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Vegyes közlemények. 
A~ én első s~olgálatom. 

Elbeszéli Ormai Balázs ez. örsvezető. 

Irta: Virág László csendőrszázados. 

Alig, hogyatanosztályban letett elméleti vizsga 
után felo.csudtam abbeli töprengésemből, hogy a. 
~yakorlatI szolgálatban milyen körülmények közé 
Jutok, hogyan fogom tudni abbeli vágyamat elérni, 
hog! a .csendőrségnél altiszti rangot érjek el, milyen 
előlJáróIm lesznek s különösen milyen lesz örs
parancsnokom, hogyan tudok beleilleszkedni az előt
tem teljesen ismeretlen vidéken levő örs bajtársi 
kör~be, máris azon vettem észre magam, hogy az 
eddlg soha sem látott Kara községben levő csendőr
laktanyában csomagolgatom ki szerény podgyászomat 
és idősebb bajtársaim felügyelete és utasításai mel
lett helyezkedem el irószekrényemben és ágyamon. 

Soha el nem feledem! E nap fordulópont volt 
életemben. 

Mikor alaktanyába érkeztem, meglepő tisztaságot 
és rendet találtam s bizonyos kellemes, családias 
küllemet adott a nyitott folyosót övező vadszőlő
lugas és a mellette levő kis virágos kert a laktanya
épületnek, melynek első ajtaján bekopogtatva, a.z 
örsirodába jutottam, hol egy jóságos arczú, dere
sedő haju, de fellépésében és beszédmodorában ha
tározottan katonás őrmestert, az én örsparancsnoko
mat találtam. 

A köteles jelentkezés után megnyerő beszédmodor
ral közeledett hozzám, jól megnézett tetőtől-talpig, 
s azután kilétemre, viszonyaimra, tanulmáuyaimra 
nézve kérdezősködvén, főképp azt kutatta, hogy mi 
hozott a csendőrséghez, mit gondolok itt elérhetni? 

Miután megtudta tőlem, hogy három középiskolát 
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végeztem s azután a nyomdász-ipart tanultam, majd 
a esapatnál szakaszvezetői rendfokozatot értem el -
mintha most is hallanám - mintegy megelégedés
sel szólva, a következőket mondotta: 
. .Ha kitartása lesz, fiam, jó pályát választott; 
értelmes emberre nagy szükségünk van, igyekezeté
től függ, hogy a mit kiván, elérhesse. Ma és hol
nap a holmiját hozza rendbe, ha csak valami közbe 
nem jön ma és holnap szolgálata nem lesz. Rend 
és rend legyen mindenkor a szemei előtt s akkor 
nem lesz bajunk egymással. Azután tisztelgett és 
elboesáj tott. . 

Az örsön volt beosztva Antalfi István cz. örs
vezető, mint másodaltiszt és még három csendőr. 
A _ másodaltiszt egy kissé szigoruan, de látszólag jó 
SZIvvel fogadott a legénységi szobában, helyemet 
megmutatta, de mindig bizonyos fölénynyel rendel
kezett velem, úgy hogy bizonyos visszatetszést szült 
az ő és az örsparanesnokom bánásmódja közötti 
különbség. 

Az első éjszakám nyugtalanul telt el, alig vártam, 
hogy külszolgálatba menjek, mert égtem a vágytól, 
hogy az első szolgálaton túl legyek. 

. A második napon AntaIfi örsvezetőm csak úgy 
pIpaszó mellett egy rövid vizsgát tartott velem, 
hogy kifürkéssze, mennyit szedtem magamba eddig 
a csendőrtudományból. A többek között felkérdeztIl 
a II. Szolgálati utasítás 27. §-át, melyet a magam 
észjárása szerint magyarázgattam. Nem volt rá más 
és~revétele, mint hogy, majd meglátjuk, tudni fogja-e 
mmdezeket akkor is, ha kinn portyázunk ? 

Azután fölhivta figyelmemet a falra függesztett 
táblázatokra s kérdezte, hogy ismerem-e azokat? 
Én, a mint azokat megnéztem, csak úgy félve, talá
lomra rájuk mutogatva, feleltem : ez itt a halászo, 
ez a vadásztörvény kivonata, ez a foglalkozási terv, 
ez itt. a minister ek, katonai előljárók névlajstroma, 
ezek Itt a vadász-, halászjegyek mintái s ez itt egy 
katonai részletes térkép. Alig, hogy a térkép szót 
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kiejtettem, parancsolta, hogy vegyem azt le és néz
zem meg jobban, s mondjam meg, mit ábrázol az, 
mert mint továbbszolgáló altiszt, volt szakaszvezető
nek azon el kell tudnom igazodni. 

A mint leakasztottam és az asztalra magá.m elé 
tettem, jelentettem, hogy az örsállomásomat és 
környékét ábrázolja, de nem tudom, hogy a szines 
vonalak, a melyek egy-egy területrészt öveznek és 
a benne levő római számok mit jelentenek. "Jó, jó, 
majd megmagyarázom., válaszolt ő s ezzel a kör
vonalozott tereprész közepe táján fekvő községre 
mutatva, mondta, hogy ez itt a mi községünk, az 
örsállomás. Az egész bekerített tereprész pedig 
körülötte a mi örskörletünk, vagy a mint a Szer
vezeti utasitás 1. §-ából tanulta, a mi «működési 
körletünk.. Az ezen körletet szétválasztó szines 
irónnal vont vonalak pedig az egyes őrjáratok határ
vonalai, az általuk határolt kisebb, csillagalakban 
egymáshoz illeszkedő területrészek pedig az őrjára
tok, a benne levő római szám pedig az őrjáratok 
számai. 

.Most már mondaná meg hát, hány őrjáratunk 
és az egész működési körleten hány községünk 
van ? 

Gyorsan áttekintve a térképet, jelentettem, hogy 
az örskörletben 4 őrjárat van 6 községgel. 

Az igenlő bólintásból láttam, hogy nem tévedtem, 
mire jött a másik kérdés, t. i., hogy milyen messze 
lehetnek a legtávolabbi , pontok és az egyes közsé
gek laktanyánktól? 

Hamar egy kis papirszeletkét vettem ki jegyzé
kemből, azt összehajtogattam, úgy 1 cm széles és 
15-20 cm. hosszú vonalzó alakra és a térképen 
levő utak nyomán méréseket eszközöltem a mérle 
segélyével, s hozzávetőleg megjelentetiem, hogy a 
legtávolabbi pont 11-12 kilométer lehet s a közsé
gek távolságait is kimérve, véleményemet elég biz· 
tosan, de bizonyos aggodalommal jelentettem be. 

Miután örsvezetőm helybenhagy ta ezt, felvilágosí-
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tott, hogy az 1. számu őrjárat 24, a II-ik 23, a 
III-ik 2ti és a IV-ik 19 órás, azaz annyi időt adnak 
az egyes őrjáratok leportyázására; de nem késett 
hozzátenni, hogy ez csak rendes körülmények kö
zött van ám igy, mert ha nyomozni kell, nem is 
szabad az őrjárat sorrendjéhez ragaszkodni, ha pe
dig nagy hó vagy nagy sár van, örsparancsnokunk 
jogosult több időt is adni belátása szerint és ha 
terhesebb a portyázás, rendesen meg is teszi. 

«Ámde - bárha látom, hogy nem hiába szolgált 
három évet a csapatnál, mert a kártyát eléggé 
ismeri - nem fog ártani, ba községünket legalább 
nagyjában megismeri, mert megesik, hogy szükség 
esetén nem a legrövidebb uton igyekszik oda, a hol 
önre szükség lesz. 

Kössön bát kardot, szedje magát rendbe s meg
mutogatok egyet-mást a községben, nebogy úgy 
érezze magát, mintha idegenben volna .• 

Kapva-kaptam az alkalmon s alig néhány percz 
mulva jelentkeztem, hogy készen vagyok akime· 
netelre. 

Ö is készen volt már s velem együtt örsparancs
nokunk előtt megjelentette, hogy a községbe szándé
kozik engem kivinni, hogy ott egyet-mást nekem 
me,gmutogasson. 

Ormesterünk ez alkalmat arra használta fel, hogy 
emlékembe vésse az ő volt örsparancsnokától tanult 
egy régebbi szabály azon kitételét, hogy egy csend
őrnek úgy kell ismernie örskörletét, mint a saját 
tenyerét, annál is inkább pedig az örs állomás min
den viszonyát. Még most is a fülemben cseng, a 
mint jóságos hangján még azt is megjegyezte, hogy 
bizony csupa szem és fül kell hogy legyen a jó 
csendőr, hogy a legrövidebb idő alatt ismereteket 
gyűjtsön, mert ezek nélkül csak kinlódás volna 
élete. 

Az örsállomáson séta közben megmutogatta ne
kem örsvezetőm mindazokat az épületeket, melyeket 
ismernem szükséges. A főbb utczákat csendes be-
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széIgetés közben bejártuk. Láttuk a róm. kat., az 
ev. ref., az izraelita vallásuak templomát. papjuk 
lakházát és az iskolát; több előkelőbb gazda házát, 
az orvos, a mérnök lakását, a polgári olvasókört, a 
nagyvendéglőt, két kisebb korcsmát, a piaczteret, 
a község szélén néhány czigányputrit és két szoká
sos büntettesnek házatáját. Majd bementünk a község
l}.ázához, hol a jegyzőnek, birónak - mintha csak 
alkalmilag járnánk ott - bemutatott. Megismer
tem a község szolgáját s az egyik éjjeli őrt is 
s úgyszólván rövid másfél óra alatt majdnem 
tisztában voltam már a község vallási, népesedési, 
erkölcsi és megélhetési viszonyaival. KülönÓsen jól
esett nekem látni, hogy örsvezetőmet mindenütt 
szivesen köszöntötték s bárkivel álltunk szóba, bio 
zonyos tisztelettel tárgyaltak velünk. 

Végül mikor már hazafelé igyekeztünk, szivar· 
vásárlás czimén benéztünk kereskedőnkhöz, kitől az 
örs részére egyet· mást vásárolni szoktunk s ott egy 
kis ideig elbeszélgetve, a megfordult vásárlók szájá
ból sok helyiérdekű ujságot hallottam, minek ké
sőbb hasznát is vettem. Mikor laktanyánkba vissza
tértünk, valami jó érzés fogott el, mely elnyomta 
bennem azt a kelletlenséget, melyet az ember érez, 
mikor idegen környezetbe jut, szóval alig 24 óra 
alatt elég otthonosan éreztem magamat a karai lak
tanyában. 

Nemsokára valami irásokat hozott örsvezetőm a 
legénységi szobába és az asztalhoz munkához készült, 
majd nekem tudtul adta, hogy másnap délelőtt 10 
órakor vele együtt rendes szolgálatba indulunk, 
még pedig az I. számu őrjáratba 24 órára, s ha 
tudok, irás beli teendőiben segíthetek neki. 

Ez alkalommal ismertem meg a szolgálati köny
vet, az őrjárati beosztást s volt először kezemben 
őrjárati lap nyomtatvány, melybe az ő felügyelete 
alatt irtam be az őrjárati beosztásból a tereptárgya
kat, melyeket a részletes térképen úgy elméletben 
végig is portyáztam. Ekkor adta át örsvezetőm ne-
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kem a jegyzékkönyvecskémet, melyhe beleillesztette 
előttem a szárnyparancsnokságtól leadott igazolvá
nyomat, s megmagyarázta, hogy az arra való, hogy 
vele magamat - ha arra szükségem leend - iga 
zolhassam s hogy a kemény fehér lapok a jegyzék
ben arra valók, hogy arra irónnal feljegyezzük az 
örsparancsnok külön meghagyásait. Adott e mellé 
egy kis kimutatást. a melyből egész könnyen ki
vehettem. hogy az egyes szolgálatok alatt milyen 
pihenőket szabad tartani. Majd következett a szük
séges irományok rendbehozatala s a szolgálatba· 
induláskor való felszerelés megmagyarázása. 

Vászonzacskómba raktunk ~ nyilatkozatot, 2 ív 
fehér tiszta papirt, 3 megczimzett borítékot, bennük 
szolgálati jegy·ürlapokkal, 2 jelentés-ürlapot a fon
tosabb eseményekről s a kiderítetlen maradt bűn· 
cselekményekről a jegyzéket, 2 távirati ürlapot s 
ezzel ezen zacskót lezártuk. Megkaptam egy seb
kötöző csomagot s kioktattak minden tárgy hasz
nálati czélja felől, majd felszereltem úgy, miként 
járőrtáskával nyomozáskol', vagy előreláthatólag 
hosszabb szolgálatok alkalmával, később pedig, mint 
rendes portyázásra vagy rövidebb szolgálatba indul-
nunk kell. . 

Persze, mindezekről hónapokon át hallottam én 
oktatást a tanosztályban, de valójában csak ekkor 
tanultam meg pál' óra alatt a dolgok miért- és mi
kéntjét. Miután láttam, hogy őrjárati lapot csak a 
járőrvezető kap és vezet, az őrjárati lapot, mely 
nekem első portyázó okmányom volt, később hű 
másolatba vettem magamnak s mint egy kincset, 
úgy őrizem most is a másolatot az ugyanakkor, a 
karai örs részletes térképéről szerény tudás om sze
rint készitett vázlattal együtt, mely az r. számu 
őrjáratot ábrázolja. 

A következő éjszakán sok minden csendőri dolog 
kóválygott a fejemben, későn tudtam elaludni s már 
korán ébredtem, de a rövid idei alvás daczára is 
jól emlékszem, álmomban portyáztam s mindig 
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M. kir. m. sz.osendlírkerölet. Ka.ra.i örs. 
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.azon igyekeztem, hogy hol akadályozhatn ék meg 
valami olyan bajt vagy törvénytelenséget, melynek 
megszüntetésével a szolgálatra és felebarátaimra 
hasznos.at cselekedhetnék. 

Másnap reggel igen vegyes érzelmek közepette 
szedtem magamat rendbe, mert már igen vágy tam 
-túlesni az első szolgálaton, de mert aggódtam is 
egy kissé, hogy látszólag szigorú, de kezdetben 
hozzám igen türelmes örsvezető járőrvezetőm vára
kozásának szolgálatbnn meg tudok-e felelni. Szóval, 
elfogott a lámpaláz. 

