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szabás u munkálatok körül szerzett kiváló érdemeiért 1884-ben 
6 Felsége legfelsőbb elísmerésében részesült s még ugyan
ezen évben a közszolgálat terén kifejtett kimagasló tevé-

kenységéért a Ferenc József-rend lovagkeresztjével, mig a 
német császárnak Magyarországon történt időzése alkal
mával a porosz korona-rend kÖl-épkeresztjével tüntettetett ki. 

--_.� ..... -----

A nagyváradi csendőr továbbképző és altiszti iskola. 
Irta: Soltész Imre csendőr főhadnagy. 

Miként a hadsereg a teknika fejlődésével fegyverét az általános ismeretekhez szükséges föld1'(�jzon, történelmen, 
tökéletesbiti és a hardéren szerzett tapasztalatai alapján tel'lnészeltanon, allcotmcín!ltwwn, mé,·tanon, n!lel"tct1ton, szám
tudását fejleszti, úgy csendőrségi intézményünk is a mai tcmon és egészségtanon kivül még a katonai törvényeket és 
modern kor gonosztevőivel szemben állandóan folytatott szabályokat általában, továbbá a büntettekről, vétségekről 
harcához, mint katona csak ugy készülhet elő, ha a kato- és a kihágások minden neméről szóló pol,qúri biinteti.Í tör
nai szabályokban foglaltakon kivül megszerezte a krimi- vén!/eket is tanitják.*) 
nalísztika mindazon ismereteit, melyek a gonosztevők agya- Strassnoff, Voigt, Kecskemét y, továbbá a pokolgépes 
fúrt ravaszságainak leleplezéséhez szükségesek. és cianealis merénylők tettei eléggé bizonyit ják a nyomo-

Ennek - a mai haladó korban nehéz feladatnak zást önállóan vezető járőrvezetők alapos kiképzésének szük
csak szélesebb alapokra fölépített kiképzési rendszer mel- ségességét, miért is a tanítási segédeszközök közé föl kel
lett lehet megfelelni, azért a honvédelmi és belügyminisz- lett venni a daktiloszkópiát (az ujjlenyomatok ismertetését), 
ter urak kölcsönös és bölcs megállapodása alapján létesi- a fényképezést, a lábnyom biztositást, az országban elő-
tették egyelőre próbaképen a nagy- fordult nevezetesebb bünesetek nyo-
váradi csendőr továbbképző és al- mozásánál szerzett tapasztalatok le-
tiszti iskolát, mely az előbb emlitett irását, a jeles kriminalisták irott mun-
ismeretek terjesztésén kivül még ct káit. A szemléltető oktatást elő fogja 
csendő1'ök általános míiveltségének fo- 1110zditani egy létesitendő bünügyi 
kozását is, feladatául tíízte ki, te- muzeum, s a járőrvezetök gyors irás-
kintetbe véve, hogy csendőr legény- beli feljegyzéseit lehetövé fogja tenni 
ségünk nagy része kezdetleges is- a g!l0rsinís tanitása. 
meretel<kel lép a közbiztonság szol- A szellemi foglalkozás mellett 
gálatába. frissitőleg és edzőleg hatnak a na-

Hogy nagyrészben a földmives ponkénti katonai gyakorlatok s a lö-
nép katona viselt egyéneiből kiválo- vésben való képességet fejlesztik az 
gatott legénységünk az intézménynek iskolának erre a célra berendezett 
közel 30 éves multjában oly sok ba- gyutacslövőterén végzett gyakorlatok. 
bért aratott azt a tényleges katonai A jelenlegi próba-év alatt Nagy-
szolgálatban beléje oltott kiváló tu- váradon 120 csendőrt nemes Vámdy 
lajdonságain kivül, főképen a csend- l�'de alezredes parancsnoksága alatt 
örségnél nyert tudásának és kép- 7 főtiszt tanár képezett ki. 
zettségének köszönheti. Az első 4 és 1/2 hónapig tar-

A csendőr legénység eddigi ki- tott tanfolyam záróvizsgája február 
képzése a csendőr kerületeknél tör- 3- án volt. A vizsgabizottság elnöke-
tént, hol a próba csendőröket tiszt ként Ziegle1' Károly cs. és kir. vezér-
felügyelete mellett altisztek, az altiszt őrnagy csendőrségi felügyelő mű-
jelölteket pedig egy oktató-főtiszt és ködött közre. Bizo.ttsági tagokként 
négy altiszt képezte ki. szerepeltek O1(íh Odön alezredes, a 

A próba-csendőrök mintegy ' .  belügyminisztérium, lCörne1' Károly 
négy, az altiszt jelöltek pedig mint- . 

