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CSENDŐRSÉG 
Irfa: Dr. BETHLEN OSZKAR . 

. \ Cs. a közbizlonsúg véclelmérc felállílolt, llenek. A legénység nagyobb zsoldo l kapolI , 
ka lonailag szervezeLL órtesL. Az in tézmény min l a hadsereg többi csapatainak katonái, 
alapját l. Xllpoleon feklelle le 1799-ben (gens s külön drágasági pótlékot is húZoll. 1854-bcn 
r/"rtrmes) s olyan kilünően bevált, hogy hama- 3 uj ezredel úllílollak fel, mclyből kettő, a HL 
rosan Európa összes államai utánozták. A fran- és H) .. Magyarországra kerüll. Az alkolmányos
dák működésél a meghódítotl olasz tarlomá- ság yisszaállílása fclé közeledőben azonlJan a Cs. 
n~'okra is kiterjeszlették, s mikor a bécsi béke állományál tömegcscn mcgcsappanloLLák. 1857-
után, 18H-bcn, a velencei királyságot vissza- ben 18.985 főből állott a Cs., 18GO-ban már csak 
csatollák Ausztriúhoz, a lagunák városának új 7923 csendőr volt. Mcgszünl az "ezred" elneve
urai eredeti szel'\'czetében ál velték a CS.-cl is. zés is, és "országos csendőrparancsnokság" 
Ez a Cs, akkor a hadsereghez lartozott, külön lépell a helyébc. A 10 esendőrparancsnokságból 
~ZI'edel alkotott, l1lel~'nek a háborúban is meg- G állomásozott magyal' terülelen. 1866-ban 
\'olt a rendeIletése, - flllcg tábori rendőr- egyszerre felszökött a Cs. jclcntőségc: a 11) 
szolgálatokra használlák. békében pedig cselldllrparanesnokság számát 15-re emellé k 
egész ercjél II rend és II közbizlonság fenl.arlá- fel, dc a következő évben, a kiel.(yezés Illeg
súra fordíloLLa. Az ezred feje a "vczérfelügyelő" l,ölésckor. a CS.-et l\lagyarorszál.(on egészen 
volt; öt szárnyra (lovas századra) oszlott. mind_ o feloszlallák s a közbiztonsági szolgálal t'llálását 
('g~'ik szárny két szakaszból állolt : ezek több a megyei közigazgatás közegeire, a pandurokm, 
szekcióra s 2 - :3 örsre lagozódtak. Később Dél- bízt:ík. 
TirollJan is úllíLollak fel egy sZ{lrnyal, úgyhogy 
:IZ ezrednek 5 ~~ loyas szúzada volt, 1012 főn~'i 
1{·lszúmmal. 

Ez volL rt magyar CS.-nek is az eredele. 
.\ szahadsúgharc IC\'C'rdése ulún csílszúri pÚlens 
az oszlrák és a 1I1al.(.,'ar monarchia részére biro
dalmi csendőrség felálHLását rendeILe el. .\z első 
csendőrezredeket i\lal!yarorszúgon hel~'ezték el 

. s II \"Clell('('i·lombard csenclőrezred tiszljeil és 
Irg{'nységél küldöllcIk ki az új Cs. kik,\pzésére. 
.\7. új Cs. Hi t'ZI"edn' oszloll. cgyellldnl körül
bellH WOO embl'rrel. s kiizüllik az 5., (i . • 7 .. S., 
!l. {'s lll. ezred úllomúsozoll magyar teriilelen. 
.\z ezredek szel'\'('zele az olasz min lát küveLLe. 
" liszlel,lIek és a ('sendőröknek kiirülbeliil 
IIgy , nllz \oll !I feladaluk, min l nmilmu telje,j. 

J\ Z rl'clél!,j csenclőrs{ou. 

Erc1él~'hen és JIon'át·SzlaYOll0rszúgol;lJnn 
azonban megmaradl II Cs., melynek a nemzeti 
ségi izgalmak tól sokszor égő talajon arlclig is 
sok hasznúl vellék s melylől a törvényhnlóságok 
scm akarlak megválni. Két csendőrparnncsnok
SÚl.(. a S. és a 10., tehál tovább fcnnálloll és 
személyi és fegyelmi iigyekben a hadügyminisz-' 
lel' renclelkezése alá tartozoll, egyebekben pedig 
II belügyminiszter - illelőleg a hon'út bán 
yoll a fölebll\'alója. 18G8-ban a cscndőrök túl
súgosan diszes egyenruhájál egyszerűsílették 
s ald<or kapták a mosl is meglevő yadász
kal:1j1oL. 187t·bc.n foglalkozotl a magyar parl a-
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men L először a Cs. kénlé,.,évcl. A jan. 3ll-iki 
m(>sen, melyen Somssirl! Púl elnökölt, abeliigyi 
költségvclést lárgyaltúk, mcly az erdélyi 
CS.-re 20.000 K-val kevesebbet ir:hvzott elő. 
.\ tételnek Zsedényi Ede volt az előa-dója, aki 
bejelenlelle, hogya nliniszter közlésc szerint. 
nz erdélyi Cs. átalakítása dolgában táq1yalások 
folynak. A szél bali Papp Lajos volt az első fcl
,zólaló. Fölléllcniil köwlelle, hogy :lZ crdélyi 
CS.-ct liiröljék el, IlIcrl a zsandúr-iutézmény 
fetltarlúsa az erdélyi töryényhalósúgok aulonÍl-
1I1i<ljának és a ;\lagym'ol'szággal való egységnel, 
IIcm felcl meg. Kifogúsolla, hogy a csendőr
lisztekel a közös hadügyminiszler nevezi ki. 
:\legcngedi, hogy a zS:1nclársúg a közbizlonság 
('i'ljainak mcgfeLel: de helyet le lehel éppen 
olyan jól szolgáló rendőrségel is szervezni. 
llldílvúnyozza, hogy hal hónapon belül új inl(>z-
1I1l;lIn)'el hclyellcsítsék a CS.-ct. 

uszílsa, elnyomja, és kilépjen bclőlünk mill
dent, lU1li a szabadságra emlékeztet. Céljaik 
ki"itelérc legfőbb cszközük a nagy kitcl'jedésbcn 
üzölt kémkedés volt. Dc emcllelt az erdél~ i 
részekbcn, ahol még néhúny év előlt cgymást 
marcangolva, csaknem hiénává fajult a nép: 
ii:(cn rövicl íelií alal L a Cs. rendet rsinúlL. 18G7-ben 
azulán a lwrmúnv felmentctte aLl61 az utált 
mesLerségélől, hogy a nemzclisi'geket egymás 
ellen ingerelje és kémkedjen, s eredcli, hccsii 
letes kölclességének leljcsíti's(:rc szorílolla. Ezt 
azulún Í1i:(Y leljcsítellc, hogy jobban nem is lchet. 
,\ Cs. lclu\L jÓ fegyvcl', mely mcgtelte szolgála
tolt - nilg iizcttcil!;cg kf'zelíen·voll. cic lll~ 
I~-rs.-liögy fl mi KewnT,l)c keriilt. 1\1a mÚr 
lH~ln zsandal' Jn',!' csendb!' .. :\zr ohaJlJa, hogy 
('Z II kipróbúll inLézmény legyen alapja eg~' 
orszúgos rendőrségi intézmény létesítésének. 

Ez a7. okfcjtés nem bütöLle Ic az ellenzék 
nntipátÍl\jtít a Cs. ellen, s Lá:ár 
,\dám indílványt lelt, hogy az 
l'I'dél"i Cs.-cl mCi:( kell szüntctni s 
a kOI'm:inv az új 'inlézmény fl'lúlli
t:'!,úrn vonaLkozó javaslaL:'!l még az 
ill('sszak folyamún terjcsszc ciii. 
Egész SOl' felszóllllús voll még. 
11('/1('(/"" Gyula úuy vélekedell ho"\ 
~\ Cs. hivalásúnal, egészen me'gfc1~i. 
.\ magyarországi rossz pandur· 
rendsz('rrel seHuni eseLre SClll helyeI· 
lesílhetni s így fenn kell tartani. 
..J.lmássy S{lIldor szerin t IcheteLlen
ség, hogy az erdélyi közbizlol1S:'H~ 
fen larlására idegcn halalomlól rel,
\'irúljanak kalonúl. Sima!] Gergely: 
.\bból, hogy az crdélyi Cs. fcgyelnlÍ 
tekintetben a közüs hadiig~' l1lllli.,z
lérium alall áll s oLl történik meg 
a tisztek Idnevczésc is. Hem az kö · 
vclkezik, hogy a Cs.-et ('! kell tö
rölni, hanem az. hOi:(Y ki kell majd 
\'onni a hadügyminiszlérium befo
lyúsa alól s a magyar kormány 
hatósága alá renc1clni. 

