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Vegyes közlemények. 
Az oktatúshoz való előkés,�'iilés. 

Irta: Virá!! László, csendőrszázados. 

Ha valamely testületnél létkérdés a7, hogy egyes 
tagjai a renjuk hál'amló teendőkkel tisztában legye· 
nek, tanuljanak és tudjanak, úgy ez kiyáltképpon 
létkérdés nálunk, hol a s7.0lgálat tormé,zete hozza 
ma"ával, hogy a hivatásunk körébe v{egó ügyekben 
telj�sen önállóan, teb:1t legtöbbször mÜHlen támasz, 
minden segédes7,köz pélkül csupán a nlegtanult tör· 

vények, utasítások és rendeletek fllal'jó,n járjanak 
el testületünhnek tagjai, do különösen a gyakorlati 
szolgálatot teljesítő csendőreillk és altiszt jeink. 

Hog.v legénységünk kellő tud(tssa! feHegyyerkezve 
állhasson szembe a reá háramló feladatoknak, szük

séges, hogy az oktatandó egyén el, ben llleglegyen a 
kellő képesség és a feladatszülto Hzáruos nehézség 
felismeréséből származó jóakarat is, llOgy tanulni 
tudjanak és akarjanak is. tovó,bbá, hogy az oktatásra 
hivatott közegek oktatni képesek legyenek és ezen 
kötelességből lelkiismeretbeli kérMat csináljanak. 

Az oktatás hiányosságai - b(,r YlIlJuak nagy 
számban igen 1iszteletreméltó. s,-akképzett és köte
lességtudó altiszt jeink, kik e felada,tkörben is dicsé
retreméltóan megállják helyüket, - leginkább az 
örsökön észlelhetők annak következéseképp, hogy 
örsparancsnokaink egy j6 része még ma sem ren
delkezik azon előfeltételekkel, melyek egy helyes, 
szakszerű oktatáshoz feltétlenül mogkiyántatnak. 

Igen sokszor van nálunk szó a módszel'es okta
tásról, s igyekezünk egyes módszereket, mint czélra
vezetőket, magyarázgatni, hOI1Y az oktatásra hivatott 
örsparancmokaink elsajátítván azokat, általánosan 
alkalmaztassanak. 

De mit tapasztalunk ? Azt, hogy ezen módszerek 
meghonosodni, elterjedni még sem tudnak s ki-ki 

• I 

egyén� sZCillP
,
o�tiJól it�hén illeg a holyzetot, a maga 

egyém felfogaslLhol. kepest keresi az utat és mód
szert, melynek segélyével czélját elérhoti, 

Es 07, nem is hiba, mert n
,
em a. módszer egyedüli 

helyességén muhk az eredmeny SIkeres "a"y siker
telen volta, mert .több út visz Hómába.

b 
hanem 

azon, hogy milyen az oktatandó anyag, s �ilyenek 
az 

,
ol,tatónak � kezére. bízott anyag minőségéhez 

valo k�pességel s egyém felfogása, észjárása, a fel· 
adat sulyáról alkotott véleménye és lelkiismeretes
sége ? s hogy t�sztában van-e aZ

,
on követelményekkel 

�elyek pedagoglal szempont boI az oktatótól meg' 
kivántat nak, - s meg van-e benne az az j "ye
kezet, melynek révén hiányos k'épessé"eit ki�gé-
szítheti � " 

Hogy valaki helyesen oktatni tudjon, annak elő
felt�tele elsősorban, !:lOgy . mag,a is tudjon, még 
pedIg alapo.san és telJ,es blztossaggal tudja azt, a 
mit oktatm akar, masodsorban meglegyen neki a 
kellő szóbősége és előadói, mondjuk elbeszélő ké
resságe, harmadsorban legyen általános ember
?sme.rete, mel:ynek s�gítségével az oktatandó egyént 
IS

, 
konnye

.
n kllsme�m s �nn.ak egyéni fogyatkozásai, 

kepességel és tulaJdonsagaJ!!O-, all;ulmazlrodni tud
J on s felösmerje az' oktatando iei10gisi képeaségé
ne� II határát, :r;nelyen belül kell mozognia az elő
adasnak, hogy Sikertelen időveszte"etés ne legyen 
a reáfol'di.tott f�radság, s hogy :z oktató képes 
legyen felosmerm azon eszmekört, 

,
melynek segélyé

vel
. 

az oktatandó figyelm ét lekötm és megrögzfteni 
tudja, a nélkül, hogy azt kifárasztaná. 

,
Sem az az okta�ó, kin�k nincs meg a kellő tu

dasa, sem az, a km ek mncs me" a kellő előadási 
képessége, n;tég ha az anyagot al�posan ismerné is, 
sem .. a�, a kl az oktatandó egyéni sajátságait, isme
retkoret hamarosan kifürkészni és hasznosítani 
nem tudja, s végül leginkább az, a ki az oktatást 
szórakoztatóvá, élvezetessé tenni nem képes jó 
oktató nem lehet. 

' 
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Ha az oktatás az oktató részéről kényszer köte
lességen, az oktatandó részéről pedig kényszer jelen
léten, tehát passiv viselkedésen alapul, sikert várni tőle 
nem lehet, mert az oktató n ilyen helyzetben erőt 
vevő nyomott hangulat átterjed a tanit"ányokra, 
kínos unalommá válik és a legteljesebb érdeklődést 
is kiölni képes. 

Valamilyen tárgyról szakszerüen értekezni, elő
adást tartani minden előkészület nélkül úgyszólván 
lehetetlen, s ele,e ki van zárva, hogy az, a ki az 
előadásra elő nem készül, teljes biztossággal tudjon 
a tárgyhoz szólni az ahhoz megkivánt részletesség 
kimerítésével s a hallgatónak egy közbevetett kér
dése elégséges ahhoz, "hogy előadásában fennakadjon. 

Ha az ember egy eszmével bővebben foglalkozik 
s egy felvetett gondolat kapcsán az azzal rokon 
eszmék fölött is elmélkedik, mindenesetre biztosabb, 
öntudatosabb véleményre jut, mintha az eszme vé
letlenül vagy váratlanul vettetik fel és arról azon· 
naJ kell véleményt nyilvánítania. 

Igy jár azon oktató is, a ki készületlenül áll az 
oktatandók elé s csak ötletszerüleg áll elő az okta
tással, vagy éppen ott keresi ki az anyagot az ok
tatáshoz. 

Ezért egy helyes szakszerű, okos előadásnak 
elengedhetlen feltétele az előkészülés. 

Mit értsünk előkészülés alatt ? 
Az előkészülés neID más, mint megállapítása 

annak, hogy az oktató a legközelebbi oktatási idő 
alatt miből és kiknek tartson előadást ? A kiválasz
tott tananyagnak megtanulása, vagy ha az már 
előtte ismert dolog, figyelmes ismétlése, s ezen 
tanulás vagy ismétlés nyomán való elmélkedés a fö
lött, hogy a kiválasztott tárgy a gyakorlati életben 
hogyan szokott érvényesülni, az oktató gyakorlatá
ban fordult-e elő már idevonatkozó eset, mik voltak 
ezen eset részletei, indító okai, s az esetnek, melyek 
azon főbb vonásai, melyek azon jellegzetességét 
megadják, hogy a szóban forgó előadási anyagra 

, 
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vonatkoztatni lehet ? Ha pedig gyakorlatában elő 
nem fordult volna, igyekezik emlékébe hozni azon 
esetek részleteit és jellegzetesebb vonásait, melyek 
bajtársai gyakorlatában előfordultak, vagy a melye
ket hallomás, avagy olvasás utján vett tudomásul. 

Elmélkedés tárgya kell hogy legyen az is, hogy 
a kiválasztott előadási anyag mily törvényekkel, 
szabályokkal, rendeletekkel vagy szokásokkal áll 
vagy állhat vonatkozásban, s ezen törvények, ren
deletek stb. utánolvasás útján az oktató által emlé
kében feltllevenitendők lesznek. 

A kiválasztott tananyag minemüsége összehason
Htandó ezen elmélkedés közben az oktatandó legény
ség képességeivel, ismeretkörével, hogy a gyakorlati 
példák felhozását lehetőleg ezekhez képest is lehes
sen alkalmazni, s oly mederbe terelni, hogy az 
oktatandónak figyeimét a gyakorlati példa lekösse 
s előtte az előhozott tananyagot érdekessé tegye. 

Miután a tananyag nemcsak oktatás, de magán
tanulás tárgya is, arra is figyelemmel kell lenni az 
előkészületnél, hogy a kiválasztott anyag minden 
kifejezése, szava kellő mérlegelés alá vétessék s 
már ekkor kiválasztassanak az egyes kifejezések és 
szavak, melyek különös nyomatékkal bírnak, avagy 
a melyek az előzmények vagy vonatkozások kellő 
ismerete nélkül félreértést vagy félremagyarázást 
okozhatnak, vagy a melyek a nép nyelvében vagy 
éppen nem, vagy csak igen ritkán fordúlJ;lak el

.
ő s 

így a különös iskolai előképzettséggel nem bIró, 
vagy a szintiszta magyar nyelvet nem ismerő fiatal 
csendőr előtt ismeretlenek lévén, az előadott vagy 
olvasott anyag megértését akadályozhatják. 

Ezen szavak vagy kifejezésekhez hasonnértelmű 
népies sza"akat kell azután az oktatónak keresni és 
készletben tartani, hogy azok segélyével az előbbiek 
jelentőségét ismertethesse, ha pedig az oktatandó 
idegen ajkú s az oktató annak anyanyelvét birja, 
az anyanyelvben megfelelő szó vagy kifejezés is 
már elő:re kikeresendő, hogy ha a szolgálati nyel-
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ven val6 egymással azonos jelentőségű szavak révéu 
a helyes megél'tetés nem sikerülne, ezen szavak 
vagy kifejezések legyenek l<éznél a czél elérésének 
elősegítésére. 

Tudni és már előre figyelemmel kell lenni arm, 
is, hogy az oktatandcí szokott-e az előadás alkalo 
mával fell'ilágosításokat kérni ? S ehhez képest 
ismerve az ő észjárá�át, az oktatónak gondoskodni 
kell. hogy a netán felvetendő ilyen kérdésre helyes 
és biztos választ is tudjon adni, tehát az adott 
körülmények között arról is kell gondolkoznia, 
hogy milyen kérdésekkel fíJlhatnak elő tanítványai, 
és hogy azokra milyen v{llaszt fog adni ? De mert 
minden oktatás befejeztével már a saját megnyug
tat!Ísa végett is a7. oktatónak kötelessége hallgatóit 
megkérdezni, hogy a7. előadott anyagot megértet
ték-e. s ha \ alakinek valami kételye lenne, kérjen 
felvilágosítást, - szükséges is, hogy az előkészület 
az ilyell eshetőségekre is kiterjeszkedjék. 

Az előkészülés fonalán való elmélkedés révén 1"Ö
vid jegyzetek is készltendők, hogy az egyes fonto
sabb momentumok kiemelése, mely az előadandó 
anyag megvilágftásánál lényeges sZB1"epét visz, fele
dékenységből, vagy az oktatásnak más irányba tere
lődése folytán el ne maradjon. 

Az ilyen előkészülettel rendelkező oktatót csak a 
legritkább esetben lehet zal'arba hozni, mert eleve 
gondoskodott magáról, hogy minden nehézséggel 
szemben legyen kész fegyver a kezében. 

De lássunk egy ilyen előkészületei a maga for
májában példaként I 

A szolg!Ílati utasitásból szándékozik az oktató 
iskolát tartani, mondjuk egy próbacsendőr és egy 
alig két éves csendőre előtt. 

Kiválasztja a 36. §·t. mint oktatási anyagot, mely 
a bilincs alkalmazásáról szÓJ. 

Az előtte fekvő utasításból ezen §-t figyelmesen 
elolvassa s azután azt magának igyekszik értelme
sen és kellő hangsulyozással elmondani, tehát tisz-
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tába jön és meggyőződik 1"óla, hogy ő ezen �-t 
tudia. 

Maga a czim emlékébe hozza már, hogy egy olyan 
tárgyról fog oktatást tartani, mely az állampolgárok 
szelUélyes szabadságáyal szoros összefüggésben áU � 
tehát legalább röviden vázolni&. kell majd hallgatÓI 
előtt, hogy a fennálló törvényeink értelmében sze
mélye� szabadságában korlátozni, vagy pláne attól 
valakit megfosztani ok nélkül nem szabad, ahhoz pe
dig, hogy jogosan korlátoztassék ez, vagy a

.
megfosztás. 

megtöl·ténhessék, alapos ole szükséges. MIk lehetnek 
ennek okai vagy előfeltételei a csendőr szempont
jából? Éppen ezeket tárgyalja a kiválasztott tananyag t 

Mindjárt az első Ror músodik sza\-a nyomatékkal 
fejezi ki, hogy • elfogott. kell hogy legyen, a kl 
ellen a bilincs alkalmazható, tehát oly egyént, a kl 
még elfogv/\ nem lett, megbilincseini nem szabad, 
a ki ezt mégis teszi, a személyes szabadság meg
fosztása által büntetendő cselekményt követ el. 

Ámde vajjon a hallgató tudja-e, hogy ki az .el
fogoth egyén, milyen f�kú törvényes joga a �send� 
őrnek az «elfogás», s milyen esetekben van Joga fl. 
csendőrnek valakit «elfogni. és milyen formában 
eszközlendő ez? 

J ólIehet rendszeres oktatás mellett a próbacsendőr 
is tisztában kell hogy legyen már, mikor e §. ok
tatásához érkeztünk vele, hogy mik az elfogatásnál 
enyhébb jogai a csendőrnek, melyeket az «elfogás. 
igénybevétele előtt már alkalmaznia kellett s azt is. 
tudhatja, hogy az elfogás milyen formában törté
nik, mégis, mielőtt a dolog érdemébe hatolnánk, 
szükséges feltenni, hogy biztosan és alaposan nem 
tudja, az pedig majdnem bizonyos, hogy az elfo
gásra szolgáló okokkal még nincsen tisztában. 

Tehát az előkészület bevezetése csak akkor le6z 
alapos, ha e feltevésből kiindulva, az oktató e kér
désekre - a vonatkozó szabályokat és törvényeket 
emlékezetébe visszaidézve - maga is megfelelni 
igyekAzik. 
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Mindenesetre lényeges, hogy az oktatandó emlé
kébe hozassék, hogy a csendőr vagy az arra hiv a
to�t hatóság vagy biróság felhivása folytán, vagy 
saját kezdeményezéséből, tehát önállóan foganato
síthat .elfogást., s érinteni kell, hogy melyek azok 
az arra. hivatott hatóságok és biróságok, melyek a 
csendőrnek felhivást adhatnak, s milyen esetek 
lehetnek azok általában, mikor a csendőrnek joga 
van önd1l6an valakit elfogni_ PId. ilyen hatóság a 

járási főszolgabiró, biróság: a kir. járásbiróság, kir. 
törvényszék, stb. - s általában a főbenjáró bűn
tettek: gyilkosság, rablás, gyujtogatás elkövetése 
lehet az ok, mely a csendőrt az elfogás foganato
sitására feljogositja_ -

A következő «egyén> szó kifejezése annak, hogy 
.a bilincselés dérti és nővelt szemben egyaránt ai
kalmazható . •  A járőr vagy az örsparancsnokság ré
szérőb kitétel a kellő megkülönböztetés vonására 
késztet . •  Járőr» az a csendőr, a ki szolgálatilag ki 
van vezényelve, vagy ha nincs is kivezényelve, de 
törvényes okból és saját kezdeményezéséből szolgá
latilag fellép, örsparancsnokság pedig az akár szol
gálatba vezényelt, akár csak a laktanyában bel
szolgálatot tevő örsparancsnok, illetve az ennek távol
létében honn lévő örsparancsnokhelyettes, a ki hivatva 
van az örs parancsnokság minden teendőit végezni, 
irányítani, alárendeltjei tevékenység ét megbirálni, 
fokozni, vagy az azok által mellőzött rendszabályokat 
pótolni, illetve a kellő ok nélkül alkalmazott rendsza
bályokat enyhíteni; szóval maga a felelős parancsnok. 

A • bilincs. szó nem szokásos népies kifejezés, de 
«vaSI, 'vasra verve., crabláncz., .megvasalva. né
pies kifejezések vele rokonok s ezen kifejezés nyo
mán felötlik az oktatónak a kételye, hogy hallgatója 
ismeri az eszközt, melylyel bilincselnie joga van, 
ösmeri-e annak rendeltetését, annak kezelését, s 
felhivja figyelmét hogy az oktatáshoz egy szabályos 
bilincset készítsen elő, hogy azt s annak alkalma
zása módját gyalwl'latila,q ber/1utas.�a. 
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Eddig elég ha «személyes szabadság', .elfogott., 
I bilincs. czimü felhivó szavak papirra vettetnek és 
a bilincs előkészittlltik. 

A következő .csak akkoro kitétel felhivja figyeI
mét arra, hogy az elfogott egyénekkel szemben nem 
mindenkor alkalmazható rendpzabály a bilincselés, 
hanem .csak. bizonyos egyéb okok fenforgása ese· 
tén, tehát kivételesen és erre a hallgatók figyelm ét 
is reá kell irányítania azzal, hogy az éppen követ
kező esetek és helyzetek azok, melyek az elfogott 
egyén megbilincselését indokolhat ják, s tulajdon
képpen ez a tárgya az előadásnak. 

Az aj pont tulajdonképpen két helyzetet külön
böztet meg, tehát ezen két helyzetet élesen szembe
állítani kell. Az egyik helyzet az elfogott egyén 
«ellentállása., a másik «rakonczátlan magaviselete., 

.Ellentállás. kifejezés nem köznapi, tehát magya
rázatra szorul. .Ellenkezés>, .engedetlenség., .sza
badkozás., «szembeszállás. rokonkifejezések hasz
nálásával jelentősége megmagyarázandó. Példa rá: 
az elfogás után az egyén felhivatik a törvény nevében, 
hogy a kijelölt irányban haladjon, de az azt nem 
teszi, meg sem mozdúl, vagy lefekszik, más irányba 
megy, esetleg kijelenti, hogy nem megy sehová, 
ez .ellentállás»; .másképp meg nem törhető. kife
jezés magában rejti azon kötelességet, hogy a járőr 
elsősorban ne a megbilincselést használja fel az 
ellentállás leküzdésére, hanem más alkalmas eszkö
zöket, pId. a figyelmeztetést a törvény nevében, 
hogy minden körülmények között elkisérik, vagy a 
megintést, hogy ha nem engedelmeskedik meg lesz 
bilincselve, a jelenlévő hatósági közeg vagy hozzá
tartozó befolyását, ha ez alkalmasnak mutatkozik s 
csak ha ezek is sikertelenek maradnának, van helye 
a megbilincselésnek. 

.Rakonczátlan magaviselet» jórészt szokásos ki
fejezés, de nem általános, tehát rokonkifejezések 
keresendők a megvilágosítására, milyenek pId. hely
telenkedik, garázdálkodik, pajkoskodik, békétlenke-
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dik, illetlenkedik, bőszködik, azaz bármi olyant cse
lekszik, a mi a rendes, csendes és tisztességes maga
viselettel ellenkezik és szabad kézzel elkövethető_ 
PId. az elfogott egyén a járókelőket ütlegeli, keríté
seket döngeti, magát földre veti meg felkel, nemző 
szervét mutogatja, káromkodva az ülepét veri, ka
lapját, ruháját magáról leveti és eldobálja, stb. 

«Másképp meg nem fékezhető. kifejezés ugyan
csak azon kötelességet rójja a járőrre, mint az 
már fennebb érintve lett az ellentállásnál, azaz a 
figyelmeztetést és megintést. 

A b) pont szerint ismét két helyzet van meg
különböztetve, de mindkettő az • erőszakos támadás. 
kifejezés helyes értelmezésén nyugszik. 

Az .intézett. szó egy már befejezett, megtörtént 
cselekményt fejez ki, míg .vagy ilyennel veszélye
sen fenyegetődzött. kifejezés, egy bekövetkezendő. 
s Lekövetkezhető cselekmény elkövetésére irányul. 
Az erőszakos támadás magán kell hogy viselje a 
szándékosság jellegét, mely szándék akár a csendőr 
járőr tagjainak szolgálatképtelenné tétele, akár a 
szolgálatban való akadályozás által azt czélozza, 
hogy az elfogott a vele szemben alkalmazásba ve
endő rendszabályok alól magát kivonja, tehát elki
sérését meghiusftsa. Pid.: egy felhivás folytán el
fogott egyén egyenesen neki rohan a csendőrnek, 
hogy fegyverét elvegye, vele birokra kel, vagy egy 
menekülésben levő, tehát üldözött egyén, kinek az 
elfogás kijelentetett, a nála lévő forgópisztolyból ft 
járőne lőtt, vagy követ dobott feléje. 

A másik helYOletben a szándékosságnak ugyan
csak nyilvánvalónak kell lenni és az erőszakos tá
madással való fenyegetődzésnek a járőrre nézve 
veszélyesnek kell lennie; miből következik, hogy ft 
puszta szó mint ilyen számba nem jöhet, mert 
azzfIl .veszélyes. jellegü támadást nem lehet intézni. 
de minden oly megkezdett és még be nem ''fejezett 
cselekmény, mely a támadásra irányuló szándékot 
és ennek yeszélyes jellegét igazolja, olyan cselel;-

:lil 

ménynek, .fenyegetődzésnek» veendő, mely okot 
képez a megbiHncselésre. 

Pid. : Az elfogott egyén nagyhirtelen a közelében 
lévő falra függesztett fegyveréhez rohan, kést ránt 
elő, vagy botot eméI a járőrre. 

A e) pont alatti rendelkezés két helyzetre vonat
kozik, ú. m. 1 .  ha a fogoly megszökésétől, 2. ha a 
fogoly mások általi kiszabadításától lehet tartani. 

Az első helyzetnek megint két lehetősége van, 
t. i. 1. ha a fogoly magaviselete okozza a szökés gya
nuját, 2. ha a foglyon kívül álló, tehát tőle függet
len körülmények táplálják e gyanut. 

Ugyanígy van a második helyzet, t. i. a fogoly 
maga is adhat okot azon gyanura, hogy mások ki 
akarjak szabadítani, Yagy pedig az ő tudtán kívül 
mások igyekeznek ezt megkisérleni. 

I. 1. PId.: a fogoly valamely szabadságvesztési 
intézetből már egyszer megszökött, vagy éppen az 
e lj {u-ó járőr elől megugrott, de beéretett és el
fogatott. 

I. 2. PId.: éjjel sötétben, sűrű erdőben, kukori
czás között, néptömeg között, széles árok mellett, 
kompon, egy nagy folyón keresztülvezető hidon stb. 
történik a kisér et, hol alkalo III kinálkozhatik a szökésre. 

II. 1. PId. : a fogoly gyanus egyénnel jelekkel érint
kezik, vagy nála megmotozáskor bátorító tartalmú 
levél találtatik, avagy szavahihető egyének a járőrt 
olyan készülődésre teszik figyelmossé, melyből a 
kiszabaditásra való törekvés nyilvánvalónak vehető. 

II. 2. PId.: a kiséret oly útvonalon történik, hol 
az elfogott czinkostársai, rokonai laknak, vagy bü-
11ÖS üzelmeket szoktak folytatni, vagy még kézre 
nem került, de az elfogott egyénnel együtt elköve
tett biíncselekmény társtettesével való találkozása 
nincs kizárva. 

Ugyanezen pont azon kitétele .és ez másképp meg 
nem akadályozható. a bilincselési jog értelmezésé
nél lényeges szerepet visz, mert ebből az követke
zik, hogy nem csupán a megbilincselés, hanem egyéb 
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más eszköz is van, melylyel il. szökést vagy a fogoly 
megszabaditását meg lehet és kell is akadályo�ni, 
azaz: keresni és találni kell módot és eszkozt, 
melynek segélyével a fenforgó ' gyanuokok eleve 
megszüntethetők. 

llyen módok lehetnek, hogy az éjjeli ki�éret, :va/íY 
az egy csendőr általi kisérés mellőzt�tIk, a

,
Járőr 

számereje a szükséghez képest fokoztatlk, erdő, l�u. 
koriczáson keresztül vezető út helyett, vagy a CZlll
kostársak által lakott terep helyett más yes.zély
telen úton eszközöltetik a kisérés és csak ha mmdez 
nem volna lehetséges, van helye a bilincselésnek. 

A d) pont szövegezésénél fogva bő magyará.zatra 
szorul mert népies nyelven kifejezve az az érte
lem, �elyet e pontnak kell adni, egé�zen másképen 
hangzik; s a köznép �yelvében . al�g van rokon
kifejezés, mely a .lelki allapot. kIfejezéssel .azonos 
értelmet adná; pedig e pontban ezen a kIfeJe�ésen 
van a nyomaték. Tehát nincs más . hátr�, . mmt a 
körülirás, vagy felsorolása az�n népIes kIfeJezések
nek, melyek egyenként a lelkI állapot nem rendes 
nyilvánulásait fejezik ki. llyenek: felháborodottság, 
őrültség, fejetlenség, fejvesztettség, szégyel;lkezés, 
bosszúvágy, elszántság, önkivület, részegség, stb., 
melyekből a laikus is rendellenes cselekmények 
bekövetkeztére számíthat. 

«Magának vagy másnak biztonságára szükséges, 
hogy ártalmatlanná tetessék». magyarázatul helyet
tesíthető .magában vagy másban kárt tehet. n�pIes 
kifejezéssel; és szembe�llítandó � ké.t eshetőség? 
mint megkülönböztető Jelleg, t. 1. mIkor a lelkI 
állapot az elfogott egyénben, vagy pedig egy másik 
egyénben 6kozhat kárt, vagy ettől tartani lehet .

. A két utolsó bekezdés tartalmának magyarázasa 
kapcsolatos a bilincs rátételének megmagyarázásá
val hozzáfüzve azon kötelezettséget, hogy az alkal
ma�ás okát és annak idejét az illetékes örsnek 
illetve az átvevő hatóságnak be kell jelenteni. 

Azonban a bilincs mikénti alkalmazása is 
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eszmecsere tárgyává lévén teenuő, rájövünk, hogy 
meg kellene magyarázni a reátevési módot azzal, 
hogy minden más módon vaj(, bilincselés czélsze, 
rütlen. A bilincselés czélja lévén, hogy a kezek 
szabad mozgása korlátoztassék, csakis akkor alkal· 
maztatik helyesen, ha a bilincsből a kéz fejét semmi 
körülmények között kihúzni s a kezeket egymástól 
elválasztani nem lehet, viszont mert ezen ezél a 
nélkül is elérhető, hogy a bilincs a kézen ok nélküli 
szorítást, esetleg sérülést s ennek révén fájdalmat 
okozzon: visszaélés számba megy, ha a bilincselő 
a bilincset a szükségesnél jobban megszorítja. 

Bilincseink vasból lévén alkotva, a csendőr gon
doskodása tárgya kell hogy legyen az is, hogy azon 
bármi okból keletke7ő kiszögellések, melyek karczo
lást idézhetnek elő, és piszok vagy rozsda ne legyen, 
mert a megbilincseltnek kezén okozható, vagy már 
esetleg régebbi keletü sériilések a rozsda vagy 
piszok útján vénI)érgezést idézhetnek elő s a követ
kezruényekért az eljáró csendőr lenne a felelős. 

Magyarázat tárgya kell hogy legyen az is, hogy 
miért kell a megbilincselésről és annak okairól ü; 
jelentést tenni és viszont annak tartamát iH meg' 
jelölni (lásd a tényvázlat mintát),. 

Ez a személyes szabadság biztosítékaival szoro
san függ össze. Ugyanis, ha valaki csak el van 
fogva és nincs megbilincselve, ugyan személyes sza
badságától már meg van fosztva, de még sem oly 
mértékben, mint ha meg volna bilincselve, ezen a 
személyes szabadságtól való fokozottabb megfosz· 
tásról és annak okair61, - mert azt a törvény csak 
bizonyos ki\'étele's esetekben engedi meg, a vé
gett, hogy a fenforgö okok és körülmények av, át
adás alkalmával nyomban mérlegelhetők s az eset· 
leges hibák vagy visszaélések enyhithetők és meg
torolhatök legyenek - kell azonnal jelentést tenni. 

Az egész §. szövegében sebol sincs említve, hogy 
a bilincs meddig tartandó vagy tartható az elfogott 
és arra okot adó egyén kezén, de ha az oktató elő· 
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készülése közben elmélkedik e §. értelme és ma
gyarázata fölött, reá jön, hogy neki erre is ki kell 
terjeszkednie. 

Miután az elfogott egyén megbilincselését csak a 
má.r fennebb ismert helyzetek és okok indokolhat
csak, nyilvánvaló, hogy az indok megszüntével a 
bilincs is leveendő az elfogott egyénről, mert ha ez 
meg nem történnék, a járőr visszaélést vagy leg
alább is vétkes mulasztást követne el. 

És mikor szünik meg a megbilincselés indoka ? 
Ez ismét' mag�arázatra szorul. 

Általában megszünik a fogoly átadásával, egyéb
ként pedig akkor, h{l. a foglyon kivül eső tényezők 
többé nem folyhatnak be arra, hogy l!: fogoly meg
megszökjék vagy kiszabaduljon. 

Ha a megbilincselés indoka az éjjeli sötétség, 
erdőn, kukoriczáson, nagyobb hidon, kompon át 
való kiRérés, rosszhirű, közveszélyes egyének jelen
vagy közelbenléte, nagyobb csoportosulás, úgy mikor 
a nappali világosság beállott, az erdő, kukoriczás, 
hid, komp, rosszhirű vagy közveszélyes egyének 
elhagyattak s más a bilincselést nem indokolja, a 
bilincs a fogolyról leveendő. 

Ide tartozik még azon elővigyázlloti rendszabály 
felemlitése, hogy egy csendőr egymaga soha, még 
kivételesen se bilincseljen, mert megtámadtatásnak 
teheti ki magát, hanem ha járőrtársa nincs, más 
megbizható egyének segélyét vegye igénybe. 

Most már lássuk, hogy az előkészület az aj-d) 
pontig miképpen rögzittetik meg a jegyzeten ? 

aj = ellentállás, - rakonczátlan magaviselet 
másképp. 

bJ = erőszakos támadás, - befejezve, kilátásba 
helyezye, - veszélyes. 

ej = szökés, - kiszabadítás. 
Indok a fogoly magaviselete, - más körülmé

nyek, - másképp nem akadályozható. 
d) = lelki állapot, - kártétel önmagában vagy 

másban. 
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Az utolsó két bekezdés tárgyára nézve: 
Bilincselés mérve - czélszerüsége, - \-isszaélés 

bilincs rendbentartása. 
' 

Jelentéstétel, - indokolt, - bilincslevétel. 
Az igy megrögzített kifejezések nyomán előkészülő 

oktató kellő áttekintést szerez, a tárgy mélyébe 
hatol s abban a helyzetben van, hogy a tárgy lé
nyeges részleteit feltétlenül kimeritheti s teljes biz
tonsággal foghat az oktatáshoz. 

