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Báji Patay András 
címzetes vezérőrnagy, kerületi parancsnok. 

Született 1 837. év október 28-án Mezőkászony községben 
(Bereg vár.megye). Református vallásu. Földbirtokos fia. Gon
dos családI .ne�elés m�llett a főgimnáziumot jó eredménnyel 
végezte. A JOgI képesltést megszerezte s az állam vizsgát le
t�tte. 1 857 október I -én, mint hadapród, felavattatott a cs. 
kIr. 4,' huszárezred�e.z. Tizedessé 1 858 április I -ével, szakasz
vezetové. 1 859 .ál?nhs I-ével lépett elő. 1 859  május I-éveL 
a cs. kIr. aradI onkéntes huszárosztályhoz helyeztetett s itt 
lépett elő ugyanezen nappal I I . osztályu lovashadnaggyá. 
1 8 59 október I-ével osztályával együtt a cs. kir. 1 3 .  huszár
ezred.be osztatott. 1 86.? május I-�v�l - mint hadnagy _ 

rangja fenta!tása nélkul - két éVi Illetékkel kielégitve, kilé
pett a cs. kIr. sorhadból. Előbb atyja ősi 3000 holdnyi bir
tokán gazdálkodott, majd a közigazgatási pályára lépett és 
Szabol�.s vármegyének főszolgabirája, később másodalispánja 
lett. Kozbe!l Nagyvárad és Debrecen városok főispánjává ne
veztetett ki Űfelsége által. 1 869 augusztus IO-én a m. kir. 
honvéds.ég szabadságolt állományában lovasszázadossá nevez
tetett ki. 1 870. és 1 872.  években bevonult a m. kir. honvéd
s�ghez az ős�i gyakorlatok ra 3 5-35 napra, 1 874. évben pe
dIg a m. kir. IS. honvédlovasszázadhoz kéthavi tettleges 
szo�gálatra Nyire.�yh�zár.a. 1 877 december I-től 1 878 április 
30-lg a " honvédtorzstlsztl tanfolyamot hallgatta Budapesten 
megfelelo eredménnyel. 1 878 május I-től a m. kir. 2. lovas
ezred I � . osztályánál augusztus 30-ig próbaszolgálaton. Ezen 
nappal . ls�ét szabadságoltatott. 1 88 I december 1 6-ával a hon
vé�elml . mmisztérium csendőrségi XI .  ügyosztályába vezényel-
tetlk, mmt szab. áll. honvédlovasszázados. . 

1 882 április 9-től a m. kir. 2. számu csendőrparancsnok
sághoz osztatott be hathavi próbaszolgálatra. Ez év november 
hó I -én, a csendőrtiszti szakvizsgának Szegeden történt letétele 
után, véglegesittetett s őrnaggyá 1 882 november hó I -én ki
neveztetyén, szemlésztörzstiszti minőségben november 28-ával 
a m. kir. I. számu csendőrkerületi parancsnokság törzséhez 
Kolozsvárra helyeztetett. 1 883. évben csendőrparancsnokhelyet
tes. 1 884 augusztus hó 24-én csendőrkerületi parancsnokká 
neveztetett ki. Mint alezredes, előlépett 1 88 5  november I -én 
ezr�?es.sé pedig 1 8?8 !l�:vember l-én. 1 893 november 3-ávaÍ 
keruletl parancsnoki mmoségben a m. kir. IV. számu csendőr
��rülethez helyeztetett. Ezt parancsnokolta 1 897 augusztus I-én 
tortént nyugállományba helyezéséig amikor is részére a CÍm
zetes vezérőrnagyi jelleg a legkegyelmesebben adományoz
tatott. Kas.sán telepedett le, honnan Pestszentlőrinere költözött, 
hol haláláIg lakott. 1 9 1 6. évben halt meg. Pestszentlőrincen 
helyeztetett örök nyugalomra. 
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Kitüntetései: 1 874. évben, mint Debrecen és Nagyvárad 
városok főispánja - saját kérelmére történt - felmentése 
alkalmából, ezen állásában teljesitett sikeres szolgálataiért leg
felsőbb elismerésben részesült. 1 885 .  évben az alája rendelt 
tiszti alosztályoknál és egyes örsöknél megvizsgál ás alkalmával 
talált legpéldásabb rend, a közigazgatás és közbiztonsági szol
gálat buzgó és önfeláldozó teljesitéseért a belügy- és hon
védelmi miniszterek részéről őszinte elismerés és megelégedés 
nyilvánittatott. 1 89 I. év december 1 7-én kelt legfelsőbb elhatá
rozással - hosszas, eredménydus és kitünő szolgálatai elisme
réseül - részére a I I I . osztályu Vaskorona-rend adományoz
tatott. 

Patay ny. tábornok elsőizben 1 862. évben nősült. Neje 
Ebesi Török Gabriella volt. Ezen házasságából három fiugyer
mek származott. András, aki 1 9 1 3-ban Bereg vármegye fő
ispánja lett, I stván, aki a haditengerészetnél szolgált és Tibor, 
aki fiatalon hunyt el. 1 876. évben nejétől elvált s 1 89 I. évben 
ujból nősült, feleségül vevén özvegy Nagykállói Kállay Akos
nét, Láner Ilonát. Ezen házasságból gyermek nem származott. 
Magyarországon kivül Ausztriát, a fiumei partokat és Velencét 
ismerte. Magyarul és németül tökéletesen beszélt. 

Patay ny. tábornok a lovasságnál kiváló és edzett lovas
nak bizonyult. I gen bő és alapos lóismerettel rendelkezett. 
A pótlovak idomitásánál és az ujoncok beoktatásánál nagy 
s·zorgalmat fejtett ki a legjobb eredménnyel. Erős testalkata 
a fáradalmak elviselésére jól alkalmassá tette. A csendőrségnél 
ugy szemlésztörzstiszti és parancsnokhelyettesi, mint kerületi 
parancsnoki alkalmaztatásában kiváló eredménnyel müködött. 
Komoly, nyilt jellemü, igen becsvágyó, a kötelességérzettől és 
a szolgálat érdekétől áthatott, lovagias gondolkodásu tiszt volt. 
Hivatásszerü kötelmeit teljesen ismerte s azoknak a legjobban 
megfelelt. Előljárói iránt hüséggel és feltétlen engedelmes
séggel, alárendeltjei iránt a megKIvánt szigorral és gondoskodó 
szeretettel viseltetett. Éles itéletü, harcos kedvü, az intézmény
hez hüségesen ragaszkodó s annak érdekeiért mindenkor sikra
szállani tudó parancsnok volt, kinek a dolgok iránt való helyes 
érzéke, a fejlődés szeretete és a tehetség tisztelete mélyen élt 
a szivében. 

Földvári báró F öldváry Lajos 
csász. és kir. kamarás, ezredes, kerületi parancsnok, 

Született 1 839. év február hó 1 2-én Budapesten. Római 
katholikus vallásu. Főnemes fia. A szülői háznál előkelő és 
gondos nevelésben részesült. 1 854 április 1 3-án - mint had
apród - avattatott fel a cs. kir. 1 6. számu gyalogsorezredhez 
nYQlc évi s�rhad- és két tartalékévÍ kötelezettség mellett. 
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Másodosztályu hadnaggyá 1 85 5  március I -én lépett elő. 1 8 58  
augusztus hó 8-án a számfelettiek létszámába helyeztetett 
»a tettleg�s állományba való hozataláig«. 1 8 59 április hó 1 5 -én 
tényl�geslttetett és áthelyeztetett a János főherceg nevét viselő 
cs: klr. 1 .

, 
számu dragonyosezredhez, ugyanezen nappal lépve 

elo I .  o�ztal�u ha?naggyá. 1 859 junius I -én főhadnaggyá nevez
�etett kl. l\��r:� �őhadna�y .résztvett az Olaszország elleni had
Járatban, k�lo�osen a Jumus 24-én lefolyt solferinói ütközet
b�n, hol vItézul. �arcolt. 1 8 59 október I -ével - betegsége 
mIatt - egy éVI Időtartamra ismét a létszámfelettiek állomá
nyába helyeztetett. Abb?l !elgyógyulván, tovább folytatta tény
leges szolgálatát. 1 866 JulIus I I -én a cs. kir. 1 3. számu huszár
ezre?hez helyeztetett. Ez évben résztvett a Poroszország elleni 
hadjáratban. 1 866 december végével kéreimezte a tartalékba 
való helyezését. 1 870 február 7-ével ezen ezredtartalék állomá
nyában rI . osztályu századossá neveztetett ki; majd 1 882 junius 
�6-án kelt legfelsőbb elhatározással részére a címzetes őrnagyi 
Jelleg . �??m�nyoztatott. Ez �v november hó 20-ával szolgála-' 
ton klvulI vIszonyból, hova Időközben helyeztetett próbaszol
gálat�a a m. kir. csendőrséghez vétetett fel és os�tatott be a 

m. kIr. 2 .  számu csendőrparancsnoksághoz. Itt 1 883 junius 
I �éve� valóságos őrnagg�á neveztetett ki. A csendőrségi szak
vIzsgat még ezen évben JÓ eredménnyel tette le. Véglegesitése 
után ez�n csendőrparancsnokság parancsnokhelyettesévé nevez
tetett kl. 1 883-1 886 jl!li�s 1 8-ig csendő.rkerületi parancsnok
helyettes, ezen naptól IdeIglenes kerületI parancsnok. Alezre
-dessé � 89 I november I -é� nev�ztetett ki és ugyanezen .nappal 
a m. kIr. I I .  számu csendorkerulet parancsnokává. E muiőség
ben 1 893 december 3-ával az I .  számu csendőrkerülethez 
hel�eztetett. Egy év.vel később, 1 894 december 1 8-án vissza
ker�lt Szegedre, mmt kerületi parancsnok. Ezredessé 1 895 
máJ!;1s I -ével neveztetett. ki. 1 897 augusztus hó 28-án kelt leg
felsobb elhatározással ez év szeptember I -ével - saját kérel
mére - nyugállományba helyeztetett. 1 899. évi julius hó 5-én 
meghalt Szegeden. 

Birtokosa volt a hadiéremnek. 1 862 december I 9-én 
részére a cs. kir. kamarási méltó ság a legkegyelmesebben ado
má�yo�tatott. 1 897. évben hosszu időn át - mint csendőr
keruletI parancsnok - tanusított odaad ó és eredményes mükö
déséért, nyugállományba helyezése alkalmával a I I I .  osztályu 
Vaskorona-renddel tüntettetett ki. 

B�ró Földvá�y ezredes nőtl�n ember volt. Magyarul, 
németul, olaszul tokéietesen, franCIául és lengyeiül jól beszélt. 
Magyarországon kivül beutazta Tirolt Porosz- és Olaszországot 
a hadjárat alkalmából ismerte meg. 

' 

Báró Földváry ezre�es szilárd, tiszta jellemü, komoly és 
nyugo.dt véralk�tu, lovagIas gondolkodásu tisztként jellemzett. 
1gen ló szellemI képességgel és felfogással rendelkezett. Köte-
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lességeit teljes mérvben ismerte s azokat gyorsan, pontosan és 
helyesen teljesítette. Igen szorgalmas és belső tevékenységi 
ösztönből a legjobb eredménnyel müköd6 parancsnok volt. 
Előljárói iránt ragaszkodó, velük szemben nyilt és meggyőző.' 
-<lésből engedelmes, egyenranguak irányában barátságos és elő
zékeny, alárendelt jeivel szemben határozott és jóakaró volt, 
azok bizaimát és ragaszkodását birta. A fegyelmet és rendet 
helyesen kezelte. A közszellemre igen jó hatást gyakorolt. Az 
alatt az aránylag rövid idő alatt, melyet az intézménynél töl
tött, nemes ambicióval fáradt állását méltóan betölteni s az 
intézmény érdekeit hüen szolgálni, tehetségét, tudását annak 
szentelni. 

Kézdivásárhelyi Papp Mihály 
ezredes, kerületi parancsnok. 

Született Kézdivásárhelyen 1 844 április hó 22-én. Refor
mátus vallásu. Cs. kir. hadnagy és határőrvidéki ügyvéd fia. 
N evelését a nagyszebeni gimnáziumban nyerte. Katonai szol
gálata előtt megyei törvényszéki tisztviselő volt. A m. kir. hon
védségben szabadságolt állományu hadnaggyá 1 870 március 
5-én kelt legfelsőbb elhatározással neveztetett ki s beosztatott 
a m. kir. 24. számu háromszéki honvédzászlóaljhoz. Tényleges 
állományu fő hadnag gyá 1 874 május I -ével neveztetett ki. 1 88 I 

junius I -ével a m. kir. 30. számu kolozsi honvédzászlóaljhp.z 
helyeztetett át, mint állandó századparancsnok. I I .  osztályu 
századossá 1 882 május I -ével neveztetett ki. 1 882 május 2-ával 
próbaszolgálatra rendeltetett be a m. kir. csendőrséghez, a m. 
kir� I .  sz. csendőrparancsnokság állományába. Elméleti kiképzés
ben a nagyszebeni szárnynál részesült. I .  osztályu századossá 
1 883 május I -én lépett elő. Előbb Kolozsváron, később Brassó
ban szárnyparancsnok. 1 88 5  május I -ével a m. kir. VI. számu 
�sendőrkerülethez helyeztetett szárnyparancsnoki minőségben 
Székesfehérvárra. Itt szolgált 1 886 julius 3 1 -ig. Augusztus 
l -étől ugyancsak Székesfehérváron kerületi parancsnokhelyet
tes. 6rnaggyá 1 890 május I -ével lépett elő. 1 893 november 
3-án helyeztetett át - mint kerületi parancsnokhelyettes - a 

I I .  számu csendőrkerülethez. E hónap 27-én neveztetett ki ezen 
kerület parancsnokává. Alezredessé 1 894 május I -én lépett elő. 
Mint kerületi parancsnok 1 894 junius 7-ével Kolozsvárra 
helyeztetett. Ezredessé 1 897 április 25-én neveztetett ki. Szolgá
lati állásától 1 898 szeptember 25 -én mentetett fel, miután idült 
izületi csuz és fülbaja miatt huzamosabb időn át beteg volt 
s betegségéből fel nem gyógyult. A saját kéreime alapján meg
ejtett felülvizsgálat eredményeként 1 898 december I 7-én kelt 
legfelsőbb elhatározással nyugállományba helyeztetett. Kolozs-
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váron telepedett le. Itt halt meg 1 9 1 2 . évben. A házsongárdi 
köztemetőben helyeztetett örök nyugalomra. 

Kitüntetései : 1 898. évben a hosszas és j6 szolgálatai el
ismeréseül, nyugállományba helyezésével egyidejüleg, legfel
sőbb megelégedés adatott tudtára. Birtokosa volt a jubileumi 
emlékéremnek. Ellenség előtt nem szolgált. 

Papp ezredes nőtlen ember maradt. Magyarul tökéletesen,. 
németül kielégitően beszélt. Csak Magyarországot ismerte. 
Mint csapattiszt jól megfelelt. I rodai szolgálatban jelesen 
müködött. J ó szellemi képességgel és felfogással birt. Sokat 
tartott magára és sok önbecsérzettel rendelkezett. Mint csendőr
tiszt kötelmeit jól ismerte s a szolgálata minden ágazatában ki
váló jártasságra tett szert. Előljárói irányában engedelmes, 
alárendeltekkel szemben gondoskod6, bár kissé rideg. Azok 
bizaimát birta. A közszellemre előnyösen hatott. Barátságos,. 
szivélyes, előzékeny, gavalléros gondolkodásu, jó bajtárs volt. 

Sugár Miklós 
I. osztály u százados, szárnyparancsnok. 

Született Abaujszánt6n 1 849 január h6 I -én. R6mai kath. 
vallásu. Polgár fia. A gimnázium hét osztályát Kassán j6 
sikerrel végezte. 1 867 január 22-én avattatott fel a báró Bam
berg nevét viselő cs. kir. 1 3 .  számu gyalogezredhez, mint 
önként jelentkező, a törvényszabta szolgálati kötelezettség mel
lett. Tizedessé 1 867 julius I -én lépett elő. 1 &67/69. években 
a hadosztályiskolát kitünő eredménnyel végezte. 1 869 november 
I -én neveztetett ki hadapr6ddá és e rendfokozatban helyez
tetett át 1 870 április l -vel a Miklós orosz nagyfejedelem nevét 
viselő cs. és kir. 2. számu huszárezredhez. Mint hadapród, 
előadóként lett alkalmazva az ezred előkészítő iskolában. Had
naggyá 1 870 november l -én, főhadnaggyá 1 87 5  május l -én 
lépett elő. 1 870-72.  években századtiszt, 1 872 március I 5 -től 
julius végéig tanár a tábori rendőrtanfolyamban, 1 873. évben 
ismét ugyanott tanár; 1 874. évben az ezred altisztképző iskola 
parancsnoka, október 3 I -ig századtiszt. 1 874 november hó I -töl 
a nagyszebeni dandártiszti iskola hallgatója, mely iskolát 1 875 .  
évben elméletileg kitünő, gyakorlatilag jó sikerrel végezte.-
1 877.  évben iSmét a nagyszebeni táborirendőr-tanfolyam pa
rancsnoka. Ezt megismételte 1 878. évben, illetve az 1 879. év·
ben is. 1 880. és 1 88 1 .  években századtiszt, majd századparancs
nok. 1 882 julius 1 5 -én beosztatott próbaszolgálatra a m. kir. 
2. számu csendőrparancsnoksághoz a cs. és kir. 7 .  számu
huszárezredtől, hova időközben helyeztetett át. Annak sikeres
befejeztével 1 882 november I O-ével mint számyparancsnok 
nyert alkalmazást. I I. oszt. századossá 1 882 november l -vel,. 
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1. osztályu századossá 1883 május I -vel neveztetett ki. ' Mint 
szegedi számyparancsnok halt meg férfikorának delén, 1884_ 
év április I s-én. Tragikus körülmények között - egy sze
relmi viszonyából kifolyólag - lett öngyilkos. A szegedi 
Szent Rókus-temetőben helyeztetett örök nyugalomra. Emlé
két márványoszlop jelzi. 

Kitüntetései : 1873.  évben a tábori rendőrtanfolyam pa
rancsnokaként kiváló müködéséért hadparancsnóksági elisme
résben részesült; 1877. évben ugyancsak a táborirendőr-tan
folyamb an fáradhatatlan buzgósága által és gyakorlati módon 
elért igen jó sikeréért ugyancsak hadparancsnoksági elismerés
ben részesíttetett. 

Sugár százados nőtlen ember volt. Magyarul és németül 
tökéletesen beszélt. Magyarországon kivül Morvaországot 
ismerte helyőrségelése során. Jó vivó, uszó és igen jó terep
rajzoló volt. Ellenség előtt nem szolgált. 

Sugár százados tizenöt évi csapatszolgálat után lépett át 
a m. kir. csendőrség állományába. A csapattól kapott két
rendbeli irásbeli megdicsérései is igazolják, hogy igen jól 
használható tisztnek bizonyult. Komoly, buzgó, szolgálatkész, 
becsvágyó jelleméért és egyéniségéért előljárói és aláren
deltjei egyaránt becsülték és tisztelték. A csendórségnél alig 
két évet szolgált. Különösebb érdemeket szereznie módjában 
nem állott, de arra korán bekövetkezett halála miatt alkalma 
sem lehetett. 

