar általá
nos blztosl~o-tarsasagnal ügynökösködött. 

,1899 . ~áJ U~ havá.?an új ból felkereste őt Zoltán, 
ke,r~,e zIlaIt VIszonyaIt rendezni. de ő ezt megtagadta. 
Ke~obb azo.nba~ megsajnálta őt és csalcídjára való 
tek:ntettel. lsmet magához vette, csalá.i!j a azonban 
tovabbra IS Szatmárott maradt. Daczára azonban a 
8~k figyelmeztetésnek, Zoltán nem változtatta mea 
konnyelmü t.ermészetét, mel't a mlll1ká.t nem sze~ 
rette, annfll lJIkr(bb U tivornyazást és ott a hol csak 
le}1etett megká,~·OS,í~o~ta őt. p" ~iatt sajnálatára, 
kenyte!en volt ot uJbol elbocsajtam. 

Zoltan tőle eltávozván, Béla fiánál huzta meO" 
magát, ki úgy az ő, mint családj únak ellátásáról 
gondoskodott, sőt még fogatot is tartott neki. 
, Te,ut~chlander őrmester ezek után Papp Béla cse

ledsegenek részletes kikérdezéséhez fogott, hogy 

1~ 
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ezeknek vallomásából találja meg a nyomozás helyes 
irán~át és fonalát., miután azon meggyőződés vert 
bel1I;e gyökeret, hogy a gyilkos csakis a Papp csa
lád viszolH'aiyal ismerős egyén lehetett, tehát a 
tettes oks~erüen leginkább a család alkalmazott jai 
közt volt keresendő. 

A cselédség közül: Ba?'abáll Lrisz ló, - Papp Béla 
gazdája, - 1899 november 25-én előadta, hogy Papp 
Béla, Elemér és Zoltán igen jó vü;zonyban éltek 
egymással, szerették egymást, perpatvart köztük 
sohasem észlelt, 

Papp Zoltánt csak 1899 junius hó óta ismel'i, 
mert ekkor kezdett Papp Béla tanyájára járni, eleinte 
O'yérebben, később azonban minu sűrübben, végre 
~il1l1ennapos lett a tanyán, segédkezett a gazdasú'g
ban és icien gyakran járt be luával kocsin SzablJál'l'a 
és másfelé is. Papp Zoltán kocsisát és lovait, úgy
szintén Papp Zoltánnak Szatmárott élő családját is 
Papp Béla tartotta ki részint készpénzzel, részint 
mezei terménvekkeL 

t. 99 noYe~ber hó 17 -én Pa pp Zoltán a tanyáll 
tartózkodott, 18-án reggel Papp Bélával együtt annak 
kocc;ijáu Szatmána hajtattak_ Papp Zoltán csak 
19-én délután 112'5 órakor jött újból a tanyára, tehát 
a gyilkosság i<lejében nem volt ott. 

PU8h-tlS Janos, - Papp Béla llal'átlés kocsisa, - elő
adta, hogy IS!)!', évi november hó l8-án reggel Papp 
Bélát és Papp Zoltánt 8zatrnál'l'a vitte kocsin és 
ura parallcsára anyósa: N agy László alispíumé 
udvarába hajtutt, Papp Béla és Zoltán együttel-ien 
a váro!':bn mentek, honnan ura úgy egy óra mulva 
egyedül jött vissza, hement anY"lsához, de onnét 
csakhamar fl tanyára visszahajtatott. hová délelőtt 
10 óra tájt érkeztek meg, Délután 1 / 25 órakor Papp 
Bélát és nejét Batiz-Vasy,iriba "itte PallP Jánoshoz, 
honnall éj fél körül érkeztek "issza a tanvára, 

Tprti útjukban a réten fekvő ember feltalálásá
nak ]-öriUményeit ép úgy adta, elő, mint azt Papp 
Béláné az őrmesternpk máj' előzőleg elmondta volt. 

1!J5 

Végső fflihaly - Papp Béla kondása - előadta 
hog~ ura 1899.nove~lJ~l' 18-án délután 3 óra tájt sokat 
beszelt ZsoldICS l\lIhalylyal de hoO'y mit l 'It 
vele, nem tudja. 'b )esze 

/ Az őrmester eze~ nyomozás alkalnHíval mpO'álla
~Itotta, hogy a Uy~lkosság szinhelyén falalt sltabot 

a,pp ZO,ltannah: kepe,zt~ t,ula;'donrd, mit különben 
ez ne~ IS ta,g~dott, alhtvan, hogy azon botot Pa 
~lllemer egl sZlvar],a tárcza ellenében tőle elc~erélf; 
l etve elkel'te. ' 

,~Ii,ut~~, ily kéP., a nyomozó őrmester a ilkossáo' 
e~?~tl lClobcn ~ozvetlenül történtekre né~~e eléO'O'~ 
t~Je~oz,ta, lll~g~t, ,a puhatolódzást azon körülmZ;;' 
t:,szt~zasara IranyItotta, hogy 1899 szeptember 28-á~ 
kl VIhette be az el,hunythoz a Lili ncvü lovat és ki 
lehetett a~on gubas ember, ki őt a lóról lehuzni 
akarta" 1!,/l.U(fI,~~ ezen esemény a kesőbbi gyilkossáqgal 
o~'ozah ossze.(uggcs ben latszott lenni és a,,; ak)..-orl: 
tamad6 a f!y~1l108 ~zemélyével azonos lehetett. 
. ,~~st ,mal: hat[trozot~ formáhan felvettetett azon 
~e~des IS, kt?lek fIllott e?'dekében Papp Ele?1lh' meg
ulese, me?'t azon feltevés, hogy nevezett boszunak 
es.et,t ,,!olna ttldozatlll, a beszerzett adatok alapján 
valoszllwtlennek látszott. 

A.. puhatolások lS9~) november 2G-<Ín Yették kez
detuk~t Pal~p péla tanyáján, lllelynek istállójából 
ugyams a 10 Jnvezettetett. 
. ~i,után mi~lde?- jel arra vallott, hO,gy cl lovat 
csakM a hel.yz v'~szo~,yokkal teljes"n ismerős egyén 
Ilezethetie h a tanyaról, a nélkül hoO'y annak ki
vezet~sét b~l'l~i ~s ~SZl'eYe,tte voh~a é~ kinek Papp 
Elemel' lak,asat IS lsmerm~ kellett, ug-yanazért a 
-?app Elemel' személye ell em támadás elkövetésével 
lllet~~, anm~k, bŰlll:észességével csakis Papp Bél~ 
tan:raJan. la~? .. egyenek voltak, okszel'üen gyanusít
hatok, kIk kozott volt most mar a o'yilkos is kere-
f>endő n. 

~z ?rmester erre nézve m~gál~al)ította, hogy Papp 
Bela OSSze8 cseled8ége~ Janh M~húly gulyas és Zsol-

13* 
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dics Mihály juh1l8Z kivételével, a kádeses napol! 
(1899 szeptember 2~-án) w'uk JJn?'allcsara este 7-től 
fél 9 órulg a magtcwban dulgoztak. . 

Megállapíttatott további, hogy az elntt ló a 
80 lépés hosszu istálló épület legszélsőbb részéhen 
egyedül volt elhelyezve, a kantár ezen istálló ellen
kező végében lévő istállóban (hol a parádés lovak 
állottak), a nyereg pedig az ezen épülettől mintegy 
20 lépésnyire fekvő zál't nyerges kamrában tarta
tott, melynek kulcsa Papp Belúnúl szokott lel/ni. 

Darabán László gazda erre nézve ugyan kijelen
tette, hogy a kérdéses nap este felé zsákokért a 
kamrában járt, de határozottan nem tudja, vajjon 
azt bezárta- és a kulcsot a többi kulcsokkal egyii.tt 
gazdájának átadta-, vagy pedig a kamrát a sietség
ben nyitva felejtette-e? 

Megállapíttatott továbbá, hogy Papp Elemél' la
kását csakis Puskás János parádés kocsis ismerte, 
a ló és a ló szerszámok elhelyezéséről pedig Darabán 
László gazda és Tóth József ostoros tudott, de ezek 
tisztességes, jórayal ó egyének voltak és már azél·t 
sem voltak gyanusíthatók, mert Papp Elemérnek a. 
tanyára való megérkeztéig együttesen a magtárban 
dolgoztak. 

Jan/ú Mihríly gulyás a kérdéses napon alibijét 
nem igazolhatta, mert bál' azt állította, hogya kér
déses napon korán hazament Szent-Mál,ton községbe, 
a hol éjfél után 2 óráig tartózkodott, ezen állítását 
neje megczáfolta. Ennek folytán, mert nem volt ki· 
zárva, hogy a tett elkövetésében részes, ellentmondó 
vallomása alapján november 30-án letartóztattatott és 
tényyázlat mellett a szatmári kir. törvényszéknek 
átadatott. A lefolytatott nyomozás során azonban 
ellene a felsoroltakon kívül más gyanuok nem volt 
beszerezhető. 

Végső Mihály kondás, ki Papp Béla tanyájától 
mintegy 100 lépésnyire fekvő sertésszá~láson tartóz
kodott, azt adta elő, hogy Papp Béla a ló elő veze
tése idejében (1899 szeptember hó 28-án) este 

un 

3/,9 órakor a sertésszálláson egy !rét csövü vadász
fegyverrel felfegyverkezve megjelent és tőle kérdezte, 
hogy hol van .Zsoldics Mihály juhász, mire ő azt 
fel~lte, hogy a Juho knál; melyek tőle alig '20 lé11és
nyIre lege~.tek. P~pp Bela: er1'e mer/parallcsolta neki, 
h~gy rogton menjen a kiyá1'Ó tUra, de h ogy mi czél
bol, azt nem: 'n~on,~ta, mire ő a parancsnak engeclel
mes~ed~tt ,es utk?zben hallotta, hogy ura Zsoldics 
nevet habalta. J ott-e azonban Zsolclics a hivásra 
~agy lle~, azt ő nem látta. A kijáró úton jó ideig 
allott, ~lllnthogy azonban nem jött senkisem, é8 
mert kl1'endelese czéljflt sem t u,dta. visszament a 
tanyára, melynek udvarán Papp Bélánéh Papp 
Elemért és Darabán Lászlót látta kiktől Jrtesült 
h~g:v mi tö:'tént Papp Eleménel. Ne~HlOkára rá Papp 
Bela ZsoldlCscsal a, mező felől a tanyára megérke
zett. Utobbm - ?n~nt rendesen este - guba volt. 

Teutschlander őrmestel'ben lllár ekkor o'yann tá
madt, hogy a meggyilkolt at saját rokons~ga tette 
vagy tétette el láb alól, med a tett boszn müv~ 
nem lehetett, legalább az ez irányban bevezetett 
nyomozás ezen feltevésTe a legcsekélyebb gyanú
okokat sem szolgáltatott, e I1n ekfol y tán a tett elköve
tésé.nek rugóit 'maYflnerdekben k~llett keresni, ez 
pedIg csak az elhunyt legközelebbi családtagjait ér
dekelhette. 
,A~ összes csa~állta~ok közül leg~nkább az elhunyt 

batY.la, Papp Bela, es unokatestvere, Papp Zoltán 
adtak okot gyanura magaviseletük által, bár ezen 
gyanuokok még nagyon hOlluílyosak voltak és ekkor 
maga a nyolllozó sem hitte, hogy feltevése helyes 
alapra van fektetve, mindamellett a helyzetszülte 
kény~zerüségből megindította a nyomozást ez irány
ban IS. A nyomozó őrlllesternek igen nehéz hely
zet~ volt, mert a Papp-család egyike volt a leg
tekIntélyesebbnek a megyében, kikkel számos más 
előkelő család l'okonságban állott, jogosult volt tehát 
az ől'mesternek legmesszebbmenő elővigyázata, ne
~ogy elhamarkodott fellépés által egy eddig köz
tIszteletben álló család megbélyegeztessék. 
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Teutschlander őrmester mindenekelőtt Papp Béla 
anyagi viszonyainak kipuhatolásához fogott. 

