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A magyar kirhlyi csendőrség. 

Augusztus 9-én a magyar kir. és a magyar 
kir. horvát-szlavon csendőrség tisztikarának 
mintegy 90 tagja az ország minden részéből a 
budapesti Kenyérmező-útczában levő csendőr
ségi laktanyába gyülekezvén, az oda küldöttség 
által meghivott altábornagyhoz a rangba.n leg
idősebb Stesser György ezredes búcsúbeszédet 
intézett s emlékül az altábornagynak a tisztikar 
által elkészíttetett ezüst szobrát adta át. A szo
bormű átadása után a tisztikar a laktanya udva
rán lefényképeztette magát s este a (I Metropoh 
szállodában búcsúlakoma fejezte be az ünnepélyt. 

A szobormű a magyar műötvösség kiváló alko
tása. Tervezője és elkészítője Link István buda-

! pesti udv. műötvös. Az egész szobormű 80 
I centimétel' magas. A zöld márvány talapzaton 
. Török altábomagynak tömör ezüstből vésett, 

arczképi hűségű alakja látható; lenn jobbra egy 
gyalog, balra egy lovas csendőr áll. A talapzat 
előrészén a következő, ezüstbe vésett ajánlás 

I olvasható: (1Murai és kőröstarczai Török Ferencz '[ cs. és kir. altábomagy ő Nagyméltóságának, 
mint első felügyelőjének, őszinte ragaszkodása, 
hálája és nagyrabecsülése jeIéül a magyar kir. 
és a magyar kir. horvát-szlavon csendőrség 
tisztikara. 1897 augusztus. II A talapzaton ezüst 
hadijelvény-diszítések között s ezüst lapokra a 
csendőrség tisztikarának neve van bevésve. 

A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG. 
Midőn az 1881. éviIILt.-cz.értelmébenhazánk

ban a közbiztonsági szolgálat ellátására a csend
őrség felállíttatott: a hangadó magyar köröknek 
egy régi óhaja teljesűlt. Ugyanis az 1848 előtti 
időkben a külföldön utazó főnemesség megis
merkedett ezen intézménynyel főleg Franczia
országban, hol a csendőrséget (gens d'arme) még 
1799-ben Bonaparte tábornok-consul indítvá
nyára szervezték, 8 midőn Felső-Olaszországot 
a francziák elhódították, a csendőrséget ottan is 
felállították. A pál'isi békekötéskor, 1815-ben, 
a lombard-velenczei királyság Ausztriának jutott 
s ez a csendőrséget továbbra is működésben 
hagyta, sőt az szolgált mintáúl az 1850-ben az 
egész monarkhiában felállított csendőrséghez. 

A csendől'ség tehát eredetileg franczia intéz
mény s a Nagy Napoleon geniálitásának kö
szöni EUl'ópa az ez idő óta majdnem minden 
államban meghonosított kitünő intézmény meg
alkotását. 

A magyal' főurak az akkol'Í hiányos közbiz
tonsági állapotok miatt nagyon óhajtották a 
csendőrség felállítását, s midőn a kormány 
pénzhiány miatt huzódozott tőle, a pozsonyi 
országgyűlésen tartózkodó föuraink, mintegy 
60,000 forintot adtak össze az intézmény léte
sítésének költségeire. Az 1848/49-iki események 
közbejötte azonban minden további tervezge
tésnek végét szakította, s csak az alkotmány 
helyreállítása után, 1881-ben valósult meg 
a magyar csendőI'ség felállításának l'égi terve. 

Ez idöszerint Magyarország területén, bele
értve Horváb-Szlavonországot is, immál' hét 
kerületbe beosztva 1407 örsön 8208 - ezek 
közül 684 lovas - csendőr működik a közbiz
tonsági szolgálatban, s hatásköre kiterjed, 
Budapest székes-főváros és a törvényhatósági 
joggal felruházott Vál'OBOk kivételével, az egész 
ol'szág területél·e. A csendőrségnek immár 15 
éves mult ja bizonyságot tett arról, hogy ezen 
intézmény nálunk is teljesen bevált, hogy ezen 
testület a hatóságoknak legerősebb támasza, a 

I tisztességes elemeknek legjobb megvédője s a 
magyar állameszmének igazi bajnoka és ter
jesztője. 