Éderer Nándor 
cimzetes alezredes, kerületi parancsnok-helyettes. 

Született a morvaországi N eustadtban 1849 julius hó 
17-én. Honilletékessége Fehértemplom (Temes vármegye) .  
Római katholikus vallásu. Cs. kir. százados számvivő fia. Szé
kesfehérváron az alreált, Hainburgban a gyalogszázadiskolát 
jó eredménnyel végezte. 1867 szeptember I -én a hainburgi 
gyalogszázadiskolából - mint tizedes - avattatott fel a 
cs. kir. 6. huszárezredhez hat éví szolgálati kötelezettséggel. 
Ezredhadapród 1867 szeptember 9-ével, tiszthelyettes 1868 
október hó 5-ével. Hadnaggyá 1869 április 2 5-ével lépett elő 
s május I -ével helyeztetett a Ferencz József császár nevét 
viselő cs. kir. I .  sz. huszárezredhez. Az 1869-1870. években 
század tiszt, 1870 május I -tól utászszakaszparancsnok. 1872 
október" I -től a dandártiszti iskola hallgatója Aradon. A vizs
gát kitűnő eredménnyel tette le. 1874. évben utászparancsnok. 
1874 ,május I -én főhadnaggyá neveztetett ki. 1875 .  évben 
század tiszt. 1876/77 .  években élelmezótiszt csapatánál. 1877 
szeptember 'I -ével a tartalékállományba helyeztetett. A m. kir. 

Dr, Preszly Lóránd: A csendőrség úttörői. 
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csendőrséghez pr6baszolgálatra 1 882 julius 6-ával vétetett fel 
s osztatott be a m. kir. 2 .  számu csendőrparancsnoksághoz. 
Ez évben tette le a csendőrtiszti szakvizsgát s véglegesittet
vén, december I -ével szakaszparancsnoki minőségben a m. kir. 
4. számu csendőrparancsnoksághoz helyeztetett. I I .  osztályu 
századossá 1 88 3 május I -én neveztetett ki. Szárnyparancs
nok Kassán. Szeptember l-ével a m. kir. I .  számu csendőr
parancsnoksághoz helyeztetik szárnyparancsnoknak Kolozs
várra. 1 884 május l -én I .  osztályu századossá lépett elő. 
December I -ével a m. kir. I I .  számu csendőrkerületi parancs
noksághoz helyeztetett. Előbb szárnyparancsnok Lugoson, majd 
1 888. év május l -ig Nagykikindán. E nappal a m. kir. IV. 
számu csendőrkeTÜlethez helyeztetett szárnyparancsnoknak Mis
kolera. 1 890. évi május h6 l -ével kerületi parancsnok-helyet
tesként Kolozsvárra helyeztetett. űrnaggyá 1 892 május l-ével, 
alezredes sé 1 896 november I -vel neveztetett ki. Mint kerületi 
parancsnokhelyettes 1 90 1  augusztus 26-ig müködött, saját 
kérelmére történt nyugállományba helyezése napjáig, amikor 
is részére a cimzetes ezredesi j elleg dijmentesen a legkegyel
mesebben adományoztatott. Kolozsváron telepedett le. Buda
pesten 1 906 november hó 23-án halt meg a Schwartzer
féle szanatóriumban. A farkasréti temetőben helyeztetett örök 
nyugalomra. 

Kitüntetései: 1 885 .  évben kivál 6 figyelmet érdemlő buzg6 
és fontos szolgálati feladatának megfelelő müködéseért honvé
delmi miniszteri dicsérő elismerésben részesittetett. 1 888 .  évben 
az 1 887 .  tavaszán Délmagyarországon pusztitó árviz alkal
mával a védekezési és mentési munkálatoknál tanusitott önfel
áldozó és sikeres tevékenységeért ismét honvédelmi miniszteri 
dicsérő elismerésben részesült. 1 889. évben Torontál vármegyé
ben duló árvizveszély alkalmával tanusitott önfeláldozó tevé
kenységeért szintén honvédelmi miniszteri dicsérő elismerésbe� 
részesült. ', Birtokosa volt 1 897. évtől a I l. osztályu katonal 
tiszti szolgálati j elnek és 1 898. évtől a jubileumi emlék
éremnek. 

Éderer ezredes nős ember és egy leánygyermek atyja 
volt. Magyarországon kivül Gácsországot ismerte helyőrsé
geIései révén. Ellenség előtt nem szolgált. Magyarul, németül 
tökéletesen, szerbül jól beszélt. A sportágak közül a vivásban, 
tornászásban, uszásban és lovaglásban volt jól jártas . Igen jó 
lövész és rajzoló volt; festészettel is szivesen foglalkozott. 

Éderer ezredes mint lovassági tiszt teljesen megfelelt szol
gálatának. 

A csendőrségi szolgálat minden ágazatában nagy jártas
ságra tett szert. Elméletileg és gyakorlatilag jól képzett, szor
galmas, minden irányban buzg6, tevékeny és igen eredménye
sen müködő tiszt volt. Müködése a tevékenységi ösztön és a 
szolgálat iránt való előszeretetből származott" Elő!járóival szem-

. 
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ben fegyelmezett, engedelmes, nyilt és előzékeny, alárendeltjei 
iránt határozott, szigom és jóakaratu. A fegyelemre előnyös 
befolyást gyakorolt. Általános társadalmi müveltsége révén, 
bár visszavonultan élt, előljárói, bajtársai és a polgári társa
dalom előtt általános tiszteletnek örvendett. 

Horváthi Horváthy Albert 
I. oszt. százados, szárnyparancsnók. 

Született a hontmegyei Nagycsalomia községben 1 845 
junius hó 5-én. Ágostai evangélikus. Földbirtokos és megy ei 
főpénztárnok fia. A főgimnázium ny ole osztályát jó sikerrel 
végezte. Szolgabir6 lett Hont megyében. Katonai szolgálatát 
1 869 augusztus 1 8-án kezdette meg a m. kir. 2 I. számu hon
véd lovasszázadnál. Szabadságolt állomá�yu hadapr6ddá 1 8 7 I  
november I -én lépett elő, miután a szabadságolt állomány� 
hadapródvizsgát kitünő sikerrel tette le. Ugyanezen nappal 
egyidejüleg hadnaggyá neveztetett ki. 1 875 május I -én szabad
ságolt állományu főhadnaggyá lépett elő s áthelyeztetett a m. 
kir. 8. számu honvédhuszárezredhez. 1 87 5-76. évben' pót
-csapatparancsnok, közben ezredst:gédtiszt lett s 1 878 május 
I -től 1 880 november 20-ig ezen beosztásban is maradt. 1 880/8 1 .  
években a központi lovastiszti iskolát jeles eredménnyel vé
gezte Jászberényben. A m. kir. csendőrséghez 1 882 julius I -ével 
helyeztetett át. Beosztatott a m. kir. 3. számu csendőrparancs
noksáE'hoz, hol a csendőrtiszti szakvizsgát jó eredménnyel 
tette le. Főhadnaggyá 1 883 február 26-ával, I I .  osztályu szá
zadossá 1 883 november l -ével lépett elő. 1 883 szeptember 
I -ével a m. kir. 4. számu csendőrparancsnoksághoz helyezte
tett számyparancsnoki minőségben Miskolera. I .  osztályu szá
zadossá 1 884 november I -én neveztetett ki. I 8� 5 november 
hó 1 9-től szolgálatot nem teljesitett. Mint rokkant, 1 886 augusz
tus I -ével álland 6 nyugállományba helyeztetett. N yugdijaz
tatása után földbirtokára, a hontvármegyei Kővárra vonult 
vissza gazdálkodni. 

Horváthy százados nős ember volt és három gyermek 
atyja. Magyarul és németül tökéletesen beszélt. Ellens�,g előtt 
nem szolgált. Komoly, határozott jellemü, nyugodt vénnér
sékletü, igen rokonszenves megjelenésü, jó szellemi képes
séggel és felfogással biró tiszt volt. Mint csapattiszt, jól minő
sitett. A csendőrségnél alig pár évig teljesitett szolgálatot. 
Elméletileg igen jól képzett, kötelességtudó, alosztályánál 
fegyelmet és rendet tartó parancsnok volt. 
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Somlyói és óvári Szilágyi Bertalan 
alezredes, .kerületi parancsnok. 

Született Kolbassa községben (Zemplén vármegye) 185 I 
április hó 13-án. Református. Földbirtokos fia. A gimnázium 
elvégzése után a sárospataki jogi főiskola első évfolyamát jó  
sikerrel hallgatta. Mint közhonvéd, 187 1  március 5-én avatta
tott fel - rendes sorozás utján - a m. kir. 40. számu 
zempléni honvédzászlóaljhoz a törvényes szolgálati kötelezett
ség mellett. Ez évben a honvédkerületi tisztképző iskolát jó  
eredménnyel végezte. Hadapr6ddá még azon év október 20-án 
neveztetett ki. 1 87 1  november l 3-án a m. kir. 56. számu 
trencsén-nyitrai honvédzászl6aljhoz helyeztetett. Előbb novem
ber l -én hadnaggyá lépett elő. 1872 december l -én a m. kir. 
40. számu zempléni, 1873 november l3-án a m. kir. 34. számu 
máramaros-ugocsai zászl6aljhoz helyeztetett. F őhadnaggyá 1878 
november l -én lépett elő. E h6nap 2 1 -én a m. kir. 4 1 .  számu 
szabolcsi honvédzászl6aljhoz helyeztetett. A zászlóaljaknál rész
ben százado, részben nyilvántartási- és segédtiszt. 1 874-75-
évben a m. kir. honvédségi Ludovika Akadémia tisztképző tan
folyamának hallgatója jó eredménnyel. 1877 .  évben dandár
segédtiszt. 1 878. évben zászI6alj -segédtiszt. 1 879. évben állan
dósitott századparancsnok. 1 880. évben fegyvertiszt. 188 1 .  év
ben századparancsnok. Próbaszolgálatra a m. kir. l . számu 
csendőrparancsnokságpoz 1882 augusztus l 2-ért osztatott be_ 
Elméleti kiképzése befejeztével a marosvásárhelyi szakaszpa
rancsnokság vezetésével bizatott meg. 1883 . évben tette le jó 
eredménnyel a csendőrtiszti szakvizsgát. Ez év február .l-ével 
a m. kir. 4. számu csendőrparancsnoksághoz helyeztetett első 
szárnyparancsnokul Ungvárra. 1884 május l -ével I I . osztályu, 
1858 május l -ével I .  osztályu századossá mozdittatott elő. 
Kassára szárnyparancsnokul 1892. évben helyeztetett. ' 1 895 
julius l -től a másodtörzstiszt teendőivel bizatott meg a kolozs
vári csendőrkerületnél. Űrnaggyá 1895 november l -ével nevez
tetett ki. 1896 március 2 1 -én kerületi parancsnok-helyettesi 
minőségben Kassára helyeztetett. I tt 1 897 november 28. óta 
kerületi parancsnok. Alezredessé 1898 május l -ével lépett elő, 
1900 julius 27-én Űfelsége elrendelte a szolgálati alkalmazása 
alól való felmentését, október 7-én pedig a nyugállományba 
helyezését. Szilágyi alezredes'Ránk-fürdőn telepedett le. 1 902. 
évben nyugdijának megtartása mellett tisztirendfokozatáról le
mondott. Kassán halt meg 1 904. évi augusztus 30-án. 

Kitüntetései :  birtokosa volt a I I .  oszt. tiszti katonai szol
gálati jelnek és a jubileumi emlékkeresztnek. 

Szilágyi alezredes nős ember volt és négy fiugyermek 
atyja. Feleségével Demeczky Natáliával 1877 január hó 2-án 
keltek egybe. Neje 1898. évben meghalt. Szilágyi alezredes 
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egész Magyarországot ismerte. Ellenség előtt nem szolgált. 
Magyarul tökéletesen, németül és tótul kielégitő en beszélt. 

Mint csapatbeli tiszt igen jól volt kiképezve, A hal'ctéri, 
tábori szolgálatban ügyes, találékony és jó  oktató volt. Igen 
engedelmes ember. Önképzésén nagy tevékenységgel, ered
ményesen fáradt. 

Mint csendőrtiszt kötelmeit jól ismerte, s azoknak a leg
pontosabban megfelelt. Szolgálatában igen buzgó, érdeklődö, 
öntevékeny és teljesen megbizható volt. Alacsony, zömök ter
metü, komoly kedélyü, szilárd j ellemü, igen jó szellemi tehet
séggel rendelkező. Alosztályát és később kerületét fegyelem
ben és rendoen tartotta. Visszavonultan inkább családjának
élt, de a társaságban is jól érezte magát. Elüljárói irányában 
meggyőződésből engedelmes és nyilt, alárendelt j eivel szemben 
megfelelő szigo ru, jóakaratu és gondoskodó volt. 

Szelestey Károly 
címzetes tábornok, a magyar szent korona országaihoz tartozó 

csendőrség lelügyelőhelyettese. 

Született Nagytőre községben, Bars vármegye, 1 847 feb
ruár l-én. Református. Földbirtokos fia. Gyenge testalkata 
folytán iskoláit csak 8 éves korában kezdte meg. Az . elemi 
osztályokat Nagyod községben, a gimnáziumot pedig Selmec
bányán végezte, ahol érettségi vizsgát is tett. 1869 augusztus 
24-én rendes sorozás utján mint közhonvéd avattatott fel a m. 
kir. 6 1 .  barsi honvédzászlóaljhoz a törvényszabta kötelezettség· 
gel. Katonai szolgálatát 1 870 augusztus l -én kezdette meg. 
Tizedessé 1 870 szeptember l 2-én, szakaszvezetővé 1 87 1 szep
tember 8-án lépett elő. Ugyanezen évben a pozsonyi honvéd
kerületnél a tisztképző tanfolyamot kitünő eredménnyel végez
vén, 1 87 1  október 20-án hadapróddá, november 20-án had
apr6d-tiszthelyettessé, 1 872 február 29-én pedig hadnag gyá 
neveztetett ki. 1 873-74. években századtiszt, l 875-ben zászló
aljsegédtiszt. 1 876. évben résztvett az ógyallai lovaglóiskolá
ban. 1 877 szeptember 22-től hallgatója a Ludovika Akadémia 
felsőbb tisztképző tanfolyamának. 1878. évben beosztást nyer 
a honvédelmi minisztérium elso ügyosztályába, mint tartósan 
vezényelt. Ez év november l -től főhadnagy. 1879 október 
l -ével kineveztetett a Ludovika Akadémia segédtisztjévé. 1 880 
október l -ével áthelyeztetett a m. kir. 52. nógrádi honvéd
zászlóalj állományába Balassagyarmatra. 1 882 julius l -én saját 
kérelmére próbaszolgálatra osztatott be a m. kir. csendör� 
s�ghez, az első számu csendörparancsnoksághoz. Ez évben 
»)ó« eredménnyel tette le a csendőrtiszti szakvizsgát Kolozs
váron. Véglegesittetése után. szakaszparancsnok ugyanott. I I .  

i 
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osztályu századossá 1 884 május I -én lépett elő. Junius I -étől 
szárnyparancsnok a m. kir. 6. számu csendőrparancsnokságnál 
Szombathelyen, ahol megszervezte a csendőrszárnyat. I .  osz
tályu századossá 1 886 november I -én lépett elő, mint kolozs
vári szárnyparancsnok. Ide 1 88 S julius 30-ával helyeztetett 
át. 1 890 november I -én a I I I .  számu csendőrkerület állomá
nyába tétetik át és Nagyváradon lesz szárnyparancsnok. 1 893 
november I -én hasonló minőségben Budapestre került. 1 896 
má:cius 8 -tól másodtörzstiszt Kolozsváron. Űrnaggyá 1 896 
máJus I -én lépett elő. Ez év május 23-ával mint kerületi pa
�ncsnokhelyettes Budapestre, 1 898 junius 7-ével mint a m. 
klr. VI .  számu csendőrkerület parancsnoka Székesfehérvárra 
helyeztetett. 1 898 november I -én alezredessé, 1 902 május I -ével 
pedig ezredessé neveztetett ki. 1 906. junius I 6-tól a magyar 
szent korona országaihoz tartozó csendőrség felügyelő-helyet
tese. Ez állásától saját kérelmére felmentetett és 1 908. évi 
tember I -ével kezdődőleg egy év tartamára várakozási illeték
kel szabadságoltatott, 1 909 szeptember I -én szintén saját ké
relmére állandó nyugállományba helyeztetett. Ezzel egyidejü
leg a vezérőrnagyi eimet és jelleget is megkapta. Budapesten 
telepedett meg. 1 9 1 2  julius l s-én hosszas betegeskedés után 
elhalt és a rákoskereszturi uj köztemetőben helyeztetett örök 
nyugalomra. 

Kitüntetései : 1882. évben a honvédelmi minisztérium első 
ü�y?sztályában huzamosabb ideig tartott vezényeltetése alatt 
kifejtett buzgalmáért és sikeres szolgálataiért honvédelmi mi
niszteri dicsérő elismerésben részesült. 1 903 február 24-én kelt 
legfelsőbb elhatározással kitünő szolgálatai elismeréséül részére 
a I I I .  osztályu Vaskoronarend a legkegyelmesebben adomá
nyoztatott. Ugyancsak 1 903. évben október 6-án I I .  Vilmos 
német császár a porosz 2. osztályu vörös Sasrend keresztjével 
�üntette ki a bélyei királyi vadászatok alkalmával a biztonsági 
mtézkedések megtétele és vezetése körül teljesitett kiváló szol
gálataiért. Birtokosa a 3. osztályu tiszti katonai szolgálati jel
nek, jubileumi emlékéremnek és keresztnek. 

Szelest�y vezérőrnagy I 880-ban nősült először Léván. Neje, 
Lovas Mána, 1 886. évben elhalt. I 889-ben ujból megnősült. 
�.zvegye, szül. Lázár Mariska Budapesten él. Szelestey magyarul 
tokéietesen, németül és tótul szükségképpen beszélt. Ismerte 
e�ész nagy Magyarországot, de Ausztriának nagy részét is, 
mIvel szabadságait majdnem mindig utazásokra használta fel. 
A sporto� különböző ágait előszeretettel gyaKorolta, jó  lovas, 
uszó és VIVÓ volt. A kolozsvári tiszti lövőversenyeken gyakran 
eredménye?en yett részt. Mint szárny- és kerületi parancsnok, 
de. azután IS mmt felügyelőhelyettes a sport müvelését, ameny
nyIre azt a csendőrség szakkiképzésével összeegyeztethetőnek 
vélte, megkivánta, s mindenkor szem előtt tartotta. 