A kormány nevében S:lál>!J .JÓzse 
miniszter bejclenlclle, hogy II mi
nisztériu1lI a CS.-nek más inléz
ménnyC'1 való hclyellesítésélleryezi . 
. \ lörvényjavaslalot hélmarosan IH, 
fogják nyu~tani. Erre a Wbbség 

Gyalo(Js:01aálalot teljesítő lovas csendőr-járőr. 

j 
elfogadta a költségvctés illl'li\ té
telél. 1871 dcc. !l-én az U:\7:!. é\'i 
I,öllsri:(yclrs tárgyalásúnúl a kor-

Sza\'aira Zsrdé/lyi Edc el6adó rcflekLúll S 
jelentelle, hogy a pénzügyi bizottság is azon a 
v('lcményen van, hogy a Cs. intézményc a vál
tozoLl alkotmányos viszonyoknak már nem felel 
III cg, dc közbi7.lonsági okok gyors megszünte
t ésrt IcheleLlenné teszile Ulána Bes:lerc:clJ 
I.{\~zló szélsőbali képvisclő intézett élcs láma
dúst il Cs. ellcn, melyet "az átlws Bach-rendszer 
nl:uac1ványának" lekinl. Az alkotmányos aggo
d:lll1lakon kl"íil nem ját ja jó szemmel, hogy "egy 
namlúl'llak több tekinlélyc Icgyen, mint II 
,zolgabírónak, s egy z~andárl<apílánynuk löub, 
lllint a főispánlIak". Egyébként: a l'andur
I endszert ő ~el11 tartja helyesnck. Zeyk Károly 
I ~lügyi államLi lkúr clmondla, hogy a Cs.-et 
:lIllla" idején kétséglelenül ellenünk irányozya 
,Illítottúk fel, dc ma már kiyetkőzöLl mindabból, 
amil ellenünk fordílhatllállak s csak a személyes 
,zabadság és küzbálorsúl,( bizlo~ítására szolgól. 
;\Ieg fognak próbálkozni új rendszerrel, dc 
egyelőre erről szó sem lehct. 

S:abó József konstalálja, hogy csak az ellen
szenv szól a (;ö. ellell. Valamikor :lZ ,,'olt a fö
lIi\"atú~a, hogy a nClllzcli~égeket etí'ylllús ellcn 

múny az erdélyi Cs. sz:ímúrn lét
szúmszaporftásl lervezell s n kiiltsrgekct 
400.000 forintban irányozla c16. I,z ellen a penz
ügyi bizottság ellenzék!' kiilönvéleményt ler
jcsztctl be. Jllclyben az crdélyi Cs. feloszlabísál 
I,·vánt:\. Gl!yc:1j Kálmán, ~ balközép \'ezére, ~I
mondta, hogy nz 1870: XLII. t. c. az orszag 
m'nden tör"ényhalósúgúl egycnlőcn rendezle 
s az alispónt jogosítolla fcl arra, hogy a rendőrö
ket felfogadja. Igy törvpnysértés az erdélyi C~. 
fentartúsa. A költség"etésbcn II megsz:,vazoll 
tÜT\'ényl lI1egvúlLoztatlli ncm sZtll ' ad. Gr{11 
Belhlcn .János tíll~kozoLL az e'len, hogy :I k('I 
désl hirtclcnl'bcn eldönlsék .• \z enlél\" Cs.-el 
már csak azérl sem lehel úLaclni a l1le~yékneJ.., 
mert ezek nem bírnúk fentarlani. Papp Lajos 
addig, míg II hadügyminiszter inlézkedik a C~. 
felett, annak fcnlm·tását ellenzi. elána bár{, 
Orbán Halúzs mondoll szenvedehnes bcszédet 
a Cs. ellen .• \z erdélyi zsandársúgot, mclynek 
laktallyái falán "kaiscrliche königliche Gendar
meric" felírá ú túbl:'tk vannak, \lern bírja 
sziyelni. .\uuak ta!!jai azok, kik a hazafial{at :t 
II hatalom inlésére börtönökbe. :I ~0Iy61, el,', 
s a lJil0fa alil hun:ollúk. C\Clll érti, miért al,arja 
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a kormány a mindeme fúlyoll vclés fenncn hir- szcrvczésél'()l szóló törvényjavaslat LúrgYlIlúsúl. 
detett clmélele mcllctt ránk erőszakolni a zsan- Péchy Jcnő voll ar. C'lőadó, aki arra lIlutatoLl. 
dárokaL, akik e fátyoll leginkább átszagg~tjf,k. hogy a szervezcndő úllami Cs. a 40nvédclmi 
Az ószlrák rcndőrsereg saso s egyenruhájún minisztérium és így kalonai fegyrlrll1 <dall fog 
oll száracLnak a vérfollok s lehcteLlenség, hogy úllni. míg a l,özbizlonsági leendőkre néz\'e 
amit 20 éven úl gyiilöLni tanuIlunk, egyszcrre továbbra is a IJeliigyminisztériulll, illrtőleg a 
megszcrcssük. 18(H-ben a rövid alkolmányos közigazgatási hatóságok inlézkedése alá kerül. 
korszak alaLL néhány hH elég volt a pandUl's:\g A kormány állal belerjesztcll ercdeli javaslat 
szervezéséhez. A pandurság újjászervczésével halálya nem lrrjedl ki a szabad királyi városok 
lcgalább saját fiainknak adunk kenyeret. és a külön Lörvényhatósággal bíró városokra, 
A zsandároknál minden némeliil megy, ügy- a közigazgalási hizollsng azonban az egyönleLÜ
irataikal, jcgyzőkönyveikel, jelenléseiket II é- ség t,edvéérl és az cseLleges összeülközések 
melUl szövegezik, tiszt jeik, legénységük alig ért elkerülése yégeLL jónak hítla azl Budapesl ld
magyarul, s alkotmúnyunkról mint Jlolitikai "élelével ezekre a vÚl'osol,ra is kiterjeszleni. 
komédiáról beszélnek. l'\eki nem kell a Cs. Az első évben csak a szegedi (I L) kerülelet szeJ'-

Nagyon hevesen támadla ti Cs.-et - Tis:a "l'zik meg s fokozatosan lálják cl az egész 
Kálmán is. Politikai érvein kívül hangozlalla, országot Cs.-gel. A bizoltságban hangsúlyoztúk 
hogyaközbiztonság szemponljából sem kiyá- azl a kivúnságol. hogy btínligyekbclI a CS.-el 
nalos a C~, Ienlarlása, merl hiszen voll Cs. az polgári törvénykezés al" helyezzék, de míg 
ötvenes években is, ric egész kis hadserrgnek I egyébkén l katonui szervczeLlJell Illarad, e kér
},ellett kivonulnia az elszaporo
dott tolvajok és rablók ellen, és 
volt Cs. abban az időben is, mi
kor a közbiztonsági viszonyok el
fajulása miatt felállították a sze
gedi királyi hizlosságol. 1\ C.,. 
mindenben a közös hadiigyminisz
ter utasítására jár el s a magyar 
kormány csak akkor intézkedik 
vele függetleniil, mikor a jobb
oldali képviselők kortes-zászlói l 
hurcoltat ja a csendőrökkel. 