Miután pedig az oktatásnál az a fő, hogy a ta
nítványban meg legyen az a hiedelem, hogy az 
oktató az előadandó anyaggal tisztában van, soha
sem a tankönyv legyen előtte, hanem az előkészü
leti jegyzetei, s oktatását ezen jegyzetek nyomán 
tartsa meg. Ha esetleg az előadandó tárgy szó
szerinti olvasására lenne szükség, azt sohasem az 
oktató maga olvassa, hanem vagy kivülről maga 
mondja el kellő hangsúJyozással, vagy pedig pon
tonként, §·onként hallgatójával olvastassa fel, eset
leg vele mondassa el. 

Az igy történt előkészülés jegyzeteit természete
sen, hogy újból tetemes munkával ne járjon, taná
csos megőrizni, s hogy egy más alkalommal ugyan_ 
ezen anyag lenne az előadás tárgya, úgy az elő
készülés - a mit elmulasztani még akkor sem 
szabad, ha még oly biztos is benne az oktató, hogy 
az anyagot behatóan ösmeri - a tankönyv vonat· 
kozó szakaszának vagy §·ának elolvasására s a vo
natkozó jegyzetek figyelmes áttekintésére és rövid 
néhány percznyi elmélkedésre szoritkozzék csak 
annak figyelembevételével, hogy a gyakorlati példák 
lehetőleg ujak és korszerüek legyenek, számolva 
mindig azzal, hogy idősebb csendőrők is résztvehet· 
nek az előadáson és régi elcsépelt gyakorlati pél
dákat élvezettel ha.llga�ni nem lehet. 

A ki minden előa.,dásra így készül elő, - ha. egy
némely irányban fogyatékosak yolnának is képes· 
ségei, - megszerzi az előadásban való biztosságot, 
az alapos tudást és rendre azt a szóbőséget és elő· 
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adási képességet is, mely nélkül h�lyesen és élv.e

zetesen oktatni nem lehet és eIén azt a czélt IS, 
hogy hallgatói ba beleöntse azt a tudást, melylyel ő 

rendelkezik. . 
Mindenesetre nehéz felauatnak tünik fel első 

tekintetre a rendszeres előkétizülés, pláne azoknak, 

kik a pedagógiai kellékek hiányában sinylődnek, 

milyenek altiszt jeink között nagy számban vannak, 

de erős akarattal ennek is meg lehet felelni s az 

ennek nyomán fakadó siker és a megszokás szinte 

nélkülözhetetlenné fogja tenni az elő�észülést. . 
A ki kétszer· háromszor megpróbálja, az be fogja 

látni, hogy ez igy van, s ?�gy az előkészülés n�o

mán fakad az oktatás egyem módszere, mely mm

dig legjobb, ha sajátunk, azaz ha nem mástól vettük 

kölcsön. 

Néhány s�ó a kivizsgálásQkról, s ct 
,jelentések szerkesztéséről. 

Irta: Hegediis Gyula, csendőrfőhadnagy. 

A járásparancsnoki intézmény szervezésével sok 

oly teendő elvégzése hárult a járásparancsnokokra, 

miket előbb tisztek, nevezetesen a szakaszparancs

nokok voltak hivatva elintézni. 
Igy többek közt az alárendelt csendőr egyének 

által elkövetett fegyelmi kihágások. kivizsgálása, de 

nem ritkán az ő vállukra nehezedIk az ezek által 

elkövetett vétségek kiderítése is. 
,,' , . '  

A mi a kivizs"álást - az anyaggyuJtest - IlletI, 

ezt többé-kevésbbé mindannyian megfelelően foga

natositják de a kivizsgálás eredményét felölelő 

részletes Jelentéseket nagy általánosságban nem a 

kellő rendszerrel állitják össze, úgy hogy néha 

azokból a történteket kibogozni, a lejátszódott eset 

tiszta képét látni vajmi �ehéz. . . ,  
Az egész vonalon elterjedt hIba, hogy a Jel�ntese

ket minden bevezetés nélkül - a tárgy kozepére 
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ugorva - a panaszos előadásával kezdik meg, majd 
a tanúk és a terhelt előadásának hosszadalmas, is
métlésektől hemzsegő előadásával folytatják és vég
zik is be; sőt egyik-másik annyira megy, hogy a 
kivizsgálás alkalmával szerkesztett jegyzeteit szó
szerint leirva, nem harmadik - miként kell - ha
nem első személyben beszél, mi a jelentés olvasásá
nál azt a benyomást kelti, mintha valamely jegyző· 
könyvet olvasnánk. 

Hogy az akár tartalmánál, tehát lényegileg, akár 
külalakjánál fogva hiányosan szerkesztett részletes 
jelentésnek 'mi a sorsa, valamennyien tudjuk, t. i .  
a széljegyzetekkel való tüzdelés és a terjedelmes 
hátirati parancscsal való visszaadás. Hány bosszús 
órát okozott a felülbiráló előljárónak, s hány álmat
lan, az iróasztal mellett eltöltött éjszakát szült a 
hiányos részletes jelentés újraszerkesztése a kivizs
gálónak ; pedig ha tárgyilagosak akarunk lenni, a 
tévedéseket, a hiányosságokat a szerkesztők részé
ről rossz néven Rem vehetjük, mert hiszen nincs a 
a kezük között semminémű útmutatás, melyet csak 
főbb vonásokban is követhetnének, s ha valaki mégis 
elfogadható munkát terjeszt fel, szerkesztését szá· 
mos évi tapasztalat után, s a legtöbb esetben - a ma
gyar közmondással élve: saját kárán tanulta meg. 

A zsebkönyv néhány lapján azt a czélt óhajtom 
elérni, hogy a kivizsgálásnál figyelembe veendő 
főbb szempontokra, s a részletes jelentések szerkesz
tésénél követendő irányelvekre rámutatva, lehető
leg kikerülhetővé tegyem a jelentések visszaadását, 
hogy így megtakarítsuk azt a sok időt, mi a hely
telenül szerkesztett részletes jelentések következ
tében úgy az előljárók, mint a kivizsgáló részéről 
elpazaroltatik. 

Nézzük első sorban, hogy mi tulajdonképpen az 
a kivizsgálás? Nem egyéb mint nyomozás. Kinyo
mozása, felderítése a csendőr egyének által elköve
tett, s megtorlásra váró cselekményeknek ; avagy 
kideritése annak, hogy mennyiben állnak fenn vagy 
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dőlnek meg az egyesek által csendőr egyének ellen 
emelt panaszfeljelentésben felhozott vádak. Keresz
tülvitele a Szolg. ut. II. A. általános részénpk a 
nyomozást, illetőleg kik&rdezések mikéntjét maguk
ban foglaló §§. szerint történik, s minthogy ezt 
minden járőrvezetőnek tudni kell, ezzel bővebben 
nem foglalkozom. Itt csak azt jegyzem még meg, 
hogy bár előírva nincs, - de mert számtalan kelle· 
metlenség származott abból, 'hogy a tanuk a kivizs
gáló előtt és a biróság előtt is másként adták elő 
azt, a miről tudomásuk volt, czélszerű ha figyelmez
tettetnek arra, miszerint nincs kizárva, hogy ugyan
ezen ügyben majdan � biróság által eskütétel terhe 
alatt fognak kihallgattatni, tehát a tiszta igazságot 
adják elő. 

Hogy csendőr egyének ellen minő vádak emelhe
tők: arra a katonai büntető törvénykönyv ad rész
letes választ, de szolgálatunk természetéből folyik, 
hogy az előforduló vádak közül mégis a • Hiva
talos, V;�gy szolgálati hatalommal való visszaélés. 
és az .Orszolgálati kötelesség sértés I a leggyakoriab
bak, (l. katonai büntető törvénykönyv negyedik rész 
V. fej. illetőleg második rész VII. fej.) miert is je
len esetben csak ezekkel foglalkozunk, s nézzük, 
hogy melyek azok a főbb szempontok, miket a két 
"ád kivizsgálásánál nem szabád' szem elől tévesz· 
teni. 

A) A hivatalos vagy szolgálati hatalommal való 
visszaélés rovata alá tartozik a bántalmazás. Ki
vizsgálásánál főirányelv legyen az, hogy vajjon a 
vádúl emelt cselekmény vallomás, illetőleg beisme
rés kicsikarása czéljából, vagy egyéb okból, pl. a 
sértett makacskodása, rakonczátlankodása, henczegő 
magatartása folytán, avagy a csendőr egyén dur
vasága, nyeglesége, avagy hatalmának fitogtatási 
vágyából volt e elkövetve. Megállapítandó, hogy 
milyenek a bántalmazások, kisebb avagy nagyobb 
erő kifejtésének szüleményei-e. Ha tettestársak 
vannak t. i., ha többen vádoltatnak a cselekmény 
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elköveté8ével, megállapítandó, hogy melyik tettes
nek miféle bántalmazásai fordulnak elő. Ki volt kö
zülök a főtettes, avagy ellenkezőképp közülök igye
kezett·e valamelyik meggátolni a bántalmazást és 
pedig mily módon. 

Ha az elkövetett cselekményre vonatkozó biínjelek 
találtatnak, azok biz!osftandók, s ha a panaszos 
bántalmazásról panaszkodik, róla orvosi bizonyít
vány állíttatandó ki. 

B) Az ől'szolgálati kötelességsértéseknél, melyek 
leginkább a szolgálatbani italélvezés és fogoly. 
szöktetés által idéztetnek elő, súly fektetendő és 
pedig előbbinél arra, hogy vajjon az ittasság mily 
fokú volt, s hogy ki és miből következtetheti . az 
ittasságot. A terheltről vagy terheltekről kitudandó, 
hogy vajjon a szeszes italokat mennyiben képesek 
elbirni. Jártak-e botránynyal a megittasodás körül
ményei? Kihatottak-e ezen körülmények a polgárság 
körére is és pedig mennyiben ? Itta�sá"a daczára az 
illető mennyiben volt képes szolgálat'it teljesíteni, 
av�gy a szolgálatra abból minő kár vagy hátrány 
szarmazott ? 

A megittasodást előidéző szeszes italt hol élvezte? 
M'egkináltatott-e azzal, vagy maga rendelte? Fize

tett-e érte vagy sem? Előbbi esetben kinek és meny
nyit? 

Ha az ől'szolgálati kötelesség sertés fogolyszök
tetés által követtetik el : megálla pitand6, hogy a 
megszökött egyén szabályszerűen el volt·e fogva, 
avagy elővezetés végett csak őrizet alá volt véve. 

A kivizsgáló a legnagyobb körültekintéssel, figye
lemmel és gonddal járjon el. Legyen azon, hogy 
figyeimét még a leglényegtelenebbnek látszó körül
mény se kerülje ki. Legyen tárgyilagos. Lebegjen 
s�e�e előtt a tiszta igazság, s gondoljon arra, hogy 
kiVlzsgálásának adatai képezik a bűnvádi eljárás 
alapját, mely mintegy vádemelés alapjául szolgál, 
s hogy az ő működése adja meg az első lökést arra, 
hogy egy az állásával visszaélő csendőr egyén 
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méltó büntetését elnyerje, vagy viszont, hogy a mél
tatlanul megvádolt elégtételt nyerj en. 

A kivizsgálás eredményét világos, tömör, de ft 
legapróbb részleteket is felölelő jelentésbe foglaljuk, 
éppen ezért azt általában .Részletes jelentést . nek ne
vezzük. A részletes jelentés alapján a szakasz- vagy 
szárnyparacsnokság kiszabja a fenyítést, vagy a to
vábbi eljárást beszünteti, ha azonban a szárnypa
rancsnokság saját hatáskörében az ügyet el nem 
intézheMnek véli, a ,Részletes jelentés> hátI apj ára 
rávezeti a terhelt csendőregyének személyi ad�
tait s akkor a .Részletes jelentés. «Tényvázlat.-tá, 
tehát egy fontos okmánynyá alakulván át, a kerü
leti parancsnoksághoz terjesztetik fel, hol a hadbi· 
rónak osztatik ki további eljárás végett. 

Fentebb előadottakból önkény t folyik, hogy a 
«Részletes jelentés»-nek csaknem ugyanazon kér
désekre kell felelni a mire a .Tényvázlah-ban kell 
feleletet adni. Külalakját tekintve semmiben Rem tér 
el a jelentések előírt alakjától, s "Részletes jelentést
nek a már fentebb kifejtett okokból nevezzük. 

A helyesen szerkesztett .Részletes jelentés.-ben 
a következő főbb részeket különböztetjük meg: 

t. A tényleírást. 
2. A sértett panaszát_ 
3. A tanuk előadását. 
4. A terhelt jelentését. De ki kell még terjesz

kedni arra is, hogy: 
5. Mi történt a be panaszolt egyénnel (terhelttel). 
6. A panaszos és a szereplő polgári tanuk melyik 

kir. járásbiróság illetékességi területén laknak. 
7. Minő mellékIetek vannak csatolva. 
8. A csatolt vagy egyébként lefoglalt biinjelek fel-

sorolására. 
Egyéb kivételes esetekben még felveendő: 
9. A kivizsgáló véleménye. 
Vegyük a fentebb előadottakat pontonként boncz

kés alá, s lássuk, hogy mit és miért is kell tartal
mazniok. 
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1 .  A tényleírás. Ez nem egyéb, mint a «Részletes 
jelentést magva; az elkövetett cselekmény élethii 
leírása, tekintettel a helyi és személyi viszonyokra, 
'Úgy, miként azt a kivizsgáló megállapította, S hogy 
elolvasásra az olvasó oly tiszta képét lássa a tör
ténteknek, mintha azok szemtanúja lett volna. 

Itt hangsnlyozom, lwgy eme dszbe a tanuk, a pa
naszos, va.CJY a terhelt előadását bejűzni nem szabad. 

A tényleírás után következik a bizonyító rész. 
Ide tartozik a 2. pont szerint a panaszos előadása 
is. Itt felveendő annak neve, kora, lakása (utcza, 
házszám megjelölésével), előadása azonban csak 
oly mérvben részletezendő, a mennyiben a tény
leírásban foglaltaktól eltér. Ha közte és a tény
leírásban foglaltak között eltérés nem mutatkozik, 
elegendő csak annyit jelezni, hogy előadása meg
egyez a tényleírásban foglaltakkal. Mi nden eset
ben felveendő, hogy a cselekmény folytán valamely 
kára származott-e, s hogy a terhelt megbüntetését 
kivánja-e. 

A 3. pont értelmében ezt követi a ta!1uk bemon
dásának leírása, a mi nem egyéb, mint a bizonyí
tékok, gyanuokok, vagy felmentő körülmények fel
sorolása. 

Tanu kétféle lehet és pedig a panaszosé és a ter
helté. 

A jelentés helyes szerkesztése megköveteli, hogy 
a panaszos előadása után annak tanui következze
nek, s csak ezek után jöjjenek a terheltéi. 

Mindkét rendii tanuk előadásából azonban csak 
azok veendők fel, a mik eltérnek a tényleírásban 
foglaltaktól. Egyebekben itt is úgy járunk el, mint 
a panaszos előadásánál. Ha több tanu volna mind
két részről, ezek előadását oem kell külön-külön 
tárgyalni; hanem több egyén előadása akként cso
portosítandó, a miként azok az esemény egyik vagy 
másik mozzanatát igyekeznek bizonyítani. },IIinden 
esetben felveendő a tanu neve, állása, lakása (utcza 
és házszám). 
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A 4. pont szerint most következik a terhelt elő
adása. Itt röviden arra kell megfelelni, hogy beis· 
meri-e a tényleírásban foglalt s terhére rótt cse· 
lekményt vagy tagadja. Ha beismeri, mit hoz fel 
mentségére, ha tagadja, miként akarja és t udja az 
ellene emelt vád alaptalanságát kimutatni. 

Az 5., 6., 7 . ,  8. és 9. pontban foglaltak csak melJék
kérdések ; a mennyiben azonban a magasabb pa· 
rancsnokságok táHkoztatására szolgálnak, felvételük 
mégis szükséges. Igy az 5. pontban foglaltakra szük
séges megfelelni azért, hogy az esemény fontossá· 
gához képest tudja, hogy a vádlott letartó7.tattatott· e, 
vagy szabadlábon hagyatott . . 

A 6. pontban foglaltakra felelni kell azért, mert 
esetleges hadtörvényszéki eljárás folyamán a pol
gári tanuk a kir. járásbiróság igénybevételével lesz
nek kihallgatva. 

A 7. pontban emlitett mellékIetek az előfordult 
eset különféJesége szerint különbözők lehetnek. Így 
p. o. őrszolgálati kötelességsértés esetén az • őrj á· 
rati lap .. és .szolgálati könyvmásolat., mihez szol· 
gálati hatalommal való visszaélés esetén (p. o. bán
talmazás), csatoljuk még az orvosi bizonyítványt. 
Csatolandó mellékIetek lehetnek még községi, er
kölcsi bizonyítványok s helyszíni rajz (fegyver
használatnál) stb. Erkölcsi bizonyítvány, hacsak a 
panaszos nem feltétlenül megbizható és tekintélyes 
egyén,róla mindig, míg 81 tanukról, ha szavahihető· 
ségükhöz kétség fér, szintén beszerzendő. 

A 8. pontban emlitett bűnjel lehet oly tárgy, 
melylyel a cselekmény elkövettetett, vagy a cselek
ményből származott, vagy azzal bármily vonatko· 
zásban van, s a vádúl emelt cselekmény megtörtén· 
tét bizonyítja, p. o. fegyverhasználatnál a szurony
nyal átszúrt ruhanemű stb. 

A 9. pontban jelzett kivizsgálói vélemény rend
szerint nem veendő fel. Ennek csak akkor van helye, 
ha a tényleirásból nem tűnik ki az igazság és a ki
vizsgáló a helyszfnén szerzett összbenyomásokból 
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következtet arra, hogy a vádúl emelt cselekmény 

megtörtént, vagy az csak koholmány. Ha ezek alap

ján akár pro (melletta) akár kontra (ellene) véleményt 

nyilvánít: a vélemény tüzetesen indokolandó. Itt 

adhat még kifejezést az enyhítő, avagy sulyosbító 

körülményekről is. 
'l'udjuk, hogy a legtöbb kivizsgálás alkalmával a 

terhelt ellen nem egy, hanem több, egymástól el

térő s különböző időben elkövetett cselekmények 

miatt emeltetik vád. Ezen körülmény a kivizsgálót 

ne hozza zavarba, hanem az eseményeket lehetőleg 

időszerinti sorrendben válaszsza s2\ét s a tényleirás

ban ezek szerint tárgyalja le, majd a7. egyes esetek 

tanuit vegye sorba, miként azt fentebb láttuk. 

Fentebbi fejtegetés, miként mondottam, általában 

a hivatalos vagy szolgálati hatalommal való vissza· 

élés eseteire vonatkozik, de hangsulyozom, hogy II 
ki ezt helyesen kivizsgálja, a többi előfordulható 

esetekben is boldogulni fog. Hogy pedig .Részletes 

jelentés»-e is megállja a helyét, írja meg mi�dig a 

körülményes .'rényleirás»-t, s azután tárgyalja: 
a panaszos (�értett), 
a tanuk és 
a terhelt előadását. 
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Tevékenységi kimutatás 
a csend6rker11letekben az 1 907. évben teljesitett köz 

biztonsági szolgálatokról. 

Nevezetesen 

Felségsértés : I 
.'61"'.,, } I kideritett eset 
elfo ott . 
feIj�entett

}egyen 

A király, a királyi 
ház tagjainak bán-
talmazása, a király 
megsértése : 

előfordult } 
A 

kideritett eset 
elfogott } ' I 
feljelentett egyen 

hiltlenség : 
előfordult } 
kidcri tett eset 
elfogott } , 
feljelentett egyen 

A lázadás : 
előfordult } 
kideritett eset 
elfo�ott } , 
felje entrtt egyen 

A hatóságok, or-
zággyülési tagok, 
agy hatósági köze· I v 

g ek elleni erőszak : 
előfordult t I kideritett eset 
elfo ott , 
felje�entett egyen I 

1. 1 n. I m· 1 IV. I v· 1 VI. vn· lvm� 

5 5 . I 5 

194 1 94 67 363 

számu csendörkerületben 

1 3 1 3 
1 3 

4 3 6 4 3 6 1 3 3 4 
1 1 
l 

2 2 
65 

189 169 232 189 168 232 26 62 57 342 308 343 

l 1 
1 

5 5 3 3 

145 145 71 211 

I 11 I I 1 1 
I 
. } I 31 

�I !!, 1 

I 

1501 14-8 150
1 

148 45 35 261 2\!5 

5 
5 
5 
1 
1 
2 

157 157 33 
309 

Össze' 
sen 

6 6 
6 

32 3� 5 26 
2 2 
3 
2 2 

65 

1384 1382 396 
236\! 

Nevezetesfln 

Az alkotmány,a tör· 
"ény, a hatóságok 
,agy hatósági köu· 
gek elleni el'ószak : 

előfordult } 
k ideritett eset 
elfogott } , 
frljelentett egyen 

A magánosok elleni 
erőszak :  

előforuult } 
kideritett eset 
elfogott } , 
feljelentett egyen 

A polgárok válasz
tási joga ellrn el
követett büntettek 
éS

e���sr1�� I: kideritett eset 
elfogott ' 
feljelentett egyen 

A vallás és annak 
szabad gyakorlata 

Heni bűntettek és 
vétségek : 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } , 
feljeleutctt egyen 

A személyes sZ8bad· 
ágnak, a házjog· 

nak, továbbá a levél· 
és távirdatitoknak 
közhivatalnok általi 
megsértése : 

előfordu II } 
kideritett eset 
elfogott } , 
ferelenlel! egyen 
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1. 1 n· 1 m·1 IV. I v. I VI. I vn. vm. 
számu csendörkerületben 

6 5 
6 5 2 4 6 II 

36 57 S6 57 6 4 !!19 611 

9 5 
9 5 

29 109 

5 1 5 1 
8 1 

9 9 
1 

'J!5 

67 67 \!5 377 

3 
3 
5 

10 10 

5 5 
10 

6 
6 

20 
61 60 
1 1  334 

'!l9 !!9 
68 

9 9 
13 

18 17 3 3HI 

�I 21 

I 

12 12 
i8j 503 

4 
4-�I 

7 7 
15 

3 3 
1'!l 

29 29 
20 157 

1 1 
1 

4 
4-
6 

. 

� 
io 

1 
1 
1 

Össz.· 
sen 

79 77 
24 178 

397 396 131 2337 

19 19 
5!!8 

84 
84 2 286 

30 
30 2 
46 



Nevezetesen 

A péuzhamis itás : 
előfordult

} kideri1ett eset 
elfogott } . 
feljelelltett egyen 

A hamis tanuzás 
és hamis eskii : 

előfOl'dult } 
kidel'itett eset 
elfogott } , 
feljeleutett el'yen 

A hamis vád : 
előfordult f 
kldel'Ítétt eset 
clfo�ott } , 
felje ente1t ej!yen 

A szemérem elleni 
büntetlek és "ét -
ségek : 

K 

előfordult
} kidcl'ilett eset 

elfoj!ott } , 
feljelenlett egyen 

ettős házasság : 
e,lófordult } 
kideritett eset 
elfogott \ ' 
feljelentett Jegyen 

családi állásra A 
v 
t 

onatkozó bűn let . 
ek és vétségek : 
előfol'dult } 
kidel'itett eset 
elfogott 

} 
, 

feljelentel1 _gy,'n 
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1. I II. I m· 1 IV. I v. I VI. I VII. IVllI. öss .. • 

számu csendörkernletben sen 

'l 
I I 

46 80 17 923 93, 28 53 4929 
45 77 87 16 923 9�, 928 51 419 
16 43 31 3 til 28 9 18 154 
59 8 1  15� 18 31 106 43 58 549 

1 6  7 1 4  1 0  51 8 1 6  1 4- 90 
1 6  7 1 4- 1 0  5' 8 1 6  14 90 

92 5 1 1 il 5' 1 7  
28 II 1 5  1 4  4 8 Q- 261 130 � I  

2 7 8 9 � I  �I 7 6, 49 
2 7 II 9 7 6 (9 

J 1 l · 1  3 
2 7 10 10 l 1 1 6 6, 53 

i 
, 

fi7 1 921 1 69 86 80 139: 49 1!ll2 833 
fi7 1 92 1  169 86 80, 139 49 1921 832 
1 0  1 7  35 12 924 30 7 1 €  15 1  
RI 1 28 1 50 108 641 158 60 1 19 868 

44 1 1 l , 47 
4t 1 1 1 47 

1 l �I 1 ,  4 
5921 55 

I 
' l I 
I 

15  ;j 3 il 11 2 8, 92 39 
3 3 2 8 92 15 39 ' 51 l 1 3 
1 3 l , 2' í 3 , 16 ilS 

Nevezetesen 

A rágalmazás és 
becsületsérté& : 

előfordult
} k ideritett eset 

elfogott } , 
feljelentett egyen 

Az ember �Ie:e 
elleni bűntettek é; 
vétségek : 

előfordult } I kideritett es� 
elfogott } . 
feljelelllett egyen 

A párviada l : 
elŐfordult

} t 
kideritett ese 
el fogott } , 
feljelentett egyen 

A lesti ,értés : 
előfordult } 
kideritett eset 

elfogott } , 
feljelenlett egyen 

A közegészség el-
leni bűntetlek és 
vétségek : 

előfordult } t 
kideritett ese 
elfogott } , 
feljelentett egyen 

A &zemélyes sza-
badságnak meg-
sérlése mop:ánsze-
mélyek által : 

előfordult } 
kideritett e3et 
elfogott , 
ferelentett egyeu 

, 

I 
287 

I. I II. I m. j IV. I v. I VI. I VII· lvm, 
számu csendörkornletben 

I I 
359 403 804 9 1 7  557 5091 4521 624 
359 39� 801 1 9 1 7 550 509 420 6:14 

1 7  16 2
1 

3 13  7 1 1 
4i7 475 990 1097 H2i 471 571 730 

, 

9280 571 535 33� 335 463 373 41� 
9279 557 535 3117 330 4W 369 40E 

88 9280 247 136 147 92 10 175 177 
9292 537 54-7 3192 3�8 41 1 370 383 

l 
6 10, 3 8 II 3 3 7 
6 1 0  3 8 II 3 

.
3
j 

'( 
l 92 i9 1 3 31 8 14 3 1 2  3 

3413 3046 4007 4086 2305 3112 3195 3314-
3411 3033 3997 4077 2300 3110 3177 3314 

109 86 129 1 1 4 145 201 91 1 15 
59254 4459 69223 5991 3526 47392 4885 5094 

5 1 1 7  19 8 9 4 920 4 
9 

.
5 1 4- 20 4 1 7  19 8 

1 1 
14 6 6 925 5 25 30 13  

I I 
I J , 

29 1 16 S6 3� I I  1 921 21 
1 6  3GI Cl91 3!i' I I  J4[ 1 1 2 1  - I 5 3 

64' 922 86 1 40 1 9  92 1  �3 36 

Ö.sze· 
sen 

46�5 
4575 

60 
5396 

3303 
39250 
1460 
3180 

42 
42 
3 
fl 1 0. 

2647 
264 1 

II 
9 
J 
4 

99( 
4016 

8 
8 

12 

1 7  
17 

6 
6 
'il 
4 

1 
O 
8 
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Nevezetesen 

A levél- és táv-
sürgöny titok meg' 
sértés� : 

előfordult } 
kiderilett esel 
tlfoj(ott } . 
fe1jelentelt e�yen 

A titok liiIolI fel· 
fedezése : 

előfordult } 
kiderltetl esrl 
elfo�ott } . 
felje enleU egyen 

A magánlak meg-
8értés� magánsze-
mélyek által : 

A 

A 

előfordult } 
kideritett eset 
elfo�ott } . 
felje entetl egyeD 

lopás : 
előfordult } 
kideritett e.set 

elfo�ott } . 
felje entell egyen 

rablás és zs a-
olás : 
el öfordu II } 
kideritett eset 
elfo�ott } . 
feljc en tett egyen 

sik.kasztás, zár-A 
t 
k 
örés és hűtlen 
ezelés : 
előfordult } 
kideritett eset 
elfo�ott } . 
felie entet! egyen 
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I. I n. I m·1 IV. I v. I VI. I vn·lvm. ö ••••. 
számu csendörkerületben .en 

I 
9 8 3 36 7 2 4 5 74 
9 8 3 36 7 2 4 5 74 

2 . I 2 
1 1  23 3 36 7 2 6 7 95 

1 10 1 2 2 1 6  
1 10 1 2 2 16 

2 ;2 
2 61 1 2 2 13 

4761 t;� 2891 241 423 239 293 299 2692 
2811 240 417 475 239 292 2�8 2682 

8 5 191 14 3':1 12 !'JI 1 1  107 
57 1 375 695 747 452 4i:ll 525 686 4482 

I 5357 4827 6561 56801 6022 5003 3642 6485 43577 
5158 43916 6050 5361 5662 46!!2 3172 6189 40900 

365 568 898 773 990 1 352 ii84 76� 6092 
5945 5706 6394 6195 5747 4658 4212 7031 45888 

I 
207 247 199 259 138 133 201 :� 1618 
206 247 199 257 135 128 1 77 1582 

5 1  85 101 103 73 6� 90 107 672 
307 397 246 359 182 132 243 314 2180 

165 165 325 266 186 195 172 291 1769 
Hi5 165 325 265 186 195 172 295 1768 

6 6 33 25 41 53 17 ll' 197 
�03 244 335 270 180 151 181 31� 1878 

Nev ezetesen 

alan elsajá-A jogI 
titás ; 

rlőfo 
kider 
elfog 
feljele 

rdult l 
itell eset 

olt . 
ntet! egyen 

azdaság és Az org 
b6npár 

elólor 
kider 
elfogo 
leljele 

tolás : 
dult l 
itell eset 
t! • 

Dtelt egyen 

s ;  A cBalá 
előfor 
kider 
elfogo 
leljele 

dUlt } 
itet! eset 

u } . 
ntett egyen 

lamisitás ; Oki rati 
elMor 
kider 
elfogo 
feljele 

dull } 
itelt eset 
ti } 
nteU egyén 

Orvosi 
hamis 
lIyok k 
használ 

és községi 
bizonyitvá-
iálJit;\sa és 
ása : 
dult } 
tett eset 

elMor 
kideri 
elfogo 
feljelen 

ti } . 

tett egyen 

a misitás : Bélyegh 
eiMord 
kideril 
elfogot 
lelj elen 

ult } 
eIt eset 
l } . 
tett egyen 

I. 