A szent-mártoni község előljáróságánál megtudta, 
hogy Papp Béla el vetn adósodva, birtoka meg van 
terhelve, de hogy hová és mennyivel tartozik, nem 
tudta, vagy nem akarta senki sem megmondani. 

Itt értesült arról, hogy Papp Bélának bizalmi 
közvetítője Lrt Zflr Món'oz szent-mártoni árendás, ki
nek sokféle szívességet tett. Utóbbi Papp Béla viszo
nyai felől kikérdeztetvén, semmiféle felvilágosítást 
sem adott" bár viselkedéséből látható volt, hogy tit 
kol valamlt.* 

Az őrmester e közben nem hagyta figyelmen kívül 
Papp Béla cseléc1ségét sem és ujabb behatóbb ki
kérdezések által igyekezett a bií.ntény homályos 
részletei t feMeTÍ teni. . 

Végső Mihály kondástul értesült, hogy Zsolc1ics 
Mihály igen veszedelmes ember, e mellett ravasz 
összeférhetlen és vérengző természeti.i., ki Czeisber~ 
ger Péter igás kocsist, Bocizán László bérest és 
Kukuját György kerülőt is már több izben meO"
öléssel fenyegette. E miatt 1899. év tavaszán :z 
össz~s cselédek Papp Bélát arra kérték fel, hogy 
bocsassa el szolgálatából Zsoldicsot, inkább minden 
cseléd elenged béréből 10 koronát, de Papp Béla 
ezt megtenni nem volt hay"landó. 

Előadta még, hogy a gyilkosság nap.ián: 1899 no
vember lS-án d. u. 1/ 25 óra tájban a rét felől egy 
kétlovas kocsi érkezett a sertés-akolhoz, hol ő fog- I 

lalatoskoc1ott és annak ismeretlen tulaj c1onosa őt l 
Zsolc1ics juhász hollét e felől kérdezte, kinek számára 

,* ::liint később kiderült, ezen egyénnek thlyleg tudo- f 
ma:sa volt arral, hogy Papp Elemért ki ölettC' meg, ameny
nYl?en P~pV ,B~la letart~ztatása után önként jelentkezett 
a VIZ, gál?bll'o~al, hol előadta, hogy nevezett ft nyár fo
lyam~,n tobbszOl' akarta őt rábírni arra, hogy gyilkolja 
meg ocscsét és ezért 20.000 koronát igért neki, ő azon
ba~ elT~ nem vállalkozott, sőt Pa.pp Bélát sötét tel"Véről 
mmclenftron lebeszélni iparkOdott. 
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efF ~l~ullott ~oYat ~ozo~t. Erre Zsoldicsot cl. tanyá-
1'01 kIhl vta, kl felesege es két fia társasáO"ában ki is 
j~tt, a ,dögöt meg~'ette, mire aztán család.)ival euyiitt 
nsszatert a tanyaTa. Este ~ óra tájban felkere~te őt 
Zsoldics a sertéseknél, kéne őt se'O"Ítene neki laká
~án kukoriczát fosztani, mire Zsoldics lakására el 
IS ment, boI ennek ('salúclján kívül méO" DaralJ.'m 
László gazdát is találta, kiknek társaRágába~ e;te 
!) óráig tengerit fejtegf'tett. Este 9 órakor ő és Da
l'abán lakásukl"a tértek és lepillentek. 
Végső ::yr,ihály, ~solc!ic~.n~~ a gyilkos::-ág napjáll 

honn tartozkoc1asat fcltunonck tartotta, mert a 
Juhok ak/,o/" nem a tanya ku"1' II l, hal/em attúl mint
~gy 13 kilo/,y!,éte?'ny i?'e a szatlJuín: hatm'ban legeltek 
es akkor a Juhok felügyeletével fiát, Lászlót. bizta 
meg. 

!>--~on gya~~nak i,s au~tt kifej~zést, hogy akkor, 
mldon gazc1aJa ahatas 10 olyezetese és Papp Elemér 
megtámac1tatása alkalmával a sertés-szálláson meO"
jelent és őt a kijáró útra Jdllch"e Zsolc1icsot kerest~ 
nevezett aligha lehetett a jl~ho7 .. nál. lIIe'rt ha ott lett 
VOlJl~, a, ki;ll[~st (a juhok alig léyén 20 lépésnyire a 
:-.ertesszallastol) hallani n és {lrl"a,fel t lnie kellett volna. 
Végső Mihály eme fontos vallomása az őrmester 

m~ggyőződését és abbeli feltevését, hogy Papp Ele
mel' megtámadója és gyilkosa alighanem Zsoldics 
személyében keresendő, megerősítette, de ekkor fel
~erült azon kérdés: hogy mi indíthatta Zsolclicsot, 
kInek Papp Elemér sobasem vétett, ily bűntény el
követésére, midőn a hulla ki nem raboltatott?' 
,Most már, hogy a kö\"etondő irányra nézve némi 

tampontok álltak rendelkezésre, Teutschliinder őr
mester lázas tevékenysé<f,rel látott hozzá hoO"y a . bb ' t,. 

l'~J~éllt minél jobban és minél több oldalról meg-
vIlagltsa. 

Ujból kihallgatta tehát PatlP Béla összes cseléd
ségét, kik közül Czeisberger Péter Zsoldicsot vesze
delmes embernek jelezte, ki őt, de a többi cseléd
séget is többször megöléssel fenyegette. 
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Da1'abiin La8zló előadta, hogy Zsoldics őt szep
tember 18 án este 6 óra tájban hítta lakásál'a ku
koriczát fosztani, hol este 9 óráig tartózkodott, s 
aztán V égső"el együtt lakásukTa tértek, 

Az eddigi nyomozás adataiból megállapíttatott, 
hogy a gyilkosság délután 4 és 6 óra közt hajta
tott végre, Darabánt Zsoldics este 3/46-6 óra körül 
kereste fel, a dögöt hozott ismeretlen egyén pedig 
este 5 óra körül indulhatott a szalmakazalok mellől 
Szatmárra, még pedig a réti úton, tehát azon irány
ban, melyben Papp Elemérnek jönnie kellett. 

A lódögöt szállított ismeretlen egyén kikérdezése 
tehát felette fontosnak mutatkozott. már azért is, 
hogy megállapíttassék. t~nyleg találkozott e a fuva
ros Papp Elemérrel és ha igen egyedül vagy kinek 
társaságában látta őt, mert minden jel oda muta· 
tott, hogy a félénk természetü és úgy szülei mint 
szállásadója által óvatossá tett ifjll nem egyedül és 
csak sürgős okból mehetett ki a váro~ból batyja ta-- , , 
nyaJara, 

Zsoldic8 Mihály az alibire nézve azt adta elő, 
hogy nov. 18-án este 5-6-ig családja körében tar
tózkodott, mit családja tényleg igazolt is. 

Előadta, hogy a döglött lovat egy ismeretlen egyén
től vásárolta, kivel nov. 16-án a szatmári barom
vásártéren vél"tfeniil találkozott. Ezen egyént ő csak 
egyszer látta és sem nevét, sem lakhelyét nem ismel'Í.* 

Ezután a lóc1ögöt szállított ismeretlen egyén után 
széles körü nyomozás indíttatott, de az eredmény
hez nem vezetett. 

Teutschliinc1er őrmester nyomozás közben novem
ber 24-én Kukujat György től, - Papp Béla kerülőjé 
től értesült, - hogy Zsolc1ics Mihály 15 éves László 
fia előző na l)on előtte akkép nyilatkozott, miszerint 
Tóth József ostoros neki azt mondotta volna, bogy 
ő tudja, ki vitte be szept. 18-án a Lili nevü lovat 
Szatmárra. 

* Mint később kiderült ezen állitása is valótlan volt. 
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Zsoldics László eleinte tagadta ugyan a neki tu
lajdonított nyilatkozatot, de később megerősftette 
azt nemcsak, hanem azt a tagadásban lévő 'J.1óth 
József ostorossal történt szembesítés alkalmával is 
fentartotta. 

Tóth József ezután arra való tekintettel, hogy a 
hátas lovat ő gondozta, hogyalószerszámok el
helyezését kivüle csak Papp Béla és Darabán László 
ismerték, végül tekintettel gyanus kijelentésére is, 
mÍlltán bűnrészessége nem volt kizártnak tekint
hető, 1899 november hó 30-án letartóztatott és tény
vázlat mellett a szatmári kir. törvényszéknek át
adatott. 

November 27-én Teutschlander ől'mester elhatá
rozta, hogy Papp Béla házánál a bűnjel után ház
moto~ást tart, melyet tényleg foganatosított is. 
A hazmotozás foganatosításának alapj ául szolO"ál
tak: Papp Béla kétes viselkedése, a tett elköv~té
sév?l _leginkább. gyanusí~ható Zsoldics Mihálylyal 
v~l~. bI~alll1as VIszonya es számos apróbb gyanú
korulmeny, melyek összeségükben elegendők voltak 
~rra, hogy a gyanut Papp Béla iránt felkeltsék és 
III c1okolttá teayék. 

A, házm~to~á,s alk~lmáYal Papp Béla birtokában 
4, dl b fOl'gOplsztoly es egy kétcsövü hátultöltő va
daszfegyver találtatott. A fOl'gópisztolyok közt volt 
~gy ~ l mf!,1 ,lovassági tiszti forgópisztoly is két da
l~~ ele~toltenynyel, melynek csövén 3 lencsenaO" _ 
sa~u, v.ernyomhoz hasonló folt volt látható. EzértYa 
fOáW~l)lsztol:y ?lk~boz~a.~ott és szakértőileg megvizs
~é tott, "mIdőn IS kItunt, hogy ezen foltok tényleg 
rny~n~n l', • Ennek folytán a pisztoly nov Ci)7-' 

szatlllan kl t··, , . ... en a 
beszolgá1tat;~t. orvenyszekhez jelentés kiséretében 

ko~~ltán, a ~;y~.mo~ás ~app Béla tanyáján a il
elégg! ~rl~~~~r~~~te?~Ir; nézve .:nem ~zolgá1t~lott 
határozta h o a, eutschlander őrmester el
oly irányban og? a nyomozás~ S zatmúrott folytatja 

, ogy a meggYIlkolt kivel érintkezett 



leCYutóljál'a, mikol', honnan és mily C'zélból indult 
e l blakásál'ól bátyj a tany~j ára. Ez a~kalomm~l , be
hatóan kivánt foglalkoznI Papp ~olt~n szeD?elyevel 
is, kit azóta, hogy életkörülmenyelt. megIs?1ert~, 
gyanuba Yett, ?nely gyanujftt a ;neggYllkolt ;e,qyzo
kiinyvecskejebe tett bejegyzé~ mép Job~an ,!nege,:osd;tte, 

Markos I??1?'e főCYymnázlUml tann,r es neje előad
ták, hogy a gyilko~'ság napján laká~u,kon me~jele~t 
Papp Zoltán, ki a kisvártat"a h~z~te~'ő unok~ocscset 
a kapu alá hitta és ott ,ele .fel~~'álg beszel,getett, 
de hogy mit, nem tudják. Eb~d ~?zben ~l?me; al'~'a 
kérte őket, engedjék el nagybatYJaboz, kl őt ,aelutan 
1/23 Ól'ál'a uzsonnára megbivta. Markos tanar ezen 
kél'ést feltünőnek találta és meg is kérdezte Elemér
től bogy miért nem szólt erről neki Papp Zoltán 
midőn vele beszélt? Elemér azt felelte, hogy való
szinüleg azért nem szólt nagybátyja, mert nagyon 
szégyenlős. Markos erre a távozásra az engedélyt 
megadta oly kikötéssel, hogy Elemér d. u, 4-,1/25 
órakor hazatérni tartozik. Papp Elemér d. u. 2 ora
kor távozott ellakásáról és azóta többé nem látták. 

Előaclták még, hogy 1899 szeptember hayában -, 
egy vasárnapi napon - Papp Béla, beküldte kOCSI
ját Elemérért, ki másnap betegen Jött haza. 

