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ben betöréses lopásnak, ynlamint 1 ~ rendbeli lopás 
kisérle.tének és 54 rendbeli orgazdaságnak kiderité
séné! járőrvezetőjét odaad ó buzgalommal és körül
tekintés~el támogatta. 

Kús Gyula csendőr, a folyó évben több örskörlet 
terruetén garáz~lálkodott betörőnek elfogt sa és 393 
6rán át folytatott nyomozás során 41 rendbeli, rész
ben betöréses lopásnak. valamint 1~ rendbeli lopás 
kisérletének kiderítésPllél júrőrvezetőjét odaad6 buz
galommal és körültekintéssel támoga.tta. 
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Vegyes közlemények. 

CsendŐ1'kézben. 

Irta: Barényi Ferencz csendőrfőhadnagy. 

r. 
Gombos Pistát, a falu legdaliásabb legényét el

,itták katonának. Szőke fején hetykén ül a piros 
katonasapka. Bütlzkén, örömtől sugárzó arczczal 
bucsuzik a falubeliektől, hiszen régi forró ,"ágya 
beteljesedett: a király katonája lett. De öröme el
áll, büszkesége megvujik, a mint egy kis muskátlis 
ablakh oz ér. 

- Zsuzsa! 
- lilit akarsz? 
Mosolygó arczu, barnahaju leányfej kandikál ki 

a muskátlik közül. 
- Bucsuzni jöttem, Zsuzsa ... 
- Hát aztán? 
- Nincs szavad hozzám? 
.- Mi volna? 
A leány kál"{]ően nézett a legényre, ki zavartan 

babrált a muskátlilevéllel. 
- Zsuzsa, mondanék yalamit ? 
- Nos? 
- De nem merem, hátha kinevetsz ... 
- Gondolod? Akkor jobb lesz, ha hallgatsz róla. 
- L6.sd, Zsuzsu, miért beBzél~z igy nlem .. . 

hiszen tudod, bár nem mondtam meg soha, tudod .. . 
hog~· . .. szeretlek .. _ 

Diadalmasan s talán gunyosan is ne,etett a leány 
szeme, de a legény csak folytatta: 

- Szeretlek és szeretni foglak mindig. Csak el
mulik valahogy uz a három esztendő s akkor ... 
eljövök érted. Jó lesz, Zsuzsa? 
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Kaczagva intett igent a leány s megfogta a feléje 
nyujtott kezet. Érintésére a legény arczába szökött 
a vér s keze remegett a leány kezében. 

- Zsuzsa, csak még egyet kérnék. 
- Mit? 
- Adj egy csókot. 
S mert bizott benne, hogy meg is kapja, egészen 

odahajlott a7, ablakhoz, ugy, hogy a leány fejét 
szinte érintette. De Zsuzsi hirtolen kivonta kezét a 
legény kezéből s pirban égő arczczal, mosolyogva 
sugta: 
. - Majd három esztendő mulva. 

És eltünt a piros muskátlik között. 
A legényegyideig vágyakozva nézett az ablakra, 

aztán sapkáját félrecsapva, lassan megindult haza
felé, utközben önmagával beszélgetve: "Három esz
tendő muha máskép lesz .• 

Pedig nem ugy lett. 
Mikor három esztendő mulva hazakerült, más

képen talált mindent, mint a hogy azt képzeletében 
kigondolta. 

Egészen másképen. 
J oób Zsuzsa akkor már egy év óta a Biró Jancsi 

felesége volt. Gombos Pistát elfogta a bubánat; el 
sem ment Zsuzsáékhoz, a falut is otthagyta. Nem 
is tudták, hova ment. Egyesek azt beszélték, hogy 
beállt csendőrnek. 

II. 
Biróék házában nagy a szomoruság; meghalt az 

öreg Biró szemefénye, bü,zkesége, Jancsi na. A csűr
ben találták, összegémberedve, eltorzult arczczal; 
nyaka körül borsó nagyságu bemélyedések huzódtak 
egy vonalban: valami kalárisfélével fojtották meg. 

Joób Zsnzsa ott guggol holt ura mellett. Szép 
teste meg megremeg a csukló zokogást ól, fekete 
szeméből egymásután peregnek a könnyek hófehér 
arczára. 

Az ör~g Biró a felesége mellett ül a lóczán s 
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értelmetlenül bámul maga elé; bágyadt tekintetü 
szeme száraz, nem könnyezik, pedig sirni szeretne. 
Felesége reszkető kéz,.el szorongatja a keszkenőj ét, 
s hol az egyik, hol a másik szeméhez emeli, közben 
gépiesen imádságot mormol. 

A csűr körül kiváncsi bámészkodók halkan beszél
getnek. 

- Jönnek a csendőrök, - szól az öreg Biró. 
Mind kinéznek az udvarra, a hol felcsillant a fényes 
szurony s feltünt a libegő kakastoll. Zsuzsa, a mint 
megpillantotta a csendőröket, zokogva borul holt 
UTa tetemóre. 

- Adjon Isten, Biró uram! - köszöntenek a 
csendőrök. 

Az csak bólint egyet ősz fejével s fénytelen tekin
tete mereven tapad a csendőrökre, mintba kérdőre 
vonn á őket, hogy miért is jönnek ilyenkor a házába. 

A csendőrök nem szólnak. Az örsvezető forró 
pillantást vet a szép özvegyre, aztán a holttestet 
vizsgálja. Rutató szeme észreveszi a halott nyakán 
levő nyomokat, megtapogatja, körülnéz s tekintete 
ismét az özvegyre téved, ki gyöngyös-szemü ol
vasóját idegesen egyik ujjáról a másikra csavar
gatja. Az örsvezető merően néz az olvasóra, s hír
telen megvillan a szeme. 

- Zsuzsa, miért ölted meg az uradat? 
Az asszony felugrik, fekete szeme haragosan vil

lámlik az örsvezetőre, de ennek éles, szuró tekin
tetén megtörik. Szemét félénken lesüti s a földre 
rogyva, szakadozott hangon, sirástól fuldokolva, 
vallja: 

- Mel't ... mert ... hütlen lett hozzám ... ki
kezdett mással. em is tudom, hogy tudtam ezt 
megcselekedni. Mikor megtudtam, hogy megcsalt ... 
mikor itt alulit a szénán.,. harag, gyűlölet bujt a 
szivembe . .. odalop ,· ztam hozzá... az olvasót a 
nyaka köré fontam . .. behuny tam a szemem ... 
aztán összeszoritottam, a hogy csa k birtam . .. sz 0-

ritottam ... a mig ... a mig megfnlt ... 
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Az öregeknek elállt a lélekzetük, mikor ZSllzsa 
vallomását hallották. Hol ránéztek, hol egymásra, 
közben tagadva csóválták a fejüket, meglátszott 
rajtuk, hogy nem tudjá.k elhinni. 

Megcsörrent valami. Az örsvezető kivette a táská
jából a lánczos bilinoset s odatartotta az asszony elé. 

- Add ide a kezed, Zsuzsa. 
Az asszony zokogva engedelmeskedett. Mikor az 

örsvezető szép karcsu kezére rálakatolta a bilincset, 
a szemébe nézett: 

- Más karperecz való a te kezedre. Zsuzsa ... 
pedig csak rajtad állt. Ismersz·e még, Zsuzsa? 

Az asszony fürkésző szemmel mérte végig az örs
vezetőt s tagadólag rázta a fejét. 

- Hát a. Gombos Pistára már nem emlékszel? 
Joób Zsuzsa csodálkozással vegyes félelemmel 

nézett az örsvezetöre, ma.jd sirva kezébe akarta te
metni arczát, de a bilincs nem engedte. 

- Menjünk. - Szólt az örsvezető és Zsuzsa sirva 
elindult a csendőrök előtt. A merre mentek, kiváncsi 
fejek kandikáltak ki a kapuk alól. Néhol csodál
kozva, néhol sajnálkozva hangzott fel egyesek ajkán: 

Ni, Zsuzsát viszik a csendőrök. 

A. II avasok között. 

Ida: Barényi Ferencz csendőrfőhadnagy. 

Timis Gyorgye á Sofron, fiával, Grigorml benn 
volt a városban a vásáron. A fekete éjszakáhan a 
keményre fagyott havon megelégedetton ballag tak 
hazafelé. A ma eladott két ökör ára, egy 11lszkos 
keszkenőbe kötött bankócsomó, ott volt az öreg 
ujjasának a zsebében. Szótlanul haladtak egy darabig, 
mikor a Grigor meg szólalt. 

- Apám, hol az a pénz? 
- Itt van az ujjasom zsebében. 
- Hallja, ne tartsa ott, mert még kivess2it; mikor 
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'a pipáját kihuzza. Jobb lesz, adj<t ide nekem. Ide 
teszem a tüszőmbe. 

Az öreg megállt és kevés go?dolkodás utáI?- ki
kotOl'ászta a zsebéből a féltett kIncset s odanyuJtotta 
a fiának. 

- De vigyázz rá I 
Grigor a nagy pénzhez méltó megilletődéssel át

vette a csomóba kötött keszkenőt s alapos próbál
gatt.s után tüszőjének legelrejtettebb zugában biz
tositotta. 

Tovább mentek. Gondtalanul, vidáman tárgyalták 
a jó vásárt, 8 megelégedéssel konstatálták, hogy 
ezzel egész télre ol lesznek látva, nem lesz gondjuk 
semmire sem. 

Szemük előtt lassacskán kibontakoztak egy kis 
hegyi falu kusza körvonalai. A sok össze· vissza á~ló, 
fekote kis kunyhó ugy festett a hegy fehér han1n, 
mint egy rendetlenül legelésző gulya. Az öreg 
káromkodott. 

- Hajnal lesz, mire h~zaé~ünk. . 
Mindketten meggyorsltottak hosszu lépteIket. 

A mint a faluba vezető kőhidon átmentek, a sötét
ből hirtelen előugrik egy gu bás, hosszu ember s 
fejszével nagyot csap az öreg fejére. A fiu látva, 
hogy apja szótlanul összeesett, ész nélkül futásnak 
eredt. Fogai vaczogtak, ereiben mogdermedt a vér, 
mig a hóbuczkákba meg-megb.otolva, uamotlott 
tovább. Menekülni és megmentem a pénzt. Csak ez 
a gondolat uralta megré,mült agyát. A, min~ a 
csöndes élettelen faluba ert, s a kunyhok gorba 
során t~tován vécrig nézett, egyszerre öröm fogta 
el: az egyik kun~hón eg~ ~ilágos ablakot pillantott 
meg, mely mint almos plslako}ó szelll nézet.t bele 
a rémes éjszakába. GondoIkodas ~élkul ~enYltott a 
kunyhó kis ajtaján. Egy elaludm készulő mécses 
halvál1y fénye reszketett odabenn. A keme~cze ~el
lett egy öreg asszony tengerIt morzsolt s kI,'áncslan 
nézptt rt belépő Grigorra, ki kérdést Ael;ll vá1'.,:a, 
fuldokló hangon sirta el az ő szomoru lustónlÍJst, 

17* 
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es megkérte, hogy rpggelig adjon neki szállást. Az 
as,zony biczczentett a fejével s azt mondt a : 

- Feküdj oda a kuptyorra a két fiamhcz. Lesz 
még neked iR helyed. 

Grigor valami köszönő szavakat motyogott s a 
köralaku kemencze fekvőhelyül szolgáló nyulvá
nyára, a kuptyorra feküdt a fiuk mellé. Ezek sem 
voltak idősebhek 18 évesnél ; ép olyan siheder 
kamaszok, mint Grigur. Mind a kettő mélyen aludt. 

Grigor - bár szemét behuny ta - nem tudott 
aludni. Az ijed~égből alig felncsudott agya most 
szegényapjával foglalkozott. Hátha nem halt meg? 
Hátha csak megsebesült, s most megfagy odakünn. 
Mégis meg kellett volna nézni. Már el is határozta, 
110gy kimegy, de gyávasága hirtelen fellobbant gyer
meki szeretetén megint urrá lett. 

A mint igy tépelődött, kinyilt a kunyhóajtó s be
jött egy gubás paraszt, a házigazda. Grigor szeme 
nem tudta j "l kivenni árnyékban álló hosszu alakját. 

Gubáját mérgesen a földre vetette, s azt mondta 
a feleségének: 

- Nem sikerült, az Isten pusztitsa el. Agyon
"ütöttem az öreget, de a fia elfutott a pénzzel, mert 
az öregnél nem találtam egy krajczárt sem. 

Grigorban elhült a vér. Az asszony ujját ajkára 
tette s azt sugta az urának: 

- Csend, mert itt van a fiu. Idejött, szállást kért. 
Ott alszik a knptyoron a mi fiaink mellett. 

A házi gazda a kuptyor felé nézett. 
- Melyik az? 
- A legszélső. De hát mit tegyünk most már? 

Biztosan a fiunál lesz a pénz. 
- Megöljük s elveszszük tőle. 
Grigor sápadt arczán hideg verejték ütött ki 

s a félelemtől egész testében remegett. Imádkozni 
próhált. Egyszerre egy ötlet villant át agyán, az 
egyetlen mentő gondolat. ~Jig a gonosz házaspár 
az ő elpusztitását meghány ta-vetette, Grigor óva
tosan, a balvég7.etü kudarczt6l fél \ e, lassan eltolta 
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a fiukat a fultól s ő feküdt legbelől s a fal felé for
dull'a, csendesen imádkozott. 

- Railjál nagv tüzet a kemenczébe. Bedobjuk 
oda. Nem találnak meg abból a zsandárok még egy 
porczikát sem. 

lYIig az asszonyatűzzel bajlódott, az ura oda
ment a kllptyorhoz, -s a falnak fordult arczczal a. 
szélen fekvő fiának hurkot kötött a nyakára s meg
huzta. Aztán a hánykolódó testet a kuptyorról le
emelte s arczával a földre teperve, fojtogalta. 

Ez alatt a halálra rémült Grigor, a mikor mind
két bünös el volt foglalva, felhasználva az alkalmas 
pillanatot, kiosont az ajtón. Az asszony észrevette, 
de azt hitte, hogya fia. Gondolta, jobb, legalább 
nem látja, hogy mi történik idebenn. 

Grigor, a mint az ajtón kibujt s a hideg levegő 
kissé magához térit ette , megint futásnak eredt, azzal 
a szándékkal, hogy meg sem áll hazáig. Vakon s 
folyton hátratekintgetve rohant ~égig a hams utczán. 
Hátha észreyették a cserét s utána szaladnak. 

A mint lélekszakadva futott, egyszerre oly erővel 
ütközött valakibe, hogy majdnem elesett. El is esett 
volna, de két yasmarok vállon ragadta. 

- Hé t Mit szaladgálsz te ilyenkor? 
Grigor megrettem-e kapta fel a fejét s két villogó 

8zuronyt látott. Két portyázó csendőr volt. A jár
őrvezető - ki Grigort fogta - szigol'u, kutató 
szemmel yizsgálta. 

- No, nem t.udsz felelni? Beszélj, mit loholsz 
itt az éj .zakában ? 

- Domnu sztrazsamester, kérem, nem csináltam 
én semmit. A vásáron voltunk... hazafelé men
tünk ... az apámat itt megölték, most engem akartak 
megölni. s a kemenczébe dobni... de cserét csi
náltam, a saját fiukat dobták bele. 

- Mit beszélsz? Hazudsz, te gyerek? E ogy hi ynak ? 
- Timis Grigor á Gyorgye, kérem alássan. 

Verhovinán lakom. Igazat monutam, ugy volt, a. 
mint elbeszéltem. 
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- Meg tudod mutatni, hol voltál? - kérdezte a 
járőr szelidebb hangon. 

- Meg. 'ressék utánam jönni. 
::\Ienni készült, de a járőrvezető -dsszahuzta. 
- Itt jössz közöttünk. Most pedig mondd el, 

hogyan történt. -
Grigornak - hogya két csendőr közrefogta 

egészen visszajött a bátorsága, 'rudta, hogy most 
már meg van mentve, s azt is, hogy ez a két 
<1omnule szegény apja haláláért elégtételt szerez neki. 

A végzetes emlék ü kunyhóhoz értek. 
- Itt vagyunk, Domnule Sztrazsamester I 
- Hát biztosan tudod, hogy a holttestet a ke-

menczébe tették? - kérdezte halkan a járőrvezeW. 
- Én ~em láttam. Domnule, de mondták, hogy 

ha megfojtanak, hedobnak a tüzbe ... 
- J ól Yan. Te idekünn maradsz ezzel az urral s 

addig nem jössz be, a mig nem hivlak, - sZ 0lt a 
járőrve~ető s aztán a másik csendőrnek meghagyva, 
hogy vIgyázzon a fiura, benyitott a konyhába. 

A járőr\'ezető körülnézett, a kuptyoron egy legény 
horkolt. A kemenczében nagy tüz lobogott; ki-ki
ugró lángja versenyre kelt a gyérvilágu mécsessel. 
A kemencze előtt ülő házaspár tisztelettud(ían fel
állt s mélyen hajlongott a csendőr előtt, ki nagy 
hangon rárivalt a parasztra. 

- Hol a másik fiad? 
- Kiment - Domnule - az udvarra, -'- felelt 

alázattal, 8 mélyen meghajolva nyugtalan szemmel 
llézett a csendőne. 

- Nem igaz! Ott van a kemenczében. 
A járőrvezető ki akarta nyitni a kemenczét, de a 

paraszt elébe ugrott, hanem vesztére, mert a csendőr 
ugy mellbeütötte, hogy rögtön hátratántorodott s 
kinyitotta a kemencze rozoga ajtaját. Kellemetlen, 
orrfacsaró búz szállott ki onnan, s két, majduem 
meg szenesedett lábcsont állt ki a kemencze hasáb6l. 

A paraszt meg a felesége térdre estek a csendőr 
előtt, majd hirtelen felugorva, az ajtónak futottak 
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de onnan a künt álló csendőr - ki a zajra Grigorral 
bejött - vissza kergette. 

Az asszony - a mint Grigort meglátta - értel
metlenül bámult rá, keresztet hányt magára, majd 
az urának fordulva - hosszu, ránczos bőrü kaljával 
idegesen hadoná~zva - rikácsolva kiabálta: 

- Nem ezt ölted meg! Dumilrut ölte d meg, a 
fiunkat ... a miénket ... 

Földhöz vágta magát; sirt, zokogott; a dühtől 
Ya-gy a fájdalomtól, ki tudja? Az ura hitetlenül, hol 
a feleségére, hol Grigorra nézett, aztím a ku, ty or 
felé, melynek szélén ott ült a lármára felébredt 
második fiu, s álmos, bárgyu szemmel nézte az 
egész jelenetet. 

A járőrvezető elővette abilincset, összelakatolta 
a gyilkos házaspár kezét, s aztán Grigomak szólt: 

- Eredj fiam, szaladj el a biróért I Mondd m eg. 
hogy hozzon egyesküdtet is magá\'al. 

Grigor szolgálatkészen elfutott. A járőrvezető -- mi· 
utá.n a két bünöst le ii Itette a földre - kinyitotta a 
kunyh6ajtót e azt fegyveré,-el kitámasztva, tele tüdő
vel szivta magába a havasi hajnal tiszta le,egő.iét. 

A Utullk bemondásai és ct tá1'Oyi (kö::
vetett) bizonyitékokról. 

Szakközlemények nyomán 

irta: rományai lovag C;;,6g1er Gus;;,tdv csendőrfőhadn, 

A modem lélektan yivmányai magukkal hozták 
azt, hogy a biróságok a tanuk bemondásaira már 
nem fektetnek oly nagy sulyt, mint régente s hogy 
már nem hisznek ezeknek abemondáRoknak annyü'a 
feltétlenül, mint ::I hogyan az a régcbbi idő]{ben 
történt. 