214 
211 

279 

709 
709 

4 
888 

128 
128 

�8 
131 

12 
12 

5 
26 
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I n. I m. 1 IV. I v. I VI. I vn· lvm. Össze-
számu csendörkernletben sen 

167 265 247 192 1 95 150 2�� 17112 
166 235 247 1 91 194 149 283 1 682 

3 1 5 6 1 19 
227 325 324 266 247 1 84 391 2243 

452 682 496 648 521 309 855 4672 
452 682 496 648 521 307 8� 4670 

16 19 191 29 10 7 145 
622 710 637 1703 598 373 89S 6430 

250 465 267 181 213 1 16 625 224f> 
246 463 257 177 207 99 621 22� 

54 67 9 20 46 9 41 274 
270 300 269 163 168 107 294 1 702 

37 210 1 64 43 40 1 1 8  125 749 
37 210 163 42 39 1 16 125 744 

7 1 8  9 14 5 9 1 7  84-
40 88 213 45 39 173 103 727 

1 1 2 
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FÜGGELÉK. 
Katonai és polgári czimtár. 

r. KATONAI CZIMTÁR. 
Legfbbb hadúr : 

Ö os. és apost. kir. Felsége I. FERENOZ JÓZSEF. 
.il legfőbb had"Úr rendelkezésére : Ó cs. és kir. 

Fensége Fe'renez Ferdinand főherczeg ; lov. tábo 
Főhadsegédek : gróf Paar Ede lov. tábo V. b. 

t. t. ; ahnenburgi báró Bolfrru Arfwr tbsz. V. b. t. t., 
a katonai iroda főnöke. 

8zárnysegédek : 5 törzstiszt. 

Cs. és kir. közös hadsereg • 

.ilz összes fegyveres erő vezérkari főnöke: 
Hötzendo1'fi Conrad Ferenez tbsz. 

Osapat-főfelügyelők : Ö cs. és kir. Fensége 
Jenő főherczeg lov. táb., báró Albo1'i Jenő tbsz., és 
Fiedler Nándor tbsz. 

Testőrség : Ezredes : herczeg Lichtenstein Rezső 
lov. táb. , v. b. t. t. aj Arcier testőrség ; állománya. 45 
tiszt ; feláll. 1763. b) m. kir. testőrség ; állománya. 45 
tiszt ; feláll. 1760. ej Cs. és kir. Darabont-testőrség ; 
.állománya. 6 tiszt, 44 altiszt ; feláll. 1 767. M. kir. 
Darabont-testőrség ; állománya 6 tiszt, 44 a.ltiszt, 1 3  
szolga. d) Lovas testőr-század ; állománya 7 tiszt, 
72 altiszt ; feláll. 1849. e) Gyalog testőrszázad ; állo
mánya 6 tiszt, 248 altiszt ; feláll. 1802. 
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Os. és kir. hadügyminiszter : báró ScMnaich 
Ferencz tbsz., v. b. t. t. 

A hadügyminiszterium segédközegei: A ve
zérkar főnöke : Hötzendorti Oonrad Ferencz tbsz. 
- Hadi levéltári igazgató : belobreskai Woinovich 
Emil altb. - Lovassági feltlgyelő : lovag Br1!:de1'
mann Rezső lov. táb. - Tüzérségi felügyelő : O cs . 
és kir. Fensége Lipót Salvator főherczeg, tbsz. 
Vártüzérségi feltlgyelő :  Bescki Ede altb. - Hadmér
nöki feltlgyelő :  báró Leithner Ernő altb. - Utász
felügyelő : Reinold Emil ezredes. - Vonatfelügyelő : 
Blaschka József táb. - Hadtest iskolák felügyelője : 
lovag Auffenberg Mór altb. - Katonai nevelő és 
képzőintézetek felügyeWje :  eberswaldi Siegle1' Henrik 
altb. - Pótlovazási felügyelő : benefai Bacsák Zsigmond 
táb. - Vezér építészmérnök: Oeipek Józ8ef altb. -
Egészség!igyi csapatparancsnok : Kukié Emánuel 
ilzredes. - Apostoli tábori püspöki helynök : dl'. 
Beloputoczky Kálmán tricalai püspök, V. b. t. t. -

A katonai orvosi wstület főnöke : lovag dr. Uriel 
József vezértörzsorvos. - Szakszámvevőség főnöke : 
themani báró Borowiczka Alfréd min. tan. 

Műszaki katonai bizottság : Elnök : zeldeggi 
Zednik Győző táb. 

Katonai egészségügyi bizottság : Elnök : 
forstbergi dr. lovag Kratschmer Fló1'ián vezértörzs
<lrvos. 

Katonai földraázi intézet : Par. : Frank Ottó altb. 
Katonab legfdbb törvényszék : Elnök : Des

ovié Vilm08 tbsz. 

Hadtest-parancsnokságok. 
1. hadte8t : Krakk6ban. Területe : Nyugati Galiczia, 

Szilézia és Éjszak-Morvaország ; az 1 ., 13., 20., 54., 
56., 57., 93. és 100. sz. gyal. ezl'. hadkieg. területe. 
Par. Steinsberg Mór tbsz. 

2. hadte8t : Béc8ben. Területe : Alsó-Ausztria és Dél-

'!97 

Morvaország ; a 3., 4., 8., 49., 81., 84. és 99. sz. gyal. 
ezr. hadkieg. területe. Par. : hadamari lovag Ver8bach 
Man8uett tbsz. 

3. hadte8t : Gráczban. Területe : Stájerország, 
Karinthia, Krajna, Triest, Istria, Görz és Gradiska ; 
a 7., 1 7., 27., 47., 87. és 97. gyalog-ezred hadkieg. 
területe. Par. : Potiorek Oszkár tbsz. 

4. hadtest :  Budapesten. Területe : Magyarország ; a 6., 
23., 32., 38., 44., 52., 68., 69. és 86. sz. gyal. ezr. hadkieg. 
területe. Par. : báró Ozibulka Hube1't tbsz. 

5. '.adte8t : Pozsonyban. Területe : Magyarország ; 
a a., 19., 26., 48., 71 . ,  72., 76. és 83. sz. gyal. ezr. had
kieg. területe. Par. : Báró Steininger Károly tbsz. 

6, hadte8t : Kassán. Területe : Magyarország ; az 5., 
25., 34., 60., 65., 66., 67. és 85. sz. gyal. ezr. hadkieg. 
területe. Par. : mörkensteini Mörk János tbsz. 

7. hadte8t : Temesvárt. Területe : Magyarország; a 
29., 33., 37., 39., 43., 46., 61.  és 101. sz. gyal. ezr. hadkieg. 
területe. Par. : Frank Libo1' tbsz. 

8. hadte8t : Prágában. Területe : Csehország ; a 
1 1 ., 28., 35., 73., 75., 88. , 91 .  és 102. sz. gyal. ezr. 
hadkieg. területe. Par. : Kolle1' Albert tbsz. 

9. hadtest : Leitme1'itz Területe : Csehország ; a 
1 8., 21. , 36., 42., 74., 92., 94. és 98. sz. gyal. eZl, hadkieg. 
területe. Par.: rummersbofi Rummer Adolf altb. 

10. hadtest : Przemyslben. Területe : Közép-Galiczia ; 
a 9., 10., 40., 45., 77., 89. és 90. sz. gyal. ezr. had
kieg_ területe. Par.: Friedenthali lovag Pino A1,tur tbez. 

11. hadtest: Lembergben. Területe : Keleti Galiozia és 
Bukovina; 80 15., 24., 30., 41., 55., 58., 80. és 95. sz. gyal. 
ezr. hadkieg. területe. Par.: gr. Auersperg Károly 
lov. tábo 

12. hadte8t : Nagy-Szebenben. Területe : Magyar
<lrszág : a 2., 31.,  50., 51., 62., 63., 64. és 82. sz. 
gyal. ezr. hadkieg. területe. Par. : kis-demewri 
Gaudernak József lov. tábo 

13. hadte8t : Zág1·ábban. Területe : Horvát- és Szla
vonország és FiuIDe ; a 1 6., 53., 70., 78., 79. és 96. gyal. 
ezr. hadkieg. teri.üete. Par. : Gerba Radmund a.ltb. 



298 

14. hadtest : Innsbruckban. Területe : Tirol é8 
Vorarlberg, Felső-Ausztria és Salzburg ; a 14. és 59. 
gyal. ezr. és a tiroli császár vadászok hadkieg. terü. 
lete. Par. : nemes Schemua János alth. 

15. hadte8t : Sarajevobwn. Területe : Bosznia é s  
Herczegovina ; a bosznia-herczegovinai ezredek had· 
kieg. területe. Par. : nemes Vinzor Anial lov. tb. 

Katonai hadparancsnokság Zá,·ábwn. Területe : 
Dalmáczia ; a 22. sz. gyal. ezr. hadkieg. területe. Par_ 
varesi Va1'eianin Marián tbsz. iJ�i" ... ·.li.Jj�":;. 

Gyalog-hadosztály - és dandárpara7/,Os"':
'E 

nolcságok .-
1. gy. hdoszt. : Sarajevo. 7. ddr : Visegrad. 8. hegyi 

ddr: Foca. 9. hegyi ddr : Sarajevo. 10. hegyi ddr : Sara
jevo. 1 1 .  hegyi ddr: Dolnja-Tuzla. 1 2. hegyi ddr : 
Banjaluka. 

2. gy. hdoszt. : Jaroslau. 3. ddr : Rzeszów. 4. ddr : 
Jarosla.u. 

3. gy. hdoszt.: Linz. 5. ddr: Linz. 6. ddr : Salzburg. 
40. gy. bdoszt.: Brtinn. 7. ddr : Znaim. 8. ddr : Brünn. 
5. gy. hadoszt. : Olmütz. 9. ddr : Olmütz. 10. ddr : 

Troppau. 
6. gy. hdoszt.: Grácz. 1 1 .  ddr: Gráez. 12. ddr: 

Klagenfurt. 
7. gy. hdoszt. : Eszék. 13. ddr : Eszék. 14.  ddr : 

Pétervárad. 
8. gy. hdoszt. : Bozen 15. ddr : Bozen. 16. ddr : Trient. 
9. gy. hdoszt. :  Prága. 17.  ddr és 18. ddr : Prága. 

10. gy. hadosztály: J osefstadt. 19. ddr : J osefstadt. 
20. ddr : Königgrii.tz. 

1 1. gy. hdoszt.: Lemberg. 21. ddr. és 22. ddr: Lemberg. 
12. gy. hdoszt. : Krakkó. 23. ddr és 24. ddr : Krakkó. 
1 4. gy. hdoszt. : Pozsony. 27. ddr : Pozsony. 28. ddr : 

Sopron. 
1 5. gy. hdoszt. : Miskolez. 29. ddr : Ungvár. 30. 

ddr : Miskolcz. 
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1 6. gy. hdoszt. : N .-Szeben. 3 1 .  ddr : Brassó. 32. ddr : 
N.-Szeben. 

1 7 .  gy. hdoszt. : N.-Várad. 33. ddr : N.-Várad. 34. 
ddr : Arad. 

18. gy. hdoszt. : Mostár. 1 .  hegyi ddr : Mostár: 
2. hegyi ddr : Trebinje. 3. hegyi ddr: Nevesinje. 6. hegyI 
ddr : Bilek. 

1 9. gy. hdoszt. : Pilsen. 37.ddr : Pilsen. 38.ddr : BudweÍB. 
20., 2 1 ., 22. és 23. gy. hdoszt. (csak hadjárat 

alkalmával állíttatnak fel). 
24. gy. hdoszt. : Przemysl. 47. és 48. ddr : Przemysl. 
25. gy. hadosztály : Bécs. 49. és 50. ddr : Bécs. 
26. gy. hdoszt. (csak hadj. alkalmával állíttatik f?l). 
27. gy. hdoszt.: Kassa. 53. ddr: Kassa, 54.ddr: Epel',Jes. 
28. gy. hdoszt. : Laibach. 55. ddr : Trieszt. 56. 

ddr : GÖrz. 
29. gy. hdoszt. : Theresienstadt. 57. ddr : Theresien· 

atadt. 58. ddr : Reichenberg. 
30. gy. hdoszt. : Lemberg. 59. delr : Czernoviu. 

60. ddr : Lemberg. 
3 1. gy. hdoszt . :  Budapest. 61 .  és 62. ddr : Bpest. 
32. gy. hdoszt. : Bpest. 63. és 64. ddr : Bpest. 
33. gy. hdoszt. : Komárom. 65. ddr : Győr. 66. ddr : 

Komárom. 
34. gy. hdoszt. : Temesyár. 67. ddr : Temesvár. 

68. ddr : Fehértemplom. 
35. gy. hdoszt. : Kolozsvár. 69. delr : Gyula

Fehérvár. 70. ddr : Kolozsvár. 
36. gy. hdoszt. : Zágráb. 7 1 .  ddr : Fiume. 72. ddr : 

Zágráb. 
37. gy. hdoszt. : Bécs. 93. és 94. drr : Bécs. 

Közvetlen a zárai katonai hadparancsnokságnak 
alárendelve : 4. hegyi ddr : Cattaro. 5. hegyi ddr : Zara.. 

Lovas hadosztályok. 
Lov. hdoszt. : Krakkó (1. hadtest), 1 1 .  ddr : Tarnow. 

20. ddr : Krakkó. 
Lov. hdoszt. : Bécs (2. hdt.), 10., 17.  és 18. ddr : Bécs. 
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Lovas hdoszt.: Pozsony (5. hdt.), 3. ddr; Marburg, 
16. ddr: Pozsony. 

Lov. hdoszt.: Jaroslau (10. hdt.),5. ddr: Jaroslau, és 
14. ddr: Rzeszów. 

Lov. hdoszt.: Stanislau (11. hdt.), 13. ddr: Sta· 
nislau. 15. ddr: Tarnopol és 21. ddr Lemberg. 

l Lovas dandárok. 

Törzsek : 1. Prága; 2. békében nincs felállítva; 
3. Marburg; 4. Budapest; 5. Jaroslau; 6. Miskoloz; 
1. Temesvár; 8. Zágráb; 9. Pardubitz; 10. Béos; 
11. Tarnow; 12. N.-Szeben; 13. Stanislau; 14. Rze
szów; 15. Tarnopol; 16. Pozsony; 17. és 18. Bécs; 
19. (csak hadjárat alkalmá.val állittatik fel ); 20. 
Krakkó és 21. Lemberg. 



Gyalog ezredek. 

(Osák6, sötétkék kabát sima gombokkal, világoskék pantall6, illetve magyar nadrág, 
kékszürke köpeny.) 

-o 
... . - " 
�'" 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 

15 

Az ezred neve 

Osászár _ - --
-

- -
- - -L Sándor orosz cmr 

---
Károly f5herczeg _ ___ _ __ 

Hoch- und Deutschmeister 
(Jen5 f5herczeg) ___ _ __ 

Klobucar__ ___ ___ _ __ 
L Károly, román király ___ 
gr. Khevenhüller ___ _ __ 

Károly István f5herczeg ___ 
gr. Olerfayt ___ ___ _ __ 

Vakat --- -
-

-
János GiÖ;gy;B�ász herczeg 
Parmann ___ ___ ___ _ __ 

Jung-Starhemberg ___ 
Ern5 Lajos hesseni és rheÍni 

nhercz. 
Vilm08, lu�e�blirgi nherc-i.� 
nassaui hercz. _.- --- .--

,t�� 
;:...=; � 

��� 
1716 
1741 
1715 

1696 
1762 
1762 
1691 
1642 
1725 
1715 
1629 
1702 

1814 

1733 

1701 

A törzs A kieg .. par. A hajtóka 
állomáshelye állomáshelye szine 

TToppan Troppau sötétpiros 
N.-Szeben Brass6 császársárga 
Teschen Kremsier égszinkék 

Bécs Bécs égszinkék 
Eperjes Sz.-Németi r6zsaszin 
Budapest Ujvidék rózsaszin 
Graz Klagenfurt sötétbarna 
Brünn Brünn fűzöld 
Przemyál Stryj almazöld 
Pl,zemyá! Przemyál tapagáj�öld 
Prága Pisek amusZlU 
Znaim-Kloster- Komárom sötétbarna 

bruck 
Krakkó Krakkó rózsaszin 

Linz Linz fekete 

Lemberg Tarnopol buzérvörös 

.., 
El " 

�.� 
-<Il'" 

s. 
s. 
f. 

s. 
s. 
f. 
f. 
s. 
s. 
f. 
s. 
s. 

8. 

8. , 
s. 

w 
o 
-



.� I 'O N  ",, " 

1 6  
1 7  
1 8  
J 9  
:ilO 
'lll 
'il2 

Az ezred neve 

Vakat ._ _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ __ 

lovag Milde _ _  

Lipót Salvator :herczeg _ _  _ 

Ferencz Ferd. föherczeg _ _  

Henrik, porosz herczeg _ _  

gr. Abensperg és Traun _ _  

gr. Lacy ___ _ _ _  _ _ _  _ _ _  

23 Badeni őrgróf ___ _ _ _  _ _ _  

24. br. Reinlander _ ___ _ _ _  

25 Pokorny _ _ _  _ _ _  _ __ 

::lG Mihály, orosz nagyherczeg 
27 IL Lipót, belga király _ _ __ 

'il8 III, Viktor Emanuel olasz kir. 
29 br. Loudon _ _ ___ ___ _ __ 

30 Fiedler ___ ___ ___ _ __ 

31 I Pucherna --- - ---
32 Mária 'ferézia, császárné és 

királyné. _ _ _  _ _ _  _ __ 

33 I II. Lip6t császár - --- ---
34. I. Vilmos, német császár és 

porosz király _ _ _  _ _ _  _ _ _  

35 br. Sterneck _ _ _  _ _ _  _ __ 

36 
37 
38 
39 
4.0 
41 
4.2 

4.3 
4.4. 
4.5 
4.6 
47 
4.8 
49 
50 
51 
5� 
53 
54. 
55 
56 
57 
58 
59 

gr. Browne _ _  
J 6zsef főhercze 
XIII. Alfonz sp 
Alexis, orosz n 
lovag Pino _ _  _ 

Jenő főherczeg 
Ernő Agost, 

braunschw. é 
Rupprecht bajo 
Albrecht főherc 
J6zsef Nándor 
br. Fejérváry __ 

gr. Beck _ _  _ 

Nándol' főhercz 
br, Ress 
Frigyes badeni 
br. Probszt __ _ 

Frigyes föhercz 
lovag Plentzner 
Alt·Starhember, 
bl'. Merkl 
gr. Daun _ _  _ 

Szász-coburg-sa, 
Lajos Salvator f, 
Rainel' főhel'cz 

. _ - --- ---
,nyol király 
gyherczeg 

--- --- --:u�berl!ID"di, 
! lüneb. hg. 

herczeg ---
�eg __ 

öhel czeg _ _ _  

--- ---
--- --- ---
3g . . _ ---
-- - --- ---
nagyhel'czeg 
--- --- ---
19 _ _ _  ---

--- ---
� --- ------
--- - - ---
�lfeldi herczeg 
3herczeg _ _ _  

g --- ---

� � �  ":':;i :: ol " S  ... .. ..  ... .0 _  1 1703 
1674 l, 1682 
1734 
1681 
1733 
1709 

A törzs 
állomáshelye 

Belovár 
Klagenfurt 
Bruneck 
Bécs 
Krakkó 1 
Kuttenberg 
Zara és Castel· 

nuovo 
1814 Sarajevo 
1662 Bécs 
1672 Losoncz 
1717 Győr 
1682 Laibaoh 
1 698 Budweis 
1704 Temesvár 
1725 Lemberg 
1741 I Gyulafehérvár 

1741 Bécs 
174.1 I Arad 

1 734 1 Kassa 
1683 Pilsen 

1683 Josefstadt 
1 74.1 Nagyvárad 
181 4. Budape.t 
1756 Brod a/S 
1 7:i3 Rzeszów 
170 1  Czernovit� 

16t>5 l\öniggl'iit6 
1814. F!1hértemplom 
174.4. Budapest 
1 81(; Przemyál 
1 762 Szeged 
1 6�::l Görz 
1 798 Sopron 
1715 Briinn 
1 762 Brass6 
170-2 Bécs 
174.J Budapest 
174.1 Zágráb 
1 661 Sarajevo 
1799 Tarnopol 
16� Krakkó 
1689 Tarnow 
1763 Stanislau 
168'l! Salzbtug 

A kieg. par. 
állomáshelye 

Belovár 
Laibach 
Königgratz 
Győr 
Új-Saudec 
Czaszla'l 
Sinj 

Zombor 
Kolomea 
Losoncz 
Esztel'gom 
Grácz 
Prága 
N.-Heoskerek 
Lemberg 
N.-Szeben 

Budapest 
Arad 

Kassa 
Pilsen 

Jungbunzlau 
Nagyvárad 
Kecskemét 
Debreczen 
Rzeszów 
Czerno'l"itz 
Theresienstadt 
Karánsebes 
Kaposvár 
Sanok 
Szeged 
Marburg 
N,-Kanizsa 
St.-pölten 
Gynlafehérvíu' 
Kolozsvár 
Pécs 
Zágráb 
Olmütz 
Brzezany 
Wadovicze 
Tarnow 
Stanislau 
Salzburg 

A haj�ka 
Bzine 

kénsárga 
vörösbarna 
sötétvörös 
égszinkék 
rákvörös 
tengerzöld 
császársárga 

.Q 
a .. &.! 
..., .. 
I B. f. 

f. 
f. 
f. 
s. 
f. 

cseresnyevörös! f. 
hamuszin f. 
tengerzöld f. 
fekete 
császársárga 
füzöld 
világoskék 
csukaszin 

I császársárga 

égszínkék 
hamuszin 

B. B. 
f. 
f. 
s. 
f. 

s. 
l. 

buzérvörös f. 
rákvörös 1. 

halványvörös f. 
skarlátvöröR R. 
fekete f. 
skarlátvörös f. 
világoskék s. 
kénsárga f. 

naranessál'ga f. 
cseresnyevörö. s. 
buzérvöröB B. 
skarlátvörös B. 
papagájzöld s. 
aczélzöld f. 
aczélzöld s. I 
csukaszin f. 
papagájzöld r. 
hamuszin s. 
sötétvörös s. 
sötétvörös f. 
alma�öld f. 
vörösbarna s. 
aczélzöld s. 
halványvöröR s. 
fekete f. 
narancssárga s. 

� ts 

w o w 
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'" 
.... . 

- � o .. i>< 

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

�t � �  A törzs Az ezred neve �:; � állomáshelye � j �  
Jekelfalnssy ___ _ _ _  _ __  1798 Eger 
Morawetz ___ ___ __ _  _ __ 1798 Temesvár 
Lajos, bajor herczeg ___ 1 798 Kolozsvár 
lovag Pitreioh ___ _ _ _  ___ 1860 Besztercze 
báró Mertens -- - --- --- 1 1860 I Marosvásárh. 
Lajos Viktor (őherozeg ___ 1860 Miskoloz 
IV. Ferdinand, tosk. nhg. 1860 Ungvár 
br. Kray ___ ___ ___ _ _ _  1860 Béos 
br. Reioher ___ ___ ___ 1860 Budapest 
Mörk ___ ___ ___ ___ __o 1860 Péos 
Vakat 1860 Pétervárad 
Gal�ótzy 

--
-___ 

---
___ ---___ - '. __ 1860 Trenosén 

bár Dávid ___ ___ _ __ 1860 Pozsony 
Albrecht württembergi herozeg 1860 Prága 
báró Sohönaioh___ ___ _ _ _  1860 

75 VIII. Frigyes, dán király 
76

1 
br. Salis-Soglio --- --- -__ 

1860 
Reichenberg 
Prága 

77 Fülöp, württembergi herczeg 
78 lovag Gradl__ ___ ___ _ __ 

79 gr. Jellaéié ___ ___ _ __ 
80 

81 

8!! 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

90 
9 1  
92 
93 

94 
95 
96 

97 
98 
99 

100 
101 
tO!! 

Vilmos Ernő saohsen -weimar· 
eisenaohi nhg. saohseni hel'oz. 

br. Waldstatten ___ _ __ 

lovag Sohwitzer ___ --- -

-
-

Vaknt 
-

-
- ---

---

br. Bolfras ___ --- ---

Gaudernaok ___ --- -- -

br. Steininger ___ --- --
-br. Suooovaty ___ 

br. Teuohert-Kauffmann ___ 
br. Albori _ -- - - -- ---

nemes Horsetzky --

-
---

br. Czibulka --- - -- ---

br. - König o o  __ --- --- ---

br. Joelson 
-

-- --- -

-
-

Koller ___ --- ---
lovag Rodakowski ___ ---

Ferdinánd Románia trón-
örökö Ae --- - - - ---

br. Waldstii.tten --- --
-Latsoher 

-
-- --- --- ---

I. György, görög király __ 
Steinsberg ___ --

-
--

-br. Dratschmidt --
-

-

--Vakat __  --- --

-
---

-
-

-

1860 Esztergom 
1860 Przemyál 
1860 Eszék 
1860 Fiume 

1860 Lemberg 
1883 Iglau 

1883 Mostar 
1883 Komárom 
1 883 Krems 
1883 Lőose 
1883 Budapest 
1883 Pola 
1883 Trient 
1883 Jaroslau 

1883 Jaroslau 
1883 Prága 
1883 Therosiens tad t 
1883 Olmütz 

1883 Theresienstadt 
1883 Lemberg 

1883 Károlyváros 
1883 Triest 
1883 Josefstadt 
l883 Béos 
1883 Krakkó 
1883 Bécs 
1883 Prága 

A kieg. par. 
állomáshelye 

A hajtóka 
szine 

'S .,  �.� 
-od '"  

Temesvár füzöld 
Eger I aczélzöld I f. 

s. 
M.-Vásárhely fúzöld I f. 
Beszteroze naranossárga 
Szászváros I narancssárga 
Munkáos halványvörös 
Ungvár halványvörös 
Epérjes rákvörös 
Szolnok vörösbarna 
Székesfej árvár osukaszin 
Pétervárad tengerzöld 
Trenosén rákvörös 
Pozsony világoskék 
Eger oseresnyevörös 
Jiéin buzérvörös 
Neuhaus világoskék 
Sopron osukaszin 

' Sambor cseresnyevörös 
Eszék vörösbarna 
Otoéaé almazöld 

Zloozów skarlátvörös 
Iglau karmazsinvör. 

Sz.-Udvarhely karmazsinvör. 
Szombathely sötétbarna 
Bécs karmazsinvör. 
Márm.-Sziget almazöld 
Szabadka amarantvörös 
Cilli tengerzöld 
Beraun bordóvöros 
GrMeok Ja- bordóvörös 

gielloIÍ8ki 
Jaroslau amarantvörös 
Budweis papagájzöld 
Komotau fehér 
Mlihr-Schön- sötétbarna 

berg 
Turnau fehár 
Czortkow amarantvörös 

Károlyváros karmazsinvöl'. 
Triest rózsaszin 
Hohenmauth világosdrap 
Znaim kénsárga 
Tesohen világoedrap 
Békésosaba kénsárga 
Beneschau tengerf6.zöld 

f. 
s. 
s. 
f. 
f. 
s. 
f. 
s. 
s. 
s. 
s. 
f. 
f. 
B. 
f. 
f. 
f. 

f. 
f. 

f. 
f. 
s. 
8. 
s. 
f. 
f. 
s. 

s. 
s. 
f. 
s. 

s. 
f. 

s. 
f. 
f. 
s. 
s. 
f. 
s. 

w 
� 

w o ol 
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J7 adás?tok. 
( Kalap fekete tollbokrétával, csukaszinü kabát és zubbony 
fűzöld ha.jtókáva.l, sárga gomb, és pedig a tiroli vadász 
ezrednél simán, a tábori vadász zászlóaljaknál számozva,. 
csukaszinü panta.lló fűzöld szegélylyel az oldalvarrásokoD , 

ké.kszürke köpeny.) 
aj Tiroli o.á.,.ár-vadá •• ok (1813). 

l. ezred: Innsbruck. 
. 

2. Bozen. Kiegészítő par.: Innsbruck, 
3. Rovereto Brixen, Trient és Hall. 
4. Bregenz 

b J Tábori vadá.z zá.zlóaljak. 

. � Törz. 
" állomáshelye aJ 

1 Lienz 
!!Tione 
4 Braunau 
5 Tarvis 
6 Prachatitz 
7 Cana.le 
8 Kötschach 
9Villach 'r' 11 Gradisca 

aCavalese 
1 Innsbruck 
16 Freistadt . 

Kiegészítö 'i/ Törz • KiegéBzítö 
keret J3 állomáshelye keret 

Theresienst. 17rudenburg Brünn 
Königgratz 19 Klageruurt Komln'om 
Rzeszów 'lO'l'rieszt Trieszt 
Olmütz 21, Bruck aiM. Bécs 
Pilsen 22 Neuhaus Eger 
Laibach 23/TremboWla M.·Váeárhel, 
Klagenfurt �IRovigno Budapest 
Grácz � IBécE Brünn 
St.-pölten 281Szászváros Arad . 

Jungbunzlau f3üILemberg Stanislau 
Győr 291Morualcone L080ncz 

Krakkó 31 Zágráb Zágráb ITroppau �2Beszterczeb. IEPerjeS I 
Bos?tnia-herc?tegovinai gyal. e?tredek. 
(Fez, világoskék kabát a.lizarinvörös hajtókával és sárga szá· 
mozott gombokkal. világoskék pantalló, kékszürke köpeny.) 

Sdma 1 ______ -=A ���n�s��--�I=A �k=i.�gé�.=zl =w� ........ . . 

I állomll.Bhelye 

1. Bécs Sarajevo 
!!. Grácz Banja.luka 
3. Budapest Dolnja-Tuzla 
4. Trieszt Mostar I 

Bos?tnia-herc?te(lovinai tábori vadás� 
:t'űs?tlóalj. 

I Bécs· Uj hely I Sarajevo 



Lo'lJa8 e�redek. 

aj D r a " o D "7 o. •• r e d e k. 

S' k lág é k bá ( lsa , vi osk k a t Slma b kkal b é d á al gom o , uz rvoros cSlzma-na r gg é b  , söt t al'na k" openy. 

I: ,��� A törzs A keret A hajt6ka .o" 

Az ezred neve 1I--.'05� h 
I� �j� állomásbelye szine "':ol 
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1 Ferencz császác __ --- 1768 Brüx Theresienstadt sötétvörös f. 
'! gr. PMr .__ ___ 

___ _ __ 1672 . Tarnopol Dobrzan fekete f. 
3 Frigyes Ágost szász király ___ 1768 Krakk6 Bécs sötétvörös s. 
4 Nándor császár -

-
- --- 1672 Enns Wels fűzöld f. 

5 I. Mikl6s, orosz czár __ 

--
- 17'!1 Görz Marburg osászársárga f. 