Mindent megfordítva tettem; a kalapomhoz leg
alább négyszer hozzányultam, meg letettem, szóval 
igen lassan j és tétovázv a készülődtem, úgy hogy 
szinte éreztem, hogy mindjárt megkapom örsveze
-tőmtől az első dorgatóriumot, de az csak jóságos 
mosolylyal igazgatott egyet-mást felszerelésemen, 
majd megkérdezte, mennyi pénzem van? Soha el 
:nem feledem, 21 koronácskám volt, melyet úgy 
szorongattam zsebemben, mint egy óriási összeget, 
melylyel a világ végére lehetne eljutni. Hogy is ne, 
mikor szerény polgári jövedelmemből a magam 
személyére szüleim mellett csak 1-2 korona jutott 
ki hetenként. Egy kis száraz élelmet is véve ma
gamhoz, örsvezetőm jobbról-balról megnézegetett és 
figyelmeztetett, hogy most már 5 percz mulva 10 
óra lesz, tehát jelentkezni megyünk örsparancs
nokomhoz, hol magamat katonásan viseljem s teljes 
figyelemmel hallgassam parancsait. 

Ezzel elindultunk az én első szolgálatomba. Az 
örsirodábanjelentette örsvezetőm örsparancsnokunk
nak, hogy szolgálatba indulni készen állunk, mire 
az öltözetünket pár tekintettel megvizsgálván, örs
vezetőmnek a következő parancsot adta: 

.Az I. számu őrjárat lesz leportyázandó ezen őrjárati 
lap szerint - ekkor az őrjárati lapot örsvezetőmnek 
átnyujtotta, - különös gondot fordítson arra, hogya 
két községnek - egyiknek nappali, a másiknak éjj eli 
leportyázását a próbacsendőrnek bemutassa. A Gö-

269 

böly csárda közelében félórai lesállás, Drégely köz
ségben pedig 6 óra nagypihenö tartandó, a Brenner
féle szeszgyárnál pedig a munkásviszonyok állapotá
ról tudakozódni kell - s ezzel egy irást nyujtva 
át örsvezetőmnek - az ebben megnevezett Kulina 
András körözött egyén után pedig a gyárban és 
környékén puhatoljanak, mert nem lehetetlen, hogy 
ott tartózkodik. Örsvelr.etőm ez alatt elővette a. 
jegyzékkönyvecskéjét és szorgalmasan jegyezgette 
a meghagyásokat, miket. én is utánoztam, a meny
nyire az tőlem tellett. MIkor a meghagyásnak vége 
volt, engem is figyelmeztetett örs~arancsnok?m, 
hogy teljes szivvel és lélekkel figyelJ em meg ors· 
vezetőm eljarását és ha valamit nem t~dnék, től.e 
kérdezősködjem, mert ha nem leszek mmdenre kI
váncsi, alig lesz belőlem jó csendőr. 

Miután jelentette örsvezetőm, hogy készen van és 
a meghagyásokat megértette, örsparancsnokom künn 
a folyosón .tölteni. vezényelt. J elenlété~en ~zt el
végezvén, tisztelegtünk s .Hátra arcz, mdulJ> ve
zényszóra elindultunk. 

Valahogy úgy botorkáltam ki örsvezetőm után, 
mert csak akkor kaptam észhez, mikor alaktanya 
kapuján kifordultam, az üde levegő arczomba csa
pott s rájöttem, hogyameghagyásokról fogalmam 
sincs; lámpalázamban mindent elfeledtem. 
Örsvezetőm rámtekintve, észrevette zavaromat, 

mosolyogva jegyezte meg, hogy ezen mindenki igy 
esik keresztül; azért van a járőrvezető, hogy figyel
jen és gondolkozzék járőrtársa helyett is s a fiata
labbat oktassa. 

Rövidesen teljesen magamhoz tértem zavaromból, 
mert örsvezetőm másra térit ette ft beszédet. 

Csakhamar kiértünk örsállomásunkról s avasuti 
állomást is elliagyva, egészen a szabadban találtuk 
magunkat. . 

A szép májusi napok egész elevenné, szmte be
szédessé tették a mezőt, melyen szép csendesen 
bandukoltunk. 



270 

Mielőtt az első tereptárgy hoz értünk volna, örs
vezetőm a sík terepet észrevehetően jobbra-balra jól 
szemügyre vette s szó szót érve, több mindenről 
kioktatott, hogy a Vajda tanyán lakók jómódu, de 
szerény földmíves népek, a csendőrt igen meg
becsülik, csak az a baj, hogy alig lehet kitérni 
vendégázeretetük elől. Megérdemlik, hogy a csendőr 
velük bizalmas és előzékeny legyen, de különös 
hangsulylyal tudtomra adta, hogy ajó csendőr a bizal
maskodást kerüli még ilyen helyen is és komoly, 
higgadt, de a mellett nyájas beszédével érdemli ki 
a tiszteletet, a mely a csendőr voltának kijár. 

Ezalatt megérkeztünk az első tereptárgyhoz, hol 
a ház közelében - mint később megtudtam - a 
tulajdonos két kis leánykája játszott. A mint ben
nünket észrevettek, a nagyobbik - úgy 6-7 éves 
lehetett - egyenesen örsvezetőmnek tartva, illedel
mesen köszönt s az ő Antaifi bácsijának kezét meg
ragadva, szinte igyekezett bennünket hozzájuk be
vezetni, miközben sok mindenfélét összehadart, 
többek közt, hogy édesapja vásárra ment lovakat 
eladni Józsi bátyjával, meg hogy a Bodri kutyát 
agyonlőtték, mert egy czigány embert megharapott, 
stb., miközben örsvezetőm úgy el-eltréfált vele, hogy 
a saj:í.t gyermekkel sem lehet különben. Majd, mert 
egy kis kölyök· kutya kezdett bennünket az ajtóban 
ügyetlenül ijesztgetni, kilépett a ház küszöbén maga 
Yajdáné is, ki olyan nyájassággal fogadott és tessé
kelt be bennünket az első házba, mintha vérei let
tünk volna. 

Örsvezetőm - mint a ki otthon van - beljebb 
lépett a nagy szobába s utána én is, de nem késett 
az Ő szokott megnyerő modorával a beszédet fel
venni. Bemutatott, mint uj embert. Számtalan kér
dés folyt mindkét részről közömbös és nem közöm
bös tárgyakról, s a két kis leányka, mikor leültünk, 
örsvezetőmbe csimpaszkodott, miközben elővett örs
vezetőm egy kis papirgöngyöt s elosztotta azt a 
néhány szem czukrot, a mi benne volt. 
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Én magam igen hallgatag voltam, de igen jól 
megjegyeztem azt a hatást, a mit ez a kis ajándék 
a gyermekekre, de különösen édesany jukra tett. 

Alig egy negyedórai ottartózkodás alatt mindenről 
tudomást szereztünk, a mi a tanyán lakókra és a 
környékre vonatkozik. J ól mondotta örs vezetőm, 
hogy a vendégszeretet elől itt alig lehet kitérni, 
mert Vajdáné ugyancsak készülődött, hogy bennün
ket egy kis harapnivalóval és borral megkináljon, 
de mi egy jó kifogással szándékától eltérítettük. 
Miután nem értesültünk semmi olyanról, a mi ben
nünket közelebb érdekelt volna, délelőtt 11 óra
kor elköszöntünk és folytatt uk utunkat az Anna
major felé. 

Utközben nem késett örsvezetőm megjegyezni, 
hogy a gyermek- és asszonynéppel helyesen bánni 
tudó csendőr helyzete igen könnyű, mert azok nem 
gondolják meg úgy a dolgot, mielőtt valamint el
mondanak, s akaratlanul is kibökkentenek olyan 
titkokat, a mik a csendőrre nézve értékesek. 

.De nini, maga nem szokott talán dohányozni ? 
kérdé tőlem örsvezetőm, miközben dohányszelenczé
jét elővéve, egy szivarkát sodort s rágyujtott. E köz
ben én értésére ad ván, hogy nem szoktam dohá
nyozni, faggatni kezdett, hogy tudom-e, hogy járőr
szolgálatban szabad-e és mikor, dohányozni? Vála
szom az volt, hogy utasításaink értelmében cSB,kis 
községen kivül, szabadban és pihenő helyiségben 
van megengedve a szivarozás, de községekben dohá
nyozni vagy általában pipázni, sohasem szabad_ 

.No, lássa, lássa, nem tudja! Ilyen a nem dohá
nyos ember. Hogyne volna szabad pipázni szolgá
latban, csak szolgálaton kivül, séta közben nincs 
megengedve a pipázás, pihenő helyen és szabadban 
portyázás közben minden módon szahad dohányozni. 
J ó ám ezt biztosan tudni a nem dohányos csendőr
nek is, mert mikor járőrvezető lesz, neki kell ellen
őrizni, hogy járőrtársa a szabályt e réven is be
tartsa. Sőt többet mondok - folytatta ő - részemről 
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azt sem tartom illőnek, hogy egyes tereptárgyaknál 
más h.ázánál - pedig akad ám ilyen csendőr elég -
a tulajdonos engedelme nélkül, csak úgy kérdet· 
lenül pipára gyujtson a csendőr. Ha illedelmesen 
engedélyt kér, úgy sincs ellenvetés, mig ha kérde
zetlenül rágyujt, könnyen zokon vehetik tőle és 
rossz szemmel nézik, pedig ez árt a szolgálatnak 
is .• Igazat kellett hogy adjak ezen felfogásnak s 
nem győztem eléggé csodálkozni örsvezetőm helyes 
gondolkozásmódján. 

A Környe patak hidjához érve, megállottunk, 
mert onnan jó kilátásunk volt a környékre. Itt örs
vezetőm hamar körültekintett s tréfás hangon kér
dezve: eNo, próbacsendőr, nézzen körűl, lát-e vala
mit, a mi minket érdekel? próbára tett. Láttam 
is én sok mindenfélét. A határban majdnem min
denfelé dolgoztak a földmivesek. Egyik helyen 
gyűjt?ttek, másik helyen kukoriczát kapáltak, itt 
két kipányvázott 16, amott gyermekek felügyelete 
alatt n~hány D?arha legelt. Végre mégis kénytelen 
voltam Jelentem, hogy semmi különöset nem észlelek. 

«Hát ott a patak mentén nem látja azt a három 
gyermeket? Kettő a patakban a part szélén turkál 
valamit, a harmadik a part mellett guggol s az
alatt az a csapat tehén a tilosban legel. Suta legyek, 
ha nem az a dolguk, hogy a tehenekre ügyeljenek 
s a helyett valami csinyt követnek el. 

Rösteltem a dolgot, hogy észre nem vettem, de 
mi volt mit tennem, az akkor már a gyermekek 
felé tartó örsvezetőmet követtem hallgatagon. 

Uramfia, mikor odaérkezünk, megállapítottuk, 
hogy'. a hároD? gyerek tilos időben és halászjegy 
nél kul rákászIk két kosár és döglött békák segélyé
vel s már vagy 25 darabot fogtak is, kisebbet, na
gyobbat, mig a tehenek - jó, hogy észrevettük -
a vetésben barangoltak, de kárt még nem csináltak. 

Persze volt megrökönyödés, a mikor jöttünket 
észrevették. A legnagyobbik 10 éves volt, a másik 
kettő valamivel fiatalabb. A legkisebbik azonnal a 
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teheneket kezdte kitereini a patak partjára, h{)l sza· 
bad a legeltetés, a másik kettő pedig szemlesütve 
állt örsvezetőm előtt, mikor a patakból kijöttek. 

A fogott rákokat visszaeregettük, a kosarakat pe
dig egyik fiuval a közeli Anna-majorba vitette örs
vezetőm s még ott a helyszinén korholta a fiukat, 
hogy a tehenekre nem ügyeltek s felvilágosította 
őket, hogy törvény szerint rákászni csak ann ak 
szabad, a ki adót fizet érte, de akkor sem mindig, 
mert bizonyos időben, mint most is, egyáltalán nem 
szabad rákászni. Egyébként megigérte nekik, hogy 
apjuknak elmondja csinyjüket, s ha még ilyet tesz
nek, meg lesznek büntetve, miután a fiuk kibökken
tették, hogy máskor is szoktak rákot fogni, de azt 
llem vi~zik haza, hanem a járó-kelőknek adják el 
]Jár fillérért és azon czukrot vesznek, tehát szülőik 
tudta nélkül cselekedtek. 

A legkisebb fiu ezután örsvezetőm felhivására 
8- 10 lépéssel előttünk czipelte nagy szepegve a 
kosarakat, örs vezetőm pedig ismét oktatni kezdett. 
Elmondotta, hogy a fiukat és apjukat is személyesen 
ismeri, utóbbiak béresek az Anna-majorban, igen tisz
tességes emberek s miután sem a halászati, sem a 
mezőrendőri kihágásért a gyermekek koruk miatt 
eljárás alá nem vehetők, csak apjukat fogja figyelmez
tetni, hogy a gyermekeket jobban szedjék ránczba. 

E közben egy gyalogösvényen az Anna-major 
közelébe érkeztünk, a hol néhány béres, köztük a 
kosarakat vivő gyermek atyja is, valami szekér 
összeállitásával foglalatoskodott. 

Beszédbe eredtünk mindegyikkel s csakhamar 
tájékozódtnnk a major viszonyairól s megállapitot
tuk, hogy az utóbbi időben nem történt semmi baj. 

A fiut apja még előttünk jól eltángálta s igérte, 
hogy máskor nem lesz rájuk panasz, de kért ben
nünket, hogy az intézőnek ne tegyünk emlitést a 
dologról, mert rossz néven venné tőlük, cselédembo
rektől, hogy a marhák nem voltak kellő felügyo
let alatt. 

18 
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Majd betértünk Tóth Kálmán intézőhöz, ki lllint 
nőtlen ember, bennünket igen szívesen fogadott s 
megelégedéssel beszélt a közbiztonsági állapotokról. 

Mivel éppen ebéd ideje volt, a velünk hozott ele
mózsiából itt egy kicsit falatoztunk és elbeszélget
tünk erről is, arról is_ Többek között előjött a szó 
a cselédviszonyokról is, s szóbeszéd közt az intéző 
kibökkentette, hogy neki furcsának tünik fel, hogy 
bár a férficselédek vasárnaponkint azelőtt csak igen 
ritkán szoktak a majorból távozni, utóbbi időben 
majd minden vasárnap délután, a ki csak teheti, 
elkéredzik és Gébics községbe járnak templomozás 
ürügye alatt, pedig azelőtt mindig Karára szoktak 
lllenni templomba, ha a végett egyáltalán távoztak 
.a majorból. Örsvezetőm azon kérdésére, hogy valami 
vidéki ember az utóbbi időben ismételten fordult-e 
meg a majorban s hogy a béresek czímére levelek 
gyakrabban érkeznek-e, az intéző nem tudott hatá
rozott választ adni, mire örs vezetőm ajánlotta, hogy 
ezeket figyelje meg s legközelebb számolj on be, Ezt 
tenni meg is igérte. 