Számos kísérlet és megtörtént eset bebizonyitotta, 
hogy az emberi emlékező tehetség sokszor igen 
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hézagos, az emlékezés elhomályosnl s a valót a I 
hamissal öntudatlanul is összekeveri. Akikérdezet· 
tek bemondásaiba gyakran belejátszik a képzelődés 
is és zavaros, képzelt dolgokat mint valókat, sőt 
mint saját tapasztalaton alapulókat állit elénk, me-
lyek azonban tárgyilagos vizsgálódás után teljesen 
megsemmisülnek. 

Ezek a szempontok arra kötelezik a csendőr( 
hogy minden lényegesebb tanlwallomd$ mélyére ha.~· 
son, annak szavahihetőségét megvizsgálja, a tanut 
kikérdezze, hogy miként s honnan szerzi ismereteit 
s végül, hogy - lehetőség szerint - a bemondást 
az alább felsorolt néhány példában látható módon 
ellenőrizze, azaz megállapitsa, hogy képes· e a tanu 
annak éFzlelésére, a mit állítása szerint hallott, ér
zett vagy látott. 

A szóbeli tanuvallomásnál fontos szerepet játszik 
a kikérd ező egyén szellemi, hivatalos vagy társa
dalmi állásbeli f"nsőbb~ége, a kérdések mikénti 
szövegezése. hangsúlyozása stb. is, a mennyiben 
ezek a kikérdezettre nagy befolyással lehetnek: 

A tanuvallomások szavahihetőségére vonatkozólag 
1000 egyénen ki sérlet tétetett. Ezek két csoportba I 
osztattak. Az egyikbe csak művelt egyének: eave-
terni tanárok, orvosok. egyetemi hallgatók s °e'W_ 
kelőbb állású nők, a másikba többnyire alacsonyabb 
műveltségűek : betegápolók, betegápálónők, kisebb 
hivatalnokok és munkások tartoztak. 

A z első kisérlet szines vetitett képekkel történt, me
lyek egy perczig voltak láthatók. Ezen idő alatt 
minden egyén annyi részletet véshetett emlékeze
tébe, a m ennyit csak meg tudott tartani s azután 
50 kérdésre felelve, az észlelteket előadta. 

A bemutatott képek egyike egy tájképet ábrázolt. 
A tájban egy tó s a tavon egy csónak. Néhány 
k.érdést felsorolok : Milyen szinü volt a csónak? 
Ult-e benne egy asszony? Az evezőnél ült-e? Fej
kendő volt e rajta és milyen szinü? Egy fiu ült-e a 
csolnakban ? stb. 
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A feltett kérdések között io olyasmire is vonat
kozott, a mi a képen tényleg nem volt látható, de 
a kérdésbe ugy volt felvéve, hogy könnyen annak 
a látszatát kelthette, mintha a kérdés tárgya IL ké
pen tényleg látható lett volna. 

Azok a feleletek, melyekre mint megdönthetet
lenül igazaknak látszókra az illető egyén adott eset
ben a biróság előtt meg is esküdött volna a kikér
dezett egyén által külön megjelöltettek. 

A kiséri et eredménye a következőkben foglalható 
össze. 

Az első csonortba tartozó egyének 2-3-szor annyi 
és helyesebb feleletet tudtak adni, mint a második 
csoporthoz tartozók. 

A férfiak tárgyakra, tulajdonságokra és számokra, 
a nők pedig a szinekre vonatkozólag adtak helye
sebb feleleteket. 

Akisérletek folytatásánál a hibák száma mind
inkibb cRökkent, igy tehát azon érdekes körülmény 
is megállapitást nyert, hogy az észlelőképesség 
folytonos gyakorlatnál jobban és jobban kifejlődik. 
többet és többet tud felölelni, élesebb és behatóbb 
lesz. 

Megállapittatott, hogy a feleletek felo részben jók, 
felerészben pedig rosszak vagy határozatlanok vol
tak. 4~ 17 jó felelettel szemben állott 1(;74 rosz és 
335:2 hamrozatlan. 

Különféle helytelm felelet volt azok között is, 
melyekre az illető egyén a biróság előtt meges
küdni is kész lett volna. 

V oltak, a kik számos oly kérdésre adott feleletre 
is készek lettek volna megesküdni, melyek a be
mutatott képeken tényleg elő nem fordult dolgoha 
vonatkoztak, tehát szuggeráló (rávezető, rákénysze
riM) kérdések voltak. 

Ha egy képnek azon tudatos czéllal történt meg
szemlélése, hogy abból az illető minél többet ve
gyen magiba, már ily 80k hibára ad alkalmat, ugy 
talán joggal feltételezltető, hogy a vóletlen, hirtelen 
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pillantás még kevesebbet tud felölelni s ho"y igy 
ebben még kevesebbet bízhatllnk. o 

Az idö, tél' l~ lIIéret meghatározására yonatkozó 
kísérletek a következő eredményre vezettek : 

Az egy pSl'CZ alatt lefolyó időtartam általában 
igen hosszunak becsültetett. Egyesek ezen időtarta. 
mot 5 perczre becsülték I 

A távolságokra és mél'etekre vonatkozó kisérletek
lJél megállapitást nyert, hogya nők a távolsácrokat 
és méreteket általáb!l.n nagyobbaknak, illetőleg hosz
szabbaknak hitték, mint a férfiak. 

A távolságok megállapitásánál, a becslőképesség 
csodálatosan megbizhatlannak bizonyult. Némelyek 
2-3 llléternyi távolságot 30 cm-re becsültek I Má
sok nagyobb tá\'olságokat egyáltalán nem tudtak 
megbecsülni. Egyesek 137 méteres távolságot 25 -30 
méterre becsültek, egy betegápoló még 000 méterre 
is gondult I l-től 3 méterig terjedő távolsácrokat 
majdnelll mindenki rövidebbre becsült. o 

Feltünő volt, hogy az emberek mily keveset lát
nak azokból a tárgyakból, melyek nap-nap után 
szemük előtt vannak I Egy tébolyda 20 ápolónője 
közül arra a kérdésre, hogy abban a kertben, melyre 
dolgowszobájuk ablakai nyilnak, a mely kertben ők 
minden nap sétálgattak, hány fa áll? csak 6 adott 
helyes feleletet; jóllehet a kertben csupán 5 fa volt. 
Ugyanezeknek az ápolóknak egy más gyarwrlati ki
sérlet alkalmával ugy kellett az épület folyosóin 
haladniok, hogy 4 ápolóval és 4 ápolónővel találkoz
tak. A legtöbb sokkal kevesebb személyt vett észre, 
hárman azt állitották, hogy nelll találkoztak senkivel 
sem, kilenczen pedig csak a velük szembe jött egyé
neket, de azoknak is csak felét vették észre. 
Ezekből akisérletekből lev9nhatjnk, hogy: 
1. A legtöbb egyénnek a helyes tanuzás igen ne

hezére esik. 
'2. A kikérdező kérdései vel a tanura igen nagy be

folyást gyakorolhat. 
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3. A kisebb Illüveltségü egyén tanuvallom!Ísa ke
vésbbé megbizható, mint a képzett egyéné. 

A tanuk úemonddsait tehát csak akkor értékelhet
jük kellően, ha azokat a megbizhat6sá.fJ tekintet{bm ei/Y
.~zeríi rmalcorlati módon ellenorÍzziik. 

Az örsparancsnok Ijárőnezető) példáúl jól teszi, 
ha a tanuk kikérdezésénél rendesen használt helyi
ségek ablakai ból látható toÍrgyak távolságát leméri 
és előjegyzi. Pl. a jegenyéig 45 lépés, a sarokig 90 
lépés, a kápolnáig 120 lépés, a folyóig 200 lépés, 
az útkeresztezésig 300 lépés, adombig 600 lépés stb. 
Ha már most egy tanu valamely bünügyben -
általa csak becslés ből ismert - távolságokat emlit, 
ugy az örsparancsnok (járőrvezető) a tanu által egy 
vagy több ily, már előre megmért távolságot meg
becsültet s igyatanunak erre vonatkozó szava
hihetőségével hamarosan tisztába jöhet. 

Számtalan más esetben hasonlóan járunk el. Ha 
egy tanu p6ldául azt állit j a, hogy .öt perczig tar
tott., ugyelővesszük az órát s azt mondjuk: .ha 
mostantól kezdve öt percz elmult, szóljon .• Embe
rek felismeiesénél, nagyobb távolságokra való lá·. 
tás sal, hangirányok megjelölésével, számok becslé
sénél (emberek, pénzdarabok) ugyani ly eljárást kő
vethetünk. 

Fontos esotekben a helyszinén eszközölj ük a ta
nuk belllondásainak ellenőrzését és pedig lehetőleg 
egyforma világítás és egyenlő körülmények között. 
Ezt különösen személyeknek nagyobb távolságokra 
és egy bizonyos helyről való felismerésére, hangok 
hallására és egyes tehetségekre (szaladás, ugrás, 
mászás, emelés, stb.) vonatkozó tanuvallomásoknál 
tegyük. 

Ezeknek a tanuvallomásoknak ellenőrzése mindig 
jó, mert sokszor meglepő, sőt megdöbbentően érde
kes eredményekkel fognak járni. Némely embernek 
csodálatos éles a látása, mások a mondott szót ren
desen értik, de fülük az éppen szóban forg(l, igen 
magas vagy mély hangot nem tudja meghallani 
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Egy félig hülye embernek bámulatos a becslő ké
pessége, egy tudós a 30 méteres táyolságot nem 
ludja a ~UO méterestől megkülönböztetni I 

A tanuvallomások értékelésénél tekintetbe kell 
venni a tanu jellemét, egyéni tehetségeit valamint 
azt is. hogy a tanu a terhelttel szemben nem-e áll 
rokoni vagy egyébb érdekeltségben és hogy a szö
nyegen levő esetben milyen az esetleges szerepe? 
(káros, panaszoR, részes stb.) 

A tanm'allol~ásoknak a személyleil'ásokra vonat
kozó részét szükségesnek látom .még külön meg
világit ani. 

Tapasztalati tény, hogy számos bűnesetben elő
ször azt kell megállapitanunk, hogy a tanuk kit 
láttak a helyszinén ? Ha a körülmények folytán gya
nuba vett egyén kiléte a szemtanuk előtt nem volt 
ismeretes, ugy szükséges, hogyatanuktól a gy a
nusított személyére vonatkozó adatokat kikérdez
zük. Ha már most a gyanusitotton kivül más, a 
tanuk előtt szintén ismeretlen, de a tett elkö\'etésé
vel semmi vonatkozásban nem lévő egyének is vol
tak jelen e helyszinén, ugy az II veszély forog 
fenn, hogy az ilyegyénekről nyert benyomások 
következtében a bemondások emlékezeti csalódások 
által zavartakká lesznek, azaz a gyanusitott össze
cseréltetik egy más egyénne!. 

Ritkák azok az esetek, melyekben a személyleirás 
egyszersmind bizonyiték is, de óriási a személy
leirás fontoss:íga a bűnügyi nyomozások szempont
jábd_ 

A személyleü'ás különösen a tettes kilétének meg
állapitására irány111ó első nyomozati cselekedetekre 
nézve nagy fontosságú. Vannak bűnesetek (gyilkos
ság, rablás), melyekben ' a 8zemélyleirás az egyetlen 
vagy legalább is legfontosabb adat a további nyo
mozati intézkedésre. A személyleirás igon fontos oly 
esetekben is, melyekbén a tettes ne\'e ismeretlen 
vagy hamisnak bi7.onyul. 

Szembesitéseknél a tanutól a szembesités előtt a 
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személyleirás szintén megkérdezendő, ezzel a felis
merés helyességére vonatkozólag nyerünk egy tám
pontot. 

Minden tapasztalt csendőr tudja, hqgy a tanuk
nak a személyleirásokra vonatkozó bemondásai 
milyen megbizhatatlanok, hézagosak és hamisak, 
kivált akkor, mikor egy csoportból kell egy egyént 
leirni, (pl. a vásári tolongásban működött zsebtol
vajt). Ennek oka a figyelem hiányában keresendő, 
mit a tanu sok esetben külön ki is emel. Hányszor 
történik azonban, hogy a tanu azt a körülményt, 
miszerint a leirandó egyént kellően nem figyelte 
meg s igy pontos személyleirást nem adhat, szán
dék08an elhallgatja. Ezzel azt a számos idézést 
akarja. elkerülni. melyek a bemond ott személyleirás 
alapján eszközölt elfogások Yagy feljelentések után 
rendszerint be szoktak következni. 

Sokszor megtörténik, hogy a tanu, ha látja, hogy 
az ő bemondása döntő, egy l<öltött személyleirást 
mond be, azaz a helyes le irást elhallgatja., mert a 
félelem érzése fogja el abban a tudatban, hogy az 
ő szavai a gyanusitottra végzetesek lesznek. 

Mindezek a körülmények befolyásolják a személy
leirásokra vonatkozó tanuvallomásokat, zavaró ha
tásuk azonban egy képzett s tapasztalt csendőr el
járása által kikapcsolhatók vagy legalább is igen 
csekély ménre szorithatók. 

Főkellék, hogy a ceendőr a tanu figvelmének 
fokát megállapitsa, mert hiszen a tanu észleleteinél 
az a lényeges, hogy mekkora figyelemmel kísérte ll> 
helyszinén történteket, nem pedig az a véletlen kö
rülmény, hogy ő a helyszinén volt. 

Világos és figyelembe veendő pl., hogy egy renyhe, 
közömbös természetü egyén figyelme nehezebben 
lesz felébreszthető. mint egy élónk véralkatu, min
den iránt érdeldődő egyéné_ 

Több szem többet lát! Ne támaszkodjunk tehát 
cRupán egy - akármennyire is szavahiheWnek 
látszó - tanu bemondására, hanem iparkodjnnk 
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minél több tanut meghallgatni, küJönösBn pedig 
olyanokat, kik a körülményeknél fogva abban a 
helyzetben voltak, hogy a legtöbbet észlelhették. 

A bemondás ellenőrzése által némely hamisnak 
látszó adat helyreigazithaM s értékesíthető. Ha 
valaki például körszakálról beszél, holott az illető 
egyénnek erős bajusza és hegyes szakálla yolt) ugy 
ez csak egy könnyen helyrehozható pontatlanság 
Yagy helytelen kifejezés. Obt, hol becslé~"kről ,an 
szó, a tanu sokszor egy egyszerü próba után he· 
lyesen fogja megjelölni azt, a mit mondani akar. 

I\ülönösen ha a sajtó vagy a közönség egy ügyet 
• felkapoth, de a bűnügyi nyomozásoknál általában 
is, nagyon sok előitélettel kell küzdenünk. 

A közönség és a sajtó az ügy hiteles részletei t, a 
gyanuokokat és a bizonyitó körülményeket, Yala· 
mint ezeknek horderejét és él"tékét nem ismeri és 
a nyomozásnak miként történő végigvezetéséről 
kellően tájékozYa nincsen. Igy tehát a nyomozásnál 
az eset vagy a tettes kideritése érdekében értékesi
tett és talán szokatlan közvetett bizonyitékok (pl. a 
nyomozó kutya) irányában ellenszenv\"el viseltetik. 
Támadják az eljáró közeget és a nyomozásnak aka
dálytalan kel·esztülviteJét sokszor megnehezitik s 
beavatkozásuk által károsan befolyásolják. Hibákat 
keresnek. még ott is, a hol ilyenek nincsenek, vi· 
gyáznunk kell tehát, hogy különösen főbenj áró 
ügyekben, melyeknél a nyomozás egyes mozzana
tait a sajtó és ennek nyomán a közönség is tájé
kozva yan, helytelemégek ne törtónjenek. 

Egy olyan ember, ki a bizonyitásban és az .ész
szerű következtéseko-ben oly biztossággal jár el, 
mint .Sherlok Holmes. a regényhős, a gyakorlat 
számára még nem született. De különösen az ész
szerü köyetkeztetéseknél a hibákkal plÍndég szlÍ.
molnunk kell, s mondhatjuk, hogy ezen a téren az 
a mester, ki magát türtöztetni és köyetkeztetései
nek merészségét korlátozni tudja. 

KüJönösen két hibától kell óvakodnunk. 
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1. a létező gyanuokoknak figyelembe nem vétele 
2. a gyanuokoknak hamis értékelése. ' 
A bünJ!er az alábbi bizonyitékokat ismeri: a tanu-

vallomás, a helyszíni szemle, a szakértői vélemény 
a közwtr:tt bizonyitékok (alibi, ujjlenyomat, bűnje~ 
lek stb.) az okmányok és a beismerés. 

.. A mai bűnpernél azonba.n és ki\'áltképpen a bű
nosség kérclésénél az összes bizonvitékok között a 
k?~!"etettek bírnak II legnagyobb sulYlyal. Megállapi
tasukra és ellenőrzésükre tehát kiváló gondot kell 
fordItanunk. 
R~gob~i időkben a közvetett bizonyitékokl1ak nem 

tula)dorutottak oly nagy bizonyító erőt mint ma • 
~ulyos bü?tetésre való elitélés, csupán' azok alap
Ján, semmI esetre sem történt_ Ma - a bűnperek
ne~ rendeJ~ezésél"e álló segédeszközök folytán - ez 
egesz en masképen álli 

A közvete~t bizonyíték e~y ol.yan ~egállapitott 
tény, melyből egy más, beblzonyltando tény helyes 
ngy helytelen voltára következtetni lehet. 

A ~elyes következtetés, éppen úgy, mint a meg
levő osszes közvetett bizonyitékok felismerése azon
ban egy bizon.yos tehetséget, gyakorlatot, tapaszta
latot és lelkllsmeretességet tételez fel, melyek bi
zony sokszor azon egyénnél, ki a «h elyes következ
tetések> levonására hivatva van, hiánvoznak: Ezek 
az.0nb~n oly hibák, melyek teljesen ki nem küszö
~ol~etőkJ do a melyeknek eJlensulyozására az örs
es ,JlÍ.rásparancsnoknak törekednie .kell. 

Eppen ezeknek a tévedéseknek kikerülése a Ját
~ör s~éJesbitése, ~ cselekmények felfogása' és 'az 
ltélőkepesség . éleSI tése nemkülönben az ujabb bűn
?setek, yalamIt azok közvetett bizonyitékaina"k me"
lSJ?1erése végett szükséges, hogy saját tapasztal~
tal~k~t alkalmas uton (csendőrségi lap) és módon 
n'yIlvano~ságra hozzuk, másrészt pedig, hogy ily 
targyu es gyakorlati esetekből meritett közlemé
nyeket oh-assllnk és tanuJmányozzunk. 

Vegyünk csak egy gyakorlati esetet: 
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Egy hullát találunk, a huHán egy égett szélü lő
seb. Saját ,agy más hibája? Igen fontos bizonyitó 
körölmény annak a pontos megállapitása, hogy mily 
távolságból történt a halálos lövés? Ha tanu nincs, 
kénytelenek vagyunk a tárgyi tényállásból követ· 
keztetéseinket levonni. De e téren nincsen meg 
mindenkinek a kellő tapasztalata. Ha azonban a 
szakirodalmat figyelemmel kisérjük, ugy egy szak
lapban egy idősebb igen tapasztalt tlizérs~ázados 
tollából a következő megfigyeléseket olvassuk: 

• Egy kézi löfegyverböl lőtt löveclék nem képes 
azon óriási hőt, melyet a puska csövén való átha· 
tolása közben magába vett, azon tál·gyba, melybe 
hatol - bármily anyagból is legypn az - a beha
toláskor égési nyomok alakjában visszahagyni. Seb· 
szélek, melyek ('gy nagyobb távolságból becsapódó 
lövedéktől származnak, az átvitt hőhatás leukisebb 
jeIét sem mutatják, éppen ugy, mint a hogyan egy 
lövedékcsapódásnak fában vagy vasban bátraha· 
gyott lőcsatornája égési nyomokat nem mutat fel. 
Minél hosszabb a röppálya, melyet egy lövedék a 
ezéihoz való ut jában megtesz, annál nagyobb a le
vegő általi lehülés s a lövedék minden esetre oly 
állapotban ér a czélboz, hogy égési nyomokat nem 
ha~y hátra. 