6 IV. Frigyes Ferencz mecklen-
burg schwerini nagyhercz. 1701 Brünn Brünn feketa . .  

7 Lotharingiai herczeg __ --- 1663 Brandeis Elm, Alt-Bunzlan kénsárga f. 
8 gr. Montecuccoli ___ --- 1618 Przemyál Pardnbitz skarlátvörös s 
9 Albrecht főh. 1682 Brody Kolomea fűzöld s. 

10 herczeg Liechte�;te�-__ �-- 1640 űlmütz Neuhaus kénsárga s. 
>-& 11 CsáBzár 1688 Mitrovica Stockerau skarlátvörös f. o 
'" 12 Mikl6s orös; nagyherczeg-- l 1798 Krakk6 űlmütz császársárga s. 

I 
13 1 Savojai Jenő herczeg _ _ __ 1682 Kle.ttau I LaUll buzérvörös I f. U, herczeg Windiijch-Gratz 1725 Stanislau K1e.ttau buzérvörös B. 

15 J 6zsef Ágo�t föherczeg ___ 1891 Bécs-Ujhely Bécs-Ujhely fehér s. 

, -
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b) R.uár e.redek. 
(Csákó, atila, mente. sötétkék zubbony, buzérvörös magyar nadrág, 8ötétbarna köpeny. 

,t�:! 
Az ezred neve ..,:4 !: 

�j� 
Császár . 1756 
Frigyes Lip6t' pa"";osz herc;eg 1743 

gr. Hadik ___ _ oo ___ 

Arthur, connaughti és 
,,- 1702 

8tratheami herczeg" --- 1784 
gr. Radetzky ___ 1798 
II. Vilmos, württembergi kir. 1784 
IL • német csász.éspor.kir. 1798 
herczeg Eszterházy 1696 
gr. Nádasdy ,,_ .... _ _ __ 1688 
III. Frigyes Vilm., porosz kir. 1741 
]!'erdinand bolgár kir. 176!! 
VII. Eduard, Nagybritannia és 

Irorsz. kir. India császárja 1800 
Jász-Kun, Vilmos német és 

porosz herczeg, trónörökös 1859 
Vladimir, or08Z nagyherczeg 1859 
Fera.ncz Salvator fISherczeg 1701 
gr. Uxköll-Gyllenband ___ 1798 

A törzs I A keret 

állomáshelye 

Bécs 

I
Nagyvá.rad 

Brassó N.·Szeben 
Gródek-

JagiellolÍ.ski Arad 

N.·Szeben ILugos 
Pozsony 

Klagenfur�GYÖngyös 
Debreczen Budapest 
Kecskemét Szabadka 
Sopron Sopron 
Budapest ISzékesfejérv. 

Szombathely 

Arad IKassa 

Lancut IKecskemét 

Gyöngyö8 Nyiregyh. 
Nyirelhá.za 

Marburg Debr.ezen 

Az atila A csá.kó 

szine 

sötétkék sötétkék 
világoskék fehér 

s. k. fehér 

v. k. buzérvörö8 
s. k. buzérvörö8 
v. k. hamuszin 
v. k. világoskék 
s. k. buzérvörö8 
8. k. fehér 
v. k. világoskék 
s. k. hamuszin 

v. k. fehér 

s. k. 8ötétkék 
v. k. buzérvörö8 
s. k. hamuszin 
v. k. hamuszin 

-aG> o.S 
"':.l 
-<I 

s. 

I s. 

8. 

f. 
f. 
s. 
f. 
8. 
f. 
s. 
f. 

f. 

f. 
8. 
s. 
f. 
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o) D.iclá • •• red ••. 

(Ozapka, világoskék uhlanka és prémes uhlanka buzérvörös szegélyezé888l, buzérvörös 
csizme.-nadrág, sötétbarna köpeny.) 

I .. "*� A törzs I A keret .. -� 

Az ezred neve "Q)!'; :::: A czapka 
�� o szine Q) � állomáshelye ::o � 

lovag Brudermann 1791 Lemberg Krakkó császársárga 
herczeg Schwarzenberg ___ 1790 Tamow Te.mow sötétzöld 
Károly föherczeg__ ___ _ __ 1801 Bécs lliódek buzérvörös 
Császár ___ ___ ___ _ __ 1818 Zólkiew Lemberg fehér 
II. Miklós, orosz ozár_ --- 1848 Varasd Varasd világoskék 
II. József császár ___ 1688 Rzeszów Przemysl császársárga 
Ferencz Nándor föherczeg __ 1758 Stokkerau Brzeze.ny sötétzöld 
gr. Auersperg ___ 1718 Czernovitz Stanislau buzérvörös 
} Fel lettek oszlatva. 

II. Sándor, orosz czár ___ 1814 Pardubitz Theresienstadt cseresnyevörös 
br. Bothmer --- --- --- 1854 Székesfehérvár Eszék sötétkék 
gr. Pe.e.r ___ --- --- --- 1860 Zloozow Zloozow sötétkék 

.c 
II " 
g,.� 
-cl" 

s. 
s. 
s. 
s. 
s

'l f. 
f. 
f. 

f. 
s. 
f. 
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Tábori tü�érdandárok. 
t-től 14. számig a hasonszámú hadtestparanosnoksllgok 
sllékhelyén, kivéve a 14. tlIbori tüzérdandárt, mely békében 

a !!  számú hadtestparancsnokság alá van rendelve. 

Hegyi tüzérdandárok : 
1. Brixen, 2. Sarajevo. 

V ártttzérdandárok : 
1. Béos, 2. Krakkó, 3. Trient, 4. Pola, 5. Cattaro. 

I. Tábori tü�érség. 
aj Tábori ágyuezredek : 

(Csák6 lószörforg6val, sötétbarna kabát skarlátvörös haj
t6kával, sárga számozott goml)okkal, világoskék csizma

nadrág, kékszürke köpeny.) 
1 .  Krakkó, 2. Olmütz, 3. Krakkó, 4. Bécs, 5. Briinn, 

6. Béos, 7. Laibaoh, 8. Görz, 9. Klagenfurt, 10. Buda
pest, 1 1 .  Budapest, 1 2. Budapest, 13.  Sopron, 
U. Pozsony, 15. Komárom, 1 6. Losoncz, 1 7. Miskolcz, 
18. Eperjes, 1 9. Nagy-Várad, 20. Temesvár, !1. 
L�os, 22. Pilsen, 23. l'rága, 24. Budweis, 25. JOlleI
stadt, 26. Theresienstadt, 27. Königgratz, 28. Przemysl, 
!9. Jaroslau, 30. Przemysl, 31 .  Stanislau, 32. Lemberg, 
33. Stanislau, 34. Brassó, 35. Kolozsvár, 36. Nagy
Szeben, 37. Zágráb, 38. Eszék, 39. Varasd, 40. Linz, 
'1 . Salzburg, 42. Bécs. 

b J Tábori taraozkezredek : 
(Öltözék mint a tábori ágyuezredeknél.) 

l .  Sergiu8 MiehalÍlovits, oroszországi nagyherozeg, 
törzs : Krakkó ; 2. gr. Geldern Egmond, törzll : Bécs ; 
3. Vilmos főh., törzs: Marburg ; 4. lovag Kropatsehek, 
törzs : Budapest ; 5. Albreeht föherczeg, törzs : Pozsony; 
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6. Ferenez Nandor főherczeg, törzs : Kassa ; 7. Lipót 
bajor hercz., törzs : Temesvár; 8. Császár, törzs : 
Elbekosteletz; 9. herczeg Lichtenstein J. Veli ezel, törzs: 
Josefstadt ; 10. Llútpold bajor uraIk. hg., törzs : 
Przemysl ; 1 1 .  br. Smola, tör<'SI Lemberg ; 12. György, 
Wallis herczege, törzs : N.-Szeben ; 13. Vakat, törzs : 
Zágráb ; 14. Vakat, törzs : Steyr. 

ej Lovagló ttizéro8ztályok : 
1. Krakkó, 2. Bécs, 4. Budapest, 5. Komál'om, 

6. Miskolcz, 7. Kisszentmiklós, 10. Jaroslau és 
1 1 .  Lemberg. 

d) Nehéz taraozko8ztályok : 
1. Bécs, 2. Krakkó, 3. Przemysl, 4. Budapest, 

5. Komárom. 
ej Nehéz taraozko8ztálykeretek : 

6. Krakkó, 7. Komárom, 8. Przemyál, 9. Budapest. 

II. Hegyi tÜ�ére�redek. 
1. Trient, 2. Brixen, 3. Villach, 4. Sarajevo, 

5. Mostar, 6. Dolnja-Tuzla. 

III. V á1·tÜ�é'f·sé(/. 
aj Vártüzér ezredek. 

(Öltözék mint a tábol"Í ágyuezredeknél, de világoskék 
széles skarlátvörös szegélyzetü pantall6.) 

1. Csdszdr, törzs : Bécs ; 2. BescM, törzs : Krakkó j 
3. hercz. Kinsky, törzs : Przemysl ; 4. gr. Colloredo· 
Meu, törzs : Pola ; 5. br. ROlwroy, törzs :  Cattaro ; 6. 
nemes Kollarz, törzs : Komárom. 

b j V árttizér zá8zlóaljak : 
(Öitözék mint a vártüzér-ezredeknél.) 

1. Trient j 2. Sarajevo ; 3. Pola. 
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I V. Műs�aki t ü�érség. 
Tüzérségi szergyár, szertár és átvevő bizottság 

a bécsi arzenálban. 
Lőszergyá.r : Wöllersdorf. 
Lőporgyár : Blumau és Stein. 
Tüzérségi szertárak : Bergstadtl, Budapest, Cas

telnuovo, Graz, Innsbruok, Josefsta.dt, Gyulafehérvár, 
Kassa, Komárom, Krakkó, Lemberg, Mostár, Péter
várad, Pola, Prága, Przemysl, Sarajevo, Temesvár, 
Trient, Wöllersdorf. 

Utász .ászlóaljak. (1805.) 

(Osákó ; csukaszin kabát aczélzöld hajtókával és fehér 
sima gombokkal ; csukaszin pantalló aczélzöld szegély· 

lyel ; kékszúrke köpeny.) 
1. Pozsony ; 2. Linz ; 3. Prága ; 4. Eszék ; 5. Krems ; 

6. Klostemeuburg ; 7. Budapest ; 8. Theresiensta.dt ; 
9. Krakkó ; 10. Przemyál ; 1 1 .  Przemyál ; 1S!. Gyula
fehérvár : 13. Komárom ; 14. Szeged ; 15. Petta.u. 

Szertár : Klostemeuburg. 

Vasuti és tárirda e.red. (1883.) 

(Öltözék mint az utász zászlóaljaknál, csakhogy a galléron a 
osillagok mögött egy villámtól átczikázott szárnyas kerék 

van felvarrva.) 
Az ezred törzse : Komeuburg ; keret : Komeuburg. 
1., 2. és 3. zlj. : Komeuburg. 

Vonat-osapatok. ( 1771.) 
(Osákó lószörforgóval ; sötétbarna kabát világoskék hajt6-
kával és fehér sima gombokkal, buzérvörös csizma-na.drág ; 

sötétbarna köpeny.) 
1. ellred : Bécs. 2. osztály : Béos, 3. osztály : Gráoz, 

13. osztály : Zágráb, 14. osztály : Innsbruck. 
2. ellred : Budapest, 4. osztály : Budapest, 5. osz· 

tály : Pozsony, 6. osztály : Kassa, 7. osztály : Temes
vár, U. osztály : Nagy-Szeben. 
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3. ezred : Lemberg. 1. oszt. : Krakkó, 8. osztály : 
Prága, 9. osztály : Josefstadt, 10. osztály : Przemyál, 
1 1 .  osztály : Lemberg. 

15. oastály : Sarajevo. 
Vonato8ztályok B08znia é8 Herczegovinában : Sara

jevo, Mostar. 
Vonat-szertár : Klostemeuburg, vonatBzertár-fiók : 

Budapest és Sarajevoban. 

Egészségügyi osapatok. ( 1849.) 

(Osákó ; sötétzöld kabát buzérvörös hajt6kával és sárga 
sima gombokkal, kékszürke panta1l6 buzérvörös szegély-

1yel ; kékszürke köpeny.) 
Minden helyőrségi kórháznál egy-egy osztag. 

Katonai rend6rség. 
(Osák6 ; sötétzöld kabát buzérvörös hajt6kával és sárga 

gombokkal ; kékszürke pantall6 : kékszürke köpeny.) 
Egy-egy osztag Krakkó, Lemberg és Przemyálben. 

Katonai 6rosapat a béosi os. kir. polgári tör_ 
vény •• éknél. 

(Osák6 ; sötétzöld kabát violaszinü hajt6kával és sárga 
gombokkal ; kékszürke panta1l6 violaszinü szegélylyel ; 

kékszürke köpeny.) 

Lótenyész-inté.etek. 
aj CS. kir. lótenyész-intézetek. 

(P
,
l
,
tözék mint a vonatezrednél, de sárga gombokkal.) 

auami ménlls : Radautzban és Piberben. 
Méntelepek : Prága, Göding. Drobowjze, Grácz 

Sta.dl és Ober-Wikowban. 
• 

b) M. kir. lótenyész-intézetek. 
(Öltözék mint a huszároknál, de sötétbarna atilla.' 

Állami ménesek : Mezőhegyes, Kisbér, Bábolna, 
Fogaras. 

Méntelepek : N.-Kőrös, Székesfehérvár, Debreczen, 
S.·Szt-György, Zágráb. 
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Pót-Iovazási bizottságok. 
1. Budapest, 2. Czegléd, 3. Lemberg, 4. Rzeszów, 

5. Nagy-Kanizsa, 6. Válaszut-Bonczhida, 7. Miskolcz. 

Pótló-telepek. 
Kleczna-Dolna, Lábod, Iházi-Marczaltő, Ódalmand, 

Válaszut· Bonczhida, Ozora. 

Katonai nevelő- és képző-intézetek. 
1. Hadapród iskolálr: a) gyalogsági : Bécs, Budapest, 

Prága, Károlyváros, Königsfeld, Lobczow, N .-Szeben, 
Liebenau, Pozsony, Innsbruck, Temesvár, Marburg, 
Kamenicz, Lemberg, Kassa ; b) lovassági : Weiss
kirchen (Morva) ; c) tüzérségi : Traiskirchen ; d) utász : 
Hainburg. 

2. Katonai árvaház : Hirtenberg. 
3. Katonai alreáliskolák : Fischau, St.-Pölten, 

Kőszeg, Kis-Marton, Strass, Enns. 
4. Katonai főreáliskola : Weisskirchen (Morva). 
5. Katonai akadémia : Bécs-Ojhely. 
6. MÜszaki katonai akadémia : Mödling. 
7. Hadi iskola : Bécs. 
8. Magasabb tüzérségi tanfolyam : Bécs. 
9. Magasabb hadmérnöki tanfolyam : Bécs. 

10. Katonai épitőmérnöki tanfolyam : Bécs. 
1 1 .  Katonai épitőmesteri tanfolyam : Bécs. 
1 2. Hadbiztosi tanfolyam : Bécs. 
1 3. Élelmezési hivatalnoki tanfolyam : Bécs. 
14. I}uhakezelő tiszti tanfolyam : Bécs. 
15. Elelmező tiszti tanfolyam : Bécs. 
16. Hadsereg lövész-iskola : Bruck. 
1 7. Katonai lovaglótanárképző-intézet : Bécs. 
18. Katonai lovagló- és hajtó-tanárképző intézet : 

Schlosshof, Marchegg mellett. 
19. Katonai állatorvosi intézet és állatorvosi fő-

iskola : Bécs. 
20. Katonai vívó- és tornatanári tanfoly.: Bécs-Újhely_ 
21.  Gyalogsági táviró tanfolyam :  Tulln. • 
22. Lovassági táviró tanfolyam : Tulln. 
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23. Katonai léghaj ózási intézet : Bécs. 
24. Katonai orvosi alkalmazó iskola : Bécs. 
25. Tiszti leánynevelő-intézet : Hernals és Sopron, 
!6. Legénységi leánynevelő-intézet : Seebenstein és 

Szatmár-Németi. 
27. Katonai fiánevelő intézet Sarajevo. 

Katonai földrajzi intézet. 
Bécsben. 

HelTör.égi kórházak. 
1., 2. Bécs, 3. Przemyál, 4. Linz, 5. Br11nn, 6. Olmiitz. 

7. Grácz, 8. Laibach, 9. Triest, 10. Innsbruck, 1 1. Prága, 
12. Josefstadt, 1 3. Theresienstadt, 14. Lemberg, 15. 
Krakkó, 1 6., 17 .  Budapest, 18. Komárom, 19. Pozsony. 
20. Kassa, 21.  Temesvár, 22. N.-Szeben, 23. Zágráb, 
24. Ragusa, 25. Sarajevo, 26. Mostár. 27. Baden. 

Katonai cógTfürdőintézetek. 
Baden, Karlsbad, Herkulesfürdő, Schönau Teplitz 

mellett. 
Rnházati raktárak. 

l .  Brünn, 2. Budapest, 3. Gösting Grácz/m. 4. Kaiser
EbersdorI. 

Katonai rokkant;ak háza. 
(Osukaszin kabát skarlátvörös hajt6kával és sárga sima 

gombokkal, világoskék pantall6, kékszürke köpeny.) 
1. Bécs (fiók : Neulerchenfeld), 2. Prága, 3. Nagy . 

Szombat, 4. Lemberg. 

Katonai fegyintézet. 
Möllersdorf. 

Várfogházak. 
Arad, Pétervárad, Theresienstadt és Komárom_ 

Katonai élelmezési raktárak. 
Arad, Bécs, Banjaluka, Bilek, Bród, Budapest, 

Brünn, Castelnuovo, Czernovitz, Dolnja-Tuzla, Eszék, 
Fiume, Foca, Franzensfeste, Grácz, Görcz, Gorazda, 
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-Gyulafehérvár, Innsbruck, Jaroslau, Josefstadt, Kassa, 
.KiráJyhida, Klagenfurt, Kolozsvár, Komárom, Krakkó, 
Laibach, Lemberg, Linz, Marburg, Mosta.r, Nagy
Szeben, Nagy-Várad, Nyiregyháza, Olmütz, Péter
várad, Pilsen, Plevlje, Pola, Pozsony, Prága, Przemyál, 
Rzeszów, Sarajevo, Sopron, Stanislau, Székesfejérvár, 

'Tarnow, Temesvár, Theresiensta.dt, Travnik, Trebinje, 
Trient, Triest, Zágráb, Zára. 

Katonai ág,-raktárak. 
Bécs, Budapest, Krakkó, Lemberg, Przemyál és Prága. 

Os. és kir.. hadi tengerészet. 
Tengeré8zeti paranc8nok : a közös hadügyminiBZ' 

,terium tengerészeti csoport főnöke : gróf Montecuccoli 
Bez8ő, tengernagy. * * *  

Cs. é s  kir. hajóhad. 
I. Vérte8 hadihajók : Erzherzog Karl, Erzherzog 

Friedrich, Erzherzog Ferdinand Max, Habsburg, 
Árpád, Babenberg, Monarch, Wien, Budapest (torony
hajók). Épités alatt állanak : Erzherzog Franz 
Ferdinand, Radetzky és Zrinyi torony-hajók. 

Il. Ozirkáló hajók I. OBzt. : Sankt Georg, Kaiser 
Karl VI., Kais. u. Kön. Maria Theresia, II. oszt. : 
Kaiserin Elisabeth, Kaiser Franz J osef I, III. oszt. : 
Panther, Leopard, Zenta, Aspern, Szigetvár ; épités 
alatt áll : Admiral Spaun ; torpedó hajók : Meteor, 
Blitz, Komet, Planet, Trabant, Satellit, Magnet, 
Huszár, Ulán, Streiter, Wildfang, Scharfschütze, 
Uskoke, Turul, Pandur, épités alatt állanak : Csikós, 
Réka, Velebit és Dinara torpedó·hajók • . 

III. Torpedó naszádok : Kaiman, Anaconda, AHi
:gator, Krokodil, Wal, Seehund, Delphin, Narwal, 
Hai, Pinguin, Mőve, Drache, Schwalbe, Greif, Viper, 
Natter, Cobra, Boa, Python, Kigyó j épités alatt 
:állanak : Phőnix, Krake, Polyp, Echse, Molch, 
Kormoran és AIk torpedó-naszádok. 
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1. oszt. torpedóhajók : Adjer, Falke, Habicht, Sperber, . 
Bussard, Con dor, Uhu, Geier. Kranich, Ibis, Würger, 
Reiher, Flamingo, Marabu, Weihe, Secretar, Ha

.
l'l�ie,. 

Gaukler, Elster, Rabe, Krahe, Star, Kukuk, KibItz. 
II. oBztályu torpedóhajók : Nr. XXXIII-XXXIX., 

XV., XVL, XX-XXIV., XXVI., XXVII., XXXII. 
Tengeralatt já1-ó hajók : I-VI. 
IV. Jelző hajók : Miramar, Fantasie, Dalmat,. 

Lacroma. 
V. Szerhajók : Pelikan, Cyclop, Najade, Gigant, 

Salamander, Pluto, Basilisk, Nymphe, Zrinyi, Dro
medar, Hippos, Büffel, Aurora, Nixe, Delta. 

VI. Monitorok : Temes, Bodrog, Maros, Leitha,. 
Kőrös, Szamos, « a, b, c, d, e és f. czirkálók. 

VII. Kikötői és tengerparti 8zolgálatra : Custozza, 
Tegethoff, Kronprinz Erzher�og Rudolf és Kron
prinzessin Erzherzogin Stefame. 

VIII. Iskola haiók : Saida, Donau, Nautilus,. 
Albatros, Erzh. Ferdinand Max, Alpha, Schwarzenberg, 
Spalato, Sebenico, Zara, Gamma, Don Juan d'Austria, 
Bellona, Sansego, Pola, Kaiser Max, Adria, Erzherzog 
Albrecht, Vulkan és Hulks. 

IX. Állomás haiók : Ll1ssin, Theodóban, Taurus,. 
Konstantinápolyban. 

Magyar kir. honvédség. 
Mag,-ar királ,-i honvédelmi minis.ter : 

Jekel- és margitfalvi JekeU'alussy Lajos tábor
szernagy a sz. k. v.,2. o.V. k. r. lvg, L.r. lvg, � ,  Szs.0,. 
�, �. v. b. t. t., a cs. és kir. 60. gy. ezr. tul. 

Államtitkár : 
Inámi Bolgár Ferencz. v. b. t. t. 

*** 
JI. k. honvéd-f6parancsnokBág Budapesten. 

Főparancsnok : Klobucár Vilmos lov. tábo 1. oszt. 
V. k. kis diszitménynyel és L . r. lov., k.é. k., ®., SZ� .. 

0., �., v. b. t. t., a cs. és kir. 5. gy. ezr. tul. 
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Főparancsnok-helyettes : Jahl Gusztáv altábornagy, 
3. o. V. k. r. log., SZ3, 0, EB. 

I. hODvéd.kerület : BudapesteD. 
Para.ncsnok : Balás György altábornagy. 

79. honvéd gyalogdandár .- Budapesten. 
1. gyalog ezred : Budapesten. 1. és �. zlj : Buda

pesten. 3. zlj : Félegyházán. 4. zlj : Budapesten. 
2. gyalog ezred : Gyulán. 1. és 2. zlj : Gyulán. 

3. zlj : Jászberényben. 

80. honvéd (Jyalogdandár : D�breczenben. 
s. gyalog eZred : Debreczenben. 1.,  2. és 3. zlj : 

Debreczenben. 4. zlj : Zilah on. 
4. gyalog ezred : Nagy-Váradon. 1 ., �. és 3. zlj : Nagy

Várllodon. 

II. hODvéd.kerület : Szeged eD. 
Para.ncsnok : Kiss Zsigmond vezérőrnagy. 

4-5. honvéd gyalogdandár : Szegeden. 
5. gyalog ezred : Szegeden. 1. és �. zlj : Szegeden. 

3. zlj : Nagy-Becskereken. 4. zlj : Szegeden. 
6. gyalog ezred : Szabadkán. 1. zlj : Szabadkán. �. zlj: 

Zomborban. 3. zlj : Uj vidéken. 

4-6. honvéd gyalogdandár .- Lugoson. 
7. gyalog ezred : Verseczen. 1.  zlj : Verseczen. 2. zlj: 

Oraviczán. 3. zlj : Pancsován. 
8. gyalog ezred : Lugoson. 1. és �. zlj : Lugos on. 

3. zlj : Aradon. 4. zlj : Orsován. 

III. hODvéd.kerület : KassáD. 
Parancsnok : LÓ8Kay Gábor vezérőrnagy. 

77. honvéd gyawgdandár : Rassán. 
9. gyalog ezred : Kassán. 1 .  és 2. zlj : KlIoBsán. 3. zlj : 

Eperjesen. 4. zlj : Igl6n. 
t O. gyalog ezred : Miskolczon. 1 .  zlj : Miskolczon. 

,. zlj : Egerben. 3. zlj : S.-A.-Uj helyt. 

319 

78. honvéd gy.awgdandár : Szatmár
Németiben. 

1 1 . gyalog ezred : Munkácson. 1. és �. zlj : Munká· 
cson. 3. zlj : Ungvárt. 

1 2. gyalog ezred : Szatmárt. 1. zlj : Szatmárt. 2. zlj : 
Mármaros-Szigeten. 3. zlj : Nagy-Károlyba.n. 

. IV. hODvéd.kerület : PonoDTban. 
Para.ncsnok : Virtsologi Rupprecht Hlmll'ik altábor. 

73. honvéd gyalogdandár : Pozsonyban. 
1 S. gyalog ez�ed : Pozsonyban. 1 ., 2. és 3. zlj : Pozsony· 

ban. 4. zlJ : Tatán. 
1 5. gyalog ezred : Trencsénben. 1. és 2. zlj : Tren

csénben. 3. zlj : R6zsahegyen. 

74-. honv. gyalogdandár : N.7Jitrán. 
1 4. gy�og ezre� : N�trán. 1 .  zlj : Nyitrán. 2. zlj : 

Lévan. 3. zlJ : NyItrán. 
t 6. gyalog ezred : Beszterczebányán. 1. zlj : Besztercze· 

bányán. 2. zlj : Balassa-Gyarmaton. 3. zlj : Jolsyán. 

V. hODvéd.kerület I Széke.fehérvárt. 
Parancsnok : R6nai Hm'váth Jenő altábornagy. 

81 . honvéd gyalogdandár : Székesfehérvárt. 
1 7. gyalog ezred : Székesfehérvárt. 1. és �. zlj : 

Székesfehérvárt. 3. és 4. zlj : Veszprémben. 
1 8. gyalog ezred : Sopronban. 1. zlj és �. zlj : 

Sopronban. 3. zlj : Kőszegen. 

8�. honved gyalogdandár : Pécsett. 
1 9. gyalog ezred : Pécsett. 1. és 2. zlj : Pécsett. 

3. és 4. zlj : Kaposvári. 
20. gyalog ezred : Nagy-Ka.nizsán. 1. és 2. zlj : Nagy

Kanizsán. 3. zlj : Körmenden. 
Fiumei század. 
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VI. honvéd-kerület : Kolozsvárt. 
Parancsnok : pávai Vajna Béla altábornagy. 

75. honvéd gyalogdandár : Kolozsvárt. 
21.  gyalog ezred : Kolozsvárt. � .  és 3. zlj : Kolozsvárt 

�. zlj : Nagy-Enyeden. 4. zI) : Deésen. . , 

22. gyalog ezred : Maros-Vásárhely t: 1. zI) : �.-Vásar
helyt. 2. zlj : Beszterczén és 3. zI) : M.-Vasárhelyt. 

76. honv. gyalogdandár : Nagy-Szebenben. 
28. gyalog ezred : Nagy-Szebenben. 1. zlj : N.-Szeben

ben. 2. zlj : Déván. 3. zlj : Erzsébetvárosban. . 
24. gyalog ezred : Brassóban. 1. zlj : Brassóban. 2. zl� : 

Fogarason. 3. �l.i : Kézdi - Vásárhelyt. 4. zlJ : 
Csik-Szeredán. 

VII. horv.-.zlavon honv.-kerület : Zágrábban. 
Parancsnok : Bojnai Boroevié Szvetozár altábornagy. 

83. honv. gyalogdandár : Zágrábban. 
25. gyalog ezred : Zágrá�ban: 1. zlj : Zágrábban. 

'2. zlj. Varasdon. 3. zI) : Zagrábban. . , 

26. gyalog ezred : Ká�oIyváros.ban. 1 .  és 2. zI) : Ka
rolyvárosban. 3. zI) : Goszplcsban. 

84. honvéd gyalogdandár : Esze'ken. 
27. gyalog ezred : Sziszeken. 1. és 2. zlj : Sziszeken. 

3. zlj : Uj-Gradiskán. . 28. gyalog ezred : Eszéken. 1 .  és 2. zI) : Eszéken. 
3. zlj : Zhnonyban. 

Honv. lovauági felügyeléS Budapesten. 
Bohr lterencz altábornagy. 

1. honvéd lovas dandár : Szeged. 
S. huszár ezred : Szegeden. I. oszt. : Aradon. II. 

oszt. : Szegeden. 
40. huszár ezred : Szabadkán. 1. oszt: Baján. II. 

oszt. : Szabadkáu. 
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�. honvéd lovas dandár : Budapesten. 
1 .  huszár ezred : Budapesten. I. oszt. : Budapesten. 

II. oszt. : Kecskeméten. 
6. huszár ezred : Váczon. 1. oszt. : Érsekujvárt. IL 

oszt. : Váczon. 
3. honvéd lovasdandár : Pécsett. 

7. huszár ezred : Pápán. L oszt. : Pápán. II. oszt. : 
Zala-Egerszegen. 

8. huszár ezred : Pécsett. L oszt. : Pécsett. II. oszt. : 
Keszthelyen. 

1 0. huszár ezred : Varasdon. 1. osztály : Varasdon. 
II. oszt. : Verőczén. 

4· honvéd lovasdandár : Debreczen. 
2. huszár ezred : Debreczenben. I. osztály : Nagy

váradon. II. osztály : Debreczenben. 
5. huszár ezred : Kassán. I. oszt. : Kassán. II. oszt. : 

Nyíregyházán. 
9. huszár ezred : Maros-Vásárhelyt. I. oszt. : Szamos. 

Uj vár. II. oszt. : Maros-Vásárhely. 

M. kir. honvéd helyi hatóság. 
Budape8ti m. k·ir. honv. térparanc8nok8ág. 

M. kir. honvéd birósál:Ok. 
M. kir. honvéd-fötörvénY8zék Budape8ten. 
ElBő folyamodáau m. ki" . honvéd·bir6aágok. (.A ke. 

rületi biró8ágok.) 

M. kir. honvédségi intézetek. 
M. kir. honv. főreáliBkola Sopronban. 
M. kir. honv. Ludovika-.A.kadémia Budapeaten. 
M. kir. honv. hadapródiakola Pécaett. 
M. kir. honv. hadapródi8kola N.- Váradon. 
M. kir. honv. törzstiszti tanfolyam Budape8ten. 
M. ki". honv. felsőbb tiszti tanfolyam Budape8ten. 
M. kir. kó·zp. honv. lovas iskola Budapesten. 