Úgy délután fél egy óra lehetett, liukor az intéző
től barátságosan elváltunk és az egyik cselédházba, 
fi melyik utunkba esett, csak úgy, mintha alkalom
szerü volna, a pitvarajtón át a konyhában főzéssel 
foglalkozó béresnének beköszöntünk. Az asszony 
bennünket - letörölgetve két kis széket - leülés
sei kinált meg, de mi, mintha hamar akarnánk 
végezni, csak úgy állva eredtünk vele beszédbe, mi
közben az asszony a főzés körül sürgölődött, de a 
szája be nem állt. 

Szóba hozta örsvozetőlll a gyermekeket s kérdezte, 
hogy hol vannak, mire az asszony nagy bőbeszédü
séggel elmesélte, hogy iskolában vannak a község
ben, lllost készülnek a hónap végén lévő examentre, 
s a plébános ur most igen fáradozik, hogy a vallás
ból minél többet tudjanak. Miután a vallásra terelő
dött a szó, örsvezetőm megjegyezte, hogy az mind 
szép, de hát az urambátyálllékat nem látja mostaná-
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ban Karán a templomban, pedig azelőtt, ha nem is 
mindig, de néha-néha ott voltak. Az asszony szem
melláthatólag felhevülve, bizony leszólta a mai 
férfiakat, hogy nem sokat csinálnak a vallásból, 
inkább Gébicsre mennek ahhoz a dologkerülőhöz 
holmi ujságot olvasni, pedig jobban tennék, ha a 
sok istenkáromlást néha leimádkoznák. 

Rövidesen megtudtuk tőle, hogy Beretfalvi János 
gébicsi gazdánál van a vonzóerő, a mit az intéző 
még nem tudott kisütni. 

Ezzel lllásra terelve a szót, nemsokára elköszön
tünk és a Gébics felé vezető uton ballagtunk szép 
csendesen tovább, de csakhamar megjegyezte örs
vezetőm, hogy ha egyenesen ki akarta volna elégí
teni kíváncsiságát. a béresné bizonynyal nem adott 
volna oly kielégitő választ, mint igy, mert a köz
népnek szokása, hogy gyanakszik s csak akkor lesz 
bizalmasabb, ha az ember nagy feneket kerit be
szédjének. Lássa, már tudjuk, hogy kinek és minek 
a kedveért járnak az embereink Gébicsre. Most az 
lesz a dolgunk, hogy ott is utána járjunk annak, 
nem lappang-e ezen jelenség mögött valami olyan 
csolekedet, mely bennünket közelebbről érdekel. Ez
zel beszédjét meglassitva, mintha valamiben elmerül
tek volna gondolatai, az előttünk levő egyenes ~tra 
mutatva, megjegyezte, hogy ez a legközelebbl ut 
innen Gébicsre; de mert a balkéz felé eső terep
részen van a községi legelő, j ó lesz arra felé is el
néznünk és a pásztorok dolgai felől érdeklődnünk. 
Ki is tértünk s a gébicsi marhanyájat megtek~ntet
tük. A pásztorokkal csak úgy csendes beszélgetés 
közben beszámoltatott örsvezetőm. Megkérdezte tő
lük, hogy nincs-e valami baj az állatok között, hány 
darab marhát őriznek rendesen s mennyi van künn 
most a legolőn, nem barangolt-e el közülök a leg
utóbbi időben, kár nem esett-e bennük; hogy megy 
Roruk stb. Miután mindenre kielégitő választ kap· 
tunk, 'őrsvezetőmmel a pásztorokkal együtt megnéz
tük a marhákat, csupa kiváncsiság sZÍnezete alatt, 
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miközben .örsvezető.ru egy-egy szebb peldányra di
csérő megJegyzést IS tett, azonközben azonban meg 
is .számlált~. a .. ny~jat, mit. abból tudtam meg, hogy 
mIUtán elkoszontunk, emmd megvan egy szálig. 
~ijelentést tette s megjegyezte, hogy a pásztorok 
Igazat mondottak. Azonban csakhamar hozzátette 
azt is, hogy, e pásztorok tetőtől-talpig becsületes 
emberek, meg sem árt, ha a csendőr ellenőrzi őket 
mert becsületességüket könnyebben megőrzik s ~ 
legjobb hirű pásztoron is megesik, ha alkalma van, 
h?g.y lo~ott vagyelbitangolt állatokat amarhanyáj 
kozott reJteget s a rendre, a közbiztonságra veszélyes 
elem válik belőle_ 
Meglehetősen melegen sütött ekkor már a nap s 

örsvezetőm figyelmeztetett, hogy ha melegem van 
anyakravalómat levehetem, illetve galléromat ki~ 
kapcsolhatom,. de levei;~ nyakraval? vagy kikapcsolt 
gallérral, a mIg csak bIrom, közsegben, vagy em
berek által sűrűbben lakott helyen ne portyázzak 
mert. mindjárt megszólják ennek láttára a csendőrt: 
Bár JÓ melegem volt, mondhatom, izzadtam is, he
lyesebbnek vélt em , hogy galléromat nem kapcsolom 
ki, mert örsvezetőm sem tette azt. 

Ezalatt visszaérkeztünk a Környe patak hidjá
hoz s ott egy fa árnyékában megpihentünk. 

Itt kikérdezett örsvezetőm arra nézze, hogy mit 
értek rövid pihenő alatt, mikor, hogyan tartom azt 
meg? Feleletem az volt, hogy az bárhol, a szabad
ban vagy fedett helyen megtartható s ezalatt a 
lábbelimet, ha ok van rá, megigazithatom, fegyvere
m~t \nagam mellé letehetem. Rövid pihenő átlag 
mmden órában 10 percz és ez legfeljebb egy óra 
tartamíg össze is vonható. Ezalatt lábbelimet tény
leg meg is igazitottam és éreztem· is annak jó 
hatását. 

Fél órányi beszélgetés után a hídon keresztül 
mentünk, de nem tarto~tunk egyenesen a községbe, 
hanem a patak bal partJ án haladtunk északnak. 

Eszembe jutván ekkor örsparancsnokom azon ki-
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jelentése, hogy a jó csendőrnek kiváncsinak kell 
lenni, megkérdeztem örRvezetőmet, hogy miért nem 
megyünk egyenest Gébicsre, mikor az egyenes uton 
hamarább érkeznénk. 

.Először azért - válaszolta ő - mert a község 
ezen oldalán a terepet betekinthetjük s nem látok 
semmi különöset, másodszor pedig azért, mert nem 
kell azt már a szélső háznál elárulnunk, hogy az 
Anna·majorból jövünk, mit, ha itt bemegyünk, úgy 
is mindenki tudna, de jó lesz a községnek másik 
oldalán is meggyőződnünk arról, hogy nincs-e va
lami baj vagy rendetlenség .• 

Körülbelül a községi határ széléig haladtunk a 
patak partján, mikor dögletes bűz ütötte meg orrun
kat. Közelebb érve, örsvezetőm megjegyezte, hogy 
a dögtér van ott s bizonynyal valami állati hullát 
nem'földeltek el kellőleg. Tényleg úgy is volt, mert 
egy félig-meddig elásott, megnyuzott ló láthatólag 
több napos 'hulláján lakmározott néhány kutya, 
melyek láttunkra morogni kezdtek. 

«No, próbacsendőr - kérdé tőlem - mondaná 
meg, mit tenne most maga, milyen lehetőségek 
forognak itt fenn? Én hebegtem valamit, mert 
megint cserben hagyott tudományom, mire örsveze
tőm kioktatott, hogy legelső sorban a közegészségre 
ártalmas e bűz, tehát gondoskodnunk kell, hogy
ha egyéb eset nem forog fenn - a hulla annak 
rendje és módja szerint elásassék. Kipuhatoljuk, kit 
terhel a mulasztás s nem·e valami olyan állati be
tegségben mult ki ezen állat, mely ragadós, s ha 
igen, mészszel is beöntsék azt s hogy hova lett a 
bőre, mert pl. takonykór, lépfene stb. betegségeknél 
az állati bőrt sem szabad felhasználni s kötelessé
günk meggyőződni, hogy ez utóbbi esetben a község 
elöljárósága jelentést tett-e a főszolgabirói hivatal
nak s ha nem tett, mi jelentjük be azt azonnal, 
még pedig telefonon. 

A mint a község nyugati széle felé értünk, töblt 
kis leány- és D.utól - kik libát legeltette k - örs-
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vezetőm megkérdezte, . hogy kinek a lova döglött 
meg a faluban? Meg IS tudtuk tőlük, hogy aKis 
B~rna Sándoré, még pedig úg~, hogy trágyahordás 
kozben a ló megugrott, a kOCSIt felborította S lábai 
eltörtek, miért azután agyon kellett ütni. 

.No, ha ez igaz -- jegyezte meg örsvezetőm -
akkor nem sok dolgunk lesz a döglött ló miatt.. 
Még ekkor se~ meI!tünk be a községbe, hanem 
csak akkor, mIkor a község tulsó oldalára kerülve 
a kertek alját leportyáztuk s a vasuti utcza végéhe~ 
értünk. Ezután bejártuk az összes utczákat s betér· 
tünk egy igen jó külsejü háztájhoz, hol az udvaron 
fo~lalatoskodólegénye~bertől kérdezősködtünk, hogy 
aPJa otthon van-e, mIre az jelezvén, hogy apja a 
pajtában foglalatoskodik, előszólította Tóth Pál ura· 
mat, ki oly sebtében sietett előre üdvözlésünkre 
hogy mindjárt láthattam, hogy örsvezetőm és közt~ 
jó barátság áll fenn. 

Nagy szive sen be is vezetett bennünket az első 
~ázba, helyet. foglaltatott s megindult a beszéd erről 
IS, arról is. Orsvezetőm megjegyezte, mikor engem 
bemut~tott, ho~y Tóth uram is csendőr volt s hogy 
~z .~gylk fia ~zI!1tén csendőr, s ha polgári ruhában 
IS Jar, most IS Igen sokszor csendőrnek érzi magát" 
mert j.obban esik neki, ha a szegény csendőrnek 
valamI nem közömbös ujságot elmondhat. 
. Az öreg mindezeket hallva, helybenhagyólag bó

lmtgatott s úgy látszott, jóleső érzés és büszkeség 
töltötte el. 

S~Ó szót érve, elmondotta, hogy nagyobb baj nincs 
a kozségben, csak a minap Kis Barnának történt 
egy kis ügye. Majdnem a nyakát szegte, de hál' 
Istennek! magának nagyobb baja nem történt, mint 
hogy ~eghorzsolta a karját és arczát, de az egyik 
lov~ bIzony eltörte .. a két első lábát s agyon kellett 
ut~~. A lovak megIjedtek trágyahordás közben vala
mItől; az árokba fordították a kocsit s az egyik ló 
a Ipásiknak lábaszárára esve, csinálta a kárt. 
Orsvezetőm olyan meglepődéssel hallgatta beszéd-
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jét, mintha csak m.ost hallaná ~lőször az esetet. 
Mikor Tóth uram kIbeszélte maglIot, kérdezte tőle, 
hogy Dongó Miska hogy viseli magát? Há.t a 
Kónya Andris? Nincs·e most rájuk panasz? .Mmd· 
kettő napszámba jár s dolgozik - válaszolta ő -
tán megjön az eszük, hiszen deresednek ~ár,. meg 
osztán jobl) szegényesen szabadnak lenIn, mmt a 
börtönben sinylődni.. .' 

Ezután rám került a sor. Az öreg kIfaggatott, kl 
fia vagyok, melyik vidékről származtam ide stb., s 
nem győzte eléggé dicsérni a c~endőrél~te.t, bár még 
most is csendőr lehetne. «Tudja, OrmaI ur, a fiatal
ember bolondul az asszonynép után s nem tudja 
bevárni a házasulás idejét. Nekem is ez volt a ba
jom, ezért léptem ki, de már sokszor megbánta~n. 
Nehéz élet a csendőrélet, de gondtalanabb a polgar
emberénél, még ha vagyonos is. Lássa, én elég jó· 
lllódban élek s mégis ezer a gondom. Most a por
czióért jönnek, most a marhában esik kár, máskor 
az időjárás miatt retteg az ember, n? meg a gyere
kek miatt is sok a költség és a tennIvaló; csendőr
koromban mindezekért nem fájt a fejem .• 

Szinte magam is beleéltem magamat helyzetébe 
s már ekkor fogadkoztam, hogy amig csak lehet, 
csendőr leszek. 

E közben örsvezetőm Tóth uramat egy kis katona
dohánynyal megkinálta s mig az a pipájával vesző
dött, nekem átnyujtotta jegyzékkönyvecskéjét a szo
kásos bűntettesek lapján felnyitva, hogy az adatokat 
olvassam át és lehetőleg jegyezzem meg magamnak. 
Danyó Miska és Kónya Andris neveit találtam 
abban. Gébics községből több előjegyezve nem volt. 
Nagyban invitált bennünket e közben Tóth uram 
egy kis ozsonn~ra, hogy ~ésőbb térjünk k!ssé V~SS~/1, 
mert az anyjukJa most nmcs otthon, de ~gy fel ora 
mulva már hazajön, sajnálja, hogy hamarjában nem 
tud valami harapnivalóval szolgálni. 

.'l'udja lilit, Tóth uram - vála.szolta örs:,ez~tőm -
most nincs időnk ide visszatérni, hanem Ideje volna 
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már! ha betérne hozzánk Karára egy kis falatozásra 
?tt Jártában, mert szivesen látjuk, na meg adósok 
IB va_~yunk vele, m.ert már többször megvendégelt 
bennunket, B nyomja a lelkemet, ha nem viszonoz
hatom., Meg is igérte az öreg, hogy mihamal'ább 
meglátogat bennünket, miközben felkészültünk s 
barátságosan kisért ki bennünket az utczaajtóig s 
folytattuk utunkat. 

Betértünk egy mellékutczába s majdnem a leg
llto~só házat Ill:ut~tta meg örsvezetőm, hogy abban 
lakIk. Danyó M_I~alJ:, a mellette levőben pedig Kónya 
AndrIS, a két JO cZlmbora S megjegyezte, hogy ezen 
házak közelében jó, ha a csendőr alkonyat és virra
dat közti időben lest tart. Ámbátor az utóbbi idő. 
ben nincs rájuk panasz. Azzal visszafordultunk s 
betértünk egy másik utczába, ott felkerestük Sere
gély Imre állandó éjjeli őrt s vele is elbeszélget
tünk egyről-másról, többek között ő is hasonlókép 
adta elő Kis Barna esetét. A közelmultról egyéb 
lényeges dolgot előadni nem tudott. 