-
. 

VAR�DY EDE, alezredes,
.

. 
.

.
. őrnagy a honvédelmi minisztérium 

egy hat hónapig állottak kiképzés a nagyvaradl csendor továbbképző e� altIsztIIskola csendőrségi osztályának vezetői. 
alatt. parancsnoka. 

A vizsga várakozáson felüli szép 
Az ilyen kiképzésnek azonban az volt a hátránya, sikerrel végződött s ezáltal a tanfolyam létjogosultsága be

hogy a hány kerület, anynyiféleképen történt az oktatás is igazolást nyert, s az iskola véglegesitésének kezdeményezésére 
és a� oktató alantos tiszten kivül, csupán altisztek tanitot- alapul szolgált. A tábornok felügyelő úr szavaival élve az elért 
tak, kik már képzettségük csekélyebb foka miatt sem vol- szép eredmény mindenesetre az iskola parancsnok és a tanári 
tak alkalmasak arra, hogy a szakismereteken kivül által á- kar érdeme. A parancsnok jóakarattal, nemes szivvel, de a 
nos ismeretekre is tanítsák a legénységet; továbbá a köz- mellett vasszigorral vezette a tanfolyamot s a csendőr hall
biztonsági szolgálat tulajdonképeni ellátó i, a járőrvezetök, gatókba és a tanári karba öntött törekvő-szellemmel sike
egyáltalában nem részesültek külön kiképzés ben s igy ezek rült az iskola jövőjét biztositania. A tanári kar legjobb 
csupán az őrsön szerzett tapasztalataikra voltak utalva. tudásával és odaadó törekvésével, oldotta meg feladatát. 

Ezen eddigi kiképzési rendszer a mai kor követel- Az első továbbképző tanfolyam befejeztével ismét 
ményeinek meg nem felel s ezen változtat az ujonnan léte- ujabb 120 főből álló hasonló tanfolyam kezdi meg műkö
sült nagyváradi csendőr továbbképző és altiszti iskola, a dését; 2 -3 ilyen tanfolyam befejezte után pedig egy-egy 
mely külön szakszerü oktatásban részesiti első sorban a altiszti iskolát fognak szervezni, melyben a csendőr altisz
járörvezetőket, akik megszerezvén az ismereteket és az álta- tek magas foku szakképzettséget szereznek, mely képessé 
lános műveltséget, hivatva lesznek a lakósság eddigi teszi majd őket az intézmény hirnevének és tekintélyének 
rokonszenvét fejleszteni s igy a közbiztonsági szolgálat növelésére. 
terén az eddiginél is nagyobb eredményeket felmutatni. A járőrvezetők a tanfolyam elvégzése után, a mint azt fel-
Egy helyen történvén az oktatás az egyöntetüvé is lesz. sőbb helyen vették tervbe, kitüntetésképen őrsvezetői az altiszt-

A továbbképző iskola tanárai kizárólag tapasztalt jelöltek pedig őrmesteri cimet és rendfokozatot nyernek. 
fötisztek lévén, ezek a legmesszebb menő és a legalapo
sabb általános- és szaktudást nyujtják a legénységnek. 

A tanfolyam 4 és fél hónapig tart s ezen idő alatt 
0l Ujból egy gyönyörü példa arra, mily hatalmas népmüvelő munkásságot 

fejtenek ki egyenruhás néptanítóink : kitünő magyar tiszt jeink. (A szerk.) 
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A véglegesités után az iskolát a próba-szolgálatban 
lévő csendőrök és tiszt jelöltek kl képzésének tervbe vett 
bevonásával szélesebb alapokra fektetik s célja lesz annyi 
csendőrt, járőrvezetőt, altisztet és tiszt jelöltet nevelni az in
tézménynek, a mennyire épen szükség van. 