Végre a Ház megszavazla a 
tételt. Közben ti Cs. illelékeil 
szabályozt"k olyképpen, hogy az 
őrmester zsoldját évi GOa frl.
han, az örsvczelőéL 500 I'rl.-lJan 
s a ('sendőrét ·100 [rt.-han úllapí-
10Lták mCf! s korpóllékol is rClld
~zcresíteLl('k szúmára. 11)7 (i múlT. 
J 7-én pedig királyi kéw'a( elrell
delle, hogy az erdélyi és a 1101'

yál-szlavoll Cs. kivftl~ék a hadügy
miniszlérium kölelek boI s a 11011-

,edCHI1l IIlIl1lSZCCí'íüiTI hatflskiirt' 
nl~, kerüljön. A némel szolgúlllli 
n~ ezzel téflileSzCteseli -illcg
szün t. Ez az icTőpont Jelzi ti r::.~: 
göifdlJlkodásÍlllak megválLozúsúl, 
nemzeLivé vál:'lsál s kezdelét all
lIak n f('jllídésnek, Ill~lynek útjáll 
II mai fokig eljulott. Es az erdélyi 
CS.-Jlck a mosl kövelkezett idé-
heil való példás magalru'lás'l 
okozla, bogy a régi átkok elvonulnak felőle 
s lassankint a magyar Lörvényhatóságok 
kezdték követelni, hogy az egész magyar biro
dalom területén a CS.-re bízzák a közbizton
sági szolgálat ellátását. Az erdélyi Cs. vezelője. 
Török Ferenc, aki később II magyar Cs. fpl
ügyelője volt, nagy hazafiassággal lIj.iászervezLe 
a Királyhágón tlll levő seregét, úgyhogy a 
nyolcvanas években már a legényst'gben ilO o~_n 
sem volL a Bach-korszak idején szolgúlt csend
őröknek. 

A m:lgylll' csendűl's~!l felilllítils:I. 

.\ közhangulal stirgeLése alall tcrjeszlel.lc ht' 
11\8U nov. 20-áll TiS:ll Ká/mán miniszterelnök 
törvén~'ja"aslalál II kü:bi:/o/lsáyi s:o/yá/a/ S:/'/'

lIe:ésérő/, melyben az erdélyi Cs. szervezelél 
taláh'án legalkalmasabbnak. a törvényhozús 
elhatározását kérle ki hogy HZ e"ész orszá"ban 
felállítsák a CS.-et. Ugyanakko; S:cnde Uél a 
honvédelmi miniszler a CS.-i állomúny kicgé
szílésérőlnyujlolt he javaslalol. 1881 jan. 17-éll 
kezdte Illeg a J 1;',7. a közbizLomúgi Szolé.(:'lIal 

FOflO/ykisérü lovas jár"r. 

désben sem lehel elvonni a kalolIlIi hnLosúgo', 
alól. Az ellenzéki lapok hevesen lllegl'\lIIudl"k 
a javasiaIol, s elmondták. hog~' rend5róllalll 
lelWnk. hogya Cs. I,ülön slátus lesz az állam
ban. dc az országban nem sikerül l viszhangra 
tah\lniok. 

A fiiggellensrgi pári nr\'ébrn S:ed~rk"Il!Ji 
);{1I1dor a javaslal ellen foglalt állúsl. A javaslat 
azl akarja, hogy CS.-iink a kalonai abszolu L 
államok módjára és a rendőri úllam bevezclést' 
nek első fejezetéiii a halalom lJirlokúba keriiljün . 
Elmondla. ho!~y a rendőrségi üggyel 1880-ban 
több ankét foglalkozolt, de ereken szó sem vol , 
" Cs.-ről , mel:, ellcn S:ilá!!yi Dezső is úllásl fog 
lall. .\ javaslaL liszl:'tra katonai intézményl aka: 
IllcgvalósíLani. Ez núlllnk sohasem fog IUl' :.! 
honosodni. A rcndőrállam fclé ezzel tes~zii " 
meg az első igazi lépésl. Szavaira 'l'is:a Kálmúll 
miniszlerelllök és bclügyminiszlc'r reflektál l. 
A francia köztársasóg alkotmányos állam s 011 i , 
kalonailag szerveze Ú Cs. van. ;\ csendőr larlo 
zik az egyes szolgalJíráknak sajúl halúskörüklJt':l 
hozz:íintézrl L rendeleteit lcljesílcni. l\linden 
irúllyhall a IIwgyar kormúlly ITlllldkeZésc alalL 
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:'Ill a Cs. Lehelnc mús módon is rendezni a 
rendőrség ügyél, de hel~'esebb egy célszerűnek 
bizonyult intézményl általánosítani, mint újjal 
kisérletezni. i\linden olyan vádat, melyet az 
alkotmány, szabadság vagy egyenlőség szem
pontjából emelnek a Cs. ellen, visszautasít.-

Zay Adolf, a következő szónok, szcrinl 18,,(8 
előtt is, után is, olyan viszonyok yoltak hazánk
ban, melyek minket a briganlaggio érdekes és 
regényes or zúgánuk iünteLlek fel. A csendőrt 
a zsarnokság lakújának csuk az tartja, aki a 
esendőri intézményt .aját tapasztalatai ból nem 
ismeri. Erdélyben u csendőrök köztiszteletben 
:'IUnak. A csendőrben értelmes, kötelességérző, 
a szolgálaLi utasítás fegyelme alalt álló, céljának 
t ökéIetesen megfelelő közbiztonsági közegel Ját 
s szerencsés gondolatnak tartja, hogy a CS.-et 
.\1agyarországon is felállilják. Elmondja, hogy 
Jlakray László az 1875/78-iki országgyűlésen 
nagyon kardoskodott az erdélyi Cs. ellen, mert 
azt hitte, hogy ez szabadclyűségének és alkot-

a Bach-korszak. Illel.,· \'issz:lélL nIc. Ö púrlolja 
a ja\'aslatot, mel~' nélkülözhetetlen ínstilúcióról 
kiván gondoskodni. irányi Dániel ellenindíl
ványt nyujtolt be, mely így hangzott: "A kép
viselőház a jelen törvényjava~lat mellőzésével 
odau tasítja a belügyminisztert. hogy a köz
biztonsági szolgálal rendezése .'iránt n törvéll~' 
hatóságok önkormányzati jogának alapján lcr
jesszen elő törvény javaslatot." 

S:ilá!Jyi Dezső is nagy beszéddel vell részl 
a vitában. :-Iem hiszi, hogya' törvényjavaslal 
az alkotmány bármelyik biztosilékát is megill
gathalná, mert a törvényhátóságok kezébe 
lelett rendőri halalmal nem érinti. A cél az, 
hogy a fegyveres erő, lIlely országszerle a köz
biztonsági szolgálatot végezi,' ne maradjolI 
eddigi rendszertelen, össze nem függő, 1'egyel
mezeLlen állapolában, hanem olyan szervezetet 
nyerjen, mely füladatára nemcsak képesebbé, 
hanem működésében erélyesebbé és szabato
sahbá teszi. I~s e lekinlethen .\Ingyal·orsz:íg 

Lovas láb",.i cscnduros:{ag r!is:l1lellelc. 

1l1únyos érzülelének szükséges posztulátuma. számára a szomszéd államok példája mula lja 
Később hazament hunyadmegyei birtokára, de a. fejlődés ut jál. Magyarországban nem egy 
nóhán.v hét mulva olyan tapaszlalatokat szer- kozség van, ahol az éjjeli biztonság és a köz
zett, hogy Itétségbeesve sielett Kolozsvárra, biztonság fentartását forma szerint vállalkozók
gróf Péchy l\!anó királyi biztoshoz s kérle. hogy nak adlák bérbe. Legfőbb ieleje, hogya köz
az Isten szerelm('érl, adjon neki a községében biztonsúgi szolgálato l végző fegynres erőt 
csendőr-állomást, mert kiilönben megszökik a szen'ezetében erősilsük. Egyes bizlosítékokat 
saját bírtokáról. azonban kövelel a nemzet szám{ll·a. Először , 