Másképpen áll ez, ha a lövés közvetlen közelből 
történt. A lövedék a lőportöltetnek mintegy 10 cm 
hosszú tűzkévéjével együtt hagyja el a csövet. A test 
tehát, melyre a lövedék ily csekély távolságból csa· 
pódik, természetesen szintén ki van téve a tűzkéve 
hatásának s igy azon, illetőleg a seb súlein, égési 
nyomok keletkeznek. 
.. Ugyanez áll forgópisztolyokból va~,y pisztolyok
ból tett lö\'éseknél, csakhogy ezeknél a tüzkéve még 
röYidebb s ha a lövés a lövedék átcsapodáson kivül, 
még égési nyomokat is hagyott hátra, ugy a lövés 
bizonyára egészen jelentéktelen távolságból történt. 

A forgópisztolyból tett lövés, mely a lövedéknek 
halálos sebén kivül még a ruhán vagy testen égési 
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nyomokat is idézett ~lő, ezek folytán egy, pontosan 
u.gyan meg nem batarozható, de csak nébány cen
tl.méter között . . mozgó távolságból történt, vagyis 
biztosra vehetjuk, hogy egy ily égési nyomokat 
hát!a hagyott lövésnél a fegyver torkolata a testet 
majdnem közvetlenül érintette . • 

.. A közvetett bizonyiték számos bünügyben külö· 
nosen akkor n~m nélkülözhető, ha a bún esetnek 
nem volt t~nuJ~, vagy hogy ha a tanuk erkölcsi 
va~y termeszeti okok miatt nem szavahihetők . 
l\1l11dennapos tapasztalatainkból megismerkedtünk 
a tanuvallomások megbizhatatlansáoával tehát ct 
t~nyek, hely~8 ért1kelése képezi ct mai k6zvet;tt bizonyi
te~ lenyeget, ml (esetleg szakértők által) sokkal 
konnyebben ellenőrizhető, mint a lélektani okokból 
sokszor oly nehezen ellenőrizhető tanuvallomások. 

Csent1őrtisztek (tiszt'l.'iselők), azok öz-
1:egyeinek és á'l'váinak ellátási üflyei. 

(A fennálló törvények, felség elhatározások és rendeletek 
nyomán.) 

Irta: Hein György hadnagy· számvivő. 

A csendőrtisztek (tisztviselők) ellátását az 1875: LI. 
t.·cz., azok özvegyeinek és árváinak ellátását pediO' 
az 188i: XI. t -Ct. állapitja meO". o 

.A. töryén:ym~gyarázatok felség elhatározásokon, 
~lD.l~tertanaCsl határozatokon, közigazgatási biró
sagl ltéletek.en és ministeri rendeleteken alapulnak. 
. ",Csendőrttsztek> alatt a basonrangu tisztviselők 
l~ ertendők. 

l. Csendörtisztek ellátása. 

, A s.zolgn,latképtelenség felüll"Ízsgáló bizottság által 
allaplttatik meg. 
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Felülvizsgálat nélkül csak oly tiszt helyezhető 
nyugállományba, illetőleg szabadságolható várako
zási illetékkel, a ki 

a) 60 éves életkorát meghaladta, 
b) valamely felemelten számitandó szolgálati idő

nek betudásával 40 évig szolgált, 
e) elmebeteg_ 
Az aj és b) alatti esetekben csak akkor van 

felülvizsgálatnak helye, ha sebesülési pótdij oda
itéléséről van szó, különben pedig a nyugdijazás 
felülvizsgálat nélkül megtörténik. 

Az ellátds nemei: 

Állandó, vagy időleges nyugdíj, sebesülési pótdíj 
odaitélése, végül valamely rokkantak háza ellátási 
állományába való felvétel, vagy a rokkantházi java
dalomnak a tartózkodási hely szabad választása 
mellett való adományozása. 

AllancZó nyugdijra a tisztnek csak a 10 beszámit· 
haM szolgálati év után van igénye. 

Tiz évi szolgálati idő előtt csak abban az esetben 
itél~ető oda állandó nyugdíj, ha a BzolgálatkPpte
lenség : 

a) ellenség előtt történt megsebesülés, vagy hadi 
fáradalmak; 

b) elmefogyatkozás, epilepsia, teljes megvakulás, 
Y8gy tehetetlenség; 

e) szolgálatteljesités közben önhibán kivül szen
.edett sérülés, a szolgálat sajátlagos volta által 
előidézett másnemü törődöttség, az állomáshelyen 
l11'alkodott járvány, vagy ragályos szembetegség 
által idéztetett elő, a mi által az illető tiszt eddigi 
szolgálati állásának megfelelő keresetre képtelenné 
válik. 

Tiz szolgálati év betöltése előtt - a most elő
sorolt eseteken ki ,ül - csak időle[f8S n'!Jll[fdij enge
délyezhető, amely követkefőképen van megálla
pitva: 
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Ha a szolgálatképtelenség 

az l-ső vagy 2-ik szolgálati évben áll be 1 év 
ha a 3-ik 4-ik « « 2 « 
« az 5-ik 6-ik « « 3 • 
« a 7-ik 8-ik • « 4, • 
« II 9·ik « 1O-ik « « 5 • 

Ő császári és apostoli királyi Felségének 1907. 
évi márczius hó 6-án kelt legfelsőbb elhatározása 
alapján mindazok a tisztek, a kiknél a szolgálati 
időnek egy hat havi hányadot meghaladó oly töre
déke mutatkozik, a mely egy évre kikerekitve, a 
nyugdij emelkedését vonná maga után, az egy évi 
nyugdijhányadnak megfelelő személyi pátdijra hoz
hatók javaslatba_ 

Az esetleg élvezett korpótdij után a személyi 
pótdij ·szintén kieszközölhető. 

FelelJ/elten 8zdrnitandó: a hadjárati év, a. katonai 
nevelő- és képzőintézetekben tanári minőségben 
eltöltött idő (3 év 4 évnek), végül a katonai térké
pezésnél és háromszögelésnél aliga1:gatói, térké
pészi, osztályvezetői, háromszögeJői, vagy három
szögelő segédí minőségben eltöltött idő (1 év = 16 
hónap). 

A nyugdij a nyugállományba helyezést követő 
hó első napjától, esetleg a rendeletben meghatáro
zott naptól kezdőd/Heg folyósittatik, melynek évi 
összege a legutóbb élvezett beszámitható javadal
mazás alapján (havidij és csendőrségi pótdli) és a 
szolgálati időhöz mérten akként á,llapittatik meg, 
hogy a tiszt 10 szolgálati év után az utoljára élve
zett havidij l/s-át, betöltött 15 év után annak S/s-át, 
minden további év után pedig 2'5% -át kapja. 

4- nyugdij legkisebb kiBZabata évi 600 korona. 
Ő császári és apostoli királyi Felségének 1910. 

évi julius hó 31-én kelt legfelsőbb elhatározása 
alapján mindazok a tisztek, a kik 1910 szeptember 
l-e után helyeztettek a nyugállományba, vagy 
pedig várakozási illetékkel szabadságoltattak 8 a 

18* 
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I. Tá b
a rangosztályba sorolt csendőr havi. 

1 Rangosztály, havidijtétel és a szolgála"ti 

I 
Szolgálati XI X 1 I 

idő • . X. 

1680 180012000 2200 ~4001 2600 I ~OO ~On01 32 10 13400 111600 

11n 600 600: 6006 7333 800 86~61 933:llnOOl006(1 'll3-33 11200 

1

15 630 1i7~ 7M) 8!5 1100 D7~ 10~O 1l2~ liOO 1275 1350 
16 6n 7~O 800 88~ IIjO lutO 1120 12°o'1 128~ 1360 1440 
17 714 765 850 03~ 102U llOil 1190 127~ 1360 IWi 1~0 
18 756 810 II~O UIIO lU81111li0 'uno 1351Il.J-lO 1530 1620' 

I !~ 708 8~;) 1150 IO-lö 114!1 12í15 113311 IU2~1 1520 1615 1710 
~ ~ 8tlll 1l10,101l0 ilO!' UnOI13(Hl HOO r01l116!1O '1700 1800 

21 ..:I 88!1 lit') 1050 1155 1126111131i5 1m m5H!80 1785 18110 
t2 ... D!~ 991111100 1210 1320i1 4.~ 1 ' I.ito tri50'1 176O 1870 10801 

.. 23 ;:l t66I1!í15 mil 1265 1380 Im 1610 m~ 18tO 1055 2070 
..., 21 ~ \OI'8111~112°O (320 lttOII560 1680 18 '011920 2010 2160 
'0 2~ -4l 10501l2H25O 1m 11áOOI62il mo 18751tiHlO 2125 12"250 
.. 26 .... 11192,ll7mOO ltlO 1560!IG01 11820 19502080 , 210 2310 
~ 27 ... 1134

1

1mllíl5o 1485 1162011 1755 18~a 20252160 1229;) 24301 
... 28 ~ 11761260 HOO IMO 1680 IS~O 1960 2100'mo 2~ 2520 
ep 211 ..:I 1218

1
130511450 1~9~ 174011885 12~3' 2171)lta20 12t65 2610 

il=l ~O IX 12GO 1350 15':0 .1650 18011 mo ~100 2tii02too 2ii50 2700 

~ ~ 1302/1311i 1550 1705 1850ltOlil 12170 23%1218~ 2fi3~ 27001 
32 t< 134414401600 1760 111202080 WO U002560 mo 2880 
i3 '" 138G 11851650 IS15 198012H5 2310 2!Mu.tO 2805 29701 
a4 lt281 5.~ 1700 1870 20tO'2"210 2380 t5.50'2720 t891 3060 
Si I 147011575:1750 1~2~ 210012275 2450 262~'2800 ,297ii 13150 
3S I . 15n,162H800 lDS~ 21602310 2500 2700'2880 !3000 3240' 
37 1 5M I665~ 1850 2035 122202105 1259 1 ~17520GO ::~l!ii 133~0 
38 1505:171011900 2090 228112470 2ii60 ~S~lO:3010 '3230 34201 

1
391 1fl.18 1755,lI1W 2145 1231012á:l5 2;'30 19253120 '3~15 ami 
40 1680,1800,2000 2200 2100,2600 12SOO 3000,3200 1UOO !3600 

* A tiszti és legénységi elIátásokl'!I vona.tkozó összes tábláza. 
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lá 1t ctt* 
'dijasok évenkénti nyugdijilletékéről. 

idöhöz képest esedékes nyugdij koronák ban 

VIII. VII. I VI. V. IV. I III. 

4400 148nO~01~ 6200 720018800 mool 13000 14016 116000 !ltiS~: 
11666 '1600 IS001211666124001293.3 3800 4333:1 467t 5333:1 56001 600f 
1(;50 1800 !.02~123t5 t7°OIil3fHl 427ii 4875 I 5156 6000 6300 '1 67~( 
1760 1020 m02t80 ·28803520 4500 5200 56U64 6100 67!O 7001 
1870 ~01n t2952635j30003U0 4845 552~ ~9568 6800 mol 765' 
198'1 216021 0

l
t7110 324013\1OO' 5130 58~0 6:j072 7200 7560181011 

tOtQ l!2801!565 ~Dt5 (~2~,4180 I Mt:, m5 6fi.57u 7600 79811 ~ 
2200 ~40n 2700, ~loo 1360014400 ~7110 65UO 7008 8000 8400 9O(M 

2310 12~201283~:3255 37S0~4li2 11 598', (;829 7358 "1 81041 8820! 9~ 
2t20 126t02970:HlO 311304810 62711 7150 77188 88ÜO 0240 IIllO( 
2ií30 ~7GO 310513ií65 1140'5060 65:5 7475 81Ul D~oo D~iO l(~15f 

[
mo 2~80 3t41'1~72 " 1.~2 a!5 80 6810 7800 SitII '; 11600 I00S0 HSOII 
2750 ,31110,337 , 3875 1~"1I11)50il 71251 8125 8760 1uoao 105t101125( 

1

2S60 3120135101 .. 1130 tt8"157J1 7tl0 1 8t~0 um" 10~OO 1119201l?!M 
~970 32tO~31i45.ns) ./S1i0 511tO 7695 h775 9!60S 108110 11310 1~!~ 
8080 ,3360 3780ltlltO iiMOWiO 711S" 1110:1 9m 2 J12iHl 1171:0'12f:lll 

3103 ;34~O 31115'44115 52~0:fi3S0 8!li519125 10161 Glll'iOO 121SI11 13ií5~ 
3llO0 MOO,-1050,46öO ~oalfiHOO 8~50 9750 10m 12000 1261:01:\liO( 

;H\O 37211 118Ú8"5 .i~ 80 'fi82 ; ' 88%113075 !10~6 ;!' :124ao 13021113~~ 
~ö20 118411 1.320 4030 ö76070t0 ~ltO 101011 Illtlts 128':0 13tt0 ~~ 
3630 13960 tló515115 i.9t":72UO 91051 1072ö 11563~ ! I:j2ilO 13800!~ 
:mo 10811 mO,5270 61!07t80 9390 flII~O IIOl3ű 13600 14~ 8 '115~0( 
38)() '12011 t275M~5 630(117760 1l97~ 1137, 122M Hono 1t7(HlI5!fi( 

1

3D6o 4320186055811 (j483792U w2t llll71Hl 121iU!' 1-1400 151!0 1~ 
4070 mO!'99Ö ;,73i 1661' 8UO [10515 W12~ 1!9648 148110 15540 l 

1

4180 4560 atSll 589'1 USt08:360 1I!830'12~ÖO 133152 15200 I ~OOO 171 

1
4291 t080 '265'6015 7W!O'S5S0 11 115\ I 267ii 136656 '15600 163801755 
mo tSlHI ~m,6200 .!aO,8800 ,1l4CO,13000 141116 16000 1680011 
tok a kö,et ',ező öd zsebk :.i nyyekbe is felvétetnek. (Szel'k.) 



278 

II. Táblázat 
11. rangosztályba sOTolt csendőr havidijasoknak a 
csend őrs égi pótdij után esedékes évenkénti nyug

dijtöbbletről. 

Csendőrségi I A eseJ?-dő~osoégi !lótdij hányad mérve a szol-
szolgálati idő I .. alatt l<!őhoz képest koronákban _ 

5411 600 \10'1 11260 1560 11740 T 198ft 18110*12000* 

l 13;; 4á 50 
2 27 90 100 
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4 'ci! 5t 
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.. 9 -ci! 14~;; 4-05 .roO 'o bO .. III - m 450 500 -'o II 
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I I 
* A esendlírségi felügyelő p6tdijao 

27D 

n, o o l, I;álati időhöz képest koronákban I Cse dŐrSégol A esendőrségi pótdij hányad mérve a szol-

szolgalatlldő áM 16(10 900 '1260 II;jO'1 mo l 1980 1801* ~ 
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I 26 
OQ) 
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158t I WO 1600 
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1782 1620 1800 
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Merdegyzéso A csendörségi p6tdij azon hányadok szerint 
számittatik be a nyugdij összegébe, melyek a csendörségnél 
töltött szolgálati idő után járnak; vagyis minden csendőr
ségi év után a legutóbb él vezett csendörségi pótdijnak 
1140-ed részeo (1881: LXXI. t.-ezo 1. §-a.) 

* A esendörségi felügyelő p6tdija. 
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kiknek tön-ényszerü ellátása az évi 800 koronát 
nem éri el, az illetők kérelmére oly összegü sze
mélyi pótdijra hozhatók jaY8slatba, a melylyel a 800 
koronánál alacsonyabb nyugdij ezen összegre kiegé
szittetik. 

A nyugdijak mérve az L és II. táblázatokban 
yan feltüntetve. 

A nyllgdij megszünik: 

a) az arra jogositottnak halálával; 
li ) ujbóJi ténylegesités folytán; 
e) polgári, állami vagy törvényhatósági szolgá

latba történt átJápés esetén; 
d) az állampolgársng elvesztése, vagy kivándor

lás esetén; 
e) olyelitéltetés folytán, mely a nyugdij elvesz

tését vonja maga után; 
f) végkielégités esetében; 
.q) minden oly esetben, a midőn a fennálló kato

nái szabályok szerint az illető a nyugá~lomány 
tagja lenni megszünik (b. ü. határozat), kIvéve a 
katonai jellegről, a nyugdij megtartása mellett való 
lemondást és végül 

h) a nyugdijról tör~ént időleges, vagy állandó 
lemondás folytán. 

Ad e). Az ·1907 : LIX. t.-cz. 3. §-a szerint, ha 
valamely nyugdijas ujból polgári, állami vagy tör
vényhatósági állandó fizetéssel egybekötdt rend
szeresitett alkalmazásba lép, akkor nyugdija -
ujabb alkalmaztatásának tarta~~ra - beszü.ntette. 
tik, de csak azon összeg erejélg, a mennylvel az 
ujabb alkalmazással egybekötött javadalmazása na· 
gyobb, mint a nyugdij alapjául szolgáló javadalma
zás volt. Ha ujbóli nyugdijazás esetén a nyugdij az 
előbb élvezettnél kevesebb lenne, akkor megtartja 
régebbi nyugdiját, még pedig annak a tárczának 
a terhére, a mely előbbi nyugdiját viselte. 

dd d) A Ul. kir. beliigyminíster ali ideíglenesen 
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külföldön tartózkodó nyugdíjas ellátási illetményeit 
bizonyos, általa meghatározott időtartamra yalamel.y 
konsulátu~ál, vagy külképviseleti hatóságnál 18 

utalványozbatja, vagy pedig megengeilheti azt is, 
hogya nyugdij, az igényjogosult családjának fen~
tartására, itthon hagyott neje, esetleg más megbl
zottja kezeihez fizettessék ki. 

Nyugtlijmegváltás-nak (végkie~égités) csak akkor 
van helye, ha kérvényező katonai jellegéről (rang
járól) lemond s ha a nyilvántartó hatóságnál (hon
véd kerületi parancsnokság) egy katonaorvos bevo
násával megalakult bizottság megállapitja, hogy az 
illető egészségi állapotához képest még {e.C/alább két 
évig elélhet. 

A vonatkozó kén ény hez egy közjegyzőileg hite· 
le~itett nyu<Ydij lemondási nyilatkozat csatolandó, 
a melyet --"ha kérvényező nős - neje is aláir. 

A vérrkielégités az élvezett nyugdij két évi öszszege. 
T' drdi,.ozási illetékkel való szabadságolás-nak elvil eg 

cBPk időleges szolgálatképtelenség, tehát oly ese
tekben van belye, a midőn a szolgúlatképesség 
visszanyerése még várható. Egyebekben a • Szabad
ságolási szabály" határozványai mérv adók. 

A várakozi, si illeték a tönényszerü nyugdijjal 
egyenlő, azzal a különbséggel, hogy a várakozási 
illeték adómentes és hogy bélyegtelen nyugtára utal
ványoztatik, mig a nyugdíjból a következő levoná
sok eszközöltetnek : 

IV. oszt. kereseti adó (a nyugdíj mérvéhez kél)est 
változó progressiv adó) és a kereseii adó évi össze
gének 5%·a mint betegápolási pótadó. A vonatkozó 
nyugta II-od fokozatu bélyeggel látandó el. 

Sebesülési pótdij. 

A sebesülési pótdíj rendfokozatra és szolgálati 
időre való tekintet nélkül annak a tisztnek itéltetik 
oda, a ki ellenséges fegyver, vagy más hadiszerek 
által, avagy béke idején szolgMat telj es ités közben 
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oÖnhibáján kivül megsebesül, vagy sulyosan megsé
rül és e miatt a megsebesülés. illetl·e a sulyos 
sél·ülés napját61 számitya öt even belül szolgálat
képtelenné válik. 

A csendőrség sajátlagIls szolgálati viszonyait 
tekintve, az ellenszegülőkkel folytatott harczban 
kapott megsebesülés .ellenséges fegyver> által kelet
kezettnek tekintetik, mig a szolgálati ténykedés 
tartama alatt, a,.. illető önhibáján kivül keletkezett 
sulyos sérülések, a csendőrség különleges szolgálati 
\ iszonyaira épen ugy alkalmazandók, mint az a 
hadserognél és honvédségnél történik. 