Betecysége oka felől kércleztetvén, felhozta, hogy 
bátyja b tanyáján szilváyal kinálták meg ,és bár ő 
enni nem akart, teslvé1'bú,IYJ'a es u,nokabltl:ljJa folyto,!, 
kinalgaUák, úgy hogy kfnytelw volt a szilvubol enm, 
mitől rosszul lett. • 

Ezekután Papp Zoltlln kikérdezésére kel'ült a sor, 
ki előadta hoCYy a gyilkossácy napján azért kereste , h.. o 
fel -qnokaöcscsét, hogy megtudja t,~le, nem-e ,megy 
haza Udvariba szüleihez, mert apJanak szemuvege~ 
akar küldeni. Elemér tagadó válaszál'a pár pel'cznyl 
időzés után táyozott, Délután 1/ 23 Ól'akor fel1{ereste 
őt öcscse velük uzsonnázott és 4-5 óra tájt azon , , 

kijelentéssel, hogy szinbázba megy, eltáyozott. A ~Z1ll
házi jegyre tőle 40 fillért kért, mit ? adott .. IR, s 
azzal cgyütt mentek a .színhaz irli,nyáball, Utlwzben 
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eh'áltak, ő aztán felkereste először Freund terlllény
kereskedőt, aztán Kauffmann Dávid kereskedőt, 
majd a Yasuti állomásl'a intlult azon czélból, ha. egy 
ismerős ud ,'ari lakosra talál, annak a Papp Gyula 
számára vásárolt szem ü veget kézbesítés végett át
adja, Útközben találkozott Kubinyi Lajos katasteri 
mérnökkel is, kitől kérclezte, hány óra van, mert az 
övé megállott. Ekkor a mél'nök órája 1/ 2f)-öt muta
tott. Avasuti állomáson d. u. 5 órakor Zoltán Pál 
vasuti hivatalnokkal, majd özv, Indre Máriával, 
ennek László nevü fiá,al és DélT Ist,án joghallga
tókkal beszélgetett, Este 1/'J7 órakor visszament a 
városba, 3/4.7 órakor betél't Rácz István szíjgyártó
hoz, 1 ' 28 óra tájt Horváth János földbirtokost ke
reste fel, de minthogy nem volt honn, haza ment. 

A hely szinén talált sétabotra nézve előadta, hogy 
az tényleg az ő tulajdona volt, melyet Elemél' már 
régen kért tőle, Midőn nevezett szeptember l8-án 
nála volt, ismét kérte tőle a botot, melyet aztán 
egy szivarkatárcza ellenében elcserélt vele. 

N ej e épúgy aclta elő a dolgot azon különbséggel. 
hogy Elemér eltávozásakor egy 10 koronást mutatott 
fel, mondván: «Látja, Zoltán bácsi, nekem van pén
zem, ha kell, adok belőle magának is). Val6tlallsag 
teheLt, hogy Papp Zoltán Elemérnek szillhazi jt!,qyre. 
40 fillért krilcsön adott volna. 

Papp Zoltánnak a gyilkosság idejében alibijére 
nézve kikérdezett tanuk közül Kubinyi mérnök azt 
állította, hogy Papp Zoltán vele nem lS-án, hanem 
l7-en d, 'lit. 4--5 ó1'akor beszélt. 

Kllu/mann kereskedő igazolta, hogy Papp ZOltll1l 
n?m lS-án, hanem ll-én járt nála egy valló kifitJl1-
tese vegett. 

Indrené, ennek fia és Dé'ry István igazolták, lll1g'. 
Papp Ljoltánnal november l8-án este 1/'J7 óra. lítjt 
találkoztak a régi vasuti állomú.s épülete előtt, El kt~r 
az ~lj állomás felőli irányból jött. Ind're LrlszloJ/tlk 
feltunt Papp Zoltá.n czélnélkitli 1'ára.~a·keleso lIlikiic
ben szánws embert meg8zól~tott, ~tgy ho{!y h,ctflll/Jl,llll,í.i . 
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ben any}a es ba1'át;'a előtt azt a megjegyzést tette, 
hogy Papp Zoltán ipúgy viselkedett, mintha alibit 
keresne. 

Papp Zoltán által hivatkozott F1'w,nd és Zoltán 
Pál az 5 óra előtti időre, Rácz és Ho'rvlith cselédje 
a 7 óra utáni időre Papp Zoltán alibijét tényleg 
igazolták, 

Zoltán Pitl vasuti hivatalnok egy későbbi kikér
dezésénél vallomását oda módosította, hogy ő a gyil
kOS8úg nrtJJjún nem d. u. 5, hanem 6 oTukor beszélt 
Papp Zoltannal és csak azért mondott előző kikérde
zés~ alkalmlÍval v(/lútlanságot, mert erre Papp Zol
an nagyon megké?,fe. 

Teutschlander őrmester már ekkor elhatározta 
volt Papp Zoltán letartóztatását, melyet aztán egy 
véletlen körülmény sü"gősen szükségessé tett. 

Ugyanis midőn Oláh Mihály szatmári borbélyhoz 
borotválás és hajnyirás czéljából betért, várakozás 
közben egy kártyát látott Papp Zoltán jelzéssel. 
Kérdésére a borbély Sipos Antal nevü 14 éves inasa 
a borbélyok szokott bőbeszédüségével előadta, hogy 
a nyár folyamán bizonyos Helmeczi Endre segéd 
volt üzletükben alkalmazva, kit Papp Zoltán nagyon 
kedvelhetett, mert csak vele borotváltatta magát, 
ezenkivül kocsikáztatta és vendéglöbe is vitte mu
latni, Midőn egy ily alkalommal ittasan jött be 
reggel az üzletbe, főnöke megpirongatta és ekkor 
Helmeczi azon kijelentést tette, hogy nem nagyon 
reflektál alkalmaztatására, mert ha úgy akarja rög
tön nyit önálló üzletet, mely czélra Papp Zoltántól 
bármikor kaphat 500 útot. 

Egy másik alkalommal Helmeczi előtte (t. i, az inas 
el?tt) ittas állapotban oda nyilatkozott, hogy bár
mlkor kaphatna Papp Zoltántól 500 fr'tot, melyet az 
nem is perelhetne. 

Teutschliimler őrmester ezen vallomás alapján 
Helmeczit sürgősen felkereste és Pap p Zoltánnal 
folytatott viszonyára kikérdezte, ki hosszas habozás 
után vég1'e beisme?·te, hogy Papp Zoltán már akkor, 

midőn ve~e megismerke(lett, felkérte (.t, hogy f(>g!Jen 
el l(/b a,lol egy, fi(~/((l embe?'t és munkájáért előszor 
300, majd 40u es ,)00 frtokat iaért, 

1899 október l·én ismételte f~lhi\ását és felkérte 
menjen a Vizi-utcza l fl. sz, alatti házba hol Marko; 
t~l!ltrnlt,l lakik .Pal~p El"1I/(;" VII. oszttizyu gymna.
z'/.s~a, kme~ adJa, at ~z.t a~ üzenetet, ,h09'Y egy kö
vél nagysagos ur vm'Ja őt a vasllldnal. Ezután 
menJ'en vele (j, hidra. is beszflgetés kiizbén hirtelen 
rag(tdjct meg és löl}e a Szan~os fol!Jóba és azt is 
hoz~'lIlette, ha nem birna vele, mojd ő is segiteni 
fogja, mert ott lesz a hid/lfil eZ1-eftőzve. 

Helmeczi azonban dacz:1ra a sok l'ábeszélésnek 
ál~hatatosan visszautasította Papp Zoltán ajánlatát: 
mue ez azon kijelentésRel, hogy kap ni nUl7,I falusi 
embe'!'f, felhagyott azzal, hogy Helmeczit bií.ntárs
nak megnyerje. 

. Ezen vallomás alapján Papp Zoltán letal'tóztatott, 
kI azonban az ellene felhozott vádakat konokul ta
gadta. 
Később megtört éR csak ana kérte az ől'mestert, 

adja őt át a biróságnak. Az őrmester faggató kér
désére annyit mégis mondott, hogy ott, hol az őr
mester a forgópisztoly t találta, (tehát Papp Bélánál) 
ott keresse a tettest is, 

Nyomozás közben sikerült azon egyént is fel
találni, ki a gyilkosság napján a ló hullát Zsoldics 
lakáRára szállította. 
, Biró Kúroly szatmári lakos előadta, hogy 'régóta 
'/.s'Ylleri ?nm' Zsoldicsot, kinek többször adott el dög
lött lovakat. 

,1899. évi november 17 -én megdöglö~t egy lova, 
mlre Károly nevü fiá.t ldküldte ZsoldlCshoz, meg
tudandó, megveszi·e ez a dögöt? 

Fia Zsoldicsot nem találta honn, ennek neje oda
nyilatkozott, hogy a dögöt, ha azt ki szállít ják, meg
yeszik ; másnap délutáü 3/44 óra tájban fiával el
lndult hazulról, hogy a lovat Zsoldics lakására szál
lítsa. Miután nagy volt a sár, nem az országuton, 
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hanem a réti uton hajtott a tanya felé, melynek 
közelében a szalmakazlaknál a kondással találko
zott ki kérésére Zsoldicsot a tany áj áról kihivatta. 
ZRoldics neje és két fia táTsaságában meg is jelent, 
tőle a dögöt 5 fTtéTt megvette, mÍTe azt leTakván, 
haza indult. 

Té1'ti 'l,,~i((ban nem messze a tany ától egy ismeTet-
len diák fOTma ember közeledett feléjök, kinek ke
zében sétabot volt. Ezen egyén kéTdezte tőle, hogy 
a kocsi nem-e Papp Béláé? Tagadó válaszáTa he
lyében állva maTadt, Ő pedig tovább hajtott. EA km' 
5 óra volt, mit onnan tud, 11M'rt megnézte órá:jrd. 

A fiatal ember egyedül volt, legalább társaságáb an 
tienkit sem látott. Fia Karoly ugyanígy adta elő az 
esetet. 

Akipuhatolt tényköri:i.lmények után itélve Teutsch-
Hi.DdeT őrmester azon következtetésTe jutott, hogy 
Papp Elemér lal{ásáról nem egyedül ment ki bátyja 
tanyájára és hogy kisérője valószinűleg Papp Zoltán 
lehetett, ki őt valamely ürügy alatt hazulról el-
csalta. 

Bizonyította ezen feltevést azon körülmény is, 
hogy Papp Zoltán unokaöcscsét magához hivta, vele 
együtt ment el hazulról, botja a meggyilkoltnál ta
láltatott és neve a meggyilkolt jegyzőkönyvecské
jébe be volt jegyezve. 

Hogy Biró Károly fuvaros egyedül találta Papp 
Elemért, annak csak az lehetett a magyaTázata, 
hogy Papp Zoltán a kocsizörgés hallatára, nehogy 
fölismertessék va,gy ehejtőzött, vagy áldozatát annak
előtte magára hagyva a városba visszatért, hogy ott 
magának alibit szerezzen. 

Papp Elemér egy darab ideig várhatott unoka
bátyjára, de mert az nem jött, testvérbátyja tanyá
jára igyekezhetett, mert az közelebb volt, mint a 
Vál'OS és útközben a lesben álló Zsolc1ics Mihály által 
orozva lelövetett. 

Hogy Zsoldics volt a tettes, azt Teut~chlander őr-
mester a következőkből következtette : 
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A tanya a tett szinhelyéig 075 lépésnyire feküdt, 
a tett szinhelyétől a kettős kutig - hol t. i. Biri) 
fuvaros Papp Elemért várakozva találta - a távol
ság 482 lépést, innét az országútig 635 lépést, a 
szalmakazlak - honnét Biró Károly elindult éR
a kettős kut közti táyols{tg pechg 950 lépést tett ki. 