Tis:a Kálmán megallapílja, hogy csak a hogy jogilag meghalározott formákhoz, lJiz
rCI)dőri szolgálatot akarja a javaslat szervczni, tositotl fellélelckhez és szigoru felelősség
dc, a vúrosi és megyci ' közigazgatási közegek he? kössék :l Cs. beavat kozását az egyénck 
ha).áskörét nem ('rinti. Orbáll Balázs úg~' véle- jogkürébe, a személyes szabadsúgba. :1 húzi 
kediJ" hogy a Inindcl1h~llós"lgr>1 lörő miniszler- körbe, CI politikni Jogok gyakorlásúba. :\lúso(\
dnök azérl akarja visszaállílani a Bach-rendszer szor: szabályozni kell részletesen a Yiszonyt " 
Cs.-ét, hogy minden erőt a saját I,ezébcn ösz- rendelkező polgári hatóságok és a csendőr minl 
ponLosíthasson. Atlól is fél, hogy a CS.-ct a végrC'hajtó j,özeg között, hogya surlóclúsokal 
közös hadsercg kötelékébe fo"ják hevonni elkerüljék. Harmadszor: szabályozni kell a 
s adolt alkalommal azt szabadSgunk eH cn is c~endőri szolgálat jogi felelőssé~él, :lmi a ))ol
felhasználja a !,özös hadligyminiszter. A fiiggct- gári szabadság érdekében nélkülözheLetlen. 
Jenségi Pá:mánd!f Dénes ezzel szcmben azt fejte- Beszédére hosszabban felelt Tis:a KáJmún is. 
gctte, hogy a Cs. szcrHzése nem politikai, hanem ' A csendőri jogkör kérdését az éleL 1l1('golcloLta 
kozigazgat:.\sl aklus. A kozbiztonsági viszonyok l1g~' an, cle szabályozni kcll liirvénybell is, még 
l<1rthaln! lanok. .\ CS.-nck kinos lllultja van pedi!-( a hiinvúcli eljárúsrúl szúlóban, merl 
llúlunk, dc crrőlnl'11\ az inl(·7.111én)' lehel, hanc1ll I annak fcladala, hogy lIleghalúrozza, mikor lehel 

Tolnai Vi11iRleól:ikonu. v l. 
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közérdekből a személyes szabadság, a lakás- és I hez. enger Alajos kéri, hogyacsendőri szolgá
házvédelcm ellen vétcni. A Cs . és a polgári latban előfordulható büntényeket a magyar 
hatóságok viszonyának részletes szabályozása büntetőtörvények súlya alá helyezzék. Szilágyi 
rendeleti térre tartozik. Dezső a javaslatnak vitában forgó szakaszát 

A vita további folyamán Csanády Sándor abnormisnak mondja. A katonai büntetőtör
azzal érvelt a javaslat ellen, hogy az a megyéket vénykönyv a véderő törvény határozatai sze
százados jogaiktól fosztja meg, 1Il0csáry Lajos rint a honvédség büntetőtörvénye is, és atonai 
cl javaslat legfőbb hiányául rójja fel, hogy a Cs. büntetőkodex alkotásához az osztrák állam 
szolgálati utasitásánal, elkésziLését a kormány- beleegyezése is szükséges. Ilyenformán a Cs. 
nak engedi át, holott ez a legfontosabb kérdés visszaélései ellen a magyar állam önhatalmából 
a polgárok szabadságának szempontjából. Hiba, nem alkothat büntető szabályokat. Mi azzal az 
hogy a javaslat a csendőr-eskü szövegét sem öntudattal akarjuk a CS.-et megtölteni, hogy 
közli . Attól is fél, hogy a kormány a CS.-et az a polgári hatóságok fegyveres ereje. Ezl 
politikai kém-szolgálatokra is fel fogja használni akarjuk szolgálati szervezetében érvényesiteni 
s olyan szabadságokkal ruházza fel, melyek és eltávolitunk magunktól minden olyan kisér
a ház szentélyére és a személyes szabadságra letet, mely azt a véderő csapataival akarja 
,éreImesek lesznek. A katonai szervezet aggályos összeköttetésbe hozni és ezáltal el akarja benne 
különösen nálunk, hol a katonai szellem leg- homályositani azt az öntudatot, mely feladatá
kiválóbb vonása a polgári osztály lenézése. nak pontos, gyors és alkotmányszerii teljesitésé
.\z országos szervezés nem célszerü. hez szükséges. A vitát Tisza Kálmán fejezte be, 

Ezután a Ház általánosságban megszavazta aki szerint vagy katonailag szervezzük a CS.-eL 
'\ javaslatot. A részletes tárgyalás során Pulszky vagy nem. De egyik kézzel ezt megcselekedni. 
.\gost hosszabb megokolással inditványt tett, a másikkal olyan intézkedéseket tenni, melyek 
mely a Cs -?t fegyelmi ügyekben kiveszi a honvéd- azt természetéből kivetkőztetik, helytelen eljá
biróságok illetékességéből és külön szervezendő rás. Végre névszerinti szavazás utján, I H) 
fegyelmi hatóságokhoz, bünügyekben pedig a szavazattal 137 ellen, tehát 12 szótöbbséggel 
rendes biróságokhoz utalja. Az inditványt a mér- elfogad ták a szakasz eredeti szövegét s a többi 
sékelt ellenzék tagjai írták alá. Megokolásában szakaszt is letárgyalták. Még ezen az ülésen 
arra hivatkozik, hogy a Cs. kebelében esetleg elfogadta a Ház a Cs.-i állomány kiegészitéséről 
fordulhatnak elő olyan fegyelmi vétségek, me- szóló javaslatot is. A Cs. felállitásáról szóló 
Iyek a honvédségnél nincsenek meg. Egyébként javaslat törvénytál"Unkba 1881 : III. t. c., a CS.-l 
pedig a polgár kellő megnyugvással a csendőr legénység állományának kiegészitéséről sz?lú 
tUtal rajta ejtett sérelem miatt a katonai tör- javaslat I edig 1881: II. t. c. jelzéssel kerult. 
vényszék elé nem fordulhat, mert az a szabadság
jogok védelmére és felfogására, a polgári alkot
mány tiszteletére vonatkozóan nem táplálhatja 
azokat az érzelmeket, mint a polgári biróság. 
Tisza Kálmán nem fogadja el az inditványt, 
mert a hon\"édbiróságok a Cs. minden fegyelmi 
vétsé~énél eljárhatnak s éppen a polgári sz!)mé
Iyek erdekében szükséges, hogya büniigyekben 
.1 szigoru és ri gyors katonai törvényszékek 

1\ Ie.llődés úljíul. 

Innen kezdve gyors aráll~ okban haladt a Cs. 
a fejlődés útján. 1882 jan. l-én a szegedi, 188:, 
jan. l-én a lmdapesti és a kassai s 188-1. jan. l-én 
a pozsonyi és székesfehérvári csendőrkerülcLi 
parancsnokságot állították fel. A kerületeket 
a felállítás sorrendjében lállák cl szám máI, 

Csendórltadapródképzó tanfolyan!. 

járjanak el. Gu/ne/" Gyula a bünügyekben I és ezért különbözik a csendőrkerületek száma a 
kivánja a polgári biróságok illetékességél. . honvédkerületekétől. 1881 dec. 14-én Tisza 
Ba/"oss Gábor ragaszl<odik a katonai szervczet- ! belügyminiszter törvény javaslatot nyujtott bl' 
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.,a Cs. által a törvényhatósági joggal bíró váro-I Ernuszl Kelemen a nősök és az intellektuális 
sok kül- és belterületén való szolgálat teljesí- foglalkozásúak számára kivételes eljárást kér. 
teséről". A törvényjavaslat a CS.-nek a törvény- Tisza Kálmán miniszterelnök az ellenzék kifogá-

Céllöuó-gyakorlalok. 

hatósági vúrosok rendőrségével szemben való l saival szemben a csendőrök ruháját ve'szi védel
viszonyát szabályozta és int.ézl<edéseket tartal- mébe. Nemzetiszinű ruhába nem lehet őket 
lIlazott arra nézve, hogy addig is, míg egy- öltöztetni. Az uniformisnak olyannak kell 
iintetűen az egész országban az állami rend6r- lennie, mely a természettől, erdőtől, vetéstől, 
séget életbeléptet etik, a két közeg közt elkerül- gyeptől kevésbbé üt el, mint a piros nadrág. 
lessenek az összeütközések. A javaslatból lett Itt a célszerűség a fontos. Ha terhesebb is a 
:lZ 1882 : X. t. c. szolgálat, melyre a honvédeket most fogják, 

