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Török E'erencz táborszernagy, í(jl 

, 
U anekkor válaszolt Szász Károly magán-

, Fr
e is s ebben -az ő meleg humorával tréi%::� e�n�eieg az önkéntes és hirtelen tanszék-

AAerevel ' - ' l' t 1. 'll'] "" Ej nye } .. arl, la, J.logy�n l l ( a 
poésishez az anthmetlka? 

Aranyelfogadó válasza nagy örömet okozott 

a tanári kal' körében s Mentovich azonnal egy 
szíves és áradozó hangú levelet írt hozzá, a 
melyben addig is, mig lakást kaphatnak, Arany t 
és családját magukhoz hivja vendégül. Arany 
azonnal válaszolt s Mentovich levelének ma
gasztaló hangját szokott szerényseggel elhárí· 
totta magától, de a szíves meghivást elfogadta. 

n. Hir.ch N.Ui rnj?n, 
TÖRÖK FERENCZ TÁBORSZERNAGY. 

.. .. , 
TOROl{ FERENCZ TABORSZERNAGY. 

A magyar kir. csendőrség főfelügyelője, Török , 

Ferencz altábornagy, a múlt augusztus hónap
ban, katonai szolgálata 50-ik évének betöltése
kOl' nyugalomba vonúlt, mely alkalomból Ö 

Képes Foly6irnt, XXI\'_ 

Felsége a táborszernagyi czím és IL Lipót-rend 
középkeresztjének adományozásával tüntette ki 
ez érdemekben megőszült hívét. 

Félszázadig működni bármely téren nagy 
!:J lj 
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Török Ferenoz táborszernagy, 

dolog, de különösen számottevő a katonai pá
lyán, mely békés időben is olyan terhes fölada
tok teljesítésével, annyi önmegtagadással és 
annyi erőfeszítéssel jár, a mennyit más közpá
lyákon foglalkozók alig ismemek, Török Fel'encz 
táborszernagyban megvoIt a tehetség is, a becs
vágy is, meg a kitartó törekvés is, hogy pályája 
nehézségeit diadalmasan kibirja, sőt legyőzze, 
Felküzdötte magát a legmagasabb polczra, a 
melyre egy katona eljuthat s a melyen felül 
már csak egy lehető, a győzelmes hadvezér 
állása; és ritka sikerű előhaladása közben az a 
szerencséje is megvoIt, hogy mind a legfőbb 
hadúr megelégedését és kegyeit, mind bajtársai
nak s alárendelt jeinek tiszteletét és szeretetét 
teljes mértékben sikerűlt kivívnia, 

Midőn most e kiváló fél'fiú arczképét lapunk 
olvasóinak bemutat juk, megismertet jük röviden 
élete történetét is, 

Murai és köröstarcsai Török Ferencz a csík
megyei Csík-Szel'edán 1832 január 29-én szü
letett. Szülői a katonai pályára szánván, elei
től kezdve katonai intézetekben nevelkedett. 
1852-ben tiszt lett a cs. és kir. 6. gyalogezred
ben s mint badnagy, főhadnagy és százados a 
cs. és kir. 6. és 34. gyalog- és a 6., 7. és 8. 
csendőr-ezredekben szolgált. Mint százados vett 
részt az 1866-iki osztrák-porosz hadjáratban, 
küzdött Podolnál és Jiöinnél, utóbbi helyen 
sulyosan meg is sebesült. Ezen hadjáratban 
tanúsított vitéz magatartásáél"t a legfelsőbb 
elismerést s még ez évben a közbiztonságnak 
az ország délnyugaii részeiben történt helyre
állítása körűl szerzett érdemeiért a katonai 
érdemkeresztet nyerte. 

