
A csc1111iir.;/·ul j11hlli-11ml il11111:11s l·u cbó rt'~zc a lmdai Vi1rpal11l ~hau folyl 
le, ahol a magyar kirúlyi e'cndörség első ízben n<lotl úgy11t•vczcll belső 
udvarJ;1kí őrségcl-a húclolat és szolgálat Jegma!!asu!JIJ, j~Jképcs kírcjczésc
kénl ' -- a Legfrlsőbb Ha<llu·. a Koriná11yzú Úr Őfőméltósága palolúju 

· elől 1. .:_ . Csendőrök nz udvariak i llts1;gc11. 

A Oö~zörJJléuyl úli csemliirlul•l1111yúh1111 fok ti hetei lenül szép li1111cp>égct 
tartottak a jubileum napján. A magyar kir:\lyl <·~c11dőrség tagjuí hat 

. évtizeden keresztül péld:\sa11 tcljcsllcllék kötelességüket, ez a magyará
zata annak, hogy a magyar t Msadalom annyira a szlvéhc zárta <lerék 
-cscndőrci11ket. - \'iléz Nenwrcy Márton tábornok, a csc11dőrség fel

Ugyclőjc dicsérő okiralokat nyujt át a killlnlelctl cscncl6röl;nck. 
( S:üsy felv.) 

6 TOLNAI VILAGLAPJA !~ '-t 1 

ll1ni nittc6 a fexifio.n.afUi.an 
A magyar élel 11édóbáslycíia ; a c•en'*ór 

l la J'rundaorsl.;\g 11éijj' éven U1ég ma is viselnek. Ezzd ~ mcg-
liclül talpra {111 és kedve van az oldással a magyar parfamcul az1111-
ün11cplésrc, akkor mcgfllheli egy ban nem volt megelégedve s fő-
olyan fegyvernem ütsz:'izadik év- ként az akkor még ellenzéki 
fonlulójál; amellyel 111i11L:\l odol l Tisza Káhná11 követelte oz egész 
egész Európá)lak : VII. Károly lnlézmény eltörlését. 
francia király 1·1!5-bcn állllollu 
fel az első zsandtu·-czrcdel, amely
nek eredeti neve „ gens <l' armcs" 
(vagyis „frgyvcrcs emberek") volt 
s amllly ckkorihan csak a kin\Jy 
ncuwsi lcslórségét jclcnlcltc. Na
polconnak kellett eljönnie, hogy 
chból a lisztá11 reprezentáló lcslU
Jet hói az államrn111l koinoly véd<'í
sercgét szcrvezze meg 171)!)-beu. 
Ez az új fra11d11 zsandárs:\g oly 
jól l>cváll, hogy llz év 1111tlva egész 
Európa :\lvellc s a polilikai hala-
10111 egyik főfcgyvcrévé Lelle meg. 

Nálunk l\Iagyarurszágon azon
ban m:'Js voll u l'sc111.tőrség őst örté
ncl e. A Wrök hat:\rviilékc11 a köz
liiztouság tcljcsc'n krorulott, úgy
hogy 11 l az oszt r:\l;" uralom főliént 
a b;\csmcgyci lcgényekliől szer
vczcll meg az olasz „baudurra" 
(z;hzl6alj) rnintájúra pandurczre
dckcl. Küzliliik a lcghircschbck a 
Trenck -félék vollak. A 19. szá
zadlian azt á11 az egyes magyar 
m~gyék a megyei rendőrszolgálat 
ellátására aikalnrnztak „pundu
rol~al". 

Ezek a pandurnk, mint a 
111cgyc i autonumia lntézn,énye, uz 
abszolutizmus évtizedeiben mere
ven szc·.mhl'l>crüll az oszll'ák 
„zsa11<lilr•:\ggal", antclyct Bécs a 
Lomlrnrdiáhan alkalmazott zsau
dárság nüntájárn ültetett ó.t hoz
zánk is, éspedig idcge11, főként 
cseh crnberckliől toborozván a 
legénységet. Ez volt a hircs Doch
zsandt\rok kor;1, mnclynck az volt. 
a Mvatása, hogy minden nemzeti 
mcgnwzdulásl már a csirájában 
ellojlson. 