Biró Károly d. u. 5 órakor találkozott Eleménel 
a kettős kutnál, mely 482 lépésnyire feküdt a gyil
kosság szinhelyétől. Ezen távolságot a meggyilkolt 
legfeljebb 8-10 peTcz alatt tehette meg és így a 
gyilkossagnak 5-1/46 urll kö'zf kellett tih·tennie, mer~ 
ha az akkor végre nem hajtatik, a meggyilkolt a 
675 lépésnyire fekvő tanyára, hová igyekezett. el 
juthatott volna. 

Az ?) és 6 óra közti időben Zsolc1ics alibijét new 
igazolhatta, de feltünő volt a sietség is, melyet a 
lódög vásárlásánál tanusított, a mi megint csak arra 
vallott, hogy igyekezett a neki már eleve kijelölt 
helyszínére jutni, hol a tettet végl'ehajtván, azonnal 
a tanyára visszatért és ott Darabán Lászlót kereste 
fel, valószinüleg, hogyalibijét szükség esetén yelp 
igazoltassa. 

Papp Zoltán 1890 tleczembel' hó 2-án délután 
'z órakor adatott át a szatmári kir. törvényszéknek, 
hol is a vizsO'áló biTó előtt bűnrészességét beismerte 
és mint tette~t Zso ldicR ':\rih,ílyt, értelmi hfl11::;zerz{í
kép pedig Papp BéltLt nevezte meg, minélfogva azok 
eUogására nézve a binísiLg' az örsparancsnokságnak 
felhi\'ást adott. Ez alapon mindkettő 18!)~ uecz~n;
bel' hó 3-án a csenclől'sé a {tltal elfogatott es a blro
ságlJak átadatott. Papp :Béla éR Zsolclics ~lihály az 
ellenü.k beszerzett Rúl'l-os cryanuokok daczara tagad-

.) b. h 
ták a. tettet miért is 'l'entschHinder őrmester, ogy 
minél több bizonyíték álljon rendelkezésre, folytatta 
a nyomozást. 

I(i<lel'ítette hoO')' Darah{tn László a gyilkosság 
napján délut~n 5~6 U?'a közt két lövést h~llott, ~.e 
azon hiszemben, hogy kézfogó van a lankan, fl, 10-
vésekkel mitsem törődött. 
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Alig hogy azonban a lakásál'a ért,oda jött Zsoldics 
l\tlihály, ki feltünő izgatott állapotban volt, felgyür
között ingujakkal, úgy hogy magaviselete miatt 
hozzá kérdést is intézett. Zsoldics erre azt felelte, 
hogy az istállóból egy kis lóherét akart lopni, de 
Oz eis berger Péter észrevette öt és elfogta. 
~ gyilkosság idejében látott egy embert a tett 

szrnhelyétöl a tanya felé futni, ki Zsoldics lehetett, 
de őt a sötétségben fel nem ismerte. 

Czeisberger Péter Zsoldicsnak a lóhere lopásra. 
vonatkozó előadását hazugságnak jelentette ki, mert 
ő azon időben Zsoldicsot egyáltalán nem !itta. 

Ezen ténykörülmények a bh'óságnak bejelentet
vén, azok szintén lényegesen hozzájárultak ahhoz, 
hogy Zsoldics Mihály végl'e megtörjön és beismerő 
vallomást tegyen. 

Zsoldics beismerte, hogy a gyilkosságot állítólag 
nem a Papp Bélától elkobzott és abiróságnak átadott 
forgópisztolylyal hajtotta végre, hanem a melyet 
Kelner Kálmán szatmári vaskereskedőMI vásárolt 
s melyet a helyszinén eldobott. A forgópisztoly 
azonban a legbehatóbb kutatás daczára sem találta.-
tott fel. 

Beismerte, hogy 1899 szeptembel' ~8-án ő támadta 
meg Papp Elemért, hogy megölje, de akkori terve -
a közeli kocsizörgés miatt - dugába dőlt. 

Midőn pedig a terv meghiusultát Papp Bélának, 
ki öcscse megmenekülése után a támadót keresendő 
felfegyverkezetten hozzá jött, elmondta volt, ura őt 
a~'ra akarta birni, hogy még azon éjjel öcscsének, 
kit a vendégszoLában fog lefektetni, vágja el a tor
kát, ő azonban elTe nem vállalkozott. 

A ténykörülmények azonban arra mutattak, hogy 
Zsol dics a Papp Béla által szánd.ékosan nyitva ha
gyott ablakon át tényleg bemászott avendégszobába, 
hol Papp Elemér feküdt és csak azért nem hajt
hatta végre a gyilkosságot, mert az áldozat fel-
ébredt és lármát ütött. 

Beismerte, hogy Papp Elemért unokabátyj a Zoltán 
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vezette ki a gyilkosság helyére, mit onnan tud, 
mert ezt Papp Béla vele közölte. 

Beismerte végül, hogy a gyilkosságra Papp Béla 
bérelte fel, ki ezért 20UO koronát igért neki. 

A vizsgálat során kiderült, hogy ] 899 szeptember 
hó 28-án a Lili nevü lovat maga Papp Béla nyer
gelte és kantározta fel és vezette ki az istállóból a 
szent.mártoni utig, hol Orosz Mihály szt.·mártoni 
lakossal küldte öcscséhez azon üzenettel, hogy rög
tön lovagoljon haza, mert anyja sulyos beteg. 

Ki<lerült továbbá, hogy Papp Béla és Papp Zol· 
tán több izben kisél'elték meg Papp Elemér meg
gyilkolását, sőt Papp Béla apját is ismételten meg-
lllél'gezni akarta. 

Papp Elemért többszol' csalták ki álürügy alatt az 
erdőbe, hogy ott meggyilkolják, de szándékukat külön
féle közbejött akadályok miatt nem valósítbatták meg. 

Egy izben szilvát mérgeztek meg és azt Elemér
rel megetették, de a llléreg nem hatott és Elemér 
cSétk rosszul lett. 

Ez akkor történt, mic1őn Elemér betegen jött haza 
Szatmárra testvérbátyja. tanyájáról 1899 szeptember 
havában. 

Más alkalommal Papp Béla strichnynnel lllél'ge-
zett sört itatott meg öcscsével, mitől az iszonyu 
görcsöket kapott, el is ájult, tle azért a mél'eg, mert 
kevés volt, őt még sem ölte meg. 

Más alkalommal Papp Zolt{m kivezette öcscsét 11 

szatmári yasuti hidra, hogy onnét a Szamosba lökje. 
A yégzetes pillanatban azonban Elemér őt szivar
ka\ al kinálta meg, mil'e megsajnálta és nem haj-
totta. végre a szn.nc1ékát. 

Egy lllás alkalommal, mitlőn Papp Gyult'lhoz men-
tek Uc1variba, Papp Béla egy üveg mérget adott {kt 

Zoltánnak, azon utasítással, hog.V ha apjn. a pin
czéLe horért küldi, azt öntse a h(ll'ba.. l\Iiutúll azon
ban akkor Papp Gyul[uwk ventlégei yoltak, Zoltú,u 
ezt nem merte megtenlli. 
Ebből a mél'egböl készítette aztú,n Pal)P Zolttm 
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azt a folyadékot, melyet öcscse Endre lakásán 
linka helyett megjvott és melytől r osszul lett. 

III. Az itélet. 

, 
p a -

Az országszer te nagy feltünést keltett bií.nüD'yben 
a .szatmál'i kir. törvényszék 1900. évi m ájus hó °23_án 
feJezte be a végtár gy alást, melynek befejezt e után a 
következő itéletet h ozta: 

«Zsoldics Mih ály vádlott, az esküdtszék határo
zata alapján , a büntető t ör vény 278.' -ába ütköző 
gyilkosság büntettében, mint tettes; . 

Papp Béla vádlott pedig a htk. '278. : -ában meg
határozott gyilkosság büntettében, a btk. 69. .'. 
1. pontja értelmében, mint felbujtó; 

"Papp, Zoltán -yácllott pedig ugyanazon gyilkossú,g 
lnmtetteben, mmt a btk. 69. ~. 2. pontja szerinti 
bűnsegéd, bűnösnek mondatik ki, és ezért: 

Zsoldics Mihály és: Papp Béla, vádlottak - a 
btk. 278. és 7 J. ~-ai alapján kötél :í.ltali halál-
hüntetésre ; 
. Pa-pp. Zoltá~, nícllott pedig - a btk. '278., 7'2. és 

b6: :i - ~,I .,alapJ,an - 8, azaz nyolcz évi f'egyházra, 
mmt, fobuntetesre s a btk. 289. ~-a alapján a sza
badsagvesztés-büntetés kiállás ától számít'ott'~) azaz 
ötévi hivatalYesztésl'e, mint mellékbüntetésr~ itél
tetett. 

A magy. kir. Cul'iának 1900 szeptember hó 13-án 
89~0 ~9?0. ,b) szám alatt hozott itéletével a törvény
s~:k It?letet helybenhagy ta Zzoldies Mihály halál
b_unte~ese azonban legfelsőbb kegyelemből JletfoD'Y-
tIglam fegyhá7.hűntetésl'e ,áltoztatntt út. o 

IV. A kivégzl!8. 
A. legfe,lsőbb bil'ó~ág itéletét, miután Papp Bélá.ra 

vonatkozo kegyelml kérvény t ő felséc'e elvetette 
l~OO, nov~mher 20-án hirdette ki a s~atm{1ri kir: 
ton-enysze,k a foglyok előtt. 
. PapP,Be.lát az egy éyi fogház és a lelküsmeret 
mardo~;;asal nagyon lllegviselté Ic Leso,{myoc1ott ar-

czának szemgödreiben csak mélyen benülő nagy 
szem ei és ezeknek élénk fénye emlékeztettek még 
az egyk ori daliás huszárhadnagyra és gavallérra. 
A fogházfelügyelő hid,sára, ki elővezetésével meg
bizatott , Papp Béla nagyon izgatott lett és minden 
rábes7.élés (bezára csak a legkomolyabb eszközökkel 
volt rávehető, hogy az itélethirdetésl'e menjen. Zsol
dics Mihály, a mint a törvényszék előtt leendő meg
j elenésre felszólították, megremegett, sápad~ arcza 
még h alaványabb lett és emígy fohászkodott: O Uram 
Teremtőm, segíts meg. Papp Zoltán a hirt egykell
" ü en, az őt jellemző cynízmussal fogadta. 

A törvényszék elnöke a foglyok előtt az itéletet 
kihirdet\'én, Papp Bélát, kit a yáratlan eredmény 
telj esen megtört, intette, hogy f'zálljon magába és 
fo rdulj on Istenhez, kitől sohasem lett volna sza-
bad eltómie. 

Papp Béla még a siralomhá,zban sem tanusított 
bűnbánatot és mag[tba szállást és annak lllutatko
zott, a ki volt, t. i. ~gy megrögzött gazelllber. A mel
lóje rendelt lelkész vigasz-szavait eleinte azzal uta
sította vissza, hogy lelki vigaszra nincS szüksége, 
tisztú,ban van ő testéyel, lelkével egyal'ánt. UtOlKÓ 
kivánságakép kifejezte, hogyamikol' felalutsztják, 
fényképezzék le és küldjék a f~nyk~pet ~tyjiínak. 
Midőn pec1ig tUllattt'Ll~ yelo, hogy Ily klVánsagot nem 
teljesíthetnek, kijelentette, hogy Yégl'enc1elkezl1i óhajt 
fl annak értelmében azt a kötelet, melylyel felakaszt-
ják, atyjának hagyja. . . ..' 

Este felé az elitélt mllldJobban megtort es a lel-
készt magához kél'ctvén, fel vette az urvacö()l'(tj t'tt. 

Ismerőseitől a kőyetkező levélben búcsúzott el: 

Isten veletek I 
A hosszu kínoknak és szenvedéseknek, miket el

viselnem kellett _ mire ezt a pár sort ol yassá
tok _ már vég~. Nagyot vétkeztem; n::egbocsithat
lant mindazok ellen, kik szerettek, kIk velem ba
rátságban voltak; do mindnyájatokhoz van egy ké-
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ré~em ;nost, midőn a könyörülő halál eljött, (bár
mIly rut alakban) s megszabadított. Emlékeitekben 
egy kicsinyke kis helyt hagyjatok s ha lehetséO'es 
b?csássat~k m~g , s ne engem sajnáljon az, a ki °kö~ 
zuletek tan saJnal, hanem azt a szeO'ény áldott jó 
Anyámat! l:) 

Isten veletek I Már ezt a más világról küldöm. 