A csendőrkerületek gyors felállításával nem sok a javaslatban a kedvezmény is. Nagy hiba 
:'1llot1 arányban a csendőr-önkéntesek jelel1t- volna, ha nem állítanók fel az 5. és 6. csendőr
kezése. Ezért ifjabb Ráday Gedeon gróf 11on- kerületi parancsnok.ságokat. Mes::/ény Lajos fl 

yédelmi miniszter törvény javaslatot nyujtott be jogegyenlőség és köz-szabadság megsértését látja 
1883 ápr. 16-án az V. és VI. csendőrkerületi a javaslatban. Mocsál'Y Lajos a kényszert egy 
parancsnokságok legénységi állományának ideig- emberre sem tartja alkalmazhatónak. Az el
lenes kiegészitéséről. A javaslat szerint az 1881., keseredett emberek nem lehetnek buzgó cscnd
\830. és 1879. években besorozotL hOl1védeket őrök. Végre is ajavaslalot últalállosságban 
ideiglenes s:zolgálattételre áthelyezték a CS.-hez. megszavazták . 
. \ legénység tartozik 1883 szept. l-től 1885 A részletes tárgyalásllál Noilsy Pál i.ndítványt 
jún. l-ig egy évet és kilenc hónapot a CS.-nél tett, mely szerin t felhatalmazást kap a miniszter. 
szolgálni. Az 1881 : II. t. c. szerint a Cs. állom á- hogy 100 frt.-ig menő egyszersmindenkorra szóló 
nyát csak önkéntesekből egészítik ki. Ez nem felpéllzzel kellő szám ú legénységet toboroz
bizonyult kielégítőnek, mert a már fennálló hasson. Ifjabb Ráday Gedeon honvédeimi mini sz
négy csendőrkerületi parancsnokságnál is ötszázl ter nem fogadja el aZ indítványt, mert egyfelől 
rőnyi hiány volt. Igy az 5. és 6. csendőrkeriileti nem annyira sérelmes a javaslat, mhit ezt fcl 
]larancsnokságok számára semmi esetre sem szeretnék tüntetni, másfelől pedig, ha egyszer 
lehetett volna elegendő önkéntest toborozni. ilyen mó(\ on toborozták az embereket, ettől 
A javaslat hangsúlyozta, hogy csak átmeneti többé nem lehet eltérni. A Ház az indítványt 
célja van, de az ellenzék nagy ingerültséggel el is vetette. Ernuszl Kelemen azok számára kér 
szállott ellene síkra. Noi/sy Pál a tervet az egyéni kivételeket, akik olyan állásokban vannak. 
~zabadság csorbításának nevezte. A magyar melyek elvesztése csapás volna reájok Tha/y 
alkotmányban ehhez hasonló erőszakos törvény Kálmán a magyarosabb egyenrufla, magyar 
llillCS. Arról van szó, hogy akik a honvédségnél kalap, nemzetiszinű kardbojt érdekében beszél. 
már eleget tettek szolgálati kötelességü ku ek S::.ilágyi Dezső beszéde után a Ház az eredeti 
~ akiknek már csak fegyvergyakorlatot kellene szakaszt fogadta el. A további vita során Tha/II 
teljesíteniük, azokat 21 hónapig tartó csendőr- Kálmán a csendőrségnél töltött idő hárol11-
szolgálatra hívj{lk be. Ez annyira ellene van szorosának beszámítását kérte. Ernus=1 Kelemen 
mÍllden alkotmányos érzületnek, hogy ehhez a próbaidőt is kétszeresen kivánja számíttatni. 
lIZ országgyűlésnek joga nincs, csak hatalma van. A módosításokat nem fogadták el. Nem fogad
A kérdést meg lehet oldani úgy, hogyadjanal, ták el a többi módosítást sem - így a többi 
jobb fizetést a csendőrnek, akkor lesz elég közt Czirer Ákos azt kivánta, hogy az áthelye· 
önkéntes. zettek családját olyan segítségben részesítsék. 

Orbán Balázs és Tha/y Kálmán ellenzéki feI- mint a mozgósítás idején behívott katonák 
szólalása után Ráday honvédelmi miniszter el- családját - s a javaslatból lett az 1883 : XX VII. 
mondta, hogy a honvédség az 1876. évi rendelet t . c., melynek alapján 1883 jan. l-től 1200 hOll· 
óta tulajdonképpen 4 évi tényieges szolgálatra védet osztottak be a CS.-hez s ezzel lehető"(o 
van kötelezve. Az 1879-ben besorozott eszerint tették az V. és VI. csendőrkerületek legénységi 
negyedik szolgálati évét tölti. Mindössze külön- állományának kiegészítését. 1884 jan. l-én a Cs. 
IWIl rsak 1100 - 1200 honvédra van szükség. szervezése befejeztetett. A csendőrtis7.tikar ki-

~1* 
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egészítéséről az 1893: XXXVI. t.-c. gondos- rClldőri szolgálalát a főispán köz\'ellcll fclligy<'-
korlil,- lete alá helyezzék. Óva inti a CS.-et a hatalmi 

Epizódok a Il:trlamenthen. túlkapásoktól: me;rt ~zzcl cljátssza ~ rok.on
szenvet, amLt slkerult mcgszcrezll\e. Gróf 

Ezután múr csak cl\'étve foglalkozott a parla- S:.ápáry Gyula miniszterelnök tagadta, hogy a 
ment a Cs. kérdéseivel. Az intézmény tökéle- csendőr résztvenne a korleskedésekben. 6 min
lesen bevált s nem volt már ellensége. Most már dent meg fog tenni a Cs. fejleszlésére. 
az ellenzék is csak javítani akart rajta, de el- Ezután nagyo b vita indIJIt meg a rscndőr
lI"rölni senkinek sem volt szándéka. Az 1885. évi t tisztek kardbojt járól. mert erről a kérdésről, 
költségvetés tárgyalásánál Irányi Dániel 1'1- amit Pá:mándy tett szóvá, a miniszlerelnök 
mondta, hogy a Kúria elnöke megkérte az nem nyilatkozott. Először "~ladarás:. József. 
igazságügyminiszlert, hasson oda, hogy a majd Thaly J{álmán állott fel és sürgette meg 
('sendőrök kényszcreszkiiziikkel ne vallassanak. a választ. S:ápá/"y kénytelen volt reagálni ezekre 
6 is hallott esetekről, melyekben n csendőrök a felszólításokra. Kijelentette, hogy a tÖI"\'én~' 
l,ínzússal igyekeztek vallomásra bírni a gyanu- annak idején úgy rendelkezett, hogy a c.~. 
sítottat. Határozati javaslatot terjeszt elő, mely egyenruházatát és jelvényeit a belügyminiszter 
utasítja a belügyminisztert, hogy a Cs . szolgá- és a honvédelmí miniszter együtt állapítsák meg. 
lati utasítását terjessze a parlament elé. S=edcr- Ezek azután úgy határoztlk. hogya csendőr
kényi Nándor kéri a minis . tert, gondolkodjék, Lisztek jelv~nyei olyanok legyenek. mint rt 
nem Yolna-e célszerű a CS.-et egészen át- honyédtisztekéi. akik ~ közös hadsereg liszljci 
szervezni? S:alay Imre nem tulajdonít nagy vel egyforma jt'h'ényeket viselnek. Ezt II i~ 
jelentőséget a Cs. ellen emelt vádaknak, mert helyesnek találja. mert a esendőrliszlt'k lekin
nagyon sok előiléleLtel kell megkü denie a télyét nem emelné. ha különbs~g vol a közlük 
pandurgazdálkodáshoz szokott és elkényeztetett és a többi tiszl között. 
közönség részéről. Viszont igaz, hogya válasz- Ez a megoldás a kérdést egyszerre o<1aclobln 
lások idején szokásos vesztegetések a Cs. szeme égetően font s politikai ügynek a l Jáz el{·. 
láttára történnek s ez nem emeli a tekintélyét. Polónyi Géza "olt az plső. aki ezt leszögezll'. 