Szelestey vezérőrnagy a katonai pályát előszeretetből vá-
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lasztotta élete hivatásául s 1 2  éven át különböző beosztások
ban teljesitett honvédségi szolgálata alatt minden e�y�ni érdek 
elhagyásával mindenkor csak a honvédelem ila�y célJaIt tartotta 
szem előtt és azok előmozditására forditotta mmden tehetségét. 
Ezt bizonyit ja az, hogy mint század-, segéd- és fogal.mazó
iiszt igen jól n:egfelelt és el.?lj�róinak .megelég�dését ml?d�n
kor kivivta. VIg kedélye, oszmte, nyllt, bec.sulets.zereto Je�
leme, előzékeny, közvetlen modora folytán ?aJtársal szerete�.et 
és alárendeltjei bizalmát teljes mértékben buta. Ellenség elott 
nem szolgált. . . .. 

A m. kir. csendőrséghez átlépve a legjobb SIkerrel tore-
kedett azokat a szakismereteket elsajátitani, amelyek ezt az 
intézményt arra a magaslatra emelték, amelyet kiváló szerve
zői kitüztek eléje. Az uttörő munkában ő is kivette 'részét, hiszen 
a szombathelyi szárnyparancsnokságot ő szervezte meg. Is
merte a csendőrszolgálat minden ágazatát, s kiválóan tudta 
ebbeli tudását értékesiteni. Szolgálata utolsó pillanatáig becsü
letes hüséggel ragaszkodott életpály�jához s mindenko� c�.ak 
a csendőrség intézményének tökéletesItése lebegett szemel elott. 
Minden alkalmat felhasznált arra, hogy a csendőrség és a 
polgári hatóságok közötti jó viszonyt elősegitse és megszilár-
ditsa. 

Szelestey vezérőrnagy a katonai irodalomban is tevékeny
kedett. Már a Ludovika' Akadémia Közlönyében több harcá
szati dolgozata jelent meg,. majd �int csen�őrtiszt 1 884-t?1 
1 887-ig szerkesztette a m. kIr. csendorség Évkonyvé!. »Csendor 
élet« eim alatt a csendőréletből vett események lelrását adta 
ki. Egyes kisebb versei a kolozsvári napilapokban jele�tek 
meg. I rodalmi tevékenységéről különben a Pallas NagyleXIkon 
is megemlékezik. N�ugállományba helyezé�e után él�nk ré�zt 
vett a VII .  kerületI református egyházkozség életeben IS, 
ahol par6chiális tanácsnokká, választották meg . . A fasori r�for
mátus templom berendezese érdekében SIkerrel kozre-
müködött. 

Pásztori Pászthory Dénes 

If. osztálya százados, szárnyparancsnok. 

Született Egyházasfalun (Sopron vármegye), 1 849 decem
ber hó 8-án. Földbirtokos fia. A főgimnáziumot Győrben 
jó sikerrel végezte. Római katholikus .  I 869 o�tóber �6 
l-én avattatott fel a cs. kir. 76. gyalogezredhez. TIzedessé 'és 
hadapróddá 1 874 november I -én lépett elő. Ezt megelőzően 
1874. évben a hadapródtanfolyamot Grácban jó �:edménnyel 
végezte. Mint hadapród - kinevezésével egyldeJuleg - át
helyeztetett a Radetzky tábornagy nevét viselő cs. és kir. 5· 
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számu huszárezredhez. Hadnaggyá 1875 május I -én, főhad
naggyá 1 879 november hó I -én neveztetett ki. 1 874/75 .  évek
ben csapa�án�l .századszolgálatot teljesitett. 1875/77. években 
a dandártIszti Iskolát végezte Sopronban, jó eredménnyel. 1 877 /80. évben az altiszti iskola parancsnoka Pardubitzban. 
Közben század tiszti teendőket is látott el. A m. kir. csendőr· 
séghez 1 882 augusztus 2-án lépett át próbaszolgálatra s be
o.szt�st . nyert .a m. kir. 2 .  számu csendőrparancsnoksághoz. A 
tIsztI VIzsga sikeres letétele után véglegesittetett. 1 882 'decem
ber hó I -ével szakaszparancsnoki teendőkkel lett megbizva. 
1883 február l -ével q. m. kir. 3. számu csendőrparancsnokság
hoz helyeztetett át szakaszparancsnokul Nagyváradra. Itt állo
másozott 1 885 május hó I -ig. Ezen nappal a m. kir. I I .  számu 
csendőrkerülethez helyeztetett szárnyparancsnokul Zomborba. 
I I .  osztályu századossá 1 885 november I -ével lépett elő. Ezen 
állásban kevés ideig szolgált, amennyiben felülvizsgálat elé 
állittatván 1 886 november I -ével állandó nyugállományba he
l):'eztetett. Ez évben a csendőrségnél viselt tiszti rangjáról és 
Clméről önként leköszönvén, ezen leköszönése elfogadtatott. 
Budapesten telepedett le. 

Nemes Fényes Gyula 
I. osztályu százados, szárnyparancsnok. 

Született Nagyváradon 1 853 október hó 4-én. Ágostai 
eva�gél�us. �ivatalnok fia. A bécsujhelyi cs. kir. katonai aka
démI�t Igen JÓ eredménnyel végezte. 1875 szeptember hó I -én 
- mmt hadnagy - osztatott be, az akadémiából kikerülve a 
cs, és kir. 1 6. huszárezredhez. 1 875-1878. években századszolgálatot teljesit, 1 879. és 1 880. években ezredélelmező-tiszt 
1882. évben kiegészitőtiszt. Főhadnaggyá 1880 május l -én lé: 
pett elő. A m. kir. csendőrséghez 1 882 december I ·én osztatott 
be pr?basz�lgálatra. Annak sikeres teljesítése s a csendőrtiszti szakvIzsga JÓ eredménnyel történt letétele után véglegesittetett s s��kaszparancsnoki minőségben alkalmaztatott, majd 1883 ápnlIs hó 30-án a m. kir. 4. számu c�endőrparancsnoksághoz helyeztetett át. Ez év december hó I -én a m. kir. 3 .  számu csendőrparancsnokság állományába helyeztetett szakaszparancsnokul Szolnokra. I I .  osztályu századossá 1 885 november I -én neveztetett ki, szárnyparancsnokul helyeztetvén Debrecenbe. I . osztályu századossá 1887 november l -én mozdíttatott elő. 1 889 november 1 9. óta beteg. 1890. évben felülvizsgálat alá került s május hó I -ével - mint rokkant - nyugáUományba helyeztetett. Debrecenben telepedett le. 
. Fényes százados szeretetteljes ragaszkodással csüggött az mtézményen, egész lelkével összeforrott azzal, s mindig hiven és lelküsmeretesen teljesitette nemes. hivatását. 

, 
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Altorjai Altorjay Imre 

cimzetes cs. és kir. altábornagy, a magyar szent korona orszá
gaihoz tartozó csendőrség jeliigyelő;e. 

űsrégi, székely nemesi családból származik. Családja 
nemességet még Báthory István fejedelem idejéber: kapott 
( 1 490-ben), melyet a későbbi királyok többszörösen elismertek 
és a különböző vármegyékben is - a szükséghez képest - 

többször hirdettetett ki a család ősi nemessége. Legutóbb 
IV. Károly király erősitette meg azt külön királyi kézirattal 
I 9 1 7-ben. A család mindig buzgó római katholikus volt. 

Altorjai Altorjay Imre - családjában e néven ötödik -
született 1 850 november 1 9-én a hevesmegyei Parád község
ben. Római katholikus vallásu. Atyja, Mihály, abban az időben 
gróf Károlyi György debrői uradaimának tiszttartója. Gyer
mekei neveltetésére kiváló gondot forditván, a kezdettől fogva 
katonás természetü Imrétől is megkivánta, hogy az érettségi 
vizsga után - melyet 1868-ban az egri cisztercita gimnázium
ban szerzett meg »kiváló« eredménnyel - a jogi tanulmá
nyokat is elvégezze. Ez ineg is történt az egri érseki jogaka
démián, hol - ugyancsak »kiváló« eredménnyel - 187 1 -ben 
államvizsgát tett. 1 87 1  február l o-én rendes sorozás �tján � 2 
évi szolgálati kötelezettséggel soroztatott be a m. kir. 49-lk 
számu hevesi honvédzászlóaljhoz. Bevonult 187 1 augusztus l -én. 
Cimzetes tizedes 187 I augusztus 2 I -én, cimzetes szakaszvezető 
187 1  november 26-án. 1 872.  évben a m. kir. I .  számu honvédke
rületi szabadságolt állományu tisztképző iskolát Debrecenben 
végezte s a vizsgát j eles eredménnyel tette le. Cimzetes őrmes
terré 1872 február 27-én, hadapróddá november 3-án, had
naggyá 1873 október 2-án neveztetett ki. Tényleges. katonai 
szolgálati ideje letelvén, mint jogvégzett ember, polgán pályár� 
tért vissza és Heves vármegye szolgálatába lépett. Pár éVI 
közigazgatási gyakornokoskodás után 1 877-ben alszolgabiróvá 
választatott meg Gyöngyösön, mely hivatalát a vármegye 
közönségének teljes megelégedésével I 882-ig viselte. Szabadsá
golt állományu főhadnaggyá a m. kir. 49. honvédzászlóalj köte
lékében 1 880 november l -én lépett elő. Egyrészről talán ez az 
előlépése ,  másrészről mindenesetre régi hajlandósága . a katona� 
pálya iránt indithatták arra, hogy szépen induló kÖZIgazgatáSI 
pályáját odahagyva, az akkor alakult m. kir. csendőrség 
kötelékébe lépjen. 1 882 julius 29-én a m. kir. 4. számu 
csendörparancsnoksághoz osztatott be pr6baszolgálatra. Kassán 
tette le a csendőrtiszti szakvizsgát . 1882. évben szakaszparancs
·nok Nagyszőllősön, 1 883. és 1885 .  években Kassán és Márama-
rosszigeten. 1885 május l -vel a m. kir. V. számu csendőrkerü
letnél Esztergomban szárnyparancsnok, hol 1885 noveII.1be.r r-én II. osztályu századossá lépett elő. I .  _osztályu századOSI kl-
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nevezése is ott éri. 1896 julius 1 -ével másod törzstiszti teendők
kel bizatott meg. Székesfehérváron. Mint őrnagy 1899 április 
h.? l :ével a m. kIr. I .  számu csendőrkerülethez helyeztetett, ,ke
rületi parancsnok-helyettesnek Kolozsvárra. 1 900 november I=én 
alezredessé lépett elő, 1 90 1  junius 2-án pedig a m. kir. ll. 
számu csendőrkerulet parancsnokává neveztetett ki. Ezredessé 
1 903 május l -én lépett elő. 1 904 január hó 20-ával az I .  számu 
kerulethez, mig ez év november 3 -ával Budapestre helyeztetett 
hasonló minőségben. Felügyelőhelyettessé 1 908 november hó 
1-én, �.magyar szent k?rona országaihoz. tartozó csendőrség fel
ugyeloJévé 1 9 1  I márclUs 7-ével lett Öfelsége által kinevezve. 
Ezen méltóságát 1 9 1 2  szeptember 28-ig töltötte be. 

Állandó nyugállományba .1 9 1 3  április hó l -vel helyeztetett, 
mely alkalommal részére a CImzetes altábornagyi jelleg dij
mentesen a legkegyelmesebben adományoztatott. 

Budapesten telepedett meg. 1 9 1 5 .  évben halt meg. A 
farkasréti temetőben helyeztetett örök nyugalomra; sirja fölé 
díszes emlékkő állittatott. 

Kitüntetései : 1 904. évben január 20-án kelt legmagasabb 
el�atározással részére a legfelsőbb megelégedés juttatott ki
feJezésre. 1 9 1 3 . évben nyugdijazása alkalmával Öfelsége eiren
d�lte, hogy legfelsőbb megelégedés e uj ólag tudtul adassék. 
Butokosa volt a I I I .  osztályu katonai szolgálati jelnek s a 
jubileumi emlékéremnek. 

Altorjay altábornagy nőtlen ember maradt. Magvarul tö
k.�l�tesen, . né.metül kielégitően bes�élt. Magyarországem kivül 
r<;>VIdebb IdeIg tartózkodott Ausztnában. A sportok közül a 
vIvást szerette s ebben magát idősebb korában is előszeretettel 
gyakorolta. Elnöke volt a Vén Fiuk Vivó Clubjának és ezen 
a réven is ismert a főváros előkelő köreiben. Ellenség előtt 
nem teljesitett szolgálatot. 

Altorjay altábornagy - mint csendőrtiszt - a szol o-ála t 
minden ágazatában kiterjedt és alapos ismeretekkel rendelk�zett, 
melyben széleskörü közigazgatási tudása is nagy segitségére 
volt. Mindennemü ügyködésében a legcsekélyebb részletekbe 
hatoló tevékenységet fejtett ki, amely mellett azonban a szé
lesebb látókört igénylő általános áttekintést sem tévesztette 
:,zem �!ől. .Előkelő .. g�ndol�odásu és fellépésü, határozott, nyilt 
J�ll�mu, vIgkedélyu, Igen JÓ és gyors felfogásu, buzgó, rend
kIvul szorgalmas, pedáns, kiváló katona volt aki fölfelé feO"vel-

l 
' b. 

mezett, efelé melegszivü, jóakaratu és atyailag gondoskodó. 
Szá�talan�zor megtörtént, hogy előtte egészen ismeretlen alan
tasam segitett máról·holnapra, még mielőtt azok kéréssel for
dultak vol�a hozzá, ha tudomására jutott, hogy valamelyikkel 
netán némI méltánytalanság történt. A szolgálat érdekeit rend
kivüli szigorral óvta és követelte a pontos kötelességteljesítést, 
ezt a mértéket azonban saját személyét illetőleg is ugyanilyen 
szigoruan alkalmazta. Szemleutjain, még mint felügyelő is, 
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kerülte a zajos fogadtatásokat, hanem katonai egyszeruséggel 
végezte kötelességét, gyakran a ma:gával vitt hideg élelembő� 
csillapitván éhségét az uton, vagy az egyszeru laktanyaszobá
ban, hogy a szolgálat érdekei saját kényeimének kielégitésével 
se szenvedjenek esetleg csorbát. Egész lényét a puritán egy' 
szerüség jellemezte. Nem volt iniciativ elme, az ujitásoktól félve 
óvakodott. Éppen ezért alkotások sem füződnek nevéhez. Ebben 
konzervatív szelleme és tulérzékeny, kritikát nem álló lelke 
akadályozta. Békét szerető, békességben élni és dolgozni tudó 
tiszt volt, ki maga iránt becsülést és ragaszkodást tudott kelteni 
barátai, bajtársai és alárendeltjei lelkében. Élete végéig szivvel
lélekkel hüséges maradt a Trónhoz és a Hazához egyaránt. 

Iglói Szontagh Gusztáv (Adolf) 
II. osztályu százados, tiszti különitményparancsnok. 

Született Csákány községben (Abauj-Torna vármegye) 
1825 augusztus hó 1 6-án. Ágostai evangélikus. Édesatyja, 
Sámuel, ügyvéd volt. A gimnázium nyolc osztályát Eperjesen 
végezvén, az érettségi vizsga letétele után a tudományegyetem 
bölcsészeti fakultásának első évfolyamát megfelelő eredmény
nyel hallgatta. Felavatása előtt megyei csendbiztos volt. Ezt 
megeiőzőleg a cs. kir. hadsereg állományában, a cs. kir. tüzér
ségnél és ostromló csapatnál mint hadapród, hadnagy és fő
hadnagy teljesitett szolgálatot. Az 1 843 . évtől 1858. évig, össze
sen 1 5  éven át. Utóbbi rendfokozatáról leköszönt. 1 848. évben, 
Trieszt körülzárásánál - első időben - mint tüzérhadapród, 
később tüzmesteri rendfokozatban, mint ütegparancsnok, 1849. 
évben Komárom ostromában - mint tüzmester - vett részt. 
1860. évtől az alkotmányos vármegyét rövid ideig szolgálta, 
majd a cs. kir. Dunagőzhajózási Társaság tiszaluci állomá
sát vezette. Később Szontagh Sámuel emigrált nagybátyja 
meghivására Bruxellesbe ment, hogy ott annak nagyhirü bor
pincéjében az ujabb borkezelést tanulja. Onnan hazatérve, meg
nősült. 1 867- 1870. évig utbiztos, majd 1870 szeptember l -től 
a csendőrséghez jövetele idejéig csendbiztos lett a váci alsó
járásban. 1882. év április hó 2 1 -én a m. kir. honvédgyalog
ság szabadságolt állományába, a m. kir. 48. számu borsodi 
honvédzászlóaljhoz főhadnaggyá neveztetett ki s mint főhad
nagy helyeztetett át 1882 december l -én a m. kir. csendőrség
hez próbaszolgálatra. Annak sikeres teljesitése s a tiszti vizsga 
letétele után a m. kir. 3. számu csendőrparancsnoksághoo 
osztatott be tiszti különitményparancsnoki minőségben Gö
döllóre.  I I .  osztályu századossá 1887 május I -ével lépett elő . 
Tényleges szolgálata alatt 1 889 junius hó 1 8-án h�lt. meg 
Gödöllőn; onnan Galgagyörkre szállíttatott s a családI subolt
ban helyeztetett örök nyugalomra. 
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Kitüntetései : 1 876. évben � öfelsége Január hó 20-án 
kelt legfelsőbb elhatározásával - csendbiztosi minőségben 
tett hü és buzgó szolgálatai elismeréseül a koronás arany 
érdemkereszt részére a legkegyelmesebb en adományoztatott . 
1 887. évben Erzsébet királyné öfelségének Herkules-fürdőben 
történt tartózkodása során - mint csendőrkülönitmény-pa" 
rancsnok - tanusitott ' buzgalma és hü szolgálataiért a magyar 
J?inisztertanácsnak 1887 junius 28-án kelt határozata alap"
Ján a honvédelmi miniszter által dicsérő elismerésben része
sült. Birtokosa volt a román koronarend tiszti keresztjének 
amelyet szintén 1887 . évben ama alkalomból folyólag kapott

' 

hogy a román királyi pár Herkules-fürdőn időzött, és a hadi 
éremnek. 

Szontágh százados 1863. évben vette nő ül párnicai Pár
niczky Eduárd pestmegyei birtokos Fanny leányát Galgagyör
kön s ott gazdálkodott apósa birtokán. Házasságukból öt 
gyermek származott. Magyarul, németül tökéletesen olaszul 
jól, tótul kielégitően beszélt. · Csak Magyarországot s

' 
az olasz 

tengermelléket ismerte. 
Szontagh százados előkelő, uri gondolkozásu, komoly, 

határozott jellemü, igen tiszteletreméltó, müvelt csendőrtiszt 
volt. Hivatásszerü kötelmeit tökéletesen ismerve, eredménye
:;en müködött. Jó oktató, igen jó lovas, kiváló lóismerettel 
rendelkezett. Ö!venhét éves korában lépett be a csendőrségi 
testületbe. Kedvelt embere volt dicső emlékezetü néhai I .  
Ferenc József királyunknak. 

Lósdorfer Ferenc 
cimzetes százados, szakaszparancsnok. 