A jelenlegi ideiglenes elhelyezés Nagyvárad város és 
a m. kir. belügyminiszterium áldozatra készségéből egy 
járványkórháznak szánt telepen épült s 5 pavillonszerü épü
letben ·van elhelyezve. 

A honvédelmi kormányzat messze kiható erkölcsi 
támogatása - és a m. kir. belügyi kormányzat rendkivüli, 
- kizárólag az ország la7cósságának é1'rlekeit szolgáló-áldo
zatkészsége s hindi Szabó László belügyminiszteri tanácsos 
fenkölt gondolkozása remélhetővé teszi, hogy a mai ideig
lenes elhelyezést a közeljövőben impozáns palota fogja 
felváltani, hogy annak falai között nevelhessék a közbiz
tonság testben és lélekben egyaránt megbizható fenntartóit. 

. Hadbíró-hadbizio8. 
Folyó évi 2. füzetünk ilyen CÍmü közleményében, . 

mint már százszor tettük, ismét igyekeztünk a magyar 
közönségnek katonai ügyek felől való tájékozatlanságát 
eloszlatni, amikor az ujságok nak - amint hangsúlyoztuk : egy 
ártatlan tévedését helyreigazítottuk s olvasóinkat felhívtuk, 
hogy az ilyen tévedéseket soha se hagyják szó és helyre
igazítás nélkül. 

c) rendfokozatok : 

. Lapunknak egy igen nagyrabecsült, előkelő barátja e 
felszólítás;unkra hívatkozván, helyreigazitó jegyzeteket kül
dött be multkori cikkünkre, melyből idézzük a következő 
sorokat :*) .. 

l 
IV. --

V. -

VI. --

VII. 
--

VIII. ---

IX. --

X. --
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I 
tábornok-főhadbíró 

I 
csoportfőnök I 

tábornok-hadbíró vezérhad biztos 

ezredes·hadbiró I. oszt. főhadbiztos 

alezredes-hadbíró JI. oszt. főhadbiztos 

őrnagy-had biró hadbiztos 
I 

százados-hadbíró alhadbiztos 

főhadnagy-had bíró 

" . . .  ürömmel tapasztaljuk azonban, hogy az utolsó 
években kezdjük egymást mind jobban megérteni, a nagy 
közönség szívesen és jóakaróan kezd ügyeinkkel foglal
kozni és ez a haladás" amelyért· nagy hálával vagyunk, 
nem kis részben éppen ,.A Hadsereg" üdvös és céltuda
tos eljárásának a gyümölcse . ' . . " 

had biró gyakornok, ·iIIetve a hi-

: vatásszerú had biróvá való kikép-

I ' zés végett hadbirói gyakorlatra 
bocsátott egyének. 

" ... A cikkiró kifelejtette az alezredes és tábornok 
hadbiró közé soroló "ezredes-hadbirói"** és a IV. rang
osztályba soroló "táb9rnok jőhadbirói" rencjfokozatokat, a 
IV. rangosztályba sorqló hadbiztossági tisztviselő "csoport-. 

főnök" rendfokozatát .p�dig vezérfőhadbiztosnak nevezi el. 

d) alkalmazás: 

Igen. ajánlatos; )10gy az egyes karok s:z;er��zésére 
vonatkozó oktatólagos előadások kutforrásául' az illető 
"Szervi határozmállyokat" használjuk fel. Ezeken a nyomo-
kon haladva, a hadbírói tisztikar és a hadbiztossági kar 
egymástól. való megkwönböztetésére vonatkozólag egészen 

A tábornok-főhadbíró : a hon
. védelmi miniszterium X. (igaz
ságügyi) csoportjának és egyúttal 
a honvéd had birói tisztikarnak 
főnöke. 

A tábornok-had bíró : jelenleg a hitelesen ál\apíthatju�, 'meg a következőket: honvéd főparancsnokság igazság-
Hadbl'rók:, 0_ " ""H"db" "t··"rli k· .... . '! ,. ,<:", ügyi előadója. Az ezredes had-

; . . a IZ OSO • bírók mint: a) a honvédelmi mi-
. a) Jelle�zes: níszterium 15. a) és 15. b) osz-

(A-2, g. Szervi liat. 1. §.) JA-2, r-a. Szervi hat, 1. §.). tályának vezetője; 

A honvéd hadbírói személyze
tet képezik: 

1) a honvéd hadbírói tisztikar 
és· 

2) a honvéd had bíró . gyakor
nokok, illetve a hivatásszerű had
bíróvá való kiképzés végett hon
véd hadbírói gyakorlatra bocsá
tott egyének. 