Tis:a Kálmán: A nép janI nemcsak hogy Szerin le. mióla :\lagyarországon belüi\"CtkezeLt 
nem idegenkedik a Cs.-től , hanem amiatt panasz- az alkotmány visszaállítása. ilyen fri\"olitással 
kodik, hogy a csendőr nem elég gyakran fordul az ország CÍmcrét és a nemzeti szinekel a pm'la
Ille a községekbcn. Arról nem úllhat jót, hogy ment előLt meg nelU alázták. Hogy :\Iagyar
egy csengőr scm él vissza a hatalmával. De ha ország parlalllt'nljében felálljon a miniszlerelnök 
eZ előfordul, ~ú1yosan bünhödik. A szolgálati s azt mondja. hogya t'sendőrhatlnagy l('}öntélyc 
utasítást nem terjeszti a lIúz elé, de erre szükség és tisztelete ncm lesz teljes, ha inrs a kartl
sincs, mert kiizk{'zen forog. elána Zay Adolf boj t ján fekele-sárga cafrang és kéLfejü sas. 
konstatálta, hogy :lZ ország már megkedvelte ez a leljesen dcfonniIlt poliLikai erkiitrsökre \"all. 
a csendőri intézményt. A Iláz ezután elveteLle Hatúrozati javaslatot terjeszlel t elő. melyben 
lrányi indítvúnyál s Illegszavazta a tételt. a lJúz utasítja a belügyminiszterL. hogya fekel('-

Az 1892. évi költség\'ctés tárgyalásánál Pá:- ,árga szincknek és a kétfejü sasnak a Cs. ruhú
mándy Déncs foglalkozott a Cs. kérdésével. zaláról és felszercléséről "aló haladéktalan el
Tíz év alatt a Cs. ke\"Cscl fejlődöLL s elégtelen a tú\'olításáról gondoskodjék. etána gróf Llpponyi 
létszáma. Ez tlrthető is, III rt a mi csendőreinket Albert szólt a l,érdéshcz. melyben a miniszter
a \'ilág összes csendőrei küzül II legrOSSZabbUl, elnök Magyarország állami önállóságára szerinte 
fizetik. Olyan állapotokat kell teremteni, hogy egyenesen sértő nyilatkozatot tclt. Polónyi 
tömegesen történjcnck a jelentkezések. Kéri, hatúlozali ja\"aslalút azzal eg(\szílcllc ki, hog~' 

l 

"S:llrOIl!/1 S:l'(JC:: 1" 

hog~' lÚ"olíl~úk el !1 r~kelc-súrga karclhojlot. I az (1IIlílcll szinek és jcl\'én~'ck a l1lag~' ar úllal1li 
.\"rt(,!I1sh·ún Lilta ozoll az ell('n. hogya tön",lnY- 1 és ncmzeti jcllcgnck Lllcgfelc16cn ,.lakíttassa
hati)s~g teriilelén müködő Cs. közbiztonsúgi nak út. 



Csendörsé<1 h 

S:ápál'Y újra fclszólalL. :-\em érLi, hO.gy miért I új bűnyáui perrendtartás. amcly a Cs. szolg:'t
nl n égctő most cgyszcrre az cllenzéknck ez alatát lényegescn megnehezítette. A mcgvúlto
kérd~s, mikor a Cs. már tizencgy év cta yiscli zott viszonyok folytán a CS.-i szolgálaLi utasítúst 

JÚlrduíuás. 

{'zeket a jelyényekel. s eddig senki a dolgot is átdolgozták. 1900-ban élctbeléptették a 
szóvá nem telte. Ismétli. hogy kivánatos, hogy ('sendőr-törzsől'mesterek intézményét. mely jobb 
akik Lisztele egyforma jrl\'ényeket hordjanak. meg('lhetést biztosított az érdemc·s altís7.teknck . 
. \ hon\'éd is magyal' ember és katona s ugyanazt H10:~-ban a járÍlsőrmcsterekct l'cndszeresíteUék. 
:\ jelyényt viscli , mint II közös hadsereg tagjai. Ebben az évben jött létre a három új csenuőr
l'tána JJorúns:ky ~ándor, Cgron Gilbor és keriilet felállításáról szóló törvény s állították fel 
mások s7.ólaltak fel, míg végre névszerinti a beliigyminisztériumban a Cs.-i osztályt. 1909-
szavazás útján úgy határozott a I-láz, hogya ben CS.-i felszerelési anyagraktárt építetlek. 
lII('glévő állapotot nem bolygat ja. .\ Kropatschek-félc karabélyok helyett ugyan-

.\ kérdés az 1893. évi I,öltség"etésnél újra ekkor a Cs. Manlirher-karabélyokat kapoLl. 
, zóha kerülL. PIl/s:k!] Agost előadó elmondta, 1906-ban megszünteLték az élkezési póUékot 
i1o~y a pénzügyi bizolLságban felmerült annak és az elfogatási díjakat, s az őrmester illetékeit 
szüksége. h, gy a Cs. illetményeit az állami hiva- napi 15 L-rel, az őrsvezető és a csendőr iIletékeil 
talnokokéival cgyütt emeljék. Ezt nem Ichetett napi 14 L-rel cmelték. 
keresztlilvinni, de a pénzügyminiszter a jövőre Ma a Cs. szerveZete fl következő: élén eg~' 
Il Pz\'e cLben az irányban igérelet leU. Meg- altábornagy áll, mint felügyellJ, és egy vezér
"lIapítja, hogy az or ·zág nagyon elégedett a őrnagy, mint felügyelőhelyettes, egy százados 
CS.-I-!el , s ha történnek is itt-ott visszaélések a segédLiszttel s a segédszemélyzettel. A fcl
hatalommal , csak szórv:'lIlyos esetekről lehet szó. ügyelőség a testület szolgálati, fegyelmi és 
I'á;mánd!l Dénes a létszám csekélységét, u személyi ügyeit cgyöntetűen és egységesen vezeti 
kicsiny zsoldot s a túlszigorú katonai fegyelmet s a felügyelő, akinek hatásköre a horvátországi 
kifogásolta. Majd a kardbojt kérdését tette CS.-re is kiterjed, az alosztályokat időnkint mc)! 
szóvá és megismételtc mult évi határozati javas- is szemléli. A keriiIelek szárnyakra, a szám ak 
latM. Vel? szembcn Ilieron!lmi Károly belügy- ,'zakaszokra, a szakaszok járásokra s ezek 
JIIiniszlcr hivatkozott a törvényrc. BcsscllYcy I örsökre oszlanak fel. A kerii/c/ élén a kerületi 
Ferelll:, Tha/y Kálmán, gróf POllgrtÍc; l<á1'oly, parancsnok áll (rendcsen ezredcsi rangban), van 
fIoi/sy 1', l. E1'Ilus:1 KclC'mcn, [fr/I!I Ignác. kél beosztott törzstiszt je (alezredes i vagyőrnag~' i 
Ságh!] Gyula és " ' rkcrte Súndor miniszterelnök rangban). A parancsnokság kcbelébcn van még 
vellek részi :l \'iL:'tban, lIlely ezúltnl sem j:\rl l segéd liszt, oktaiótiszl . a számvcvő lisztek és a 
l·rL'dmé JlJly~l. hOl1\'éc1 égtőlldyczén 'clt hadbírú. A s;áw!I élén 

egy százados a parancsnol;, nki felclős a katonai 
.\ szerH'zés rl'szll'lei. rClHlért és fegyclemért, a legénység ruhúzalúérl , 

fcgyvcrzetéérl, élelmezéséért és clhelyezéséérl. 
Tcrmészctcs. hogy olyan intézményen, lIlely az irodai és pénzkezelésért és a leltári tárgyak 

nz ~lct fejlődésével párhuzamosan halad folyton nyilvántartásáért. A B:akas:. élén egy főhadnag~' 
\"últoztatni tS javitani kell. .\z elsií időben a Cs. ' .. agy hadnagy áll. A járások parancsnoka a járús
szol gúlali lovail a honvédhuszúrsúg :'llIomúnyn- őrmester, nz ürsüké örsvezelő vngy őrmcster, aki 
húl \"('lll' úl kiilön bizollsúg. Később ez a múrl- nck kötelcssége az alúrendelt csendőröknek a 
szer elégtelcnnek bizonyult s 1891-ben Buda- napircnd szerint való oktatása, szolgálatba val'" 
pL'stcn Cs.-i póLlókel'ctct állítottak fel. Ettlll kivczénylése, azoknak időnkint való ellenőrzésl'. 
I;ezdw a Cs. lósziikségletét a CS.-i pótlóavató az örsiroda vezetése, a hatósági fclhin\sok foga
bizotl súg v:l.slirolja. 1894-ben gondoskodtak a nalosítása, előljárók parnncsainak végrehajtása, 
l' sendőrlcgénység jobh javadalmazásáról. Az az örskörlet ala pos személyi és helyi ismerete. 
11l!Hi- iki millenniumi kiálLtáson volt külön CS.-i annak gynkori végigportyáz:'tsa, az előfordult 
oszttíly. melycn fegy\'Crel{ct, ruházaloL. slatisz- bűncselekmények azonnal való nyomozása, 
tikai adntokal. szolgálati fényképeket és clhelye- a rend és a fegyelem fentartása. A csendőrkcrli 
zr'.si térképet mulatLak be. 1897-ben kreálták let rendcscn fi-8 szárnyra, a számy 2-:\ 
a Cs.-i fclügyclőséget. H10l -ben ~Ielbelépett az I szal,asUa, ez 3- 5 jÚl'ásru, a júr{),s 3- 5 örsrc 
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oszlik. Az örsök többnyire 4-6 főből állanak, l személy- és vagyonbiztonságot megóv~i, a békét 
de néhol nagyobb fi létszám. Egy csendőn'e és a közrendet fentartani, a büntető törvények 
"ttlag 27 négyzetkilométer felügyeleti tcrület és és rcndeletek megszegését, a véletlenségből vagy 

Löayakorlatok: "Tüzelni, kés:!" 