A sebesülési pótdijnak három kiszabata van és 
pedig: 

évi 400 kol'. oly sebesülés, vagy sulyos sérülé
sért, a mely a szolgálatképtelenséget előidézte 
ugyan, de sérült szervezetére komolyabb, a kere
setképességet kizáró, vagy azt lényegeson csökkentő 
behatással nem volt; 

évi 800 kor., ha sérült egyik végtagját vesztette 
el és végül 

évi 1800 kor., ha sérült két tagját, Yagy mindkét 
szemének világát vesztette el, Yagy látt'élessége 
mindkét szemen annyira csökkent, hogy csak igen 
nagy tárgyakat képes közvetlen közelségből felis
merni, illetőleg csak a világosságot a sötétségtől 
megkülönböztetni. 

A test valamely tagjának keresetet kizáró volta, 
valamint a fejnek, mellnek, vagy a hasnak oly 
mérvü sérülése, a mely fontos életszenek működé
sének teljes és maradandó gátlását idézi elő, egy 
tagnak elvesztésével egyenlőnek tekintetik. (Egy 
karuak, vagy lábnak bénasága, korlátolt mozgatha
ksága, egy szem elvesztése, a mellkas zuzódása, 
a mely a vérkeringést, a lélegzést hátrányosan 
befolyásolja stb., ~tb.) 

A sebesülési pótdij élvezete a nyugdijjal (várako
zási illeték kel) egyidejüleg kezdődik és csak az 
alábbi esetekben szünik meg: 
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aj igényjogosult halálával; 
h J a várakozási illetékkel szabadságolt uj bóli 

ténylegesitésél el; 
c) helvi alkalmazás esetén az alkalmazás tar

tama al~tt és 
ll) kivándorlás, yagy idegen állampolgárslíg eInye

Tése eset(;n. 
A sobesülési llótdij tehát, a =ely tekintet nélkül 

a kiszabatra, sem biróilag, sem közigazgatási uton 
le nem foglalható, még abban az esetben is megma
rad, ha az illető birói itélet alapján vagy más oknál 
fogva nyugdiját plvesztette, ujbóli állami, vagy tör
vényhatósági szolgálatba lépett, avagy végkielégi
tést nyert. 

A rokkantak házába valrí fe/rétel. 

Háboruban vagy békében, szolgáIatteljesités köz
ben, önbibán lüvül szenvedett sérülés folytán 
/'okkantnak os<:tályo~ott, állandóan nyugdijazott és 
ápolásra szorult tisztek a IX. rangosztálytól l(>felé 
a katonai rokkantak házainak ellátási állományába 
fel vehető k. 

Az ellátás kétféle és pedig: 
aj elhelyezés a rokkantak valamely házába, vagy 
b) a tartózkodási bely szabad választásával, csak 

javadalmazásban való részesülés. 
Bevett gyakorlat szerint az öljmagával tehetetlen, 

nőtIon tiszt a rokkantak házába, a nős tiszt a tar
tózkodási hely szabad választáslÍ.\al csak javadal
mazásba vétetik. 

.Mindkét osetben az j]jetők nyugdij helyett havi
dtJat élveznek, a mely a ténylegességi havidij 
9UOJo-ában van megállapitva. Ha azonban a törvény
szerü nyugdij ezen kiszabatot meghaladja, akkor a 
nyngilij lesz havidij fejében utahányozva. 

A rokkantak házában tényleg elhelyezettek ezen 
bavidij és esetleges sebesülési llótdijon kiyül 
még a férhely viszonyokhoz mért természetbeni 
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lakást is kapnak, butorzatra azonban igényük 
nem lehet. 

A csak javadalmaz:ísban á1l6k természetbeni lakás 
helyett lakbér-segélyben részesülnek, még pedig a 
százados évi 240, az alantas tiszt pedig évi 160 
koronában. 

Elmebeteg ü.qy. 

Az elmebeteg csendőrtisztek a törvényszerü nyug
dij utalványozása mellett elei/eg a budapesti Schwar
tzer-féle @zanatoriumban helyeztetnek el. 

A tartásdij és az intézetbe val6 száilitás költségei 
az illető nyugdijáb61 és esetleges magánvagyonának 
jövedelméből fedezendők. 

Amennyiben a vagyontalan elmebeteg tiszt nyug
dija az eltartási költségek re elegendő nem volna, 
ugy a fedezetlen rész, valamint a ruházat és fehér
nemü beszerzésére és utánpLtlására, nemkülönben 
egyéb kisebb szükségletekre előirányzott évi 160 
korona a kincstár terhére számoland6 el. 

Az elmebetegek gondnohág alá helyezését az 

1906. évi február h6 17-én 1:08!~5 sz. alatt kelt 

honvédelmi ministeri rendelet szabályozza. 

II. Az özvegyek és árvák ellátása.* 

A z ellátás nemei: 

~llandó , vagy egyszer s mindenkorra szóló. 
Allandó ellátás alatt a nyugdij, egyszer s min

denkorra szól6 ellátás alatt a végkielégités és a 
temetkezési járulék értendő. 

Özvegyi nyugdij csak abban az esetben folyósit
ható, ha 

* Kutforrás a Sólyom-féle tör,ény:nngyarázat. 
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a) a férj nyugdijra jogositó alkalmazásbl1n leg
alább öt évet szolgált (korengeJély mellett! szolgá
lat a csendőrségnél nincs) ; 

b) a házasság a tényleges Rzolgitlati idő alatt, 
vagy a szolgálatba lépés előtt köttetett m eg j 

ej a nő férjél'el annak haláláig együtt élt és 
végül 

d) ha, az özvegy erkölcsi tekintetben kifogás alá 
nem eSIk. 

Ad c j. Az özvegynek nyugdij igénye é rvényesité
sekor abban az esetben, ha férje halálakor azzal 
együtt nem élt, nem az a negativ bizonyitás a köte
lessége, hogyakülönélésnek nem ő volt az oka, 
hanem az, hogy az e,rlyütt nem élés önhibáján kivül 
következett be. A negativbizonyitás jogilag nehézsé
gekkel j~r, sőt közvetlenül csaknem lehetetlen, mert 
rendszerlDt az ellenkező, a positív körülményt lehet 
csak igazolni. 

Az együttélés nemIJsak a házassági jogviszony 
természetéből következik, de az együttélést tör
vényeink is kimondják. A nőnek ez a kötelessége 
azonban nem lehet absolut, hanem megszünik oly 
körülmények beálltával, a melyek a nőnek az együtt
élést jogilag, erkölcsileg vagy physicailag lehetet
lenné teszik. 

Igy a nő nem élhet férjével együtt, ha a férj 
té?olyd~ban, k6rházban stb. van elhalyezve; erköl
csüe~ ~s lehetetlenné lehet téve az együttélés j 
physlCallag lehetetlennek tekinthető, ba a közös 
lakásb:1ll a nő élete. vagy egészsége van veszélyez
tetve, vagy ha a férj nejét ok ' nélkül, hütlenül 
elhagyj a stb., stb. 

Ily esetekben, ha a nő férjével nem élt e".vütt, 
az özvegységre jutott Lőnek ellátásra van i~énye, 
melynek megállapitásánál előzetesen az birKla~d6 
el, hogy .~z együtt nom élés a nőnek, Yagy a férj
nek hIbáJab61 következett-e be? 

Előfordulhatnak azonban oly esetek is, a mikor 
a különélés oka nem a férj, hanem a nő személyi, 
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illetőleg pbysicai körülményeiben rejlík pl. a férj 
átbeJyeztetik, de neje oly betogségben 'szen ved a 
llI?ly miatt férjp.t .. - orvosi randeletre - uj áJio
masbelyére nelll kovethetL Ily körülmények között 
tehát az együtt ne~ élés.a ,nő viszonyaiból folyik 
ugyan, de ez a nonek hibaui, vagy bűnül nem 
róható fel. 

Az illétékes, hatós,ág; tehát .ily esete~ben a fősulyt 
annak a .meglLllapltusura fogJa fektetm, vajjon a nő 
~én~szenhe. volt-e a férjétől való külön élésre, 
Illetőleg ez mrlokolt volt·e, mert ellen esetben az 
özyegynek nyugdijra igénye nem lehet. (Pénzügy
mm. 122,421" 122,8.01;j~890. sz. intézkedéEe.) 
.. Add): ~ nő erkolcsossége a csendőrségi egyének 
()zvegyelr~l sze_r kesztett • Ellátási beadvány.· ban 
Igazolando. (30,:)7411889. sz. hOllv. min. körrendelet. 
R. K. szab. r. 45. sz. ex lb8 :1.) 

Az ö~vegYi e!látás mindig a férj legutóbb élvezett 
beszámlthat? Javadalmazása alapján állapítandó 
meg é~ pedIg ennek, 1200 koronáig 50 00 és minden 
to~ábbI Illetmény utan 20~0. Az özvegyi ellátás az 
éVI 5000 koronát nem haladhat ja meg. 

A csendőrségi pótdij csak abban az esetben vehető 
szá~itásba, ha ll: férjnek legalább öt évi beszámit
h~to .. csen~ő.rség~ szolgálati ideje volt. (Belügy- és 
"p~nzug:ymImsterlUmok között 1887. évi szeptember 
ho 18 .. es 28 .. án létrejött megálla[)odás.) 
. ,Az ozvegyI nyugdijak méne a III. sz. táblázat
boI vehető ki. 

Nyu.qdijra nincs i.qénye azon özvo?"ynek a ki: 
aj köteles szolgálati idejének kitÖltés~, vagy 6') 

éves k?!ána~ betöltése után nYl/pdijazott egyi!nhe~ 
ment noul (kIvéve, ha ily egyén ujból alkalmaztatva 
legalá?b még há!om évet szolgált) ; , 

b J .60 év~snél Idősebb férjhez ment nőül, hacsak 
a férj eZlltl1n még három évet nem szolgált, vagy 
ha a házasságból gyermekek nem származtak 
a vagy ~, házasság által nem törvényesittettek ; , 

lJ) férjevei, annak halálakor együtt nem élt, ha 
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csak nem bizonyit ja be, hogyakülönélésnek nem 
ő volt az oka; 

d) erkölcstelen életet folytat, vagy valamely bün
tetendő cseleJ<mény elkövetése miatt hivatal\ esz
tésre itéltetett; 

e) a kinek férje állásáról önként lemondott, ,agy 
azt önként elhagyta; 

fJ a kinek férje ,eng,cdél:y nélkül valamely kül-
földi hatalom szolgalataba alI; 

p) a kinek férje oly ~űncselekmény .. elkö\"etés~ 
után, a mely miatt elbocsattatott volna, ongyllkossa 
lett, vagy megszökött ; végül . 

h) a kinek férje bivatalvesztésre It.éltetett ; .. ha az 
elbocsátás kimondásakor az özvegyI nyugdlJ még 
folyósit\ a nem yolt. . 

Az özvegy nyngdijából nemcsa~ a. sal~t gyer~~
keit hanem férjének esetleg előbbI haz9sság"bol. 
száI:mazott gyermekeit is ('ltartani köteles. 

Az árvák nerelé!,i járuléka. 

Ha az elhalt férj után három vagy annál. tiibb, 
még anyai ellátás alatt áJló gyermek maradt VIssza, 
avagy csak két gyeTmek maradt, de az ~zvegy 
teherben van akkor az ozvegynek - utóbbi eset
ben a harmadik gyermek születésétől kezdödőle~ -
a gyermekek után feltéve, hogy azok a Bzabaly
szerü kort még n~m érték el, nevelési járu~ékra 
van igénye, a mely minden egyes gyermek utan az 
özve"yi nyugdijnak ' /6-a. 

A tiszti árvák szabályszerü életkora: fiu gyermek-
nél 20 év, leánygyermeknél 18 év. 

A szülőtlen árvák neulési járuléka (~ár egy gyer: 
mek után is illetékes) az atyátlan arvák neveléSI 
járulékának 1' j!-szerese. 

Szülőtleneknek tekintendők azok 
árvák is, kiknek anyja ujból f~Tjh.pz 
diját megváltotta, vagy azt barmily 
elvesztette. 

az atyátlan 
ment, nyllg
oknál fogva 
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Az ö7,vegyek é~ árvák ellátásának jO,fJosultsá,qdra 
serum,lrMe befolyással nine~ a7. a körülJllény, vajjon 
a .férj, IlletIIleg atya a, tenyl\lges, vagy nyugl1llo
llli1nyban halt-e el. Utohbl esetben. azonban az 
özvegy és árvák ellátása sem egyenként, sem ÖSSZE

sen nem lehet nagyobb a férj nyugdijánál. 
Annak, hogy az árvák anyai gondozás, illetve 

ellátás alatt állanak, helyhatósági igazolása szük, 
séges, 

Kedrezményes ellátás • 

.. ~a ,~ ese,na,őrtiszt szolgálat tel,iesité~ közben 
onblbáJan kIVul szenvedett sérülés folytán hal el, 
akkor az özvegynek és árváknak a férj legutóbb 
él,vezett be,sz,ám,~tható javadalmazásáuak teljes össze
{/el e van tflen.'l1tk, még abban az esetben is, ha a 
férjnek öt é\'i ~eszámitható szolgálati ideje nem is 
volt, (1881: LXXI. t.-ez, 7. §-a és 1885: XI. t.-ez. 
47, §.) 

V Igkielégités. 

Özvegyeknek és árváknak, ha állandó ellátás ra 
igényük nincs, de II c5aládfő nyugdijra jogositó 
alkalrp.azásbllon állott és az előirt feltételek megvan
nak (a hál!iasságnak tényleges szolgl1latban, vagy 
ezt megelőzőleg történt megkötése, együttélés és 
e:r:kölesös életmód ), együttvéve a férj legutóbb élve
zett havídiiának negyedTészét kapják meg vékielé
gités czimén. 

Az ellátás ke~dödik: 

özvegyeknél és árváknál a férj, illetőleg Ilttya 
halálozását köveW hó l-én; utószülötteknél a szü
letés napján; szülőtlen, vagy szülőtleneknek tekin· 
~ett árváknál mindkét szülő elhalálozásának nap
~án, vagy azon a napon, a melyen az anya nyugdij. 
Igénye bármely oknál fogva megszünik. 

291 

Az ellátás mefJ8ziinik: 

ö~vegyeknél az elhalálozás, vagy ujbóli férjhez
menetel napjával; árváknál a~ elhalálozás. vagy a 
szabálys~erü életkor eléréss, férjhezmenetel, oly 
állami, közhatósági, vagy intézeti ingyenes ellátás 
elnyerése esetén, a p:!elynek értéke a nevelési járu
lékkal felér, végül büntetendő cselekményért hivatal· 
vesztésre történt elitéltetés folytán. 

NyufJdijmegváltás. 

Minden özvegynek jogában áll nyugdiját megvál· 
tani. A nyugdij megváltását a m. kir. be:ügyminis
ter engedélyezi. A megváltási összeg a nyugdijnak 
legf6ljebb két évi összsgben állapitható meg. 

Feltételsk: az özvegynek közhatósági orvos által 
igazolnia kell azt, hogy egészségi állapotához képesí 
legalább is még két évig elél, hogy nincs várandós 
állapotban, Ha gyermekei Yannak, akkor a gyám
hatóság engedélye is szükséges. A megváltott nyug
dij többé nem folyósitható. Ne\'elési járulék nem 
váltható meg, 

Bevett gyakorlat alapján a m. kir. belügymiuister 
esak abban az esetben engedi meg a nyugdij meg
váltását, ha az özvegy helyhatóságilag igazolni 
képes azt, hogy a nyerendő öSl>Zeget oly váJlalatba 
fekteti stb., a mely megélhetését biztosit ja. 

A nyl/!/díi fenntartása. 

Az ujra férjhez ment özvegynek joga van nyllg
diját er/y éven /JeW l megváltani, "agy pedig azt 
ujabbi özvegység esetére fenntartani. A válal>Ztástól 
az özvegy többé vissza nem léphet. 

Ha az özvegy nyuguiját esetleges második özvegy-

1!1* 
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ség ére fenntartotta, ez - a mennyiben a törvényes 
kellékek még mindig fennállanak - ujból folyó
sittatik. 

Az 1892. évi április hó ll-én hozott ministerta
nácsi határozat értelmében az ujabbi özvegység 
tartamára fenntartott özyegyi nyugdij abban az eset
ben is esedékessé válik, ha az igényjogosult máso
dik férjétől törvényesen elválasztatik és attól ellá
tásban nem részesül. 

Ugyanily értelmü itéletet hozott egy konkrét 
esetben a közigazgatási biróság is. (1909 május 25. 
730. sz.) 

Temetkezési idrulék. 

Az özvegynek, valamint a szabálypzerü kort még 
el nem ért árváknak a nyugdijon, nevelési járulé
kon, esetleg végkielégitésen kivül még temetkezési 
járulékra is van igényük. 

A temetkezési járulék a tényleges állományban 
elhaltak után a legutóbb élvezett javadalmazás, 
a nyugdijban elhaltak után pedig a nyugdij összege 
alapján állapittatik meg és pedig: 

1. három havi összeggel, ha a javadalmazás, "agy 
nyugdij 2000 koronát nem halad meg; 

2. két havi összeggel, ha ::LOOO koronát meghalad, 
de 6000 koronánál nem nagyobb; 

3. egy havi összeggel, ha a 6000 koronát meg
haladja. 

A temetkezési járulék a 2. alatti esetben 500, a 
3_ alatti esetben 1000 koronánál kevesebb, vagy 120U 
koronánál több nem lehet. 

A tényleges állományban elhaltak után illetékes 
temetkezési járulékok mérve a. III. sz. táblázatból 
vehetők ki. 

A temetkezési járulékból l/S rész gy6gykezelési 
költségekre, . többi részében csak temetkezési költ
ség fejében foglalható le. 
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Kegydijak. 

Kegydijak legfels~b? helyen ~. ho~yédelmi-, 
belügy- és pénzügymIDlsterek hozzajárulasa, vala
mint a ma "y ar ministertanács felhatalmazása alap
ján csak ~iy esetekben eszközöl~etők ki, a D?ikor 
valamely, a törvény által megkIvant kellék hIány
zik s oly méltánylást érdeml~ körülmén~ek foro~
nak fenn, a melyek a kegydIJ (kegyelmI nyugdIJ) 
kieszközlését indokolttá teszik. 

A kegyc1ij a törvényszerü ellátásnál nagyobb nem 
lehet. 
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A m. kir. csen dőr legénység llyUg-
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II. Táblázat 
a m. kir. esendőrlegénység rés.zére, az 1885. évi XI. t.·ez. 28. §·a, illetve az 1881. 

évi LXXI. t.·ez. 4. §.a értelmében egyszersmindenkorra járó végkielégitésről. 