Á ;,1z(Jnvéd hadbiztossági kar" 
a in. kit honvédség kötelékében 
kiiJön állOlliány�soportot képező 
honvéd hadbiztóssági tisztvise-
lőkből áll '""\',_ 

b) kiegészités: 

(A-2, g. Szervi Izat. 11. §.) (A.-2, r-a. Szervi lIat. 5. §.) 

A honvéd· hadbirói személyzet 
tényleges állománya kiegészittetik. 
a fegyveres erő egyik részének 
kötelékébe sem . tartozó s oda 
többé be sen/" sorozható végzett 
joglzallgatóknak hadbíró gyakor
nokká való kinevezése és a fegy
veres. erő valamely rés7ének kö
telékébe már amugy is tartozó 
és végzett joghallgatóknak - hiva
tásszerű hadbírókká való kiké
pezés céljából hadbírói gyakor
lat�a bocsájtása által. 

A honvéd - hadbiztossági kar 
kiegészittetik, oly. csapattisztek7 
nek alhadbiztosokká való kine
veiése altal; ; kik a cs. és kir. 
katonai hadbiztossági tanfolya
mot megfelelő eredménynyel vé
gezték. 

(i901. évi 5. R. K.) 

b) a honvéd főtörvényszék 
irodaigazgatója, előadója, ülnöke 
vagy pótelöadója és 

c) valamelyik honvéd kerületi 
parancsnokság igazságügyi elő
adója és a kerületi had biróság 
vezetője vannak alkalmazva, 

A többi had bírók : a) a hon
védelmi miniszterium két igaz
ságügyi osztályában és a honvéd 
főparancsnokságnál a fogalmazási 
szakban; 

bl a kerületi hadbiróságoknál 
mint honvéd vagy csendőrbírók és 

c) a honvéd főtörvényszéknél, 
mint tanácsjegyzök vagy esetleg 
mint előadók, ülnökök és pót
előadók nyernek beosztást. 

A honvéd hadbiztossági kar 
élén a honvédelmi miniszterium 
gazdászati osztályainak főnöke 
áll, ki szervezetszerűleg a tábor
noki vagy a honvéd hadbiztos
sági kar IV. rangosztályába tar
tozik és "a m. kir, honvéd had
biztosság főnöke" cimet viseli. 

A vezérhadbiztosQk és az L 
osztályú főhadbiztosok mint: a) 
a honvédelmi miniszterium 6./ 7., 
8., 9. és költségvetési osztályán'<ik 
vezetője, vagy 

b) valamelyik honvéd kerületi 
parancsnokság szerves részeként 
fennálló és hatósági hatáskörrel 
felruházolt "honvéd kerületi 
hadbiztosság" élén, mint e "hon
véd keriiJet hadbiztossági főnöke" 
vannak alkalmazva. 

A töhbi hadbiztossági tisztvi
selők: a) a honvédelmi minisz
terium öt gazdászati osztályában, 
vagy 

b) a keriileti hadbiztosságok
nál nyernek a fogalmazási szak
ban alkalmazást. 

A hadbiztossági tanfolyamba 
való felvétel feltételei : 6 évi 
tényleges csapattiszti szolgálat, 
igell jó minősités, rendezett allyagi 
viszonyok és sikeres felvételi 
vizsga. A tanfolyam tartama je
lenleg 2 év (jövőre mint a hadi-

. iskoláé 3 év). 
e) öltözet: 

*) A beküldött cikk többi része - jó szivvel biztosit hatj uk erről beküldójét 
- csak a teljesen elfogulatlan ember (nem hadbiró !) irta elsó cikkiink jóakaratú cél
zatának teljes félreismeréséból származhatott. (A szerk.) 

**) Ezért természetesen csak a szedő hibás! (A szerk) 

Dolmány: 

fekete, buzérvörös posztóhajtó
kával. 

sötétzöld, karmazsinvörös bár
sonyhajtókával. 
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