Papp Béla. 
. Egy imakönyv tiszta lapjára a következó sOl'Okat 
Jegyezte fel: 

Holnap ilyenkor már a leveO'őben lógok 
De csak testileg. o 

Lelkem száll ... száll ... száll hozzátok 
Kiket szerettem. ' 

Tartsd meg emlékezetedben életedben. 
Gondolj reám. 1900 nov. 21. 

Papp Bela. 
Pap~ Béla az .egész éjjelt virras~tva töltötte. Reg

gel ~el,e ~ag!on Izgatott lett, papm:;zeletekre min
~enfele.t I.rkalt s elbúcsúzott fiától is irván: Béczi, 
?des kICSI gyermekem l'eád emlékezem. Talán nem 
IS fogod tudni, ki volt az atyád. 

Utolsó öröme a szerencsétlen nyomorultnak az 
volt, hogy saját ruhájában állhatott a bitó alá. 

A szomoru dráma végjelenete a szatmári kir. tör
vényszék udvarán játszódott le. Papp Bélát 1900 no
vember hó 23-án reggel 7 órakor felakasztották. 

V. Végszó, 

A . sZ,atlll~~i bérgyilkosság kiderítésében fényes 
~a?UJ.elet latJ,uk a kötelességérzetnek, a szolgálat 
lr,anh odaauo buzgalomnak, törhetetlen kitartással 
parosult ~el?ll1ényességne~ és a szakismeretek helyes 
a~kallllaz~s~nak. Ezen kIváló katonai el'ények tet
tek lehetőve, ~o~r e&y n?mcsak az országLan, ha
nem messze foldon altalanos feltünést keltett ocs
mány bűntény napfényre került s annak tettesei 
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méltó bűnhödésüket elvehett ék. A szatmári bér
gyilkosság kiderítése méltán sorakozhatik a csend
őrséO' által eddig kivívott hasonló szép erec1mények
hez,Oújabb babérlomb azon koszor~ban, mely intéz; 
ményünk köré fonódik. A fent 161rtakhoz hasonlo 
eredményes működés biztosítja intézményünk ré
szére a hatóságok és a lakosság elismerését és b~
zalmát, egyuttal biztosítéka a multak fényes tradl
tióinak is. 

A jelen esetben annál nagyobb a csendőrség ér
deme, mert a tett Szatmár sz. kir. város, tehát nem 
a csendőrség felügyeletére hizott területen - követte
tett el ennélfoO'va a büntény felderítése szorosan 
véve l;em is volt a csenclőrség szolgálati kötelessége. 

Teutschlanc1er Hugó őrmester azonban mé~yen ~t
érzett kötelességtndásból enne.~ (~acz~r~ maga,ra ~al
lalta a súlyos fáradalmakkal .1aro rejtelyes bűnteny 
nyomozását, és ez álta~ tanuj~.lét ,adta ann~k, ~ogy 
kellő kitartas mellett es a sznkseges szakIsrnel etek 
birtokában a leO'rejtélyesebh és legbonyolultahb ese
tek is felderíth;tők és ez által a megsértett jogrend-
nek elégtétel szolgáltatható. .. , , , 

A honvédelmi minister úr O N agymeltosa~a . eze~ 
ki váló altiszt érdemeit mMtány landó, őt. ~lmste,n 
dicsérő okirattal tüntette ki, a belügymllllstel~ ur 
Ő Nagyméltósága pedig 400 korona jutalomc1íJban 
részesítette. 

Csendőrök I 
A fenti eset követendő példát mutasso~, hogy 

hasonesetek előfordultúval csüggedés~ nem lS;?l~.rve, 
lankadatlan buzO'alommal és kitartassal D?-ukod,~e 
hasonló szép er:dmények elérésére törekedJ.etek es 
akkor a sikel' és az elismerés sem fog ké~lll, .. lll?rt 
a becsületes munka megtenni a maga gyumolcset: 
a babért, 
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.A nlJoJ~/oz(t~JI(l1 j'öl1ueJ'iilő és Jueq
()ldrt~,d~) Jt'eJ'(7esel,~, tekintettel ct n ljo
Jnoza.1i; u'{('}llJul:a~, q. b/i~/.cselekJnéJlliek 

JU ~nos'ttlesel'e. . 
A~ l (jOO. évi .zsebkönyvünkben hasonló CZÍlll abtt 

megkezdett cZlkksorozat folytatásaként alább adjuk 
a,~on legf?ntosabb kél'Cléseket, a melyek a pén;:;.hlllJ1ist
tas N esetemek nyolllozásá:~al állanak összefüggéf'hen. 
(M{,~. V. t. ez. Btkv. ct buntettek és vétségek1'ől 203-

212. §§.) 

Li pénzhamisítús. 
~~kv. ::202. } .A pénzhamisltás bz'intettét követi el : 

7'k ~ azon czelbol, hogy az valódi, 1'ZZetőleg telde'? ér
h~iil~"lPd~nz ./,lyanánt forgalomba tétessék, bel- '~agy 

. 1 0 on J ° yamatban levő . 
v~· jé~~-d 1!ar1.Y papirpénzt .~tc~noz, vagy 'utánoztat; 

esd.,·o~: o I jem- va.flY.. pap1'rpenzen olyan változást 

k
· l' l, VllrJ.y eszkozoltet, hogy az nagyobb értékü-

ne a.tszassek· . 
J 

3. valódi arany- v -. t· . b' . 'd . r:gy eZllspenz fe71ltartalJJlat 
arnll mo on c~okkenh vagy csiikkenteti. 

Ugyanezen buntetfet kiiveti el az is a ki /<. 
g~~FlOn kivül helyezett pénzen, a je~tebb el~lit~~t 
~ze bol olYa.n vllttozrlsokat eszközöl, vagy eszkiizó'ltet 
lOgy (tz m:g /o}'ga!omban. levőnek lat.~zassék. ' 

.) Btkv .. ~O~. §. A pe,nz~amlsitás az előbbi szakasz 1. és 
~ "p~ntJrtnak, ugyszznten a f01'galmon kívül hel? ezett 
pen:_ megvultoztatasanak eseteiben . o"t e'vto"l t y 
tp.rJedhető ~ h . , _. , lZ rVI.g 

d' . .. J.efl,y az~al, a 3. pontban meg·jelolt esetben 
pe 19. ot emg terjedhető biirtönnel büntetendő 
l kBa. azonban az előbbi szakaszban meqjelblt cse
e me~y'nek. tm'gyát Vfl ltópén z, vagy azt pÓtló papir-1enz ~pez~: a cselekmény vétséget kepez és hat 
lO~rtPk~~~ hlarom évig tprjedhető foghríz zal biú'l,tetendő. 

~~e1' et bllntetés alti esik 

lla1. '~tc;selte~{mény tehát a sz~rint, a mint a pénz-
mISI as arO'va vált" (t 'ó 

• , bJ, openz az putl papirpénz) 
,agy nem, YetReget vag-y büntettet kppez. 

c) 1 ~ - :) 

~. l\Iikol', hol követtetett el a cselekmény'! 
3. 'I'ény leg azon t'zéllHíl kuyettetett el' a pénz

hamüdtás, hogy a hamis , vagy hamisított pénz for
galolllba tétessék? (M81-t ha a pénz meghamisítása 
nem ezen ezéiból történt, úgy a cselekmény csak 
kihágást képez. 1879: XL. t.-ez. IV. fejezete.) 

/~. Minő eszközökkel és anyagból, és hogyan kö
vettetett el a pénzhamisítás ? 

5. A valamely állam kormánya, avagy Mra do.qo
SItott küzpénztár, község, tlÍl'!'Hllat, szöyetkezet, tes
tület vagy magános :Uta l kibocsátott helllutatóra 
t-lzóló, nyomtatott kötelezvények, bankjegyek, rész
vények, ezeket pótló ideiglenes részvény jegyek, utal
ványok vagy nyugták, valamint ezen papirokhoz 
tartozó kamat- vagy ot-lztulékszelvények és szeivényi 
utalványok, úgyszintén a magyar kormány vagy 
valamely magyar közpénztár által közrebocsátott 
névre szóló kötelez'i'ények, ezek kamatszelvényei és 
szelvényutalványai a papú'pénzzel egyenlőnek tekin
tetvén, a, cselekmény tlÍrgyíLt nem'ű ezek egyike ké
pezte? ~1O., 211. ~§. 

fi. A hamis vagy halllisÍtott pénz olyan yolt·e, hogy 
azzal normalis elllléjií. és látóképességü egyén közön
séges óvatosság mellett l'elÍszecthető volt? (Mert ellen
kező esetben csak kiM,gá~. 1879: XL. t.-cz. 59. §. ha 
pedig a forgalombahozata.l valamely meIlékköl'ülmé
nynek, pl. sötétség, a másik egyénnek nagyfokú gon
datlansiga stb. kiaknázásá,val történt, úgy csalás 
forog fenn.) 

7. Forgalomba hozatott-e a hamisítvány, s ha 
igen, mikor ismertetett fel ~nnak hamisít,ott volta? 
A továbbadáskor·e Yagy mar csak azutan? Mert 
előbbi esetben, a forgalorubahozatal nem sikerülvén, 
a cselekménynek csak kisérlete forog fenn. 

8. Ha a hamis vaO'y haruisított pénzt nem a ké
szítő szándékozott f;rgalomba hozni, vajjon tudta-e 
a készítő, hogy a hamisítvány a forgalomba hoza
tal czéljából rendeltetett meg nála? 

9. Ha a tel'helt az előállított hamisítvány töké-
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letlensége miatt a további hamisítvány tól elállott, 
vajjon az általa haszn:ílt eszköz, gép tényleg alkal
matlan volt-e forgalomba hozható hamisítványok 
előáll ítás ára ? Ez esetben ugyanif> uo pénzhamisítás
nak csak kisérlete fOl'og fenn. 

10. Nem-e forog fenn fe lbujtás esete? (Btkv. 69. 9. 
1. pont. Felbujtó.) 

11. A pénzhamisítáf> tál'gyát váltópénz vagyis a 
pénznem egységének (nálunk jelenleg 1 korona) fel
váltására szolgáló pénz (nálunk jelenleg 1, 5, 10 és 
20 fillér) képezte-e? 

12. Van-e a pénzhamisításnak bünrészese, vagyis 
olyan egyén, ki a cselekmény elköyetésében tettle
gesen ugyan nem vett részt, de azt szánrlékosan 
elősegítette ? (Btkv. 6!J .. '. ~. pont. BLí.nsegéd.) 

13. Hány éves volt a terhelt? l\Iult-e már 12 éves? 
Ha igen, 16. életévét tulhaladta·e már? Birt-e a cse. 
lekménye bünösRégének felismerésére szükséges be
látással? (Btkv, 84·. ~. Beszámítást kizáró, vagy 
en~'hítő okok.) 

Btkv. '205. ~, A 203. s-ban meghfl. · r(rOzott büntett 
elkiivetésere ir({lly:wtt 8z(jrefség (132. §.), ha ahhoz 
előkészületi cselt'kllll'I1Y i8 jr;rul, három hóuapig ter. 
jedhető fogházzol büntettetik. 

l, A cselekmény vétseget képez 
~. l\Iikor, hol jött létre a szövetség? 
3. Tényleg a 203. s-ban meghatározott, tehát a 

liénzhamisítás bünteftr;nek elkövetésére irányult-e a 
szövetség? (l\Iert ha a szövetség váltópénz hamisí
tására irányult, ez a pénzhamisításnak vétség!! ké
pezvén, ez a §, 11em alkalmazható.) 