Ezzel utunkat a még be nem járt utczákon foly
tatva, Kondor Balázs kisbirónál és Schwarcz Ábris 
kereskedésében megfordultunk és miután lényeges 
dolgot nem vettünk tudomásul, betértünk a község
házára, hol a községi jegyzőve'l és biró val Kis 
Barna esetét meghánytuk-vetettük s a bir6 azonnal 
intézkedett nevezettnek előszóIítására s mikor az 
nemsokára megjelent, utasította őt, hogy a községi 
gyepmesterrel a lóhullát annak rendje és módja 
szerint azonnal ássa el, mert ha azt nem tenné 
büntetésnek teszi ki magát. ' 

E közben előhozta örsvezetőm, hogy biztos tudo
mása van róla, hogy Beretfalvi János gazdaember
nél a környékbeliek vasárnap délutánonként össze
jönnek ujságolvasás végett s valószinüleg nem valami 
épületes dolgokat tárgyalnak. 

Erről már maga a biró és jegyző is tudomással 
bi:t ~ kijelentés?ikböl megtudtuk, hogy 3-4 szo
cZlahsta lapot Járat Beretfalvi saját költségén és 

, 
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ezeket felolvasgatja a községbelieknek és a környék
hől bejáró idegeneknek, de azért sem pénzt nem 
szed be, sem előfizetőket, sem egyesülésre tagokat 
nem gyűjt s igy cselekményét akadályozni, vagy 
éppen vele szemben fellépni nem lehet, hanem csak 
állandó felügyelet alatt lehet tartani, mire nézve a 
jegyző és a biró eddig is befoly tak. 

Majd betértünk a községházán levő pihenőszobába 
és ott délután 3 - 5-ig középpihenőt tartottunk. 
Fegyverzetünket letettük, lábbelinket lehúz tuk , egy 
keveset falatoztunk és a nélkül, hogy aludtunk 
volna, az ágyakra leheveredtünk s igy beszélgetve, 
elszórakoztunk. Közben bent járt nálunk a községi 
szolga, a ki készséggel állott rendelkezésünkre s 
örsvezetőm ezernyi kérdésére - a miből az ő nagy 
személyi ismeretére lehetett következtetnem - kész
séggel adott felvilágosítást. 

Mikor magunkra maradtunk, itt megvizsgázott 
örsvezetőm arra nézve, hogy mennyi a közép- és 
nagypihenők tartama, hol és miként tartják meg 
azokat, megjegyezvén, hogy a kimutatás ezen pihe
nőkről ugyan mindig a- csendőrnél szokott lenni, 
mégis jó, ha ezt kivülről tudja. 

Feleletem az volt, hogyaközéppihenő tartama 
1- 3, anagypihenőé 4-6 óra. A közép-pihenő, a 
járőr belátása szerint, lehetőleg fedett helyen, a 
nagypihenő pedig az örsparancsnok által elöirt he
lyen tartandó. Közóppihenőn - ha szárítás végett 
szükséges - a l'uha is levethetö és a szerelvény is 
lerakható, nagypihenőnél pedig a járőr teljesen le
vetkőzve, ágyba is fekhet és aludhat. A pihenő: 
helyet felszerelés nélkül és indokolatlanul elhagym 
nem szabad, de meg van engedve a pihenőhely 
udvarán vagy kertjében - ha előbb a fegyverek 
biztonságba helyeztettek - felszerelés nélkül is 
mozogni, szórakozni . 

• JÓl van" felelte az örsvezetőm s egyidejüleg 
megkórdezte, hogy mit gondolok, mennyi szolgálat
nál jár közép- és mennyinél nagypihenő. Ezt már 
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nem tudtam, de örsvezetőm kisegitett azzal, hogy 
középpihenő legalább 6, nagypihenő legalább 12 
órai szolgálat után jár. A közép- és nagypihenők 
egyenként és együttesen a ,teljesítendő szolgálat 
egyharmadrészét tehetik ki. Igy pl. 9 órai szolgá
latnál 3 óra középpihenő, 12 órai szolgálatnál 4 óra 
nagypihenő, 18 órán ál 6 óra nagypihenő, 24 óránál 
6 óra nagy- és 2 óra középpihenő illetékes. A nagy
pihenő egyik napról a másikra át nem terjedhet, 
tehát vagy még éjfél előtt fejezendő be, vagy éjfél 
után kezdendő meg. 

Miután az ő igen értelmes magyarázata után je
lentettem, hogy most már tisztában vagyok a pihe
nőkkel, kérdezte tőlem, hogy mit gondolok, van-e 
még valami teendőnk e községben? Én azon hi
szemben, hogy már mindenen túlestünk, feleltem, 
hogy úgy vélem, már nincs. 

.Vegye csak elő jegyzékét a kiderítetlen esetek
ről - hivott fel ő - s nézze meg, van·e e község
ből valami előjegyezve ? 

Elővevén, tényleg találtam egy esetet az előző 
évről, mely szerint 1903. évi márczius 11 ére (vasár
napra) virradó éjjel Kovács Mihály vendéglős kert
beli jégvermét feltörték és abból 80 kiló marhahust, 
egy K. M. jegyü bárdot és 67 üveg sört elloptak 
109 K 44 fillér értékben s ezzel gyanusítva van 
Lakatos Rupa gébicsi czigány családostól, ki más
nap virradóra a községből eltünt. 

.No lássa -- jegyezte meg örsvezetőm - azért 
. nem jártunk eddig a korcsmárosnál, mert először 
ettől a szolgától akartam megtudni, a mint hallotta 
is, hogy Lakatos vagy más czimborája nem for
dult-e meg azóta a községben, s csak azután, ha 
erről értesültem, akarok oda menni. Egyébként, ha 
ez az eset nem forogna fönn, már a pihenő előtt 
jártunk volna nála, mert a korcsmáros a vendégoi
től sok oly pIet y kát hall ám, a miből, ha nekünk 
elujságolja, mindig lehet valamit lesziirnünk. • 

Oly rohamosan telt így beszélgetés közben az 
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idő, hogy már is 5 óra volt s örsvezetőm tanácsára 
kimo3akodtunk, ruháinkat s fegyverzetünket telje
sen rendbehoztuk s nemsokára újult erővel készen 
álltunk utunk folytatására, miközben a nagyvendég
lőbe tértünk be s ott a korcsmárostól magánlakásán 
kára ügyében kérdezősködtünk. Majd rátért örs
vezetőm Beretfalvira is, kire nézve a korcsmáros 
csak annyit jegyzett meg, hogy az bizony bolon
dit ja a népet, folyton korcsmázik B ha igy folytatja? 
egész vagyonkája a dobra kerül. Szó esett a korcsma! 
hitelről s hogy általában kik és mily korukban 
szokták leinni magukat, kik költekeznek nagyobb 
mértékben, mire nézve a korcsmáros, úgy láttam, 
kellő őszinteséggel válaszolt s örsvezetőm egy-két 
jegyzetet is csinált. 

Ekkor a korcsmáros is velünk jőve, lementünk a 
kertbe, megnéztük az én kedvemért a jégvermet és 
környékét s nekem minden felfedezett jelenséget 
megmagyarázgattak, úgy hogy mikor a vendéglős
től elbucsuztunk, teljesen tisztában voltam az eset 
körülményeivel, de Gébics községet is annyira meg
ismertem, hogy általában könnyen el tudtam benne 
igazodni. 

Ezután legnagyobb csodálkozásomra ismét a köz
ség nyugati széle felé portyáztunk s a dögtérre ér
tünk, hol a lóhulla már annak rendje és módja 
szerint el volt földelve, majd a község északi részén, 
a kertek alatt ballagva, avasuti megállóhelyhez 
érkeztünk, hol avasuti őrrel és családjával beszél
gettünk és a szemben levő csárda viszonyairól bő 
felvilágosítást nyertünk, majd az állomást és csár
dát megkerülve, hátulról egész váratlanul tértünk 
be a Gébics csárda udvarába, hol egy lelket sem 
láttunk. Majd a csárda udvarára nyiló ivóhelyiségbe 
tekintettünk be, hol a csárdáson kivül, ki ujságot 
olvasgatott, senkit sem találtunk. 

Alighogy a csárdás beinvitált bennünket magán
szobájába, mintha az égből pottyant volna, meg
jelent az ajtóban örsparancsnokunk egy csendőrrel, 
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kinél szabályosan jelentkeztünk. Örsvezetőm jelen
tette, hogy lényeges dolgot ugyan nem észleltünk, 
de lesz majd négyszemközt jelenteni valója. A mint 
ez megtörtént, őrmesterünk is velünk együtt rövid 
llihenőt tartott és a csárdással, kit ő is, örsvezetőm 
is különböző kérdéssel ostromolt, barátságos beszél. 
getésbe eredtünk. 

Különösen az iránt tudakoz6dtunk, hogy idege
nek, csavarg6k, gyanus egyének a csárdában meg
fordulnak-e és általában milyen a forgaloLll a vas uti 
állomáson s milyen a törvényhatósági uton? 

Rám a csárdás azt a benyomást tette, hogy félve 
tiszteli csak a csendőröket s csupán kénytelenség
ből ad felvilágosítást, de később örsvezetőm is fel
világosított, hogy igen jó őt minél gyakrabban 
ellenőrizni, mert úgy véli, hogy laza ellenőrzés mel
lett hamar letérne a becsületesség útjáról. 

Negyedórai ottidőzés után mind négyen eltávoz
tunk s a csárdán kivül beszámolt örsvezetőm a 
rákászokról, Kis Barna esetéről és Beretfalvira nézve 
tett puhatolásunk eredményéről. Örsparancsnokunk 
jegyzeteket csinált, örsvezetőm őrjárati lapjára az 
ellenőrzést rávezette s bennünket a továbbportyá
zásra utasított. 

Mi már jó messze haladtunk a vasuti töltés mel
lett, őrmesterünk még mindig a csárda előtt állott 
13 a mint bevonulásunk után megtud tam csendőr
társamtól, később Gébicsre s onnan az Anna-majorba 
ment, hol a mi szolgálatunk, de különösen a Beret
falvi dolgai után 'érdeklődött. 

N emsokára kijöttünk a törvényhatósági utra s 
13zép csendesen ballagva, több járókelővel s szekér
rel találkoztunk s mindenkihez volt örsvezetőmnek 
szava. Hova megy, honnan jön, mi járatban van? 
stb., de ezek, egy-kettő kivételével, mind az alko
nyatkor hazatérő mezei munkások voltak, kiket 
örsvezetőm jórészben szeruélyesen ismert. 

Közben volt ideje arra is, hogy beszédjében rá
tért az ellenőrzésre is, megjegyezte, hogy örs-
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parancsnokunk járatai~ kifür~észni. sohasem lehet, 
mindig váratlanul lepl meg .1árőrelt szolgálatban "s 
nem ajánlhatná egyiknek sem, hogy rendetlenul 
portyázzék, mert szolgálatban semmit sem néz el, 
csak azt hiszi, a mit lát, hall, vagy megfoghat s 
olyan összeköttetései vannak, hogy mindenről biztos 
és gyors tudomást szerez, a mi örskörletében 
történik. 

A Magda-tanya népérő~ is felvilá~ositván, meg
jegyezte, hogy egy igen tlsztességes, Jómó~u emb~l' 
a tulajdonos, valóságos ~zerencse, hogy Itt az ~t 
mentén lakik, mert va16sagos őre az utvonalnak f'S 

támogatója a csendőrnek. A miről tud, mindig bi~
tos felvilágosítást nyujt. Jó alkonyat volt, már mI
kor e tanyába melynek pitvarajtaján világosság 
szürődött ki, beértünk. A konyhában lobogó kandalló
tüz mellett a tanyásnak Julianna nevü felnőtt 
leányát pillantottuk meg és köszöntöttük. 

Láthatólag örömmel fogadott bennünket s csak
hamar elujságolta, hogy. nen;trég vo.It ott őrmeste
rünk hogy apja s anyja, kIket mm den perczben 
vár 'a vároeban vannak bevásárlás végett, Jóska 
bátyja pedig fegyvergyakorlatra vonult be s egy
úttal azt is meglátogatják. 

Lénye"ében fontos oly felvilágosítást, mely min
ket közelebbről érdekelne, nem tudott adni, de be
széd közben meglepő ügyes modorral évődött örs
vezetőmmel, majd velem is. Többek között a csendőr
életet apáczaéletnek nevezte, ~ert nem szaba~ 
házasodni mire örsvezetőm megjegyezte, hogy nekI 
már meg~ngednék, ha kapna hozzávaló leányt fele
ségül. A leány e kijelentésre alább hagyott évődé: 
sével, de azt jórészt az szakitot~a félbe, J;Iogy SZUI~1 
éppen hazaérkeztek s elujságoltak a napl élmé~yeI
két. Igy hamarosan megismertem a család VISZO
nyait is. 

Innen tovább menvén - mert már egészen be
sötétedett - csak úgy bizonytalanul czammogtam, 
mig örsvezetőm teljes biztonsággal lépdelt előttem 
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a sötétbe. vezető ösvényen s előre megjegyezte, hogy 
most, mIkor csupán a hallásra vagyunk utalva 
?sak igen cs~ndes beszélgetésnek van helye, de még 
J?bb, h~. egyaltalán nem beszélgetünk, hanem csupa 
fulleszunk. Néha-néha megálltunk és hallgató dz
tu.nk~. majd tovább haladtunk. Később egy helyen 
leültu~ és tudtomra adt~ örsv,ezetőm, hogy most 
mir koze~ vagyunk a Perenyi pasztorházhoz, mely" 
nek lakÓja R~z~a István, egy özvegy, magányos 
ember; régebbi Időben lopásért volt büntetve B bár 
ujabban rábizonyítani semmit sem lehetett szoro~ 
felügyeletre szorul. Figyelmeztetett, hogy' egészen 
nesz.telenül haladjak utána s ha ő megáll és leül, 
én IS azt tegyem s különösen ügyeljek, hogy a 
lesen csendesen maradja.k. 

Néhány percz mulva a sötétben is ki tudtam 
venni a fehérre meszelt viskó körvonalait s még 
30-40 lépést téve a kukoriczaföld szélén csendesen 
leültünk és várakoztunk. ' 

. Innen már a csillagos ég derengése mellett iól 
kI tu~ta.m :venni a ház bejáró ajtaját s a házon 
levő okolnYI abla.kot. Körülöttünk minden csendes 
volt, csupán a közeli község kutyáinak csaholás a 
zavarta meg a csendet. 

