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Tr..STilLETUJiK TVli'ir'.hETE 

" ULT.AK JiJ.GYOU1'i.JIIJ il'ULT FEL " JuVO" 
Idősebo B"J t!U si.inknak emléker.tetótil ,a fiat1üabb1<knak tlijé

koztatóul ,az alábbiakban ÍOLlalom ös•ze / : röviuen:/imw..r iöub 
mint úO éves Testtilettink történetét , vilaguire••égének okait, 
szervezetét és Jellet.ze ~osségeít . 

hz t azonbwi főképpen azért tesszük ,hogy mirm•n erre vouat
kozó könyv és set.édlet ieHéhlezuetö a:et;se i•tilése iulJt..n az 
emlite,teht , -mint azokat még maLUllkbli horuozó élők- a leuti 
jd1üo1.dutra való iüvatkozi>s•al , az utókor •zlimára átmentnesAük . 
S mivel em1gracióban éló Bajt..rsaink a trianoni icókben Testti
letünknek mint ténylet;'tlS tat;jai voltak , ismertetJstink sulyát 
annál is inkábo az 1881-1918 közötti iaósz..k r a helyezzük , mert 
Testilletúnk oly kitünóen bevált ős i alapszervezetében és r.zol-
1;,álat tdJesi tési rendszbrében ,-Lazciaszati- , „z idők kJ.Vá.nta 
iejlóuést szu16 aló nyo1,ozó ,-hiradó éH közleh11dRi szervek iel
~llHa•an kivül- a trianoni itlókben érdewioi.;e• valtor.á" nem 
törtóut . 

Testületünk "Szentesitési " törvény cikke , n11t:j' é• boldot, 
idkre emlékeztető-akkor szokasos szentositési zaruútika szósze
rint a kövotkezó volt : 

">Ili I.hrcncz József , laten i(ec,,'lel1.ouöl i.uRztric. ce„sz..ra , 
Cseuors•át, kiralya ,stb . stb . és 1a..,.y„ro1·szát; i.postoli lurilya , 
KeUvelt Magyarországunk és Tá.reorS4"t,&i hü r6r•nuei altal 
olénk terJesztett ezen Törvényt helyasnek ,keuvernek ós elioc.a
llcil.nak vallvá.n ,Királji lia,almunknál 10..,va ezbnnel Sz•nt11sit 
jük es azt mini wat;unk me~tartJuk , minú máaokaltal file&tartanQ
Juk . i(elt Bécsben , lllBl.ev fobruár hó 14- ik llhpjan , íisza l\uhiá.n 
sk ., l·erencz JózAei sk . 

tebru..r 14- i i csena~ruapot , a Kormwiyzó ur aHor kii.dott 
ie"felRóob 1e11celke~ése l lytan ,-annak owléktire Uru.11p•lJük ,J1ol>)' 
lbdl- 011n a:.1 a ·ori ur ... lkodó , I.t'eroncz József ezen a navon sr.1111-
tesitette hZt az tivi llI.tc .-et , 01ely a közontoi."Ht,i ~zol6alat 
elllit„sá.ra- az r..rdélyb n w!il" maLlevó és ott "01 . kir . eruélyi 

cae111,örség"elnovozés alatt már töob mint lv éve miiködó 
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UtlJ!inilyen intézmény kiterjesztéseké;ien ,- "m . kir . Csendőreég" 

illetve "m .kir . uorvát- szlavon csenuőr•ég" elnevezés alatt , egész 
aligyar- és liorvát- Szlavon oraz!i6 területére ec;y k„ton„ilag szer
vvze t t őrtestLilet ielalli tását rendelte e l. 

>lht;Yarorszát;on ugyanis auban az időben - tern<t 1867 tiR 1681 
közütt- csak az eioyes v .rmegyók azoli;„latábWl álló w1 . pandurok 
láttak el a küzbizionsági szul1;ál1itot,akik azonban CR!i.~ polgári 
lag voltak RZervezve , vármot:;Yénként más és más elJár!isi szabalyo 
alatt állottak ,a masik terilletére át nam lépl.ettek , s ott nem 
müköClllettek. ltli!ida•ul kiképzésük i~ t>Yenge volt " ne egy eset
ben összekö•tetésben álltak a hiliQ<lrOrszlit,on akkodb!ill garázuál 
kodó w1 . szer,énylet;ónyekkel ,Rózsli Sandorral , i•ntJ !il Btmdival , 
Sobri Jóskával .• • • Ily mat;köttlt•ég k ,uiáiljossáuok és btJállitot: 
sá&ok mellett közbiztonsli~i szol~iilato t ereumenye,en el1áin1 
bZOnban sehol a világon nem l euet . 

ainezei<kel szemben hrdélyben már iöbu , mini lo év óta milködó 
kutonailat1 szervezett •" t>Y"éges irányi tás alutt álló , s ie&n jól 
képzett 111 . kir .erúélyi c•endóreég az ottani igen nehéz turepvi
"zon;ok és lakatlan navusok ellenére is kitünöen bevált . t.rthetó 
tenát ,La lkindez Tiszli Kálmán bkkori miniszterelnököt arra kósz
teite ,hogy egy olyan törvénJjavaslatot kuzdemén;e•zen ,mely ezt 
az intézményt az et1ész orszá&rli kiterJeszti . 

Tostlih tünk valöui szlllónazája teuat i-.rdély ,11011nan a törté
nulem 101- yamán oly sok szép és JÓ sz!illt az orszá:,ra. ><Z otiwli 
ezületési ioeje peuig liZ 1867- ee kietyezéet közvetlen küvtttö 
évekre esik , a.1inuk te11át ily iínele1ab11n llo!ksokura lvb- ik évfor
liuloJát linnepelüutJlik. 

J;zt az e&ész orszát>r" törtéHó klterJ•s•teat ter.-.e•zeie•en 
ne„ lelrnte•t máról- ilólnarrb végreliajiani , é„,.,en 3 eszterndő 
telle~uát , lt, sz ~raél; Iclól nJut;aira történó IJalauással 

éA l~.l)/\~rtó elókészitó szsrvezéR után ,évenként 2- 2 kerület 
iel!illitusával az orszá0 nyugati h!itárait i 0 elérte . lúJ ennek 
során - bmlil' mdelév6 erdélyi csenuórséLet kolo•evári l . kerü1et
nuk nevezve-

1882 . JWIU!Í.1 l - én h szu&eUi 11 . ós a budapesti 111 . , 
lu83. Jw.uár l - én li ueoroceni i~;. és a pozsonyi V., 
1804.Január l - én peu1t,, a kbssai Vl. fis u ••~ktl"1tthérvw Yll . 

kcrül•tuk kuzuték m•g mlikodéttüketui;J , l!ogy 11z s•bu évakrs virrauó 
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Szilveszter éJ•Zakákon pontosan éjfélkor meLJlyiltak az UJOnhll 
fal1üli toti. őrsök lbktanyiilua.k kapui , llonnhll a szélrózsa núm!en 
irányabaa kivezényelt kakastollas jarórök vHLék szót ezt az 
uj közbizton&li.t,Ot . 

~ Horvát- Szlavon c•enuórség 1881-bon történt elózete• szer
vezés után 1882. január l-én kezdte meg milkódés~• . elynek tagjai 
azonban csak horvát- szlavon szármozáPuak lehettek , R a szolgálat 
n.)elve .;s a horvát volt . 

ind a 6 Uj magyaror"züt,i k• rü.;et szervezési előmunkálatait 
és .lttlállitaRáL az eraélyi CRttlli.őrsé& par ancsnoka TOROK Yr.liliNC 
őrnagy véGo.te,igy testülatünk e&ész orazá6I'a kiterjedő feláll i 
tti.ea - a tönény JaVasla\ot ke<ubményuzó ée a BZBniesHéRkor el
lu11Je1:;yz6 Tisza Kálmwi miniazt„relnök müllett-a~ ó rendki vüli 
ezer ezóképeMée,et , plirotlanul ouaauó kötüle•.•égt"lJesitést és ' 
le1;nu1:;yoüb puritanságot Jelentő nevéhez .;üzóaik. 

" ktsöuuiekben et,ész r.nié lyt mut:>abli 1oi;l11ló tul nagy koloz 
vári kerület ket•éo•ztásával 1908-bbll a bras•ói VIll .,maJU az 
ei;ész 1.1w1antuln kiterJ00.6 székesieuérvári kerület kehéoszta
s!i.,bl 19lö- ban a szombathelyi IX. kerület létesült. ~""át a cse. 
ór.o.altigyoló•éget a "ldlit,jlir S"ent Korona ors.ni;ailloz tartozó 
csei.a6rség ielüi;yelóJe" ernevezés al„tt csaJ. 1902- ben állítot
ták IÜ ,111elynek e1"6 .LelügydóJe - akkor mar mint altbornagy-
" tesLületet ielállitó TöiiOK l"Z.IÜ'..NC lett,ki 1«onbW1 emlihtt 
St;Jénlséee folytán eme tisztséb~~melle t ei;yu•tal •ov11uora is 
a ilonvéuelmi Minisztérium taxaxittli~JXliiaia&ilÍXillllXllKii~iix 

cs~ndórséui osztályának vezetője maradt ,it,;y ceó . l!elüt0elöség 
szcmélyil•ti csak a későbbi iüók no ran leti a H.M. és a B.k. 
mellett-testületllnk 3- ik kp .-i vezető sterve . 

Ily kltUn6 szervezée , fele11ités ós llozzáér1.6 vezetéa mellett 
a már mUköúó kerületeknél , majd az e„ész 01·szát,oa11 a közbüton
aá"i vistonyok röviu nél1w1y év alatt az elórllető lei::joo"ak 
leti•k ,al.5 e~ évtized le101gW!a ut>in pedi& testuletünk ki1e-
3ezetLen Vl~ GllIRbS~BGllb T~TT S;.,,hT . Kül1öldi or•zá0 okból 
egyre- casra Jöttek bizottsti.gok a müködés tanulmányozasára , de 
te• iUletünk szervezeti és szol&álati szabalyait S!lJ!lt ll«ZáJuk
ban való megllonoeitliB céljából szao11úon tanulmánJOZliatták i~,a 
uüuév lu15f6bo ok:át és ti tk!it már nam tuatúk mhgukkal Villl1 i és 
otLllon leutbllozni . 
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Test"letünk kitünó uirének legfőbb oka és titka ugyaniR mai;a 
a m&t>Jar csenuór volt . ~z a maBJ'ar ceenu6r ,akinek katonai és 
emberi erényekben egyaránt gazdag íajtáJát csak a üadak Utján 
fekvő Kliri'átok koRzoru•zta 1000 éves ősi magyar Föld tuut" ki
ter"'elniée erre a szoli,alatra 111utw1ozutitatlanul 1ükalmaseá 
tenni . 

~rcbeöntött legendlÍ!alakja , méltósauielJeS komoly megj~lené
se és viselkeuése már külsoleg is lenyiigöz6en juttatta kiieje
zésre ,110gy 0 - mint a Szolgálati UtaRitásunk 11ornl\.a- az áll!illll1a
talom képviselője és a törvény óre ••• Eljarása olyan volt ,mint 
ma&a a törvény,szigoru, de iGazsát,us ,ki üldözte a roe Rzat,de érté 
hHe a jót ,mint ahogy ót ie ezei·ette és beceülte mindenki , aki 
a tönényt tisz 1elte ,e az előírt erkölcsi rendet maBK is klvántb 

Harcban rál!lenós,bátor katona , !zolgálatb!lllll köteleeeébtud6 
talpig iérü , baJLan a lakós•"l; oltalmazóJa ,eleeetLek gondozója , 
kinek ew:eze.r!i katonazubLonya al1<tt ott doboc;ott 1<z , 1<mi az em
beri. az emberi néne méltová teszi , - a Sziv •• Külön csendőr 
erények ieJlód,ek ki ,melyek más embdrben is lldt,lebettek ugyan , 
de nem állt módjukban azokat gyalcorolni i s ,miG a csendőrnek 
e~ek tulajdonai kellett legyenek . IlJenek voltak a pártatlw•ság, 
a baJtársiaseág,éa a hivatás-szeretet •• 

Maeánélete 1< szLJlgálati feladat1<iv1<l parbuzamos ,mert aki 
masokt61 törvénytiszteletet és erkölcsösséget kiván , annak első
sorban matának kell pél dát mutatnia . Eluttáráat és szórakozás
sait i• met;)<ellet t tbtát 'álogatnia,s aki mi nd.ezen kivánali"ak
nalc nem tuuott megfelelni , az nem lenetett ,illetve nem marhdha
tott a tagJll · Kiiejezett t1rkölcsi t..stület voltwtk teJiat , mely 
e iekintetben - kill vnösen faluJ1elyen- közvetlenül a papság utan 
következett. 