Született Csikszeredán 1 844 április hó 27-én. Római kath. 
vallásu. Polgár fia. Négy gimnáziumi osztályt Csiksomlyón 
vé.gzett. Azután a gyógyszerészi pályára lépett. Három évig 
mÚlt gyógyszerész gyakornok, négy évig mint segéd müködött . 
Bécsben szerezte meg a gyógyszerészmesteri oklevelet, mely 
után még féléven át Bécsben, a Baurolt őrnagy által vezetett 
tisztképző intézetben a tanulmányait "jó sikerrel végezte. Mint 
önkéntes közhuszár 1 873 junius 1 9-én avattatott fel a m. kir. 
22. számu csallóközi lovasszázadhoz. Tizedessé 1 873 junius 
20-án lépett elő, hadapróddá pedig 1 873 október hó I -én. 
1 873-74. években a Ludovika Akadémia tisztképző tanfolya
mát jó eredménnyel végezte. 1 874 november l -ével hadapród
tiszthelyettessé lépett elő a m. kir. 3/2 I .  lovasszázadban, hova 
ez' év augusztus hó 1 6-ával helyeztetett. Hadnaggyá 1 875 május 
I -én neveztetett ki. Az 187 5-76. években jó eredménnyel vé· 
gezte a jászberényi központi lovastis�i tanfolyamot. 1 877 .  évben 

pedig ugyancsak Jászberényben az utásztanfolyamot. Az 1 879/80. 
években a Ludovika Akadémia tiszti tanfolyamába vezényel
tetett, honnan a m. kir. 4. honvédhuszárezredhez osztatott be. 
Ez időben hosszabb ideig betegeskedett. 1 879 november I -től 
illeték nélkül egy év tartamára szabadságoltatott. Egy év 
mulva a m. kir. 6. számu honvédhuszárezredhez helyeztetett át 
és az ezred törzsénél mint segédtiszt müködött. Főhadnaggyá 
1 882 május l -ével neveztetett ki. 1882 augusztus 18-án vétetett 
fel a m. kir. csendőrséghez Ca 2. számu parancsnoksághoz) 
próbaszolgálatra. Annak teljesítése s a tiszti szakvizsga sikeres 
letétele után, 1 883 február hó l -ével a m. kir. 3. számu csend· 
őrparancsnoksághoz helyeztetett át szakaszparancsnokn.ak Deb
recenbe. 1 887. év julius l-ével hasonminőségben MIskolcra, 
1888 szeptember I -ével pedig Versecre helyeztetett. N yugállo
mányba 1890. év november l -ével tétetett a megejtett felül
vizsgálat alapján, mint rokkant. Budapesten. telepedett meg: 
öfelsége 1 890 december 27-én részére a cImzetes századOSI 
jelleget a legkegyelmesebben. adományozta, Bud�'pe�ten � 

csendőrkerületnél huzamosabb Időn át állandó csendorbIróságt 
tanu volt. 1 906. évben halt meg Budapesten hosszabb beteges
kedés után . 

. Lósdorfer cimzetes százados nőtlen volt. 1 880. évben az 
államszámviteltanból vizsgát tett. Magyarul, németül, románul 
tökéletesen beszélt. Szilárd jellemü, komoly, müvelt csapat
és csendőrtiszt volt. 

Enyeter Ferenc 
ezredes, kerületi parancsnok. ' 

Csikszeredán született 1 850 julius hó 27-én . . Éde�atyja 
katonatiszt volt. Római katholikus vallásu. Az algImnázlUmot 
Csiksomlyón, .a felsőkereskedelmi iskolát Marosvásár?-ely�n 
végezte kitünő eredménnyel. 22 é�es korában, 1 8,72 .  éVI mar� 
cius hó 1 8-án avattatott fel a m. ku. 26. számu cSIk-udvarhel)'1. 
honvédzászlóaljhoz, mint közhonvéd . ti�enkétévi szolgála�i 
kötelezettség mellett. Tizedessé 1872  JUllUS 9-én lépett elő. 

1 872-73 .  években Nagyszeb.enben · tó �red�énnyel végez�e :; 
szabadságolt állományuak tIsztképzo Iskoláját. Hadaprod�a 
1873 október l -én · neveztetett ki, hadapródőrmesterré ped�g 
1874 október 20-án. 1 874. évi ja�uár 1 -�ől szeptember 23-I� 
a Ludovika Akadémia általános tlsztképzo tanfolyamára veze
nyeltetett, melyet jó eredménny�l . végzett. A honv�dségnél 
ténylegesittetvén magát, 1875 máJUS I -ével hadnaggya nevez
tetett ki. 1 876. évben jó sikerrel végezte �év�n a� ,;gynevezett 
csatáriskolát. 1 878. október I -ével segédtiszti mmőségben. át
helyeztetett a m. kir. 29. számu aranyosi honvédzászlóal]hoz 
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Nagyenyedre s onnan a következő év május hó 25-ével a 
23· számu brassói honvédzászlóaljhoz. I tt érte 1 882 november 
I -én a főhadnagyi kinevezése. Zászlóalj ánál csapattiszti teendő
ket látott el. 1 883 február I -én mint tényleges állományu 
f�hadnagy lépett át próbaszolgál�tra a csendőrséghez. A m. 
kIr. 3· számu cs�ndőrparancsnokságnál vétetett állományba. �ég ezen évben JÓ eredménnyel tette le a csendőrtiszti szak
vIzsgát. Véglegesittetése után december hó I -ével helyeztetett 
át segédtisz�i minősé�ben Székesfehérvárra. 1 884. évtől 1 887 
november I -lg segédtlszt, azután II . osztályu századossá történt 
előléptetés ével egyidejüleg szárnyparancsnok Trencsénben, a m. k�r. V. számu csend�rkerület állományába, majd Aradon, a m. ku. � I .  számu csendorkerületnél. 1 890 november I -én nevez
tetett kl I .  osztályu századossá. 1 897. évi október hó végével 
másodtörzstiszti megbizatást nyert Kassán. Űrnaggyá 1 897 
november hó I -ével lépett elő. Az 1 898-1 900. években más.od
�ör.zstiszt, . máju? I -től parancsnok-helyettes ugyanott) 1 90 1  
JulIus I -tol pedIg az  I .  számu csendőrkerületnél Kolozsváron. 
Alezr�dessé 1 90 1  m�jus .I -é?- lépett elő. 1 904 november 3-án 
mel?bIz�tott ezen kerulet IdeIglenes vezetésével, majd ugyanott 
keruletl parancsnok. Itt érte 1 905 május I -ével ezredesi kineve
zése. 1 908 julius I S -ig parancsnokolta a m. kir. I .  számu 
csendőrkerületet. Ezen nappal szolgálati alkalmazása alól fel
��n.�e�.ett s , létszámfeletti vezetése rendeltetett el. Budapestre 
koltozott. Allandó nyugállományba 1 909 április hó I -ével 
helyez!etett. Meghalt Budapesten, 1 9 I I május hó 2 1 -én. A far
kasrétl te�etőben hely�ztetett örök nyugalomra. Sirja fölé márvá?-y suemléket állltott az özvegyi kegyelet. 
. Butok<?sa . volt . a I I I .  osztályu tiszti katonai :szolgálati Jelnek, a JubIleumI emlékéremnek és a katonai jubileumi keresztnek. 

Enyeter ezredes 1 883. évben vette el lovag Wolycinsky �mmát. Házassá��bó� egy gyermek származott. Magyarul tokéietesen, németul Jól beszélt. Magyarországon kivül a magyar tengerpartot ismerte. Ellenség előtt nem szolgált. 
. Enyete� ezredest két szempontból jellemezhetjük, mint tIsztet és mmt embert. Mint csendőrtiszt maga volt a köteless�gtel�esités n:intaképe. Páratlan szorgalommal, becsvággyal, kitartassal és onfeláldozással szentelte életét hivatásának. Mint 

paran�snok maga. volt a gondoskodó jóság, a mindenre kiterJe�ő flgyelem, mmt ember ideálja volt a gavallér uriságnak. Mlflt barát ragaszkodó és hüséges a sirig, olyan ember, akire el lehet mondani, hogy a lelkét a tenyerén hordozta s akinek megszoritotta a kezét, annak oda adott egy darabot a 
maga lelkéből. 
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Panajoth József 

őrnagy, másodtörzstiszt. 

Született a Krassó-Szörényvármegyei Csákova községben 
1 854 március 6-án. Honilletősége Lippa (Arad megye) .  Római 
katholikus vallásu. Édesatyja - fiatalabb éveiben - törvény
széki jegyző, esküdt szolgabiró, később jegyző volt. Fia Budán 
végezte a főreáliskolát, azután a selmecbányai erdészeti aka
démiának volt a hallgatója. Katonai szolgálatát - mint saját
költséges egyévi önkéntes - 1 873 október hó l -én kezdette 
meg a cs. és kir. 6 1 .  gyalogezrednél Temesváron. 1 874 szep
tember 30-án ezrede tartalékába helyeztetett, miután a tarta
lékos tiszti vizsgát megfelelő eredménnyel tette le. Tartalékos 
hadnaggyá 1 877 január I l -ével neveztetett ki. Bosznia meg
szállásában - 1 877. évben - mint hadnagy vett részt és 
pedig augusztus hó I o-én a dolnituzlai, augusztus I I -én a 
dobosnyiczai, augusztus 1 9-től szeptember 1 6-ig pedig a Do
bojnál lefolyt csatározásoknál Mint tartalékos hadnagy 1 882 
julius hó l l -én helyeztetett át a m. kir. I .  számu csendőr
parancsnoksághoz próbaszolgálatra. Véglegesittetése s a csend
őrtiszti szakvizsgának jó eredménnyel történt letétele után 
a m. kir. 4. számu csendőrparancsnoksághoz neveztetett ki 
másodsegédtisztnek Kassára. A következő év április hó 30-án 
a m. kir. I I .  számu csendőrparancsnoksághoz helyeztetett 
szakaszparancsnokul Ujvidékre, majd Nagykikindára. Főhad
naggyá 1 88 3 május I -én lépett elő. 1 886 augusztus l -én 
a VI. számu kerülethez Zalaegerszegre, 1 888 május I -én szárny
parancsnoknak az V. számu kerülethez Pozsonyba helyeztetett. 
Itt lépett elő 1 888 november hó I -én másod-, 1 893 május I -én 
pedig I .  osztályu századossá. Az 1 894-1 897. években 
lefolyt nagy hadgyakorlatoknál, mint tábori csendőrosz
tagparancsnok alkalmaztatott. 1 898 november hó r o-től má
sodtörzstiszt e kerület törzsénél. űrnaggyá 1 898 november 
hó I -én neveztetett ki. Tényleges szolgálata alatt 1 9 1 0  január 
20-án influenzás tüdőgyuladás következtében halt meg Po
zsonyban. Az ottani Szent András temetőben helyeztetett örök 
nyugalomra. Korai halála mély részvétet keltett s Pozsony 
egész társadalma kisérte nyughelyére. Frigyes királyi herceg 
koszorut helyeztetett kedvelt embere koporsójára. 

Kitüntetései : 1 894. évben a tábori csendőrtanfolyamban 
kifejtett kiváló buzgalom és eredményes müködése felett a 
honvédelmi miniszter dicsérő elismerését nyilvánitotta. 1 888.  
év május hó I -én Zala vármegye törvényhatósági bizottsága 
által hozott azon közgyülési határozatot, melyben elismerte 
a közbiztonság megszilárditása körül szerzett érdemeit - a 
belügyminiszter tudomására adta. Birtokosa volt a hadiérem
nek s a jubileumi emlékéremnek. 
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Panajoth őrnagy 1 8is november ' 1 7-én Lippán kötött 
házasságot Schöffer Antal zenetanár Viktória leányával. Há
zasságukból három gyermek származott. Egy fiuk egészen fia
talon halt meg. Gyula főszolgabiró, majd rendőrfötanácsos. 
Viola leánya Boronkay Ákos tábornok özvegye. Panajoth ör
nagy magyarul, németül tökéletesen, románul jól beszélt. 
Magyarországon kivül Alsóausztriát, Boszniát és Hercegovinát 
ismerte. 

Mint őszinte, megállapodott, egyenes jellemü, vigkedélyü, 
igen jó szellemi képességgel megáldott, a csendőrszolgálat kö
telmeiben teljesen jártas és kiváló tiszt volt jellemezve. Ön
képzésén nagy buzgalommal tevékenykedett. Szerény és min
den tekintetben tiszteletreméltó tiszt. Előljárói iránt tisztelet
teljes és nyilt, egyenranguak irányában előzékeny és barátsá
gos, alárendeltekkel szemben atyailag gondoskodó s azok ra
gaszkodó bizaimát biró. Jó társadalmi modorral rendelkezett 
s élénk társadalmi életet élt. Tanult, okos fő, megfontolt nagy 
elme,. lánglelkü hazafi, buzgó tagja az intézménynek. 

Tolcsvai Nagy Gábor 
cs. és kir. altábornagy, a magyar szent korona országaihoz tar

tozó csendőrség felügyelője. 

Zemplénmegyei régi nemesi családból �zármazik. Szüle
tett a Szabolcsvármegyei Kótaj községben, 1853. évi március 
24-én. Atyja hasonnevü, anyja nemes Csorvássy Katalin. Fő
gimnáziumot végzett és érettségit tett Sárospatakon, azután 
két és fél éven át ugyanott a jogi és theológiai akadémiát jó 
sikerrel hallgatta. 1875 március I -én a honvédséghez avatta
tott fel. 1 876 augusztus 20-án a m. kir. Ludovika Akadémián 
a tényleges tisztképző tanfolyámot végezte. Ugyanezen év szep
tember 24-én hadapróddá, 1 877 november I -én hadapród-tiszt
helyettessé, 1 878 október 20-án hadnaggyá neveztetett ki. 
1 879-ben századtiszt és közben az altisztképzö iskolában elő
adó volt. Az 1880. és 1 88 1 .  években Szatmárnémetin segéd
tiszt a m. kir. 43. honvédzászlóaljnál. 1882 augusztus ,I 4-én 
próbaszolgálatra a I I .  sz. csendőrparancsnoksághoz vezényel
tetett. A budapesti I I I .  sz. csendőrkerületi parancsnokságnak 
Szegeden folyó megszervezésében, még mint próbaszolgálatos 
tiszt igen tevékeny részt vett, s annak Budapestre történt 
átvonulása után a szegedi csendórkerületi parancsnokság 1 _  
segédtiszti teendőivel bizatott meg. A csendőrtiszti szakvi'zs
gának 1 883. évben Szegeden történt letétele után ez év feb
ruár hó I -ével a csendőrséghez .  végleg áthelyeztetett. Főhad
naggyá 1 883 május I -én neveztetett ki. 1886 augusztus . 3 I -ével 
Nagykikindán szakaszparancsnokká, 1888 szeptember  I -én . I I  � 
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osztályu századossá és szárnyparancsnokká, 1 893 november 
I -én I. osztályu századossá léptette tett elő . 1 896 julius I s -én 
a m. kir. I I I .  sz . csendőrkerülethez helyeztetett át. 1 899 julius 
3 I -ig szárnyparancsnok Nagyváradon; azután másodtörzstiszt 
a VI .  sz. csendőrkerületnél Székesfehérvárott. Űrnaggyá 1 899 
november I -én neveztetett ki. I 902-ben kerületi parancsnok
helyettes lett. 1 902 április 22-vel hasonló minőségben Buda
pestre helyeztetett. 1 903 j anuár I O-ével megbizatott a kerületi 
parancsnokság ideiglenes vezetésével. I 90j" május I -ével al
ezredessé lépett elő. Hasonló minőségben 1 904 november I -én 
Szegedre helyeztetett. 1 905 május I -én a m. kir. VI I .  sz. csend
őrkerület parancsnókává. az 1 906 május I -én pedig ezredessé 
neveztetett ki. 1 907 április hóban a debreceni VI I I .  számu 
csendőrkerületi parancsnokság felállitásával, 1 907 május I -vel 
ugyanezen csendőrkerület parancsnokságával bizatott meg. 
Ennek a kerületnek a felállitása körül kifejtett tevékenységé
vel rendkivüli érdemeket szerzett. 1 9 1 2  szeptember 28-án a 
magyar szent korona országaihoz tartozó csendőrség felügyelő
hel yettesévé neveztetett ki. Ugyanazon év november I -én ve
zérőrnaggyá lépett elő. Az 1 9 1 3  április I 8-án kelt legfelsőbb 
elhatározással a magyar szent korona országaihoz tartozó 
csendőrség felügyelőjévé, az 1 9 1 5  augusztus 2 I -én pedig altá
bornaggyá neveztetett ki. Magas szolgálati állásától 1 9 1 7  ok
tóber 3-ával saját kérelmére felmentetett és határozatlan időre 
várakozási illetékkel szabadságoltatott .  1 9 1 9  január I -ével ál
landó nyugállományba helyeztetett. 

Az 1 887 .  év tavaszán Dél-Magyarországon pusztitó ár
viz alkalmával a védekezési és mentési munkálatoknál tanu
sitott rendkivüli és sikeres tevékenysége elismeréséül az 1 888. 
év január hó 20-án Űfelsége által a katonai érdemkereszttel 
tüntettetett ki. Itt teljesitett hosszas szolgálata alatt a köz
biztonságnak és a magyar állameszmének nagy szolgálatokat 
tett. 1 899-ben a szárnyparancsnoki teendők kit ünő teljesitésé
ért legfelsőbb dicsérő elismerésben részesittetett. 1 9°4. évben 
az ideiglenes kerületi parancsnoki minőségben két éven át 
kiváló szorgalommal kifejtett céltudatos, ·ügybuzgó és igen 
eredményes müködéséért honvédelmi miniszteri dicsérő ok
irattal láttatott el. 1 906. évben I I .  Rákóczi Ferenc és buj
dosó társainak hazaszállitása és eltemetése alkalmával kifejtett 
ügybuzgó és sikeres tevékenységéért, valamint az ugyanakkor 
Kassán összpontositott, mintegy 1 9°° főnyi csendőrség ki
váló vezényléséért honvédelmi miniszteri elismerésben részesült. 
Az 1 907. év telén Romániában kitört lázadásnak az erdélyi 
részekre való átterjedését megakadályozta s 1 908 augusztus 
hó 1 2-én, részben ennek az igen értékes szolgálatának elis
meréséül tüntettetett ki a Ferenc József-rend középkeresztjé
vel. 1 909-ben részére a román koronarend középkeresztjének 
elfogadása és viselése engedtetett meg. Az 1 9 1 2 . évi erdélyi 

Dr. Preszly Lóránd : A csendórség úttörói. 9 
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nagy hadgyakorlatoknál a közbiztonsági és tábori csend
őrségi szolgálat kiváló vezetéséért a cs. és kir. vezérkar 
főnöke és a m. kir. belügyminiszter elismerését és köszönetét 
fejezte ki. Az 1 9 1 5 . évi augusztus hó 1 3-án kelt legfelsőbb 
elhatározással a hadidiszitményes I I I .  osztályu Vaskoronarend
del, 1 9 1 6  május 29-én a katonai egészségügy körül a hábo
ruban szerzett különös érdemei elismeréséül a hadiékitményes 
vöröskereszt tiszti diszjelvénnyel, az 1 9 1 6  augusztus l o-én 
kelt legfelsőbb 'öicsérő elismerés alapján pedig, a katonai 
érdemkereszt szalagján a bronz koronás érdeméremmel tün
tettetett ki. 1 9 1 7  október 1 7-ével a 2. osztályu tiszti katonai 
szolgálati jel birtokosa lett. Birtokosa ezeken kivül a jubileumi 
emlékéremnek és a katonai jubileumi keresztnek. 