Csendőr részére Örs vezető részére Örmester részére I 
Betöltött I------,--------II--'------;-----II-----,-------~ 

szolgálati idő, Zsold évi ha évi ha évi I ha évi 
é próba· 
v csendőr 100 l >lOO IsOO Zsold 100 I '!OO 1300 Zsold J 00 I '!OO 1300 

I 
Soo K, évi 1100 K évi i 300 K \ 

.tól -ig csendőr kor. szolg. kor. szolg. kol'. szolg. 
900 K pótdíjat élvez pótdíjat élvez , pótdlJat élvez 

3 

5 

próbac~endü l' 

200, 
csendór 

:2~4 274 324 

5 - 900 - - - 1100 - - - 1300 - -

J 6 éven alul 1S00 - -I" éven alul '!'!OO - -:-J 6 éven alu+ 600 - -

10 1 6 éven felül '!Oo.r~001í!41 i6 éven felúI240012600r SI6 éven feluI12s0013°OO13200 
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TmJékenység'i kimu,tatás 
a m. kir. csendörkerületekben az 1909. évben teJjesitett 

közbiztonsági szolgálatokról. 

r. I II. I m· 1 IV. I v. 1 VI. I VII·lvm. ÖS8ze' Nevezetesen 
számu csendőrkerületben 8en 

Felség5értés : I 
31 előfordult} 2 l 2 

kideritett ~set 2 B l 2 8 
eIrogott } . 1 1 
feljelentett egyen il 2 1 2 7 

A király, a kil'ályi 
ház tagjainak bán-
talmazása, a király 
megsértése: 
előfordult} 1 

il .:1 
3 4 6, 7 3 31 

Idderi tett eset 1 3 4 6 7 3 31 
elfogott. } - . 1 1 1 1 5 
feljelentett egyen 1 2, ;, 5 7 2 31 

A hűtlenség: 
előfordlllt} 
kideritett eset 
elfogott \ . 
feljelentétI I egyen 

A lázadás: 
előfordult } 1 1 l 1 4 
kiderite!t eset l l l 1 4 
elfo~ott } . 
felje elItett egyen l 261 1 l 264 

A hatóságok, or-
szággyiifé.i tagok, 
vagy haló-ági köze 

1681 
gek elleni erőszak: 
előfol'dult } 232 

245[ 
203 270 219 229 189 1755 

kideriletl ~set 23~ 245 203 'il70 168 219 2i9 189 1755 
elfogott f . 72 24 27 47 58 78 74 58 438 
feljelclllett egyen 360 426 323 5"25 407 , 367 400 291 3099 



NevezeteSEln 

Az alkolm:illy, a tör
vényhatóságok >agy 
hatibági közegek 
ellení er6szak: 
előfordult 1 
kideritetl Jeset 
elfogott } . 
frljelentetl egyen 

A magánosok ellrni 
erőszak : 
elŐfordult} 
ki deritelt eset 
elfogott } . 
felj elentett eg)'en 

A polgárok válasz
ási joga ellrn el

követett büntetlek 
és vétségek: 
előfordult} 
kideritett e8Qt 
elfogott l . 
feljelentettfegyen 

A vallás és annak 
szahad gyakori.ta 
elleni bűntettek és 

étségek: 
előfordult} 
kideritetl e,et 
elfogott } . 
feljelentet.t egyen 

A személyes szabad · 
ságnak. a házjog
nak, továbbáalevél
és távirdatitokna~ 
közhivatalnok általi 
megsértése: 
előfordult } 
kideritett eset 
elfo"ott } . 
leljeleutett eg) en 
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r. I II. I III. I IV. I v. I VI. I VII. lVIII. Össz •. 

15 
15 
2 

17 

36 
36 
18 

170 

8 
8 

17 

4-
4 

5 

számu csendörkeriiletben -- •• n 

5 5 fi 
5 5 6 

4 7 
10 16 9 

16 44 58 
16 44 58 
8 14 6 

52 182 330 

1 
1 

4 34. 40 
4 34 40 

2 1 
9 68 111 

3 
3 

5 

II 
2 
2 
1 

4 5 
4 5 
3 1 
3 8 

30 36 
3ú 36 
31 4 

175 160 

2 
2 

20 

S 10 
S 10 

76 15 

2 
2 

16 7 
16 7 
2 

30 BC 

4~ 5C 
425C 

4 ~ 

197 'l!!! 

1 
1 
1 

14- 15 
14 15 

35 ~4 

11 8 
11 S 

15 6 

6S 
6S 
19 

123 

312 
312 
89 

1490 

6 
6 
1 

23 

133 
133 

3 
355 

3L 
31 

2 
35 

Nevezetesen 

A péuzhamisitás : 
előfordult} 
kideritett esrt 
elfogott } 
feljelentetI egyén 

A hamis tanuzás 
és hamis e.lü : 
előfOl'~ult }eset 
kldel'ltett 
elfogott } 
feljeleh tett cS(yén 

A hamis vád: 
előfordult} 
k,deritett eset 
elfo~ott } 
felje entett egyén 

A személ'~m ellen: 
b6htettek és vét-
ségek: 
előfordult } 
kidcritett eset 
elfogott } . 
feljelentett egyen 

Kettős házasság: 
előfordll1t } 
kideriletl eset 
elfogott l . 
f eljelentettj egyen 

A családi állásra 
'onatkozó büntet-
ek és vétségek: 
előfordult } 
kidel'itett eset 
~Ifogott } . 
feljelentélI rgyen 
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I. I n. I III_ I IV. I v. I VI. ' VII. [VIII·llö ••••• 

számu csendőrkerÜletben il •• n 

142 86 22 231 J 38 4·1 466 66 
ti6 141 86 ll'!! 23 44 as 4~ 465 
16 24 51 3 15 4- 131 13'! 

100 201 114- 30 38 46 58 68 655 

19 13 9 17 . 5 13 15 23 114 
19 13 9 17 5 13 15 23 114 

l 5 11 l 4 '!2 
26 7 \l3 21 5 lS 28 40 163 

I 

I 

4- 15 1 4- 2 4 J3 lG! 55 
4- 15 1 4 'i! 4 13 1-:1 55 

1 2 i 3 
6 19 2 5 91 7 24- 13 78 

I 
i 

I 

lS0! 148 144- 250 148 112 Hl4 83 1209 
148 ' 14(- 250 143 l1'i! 193 83 13~ 1207 

17 18 45 33 23 45 14 23 218 
143 165 257 170 102 189 84 USI 1238 

1 11 2 4 
1 11 2 4 
1 1 2 

4 4 

I 

1 5 8 10 13 5 2 9 53 
1 5 

II 
10 13 4 2 9 5:i! 

l !il 
1 6 S 181 4 3 8 54 



Nevezetesen 

A rágalmazás és 
becsületsérté~ : 
előCordult } 
kideritett eset 
elCogott } , 
feljelentett egyen 

Az ember élete 
elleni büutettek és 
vétségek: 
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LI n. 1 lll. I IV. I v· 1 VI· lm· lvm 

754 
754 

4 
809 

számu csendőrkerületben 

I I 516 1016 1059 
516 1016 10,,9 
354 

5961 1103 12.'30 

666 
666 

l 'l! 
781 

5751 
575 

1'l! 
653 

665 
665 

4 
805 

540 

~ 
73C 

Ö'Bze
sen 

5791 
5791 

51 
6707 

A pániadaI : 

386 373 497 397 507 3585 
380 367 494 394- ~~ 3553 
1~6 173 'l!'l!0 178 'l!3r 1619 
399 366 385 37~ 423 3138 

előfordlllt} 30~ 516 605 
kideritett esN 304 507 603 
elCogott} 132 'l! II 2891 
Celjelentett egyén 252 4~5 51:6:

1 
előCordult } 7 5 10 16 '<1 2 5 49 
kideritett eset 7 5 10 16 'l! ci) 5 49 
elCol(utt } . 1 ~ I l 
Celjelentett egyen 21 9 4 34 30 6 4 13 121 

A testi sértés: I I 
eIMol'duh} ~808 S4H' 4886 4641 2848 3667 4025 3341 3r6'l!6 
kidel'itett eset .~b08 3401! 4828 46:16 2843 3665 4015

1 
33'l8 305'l!5 

elfogott } 92 b6 177 149 139 180 96 116 1015 
Celjelentett egyéu ~316 4884 729366lll 4187 567315737

1

1 4814 445'l!5 
A közegészség el
leni MIItettek és 
vétségek: 

elörordult} 4 15 6 21 83 14 6 'l! 151 
kideritett eset 4 15 6 21 8~ 14 61 2 151 
elcogott} , 2 2 5 1 . I . 10 
Celjelentett egyen 4 17 6 35 119 15 8 ~ 'l!C6 

A személyes sza
badságnak meg
értése magánsze
mél~ek által: 

elófordtrlt} 
kideritett e,et 
elfogott } , 
feljelentett ~gyen 

15 5'11 26 
15 5~ 26 

2 
25 llG G6 

12 13 
12 13 

4 1 
14, 26 

18 23 36 195 
18 23 36 195 
3 . I 4 14 

251 84 66 362 

T 

Nev ezetesen 

'1- és táv-A leve 
siirgö, 
sértés~ 

,ylitok meg-

rdult} 
rftetl eseL 

előCo 
kide 
elfog 
Celjel, 

ott }eg)'én 
entett 

k tiltott Cel-A tito 
fedezé 
előfo 
kide 
elfog 
Celjel 

se : 
rdult \ 
ritett leset 
ott } . 
entett egyen 

ánlak meg-A ma~ 
sél·tés~ 
mélyek 

magánsze-
áital : 

rdult } 
ritett eset 

előCo 
kide 
elfog 
Celje 

ott } , 
lentett egyen 

ás: A !op 
elMo 
kide 
e:Coj!: 

rd"lt l I'itett "set 
olt . 

lenteU egyen Cdj~ 

lás és zsa-A rab 
rolás 
előCo rdult} 

riteIt esel kide 
elfog 
Celjr 

ott } . 
lentett egyen 

kaszlil <, zár-A si" 
tÖI'és 
kezel é 

és hűtlen 
s: 
ordult} 
rilett eset 

elöf 
kIde 
eiCo 
Celje 

gott } . 
lenteIt egyrn 
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I. I n· 1 lll. I IV. I V· I VI·lm·IVIII. 
számu csendőrkerületben 

J 
I 

4 l 6 2 7 39 ~ 4 l 6 8 l! 7 39 
1 

4 3 5 10 2 10 14- ~ 

l 6 1 1 2 
1 6 I 1 2 

1 9 l 1 2 

404 332 457 471 337 360 418 406 
40i :i3t 455 471 3~6 360 418 4('3 
23 8 15 24 13 7 9 21 

606 433 695 8i9 531 588 641 6?!7 

5984 5:!!20 7200 5741 6134 5031 4465 654C 
5895 497i 6756 5509 5691 4S4'-l 4?l86 64H 
573 381 881 884 994 115ö 446 88?! 

63 tS 5i9'! 69~8 6i!57 6181 4768 4926 6757 

235 'l!12 265 26i:J 161 150 203 'l!35 
233 '!l08 26:! 9253 lő3 150 19~ 23?l 
54 61 106 107 116 lU 8?! tOl 

341 306 291 399 167 159 226 29 

284 232 468 239 209 205 1121 291 
280 'l!3l! 467 239

1 

209

1 

?!05 221 291 
Vl lil 61 25 23 35 16 3: 

?l77 23?! 441 268 207 186 229 27~ 

öss •• -
sen 

73 
73 
1 

56 

l 
1 
l 
1 

1 

318 5 
9 
O 
O 

316 
12 

497 

4631 
4437 
619 

4796 

172 
169 
74 

~18 

!il 14 
214 

'lll 
211 



Nev ezeteeen 

alan elsajá-A jogt 
tilás: 
előfor 
kidei 
elfof(o 
feljele 

dult \ 
'it.u re~et 
It } • nlell enen 

Az org 
búnpár 

elMor 
kider 
elfogo 
feljele 

azdaság és 
tol;)s : 
dull} itelt eset 

u } , nlett egyen 

s: A csalá 
előfor 
kider. 
elfogo 
feljele 

dnlt} 
ilelt cset 
lt } . DleLt ej()cn 

lamlsiti.ts : OkiratI 
előfor 
kidel'i 
elfogo 
feljele 

dult } lelt eset 

It } . ntell egyen 

és községi Orvosi 
hamis b 
nyok k 
használ 

izonyil"á-
iáUit4sa és 
ása: 
dult} 
tett eset 

előfor 
kideri 
elfogo 
feljelel 

ti I ' 
lIettJegyen 

amisitás: Bélyegb 
előford 
kiderit 
elfogot 
feljelen 

UIL} ett esel 

l} . tett egyen 

1 
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I. , II. III. ' IV. ' V. VI. j VII. 'VIII , 

számu osendörkel'ületben 

254 198 215 'lj 218 202 171 234 
254 196 245 25 S: 214 202 168 2~ 

7 3 1 2 3 5 1 
369 278 275 3951 279 249 222 302 

10'27 539 1014 572 856 635 «2 99Q 
1027 539 1013 572 831 635 741 990 

'23 19 2~ 12 27 58 8 ~! 
1056 64S 1080 647 1059 659 588 822 

695 319 515 337 345 378 184 472 
695 31~ 511 3:jl 343 378 181 471 
47 56 96 24 34 78 22 88 

300 438 407 334 225 231 179 401 

111 84 6t 106 41 60 1369 89 
111 84 64 10i 41 6C 1369 ~~ 
2\! 7 12 14, 7 ~~ 6 2~~ 136 69 53 130 65 99 

2 4 4 
2 4 4 

2 4 4 

·:1 

1 , 
1 

1 

303 

Össze 
sen 

I II. 
,..---.-

I. m. IV. V. I VI. VII, lvm, Ö'8ze-
Nevezetesen 8en 

számu csendöl'kerületben 

Csalárd és vétkes 
bukás: 

1780 
1769 

22 
2367 

~ előfordnlt} 5 14 5 11 6 11 3 64 
kideritell eset 5 13 5 11 6 11 3 63 
elfo~olt } . 2 l 

i4 
3 

felje enlet! egyen 8 20 4 11 6 10 4 77 

6075 
6348 

197 
6509 

Más vagyonirnak 
me~rongálása : 

f;91 767 890 S31i 640 792 651 72~ 5941 elófordult l 
kidel' itett eset 6S5 744- 886 817 629 729 644 7\!4 5868 
elfogotl } . II 2 19 37 30 2l! 11 11 143 
feljeleutett egyen 1056 1149 1482 1141 1I1i6 1242 1045 llQf; 9387 

3U5 
3228 
445 

2M9 

1924 
1923 
103 

A pujtojtatás : 
1612 e őfordult I 890 1395 HOO 1439 140~ 1668 743 10749 

kideritett Je, et 770 1137 1339 U7!> 1042 1339 654 1376 8835 
elfoO'ott l . 37 29 31 39 « 48 45 43 316 
felje~enlelt e!(yeu 83~ 941 861 1108 944 113!! 806 114! 7775 

Vizárad:is okozás: I 
1 3 cl előfordult} I 

li 7 1 16 
kideritctt e;,et li 1 7 l 3 9.l 16 
elfo~Otl \ li l 3 
telje entett(egyen 2 1 4 1 1 26 35 

818 

10 
10 

10 

Va~pályák. hajók, 
aVlrdák megron -

ooálása és eg) éh 
özbizt, veszélyes 
selekmények : 

~~ e!ÚfOI'dult} 52 53 46 28 47 28 35 319 
kiderilett eset 52 51 43 27 44 28 3~ 307 
elfogott } . 1 1 1 3 
feljelentett egyen 100 115 &1 55 99 88 72 55 665 

A foglyok 
zökletése: 

meg-

4 
4 

4 

előfordult} 1 1 1 1 '! 6 
kideritett eset 1 1 1 l 'l 6 
elfogott } 1 1 4 1 7 
relj~lenlrt\ egyén . 1 1 2 



Nevezetesen 

A fe/(neres erő 
elleni biínteLlek és 
vétsél;ek : 
előfordult} 
kideriteLL eset 
elfouutL I . 
felj~entettfegyen 

A hivatali és iigy· 
védi biíntettek es 
vétségek: 
előfordult I . 
kideritett Je,et 
elfogutt } . 
feljelentett egyrn 

Egyéb tör\ényekbe 
ütköző büntettek és 
vétségek: 
előfordult I 
kideritett Jeset 
ellogolt } . 
feljelentett egyen 

Kir. jAl'ásbirósá
gok hatáskörébe 
utalt kih:ígások: 

304 

~ m. IV. I v· 1 VI. I vn· tVill Óssze· 
sen 

1" 
12 

" 12 

3 
il 

148 
147 

'l!0 
97 

számu csendörkerületben 

28 
21'S 
25 

B 

~O 
70 
5U 

4 
4 
il 
I 

47 
47 
2ő 
25 

7 
7 

13 

95 l'l!i 265 
95 127 "l65 
RI 46 1'>:1 
77 125 2U7 

J9 
1\1 
16 
5 

17 
17 
18 

19 
11 
2 

II 

8a 142 
82 142 
Bi< 6t 
6H 94 

38 
BH 
'l!8 
12 

ll! 
12 

1 
J5 2 

284 
283 
213 

64 

50 
42 

6 
47 

81 'l!37 1178 
81 236 1175 
43 31 324 
57 212 935 

előfordult} 1360 lBl!1 184~ J844 H41 1566 1097 1143 
kidel'itett eset 1357 1279 1821 1838 14.26 1541 1066 1135 
elfogott} . 34 29 49 56 4.4 78 18 4~ 
feljelenteIt "gyen ilOl2 2076277il 2!l98 2363 2360 1887 1784 

11615 
11463 

350 
18~53 

KózigazFatá,i ható
-ságok hatáskörébe 
<lilalt kihágások: 
előlordult } /l5s67176'l117728 34!l851562H73~814478 1936~ 172273 
kidentett eset !5862 l75761771193H8115606 i7310 14473 19344 17i!161 
elfOgott} . 7St 112a 'l!ill 5521 'i680 7497 518 2851 23653 
feljelenteIt egyen fl9:30029715 30380 53~17 31625 39315 'l?5567 27488 1ID6b67 

ilO;:' 

FÜGGELÉK. 

Katonai és polgári czímtár. 

r. KATONAI CZIMTÁR. 

Legfó'bb hadúr: 

Ö CS. és aposto kir. Felsége L FERENCZ JÓZSEF. 
.!l legfőbb hadúr rendelkezésére: Ö cs. és kir. 

Fensége Ferencz Ferdinand főherczeg; lov. tábo 
Fó'hadsegédek: gróf Paar Ede lov. tábo V. b. 

t. t. ; ahnenburgi báró Bol/raB ArtwI' gy. tbk. V. b. 
t. t.. ~ katonai iroda főnöke. 

Szárnysegédek: 1) törzstiszt. 

Cs. és ki'r. közös hadsc'reg. 

.!lz összes fegyveres erő vezérkari főnöke: 
Hötzend01'ji Conrad Ferencz gy. tbk. 
HadseregfelÜJgyelők: <:> cs. és kir. Fensége 

Frigye8 fő herczeg gy. tbk. Ö cs. és kir. Fensége 
Jenő főherczeg lov. táb., báró Klobucar Vilmo8 lov. 
tbk. Vare8-i Varo8ctnin Marián tbsz. Potiorek 08zká1' 
tbs~y. és Frank Libariu8z lovag gy. tbk. 

Testőrség: aj Arcier testőrség; állománya 45 
tiszt; feláll. 1763. b j m. kir. testőrség; állománya 45 
tiszt; feláll. 1760. ej Cs. és kir. Darabont-testőrség; 
állománya 6 tiszt, 44 altiRzt; feláll. 1767. M. kir. 
Darabont-testőrség; állománya (j tiszt, 44 altiszt, 13 
szolga. feláll. 1904. d) Lovas testőr-század; állománya 
7 tiszt, 72 altiszt; feláll. 184\). e j Gyalog testőr· 
század; állománya 6 tiszt, 248 altiszt; feláll. 1802. 



3Uf) 

Cs. és kir. hadü(Jljminisder: báró Schönaich 
Ferencz gy. tbk., v. b. t. t. 

A hadibgyminiszteril~m segédközegei: A ve
zérkar fönöke: Hötzendorfi báró Conrad Ferencz gy. 
tbk. - Hadi levéltári igazg.: belobreskai Woinovich 
Emil R.1tb. - Lovassági felli!O'elő: lovag BTlf.rler
mann Rezső lov. tábo - Tüzérségi felilgyelő: O cs. 
és kir. Fensége Lipót Salvulor főherczeg, tbsz.
Vártüzérségi felitgyelő: Tengl(r Tivadar altb. -
Hadmérnöki felügyelő: Blénesi Sándor tbk. - Utász
feliigyelő : Reinold Emil fzredes. - Vonatfelüg?elő: 
Feigl Ede tábo - Hadtest iskolák felügyelője: 
Hausenblas Alfréd altbgy - KatouftÍ nevelő és 
képzőintézetek felügyelője: Rohr Ferencz altáborn. -
Pótlovazási felügyelő: benefai BaC8ftk Zsigmond táb.
Vezér épitészmérnök : Galt Rudolf yezérörnagy. -
Egészségügyi csapatparancsnok : Kukió Emánuel 
ezredes. - Apostoli tábori püspöki helynök: dr. 
Beloputoczky Kálmán tricalai pÜRpÖk. V. b. t. t_ -
A katonai orvosi testület főnöke: furslbU1-gi Krat8ch
mer li'lóTián vezértörz6on-os. - Szak szám, evőség 
főnöke: themani báró Borowiczka Alfréd min. tan. 
Műszaki katonai bizottság: Elnök: zeldeggi 

Zednilc Győzö tábo 
Katonai egészségügyi bizottság: Elnök

forstbergi dr. lovag Kratschmer Flúriltn vezértörzs
orvos. 