AZ áldott magyar föld és az azzal ös•zenót földniilves szülok
tól ezlirmazó , s oh született wagyW" cRenuór volt te111i1. testü
letünk vilá5nireaségének lei;f6bb ütka„ v„nnaJ< uulgok -r nd
szerint wilvés~eti uolt,ok- melyekre születni kell ,s mlvel az ily 
ezülettisi auot '"átiokat sohasem lehet más emberekre és uuis orszá
gokban átpalantiüni, testületünk hiresoét-e i• mrnuvé"'ik et;Yedül
áll6 maradt . 



'· A hilnév masoáik oka a Leetület katonai ezervezetisébe és 
Jellege volt , ~elynek a Ktbtk- ben és a fec;Jelmi szabályokban 
megnyilvánuló ereje - UdY a köteles•ég•elJbsitée ieletti 6rkötlés 
,mint a személyi védelem tekintetéoffn- egyaránt kitün6en Rimult 
ugy a testület széttagol t ségánoz mely végeredményben 2 Iós 
Je rórökben n;ilvánult meg- mi nt w1hoz ,ho{ly ezeknek a járőrök
nek eluai;yatott , sőt sokszor lakatlan terep részeken kellet t 
portyázniok ,hól a bünözők támatlb.sainak fokozottabban voltak ki
tév~ ,de amelyek ellen a katonai törvények őket Ot:Jtészt Iet;Y
veruasználutra jogoeitották ,máPrészt támadóik szidorubb meg
büntetése altal fokozottaoban védték . 

A hireeség harmuuik oka a szervezésnek abban a roppunt eze-
1encsés voltában reJlett -amit a kiterJesztést elrende l ő tör
vény is kiíeJczésre JUttatoi t- uogy testületünk müköoési torü
letébol a faluk és tanyák lélektani, erkölcsi es bünö~ési viszo
nyaitól oly ar i;yira elütő - s igy az azok világából származó 
csendőr számára is telJesen i degen- a népi jeileB szempontJaból 
sokszor már kevert ,111üvel tségi Rzempontból pedi g fel tétlen ve
gyes lakósságu városok kül és bel terüle t e telJesen kivolt zár
va. S ha kivételesen elófordult i s a• ,bogy eG,Yes kisebb városok
ban teAtülhtünk latta el a közbizionsági szolgálatot ,/ : igy Kés
m,;.rk ,Löcse ,lgló ,rto•snyó stb.:/ az csak az illető város kifeje
zett óhaJára és költségére történhetett . 

Testületünk R011asem tuuott volna a llirniívnek oly mat;tiR i litka
r a emelkeoni ,ua a katonai szerve~ectségéröl és jellegéről ter-
11észetesen lemonuva- a nagyo1Jb városok foreai!i(láuun éR bünfész
keit..a is el keli e t t volua lá•sa a kö•biztonsát;i HZolealatot . 

Végül testületünk lliressét;ének negyedik okaként a l2ti(ldóző 
szolgalatot kell e1:ilitenünk ,111ely -111;sonlóan a JÓ doktorlloz ,ki 
igazi lliv11tá.at nem 11 meetdrtént oet~ 11sét;,ek 6,)lóg;itaeában ,lla
nem azok megelőzésében 11í.tJa- ,aboan nyilvant.J.t ,~ hogy nap
szi:.Jctól és időjárástól !ügt,eLlenül az 6rsöknek méb ekkor is 
Járőröket kelleLt kivezényelni ök ,na azok seHmiféle büncselekew:t 
11ényról , vagy bahsetról sem értesültek ,mely Járőröknek BfSY mei;
luzul t niakerrntol és a ki nem sepert kéméuycktól kezdve ,et,é
szen a szokásos bünózők 111egfigyeléséit, semmi sem kerülte el fi 
i;yelmét . 



6. 
&61.1 nem történt eRetekról ne lenet stati•ziikat vezetni , 

sonasem aer~llu;tett ttmat ki ,uuc;.1 a szult,lilat telJesitésnek ez
zel a renc.szerével l!W'ly bl!ncselekményt us balesetet akuc:ulyo
zott meb a csenuór •.• ~z azonuan oizon~os , notl.)ilU valanól az tló-
ouialt b..ucselekményekrol é• balesetekről a lakó•Rá8 arál1ysza

mat is i1~elembe vevő vilá&-statiszt1kát ké s zilbl•ek volna, 
akkor - Ila St>JSS <.üvös véralka . u és tul józan életmóuu népek miatt 
a büneaetek tekintetében esetlec; talán nem i s , de- a balesetek 
tekintetében foltétlenül a le!ijobb helyen szerepeltünk volna 
lliszen elliigraciós életünkben a be1oeadó orszá&ok közbiztonsági 
szerveinél a mei>elózó szolc;lila tnak csak - erutek me&ielelci rész
l e teredményeke t 1ozó- szórvanyos megnyilvnullisait latjuk. 

'!estületíink llirnevének 2. okliként említet t katonai sze1vezett 
sée!iel és je i le1.1Lel kapcsolatban l 81-1918 köiötti ósi lilapszor
vezetünket és azzal ös,zeiüec.6 ei,yéoo adatukat az alábuiakban 
lillJ,ál is inkabo züksó1;esnek tartjuk résüete"uoben ism~rtetni, 
mert azok késóub elnevezésekben és Ot;Yéub külsusé&ekben változ
tak , e6yébként azonban vé6it( minden tekin1.etben alapvetően nelyt
állóaknak , a ig,y mhri<uandóKnak bizonyultak . 

Iuevát;ó ál talános politikai,iöldrajzi és katonai lle l yze tkép
ként mi nuenek előtt arra kell rámut„tnunk,lloi;;; a h.!irp1.tok meden
céjében rekvó és arra 10(,0 éven át mindig 1.eljesen kiterjeuó 
lia•IÍilk abuan az iáóben az Osztrák- i.agyar J.lon&rchia kötelékébe 
t artozott és r10rvát- Sdavon orszábukkal tarsaA vliRZOn) l atban 
élt , it;y kü.veüen llt.tánü csak Szerbia éR omár.iba ie l é volt&k. 
Szbroia ielé azonban az ellenvrzést jelentusen wur,könyi tó Dw1a 
volt a határ ,1oib Rowania i elé a közel 600 km- es hoA„ZUBligban 
a• Brdél;i Keleti-és Dtíli Kárpátok e~őHRéG•kkel borított és 

Havasohal tarlti toit berincén futott ,melynok ruJte t hel1Jei ut
j&in fol,ó allat és O&Jéb~ csempészet , valc.mint!l jO&talan l.la t ar
aüé~és 11.ebak11dalyozása iaar sokkal ne1.e;.10uu volt . " oi.archia 
Jiatal hB nauereju 3 iórészre ta~ozóuott : csaszar és kiraly i 
/:ut;;r1cvttzett közös :/ uadserei;re ,nól a szulgáli.ti idő 5, m. kir. 
noLvédset;re ,uól a ezolbalati i dő csak 2 év volt ós a csaszar
kHályi- uonvéu•éure / :osztrák 1arwwehr :/ ,mely i •wbr•etéstinkben 
a;.urpe t nem jatszik . i. CBbllllórséi, a 1„onarcuia nill"iHlll!l<iiH" 
minukét iillwnában a naderónek - barbelbiztonRai.;i szi.lt;alatra 
r euoel t-k 1~1.1észi tó része volt . 
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'i'es lül e lünkb•m a közbü tonsáui azol1;1ilatot /közli . azol !í./ !iZ e:;:
li tett i aósoakban kizáróla!í csak az ór aök l áttilk el , mel;ek l éi
••wnt. ak>or még ir,en sok llblyen csak 4- 6 I 6 között mozt.:o tt .Jn.gy 
mawarornzági vi szonyl i;tb!ill az 6r•ök t , l uyomó r éR ze „y11lugos 
vuh , az ••llöld nagy t erül ll tén szétHzórt tanya vi .Ll"t;La.u azonban 
lovas,illetvtl - lia az orskörle t v1szon;lli ezt i gy klv!illták- ve-
6JB S örsök t elJesite t•ek szol&ála tot . 

llZ <i vnek caak er,y bizonyos szakiiban müköaó , v11t,y vi.lwne ly ok
ból csak a.meneti i dó r e l é tesitet t órsöket külöuitm<in; - tlki.ek 
/külméuy/ ncvez t <ik ,melynek lényegileti t l Jesen azonoRak voltak 
az örnöKkul ,i(;.)' elnn11zésük csak az i deiglene s müködést , V!IL)' 

külöt.lu1;e s íe l aaa l ot juttatta kixejuz ere . Ilyenek voltak 1'.rdély
ben a rowán natárnzélon a cHem1-·észe t u:ei.,ttkuaál ; ozasára máJ UR 
eloJétől októbe r vétséig üködó XIDlid.XAkiilQ.;,.iUÁJIJJíkliK~7. 
liii!ia.il.i.~íl.iillX "határszéli "- ée u Bul uioo mantén , v.Uamlllt 
1„,"ymat;;rurország il)enekueo gazuag 1$JÓtJ - és üriiUó 11ely~in u 
h.to1:,utot tRát; t art blllu á14tt mükö d6 "fürdő" különi l lllÓll; ek . L r
ll!ész" tesn ,1 a az emli h it uelyukeo álh<ndó órnök müköd•uk , uhkor 
a szol6 álat fokozat t volta a szüksé c.es időre azok mat:Hús i t ésé
vol nye ri elintd zést . 

„ s zolt,álat telJesités szem1,ontJaból Jellegzetesek voltak 
uz eraél i oatárszéli havasok világábun - oéhh 2000 méter :i11;t;t1s
sat,ban- kitelepitdt állandó őrsök és n:1ári külölli t mények , !tiel)'tk 
le t; t öbbször nemcsak " legközeleboi vasutiillomás tól 1- 2 napi , l•a
nem mé1> a l egköze l eboi lakott nelytől i s JÓ iélm;pi Jtiró!öl dnyi
re voltak elhe l ;re zve . I gy a zok t a1,jai ott - ahová a szemlélő 
el ólJárók is csak Ut;,Yneve zeit mókány heéJ'ilovakon tudtak fel 
menni- mét; nyáron i s valóságos remete életet éltek . AZ állundó 
órsök szolgálutu ped ir, telviz i deJén - mi ko r a nag; hó és a z idó
Jtlras ei;yébkéni is renúkivül i zo rdsá~a miait még a let;közeleboi 
pos iw,ivatalbu i s csak idónként , s csak szabiilyszurü jár6rszol-
5ál ettal tua iak l em„nni - jó1oruul.n telj esen azüneteli , i !íJ " vi
le6 i ól ielJeeen elvágva csuk öriképzé"sel fogla l koztak . 

búyébktint az orsök és különitc.ények s zol1:,filat tel ju• i tósének 
101:,iobo met;n ilvwiulasa és gdnnce mi<.donüt t a ""iet.e lózó j ellegü 
de hirülvett kiseob eR~ tuknél i s ulk•l~u•oti 6rJ aiut /6rJ/por
t yazas volt , mb ;~ ceillt>l minden őrekorlet a i · rkái- aluJ'JIÍll töub 
ren aze rint 3- ? urJalai.ru volt boo• ztva ,oelynoi< ösHze"séi;e 
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az örskörlot valhlllennyi lakott és lakatlan teroJJ ttir5Jál -i t;;; 
heg;viaékeken a muGasnát,i pontokat is- maradéktulanul felölelte . 
Az •G.Y•s 6rjaratok portyHzási iueJét akkoriban méü nem egy ebJ' 
sé6es kulcs ,vagy t ublázat ulapján,nhllem már cetik az akkori 
egy mus tól meroben eltérö terepviszon;ok miatt is- az ópk .liltal 
végzett próbuportyázások utjw1 állapitották meg , melyekben -mi
kéut má·•kor is- a manetütemre az volt a szablily ,hogy a járőr 