Egy jó fél óráig maradtunk helyünkön, de semmi 
lényegeset nem észleltünk. Mikor helyünkről ki
mozd';lltunk, elkezdett csaholni bennünket a pásztor 
kutyája; e neszre a pásztor bottal a kezében kilé-
pett viskójából 8 mielőtt bennünket észrevett volna 
elhall"gattatt~ . kutyájá,t. Közelebb jövén egymáshoz; j 
be;'1nunket fo~smert es nagy illemtudással köszönt, 
mlDtegy magat mentegetve, elmondta, hogy alko
nyatkor e~~yomta az álom.s ha kutyája nem ugat 
m,eg bennunket, tán reggelIg sem ébred fel, pedig 
hat az volna a dolga, hogya határt őrizze. Örs
v~zetőm ezzel azon ürügy alatt, hogy szomjas, vizet 
kert tőle s így kénytelen-kelletlen visszatért viskó-
jába, világot gy';ljtott s nekünk alkalmat nyujtott, 
hogy ott szétteklDthessünk. Gyanusat nem észlel-
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tünk. Ezután ő jobbra, mi balra eltá~oztuJ?k. Persz~ 
kérdezősködésünkre: .Nincs semmI baj, semmI 
hír? .Az ám, igen ám. válaszokat a~ta, mint 
aféle begombolkozott ember, a ki nem sZIvesen be
szél a csendőrrel. 
Örsvezetőm meg is jegyezte, mikor tőle elvált1l;nk, 

hogy nem közölt ez az ember még soha semmit a 
csendőrrel s talán a saját szerencsétlenségét sem 
panaszolná el., , , .. 

Megint csak lassu bandukolas volt osztalyr~szun~ 
a dülőutakon, a melyen haladva, a "lomha éjszakaI 
homályban Drégely község nyugati :végére ér~ünk, 
honnan először a déli faluszélen, majd a keletm és 
északin jártuk be a kertek alját, s az egyik u~czán 
botérve, rendre leportyáztuk a községnek mlDden 
utczáját, mígnem feltaláltuk a két éjjeli őrt, a mint 
egymás mellett koczogtak, hűen te~jesítve szolgála
tukat. Velük elbeszélgettünk sok mmdenféléről, kér
dezősködtünk erről is, arról is. Együtt portyázva, 
elhaladtunk 8.' korcsma előtt, hol minden be volt 
már zárva, de még fönn lehettek, mert a kor~a
máros magánszobájából még lámpafény szűrődott 
ki az ablakon. A..z egyik éjjeli őr tudott róla, hogy 
úgy 11 óra felé érkezett haza borral a korcsmiÍ.l'os 
és szokása ellonére azért van nála még most is 
világosság. . . 

Ezután az éjjeli őröktől elválva, egyIk sIkátol'ba 
mentünk hol egy elhagyott porta közelében meg
huzódva,' mintegy negyed óráig megfigyelő állást 
foglaltunk, de lényeges körülr~ényt nem .. észleltunk. 
Mikor onnan eltávoztunk, felvIlágositott orsvezetőm, 
hogy ott lakik özv. Cséra Istvánné ross~hírű as~
szony, ki titkos kéjelgést űz s a falUSI fi.atalság 
nála szokott titokban kártyáz ni és dorbézolm. Ez~rt 
kellett a házat megfigyelni s jól teszem, ha Itt-
jártamkor gonddal leszek orro is. .. .. 

Miután semmi rossz hírről nem értesultunk, a 
községházán levő pihenőszobába tértünk, hol. dél
olőtt 1-7 óráig nagy pihenőt tartottunk. Teljesen 



288 

levetkőz tünk s az ajtót magunkra zárva, ringatás 
nélkül úgy elaludtunk, hogy már jól fent volt a 
nap, mikor örsvezetőm költögetett. Hamar felkel
tem, rendbehoztuk magunkat, megreggeliztünk s 
ujból bejártuk a községet, majd a községi biróval, 
kisbiróval letárgyaltunk minden a községet és biz
tonságát érdeklő ügyet s azután a községet elhagy
tuk, még pedig a keleti irányban és a község déli 
széle alatt haladva, irányt vettünk az Irmalak terel'
tárgyhoz, melyre nézve örsvezetőm felvilágosított, 
hogy abban rendszerint csakmájustól szeptemberig 
lakik maga a tulajdonos, ki miniszteri osztály
tanácsos. A többi hónapokban a nyárilak zárva 
szokott lenni és Kellemes Antal karai lakos ügyel 
fel arra, időnkint rendbe hozza a villát künt és 
bent egyaránt s miután drága berendezés van benne, 
szükséges, hogya járőr minden alkalommal meg
győződjék, nem-e fosztotta azt ki valami rosszlelkű 
ember? 

Odaérkezve, azt még zárva fl a körülményekből 
itélve, lakatlannak találtuk. Majd mikor meggyőződ
tünk, hogy ott semmi baj nem történt, a Brenner
féle szeszgyár felé tartottunk, melynek körülmé
nyeire nézve örsvezetőm elmondta, hogy abban 
rendszerint 50-60 munkás dolgozik, de mert a 
gyárral kapcsolatosan marhahizlalót is tartanak 
fenn, melyben 80-100 drb marhát állandóan hiz
lalni szoktak, 8-10 munkás foglalkozik az állatok 
körül is, kiknek felügyelője egy Nagy Imre nevű 
botosispán. Igen jóravaló ember. Van ott egy gép
mester, egy szeszfőző és egy munkafelügyelő is. 
A tulajdonosnak - ki a fővárosban lakik - egy 
teljhatalmu megbizottja lakik itt állandóan, ki min
denek felől intézkedik. A szeszgyár mellett van egy 
kis kantinféle, melynek bérlője a megbizott felügye
lete alatt van s általában jóhírű, tisztességes ember. 
Megigérte, hogya gyár minden helyiségét meg
tekintjük, hogy azt is alaposan megismerjem. 
Midőn a gyártelep re megérkeztünk, éppen Nagy 
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Imre botosispánnal találkoztunk, ki bennünket szi
vesen fogadott és a. hizlaldákban. kl;Llauzolt, elmond
ván mindent, a ml a legutóbbI Időben a telepen 
történt. Átmentünk innen a szeszfőzőbe, hol a gé
pészszel, szeszfőzővel és munkafelügye~ővel é~t~.k~z. 
tünk és meghagyásunkhoz képest Kuhma korozott 
egyén után puhatoltunk, de sikertelenül. EI-elbeszél
gettünk néhány munkással is soruk és dolguk felől. 
Reám legelőbb azt a benyo:r;n~st te~te nyilat~oza
tuk, hogy ebben a különben IS Jól felugyelt gyarban 
sorsukkal és keresetükkel megelégedett emberek 
munkálkodnak. 

Végre betértünk az iro~ába, ho~ a .. tulajdo~.os 
megbizottját kerestük f~l es érde~lődtunk a ko z
biztonsági állapotok utan .. Kérésunkre felmu.tatta 
a gyári alkltlmazottak néVjegyzékét és abbeh tu
dakozódásunkra, hogy Kulima ujabban nem dol
gozott-e a gyárban, kijelentette, hogy n~m, de ha 
szeme elé kerülne, ő lenne az első, a kl csendőr
kézre adná. 

Minden szavában, minden tettében igazi uriem?er
nek s a csendőrök jó barátjának mutatta magat s 
nem is késett annak kifejezést adni előttem azzal, 
hogy fiatalember létemre jó és .~zép pályát válasz
tottam s ha bármikor felkeressuk, SZlyeSen lát ben-
nünket. . 

Innen eltávozván, a kantinba is betekmtettünk, 
de - munka i deje lévén - vendég?t nem l~tt~mk, 
csupán a bér1ővel váltottunk ~éhany. baratsagos 
szót, ki kiemelte, hogy ná.lu~ baj ~em. Igen lehet s 
jelenleg sincs, mert a megbIzott ur 1ge~ kényes, 
körültekintő ember és az alkalmazottakat Igen meg-
becsüli. , 

Utolsó tereptárgyunkat is leportyázván, örsállo~~
sunk felé tartottunk miközben örsvezetőm óráJat 
megnézvén, megjegy~zte, hogy Gébics ~~l.?l 1/110 
órakor érkezik egy vonat, me lyn él, ha kulon meg
parancsolva nem is lett, vasuti ügyeletet kell, hogy 
tartsunk, mert nem tudni, nem vesszük-e hasznát. 

19 
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A rendes időben oda is érkeztünk s az állomás
f~nöknél, kivel örsvezetőm jó barátságban volt, a 
VIszonyok felől kérdezősködtünk, majd örsvezetőm 
az éppen szolgálatban levő pályaőrrel négyszemközt 
beszélt meg valamit, mire mi a befásított részen 
megfigyelő állást foglaltunk, mert az érkező vonat 
füstje már jól látszott. 

A mint a vonat beérkezett, a pályaőr a kijárat
hoz állott fel. Alig egy-két másodosztályu, de leg
alább 50- 60 harmadosztályu utas szállott ki, leg
többen a munkásosztály hoz tartozók s úgy látszott, 
hogy 3-4 csoportban összetartoztak. 

E közben a pályaőr a Kulima nevet két·három
szor kiáltotta, mire az egyik munkás a többi között 
bujkáini kezdett, de ~ többiek néhányan .Kulima, 
téged keresnek» megJegyzést tették, miközben mi 
a bujkálónk mellett termettünk s örsvezetőm fel
szólitotta őt és még néhány veleutazó egyént, kik 
nevén szólították, hogy jöjjenek a főnökség épüle
tébe. Ott két ismerős munkástársa a főnök jelen
létében kilétét igazolta s némi tagadás után ő is 
beismerte, hogy azonos azzal a Kulima Andrással 
ki lopás büntette miatt jogerősen 3 évi fegyházr~ 
van itélve, de már hónapok óta a büntetés elől 
bujkál. 

Miután megmotoztuk, megbilincseltük, "némi vá
rakozás után - mert az elfogás nagy riadalmat 
okozott az állomáson s csak lassan széledtek el az 
u~asok -" részemről legalább úgy éreztem, nagy 
diadallal kIsértük be foglyunkat " laktanyánkba, hol 
őrmesterünknek jelentette örsvezetőm, hogy ellen
őrzése után más lényeges dolgot nem észleltünk, 
minthogy meghagyáshoz képest, a helyi vasuti 
állomáson elfogtuk az ügyészségi felhivásban meg
jel~lt egyént s előállitottuk. 

Orsparancsnokunk örsvezetőmnek erre megparan
csolta, hogy a foglyot kisérje a legénységi szobába 
s a pihent Gálya csendőrt szereltesse fel s vele a 
tén;yvázlat megszerkesztéséig őriztesse. Örsvezetőm 
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az őrjárati lapot, melybe minden tereptárgynál pon
tosan bejegyezte az érkezés és elindulás idejét, örs
parancsnokunknak átadván, a foglyot, a legénységi 
szobába kisérte, engem pedig örsparancsnokom fegy
verem kiüritésére utasított. 

Mikor ez megtörtént - soha nem feledem el -
némi mosolylyal kisérve kérdéseit, kivallatott, hogy 
esett a szolgálat, kiváncsi voltam-e tanácsához ké
pest mindenre, stb. s miután kérdéseire katonás 
rövidséggel, de jó kedvvel - mert jól is éreztem 
magamat - wegfeleltem, megdicsért, hogy nem 
látszik meg rajtam a ':!4 órai külszolgálat nyoma 
sem s megjósolta, hogy ha lesz kitartásom, jó 
csendőr fog válni belőlem. 

A mint elbocsájtott, a legénységi szobába lépvén, 
üdvözöltem bajtársaimat, miközben örsvezetőm hoz
zám "lépve, kezet fogott és gratulált, hogy a szol
gálat alatt teljes érdeklődéssel viselkedtem s buzdi
tott, hogy mindig igy viseljem magamat, akkor nom 
lesz nehéz a szolgálat, mert a minden iránt érdek
lődő csendőrnek szolgálatban hamar mulik az ideje 
s ébren marad ösztöne, mely nélkül sikeres szol
gálatot végezni nem lehet; s ezzel, mint felavatott 
bajtársnak, jó szerencsét kivánt a jövendő szolgá
lataimhoz. 

Miután többi bajtársaim is üdvözöltek, én abbeli 
örömömben, hogy első szolgálatom ilyen jól ért 
véget s bajtársaim ily szeretettel vettek körükbe, 
valójában boldognak éreztem magamat és ezen bol
dogság kisért engem csendőrségi szolgálatomban a 
mai napig, mikor már az első 15,000 kilométernyi 
portyázáson is túl vagyok s mikor már a tapasz
talásból állíthatom, hogy ép lélek és erős akarat 
mellett edzett marad a test is, melyet, ha mérték
letesen élünk, a fáradságos csendőrségi szolgálat is 
csak igen hosszu idő alatt képes megőrölni. 

19* 
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A. bűnvádi fel:jele11tések szövegezé~e. 
Irta: Soltész Imre csendőrfőhadnagy. 

Sokszor csodálkozik a csendőr, avagy örsparancs
nok, hogyavizsgálóbiró a bekisért foglyot kihall
gatása és a tényvázlat átolvasása után nyomban sza
badon bocsátja, pedig, a mint gondolja, oly kézzel 
foghatóan kimutatta a tényvázlatban, hogy az elfogott 
egyén volt a tettes. Az sem ritka eset, hogy a be
vonult járőrt pótmegállapitások véget visszaküldi az 
örsparancsnok. Az is előfordul, hogyavizsgálóbiró 
a nyomozásban eljárt járőrt kénytelen beidézni, hogy 
hiányosan szerkesztett jelentését kiegészitse. 

Mindezek okait abban leljük, hogy nem minden 
altiszt avagy csendőr képes feljelentéseit tökéletesen 
megszerkeszteni. 

A már megszerkesztett jelentés fogalmazványát, 
átvizsgáláskor vajmi ritkán sikerül oly-képen kijavi
tani, hogy az tökéletes formát nyerjen, s ha egyik 
másik át is lesz gyúrva, abból szerkesztői közül vajmi 
kevesen meritenek tanulságot, mert a jelentések tar
talma mindig más, s szerkesztéskor vajmi kevesen 
gondolnak az előzményekre, s az adott figyelmezte
tésekre. Most, hogyajárőrvezető is hivatott a jelen
tések szerkesztésére, id őszerűnek tartom azokra néz ve 
valamelyes szabványt állitani fel, mely tájékozásul 
szolgálhat mindennemű bűnvádi feljentés lllegszer
kesztésére nézve. 

A feljelentés szerkesztésénél legelső dolog a czim
zés. Sajnos mindnyájan még ezzel sincsenek tisztában. 
Sokan az elfogott gonosztevőt a királyi ügyészség
nek czimzett tényvá:61attal adják át, holott a szolg. 
nt. 102. § a kimutatja, hogy az elfogott gonosztevőt 
a törvényszék vizsgálóbirójához, vagy ha közelebb 
van, a kir. járásbirósághoz avagy főszolgabirói hiva
talhoz kell bekisérni. 

, 
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Már pedig a tényvázlat azon hatóságnak czim
zendő, melynek. a foglyot át kell adni, az pedig semmi 
esetre sem lehet az ügyészség, mert ez utóbbi hoz 
csak akkor czimzendő a feljelentés, ha a fogoly egy
idejüleg nem lesz átadva. A többi hatóságokhoz int~
zett feljelentések czimzésében már nem téved senkI, 
mert a szolgálati utasitás vonatkozó része a vétség 
és kihágások eseteiben félremagyarázhatatlan. 