'21 
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M. kir. honv. orvosi alkalmazó iskola Budape8ten. 
M. kir. honv. központi 1'uhatár Budape8ten. 
M. kir. honv. központi fegyvertá'Y Budape8ten. 
M. kir. honv. helyőrségi kÓ1'húz Budapesten. 
M. kit·. honv. élelmezési 1'aktá,' Bu,dapesten. 

M. kir. koronJl,őrség. 
Budapesten. 

Cs. ki'r. Landwehr. 
(Osztrák honvédség.) 

08. kir. Landiwehr .. mini8zter.: Georgi Frigyes altb. 
Landwehr-föparancsnok : O cs. és kir. Fensége 

Frigyes föherczeg, tb sz. 
Landwehr-paranc8nokságok : (az illető hadtest-

parancsnokságok) . 
Landiwehr hadosztály parancsnokságok : 13. Bécs, 

21. Prága, 22, Gráez, 26. Josefstarl�, 43. Lemberg, 
44. Insbruck, 45. Przemysl, 46. Krakk6. 

Landwehr gyaLogság. 
1. Landwehr ezred Bécs, 2. Linz, 3. Grácz, 4. Kla

genfurt, 5. Pol a, 6. Éger, 7. Pilsen, 8. ,Prága, 
�. Leitmeritz, 10. Jungbunzlau, 1 1. Jiéin, 12. Casiau, 
13. Olmütz, 14. Brünn, 15. 'rroppau, 16. Krakk6, 
1 7. Rzesz6w, 18. Przemysl, 19. Lemberg, 20. Sta
nislau, 21.  St.-pölten, 22. Csernovitz, 23. Sebenico, 
24. Bécs, 25. Kremsier, 26. Marburg, 27. Laibach, 
28. Pisek, !?I9. Budweis, 30. Hohenmauth, 31 .  Teschen, 
32. Neu Sandetz, 33. Stryj, 34. Jaroslau, 35. Zlocz6w, 
36. Kolomea, 37. Gravosa. 

Landwehr-pararwsnokságok, 
Krakkóban parancsnok : az 1 .  hadtest parancsnoka. 
Bécsben a 2. 
Gráczban a 3. 
Prágában a 8. 
Leitmeritzben a 9. 
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Przemyálben paraucsnok : a 10 hadt t Lembergben « a 1 1

' es parancsnoka. 
Innsbruckban « a 1 4

' 
Zá • b . « « ra an parancsnok : a zárai katonai para.ncsnck. 

Oruágo8 liivé8z-ezredek : 1. Trient, II. Bozen. 
Landwehr Lovasság. 

I. Landiweh1' dzsidás ezredek : 
1. sz. ezred : Lemberg 
2. « Hohenm�uth 3. « Rzesz6w ' 
4. « Olmütz ' 
5. « Stocker�u 6. « « Wels. ' 

In
�!b�:

c
��8itott tiroli 01'8ISágos lÖVfsS o8stály. Keret : 8i��I. Lova8ított dalmát országos lövé8Z Bzazad. Keret : 

2 1 '"  
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Kimutatás 
a Magyarországon állomásozó cs. és kir. hadtestparancs

nokságok területi beosztásáról. 

A hadtest- A hadtestparancsnokságok alá tar-parancsnokság tozó csapatok kiegészitési területe 
száma székhelye kiterjed megyékre 

Bács-Bodrog, Pest·Pilis-Solt-Kis-
4. Budapest kun, Somogy, Tolna, Baranya, 

Jász-Nagykun-Szolnok, Fehér. 

Komárom, Nyitra, Győr, Moson, 
5. Pozsony Veszprém, 13ars, Esztergom, Hont, 

Zala, Vas, Arva, Trencsén, Turócz, 
Pozsony, Sopron. 

Szatmár, Gömör és Kishont, ZÓ-

6. Kassa 
lyom,N ógrád,Abauj-Torna, Borsod, 
Heves, Bereg, Szabolcs, Zemplén, 
Ung, Liptó, Sáros, Szepes, Mára-

maros, Ugocsa. 
_. 

Torontá.!, Arad, Temes, Bihar, 
7.  Temesvár Békés, Hajdu, Krassó-Szörény, 

Csanád, Csongrád. 

--
Brassó, Háromszék, Nagy-Küküllő, I Nagy- Fogaras, Szeben, Alsó-Fehér, Besz-

12. tercze, Torda-Aranyos, Maros-
Szeben Torda, Szilágy, Kolozs, Szolnok-I Doboka, Hunyad, Csik, Udvarhely, 

Kis-Küküllő. 
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�i11�1ttatás 
a m. kir. csendőr kerületi parancsnokságok felügyeleti 

területérőL 

SZáma i 
I. 

II. 

III. 

IV. 

I--
V. 

--

VI. 

"--

VII. 

VIII. 

A csendőr kerületi parancsnokság 

székhelye 

Kolozsvár 

Szeged 

Budapest 

Kassa 

Pozsony 

Székes-
feh órvó'r 

Brassó 

Debreczen 

felügyeleti területéhez tartoznak a 
következö vármegyék 

Kolozs, 
Torda, 
Doboka, 

Torda-Aranyos, Maros-
Kisküküllő, Szolnok-

Besztercze-Naszód, Alsó-
fehér, Szilágy. 

Csanád,Csongrád, Torontá.!, Temes, 
Krassó-Szörény. 

Pest-Pills-Solt Kiskun, Jász-Nagy-
kun-Szolnok, Bács-Bodrog,Borsod, 

Heves. 
---

Abauj-Torna, Gömör és Kishont, 
Sáros. Szepes, Máramaros, Bereg 

Ugocsa, Zemplén, Ung. 

Pozsony, Nyitra, Trencsén, ÁIva, 
Turócz, Liptó, Zólyom, Nógrád, 
Hont, Bars, Esztergom, Komárom. 

-
Fehér, Tolna, Sopron, Moson, 
Baranya, Vas, Somogy, Zala, Vesz-

prém, Györ. 
-

Brassó, Háromszék, Szeben, Foga-
ras, Hunyad, Csik, Nagyküküllő, 

Udvarhely. 

Hajdu, Bihar,Békés,Arad, Szabolcs, 
Szatmár. 
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II. P O L GÁ R I  C Z I M T Á R. 

Közös miniszteriwmok. 
I. Cll. éli kir. közös külügyminiszteri11m. 

Miniszter : Lexa-Aeh1'enthal Alajos báró L. és Fj. 
r. nk., 3. o. V. r. lvg., v. b. t. t. 

II. C.. és kir. közö. pénzüg,-miniszterium. 
Miniszter : rajeezi Burián István, br. v. b. t. t. t. 
III. Cll. és kir. kÖzös hadüg,-minillzterillm. 
Miniszter : báró Schönaich Ferencz Lr.-nk., 1. o. 

V. k. r. lvg., k. é. k., @, 0, �, v. b. t. t., a 74. 
gy.' ezr. tul., tbsz. 

C •. éli kir. közös legf6bb IIzámnék. 
Elnök : Plener Ernő lovag, v. b. t. t. 

Magyar kir. miniszterelnökség. 

�iniszterelnök : dr. Weke1'le Sándor v. b. t. t. 
Allamtitkár : Azentkirályszabadjai .Márffy Albin, 

2. o. V. k. r. lovg. 

6 Felsége személye körüli m. kir. 
miniszterium. 

Miniszter: ziehi és vásonykői gróf Zichy Aladár, 
v. b. t. t. t. 

Horv. -szlav. -dalm. kir. miniszteriwm. 

Miniszter : Josipovich Géza v. b. t. t. 
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M. kir. belügyminiszte'l'iwm. 

Miniszter : esikszentkirályi és krasznahorkai gróf 
And'l" ássy G1Jula, v. b. t. t. 

Államtitkár : futtaki gróf Hadik János, v. b. t. t. 

Elnöki os�tál,-. 
Oszt.-főnök : HOl'váth Emil min. tan. 
Oszt.-vezető : Jekel és margitfalvi Jeltelfalussy 

Zoltáu min. oszt. tan. 

I. Közjogi és illetőségi fŐoBztály. 
Oszt.- főnök : dr. Bezerédj Vikt01' ez. államtitkár. 
I a. Közjogi aloBztály : Oszt.-főnök : dr. Bezerédj 

Vikt01' ez. államtitkár, oszt.-vezető : dr. Török Ferencz 
min. tan. 

l b. KözlIégi illet6Bégi alollztál,- : Oszt.-főnök : 
ih. Bezerédj Viktor ez. államtitkár, osztályvezető : 
Btdh Ká1-oly min. tan. 

II. V ármeg,-ei fŐoBztál,-. 
Vármegyei osztály : Oszt.-főnök dr. RakovBzky 

Endre min. tan. 
II a. Közigazgatási osztály : Oszt.-főnök : dr. 

Rakov8zky Endre min. tan., oszt.-vezető : Men1llljey 
István oszt. tan. 

II b. Háztartási oBztály : Oszt.-főnök : dr. Ra· 
kOV8Zky End1'e min. tan., oszt.-vezető : dr. Gárdony 
Z8igmond oszt. tan. 

III. Városi fŐoBztál,-. 
Városi osztál,- : Oszt.-főnök : dr. Hartl Sándor 

oszt. tan., oszt.-vezető : Tersztyán8zky Kálmdn titkár. 

IV. Községi és an,-akönyvi főosztály. 
Oszt.-főnök : Madará8z Elemér min. tan. 
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IV a. és b. KözlIégi alosztály : Osztályfőnök : 
Madfl,rdsz Elemér min. tan., oszt.-vezető : Kolossváry 
Miklós oszt. tan. és dr. Ghyczy Jenő oszt. tan. 

IV o. Állami anyakönyvi alollztály : Oszt.-főn. :  
Madarász Elemér min. tan., oszt.-vezető : Zeley 
Lajos oszt. tan. 

V. Rendőri főosztály. 
Osztályfőnök : hindi Szabó László min. tan., a 

F. J. rend lvg. 
V a. Államrendőri és közbiztonsági alollztály : 

Oszt.-vezető : dr. Kégl Imre oszt. tan., a F. J. rend 
Ivg. Beosztva : Vásárhelyi Gyula titkár, dr. ifj. Fest 
Laios titkár, Ozajlik Lajos rendőr tanácsos, cz. oszt. 
tan. Mattyasov8zky , György s.-titkár, Kovdcs Béla 
s.-titkár, Sándo?' Akos s.-titkár, dr. Török István 
s.-titkár, Homér Imre határszéli rendőrkapitány, 
dr. Uray István sAogalmaz6. 
.. Vb. Csendőrségi alosztály : Osztályvezető : Oláh 
Odi>n csendőralezr., F. J. r. lvg., SZ.3, 0, �. Beosztva : 
Sto1zenberg János csendőr 2. o. főszámtanácsos, F . J. r. 

g., k. a. é. k., Sz.!, 0, �. Szij Géza csendőrszázados, 
8 ,  O· Preidt Gábor csendőr főhadnagy-számvivő, 
k. 0. é. k., Sz.t, 0, �. Orbán István csendőr hadnagy· 
számvivő, ®, Sz.t, 0, �. Ezenkivül beosztva : egy 
csendőr törzsőrmester. 

V o. Kivándorlási a.lollztály. Osztályvezető : 
Kertész Gyula oszt. tan. Beosztva : Oserny Károly 
oszt. tan." Barényi Jenő titkár, Soós Pongrácz tit
kár, dr. Aldássy József s.·titkár, Szikszay Andrá8 
ogalmaz6, Hartner Fülöp s. fogalmazó. 

V d. I'orditó alollztály. Osztályvezető : . 
. . Beosztva : Ozambel Samu cz. titkár, 

Stojits Iván cz. s. -titkár, Vo dics ka Imre cz. s.·titkár, 
dr. Gáspár A?·tur cz. s.-titkár, Huszár Antal cz. titkár. 

VI. K ö zrendészeti és kihágási főosztály. 
Oszt.-főnök : Bőlcs Gyula cz. min. tan. 
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VI a. Közrendészeti alosztály : Oszt.-vezető : 
Adorján Antal oszt. tanácsos. Beosztva : Máriás8Y 
Barna titkár, ru:. Fekete Pál s.-titkár, Pantl Kálmán 
fogalmaz6, dr. KiBs Dezső fogalmaz6, Neppel Gyula 
sAogalmaz6, Smialov8zky Tibor, Henfne?' Lajos 
D.z. n. s.-fogalmaz6. 

VI b. Kihágási alosztály : Oszt.-vezető : JalBo
viczky Sándor oszt. tan. Beosztva : Kőszeghy Sándor 
ez. oszt.-tanácsos, dr. ifj. KrajtBik Ferencz s.-titkár, 
dr. Vecsey JózBef s.-titkár, dr. Szentgyö'rgyi Ernő 
fogalmazó, Márffy István fogalmaz6. 

VII. Közegészségügyi főosztály. 
Oszt.-fönök : dr. Ohyzer Kornél min. tanácsos. 
VII a. BetegápoláRi osztály : Oszt.-vezető : dr. 

Kovács Gyula oszt. tan. 
VII b. Egészségügyi közigazgatáRi és gy!'!gy

szertárügyi osztály : Oszt.-vezető : dr. Téry Odön 
ez. oszt.-tan., közegészségügyi főfelügyelő. 

VII o. Egészségügyi intézkedéRi és .Járvány
ügyi osztály : Oszt.-vezető : dr. Frank Odön köz
egészségi főfelügyelő. 

VII d. Kórházi és elmebetegügyi osztály : Oszt.
vezető : dr. HajÓB Béla cz. közegészségügyi főfelügyelő. 

VIII. Gyámügyi főosztály. 
Oszt.-főnök : Madách László cz. min. tan. 
VIII a. Közigazgatási osztály : Oszt.-vezető : dr. 

Radinovics Iván oszt. tan. 
VIII b. Határozati osztály : Oszt.-vezető : dr. 

Bartók Géza oszt. tan. 

IX. Közjótékonysági és gyermekvédelmi 
főosztály. 

IX a. Közjótékonysági osztály : Oszt.·főnök : 
Horváth Emil min. tan., oszt.-vezető : dr. Ebergényi 
Sándor oszt. tan. 
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IX b. GyerDlekvédelDli osztály : Oszt.-főnök : 
dr. Beze1'édj Viktor ez. államtitkár, oszt.·vezető : 
dr. B08nyák Zoltán oszt. tan. 

X. Törvényelökészítő osztály. 

Oszt.-főnök : dr. Némethy Ká1'oly min. tan., oszt.
vezető : dr. Samassa Adolf oszt. tan. 

FöldteherDlentesítési pénzalap m. kir. igaz
gatósága : Elnök : dr. Kovác8 Gyula oszt. tan. 

A belügYDliniszteri száDlvevöség. Igazgató : 
PO:y'er Blla. Számvevőségi főnök : Szaplonczay 
Mthály.- Közbiztons�i ügyosztály (VII) oszt. -vezető : 
Kra.mer János számtan. - Számvizsgáló : Könye 
Gyorgy. 

Országos levéltár : N agy Gyula orsz. főlevéltárnok. 
Orsz. közegészségügyi tanács : elnöke dr. Müller 

Kálmán, min. tanácsos. 
Fiumei Dlagyar kir. tengerparti korDlányzó I 

nagyszentmiklósi gróf Nákó Sándor v. b. t. t. 
/ 

Fövárosi állami rendör.ég. 

R�ndőrfökapitányság. Főkapitány : dr. Boda 
Dezső. Helyettes : zebegnyői dr. Pekáry Ferencz. 

.Rendörfőparancsnok.ág. Rendőrfőparancsnok : 
L�?kl Geza F. J. r. lvg. Főparancsnok-helyetteB : 
Kop( F.erer�cz :endőrfő�elügyelő. Rendő1főfelügyelö : 
Pa:lagY.t Kalman, Pavllk Ferencz. OsapatsegédtiBzt : 
CSlCSerI Orosz 18tván, r. felügyelő. 

Rend8zereBitett állomány : 16 gyalog és 1 lovas 
őrmester ; 73 gyalog ellenőr ; 60 ez. ellenőr ; 4 lovas 
Bzakaszvezetö ; 13 lovas tizedes ; 6 18 első osztályu 
és 743 másodosztályu gyalog rendőr ; 123 lovas ren
dőr ; 60 próbaidős gyalog rendőr. Összesen 1711  fő. 
6rszobák Bzáma : 77. 08ztályparancsnokBágok Bzá
ma : 16. 

, �  
... 
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Törvényhatóságok. � 

a) Megyék . 
.I1bauj-Torna m. : fp. almási Szalay László, alp· 

dr. Puky Endre, fj . Ferdinándy Gyula. Fszb. OBereháti 
j. : Géczy Gy. Gönczi j. : Dobozy J. Füzéri j. : Koós 
Béla. Kas8ai j. : Jászay István. Szik8zóij. : Putnoky 
Sándor. Tornai j. : Gedeon Aladár. 

Alsó-Fehér m. : fp. br. Remény Árpád, alp. br. 
Bánffy Kázmér, fj. dr. Inczédy-Joksman Ödön. Fszb. 
Alvinczij.: Pongrácz Géza. Baláz8falvi j. : Böjtbe Kál. 
K iBenyedi j. : Szabó Laj .  Magyar-igeni j. : Csuka Dom. 
Ma1'o8:újvári j. : Binder Józs. Nagyenyedi j.: betöl
tetlen. VereBpataki j. : Imreh József. Rend. tan. vá1·. 
Abrudbánya : pm. Miski József, rk. Molnár Samu. 
Gyula/Clhé1'vár : pm. Novák Ferencz, rk. Roska József. 
Nagyenyed : pm. dr. Varró László, rk. Sombory Sándo 
Vizakna : pm. Ambrus Károly, rk. Vollny József . 

Arad m. : fp. gr6f Károlyi Gyula, alp. dr. Dálnoki
Nagy Lajos, íj. Schill József. Fszb. Aradi j. : dr. 
Baross Ferencz. PécBkai j. : Senk Ferencz. Világosij. : 
Faragó István. Ternovai f. : Hanthó Jenő. Radnai 
f.: ifj. Salacz Gyula. Nagy' halmágyi j.: Lovieh 
Gyula. Boro8sebe8i f.: Bolyos József. Boros-jenői j. 
Borsos Géza. Ki8-jenői j. : Csukay Gyula. Eleki j. : 
Mladin Miklós. .!Írva m. : fp. Bulla György, alp. Zmeskál György. 
fj. Csillaghy István. Fszb. Kubini j. : Zmeskál Aladár. 
Vári j. : Matyuga Emil. Tr8ztenaij. : ifj . Bulla György. 
NámeBztói j. : Szmetanay János. 

Bács-Bodrog m. : fp. apatini Fernbach Károly, 
alp. ifj. bajsai Vojnits István, fj . Miháilovits Kornél. 
Fszb. Bajai j. : Vojnits Máté. - Almrísi j. : Koller 

* Röviditések : ip. = főispán, alp. = alispán, fi. - fő
jegyző, fszb.- főszolgabir6, m. = megye, j .- járás, Rend. 
tan. vár. -Rendezett tanácsu város, pm. - polgármester, 
rk. - rendőrkapitány. 
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Úszkál'. Zombor f.: Tárczay Dezső. Apatini j.: Vuje
vich Lajos. Hódsági j. : Szemző K:í.roly. Topolyai j. : 
Császár Péter. Zentai f. : Sztrilich Béla. Kulai j. : 
dr. Buday Pál. Palánkai j.: Hipp Dezső. Ujvidékij.: 
Nikolits Izidor. Ó-becsei j.: dr. Balaton Gyula. Titeli 
j. : Szemző J ános_ Zsablyai j. : dl'. Széchényi Tamás_
Zenta rendezett tanácsu város : pm. Szárits Géza, 
rk. Madari János. 

Baranya m. : fp. gróf Benyov6zky Móricz, alp. 
Koszits Kamill, fj. Stenge Ferencz. Fszb. Baranya
'Vári j. : Jilly Viktor. Hegyháti j. : ur. Feniczy Ign. 
Mohácsi j. : Szinkovich Kár. Pécsi j.: Waniss Sándor. 
Pécsváradi j. : Forray Val. Siklósi j. : Krasznay 
Mihály. Szt·lőrinczi j. : Horváth István. 

Bars m. : fp. simonyi és varsányi Simonyi Béla, 
alp. székhelyi Majláth István, fj. Bodó János. Fszb. 
Garam-stlentkereszti j. : Finka Sándor. Lévai j. : 
{)rdódi Ordódy Endre. Aranyos-maró thi j. : dr. 
{).ezseri Rudnyánszky Titus. 08zlányi j. : Ponoczky 
István. Verebélyi j. : Nedeczky Vincze. - Rend. tan. 
vár. Körmöczbánya : pm. Palkovits Emil, rk. Huzóczi 
Lajos. Ujbánya : pm. betöltetlen, rk. Koperniczky Józs. 
Léva : pm. Bódogh Lajos, rk. Kónya József. 

Békés m. : fp. dr. Dőry Pál, alp. Ambrus Sán
�or. fj. dr. Deimel Sándor. Fszb. Gyulai j. : 
Lukács Endre. B.-Csabai f. : Seilel' Elek. Békési j. : 
Popovics Szilv. Szarvasi j. : dr. Wieland Sándor. Szeg. 
halmi f.: Csánky Jenő. Orosházi j.: dr. Bertothy 
István. Gyomai j. : Ro)?oska M. Rend. tan. vá?'. 
Gyula : pm. dr. Lovich Odön, rk. Tlmczik Lajos. 

Bereg m. : fp. dr. báji Patay Andr., alp. dr. Gulácsy 
István. Fszb. Tiszaháti f.: Horthy Gyula. Kászonyi j.: 
Morvay Zoltán. Felvidéki j. : Joó Zsigmond. Mun
kácsi j. : Papp Imre. Latorczai i.: Dercsényi Miklós. 
Seolyvai f.: Balajthy Mór. Alsóvereczkei j. : Cserszky 
Péter. Rend. tan . .  vár. Beregszász : pm. Gáthy 
Zsigmond, rk. Nyirádi Ferencz. Munkács: pm. Cseh 
Lajos, rk. Fazekas Béla. 

Beszteroze-JV aszód m. : fp. gr. Lázár Árpád, 
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alp. Lfmi Goelof., fj . Scridon Leó. Fszb. Nasz6di f.: 
Czirjék László. Ó-radnai f.: Hozsda György. Jaádi j.: 
Urányi Aladár. Besenyői f. : dr. Hunyadi Imre. 
Rend. tan. var. Beaztercze : pm. dr. Schreiber Ferencz. 
rk. Gyürk Zsigmond. 

Bihar m. ,' fp. Glatz Antal, alp. dr. Miskolczy 
Ferencz. fj. Keszthelyi Zoltán. Fszb. Közpo'f/,ti f. : 
N.agy Márton. Szalárdi j.: Kelemen József. Eleadij. : 
Bérczy Im. Metlőkereszte8i j. : dr. Czifra Kál. Berettyó
újfalusi j.: Jezerniczky D. Sárréti j. : dr. Bakats Béla. 
Sl$ékelyhidi f.: Kovásznay Marczel. De1·ec8keij.: Fráter 
Bar. Margittai j.: Balázsházy Iván. Szalontai j.: Csa
nády J. Cséffai j. : ifj . Markovits Károly. Tenkei j. : 
Fráter Emil. Érmihályfalvi j. : Dobozy K. Beéli f. : 
Éder G. Magyarc8ékei f. : dr. Halász Elemér. Belé· 
nyesi f. : dr. Wertheimstein H. Vaskohi f. : Rednik G. 

Borsod m. : fp. Kubik Béla, alp. dr. Tarnay 
Gyula, fj. dr. Vadnay Tibor. Fszb. Miskolczij. : dl'. gr. 
Haller József. Mel$ö-csáthi f. : Botlik József. Egri j. : 
Bónis Bert. Sl$ent-péte?'i f. : Vadnay Isw. Sl$endrői j. : 
Zsóry Guszt. Ól$di j. : Zsóry György. Rend. tan. vár. 
Miakolcl$ : pm. Szentpály István rk. Lukács Béla. 

Brassó m.: fp. gr. Mikes Zsigmond, alp. Jekeliu& 
Ágoston, fj . dr. Semsey Aladár. Fszb. Hétfalusi j.: 
Zonda János. Felvidéki j. : Fischer Frigyes. Al
vidéki j. : Wendel Márton. - Rend. tan. vár. 
Braa8ó: pm. Hiemes Ferencz. rk. Farkas Mihály. 

Csanád m. : fp. földeáki Návay Tamás, alp. 
Hervai István, fj. Tarnay J vor. Fszb.: Központi f.: 
Thaisz Géza. Nagylaki j. : Szilágyi Kálmán. Battonyai 
f.: Petrovics Mihály. Kovácshál$ai j. : Kövér Béla. 
Rend. tan. vár. Makó: pm. dr. Galambos Ignácz, rk. 
Rákosi Gyula. 

Csik m. : fp. Kállay Ubul, alp. Fejér Sándor. 
fj. Szász Lajos. Fszb. Felcsiki j.: Becze Im. Gy.-szt
mik16ai j. : Zakariás Lukács_ Gy.-tölgyeai f.: Veres& 
·Lajos. Kászonalc8iki j . .- Bartalis Ágoston. - Rend. 
tan. város. Caík-Sl$ereda : pm. dr. Ujfalusy Jenő, rk. 
Kovács János. 
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Csongrád m :  fp. dr. Kelemen Béla. alp. dr. 
<Jicatricis Lajos, íj. dr. Nagy Sándor. Fszb. Tiszán
inneni i. : Gyárfás Géza. Caongrádi j.: dr. Csúcs 
.János. Tiszántuli j. : Tary István. - Rend. tan. 
vár. Szentes : pm. dr. Mátéffy Fer , rk. Arady Kálm. 

Eszterqom m. : fp. Gyapay Pál, alp. dr. Perényi 
Kálmán, fj. Pongrácz Kázmér. Fszb. Esztergomi i : 
Pisuth Kálmán. Párkányi j. : Thuránszky Lajos. -
Rend. tan. vár. Esztergom : pm. Vimmer Imre, rk. 
Unger Hugó. 

Fejér m. : fp. gr. Széchényi Viktor, alp. Szücs 
Jenő, fj : Balassa Sándor. Fszb. : Székeafehervári j. : 
Kálmán Vincze. Moórij. : Kovács Sáud. Sárbogárdi j.: 
Heltay Jenő. Vaáli j.: Tarafás Béla. Adonyi j. : 
Huszár Dezső. 

Foqaras m.: fp. duka és szentgyörgyvölgyi Széll 
.J ózsef, alp. Belle Sán., fj. dr. Benedek Arthur. Fszb. 
Sárkányi j. : Bárdossy Mihály. Törcsvári j. : Her· 
szényi Béla. Fogarasi j. : Bisztray József. Árpási j. : 
Bokros Emil. 

Gömör és Kishont m :  fp. Fáy Gyula, alp. 
�ornemisza Lász., ifj .  Lukács G. Fszb. Rozsnyói 

J. : Nagy Elemér. Nagy-röczei i. : Kuna Aur. Rima
szombati j. : Máriássy Gyula. Rimaazécsi j. : Osváth 
Dániel. Tornallyai i. : Szentmiklóssy Béla. Garam
viilgyi j.: Tomory Géza. - Rend. tan. vál'. Dobsina : 
pm. Dr. Csermák Sándor, rk. Csiskó János. Jolsva: 
pm. Basilides Gusztáv, rk. Piacsek R. Nagy-Rőcze : 
pm. Dr. Mihalik Dezső, rk. Vajda Andor. Rima-
8zombat : pm. Dr. Kovács László, rk. Badiny Gy. 
Rozsnyó : pm. dr. Pósch JÓ7.sef, rk. SzakalI Árpád. 

Győr m. : fp. Lippay Géza, alp. Goda Béla, 
fj . Ném�th Miklós. Fszb. Tóazl:get-cailizközi j. : Né
methy Odön. Sokoróaljai j. : Horváth Bál. Pusztai 
i. : Szodfried Endre. 

Hajdu m. : fp. Veszprémy Zoltán, alp. Kovács 
G;vula, íj. Pákozdy S�ndor. Fszb. Kö'zponti j. : Orosz 
Sandor. H.-8zoboszlót j. : Nábráczky Ist. H.-böször
ményi i. : Nemes Zoltán. - Rend. tan. vár. Hajdu· 
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Böszörmény : pm. Somossy B., rk. Veszprémi Barna. 
Hafdu-Nánás pm. Csohany Lász., rk. Csiha Márton. 
Haid,!,,-Szobos�ló : pm. Körner Béla, rk. G. Tóth János. 

Haromszek m. : fp. Meczner Béla, alp. Király 
Aladár, íj. dr. Béldy Pál. Fszb. Sepsij.: Kónya Miklós. 
Kézdi i. : szentkatolnai Cseh Gy. Orbaij. : Morvay 
Endre. Miklóavári j. : Zathureczky Kálmán. M.
bodzai kirendeltség, szb. Deák Vincze. - Rend. 
tan. vár. Kézdi- Vásárhely : pm. dr. Törok And., rk. 
Mina Kálmán, Sepsi·Szt.-György : pm. ifj.  Gödri 
Ferencz, rk. Sübek Ede. 

Hont m. : fp. Lits Gyula, alp. Marek Károly, 
fj.  Somogyi Béla. I·'szb. Ipolysági j. : dr. Fodor Vilmos. 
Szobbi i. : Keve Károly. Ipolynyéki j. : Pályi Pál. 
Korponai j. : Halmay László. Báti j. : N ándory Pál. -
Vámosmikolai j. : dt'. MotloBzkovszky István. Rend. 
tan. vár. Korpona : pm. Hollady Nándor, J'k . 
Jeszenszky Gusztáv. 

Heves m. : fp. Szederkényi Nándor, alp. Majzik 
Vik., fj . Isaák Gy. Fszb. Egri j. : Hering Kál. Gyijn
gyösi i. : Biró József. Hatvani j. : Zaleczky Imre. 
Hevesij.: KOl'ponay Ist. Tiszafüredi j.: Fülöp Zolt. 
Pétervásári j. : Drizsnyei B. - Rend. tan. vár. Eger: 
pm. Jankovics Dezső, rk. Fridl Gyula. Gyöngyös: pm. 
Kemény János., rk. Csathó Ödön. 