2minden t ,mi körülötte történik , pon Losan ésddnesRe11" . F.hl.t1z pit; 
hunókre illetékes időként a le"o1·tyatáshoz ttÍn;leg szükséges b 
időnek ti follit a ták hoz zll.,mely it:J a portyá:..i;s i idó ösRzessét,é 
nek 1/3 volt. / :lg_y pl . ugy 36 óri;s 6rjaratoan 24 óra volt a 
ténylet,•s po,-tyazási id6 ée 12 óri1 a jlihenókre il!e tékes idő .:/ 

i.z ec.Yes Jllllenók egyfol; tabw1 tar ható le6 nat,yobb tartama 
6 óra volt , lillli• nat,ypiht1nónek neveztek , s wlV<ll ti hOriban 7'-bO 
órások sem voltak ri tktik ,ily jliuenör" ew szolt,álatban hillH 
U többször is sor kerülhet<1tt . i.z ennél kisebb pilrnnóket -
md)ek az uzekre illetékds iuób61 va1;y töreC1éÍú<é11t mutatkozi k , 
vat>y bt1iktetasuk i t;Y volt mdg1elelóbb- 4 órúnál nem nagyobb 
közép és 2 órán .1 nem nHBJObb kispihenők alakjában t •1.rtottll.k 
me,; " Jdrórök.A nat;) és közóp pihtmóket calik i;z örapa1ancanok 
álLal elóirt és csak oly lakott nelyeken 11111ett1tt wegt artwü , 
ar.ol erre a cálra egy 2 ll.i;,t;Y!il és •üzdövel i• ellátott pihenö 
F~Obti volt bere1wezve , melyekben " - bizton- aui;i szttbtíl)ok be
li;rtasi;val- minden kén)elem meg voH t1n~ave. " kiapihe11ökt1t a 
j 1uór beláli;sa szerint biirnól - akár nyilt terepen is- megturt
lrntta . J11llegzetee szablily!i volt azonban minden pihenúnek , ho&Y 
aioknHk 11z 65,Yik napról a másikr11 nem volt szabad !itt rjedniök , 
h11nt11J1 azokat V!l.u) éJ!él elótt kellett be.feJ"Zni , VaG)' éJ1élután 
mei;ke zueni. 

" pi!>t1nók emli tet Sóabál) ai ne lilcstik ór J arat port) ll.zi;sntíl , 
1.anem bárwely szolgáli;tban érvén)t1sek voltak,s ha 11zokat a jár
őrök ouliltint bll.rmely okból/ : süq;ós teendők ,p!!>e11ós"oba lüá.nya/ 
me_tarLani nt1 m tuulák , akxor azokat uevonulaauk utun - a SóOlba
lati i uó be beszi;mithHtóan- a l tikt1.n)t<ban t t rt11ottlik meg. 

lünúen j...rór kivezénylését és bevonulását a Szolt>i;li;ti 
Könyv- be naplós<erüan be kt1ilett ve ze tni,a kiver.én.alt Jt<rörö
ket pedig "(i> Jlil"ati lepl!pap kellett ellutni.Kiveitínyl6"kor ino 
akt1túoe be kdlett jet>Jezni W•Hlik iUCJ~t , a s~oli:;i;la• tartru:i1<t , 

„ 
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a kapott 1eladatot ,nag3 és középpinenók helyét éR ideJét éa a 
járőr tagJaln&.k navét , az órJarati lapn pedi g még az ériten 6 
Lar e;yakat /tereptárgyak11t/ is felkellett sorolni ,kiveve ha azok 
mint i:'l.nyoLlOZÓ vagy ellenőrző szolc,ii.lato.m ál előre rnegh1>tároz
hatók ne m voltak ,mikor i s azokat utközben a JIÍ.rörvezetó /JV ./ 
vozetta be . A jv.-nek ebbe minden tui·ep t ár gynál be kellett Je 
gyezHie az érkezés éH indul ás i de Jék ,valwnint azt ,hot,y kivel 
értekezett . az eg)es terep targyak érintésétT" nav rnegj ol0lésével
a"l?o rtyáz>1ai L>1Jsiromba" t>1riották nyilván ,melyból í gy minuig 
me1;állapi tható volt ,hogy azok nányszor és mikor voll>1k árintve . 

A szolGálatba ve zényeli járörök létszáma alapelvszerüen mi nu
i G 2 fú volt , az órsállomáR nelyen t 1>rto t t n!•ppali nelyiügyeletek 
és nappali ellenőrzések alkalmávlil azonblill kivételesen 1 fős 
járőrök i s ine1:.voltak englló ve . 

inuen ol~..n ezolglilatot- és azokba ki ve z~n1elt Járőrt- melye
ket az örsökilinek a Szolgii.latu Ut1o1sutás /Szut . / értelmében sa
J1>t kaz<lb!;ényezésükb61 i s ol kellott l átniok , "Hendtts"- nek ,az 
örsparlillc enok altal végzett ellenőrzéseket pedi g "Jülbnórzó" 
szolbálatnak ,ílle tve járőrnek nevezték . 

AZ őrsök é ~ különítmények a t erüle tileg i lle tékes bi róRáeok 
ügyés zsét.ttk és közi g>1zgatáei / kö zig/ . b1o1tósát;ok t örvényes hatás
kő1ükoen kiadott ,alákilat; és t 1o1rtlilmilag egyar>lnt törvényes 
"hlni vásai n1o1k", v1o1l!IJllint a t ertilotileg nem ílle ,ék e birói és 
KÖz1isazt;ut >1s í hatóságok megkereséseinek , >.mélktil ,hogy 1ai11dezek
n•k al>1 l e "ek voln11 renab lvo , 8le~ t te nni t 1o1rtoztak . h1o1 >1zon
ban ezek a biró i é• küzige"gatás i natóságok a z őrsöke t vagy 
különítményeket v1o1leinely oly szolgálatr 1> s zólították iel , mely 
a csonaórnég ' zol gála ti ielad>1t11i közé ne m t ar·tozott , akkor a zolt 
kat. "mint at,6ályos i el hivásokat"- t elJe sitéAük elött a szakasz
/:let;utóob szllrny:/ par ancsnoknák döntés vége tt iel kel.te tt t er 
J szicniök . 

Birói és közig. ll1o1tósát;ok ielhivására vaw megkeresésére 
vét:,zttit szol t;>1l>1tokat - és ezek teljesítésére kivezényelt Járórö
kot - ":olszólitott"nak neve zték , melyek utazllsai és egyéb kül t sé
i;eit az igazsat;Üt>Yi - ill.•tve belüG,Yi t urca t Hrhére kül ön ke i le tt 
e iszámolni. 

J.rnuen szolt,.üatban álló járór , >1 kivezényleR t 61 a be vonulár
i g - tellát pihenők alatt i s- őrhelyére i 1. lvezetett kato111o1i örnek 
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volt tukinth.i6 ,ii;y ál ti.luk elkövetett miuo.en szubálytalhllRág 
V>•t.J' muluFztas a ku.tonú törvón ek szerint 6rszoli,uluti köte
lessét,sértéssé ~i~éeült , lly s~eblil;ok é• köt~ lurRét,re való ál
lbll ó nevdé• íoly tlin teuát a Jlil"Órök mét; 1>Z órskörle lec;te.vo
lab!J pontj.m és u na.vasak ldgell.uW'•·tottubb vil!it, bt111 is oly 
pontosan é • odaadót111 véi,ezték szolt;álatukbt , mint az emberileg 
l ouctaét,CS volt . 

Eg.) é• uey kl!azon közie,az6utás járás terillutén 1ekv6 öraök 
elett ,mint lotma_,asabb al tiezti ulőlj uró e. "Jári.s6r moster" lil

lott ,ki ei;yuttal a járá"zéklle l yén lbvó órsnek is zenus~erint 
1,urlillcsnoke. volt . 

Lei,fóbb relad11ta al1m1ndelt órsei ek c,yt.korí meglepé•e ,okt:.:
t á9a , a járőrök elienórzéaa és a fontosabu nyomo.J.,ok vezet1í•e 
vol , ,„ z 6.rsök !iltal " szakaszp<úli.llcsnoklloz - 1<z ot• „mlitettek 
"" I'int- foltet ju•zteH ilGJir atoku.t átvizsc:.1i.lni és uzokut a 
szükRó6us észruvételekkul ellátni turtozott . 

3-4 közig . JuráR- de elvileg Uc;;Jw1uzon varmt<gye területén fek
vő ő sök Ot;J szakaszt aL~ottak , melyne~ puranc•noku /siakpk/ 
ulantoR tiszt volt.alárunuelt és iueu sok viszon l " tban csak eló· 
iot;u ton megkö~eli th~ tó ,oneinek S6Wlli ~okszo.r 20- ut is elérte . 

rőielaou•ai órsein u katonui rend és Ut,jelea ulsó fokon való 
l6nttartása , vulamint a közbiztonsa~i s zl&álut hel~eR ellutasa 
i:t!le;.li örkö és volt . Su,át sze:nélyében a nyomozuAokban tev„le
u~<&n részt nem vehetett ,mert uz uralkouó örvény szer.tesitése
kor - tiAzti t~kintély meeovása cólJából- et\ól EIZ összes csend
ör tisz teke t elciltotta. " közbiLtonRági szolgálat ntilyes elláta
sa H•lotti őrködése tenát csak uboan nJ ilviínult ,-oe aY. viszont 
folyWJlato•an-, lloQ uz ornök lil t1ü eleinte nai-outu , kéAőbb petii [l 
? , majd lo nayonként felterJt<aztett /Szol e . kunyv/f.zoleáluti 11avi 
iüz&t,ó.rJIÍ.' ati li-.pokat és t..z azokhoz turlozó itllJulcn•éRt<k IOua.1-
muzvauyait,- ay, esetlet,es i.1ányok póilH.elinlik ol.reiuelése mell~tt 
bar , tie utólt.L vizscálta át . 

ú.-seH évente katszer l!linuenre ki terJtUÖ résúe tussé1,6el me;,
"' eidélní és il)'~rJcor i.üködósük :Ielül a onó1 éH közitl . llhtóHá~k-

11"1 tirdHklóuni- tariozott , ne kív .ZRj>alú.•ok kupcHan azok némelyi k
en töboRzör is met,ioruult. 



11. 
'lztimliljének idötartwna, - uv. utazúsi iáóvol e{l; iiit- 6 ióanél 

ne ra baGYobb őrsökön 18 , wuiál nagyoooakon pedit. 24 nappali óra 
volt ,de a„elyik 6rse nellazeu volt mt)cözelituetó,wlllH.l az ut1'.
zaai idót ktilön szoimitha<ta. Távollétében - a nHt11sköri JOfl i;y11-
ko.rl11ea nélkül- " J1elyi járaRórm•,•tti.11 haly•ti.eHiteite . 

Ottnon léte alatt , s különösen , uoi;y aiü<or1b11U szer1ezetsze
rü uelyet teee és irooka métl nem volt , té11.rkeuógei leewlul.bb csak 
iroda; munkabun 11yilv11n~ltak meg , &a1t 11z órsök tevékeny•ébének 
emlit~tt á vizs;,liláRn kivul még kUlönböz6 "lóJec;~ze•ek ve•eié 
se é, kiadványok sz•. rkes.tése e;,észitott ki , raelyek"t mint l'l>•t;a 
volt köt~les ldZet ni , l1le,ve irni. 

" kö"bütonstigi szolt,álat é1demleges irw1yitll.sa és az aZz!il 
való álla110.ó közvtitlen kapcsolat a azakaszp„rwcenokkal jó1or
m!Í11 tBlJeAen lez„ro.lt , mert az ennél mac;a~abb c•ond6r parancsnok
~iii;ok fel11data már mindkevé•bbé közbL.tons>it,i és minuinkab 
belsó közi„az„„tti.•i Jel1et,ii volt . 

3-4 szakasz felett , renúAzennt vaimet;,Y•i •1.6ki.ellyel , de né
na ~-3 vármei;ye turületére ie keterjenuleg " Szarn paranc,noksai 
/: l 9ó-től os z tal. parancanokali.t; :/ ll.llot t , Nelynek imr.u1c•noka 
szazaQOR v lt . 

t6!tt•auaia a a~akaszparancsnokok /:sz11rnypara11csnokok:/ 
cüködésének in.111.1Hlisa é" eüenórzéae volt .1<lar< nnalt órseit 
jan.•ó.rmo"teruii/:s:.aka•zr•ar11ncs11okokat/ évento mai csak egy
ezer •zemlélte meg,órsönkónt 12 naaali óra tartwu&r11 , i;,ul.iutn 
azunuan - a szakpkual mar említett kivétellel- az utazási idő i s 
Lelo volt szÜ!Jlitv11 . '1'ávolétében a llelyi ezakpk . / : Ronypk :/ helye
tositeii.e ,ki renu•zerint rangidó lvllbWlnt;., /:szds . :/volt . 