A feljelentés czimzése után következik annak szö
vege, a melynek a következő kérdéseket kell kime
ritenie. 

Ki, mit, hol, kinek 8egélyével, hogyan és m'ikor 
köyetett el ? E kérdésekre szóló feleletek nagy részét 
a sértett vagy káros, részben a tanuk előadásából, 
s részben saját megállapitásainkból állít juk össze. 

Részletezzük e kérdéseket. 
Az első kérdés az, hogy ki követte el a tettet. 

E kérdés kétségtelenül a tettes személyére vonat
kozik, mi természetesen elmarad, ha a nyomozás 
annak kilétét nem derítette ki. 

A kilét leirása fontos a cselekmény minősítésé
nek szempontjából, mert tudjuk azt, hogy pl. 
ha a lopást a szolgálatadóval szem!>en~. va~y a ház: 
közösségben élő személy ellen, vagy kozhlvataln,?ki 
minőségben követik el, a lopás, az értékre való tekin
tet nélkül bííntett. 

A tettes kilétét nagyon részletesen kellleirni, mert 
tudjuk azt, hogy sok egynevü egyén la~i~ egy és 
ugyanazon közsÁgben. Le~pontosab?. a leuas akkor. 
ha a tettes apjának nevét IS íelemlitJuk, mert egy és 
ugyanazon apának két egynevű gyermeke nincsen. 

Hogy azonban az egynevű apa a. fiúval. ~ssze . ne 
cseréltessék, szükséges a kort, vagy Idősb, Ifjabb Jel
zést is feltüntetni. 

A7, idézés esetleges könnyebb kézbesithetése végett 
ajánlatos továbbá tartózkodási helyen kivül a ház
számot is jelezni. Végül ajánlatos az esetleges nős. 
vagy nőtlen állapotot, vallást és foglalkozást, 8 a sé r
tetthez való viszonyt is megjelölni. 
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A foglal~ozás és a ~ért~tthez való viszony a cse
lekmény m~ősítésére IS kihat, azért a személyleirás
h02l ezeket IS fel kell vennünk E szerint az első 
k~rdésre a tökéletes felelet a következő pl. ifjabb 
Kis János, idősb Kis János fia, 27 éves nőtlen 
:róm: ~ath_ vallású" 37. házszám alatt l~kó pud: 
merlczl lakos napszamos, viszonya a sértett félhez 
közömbös. 

Ha a tettes szökésben van, vagy ismeretlen helyen 
tartózkodván feltehető, hogy jelentésünk alapján 
köröztetni fog, úgy teljes személyleirását kell adnunk 
melynek ki kell terjednie az előbb leirtakon kivüi 
a testmagasság, a haj, bajusz, szakál, szemöldök szem 
8z~nére, a s.zá~, orr, áll, arcz minőségére, ;uhája 
szmére és mmőségére, a nyelv ismeretre végre külö
II;öS ismerte~ő jeleire pl. hogy ragyás, k~ncsal, szep
lős, béna, santa, pupos, hebegő, stb. az illető. Mi
után perlig a czigányok rendszerint hamis nevet 
mondanak be, okmány hiányában pedig valódi nevük 
m~gállapítá~a bajos, kinézésü!r pedig tár~aikkal any
nyIra egyező, hogy személylelrásuk alapJó'n felisme
résük vajmi nehéz, a. czigányok, ha őket bűnvád ter
heli, lehetőleg lefényképezendők, s fényképük a bűn
vádi feljelentéshez csatolandó_ így azután szökésük 
esetén könnyebben feltalálhatók. 

Ha lehetséges a czigányokról újjnyomat veendő 
fel s ez melléklendő a feljelentéshez. 

A második kérdés az, hogy a tettes mit követett 
el? Itt a leirásnál a. tényálladékot lehetőleg a bün
tető törvénykönyv szavaival kell körülirnunk. Nem 
helyes tehát pl. azt irni, hogy valaki rabolt, avagy 
~sarolt valamit, mert lehet, hogy mi rablásnak mond
Juk a dolgot, s a tény tárgyilagos leirásából a biró
ság zsa:ol~st fog, megállapítani. Éppen úgy lehet, 
hogy ml ~Ikkasztast vélünk fennforogni, s a cselek
mény pedig tulajdonképen lopás. 
~em hibá~~atunk azonban, ha a cselekményt tár

gyilagosan u'Juk le, pl. a helyett, hogy azt irnók 
X, Y, ezüst óráját elrabolta, azt irjuk, X, Y..t a~ 
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uton hátulról orozva megtámadta, földre teperte, mel
lére térdepelt, s ezüst zsebóráját mellényzsebéből 
erőszakkal kivéve elmenekült. 

Nem hangsulyozhatni eléggé, hogya tényleirás
nál a büntető törvénykönyv különösen azon fontos 
kitételei is kitüntetendők, melyek a cselekmény minő
sitésére nézve döntő befolyással vannak. 

íg~ hogy csak a fontosabbakat emeljem ki, pénz
hamlsitás bűntetténél feltüntetendő és megállapí
tandó, hogy az azon czélból történt-e, hoo-y a hamis 
pénz valódi, illetve teljes értékii pénz gya"nánt tétes
sék forgalomba, mert ezen kitételek feltüntetése nél
kül nem tudni,hogy bűntettről avagy kihágásról van-e 
szó, miután a minősitésnél csak a fenti körülmény 
játszik döntő szerepet. 

A hamis vádnál feltüntetendő, vajjon a tettes tudva 
hamisan vádolt-e, mert ha ezt feltüntetni elmulaszt
juk, nem tudhatni hamis vádról, vao-y hatóság előtti 
rágalmazásról van-e szó. o 

Elke::ülhetetlenül szükséges, hogy a tényleirás
ban mmden egyes esetben pontosan megjeJöltessék, 
hogy a cselekmény szándékosan, avagy gondatlan
ságból követtetett el. Ezenkivül a gyilkosságnál kö
rülményesen leirandó és kimutatandó, vajjon a tet
tes szándékát előre fontolta-e meg, mert e nélkül 
a cselekmény lehet szándékos emberölés, a.agy ha 
szándékosság fenn nem forog, halált okozó sulyos 
testi sértés is. 
.Mi~dezen fontos. körülményeket pedig nem elég 

le.lrm, hanem azt IS fel kell tüntetni, hogy azoknak 
kl volt a tanuja, vagy azok miből következtethetők. 
Pl. egy sértetthez irt fenyegető leveléből stb. Végül 
szükséges abeszámítást kizáró vagy enyhitő körül
ményeket is szem előtt tartani és felsorolni mivel 
a tettesnek bűnvád alá helyezése körül ezen' tények 
lényeges szerepet játszanak. 

Ugyanis tudjuk azt, hogy ha valaki valakit szán· 
dékosan megöl, de szándékát nem előre fontolja meg 
szándékos emberölés bűntettét követi el, s a szolg: 
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ut. 117 §·a értelmében elfogand6 volna, vagy ennek 
elmulasztása esetén a vádtanács helyezi vizsgálati 
fogságba, vagy az ügyész, vizgál6biró rendeli előze
tes le.tartóztatását. Máskép áll azonban a dolog, ha 
valakI az ölést jogos önvédelemből követte el, mely 
esetben szabad lábon marad, s a cselekmény nem 
számíttatik be a tettesnek. 

A tényleirásban továbbá pontosIm feltflntetendők 
a cselekmény tárgyára vonatkoz6 részletek is, mert 
csak így felelünk meg kimerítően a második kér
désre, hog-y valaki mit követett el. így a lopott tárgy
nál an?ak értékét és a büntető törv. könyv 336. §. 
1. pontja értelmében netáni rendeltetését, csalás, sik
kasztás és tulajdon elleni kihágásnál pedig az oko
zott kár összegét is fel kell tüntetni, wiután mind
ezek a cselekmény minősítésénél fontos tényezők. 

A harmadik kérdés, hogya tettes a cselekményt 
hol követte el ? A felelet könnyűnek látszik, de van
nak esetek,. midőn ~ megállapítás vagy igen nehéz, 
vagy nem IS lehetseges. 

Igy pl. ha valakit útkö1.ben meglopnak, s maga a 
káros sem tudja, hogy a lopott tárgy hol is ment 
ve~zendőlJe. 

Vannak továbbá esetek, hol épen az elkövetési 
hely játszik döntő szerepet arra nézve, vajjon a cse
lekmény büntetendő· e avagy sem? 

Pl. testi épség elleni kihágás az is, ha valaki ti
lalom ellenére a község közelében lő. A feljelentés
ben tehát ki kell mutatni, hogy a hely, hol a lövés 
történt a községben, vagy a községtől mekkora távol
ság~a történt, hogy Igy az itélkező hat6ság meg 
tudja, büntetendö-e a cselekmény, avagy a hely fek
vésénél fogva a közönség testi épsége már nem volt 
veszé!veztetve. 

Lop·ásnál pl. az értékre va16 tekintet nélkül bűn
tett a cselekmény, ha az temetőben, bekerített helyen, 
csata, tűzvész stb. szinhelyén követtetik el. 

Minden esetre a büntető törvénykönyv kitételei 
itt is szem előtt tartandók, mert rendszerint ab Ml 
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itélhető meg, hogy az elbirálás és minősítésn.él a hely 
szerepet játszik-e, avagy a cselekmény elbllálására 
nézve közömbös· e ? Legpontosabb megállapítást kö
vetel a hely leirása a tűz keletkezésénél, miután abból 
fontos következtetések vonhatók. Teszem fel, ha a 
tűz a kémény mellett ütött ki, úgy gondatlansá~, 
mig ha egy garmada takarmány belülről gyulad kl, 
öngyuladás, ha zsindelyes háztető egyik sarka gyu
lad ki, talán szándékos felgyujtás vélelmezhető. 

E kérdés tisztázásához sokszor nagy mértékben 
hozzájárul az, ha a nyomozó csendőrközeg jelenté
séhez a helyszinének vázlatát vagy egy fénykép
felvéteIét mellékelheti. 

A negyedik kérdés, hogy a tettes a cselekményt 
kinek 8egélyével követte el. E kérdés a bűntársakra 
vonatkozik. Fontos ez a kérdés is a minősítés szem
pontjából, mert tudjuk azt, hogy ha a lopást a tol
vajszövetségnek két vagy több tagja követi el, a cse
lekmény az értékre való tekintet .nélkül büntett. . 

A bűntársak megjelölésénél az IS elemezendő, vaJ
jon a bűntárs, felbujt6, bűnsegéd, avagy bűnpártol6 
végül nem-e tettes·társ volt. E megkülömböztetés 
nagy horderejű a biróságra nézve az itélet hozata
lánál, mert tudjuk, hogy más büntetés vár a fel
bujtóra, és más a bűnségédre. Már a bűncselekm.~ny 
véghezvitelének módjából is meg-állapithaM, va.1Jon 
egyedül dolgozott·e a tettes, vagy voltak-e bűntár
sai ; pl. egy pénzszekrény ellopása és feltörésénél 
kétségtelen, hogy: többen működtek kö~~e, viszo~t II 
tettes kilétéből IS következtethető, vajjon magatól 
eszelte-e ki a dolgot, vagyegyügyűségénél fogva fel
tételezhető, hogy más bujtotta fel s ő csak eszköz 
volt az értelmi szerző kezében. 

Hiba volna tehát ezekre is ki nem terjeszkedni, 
mert az élesláM vizsgálóbiró sokszor már a felje
lentés átolvasásánál is kételkedhetik a bűnrészesek 
hiányában, s pótmegállapitásokra és tovább kuta
tásra hivja fel az örs öt. 

Nagyon természetes, hogy a bűntársak megneve-
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zésénél a s~e~él:l:'.azono~ságot éppen oly körülménye
sen kell kife)tenunk, mmt azt a tettesnél leirtam. 

N em mulaszthatom el ha~gsulyozni, hogy beki
séré~ alkalmáva:l a.fogház.őr Illetve felügyelő figyel
~ét IS fel.kell hlvm a b~kis.értek kilétér~, mert meg
tor~énhet)k, .hogy addIg IS, míg a v1Zsgálóbiró e 
~.ekmtetben Iptézkedik, a fogh~zőr olyképpen zárja 
ossze a beklsérteket hogy kIkérdezésükig öszsze 
beszélhetnek épen azok, kIknek egyutt lenniök nem 
volna szabad. 

Egy tolvajszövetkezet bekisérésénél, a különzárást 
már eleve .kell szorgalmazni a fogházfelügyelőnél. 

A mennyIben egy orgazdáról mint büntársról is 
van szó, külön ki kell mutatni, hogy tényleg tudva 
s.egédkezett-e az orgazda, a tolvaj, csaló, rabló, vagy 
slkka:szt~knak, mert a nélkül legfeljebb a tulajdon 
ell em kIhágás süthető rájuk (lásd kih. bünt. törv. 
k. 129., 131., 132. §§-ait). 

Az ötödik kérdés az, hogy miért követte el a tet
tes a cselekményt? T. i. boszúból, haszonlesésből 
beteges vágybó.l, (pyromania) a tűznél, tc1eptomaniaj 
a lopásnál, (mmphomania) a szemérem elleni bün
tetteknél ; nyomorból, hülyeségből ittas állapotánál 
vére,n~.ző term.észetén~l, tul fiatal koránál fogva, mert 
a bün~sség fe.hsmerésere szükséges képességgel még 
nem bIrt, paJkossá~ból, godatlanságból, megrögzött 
gon~szságból, szokasos büntetteseknél stb. 

Mmdezen körülmények felsorolása igen fontos egy
r~szt a c.sslekmény minősítése, másrészt a büntető 
tO,rvénykon~v 89. §-a alapján a büntetések kiszabásá
~al. Ugyams az ok lehet sulyósbitó, de lehet enyhítő 
IS, s. ezek latba vetésével itélkezik a biró, s szabja ki 
a buntetést. . 

A minősitésnél. annyiban fontosak e körülmányek, 
mert pl. ha valakI boszuvágyból öl, gyilkosság téte
le.zhető fel, mig ha csupán ittasságánál fogva úgy 
k~ van zárva a gyilkosság, s a további szándék sze- . 
rmt emberölés vagy halált okozó sulyos testi sértés 
foroghat csupán szóban. 

, 
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A hatodik kérdés az, hogyan - és esetleg minő esz
közökkel- lett a cselekményeikövetve? Itt élnünk 
kell azon szavakkal, melyeket a tanuk mondanak, s 
saját feltevésünket hagyjuk el, mert ezek a vizsgáló
birót csak zavarják. 

Az elkövetés módozataiból ismeri fel a biró a cse
lekményt, s a tettes gonoszságát. Pl. lopásnál tudjuk 
azt, hogy ha valaki hamis vagy ellop ott kulcscsal, 
közhivatalnoki jelleg vagy hatósági megbizás szin
lelésével követi el azt, úgy az, az értékre való tekin
tet nélkül büntett. Az elkövetési módozat az itéletre 
néFe is befolyás sal lehet. 