A magyal' kir. honvédségnek 1869-ben tödént 
szervezés é nél a közös hadseregből a honvédség
hez átlép vén, igen tevékeny részt vett az első 
szervezés nehéz munkáiban, mely sikeres fára
dozásaiért őrnagygyá léptették elő. Midőn. pedig 
a magyar kormány 1876 május elsején átvette 
a cs. és kir. közös hadügyminisztertől az akkori 
erdélyrészi csendőrséget, - a mely az ország 
területén lR50 óta felállított, de 1867-ben föl
oszlatott csendőrségből egyedűl volt még műkö
désben - ezen testületnek parancsnokává 
Török őmagy neveztetett ki. 

Azon nehéz körűlmények között, a melyek az 
erdélyrészi csendörparancsnokságnál fenforog
tak, - minthogy állományában akkor felette 
sok nem magyar állampolgár is szolgált és a 
német szolgálati nyelv is magyarrá volt átvál
toztatandó, - az ő czéltudatos vezetésének 
minden rázkódtatás nélkül sikerült elémie azt 
az eredményt, hogy e parancsnokság úgy veze
tésében, mint személyzetét illetőleg is teljesen 
magyarrá alakult át, s az intézmény oly kitünően' 
működött, hogy midőn a 70-es években az 

anyaországban a közbiztonsági állapotokban 
beállott visszásságok miatt az akkori kormány 
kezdeményezésére a csendőrségi intézménynek 
az ország többi részére való kiterjesztése is 
elhatároztatott, s e czélból a közbiztonsági 
szolgálat szervezéséről szóló 1881. évi III-ik 
t.-cz. megalkottatott: az erdélyrészi csendőr
parancsnokságnál Török ezredes által előkészí
tett megszállás kiterjesztése az ő vezénylete alatt 
1882-ben a szegedi csendőr-kerület területére, 
innen folytatólag - szintén az ő vezénylete 
alatt - 1883-ban a budapesti és kassai csendőr
kerületek területére s végül 1884-ben a pozsonyi 
és székesfejérvári csendőr-kerületek területére 
is megtörténhetett. A nagy mű ezzel be volt 
fejezve, s ezen időpont óta a magyar szent 
korona terület én - a törvényhatósági joggal 
felruházott városok kivételével - a közbizton
sági szolgálatot a csendőrség látja el, s e mellett 
mindenütt hű és l'endíthetetlen oszlopa s kép
viselőj e a magyal' állameszmének is. 

A csendőrség hatásköre ily módon az egész 
ország területére kiterjedvén, szükségessé vált 
az az iránt való gondoskodás is, hogy ezen 
nagy testületben a szolgálatkezelésnél, a sze
mélyi, fegyelmi és katonai ügyek intézésénél 
egységes vezetés legyen. Ekkor is Török ezre
desre esett a választás, ki ez okból 1886-ban a 
honvédelmi minisztel'ium csendőrségi ügyosztá
lyának vezetőjévé s a csendőrség felügyelőjévé 
neveztetett ki. Ezen állásában 11 évet töltött s 
vezérőrnagyi, majd altábomagyi rangl'a emel
kedett. Felügyelői működése mindenkor emlé
kezetes marad a csendőrség történetében. Neki 
köszönhető ez intézmény magas sZÍnvonalra 
emelkedése, népszerűspge s az a minden ízében 
magyaros, kitünő testületi szellem, mely csend
őrségünket jellemzi. 

A csendőrségi felügyelő állása nemcsak 
diszes, hanem igen te!'hes is, med a felügyelő
nek a hivatalos teendők végzése mellett hóna-

. pokig tartó szemle-útazásokat is kell tennie az 
ország minden részébe, olyko!' úttalan vidéke
ken, hogy alárendeltjeit sorra vizsgálja, oktassa. 
és buzdítsa. Bizonyára ezen hosszú utazások 
fáradalmai is bozzájárultak, bogy Török tábor
szernagy egészsége végre megrendült, s arra 
kellett magát elhatároznia, hogy nyugalomba 
vonúl a l'endes mértéket jóval meghaladt, ered
ményekben gazdag munkássága után. 