Nagy altábornagy nőtlen ember maradt. Magyarországon 
és társországain, valamint Ausztrián kivül Belgrádot Szer
bia egy részével, Bukarestet Románia egy részével ismeri. 
A világháboruban az 1 9 1 7. évi október 3-ig, mint a magyar 
szent korona országaihoz tartozó csendőrség felügyelője mü
ködött. 

Már a m. kir. honvédségnél is kitünt ügyességével és 
tevékenységével. 1 877 április havában hadapród korában az 
Albrecht főherceg tábornagy 50 éves katonai jubileumára 
a honvédség részéről Bécsbe küldött gyalogosokból, huszá
rokból és dzsidásokból összeállított hadilétszámu diszszakasz
nál, mint helyettes-parancsnok kiválóan megfelelt. Tényleges 
honvéd tiszti szolgálata alatt férfias jellemével, komoly, hig_o 
gadt kedélyével, eredményes szolgálataival nagyon magára 
vonta előljárói figyelmét. Önképzésén szorgalmasan fáradt és 
katonai szakismereteit bőviteni igyekezett. Már csendőrtiszti 
próbaszolgálata alatt is az L segédtiszti teendőket kiválóan 
végezte. Szakasz-, majd szárnyparancsnoki szolgálati állásá
ban erélyéről, szigoruságáról volt általánosan ismert. A fegyel
met és rendet példásan kezelte. Igen buzgón és tevékenyen 
müködött, alosztályait kifogástalan rendben tartotta. Magasabb 
beosztásában is körültekintő és éber figyelemmel, széles látó
körrel, nagy gyakorlati tapasztaJatokkal parancsnokolt. Mint 
csendőrségi felügyelő a világháboru idején igen értékes szol
gálatokat tett a trónnak és a hazának. Nehéz és felelősség
teljes magas állásával járó kötelmeit lelkiismeretesen és nagy 
körültekintéssel teljesitette. 

Mint ember puritán életet élő, elveihez megingathatatla
nul ragaszkodó, éles kritikai készséggel rendelkező, rendit -
hetetlen katona és lelkes hazafi. 
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Besényei László Albert 
clmzetes cs. és kir. altábornagy, a magyar szent korona orszá-

gaihoz tartozó csendőrség lelügyeltJhelyetiese. 
. 

Székely nemes családból 1 853 október hó 28-án, Kézdi
márkosfalva községben; ' Háromsz�k vármegyében szülétett. 
Római katholikus. Édesatyja tanit ó és földbirtokos volt. Sepsi
szentgyörgyön két gimnáziumot »kitünő« eredménnyel vég· 
zett. Ekkor sulyos szembaja miatt iskoláit kénytelen volt 
megszakitani és továbbképzését magánuton atyja vezetése mel
lett folytatni, később pedig, atyja halála után a gazdaságot 
vezetni. , 

1 87 5  szeptember 22-én a kézdivásárhelyi m. kir. 24. hon
védzászlóaljhoz önként belépett, hol a következő 1 876. évben 
tizedessé, majd szakaszvezetővé lépett elő s miután tudásával 
és szorgalmával kitünt, - a .felvételi vizsga sikeres letétele 
után - a honvédségi Ludovika Akadémiába vezényeltetett. 
Itt 1 876-77. évben az előkészitő, 1 877-78. évben pedig a 
tisztképző tanfolyamokat »jeles« eredménnyel végezte. Eköz
ben 1 877-ben a marosvásárhelyi m. kir. honvédzászlóaljhoz 
helyeztetett. 

1 878 szeptember 1 3-án hadapródőrmesterré neveztetett 
ki és november I I -én áthelyeztetett a m. kir. 2 1 .  honvéd
zászlóaljhoz Nagyszebenbe. I tt 1 879 március l -én hadapród
tiszthelyettessé, május l -én hadnaggyá, 1 880 julius 2 1 -én pe
dig zászlóaljsegédtisztté neveztetett ki és a hathavi lovagló
tanfolyamot jó eredménnyel végezte. Előljárói méltányolva 
nagy szorgalmát és használhatóságát 1 882 julius I 2-én, fiatalo. 
sága dacára, dandársegédtisztnek nevezték ki a m. kir. 76. 
honvéd-dandár törzséhez. 1 882 augusztus 28-án saját kérésére 
a m. kir. L számu csendőrséghez Brassóba osztatott be próba
szolgálatra és pár hét mulva már Kolozsváron a kerület törzsé
nél találj uk, mint ideiglenes 2-od segédtisztet. 

A csendőrtiszti szakvizsga sikeres- letétele után 1,883 feb
ruár I -ével véglegesittetett, szeptember I -én szintén 2-od segéd
tiszti minőségben a kassai IV. sz. kerülethez helyeztetett át, 
hol november I -én főhadnagy és I -ső segédtiszt lett. 

Mint segédtiszt, a kassai és pozsonyi csendőrkerületek 
szervezése és felállitásában jelentékeny részt vett. 

1 887 október I -én a segédtiszti teendők végzése alól 
felmentetett és a kassai szakasz vezetésével bizatott meg. 
1 889 február l -én mint számyparancsnok Nagyvár�dra,. � 

m. kir. I I I .  sz. csendőrkerülethez helyeztetett át és máJus . 1 -én 
I I .  oszt. századossá léptettetett elő. . . 

1 890 november I -én a kolozsvári I .  sz. csendőrkerülethez. 
lett áthelyezve, hol mint szárnyparancsnok Kolozsváron és: 
Marosvásárhelyen, 1 �t96 junius I s -étől pedig. Nagyszebenben 

9· 



1 32 

müködött és eközben 1 893 november l -én r .  oszt. századossá 
kineveztetett. 

1 900 augusztus l -ével a szegedi I I .  sz. csendőrkerülethez 
helyeztetett át és a másodtörzstiszti teendők végzésével ,biza
tott meg. 

1 9°2 julius I -én parancsnokhelvettesi minőségben vissza
kerül Kolozsvárra és 1 903 november l -én alezredes lesz_ 
1 906 január 6-án a sz-ékesfehérvári VI .  számu csendőrkerü
lethez mint kerületi parancsnok, ugyanaz év november ' I -én 
pedig ezredessé neveztetett ki. 1 9°9 szeptember I -én hason
minőségben a m. kir. VII .  csendőrkerülethez áthelyez�etett 
Brassóba, 1 9 1  I március 7-én pedig mint osztályvezető a hon
védelmi minisztérium 1 6  osztályába osztatott be Budapestre_ 
1 9 1 3  április q-én a magyar szent korona országaihoz tartozó 
csendőrségi felügyelőséghez helyettessé, május I -én pedig vezér
őrnaggyá lett kinevezve, végül 1 9 1 6  január I -ével 40 évi s 
2 havi tényleges szolgálat után saját kérelmére, nyugállo
mányba való helyezés mellett részére az altábornagyi cim 
és jelleg lett adományozva. 

Kitüntetései : 1 887. évben, segédtiszti minőségben teljesi
tett eredményes és becses szolgálataiért honvédelmi miniszteri 
dicsérő okirattal láttatott el. 

1 889. évben az uj csendőrségi szolgálati könyvek életbe 
léptetése alkalmából az ezen könyvek és utasítások szerkesz
tési munkálataiban való sikeres közremüködéséért, továbbá 
1 9 1 3 . évben osztályvezetői minőségben kiváló ügybuzgalom
mal és a legjobb eredménnyel teljesitett szolgálataiért honvé
delmi miniszteri dicsérő elismerésben részesült. Tulajdonosa 
a I I I .  osztályu Vaskorona- és a Ferenc József-rendnek, a katonai 
érdeméremnek, a 2. osztályu tiszti katonai szolgálati jelnek, 
továbbá a bolgár katonai érdemrend középkeresztjének s 
végül a spanyol királyi katonai érdemrend középkeresztjének. 

László altábornagy 1 884 szeptember 23-án vezette oltár
hoz Tisóczky László csendőralezredes kerületi parancsnok 
leányát, Annát. Egy fiu- és egy leánygyermeke van. Magyar
országot utazásai és tartózkodása folytán ismeri. Fiumét, 
Pólát, Triesztet, Münchent és környékét magánutazása folytán 
ismerte meg. ' 

. 

László altábornagy egyike az európai hirüvé vált régi 
csendőrség szervezőinek és legerősebb oszlopainak. Saját ere
jéből küzdötte fel magát s 'egyéniségével, nagy szaktudásával, 
minden akadály fölött győzedelmeskedő törhetetlen akarat
erejével és példátlan szorgalmával érte el magas állását. 

László altábornagy egyik főerőssége volt a csendőrség
nek. Borotvaéles elméje, a szabályzatok és utasitásokban való 
teljes jártassága, feltétlen megbizhatósága és hatalmas munka
teljesitő képessége révén minden bizalmi állásban a legtelje
sebb mérvben felelt meg feladatának. Sohasem élt kivül a 
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<lolgokon; mindig bennijk és értük volt. Éles elméj� ,
előtt nem 

volt kitérés, elsodorta és magával vonszolta: az ut]aba akadt 
ellenvetéseket. Székely fajából hozta magával a hazáért való 
fanatikus lelkesedést a kötelességtudást s a türelmes és cél
tudatos munkaszeret�tét. Ezekből alakult ki a kiváló és nemes 
ember képe, 

Kőporubai Varjassy József 

főhadnagy, szakaszparancsnok. 

Született Kistokajban (Borsod vármegye) 1 843. március 
hó 3-án. Római katholikus vallásu. Földbir�okos .. f

Ia . . Nél?Y 
gimnáziumi osztály elvégzése után atyja f?ldbutokan 
gazdálkodott. A cs. kir. hadseregben és a m. ku. honvéd
ségnél 1 8 58-1 87 1 .  évig szolgált. És pedig 1 85� �uguszt�s 
I 6-tól 1 866 junius 9·ig, mint hadnagy ; ekkor tIsztI rangja 
megtartása nélkül kilépett a hadsereg kötelékéből. A honvéd
ségnél 1 869 október 24-től 1 87 1  január 3 1 -ig, mint tényleges 
állományu hadnagy, szolgált. 1 883 február hó 1 o-én a hon
védségnél mint - szabadságolt állom�nyu - �adnagy ne
veztetett ki a m. kir. 48. számu borsodI honvédzaszlóalJ állo
mányában. 1 882 augusztus 1 o-én oszta!�tt be �ró�aszolgá
latra a m. kir. csendőrséghez. Annak SH::eres telJesltése s a 
csendőrtiszti szakvizsga j ;)  eredménnyel történt �etétele után 
1 8'83 február hó I -én véglegesittetett s a m. kIr. 4· számu 
csendőrparancsnoksághoz helyeztetett szakaszpara�csnokké�t 
Miskolcra. Főhadnaggyá 1 884 november I -én }epet� elo. 
1 88 5  december I -én a m. kir. I I .  számu csendorkerulethe� 
helyeztetett szakaszparancsnoknak Temesvárra. Betegesked�, 
gyenge fizikumu ember volt s emIatt I 8�6 no�em?er I -tol 
egy év tartamára szabadságoltatot�. I 88? evbe� lSI�et szolgá
latot teljesitett, de gyomor- és ldegbantalmép mIatt tart�s 
szolgálatteljesitésre kilátása nem lévén, 1 888 november I -től 
három évre időleges nyugállományba helyeztetett. A zemplén
megyei Kárád községben telepedett le. 

Varjassy főhadnagy nős ember volt és háro� gyerm�k 
atyja. Magyarországon kivül, melyet állomásozásal során IS
mert meg, Ausztriát utazta be. Ellenség előtt n�� szolgál�: 
Komoly, határozott jellemü, kitartó szorgalmu-,

 ] o  tehetségu 
tiszt volt ki ..:... mint szakaszparancsnok - fIgyelemreméltó 
tevékeny;éget fejtett ki s aloszt�ly�nál a �özb�ztonsági szol
gálat sikeres és eredményes telJesltését blztosltotta. 
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V árbogyai Bogyay Vince 
cil1fzetes {)rnagy, szárnyparancsnok. 

Szül�tett a somogyvárI?egyei .Pusztako�ácsi községben 1 840 máJu? h6 �o-án. R6�aI �ath?likus. RégI, előkelő nemes c?alád sarJa, . akI négy gImnázlUffil osztályt N agykanizsán j ó  
sIkerrel végzett. Mint önként jelentkező 1 85 7 december 1 7  -én avattatott fel a cs. kir. 5 2. számu gyalogezredhez hol 1 864 okt6ber 27-ig mint hadapr6d é3 hadnagy szolgált. 1

'
8 59. évben ré:>ztyett a� (�)laszorsz.ág elleni hadjáratban. 1 864 okt6ber 27-én a mexIk6I császán hadsereg . kötelékébe vétette fel magát, hol .fokozatosan emelkedett az őrnagyi rangig. 1 864-68-ig MexIk6�an számos csatában vett részt, különösen a pneblai 32 �apIg tartott ostromnál, Auga-Vúlenál és Carboncánál. 

MexIkób61 1 868 augusztus 20-án tért vissza s mint csend
biztos 

.
megyei szolgálatba lépett. 1 882 évi május 22-én kelt legfelsobb elhatározás folytán mint közöshadseregbeli volt had

:nagy a m. kir. honvédségJ;>e .kineveztetett szabadságolt állo
'��nyu h<l;.dnaggyá. Ez év Jumus 1 7-én a 7 1 .  honvédzászl6alj kotelékébol lépett át . próbaszolgálatra a m. kir. csendőrség'hez: B.evonul� a m. �Ir. I .  számu paiancsnoksághoz. A csend"ŐrtIsztI szakvIzsgát SIkeresen letevén, 1 883 január l -én csendőrhadnaggyá neveztetett ki s a m. kir. 4. számu parancsnok
ság�.oz helYHeztetett �zakaszparancsnokul Egerbe. Főhadnaggyá a �ovetkezo év máJUS I -én lépett elő. 1 886. évben Győrbe, majd Sopronba 'helyeztetett szakaszparancsnokul. Utóbbi he
lyen 1 89.4 január 3 1 -ig teljesitett szolgála.tot. Ez év május 
I �ével I I .  osztályu századossá neveztetett ki s szárnyparancsnoknak Pécsre. 1 .  osztályu századossá 1 89 S november c-ével 
l�pett .. elő. Pécsen szolgá�t egész nyugdijaztatásáig, amely testi torődottsége folytán saját kérelmére 1 901  szeptember l -én következett be, mely alkalomból foly6lag Űfelsége legmagasabb elhatározásával részére a cimzetes őrnagyi jelleg a legkegyelmesebben adományoztatott. Kötse községben telepedett meg. Meghalt 1 908 szeptember 6-án. 

. Birtokosa volt a hadiéremnek, a jubileumi emlékéremnek 
"s a porosz királyi I I I .  osztályu koronarendnek. 
. Nőtlen ember maradt. Magyarországon kivül Olasz-, FranClaorszá�ot, N émet<?rszág · egyes részeit és Mexikót - helyőrségel�seI során - ISme!te. Magyarul, németül tökéletesen, franCIául és spanyolul . Jól beszélt. Magas termetü, erős testalkatu volt. · ' .  

Bogyay őrnagy változatos életet élt. Altalában nvugodt megfontolt, becsvágy6, bátor és kitart6 egyén. Jó szellemi képességgel és felf<?gáss�l rendelkezett. A közbiztonsági szolgálatkezelés ágazatruban Jártas és e téren jól müködő tiszt volt. 
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Schwarzleitner . Hugó 
I. osztályu százados, szárnyparancsnok. 

Született 1 847 december hó I I -én Therezienstadtban 
{Csehország). Honilletékessége Nagykörü (Jász-Nagykun
Szolnok vármegye). Édesatyja katonatiszt volt. Gondos neve
lésben részesült. Öt gimnáziumi osztályt Budapesten, majd a 
cs. kir. 66. gyalogezrednél a hadosztály-hadapródiskolát jó 
sikerrel végezte s hadapródőrmesterként három évet szolgált. 
1 866. évben - mint hadapród - résztvett az Olaszország 
elleni hadjáratban, a custozzai csatában. Békekötés után ezre
dével Lembergbe került s miután további előlépését kilátás
talannak találta, 1 868. évben szabadságoltatta magát. Később 
a polgári pályán helyezkedvén el, 1 877. évben Jász-Nagykun
Szolnok vármegyében csendbiztos lett. A magyar csendőrség
hez - mint őrmester - 1 88 I augusztus 6-án lépett be próba
szolgálatra és osztatott be a m. kir. 1 .  számu csendőrparancs
noksághoz. Kolozsváron részesült elméleti kiképzésben, majd 
a Déván összpontositott altiszti tanfolyam ot végezte. Örs
parancsnok a kisjenői lovasörsön volt. 1 882. évben a Ludovika 
Akadémián jó sikerrel végezvén a csendbiztosok részére fel
állitott tisztképző tanfolyamot, beosztatott a m. kir. 2. számu 
csendőrparancsnoksághoz Szegedre, onnan az aradi számyhoz. 
Hadapróddá 1 882 julius I -én, hadnaggyá november l -én lépett 
elő. Rövid három hét alatt az ő vezetése alatt Dorozsmán 1 60 
hátaslovat szereltek fel a felállitás alá kerülő 3. és 4. számu 
csendőrparancsnokság részére. Ennek teljesitése után szakasz
parancsnok lett Kecskeméten, melynek területe Pest megyének 
kétharmada volt. 1 883 december l -ével a m. kir. 5 .  számu 
csendőrparancsnoksághoz helyeztetett oktatótisztnek Pozsonyba. 
Négy éven át volt ezen beosztásban. Főhadnaggyá 1 885  május 
l -ével lép elő. 1 887 augusztus l -én a I I I .  számu csendőrkerü
lethez helyezt�tett szakaszparancsnokul Budapestre, majd 
1 893-ban Szolnokra. I I .  osztályu száz�dossá 1 894 november 
l -én lépett elő, egyidejüleg szárnyparancsnoki minőségben át
helyeztetvén a m. kir. IV. számu csendőrkerülethez Miskolcra . 
Miskolcon léte alatt négy lovas tábori csendőrtanfolyam csend
őreit képezte ki. 1 896 augusztus I -től szárnyparancsnok N agy
károlyban. I .  osztályu századossá 1 895 november l -én nevez
tetett ki. Ez időben egészségi állapota megrendült s 1 899. év 
január h6 l -én felülvizsgálat utján nYugállományba helyezte
tett közel huszonkét évi tényleges szolgálata után. Előbb N agy
károlyban telepedett le, onnan Szegedre költözött, hol 1 9 14 
juliusáig a szegedi csendőrbiróság me�ett állandó birósági 
tanuként volt alkalmazva. 

Kitüntetései ; 1 866. évben a custozzai csatában tanusitott 
vitéz magatartásáért a I I .  osztályu vitézs�gi ezüstéremmel 
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Űfelsége által személyesen lett feldiszitve. Birtokosa volt a 
hadiéremnek és a jubileumi emlékéremnek. 