A csendőrségi kerületek egyenként 5-8 
szárnYl'a, ezek 2-3 szakaszra s a szakaszok 
6-16 örs re oszlanak. Az örs ök többnyire 5-6 
főből állanak, de egyes, különösen fontosabb 
örsök jóval számosabbak is, így p. o. a tulaj
donképen már román területen fekvő predeáli 
nemzetközi vaspályaudvaron levő magyar 
csendőrörs 16, a határszéli orsovai örs 18 főből 
áll; a közelmultban az Alföldön mutatkozó 
socziálista mozgalmak miatt számos örs itten is 
megerősittetett. 

Szükséges is, hogy lehető nagy létBzámúak 
legyenek az örsök, mert a mellett, hogy úgyne
vezett (I örskörletük l) - ben (szolgálati kerűletök
.ben) pontosan el kell végezniök a portyázást s 
ennek folyamán a tudomásukra jutott bűntettek 
és vétségek nyomozását, még más szolgálatokat 
is teljesítenek; a közigazgatási és törvénykezési 
hatóságok elövezetéa, letartóztatás, házkutatás, 
fogolykísérés, karhatalom, stb. végett a csendőr
séghez fOl'dúlnak, mint a melynek megbízható
sága biztosítja a hatósági rendelkezések végre
hajtását. A rendes portyázó szolgálat gyakran 
napokig is eltart, főleg a magas hegységek kö
zött, s ezalatt a jál'őmek - l'endesen két ember 
- éjjel-nappal, nyári hőségben, vagy téli der
mesztő hidegben, zivatarokban egyaránt kell 
működnie s pihenése csak hosszabb szolgálat 
után van nehány óráig; élelmet pedig az elha
gyatott és szegény hegyi vidékeken még pénzért 
is alig kaphat. 

A csendőrség fegyverzete a Kl'opatschek-féle 
tárkarabély, mely 8 töltény befogadására van 
szerkesztve, a döfő szurony és a rövid kard; a 
lovas csendőrnek ugyanazon szuronyos tárfegy
vere, de még hosszú kardja és forgópisztolya is 
van. A csendőrnek a lőfegyvere mindig töltve, 
kardja pedig élesre van fenve. A csendőr tulaj
donképen mozgó katonai őr, s így rendkivűl 



A magyal' királyi csendőrség. 

szigoní. fegyver-használati joga van , n, melyet fL 
rakonczátlan ellenszegülők iránt teljes knmoly
súglÍban érvényesít is. Ezen szigorú, de igazsá

gos fegyverhasznáJ ati jog millc1en esetre lénye
gesen hozzájánll az intézmény tekintélyének 
emeléséhez, mely szolgálatLan tréfát nem tür s 
allmvást ayagy habozást nem ismerő módon 
érvényt szerez a törvények vagy a hatóságok 
rendelkezéseinek. A szolgálat természete magá
val hozza, hogy II csendőr nemcsak egészségét, 
de gyakran életét is koczkára teszi a közjóért; 
a múlt években elő fordúlt battonyai, hódmező-

miildenütt, a hol ő rá szükség van, vagy lehet, 
alkalmas a helyes elhat::\rozásnl és cselelrvésre, 
a mi annál szükségesebb önállós{tg benne, mi
vel előljárója, csak 30 legritliább esetben van vele 
együ.tt s a magános járőr pusztán csak magára 
t.ámaszkodhatil{, tanácsot , utasítást senkitől sem 

, várhat. 
A testület katonai voliából folyik, hogy tagjai 

csak II közös hadseregben avngy a honvédség
ben ténylegesen már Rzolgált s így katonailag 
teljesen kiképzett egyének lehetnek; de mégis 
azon lényeges különbséggel, hogy a csendőr-

CSENDŐRÖK MINT ÉLETMENTŐK. Ellinger fényképe után, 

vásárhelyi és aninai zendülések alkalmával, mint 
szintén más számos, kisebb fontosságú esetek
nél is az önfeláldozó hősiességnek és hü kitartás
nak xagyogó példáit mutatták az ottan mükö
dött csendőrök, kik alig nehányan százakkal, 
sőt ezerekkel szemben is rendíthetetlenül meg
állták helyöket s megvédték a törvény tekinté
lyét és megmentettek sok köz- és magán
vagyont. 