Hunyad m. : fp. Br. Bornemisza Lipót, alp. 
Pogány �éla, fj . Csulay Lajos. Fszb. Algyógyi j. : 
Pogány A. Brádij.: Krasznay Olivér. Dévai j. : Boér 
Gábor. Hátszegi j. : Fekete Károly. Hunyadi f.: Höhn 
Károly. Körösbányaij.: ifj. Lázár Farkas. Maros-illyei 
j.: Finnlj. János. Petrozsényi j. : Janza VazuL Puji j.: 
Török Arpád. SzászvaroBi j. : Fodor Gy. - Rend. 
tan. vár. Déva: pm. Kontz Domokos, rk. Tóth E. 
Hát8zeg: pm. Muzsnai Béla, rk. Lenkes József. Száss
város : pm. Acker Frigyes, rk. Baksay S. Vajda
H�tnyad : pm. Danila Gy., rk. DőrI Gyula. 

Jasz-Nagy7cun-Szolnok m. : fp. dr. gr. 
Almássy Imre, alp. dr. Benkó Albert, fj. dr. Küry A. 
Fszb. JászságifelBő f. Varga István. Jászsági alsó j. : 
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dr. Cseh J. TislJai felaö j. : dr. Beleznay Endre. 
'.{.'i8zai kÖlJépj.: Borbély György. Tiszai alsó j. : Busa 
Akos. - Rend. tan. var. Jászberény : pm. Konesek 
István, rk. Bathó Endre. Karczag : pm. dr. Szentesy 
Tóth Kálmán, rk. Taposi Márton. Kis-Ujszállás : 
pm. Gál Kálmán, rk. Pethe Gáb. Mező-Tur : pm. 
dr. Spett Ernő, rk. Fark� Kálmán. Szolnok : pm. 
Kludik Gyula, rk. Kesik Odön. Turkeve :  pm. Czihát 
Kár., rk. Zsengellér J. . 

Kiskü7c;iUlő m. : fp. br. Kemény Akos, alp. Csató 
Gábor, fj. Fekete Gy. Fszb. Dic8ő-8zent-mártoni j. : 
Pataky Sánd., Radnóthi j. : dr. Vitályos Géza. Hosszu
aszói j.: Fazekas Gé�a. Erzsébetvarosi j. : Horváth 
Ákos. - Rend. tan. vár. Erzsébetváros : pm. Trajá
novits János, rk. Jakabfy Albert. 

Kolozs m. : ip. gr. Bánffy Miklós, alp. Dó�sa 
Endre, íj. Csiszár Gy. Fszb. Bánffy-hunyadi �. :. Kertész 
Sámuel. Almási j.: PáBka Zoltán. Gyalut J. : Ga� 
Elemér. Nádasmenti j. : Kővári Artur. Kolozs
vári j. : Hankó Veress Károly. M6csi f.. : Gál Jenő, 
Mezőörményesi j. : Straub János. Teket J. :  Pap Zolt. 
NagY8ámtási j. ,' Veszprémi A. - Rend. tan: vár. 
Koloz8 ,' J>m. Münstermann Győző, rk. Emmerhng R. 

Komaromm. : fp. Kálmán Rezső, alp. Ghyczy 
Dén., íj . Asztalos Béla. Fszb. Tatai j.: Fáy István. 
Gesztesi j. : Konkoly-Thege Lajos. Csallóközi j. : 
Emánuel Sándo Udvardi j. : Balogh Imre. 

Krassó-Szörény m. ,' fp. Fialka Károly, alp. 
Issekutz Aurél, fj. Tabajdy Zoltán. Lugosi j. : hfsz�. 
Reitter Rezső. Temesij. : fszb. ifj . Biró Béla. BégaiJ.: 
Podhradszky Andor. Facséti j. : Schönenfeld L_ 
Mon'osi j. : Knothy Gyula. Resiczai j. : De-�e-ya�x 
Béla. Bogsányi j.: Huszarek Gy. OravLczat . 1: :  
Bauer Gyula. Jámi f.: Korkán Péter. Moldovat ., . :  
Mokcsay Géza. Karánsebesi i. ; Macassy Vilmos. Tere
govai j. : Antalffy Sándor. Bozovicsi j.: Péczely Gé�a. 
Orsovai j.: Tormay Dezső. - Rend. tan. vár. Karan
sebes : pm. Bordán Oktáv, rk. Dragomir Cornél. 
Lugos : pm. Marsovszky Árpád, rk. Prohászka Antal. 
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Liptó !Y"' .' ip. dr. Palugyay Móricz, alp. Joób 
Marczel, fJ. Balló Eudolf. Fszb. Liptóudvári f.: 
Palugyay Kálm. Liptó-sf4.ent-miklósi j. : Bobrovniczky 
Kálmán. Rózsahegyi j .. ' Horánszky István. Német
lipcsei j. ,' Thuránszky Tibor. 

Máramaros. m . .' ip. :ferényi Zsigmond báró, alp. 
Szabó Sándor, fJ . J. Bálya.János. Fszb. Visói j.:  Papp 
Sim. Izavölgyi j. : Scholcz B. Szigeti j. : Szaplonczay L. 
Tiszav iilgyi j.: Szabó József. Taraczvizi j. : Hatfaludy 
Sándor.. Técsői j. : Mihályi Gáb. Huszti j. : Mokesay 
Zolt. Okörmezőij.: Dl'. Pál Alfréd. Do�haij.: Hatíaludy 
László. Aknasugatagi j. : Huber Odön. - Rend. 
tan. vár. Máramaros-Sziget ,' pm. Szőllősy Antal, 
rk. Szőllősy Balázs. 

Maros-Torda m. ; fp. ifj. dr. Ugron Gábor, alp. 
Köllő Ignáez, fj . dr. Balla Aladár. Fszb. Marosifelaö 
i. : Jeney Kálmán. Marosi als6 j.: Rozsnyay István. 
Régeni als6 j. : Kőrösi György. Régem felső j. ; 
Reicher Aladár. Nyárád-szeredai j.: Kőrössy József. 
Rend. tan. vár. Szász-Régen : pm. From Traugott, rk. 
Gölner Frigyes. 

Moson m. : fp. gr. Dezasse János, alp. Őshegyi J. fj. 
Leszkovich F. Fszb. Magyar-6várij.: Hegyi Miklós. 
Nez8ideri j. : Skultéty M. Rajkai j. : Modrovich J. 

Nagyküküllő m. : fp. Apáthy Péter, alp. 
Somogyi Ist., íj. Sehasel' Gyula. Fszb. Nagy-sinki j. : 
!mecs Jenő. Szentágotai j. ,' Maurer Albert. Kőhalmi 
j. : dr. Tompa István. Sege8vá1'Í j. : Graffius Alfréd. 
Medgyesi j. : Dr. Sehuller F. - Rend. tan. város 
Medgyes: pm. dr. Theil Frigyes, rk. Pengel Frigyes. 
Sefl..8!Vár : "pm. WaJ.baum Fr., rk. Vasváry Arthur. 

Nógrád m. : fp. tótprónai és blatniezai Prónay 
Mihály, alp. Nagy Mihály, íj. ifj. dr. Fáy Albert. Fszb. 
B.-gyarmatij. : Balázs B. Nóg1·ádij. : Dl'. Scitovszky 
:J;léla. Sziráki f. " Ivánka László. Szécsényi j. : Baross 
Arpád. L080nczi j. ,' Básthy Béla. Füleki j • .' Szakáll 
Ferenez. Gácsi j. : Buday-Plichta Kor. - Rend. tan. 
vár. L08oncz: pm. Wagner Sán., rk. Dr. Ottaháll Ant. 

Nyitra m. ; fp. Gróf Wilczek F., aIp. Turohányi 
2� 
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Ödön, fj. Langhammer V. Fszb. Nyitrai j.: Czocher 
Kálmán. V ág uj helyi, j. : Rákóczy Lajos. Galgóczi j. : 
Frideczky Timót. Szeniczi j. : dr. Szalé Lajos. Nagyc 
tapolcsányi j.: Markovich Al. Privigyei j.: AbafIy 
A�olf. Érsek-ujvári j. : .Frideczky Béla. Miavai j. : 
Filberger Gy. 8zakolcza� j.: Szabó R. Vágsellyei j. : 
Thuróczy Károly. Pöstyéni i. : Machovics János. 
Nyitra-zsámbokréthi j. : Dopcsányi István. - Rend. 
tan. vár. Érsekujvár : pm. Miklóska A., rk. Juszth 
Szilárd. Nyitra : pm. Faschler Fer., rk. Rédéky G. 
Szakolcza: pm. Czobori Károly, rk. Nagy Sándor. 

Pozsony m. : fp. Bittó Dénes, alp. Petőcz Jenő. íj. Horváth Géza. Fszb. Pozsonyi j. : Füzék Sán. 
Hegyentuli j. : Nagy Ág. Nagy-szombati j.: dr. Perger 
Kál., Szempezi j.: Burián P. Felső-csallóközi j.: Ernyey 
Gyula. A

.�só-csallóközi j.: dr. Németh D. Külső j. : 
Jandly-Dobrentey Sándor. - Rend. tan. város. 
Bazin : pm. Masát Antal, rk. Szemann Ján. Modo1': 
pm. Boruta P., rk. Dubovszky JÓZR. Nagy-Szombat : 
pm. dr. Francisci Laj., rk. Kratky Fer. Szent· György : 
pm. Jánoska Gy., rk. Lederer Lajos. 

Pest-Pilis-SoU-Kiskún m. : főispán Gulner 
Gyula, alp. Fazekas Ágoston, fj . Agorosztó Tivadar. 
Fszb. Nagykátai j. : DezseőfIy Emil. Abonyi j. : dr. 
Madarász Adorján. Kún-Szt-Miklósi j. : Martinovics 
László: J!.iskun-félegyházai j. : dr. Endre Zsigmond. 
Monor� J. : Földvári Bert. Alsó-dabasij.:)fj. Teszáry 
László . . Ráczkevei j. : Rudnyánszky Lász. Pomázi j. : 
ÁI�ássl Sándor. Biai j.: Geréby Imre. Dunavecsei j. : 
Csikay Imre. Kaloc8ai j.: Helle János. Kiskőrö8i j.: 
Mellczer Gyula. Váczij.: Ivánka Pál. Gó·döllői j. : dr. 
De?sy J.-Rend. tan. vár. Czegléd : pm. ifj. dr . Gombos �aJos, rk. dr. Aranyi L. Kis-Kún· Félegyháza : pm. 
uresedésben, rk. Gerenday József. Kis·Kún-Halas: pm. 
dr. Nagy Mór, rk. Szekér Pál. Nagykő1'ó8: pm. PókaR., 
rk. F. Szabó Jenő. Szent-Endre: pm. Maximovich Istv., 
rk. Jenei József. VáCi! : pm, dr. Zádor János, rk. 
Kálló Antal. Ujpest :  pm. dr. Ugró Gyula. 

Sáros m. : ip. Semsey Boldizsár, alp. Tahy J., 
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lj . Bánó A. Fszb., Alsó·tarczai j. : dr. Piller D. Felső· 
tárczai j.: Bánó A. Sirokai j. : Egerer Fer. Topolyi j. : 
Berzeviczy Rezs. Szekcsői j.: Szakmáry G. Makoviczai 
j.: Kőszeghy A. Rend. tan. vár. Bli1,tfa: pm. RMdy Al., 
rk.Tóth István. Eperjes: pm. Krayzell Aladár, rk. Sally 
Győző. Ki8-Szeben : pm. Eiselt An., rk. Gallé H. 

Somogy m, : fp. Kapotsfy Jenő, alp. Kacskovics L, 
íj.  Plachner Sándor. Fszb. Kaposvá'l'i J'. : dr. Svastics 
Nándor. Szigetvári j.: Hegyessy János. Nagy-atádi 
j.: Tallián Andor. C8urgói j.: Bóné Kálmán. Marczali 
j.: Lehner Vilmos. Lengyeltótij.: Pete Lajos, Tabij.: 
Bernáth R. Igali j. : Trombitás Mihály. Barcsi j. : 
Sárközy György. - Rend. tan. vM. Kaposvá1' : pm' 
Német István, rk. dr. Vargha Lajos. 

Sopron m. : fp. dr. Baán End., alp. simonyi Hajas 
Antal, fj. Molnár István. Fszb. Soproni j.: Blaschek V. 
Nagy·mártoni j. : Czifrák Józs. Kis-mm'toni j. : Wolf! 
Laj. Pulyai j. : Bründl R6b. Csepregi j. : Csontos Fer. 
Kapwvdrij, : Guáry Béla. C8ornaij. : dr. Hőgyészy B. 
Rend. tan. vár. Kis-Ma1·ton : pm. . . . . . rk. 
Farkas F. Ruszt: pm. Dr. Rácz Alfréd, rk. Eifert István. 

Szabolcs m. : fp. gr. Vay Gábor, alp. Mikecz Dezső, 
íj . Sipos B. Fszb. Bogdányi j. : Dr. Mezőssy László. 
Dadai alsó j. : Dobos r. Dadai felső j. : Olchváry Pál. 
Kis-várdai j. : Okolicsányi Dezső. Nagy-kállói j. : 
Zoltán István. Nyú'bátorij. : Simák János. Tiszaij. : 
Virányi Sándor. Nyiradonyi j. :  Somlyódy János.
Rend. tan. vár. Nyíregyháza : pm. Majerszky Béla, rk. 
Kertész Bertalan. 

Szatmár m : fp. dr. Falussy Árpád, alp. . . . . 
fj. liosvay Alad. Fszb. Nagykárolyi j: Madarassy Istv. 
Máté8zalkai j. : ifj . Péchy Lász. Fehér-gyarmatij.: buji 
J ékey Sándo Erdődi j.: Eötvös Rób. Szinyér-V draljai 
j. : Bay Miklós. Nagybányai j. : Domokos Fer, Nagy
Somkutij. : dr. Péchy Péter. C8engeri j. : dr. Kepessy 
László. Szatmári j.: Csaba Adorján. - Rend. tan. vár. 
Fel8őbánya: pm. Farkas J., rk. Bay Károly. Nagybánya: 
pm. Dl'. Jlrfakl'ay Mihály, rk. Schmaregla M. Nagy
Károly pm. Debreczeni Istv., rk. Demidol' Ignácz. 

22* 
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Sz:.eben m. : fp. és szászispán Thalmann Guszt., alp. 
Reissenberger G., fj . Stroja István. Fszb. Szász-sebesij.: 
Schöpp János. Ufegyházi j. : Putkovszky Guidó. Sze
beni j. : Fabritius Laj. Szelistyei f. : Dragits Péter. 
Szerdahelyi j.: Mangesius Hermann. Nagydisznódi j.: 
dr. Schuster Viktor. - Rend. tan. vár. Nagy-Szeben: 
pm. Dörr Albert, rk. Simonis Róbert. SzáM-Sebes : 
pm. Hanner Gusztáv, rk. dr. Aker György. 

Szepes m. : fp. alapi Salamon G.,alp. dr. Neogrády 
L., fj. Ujfalussy B. Fszb. Sz. -ófalvi j. : Mattyasovszky 
Bold. 6.:lublóij. : Jancsó Istv. Késmárki j. : dr. EngeI
mayer Od. SZ.-8Zombatij. : dr. Winkler Ern. Lőcseij. : 
Görgey Gusz. Iglóij. : dr. Vieland Aladár. Sz.-váraljai 
j. : dr. Holénia Sánd. GÖlniczbányai j. : Winkler Pál. 
Rend. tQ/n. vár. Gölniczbánya :  pm. Faller Sándor, rk. 
Dirner Alb. Igló : pm. Folgens Kom., rk. Matolcsi Ján. 
Késmárk : pm. dr. Wrchovszl,y Ottó, rk. Buchala Jenő. 
Lőcse: pm. Kaynár Gyula, rk. Tilkovszky Ist. Poprád: 
pm. Kovách István, rk. Szubally Kálmán. Szepe8-
Olaszi : pm. Varchol Ágost, rk. Sterbinszky B. Szepe8-
Váralja : pm. dr. Szilvásy András, rk. Tisza Miksa. 
Leibitz : pm. Roth Gusztáv, rk. Szkicsák L. Ólubló : 
pm. Esztel József, rk. Gergelyi János. Szepesbéla : pm. 
Ludwigh Gyula, rk. Wittenberger Aurél. 

Szilágy m. : fp. dr. KaizIer György, aIp. Török 
István, fj. Bálint Sándor. Fszb. Krasznai f. : Sántha 
György. Szilágy-somlyói j. : Nagy Gy. Tasnádi j. : 
Bay Ferencz. Szilágycsehi j. : Nikolájevics L. Zsibói 
j. : Péchy r. Zilahi j. : Tarpay Mj�lós. Rend. tan. 
vár. Szilágy-Somlyó : pm. Lukácsfy Odön, rk. Bölönyi 
Bálint. Zilah : pm. br. Diószeghy Zsigmond,  rk. 
Takács János. 

Szolnok-Doboka m. : fp. gr. Vass Béla, alp. 
Bándy György, fj. Placsintár Ödön. Fszb. Bethleni j.: 
Bárdy Géza. Csákigorbói j.: Ujváry Károly. Deési j. : 
Gajzágó Vilmos. Kápolnokmonostori j.: dr. Gajzágó E. 
Szamosujvári j.: Nagy Lll;j. Kékesi j.: Debreczeni Dén. 
Nagyilondai j.: Almássy Sám. Magyarláposij.: Szabó 
Guszt. - Rend. tan. vár. Deés : pm. llosvay J., rk. 
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Stingly Zsigm. Szamo8ujvár : pm. Tódorfl'y Lukács, ' 
rk. dr. Kultsár András. 

Temes m. : fp. Hertelendy Fer., alp. Ferenczy 
Sándor, fj. Hollóssy Gy. Fszb. Kiizponti 7 . :  Somogyi 
Gyula. Vingai j. : Pongrácz Miklós. Ui-aradi j.: Schaf
fer Béla. Lippai j.: Baróthy Fer. Rékási j.: Győry 
Imre. Buziási j. : Unger József. Csákovai j.: Petkó 
Zoltán. Detta;i f.: Szandház Fer. Verseczi j.: Csapó 
Géza. Fehértemplomi j.: Jeszenszky Ján. Kubini f. : 
Török Béla.. Rend. tan. vár. Fehértemplom : pm. 
Rosin János, rk. Petzrik József. 

To�na m. : fp. gr. Apponyi Géza, alp. Simontsits 
Elemér, fj. Forster Z. Fszb. Központi j.: Bajó Pál. 
VölgY8égi i.: Szentiványi Miklós. Dunaföldvári i. : 
Rasovszky Jul. Simontornyai i.: br.Jeszenszky György. 
Ta;mási j.: Szévald Mór. Dombo vári j.: Nagy István. 

Torda-A.ranyos m :  fp. gr. Bethlen Bálint, a.lp. 
Lovassy Andor, fj. Zaránili R. Lipót. Fszb. Tordai j.: 
Erdélyi Elemér. Al86-járai j.: Ferenczy Jenő. To
roczkói j. : kövesdi dr. Boér Kálmán. Marosl'udasi j.: 
Felföldi Béla.. Felvinczi j. : Száva Mihály. Topán
falvi i. : dr. Gruber József. - Rend. tan. vár. Torda: 
pm. Zilahi Sebes Andor, rk. Bornemisza Gyula. 

Torontál m. : fp. Botka Béla, alp. Jankó Á.goston, 
fj. dr. Vinczehidy Ernő. Fszb. Alibunári j. : Radonics 
Gyula. Antalfalvi j.: Zsiros Imre. Bánlakij.: dr. Kropf 
Sándor. Pancsovai j. : dr. Gyertyánffy Jenő. Nagy
bec8kereki j.: Lowieser Imre. Török-bec8ei j.: dr. 
Csávossy Ignácz. Nagykikindai j.: Horváth Zoltán. 
Törökkaniz8ai j. : Tallián Emil. N.-8zt-miklósi j. : 
Hadfy Károly. Perjámosi j.: dr. Sali Ferencz. Zsom
bolyai j. : Fóris József. C8enei j.: Uzbasics Gáspár. 
Párdányi j. : Hertelendy Fer. Módo8ij.: Steinbach 
Antal. - Rend. tan. vár. Nagy-Bec8kerek : pm. dr. 
Perisics Zoltán, rk. Reitter O. Nagy-Kikinda : pm. dr. 
BOlLdán Zsivkó, rk. Kajtár Jenő. 

Trencsén m. : fp. dr. Smialovszky Va.lér, alp: 
bellusi Baross Jusztin, fj . Rudnay Istv. Fszb. C8acZat 
i. : Schwarczer Károly. Ki8ucza-1tjhelyi j. : Cselkó 
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Jenő. Zsolnaij. : Rada Ignácz. Bittsei j. : Domaniczky 
László. Vág-beszterczei j. : Liba László. Puchói j . :  
Borcsiczky Lász. Illavai j. : Baross János. Trencséni 
i. : Motesiczky Imre. Baáni j.: Zamaróczy János. 
Rend. t�n. vá1·. Trencsén : pm. Ucsnai E., rk. Mack J. 

Tu,:oez . m. : . fp. J usth Ferencz, alp. Beniozky 
Kál., fJ. Bemczky Ak. Fszb. Szent-márton-blatniczai i.: 
Ujhelyi Attila. Mosócz-zniói j. : Zorkóczy Tiv. 

Ud1!arhely m. : Ip. Ugron Ákos, alp. dr. Sebessy 
Ján., fj. dr. Paál Árp. Fszb. UdJvarhelyij.: dr. Demeter 
Lőrincz. Sz.-kereszturi j. : GálfIy K. Homoródi j.: 
Szabady T. - Rend. tan. vár. Székely- Udvarhely: pm. 
Gothárd János, rk. Szombatfalvy Lajos. 

Ugocsa m. ; f�: ábránfalvi dr. ifj. Ugron Gábor, 
aIp. Becsky Emll, lj. dr. Varga J. Fszb. Tiszáninneni 
j. : ujbelyi Vitkay Sánd. Tiszántúli j. : Morvay Zs. 

Ung m. : fp. gr. Sr.táray Gábor, alp. ifj .  Lőrinczy 
Jenő, fj. Bánóozy Béla. Fszb. Ungvári j. : Minay Istv. 
Szobránczi 1.-. : Tomcsányi Istv. Kaposi j.: Kusnyiri 
Gy. BereznatJ. � dr. Blazsovszky Miklós. Perecsenyij.: 
K?vá�sy Ele�er. - Rend. tan. vár. Ungvár : pm. 
FmczIczky MIhály, rk. Berzeviczy István. 

Vas. m. : Ip. dr. Bezerédj István, alp. ifj. Herbszt 
Géza, fj. dr. Radó Gyula. Fszb. Szombathelyi j.: Sin
kovits EI�k. Kő�z�gi j. : ,Ruzsa, Béla. Sárvári j.: N agy 
József. Ktsczellt 1 . :  Takach Marton. Vasvári j. : Mol
nár�y . G. Kó" 'mendi j. : Pulay Ferencz. Mwra8zom
batt J. : P ós�a� ��ngrácz. Szentgotthárdi j. : Kiss 
Elem: NémetuJvar'/, J. : Dömötör Lajos. Felső-ő1-i i. : 
Laurmger István. - Rend. tan. vár. Kőszeg : h. pm. 
August János, rk. Kőszegi József. Szombathely : pm. 
Brenner Tópiás, rk. Kisfaludy József. 

Veszp.rem m. : fp. Hunkár Dénes, alp. Koller 
Sándor� fJ. dr. Véghely Kálmán. Fszb. Ve8zprémi j.: 
Keré�Yl Andor. P�pa� j: : Belák Lajos. Devecseri i.: �usza:r József. ZL1'c/n 1. : Huszár Gyula. Enyingi 
1. : Kanyay József. - Rend. tan. vár. Pápa: pm. 
Mészáros K., rk. Szokoly r. Ve8zprém : pm. Szeglethy 
Gy., rk. dr. Komjáthy László. 
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Zala m. : fp. gr. Batthyány Pál, alp. Árvay. 
Lajos, fj. Kolbenschlag Béla. Fszb. Balatonfü1'edi j.: 
Kovács Rezső. Tapolczai i. : Szentmiklóssy Gy. 
Sümegi j. : Sólyomy Tiv. Ke8zthelyi i. : Takáts Imre. 
KaniZ8ai j. : Viosz Ferencz. Pac8ai j.: pálfiszegi 
Pálffy László. Zalaegerszegi i.: Thassy Laj .  Novai j.: 
Mayer István. Alsó-lendvai j.: Székely Emil. Perlaki 
j. : Saághváry Jenő. Letenyei j. .- Bogyay György. 
Osáktornyai i. : Szalmay József. Szt-gróthij.: MaIa
tinczki Lajos. - Rend. tan. VáT. Nagy-Kaniz8a : 
pm. Vécsey Zsigmond, rk. Deák Péter. Zalaegerszeg: 
pm. Korbal Károly, rk. Sághy Lajos. 

Zemplen m. : fp. id. Meczner Gyula, alp. Dókus 
Gy., fj. Thuránszky Lász. Fszb. S.-a.-ujhelyi j.: Dókus 
L. Sárospataki j. : dr. Besenyey Zénó. Nagymihályi 
j. : Bajusz Andor. Szerencsi j. : Gortvay Aladár. 
Varannói j. : Bernáth Béla. Bodrogközi j.: Ben
csik István. Homonnai j.: Haraszti Mik. Tokaji i·: 
Füzesséry Öd. Sztropkói j . .- Malonyay Tamás. Gálszéc8i 
j. : Nemes Sándor. Szinnai j. : br. Fischer Lajos. 
Mezőlaborczi j. : gr. Hoyos Viktor. Rend. tan. vár. 
S.-A.- Ujhely .- pm. Székely Elek, l'k. Schmid L. 

Zólyom m. : fp. osztrolukai dr. Osztroluczky 
Miklós, alp. Répási Mátyás, fj. Battik Ödön. Fszb. 
Breznóbtínyai j.: Bittera Géza. Be8zterczebányai i·: 
Ujhelyi Sándor. Zólyomi j. : Sztrakoniczky Kálmán. 
NagY8zalatnai j.: dr. Bende László. Rend. tan. vár. 
Beszte1'czebánya : pm. Csesznák Gy., rk. Hollady 
Nándor. Breznóbánya : pm. dr. Sramkó A., rk. Bmoth 
János. Zólyom: pm. .Skrovina Mátyás, rk. Krall 
János. 

b) Városok. 

Arad (sz. kir.): fp. gr. Károlyi Gyula, pm. Varjassy 
Lai>s, rk. Sarlot Dom. 

Baja (t. h.) : fp. dr. Ambrozovics Lajos, pm. dr. 
Hegedüs Alad., rk. dr. Molnár Miliály. 

Budapest szék. főváros : fpm. Fülepp Kálmán, 
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pm. dr. Bározy István, alp. dr. Vasilievits János és 
R{,zsavölgyi Gy., rfk. dr. Boda Dezső. 

Debreczen (sz. kir.) : fp. Veszprémy Zoltán, pm. 
Kovács József, rk. Végh Gyula. 

Gy8r (sz. kir.) : fp. Lippay Géza, pm. Vennes 
Jenő rk. Angyal Armand. . 

Hódmez8- Vásárhely : fp. Spilka Antal, pm. 
Juhász Mihály, rk. Szathmáry Tihamér. 

Kas..sa (sz. kir.) : fp. almási Szalay László, pm. 
Éder Odön, rk. Váozi József. 

Kecskemét (sz. kir.) : fp. Gulner Gyula, pm. 
Kada Elek, rk. Papp György. 

Kolozsvár (sz. kir.) : fp. gr. Bánffy Miklós, pm. 
Szvaosina Géza, rk. dr-. Hadady Endre. 

Komárom, (sz. kir.) : fp. Kálmán Rezső, pm. 
Domány János, rk. Sárkány Ferenoz. 

.M.aros- Vásárhely (sz. kir.) : fp. ifj. dr. Ugron 
Gábor, pm. dr. Bernády C'ryörgy, helyettes rk. Geréb 
Laj_os. 

Nagy- Várad : fp. Glatz Antal, pm. Rimler 
Károly, rk. Gerő Ármin. 

Pancsova : fp. Nehrebeozky György, pm. Matta
novits Ad., rk. Szabó János. 

Pécs (sz. kir.) : fp. Erreth János, pm. Nendtvioh 
Andor, rk. Oberhammer Antal. 

Pozsony (sz. kir. ) : fp. Bittó Dénes, pm. Brolly 
Tivadar, rk. Kutsera István. 

Selmecz- és Bélabánya (sz. kir.) : fp. Lits 
GY!lla, pm. Horváth Kálmán, rk. Kuthy István. 

Sopron (sz. kir. ) : fp. dr. Baán Endre, pm. dr. 
Töpler Kálmán, rk. dr. Heimlel' Károly. 

Szabadka (sz. lill:.) : fp. Bezerédj István, pm. dr. 
Biró Károly, rk. Szalay Mátyás. 

Szatmár-Németi (sz. kir.): fp. dr. Falussy Árpád, 
pm. dr. Vajay Károly, rk. Tankóozy Gyula. 

Szeged (sz. k.) : fp. Kelemen Béla, pm. dr. Lázár 
Györg).', rk. dr. Somogyi Szilveszter. 

Szekesfejérvár (sz. kir.) : fp. gr. Széohenyi Viktor, 
pm. dr. Saára Gyula, rk. Reé István. 

f 
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Temesvár (sz. kir.) : fp. Hertelendy Fer., pm. ' 
dr. Telbisz Károly, rk. Beé Ferenoz. 

Ujvidék (sz. kir.) : fp. dr. Balla Aladár, pm. dr. 
Demetrovits Vladimir, rk. ifj. Jójárt János. 

l1ersecz : fp. Nehrebeozky György, pm. Rezuoha 
István, rk. Szekeres Zoltán. 

Zombor (sz. kir.) : fp. apatini Fernbaoh Károly, 
pm. Hauke Imre, rk. Lyistyevits Titusz . •  

Magyar kir. pénzügyminiszterium : 
ideiglenes vezetésével megbizva a minisz

terelnök. 
Államtitkárok : Pop07!.ics Sándor v. b. t. t., Désy 

Zoltán és Kupecz Odön (ozim. és jell.) Ll'. lvg. 

Kereskedelemügyi m.k. minis�terium 
Miniszter : udvardi és kossuti Kossuth Ferencz. 

v. b. t. t., Lipót·rend nagykeresztese. 
Államtitkár : Szterényi József. v. b. t. t. 
Magyar kir. post .... és távirda-igazgatóságok I 

Budapesten ; Kaasán ; Nagy-Szebenben ; Nagy-Vára
don; Pozsonyban; Sopronban; Temesváron ; Péosett ;  
Zágrábban. 

FÖldmivelésügyi m. k. miJntszte'rium. 
Miniszter : dr. Darányi Ignácz, v. b. t. t., 

Lipót-rend n. k., I. o. V. k. r. lvg. 
Államtitkár : Mezőssy Béla, Lipótrend köz. ker. 

Vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszterium. 

Miniszter : nagy-apponyi Apponyi Albert gróf, 
v. b. t. t. 