4. Tényleg létre jött-e a szövetség, azaz többen 
előlegesen megegyeztek-e a pénzhamisításra nézye, 
s elk?yettetett-e m{n' a sziivetség vag,v annak vala
melyik tagja által a pénzhamisításhoz szükséges 
valamely és minő előkészítő cselekmény'? (pl. gépek, 
f.szkózök visárlása, előállítása). 

5. A szövetség létrejöttét vagy az előkészítő cse
lekmény elkövetését szándékosan előmoz(lította, vagy 
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könnyítette-e valaki? (Btkv. (i!). §. 2. p. Biinsegéd.) 
6. Hány évesek voltak a szövetség tagjai? Elmul

tak-e már 12 évesek? S ha igen, 16-ik életévüket 
tulhaladták-e már? Birtak-e a cselekményük bűnös
ségének felismerésére szükséges belátással? (Btkv. 
84. ~. Beszámítást kizáró vagy enyhítő okok.) 

A hamis pénz forgalomba hozatllla. 
Btkv. 206. §. A 201 . .§-ban meghrdá1'ozott meg

kiiló'nbiJztetés sze1'int ti Z ott megallapított bit ntetéssel 
buntetenilő az is : 

1. a h:i az általa, de nem a 203. §-ban megjelóU 
czélbol készitett hal1?is vagy hamisitott pénzt 101'
galomba hozza; 

2. a ki a tettessel vagy ennek reszesével egyet
p1'tve, karm's vagy hamislfott pénzt, forgalomba ho
i;rdal ezélfából behoz, útvesz, vagy megszel·ez. 

l. A cselekmény a szerint, a mint annak tárgyát váltó
l)énz képezi vagy nem, vétséget vagy büntettet képez. 

~, l\likor és hol követtetett el a cselekmény? 
3, Minő eszközökk<)l és anyagból, és hogyan kö

vettetett el a pénzhamisítás ? 
4. A valamely állaill' kormánya, avagy an'o jogo

sított kozpénztár, község, társulat, szövetkezet, tes
tület ,'agy magános által kibocsátott bemutatóra 
szóló, nyomtatott kötelezvények, bankjegyek, részvé
nyek, ezeket pótló iéleiglenes részvényjegye~, utal
ványok vagy Ilyugtik, valamint, ezen 'papll'o~o~ 
tartozó kamat- vagy osztalékszelvenyek es, szeivenYI 
utalványok, úgyszintén, a ~ag!ar ko~:many ~agy 
valamely magyar közpenztar altal kozreb,ocsa~ott 
névre szóló kötelezvények, ezek kamatsz~,lvenyel. és 
Rzelvényutalványai a papirpht?zel egyenlonek tek~n
tehén, a cselekmény tárgy[tt nem-e ezek egyIke 
képezte? ~1O') ~11. §§. 

5, A hamis vagy hamisított l)énzt tényleg. a fOl'ga
lomba hozó egyén készítette-e? (Mert ellenkező esetb~n 
a hamis pénz csalárd ha:fl~ná.lata forog ,fe~n,:,~07 .. §.) 

6. A hamis vagy hamlsItott pénz keszltoJenek a 
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készítéskol' ténylrg Dem yolt-c sZ<Ín~ékába~l ,az ,á?l? 
tala készített pénzt forgalomba hO~lll s e ~zancleka 
vajjon tényleg csa,k az elk~s~ítés ut~n kelct~ezett-e ? 

7. A hamis \ agy hamlsItott ,p~nz oly:a~ volt-,e, 
hoo'y azzal normalis elméjű és la.toképcssegll egyen 
kö~önséges ÓyatoRs<ÍO' mellett rászedhető volt '? (M.eTt 
ellenkezŐ esetben c~ak kihágás, 187H: XL. t.-czlkk 
;-'9. § .• ha pedig a forgalomba hozatal ,v~lamely, mel
lékkŐrülménynek. pl. sötétség,. a I?~SI~ eg~.em?ek 
naO'yfokú o·ondatla.nsága. stb. kIaknazasaval tOl'tent, 

'" <:> úgy csalás forog fenn.) ., , 
R Te'nyleO' forO'alomba hozatott-e a hamlsItvany, 
L . o b h "t tt s ha iO'en mikor ismertetett fel annak amlSI o 

o , , k t'? volta? A továLbadáskor-e, vagy mar csa azu ~n . 
(Mert előbbi esetben a forgaloml?a~lOzatal nem slke
rülvén a cselekménynek csak klserlete ~orog fenn.) 

9 A' foraalombahozatal czéljából hamls vagy ha
mi;ított pénzt átvevő egyén tényleg egyetértett~e a 
terhelttel (a hamisítvány készítőjéyel) vagy a penz-
hamisítás részesével ? ..., .. 

10. A terhelt a hamisítyányt behozta, (kulfoldr?l) 
átvette, vagy megszerezte-e? Ez ntóbbi esetben mIly 
ellenérték ellenében? , .. 

11. A behozatal. átvétel "agy megszerzes czel.l~ 
ténylea a hamisítyány forgalombahozatala volt-e? 

12. bNem-e forog fenn felbujtás esete? (Btkv. 
69. §. 1. pont, Felbujtó.) , 

13. A cselekmény elköyetését sZ,ándékosan elő
mozdította, vagy könnyítette-e valakI? (Btkv. 69. §. 
2. pont. Bűnsegéd.) , 1 G). 

14. Hány éves volt a terhelt? Múlt-e mar, ., 
éves? Ha igen. 16. életévét tulhaladt~-e ~a;? 
Birt-e a cselekménye bűnösségének fe~lsn;~rese~e 
szükséges belátással'? (Btkv. 84. §. Beszamltast kl
záró vagy enyhítő okok.) 

A halil is pénz csalárd használata. 
Btkv. 207. ~. A hamis vagy ham isított pé!"z csa

Z(írd hrtsznflZafÚ'Y/ak biíntettét követi el: a kl ct 203. 
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t!s :206. §§-ban meghatározott elieteken kivül, hamis 
vagy hamisdoft penzf, valódi, illetőleg teljes h-tékü 
gyanant fO?'galomba hoz. 

Ha pedig hamis, vctgy hamisított váltópénz, vagy azt 
potlo papi'l'pénz hozutik forgalomba: a (',~elek1neny 
vétseget képez, melynek kisé?-lefe is büntetendő. 

1. A cselekmény aszerint, a mint annak tárgy át 
váltópénz képezi vagy sem, vétséget yagy bií.ntettet 
képez. 

~. Hol és mikor követtetett el a cselekmény? és 
minő hamisítvány képezte a cselekmény tárgy át ? 

3. A valamely állam kormánya, avagy c~r'l'a jogo
sított közpénztár, község, társulat, szövetkezet, tes
tület vagy magános által kibocsátott bemutatóra 
szóló, nyomtatott kötelezvények, bankjegyek, rész
vények, ezeket pótló ideiglenes l'észvényjegyek, utal
ványok vagy nyugták, valamint ezen papirokboz 
tal'tozó kamat- vagy osztalékszelvények és szelvényi 
utalványok, úgyszintén a magyar kormány 'Vagy 
valamely magyar közpénztár által közrebocsátott 
névre szóló kötelezvények, ezek kamatszelvényei 
és szelvényutalványai a paj,irpénzzel egyenlőnek 
tekintetvén, a cselekmény tárgy át nem-e ezek egyike 
képezte? 210., 211. §§. 

4. A hamisítvány t nelil-e a forgalombahozö készí
tette, hamisította, vagy rendelte, avagy a készítővel s 
annak társaival nem-e értett egyet? (Mert ez esetekben 
vagy a 203. s-ban körülirt pénzhamisitás vagy a ha
mis pénz forgalombabozatala (206. §.) forogna fenn.) 

5. A hamis vagy hamisitott pénz olyan volt-e, 
hogy azzal normális elméjií. és látóképességii egyén 
közönséO'es óvatossá" mellett reászedhető yolt. (Mert 
ellenkezŐ esetben c~ak kibágás, 1879. XL. t.-cz. 
59. S, ha IJediO' a forO'alombahozatal valamely mel-

J , o b , 'k ' k lékkörülménynek pl. sötétség, a maSI egyen ne 
t;agyfokú gondatiansága stb, kiaknázásával történt, 
ugy csalás forog fenn.) . . , 

6. Tényleg forgalomba hozatott-.e a haDllSItvH,n;y, 
s ha igen, mikol' ismertetett fel annak ham] s 



220 

~olta? A továbbadáskor-e, vagy csak aZ,után,? (Bár 
ez esetben a c~:;elekmény, ha annak targya:t n~m 
váltópénz kép~zi, akkor is. ~efejezettnek tekmtetlk, 
ha a hamis penzt a meg km alt ~g~én .. nem fogadta 
is el 1883_ éyi 9315. számu kunal dontvény.) 

7. 'Tényleg tudta-e a terhelt, hogy a kérdéses 
pénz hamis vagy hamisított? , 

8. Hogyan jutott a forgalomba hozo egyén. a 
hamisítványok birtokába? (Talált~, lo~ta ~a9Y m~.nt 
hamisítvány t kapta.) Nem-e fizetes, íelvaltas ~oz
ben vacry ecryébként mint valódit kapta a hamlsít
ványt t (M~rt ez esetben a hamis pénz kiadása 
forog fenn. 200. ~ . ) 

9. Nem-e forog fenn felbujtás esete? (Btky. 69. §. 
1. pont. Felbujtó.) 

10. A cselekmény elkövetés ét szándékosan elő-
mozdította vagy könnyítette-e valaki? (Btkv. 69. ~. 
~. p. Bűnsegéd.) 

ll. Hány éyes volt a terhelt? Mult-e már 12 éves? 
Ha igen, lő. él~téyét tul~aladt,a-: már.? B,irt-e cs~l~k
ménve bűnössegének fehsmeresere szukseges belatas
sal. (Btkv. 8t. Beszámítást kizáró vagyenyhitő okok.) 

A hamis pénz kiadása .. 

Btkv. 209.~. A ki valódi penz gyanánt kap~tt 
ha?n1'8 vagy hami.'iÍtott pénzt valódi, illetőleg tel7~s 
értékü pénz gyanf/nt tudva tesz jO?'galomba: ham":8 
pén.z kia~dsima~ 'uét ~géf követ~ e~, és .hat h~nap:g 
ter1edhetó joghf/zzal es ezer jO'l·mtl.g terJedheto penz-
büntetéssel büntettetik. 

A kisérlet büntetendő. 
1. Hol és mikor követtetett el a cselekmé~y? 

l\linő hamisítvány képezte a cselekmény tú'rg:y-at? 
2. A yalamely állam kormánya, avagy an-a .Jogo

útoit közpénztár, község, társulat, szövetkezet, t~s
túlet yacry macrános által kibocRátott bemutatora 

'" b k' k ' szóló, nyomtatott kötelezvények, ban Jegye , l'eSZ-
vények, ezeket pótló ideiglenes réHzvényjegye.k, utal
ványok vagy nyugták, valamint ezen papirokhoz 

221 

tartozó kamat- vagy osztalékszelvények és szeIvényi 
utalványok, úgyszintén a magyal' kormány Yag) 
valamely magyal' közpénztár által közl'ebocsú,tott 
névl'e szóló kötelezvények, ezek kamatszelvényei és 
szelvényutalvány ai a papi7-pénzzel egyenlőnek tekin
tetvén, a cselekmény tárgyát nem-e ezek egyik 
képezte? 210., 211. §§. 

3. A hamis vagy hamjsított pénz olyan volt-e, 
hogy azzal normális elméjü és látóképességű egyén 
közönséges óvatosság mellett reászeclhető volt? Mert 
ellenkező esetben kihágás, 1879. XL. t.-cz. ;:)9. §.,. 
ha pedig a forgalombahozatal yalamely mellék
körülménynek, pl. sötétség, a másik egyénnek nao'y
fokú gondatlansága stb. kiaknázású'val történt lc:.y 
csalás forog fenn.) , b 

4. Tépyleg fo~galo~ba hozatott-e a hamisítvány, 
s ha Igen, mIkor lsmel'tetett fel annak hamís 
vO,lta? A továbbadáskor-e vagy csak ezután? (Mel·t 
előbbI esetben a forgalombahozatalnem sikerülvén 
a cselekménynek csak kísérlete forog fenn.) " 

5. Tényleg tudta-e a forgalombahozó hoO'y a kér-
d , é h . , cl eses p nz amlS vagy hamisított? 

6. rr:.ényleg. valódi pénz gyanánt (fizetés, felváltás 
stb. kozben) Jutott-e a hamisítvánv a terheltnek bir
t~kába? Kem-e találta, lopta, vagy mint hamüdt
vanyt kapta? (Mert ez esetekben a hamis pénz 
csalárd használata fmogna fenn. 207. §.) 