Katonai (öldra.Jzi intézet: Par. : F1'ank Oltó aHb. 
Katona1l legf"ó'bb törvényszék: Elnök: Sol

vegeni Jihn li'rigyes tbszgy. 

Hadtest-paranosnokságok. 

1. hadtest: Krakk6ban. Területe: Nyugati Galiczia, 
Szilézia. és Észak-Morvaország; az 1., 13., ~O., 54., 
56., 57., 93. és 100. ·S7.. gyal. ezr. badkieg. teritlete. 
Par. Weigl JÓZ8ff báró tbszngy. 

2. hadtest: Bécsben. Területe: Alsó-Ausztria és Dél-
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Morvaország; a. 3., 4., 8., 49., 81., 84. és 99. sz. gyal. 
ezr. ha.dkieg. területe. Par. : hadamari lovag Ve)'sbach 
Mansuett gy. tbk. 

3. hadtest: Gráczban. Területe: Stájerország, 
Karinthia, Krajna, Trie~t, Istria, Görz és Gradiska; 
a 7., 17., 27., 47., 87. és 97. gyalog-ezred badkieg. 
területe. Par.: Schikovsky Károly gy. tbk. 

• . .J,. hadteB t: B udape8len. Területe: Magyarország: a 6. 
:23.,32.,38.,44.,52.,68.,69. és 86. sz. gyal. ezr. hadkieg_ 
területe. Par.: Schreiber Viktor tbszgy. 

5. hadtest: Pozsonyban. 'I'erülete: Magyarország;. 
a 12., 19.,26.,48.,71.. 72., 76. és 83. sz. gyal. ezr. had· 
kieg. területe. Par.: Bernegg-i Sprecher A,·tllr gy. tbk_ 

6. hadtest: Kassán. 'I'erülete : Magyarország j az 5.,. 
25., 34-., 60.,65 .. 66., 67. és 85. sz. gyal. ezr_ hadkieg. 
területe. Par.: Ziegle)' Alfred lovag gy. tbk. 

7. hadtest: Temesvárt. Területe: Magyarország; a. 
29.,33.,37.,39.,43.,46.,61. és 101. sz. gyal. ezr. ha.dkieg. 
területe. Par.: Seefrallz Antal altbgy. 

8. hadte8t: Prágaban. Területe: Csehország; a 
11., 28., 35., 73., 75., 88., 91. és 102. sz. gyal. ezr. 
hadkieg. területe. Par.: KoUe?" Albert gy. tbk. 

9. hadtest: Leitme1'itz Területe: Csehország: a 
18., 21., 36., 42., 74., 92., 94. és 98. sz_ gyal. eZT. 

hadkieg. területe. Par.: rummersbofi Rummer Adolf' 
gy. tbk. 

10. hadtest: P1·zemyslben. Területe: Közép.Galiczia; 
a 9., 10., 40., 45., 77., 89. és 90. sz. gyal. ezr. had· 
kieg_ területe. Par.: Falkenfeld·i lovag Kummel" 
Henrik lov. tbk. 

11. hadtest: Lembel·gben. Területe: Keleti Galiczia és· 
Bukovina; a 1'\., 24., 30., 41., 55., 58., 80. és 95. 
sz. !!Ja'!. ezr. hadkieg. terltlete. Par.: Schödler Jlerencz 
gy. tbk. 

12. hadtest: Nagy-Szebenben. Területe: Magyar
ország: a 2., 31., 50., 51., 62., 63., 64. és 82. sz. 
gyal. ezr. hadkieg. területe. Par.: kis-demeteri 
Gaudernak .]óz.<e( lov. tábo 

13. hadtest: Ztig1·ubbtl1l. Területe: Horvát- és f-zl,,-

20* 
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vonország él:l Fiume; a 16., 53., 70., 78.,79. és 96. gyal. 
ezr. hadkieg. területe. Par.: Gerba Rajmund gy. tbk. 

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

15. hadtest: Sarajevoban. Területe: Bosznia és 
Herczegovina; az 1 .. 2. és 3. bosznia-herczegovinai 
ezredek hadkieg. területe. Par.: Auffenberg Mór 10-
vag gy. tbk. 

16. hadtest: Raguzában. Területe: Dalmáczia és a 
Mostár·i kerület és a Travnik-i kerület Bugojno-i, 
Glamae-i, Livnó-i, Bozor-i és Zupanjac-i járásai ; a 
22. sz. gyal. ezr. és a 4. bos.-hercz. ezred hadkieg_ 
területe. Par.: Fanta Karoly lovag tbszngy. 

Gyalog-hadosztály- és dandárparancs
no1cságok: 

1. gy. hdoszt.: Sarajevo. 7. hegyi ddr: Visegrad_ 8. 
hegyi ddr: Foea. 9. hegyi ddr: Sarajevo. 10. hegyi ddr: 
Sarajevo. 

2. gy. hdoszt.: Jaroslau. 3. ddr: Rzeszów, 4. ddr: 
Jaroslau. 

8. gy. hdoszt.: Linz. 5_ ddr: Linz. 6. ddr: Salzburg. 
4. gy. hd oszt.: Brünn. 7_ ddr : Znaim. 8. ddr: Brünn. 
5. gy. hadoszt. : Olmütz. 9. ddr: OImütz. 10. ddr: 

'Troppau. 
6. gy. hdoszt.: Grácz. 11. ddr: Gráez. 12. ddr: 

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

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

10. gy. hadosztály: Josefstadt. 19. ddr: Josefstadt. 
20. ddr: Königgriitz. 

11. gy. hd oszt. : Lemberg. 21. dJr. és 22. ddr: Lemberg. 
12. gy. hdoszt.: Krakkó. 23. ddr és 24. ddr: Krakkó. 
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14. gy. hdoszt.: Pozsony. 27. ddr: Pozsony. 28. ddr. 
Sopron. 

15. gy. hdoszt.: Miskolcz. 29. ddr: Ungvár. 30. 
ddr: Miskolcz. 

16. gy. hdoszt.: N .-Szeben. 31. ddr: Brassó. 32. ddr: 
N.-Szeben. 
17. 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 
dnr: Bilek. 13. hegyi ddr: Mostár. 

19.9y. hdoszt.: Pilsen. 37 .ddr: Pilsen. 38.ddr: Bndweis. 
20., 21., 22. és 23. gy. hduBzt. (csak hadjárat 

alkalmával állittatnak 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 fel). 
27. gy. hdoszt.: Kassa. 53. ddr: Kassa, 54.ddr: Eperjes. 
28. gy. hdoszt.: Laibach. 55. ddr: Trieszt. 56. 

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

stadt. 58. ddr: Beichenberg. 
30. gy. hdoszt.: Lemberg. 59. dur: Czernovitz. 

60. ddr: Lemberg. 
31. 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.: Temesvár. 67. ddr: Temesvár. 

68. ddr: Fehértemplom. 
85. gy. hdoszt.: Kolozsvár. 69. ddr: Gyula

Fehérvár. 70. ddr: Kolozsvár. 
36. gy. hdoszt.: Zágráb. 71. ddr: Fiume. 72. ddr: 

Zágráb. 
47. gy. hdszt.: Cattaro. 4. hegyi ddr : Castelnuovo. 

5. hegyi dell' : Zam. 14. hegyi dell' : Cattaro. 
48. gy. hc1szt.: Serajevo 1 J. hegyi ddr: Tuzla. 

12. hegyi ddr: Banjaluka. 
49. gy. hc1oszt.: Bécs. 97. és 98. ddr: BécE. 
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Lovas hallosztályol.,; 
Lov. hdoszt.: Krakkó (1. hadtest), 11. ddr: Tarnow. 

~O. ddr: Krakkó. 
Lov. hdoszt. : Béps (2. hdt.), 10., 17. és 18. ddr: Bécs. 
Lovas 'hdoszt. : Pozsony 15. hdt.), 16. ddr: Pozsony, 

:3. ddr: Marburg (a H. hacUestnéll. 
Lov. hdoszt.: Temesvár. (7. hdt.) 7. ddr: Temesvár. 

4. Budapest (a 4. hadtestnél). 
Lov. hdoszt.: Jaroslau. (10. hdt.) 5. ddr: Jaroslau, 

14. ddr: Rzeszów. 
Lov. hdoszt.: Stanisiau. (11. hdt.) 13. ddr: Stallislau. 

15. ddr: Tarnopol. 21. ddr: Lemberg. 

Lovas dandárok. 

. Törzsek: 1. Prága; 2. békében nincs felállitva; 
6. Miskolcz; 8. Zágráb; 9. Pardubitz; 12. N .-Szeben ; 
19. (csak hadjárat alkalmával állíttatik fel). 



Gyalo!! e~1'edel,~, 
(Csákó, sötétkék kabát Hima gombokkal, világoskék pantalló, illetve III ugy ar nadrág, 

csukaszürke köpeny.) 

1

'0 .... . 
~ ~ 

l 
2 
3 
4-

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 

1

14-

',5 

Az ezred neve 

Császár _ ___ ___ _ .. _ _ __ 
L Sándor orosz czár __ _ 
Károly főherczeg _ _ __ 
Hoch- und Deutschmeister 

(Jenő főherczeg) __ _ _ __ 
báró Klobucar _ ___ _ __ 
I. Károly, rom~n király 
gr. Khevenhüller __ _ 
Károly István f5herczeg __ _ 
gr. Clerfayt ___ _ __ _ __ 
v. Gusztáv svéd király __ _ 
.T ános György, sz!ÍSz herczeg 
Parmann ___ __-o ___ _ __ 

Jung-Starhembel.: ___ __. 
Ernő Lajos hesseni és rheini 

nhercz. ___ _ __ 
Vilmos, luxemburgi nhercz., 
naAsaui hercz. __ _ ___ _ __ 

A törzs 
állomáshelye 

1716 Troppau 
174-1 N.-Szeben 
1715 Teschen 

1696 Bécs 
1762 Eperjes 
1762 Budapest 
1691 Graz 
1642 Brüun 
1725 Przemyél 
1715 Przemysl 
1629 Prága 
1702 Znaim-Kloster

bruck 
1814 Krakkó 

1733 Linz 

1701 I LemLerg 

I 
A kieg. par. 

állomáshelye 

Troppau 
Brassó 
Kremsier 

Bécs 
Sz.-Németi 
Uj vidék 
Klagenfurt 
Brünn 
Stryj 
Przemysl 
Pisek 
Komárom 

Krakkó 

Linz 

Tarnopol 

A hajtóka 
szine 

sötétpiros 
császársárga 
égszinkék 

égszínkék 
rózsRszin • 
rÓzs8.Hzin 
Kűtétbarna 
fíl,öld 
almazöld 
papagájzöld 
hamuszin 
sötétbarna 

rózsaszin 

fekete 

buzérvörös 

B. 
s. 
f. 

B. 

S. 

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

s'l 8. 

8., 
8. 



Az ezred neve 

161 Vakat ___ ___ ___ _ __ 
17 lovag !>Iilde ___ ___ _ __ 
18 Lip6t Salvator főherczeg __ _ 
19

1 

Ferencz Ferd. főherczeg __ 
20 Henrik, porosz herczeg __ 
21 gr. Abensperg és Traun __ 
22 gr. Lacy ___ ___ ___ _ __ 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

33 
34 

35 
a~; 

37 
38 
39 
40 
41 
42 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
!'i9 

Badeni őrgróf ___ _ __ 
lovag Kllmmer _ __ _ _ __ 
Pokorny ___ ___ ___ _ __ 
SchreibeL_ ___ _ __ 
I. Albert belga király _ _ __ 
ill. Viktor Emanuel olasz kir. 
br. Loudon __ ___ ___ _ __ 
Schődler .__ ___ ___ _ __ 
Pucherna ___ ___ _ _ _ __ 
Mária Terézia, császárné és 

királyné_ ___ ___ _ __ 
II. Lip6t császár _ ___ _ __ 
I. Vilmos, német császár és 

pOI·OSZ király ___ ___ _ __ 

br. Stemeck ___ 
gr. Browne __ ___ ___ _ __ 
J 6z~ef főherozeg ___ _ __ 
XliI. Alfonz spanyol király __ 
bltró Conrad --- --- --
lovag Pino ___ ___ ___ _ __ 
Jenő föperczeg _ ___ _ __ 
Ernő Agost, cumberlandi, 

braunschw. és lüneb. hg. 
Rupprecht bajor herczeg ___ 
Albrecht főherczeg __ _ __ 
József Nándor főherczeg ___ 
br. Fejérváry ___ ___ _ __ 
gr. Beck --- --- ---
Nándor főherczeg .. __ ---
br. Hess --- --- --- ---
Frigyes badeni nagyherczeg 
br. Probszt __ ---
Frigyes főherczeg ___ ---
lovag Plentzner --- ---
Alt-Starhemberg --- ---
br. Merk!.. ---
t·ás~~~~~g=s~ife~~ h:r~Z;g 
Lajos Salvator főherczeg ---
Rflinel· filherczeg --- ---

A törzs 
állomáshelye 

A kieg. par. 
állomáshelye 

1

1703 1 Belová.l· 
1674 Klagenfurt 
1682 Bruneck 

1

1734

1 

Bécs 
1681 Krakk6 

Belovár 
Laibach 
Königgratz 
Győr 
Új-Sandec 
Czaszlau 
Sinj 

1733 Kuttenberg 
1709 Za.ra és Castel-

1814 
1662 
1672 
1717 
1682 
1698 
1704 
1725 
1741 

1741 
1741 

1734 

1683 
1683 
1741 
1814 
1756 
1733 
1701 

1685 
1814 
1744 
1816 
1762 
1682 
1798 
1715 
1762 
1702 
1741 
1741 
1661 
1799 
1684-
1689 
1763 
1682 

nuovo 
Sarajevo Zombor 
Bécs Kolomea 
Losoncz Losoncz 
Győr Esztergom 
Laibach Grácz 
Budweis Prága 
Temesvár N.-llecskerek 
Lemberg Lemberg 
GYulafehérvál· 1 N.-Szeben 

Bécs Budapest 
Arad Arad 

Kassa Kassa 

Pilstln Pilsen 
Josefstadt Jungbunzlau 
Nagyvárad Nagyvárad 
Blldflpe~t Kecskemét 
Brod a/S Debreczen 
Rzesz6w Rzesz6w 
Czernovitz Czernovitz 

Königgratz Theresienstn.dt 
Fehértemplom Karánsebes 
Budapest Kaposvár 
Przemysl Sanok 
Szeged Szeged 
Görz Marburg 
Sopron N.-Kanizsa 
Brűnn St.-Pölten 
Brass6 Gyulafehérvnr 
Béos Kolozsvár 
Budapest Pé os 
Zágráb Zágráb 
Sarajevo Olmütz 
Tarnopol Brzezany 
Krakk6 Wadovicze 
Tarnow Tamow 
StanisifIu Stflnislau 
Sfllzburg Salzburg 

A hajt6ka 
szine 

I 
kénsárga 
vörösbarna 
sötétvörös 

l
égszinkék 
rákvörös 
tengerzöld 
császársárga 

.o 
a .. oc 
I:IO.~ 

... '" 

s. 
f. 
f. 
l. 
l. 
s. 
f. 

cseresnyevörö; f. 
hamuszin ' f. 
tengerzöld . l. 
fekete s. 
császár~árga s. 
fűzöld f. 
világoskék l. 
csukflszin R. 

császársárga f. 

égszinkék s. 
hamuszin f. 

buzérvörös l. 

rákvörös f. 
halványvörös f. 
skarlátvöröH ~. 

fekete f. 
skarlátvörös l. 
világoskék s. 
kénsárga f. 

narancssárga l. 
cseresnyevörös s. 
buzérvörös s. 
skarlátvörös s. 
papagájzöld s. 
aczélzöld f. 
aczélzöld s. 
csukaszin f. 
papagájzöld f. 
hamuszin s. 
sötétvörös s. 
sötétvörös f. 
almazöld f . 
vörösbarna s. 
aczélzöld s. 
halványvörös 8. 
fekete f. 
naranossárga R. 



'0 I .... 
-" O" r.. 

A!I. ezred neve 

60 1 J pkelfalllssy --- --- ---61 lovag Frank ___ ___ _ __ 
6C! Lajos, bajor herczeg __ _ 
63 Mr6 Pitreich ___ ___ _ __ 
64 lovag Auffenberg ___ _ __ 
65 Laj08 Viktor főherczeg __ _ 
66 Péter Ferdinánd főherczeg 
67 br. Kray ___ ___ ___ _ __ 
68 br. lleicher ___ ___ _ __ 
69 Mörk __ _ ___ ___ ___ _ __ 
70 Vakat ___ ___ ___ . . _ 
71 Galg6tzy. ___ __ _ ___ _ __ 
H bár6 D{md ___ ___ _ __ 
73 Albrecht wül'ttembergi herczeg 
74 bár6 Schönaich __ _ _ __ 
75 VIII. Frigyes, dán király 
76 1 br. Salis-Soglio --- --- ---
77 Fülöp, württembergi herczeg 
78 Gerbl\ _ __ _ ___ ___ _ __ 
79 jU:. Jellaéié ___ ___ __ 
80 Vilmos Ernő sachsen-weimar

eisenachi nhg. sachseni hercz.1 

81 I br. Waldstatten --- ---
8'! lovag Scbwitzer___ ___ _ __ 
83 Scbikofsky. ___ ___ _ __ 
84 br. Bollra8 __ ___ ___ _ __ 
85 Gaudernack ___ _ __ 
86 br. Steininger 
87 br. Succovaty __ _ 
88 br. Teucbert-Kauffmann __ _ 
89 br. Albori _ __ __ _ _ __ 

90 n emes Horsetzky 
91 br. Czibulka ___ _ __ 
9ll lovag Versbacb___ ___ _ __ 
93 br. Joelson ___ ___ _ __ 

94 Koller __ ___ ___ ___ _ __ 
95 lovag Rodakowski _ _ _ __ 
96 Fel'dinánd Románia trón-

örököse ___ ___ __ 
97 I br. Waldstatten 
98 I Rummer ___ ___ __ _ _ __ 
99 1 1. György, görög király --

100 Steinsberg__ ___ ___ _ __ 
101 br. DratHcbmidt ___ _ __ 
10'! I Potiorek -- - --- --- ---

A törzs I A kieg. par. A hl\jt6kl\ 
állomáshelya 4110máshelye Búna 

------

1798 1 Eger -- Eger I acz~lzlild 
1798 l'emeHvár Temesvár f(ízöld 
1798 Kolozsvár M.-Vásárhely fíizöld 
1860 I Besztarcze Besztereze I namncssárga 

f. 
s. 
f. 
f. 

1860 Marosvásárh. Szás:Ilváros narancssárgl\ 
1860 Miskolcz Mnnkács halványvörös 

s. 

1860 I Ungvár Ungvár I halványvöl'öS 
18(;0 Bécs Eperjes rákvörös 
1860 Bndapest Szolnok vörösbarlll\ 

s. 
f. 
f. 
s. 
f. 1860 PéC8 Székesfejérvál' csnka.q~in 

1860 Pétervárad Pétervárad tengerzöld 
1860 Trencsén Trencsén rákvörös 

s. 
s. 

1860 Pozsony Pozsony vilngoskék 
1~60 Prága Eger ceCl'esnyevörö, 8. 

8. 

1860 Reichenberg Jiéin buzérvörös f. 
1860 Pr.iga Nenbans világoskék f. 
1860 Esztergom I Sopl'on csukl~qzin 
1860 Przemysl Sambor csere<nyevörös 
1860 ERZ'ék Eszék vörösbarna 

s. 
f. 
f. 