Igy tudok rá esetet, hogy egyik gyilkosra a halá
los itéletet azon fontos oknál fogva mondták ki, meI·t 
cselekményét brutális kegyetlenséggel, az áldozat 
testrész einek feldarabolás ával követte el. 
Végső kérdés az, hogy a tettes cselekményét mikor 

követte el. 
E kérdés fontos a cselekmény minősitésére nézve 

is, mert tudjuk azt, pl. hogy ha valaki egy lelkészt 
szóval vagy tettleg sért meg, becsületsértést, vagy 
testi sértést követ el; másképp áll azonban a dolog, 
ha azt a vallási szertartás közben teszi valaki, mert 
ekkor már vallás és ennek szabad gyakorlata elleni 
vétséget követ el. 

Fontos szerepet játszik az itélethozatalnál a cse-
lekmény elkövetésének ideje is. 

Mert pl. 5-10 évig terjedhető fegyházzal büntet
tetik a tettes, ha házat, kunyhót stb. oly időben 
gyújt fel, midőn abban senki sem tartózkodik; 10-15 
évig terjedhető fegyházzal, ha a 422. §. 1. pontjában 
meghatározott valamely tárgyat oly időben gyújt fel, 
midőn abban egy vagy több ember tartózkodik. 

Fentiekből látjuk egyuttal, hogy nem elég azt 
jelezni a feljelentésben, hogy a cselekmény pl. f. hó 
10 én d. e. 8 órakor történt, hanem az időt oly körül
ir:l.ssal is meg kell jelölni, mely éppen az illető cse
lekményénél akár a minősftésre, akár az itélet ki
szabására nézve fontos. 
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De fontos az idő pontos meghatározása a tettes 
vagy. terhelt alibijének megállapítása végett is. 

.. Lelrva a tényálladékot, következik a bizonyítás. Ez 
t~bb!éleképpen .. történik,. és pedig vagy tanuk állí
tasaival, vagy os~zetett blzonyftékok alapján. A csen·
dőr előtt tett beIsmerés a fentiek hiányában bizo
nyítékot nem képez, s avval nem is szabad meg
elégednünk. 

A tanu~ ~ilétét is . oly körülményesen kell leirni, 
hogya beldezéskor blztosa~ feltaláltassanak, esetleg 
s~em,élycsere elő ne forduljon, mert az ilyesmi fölös 
~lad.asokkal és a tárgyalás elhalasztásával szokott 
JárD!. Leghelyesebb a ,teli.es ~év, kor, val~ás, lakhely, 
házszám és foglalkozas feltuntetésével Jelölni meg 
a tanukat. A, tanuk, előadásait p.edig a valóságnak 
megfelelően es olykeppen kell lenni, a mint azok a 
dolgot tényleg előadták. 

A jelentés hiteléül ki . k~ll emelnünk azt is, hogy 
ezen,. vagy azon tanu kikerdezéRe mely bizalmi fér
fiak Jelenlétében történt. Ugyanis a biró azon eset
ben, ha a tanuk előtte másképp adják elő a dolgot 
mlpt ~ ~og:y a cseJ?dőr jele~ti, a bizalmiférfiakat i~ 
beIdézI ~s klhallg~tJa, s e.zek Jelentéséből birálj a meg, 
hog,y mar most kl mond Igazat, a csendőr jelentett-e 
valotlant, avagy a tanu ferdftette el előbbi előadá
sát, miből esetleg a tanuk összebeszélésére vaay a 
terhel.t általi befoly.ásolására is következt~t, ~ely 
utóbbI. esetben ~ ter~eltet jogában áll letartóztatni. 

Az osszetett blzonyltékok a bünjelek és talált nyo
mqkból állftandók össze. 

Igy összetett bizonyíték, ha a terhelt a cselek
mény el~övet.~sekor yaló hollétét, alibijét, igazolni 
nelll tudJB:' uJJnyom al a daktyloscopia utján azono
saknak mmősítte,t.nek az abla~on vagy üvegen talált 
nyomokkal ; ruhaján pl. a gYIkosságból eredő vér
nyomok látszanak; házkutatáskor a lopott tárgya 
tettes lakásán találtatik fel stb. 

A terhelt kikérdezésének tárgyalásán ál okvetlen 
fel kell tiintetnünk a jelenvolt bizalmiférfiak neveit 
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is, és pedig azért, nehogy a terhelt azzal vádolj on 
meg bennünket, hogy kénySZAr alatt adta elő a leirta
kat, voltaképpen azonban nem úgy történt a dolog, 
vagy, hogy nem ő a tettes. 

Mindezekkel körülhelül kimerítettük a feljelentés 
szövegezését; s egyuttal meggyőződhettünk arról is, 
hogy a feljelentés helyes szövegezéséhez a büntető 
törvénykönyv igen alapos ismerete kivántatik. A nél
kül nem tudunk a cselekményről szakértőleg irni, 
s jelentésünkből a vizsgálóbiró nem merít egyéb 
hasznot, mint hogy épen tudomást nyer a dologról, 
s csak hosszú vizsgálat során gyüjtheti össze azon 
adatokat, melyeket különben egy alaposan megRzer
kesztett feljelentésből mindjárt kivehetett volna. 

Milyen lern/en egy csendőrségi 
laktanya? 

Irto,: Pfei.Der Károly csendőrszázados. 

A népesedéssel, a gazdasági és sociális villzo
nyokkal kell, hogy lépést tartson a közbiztonsági 
szolgálat tökéletesbítése is. Ma már nemcsak váro
sokban és járási székhelyeken állíttatnak fel csend
őrségi örsök, - hollaktanyául alkalmas épületek 
nagyobb nehézség nélkül voltak találhatók, - ha
nem oly jelentéktelen félreeső helységekben is, hol 
megfelelő elhelyezés csak új építkezés által bizto
sítható. Akad mindenhol vállalkozó, ki laktanyát 
építtet és épült is már ily módon az országban 
számtalan csendőr-otthon, de részint azért, mert a 
tervet a csendőrség beléletével ismeretlen építő
mester készítette, részint mert a laktanyák egyes 
örsparancsnokok szakképzetlen utmutatásával épít
tettek s azonfelül igen sokba is kerültek - czél
juknak költséges átalakítások után is alig felelnek 
meg. 

Sok laktanyát láthatni a község egy félreeső zu-
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gában egymás végébe rótt lakhelyiségekkel, egy 
hosszú sorban akként megépítve, hogy valamennyi 
ajtó az udvarra nyílik; a nagy térfoglalás, költséges 
alapozási munkák, szükségtelen falak, s roppant 
nagy fedélzet - oly sokba kerültek a tulajdonosnak, 
hogy az aránylag csekély bérösszeg a befektetett tőke 
alig 2%-át jövedelmezte ; e mellett a benne elhelye
zett legénység télvíz idején majd megfagyott, a 
szabadba nyíló ajtók, és két oldalon szélnek. hideg
nek kitett falak mögött; gazdálkodását pedig fel
emésztette az elhasznált nagy mennyiségű tüzelő
anyag. Mindezen felül az örs létezéséről csak a 
szomszédok birtak tudomással - ügyes-bajos embe
rek csak hosszú keresés után találhattak rá. 

Időszerű tehát megoldani a kérdést, hogy milyen 
is legyen egy jó csendőrségi laktanya ? 

1. Feküdjék az forgalmi góczpontban, könnyen 
megközelíthető helyen; községház, postahivatalhoz 
közel, - lebuj ok, korcsmák és tűzveszélyes épületek
től lehető távoL Külön bejárata és tágas udvara, jó 
vizet tartalmazó kútja és elég nagy konyhakert je 
legyen. 

2. Bhjon csak a legszükségesebb lakhelyiségekkel 
oly czélszerű elosztásban, hogy míg egyrészről az 
építkezés kevésbe kerül, kényelmes, lakályos, meleg 
otthont adjon a legénységnek ; teljesen külön vá
lasztva lakbassék a nős altiszt; elegendő mellék 
helyiség álljon rendelkezésre; minél kevesebb kulcs
csal lehessen elzárni padlást, pinezét, kamrát. 

Ezen főbb szempontok figyelembe vételével ké
szültek el amellékelt alaprajzokban jó csendőr
laktanyák tervei, melyek természetesen a létszám és . 
helyi viszonyok szerint megfelelően változtathatók. 

Az alaprajzi beosztás és a helyiségek méretei a 
mellékelt tervrajzokból vehetők ki. 

Az L számu mintaterv egy nős és 5 néStlen lovas 
csendőr-laktanyát ábrázol, mely azonban az istálló 
épület elhagyása által ugyanily létszámú gyalog 
csendéSrörs részére is megfeleL 
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Viszont a 2. számú mintaterv, mely 1 nős és 
5 nőtlen gyalog csendőr elhelyezésére szolgáló lak
tanyát ábrázol, ~z istáló ~pület hozzávétele által 
lovasörs részére IS építhető. . 

A homlokzat városban - utczasorba, a Járda szé
léig tolható elő, - falu helyen 2-3 méternyi t~r
közt hagyunk az út árka és épület homlokzat kozt 
virágos kertnek és porfogónak. 

A böröndöskamrából létszámszaporítás esetén ke
vés költséggel még egy legénységi szoba is el-
választható. . 

Az épületek részletei a metszetekből vehetők kl. 
Az építési anyagok és az egyes szerkezetek IL 

helyi viszonyoknak megfelelően lesznek megválasz
tand6k. 
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Csendőrörs-laktanya 1. számu mintaterve. 
1 nős és 5 nőtT en lovasGsendőr részére. 

Tervezte: Pfeiffer KÚI'oly, csendőrszázados. 

Műszakilag kidolgozta: Magyary Dezső, katonai épitészmérnök. 
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A -B Metszet , ,'fil.' 
Részletek az 1. zámu tervhez. 
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Csendőrörs-laktanya 2 . számu mintaterve. 

1 nős és 5 nőtlen gyal gcsendőr részére. 

Tervezte: Ambrus Gyulaj cse dőrhadnagy·számvivő. 

Műszakilag kidolgozta: Magyat·y D zs6, katonai épitészmérnök. 

C-D Metszel. .' ,,,. 

HOllllohat "'00. 
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Tevékenységi kimutatás 
a csendőrkerületekben az 1906. évben teljesitett 

közbiztonsági szolgálatokról. 

~ evezetesen 
I 

I. I II. III. I IV. I v. I VI. lvII. 

számu csendől'kerületben 

Fel:égsél'tés : 
előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A király. a ku'ályi 
ház tagjainak bán
talma~ása. a kÜ'ály 
meg~értése : 
előfordult} t 
kideritett ese 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A hütlenség: 
előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A lázadás: 
előfordult} 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

31 
.al 
3 

8 
8 

7 

: 
A hatóságok.ország
gyülési tagok,vagy 
hat6sági közegek I 
elleni erősz"k : 

előfordult l . 'il 1 O 2ia 
kideritf'tt {eset 209 271 
elfogott l ' I 4-~ 60 
fe1ielentett [egyen 339; 623 

5 
fl 

5 

6 
6 

8 

262 
262 

I 

l! 
31 

7 

7 

31-~ 
342 

55 107 

146 
143 

51 
597 5751 369 

11 
l 
1 

4 
4 

6 

2 
2 
l 
1 

'11 
2 
1 

l 

lö6 198 
IMI 19E 
63 47 

27435C 

~O 

I Ö.sze-
Ben 

14-
14-
3 

11 

34 
34 

l 
36 

5 
5 
4 

51 

1597 
1591 
4't5 

3127 
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l. I II·lm·IIV· 1 v·IVl. IVII. 
Nevezetesell 

számu csendőrkerületben 

Az alkotmány, a tör-

I 
vény, a hat6ságok 
vagy hat6sági köze-
gek elleni el·őszak: 

~ I ! előfordult} 18 22 33 17 44 
kideritett eset 18 '10 33 12 44 8 
elfogott } (I 25 l) 7 9 ::I II feljelentett egyén 108 101 153 78 159 24 

A magánosok elleni 
erőszak: 

előfordult } 44 80 165 1O~ 57 69 
~~ kideritett eset 4~ MO 165 103 57 69 

elfogott } l 159 10 25 7 25 12 
feljelentett egyén 316 391 523 607 411 408 27q 

A polgárok válasz-
tási joga ellen elkö-
vetett bűntettek és 
vétségek: 

H előfordult} 2 12 ti l) 2 
kideritett eset 2 12 6 5 2 19 
elfogott 1 3 5 5 
feljelentettJegyén 65 62 7 8 3 24 

A vallás és annak 
s?'llbad gyakorlata 
elleni Mntettek és 
vétségek: 

előfOl·dult l 8 4 5 21 17 10 5 
kideritett reset 8 4 5 21 17 10 5 
elfogott } 1 4 1 l 
felj elantett egyén 37 9 13 46 71 28 21 

A személyes szabad-
sngnak,a házjognak, 

I 
továbbá a levél- és 
távirdatitoknak köz-
hivatalnok általi 
megsértése: 

előfordult } 

.~I ~ I .1\ -~l 
l 5 

Idderitett eset 1 5 
elfogott } l 
feljelentett egyén 21 2 9 II 1 5 

ÖS8ze-
sen 

151 
144 

59 
636 

573 
573 
239 

2928 

46 
46 
13 

169 

70 
70 

7 
225 

~2 
22 

'il 
30 

Nevezetesen 

A pénzhamisitás : 
előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
Mjelentett egyén 

A hamis tanuzás és 
h!llliis eskü: 

"IMOl-dult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A hamis vád: 
előfordUlt} t 
kideritett ese 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A szemérem elleni 
bűntettek és vétsé-
ek: g 
előfOl-dult l kideritett eset 
elfogott 
feljelentett egyén 