" szarny1'ar11ncenok / :osztfilypar11ncsnok :/eme ezetoélyi főfel

adata mellett 1::112- ig a s:.n)Pksái; rebdat" volt uéi, ala.rennelt 
szervei é" ""J"t i J rzAe száwára a személyi és 11Uya1:1i ellátás . 
ii.... i let<ikek ,1ei;yverzat,1elRzeiolós,rlllJiizat é• butorz„t - biz
tosi táaa , valamint a laktanya bérleti azerz6déAek mec;kötése is 
rnely ioladatok tekintetéi>en - s.étt;..;;olt•ái:;ulc é• lét•zá&uk íol;:
tií.n- a te•nuók ·ulya az órnöl'.ön volt . ,, ~z :..rnyl'uro.ncMok•ár,ok 

arkoriban mrndozt a le_,~~~le•o:ib leh••ő•~t.i!í J1ttl}i vizou,latban 
,ntózték . lt;y a """"élyi és auyati ellat .... ~ához ttzühéc,eR pónzt 
ielaO ub kiu <.-laRr~ Ut:>Jttn,db az 1:1uóh1n1taltol,a J.ttt,~v~riotttt 
és t.lszereléei t1<rt:,Jbka1. , valb!llint a ruházati w1y11got-e~okr.t 
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vé ekben- veraenytár151tilasok ,e•e•lee kézibeveserláaok utJIÍ.n szo
reiték be , ru ázeti anyu5ot különböző általanoR méretekblin , 
- mert ewéni testméret szerint akkor méti c•ek diezrlL.!lzat kó•zül 
azerzóutc tett sz„bácesterek dolt,oztá.k föl.De ugyan ii;y nelyi 
aaztalo•mesterek kéezitetiék el e - Belügymlniszter által kiadott 
rajzok ée mérotek szerint- a butorzatot is , iLJ nem csak szállí

tási költségek ny~rtek- let,alább is a ezarny ezéklleiyéig -
megtek„rltást ,nanem ewuttal a kisebb városok iJiarosai is temot," 
tlÍ.Sban részesül 'ek . " beszecze 't anyagot ra, tácblill 6rizték , igy 
prbcs6 .-ök felszerelése és iel~sketése is a szarnyparancsnoksag
nál /:legu•óbb9uz osztálypara cenoKsá._,nal:/törtónt . 

Toatilletünknek abban az id ben gazdáezati ,vat,y számvevő 
tisztjei még nem voltek , igy az emlitett teendőket a szárnyparanc~ 
nok irányitása ,ellenórzés• és anyai,i elelőlésge mellett az oda 
beosztoit , járasőrmeA terrel et,yenrangu szamvevó törzs rmdsterek 
végiizték ,kik a leg ·obb csapataltisztek soraiból kerültek ki és 
me6ielel6 Tizsga után lettek ilyenekké átmin6siive , 

" szányparancsnoksá1;,ok személyi és bDyagi ellá•!l.Ssal jnró 
sok olualu feladata azonban 1912- tdl kezdve n!Í.rmas irányu meg
osztás nyert .hbbeu az évben ugylillis BudapuH tan a B,„ , közvdlen 
alo reno.ul taégé ben ielálli to tt!ik a Csend6rsé1;,i felszerelési 
1<n,a1>rektárt /Ar./ minden kreület széldlelyén pedit; l - l e•ek
neK alarenuelt pótszarnyyarancsnoksá1;,ut létesitettek . l!iJ ettől 
kuzuve minoen wya1; !>&szerzést az ~r . központilaa intézett és a 
sztlksé1;,es mérvben az látta el azzal a pó1~zlilnyfaIWlcRnoksa1;,okat 
, mel1ek a kapott runazati anyagot továbbra is helyileg dol1;,oz
t~tt!ik iel , l1;,y a prbcs6k. felszerelése és eskütétele a tov~bbi
akoan már ott történt . A • zárnypuranc"nokeá~ok teuá~ ettől kez~ 

ve ma1 esek az illeték ti ._,J eket és a láktunya bérleti szerz6ué
seket intézték • 

.kZ aye1;,ratár iónöke ,l.els6 oeztályu szemv• vóségi 6tanácsos 
volt ,ki mellé 1- 2 ezamvev6 tiszt és 2- 3 sztímvevd törzsőrwest e r 

a fótszárnyperancsnok- a pedig zázauos volt ,ki mellé l szmv .
tiszt é• 1- 2 ezev . töI'lil . volt beosztva. 

Teetületünknél sn. 1.iaztek telláL esek 1912- •ól ke~nve voltak, 
de u kor is szus .-nál nec wa ... usauo renufokozo. ,tal,,.~ ennél m11-

gasaob ranLU sz ta.uecsoeok 2, és 1 . oszt . szv.ív•hllBC osok 
azonblill- kik ~aton~i ti· ztviselói áJ.lomán c•O) Ortba tartoztak-



a z JU\ya&raktár re1Jlti~ásáig ki zárólag c"ak tl.~ . csendór•égi 
oszt!ilyában telje•iteitek szoltálatot . 

z elm .leti •zakkiképzés t - ü"ztekre , prb . cRendorökre és 
órsparancsnikképzé•re e5yaránt- 1912-ig a kerület•k szék
hdyén , vagy területén müködó tanos zt1üyok vét.• zték ,1.ielyek 
pk- a rangidő föuadnagy vol t. /E••k nem volthk Zh8Zlóalj JSl
le@ek , it,Y elnevezésük v• lósz i nültJg az i•kolakuhl llasznála
t os "osztály" szóból eredt.:/ 1'..z a kiképzés azonban l:ll -
töl kezuvo lih!;Jvárodon , az e célra épi tett - és a Csendór
reltigyelöség közvetlen alárenueltségébe nelyez:liíket t- Lrsza
gos Csendőr lskolii.ban központila(l törtéut . l:'ar.aicsnoka Bt:J 
ezrede s volt ,ki mellé megfelelő Rziímu tiszt i és altiszti 
oktatószemél yze t volt beosztva . A. iskola wüködése az 1914. 
juliu• végi moz&osita•kor megszünt é• a ki képzés az első 
vilát;lláboru alatt minden vonat kozásban általában is szünetel1 
mi ndö9sze azzal a kivétell el,hogy 1918 . nyran tludapesten 
- szin t én a Csentlórielügyel ó•ég aláJ:endeltségében- ety tiszt i 
t anfolyam indult meg. 

A szárny éR a ianosztályparauvsnokságok , valamint 1912- tól 
kezdve pótszi1rnyparanscnokságok a uuir emlitett helyehn íekvt 
kerille ti parancenokaá(l- oknak voltuk aláreudel V• „„elyek 1'1il"ar.
canoka ezreues ,helyet te se alenedes , beosztott törnstisztje : 
6ruagy , sei;tidhsztje í6h1<ullatl) volt . , az tiG)éazi es th~daszi.ti 
teendők ellátasára ~euig e~y hadbiró ,i1lutve sz!ÍJnvevó törzs-
6rmesterek voltak oaa beosztva. 

A kolozsvári kerületné l a t •rillet nlit..JHtl"" és a határ
szél távoliekvése miatt , a szolglilat éruemle1:.eRebb irw.yitasa 
célJ aból J.ur osvliai.rhelyen és liawszebenbhll ugyneve1.e tt :ha tar 
széli , 116.s eln~vezás szeri nt "kikülönitett" torzatiHztek 
a1ilköch.ek ,kiknek av.onban,mint ezek számára közöttes elöl ' árók 
nak , c•ak a h11tlix„enü szárn~ak voltak 1üarer.uiUve . IOüköué
aük li brasRói keriilet úla. litasával 1908- bail uiet,sztint . 

A kerpsáGok feladata volt a koriilet területén fek:fö t1sz
szes t.1.szLi 1'arancsuok•á1;ok és őrsök belső köziuw.6 at«Ri 
irhllyi tása ás müköuósük e . l unór-ase , melyek keretében ewas 
szakteenuóit az ~ mlito•t sz1U<kó"'e11~i UÍJl.III ve1,c v. t~•te ~l. 



1§. 
il k~rülutipurncsnoks%ok " hudtörvényR~uki "1Jlirus mugiriuitusa 

tekintetébun u l"t;én~•ét. felett nem cst<k ui;ynevezett i"le\éke• pk-i 
jot>kórrel voltak felrw1.;zva ,nane111 1914. Juniu" 30- it; ily ü,,yekben 
az eeettinként ösazelillitott kerületi birósut.,ok ~llkoroltak a honv . 
nWlO!i!"birósti.1>-okkul azonos natáskórü alsó•oku biruskouhat is .A oiró-
8<-t, 3 tabu volt , melynek et;yik tu1;Ja alti.volt . A tari:;yalust 1 1Jonv . 
1la11oiró veze ttu , a vti.cut a kbrpsti.t, ügyésze képviseHe . JIZ ítéletet 
a kerpsa.6 , vauy tuuomasul Vdtte,va1>y íellebbazett . 1914 . juli l -től 
kaoave ezt a biruskotlust a kcrülo tek széklldyén levő llonv. dann„.r
bi róalit.ok vették lit ,nól csó . üt;yekben a szintén 3 tu5u biró•át. egJik 
t ai;Ja csö . tiPzt volt.bttól kezuve a ke rület i parancsnokslit,llOZ had
bíró helyett Üt;) eszi tisztként 1 f6J1adnagy volt beosztv„ ,ki ft>welci 
- és nuutörvényszéki ü1;,y11kben a kerpk .-hb- i joLokkal fel nem rwul.zott 
se 6euközbt;" volt . 

A 6 u.dti.s•bti tigy•k iranyitása és f•lülviz sgálata 1912-től a 
mur omlitett 11;et;osztás szerin\- a a törzshöz beoqztoit szv . t orm- ek 
és póazurnypk- ok utJ!lsl t örtént . 

" kerpk . ulnrenuelt öss•es t is zti peái;- akait és a•&kaezonkint 
2- 3 órsöt - utóbbiakat 6 óra tartamára- éven\ti &gyszer a.e 1élte rneb, 

s ue1..nit,j nelyettese és ueosztott töh- Je is , ae azok már a szn; 
e,,,yw.,sMö< til met;oa"táaával . 

" kerpsut;- ok személyi ügyekben a Honvédelmi liiniszternuk /lt .1 • ./ 
kozb- i ÓP anyal.li üt;) ,kbM p ui g a Belüeymin;szternek /B . i. ./ voltak 
ahü ndolve ,uól a C8Ó- Sétí Ütiyeket 1-1 miaisztér1umbuli osl\tál:i in
t <lz te , ~•l)Ok vezetóJ• 1-1 csó . e zEede• volt ,kik mellé megielelo ti"z
h é 0 alti,zti sze mé lyzet volt beo •i ztva. 11 B •• - bon b guzdászati 
tebnuuket a war ewlitott számtanácsosok és fótWlácsosok véger. ték . 

i. ii . !. . és B. li .-beli osztálpeze löknek ezemlo JOg„k ntil'l volt . 
A ''.,"6 yar Szent Korona Or" ~~uinoz thrtvzó Cs„núórsétí i'olüeyelö

J•.!! eln.vu~é" ul11tt 190«- ben lóteoitet t Csu . Fttlüweloaég- a """"'"..ra 
kHlÚOh kül\Jll 8ZurviJ11,táLOZV!l.llJOk SZtrÍnÍ- eey koibe iktatott •zerv 
voll a k11rp8%0k ós u 1: . 1 . között . A ielütíJelö a testüle t !il10mb1l)U
oól B6tlllllb~Ó altubornagyitbk.i nJlye"ese tbk . ezruO.es , btiosztott törzs 
tiszt.e- kit unoribhll ".1ulu usnuk" neve..tek - ezde ., •etéuUsztJe pé 

aill 11lezus . /or· BQ/ volt , dtt 11zekeu kívül a folilt>,Yeló cellé - i.ey 
"'"&:t•r ,mint hunti.t vonulon- ;u személyi 1'ura11cHórü•zt is volt bt 
os~tvo.,kik közül b.Z ui .uoi a kiaaoi..t reitur;lt;tek i101·v•.'l. uyt'1vre vuló 
l e1oruitt1sti.t vé„ezte , a Te.rsor•zaLokbbll t>1J"to t t szemlék 11lkdmaval 
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peUii, a tvlmiics sze.reptíi tölto' te ba , Jtz Ui,yéHú teenuók , lvéi;
zé"oile 1 llb . volt oaa booszna . 