A visszavonulás külsőségei méltó összhang
ban állottak az ünnepelt férfiú érdemes múlt
jával. Ő Felsége a táborszernagyi czimmel és 
az 1882-ben kapott 3. oszt. vaskOl'onarend, az 
1884-ben kifejezett legfelsőbb elismel'és és az 
1891-ben nyert Lipót-rend lovagkeresztj e mellé 
most a Lipót-rend középkeresztjének adományo
zásával tüntette ki. 

Egyszersmind az a tisztikal' is, a melyet ő ne
velt s a. trón és haza javára oly fényes el'edmény
nyel vezetett, meghatóan búcsúzott el nagyra
becsűlt és szeretett pal·ancsnokától. 
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Az elso sorban balról jobbra számítva ülnek: Goreczky V. hadapród. Soltész S. hadpd. Kunits J. hdgy. Sebesta O. hdgy. Doroghy J. hdl(Y. Fery O. százados. Nyisztor S. flHlgy. Az utána következő kettőnek 
nevét nem tudhattuk meg, ezek után Ambrozy Gy. hdgy. Kricsfalussy J. hdgy. Ádámosy B. hdgy, tőle a második i\Jatéka F. hd(ry szam,ivó. A második sOI'úan: Nagy Gy. szds. Szabó.T. szds. Kostka P. őrnagy. 
Altorjay J. őrn. Hausenbl�sz K. őm. Zgórski L. alezredes. Panajott S. alezr. Pap �1. ezr. Stesser Gy. ezr. TÖI'ök Ferencz táborszernagy. Reinle G. ezr. Bedekovics K. ezr. Rosenthal K. 3lezl'. Kubass �1. alezl'. 
Szilál(Yi B. őrnagy. Oláh O. szds. Grozé Gy. szds. Czakó Diósgyőri B. szds. Schwarz szds. Nemesszeghy L. szds-számv. A második és harmadik SOl' között középen: Nagy G. százados. Matékovics L. szds. 
Enyeter F. szds. Ziegler K. őrD. Koreska V. őm. Golubovic K. órn. Wenninger J. őro. Szöcs M. sz·ls. Resehoer D. szds. Panajott J. szds. László A. szds. Török S. szds. Marsó L. szds. A lim'madil, sOI'úan: 
Dobos Gy. százados. Serédy S. szds. Sárpy Gy. szds. Szalay H. szds. Unárd P. szds. Hnnyetz K. hdl(Y. Az utána következő nevét nem tudj nk, ez mán: Nagy B. hdgy. Lőrincz S. főhadnagy. Szelestey K. őrnagy. 
Boronkay Á. főhdgy. Némethy F. Cőhdgy. Tyrman J. szds. Sp alla L. Cőhugy. Endes A. főhdgy. Báró Gy. Cöhdgy. Meokina I. hdgy. Kálnoky I. főhdgy. Szilágyi O. szds. A 11egyedik sorúan : Lázár S. hdgy-számv. 
Albu P. hdgy. Reschner Gy. röhdgy. Sigmond L. Mgy. Az utána következő nevét nem tudhatLuk meg. Ez után: Stolzenberg.r. szds-számv. Lukács Á. hdgy. Krlcsfalusr, 1<'. hdgy. Az utána következő nevét nem 
tudhattuk meg. Ez után: Maris Gy. szds. Bencze B. főhdlr)'. Rómay ll. rőhdl(Y. Az utána következő nevét nem tudhattnk meg. Ez után: Borhy S. főhdgy. Lóránth D. róhdgy. Jencs Á. hdgy. Az utan a következI) 

nevét nem tudhattuk meg. Ez után: Molnos K. főhdgy. Neumayer Sz. föhdgy. Szőes A. főhdgy. Az utána következő nevét nem tudhattuk meg. Ez után: GötLman B. szds. Tyll L. szds. 

TÖRÖK FERENCZ TÁBORSZERNAGY, A MAGYAR KIR. CSENDŐRSÉG TISZTIKARÁVAL. 



A magyar kirhlyi csendőrség. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