Államtitkárok : Tóth János v. b. t. t. és Molnár 
Viktor 2. o. V. k. r. lvg. 
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Magyar kir. igazságügyminiszteriwm 

Igaz,Bágügyminiszter : GŰJnther .i1nta�. v. b. t. t .  
Államtitkárok : dr. Meskó Lász�ó, dr. Imling 

Konrád és dr. Tőry Gusztáv. 
Az 1871. évi VIII. t.-ez. 35. §-a 8zerint eljáró 

legföbb fegyelmi biróság. �lnöke : gróf Csáky Al?in. 
Kir. Ouria. Elnök: Uresedésben. Másodelnok : 

dr. Bernáth Géza. v. b. t. t. 
KoronaŰJgyész : dr. Székely Ferenez. 
I. Budapesti kir. ltéli) tá.bla. EIn.: Csathó Fer. 
Budapesti kir. ' fŐŰJgyész: Czárán István. 
Balassa-gyarmati trvszk. Ein. : �r_ . 

K�b�n�i 
Lajos j ügyész: Csuppay Ferenez. - Jara8btr08ag 
Balassa - Gyarmaton : Táborszky Károly. Balf/ó
Tarjánon : Nagy Miklós. L08onezon : Porubszky LaJos. 
Szécsényben : Szerémy Béla_ Bzirákon : Várady 
István. Rétságon : Ponoezky Endre. 

Budapesti trvszk. Ein. : dr. Horváth Feren�z, 
kir. euriai biró. ügyész : dr. Sélley Barnabás, ku. 
főügyészi helyettes. Járbir. I-III. ker. : dr. P�es 
Imre. kir. it. tábl. bir. ez. és jell. IV. ker. : Kiss 
Károly, kir. it. táb}. bir. ez. és jell. V. ker. : Andorffy 
Károly. VI. ker. : Rabács János. VII. ker. : Graf 
Vilmos. VIII-X. ker. : dr. Biber Gyula. Budapest." 
bŰJnt. jb. Sebastiani KárolJ: kir. ,táb!. bir. ez. és. jell. 

Budapesti keresked. es valtotrvszk. EIn. 
Boronkay Ignáez, kir. euriai biró. . Budapesti bŰJnt. trvszk. Ein. : Zsitvay Leo, 
kir. euriai biró. 

Beszterczebányai trvszk. EIn.: Boleman Lajos , 
euriai biró ez. és jell.: !Így. : Skultéty István. :
Járbir. Be8zterczebányán : Hazslinszky Marczel, ku. 
it. tábla biró ez. és jell.: Breznóbán'!fán: Mazan�k 
Róbert. Turócz-Bzt-Má1·tonban : dr. Ralsz Béla. Znw
Váralián : Eder Ferenez. Zólyomban : Székely János. 

Egri trvszk. EIn_ : Dr. Kardoss Kálmán ügy. : 
Berkó Alad. fŐü. h. ez. és j. - Járbir. Egerben : Kósa 
Kál. , kir. it. tábla biró ez. és jell. Gyöngyö8ön : 
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Dobsa G. Hatvanban : Roze Gyula, kir. it. tábla bir<>' 
ez. és jell. Heve8en : Nemcsik KáJm_ kir. it: tábla 
biró ez. és jell. Pétervá8árán : dr. Roósz LaJos. T.-
Füreaen : Liptai Endre. . . Fiumei trvszk. EIn. : lovag ThIerry AlaJos cur. 
birói ezimmel és jell., ügy. : dr. Meloeeo János. 

Ipolysági trvszk. Ein. : Martinoyieh �.stván j fő
ügyész helyettes : dr. Lipesey Erv. kir. főugy., hely. 
ez. és jell. - Já1·bir. Ipolyságon : �abl�nezy . Sandor. 
Korponán : Dutkó János_ Belmeczbanyan : Llha Ant. 
Vámo8-Mikolán : Alberti Ernő. 

Kalocsai trvszk. Ein. : Bajzáth János. j ügy. : 
dr. Pintér József. - Járbir. Kaloc8án : Rihmer Kázm. 
kir. it. tábl. bir. ez. és jell. Ki8-Köró'8ön : dr. Szag
meiszter Lajos. Kun-Ha,la8on : dr. Zilah Benő. Duna
Vec8én : Szikszay Sánuor. 

Kecskeméti trvszk. EIn. : Stipl Károly j ügy. : 
dr. Kiss J. kir. főügy. hely. e�. é.s jell. - o!árá8b. K�C8-
keméten : dr. Ballus Zsigm. kIr. It. tábl. bu. ez. és .lelI. 
Ozegléden : Sárkány Gyula ki�. i�_ tábl. bi

,
r. ez. és �ell. 

Félegyházán : Czajlik Kálm. kIr. It. tó,bl., bl�·. ez. és Je�l. 
Kun-Bzt-MiklÓ8on : dr. Magay Sándor ku. It. tábI. b�r. 
ez. és jell. Nagy-Körö8ön : Járai G. kir. it. tábI. bu·. 
ez. és jell. . . Pestvide'ki trvszk. Ein. : dr. Rónay KamIll klr. 
euriai biró j ügy. : Gáll Endre. - Járbir: Peat

.
vid.éki : 

Muttuyánszky Ad. kir. it. tál.Jl. bir_ ez. és Jell. God�ll?n: 
Téehy Gyula. Monoron : dr_ Szappanos S. Nag

.
y·Kat,!,n:  

Erny Ven<)zel. ÓC8án: Galovits Arthur. Racz�even : 
Muraközy Arp. Bzt-Endrén : Szal!1Y Ká�oly. Vacson : 
Helcz Fer. kir. it. tábl. bir. ez. és Jell. UJP68ten: Cserba. 
Fer. kir. it. fábI. bir_ ez, és j ell. 

Sze�estehérvári trvsz!C. E�. : . Da.r�czy Is�. ;  
ügy.: Ujházi S. fŐü. h.  ez. és J. - Jarbt1

'
: BZ8ke8fe�er

váron : Kálmán Lajos kir. it. tábI. bIr. ez. és Jell. 
Adonyban : Dömötör Zoltán. Moóron: �arkas Sándor. 
Bá1-bogárdon : dr. Horváth József. Vaalon : Peterdy 
Károly. 

Szolnoki trvszk. EIn. : dr. Félix Antal, ügy. : 
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dr. Millassevits Sándo fŐü. h. ez. és j .-Járbir. Szolnto
kon : Barbur L. Jászberényben : dr. Koller K. Karcza
g?n :  Csorba K. KiII- Ujazállá8on: Firtling Sán. Mező
tu;on : .d�. Istvánfi Gyul� kir. it. tábl. bir. ez. és jell. 
Jaaza'fattn : �6dog ZSlg. K1tn-Szent-Mártonban : 
dr. Tanezos Mlkl6s. Abád-Szalókon : Király G. 

n. Debreozeni kir. itél6 tábla. Eln. : Porubszky 
Jenő. 

Debreozen� kir. főügyész : Igyárt6 Sándor. 
,Debreo�en"b trvs.zk: EIn. : üresedésben j ügy. 

Gathy Báhll:t . . - Jarb�r. Debreczenben : Kazinczy 
Gá�., .táblablr61 ez. és Jell. Derecskén : Jak6 Gyula. 
H�1�u.Boszorményben. : !erestényi Dániel. Hajdu
Nanason: .KálmánezhelYI Mikl6s. püspó'k-Ladány. 
ban : ,dr. Tlkos Gyul!!, H.-.Szoboszl6n : Gerstner Miksa. 

Maramaro�-sz"bgeti:trvszk. EIn.: Eördögh Virg.; 
ü�. : dr. �tánYl J6zs�f kir. főügy. hely. ez. és j ell. -
Jm'b�1" Marma1'oa-Sztgeten : Benda Bertalan. Rahón: 
J anes6 Gyula. Felső· Visón : Lahner Antal. Huszton : 
Pet�ovies Lajos kir. it . •  tábl. ez. és jell. Ökörmezőn : 
Kosms�ky Kár?ly . . Técson : Kosztáezky Sándor. 

Ny"bregyhaza"b trvszk. EIn. : Kovács István ' 
ü�. :  dr. Szikszay György. - Járbír. Nyiregyházán ; 
Klss J6zsef. Kis- Várdán : Vay Pét. tábl. bir. ez. és 
jell. Nagy·Kállón: Szab6 J6zsef. Nyir-Bátorban : 
Farkas Bert. Tiszalökön : Nyikos János. 

Szatmár-németii trvszk. EIn. : dr. R6th Fer. 
ü?y': dr_ Fab6 Zoltán. - Já1'ásbiróaúg Szatmár-Néme
t��en : Ve.réezy Ant. kir. itélő tábl. bir. ez. és j .  Erdő
don: Dámel Sándor. Fehér-Gyarmaton : Balázs Zol. 
tán. Halmiban : Csopey János. Máté-Szalkán: Bányay 
E�dre. Nagybányán ; Szentmikl6ssy J6zsef. Nagy
Km'olyban : Szab6 Pál. Szinyér- Varalián : Szilágyi 
Tiha.mér . . Nagy-Somkuton : dr. Lauka József. 

Z"blah"b trvszk. Eln. : Benkő Józs. ; ügy. : dr. Dió
szeghy Gábor. - Járbir. Zilahon: Mezey Mór. Szilágy
Osehen : Marton Imre. Szilágy·Somlyón : Krasznay 
S�ndor. Tasnádon: Dercsényi Alad. Zsibón: dr. Nagy 
Vllmos. 
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III. Győri kir. itélő tábla. Elnök : Horváth Jenő. 
Győri kir. {őügyész : Kiss J6zsef. 
Győri trvszk. }<;ln. : nárai Szabó Jenő j ügy. : dr. 

Fischer Gyula. - Járbír. GyŐ1'ött: Horváth Ede tábl. 
bir. ezi;m. G1Jőr-Szt.Mártonban : Kastner Miklós. Ma· 
gyar·Ováron : Lepossa Dániel. Nezsideren : dr. Hen
nig Alfréd. Téthen : dr. Keresztes Ferenez. 

Komáromi trvszk. Elnök : Nádasdy Aladár. ; 
ügy. : dr. Bárdos Géza. Járbir. Komáromban : Gombos 
Kálm. Esztergomban : Magos S. kir. it. tábl . ez. és 
jell. Muzslán : dr. Rudolf Béla. Nagy·lgmándon : 
László Dávid. Ó-Gyallán : Szarka György. Tatán : 
Gulden Kálmán. 

Soproni trvszk. Elnök : Geiger Dezső ; ügy. : 
Schneider Gábor. Járbi1 .. Sopronban: dr. W rehowszky K. 
Osepregen : Takács Gyula. Os ornán : dr. Vajda J6zsef 
kir. it. tábl. bir. ez. és jell. Felsö·Pulyán : dr. Dom
nanovies György. Kapuváron : Horváth Gyula. Kia
Mtzrtonban : Szabó Pál. Nagy-Martonban : Evell Istv. 

Szombathelyi trvszk. Elnök : dr. Laky Kristóf ; 
euriai bir6i ez. és j ell. cs. kir. kamarás j ügy. : Bárdossy 
Lászl6. - Járbir. Szombathelyen : Henez Fer. Fel8ő
Eőró",,: dr. Pogány Gusz. tábl. bir. ez. ésj .  Ozelldömöl
kön : dr. Szabó Imre. Körmenden : lilés Antal kir. it. 
tábl. bir. ez. és jell, Kőszegen : Hannibál Móricz. 
Mura-Szombatban : Saáry J6zsef. Német- Ujváron : 
Polgár István. Sárvá1'on : Hódossy Ernő. Szt-Gott
hárdon : Benkő Károly. Vasváron : Babos József. 

Ji' eszprémi trvszk. EIn. : nárai Szab6 Elek, ügy. : 
Juraszek János, - Já·rbir. Ve8zprémben: Galamb 
�ristóf kir. it tábl. bir. ez. és jell. Pápán: Mikovényi 
Ödön kir. it. tábl. bir. ez. és jell. Devecse1'ben: Perczel 
Sándo Enyingen : Szerdahelyi Károly. Zirczen : Marek 
László. Balator�·Füreden : dr. Segesdy Fer. kir. it. tábl. 
bir. ez. és jell. 

Zalaegerszegi trvszk. EIn. : dr. Degré Miklós, 
ügy. : dr. Szász Gerő. - Járbir. Zala-Eger8zegen : 
Szupits A. AlBó-Lendván : Vidra István. Sümegen : 
Süvegh János. Tapolczán : Pap Lászl6. 
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IV. Kassai kir. ttélő tábla. Eln. : berezelli 
Berczelly Jenő. v. b. t. t. 

Kassai kir. főügyész: Paksy József· 
Beregszászi trvszk. EIn. : Szép Géza ; ügy. : 

Reiniehofszky R. - Járbir. Be1'eg8zá8zon : Nemes J. 
Alsó- Vereczkén: Isépy And. Ilo8ván: Rónay György. 
M.-Ká8zonyban: Medzihradszky J. MunkácBon: Steller 
Árpád. t. b. ez. és jell. Nagy-Bereznán: Ordódy Aladár. 
Nagy-Kapo8on : Stépán Géza. Nagy-Szőllősön : dr. 
Szabó Bertalan. Szobránczon : Stépán László. Ung
lIaron : Kozma Gyula. 

Eperjesi trvszk. EIn. : Uhlarik Mátyás j ügy. : 
váraljai Fuhrmann Imre.-Járbír. Eperjesen : Keezer 
Im. kir. it. tábl. bir. ez-. és jell. Bártfán: Bálint Lajos. 
Girálton : Kolossy MikI. Kis-Szebenben: Ruttkay A. 
Lemesen :  Mattyasovszky Mór. Felsővízközön : Szepes
házi Imre kir. it. tábl. bir. ez. és jell. 

Lőcsei trvszk. Eln. : dr. Lupkovies Józs. j ügy. : 
dr. Somossy András, - Járbir. Lőcsén : Rácz Lajos. 
Gölniczbányán: Mattyasovszky Gáb. Iglón : Nádas 
Árpád. Késmá1'kon : Borcsányi István dr . . Lublón: 
Irányi Dániel. Szepesszombatban : GregorovlCz Henr. 
Szepes- Vá!alján : Czehula D. Ó-Fal"!,án: �zövényi G. 

KassaL trvszk. EIn. : dr. Góth ]i er. j ugy. : Rácz 
Ernő Járb'ir. Kassán: NemlahaGyul a,tábl. b. ezim. 
(\s jell. Szepsin : Windegg Rezső. Tornán : Nagy Pét. 
Abauj-Szántón : Hirháger Imre. Szik8zón : Markó 
István. Zsadányon : Szopkó Róbert. 

Miskolczi trvszk. Eln. : Lehoezky Sánd. ; ügy. : 
Bulyovszky Guszt. kir. főügy. hely. ez. ésjell.-Járbir. 
Mi8kokzon : Lossonezy István. Edelényen : dr. Ben
ezur Mik. Mező-C8átkon : Bekény B. Mező-Köve8den : 
Szeghő K. Sajó-Szent-Péteren : Illés László. 

Rimaszombati trvszk. EIn. : Kubinyi Al. kir. 
euriai bir.ez. és jell.; ügy.: dr. Mészáros István. - Járbír. 
Rimaszombatban : Lengyel György. Nagy-Rőczén : 
Desseffy Árpád. Rima- Szécsen : Frits Ferenez. Roz8-
nyón : Tichi Mihály, tábl. b. ezim. és jell. Tornal-
án : Feledy Ferenez. 
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Sátoralja-ujhelyi trvszk. Eln. : Fornszek B. j 
ügy. : Eiserth István. - Járbir. Sátoralja- Ujhelyen : 
Görgey Gyula. Gálszéc8en : KaU Antal. Homonnán : 
Dezső Sándo Királyhelmeczen: Péterffy Béla. Nagy
Míhályon : Bereznay János. Szerencsen : Kőrössy 
István. Sztropkón : Kádár Lajos. Tokajon : dr. Plathy 
Zsigmond. Varannón : Kail Béla. 

V. Kolozsvári kir. itélő tábla. Elnök : Fekete 
Gábor. 

Kolozsvári kir. főügyész : Gyarfá8 Lá8zló. 
Beszterczei trvszk. Eln.: nagyidai Kendefy Dom.; 

ügy. : dr. Pop Sándor. - Járbír. Be8zterczén: Marselek 
Béla. Naszódon :  Kőnezei L. Ó-Radnán : Kovássy G. 

Deési· trvszk. Elo.: dr. Koller K.; ügy. : Jaczkovics 
Iván. - Járbír. Deé8en: Murát Sándor. Bethlenben : 
dr. Jóó Károly. 08áki-Gorbón :  Bálinth Józs. Kéke8en : 
Veres Ferenez. Magyar-Láposon:Weeber Gyula. Nagy
Ilondán: dr. Horváth József. Szamos- Ujváron: Simay 
János. 

Dévai trvszk. EIn. : dr. Papp Domokos j ügy. : 
Bigner József. - Járbír. Déván : Kovács Károly. 
Algyógyon : Szarka Jenő. Hátszegen : Jovián Vik. 
Körö8bányán : Brády Attila. Maro8-Illyén : Fehér 
Róbert. Pujiban : Géezy Imre. Szá8zvároson : Balogh 
József kir. it. tábl. bir. ez. és jell. Vajda-Hunyadon : 
Nagy Lajos. 

Gyulafehérvári trvszk. EIn. : Nemes Sám. kir. 
curiai bir. ez. és jelL; ügy. : Dániel Imre - Járbir. 
Gyulafehérvá1'on : Szigethy István. Abrudbányán: dr. 
Oleseher Emil. Balázsfalván: Sehwarez La.jos. Maros
Ujváron : Csegezy Gy. Nagy-Enyeden : Vinezenti 
Lajos. Víz aknán : Korinsky Győző. 

Kolozsvári trvszk. EIn. : br. Rudnyánszky Béla, 
euriai b. ez. és j. ügy.: dr. Csipkés Károly. - Járbi1·. 
Koloz8vá1' vidéki: Nagy János. KolozsfJár vá,'!'osi : 
Salamon Sándor. Bánffy-Hunyadon : Szabó Odön. 
Hidalmáson: Popp Romulus_ Mócson : Tordai Sándor. 
Tekén : Kasper Mihály. 

Nagy-szebeni trvszk. EIn. : dl'. Kemény Gyula j 
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ügy. : Csirinszky Á. - Járbir. Nagy-Szebenben : László 
József. Száaz-Sebeaen : Demsinszky György. Szelia
tyén :  Haupt Gusztáv. Szerdahelyen : SóhaImi Ján. 
Uj�yházán : Jankó András. 

Tordai trvszk. EIn. : dr. Szász Iván ; ügy. : Szép
laky Ödön. - Járbir. Tordán: Vajna Vincze Alaó
Járán : Butka J 6zsef. Felvinozen : Virágháti Floris. 
Maroa-Ludason: Laffer L. Topánfalván: Pákozdy Ist. 

VI. Marosvásárhelyi kir. itél6 tábla. Elnök : 
Ternovszky Béla. 

Marosvásárhelyi kir. főügyész: Bodó Sándor. 
Brassói trvszk. Elnök : Wittich József ; ügy. : 

dr. Knörr Ferencz. - Járbir. Brasaón : Skita Mihály, 
kir. it. tábl. bir. cz. és jell. Fogarason : dr. Harmath J. 
Hosazufal1tn : Z. Nagy Dénes. Sárkányon: Gáspár 
Bogdán. Zerneaten : Czámpa Gusztáv. 

Csikszeredai trvszk. EIn.: Gyal6kay Sándo ügy.: 
Jeney László. - Járbir. OBikBzeredán : Szacsvay Im. 
Dioa6-Szent-Mártonban : N agy Emil Pál. Gyergyó
Szent-MiklóBon : Dvihally Aladár. 

Erzsébetvárosi trvszk. EIn. : Kovácsi Alb. ügy. : 
Makkai Jenő. - Járbir. E" zBébetvároson : dr. Papp 
Laj. DioBö-Szent-Mártonban : Végh Alb. tábl. b. czim. 
és jell. HosBzuaBzón : Lokodi Géza. Kőhalmon : Végh 
J6zsef. Medgyesen: dr. Hegyesi Győző, kir. it. tábl. bir. 
CZ. és jell. Nagysinken : dr. Adleff Emil. Segesváron: 
Farkas Gábor. Szent-Ágothán: steinburgi Pildner K. 

Kézdivásárhelyi trvszk. Ein. : Soliom M. ; 
ügy. : Hász J6zsef. - Járbir. Kézdi-VáBárhelyen : 
Antal J. Kovásznán : Száva Jak. Szepsi-Szent.Györ
gyijn: Csia Béla. Na.qy-Ajtán: Körtvélyfáy J6zsef. 

Marosvásárhelyi trvszk. Eln. : dl'. Pozsoni G. 
ügy. : dr. Udvarhelyi Dezső - Járbir. MaroBváa�r
helyt : Hincs M. tábl.·b. cZ. és jell. Nyá1"ád-Szeredán: 
Petrovits Fer. Szászréflenben : Filipek Ferencz. 

Székelyudvarhelyi trvszk. Elnök : dr. Bodolla 
Gábor, ügy. : Révffy Zoltán - Járbir. Székely- Udvar
helyen : Csanádi Z. Oklándon : Máihé Dénes. Székely
Kereaztúron : Péterfy Albert. 
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VII. Nagyváradi kir. itélő tábla. Eln : br. Szent
kereszthy ZBigmond. 

Nagyváradi kir. főügyész : Sztaniszlovszky 
Adolf. 

Aradi trvszk. Ein. dr. Fábián Lajos. ; ügy. 
Szakolczay Lajos. - Járbir. Aradon : Babó Iván. 
Boroajenőn : Papp Takács István. Kisjenőn: Tabajdi S. 
tábl. b. cz. és jell. Nagy-B1dtyiJnban : Seresa Ferencz. 
kir. it. tábl. bir. ez. és jell. Nagyhalmágyon: Frits Laj. 
Pécakán : Szőke Lajos. Radnán : Polgár Béla. Vilá
goaon : Nagy Dezső. 

Gyulai trvszk. EIn.: Novák Kam., curiai bir6i cz. 
és jell.; ügy.: dr. Liszy Vikt.-Járbir. Gyulan : dr. Nagy 
Kálmán. Békésen : dr. Török Bálint. Békéa-Caabán : 
Kiss Kálmán. OroBházán : Sall János kir. it. tábl. bir. 
cz. és j ell. SzarvaBon : Mészáros G. Szeghalmon : 
Kovács Lajos. 

Nagyváradi trvszk. EIn. : Bary J6zsef ; ügy. : 
Baróthy Pál. - Járbir. Nagy- Váradon : (városi) 
Velyáczky Gyula, tábl. b. cZ. és jell. Nagy- Váradon : 
(v:idéki) �assie Pál kir. it. tábl. b. cZ. és jell. Belényeaen: 
Fényes Ak. B81'eltyó-Ujfalun: Hubert Ottó. Élesden: 
dr. Várkonyi Gáb. Magyar-Caéken : I:leemayer Béla. 
Margittán : Már6 István. N.-Szalontrin : dr. Szal"ka, 
Sándor. Székelyhidon : Olasz J6zsef. Tenkén : dr. 
Toperczer Sándor. Vaakohon : Aszalay Sándor. 

VIII. Péosi kir. itél6 tábla : Ein.: Balogh Karoly. 
Péosi kir. foügyész : dr. Felber Arthur. 
Kaposvári trvszk. Eln. : Dorner Zoltán, kir. 

curiai hir. cz. és jell. ; ügy.: Kulin S. - Járbir. KapoB
váron : Szendrődy Dénes. CBurgón : Melicsk6 Mik. 
tábl. b. cZ. és jell. Igalon : Szakall Gyula. Lengyel
tótiban : Kölgyessy Kálmán. Marozalin : Huszár Alad. 
Nagy-Atádon: dr. Kiszely László. SzigetvIIron : Batta 
Béla. Tabon : Pirovich Béla. 

Nagy-kanizsai trvszk. Ein. : Závody Albin 
cur. birói czim. és jell. ; ügy. : dr. Jureczky Iván, -
Járbir. N.-KanizRán : Oszterhuber László, táblabir6i 
czim. és jell. CBáktornyán : Simon Lajos táblabir6i 
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. és J'ell Keszthelyen : dr. Remsey Laj .  Letenyén: CZlm. · 
G ö Orosz Béla. Perlakon: Szab6 . yö� . . 

Pécsi trvszk. EIn. : Hardl S., ugy. : Sá;ospata�! J6 f - Tárbi1·. Péc8en : Deeleva Ignae7.. Dm -zse . ", . G l P '  . d '  . Mam'er Fr. MoháC8on: TornaI yu a . . e?8Vara-
d 

an : S hill Gyula. Sásdon : Göbel Gyula, klr . . lt. tábI. 
br:. ·oz.

e
és jell. Sikl6son : Visy Pál. Szent-Lőrmczen : 

Fodor Ernö. 
l '  k G "  Szekszárdi trvszk. EIn.: H.azs lllSZ y. . �gy. : 

Fischer Imre. - Járbir. Szekszardon, : KI.SS K�ro�y 
tábl. b. ez. és jell. Bonyhádon : OsztrJCh M�h. kIr. It. 
tábl. bir. ez. és jell. Duna-F.oldva?·on :. Bathory G: 
Gyönkön : Biróy Béla tábl. bIr. ez. és Jell. Pak8on . 
S t ét J6zs. Tamásiban : Várady János. z:�: p�"?8onyi kir. itélő tábla : Ein. : dr. Rhorer 
Miklós. 

f n .. ' K I t á Pozsonyi kir, J,ougyesz : ray s v �. 
Aranyos-maroti trvszJc. Eln. : �iII?-0nyl Elem. ; 

ü . :  Kováes·Sebestyén LaJo�. -:: Ja!'bt?> Aranyo8-
M�róton : Patay Lászl6. Kormo�zb?,nyan : l?rdél� G ula. Léván : Cseb\ Pogány Vll'gil. Verebelyen . a; Pr6nay Nándor. Uibányán : Boesek Károly. '

Nyitrai, trvszlc. Ein. : Sándor 0éz� ; ügy. : dr. 
Csernyáns17.ky Aladár. - Járbi�. N,yltran :

, 
Kreg?�� J6zsef. Érsekujvú1'on : dr: S�ranYI Gy., tabi: b�r6

. oz és jell. Gal.qóczon: U:l . Sand or Géza. Mw,van . 
Je'szenszky B. Nagy-T?polc8ányban : .V.ára! J�zsef: 
Privigyén : Tivadar Laszl6. Vag-Sellyen. ch. GaspáI 
Lajos. Szakolczán: dr. H:lInar Gy. �zenlCzen : Panghy 
I náez Vagujhelyen : dr. Kéler Sandor. g 

Puz
'
sonyi trvszk. EIn. : Petöcz Gábor ; ülq" : G1?S 

Ernő. _ Járbir. Pozsonyban : dr. Levatich Kal. , ktr. 
tó.bl. bir. ez. ésjell. Bazinban: dl': Kovács Gy.:��a.
Szerdahelyen : Tnrner Adolf. Galani han : Sehe eI I: 
Malaczkán: dr. Gyul'tsy Kálm. Na,gy-Szombafban , 
FrfLnk6 István. Somorján : T6th LaJOS. . .Rózsahegyi trvszlc. Ein. : .  C�udov?zky Gé:: : ügy. : Belopot6ezky Gyula. - Jm·btr. Rozsahegy . 
Koválik Alajos. Alsó-Knbinban : Homma J6zsef. 
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L.ipt�. Szt-Mikló8 : Jeszen�zky G. Liptó· Ujvá1'on : VItaliS R. tábl. b. ez. és J ell. Náme8ztón : Kudász Endre. Tr8ztenán : KoHár Rezső. Tre-�sén� trvs�le.. Ein. : Hajdu Géza. ; ügy. : �ar�ovleh !van . - Jarbtr. Trencsénben : dr. Martényi Arpad. ?Jaanon : Velesz Ferenez. Bitt8én : Zsarnoviezky Arpád. 08aczán: váraljai Fuhrmann Andor. Il,,?-ván : Disea.:ntini Imre. Puchón : dr. Baán Árpád. Vag-Be8zt81'czen :  Horváth Man6. Z8olllán: Ujjady Béla, táblabir6i ez. és jell. X. Szegedi hir. itélő tábla: Ell'l.: üresedésben. Szegedi kir. f'öifgyész : dr. 'l'raiber Vincze. Jo(a:gy.-bf!'cs�re-k,� t-:vszle. EIn. : Zsiros Lajos, cur.lal blr61 �ZlI� es Jell. ; ügy. : dr. Konyovits Gyorgy. - Jarblr. Nagy-BecBkereken : Alföldy Ede. Módoson : dr. Szeőke Kár., kir it. tábl. bir. ez. és jell. Török-BecBén : Kopasz Ferenez. Nagy-leilcinq,a� trvszk. Ein. : Róth Ger. ; ügy. : Déván Ottó. - Ja1·bw. Nagy-Kikindán : Eidenmüller Ad. Billéden : Gombár Gyula. Nagy-Szt-MikloBon : Juhász József. TÖ1'ök-Kanizsán : dr. Bernáth Gyula. Zsombolyán : Löseh Antn.l. Sza,badlcai trvszle. EIn.: dr. Dekker Gy. ; ügy.: dr. WlOehkler István. - Já1·bir. Szabadkán: Polgár !stván. Bács-Almáson: dr. Hetényi Pál. Baján : MaJor Kár. Topolyán: dr. Mészöly I. Zentán: dr. Mn.esik Szilárd. 
Szegedi trvszle. Ein. : Hamza Géza, ügy. : dr. Szapár József. - Já,·bir. Szegeden : Wéber Ferenez kir. it. tábl. b ez. és jell. Battonyá1't: dr. Simon • ...ll:: kir. it. tábl. bir. ez. és jell. Osongrádon: dr. Henez M. Hódmező- Vá8árhelyen : Zehery Lajos. Makón : dr. Vaszk6 Endre. Nagylakon : Török János. Szente8en : Gaál. S�ngoz:, kir. it. tábl. bir. ez. és jell. U7u�r7 eleT, trvszle. EIn. : CRarsch Dezső ; ügy. : Harsányi Elemér. - Járbir. Ujvidéken : Rehák Fer . kir. it. tábl. bir. ez. és jell. Ó-Becaén: Hetesy Kálmán: Palánkán : Klebovieh Sándo ZBablyán: Gábris Endre. Titelen : Lestyánszky P. kir. it. tábl. bir. ez. és jell. 
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Zombori trvszk. EIn. : dr. Eperjesy Béla. ügy. : 
Popovits Aurél, főügy. hely. ez. és jell. - Járbir. 
Zomborban : Dömötör Pál, tábl. b. ez. és jell. Apa
tinban: dr. Margitay Valér. HóJságon: Pap József. 
Kulán: Lederer Guszt., táblabir. ez. és jell. 