11 iclür,;,bló ül.hua<1< "uJrészt a. Lrü~•ti!JarancHnok&"t,Ok .U.t.U 
muköuésénbk IeLt,Jelde , másrészt >12 e,;uRz lestület "W"é{;cs 
mükö~esének és h.tona.i szöllenének a \nzlo•lt11s& volt.a fHlügye-
16 ,helyel••se és uul>1tusa BhJIÍ.t s 2em~ lyliloe né2ve a · . i. .-nek 
kvzve üenül , de ai általuk-ill" tve a .1.elütiye lösét;,mi1ot olyli!l 
aHa.1.-~et,Zb t s2ol1>t1l11ti tél!)Í<e<lébek >ekii.1.e .~0011 w r a 11 • • 
csósép oszt..ly" ut;an voltak lill!"ik al!il·eudclve , 

" elü15;„lö "" 6t>J0R k"rula teht - li krplc-nlil duli tei.t .rc1.d
s2er szerint- 1<.lab 3 oivente szemlliltü mug , az 1at„la valai.e ly 
ávo•n met,nem R2„mlélt kei'tile ,eke t azonlJ1111 - bt,ymlis közti 01e1.:onz
t„ss1il - helyethsa és adlatusa szemléhék w•t:• 

in i eme .r,etéeünkból kiveuetó , <bstületünk ős i al1ips•erve 
z1.tu- tMttly a llaus~rtst, , iliei.ve honv 1uRét) s~ta·veitJ1.étul minuös~~e 

csM a Z>1BÚó1ilJ - m,.kweLl"leló szorv JCihbfSY""áliai különuö•ótt 
- eL_yréRzt i gen et;yszerü ,más.részt mi nden tulinérttt&zéstól ,entes 
volt . S m.ivel a tí.)'akorl"ti élc bon mind•t; " l„,_,ei..ys zorüb 1, uol ... ok 
valr.ak oo a let,jOU IJ!ill , ws~üleLnk ka1.0nbi szervez"n"éué ből i ~ 

erc<ló hunovéhez a sze.rv~zéenek eza zökkené sllientes müköuést 
b1ztos.1.tó kitünósét,e is lényer,esen nozzájarult . 

· inuezt poai t> kiet.észi•ette még hZ e5ész vonalon fer~1allot t 

let,1lbt.J'OOb tlik11réko•·sú.g , 1Le ly töouek kö>.ö t 1<boan is metJ1y1há
n"lt , noi..y a .renus•ureNn ct t létsztÍiil nem csak azössze\.es léts~ám
ra , uane11> ezen oolül az •t;J•• •iszti és altiszti rendfokoza i.okra 
is lllot;volt áliaJ;ltVb , lllelyttke t tullépni - holott akkor boldo1; és 
i;,u•uag i111w01"tíJ".rorszlit, voltunk -se1111lil kórülmépjek közöi.t seir. 
voli. szaba<l . 

-0-0-0-0-

bud.1.5 a Testületünk szervezatét , az egyes sze.rvok taladatait 
t lirt,) 11ltuk . 
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A liilGYAR KIHi\LYl csr: i!\,l!Sr.G Eru,„,/1E 

A IDl•t;.Y•<r ceenuóreét; francia mintara sze. ve~~tl. kö~b1ztonRat,i 
te•tille• volt ,Lelynok erdete a kövutkezó : 

ht1poleo11 ira.ncia császár ldOO- ban il&J.,í&liál!áil hadsorei;ével 
átkelt az Alpokon , megnódi otta Lombard1át , ott mut;át küii.lyá koro
nt1ztatta és Lombard1a részóre francia mini.ára 180'..>- bon ec,y zsandál: 
ezreuet szervezett . 

lia}'oluon b..kásb ..tán a bécRi kont;nsszus 181?- ben Lombardiat 
vieoza aut„ Auez.rianak ,„ól a miir tíz éve müködtisben lovó és jól 
bevált zsandár ezreuet Au•ztria továbura is megtbrtotta , csak a 
nevét és szolt;.Uati nyelvét cser lte át né~etre . 

Szorencsétllln kimone telü 1848- 49- ee ezabadsa1;harc utan ,amikor 
í'erencz József cRászár a birodalom részére folállitotta a l•andar
sái;ot , a lombll.I'uiai ez~euot xaaxixililliaxMa~xaxi1UJUO~iaxiaiiaxJUtxx 
teki1.iette minthilak . Az oeztrak zsandar ezredek ielallitására vo
ni„kozó oizoheat,i t11ri,yal1tsoknal a loaibarditli z~11udár zreu1>a
rw1csuoka , v11W' a J<ak uelyetiese szakértőként lll"nuit; jelen volt , 
sot a csusz>iri zaar1d1t1H>ig elaö kiképzését iR lombara Ua•tek é• 
ti zt1.el)t1hesek irW1ynották . It>Y ezen kiképzésen korusztül a 
napóleoni eszaia Jüdélybe is elJutott ,hol l&?O- utm állították íel 
uz osztrák zsana!II" ezredet . 

"" lo67- es kiei,;ezés után l 'erencz József a lilat.y11rors z"r.on 
aiüköuó öt z~and>Ír eznaat 1867 aiarcius 23- >in , rendellitével .lolosz
latta ut,yW1 , d& 11z erdélyi zsand>ira>igot német szolgalati nyelvé
vel és 11 oécai alárenueltségével tovlibbr1t is mec.uhgyta . 

;, wa..,yt11· ors<at,L)'Uléa töubszöri kéré ,·é re az erdtíl i zsw1dár 
ezroa 1876 o.arc"us ;;7- vol a mag.1ar klr . belüt;., és honvéuslemi 
Qlr.iS• ter al!irehuo ltséi.be 1.eriilt , a h!Vai...lon nyelv a t'.Y"r lett 
és 111.vét "l>rdélyi CRenuór•áB"- re v1Hto.tt1t(>ik iit . 

z bruélyi Ceenaórség parancsnoka Török Yerenc ezredes lett . 
Török U(Sy"11iS 1B:/l- t61 18b9- it; az osztrák Z8WlU!irRUl)liil RZolgalt 
U.!1JO " m.kir . 24 . h!ll'OWR~éki HOllVéd gyblot,z>iszló!ilj parwlCHllOka 
lüii és i1111en került 11z brclályi Cser u6rRág élüe • 

•. il<or ltlbl- beu 11 m.kir . ceencJórséi;llt éru"lyi mii. dl'a ~e„sz"rvez
t ók , Tvrok Yercucet b1zták m•& a csenu~rkurülctek i"lállitus11val , 
aki az „rdtilyben szolt;"16 cHeuuór ti sz eket és tisztHel, e' tase-
ke t hasznlilt11 iel az elso waw..rornzat,i cseudúrök kiKépzéaére . 
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l5y a nh~olooni eszme a lo~bhraiai és ORztrbk Z•&iúw:•aLon keresz~ 
tül „raélybu is elkerült , uól azt késobb az r. rtlélyi Csunu6n ét, is 
átvet.ta , é s i i>J' TöriJk Fe r enc set,iHét;evel a m. kir . Csend0r•ét)lez is 
elJulo t . 

a lú<KAS'i'OL.i..AS KAL.oU' 

Amikor a cs.és kir . Zsandlirsátot Felix Scllwarzenueri; mi ni•ztur
elnöbéLe alatt Bacu Sauuor bu l ügyuw.iszte r és Kai:ipen Janos ZRu!lt!lil 
ielüt,ye ló 1849- :>0-ben mel$szorvazte ,e&J' ne1$YeB , cHuc•brui véi;z1Jdó , 
fénye• sisakot nnaszet·bsitett BZWllukra. /:franc Neubauer ,Die 
(,endarmerie in sterre.ch 1849-1924 Graz ,Aus tria:StRiornarkische 
Landesdruckerei ,192, , 46 oldal.:/ 

Ez a sisak telJ" ''"n katonai jellbgü volt, ami nem iR volt cél
nerü mert "" iényló Risakos lovas zeanúarok a pusztákon met;Jden
ve nbppal me•s~iról eliJes..:te t ,ék a betyarokat .• " /: lióman Ml.in t 
és S•ckfü G)ula , • .a11.>yar törtéi.el lluüaJAIS t :u . n . ,.r,1, d . V . kö t et , 44c. olu:ai 

~z osztrak liberálie part nyomusara 1860-bon a Zsanuarsag kato
nai J•ll•gét eróeen l"csökkentették éR ezroueinek R.:amat tu.enki
lencról i1•re szlillitotiák 111 . ~zen atscervezéskor renuszJr11site,ték 
a szolt;nlatbh!\ lévő zswiuli.lok rés•lire a katonar sisak ly„tt a 
polc, .. riusabo kaklis tollas kalapot. /:Neubauer , op . cit,, '.;6 . oldal. :/ 

„1Kor 1"67-ben hZ osztrák tslilldár eueduke t llat;yhrorsZliLOn fe l
oszlatták az er úélyi 10 . Zsandár ezred kakastollas kala~Javal ée 
német szo.li;;álati nyelvé vel tuTé.obra is n~lyén maraut. 

,„, erdélyi l.sanuareired 1867 majus 1-éve l t11lJe"en kivál. t a 
cs . és kir. közösuadü0 yminiszter rennliatósága aló l és a m.kir . bel
ti"y és nonvédelwi miniRzler aláron„111 .sét,ébe kerüli. .httól kezuve 
a Z%.noarezrttd nu ve m. kir . „n!élyi Cseni;ór•ég , szo1c;álati nyelve 
peui 0 a mat;;ar lett , de tolr~s khla~Ját •ovaobra is mttt;tartotia , 
w111; re a t;rnuat uelyébe a maID'ar lillam cinerét tHttét./ :aeszly 
Lór11J.t. , 1< w. ki r . ~reuuörséts 'lurténe ta ;lludape" t :Honvédd11w SaJ tóválla
lbt h1 . Kiadlisa , 19~0.24.olual.:/ 

1~8H IS3c~u!Íd aztán" m . ~ir~Cscnau1ség h,kaku•toi~ns k~lapot . 
" cRenw.rsee. oltozot1 szaual) ""t" t..r!>.. iuasa 

rnlyt ,Szün-.e Béla akkon uonvéuelmi mi1.iszte r ,et;y nyhklis "'"war 
ewber ,úi halblaig uonl\a a iai<t;yar na<li·ágoi s a aoRFZuszáru csiz
wlit , seLugy sem akart mH~uarhtkozni a"néwet" tollaskalbpval s va
la.ü csliru kalt11-ot , árvalany liBJJal kivi.int voln„ i>u1,c,•11i. :.kkor 
Török laLornok H0~11tctt "GY szól<alykalayot és "5Y oljhll tollbokré
t át, 



l tl . 
1unüycnt a .1.dviuóken mó1,, a is l!ordw1ak a parha•tlot;énJ"K . r.,.el 
a 01zonJ1tékk!il elvolt u"n •ve t. kwrn~ to luis kult>p soraa. 11oó1.1:1 llOk 

k1"erl~t t ör tént a tuzol•ó aisakkal , uiHzea rtun aui aisako~knl sto. 
ielcsor élni , de a kulrns tol .-indig diadaluu,ekodott . /: Dr . trs~ly 
Lóránt , J< m. kir . C•e11órsé1,, Utt0r 6i, füdbpo!R t : Bud11p Ati lürlap 
hyon.UaJb , l9t:b , 9-lű . ol úalak . :/ 

J\ ThlAltvN 1 1JJVSz.A1. r:s t1LSC: lhKlfüL St.úLu l""li'"· Li.KJ>Z.f.S . 
J\ kat onailat; meclJiye r t , de 11h1toraoe bel aó bo<nlasztaaok oi i.t t mot,is 

olvasztott l.elaó vil u;)11iborut küvetö met.s"lillli•ok, m„Jd „;.. "ulyos 
.L ltóteleht i s r"'1k k,;nyszerHú , 1920- as Junius 4- én aláirt trinnoi,· 
i békedi k tlAun , a tovbooiak ban uj , s az 1881-1918 kö,ött i kors•ak
mtl 8ok:..1.i nel!ezuob l el buutok el é állHot tálc a wintien Jelcnaéi.;ru 
le1..érzékenyeooen r eai,iiló küzbntonsatil szolüáli.tot tuljesitó , s a 
hazu Rorsával el válas zl111üa tlanul ös•zeforrt 1as tültitünk„t . 