1500 lakos esik, ami kétségen kívül szintc el
visell1etetlen megterheltctést jelent. 

A csendőrség szolg ÍIlllla. 

A Cs. súlyos körülmények közt kezdte meg 
szolgálatát. A közbiztonság egészen elzüllött 
uz országban s önfeláldozó és kegyetlen munkával 
ezeket az állapotokat a Cs. tökéletesen megjavi
totta. Jelszavához : "Hiven, becsülettel és 
"itézül" váltig ragaszkodott. Felvette a harcot 

betyárvilág haramiáival s teljesen kipuszti
totta a haramiákat. A társadalmi és nemzetiségi 
mozgalmakban biztos támasza volt az áJlam-

bármily természelü l1Iulasztásból eredő ;VCSZl·. 
lyeket s károkat lehetőleg megal,adályozni, " 
megzavart békét és rendet helyreállitani, az 
ezek ellen vétőket kitudni s mcgfenyités végett 
az illetékes biróságoknak vagy hátóságoknak 
fcljelenteni, illetőleg átadni. A csendőr-örsök 
a közcsend, rend és bizt8nság fentartása érde
kében a közigazgatási hatóságok rendelkezésére 
állanak. A csendőrtisztek az összes közbiztonsági 
szolgálat kezelése felett őrködnek. 

A Cs. szolgálatát a fennálló utasitások, tör
vények, rendeletek és saját elöljárói parancsai 
szerint önállóan teljesíti. A közbiztonsági ható
ságok, kir. biróságok, ügyészségek, országos 

Tábori csend6rosItaa pillCIlŐ;e. (.1 surb lIarcUren készült fényMpleluétel.) 

Jlatalomnak .. Kölelességtudásának mindig ren- I fegyilltézelek és kerületi börtönök jogosullak 
rlületlellü! blzonyitékát adta. Szolgálati utasi- a Cs. segédlelét irásbeli felszólitással közvet 
I :Isa szerinti feladata: müködési területén II I lcuül iJ:léllybe \'Cuni. _ \ csendőr szolgálal ball 
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azokkal a törvényes jogokkal bir, melyekkel bekisércndö egyének mindig megmoLozandók. 
minden katonai őr. Midőn a törvényes megtorlás Az elővezelésre az ügyészség, a biróság és a rend
céljából kötelességszerüleg fellép, az illetőt vagy őrség adhat utasitást. Az elővezetendőt nem 
illetőket mindenekelőtt a "törvény nevében" tekintik fogolynak, hanem csak őrizetbe veszik 
szavakkal szólitja meg. A szolgálatban lévő s a hatósághoz kisérik ; személyes szabadságát 
csendőr felhivásának mindenki különbség nélkül, tehát nem korlátozzák nagyobb mértékben, 
utólagos panaszlási jogának fentartása mellett, mint amennyire ez okveLlenül szükséges. Nem 
engedelmeskedni tartozik. A csendőr szolgála- bilincselhető meg és szökése esetén ellene fegy
tán ak teljesitésekor jogosult mindennemű köz- vert nem szabad alkalmazni. Önállóan is joga 
szolgálatban álló közegnek, klilönösen a polgári van a csendőrnek elővezetni oly egyéneket. 
és más őrségnek s ezek tagjainak, nemkülönben akiknek elfogására elegendő ok nincs ugyan. 
községi ('löljáróságoknak és katonai parancsnok- akik azonban gyanus körülmények miatt a köz
ságoknak támogatását igénybe venni. Szolgálat- biztonságra nézve veszélyesnek látszanak. Az 
ba legkevesebb 2 csendőr vezényelheLő, akik elfogás s::;inlén felhivásra vagy önállóan történik. 
egylilt járőr-nek neveztetnek. Egyik közülük a Elfogható az, aki ellen nyomozólevél, vagy 
járőrvezető. Csak kivételes és előirt esetekben elfogatóparancs van kiadvá, aki tetten kapatik, 
mehet szolgálatba egy csendőr, de éjjel sohasem. aki nagyobb biincselekménnyel alaposan gyanu" 
Háboru esetén a csendőrség közbiztonsági szol- sitva megszökött, vagy szökési előkészületeket 
gálatát továbbra j, teljesiti, ha pedig ez az tesz vagy elrejtőzik, aki a biinjeleket eh· ej Li, 

Tábori csendőrök szerb foglyokat s:állítwwk. 

ellenség behatolása folytán leheteLlenné válik, megsemmisiteni, megdlLoztatni igyekszik, aki 
a népfelkeléshez csatlakozik. A hadseregnek a csendőrt hivatalos eljárása közben bántalmazza 
vagy egyes részeinek mozgósitásakor a tábori vagy veszélyesen fenyegeti. Elfogott egyén 
rsendőrséget állitják fel. szukség esetén me"bilincseltetik és a vele esz-

_\ csendőr jogai: az in/és vagy figyelmezte/és, közölt kihallgatás és a Lényállás felvétele utún 
mely a csendőr fellépésének legegyszeriibb for- I az illetékes hatósághoz kisértetik és azonnal 
múja; (( kikérdezés: a nyomozási eljárás előz- átadatik; 24 óránáltovább a csendőrség őrizel(·
illényI'. A csendőrnek nem áll jogában a beisme- ben fogoly nem tartható. A fegyverllCls:nálal a Cs. 
résl igéret, fenyegett's , rábeszélés vagy csel legfontosabb joga, mert a lörvény ez :'lltal az 
lllján kierőszakolni; de főleg szigoruan tilos ország minden rendii és rangu lakosságának lesli 
(·rőszakot, kényszert használni és legkevésbbé épségét és életét kiszolgálLatta a csendőrJ]ek. 
bánlalmazni az illetőt. E tilalom ellen vétők A c endőr fegyverét bárki ellen jogosan hasz
fegyelmi eljárás, sőt a haditörvényszék illeté- nálhatja, aki a csendőrt erőszakosan megsérti 
kessége alá esnek. A házkulalác rendszerint az vagy őt támadással veszélyesen fenyegeli: 
illetékes hatóságok felhivására történik. Önállón ha a tettenért gonosztevő vagy alapos gyanuvul 
is joga van a csendőrnek házkutatást tartani, terhelt egyén felfegyverkezve lévén, az elő
ha a késedelem veszéllyel jár, ha a terhelt meg- zeLes felszólitás dacára magát önként meg 
szökik vagy a keresetl tárgynak nyoma vész. meg nem adja, vagy esetleg védett helyzetéből 
.\ szrmélymolo:ásnál ugyanazok a feltételek előjönni vonakodik; aki a csendőr figyelmeztető 
i r:1n~' ~dók . mint a házkutatásnál. Az elfogott és ulasításainak, őt szolgálata teljesílésében meg-
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gállalld6, tetLlegesen ellenszegül; aki mint 
veszélyes gonosztevő a esendőr által üldöztetik, 
elfogatik vagy őrizele alá adatik, és bár erő
szakos ellenállás nélkül, dc a megállításra célzó 
fenyegető rákiáltás dacára elfut, ha vissza· 
lartóztatására más mód nincsen: aki háború 
Yagy ostromállapot idején magát gyanússá teszi 
s a felhívá s ra kielégítő válasz nélkül elszalad. 
De a csendőr ezen esetekben is a fegyverét csak 
azután használja, ha minden enyhébb eszköz 
alkalm'azása eredmény nélkül marad, s ekkor is 
még a legnagyobb kimélettel kell eljárnia. 
.\ fegyverhasználat a körülményekhez képest 
karddal vagy sZUl'onnyal történik. A karddal 
('sak vágni és szúmi, a szuronnyal szúrni, a 
puskával csak lőni szabad. A levegőbe vagy 
célzás nélkül lőni határozottan tilos. Ha fegyver
használat után az ellenszegülő vagy meg
menekülő harcképtelenné tétetett, annak utó
lagos bántalmazása, megsebesitése tilos. A fegy
\'crha!\Ználali eset azonnal táviratilag bej elen
lelik s a tényállás megállapítása rendszerint 
- halál esetén mindig - a helyszínére kiszállott 
hadbíró által a l<atonai bilntctőperrendtarlás sze
I int eszközöltelik. Megállapítt.alik azután, vajjon 
H fegyverhasználat jorros volt-e vagy sem. E7. 
utóbbi esel ben az illetŐ csendőr cllen a szabály
szerü hadilörvénys7.l'ki eljárás téletik folya-