Azon felette sokoldalú feladatokra való tekin
tettel, a melyeket a törvények és rendeletek 
végl'ehajtása a csendőne l"Uház, természetes, 
hogy minden egyes csendőr oly alapos kikép
zésben részesül, a mely képessé teszi őt a min
dennapi l'endes szolgálat mellett arra is, hogy 

ségbe csak az oly önként jelentkezők vétetnek 
fel, a kik jó minősítés mellett magyarúl beszélni, 
írni és olvasni tudnak, testmagasságuk pedig 
legalább is 163 centiméter, mig a hadseregbe 
155 centiméter magasságú legényeket is beso
roznak. Ezért a csendőrség csupa erős, magas 
szál emberekből álL A szolgálati idő 3 év, de ez 
azután évenként meghosszabbítható, A csendőr 
napi zsoldja 1 frt 3 kr, az örsvezetőé 1 frt 30 kr, 
és az őrmesteré 1 frt 57 kr. 

A csendőr átlag egy napra 8 órai külszolgála
tot tartozik teljesíteni; de ha onnan bevonul, 
akkor sem rendelkezik szabadon idej ével; ha
nem azt is szigorúan megkivánt folytonos el
méleti kiképzésére és tanulásra tartozik fOl'dí-



CsendlSrök iga.zolásra. á.llítnak meg egy csa.varg6t. 

Utonálló letartóztatása és bilincselése . 

. � MaGYaR KmÁ.ÚYI CSEl�DÖRSÉG. - Ellinger fényképfólvételei után, 



Foglyok kisérése. 
A MAGYAR KIRÁLYI OSENDŐRSÉG. - Ellinger fén,képfll1váhlei után. 



Tóth Pál. 

tani. Tájékozás gyanánt ide irjuk az egységes 
tanrend szerint a külszolgálatban nem álló 
legénységnek szerdai foglalkozását. E szerint 
előadatnak az altiszt által reggeli 8-11 óráig 
a szolgálati utasítás, vadásztörvény, útlevél-ügy, 
házalási szabályok és mag,mr büntető törvény; 
délután 3-5 óráig pedig irás, számolás, Ma
gyarország politikai beosztása és végül gyakor
latok a fegyverekkel. Más napokon is hasonlóan 
tanúInak, de más-más tantárgyakat. 

A csendőrségi laktanyák a legénységnek ked
ves otthont nyujtanak, mert bennök nem a 
rideg, kopasz laktanyaszobákat találjuk, hanem 
szépen berendezett, függönyökkel, szőnyegekkel 
s képekkel diszített' szobákat, a melyeknek 
falain szép keretekben ott függenek a legénység
nek méltó büszkeségére szolgáló, díszes alakú 
hivatalos elismerést vagy megdicsérést tartal
mazó okiratok is. A laktanyák kibérelt magán
házak. rendesen kerttel, tekepályával. E lakta
nyákban mindenütt oly tisztaság uralkodik, mely 
a hollandi házak világhirű tisztaságával vete
kedik. Az otthonosságot előmozdítja az is, hogy 
az örsök gazdálkodást folytatnak és saját főzőt 
tartanak, mert a kimel"Ítő, nehéz szolgálat mel
lett j obb élelmezésre van szükségök, mint a béke
szolgálatot teljesítő katonaságnak. A napi étrend 
szabály szerint: reggelire kavó, ebédre bőséges 
három tál étel és vacsorára mindig húsétel. Az, 
hogy az örsök szárnyast és sel·tést, sőt tehenet 
is tartanak, csak elősegíti a jó konyhatartást és 
azt, hogy 5-6 főnyi örs képes mérsékelt fize
tés� mellett is jól élni. 