XI. Temesvári kir. itéléi tábla. Eln.: dr. Laszy Józs. 
Temesvári kir. főügyész : dr. Gozsdu Elek ; 

hel1.ettes : dr. Répászky Bela. .' 
J!'ehértemplomi trvszk. Eln. : dr. Virág Béla. 

ügy. : Oszlányi Kornél kir. főügy. hely. ez. es jell. -
Járbir. Fehértemplomban: Ottrubay Józs., kir. it. tábl. 
bir. ez. es jell. Dettán : Porutiu Em. Károlyfalván : 
JaM Zolt. Kubiftban : Raesov Lehel. OraviczaMnya : 
dr. Zemplényi Arpád Emil. Szászkabánya: üresedés
ben. Verseczen : l:'aulovies Istv., tábl. birói cz. 

Karánsebesi trvszk. Eln. : J akabffy Pál ; ügy. : 
Wiedorn Adolf. - Járbir. Karánsebesen: dr. Kovács 
László. Bozovicson : Jakó Imre. Or8ován : dr. Bács
megyei Imre. Teregován : Suszter Géza. 

Lugosi trvszk : Eln. : Vojnics Guidó ; ügy. : 
dr. Loyezel Kálmán. - Járbir. Lugoson : Jusehitz 
Károly, kir. it. tábl. bir. cz. és jell . Bog8ánon : Antal 
Miklós. Fac8efen : dr. Mnntyán István. 

Pancsovai trvszk. Ein. : Stoeker Antal, ügy. : 
dr. Milassin Kálm.-Járbir. Panc8ován: Sipos Kálmán. 
.Alibuná1'on : Szörényi Gy. Antalfalván : dr. Kohányi 
Viktor. Perlaazon : dr. Szabó Lajos. 

Temesvári trvszk. Ein. : Salacz Béla ; ügy. 
dr. Boross Dezső - Járbir. Teme8váron : Hofbauer 
Péter tábl. b. cz. es jell. Buziá8on : dr. Horváth Jenő 
tábl. b. ez. es jell. Osákován : Tomka Laj. Lippán : 
dr. Simonfái,.Emil. Temes-Rékáson: Greesek Ede. Uj
.Aradon : dr. Csáklány Sándor. Vingán : Kövér Ákos. 

Országos művegyészeti intézet. OrRzágos mÜ
vegyész : dr. Felletár Emil. 

Igazságügyi orvosi ta.nács. Elnök : dr. Korányi 
Frigyes. 
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M. k. honvédelmi '}ninis�te'l·iu'}n. 
Honv�delmi miJ;J.iszter : jekel- és margitfalvi Jekelfalussy LaJos, sz. k. v. táborszernagy, 2. o. V. 1>:. r. lvg., Lt. r. lvg. t; ,  SZ3, 0, �, 1- v. b. t. t., a cs. és kIr. 60. gy. ezr. tulajdonosa. !'d�niszteri parancsőrtiszt : (beosztva közvetlen a ml�lszter mellé) felsőkubini és deményfalvi Kubinyi . Gyorgy 2 h. h. e. szds. 0, �. t. A.llamtitk

é
ár : inámi Bolgár Fereucz, v. b. t. t. orsz",ggyül si képviselő. 

Elnöki osztály (közvetlenül az államtitkár alá rendelve) . Űgykö!e : � �iniszterium egész polgári Bz?mélyz.�tének (tIsztvI�elők, altisztek, szolgák. napidíjasok) osszes személYI ügyei. A honvéd főparancsDokságnál. a honvédségi intézeteknél és a menháznál alkal��zott polgári személyzet összes személyi ügyei. A mmIszt?rlUn:h�z érkező beadványok átvétele és kezelése IrántI mtézkedés. Az eredoti le"felsőbb 
?lhatározások megőrzése. A polgári és kato�ai rejtJelkulcs.ok őrzése és kezelése. Az országgyülés és a del�gatlók"tá�gyal�salDál felmerülő ügyek. A miniszte�lUm muko�éséről az 1 897. évi XXXV. törvénycZIkk 5 . . � -a ertelmében az országgyü(és elé terjeszten?ő éVI Jelentés összeállítása. Sajtóügyek. A honvédségl .Rendel�tI Közlöny. szerkesztése és szétküldése. A, honvé?s?gl n?vkönyv polgári részének összeálHtasa.A mIDl�z.terlU� hiv.atalainak elhelyezése, stb. stb. Osz�ályvezető : Ivandal Kamtson Lajos miniszteri tanacsos, O. 0· . I. Csoport : .(1 ., 2., 4., 5. és 1 0 .  osztályok). Csoportfőnök : Hasat Samu vezérőrnagy. a Lt. r. és a 3. oszt. V. k. 1'. lvg t; SZ3 CD � 1 .  osztály. Űgykö

'
re :

' 
A �. "kir. 'honvéd és népfölkelő . hat6sá.gok, parancsnokságok, valamint a koronaőrség reszletes szervezése, katonai kiképzése és az erre vonatkozó törvényjavaslatok szerkesztése. 



358 

A cs. és kir. közös hadsereg és a cs. kir. honvédség 
tisztán katonai és szervezési kérdései ; azok béke 
hadrendjének és elhelyezésének nyilvántartása. A hon· 
védség és népfölkelés ügy' és szolgálati rendje. A hon
védcsapatok állomásváltoztatásának kezdeményezése. 
Az összes vezérkari ügyek. A honvédségi és közös 
hadseregbeli szakképző intézetek és egyéb tiszti 
tanfolyamok összes ügyei. Katonai sportok, (kivéve 
a lovassportot ) 6tb. stb. 

Osztályvezető : Tabajdi Kálmán vez. test. alezredes, 
k. é. k., � , 0, �. . 2. osztály. 'Ügyköre : A honvédségnél szolgálatI 
alkalmazásban álló ,tábornokok, katonaállomanyu 
honvéd törzstisztek, főtisztek, hadapródok (hadapród
jelöltek) és lelkészek összes személyi ügyei. A hon· 
védség és csendőrség Névkönyvének összeállítása, stb. 

Osztályvezető : Török Kálmán 2 1 .  gyal. e.  ezredes, 
3. oszt. V. k. r. h·g. k. é. k., Sza, 0, �. 

4. osztály. 'Ügyköre : A népfölkelés szervezéséből é s  
a népfölkelési törvény végrehajtásából kifolyó ügyek. 
A népfölkelésre vonatkozó szolgálati utasítások ki
dolgozása, kiadása és nyilvántartása. A népfölkelésre 
kötelezettell összes nyilvántartási ügyei. N épfölkélési 
hatóságok és nyilvántartóságok elhelyezése, szolgá
lata és ügyvitele és az ott alkalmazott tisztek é s  
legénység összes személyi ügyei. A népfölkelés 
összes mozgósitási ügyei. 

Osztályvezető : barancsi Józsa Győző 24 gy. ezred-
beli ezredes. é> ,,,SZ2, 0, �. . , 5. osztály. Ugyköre : A honvéd helyőrségi- es 
csapatkórházak, valamint gyengélkedő házak szer
vezése ; egyáltalában a honvéd egészségügyet é� 
gyógyszerészetet érintő összes kérdések. Az orVOSi 
szaktudományba vágó összes ügyek. A honvéd egész
ségügyre, továbbá a honvédorvosok, gyógyszerügyi
tisztviselők és egyéb egészségügyi személyzetre vo
natkozó szabályok és utasitások kidolgozása. A m. 
kir. honvédség egészségügyi viszonyairól szóló .sta
tisztikának összeállitása. Egészségügyi rendől'l és 
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közegészségügyi tárgyalások stb. Osztályvezető': 
Dr. Kepe8 Gyula, vezértörzsorvos, F. J. r. t. k., 
3. oszt. V. k. r. lvg., � , @, 0, �. . 1 0. osztály. 'Ügyköre : A m07.gosítási ügyek álta
lában. Az alapvető tárgyalások vitele a közös hadügy
miniszterrel és egyéb központi hatóságokkal mozgó
sitási ügyekben, valamint az egységes összműködés 
érdekében szükséges kezdeményezés és véleménye
zés. A honvédségi és járási mozgósitási utasitások, 
nyomtatványok, továbbá egyéb titkos könyvek és 
segédletek tartalék példányainak megőrzése, kezelése 
és nyilvántartása. A titkos leltárak rovancsolása. 

Osztályvezető : Nagy Pálv.test.alezr. k.é.k.,Szs,0,�. 
II. Csoport. (3., 1 1 .  és 1 2. osztály). 
Csoportfőnök : Szurmay Sándo?' vezérkari testület-

beli ezredes, 3.  o. V. k. r. lvg., k. é .  k., �, SzS, 0, �. 
3. osztály. 'Ügyköre : Az összes honvéd-legénység 

kiegészítése, nyilvántartása, állománykezelése, állo
mánykiegyenlítése, létszám felett való vezetése. kü
lönleges szolgálatokra való beosztása, vezénylése a. 
közös hadseregbeli szaktanfolyamokba, a legénységi 
egyének összes s7.emélyi és katonai szolgálati ügyei, 
ideértve az őrségekre vonatkozó nem elvi jelentőségü 
ügyeket is. (A lovassági legénységnek különleges 
szolgálatokra való beosztása, vezénylése a közös had
seregbeli �zaktanfolyamokba és összes katonai szol
gálati ügyei a 12. osztály ügykörébe tartoznak), stb. 

Osztályvezető : Baitz Józse! ezredes, F. J. r. t. k., 
k. é .  k., �, SZB, O. �. 

1 1 . osztály. 'Ügyköre : A honvéd nevelő· és képző
intézetek szervezése, valamint vezotéso katonai, 
nevelésügyi, tudományos és gazdászati tekintetben. 
A tankönyvek és tansegédletekről való előgondos
kodás, ezek kiadása és nyilvántartása. stb. 

Osztályvezető : Sohnetzer Fe1'enoz vezérkari tes
tületbeli őrnagy, �, 0, �. 

1 2. o&ztály. Űgyköre : A honvédség lóügyei. 
A kincstári lovakkal ellátott összes honvédtestek 
(intézetek) lóállományának nyilvántartása és kiegé-
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szítése. Lóügyi szabályzat, továbbá az állatorvosokra, 
oyógykovácsokra, valamint a patkolásra vonatkozó :zabályzatok, utasítások, illetve �zervi határozvá
ny ok kidolgozása. A lóegéRzségügy . Allatorvos-rendőri 
ügyek. Patkolás . A mozgósítás esetén felavatandó 
lovak elosztásához szükséges adatok szolgáltatása. 
Az állatorvosok, gyógy- és patkoló-kovácsok, az 
állatorvos egy éves önkéntesek kiképzése, összes 
személyi, valamint katonai szolgálati ügyei. A tar
talékos honvéd állotorvosok tényleges szolgálata és 
szolgálati gyakorlata. A honvédség és a népfölkelés 
összes vonatügyei. 

Osztályvezető : EIege.diis Pál 1 .  honv. h. e. őrnagy, 
k. é. k., Szs, 0, �. 

III. Csoport. (6., 7., 8., 9. és 13. osztályok.) Csoport
főnök : Fogarasi Tamássy Arpád vezérkari testület
beli ezr. 3. oszt. V. k. r. lvg., k. é. k. Ö , @, Sz" 0, 0, �· 

6. osztály. Ügy köre : A honvédcsapatok és inté
zetek illetményügyeinek tárgyalása (kivéve a honvéd 
szakképző intézeteknek és egyéb tiszti tanfolyamok
nak a tanügyi vezetéssel kapcsolatos, továbbá a 
honvéd nevelő- és képző intézetek illetményügyeit). 
Az illetékszabályzat L, II. és III. rész szerkesztése, 
kiegészítése, illetve módosítása. Az állami számvevő
székkel a honvédelmi tárcza ellátási ügyeire vonat
kozólacr folytatandó tárgyalások. A kezelő tisztek és 
kezelő b tiszthelyetesek személyi ügyei. A m, kir. 
honvéd tiszti özvegyek és árvák segélyellátási inté
zetének ügyei, Az összes honvéd tisztek, tisztviselők 
és legénység részére előlegeknek, illetve segélyeknek 
és j utalmazásoknak utalványozása stb. Osztályvezető: 
B01'a Jenő 1. oszt. főhadbiztos, F. J. r. lvg., 0, �· 

7. osztály : Ügy köre: A honvéd központi ruhatár 
és központi fegyvertárra vonatkozó szervi határoz
ványok és szolgálati utasítások továbbá a ruházat, 
fölszerelés, fegyverzet, és lőszer, nemkülönben az 
ágynemüek kezelése és elszámolására vonatkozó uta· 
sítások szerkesztése, Az öltözeti és fölszerelési szabály-

. zat szerkesztésére, módosítására stb. vonatkozó összes 
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ügyek, továbbá a ruházl1ti és fölszorelési czjkkek le- . �rásának szerkesztése (a honvéd nevelő- és képző- • 

lDt�zetek hason ügyeinek kivételével) stb. Csendőr
Ségl fegyverzet és lőszer· ügyek. Osztályveztő: Dr. 
Ember J6zsef. 2. oszt. főhadbiztos, 0, �. 

.8. osztály. Ugy köre : A honvéd hadbiztossági szol
galat szervezése és az ezen szolgálatra vonatkozó, 
a szervezetet, a szolgálati viszonyt, ti hatáskört és 
az ügykozolést órintő ügyek. A hadbiztossági szol
gálat körébe tartozó mindazon szabályzatok és uta
sítások szerkeszté��, a me�ye� a gazdászati igazgatás 
vezetése szempontJab61 szliksegesek. (A ruházat-, fel
szerelés, fegyverzet, 

,
lőszer, vonatanyag és ágynemü

e�re v�n�tkoz6 . uta �ltá�ok stb. kivételével). A had
blztossagl kar tlsztvlselőmek személyi ügyei. A hon
védség élelmezési ügye. A honvédség élelmezésére 
vonatkozó szabályzatok és utasítások szerkesztése 
st�: A ho?védség ter.mény- és anyagjárandósági 
sz ukségletelllek, valammt azok fuvarozásának bizto
sítása. Osztályvezető: Megay Oszkár, 2. oszt. főhad
biztos, Ö , @, 0, �. 

fl: osztály. Űgyköre: A honvédségi magasépítke
ZéSI szolgál at szervezése, a vonatkozó u tasitások szer
kesztése és nyilvántartása. A honvédséghez szolgá
lattételre beosztott katonai építészeti mérnökök és 
segédszemélyzet személyi ügyei. - A honvédség 
tartalékában levő építészeti mérnökök és segéd-
8zemélyzet nyilvántartása, hadl'endi beosztása és a 
mozgositás esetére felmentetteknek nyilvántartása. 
Az építészmérnöki tanfolyam hallgatására vezény
lendő tisztek kiszemelése és felvételi vizsgája. A hon
�éd c�apatok és i�t�zetek elhelyezését érintő építési 
�s épuletfentartásl ugyek. A honvédségi laktanyák, 
Hodak, kórházak és raktárak berendezési tárgyakra 
vonatkozó leltári számadások. (A honvéd nevelő- és 
képző-intézetek összes ily ügyeinek kivételével). 
A honvédségi elhelyezési ügyeknek tárgyalása az 
állami számvevőszékkel stb. Osztályvezető: . . , 

. . . . . . . . . . . . . . 
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13. osztály. Ügyköre : A pénzkezelési kimutatások 
és a zárszámadás szerkesztése. A honvédség szám
vitel ügyét érintő tárgyalások, kivéve a számfejtési 
(érvényesítési) tétítések elI-en beadott föleb bez�sek 
és kegyelmi ügyek fölötti hatál'ozathozatal, tovabbá 
a honvéd számviteire vonatkozó szabályzatok és 
utasítások szerkesztése, stb. Osztályvezető : Bőhm 
Péter 1 .  oszt. főhadbiztos F. J. r. lvg., @, 0, 0, �. 

Csoporton kívül. 
Közvetlenül az úllamtitkár t;llú rendelve. 

( 15. IÍs 16. osztály.) 

H í. osztály. Ügyköre : A honvéd (katonai) bün
tető igazságszolgáltatásra, a honvéd-biróságok szerve
zetére, a fegyelmi és becsületügyekre vonatkozó 
törvények, szabályok, rendeletek stb. szerkesztése. 
A honvéd had birói tisztikarra (gyakornokokra, 
hadbirói gyakorlatra bocsátott egyénekre) vonat
kozó utasítások stb. kidolgozása. A honvédhadbirói 
személyzet minden személyi ügye, a személyzet 
nyilvántartása és minősítvényi táblázatainak meg
őrzése, stb. Osztályvezető : Pap Kálmán, tábornok
hadbiró, F. J. r. t. k., 0, �. 

16. osztály. Ügyköre : A csendőr tö�zs- és főtiszte� 
mindennemű személyi ügyei, úgymmt : a) a ,tISZtI 
kinevezésekre s czímbeh rendfokozatok adomanyo
zására vonatkozó fels.égfelterjesztések tervezetének 
szerkesztése ; bj felülvizsgálati, nyugdíjazási és kegy
díj-ügyek ; c) tiszti, valamint a legénységi léts,zám
hoz tartozó csendőrségi egyének kitüntetése és Jutal
mazása iránti előterjesztések ; dj a csendőrtisztek, 
hadapródok és számvivők minősitvényi táblázatai
nak megőrzése, valamint ezek időnkinti kiegészítésére 
vonatkozó intézkedések ; ej a csendőrhadapródok és 
tiszthelyettesek kinevezése iránti előterjesztések ; f) 
csendőrtisztek és hadapródok beosztása, áthelyezése 
és vezénylése ; g) szabadságolások ; h) tiszti rend-
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f�kozatról való lemondások ; ij szolgálaton kívüli' 
vIszonyba való helyezések ; j j csendőrség kötelé
kéből való elbocBátás ; k) rangmeghatározások ; l) tisz
tek és legén'ység szolgálati idejének megállapítására. 
vonatkozó targyalások ; m) polgári államhivatalba. 
való átlépések. - A csendőrtisztek és hadapródok 
rangsorozati és ?eo�ztási lajstromának nyilvántar
tása. A csendőrtIsztI állomány kiegészítési ügyei. 
N�messég és előnevek. Személyi és sebesülési pót
díJak. A csendőrség legénységi és lóállományának 
rendszeresitése, kiegészítése és nyilvántartása. A csen
dőrlegé,nysé!5 .. sza�adságolási. felülvizsgáltatási és 
nyugdíJazásI ugye I. A csendőrlegénység közigazga
tás� ��on :való eltávolítása. A csendőrlegénység nősü
lésI �gyel. Csendőregyéneket illető alapítványok 
adomanyozása. Elmebeteg csendőrségi egyének elbe
lye�ése. Külföldre szóló útlevelek megszerzése csendőr
ségI egyének részére. Csendőrségi egyének névváltoz
tatására vonatkozó ügyek. A csendőrség tisztjei és 
legénységének katonai szolgálati jellel való ellátása. !>-- csendőrség szolgálata és szakszerii kiképzése iránti 
mtézkedések, valamint a csendőrségi szolgálati köny
vek, szabályok és utasítások kidolgozása. A csendőr
ség öltözetei és felszerelési ügyei. A csendőrség szerve
zésére vonatkozó összes munkálatok ; továbbá a csend
őr�e��letek területi , beosztása, A csendőrség mozgó
sí�a,sI ugyel. A tábOrI csendőrség ügyei. A csendőrségi 
reJtJelkulcsok kezelése és őrzése (lásd elnöki osztály 
ügykörének 6. pontját). A csendőrségre vonatkoz6 
statis�tikai �datok gyűjtése. A csendőrségre vonat
koz? IdőszakI boadványok lajstromának összeállítása. A, kiutalt költségvetési hányad kezelése és nyilvántar
ta:sa a fennálló szabályok szerint; az osztály ügyköréből 
kIfolyó költségvetési előirányzatra való javaslattétel. 

Osztályvezető : Körner Károly, csendőr-őrnagy 
F. J. r. lvg., t3 ,  0, �. • 

Beosztva : Nyi8ztor Sándor, csendőr-százados, k. é. k. 
A ,  ep, �. Mészáro8 Jáno8, csendőr-száz., 0, �. Lázár 
.reno, csendőr-százados, 0, �, Zelkó Henl'ik, csendőr-
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főhadnagy, 0, �, Raschel Lambert, csendőr·főhad· 
"Ilagy 0, �, és Hein György, csendőrhadnagy· szám· 
vivő, Sz" 0, �. , tPö " k  IV. csoport ( 18. és 19. osztaly). Csopor l ' no : 
Szentgyö1'gyi LfX-jo8, min. tan., Lt: r. lvg., 0, .0· 

18. osztály. Ugy köre : A véderőre és a� uJoncz· 
jutalékok megajánlására vonatkozó törvén:YJavaslatok 
iránti tárgyalások, azoknak szerkesztése, mdokol�sa, 
.értelmezése és módosítása. A védtörvény végrehaJtá
sára vonatkozó utasítás szerkesztése, értelmezése, 
módosítása és kiegészítése, stb. Osztályvezető : dr. 
hidasnémeti F�rdinándy Gejz�, osztál�tanácsos, 0· 

19. osztály. Űgyköre : Az uJonc�ál�itas (fősorozás, 
felülvizsgálatok) er�dményéről szó�o kiI�l.Utatáso� ada· 
tainak megvizsgálasa és ezzel osszefüggő �mden 
intézkedés ; az ujonczállítás er�dményének Idős,za. 
konkinti kimutatása. Az ujonczklvetés és számbavetel 
�lőkészítése iránti intézked�s, stb. O.sztá�y:,ezető : 
-dr. altorjai Csoboth Simon, mm. tan. (czlm. es Jel.) .�. 

V. csoport (1 7 .  és 20. osztály). Cs�portfőnok : 
Dr. Meliehár Kálmán, min. tan. (czím és Jel.) 3. oszt. 
V. k. r. és F. J . . !' lvg., 0. . . .. . 

1 7 .  osztály. Ugy köre : A kivételes. nősulésl enge· 
-délyek iránti folyamodványoknak elmtézése, a �éd. 
törvény 50. §·a alapján. Osztályvezető : Santa 
Jeromos, osztály tanácsos, 0· . 

20. osztály. Űgyköre : A kiszolgált altl�ztek alkalo 
mazásáról szóló 1873. évi II. törvény�zlkk ,:égre. 
hajtása. A polgári szolgálatba átlépő Igazolvanyos 
:altisztek nyugdíjbeszámítá�i üg�ei. A hosszasa� 
(legalább hat évig) Bzolgalt altiszteknek polgárI 
alkalmazásba való elhelyezése. A hadsereg és , a 
honvédség lószükségletének fedezéséről �ozgósítas 
esetében szóló 1 873. évi XX. törvénycZ1kk végre· 
hajtása. A közös hadseregbeli katonai karhatalmak 
kirendelése folytán felmerült költség?k m�gtéritése 
iránt inté kedések. A hadi szolgáltatasok blZto�it,ása: 
és ezek, valamint a hadi károk me�téritése lf�ntl 
ntézködések. A járművek (motorkocsIk, automobIlok 
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stb.) összeirása és nyilvántartása iránti intézkedések� 
Osztályvezető : Payr Vilmos, min. tan. (czím és jell.). 
3. oszt. V. k. r. és F. J. r. lvg., 0. 

VI. csoport (21 .  és 25. osztály). Csoportfőnök : 
Bzékelyföldv. Szilágyi Emil, min. tan., 3. o. V. k. r. 
lvg., 0, 0· .. 

21. osztály. Ugy köre : A hadkötelezettség ellen 
elkövetett visszaélések iránti intézkedések, stb. Osz· 
tályvezető : dr. Szendrei János, osztály tanácsos, F. J. r. 
lvg. , 0, 0· .. 

25. osztály. Ugyköre : A nem tényleges állományn 
hadseregbeli és honvéd egyéneknek a polgári ható· 
ságoknál teljesítendő nyilvántartása és az ezen 
nyilvántartással összefüggésben levő mindennemü 
ügyek, különösen a nyilvántartási munkálatok feletti 
felügyelet és ellenőrzés. A honvéd ellenőrzési szem
lékre vonatkozó utazási és működési tervezeteknek 
felülbirálása. Uj ellenőrzési szemlehelyek felállítása� 
A behivójegyek kezelése és kézbesítése általában. 
valamint az e körüli szabálytalanságok következté· 
ben szükséges intézkedések, stb. Osztályvezető : 
szeredi Vajkay Rezső, osztály tanácsos (cz . és j.) O, 0. VII. csoport (22. és 24. osztály). Csoportfőnök : 
Láner Gyula, miniszteri tanácsos, Lt. r. lvg., 0. 

22. osztály. Ugy köre : A családfentartók és az 
öröklött mezei gazdaságok tulajdonosainak (birtoko· 
sainak) kedvezményes ügyei. Pótlegények kiállitásá· 
na.k elrendelése : af a családfentartó gyanánt és b} 
öröklött mezei gazdaság tulajdonosa (birtokosa} 
gyanánt a póttartalékba tÖl·tént áthelyezés ; ej a 
felülvizsgálat utján történt elbocsátás, esetleg áthelye
zés ; d) eskór vagy elmebetegség miatt felülvizsgá
lat nélkül történt elbocsátás és e) elhalálozás eseté
ben. A kivételes nősülési engedélyek iránti folya
modványoknak elintézése, a védtörvény 50. §-a. 
alapján. A miniszteriumba beérkező és a többi osz· 
tályokba kiosztott horvát szövegü beadványoknak 
magyar· valamint a horvát nyelven is kiada.nd� 
kiadványoknak horvát nyelvre fordítása, a szükség· 
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bez képest. A honvédségi .Rendeleti Közlöny. -nek 
horvátra fordítása, összeállítása és kezelése. Osztály
"Vezető : Sch-weitze":. Károly, ministeri oszt. tanácsos 0. 

24. osztály. Ugy köre : A m. kir. honvédelmi 
miniszter felügyelete alá tartozó alapítványokra 
vonatkozó összes ügyek, kivéve alapítványi helyek 
.ndományozását csendőr egyének részére. Közös 
hadseregbeli nevelő- és képző·intézeteknek Magyar
-ország területén való felállítására és elhelyezésére 
vonatkozó tárgyalások és intézkedések. Pályázat 
hirdetése a honvéd nevelő- és képző·intézeteknél 
rendszeresített helyekre ; az ezen helyekre való 
kijelölések, ezen kijelöléseknek az erre szervezett 
hizottságban való előadása és az ezzel kapcsolatos 
ügyek, beleértve a felvételi vizsgára való behivást, 
valamint a felvételi vizsgák alkalmával e tekintet
ben felmerülő intézkedéseket is. Közreműködés a 
m. kir. honvéd nevelő- és képző-intézetekben benn
levő növendékek részére alapítványos helyek ado
mányozásánál. (A 1 1 .  osztálylyal egyetértőleg), stb. 
Osztályvezető : Jaczkó Manó, osztály tanácsos, 0, 0. 

VIII. csoport (23. és 26. osztály). Csoportfőnök : 
tapolylucskai és kükemezei Bánó Zoltán, miniszteri 
tanácsos, 'f, 0 ... 

23. osztály. Ugyköre : A családfentartók kedvez
ményes ügyei. Ellenőrzési eljárás (czimigazolás) a 
családfentartókra nézve. Pótlegények kiállításának 
.elrendelése a családi tekintetek alapján a póttarta.
lékba történt áthelyezés eseteiben. A csendőrség 
kötelékébe tartozó egyéneknek méltánylást érdemlő 
családi viszonyok fenforgása csctán való elbocsátása. 
Oszályvezető : b()rosjenői Boros8 Béla, oszt. tan., 0. 

26. osztály. Ugyköre : A távollevők és teljesen 
ismeretlenek puhatolása iránti intézkedések a fősoro
zás eredményéről szóló B) kimutatások alapján. 
A közigazgatási hatóságok e részbeli működésének 
felügyelete. A 15 év óta távollevők számának nyil
vántartása és az elsőfoku hadkiegészitési hatóságok 
nyilvántartása között mutatkozó eltérések felderítése 
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és az e�ek m,egszüntetés� iránti intézkedések. A papok ' (papnovendekek és papJelöltek), a tanítók (képezdei növ.en?é�ek és t�nitójelöltek) kedvezményes ügyei. Az o�oklott mezeI gazdaságok tulajdonosainak (birtokosamak) ked vezményes ügyei. Oszt. ·vezető : dr. Eger József, osztály tanácsos 0. 
IX. csoport (27. osztály). Csoportfőnök : Szohner 

A ntal, miniszteri tanácsos, 0, 0. 
27. osztály. Ugy köre : A más világrészekben tar

tózkodó magyar honosságu állításkötelesek tartózkodási helyeinek kipuhatolása, ottani megvizsgál
.tatása, vagy hazautasíttatása, továbbá az illetékes sorozójáráson kivül állíttatása utóállíttatása felülvizsgálata és kezeltetése iránti i�tézkedések, v�lamint 
?gyanazoknak a védtöryény 33. és l'l4. §§ .ai alapján 
Igényelhető kedvezményes ügyei, akár a véd köteles 
maga, akár gyámolítást igénylő családtagjai tartóz
kodnak, más világrészben. Osztályvezetll : dr. Orlai 
Antal. osztály tanácsos, 0), 0. 

Honvédszámvevö8eg. Ideiglenes főnök : Szaák Pál 
2. oszt. főszámtanácsos, 0, 0, �. 

' 

Segédhivatalok. Főigazgatók : V ánya Henrik ® 
Szl, 0, '!), �, és König Kdroly (cz. és jell.), 0, ®: 

Magyar kiT. közigazgatási M/l'óság. 

Elnök : Wla8its Gy�tla, Y. b. t. t . 

J,nagyar kir. állami szá'tnvevőszék. 
Elnök : nagyrák6i és kelemenfalvai Rakovszky 

István, v. b. t. t., 'f. 

II or1Hít-szl avon-dalrnát m·SZárIO.'l 
km·mány. 

Bán : Bá1'ó Rauch Pál, v. b. t. t. 
Belügyi osztályvezető : Czernkovich Miklós. 
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HOl'vát-Szlavono1'szág közigazgatási 
beosztása. 

L Belovár-Kőrösmegye : Belovár (megyeRzékhely), 
Kaproncza és Kőrös várowkkal. 

II. Lika-Krbavamegye : Goszpics (megyeszékhely) 
és Zengg városokkal. 

III. Modrns-Fiumewegye : Ogulin (megyeszékhely) 
és Buccari városokkal. 

IV. Pozsegamegye : Pozsega (megyeszékhely) és 
Bród városokkal. 

V. Szerémmegye : Yukovár (megyeszékhely), Kar
lócza, Mitrovicza, Pétervárad és Zimony váro
sokkal. 

VI. Varasdmegye : Varasd (megyeszékhely ) várossa.l. 
VII. Verőczemegye : Eszék (megyeszékhely) várossal. 

VIII. Zágrábmegye : Zágráb (megyeszékhely), Károly· 
vároA. Petrinja és Sziszek városokkal. 

/ 

, -

H I R DE T E S E K. 