11a•iillk l Oúú éves t „rületének d3 r észé t é• a lu.óaRat,nak több 
„in t .1.elét , a• ott le vő ueéJJitet tségukke l ,kulturiutézm1ii.y•l<J<el, u 
""t..)tiköt boritó llati.lmas eruösé(:.e.J<el, al azok raéhúiJen l • vó i;i."<i>•& 
asvnn,k incsahel , a Bácska és Biillat aran;iic<.luszaival et,yilt t mi t1U 
e l veo" t ctlu . rt K,u-pá ok koa.orui, a ~unu al só folyása , a ~r Vb -
táJJsois •at>i vi szOll.) l atbw1 a Száva- és a LuJLa által alkotott ter
me~z" toe i.„tara1 e1,,y•Üenei;y ponton saw a:ar i.d tak wet; , uane.n uzokat 
mJ.rden ir>i.nyban nyil t és 1\usztria kivételével mi ndtinütl el1enséijl'S 
uutarok váltottak ;.el . A me1..waradt kiR 01Pzai; l akóRsa6 a a motí••Jillt 
t „r ih tokról történt tömtttí•s átkultu,és rolytnn meteürüsödö t t ,az 
oro~•orszat,bó l 1919 t1>VaRzáz1 137 nap t nrtnmár a becsampész„ tt és 
t>éjJilni< lulkiséi;étöl oly w.i.yira távolfilló , romboló irá11yxatu bolee
vi ou.us perli t, namcsbk poli tikhilai; , i.nnem t;azduR<lt;ilu„ rnóg a 4 és 
1/4 év i „ t11rtó lmoorunal is sul yo"aub karoklit okoY.ott .1.ely körül
mények 11 kö zlnztuns11t,i vi szoHyokat mind elünytelonül eri:.t~tték és 
Ob.LOJ.) .?Oltiik . 

!.in<leztt<an kiVÜl az emlittit t bókeuH •aturn csuK 3)~í;lu ión:, i h11d
soru1;et eu6eaél1ezett , m111t1k i oly tan katona.L J"l.1.e„ü '!'es t ült l iink 
l e ts„ua.a éa su1ya l énye1..a"n ~·tt!)lÜ Vakeuat t u1;.nn , de az ez.e l J tirÓ 
i okozo ttaub ka tonai ki képzés u ... jabb íelbuatokbt ·aleHto. t 11z el ső

sorban közuizconsu&i szolualat ialj~ai~KaixxaJU!a~Mxm»l<Jlx ellatása
ra i.iv&tot t 'fos t ülatünlmek . 
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t.uoe11 liZ iu6•z1ikba11 'i'•stületünk alhpszerv<>zetéoon , Pzoli)uat 
telJ~AittiRi 1e11szorébe11 és ezekkel ös•zllflit.t.Ö Bt.Jébb Vi•wuyaiban 
- épJ.>•n oze-nek alt1pJab11u történt kitünó i:tllépi\eitség6 wl1tw1-
l é11jet,c• változaeok ne '" történtttk,a konzerü követol tiny lmek llie15-
1eluló iejlóués viezont aru11ü inkább ulö.é.rbe került . „z eridit,i 
l 8bl- 191B küzötli korezlik r a vou„tkozó -i 0 we rLeiést61 • l téró lé1,,e„
teleneou változésokt1i ,val11Wint a történt korszerü ieJlóuéseket az 
~laO vib..K ban lobielJUk ös~zb : 

1 9~ú- ua11 - az lll<kori lero~lot\. IS""uas11t,i é' kö~~ioton•kt.i viszo
n okra Vbló tekinte ' tel- 1Ui Hu11n kvz.igt.•(lhhíei Jliráfl s:>ékl ol yén a 
r ép ezlikuezvt:rh11c•110Jmhk w•t,• "1•16 ue i dú 10hhW1ht,J , Vfi&J HZázudos 
p!irMcsnoks"L" ala;t - u r élJi jur'1soru1ú „te r uel,eLleAkbn rnló be
oszttistÍval-J aras i csenuór p11r'1llcsnoksát,ot ,minueu vérmei;yo szókhelyéi 
ped11;, a ré„1 s•arr1ypu«aucsno1Ca1i.,Uak r.•1>ielol6 , do ürr.aLY , V"G:f blbz
reues paranc"nokságli álatt álló sei;éUisitiel i s ell„tott ·far1nei;yei 
csendőr p11r'1llcsnoksát.ot álliLo.tak fel ,welyaek siékhel tin ÓA azok 
al!irenu„li.Hét;eben - J.Okent k.iképzési , de .caruatblmi célokból is- a 
rét>" tlillOHz tályoknak we1;;ololő C'e11uű.r iakolákat lHesitottek , w,ól 
1 sz as . J11irh!lcsnoksát,t• a l al t , allill t UR tis" tek as sei..Juoktatúk 1Je-
u% ia ,·aval a vrli .csenaórök kixéptése .cl) t.ú„_llll e~t.or a j>Ól-

siorr., -""' b.llCsnokPnt,uk 1i.6t,s~C.J1te '&sóvol 1 g. • Ö\; • ..:onökség" ai11t' 
es a n~t;i szv , türzqórmc~ 1. t:$rttk beosztd.Suv<Sl ei vwlllttQ'UJ.. csc:uuvr
J.;ürw1csnok~~oknak alárer.util t lra~Ü1tS1tGi u.1. 'Jr.ThLLt\.rl alli 1.ot iak lel , 
a ll. rüiet; p1>rb.llcA11oic"""oknél levő s~W.vt vú eéteO:et pedi t, 1 „. töti. 
1önökae1):t alatt TUrtüSUitÍ.~u.n/;.ttlrl 1...iVA'.l1wúh~A alakitutták rl t . 

U~yb.llcslik 1920- bun Buuapesten 1-1 ezredes parancsnuksáda alt1tt 
- ke r üie u parnncsnokeat,okkal a•onos J8•le 6 uul Js 1'láre11ueltsét,"el 
-1-1 lillanuó J•l•et,rü rn•ti tb.lliolylilll p11rw1csnoks1iuo L, val„mint 
~"'" .i.YL..iT Su„u\BSZ,u é" Íi.J1Ui..."1lYl BltAJ;';<;,;wT á;.lito"ak iel. 

„z urs,„rhllcsnokkEip,;és el inte Osidyas••onyfhll ,u.aJd b27- t61 
a~ eivee•iLett na„yvari•<li pót111sár" S•o"1Lat11elye11 épí tet t őrspa

rancsnok képzó i skolaoh!I t ön én t. 
Jl s.turvb~ésntik ez tl mÓUJl:l öionuH.n ö Jö.I1.1.F i éR vúnaue„li i cst:1ndór 

paruncRnoksGuokra n~4-ve m:tm m.iw.Aen iuk1111.u1.Ut:n 'fdlt tm . ,\l-Ok 1. 1.;,Iii
le '" uu h!lis telJdSfü1 a ~olt,a.ri küziut1•t,1<t1isi ... „tw-okhoz .Ükliln;ai
kouuti , ami azonoan - külouOsen Ja.Casi ""V1 SJ.VH.)'ln1.Lb.n- uz allirt:.z1u.1.lt 
örsúk &lw1y\lilansuba.uoz , sót sok CFetuen a~uk tul kttvés ~zái.:1w,oz vt 
ze t~ 'L /: lt,y .r l. a kos•ei,i .ixx J áráPpu1·w,csnoknlik cshl< 1 ör·ee vol ti 
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polgári uangzasu elnevezésük vctlig azt a latszatott kult„tte, Qint
ha azok a uelyi kör.ii,ll.Z(,btasi hatóságoknak /:fóezolgabiró , alisp11n/ 
lila lettek volna re1.irnlve . lijj' 192:>-ben a Jarási c•cnuór perancs
noksti.Lok nebyobb és és a varLegyei cRendór parancsnoksáLok kisebb 
mérvü öeszevonesavsl a szerv„zés erouwti rtindje lilltai lltilyre , de 
az timlitett mat,usaoo r~ndiokozatu parwmsnokok mellett azzsl az 
elnevezésbtili különbséi;ekkel ,hoi;y a réi;i ;are.sórmestertiket 
"SZAKaS:61:'11nAhCSJ.OlíNAK" , a rét;i szakasz parancsnokokat "Slaic. YPR
;lAJ1rSiiOK1.iú{" , a ré1;i szar11ypar11Dcsnoksti.t;ot pedit; "OS„T.J.YuAAl•CS
J.O!í~„„~AK" nevezték el ,ig) a vezeté•nek ez "mó Ja és ewes 1-i-.ra-

1w1csnokok hataskőre - kerti utig ,illetve ezredi k értatten- QOst 
már telJesen azono R volt a llonvéuség szervezetével . 

A kerületi parancsnoksa1;okntil - orvos és naduirak oeosztáse.n 
valamini a sei,üatisztség létszámának owelésén kiVtil-váliozás nem 
tönént . t;zek •zélrnel)e - a hovéd vec;yesdandlir parunc•noketii,okkal 
ei;Jezuen é" eorcfü,djük szerinti AZ · ozli•sal- Bucapes t ,Székestellür 
vár , Szomuail!ely , Pécs , Sze5ed , !Jebrecen és ~iskolc voltak , melyek
uoz a Felviuéki e-.vnak ez 193!l november 2- iki 1. bécei döntéssel 
tort m visszac•atolása után KasRa , c,ajd f.Rzakerdél;nek az 194U . 
auLus.tus 50-iki 2.bécsi döntésse l történt visszac"atollisa után 
Kulozsrnr és loibrosvlisárllely Járultak . 

ii mai;-.sabb azarvekwll - létBzti.me elésen kívül- vti.l toz-.s nem tör
téni. 

~.obeu az iuóezak 8Jl bbkövetkezett korszerü fejlónée azo11ban 
18dl óta c1u1.Uló alapszervezet mellé már kor"zerü szervek lotezé
eát is megkivanta . a mtit)<iseobedett ország aürü vasuti halózata , 
kö.uLi közlekedési eszközök szaporouáea , lé&i jaratok oeullitaaa , 
111Lelektu&.lis és ~oli tikai büncselekmtinyek emelkuc!ése e bünözók 
n.üköoési és menekülési területét - l'IÍGeoo; inkeno uol)i Jellctk,el 
s~ecutm- met,1U•G)Oboitotta . Sztiksét,essé vált telmt oly 11.) 0lllOZÓ szer
v•k létcsitésa , m~lyok nai,yobo teruleten, - sót ielaubrokon központi
ltJ.t,- encelkezntik llirs zolgti.lattal és ~ttekintéaael , a welyek ieg
Jal -uz órskörle••kben ismeretlen voltuk ; ol,t811- azükaé 6 esetén 
pol5Mi ru.lltJ.b1m '" llllik<idlle tnek . a rá<i1ó fejlóüése a bünüt;yi kör6-
zé•ek , ~urw1csok és JelcntúRek byors közvetitéeére volt alkalma• , 
1gy i, lllrtAOO szervek , a közutl és léiji forgtilo 01egnövek ,dése 
peúi i; Jíu„L.:.Illi!JJ;SI s zervek létesitéséi·e vezet<itt . JJe mui:,nj'llvw1ult 
a .cor• "e rüsités oly J,ely1 v;stonylatban is,mint n:r 1tro11 a balatoni 
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fürdós•ol&ál1<t ,melynek mib•nlétét ,elózöl•t. lllár ifü., net tük . 
AZ említett 3-1<s irillly~at feJlóaés ,-~egieleló elóké•zületek 

után - t an, l ege•en 1930-ban vette kezuetét a kerületek széklielye
in feliillitott nyomozó alosztályok milköc!ésbe l ápé•é•ei:, amit a 
ktlsóuoi évek soriJ.11 niradó é~ közlek cué ei órsök , m"Jtl undezek iel
sóob parancsnokslit,ai követtek . i.ely korszerü rejlódé•nek a 30- as 
évek 1ol;iwnán bdkövetkeze t , de a ~erulet vi•sz1>csatolások ut>111 
kibóvült véLsú eredménye a~ alaobi volt: 

KO~t-LJ.Tl NY01 ?.utAflCS!iOKSAG Budapest: Jullege áR aláronuelt -
sé5e a kerületi par hllcsnoksá0 okkal azonos . raranc•noka :dzreaes , 
Lel,ettese : alezreaes , ulár•nuel t s.erveinek élén ,-11zok Jeliec,ének 
meG1elelően , törzstisztek , il1etve százaaosok ,allottt<k , beosz\ott 
alantas tisztekkel. Tat,ozódasa : uelybun levő t órzR , hiirközpont, 
i0.rzsblosztlil.y ,nyomozó tansztizlid , vasuti azarny ,11ir„dó osztW.y ée a 
kHüleiuk •zékhelyén levó 10 n owozó aloszilil.y . 1< vi.suti szarnynuk 
11 nlitjobo vasuii góz;>onton elhel yezett 11 ó.rse volt . 

rtli'úwv üSdiK1Yt1uWiCS110J\SAG Bud»jJOst :A fenti k,ZJ!Onti nJomozó 
p&.runcAnoks"ü hlurenubl tséGében . Paranc•noka 6rnat,.Y ,'1„c,ozódása : 
uelyue11 levó müszaxi i.lo•ztály , és l azarny , melynek a kerülc tek 
AZ»kne lyern és U111,;varon tllllelyezeit 11 Liradó őrse volt . 