1860 Fiume Otoéaé I\lml\zöld I f. 
1860 

1883 
1883 
J 888 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 

1883 
18533 
1883 
1883 

1883 
1883 

1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
18S3 

Lemberg 

Iglau 
Mostar 
Komárom 
Krems 
Lőcse 
Budapest 
Pola 
Trient 
Jaroslau 

.Taroslau 
Prá.j.(a 
Tberesienstadt 
Olmütz 

Theresienstadt 
Lemberg 

Károlyváros 
'friest 
Josefstadt 
Bécs 
Krakkó 
Bécs 
Prága 

Zloczów 

Iglan 
Sz.-Udvarhely 
SzombRtbely 
Bécs 
Márm.-Sziget 
Szabadka 
Cilli 
Beraun 
Gr6d~ck Ja-

giellonski 
Jaroslau 
Budweis 
Komotau 
Miibr-Scbön-

berg 
Turnau 
Ozor~kow 

Károlyváros 
Triest 
Hohenmauth 
Znaim 
Tescben 
l:Iéké~csaba 
Benel!Chau 

I 

skarlátvörös If. 

karmazsinvör. f. 
karmazsinvör. r. 
sötétbarnR f. 
karma7.sinvör. s. 
almazöld 8. 
amarantvörös s. 
tengerzöld f. 
bord6vörbs f. 
bordóvörös s. 

amarantvöl'ös s. 
papagájzöld s. 
fehér f. 
sötétbarna s' 

febér s. 
amarantvörös f. 

karmazsinvör. s. 
rózsaszin f. 
világosdrap f. 
kénsárgR s. 
világosdrap s 
kénsárga I f: 
tengerfűzöJd 8. 

"" 
Ol 
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Vadászok. 
(Kalap fekete tollbokrétával, csukaszinü kabát füzöld 
hajtókával, sárga gomb, és pedig a tiroli vlldál!z ezred
nél simán, a tábori vadász zászlóaljaknál számozva, 
cmkaszinü pantalló füzöld szegélylyel az oldalvarrásokon, 

csukaszürke köpeny.) 
aj Tiroli osászár-vadászok (1813). 

1. ezred: Inns bruck. 
2. Bozen. 
3. Rovereto 
4. Bregenz 

Kiegészítő par.: Innsbruck, 
Brixen, Trient és Hall. 

bj Tábori vadász zászlóaljak. 

'11 Tőrzs I 
Kiegészítö \.; I Tőrzs Kiegészítő 

~ állomáshelye keret J3 állomó'sbelye keret 

t'Lienz Theresienst. 171JUdenbUrg Brüun 
'!Levico Königgratz 19 Klagenfurt Komárom 
4 Braunan Rzeszów 20 Trieszt Trieszt 
5 Tarvis Olmütz 211Bruck aiM. Bécs 
6 Prachati tz Pilsen ::12 Tione Eger 
7 Canale Laibaoh ~3Pancsova M.·Vásárhely 
8Villach Klagenfurt ~4-R()vigno Budapest 
9 Kötschach Grácz 25 Béc~ Brünn 

lOSteyr St.-Pölten ~r,m",kUbin Am' 
111Gradisoa Győr 29 Monfalcone Losoncz 
12Cavaleee IJUngbUnzlall 30 Lemberg Stanislau 
13 Innsbruck Krakkó 31 Mitrovitz \Zágráb 
16 Freistadt Troppau ~2 ,Trembovla Eperjes 

Száma 1\ törzs j A kiogészitr; parancsnokság 
állomáshelye 

1. Bécs Sarajevo 
2. Grácz Banjaluka 
3. Budapest Dolnja·Tuzla 
4. Trieszt Mostar 

Bosznict-lu-,;'}'czey'ovinai tábori vadász 
zaszló(tU· 

I L. m. Brnck I Sarajevo I 



aj D r a g o D 7 O. o z r e d e k. 

(Sisak, világoskék kabát sima gombokkal, buzérvörös csizma-nadrággal, sötétbarna köpeny.) 

I 
~ ,~:= OS A törzs I A keret A hajtóka S~ '0 Az ezred neve ~:;~ .. o·~ 

Ö :§§~ szine "'1: 
'" """"~ 

állomáshelye ~ 

l Ferencz császár ___ --- --- 1768 ' Brűx I Thereöienstadt sötétvörös f. 
~ gr. Paar ._ _ ___ ___ _ __ 1672 I Tamopol Dobrzan fekete f. 
3 Frigyes Ágost szász király ___ 1768 Bécs Bécs sötétvörös s. 
4 Nándor császár --- --- 1672 Enns Wels fűzöld f. 
5 L Miklós, orosz czár __ --- 17~1 Görz MarhUl'g császársárga f. 
6 IV. Frigyes Ferencz mecklen-

burg schwerini nagyhercz. 1701 Rriinn Hrünn fekete ". 
7 Lotharingiai herczeg __ --- 1663 Brandeis Elm. Alt-Bunzlan kén"ál'ga f. 
8 gr. Montecuccoli ___ _ __ 1618 Przemysl Pardubitz skarlátvörös s 
9 Albrec)Jt főh. -- - --- 168~ Brody Kolomea fíízöld s. 

10 herczeg Liechtenstein ___ 

I 
1640 Krakkó Neuhaus kénsárga s. 

II Császár --- 1688 MiLrovica Stockerau skarlátvörös f. 
12 Miklós oro-sz n~gyherczeg-- 179R Olműtz Olmüt7. császársárga 

I r I 13 I Savojai Jenő berczeg - --- I 1682 Klattau I Laull buzérvörös 
14 herczeg. Winui.ch·Gmtz 1H5 Stlluisl,," Klattan bllzérvöröR 
15 József Agost föherczeg ___ 1891 Bécs-Ujbely Béo8-Ujhely fehér 



b) Ruszár earedek. 
(CHÁ.kó "til" mentA RötétkÁk zubbonv bnzÁrvöröR m"l(yar nadrál.r Rötétb"mll kÖTlAnv I ; I Az ezred neve I ~~ ~ I A törzs / A keret I~ atila ~ A csá_k_6_ l s \ 

- ~=======================r~==~~~4=~~á=1l=o=m=á=s=h=e=ly=e======F=======B=z71D=e========~:==~1 
I Császár _._ ___ ___ _ __ 
I! Frigye8 Lip6t porosz herczeg 

s gr. Hadik ___ __ _ ___ __ 
4 Arthur, connaughti é8 

strathearni herczeg__ _ __ 
5 gr. Radetzky __ _ 
6 II. Vilmos, württembergi kir. 
7 II. • németcsász. és por. kir. 
81 herczeg E8zterházy --- - --
9 gr. Nádasdy __ _ __ _ 

10 III. FI'igye8 Vilm., porosz kir. 

I
I 1 :I!'erdinand bolgár kir. 
12 

Val< at ___ _ __ 
13 Jász-Kun, Vilmos német és 

porosz herczeg, tr6nörökös 
I~ Vakat __ _ ___ _ __ 
I á Fere}ICZ Salvator főberczeg 
16 gr. Uxküll-GylIenband __ _ 

1756 Bécs /Nagyvárad sötétkék 8ötétkék s. I 
174il Bra8s6 N.-Szeben világoskék fehér 8. 

Gr6dek- / 
1702 Jagielloúski Arad 

nS4 
1798 
1734 
1798 
1(;96 
1688 
1741 
1762 

N.-Szeben ILugos 
Komárom 

KIagenfurtlGyöngyös 
Debreczen BlI lapest 
Kecskemét SZtbadka 
Sopron Isopron 
Blld"n".t Székesfejérv. 

Szombathely 

1800 Arad IKassa 

1859 
1859 
1701 
1798 

Lancut Kecskemét 
Nyiregyháza 

Gyöngyös INyiregyh. 
Marburg Debreczen 

o) ».1d4. ezredek. 

8. k. 

v. k. 
s. k. 
v. k. 
v. k. 
s. k. 
8. k. 
v. k. 
s. k. 

v. k. 

s. k. 
v. k. 
8. k. 
v. k. 

fehér 8. 

buzérvörös f. 
buzérvörös f. 
l1amuszin 
világoskék 
buzérvörös s. 
fehér f. 
világoskék 
hamuszin 

s. 
f. 

s. 
f. 

fehér f. 

\ 
8ötétkék f. 
lJll7.érvöl·ö8 8. 
hamuszin " hamu8zin f 

(C/.apka, világoskék uhlunka és prémes uhlanka buzérvöI'ó8 szegélyezés"el. bu;,érvöro. 
c8izma-nadrág, sötétbarna köpeny.) 

il Az ezred neve 

l lovag Brudermann __ _ 
2 herczeg Schwarzenberg __ _ 
3 Károly föherczeg__ _ __ 
4 Császár ___ ___ _ __ 
5 II. Nlikl6_, orosz czár 
6 II. J 6zsef csá_zár __ 
7 Ferencz Nándor föherczeg 
II gr _ Auel'sperg __ _ __ 

I ~ } Fel lettek oszlatva. 
II I II. Sándor, orosz czár __ _ 
l~ hT. Bothmer ___ ___ _ __ 
l:-l Vakat 

r;..:::- A törzs A keret 
·Q,I · dS~ • 

!:>c 3 
állomáshelye I

··":: "I 
., " ~ I ~.o~ 

+-===~============== 
1791 Lemberg 
1790 Tarnow 
1801 Krakk6 
181il Z6lkiew 
1848 Va .... sd 
1688 Hze8z6w 
1758 Stokkemu 
1718 Czeroovitz 

Krakkó 
TarnolV 
Gr6dek 
Lembe)'g 
Varasd 
Przemysl 
Brzezany 
Stanislau 

A czapka /a. 
szine l ~.= ~ ~ 

--- -

császárshrga s. 
sötétzöld s. 
buzérvÖl'ÖH 8. 

fehér s. 
vilál-(oskék s. 
császár"árga f. I 
sötétzöld f. 
bnzérvörös f. 

1814 Parduhitz Theresien~tadt csereguyeVÖ)'iiH 1. 
1854 Székesfehérvár E"zék sötétkék "_ 
1860 Zloczow Zloc7.oW söt,,ItkÁk f. 

~ 

'" 
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Tábo ri tütté'l'dandál'ok. 
l-töl 14, számig a hasonszámú hadtestparancsnokságok 

8zékhelyén, 

Hegyi tüzérdandárok: 

1. Brixen, 2. Sarajevo. 

V ártüzérdandárok : 

1. Bécs, 2, Krakkó, 3. Trient, 4. Pola, 5. Cattaro, 

aj Tábori ágynezredek: 

(Csákó lószörfor~óval, sötétbarna kabát skarlátv~röB h~j
tókával, sárga agyu lelvényes gombokkal, nlágoskek 

csizmanadI'ág, csukaszürke köpeny.) 

1. Krakkó, 2. Olmütz, 3. Krakkó, 4. Bécs, 5, Brlinn, 
6. Bécs, 7. Laibach, 8. Görz, 9. Klagenfurt, 10. Buda
pest, 11. Budapest, 12. Budapest, 13. Sopron, 
14. Pozsony, 15. Komárom, 16. Losoncz, 17. M1Skolcz, 
18. Eperjes, 19. N agy-Várad, 20, TemesvlÍr, 2l. 
LIlI!OR. 22, PiIHflO. 2:-1, PrÍl!!I\, 24. Burlweis. 25, JORef
atadt 26. 'l'heresienstadt, 27. Königgratz, 28. Zuravica 
Prze~ysl mellett, 29. Jaroslau, ilO. Pikulice Prze,mysl 
mellett, 31. Stanisiau, 3"!. Lemberg, 33. StaUlslau, 
34, Brassó, 35. Kolozsvár, :~6. N agy-Szeben, 37, Zágráb, 
38. Eszék, H9. Varasd, 40 Linz. 41. Salzburg, 42. Bécs. 

b) Tábori taraczkezredek: 

(Öltözék mint a tábori ágyuezredeknél.) 

I. Sergius Michailovits, oroszországi nagyherczeg, 
törzs: Krakkó; ~. gr. Geldern Egmond, tórZR: Bécs; 
3. Vilmo8 föh., törZR: Marburg; 4. lovag Kropalschek, 
törzs: Budupeót; 5. Albrecht fÓlJorczeg, törzs: Pozsony j 
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6 .. Ferencz Nllndor főherczeg, törzs: Kassa; 7. Lipót 
bajor hercz., törzs: Temesvár; 8. 08tlszár, törzs: 
Elbekosteletz; 9. herczeg Lichten8tein J. Vellczel, törzs: 
Josefstadt ilO. Luitpold bajor uraik. hg., törzs: 
Prv.emysl; 11. br. 8mola, törzs: Lembergi 12.V. Gyó'rgy 
nagybrittánia királya, india császárja, törzs: Nagy
Szeben; 13. Lipót 8zdlvdtor fő herczeg, törzs: Zágráb i 
14. Vaku t, törzs: Steyl'. 

ej Lovagló tüzérosztályok : 

1. Krakkó, 2. Bécs, 4. Budapest, 5. Komárom, 
6. Miskolcz, 7. Kisszentmiklós, 10. Jaroslau és 
ll. Lemberg. 

d) Nehéz taraczkosztályok: 

1. Bécs, 2. Krakkó, 3. PrzemysJ, 4. Budapest, 
5. Komárom. 

ej Nehéz taraczkosztálykeretek: 

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

II. Heg!Ji tütté1'ettretlek. 
1. Trient, 2, Brixen, 3. Villach, 4. Sarajevo, 

5. Mostar, 6. Tuzla. 

III. V á1'tü~é1·t;éfl. 
aj Vártüzér ezredek. 

Öltözék mint a tábori ágyuezredeknél, de világoskék 
skarlátvörös szegélyzetü pantalló.) 

1. Csds/l:dr, törzs: Bécs; 2. Beschi, törzs: Krakkó; 
3. hercz. Kinsky, törzs: Przemysl; 4. gr. Oolloredo
Meu, törzs: Pola i 5. br. R01lvroy, törzs: Cllottaro; 6. 
nemes KotlaTz, törzs: Komárom. 

b) Vártü.ér zászlóaljak: 
(Öltözék mint a vá.rtüzér-ezredeknél.) 

1. Trient i 2. Sarajevo; 3. Pola; 4. Riva; 5. Trient. 

21 
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1 V. JYlŰs-zal.:i tii-züsér/· 
Tüzérségi szergyár, szertár és átvevő bizottság 

a bécsi arzenálba.n. 
Lőszergyár: WöllerHdorf. 
Lőporgyár: Blnma.u és Stein. .. 
Tüzérségi szertárak: Krakk6, Bécs, Wollersdorf, 

Graz, Pola, Buda.pest. Komárom, nassa, Temesvár, 
Prága, Bergstadtl, Josefstadt, Przemysl, !-emberg, 
Gyulafehérvár, Pétervárad, Innsbruck, Sarajevo, Cas· 
telnuovo. 

Utász zászlóaljak. (1805.) 

(Csákó; osukaszin kabát aczélzöld hajtóká,!al és fehér 
sima gombokkal; csukaszin pantalló aczélzold szegély· 

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

6. Klosterneuburg; 7. Budapest; 8. Thereslenstadt; 
9. Krakk6; 10. Przemysl; 11. P1"Zemyál; 12. Gyula· 
fehérvár: 13. Komárom; 14. Szeged; 15. Pettau. 

Szertár: Klosterneuburg. 

Va.uti éB távirda flued. (1883.) 

(Öltözék mint az utász zászlóaljaJmál, csakhogy a galléron a 
osillagok mögött egy villámtól átozikázott szárnya.s kerék 

van felvarrva.) 
Az ezred törzse: Korneuburg; keret: Korneuburg. 
L, 2. és 3. zlj.: Korneuburg. 
Katonai léghajós o8ztály Béc. ben. 
Gépkoc8ike1'et Becsben. 
Gyalogsági távirda tanfolyam Tullnban. 

. Lovassági távírda tanfolyam Tullnban. 

Vonat-oBapatok. (1771.) 

(Csákó lÓSzöl'forgóval; sötét barna kab~t _ vil~oskék hajtó
kával és tehél sima gombokkal, buzérvoros cSlZma-nadrág ; 

sötétbarna köpeny.) 
2. osztály: Bécs, 3. osztály: Grác2, 13. osztály: 

Zágráb, 14. osztály: Innsbruck, 4. osztály: Budapest, 
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5. oS2~ly: Pozsony, 6. osztály: Kassa, 7. osztály: 
Temes var, U. osztály: Nagy-Szeben, 1. osztály: 
Krakk6, 8. oRztály: Prága, !J. osztály: Josefstadt, 
10. osztály.: Prze~yál. I, l. osztály: Lemberg, 15. osz
tály: Sarajevo, 16. osztaly: Mostar. 

Vonat-szertár: Klosterneuburg, vonatszertár-fi.6k: 
Budapest és Sarajevoban. . 

Egészségügyi osapatok. (1849.) 

(<?sákó; sötétzöld kabá~ buzérvörös hajtókával és sárga 
SIma gombokkal, kékszurke pantalló buzérvörös szegély

Iyel; csukaszürke köpeny.) 
Minden helyőrségi k6rháznál egy-egy osztag. 

Katonai rendőrség. 
(CsÍlkó; sötétzöld ~~bát buzérv~rös hajtókával és sárga 
gombokkal; kékszurke pantallo: csukaszürke köpeny.) 

Egy-egy osztag Krakkó, Lemberg és Przemyálben. 

Katonai őro.apat a béosi os. kir. polgári tör_ 
vénYBzéknél. 

(Csákó; sötétzöld k.abát violasz,inű. hajtókával és dárga 
gombokkal; kékszurke pantallo vlOlaszinű szegélylyel' 

kékszürke köpeny.) . , 

Lótenyéss-intézetek. 

aj CS. kir. Zótenyész-intézete/c. 
(AÖltözé.k mint a vonatezrednél, de sárga gombokkal.) 

llailll ménfls : .Radautzban és Piberben. 
Méntelepek: Prága, Göding, Dl'obowyze, Gráoz~ 

Stadl és Ober-Wikowban . 

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

Allami ménesek : Mezőhegyes, Kisbér, Bábolna, 
Fogaras. 

Méntelepek: N.-Kőrös, Székesfehérvár Debreczen, 
S.-Szt-György, Zágráb. ' 
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Pót-IovaBási bizottságo~. 

1. Budapest, 2. Czegléd, 3. Le~berg, 4. TIzeszów, 
5. Nagy-Kanizsa, 6. Kolozsvár, 7. MlSkolcz, 8. Marburg. 

Pótló_telepek. 

Kleczna-Dolna, Kranichfeld,. Lábod. [házi-Marczaltő, 
Ódalmand, Válaszut·Bonczhida, Ozora. 

Katonai nevelő- és képző-intézetek. 

1. Hadapród iskolák: aj gyalogsági : Bécs, Budapest, 
Prága, Károlyváros, Königsfeld, Lobczow, N.-Szeben, 
Liebenau Pozsony. Innsbruck, Temesvár, Marburg, 
Kamenic~, Lemberg, Kassa; b~ l?vassági: W~iss
kirchen (Morva); CJ tüzérségi: Tralsklrchen; d) utasz: 
Hainburg. 