Schwarzleitner százados 1 882 .  évben nősült, hat gyermeke 
van. Magyarul, németül tökéletesen beszél. Magyarországon 
kivül Alsó·Ausztriát, Tirolt és Gácsországot ismeri. 

Schwarzleitner százados komoly, nyugodt kedély ü, határo
zott jellemü, önérzetes tisztként jellemzett. A csendőrségi szol
gálatban teljes jártassággal rendelkezett. Gyors felfogással 
és jó szellemi képességgel birt. Előljárók irányában engedel
mes és nyilt, alárendelt jeivel szemben következetesen szigo ru, 
de jóakaratu és gondoskodó. Társaságba nem járt, vissza
vonulva, nagyszámu családjának élt. Szolgálata alatt a pihe
nést nem ismerte, a munka volt életfeltétele, amelyet nem nél· 
külözhetett. Négy évi oktatótisztsége alatt nagyszámu al
tisztet képzett. ki, kiknek soraiból sok - évtizedeken át szol
gáló - derék örs- és később járásparancsnok került ki. Mint 
szakasz- és szárnyparancsnok megingathatlan szorgalommal 
és hüséges kitartással szentelte idejét és képességeit a szol
gálatának. Vérbeli csendőr volt, teljes tudatában levő komoly 
és szép hivatásának. Élete nyolcadik évtizede felé haladva, 
büszkén tekinthet vissza a szép utra, amelyet megtett s a jelen
kor csendőrei is mély tisztelettel tekinthetnek ősz bajtársukra, 
a hazáj ához, királyához és testületéhez mindhalálig hüséges 
öreg csendőrre. 

Nemes Szabó József 

cimzetes vezérőrnagy, kerületi parancsnok. 

Született Aknasugatagon (Máramaros vármegye) 1 8 5 1  
május 23-án. Római katholikus vallásu. Vármegyei főjegyző fia. 
Máramarosszigeten négy gimnáziumi osztályt jó eredménnyel 
végzett. ' Mint - önként jelentkező - gyalogos 1 867 julius 
8-án avattatott fel a cs. kir. 65 . számu gyalogezredbe az előirt 
törvényes szolgálati kötelezettség mellett. Űrvezetővé 1 868 
április 2-án, tizedessé 1 868 május I o-én, szakaszvezetővé 1 870 
április I 6-án, őrmesterré 1 87 I junius 6-án lépett elő. Az ezred
iskolát 1 868-69. évben jó sikerrel végezte. 1 882 január 
3 I -ével leszerelvén, e naptól junius 23-ig - mint pénzügy
igazgatósági irodasegédtiszt államszolgálatban állott . 
E minőségében neveztetett ki . I 882 julius I -ével hadapróddá 
és vétetett fel a m. kir. 2. számu csendőrparancsnokság állo
mányába. A Ludovika Akadémián az általános tiszti vizsgát 
jó sikerrel tette le s még ez évben Szegeden a csendőrtiszti 
szakvizsgát is. 1 882 október I I -ével hadapródőrmesterré, 
november I -ével pedig hadnaggyá neveztetett ki, ezzel egy
idejüleg a 4. számu csendőrparancsnokság állományában 
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szaka'szparancs'noknák Eperjesre . Egy évi itteni szolgálata után 
1 883 ' december I -ével a 6. számu csendőrparancsnoksághoz 
helyeztetik Kaposvárra, 1 884 május I -ével Marcaliba, 1 886 
augusztus I -ével pedig Székesfehérvárra. Főhadnagy 1 885  
május I -én. 1 888 május I -én a m. kir. I .  számu csendőr
kerület állományába helyeztetett, ugyancsak szakaszparancs
nokul Brassóba. Innen 1 89 1  november I -én az V. számu kerü
lethez Trencsénbe. I I .  osztályu százados 1 894 november I -ével . 
E nappal ugyanott szárnyparancsnok. 1 896 május I -én I .  osz
tályu századossá lépett elő. Ez év junius 1 6-tól szárnyparancs
nok Esztergomban. 1 9° 1  julius I -ével másodtörzstiszti teendő
ket látott el Pozsonyban. November I -én kineveztet'ett 
őrnaggyá. Másodtörzstiszt 1 903 junius 30-ig, azután csendőr
kerületi parancsnok-helyettes . Alezredessé 1 905 május I -én 
neveztetett ki. 1 907 február �-ával ugyancsak parancsnok-he
lyettesként a m. kir. IV.  számu cseridőrkerülethez helyeztetett, 
egyidejüleg megbizva annak ideiglenes parancsnoklásával . Ez
redessé és kerületi parancsnokká 1908 május I -én neveztetett 
ki. Ezen kerületet vezette 1 9 1 2 .  évig, amikor is december I -ével 
42 évet meghaladó tényleges szolgálata után állandó nyugállo
mányba helyeztetett. Szakolcán telepedett le. Nyugállományban 
léte idején kapta' meg a' veZérőrnagyi cimet es jelleget. 

A világháboru kitörése után önként ajánlotta fel szolgá
latait a trón és a haza érdekében. A trencséni katonai meg
figyelő állomás katonai osztagparancsnokául neveztetett ki 1 9 1 4  
október 23-ával. A harmincegy baraképület felállitása s az egész 
állomás létesitése éppen folyamatban volt. Szabo tábornok 
fiatalos ambicióval fáradt - munkatársaival együtt - azon, 
hogy a fontos megfigyelő állomás mielőbb átadassék rendel
tetésének. Ha előrehaladott kora miatt nem vehette ki részét 
a viharzó ütközetekből, részt kivánt venni nemzete élet-halál
harcában. 1 9 1 5  november I 5-ével Nyitrára helyeztetett állo
másparancsnoki minőségben. Itt körülbelül egy évig teljesi
tett szolgálatot, majd Szakolcára vonult vissza. 

Az összeomlás után Budapestre költözött és itt halt meg 
1920. évi március 1 9-én. A farkasréti katonai temetőben 
helyeztetett örök nyugalomra. 

Kitüntetései : 1 902. év november hó 30-án kelt legfelsőbb 
elhatározással a katonai érdemkereszttel tJntettetett ki. Birto
kosa volt a porosz királyi I I I .  osztályu koronarendnek, a I I .  
osztályu legénységi é s  a I I I .  osztályu tiszti katonai jelnek, 
továbbá a jubileumi emlékéremnek s a katonai jubileumi 
keresztnek. 

Szabó tábornok 1 888 . ' évi augusztus h6 8-án kötött házas
ságot Neumann R6zával. Egyetlen leánya festőmüvésznő ' és 
dr. Csépay Károly egyetemi m.-tanár felesége. Középterm ;tü, 
erős testalkatu, komoly, határozott · jellemü, előkelő gondolko
dásu, széleskörü müveltséggel rendelkező férfi volt. Ellenség 
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előtt nem szolgált. Fivére volt hindi Szabó László miniszteri 
tanácsos, a belügyminisztérium államrendőrségi főosztálya 
vezetőjének, aki a csendőrség intézménye iránt állandóan 
táplált nagy szeretettel évtizedeken át igen jelentős sikereket 
ért el az intézmény fejlesztése és teljesítőképességének foko
zása körül. Szabó tábornok Magyarországon kivül Galiciát 
és Bosznia-Hercegovina egy részét ismerte. Magyarul, németül 
tökéletesen, szerbül és oroszul kielégitően beszélt. 

Mint csendőrtiszt hosszas szolgálata alatt kötelességtudóan, 
szorgalmasan és jó eredménnyel müködött. Az előtte álló fel
adatoknak mindenkor jól megfelelt. A csendőrségi szolgálat 
minden ágazat át igen jól ismerte. A közbiztonságot érintő kér
désekben teljesen otthonos volt. Előljárói iránt feltétlen enge
delmességgel viseltetett, alárendeltjeit szerette és megbecsülte, 
azokat kitartóan és helyesen nevelte és befolyásolta. 

Szentmihályfalvi Szentmihályi Lajos 

főhadnagy, szakaszparancsnok. 

Született 1 8 5 I .  év augusztus 1 8-án Kistárkány községben (Zemplén v�rmegye). Római katholikus. Atyja - József -
ugyvéd és bIrtokos volt Nagygéres községben. A család nemes
s�ge a. XI I I .  századból származik. Szentmihályi főhadnagy 
gImnáZIUmot végzett, majd két évi jogot sikerrel hallgatott. 
Később .várm�&"yei csendbiztos volt Zemplén vármegyében. 
1 882. é':'I áprilIS hó I O-én a m. kir. honvédségi Ludovika 
AkadémIán a csendbiztosok részére felállitott tisztképző tan�ol�am végeztével )ó sikerrel letett tiszti vizsga alapján 1 882 
Jumus l -én a m. kIr. 40. honvédzászlóaljtól a m. kir. IV. számu 
c�.endőrparancsnoksághoz avattatott fel három évi szolgálati 
kotelezettséggel. Hadapróddá ugyanazon nappal neveztetett ki. 
Ez év november l -től 1 884 december l -ig szakaszparancsnok· 
Kolo�sváron, majd a m. kir. 4. számu csendőrparancsnokság 
felálhtásával hasonló minőségben Sátoraljaujhelyre helyezte
tett: Hadnaggyá 1 882 no:,ember l -ével, főhadnaggyá 1 885  
máJUS I -ével neveztetett kl. 1 888 szeptember I -én a m.  kir. 
2. számu csendőrkerülethez helyeztetett át szakaszparancsnokul 
Pancsovára. 1 892 julius l -től hasonló minőségben Zomborba 
helyeztetett. Itt halt meg 1 894 julius hó 30-án férfikora delén, 
43 éves korában. 

S�entmihályi főhadnagy 1 873 január hó 27-én vette nőül 
dr. Khmó Menyhért királyhelmeci kerületi orvos Mária leányát . 
Házasságukból két gyermek származott. Hasonnevü fia mint 
csendőrtiszt szolgált s őrnagyi rendfokozat ban halt meg Eszter
gomban 1 9 1 9  május 28-án. Szentmihályi főhadnagy magyarul 
�ökéletesen, németül és tótul jól beszélt. Magastermetü, erős 
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testalkatu, határozott jellemü, vig�edélyü, jó szell�mi k.épesség� 

gel és felfogással rendelkező férfI �olt. A csendorségl s�olgá

latban elméletileg és gyakorlatilag .Jól k�pze�.t ;  
.. 
szolgálatI állá

sát előljárói teljes megelégedésére Igen Jól tol�otte be. S�aka

szát jó állapotban tartotta . . Igen buz.gó, megbizhat?,. előljárók 

irányában engedelmes és tlszte1e�teIJes, alárendeltjeivel szem

ben szigo ru, de méltányos és tekmtélyt tartó parancsnok volt. 

Kovássy Kálmán 

ll. osztály u százados, szakaszparancsnok. 

Született Hosszumezőn (Máramaros vármegye) 1.839· évi 

junius hó 6-án. Református vallásu. Földbirtokos fI:. Szat

máron hat gimnáziumi osztályt végzett. A cse?dorséghez 

történt belépése előtt Máramaros vármegye. csen�blZtosa volt_ 

Hadapróddá 1 887 junius I -én neve�,
tetett kl s mmt hadapród 

lépett be a m. kIr. 1. számu csendorparancsnoksághoz. Októ

ber 30-ig örsparancsnok, november 26-tól szakaszparancsnok 

N agyenyeden. 1 882. évben a Ludovika Akadémián a hath�te� 
tisztképző tanfolyamot végezte s. még ez évben a csendőrtIsztI 

szakvizsgát elégséges eredménnyel tette le. Hadnaggyá I 8� 5 

május l -én lépett elő, közben 1 883 december l -én a m. kl�. 

4. számu csendőrparancsnoksághoz helyeztetett. Itt szakasz

párancsnok Nagyszőllősön, Kassán, Lőcsén és Beregs�ászon. 

I I .  osztályU sz�adossá 1 897 május I ·ével neveztetett kl. 1 897 

október 3 I -ig szakaszparancsnok Beregszászon. Előrehaladott 

korában izom· és izületi csúzzal betegeskedvén, 1 897 november 

I -ével felülvizsgáltatott. Máramarosszigeten telepedett meg. Itt 

halt meg 1 900. év julius 3-án. 
Kovássy százados nős ember volt, gyerm�kte1�I!' Magyarul 

tökéletesen, németül, oroszul .és románul klelégl�oen beszélt. 

Magyarországot csak részben }sme!te. Ellenség elott nem szol; 
gált. Másfél évtizedes csendorségl szolgálata <l:�att megfelelo 

összeredménnyel müködött. Magas, erőstermetu ember volt, 

komoly, megfontolt, nyugodt kedélyü. 

Verebtlyi Marsó L örinc 

cimzetes őrnagy, szárnyparancsnok . 

Született Maconka községben (Heves megye) 1 8:40 juli�s 

I 9-én. Előkelő, régi ( 1 665.  évből) nem�s �salád sarJa. Atyja 

földbirtokos és Heves vármegye szolgablróJa �olt. Nyolc glm

náziumot Egerben és Gyöngyösön végzett JÓ eredménnyel. 

Tanulmányait elvégezve, Heves vármegye szolgálatába lépett 
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s �i.�t .. niegyei e�kü.dt, rriajd csendbiztos közel tizenöt éven át 
muk�dott. ! 882 Jumus . 27-én - mint volt közbiztonsági közeg 
--: h�ro� evre a m. kIr. csendőrséghez a m. kir. 46. honvéd
zaszloalJ. ,által avatta�ott fel. Ez évben elvégezte a Ludovika 
AkadémIan a. csendbIzt.O,

So� számára felállitott tisztképző tan
folyamot, majd letette JO Sikerrel a m. kir. I .  számu csendőr
�arancsnoksá�nál a csendőrtiszti szakvizsgát s mint hadapród
ormester, majd 1 882 november I -ével mint hadm.gy-szákasz
parancs??k E?"erben megkezdette müködését. Főhadnaggyá 
1 885  T-aJu�. I -en lépett elő. 1 89 1  május I -ével a m. kir. V. SZl 
csendorkerul

,
ethez �elyeztetett Máramarosszigetre. 1 895  május 

I -é� I I .  oszta}yu sza,zadossá
, 
neveztetett ki, 1 896 november 1 -én 

pedIg I .  osztalyu szazadossa. 1 900 julius l s -ével N agykárolyba 
helyeztetett. Innen helyeztetett - saját kérelmére - 1902 
nove

,
mber 1 -�n állandó nyugállományba, . melv alkalommal 

része re . Űfelsege november I -én kelt legfelsőbb ' elhatározásá
val a Clmzetes őrnagyi jelleg a legkegyelmesebben adományoz
tato

,
tt. Maconkán, szülőföldjén telepedett meg és kis, ősi bir

tokan gazdálkodott. Meghalt 1 9 1 7 . évben. A maconkai sirkert
ben helyeztetett örök nyugalomra. 
. . Marsó őrnagy nos ember és hat gyermek atyja volt 
Ozvegye Guttaházi Móritz Ottilia. Fiai közül Béla honvéd: 
ez>rede.�, P�l és. I;,őrinc fia csendőrtisztek. Magvarul tökéletesen 
nemetul kIelég;ltoen beszélt. Jy.Iagas, erős testa:-Katu ember volt: 
Komol�, megallapodott, puntán lelkületü, férfias jellemü. J ó 
SZelle!?I" képességgel és felfogással rendelkezett. Hivatását 
rendklvul szerette

, 
és �ötdmeít lelkes szeretettel, jól teljesítette. 

Szorgalmas, buzgo, kotelességtudó és j :S  eredménnyel müködö 
parancsnok volt, .bő err;berismerettel és helyes gyakorlati érzék
kel megá.�dva. Mmt ala rendelt fegyelmezett, mint előljáró hatá
rozott, k�vetkezetes és g.ondoskodó. Ezen tulajdonokkal szer
z.ett mag�nak ne.,,:et, tekmtélyt és népszerüséget. Az ő egész 

l
élete a boks, a JO, a helyes életfelfogások és elvek összefog
alata volt. 

Polyánszky Dénes 
I. osztályu százados, szárnyparancsnok. 

Igen régi, szláv eredetü nemes családból szárma
�ott. Családja - bebizonyithatólag niár kb. 1 00 
ota él Magy�r�r:zágon. H osszumezőn született 1 842 októ6er 
S -,én. Ha� kozeplskolát végzett Máramarosszigeten és Ung
v�ron. ' Fiatal . �orába� Máram�ros megyében megyei csend
biZtOS, bé�eblr<?, m�Jd megyel esküdt volt. Korán nősült": 
N �me.s SZIlágyI �yörgy földbirtokos és táblabiró és neje, 
SZigetI Szabó Karolma 'egyetlen leányát, Ilonát vette nöül 1 868 

H l  

február 4-én, akivel egészen annak haláláig, 1 909 január 3-ig 

a legpéldásabb családi életet élte. Két gyermeke maradt : 

I zabella férjezett zilahi Farrnos Lászlóné, máv. mérnök-főfel-

ügyelő �eje és Ottó, m. kir. pénzügyi titkár. . 
1 882-ben lépett a m. kir. csendőrség szolgálatába, amIkor 

is a honvédségi Ludovika Akadémián tisztképz? tanfolyamot 

hallgatott ; 1 882 junius 30-án avattatott .. 
f�l, .mmt h.ada�ró?; 

U gyanezen évben Kolozsváron a csendortlsztl szakvIzsgat JO 

eredménnyel tette le .  1 882-1883 november 30-ig örs- ,  majd 

szakaszparancsnok volt Csikszeredán. Hadnaggyá 1 882 novem

ber I -én neveztetett ki. 1 883 december I -ével a m. kir. 4· sz . 

csendőrparancsnoksághoz helyeztetett át szakaszparancsnokul 

Máramarosszigetre. I tt lépett elő 1 885  november I -én főhad

naggyá. 1 89 1 . évben hasonminőségben Nagykárolyba helyez

tetett át. 1 895 november I -ével I I .  oszt�lyu szá,zadossá lépett �lő 

és szárnyparancsnokká neveztetett kl Kassara. 1 897 máJUS 

I -ével I .  osztályu százados. Egy szomoru eset annyIra meg

viselte a ritka becsületességü és lelküsmeretes tisztet, hogy 

1 899-ben nyugdijaztatását kérte. A felesége birtokán próbált 

gazdálkodni az akkori viszonyok azonban próbálkozásának nem 

kedveztek. Visszatért a katonasághoz és mint állandó hadbiró

sági tanu müködött a , 
kolozsvári hon�é?biróságn�l . . Megha!t 

1 9 1 2  május 9-én Brassoban. A kolozsvan házsongardl temeto-

ben nyugszik. . . 
Magyarul, oroszul tökéletesen beszélt, Jól buta az összes 

szláv nyelveket és a németet. 
Polyánszky százados jó szellemi képességü és . felfogásu 

tiszt volt, aki kötelmeit és szolgálatát tökéletesen Ismerte, s 

annak jól megfelelt . Igen buzgó, fegyelmezett, komoly, megálla

podott, határozott jellemü, becsvágyó, előljáróihoz r�g�szko�?, 

velük szemben nyilt, az alárendeltekkel szemben pedIg Igen JO-

akaratu és gondoskodó tiszt és előljáró volt. . 
A társaséletben is megállta a helyét. A jómodoru, mmden-

kivel szemben tapintatos és készséges uriembert mindenki sze-

rette és becsülte. 
A korai visszavonulása valóban veszteséget jelentett a 

csendőrségre. 