K~Mr-<JJ>T l KOzu;KEDii:Sl .1:-J,JW;rShOKSAG lludapea t . Jellei;e é• „urentle 
séta a kerületi pHruncanok•huOkkal aionos . tarancsnoka ezrede• .?auo· 
zóu&.sa llelyueu levő müs•aki "1.osztá.ly éP. repülőtéri szárny , iuelynek 
19 re;iülótéri órse volt , továbbá Buuapesten ,Komáro ban ,Unt;,váron óR 
oosen elr.1el, ezet t 4 szárny , melyeknek ös szesen 24 közlekellé•i örsil.k 
voh . 

" i.. . kir . csendór közlekeaá•i é• 1liradó oazi;a.iy keretein belül 
1942.aprilis l - én megalukult>..k az ui;yne vezutt Vl~l nSÖK. Met)cuzdó~ö 

liZ u1;ynevezett vizi 1>UfolyliW UJpi;s t en , a foly!lJ!loi laktanyáb!lll , 5- 4 
tisz t és 27 legénységi állományu csendőr részvételével~ vizicaő . 
tW!folywnra - n11.i;yobu részben- elókópze L Lségi~el /ut1>sz , folywn6r , 
uirudós,közl~keuési/ és let;,alabb 3 évi csonuórRéLi szolgalattal 
rena~lkezó cs~nu6rt vezénieltek . 

"" elóaaók /oktatói/ rés•llen "m.kir . kere•keu6lmi éR küúek.c.és 
ügyi ww1sztóiium haJÓZIÍRi os•tálylillak tisztvi"elői ,a m. kir . fol,a 
órsug tisZtJeiböl tls ti~ztu•ljc <teae1ból , val>1mint a m. ki.r.coum1ör-
1ó8el~el•ku~ólie~Sk~lrhC1Ó o•ztályának tis~ijuből és ti•ziLely .t
t ~se iból k~1ültek ki. 
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" kiképzés föhc. kiBilajó 6~0 r~t;ieztHto1u11iig/ vezető i és mo 

torkuzolu i jogositvti.ny elnyerésének alk• lmaztisli.r&. i rWlyult . t.1u.ek 
~lwél~ti része e nemzetközi ós általllnos UuJózlisi szaoálj·okat és 
ren . elkezé eket t„rt~.lmazó "llaJózit.s i és neuuóri Szaoályok"/lt . rt . Sz . t 
ciinü könyv szurint történt , mi g gyakorl1Hi r észe a Dunlin ,kés6bb a 
Balatonon evezős , vitorltis é motoros cPóm.kor.k>il , olyamór és cső . 

tisztek vezetésével. A kiképzés anyagálloz tartozott még: tt»Jóépités 
tilt~lános ismerete ,uirauás / r titlió,t»vbe szél ó és .áviró forgblom/ 
"Viziutasitás" /V . i. u. t ./ amely a területi illetösét,i,el, a vizhez 
t11rtozó épületek ,épit1né11yek és szerkeze>ek i si>. rtete téeével,vala
mlnt a vizbőlmenté~se l , és .U.tal ában a Vizicsendór szolgtilat i 1"l
au11taivel io, lalkozott . J::zvken kivül a halász és va<lásztörvények 
alo.i-O'• ismerete. 

A ktHhónapos tanfolyam után a tw1 olyHmon részt vett csenúóriik 
" 1 UJ vezetői és i.otorkezel ói ~ ogositvti.n t" nyertek , melyet azonban 
nem 1'ézb11s1 Lettek ki , uanem a m. ki r . cssnúőr közluktoési ée Jliradó 
osztal)p11rauc8noksat;on őrizték met;. 

J\Z el Ró vizicsen<lőr őre / : nem fürdő különitlllény/ 1942. JWlius 
l - én kezut• meg a szolgalatot ,mint olyan 8L,Yelóre a Baletoni liajó
zási n . T .-tol bérult ké\ motoros lluJÓn .Az őrs laktan)a Sióiokon , 
az>1Dor~ssy u on volt . liáteó kapuja a Sió csdtornu rakp11rtJára nyílt , 
meiy n1.kpörtnak a közvet111n kapu ttlótLi része a vüiórs llaJóinak 
kikötésére is szol0 alt . 

"" első nyar eltelte utan,az óra t agjai, ei;y- egy Lónapi vezény
l ésse l a Böllon körüli teliileti órnökön telJesitet t•k közbizton
sagi szol t,alatot ,ll•lyi éB szelllély i s1neretek nyertlRe ,illelve ki
bövi t ásu •zumpontjaból. 

„ ko votkezó nyár on már a oalatoniüredi llliJÓgyw:bwi készült 
nárom cs1111uórhaJón /Cs11nuór I. ,Csenaór 11. é• Gsenúór III ./ folyt 
le "' szolgalat . ,., ua,ók ;, részből álló , 20 1 eg. Tomw.n al...J.i be10-

011uúképt1sRét,t,8l ;enu11lkezö kisllaJók vol Lak . 
;1z ,;1sG rész a llo.;ó orrabbll lévő llorgon;lánckamru , 
n ;1SUulK: ráuió és háló iülke ,melybe •t>Y ruu1ó udó- v•vó készü

l ék , kéL ickvóphd , 86,Y usztsl és eg ialiszukrény volt boépitve. 
A liJliu.;uJIK : motoriülke etf,Y beépített 6 u11nt,tlres 36 lóerős 

benzir.motonal , munkapo.lldal é" szerszámok1<.al , valamint a niúiót ciü
köúte\ó tclcp•kKel . 

" Nr.GY1'.JJlK : ,, '"oLoriülh lllÖt;ötü , i'.éli 0 n,itott kormw1.ilillás 
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a Járőr l..rtozkoU.lisi llelye utaza" közben . J1.• ittHvó szer..lvény 
iislon nyert el11elyezést a Korm..nykorék , 11 motort.oz tartozó müszurek 
óris és et..,, <8!Jlil6t,é!J - komp11sz. Vihar esetén e rész ne11éz vn;vaany"{,
ilól készüll , rác,o1'bolható ii!u,öw.yel vamente • ituutő volt . 

Al OTúuIK: Uzcwanydg k!illlra .h naJók l .l•zeroléséhez taitozott 
éu e..;y i.orgony ,két ovez6 , aobó és kikötő kötelek , néc,y esókö eny 

kucsm!\kical,mentóövek és et;y haJÓ utlin kötött ,két evezovel elsze
relt u.entőceór.ak" 1slamlnt az elsúsegdynyuj táshoz s•üksée. s noentó
szekrény ,sebtis•li tó és Rebkötözú szerekkel ,ollóval , cs1pesRzel 
éR hómér6vel felszeielve ée •15Y hordágy . 

"hajók legénysége •w járórból /jv . jt./és kezelőkből , ha jóve
zetó ó• motork„zelö , állott . h haJóparhllc•noka mindig 11 járőrvezető 
volt . e1 1> jJtáq;)akhoz v..ló mei;érkezéskor , járór a llaJót elHagyllatja , 
wi6 a kezelők a bevonul>1sig a h>1JÓn t„rto>lkodttik . 

h wáRouik viüórs a sióioki vüiórsból vll.lt ki a ••S""""bfekv6 
rée<ek könnyebuen és "'orsuboan való elérnc téee vé1;;•tt,u. cly 9 
C'en,;őrrel és ew llaJóval 1944. májue 1- ón kezdt• m"t; azolgalatút 

B.1<lill'I0hBO Liütúli • 
.-.tic, e nylir folyumán /1944./ , i..gy a siófoki ,mint a Bali.tonbog

lari vizióreök kie„vb külwotoros csónakokkal is elle•tek látvu. 
„ viz~óraök •zervezése és felszurelése 11zono• volt a töb\,i órs

sökéval ,u•Zhl &. hozzáadusflal ,hogy a viziórsök Járőrei-rdnaszerint
kiato11as téoorisapkaval ,pusku és szurony hül3ütt e1;;y 9 tilll .-res 
pi•ztollyal voltak f , lazerelve . 

Ji,.ró••zol1,al11t: J!. azoli:,ll.lat IÍp)'en ugy , mint a terUieti ,vagy 
ei,yéolo uraökön lehetett rendes , ielsz6litott/felllh1i.<·rll/ vagy szük
sé6ig vezényelt szol1;alat . 

Caend6ri.aJÓll vezényelt szol151l.li.t nét.Y f6s , mit: •g ébb jármüveken 
vaw 1;;yalog vezényelt RZOlt;alat két iös Já.rőrb6l állott . 1< n&.ros 
cs•nuór •zolGulatot &t>J c>enuór látta el , aki a sióioki őrsön az 
u uevezett JH<}iO••zobáuan tartozkouott . J1.z ó 1ulad1st &. volt a 
rauió-éa tavbeszélő iort,blom lebon;,olí tii.sa . 

Vízicsend6rJ>1rór cs&.k a vizzel szoros>..n öe"zefüt,„6 /kaJ," rolutof 
terüle ie .en hü.raótele~eken , ilf..JÓ&llomo.sok ,mólók/törté11t esetekben 
iépnetett 1el , i tlutve Jarm;to.i el , mig wii,cten wa• ~Betbtw t sak 
akkor , na a késeuelem veszéll.)el járt . 

ViLar e Re tén a cs„nuóruaJ ón vezényelt Jarórök rauiókószül tség
ben !i.11 h1k , uielynélio..,va k~i-esek volt"k mim„en a vizen eloiorduló 
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b1üeset szinbelyén 11 l ci;rövit.ebb iuOn belül Ul•t;j•lonni , a ""J bajj.u-
toi.t11ko11 set,iteni./Vi ibúl mentés , elsOset!élynyuJ t11• R tb/ . Ju. egy 
vizib!lle se tet a cse11aőrh11JÓ le51inysé1;e éeúelt ,minúen tovúbbi nél
kül , toljos Reoessét,t;el a nel:,szinru llajózott . l..ú•ok által é~zlclt 
b.U.e 0 eL eseten 11z észleló közvoilen,vat..I közvetlenül a vi?.iorsöt 
ért"sitette ,az őrs a haJót rú ión n;vta és a oalttset •• i nielyének 
közlése m"llet t a járőrt a mentésre ut&si totta . 

" bb.loset szillhelyouek pontosabb leir1111tilsúr11 11z örsön és a 
uaJókon lévő szélessét,i és nosszusat,i vonalakkal 4 né!>) zetkilómé
ter ,/4 kU12/ t .rületro osztoti részletes t érkép szolt,últ . 