2. Katonai árvaház: Hirtenberg. 
3. Katonai alreáliskolák: .1 ischau, St.·Pölten, 

Kőszeg, Strass, Enns és Maros:Vá~árhely. 
4. Katonai főreáliskola: Weissklrchen (Morva) és 

Kismarton. 
5. Katonai akadémia: Bécs-Ujhely . . 
6. MÜszaki katonai akadémia: MÖdhng. 
7. Hadi iskola: Bécs. 
8. Magasabb tüzérségi tanfolyam: Bécs. 
9. Magasabb hadmérnöki tanfolyam: Bécs. 

tO. Katonai épitőmérnöki tanfolyam: Bécs. 
11. Katonai épitőmesteri tanfolyam: Bécs. 
12. Hadbiztosi tanfolyam: Bécs. 
13. Élelmezési hivatalnoki tanfolyam: Bécs. 
14. Fuhakezelő tiszti tanfolyam: Bécs. 
15. Élelmező tiszti tanfolyam: Bécs. 
16. Hadsereg lövész-iskola: Br,tlCklL. m .• 
17. Katonai lovaglótanárképző-llltézet: Becs. 
18. Katonai lovagló- és hajtó-tanárképző intézet: 

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

iskola: Bécs. . . 
20. Katonai vívó- éstornatanári tanfoly.: Bécs-UJhely 

3'25 

21. Katonai orvosi alkalmazó iskola: Bécs. 
22. Tiszti leánynevelő-intézet: Hernals és Sopron, 
!3. Legénységi leánynflvelő-intézet: Seebenstein és 

Szatmár-Németi. 
24. Katonai fiánevelő intézet Sarajevo. 

Béosben. 
Katonai földrajzi intézet. 

Helyőrlégi kórházak. 

1., 2. Bécs, 3. Przemyál, 4. Linz, 5. Brünn, 6. Olmiltz, 
7. Gráoz, 8. Laibaoh, 9. Triest, 10. Innsbruck, 11. Prága, 
12. Josefstadt, 13. Theresienstadt, 14. Lemberg, 15. 
Krakkó. 16., 17. Budapest, 18. Komárom, 19. Pozsony, 
20. Kassa, 21. Temesvár, 22. N.·Szeben. 23. Zágráb, 
24. Ragusa. 2;). Sarajevo, 26. Mostár. 27. Baden. 

Katouai gyógyfürdőintézetek. 

Baden, Karlsbad, Herkulesfürdő, Schönau 'Teplitz 
mellett. 

Ruházati raktárak. 

1 BrUnn, 2. Bnnapest, 3. Gösting Gráoz/m. 4. Kaiser
Ebersdorf. 

Katonai rokkar.~ak háza. 
(Csukaszin kabát skarlátvörös hajt6kával és sárga sima 

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

Szombat, 4,. Lemberg. 

Katonai fegyintézet. 
Möllersdorf. 

Várfogházak. 

Arad, Pétervárad, Theresienstadt és Komárom. 

Katonai élelmezési raktárak. 

Arad, Bécs, Banjalnka, Bilek, Bozen, Bród, Buda
pest, Britnn, Castelnuovo, Czernovitz, Tuzla, Eszék 
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Fiume, FoCa, G rácz , Görcz, Gora.í;ds, Gyulafehérvár, 
Innsbruck, Jaroslau, Josefstadt, Kassa. Királyhida, 
Klagenfurt, Kolozsvár, Komárom, Krakkó, Laibach, 
Lemberg, Linz, Marburg, Mosta.r, Nagy·Szeben, Nagy
Várad, Nyiregyháza, Olmütz, Pétervárad, Pilsen, Pola, 
Pozsony, Prága, Przemyál, Rzeszów, Sarajevo, Sopron, 
Stanisiau, Székesfejérvár, Tarnow,Temesvár,Theresien· 
stadt, Travnik, Trebinje, Trient, Triest, Zágráb, Zára. 

Katonai ágyraktárak. 

Bécs, Budapest, Krakkó, Lemberg, Przemyál éR Prága. 

Cs. és kir. hadi ten(/erészet. 
Tengerészeti parancsnok: a közös ha<l.ügyminisz .. 

terium tengerészeti csoport főnöke: gróf Jfontec!tccoh 
Rezső, tengernagy. 

*** 
Ca. é. kir. hajóhad. 

1. Torony hajók: Erzherzog Karl, Erzherzog ,Fried· 
rich, Erzherzog Ferdinand Max, Habsburg, Arpád, 
Babenberg, MonIlorch, Wien, Budapest Erzherzog 
Franz Ferdinand, Radetzky és Zrinyi. 

11. Csirkáló hajók I. oszt.: Sankt Georg, Kaiser 
Karl VI., Kais. n. Köti. Maria Theresillo, II. oszt.: 
Kaiserin Elisabeth, Kaiser Franz J osef I, III. oszt. : 
Panther, Leopard. Zenta, Aspern, Szigetvár; Admiral 
Spaun; torpedó hajók: Meteor, Blitz, KO,met, Pla,net, 
Trabant, Satellit, l\Iagnet, Huszár, Ulan, Strelter, 
Wildfang, Scharfschütze, Uskoke, Turul, Pandul', 
Csikós, Réka, Velebit és Dinara. 

111. Torpedó naBzcidok: Kaiman, Anaconda, AHi· 
gator, Krokodil, Wal, Seehund, Delphin,. Na~wal 
Hai, Pinguin, Mőve, Drache, Sebwalbe, GreIf, Tnton, 
Hydra, Skorrion, Phőnix, Krake, Polyp, Echse, 
Molch, Kormoran és Aik. 

Torpedóhajók : I-VI., VII- XII., Viper, Natter, 
Cobra, Boa, Python, Adler, Falke, Hr bicht, Sperber, 
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Bussard, Condor, Uhu, Geier. Kranich, IbiR, Würger, 
Reiher, Flamingo, Marabu, Weihe, Secl'etal', Harpie, 
Gaukler, Elstel', Rabe, Krahe, Star, Kukuk, Kibitz, 
XXXIII-XXXIX., XV., XV!., XX-XXIV., XXVI., 
XXVI!., XXXII. 

Tengemlatt já7'ó hajók: I-V!. 
IV. Jacht·ok: Miramar, Fantasie, Dalmat, Lac

roma, Eta. 
V. Szerhajók: Gaa, Pelikan, Cyclop, Najade, Gigant, 

SalamIlonder, Pluto, Basilisk, Nymphe, Dr.omedar, 
Hippos, Büffel, Am'ora, Nixe, Delta. 

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

VII. KikiJtői és tengerpctrti szolgálatra: Custozza, 
Tegethoff, Kronprinz Erzherzog Rudolf és Kron· 
prinzessin Erzherzogin Stefauie. 

VIII. ISKola haiók: Saida, DonIlou, Nautilus, 
Albatros, (Erzh. Ferdinand Max), álpha, Schwarzen· 
berg, Spalato, Sebenico, Zara, Gamma, (Don Juan 
d'Austria), (Bellona), (Kaiser Max), lPrinc Eugen) 
(Saida) (Beta). 

IX. Hulkok: 

J.Hagyar kir. honvédség. 
Magyar királyi honvédelmi miniazter I 

Hazai SalllU sz. k. v., altábornagy aL. r. és 3. o. 
V. k. r. lvg, ~,SZ3. 0,~. 

Államtitkár: 

Ivándai Karátson Lajos 0, 0, ~p, országgyülési 
képviselő. 

*** 
M. k. honvéd-főparanosnok.ág Budapesten. 

Főparancsnok: báró Klobucár Vilmos lov. híb. Ltr. 
n. k, 1. oszt. V. k. lov., k. é. k., @., SZl, (1)., ~., b. t. t., 
a cs. és kir. 5. gy. ezr. tul., hadsereg felügyelő. 
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Főparancsnok-helyettes: Juh.! Gusztáv táborszer
nagy, L. r_ és 3. o. V. k. r. lvg., S Z3, 0 , EB· 

I. honvéd_kerület: Bndapesten. 

Parancsnok: Balá8 György altábornagy. 

79. honvéd gyalogdandár : Budapesten. 
1. gyalog ezred: Budapesten. 1. és 2. zlj: Buda

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

3. zlj: Jászberényben. 

80. honvéd gyalogdandár : Debreozenben. 
3. gyalog ezred: Debreczenben. L, 2. és 3. zlj: 

Debreczenben. 4. zlj: Zi1ahon. 
4. gyalog ezred: Nagy-Váradon. 1.,2. és 3. zlj: Nagy

Váradon. 
n. honvéd-kerti.let: Szegeden. 

Parancsnok: Ki8s Z8igmond altábornagy. 

45. honvéd gyalogdandár : Szegeden. 
5. gyalog ezred: ·Szegeden. 1. és 2. zlj: Szegeden_ 

3. zlj: Nn.gy-Becskereken. 4. zl.i: Szegeden. 
6. gyalog ezred: Szabaukán. 1. zlj : t:lzabadkán. 2. zlj: 

Zomborban. 3. zlj: Uj vidéken. 

46. honvéd gyalogdandár : Lugoson. 
7. gyalog ezred: Verseczen. 1. zlj : Verseczen. 2. zlj: 

Oraviczán. 3. zlj : Pancsován. 
8. gyalog ezred: Lugoson. 1. és 2. zlj: Lugoson. 

3. zlj: Aradon. 4. zlj: Orsován. 

III. honvéd-kerület: KasBán. 

Parancsnok: Günzl Antal altábornagy. 

77. honvéd gyalogdandár : .E..assán. 
9. gyalog ezred: Kassán. 1. és 2. zlj: Kaasán. 3. zlj: 

Eperjesen. 4. zlj: Iglón. 
i O. gyalog ' ezred: Miskolczon. 1. zlj: Miskolczon. 

~ . . ~ I , · lf ""l'ben. 3. zlj: S.-A.-Ujhelyt. 
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78. honvéd g1J.alogdandár: Szatmár
Németiben. 

11. gyalog ezred: Munkácson. 1. és 2. zlj: Munká
cson. 3. zlj: Ungvárt. 

12. gyalog ezred: Szatmárt. 1. zlj : Szatmárt. 2. zlj : 
Mármaros-Szigeten. 3. zlj: Nagy-Károlyban. 

IV. honvéd-kerti.let: Pozsonyban_ 

Parancsnok: Virtsologi Rupprecht Hewrik altábor 

73. honvéd gyalogdandár : Pozsonyban. 
lS. gyalog ezred: Pozsonyban. 1., 2. és 3. zlj : Pozsony-

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

csénben. 3. zlj: Rózsahegyen. 

74. honv. gyalogdandár : Jv',1/itrán. 
14. gyalog ezred: Nyitrán. 1. zlj: Nyitrán. 2. zlj: 

Léván. 3. zlj: Nyitrán. 
16. gyalog ezred: Beszterczebányán. 1. zlj : Besztercze

bányán. 2. zlj : Balassa-Gyarmaton. 3. zlj: J olsván. 

V. honvéd-kerület: Székesfehérvárt. 

Parancsnok: LÓ8kay Gdbor altábornagy. 

81. honvéd gyalogdandár : Sze'kesfehérvárt. 
17. gyalog ezred: Székesfehérvárt. 1. és 2. zlj: 

Székesfehérvárt. 3. és 4. zlj: Veszprémben. 
18. gyalog ezred: Sopronban. 1. zlj és 2. zlj: 

19. 

20. 

Sopronban. 3. zlj: Kőszegen. 

8~. honvéd gyalogdandár : Péosett. 
gyalog ezred: Pécsett. 1. és 2. zlj: Pécsett. 
3. és 4. zlj: Kaposvárt. 
gyalog ezred: Nagy-Kanizsán. 1. és 2. zlj: Nagy. 
Kanizsán. 3. zlj: Körmenden. 
Fiumd század 
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VI. honvéd-kerület: KoloZBv&rt. 

Parancsnok: Kloblléa1' Győző altábornagy. 

75. honvéd gyalogdandár : E..olozsvárt. 
21. gyalog ezred: Kolozsvárt.!. és 3. zlj: Kolozsvárt 

2. zlj: Nagy-Enyeden.4. z]j: Deésen. 
22. gyalog ezred: Maros-Vásárhelyt. 1. zlj : M.-V ásár

helyt. 2. zlj: Beszterczén és 3. zlj: M.-Vásárhelyi;. 

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

hen. 2. zlj: Déván. 3. zlj: Erzsébetvárosban. . 
24. gyalog ezred: Brassóban. 1. zlj : Brassóban. 2. zlJ : 

Fogarason. 3 .. zlj: Kézdi - Vásárhely t. 4. zlj: 
Csik-Szeredán. 

VII. horv.-ulavon honv.-kerület: Zágrábban. 

Parancsnok: Bojnai Boroevié Szvetozár altáLornllgy. 

83. honv. gyalogdandár : Zágrábban. 
25. gyalog ezred: Zágrábban. 1. zlj: Zágrábban. 

2. zlj. Varasdon. 3. zlj: Zágrábban. 
26. gyalog ezred: Károlyvárosban. 1. és 2. zlj: Ká

rolyvárosban. 3. zlj: Goszpicsban. 

84. honvéd gyalogdandár : Eszéken. 
27. gyalog ezred: Sziszeken. I. és 2. zlj: Sziszeken. 

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

3. zlj: Zimonyban. 

Honv. lovassági felügyel/) Budapesten. 

Magyarpécskai Lázár Frigye8 vezérőrnagy. 

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

oszt.: Szegeden . 
•. huszár ezred: Szabadkán. I. oszt: Baján, II. 

oszt.: Szabadkáu. 
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f. honved lovascu(,ndrir : Budapesten. 
1. huszár ezred: BudapeBten. r. oszt.: Budapesten. 

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

oszt.: Váczon. 

3. honvéd lovasdandár : Pécsett. 
7. huszár ezred: Pápán. L oszt.: Pápán. II. oszt. 

Zala-Egerszegen. 
8. huszár ezred: Pécsett. r. oszt. : Pécsett. II. oszt.: 

Keszthelyen. 
10. huszár ezred: Varasdon. L oszt.: Varasdon. 

II. oszt.: Verőczén. 

4· honvéd lovasdandár : Debreczen. 
2. huszár ezred: Debreczenben. I. oszt.: N agy

váradon. II. oszt.: Debreczenben. 
5. huszár ezred: Kassán. L oszt.: Kassán. II. oszt.: 

N yiregyházán. 
9. huszár ezred: Maros-Vásárhelyt. I. oszt.: Szamos· 

Uj vár. II. ORzt.: Maros-Vásárhely. 

M. kir. honvéd helyi hatóság. 

Budape8ti ?n. kir. honv. térparancsnok8á]. 

M. kir. honvéd biróságok. 

M. kir. honvéd-fötörvényszék Budapesten. 
El8ő folyamodásu m. ki1·. honvéd·birÓ8ágok. (A ke

rületi biró8ágok.) 

M. kir. honvédségi intézetek. 

M. kir. honv. főreáliskola Sopronban. 
M. kir. honv. Ludovika-Akadémia Budape8te/t_ 
M. kir. hOllv. hadapródiskola Pécsett. 
M. kir. honv. hadapródiskola N.· Váradon. 
M. kir. honv. lajékoztató tanfolyam Budapes telt. 
M. kir. hnnv. fel8őbb tiszti tanfolyam Budapesten. 
M. kir. kiizp. II onv. lovas iskola Budapesten. 
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M. kir. honv. orvo8i alkalmazó i8kola BudapeBten. 
M. ki1·. hon.v. gazdá8zati tiszti iskola B~tdape8ten. 
M. kir. honv. központi "uhatár Budapesten. 
M. kir. honv. központi fegyvertár Budape8ten. 
M. kir. honv. helyőrségi kór húz Budape8ten. 
M. ki/·. honv. élelmezé8i "aktM Budapesten. 

M. kir. koroDaőrség. 
Budapcsten. 

Cs. kit'. Landweh'l'. 
(Osztrák honvédség.) 

Os. kir. Landwehr-mini8zter,: Georgi Frigye8 altb. 
Landwehr-főparanc8nok: O cs. és kir. Fensége 

Frigye8 főherczeg, gy. tbk. 
Landwehr-parancsnokságok: ' (az illető hadtest

parancsnoksá.gok I. 
Landwehr hado8ztály paranc8nokságok: 13. Bécs, 

21. Prága, 22. Grácz, 26. Josefstade, 43. Lemberg, 
44. Insbruck, 45. Przemysl, 46. Krakk6. 

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

genfurt, 5. Pola, 6. Éger, 7. Pilsen, 8. Prága, 
!J. Leitmeritz, 10. Jungbunzlau, 11. Jiéiu, 12. ÓJ!oslau, 
13. Olmütz, 14. Brünn, 15. Troppau, 16. Krakk6, 
17. Rzesz6w, 18. PrzemySl, 19. Lemberg, 20. Sta
nisiau, 21. St.-Pölten, 22. Csernovitz, 23. Sebenico, 
~4. Bécs, 25. Kremsier, ~6. Marburg, 0),7. Laibach, 
28. Pisek, 29. Budweis, 30. Hohenmauth, 31. Teschen, 
32 Neu So.ndetz, 33. Stryj, 34. Jaroslau, 35. 7.locz6w, 
31i. Kolomea, 37. Gravosa. . 

Landwehr-parancsnokságok 
Krakkóban parancsnok: az 1. hadtest parancsnoka. 
Bécsben 902. 
Gráczban 903. 
Prágában a 8. 
Leitmeritzben 909. 
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Przemyélben parancsnok: 
Lembergben 
Innsbruckban 
Zárában 

a 10. hadtest parancsnoka. 
9011. 
9014. 
9016. 

Or8l6ágo8 ló'vé8z-ezredek: I. Trient, II. Bozen. 

Landwehr lovasság. 
I. Landwehr dZ8idáB ezredek: 

1. sz. ezred: Lemberg, 
2. c Hohenmauth, 
3. c Rzesz6w, 
4. « Olmütz, 
5. c Stockerau, 
6. c Wels. 

II. Lova8ított tiroli országo8 lövész osztály. 
Keret: [nnsbruck. 

III. Lova8ított dalmát orBzágo8 lövész 8zázad. 
Keret: öinj. 
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Kimutatá.~ 
a Magyarországon állomásozó cs. és kir. hadtestparancs. 

nokságok területi beosztásáról. 

A hadtest-
A hadtestparancsnokságok alá tar-parancsnokság 

számai 
tozó csapatok kiegészitési területe 

székhelye kiterjed megyékre 

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

Jász-Nagykun-Szolnok, Fehér. 

i--

Komárom, Nyitra, Győr, Moson, 
Ö. Pozsony Veszprém, }3a1's, Esztergom, Hont, 

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

--
Szatmár, Gömör é8 Kishont, ZÓ-
lyom,Nógrád,Abauj·Torna, Borsod, 

6. Kassa Heves, Bereg, Szabolcs, Zemplén, 
Ung, Liptó, Sáros, Szepes, Mára-

maros, Ugocsa. 
i---

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

Csanád, Csongrád. 

Brassó, Háromszék, Nagy-Küküllő, 

Nagy-
Fogaras, Szeben, Alsó-Fehér, Besz-

12. tercze, Torda-Aranyos, Maros-
Szeben Torda, Szilágy, Kolozs, Szolnok-

Doboka, Hunyad, Csik, Udvarhely, 
Kis-Küküllő. 
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Kim/lttatás 
a m. kir. csendőr kerületi parancsnoksltgok felügyeleti 

területéről. 

A csendőr kerületi parancsnokság 

sZámai székhelye felügyeleti területéhez tartoznak a 
következő vármegyék 

Kolozs, Torda-Aranyos, Maros-

I. Kolozsvár Torda, Kisküküllő, Szolnok-
Doboka, Besztercze-Naszód, Alsó-

fehér, Szilágy. 
---

II. Szeged 
Csanád, Csongrád, Torontál, Temes, 

Krassó·Szörény. 
- - - -

Pest-Pilis-Solt Kiskun. Jász-Nagy-
III. Budapest kun-Szolnok, Bács-Bodrog, Borsod, 

Heves. 
- --

Abauj-Toma, Gömör és Kishont, 
IV. Kassa Sáros. Szepes, Máramaros, Bel'eg 

Ugocsa, Zemplén, Ung. 

Pozsony. Nyitra, Trencsén, Árva, 
V. Pozsony Turócz, Liptó, Zólyom, Nógrád, 

Hont, Bars, Esztergom, Komárom. 
-

Székes- Fehér, Tolna., Sopron, Moson, 
VI. Baranya, Vas, Somog,V, Zala, Vesz-

fehérvár prém, Györ. 
I- ---

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

Udvarhely. 

VIII. Debreczen 
Hajdu, Bihar,Békés,Arad, Szabolcs, 

Szatmár. 