7. Nem-e forog fenn felbujtás esete? Btkv 69 ~ 
L p. Felbujtó.) . . 'S. 

,8. A cselekményeIkövetését szándékosan előmoz
(htotta, vagy könnyítette-e valaki? (Btkv 69 § 2 P 
Bünsegéd.) . .... 

9 .. Hány éves volt a terhelt? Mult-e már 12 éves? 
Ha 19e1~, 16. ~le.~év?t, túlhaladta-e már? Birt-e a, 
~selekmenye bunossegenek felismerésére szüksé"e'" 
elát~s,~al? (Btkv. 84. ~. Beszámítást kizáró vl7"y'" 

enyhIto okok.) " 



Tevékenységi kimutatás 
a csendőrkerületekben az 1900. évben te1jesitett 

közbiztonsági szolgálatokról. 

A bűntettek és vétsé
gek megnevezése 

L I n. 1 ill. I IV. I v. I VI. ~ö::~e. 
számu csendőrkerületben 

Felségsértés: \ 
előfordult } 
kideritett eset 

I 

3 
3 

elfogott } , II 
feljelentett egyen 3 

A király, a királyi ház 
tagjainak bántalma
zása, a kil'ály meg
sértése: 

előfOl'dUlt} t 
kideritett ese 
elfogott } , 
feljelentett egyen 

A hűtlenség: 
elöfordult } \ 
kideritett eset I 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A lázadás: \ 
előfordult } 
kideritett eset , 
elfogott l , I \ 
feljelentett f egyen 

A ha.tóságok. országcYyü- \ 
l , . t k o. II ~Sl. ag~ ,vagy ha.tó-

. , 
1 

I 

I 
I 

sagI kozegek elleni l' 
erőszak: előfordult } \ 7n\ 

kid'eritett eset 76 
f'lfogott } , \ 311 
leljelentett egyen 1731 

11 
l' 

l ' 

1 

4.8
1 

4~ 
48 4U 

3 li-

901 mJ 

nl 9:! 
l~ 

179 

·~I .) 

3 

~ I 

I 
0) 
~ 

~ 
l ' 
1 

651 
65 
14 

16G 

1 9 
1 9 

1 
1 8 

\ 

11 
11 
3 
S 

1 1 
1 1 

1 1 

43 366 
4~ 36~ 
19\ 83 
96, 803 

A büntettek és vétsé
gek megnevezése 

Az alkotmány, a törvény 
a hat6ságok vagy ha' 
t6sági közegek ellem 
erőszak: 

előfordult } 
kidel'itett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A magánosok elleni erő-
szak: 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
fejjelentett egyén 

A . polgárok választási 
]~~a. ellen elkövetett 
buntettek és vétségek' 
elŐfordult} , 
kideritett eset 
elfogott } 
felj elentett egyén 

A vallás és annak szabad 
gyakorlata elleni bíí.n
tettek és vétségek' 

elő fordult} . 
kideritett eset 
('!fogott } 
feljelentett egyén 

A ,személyes szabad· 
sagnak. aházjognak 
tov~bbft a levél- é~ 
thi~vll'datitoknak kő):\-

vatalnok általi 
sértése . meg-

",löfordult } 
kidel'itett eset 
elfogott } 
felj elentett egyén 

I. I II. I m. IV. v. I VI II öStlze· • BeD 

számu csendőrkerületben 

3 1 8 7' 5 ' 
:-j 1 8 61 5 
111 
6 31 18 15 7 

2L 
21 

7 
65 

4 
17 
17 

30 15 
30 15 
5 2 

iH 34 1371 6z 

1 
1 

I 

4 
4 

8 

J4 
14 
l 

59 

J 
l 

7 

3 
a 

7 
7 

5 3 

18 

1 
I 

1 

2 
2 
1 
G 

15 

4 
4 
1 
6 17 3 

.) 
i) 

85 

IUl 
101 

17 
389 

34 

:30 
:30 

1 
104 

11 
11 

yl 

33 



A btí.ntettek és vétsé
gek megnevezése 

A pénzhamisitás: 
előfordult } eset 
kideritett 
elfogott } e én 
feljelentett gy 

A hamis tanuzás és 
hamis eskü: 

e~őfOl:dult } eset 
kiderItett 
plfogott } e én 
felj elentett gy 

A hamis vád: 
előfordult } e et 
kideritett s 
elfogott } e én 
feljelentett gy 

A szemérem elleni bűn-
tettek és vétl:iégek: 

előfOl'dult} t 
kideritett ese 
elfogutt } én 
feljelentett egy 

Kettős házasság: 
előfordult} t 
kideritett ese 
elfogott } , I 

feljelentett egyen 

A családi állásra vonat
kozó bűntettek és vét
ségek: 

elöfordnlt} t 
kideritett ese 
elfogott I ' 
feljelentett f egyen 

I. I n. I m.1 IV. I v. I VI·llij::~e-
számu csendőrkerületben 

39 30 ~1 
37 30 ~1 
1:-l ~1 11 
501 44 34 

I 

134 
134-

145 

5 

6 

3 
3 

4 

~ I 
I 

6 

50i 581 44 
50 56'1 44-

I 5 10 8 
74 10 58 

• I 

1 
1: 

I 

1 

7 
7 

ti 

I 
si 
8 
() 

15 

1 
1 

3 

4 
4 

:3 
:3 

4 

I 

Gl i 

1 
1 

1 

I 

~O 
lS 
9 

30 

J 
1 

J 

11 
ti 

8 

1~1 
117 

61) 
177 

1~ 
12 
2 

16 

29 

59 47 61 319 
58 40 59: 313 

5 13 (jI 47 
60 43 80' 827 

I 

. I 
, I 

1 
1 

1 

14 
14 
~ 

14 

A bií.ntettek és vétsé-
gek megnevezése 

A l'ágalmazás és becsü-
letsértés 

előfol'Clult 
} eset kideritett 

elfogott } é 
feljelentett egy n 

A z ember élete elleni 
büntettek és vét~é-
gek: 

előfOl'dult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentt3tt egyén 

A párviadal: 
előfordult 

} eset kideritett 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A testi sértés : 
előfordult 

} eset kideritett 
elf\lgott } 
feljelentett egyén 

közegészség elleni 
bűntettek és vétségek: 

előfordult } 
kideritett . eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A 

személyes szabadság-
nak megsértése magán-
személyek által: 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } , 
feljelentett egyen 

A 

I. I n. I m·1 IV. I v. I VI. 
lI8U8-
8eD 

számu csendörkerületben 

50 71 98 66 78 56 41~ 
50 71 98 65 78 56 41S 
. 1 3 • 3 . 7 
60 83 121 81 92 62 499-

I 
1 I 
I , 

~;:M- 280 274 234 223 203 1457 
2-128 261 257 225 212 20C 1383-

96 156 164 88 86 95 685-
~11 206 219 183 193 169 1181 

6 ~ 3 4 6 6 27 
6 2 3 4 6 6 27' 

. . . . . , . 
12 4 10 12 12 1 , 13 63: 

1 

1998 1466 1661 ~61~ 1238 1435 l 041 o.' 
1994 144~ 1654 2589 12:25 1384 lO~8& 
1 J 2 78 7811Oz 87 lOH 565 

12990 ':2099 "27794136 1883 2320 16207 

14 1 10 18 25 2 70 
14 1 10 15 25 2 67 . . 3 5 . 8 
46 1 13 23 41 9l 129 

I I 
11 12 4 1 1 ':29 • 11 12 4 1 l 29 · . . . . • • . 
11 30 9 1 J 52: • 

lh 



A bilntettek és vétsé
gek zoegnevezése 

A levél- és távsin-göny-
titok zoegsértése: 
előfordult} t 
kideritett ese 
elfogott } én 
feljelentett egy 

A titok tiltott felfedezése: 
előfordult} t 
kiderittett ese 
elfogott } , 
feljelentett egyen 

A zoagánlak zoegsér
tése zoagánszezoélyek 
által : 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A lopás: 
előfordult } 
kideritett eset 
clfogott } 
feljelentett egyén 

A rablás és zsarolás: 
előfordult } 
kidm'itett eset 
elfogvtt } 
feljelentett egyén 

A sikkasztás, zártörés 
és hiHlen kezelés: 
elŐfOrdult} t 
kideritett ese 
elfog,.tt } 
feljelentett egyén 

,}. jogtalan elsajátitás: 
előfordult } 
kicleritett eset 
elfogott } . 
feljelentett egyen 

~26 

r. II. m.1 IV.' v. I VI·llö::~e-

1 
1 

1 

százou csendőrkerületben 

1 
1 

1 

2 
2 

3 2 

• 

7 
6 

7 

104 60 115 151 7(-; 77 583 
104 60 115 151 76 73 579 

5 21. 3 7 12 29 
164 88 21O 255 161 135 1013 

3846342514204

1

4004 35~4 3320 2~333 
351 H326i3330 306726782593 17511 
420 397 570 470 560 819 3236 

46082996135893952306212511 20718 

179 147 242 , 211 106 72 957 
Hi8 132 148 186 9~ , 62 787 
79 61 121 68 52 , 54 435 

201 146 157 232 145 35 916 

75 67 108 ü4 
73 64, 106 61 

44, 59 
44· 5E 
2 12 

53 19 
5 8 14 7 

77 63 108 66 

101 
99 

2 
134 

76 154 
73 150 

1 
97 198 

112 89 
104 8R 

1 1 
126 110 

71 
70 

417 
1ü6 
48 

:186 

603 
584 

5 
749 

A bűntettek és vétsé
gek znegnevezése 

Az orgazdaság és bűn-
pártolá.s: 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } , 
feljelentett egyen 

A csalás: 
előfordult } 
kideritett eset 
eltogott } 
feljelentett egyén 

Okil'at-hazoisitás: 
előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

Orvosi és községi haznis 
bizonyítványok kiállí
tása és használása: 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } , 
feljelentett egyen 

BélyeghaIOÍsitás : 
előfordult } 
kidel'itett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

Csalárd és vétkes bukás: 
előfOl'dult } 
kideritett eset 
elfogott } , 
feljelentett egyen 

Más vagyonának zneg-

2ií 

L 1 II. r III. I IV. I v. I VI. II ö::~e. 
százou csendőrkerületben 

291- 208 272 
292 206 272 
14 16 7 

432 247 450 

89! 104

1

149 
87i 98 145 
11 30 18 
98 108' 164' 

223/ 391 1' 4D( 
223, 391 40c 

4 : 21 6 
323

1 
58:3 . 507 

136 559C 
130 52 86 
13 11 22 

134/ 501 69 

19 12 241 371 121 43 
1~ 1: 2:, 3~ lrl :g 
25 13 22 1 481 11 12 

1 
1 

1 

; I I I 
. I ' . I . 
> ~ I : I : 

1 

I 

1788 
1784 

49 
2542 

623 
598 
105 
623 

14~7 
147 
34 

131 

l 

4 
4 

5 

rongálás a : 
előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } , 

3~9 184 280. 288 
3~2 162 274 270 

181 184 
165 179 

1446 
1372 

32 
'!l588 

feljelentett egyen 
7 1 5 

5871 ~47 456 
10 7 

359 368 
2 

571 



A bűntettek és vétsé-
gek naegnevezése 

A gyujtogatás: 
előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } é 
feljelentett egy n 

Vizáradás okozás: 
elŐfOrdUlt} t 
kideritett ese 
elfogott } , 
felj elentett egyen 