Onként értendő, hogy a testületben a baj
társiasság és a testületi közszellem a legszebben 
ki van fejlődve, s hogy ezen felül még mennyire 

magyar érzületű is ez a válogatott csapat, an
nak egyik tanújele azon körülmény is, hogy p. o. 
a névmagyarosítóknak oly nagy százaléka kerül 
ki a csendőrök közül, mint alig valamely más 
társadalmi osztályból. De ez természetes követ
kezménye a testületben uralkodó közszellem
n.ek, a mely szívben lélekben magyarrá teszi 
azt, a ki a hatása alá jut. A legénységben a nem 
magyar ajkúak feleUe csel,ély százalékban van
nak s szolgálati kötelezettségük alatt ezek is 
teljesen megmagyarosodnak ; így, ha kitépnek, 
otthon - nemzetiségi vidékeken - a magyar-

I
· ságnak kipróbált és megbizható előharczoaaivá 

leBznek. 
Közleményünkkel kapcsolatosan bemutatJ uk 

I képekben is a csendőrség szolgálati foglalkozá-
sait. E nehány kép megkapóan tünteti fel azon 
különleges helyzeteket, a melyekbe koronként 
a járőrök jutnak. 

Tel'hes, nagyon terhes a csendőr szolgálata; 
vas idegeket és erős testi szervezetet s lelküle
tet követel; de mindazon fáradalmakért és 
veszedelmekért. a melyekkel a csendőr a törvé
nyes rend érdekében küzd, a közelismerésben s 
azon számos jelvényes kitüntetésekbeJ} leli leg
szebb jutalmát, a melyekkel a király O Fe1sége 
a kimagasló ténykedéseket a csendőrség köré
ben gyakran érdemesíti, med hisz tüzvé�, ár
víz, zendülés vagy más közveszély egyaránt a 
vész szinhelyén találja a csendőrt és számtalan 
emberéletet s vagyont mentő buzgólkodása sok 
könyet felszárít. Nagyon sokan hálásan áldhat
ják ezen dm'ék katonákat, a kik Magyarország 
czimerét méltó an hordva, jelmondatukhoz ké
pest «hiven, becsülettel és vitézül,) szolgálnak 
a «királyért és hazáért.>. 

I I 
TOTH PAL. 

A 'riszán inneni l'eformátus egyházkerület 
által Miskolczon föntartott felsőbb leányiskola 
a legjelesebbek s épen ezért a legjobb hirűek 
egyike nálunk a maga nemében; ItzzlÍ telte jeles 
igazgatója, Tóth Pál, ki immár 25 év óta áll az 
intézet élén s ki a lefolyt századnegyed alatt a 
magyar nőnevelés leghivatottabb és legáldáso
sabb munkásságú bajnokai közé küzdötte föl 
magát. E téren szerzett érdemeit régóta ismeri 
és méltányolja a magyar nőnevelés minden 
barátja, különösen pedig az az egyházkerület, 
mely őt szerencsés választással e nagy fontos- I 
ságú nevelő-intézet élére állította; de fáradha
tatlan buzgólkodásának és ernyedetlen munkás
ságának legszebb jutalmát a jelen okt. hó 10 ·én 
kapta, a mikor volt növendékeinek nagy sel'ege, 
a Miskolcz vidéki anyák és hölgyek egész soka
sága, valamint az intézetet föntartó egyházkerü
let egyező akarattal abban a kitüntetésben 
részesítették, hogy igazgatói milködésének 25-ik 

évfordulóján nagyszabású örömünnepet rendez
tek tiszteletére. 

Szép világot vetett ez az örömünnep nemcsak 
az ünnepeltre, hanem magára a magyar társa
dalomra is, mely ekként tudja és kész is méltá
nyolni azokat, a kik eszöket és szivöket a neve
lés nagy munkájának szentelik, a kik a művelt
ség áldásait buzgón és sikeresen terjesztik 
nemzedékről-nemzedékre s a kik a serdülő leá
nyokat olyan készültséggel bocsátják ki szár
nyaik alól az életbe, hogy azok majdan mint nők, 
mint anyák s mint honleányok egyaránt kellőleg 
be tudják tölteni helyöket a társadalomban. 

Tóth Pál, kit méltán tartanak mintaszerű 
nőnevelőnek, 1843-ban született Miskolczon. 
Elemi és középiskoláit szülővárosában, akadé
miai és egyetemi tanulmányait pedig Sáros
patakon és Budapesten végezte. Eredetileg a 
papi pályára készült; de sok évi magánnevelői 
milködése a tanári pályára tm·elte. 1871-ben a 