K ettős házasság: 
előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

családi állásra 
onatkoz6 biintet-

A 
v 
t ek és vét~égek: 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 
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I. I II. I m·1 IV. I V. I VI. I VII. Ös •• &-

számu csendőrkerületben sen 

81 108 183 60 30 79 72 613 
80 105 178 59 30 79 6E 599 
23 Ili 52 13 52 

9: 
160 

99 13 'il 241 79 39 108 793 

tC 11 14 6 8 8 25 82 
10 11 14 6 8 8 25 82 
2 1 

IZ 
'il 2 1 13 

15 Hi 23 6 8 34 lU 

4 3 12 5 4 6 ~ 42 
4 3 12 5 4 6 42 

1 q 3 
4 3 8 5 5 7 11 43 

59 149 173 139 55 132 6! 775 
59 148 172 139 54- 13'!! 6r 772 
25 24 U 34 12 36 162 
63 160 167 145 72 138 107 852 

l 1 1 l 4-
1 1 1 1 4-

1 'il 1 2 & 

2 4 3 7 5 'il ( 29 
'it 4 3 7 4 6 2& 
<ll 1 'il 1 & 
I 6 3 8 6 7 31 
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Nevezetesen 
J. II. ! lll . . IV. 1 v. vI· lvn. Ő88Z •• 

szá.mu csendörkorftletb;;;-- 86n 

A. rágalmazás és 
becsi] letsértés 

előfordult } 262 449 758 909

1

46':3 4'll4 'll87 351>2 
kideritett eset 'll6'll U9 758' 908 4\8 . 424 'll87 354(; 
elfOgott} 11 3 il 3 1 'll 5 21 52 
feljelentett egyén 313 547 875 960 534 551 336 4116 

elleni bi\ntettek és I Az ember élete I I 1 I 
vétqégek: 

előfordult} 3081' 6~31 G59 56737!) 4481 458 3502 
kideritett eset 297 656 6451 51j01 365 1 4~6 437 3~Oli 
elfogott } . 148 313 314 262 161 194 187 1582 
feljelentoltt egyen 293 632

1

559. 549 339 456 431

1

3'.l6'.l 

A. párviadal: 
előfordult} . , 'll 10 10 3 2 8 35 

!~~~~~~tt }eset : . 'll 10i 10 3 l ~I 3~ 
feljelentett egyén . J J I 39 '.lS 6 5 4 93 

A. teeti sértés: 
előfordult} t ~3623772~3445í!l9 J1307 3379

1

30ZC il6033 
kideritett ese ~253374343395791l!'ll63 3364 30'll4 :1.5777 
elfogott} 81 88 134 'll67 'J!08 1951 ~~ 1061 
feljelentett egyén 5'll965669743090153710 5833

1

485141804-

A. közegészség elleni 
büntettek és vétsé- \ I 
gak: 

előfordult} 2 5 1!l Gl 3 11 4 108 
kideritett eset 2 5 1 !ll' 64 3 11 4 108 
elfogott } 2 5 7 
feljelentett egyén 2 5 30 1 '.l74

1 

25 26 'll 19 

A -zemélyes szabad-
sítguak megsértése 
ml1Ránszemélyek 
által: 

úl5fordult l 
kideritett J eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

4 
4 

8 
8 
1 
9 27 

94 
94 

4 
'll:>l9 

Nevezetesen 

A. levél- és táv
surgönytitok meg
sértése: 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A titok tiltott fel
fedezése: 

előfordult } 
kiderittett eset 
elfogott } . 
felj elentett egyen 

A. magánlak meg
sértése m&Ránsze
mélyek Mta!: 

előfordult} 
ki<leritett eset 
rlfogott } 
feljelentett egyén 

A lopás: 
előfordult } 
ki<leritett eset 
elfogott } 

, feljelentett egyén 

A rablás és zsaro· 
lás: 
előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } . 
feljelentett egyen 

A sikkasztás, zár· 
töréR és hütlen 
kezelés: 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
fdjelentett egyén 

30~) 

r. I II. I m' l IV ~~· I VII. Ősoz.· 
sen számu cAendőrkeröletben 

I 

J 
4 

8 28 
8 2!> 
l :il 
7 36 

3 
3 

3 

3'll1- 2Sg 497 6961 2:10 337 28 2647 
32!l 288 496 693

1

219 333 28~ 26iJ6 
11 10 17 57 20 26 13 154 

493 445 8771218 441 542 50( 4516 

5331609J 9971 776815673 5285 37Q~ j4.38il7 
504154459351718551104908 359C 1406::10 
539 6341205118010421431 411 ijj,4~ 

61iJl 637~999581381 566'i! 1536 4188 ~!J012 

208 328 358 368 168 117 ~()q J744 
203 310 354 3st 166 111 202 1710 
88 95 219 143 96 83 1~~ S6t 

353 520 451 486. 2(14 116 ~09 2339 

171 181 346 290 165 186 156 14% 
170 181 346 290 lfi4 185 H5 1481 

23? l~g 3~~ 2~~ 1~~ 1!~ j~i 1~;! 



Nevezetesen 

A. jogtalan elsajá
itás : 
előfordult} t 
kideritett ese 
elfogott } 
feljelentett egyén 

Az orgazdaság és 
bliD pártolás: 

előfordult} 
kideritett eset 
elCogott } 
feljelent~tt egyén 

A. csalás: 
előfordult} t 
kideritett ese 
eltogott } 
feljelentett egyén 

Okirathamisitás: 
előfordult }' 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

Orvosi és községi 
hamis bizonyitvá
Ilyok kiállitása és 
használása : 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

13élyeghamisitás: 
elő ford tilt } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 
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r. I II. I m·1 IV. I v. I VI· IVII. ŐSRZP
Ben számu cseudőrkerületben 

17'll 179 
17'll 177 

'll 5 
'll70 'll'll5 

309 290 1351 184 
307 288 132 180 

3 3 6 4 
414 374 203 235 

121 1390 
1I~ 1373 

1 24 
li7 1898 

546 6'll91087 601 700 50~ 29 4361 
546 6~6 1087 59" 700 50~ 29 4352 

7 14 60 ~8 26 17 8 160 
679 764. 1220 730 892 664 38i 53<l2 

153 316 404 351 160 212 m 1751 
152 306 4O~ 35U 158 209 l 0_~. ~ 1 1730 
23 48 68 16 26 49 ,~ 259 

150 347 426 317 148 204 168 1760 

S9 70 107 104 47 
39 70 10~ 103 4~ 
4 12 16 14 30 

4t 54 110 106 31 

93 8l 
9! 82 
14 8 
38 119 

5 

540! 
534 

98 
502 

5 
4 

7 

Nevezetesen 

Csalárd és vétkes 
bukás: 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

Más vagyonának 
mrgrongálása : 

~lőf01'dult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelent.ett egyén 

A gyujto/(atás: 
előfol'dult } 
kideritett espt 
elfogott } 
feljelentett egyén 

VizáJ'lldás okozás: 
előfordult l kideritett eset 
elfogott 
felj elentett egyén 

Vaspályák, haj6k, 
távirdák megrongá-
lása és egyéb köz-
bizto veszélyes cse-
lekmények: 

előfordult l 
kideritett eset 
elfogott 
feljelentett egyén 

A foglyok meg-
szöktetése : 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

311 

I. I II. I m·1 IV. I v. I VI. I VII, 
sz{tmu csendőrkel'iiletben 

4 6 6 10 2 8 2 
4 6 6 10 2 8 2 

'2 
5 8 10 !) 3 14 2 

618 836 1018 1079 714 616 6:~O 

613 798 1009 1055 694 599 615 
7 8 14 !{6 22 16 ~ 

998 1465 1787 1698 1193 1125 1286 

1190 2924 ~43~ 22S9 1622 2121 977 
99~ l!298 2057 1498 1121 1573 1:>47 

10~~ 62 58 5q 41 S2 32 
J869 1820 1426 1'l!20 1489 937 

.' 21 2 8 4 1 
J4 2 4 S l 

16 2 4 7 1 

25 27 43 29 SI 59 3E 
24 24 41 28 25 46 3~ 

1 2 2 5( 45 G() 7S 67 136 173 

2 2 
2 2 

I 
1 

2 2 

ÖBB7.I· 
Ben 

3 
3 

li 

8 
8 
2 
I 

551 1 
3 

06 
2 

538 
1 

955 

lS5 
1039 

05 
2 
7 
5 

SO 
977 

S 
':!. 

6 
4 

30 

25 O 
221 

ú 
61' 

I 
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I. I II. I ITI. I IV. I v. I VI. I VII. ji ŐSBze' 
Nevezetesen 

számu csendőrkerületben sen 
-

A fegyveres erő 
elleni bűntettek és 
vétsé~ek : 

előfordult } 16 30 63 3~ 5 26 26 198 
kideri tett eset 16 30 63 32 5 26 25 HI7 
eUogott } , 11 28 58 25 4 27 26 179 
feljelentett egyen 6 4- II 9 !il 1 4- 37 

A hivatu.li és ügy. 
védi bűntettek és 
vétségek: 

előfordult } 2 9 . 4 6 li : 4 "27 
kideritett eset 2 9 4- 6 2 4 27 
elfogott } , 3 3 6 
feljelentett egyen 2 9 I 8 3 l 24 

Egyéb törvényekbe 
iltköző bűntettek 
i-s vétségek : 

W i előfordult } 113 118 282 514 13 81 19131 
kideritett eset 113 118 282 514 72 81 ~~ 1230 
elfogott l lG 27 5~ 49 21 45 214 
feljelentett r egyén 68 lQ§ 208 50?! 88 65 67 11 53 

Kir, jál'ltsbiroságok 
hatáskörébe utalt 
kihágások: 

6e( előfordult 1 671 1171 1224 1793 908 873 7300 
kidel'itett eset 666 1166 1211 1780 895 878 {j53 7244 
elfogott , 6 27 915 68 31 64 lé ':130 
feljelentett egyen 1114- 1995 9103i 2641 1573 1503 1115 11978 

K özigazgatási ható· 
ágok hatáskörébe 

u talt kihágások: 
e!őfOl'dult } 10063 18810 l5~ 41503 1018'2 :JI501 9018 125841 
kideritett eset 1005618~4115M,5 414-64101591l!1488 90t6 1i!5664 
elfogott } 84819691590 7966 257f 5747 374 20567 
feljelentett egyén 20327319~126i!l8 58566 1896~ 3281 3 1600' ,205m 



Táblázat 
a magy. kir. esendéírlegénység részére az 1885. évi XI. t. ez. 28. §., illetve az 1881. 

évi LXXI. t. ez. 4. §.a értelmében egyszersmindenkorra kijáró végkielégitésréíl. 

Csendőr részére Örsvezető részére Őrmester részére 
Betöltött 

szolgálati idő, Zsold évi ha napi Zsold évi ha napi Zsold évi ha napi 

év 803 R napi 30 140 150 
1000R lOf. 40 I' 50 1 60 1200R85f. 40150160 

2 R 20 fill. napi2K44 napi3R29 

-t61 -ig (90 napra) fillér szolg. f. (90 napra) fillér szolg. f. (90 napra) fillér ~zolg. 
p6tdijat élvez pótdijatélvez pótdijat élvez 

A 3 évi csend- nr őrségi szolgá-
lati kötelezett-

ség lejárta 
előtt 198 R - - - 246 R ÜO f. - - - 296 R 10 f. - - -

3 I 5 -

1':""'~1 
1000 

':'I,:e 
- HlOO - --

5 10 - - 2000 - ~402 27fi6 284C 
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Táb-
a magy. kir. csendőrlegénység részére az 1881. 

nyugdij összegekről 

Csendőr részére Örsvezető részére 
~ ha napi ha napi :;;; 

4Of501001801 00 1100 
ol) ~ 

30140150 1 70 1 80 1 90 .. 
] :~ 

~ ;l 
~.t -o .ftll ér, vagyis évi ' 0 fill ér,. vagyis éVI 

'" '" >0 

~ I I I ~ I ~ I I I ~ lL~ 1 1 I I I ~ I I ~!g" .~ N ~ .. 
~.~ i~ § 1 !~ I :a~ I ~ 

.;~ 
Sl I ~ I ~ I Sl I g'l I ~ "'-" 1--,- ~2 ~~ 
..-I 'I""! (ti sol C'I':I • 

-!Öl ig .. " korona fillér szolgálati .. " korona fillér 810Jgálati 
A pótdíjat élvez '" pótdijat élvez 

- 10 ~"§1t' 334 33,1394 406 - - -
10 15 'l68!i!68316 35'! 371 334 334 394, 406 4,30 #'l 4,56 

15 !o 30'!j3O'l;356370 396 4,10 42 376 376 441 4-58 484 498 5a 
'lO 2.~ "::;r'" ~ ." "" " 500 500 59! 610 646 684, 682 

2530 5O'!50!594616 68 701 6i6 626 740 76~ 808 830, 854 
30 35 ++.", ~,. 750 750 886 91 97~ 996lOU 
3540 70'! 702830 86 926 958 9, 876 87610~' 1066

1

1130 

"1"" 40- 8O'!
1
8O'!1948j986

1

1058I09yJ3 1000 1000 1182 Hí!°

1

1!í!9 !13281366 

I I 

1 

K f_ 

~ 
f. 

1 napra -- !í!'lO 1 napra __ -- 74 
Zsold !lS · -- - (jI 60 28 . _.-- 7!! 
jáno- 29 · - -.- 6:1 80 29 . - _.- - 79 46 
dó.ág 30 · --- - 66- 30 « - -- 82; !ilO 

31 « - -- 68 20 31 « _ .•. -- -- 84 9l 
Egy kóz. évre ___ 803 - Egy köz. éne - 10001 10 

I 

j. 

~ 

I 
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lá1tat 

évi LXXI. t. -cz. értelmében kijáró évenkinti 
(összegek koronában). 

Őrmester részére J árás- és törzsőrm. részére 

h a napi ha napi .. 
40 I 50 I 60 I 80 I 90 1100 ~ 40 1 50 I 60 1 80 I 90 1100 :::;-

:fl 
fill ér, vagyis évi -o fillér, vagyis évi '0 

'" '" ~N I I ~ I I I I I g I ~~ I I ~ I I I 1 ~I I .. <Il 
:al!: 

!I~ I ; I ~ I ~ I ~ 
co 
I~I~ I ~ I ~ I ~ "" a> ,",-" :!: 

~~ gS 
kOTona. fillér szolgálati "''' korona fillér szolgálati 

ol " .. " pótdij.t él.ez .., p ótdlj at él vez A 

400 400 4.621 ~74 - - - {SO 4801640 552 578 ~I~ 400 400 4.6'! ~74 ~98 510 5~, 480 480 5W 55'! 578 
450 450 618 532 560 574 581640 540

1

608 621! 650 
684,1

671 

600, 600 6911 710 746 7M 78~ 720 7'i!0 81!! 830 866 88490!! 
750 750 86~ 1 888 93l 956 971 900 900 1014 10361082 1I0611~ 
900 900 1038 1064 l1'!O 1146 1174 1080 1080 1216 1!!#a98 1326

1

1354 
1050 1050 1210 U4,!! 1306 1338 1

91
1260 1'l!60:14!0 145T516 1548 I 58c 

1200 1200 138li 14~0 149!! 15-'10 l 1440 1440 1 162~ 16581732 1761t804 

~I~l K I f. 
- -

1 na.pra. - - - fl 29 
28 « --- --- -~ 

9t H 
29 « - - - 95 41 Egy hóra _ .. _. l!l0 -'" . ---- "r 31 « __ _ __ 101 99 

Egy köz. évre __ _ _ 111200, 85 I Egy én-e_ -- - 1440 -

I 