Vaspályák, hajók, táv-
irdák naegrongálása. 
és egyéb közbizt. 
veszélyes cselekmé-
nyek: 

előfordult } 
kideritett eBet 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A foglyok naegszökte-
tése: 

előfordult 
} eset kideritett 

elfogott } , 
feljelentett egyen 

A fegyveres erő elleni 
biíntettek és vétsé-
gek: 

előfordult 
} eset kideritett 

elfogott } 
feljelentett egyén 

A hivatali és ügyvédi 
bűntettek és vétségek: 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } , 
feljelentett egyen 

228 

I. I n·1 m·1 IV. I v. I VI. fl Ö::!S-
számu csendőrkerületben 

1434 1819 1494 1366 1659 1369 
1112 1203 1116 674 968 791 

39 13 21 28 22 30 
1307 1454 969 727 1068 983 

2 · 44 · 2 1 
2 · 44 · 2 1 

• · . · . 
• · 57 · 6 1 

12 15 5 10 8 16 
14 9 15 4 9 4 
· • 2 . . • 28 15 25 11 13 5 

1/ 1 1 · · · · 1 · 1 1 · · • · . . · · 2 · 1 3 · 

52 2 25 12 1 13 
52 2 25 12 1 13 
40 3 22 6 1 12 
12 • 6 6 . 1 

3 2 2 2 2 2 
:3 2 2 2 2 2 

• • . . . • 3 2 3 5 2 2 

9141 
588 2 

3 
8 

15 
650 

4 9 
9 4 

· 
ti 4 

6 6 
5 
2 
7 

5 

9 

. 
· • 3 
3 

6 

10 5 
5 
4 
5 

10 
8 
2 

1 
1 
. 
1 

3 
3 

7 f 

I 
I 
I 
I 

A büntettek és vétsé
gek naegnevezése 

Az állana elleni kihágá-
sok : 

előfordult } 
kidel'itett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A hatóságok és a köz
csend elleni kihágá
sok: 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A vallás és annak sza
bad gyakorlata elleni 
kihágások: 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

Pénz és értékpalJirok 
hamisitására vonat
kozó kihágások: 

előfOl'dult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyÁn 

A családi állás elleni 
kihágások: 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } , 
feljelentett egyen 

A kÖílbiztonság elleni 
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I. I II. I m.1 IV. I V. I VI. II Ö::!6' 
szánau csendől'kel'ületben II 

. 
8 
8 

12 

311 
311 

3 
615 

11 
11 
. 
26! 

2 
1 

1 

3 
3 

15 
5 

11 
11 
. 

3 34 37 
I 

5 
5 
1 
4 

) 1 
144 283) 303) 162) 310 
144 283 300 162 3lü 

[1 . ) 5 6 1 
377 

1 3 96 51 28 
1 3/ 961 51/ 28 

2 10 1321 144' 181 

8 
8 
2 

11 

I 1 

11 1 
1 1 

1 1 

1 1 1
2 
21 

1 1 1 

l '31 l 2 

4R 
33 

1 
92 

1513 
1510 

18 
4003 

190 
190 
. 

495 

12 
11 

Q -14 

5 
5 

kihágások: 
előfordult l 
kidel'itett 1 eset 
elfogott l 
feljelentett ( egyén 

lt93 
1193 
115f1 

43~ 810 387 1109 1823 
431 810 386 1109 172~ 
[1~2 1653 540 687 1046 
442 298 132 5142084 

5754 
5651 
5471 
4094-624 



Akihágások roeg
nevezése 

A közrend és közszeroé-
rero elleni kihágások: 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

Szerencsejáték által el-
követett kihágások: 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A közegészség és testi 
épség elleni kihágá
sok: 

előfOl'dult t kideritett eset 
elfogott 
feljelentett egyén 

A tulajdon elleni kihá-
gá sok : 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 
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1. I II. I m·1 IV. V. I VI. IÖ~8eZ:' 
szárou csendőrkerületben 

1882148221832024244818961191 
188214782183 20n 2448 1896 1190 

5 5 13 15 62 , 36 136 
350028054009651043354260125419 

83 89 117 44 104, 90 527 
83 89 117 44 1041 90 527 
3 3 . 6 12 

354 320, 365 209 232 'i!97 1777 

14521991 11 18941553 11 1413 968 9271 
1452197918941549 J413 967 9254 

2 . I 12. 6 " 24 
2425139132685242312373178715606 

1 I 

295 658 567 10552656 889' 6120 
295 651 56710462650 888 6097 

B 11 4 11 4!3 4 66 
50911220 952 2232 3939 3469 12H21 

~ 
I 

1 

.)" 1 _il 

A külön tör,én;vek által I/ I. II. 1 U. IV. I V. VI. 
megállapitott kihágások --

megnevezése " számu csendőrlteriiletben 

Erdei kihágáso k : 
előfordult t 
kideritett (eset 
elfogott } , 
feljelentett egyen 

16~ lB 161 
16'!! 108 161 
74. 

2681193 279 

I 
386 311, 171 
385 306 166 

Halászati kihágások: 
előfordult } 487 
kideritett eset 487 
elfogott } , 
feljelentett egyen 

Mezőrendőri kihágások: 
előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } , 
feljelentett egyen 

Vadászati kihágás ok : 
előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

V~~~ász~ttal összefüggő 
Jovedeki kihágások: 

előfOl'dult } 
kideritett eset 
elfogott } , 
feljelentett egyen 

Egyéb jövedéki kihágá-
sok: 

1 '!l 1: 
!:I08

1 
706 4911 

263 367 7'i!21 
261 341 7211' 

8 5 
542 7131082. 

9731102 912

1 

367 
7931100 912 357 

1. 1 
108411858/12371 485 

~91 

291/ 
1 . 

397 50 

46 
46 

77 1:34 
77 134 

1. 'i! 

84 216 
216 

50 123 18;) 113 2fiS 

előfordult l 18H ")41 
kideritett (eset 186 241 486 

486 
6 

601 

225 
225 

I 
:30-1· 

elf?gott } ,I n 1 
felJ elentett egyen , 2~6 4.':H 

Házalási rendszabály át- I 
hágás ai : . 

előfordult } 
kidel'itett eset 
elfogott } 
frljeJentett egyén 

61.~ 
6 I~~ 

1. ~ 
Ifj 

70 ~J 

7~1 ~: 
70 1:1 

3827 
, 3815 

3 
556& 

tHb 
til() 

:{ 
~ 14. 



A külön törvények által I. I II. . m·1 IV. I v. I VI.llö:!~e. 
wegállapított kihágások számn csendőrkel"ületben , 

megnevezese 

'Ut és vámrendőTi kihá-
gások: 

591 160~ 1~73 előfordult 
} eset 

1578 1931 987 7962 
kideritett 1578 19~(j 591 984 1602 1272 7953 
elfogott } 14 · · · 4 . 18 
feljelentett egyén :WHO~(j88 844 1571 21121899 11~O4 

vasárnapi munka-
szünet megszegése ál-
tal elkövetett kihá-
gások: 

előfordult 
} eset 

197 30 57 ~69 159 5° 764 -, 
kideritett 197 30 57 ~69 159 5~ 764 

elfogott } , · · · · · 17~1 feljelentett egyen 388 84 131 \ 599 187 156\ 

~llntegészségügyi kihá-
gások: 

előfordult 
} eset 

69 356 159 81 42 25°1 957 
kideritett 69 356 158 81 42 ~50 956 

elfogott } 1 · 3 4861 
4 

feljelentett egyén 115 49~: 203 146 50 149:2 

\. se lyemtenyésztésre 
\onatkozó intézkedé- 1 

• 

sek meg,;zegése : 
előfordult 

} eset 
1 

, 1 · · · · l ' 
kideritett · I 1 · I · · 1 
elfogott } · · · · · · 
feljelentett egyén 1 

I 1 · · · · 
'izrendőri kihágások: 

12 előfordult } 4, l, 6 1 · • 
kideritett eset , 

·1-1 1 6' 1 1~ · 
elfogott } , 1 1 

· · · · 
fEljelentett egyen 21 1 5 3 · 30 

z or.szág czimel"ének 
engedély nélküli ha.sz- , , 
nálata: 

előfordult 
} eset 

1 · 1 
• · · 

kideritett 1 I · 1 
· · • 

,'lfogott } , I 
, 
I · · · · · 

1eljelentett egyen 1 
I l 

• · · · · 
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A küliin törvények által II 1. I II. I ilL I IV. I v. I V LII Össze-
megállapitott kíhágáso k _ _ .. seD 

megnevezése Rzámu csendőrkeri.i.letben 

Ujonczállitásdőli szö-
kés és tiltott nősülés: 
előfonlult} t 
kideTitett ese 
elfogott } , 

, feljelentett egyen 
Karos h telügylet.kötése 

által plköv. kihágások: 
előfordult } 
kíderitett eset 
elfogott } .. ' 
feljelentett eg,> en 

Phyloxel'l1 elleni óVlntéz-
kedések megszegése : 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } , 

. feljelentett egyen 
Kivándorlás közvetítése 

engedély nélkül: 
előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } , 
feljelentett egyen 

Cselédrendőri kihágás. : 
elöfol'dalt } 
Idderitett eset 

15 
15 
12 
4 

7 
7 

3 
3 
3 
1 

4 
4 

4 

16 
16 

4 
4 

4 

11 
11 

17 
17 
13 
5 

5 
5 
3 

36, 
36, 
321 
231 38 

15 2C 
15 1 910 

44 
44 
31 
16 

4 
4 

4 

55 
55 
39 
65 

elfogott } , 
feljelentett egyen 17 ~2 11 

42 
42 

1 
121 ~6 

J 81 
111 

l 
217 

M inistel'i rendeletek be 
ütköző kihágás ok : 

előfordult } 
hcl ,'ritett eset 

71 
71 

11 
II 

25 
~5 

15 
15 

148 
148 

elfogott } , 
felj elentett egyen 100

1 

~~ 51 19 
Ha.tós.: lg,~ Rzabályrendel. 

53 24!) 

lltkozo kihúgások: 
előfordult } 
kicleritett eset 
elfogott } 
felj elentett egyén 

3084 I :~:)5 
:29781:):')2 

I . 
4-5974274 

611 5:331581 3410 10574 
fi 1] 530 1581 341u110~G2 

. 1' . I. 2 
849, 1 838,1843 . 50~2 17 9~:3 
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Az 1900. év folyamán teljesített egyéb szolgálatok, 

A különféle szolgála-
tok megnevezése 

Rendes szolgálat ---
Ellenőrző szolgálat 
Nyomoz6 szolgálat ___ 
Helyi járőrszolgálat 
Uti járőrszolgálat ---
Találkozási járörszolg. 
Letartóztatás felsz6lí-

tás folytán ___ ---
Segélyszolgálat ---
Rabkiséret és őrizet 
Elővezetés ---
Egyéb felsz61itottszol-

gálat --- --- ---
Éjjeli őrök ellenörzése 
Vasuti és haj6ügyelet 
V ásár- és bucsuügyele1 
Nemzetközi ind6ház 

és belépö állomási 
ügyelet ___ --- ---

F olyamátkelési ügye-
let _ -- - --- ---

.. rdőhelyi ügyelet Fü 
H atárszélí ügyelet _ 
Határszéli örház8zo]g. 

ostafedezet __ - -
zemélyfedezet _ ---
ullafedezet __ ---
ányaügyelet ___ ---

p 
S 
H 
B 
G ödöllöi királyi lak 

körüli ügyelet ---
Q,sgyári.i.gyelet --v 

I. 
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3225 ~601 4350 1639 5228 ~3419 
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84 128 418 301 126 1734 
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854 1041 1798 1786 1638 9764 

1107 831 2160 2464 2038 11089 

608 3639 6521 6279 782 220i3 
42300 36234 59634 38479 57668 283506 
7328 6647 6429 9361 10899 49392 
2040 1965, 6829 1891 428~ 19lJ43 
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228 9R 13 · 1 2074 
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