Tyll László 

címzetes alezredes, másodtörzstiszt. 

Született Hajduböszörményben 1 8 53 junius 27-én. Római 

katholikus. Édesapja csendbiztos volt. A gimnázium öt osz

tályát 1 869. évben Derecskén jó eredménnyel. végezte. 1 879 

augusztus I -től 1 882 julius 2-ig a biharmegye} �e�ecskén . és 

Bárándon csendbiztos. 1 882-ben a m. kir. honvedsegI Ludovlka 
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Akadémián a tiszti tanfolyamot elégséges eredménnyel hall
gatta. Ennek elvégzése után junius h6 . I -vel hadapr6ddá kine
veztetvén, három évi szolgálati kötelezettséggel a m. kir. 2 .  
számu csendőrparancsnoksághoz osztatott be pr6baszolgálatra. 
�z évben még a csendőrtiszti szakvizsgát is letette Szegeden 
»J6« eredménnyel. Majd mint szakaszparancsnok-helyettes Lu
gosra nyert beosztást. Hadapr6dőrmesterré 1 882 okt6ber I -én 
hadapr6dtiszthelyettessé 1 883 február I -én neveztetett ki. Had� 
naggyá 1 882. évi november l -től számítand6 ranggal 1 883 
május l -én neveztetett ki. 1 883-1885 .  években Lugoson, 
Or�ován és Szegede� teljesit szolgálatot. Főhadnaggyá 1 885  
máJus l -én lépett elo. 1 894. évben lovas tábori csendőrtanfo
lya� parancsnoka Temesváron. I I .  osztályu századossá 1 895 
máJus I -én, I. osztályu századossá 1 896 május I -én lépett elő. 
1 895 február l -ével a m. kir. VI. számu csendőrkerülethez 
helyeztetett ideiglenes, majd végleges szárnyparancsnoki minő
ségb�n Kaposvárra. 1 902 május l -én a m. kir. IV., illetve a 
m: �r. I I I .  sz�mu kerülethez helyeztetett szárnyparancsnoki 
mmoségben NYlregyházára. Itt állomásozott 1 907 április 30-ig, 
mely nappal másodtörzstisztként a m. kir. I I .  számu kerület 
törzséhez Szegedre helyeztetett. Űrnaggyá 1 907 május l -én 
�épett elő. 1 908 december I -ével egy év tartamára várakozási 
Illetékkel .�zabadságoltatott. 1 909 december l -ével ismét egy 
évre, végul folytatólagos betegeskedéséb61 folyólag ötvenhét 
éves korában I 9 � ° ja�uár I -ével állan?6 nyugállományb;a 
h�lxezte�ett. Mánabesnyt;m telepedett le s Itt élt a világháboru 
kItorésélg:. A h�b0I"? klt�rése nem ha&yta lelkét nyugton s 
a derék oreg torzstlszt kl akarta venm a maga részét is a 
mindannyiunk ra nehezedett sulyos megpr6báltatásokból. Szol
gálattételre jelentkezett s magasabb korára tekintettel a cs. és 
kir. munkácsi járványkórház parancsnokaként nvert beosztást. 

Itt teljesített kivál6 szolgálatai után a nagykanizsai 20-as 
honvéd lábbadoz6 osztag parancsnokává neveztetett ki 1 9 1 5 .  
év  október h��ában. Régi vese�aja sok testi szenvedéssel suj
totta, de ő kuzdve a kórral, sZlv6san ellenállt, mig 1 9 1 7  de
c�mber havában tüdőgyulladás érte, mely 1 9 1 8  január l O-én 
kIOltotta nemes életét. A nagykanizsai temetőben helyeztetett 
őrök nyugalomra. 

Kitüntetései : 1 889. évben honvédelmi miniszteri dicsérő 
elismerésben részesült a közbiztonsági szolgálat terén elért 
igen szép eredményeiért. 1 895 .  évben, augusztus 29-én a leg
fe�sőbb megelégedés juttatott kifejezésre szakaszparancsnoki 
mmőségben a közbiztonság terén elért eredményes müködé
seért. 1 906. évben honvédelmi miniszteri dicsérő elismerés
ben részesittetett a közbiztonsági szolgálat terén elért kivál6 
és lelkiismeretes magatartásáért. Birtokosa volt a 3. osztályu 
tiszti katonai szolgálati jelnek, a jubileumi emIékéremnek s a 
katonai jubileumi keresztnek. 

. 
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Tyll alezredes nős ember és három gyermek atyja. Nejét 
1 902. évben veszítette el. 

Gyermekei közül Lászl6 fiát, mint hadapródot veszítette 
el. J6zsef fia tényleges huszártiszt. Leánya Verb6 János 
csendóralezredes felesége. 

Magyarul tökéletesen beszélt. Ellenség előtt nem szol
gált. Magyarországot csak helyőrségelései és szemiéi soran 
ismerte. Középtermetü, erős testalkatu férfi volt. 

Mint csendőrtiszt, igen nagy szeretettel szolgálta az 

intézményt. Komoly, nyugodt kedély ü, csendes véralkatu, j6 
szellemi képességgel és felfogással rendelkező tiszt volt. Hiva
tásszerü kötelmeit elméletileg és gyakorlatilag j61 ismerte. 
Mint szakasz- és szárnyparancsnok j61 müködött. A fegyel
met és rendet helyesen és eredményesen kezelte. Előljár6i 
irányában engedelmes, előzékeny, alárendelt jeivel szemben 
határozott és következetes volt. Ott, ahol állomásozott, min
denki szeretetét és becsületét vivta ki a maga számára s ezzel 
növelte a csendőrtiszti tekintély sulyát. Mikor 1 9°7. évben 
elhelyeztetett N yiregyházár61, a társadalom érzékeny bucsut 
vett a derék baráttól, az igazí becsületes, önzetlen hazafitól, a 
kitünő csendőrtiszttől. A sajtó külön cikkben méltatta mükö
dését, különösen fiatal csendőrtiszt korában tanusitott páratlan, 
mintaszerü áldozatkészségét és bátorságát, melyet szép hivatásá
ban kifejtett s am�lyért több izben lett dicsérő elismeréssel kitün
tetve. Hogy késő öregségében is milyen becsvággyal mükö
.<fött, arról érdemesnek látjuk közreadni a Zalai Hirlap alábbi 
sorait, melyek elhalálozásával kapcsolatban jelentek meg. »A 
magyar fajta iránt rajongó, .meleg lelke itt ( t. i. Nagykani.i 
zsán) egy olyan reformot teremtett, mely egyik legszebb adata 
Magyarország világháborus történetének. Tyll cimzetes alezre
des ugyanis analfabéta tanfolyamot rendezett be a lábbadoz6 
osztagnál s ahány derék 20-as honvéd itt megfordult, ha nem 
tudott irni s olvasni, ebben az iskolában meg kellett tanulnia: 
a betüvetés mesterségét. Kétezernél több zalamegyei ember 
lelkében gyujtotta meg igy a kultura fáklyáját. N agyszerü kez
deményezése lassanként az egész országban követésre talált, 
ugy, hogy ma már alig van lábbadozó intézmény Magyarorszá
gon, ahol ne lenne meg Tyll ciInzetes alezredes �skolájának 
mása.« 

Ezek az őt jellemző sorok is azt igazolják, hogy minden 
alkalmaztásában főtörekvése volt hazájának és a társadalom
mik hü szolgája lenni. Mint csendőrtiszt, jelentékenyen niükö
dött közre az alföldi betyárromantika megszüntetésében és a 
világháboru nagy megrázkódtatásai közepette is megsejtette 
lelke, hogyan tehet értékes és maradandó szolgálatokat nem
zetének. 
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Lénárd Pál 

cimzetes őrnagy, kü!önitményparancsnok. 

Született Uri községben (Pest vármegyében) 1 839 január 
I I -én. Római katholikus vallásu. Édesatyja tanitó volt. Öt 
gimnáziumot végzett Jászberényben. 1 872-1 882. évig Pest 
vármegyében csendbiztos volt. A csendbiztosok részére előirt 
tiszti vizsga sikeres letétele után - mint próbacsendőr 
1 882 julius 3 -án aVattatott fel a m. kir. 2. számu csendőr
parancsnoksághoz három évi szolgálati kötelezettséggel. Ez 
évben Budapesten a Ludovika Akadémián az általános tiszti
vizsgát letevén, a csendőrtiszti szakvizsgát ugyancsak 1 882. 
évben Szegeden jó eredménnyel tette k 1 882 október-decem,. 
bei- hónapokban örsparancsnok Valkányban. Hadapróddá 1 882 
junius I -én, cimzetes őrmesterré julius 3 -án, őrmesterré október 
I -én lépett elő. Véglegesittetett 1 883 január 2 1 -én. Hadapród
tiszthelyettessé 1 883 február I -én, hadnaggyá 1 883 május I -én 
lépett elő . Szakaszparancsnok Nagybecskereken 1 889 decem
ber I -ig. E naptól nyugállományba helyezéséig különitmény
parancsnok Gödöllőn. Főhadnaggyá 1 886 május I -ével, I I .  oszt. 
századossá 1 895 november I -ével, L oszt. századossá 1 897 má
jus I -ével lépett elő. Nyugállományba saját kérelmére T 90} 
május I -ével helyeztetett, mely alkalomból folyólag részére a 
cimzetes őrnagyi jelleg a legkegyelmesebben adományoztatott. 
Gödöllőn telepedett le. Itt halt meg és helyeztetett örök nyuga
lomra 1 905 február I s -én 66 éves korában. 

Kitüntetései : 1 888. évben Űfelsége, január hó 20-án kelt 
legfelsőbb elhatározásával, 1 887 .  évben a Délmagyarországon 
pusztitó árviz alkalmával a védekezési és mentési munkálatok
nál tanusitott rendkivüli és sikeres tevékenysége felett el
ismerését nyilvánitotta. 1 888. évben a honvédelmi minisz
ter által az ezen évben Torontál vármegyében duló árvizveszély 
alkalmával tanusított önfeláldozó tevékenységéért dicsérő el
ismerésben részesittetett. 1 898. évben a gödöllői tiszti különit
mény parancsnoki alkalmaztatásában hosszabb időn át tanusi
tott fáradhatatlan buzgóságá ért és teljesitett igen jó szolgála
taiért honvédelmi miniszteri okirati megdicsérésében részesült. 
1 9°3· év január 1 6-án Űfelsége által a Ferenc József-rend 
lovagkeresztjével a legkegyelmesebben tüntettetett ki. Birto
kosa volt a jubileumi emlékéremnek s a Toskánai nagyhercegi 
katonai érdemrend lovagkeresztjének. 

Lénárd cimzetes őrnagy elvált ember volt és gyermekte
len. Magyarul tökéletesen, németül jól beszélt. Magyarörszágon 
kivül Bosíniát- és Horvátországot ismerte. Magas testalkatu, 
erős, edzett férfi volt. A csendőrségi szolgálat minden 
ágazatában elméletileg s gyakorlatilag igen jól képzett, jól AGY GABOR 
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használhat6, felette buzg6, szorgalmas, becsvágy 6, igen j6 szel
lemi képességgel és tehetséggel rendelkező tiszt volt. Igaz 
férfi, határozott jellem, komoly és nyugodt kedélyü. Dicső 
emlékezetü I .  Ferenc J6zsef királyunknak kedvelt embere. 

Heim Arnold 
hadapród, örs parancsnok. 

Született Beodrán (Torontál vármegye),  1 849 ' julius I 8-án. 
R6mai katholikus. Postamester fia. Négy gimnáziumot j6 si
kerrel végzett. Katonai szolgálatát 1 868 okt6ber h6 l s -én, 
mint önként jelentkező, kezdette meg a cs. kir. 1 4. gyalogezred
nél. Törvényszerü szolgálati kötelezettségének eleget tevén, 
1 878 december h6 3 1 -ével - mint tizedes - áthelyeztetett a 

m. kir. 1 4. honvédzászl6aljhoz. Onnan elbocsájtatván, Torontál 
vármegyében csendbiztos lett. 1 88z .  évben a csendbiztosok ré
szére felállitott hat heti tisztképző tanfolyamot kielégitő ered
ménnyel végezte. Ennek eredményeként 1 88z junius l z-ével 
hadapróddá kineveztetett s próbaszolgálatra julius zs -én a m. 
kir. z .  számu csendőrparancsnokságnál bemutattatott. Hadap
ródőrmesterré 1 88z október l -én neveztetett ki. 1 88z-83-as 
években örsparancsnokként alkalmaztatott. 1 884. évben a szol
gálat alól végleg felmentetett, részben betegeskedése, részben 
a csendőrségi szolgálatra kevésbbé alkalmas volta miatt. 

Dzurányi Béla 
hadnagy, szakaszparancsnok. 

Született 1 848 szeptember 1 8-án Eperjesen (Sáros vár
megye) .  Evangélikus. Kereskedő fia. Négy gimnáziumot Eper
jesen, mely után Bécsben kereskedelmi iskolát járt, illetve 
végzett. Mint önkéntes avattatott fel a cs. és kir. I z. sz. hul
szárezredhez 1 875  május zs -én. Tizedes 1 876. évi január hó 
I 6-ával, szakaszvezető 1 878 október 6-ával, c. őrmester 1 879 
ápr. 1 6-ával. Ez év dec. 3 I -ével a cs. és kir. z .  sz. vonatezred 
tartalékállományába helyeztetett. , Sáros vármegyében lett 
csendbiztos. A magyar csendőrség felállitásával kapcsolatban 
a honvédségi Ludovika Akadémián felállitott tisztképző tan
folyamot 1 88z .  évben kielégitő eredménnyel elvégezvén és a 
csendőrtiszti szakvizsgát kielégitő eredménnyel letevén, ez év 
j unius 1 2-én hadapróddá neveztetett ki s próbaszolgálatra a 
m. kir. 2. számu csendőrparancsnoksághoz átvétetett, illetve 
beosztatott. Augusztus l -től 1 883 május l -ig örsparancsnok. 
Hadnaggyá e napon lépett elő. Szakaszparancsnok Kecskemé
ten. 1 885 .  évi december hó l -én a m. kir. IV. számu csendőr
kerületi parancsnoksághoz helyeztetett, szakaszparancsnokul 
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Miskolcra, 1 887. év julius hó l -én pedig a m. kir. I I I .  számu csendőrkerülethez Debrecenbe. 1 888 január I -től a szolgálat alól felmentetett. 
N ős ember volt és két gyermek atyja. Magyarul, németül, tótul tökéletesen beszélt. Ellenség előtt nem szolgált. 

Reschner Dániel 
I. osztályu százados, szárnyparancsnok. 

Született 1 842 junius 5 -én Besztercén. Ag. evang. vallásu. Édesatyja, János· tekintélyes épitész és birtokos volt. Két gimnáziumot végzett, majd édesatyja mellett segédkezett. Rendes sorozás utján 1 863 április hó 1 3-án avattatott fel a cs. kir. 63 . sorgyalogezredhez. Katonai szolgálati ideje alatt Olaszországban szolgált. 1 864 május 1 8-án átlépett a cs. kir. 9. számu csendőrezredhez. 1 864 május 23-tól junius 23-ig a haclapródi tanfolyamot hallgatta, közben ezredénél csendőrségi próbaszolgálatot teljesitett. 1 866. évben - mint tábori csendőr résztvett a poroszok elleni hadjáratban a I I .  hadtest kötelékében. 1 867 /72-ben beosztva a deési örsre, majd örsparancsnok ugyanott, később a bethleni s a hánffyhunyadi örsökön. Cimzetes örsvezetővé 1 867 szeptember 24-én, örsvezetővé 1 867 december I O-én, cimzetes őrmesterré 1 872 január I -én, őrmesterré 1 874 november l -én lépett elő. Mint őrmester az 1 872-1 882.  években folytatólagos an örsparancsnok Kolozsváron, Tordán, Marosvásárhelyen, Palotaiiván és Nagyenyeden. I tt az altiszti iskolában segédoktató is. 1 876 május I -én átkerül az erdélyi csendőrparancsnokság állományába. 1 882. év október 3?-án a Ludovika Akadémián jó eredménnyel tette le a tiszti VIzsgát, amelyre magánszorgalom utján készült. 1 882 november I -én hadapróddá, 1 883 julius I -én hadapródtiszthelyettessé) 1 883 november l -én hadnaggyá neveztetett ki. Tiszti szolgálatát mint oktatótiszt kezdette meg. 1 834. évtől szakaszparancsnok Kolozsváron 1 895 julius l -ig. E naptól nyugállományba helyezéséig szárnyparancsnok Deésen. Főhadnagy 1 887 november l -én, I I .  osztályu százados 1 895 november I -én, I. osztályu százados 1 897 május l -én. Nyugállományba - saját kérelmére - 1902 augusztus I -vel helyeztetett előrehaladott korára és t��ti törődöttségére tekintettel. Deésen telepedett meg. Nyugdljaztatását követő ötödik napon 1 902 augusztus 5 -én halt meg hatvan éves korában, harmincnyolc évet meghaladó tényleges szolgálat után. Deésen a rózsahegyi r. kath. temetőben helyeztetett örök nyugalomra. Sírja terméskőoszloppal ékesittetett. Kitüntetései : a legénységi állományban 1 868., 1 87 1 ., 1 872 .  és  1 88 1 .  években láttatott el dicsérő okiratokkal a közbiztonsági sz?lgálatban tanusitott kötelességhü és eredményes szolgálataIért. 1 882. évben - mint őrmesternek - március 24-én kelt 
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legfelsőbb elhatározással űfelsége hosszu éveken át fáradha
tatlan buzgalom és szolgálati hüség által kitüntetett szolgála
tai elismeréseül a koronás ezüst érdemkeresztet a legkegyel. 
mesebben adományozta. Birtokosa volt a hll:dié.remn�k, a 3 ·  
osztályu tiszti katonai szolgálati jelnek s a júblleuml emlék
éremnek. Nyugállományba helyezéseko.r űfelsége a . . �erenc 
Józsd-rend lovagkeresztjével tüntette kl. E magas kltuntetés 
halálos ágyán találta. Már agoniában volt s nem vehetett ar
ról tudomást. 