község: posta, telefon, takarékpénzLúri fi6k; 
nagy lölténygyárral (Weis: Manfréd), melyben 
egyéb katonai fölszereléseket is gyártanak. Igen 
régi hely, mely.nek hatá,(ában őskori temetőket 
is födöztek föl. A hagyomány szerint Árpád, 
miután Zatán fejedelmet legyőzte, itt pihent meg 
s ugyancsak itt építtetett magának először 
palotát is a magyar földön. Ettől fogva ő és 
utódai is mindig szivesen mulattak itt, s a község 
állltólag Arpád fejedelem lovászmesteréről (Se
pel va~y Csepel) kapta nevét. Bizonyos, hogy 
Zsoll fejedelem itt született, s a községben -
mely egész a mohácsi vészig város volt - töbh 
királynak kastélya, Bea/rix királynénak pedi/( 
vára voll, s ezeknek romjai még ma is látszanak' 
ReL templomának románkori tornya van; régi' 
kerek záródású templomának méreteit a Illa i 
templom is megtartotta. A község határában föl
bukkant régi alapfalak közt, egyéb régiségekkel 
együtt, II. Endre király idejéből való arany
pénzeket találtak. A török hóclolls,\g idcjében 
teljesen clpusztult s csak a XVI r. szúzad végén 
Iclepítette be Jen6 savoyai herceg [1 mai lal,ossúg 
szerb és svúlJ <Ísei t. 

CscpclszigCl. 

matba. KözvcLlen a főváros déli szélén, az összekötő 
A Cs. szolgálalába felveszik azt az önként vasúti hídnál, két ágra szakad a Duna vize s a 

jelentkezőt, aki magyal' honos, feddhetetlen. CS.-et alkotja, melynek északi partszegélye még 
crkölcsös magaviseletü, nIILlen vagy özvegy, beleesik a fővúros határába. A Duna kelcti ága 
lökéletes . hadiszolgálatra alkalmas, lcgalább a síks,\g szélén vonul dél felé, ez a Soroksári 
160 cm. magas, írni, olvasni és szúmolni turl Dll/lCl-áy, mely 55 km. hosszú; 1872 óta gáttal 
és katonai kötelezettségénck cleget telt, fclyétcl van clzál'\'u és hidak kapcsolják össze a nagy 
clőtt az illető magáL három évi csenclőri szolgá- száraz tcrlilcLlel. .A nyugati vagy Promontori 
latra kötelezi. az esküt Ic teszi s a megfelclő cred- DUlla-áy valamivrl hosszabb (mintegy 58 km.), 
ménnyel egy évi próbaszolgálat után a cscndőr- ' itt-ott magas partok szegélyezik, melyck helyen
séghez végleg áh'élctik. A tiszLi állományt kint meredcken emelkcdnek föl (20-30 m.-rc) 
iinként kérelmező tartalékos és t<'nylcges ósz- a víz szine fölé, sőt egy helyen, Rácalmásnál, 
lósok és hadapródok bcosztása által cgészítil, egészen (i0 m.-ig is nyúlik a parl a magasba. 
ki. Ezeknck fölvételük alkalmával le kcll l A Duna két ágának mindegyikében vall ezen
I enniök az esküt, három évi szolgálati kötele- ' fclül több apróbb sziget, nevezetesen Dömsödön 
zcttséget \'állalniok s hat havi próbaszol)!álat felül a Soml!l6-s:iqct, azután a lIaI'Qij:ti-s:iqct és 
és a csendőrtiszli szakvizsgák letétele után I Téténnyel szcmbcn a Iiáros-s;;iget.~em kc\'c
"églegesíttetnek. : Előbb hadapródőrmcsterck sebb, mint 14 ilyen szigctet foglal magában a 
Icsznek, majd zászlósok, hadnagyok s ezután Duna kél ága, a Cs. kél oldalán. 
akadálytalanul léphclnek elő. A cscndőrlisztek A Cs. hossza ·18, szélessége :~ - 9 km .. terlilelc 
is csak óvadék letétcIc utún, moly félannyi , peclig 257 km". Felszine alacsony lapály (99 -
Illin t a csapatliszteké, nősülhetnek. 112 m.), melynek szántóföldjél hatalmas gátak 
Apróbacsendőr 900 K, a csendőr 1000 K, örs- és töltések védelmezik a Duna áradásai ellen. 

\'Czető 1200 K, őrmcster 1400 K zsoldot, jál'ás- Mert sokat szenvedett minden időben a Duna 
íírmester és törzsllrmeslcr 1080 ]( évi díjat kap- áradásai tól. Van jó minőségű szántóföldjc is, 
lIak. A hároll1 éven túl szolgálók 100-500 J( dc javal'észében homokos a talaj, melyet azon 
pótclíjat is élveznck. A lisztek ugyanolyan illcl- ban megkötöttek sok helylitt, de azért van még 
ményekct kapnak, mint a csapattiszlek, dc dég futóhomok és 5-10 m. magasságú bucka is. 
~d() - 1980 K pótdíjat kapnak s lisztiszolga- Valahn erdő borította a homokos tájékol, s cz a 
"úllsúg fejében 384 K-t \'esznek fel. sziget volt az ország egyik lcgkicsebb ponLja. 

h·odalolll •• ""me/liy Fel'eTIc csendőrszázados: Hii- j Iiszcn a hagyomány szerint Zalán feleLLi gy<Í
"id ,'isszapillanlús a cscndórsé~ 25 é,·cs tiirténclérc; zel me után iele vonult honalapító Arpád és itl 
l ' lasitások a nl. ldl'. cSI"H!<irsl'g szúmár3; Allalúnos fcjlődöLL az első fejedelmi udvarlartás is. 
szolgálati halúro7.l11únyok: .\'él1leLl,y Ferenc: A nl. I Anoll!]mus, Béla király névtclen krónikása. ezt 
ldl'. cscndórs('g SZCI'\'czclc, szolgúlAla és \'iszonya irja: "Al'páel vezér és nemesei bemenvén a 
" küzigazgnll,si hatósúgllkhoz. szigetbe s azon hely termékenységét és bujasúgÚl 

I s II Duna vizének erősségét lál ván, a helyet ki
lI10nclhataLlanul megszereLLék, s elhatározlák, 

. \ 477. oldal cims:avainClk folytatás(/. hogy az fejedelmi sziget legyen, s hogy ott min 
C~epe"lető Illllacli, gy6'gyszcrek cseppenkinti dell ncmes személynek udvara és tanyája 

Icmél'ésére szolgáló palack. 1-'1 II az orvos az erős legycn." Későbben Oláh Jliklós püspök azt írja 
hatású gyógyszerből bizon'yos számú cseppet róla. hogy bővelkedik sok fácánnal, fogollyal, 
akar vétetn i a beteggel, akkor Cs:-ba téteti. húros madárral, szarvassal, vaddisznóval, dám
.\ Cs. nyakán és iivegdugóján vályulat van, vaddal és nyúllal: emcllett erdőben, szőlőben és 
melyet ha alkalmasan beállítottunk, a palackból mczei terményekben annyira gazdag, hog." 
n folyadék cseppcnkirit folyik ki. semminek sincsen híjával, ami az élet fentartá -

Csepel, nagykozsé!!, Pest-Pilis-Solt-lüskun \ ' 111. sára és gyönyörűségére megkivántatik ... 
kispesti járásában, (1910) 955 házzal, 9462 Thessaliában sem lehet szebb helyet találni! 
magyar é~ német, r. k. és rcL lakossal. A Csepc/- Szőlők és szántófölclek kiterjcdt homoktalaüal 
S:"{frt-en (l. o.) fekszik. 'crősen fejlődő, iparos I dlLnkoznak, nagyobb erdők múr csak a szigl'l 