llcgszUMlk 11 cscudlírséu 
Természetes dolog, hogy mihelyt 

az alkotmányosság 11clyrcállotl, 
az új uralomnak első dolga 11z 
volt, hogy ezt a gy(\löleles intéz
ményt mcgszUntessc. A dolog 
azonban már csnk gyakorlati okok
ból sen\ ment könnyen. Hiszen o 
közrend nem man1dhalolt véde
lem nélkill. A lllC'gyék ugyan meg
próbálkoztak a pandur-intézmény 
új életre kell ésével. A megyei 
autonomiák mial t azonban ez az 
Intézmény nem válhatott be. Az 
egyik megye pandurjának tilos 
volt 11 másik megye területére 
lépnie, amit a cst\rdásuk kihosz-
11áttak s cs:\nlátkat úgy ép(lclték, 
hogy 1 z Jv1~ egyik résZ!J az egyik, 
másik része 11 másik megye tcrl\
lctérc essék : lliába jöt L ai.lán a 
pandur, hogy lelartóztasson vala
milyen betyárt vugy haramiát, -
az szépen átsétált uz 1 vó tulsó 
felébe s ott már nem nyulhatott 
hozzá a pandur. Márpedig ezekben 
az Időkben ugyancsak ~lszal>orod
tak ezek o közveszélyes e emek. 
Azáltal, hogy Rllzsa Sándor 1849-
ben a111neszliát kapolt és Kossuth 
engedélyével a szabadságharclrnn 
Is részl vett., a rablók teje köré 
valamilyen nh11b11sz sziivődölt n 
nép lelkében s ez Igen megnchezl
leltc · vcliik szcn1bcn n hatóságok 
erélyes ·fellépését. A kormány 
tehát C'gyclórc kényszcrhól meg
lorlotlu nz oszln\k Időkből ill
ragndl zsandárokat, dc hogy vala
melyes ,,magyur" kl\ls6t acljo11 
ucklk, nz 18-18-as idők hlres 
kakastollas lrnlapjí1t h'ln elő a 
szán~ukra, nmelycl esendőrelnk 

Cscndiírségl vUn n 1iurlumc11the11 
IJezzeg uéhány év multán ugyan

csak lnC'gv,áltozott úgy maga u 
cscndőrstlg, mint a róla l\lkololl 
kiizvélc111én~'. Erre az egyik jel- , 
lcmzll epizód a következő volt. 
Makray L\szlll, mint 11 hunyad-

. megyei Fclpcslcs képviselője, a 
purlmucn 1 bcn ugyancsak hi111-
goskodot l a csendőrök ellen. S mi
közben ilt ·Pesten mcgtarlolln 
nagy beszédjét, azonközben ot l
hou l1ctörtck u rablók 11 kastélyáha 
és kifosztották. Most maga J\lak
rny futott a kolozsvári cscndór
parancsnokhoz és kérte tőle egy 
csendőrőrs klk!ildésél u liirtokáru. 
]\lég nagyobbat uyornotl latba, 
amikor Háday Gedeon szegedi 
korm:\nyblzlos az alája rcnddt 
csendőrök scgllségével Szegeden 
és környékén 1512 bűntényt dcrl
tctt ki, amelyek közli! csak a 
rahll\gylllrnsság 111 volt. 

Az tUUI, évi Ill. törvénycikk 
Ilyen körtllmé11yck között ~zllk

tcll meg most hnl van éYC 11z a 
lilrvénycikk, amelytől a modern 
magyar csendőrség n muga lét él 
szárnltju. Érdekes, hogy ckko1' 
ugya11az a Tisza Kálmán ké\>
vlsclle a törvényjavaslatot, a ;i 
még néhány évvel elébb a lcg
crősebb támadásokat Intézte az 
Intézmény ellen. És megcmlltendó, 
mennyire modern (!ondofatkürben 
védte meg javaslatát. Ftlggcllen
ségi képviselők azt. kifogásolták, 
miért nem visel a csendőr magyar 
plrosnadrágol. J\füe Tisza cgészer1 
a modem hadászat értcln1éhcn 
nzl felelte, hogy a csendőr ruhájá
nuk hozzá kell igazodnia a tcrrp
hez, nem sz:1lmd eltltnle a gycptől, 
az erdőtől. A célszerűség 11 t a 
fontos, - mondot la Tisza. ). rn a 
fckctc-sárgo kurdliojt és 11 kélfcjl\ 
sos még mindig otl volt a csend
őrök formaruháján s ez ellen most 
olyan komoly 1u1litik11s is, mint 
Apponyl Albert, fclszc\lull - Aprán
ként nzta\n sikerült ezeket a klschb 
szépséghibákat ls klirtnni a ma
gyar csendőrség mcgjclcnéséhól, 
szervezetében pedig teljesen belc
illcszkcdctl a magyar jog!cjló
<léshc, amely cgyréi.zl az egyéni 
szabadság tlszlclct éu, másrészt 
pedig a küzreudllck mind.euklvel 
szcmhen való hntdrozolt védehnén 
olapul. 

J\ magyar esemlur jelszuvu 
Nehéz volt eleinte a cscndőr

legénység toborzása. A falusi le
gények nem klvá.nkoztak a kaka~
tollas kalap ulá, úgyhogy c~ldclg 
a már leszerelt honvérllcgenység
nck t.lzcnuyolc-husz nnpra vnló 
vlsszatarlósával lehetett csak a ke
relekel megtölteni. Hogyne, hi
szen akkorlhnn 0Jy1m súlyos volt n 
szolgálat, hogy egy-egy cse11dórre 
27 négyzclkllométernyl lerlllct és 
1500 lakos fölült való 6rködés 
juiott. Meg aztán könnyebh Is 
11mú11y „virtuMo~korlnl", legény- • 
·kednl, mini u magyar csendőr 
régi jelszavának engedelmeskedni, 
amely !gy szól : „Hlven, becstl -
lcllcl és vilézOl l" . · / 

S u mugynr csendőr hatvan év 
óla h(\ségc~en tllljn l'zt 11 jelszót 
s a vele ci:;yUll járó ·nehéz klltc
lcsségeket. 