" szabad.latús barmilyen korlá~ozúsa esetén /éJ J•li AÖtótsét;, 
köd , vaGy silrü iápor/ a táJ0kozódás tajoló /kompasz/ •ei;itsét,ével 
/v„k1111Józas/ történt.Ez ui;y volt lel1etsó1;es , hogy a meBelőző szol
i;a111tok al„tt , jó látasi viszonyok melle1.t , i;. júrótök ösez•gyüjtüt
ték a t•uept argyak között levó eg;>enes utvonalak ir1<11y110 ... tai t ,melyek 
ról az or•p11rancsnol<sai; kimutatast szerkeFztett . J::zaknek et;J példti-
ny11val az őre és a ilaJók is dvoltak 11HvM. 

l!'üruotele,oken haJóállomasokon és a partok ei;yébb részein és 
szewélynKJÓkon szol1;álatot teljesitó vi zicsend.órJárőrük által köz
vetlen közelükb,,n ésdult bdesetek eeetén , 11, illető Júr6rök vi zb„.i 
mentésre miJ1<1en ott t „lúlilató viZiJármüvet i t,énybe vehet„tt . J<d.ott 
e"etekoon a men(és uszva i s történne ett . 

h viziőreök javuslatúra a Bal11tont érintő JIÍ.rlisok f60.olgabi -
1úi el,ondelték a Balutonon közlekedő össze vüiJarmüvuknek njilvan
tariasbu vételé t,azoknak nyilvúntartdsi sziiwmal vuló ellatása mel
leit . A njilvantartásbWl szerepelt u viziJ1>r111ü allJ!i[;h , é itési- móuj11 
, wéru 1.ei , s11.iu.e ,e setleeiea nevt: és számb . 

ldét; több u„ 0 oilló intézkuc;és álloti kidoli;ozas !llatt , welyek &t;J

részt büncselekméuyek és b11lesetek me~blózését cóloztak , múRrészt 
az elkövetett bünc· elekwények kin;>o~ozását könnyitették , illetve 
biztosi 1.ották volna • 

.ileszéli;etések hangzottak mét, el tovauoi ~izic•endórörsök !eláll~ 
t11sáról a v~lencei tavon és 11 Dwian is . SaJnOR az orosz '18(!SZállas 
mi ait ,du!$aba d.ölt miHoen tervezet . 
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Az ismertetett korszerü szervek lét11sH<iaónuk k11zdthuéu,ez6je , 

szervezóje ee a számukra szóló utasitások kidolgozója , a ké"ő -
biekben vezérőrnagyi rendfukozatott elért PINCt:..OS ZOLTÁN szds . 
volt,kit mi<s muuklik:órökbon i s kiieJt&tt od1<1<dó és fá.r1<c.n1<tatlan 

tevékanyRét;e alapjá.n ,mélt!<ll tekintl1e tünk Testületünk 2-dik 
T011ÖK Fl:.iili!ICüir;K . 

~ triw1oni béke diktát..m hadsareget korl1<tozó , u11 a b11luizton
sá0i ,zervek növelését mei;en.scdó ren~11lk11zé•11i Tes\Ulu\ilnk után
pót.Llisat i•i m11t;v1<ltoztattá.k . lgy a ti. z ti 11ítszám ewelésére 1~2ü-:!1 
ben lú0- L00,1Sl22-ben ~euig '.JO 11ivt1\a• os főtisztet v11ttek á.t a :.oh
véusét; állomanjából ,kiknek naborutviselt voltuk és mli~11saob rend
i0Koz11tuk miatt mur nvm kullet t 1<rról h .• undnniok it;~ próbaHzolc;á
latuknak az ör•ökön töLtött g; bkorlati iúöszbkábilll nem mint ' árór
tacvk,hanem mint azok kisérói é • szoltál1<tuknak mei;iii;yelói szere
peltek . A fiatalaob tisztek késóbbi utánpótlása -ritki< kivét•llel
s1.i11tén u honvéaség hirntásos állományából történt . Az altiszti lét
s•um a náooru utl<lli elsú években szintén kbtonai- sót n1<dviseltek
uól nyert kie 6észitúst ,a késóbbiekban azonban " honvédséu kislét
SZ"'11a miatt ezt mar sok esetben nam katonaviseltek ielvételével é" 
hl.Oknak cs"ndőr 1skolakban történő -xxxld:i.lt - szakkiképzés t mc&
eluzö- 1 évi kuton11i kiképzésével kullett megoldani , 

" b • ti•ztek első utáni-ótlása az •lsó világmi.boru leeazHhiJen ki
tűnt~ te' t t1<rtalllkos tisztj "iból ,a ké•óbb!ekb..n peuii; li Uonvéuséc; 
tarthlékos állományából történt . 

A próuaszolbtilat i deje ti s zteknél és katonavis•lt próbacsend6-
röknél 1, ne1n kütonaviselt prbacsundőröknél pedie 2 év volt . 

A korszerü ÍeJlódés azonban a szakismeretek további bóvitését 
is mecknanta , 8.llli a régi J><nisórm.steri /alü1<dnagyi/ viZR6ak ferni
tartasa mellett , uz órsp„runcsnokképző tan1olylim 10 J ón1<pra való 
ialemelésében , 1<z őrmesteri "1óléptdtés előtt állóknál ~ llónapos 

jv . tliOíolylilnbbll , a gazdászati szakmában tórekvóknél es" korszerű 
nZbrvekhez beosztottaknál különböző idejü szaktliOíol;W!lokbi<n,a 
törzstiszti tanfulyumban és az ezredesi alóléptbtés előtt teendő 
vi•s5ábnn nJ ilvánult meg. 

lhnae.ek lll6jjV&.lósitása ••tületünk 1952- 37 közöhi ielügyelöjé
nek, vitéz Szinay Béla alt!l.bornawnak "nev!iue• flizódik,ki erős 
mai;yar lRJS•ere te tével , b hlidi t1<pasztal1<taival és páratlan púilui;ó
g1ai tuuil.s1<val a kikóp•é"i "•rnvonal1<t minuenütt liZ altlrhetó lee
m&.f>""abb wkra e1ael '" . 



.<b . 

" tisztllúlyett„s i és alUszti rnndwkozatok a 20- 11s évekbun 
- a nonvéasd&tól részoen eltécúek voltak , murt a Mzukt1szvezeiói 
re na1oko zato t viselő c•enuórö,<011 k! vül mét; volt őrmeBter, törzsórmes 
t„r , ióiönsór ester , 3. , 2., és 1 osztalyu tiszt •Bl)eheB ,mely utó 
bí a céi;i ;a.rlisormestornek ielelt "'"ll · A 20- 11a óvek vét,én 11zon-
b&i1 a iótörzsórm„sibri rediokozat met,szüntetéeével a 3 és 2 osz
tálJU tiaztnelyettesi rendfokoz11tok összevonásáTal és az l . osztlilyu 
t1sztnelyettesek ,alnadnagyi eloléptotésével t1 kt!rdés a honvénsét,
i;el et,~ezóen renáezóaott d . ;;„yébként Li..sdl " Szol„. Szablilyzat 
l. néaz . 1.szW!lu ruellEikl„tét , melyet Gömbö• Gyula volt honvlid„lni 
miniszt~r auot. ki , a ranis és rendiokozo Ll>kra von1<tkozólag, val1..:llin 
az uj Allohlanycsoportok telálli tasát . 

A t;azd11~ági ni vatalokba beosztott i;h . tisztuel~" .te"ek ren1oko
z1not viRel tek . 

AZ óltöz•ti cikek ezine s~olt;<Üatbwi , .. onkivül ór uiRzhlln egy
aránt a Knakí volt . A köpbny és zuouony szao>rna és iszlléso t1 J.on
véastlt,t.,el 8 6)"~ett - cs11k a llaJtókan"1< volt kettós-, ae a jnrórók 
szolt,lil><tban pwn1üló • viseli; k . " régi cikkek közül cu, k a szol -
11alt1Lb1.n es aí szbdn vi •til~naö kbl1tp ,a szol&d.l1<ton kívüli vi•elJwtó 
iekete naúrag és s11pka m8laut mot,,áe uiócoi csak a ti•zteknél ,mit, 
az 11l11t1w a11ytól - c•anoórit, már iulaki szinbLu készült . UJ öltózeti 
cikk cs&i<: a t;Ylikorló kivonulásoknlil llúsznalt tabori sapka volt . 
ii1szuen tisztek lov11t,lónadrago t és csümát , alr.t1dnu&,) tól - c•endórig 
peai t; phat&llót és i.z ah1tt nyliri csizmát viseltek . 

Bóroöl kénUl 1elszcrelési t!il(:;yak aüno sarc,lis-barnll volt . 
Te stületünk a ielaaatok vázolt növokedéee és sokoldaltmái;a , s az 

ezekkel Jliró gyors létszwcu~ulés , sót tulmérotezé• ellenlire - de vi
s zont az í uósouu nemzeuék L<11.~omany« rnt és tttp„Rzt„l i-tokt1t atndó 
llb<eléPének ereumén,okón•- 8 tClWlOJlÍ idónzekuwl itt meetudiu Ol'lZ

ni ré„1 u1rnevé\ és cshk u kJz"i~tonsagí szol&!ilt1tn..k éló Török 
lernec - 1 a~ellemét. 

AZ oly ouaaaússul 9égzatt köúbíctonsút,i azolbulat és a bünozók
kel l. l.)taioH órcikös h1<ro ttirhléBZ\.eaen béke íaején iR mugkövetelte 
a .ut,a nósi a„lo•\;aü,r:ielyekuuz az altJmi cs p11sok önialáldo•ó 
b11tor éltJtl:itJutóí 1 • Jö.Cultak • 

.llZ alsó vil11.5uúoor u tulzot áldozutot mé~ ne~ kivánt a Te•<ület -
61 ,mbr t „z arcvon"1oeli > zolt;"l„tra önkéni. J•lonktJ•ukön , s a 1.á

uori re1,uész„ti szolt,"1litot t&lJesitókön kivül ca11k 1916 . aubu""tus 



Yét.i ro1.w1 buiörée•el érinteli erdélyi őrsök harcoltak zauzlóalJba 
ös"zevouva az ell• nsét,t;~l. S nogy az 1919 évi bolseviz1uua utM csak 
16 név került ra -élükön í'~ry úszkár alt„oornagy,a..l<ori relüc.;elón 
kel- a mt.rtirok emléktáblá;ái·a , az kizarólag c•ak wu.ák volt kö 
szölll!e\6 , uogy ez " véres rémuralom csak 137 napit: ta1 to\t . lt>.. a 
i-ar uéthl kosóubre terve~el t naw csenu nrilisra mlil" «•m volt 
rne;ük . 

h tailil"Jarás ó• töiökuuláa utw1 lnzánk 3- dik lei;nat;Yobb nemzeti 
k1;hsztró1áJai uozó 2 . c.ik vilii1),áboru azoni:Jan már minuen ké pzde
t ot 1elü1'.ul6 veszie•ét,ekut oko1.otl , Teat··1aiüuknok , m.lynek t áoori 
re1tuóa zeti szol„r!.lttt ot telJesi t i taejui és a csendőr iskolákból 
„laki tott zás t lóalJai:k az r.szak..Kelot i é• JJtil- Keleti Ká!'jiátoktól 

a liyui,„ti h1<tárokitl . több mint 7 hóna;.on át winm.nütt a lwnvéd"ér.; 
kötelckébon harvoltak "llnztillkra zó11uló , s azt elö•önlö ellunRét. 
eilen,m1kor1s csak Buúavast éH körn3ókén 3000 hő• Br.Jtlil"sunk ál
uozt„ életei Wlll&k véu•lmében . 

'•étsiórtsá„unk e>: r!a.wlktól való els<ak1totts:;t;unk mir.ti a 
veRzteségrOl pontos képet alkotni mét, nem t1.1-.wik , ao scullliként 
sem téva u.ililk ,miu6n „zokat a 10Loly és ii,cer1.o1Hó taborokuwi ,kinzó 
k""1rdko,n és vesztóholyeken elpusz,ultakkal ogyüit l ot;keve•ehb 

67 ;L-koPnák becsüljük . 
Tüs~ülbtünket az orosz s:..uronyok alatt l é treJött ottnoni kor

ww1Jzati nnrJszer 194'.J- ben foloszltttOtin1>.lc uyÜVtÍnitotta , ami &LOJl

ban ismét cs"k BL.fik bi zvnyitéka érték•s•éLének . ~e rt nyilvwiv„ló 
, hot,y ákit a mindenszépot , jót és nemeset megtat,adó , s "" örökér
vényü erkölcsi el vakot iej te tőre álli ió Sátán nem szent , az cs&kis 
t1 sz t•sét,es ó" becsületes lunet. 

- 0 - 0 - 0 -

J u iq •e t: .• zun munkát : az ernigraclós Baj társi Levelekben és 
r.rteRitöicben elóforouló adatoküól és S8Jlit tapt..azthlataim ala;;ján 

álliiot '""' fel. 
Kelt ,Lak• Genován ,1974 . évi mlil"cius llónap 2„- Wl . 

Jet,enyéa Pal 
szkv . tótörzaóeme"ter 
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