Reschner százados 1 87 5 .  évben nősült. Két gyermek atyja 
volt. 1 888. évben született Viktor fia csendőrtiszt. Magyarorszá
gon kivül Olasz-, Porosz- és Bajorországot ismer�e a hadjárat 
során. Magyarul, németül tökéletesen, románul Jól beszcl.t .  Reschner százados huszonkét éves fiatalember volt, amIkor 
-csendőrségi szolgálatát megkezdette s tizennyolc évet szolgált 
a legénységi állományban. � cse�dőr�égi ut�sitások s a szolgá
lat minden ágazatában tehat teljes Jártass,:gra s <1: legalapo
sabb ismeretekre tett szert. Igen buzgó altIszt és tIszt volt,. a 

legjobb eredménnyel. Mint táboricsendőr és oktató igen Jól 
megfelelt. Szilárd jellemü, határozott, komoly és becsvágyó 
férfi volt. , A »Csendőrségi Lapok« 1 902. évfoly�mában elhalal�;ás�-
val kapcsolatosan kegyeletes megemlékez�st hoz?tt." Ebbol kI-. rarradott alábbi sorok olyan meghatóan JellemzIk ot : Hosszu 
_b majdnem negyven évig. tartó - mü�ödését csak ezelőtt pár 
hóval szakitotta meg, amIkor az oly jol megérdemelt nyuga
lomba vonult s ime ezen majdnem egy emberöltőn tett fárad
ságának gyümölcseit nem élvezhette, kiragadta körünkből és 
szerettei közül a halál. Talán azért halt meg oly hamar nyuga
lomba vonulása után, mert nem tudta azt � fárad�ságot nem 
ismerő munkásságát a pihenéssel .fel�ser.élm. Egy lZb�n maga 
megm�mdta volt : elfoglalok v�laml kIS hI;atalt, ha majd nyu�
dijba megyek, legyen valamI foglalkozasom, mert e nélkul 
nem tudnék élni ! Ű nekünk atyánk volt, egy gondos atya! 
aki alárendelt jeinek ügyét-baját mindig a szivén viselte, akI 
ha kellett, sujtó szavával tu?ta az esetleg . rossz . ut�a tévedt 
alárendeltjeit jó utra terelm, . de azért SZIve. mm dIg arany 
volt. Atyai jóindulatának annyls��.r .�dta tanujelét" hogy azt 
felsorolni nem is lehetséges. Kltuno ember, példas katona, 
ugyanolyan férj és atya volt. " " E sorok egyik hüséges alarende.ltjéne� lelkéb ol fakad�a� . 
Egyszerü, őszinte szavak, olyanok, mmt a�mlyen az volt, akIr�l 
iródtak. A lelkes, kötelességtudó, ,emben��. �.ondolk�.dá�u, fl
nom lelkület ü Reschner század.osrol, a �ltuno cse�d�r:?l és 
parancsnokról, . �inek az . els�.akltott Erdelyben levo sIfJat .. -
volt alárendeltjeI - ma IS huséges. �zeretettel go,ndoz;Zák, bu�z
kén gondolva és emlékezve »a régI JÓ magyar kIrálYI csendor
.ségnél eltöltött« hosszu időkre. 
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Sieber István 

flJhadnagy, szakaszparancsnok. 

Született 1 843. év december hó 22-én Budapesten. Római 
katholikus. Polgár fia. Szülei házánál uri nevelésben részesült ; 
négy reáliskolai osztályt jó sikerrel végzett. A csendőrségi 
pálya iránt kora ifjuságában szeretetet érezvén, 1 863 december 
1 5-én önként lépett be a cs. kir. 6. számu csendőrezredbe, mint 
próbacsendőr. 1 864 december 1 6-ával véglegesíttetett. Mint 
csendőr 1 867 május 1 6-án a cs. kir. 1 0. számu országos csend4 
őrparancsnokság állományába helyeztetett. 1 863-65. években 
a külső közbiztonsági szolgálatban alkalmaztatott. 1 866-67. 
években szárnyirodában, 1 870-82.  évig a parancsnoksági se
gédtiszti irodában. Cimzetes örsvezetővé 1 868 junius 2 -án, örs
vezetővé 1 870 május I -én, őrmesterré 1 872 január I -én lépett 
elő. 1 876 augusztus I -én áthelyezte tett a m. kir. erdélyi csend
órparancsnoksághoz. 1 882 október 30-án magánszorgalom ut
j án az előirt elméleti csendőrtiszti vizsgát - mint őrmester -
a m. kir. honvédségi Ludovika Akadémián jó eredménnyel 
tette le. Hadapróddá 1 882 november l -én, 1 883 julius l -ével 
nadapródtiszthelyettessé neveztetett ki a m. kir. I .  számu 
csendőrparancsnokság állományában. Ez évben örsparancsnok, 
később szakaszparancsnok Kolozsváron. Hadnaggyá 1 883 no
vember I -én neveztetett ki. 1 884. évtől 1 892. évig Csikszere
dán szakaszparancsnok. 1 892 szeptember hó I -ével állandó 
nyugállományba helyeztetett. Ilosván telepedett le és onnan 
Ungvárra költözött. Nyugállományban léte idején - mint 
állandó csendőrbirósági tanu - a kassai csendőrkerület 
törzsénél nyert alkalmaztatást. 

Sieber főhadnagy nős, gyermektelen ember volt. Magya
rul és németül tökéletesen beszélt. Csak Magyarországot is
merte. Kitünő lövész és jó rajzoló volt. Ellenség előtt nem 
szolgált. Közel 20 évi csendőrlegénységi szolgálat után lépett 
elő tisztté. Összes csendőrségi szolgálati ideje huszonkilenc 
évet meghaladott. Mint örs- és szakaszparancsnok ugy elméle
tileg, mint gyakorlatilag igen jól volt kiképezve. I rodai szolgá
latban kitünően volt alkalmazható. 

Egész szolgálata alatt tanusított kötelességhü, ügybuzgó 
és fáradhatatlan magatartásáért, szilárd, határozott jelleméért 
előljárói becsülését és bajtársai szeretetét s tiszteletét vivta ki 
magának. 
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Verebtlyi Marsó György 
ezredes, kerületi parancsnok. 

Született 1 846. év november 23-án Maconka községben 
(Heves megyében) .  Régi nemesi család sarja. Atyja György 
H eves vármegye szolgabirája és földbirtokos volt. 'Római 
katholikus vallásu. Testvéröccse Marsó Lőrincnek, aki szintén 
csendőrtiszt volt s mint cts őrnagy helyeztetett nyugállo
mányba. Hat gimnáziumi osztályt végzett részben Egerben, 
részben Gyöngyösön. Csendőrséghez történt belépése előtt 
Nógrád megyében csendbiztos és t. szolgabiró volt. 1 882. 
évben október 30-án Budapesten az általános tiszti vizsgát .a 
Ludovika Akadémián megfelelő eredménnyel tette le. lA 
m. kir. 4. számu csendőrparancsnoksághoz 1 882. év decem
ber hó 2 I -én lépett be s ott mint hadapród vétetett fel. A 
csendőrtiszti szakvizsgát 1 883. évben Kassán jó eredménnyel 
tette le. Csendőrhadapróddá 1 882. november I -én neveztetett 
ki. 1 882 november l -től-1 883 április I 7-ig szabadságoltatott. 
E naptól november I 9-ig részint elméleti oktatás alatt állott, 
részint örs- és szakaszparancsnok volt Egerben és Miskolcon. 
Hadapródörsvezető cts. őrmesterré 1 883 május 26-án lépett 
elő. 1 883 junius 26-án a m. kir. 5. számu csendőrparancsnok
sághoz helyeztetett. Esztergomban szakaszparancsnok. Had
naggyá 1 883 november l -én neveztetett ki. 1 884 junius 1 6-tól 
Nyitrára helyeztetett hasonló minőségben. Főhadnagy 1 888 
május l -én. I tt 1 89 1  április 30-ig teljesit szolgálatot. Innen 
Ungvárra helyeztetett a m. kir. IV. számu kerülethez. 1 89 1  
november I -ével Szekszárdra helyeztetett, hol 1 895 junius 
30-ig szakaszparancsnok, azután ideiglenes szárnyparancsnok. 
1 895 november I -én I I .  osztályu századossá lépett elő s helyez
tetett át szárnyparancsnoknak Kecskemétre. Itt 1 904 október 
3 I -ig szolgált. 1 9°4 november I -től másodtörzstiszti minőség
ben a kerület törzséhez Budapestre helyeztetett. E nappal lé
pett elő őrnaggyá is. 1 908 julius 3 -ig másodtörzstiszt, julius 
1 6-ig kerületi parancsnokhelyettes, november 4-én pedig kine
veztetett a I I I .  számu csendőrkerület parancsnokává. Alezredes 
1 908 november I -ével. Ezredessé 1 9 1  I december I -én lett ki
nevezve. 1 9 1 3  november I -ével saját kérelmére nyugállományba 
helyeztetett. Budapesten telepedett meg s itt halt meg 
1 9 1 6  április hó I 6-án. A kerepesi temetőben helyeztetett őrök 
nyugalomra. 

Kitüntetései : 1 9°6. évben a közbiztonsági szolgálat terén ki
fejtett kiválóan tapintatos, körültekintő és lelkiismeretes mükö
déséért honvédelmi miniszteri dicsérő elismerésben részesült. 
1 906. évben a hadapródképző és tiszti ismétlő tanfolyam pa
rancsnoki minőségében kifejtett müködéseért a honvédelmi 
miniszter teljes elismerését fejezte ki. 1 907. évben ugyancsak a 
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honvédelmi miniszter - rriásodtörzstiszti minőségben kifejtett -
eredményes tevékenységeért okiratilag dicsérte meg. 1 9 1 0. év
ben kitűnő szolgálatainak elismeréseűl részére Űfelsége a 
Ferenc József·rend lovagkeresztjét adományozta. Birtokosa a 
3. osztályu tiszti katonai szolgálati jelnek, a jubileumi emlék
éremnek s a katonai jubileumi keresztnek. 

Marsó ezredes nős ember volt és négy gyermek atyja. 
Egyik veje Voloncs István csendőrőrnagy. Egyetlen fia, László 
huszártörzstiszt. Mars:) ezredes magyarul tökéletesen beszélt. 
Magyarországon kivűl Grác környékét ismerte. Középmagas, 
erős testalkatu volt. 

Marsó ezredes hivatásszerű kötelmeit jól ismerte, a köz
biztonsági szolgálat minden ágazatában jól jártas, a fegyelmet 
és rendet helyesen kezelő és eredményesen ellenőrző, igen 
tapasztalt, lelkiismeretes és jó tiszt és parancsnOk volt. Elől
járói iránt engedelmességgel és feltétlen tisztelettel viseltetett, 
alárendeltjeit méltányos szigorral vezette és nevelte. Nyugodt, 
derűlt kedélyű, szeretetreméltó ember volt, igen jó családapa 
és melegszivű barát. Olyan jó ember volt, olyan mélységesen 
fogékony jóság, aki szenvedést látni nem birt anélkűl, hogy 
azt enyhiteni ne igyekezett volna. Szomorunak talán soha sem 
látta senki. És egész pályája is csodálatosan simult :egyéniségé
hez. Szép ivelésű, nyugodt és sima volt. Ha igaz az, hogy az 
ember értékét barátainak a száma adja meg, róla feljegyez
heti a krónikairó, hogy annyi barátja volt, ahány emberrel 
megismerkedett. Szeretett és tudott is élni. Kerűlte és lenézte 
az élet harcait, egyéni kedvességével ellene i felett is győzedel
meskedett. 

Somlyói és óvári Szilágyi Ödön 
cimzetes alezredes, kerületi parancsnok-helyettes. 

Szűle tett a szabolcsvármegyei Vis községben 1 847 julius 
9-én. Illetőségi helye Buj község (Szabolcs megye) .  Refor
mátus vallásu. Földbirtokos fia. Szűlői háznál gondos nevelés
ben részesűlt. Hat gimnáziumi osztályt végzett Sárospatakon. • 
Azt elvégezvén, atyja birtokára vonult vissza és atyjának segéd
kezett a gazdaság körűl. Később nagyobb bérletbe bocsátkozott. 
Majd megyei szolgálatba lépett és Szabolcs 'vármegyében me
gyei csendbiztos lett körűlbelűl négy éven keresztűl. A magyar 
királyi csendőrséghez 1 882 december 1 9-én lépett be és a 
m. kir. 4. számu csendőrparancsnoksághoz vétetett fel. Ez év
ben az általános tiszti vizsgát a honvédségi Ludovika Akadé
mián elégséges eredménnyel tette le, a csendőrtiszti szakvizs
gát pedig Kassán 1 883. évben jó eredménnyel. Hadapróddá 
1 882 november l -én lépett elő. 1 883 május 23-án a m. kir. 

1 5 1  

5 .  számu csendőrkerűlethez helyeztetett át, egyidejűleg had
apródörsvezető cts. őrmesterré neveztetvén ki. 1 883 szeptem
ber 30-val szakaszparancsnokul Máramarosszigetre helyeztetett, 
onnan két hónap mulva N agykárolyba a m. kir. 4. számu 
csendőrparancsnoksághoz. Hadnaggyá 1 883 november l -én, 
főhadnaggyá 1 888 május I -vel lépett elő. 1 889 február I -vel 
a m. kir. I I I .  számu csendőrkerűlethez helyeztetett szakasz
parancsnokul Nagyváradra. Innen 1 89 I február l s -én Debre
cenbe. 1 893 szeptember l -én ismét a IV.  számu csendőrkeru
lethez N yiregyházára szakaszparancsnokul. 1 895 junius 30-ig 
állomásozott itt. E naptól ideiglenes szárnyparancsnokul a VI .  
kerülethez Székesfehérvárra helyeztetett. II .  osztályu száza
dossá 1 895 november I ·én lép elő és lett szárnyparancsnok. 
I .  osztályu századossá 1 897 május l -én neveztetett ki. 1 900 
november I -én Besztercebányára helyeztetett. 1906 április hó 
I -ével pedig másodtörzstisztként Brassóba a m. kir. VI I .  sz. 
kerűlethez. űrnagy 1 906 május l -ével. 1 907 május l -től 1 908 
április 1 9-ig kerűleti parancsnok-helyettesi minőségben mű
ködött Debrecenben a VI I I .  számu kerűletnél. 1 908 április 
1 9-től betegszabadságon és felmentve a szolgálati alkalmazás 
alól. Állandó nyugállományba saját kérelmére 1 9 1 0  január 
hó I -ével helyeztetett, mely alkalommal részére űfelsége által 
a cimzetes alezredesi jelleg a legkegyelmesebben adományoz
tatott. Budapesten telepedett le s itt élt visszavonultan család
jának körében, melyet bensőségesen szeretett. A világháboru
ból is kivette részét, amennyiben Nyiregyházán az ottani cs. és 
kir. megfigyelő-kórház parancsnoka volt 1 9 1 4-19 1 7 .  évig. 
Azután visszatért Budapestre. Buj községben 1 92 I .  évben láto
gatóban járt, itt tűdőgyulladást kapott s ez év október 24-én 
elhunyt. Bujon helyezték örök nyugalomra. 

Kitűntetései : 1 895 .  évben honvédelmi miniszteri dicsérő 
elismerésben részesűlt a közbiztonsági szolgálat terén szer
zett kivételes érdemeiért. 1 9 1 0. évben, állandó nyugállományba 
helyezése alkalmából Űfelsége legfelsőbb megelégedése jut
tatott kifejezésre. Birtokosa volt a 3. osztályu tiszti katonai 
szolgálati jelnek, a jubileumi emlékéremnek s a katonai jubi
leumi keresztnek. 

Szilágyi alezredes nős és öt gyermek atyja volt. Elemér 
fia csendőrtiszt. Csak magyarul beszélt s Magyarországot hely
őrségelései és utazásai során ismerte. Magas, erős termetű és 
testalkatu férfi volt. 

Mint csendőrtiszt mintaképe a derék csendőrnek. Komoly, 
megállapodott jellemű, jó szellemi képességű és felfogásu, 
nyugodt kedélyű. A közbiztonsági szolgálat vezetése és inté
zése, 'az elméleti oktatás és gyakorlati kiképzésben való ké
pessége, átlagon felűl állott. Nemes alakja örök világitó osz
lopként ragyog az úttörők dicső sorai között. 
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Kálló Antal 

főhadnagy, szakaszparancsnok. 

Született a békésmegyei Bánfalva községben 1 849. évben, 
hol édesatyja jegyző és birtokos volt. Vallása római kath. 
1 869. évi szeptember hó I I -én a cs. kir. 33. gyalogezred
hez avattatott fel a törvényszerü szolgálati kötelezettség mel
lett. Szolgálattételre Aradra vonult be még ezen év október hó 
l -én. Űrvezetővé 1 870 március 22-én, tizedessé junius 6-án, 
szakaszvezetővé 1 87 I julius 20-án, őrnlesterré 1 872 október hó 
I I  -én lépett elő. 1 87 S december 3 I -én szabadságoltatott s 
áthelyeztetett a cs. és kir. 68. gyalogezred tartalékállományába. 
1 879 december 3 1 -én a m. kir. 8 .  honvédzászlóaljhoz helyez
tetett át, 1 88 I december 3 I -ével pedig végleg elbocsájtatott. 

Katonai szolgálata teljesitése idején több vármegye terü
letén garázdálkodott Babaj-féle rablóbanda el�ogása végett 
kirendelt katonai karhatalomba nyert beosztást, amelyben ered
ményesen tevékenykedett s kedvet kapva a rendőri szolgálatra, 
1 876. évben Arad vármegye főispánja által az aradi járá's 
csendbiztosává neveztetett ki. 1 880. évben saját kérelmére a 
békésvármegyei szeghalmi járás csendbiztosává neveztetett ki ; 
ilyképen 1 876 január 1 2-től 1 880 január 30-ig mint járási 
csendbiztos müködött Arad megyében, 1 880 január 3 1 -től 1 883 
január I -ig pedig · ugyancsak mint járási csendbiztos Békés 
vármegye közigazgatása szolgálatába állott. A csendőrség 
szervezése idején a csendbiztosok részére felállitott tiszti tan
folyamot jó sikerrel elvégezvén, 1 882 november I -én csendőr
hadapróddá neveztetett ki a honvédelmi miniszter által. Mint 
hadapródörsvezető cimzetes őrmester 1 883 február 23-án vo
nult be a m. kir. csendőrséghez, hol még azon év augusztus 
hó I I -én véglegesittetett a m. kir. 3. számu csendőrparancsnok
ság állományában a nagyváradi szárnynál. A csendőrségi szak
vizsga jó eredménnyel történt letétele után 1 883 szeptember 
I -ével hadapród-tiszthelyettes sé, november I -én pedig . had
naggyá és szakaszparancsnókká neveztetett ki Belényesbe. Mint 
szakaszparancsnok 1 883 december hó I -ével áthelyeztetett a 
m. kir. 2 .  számu csendőrparancsnoksághoz Nagykikindára. On
nan Uj vidékre helyeztetett át. Főhadnaggyá 1 888 november 
I -én neveztetett ki. 1 89 1  február hó I s -én áthelyeztetett a I I I . 
számu csendőrkerületi parancsnoksághoz Nagyváradra, még 
ezen év november I -ével pedig a VI .  számu parancsnoksághoz 
Szombathely re. 1 893 december I -én szakaszparancsnoki minő
ségben Máramarosszigetre osztatott be. 

Máramaros vármegye sulyos közbiztonsági viszonyai erős 
próba elé állitották a rendkivül agilis Kálló főhadnagyot, a 
sok testi munka, utazások, rendetlen és rossz élelmezés egész
ségét tönkretették, minek következtében 1 894 szeptember 
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I -ével "a megejtett felülvizsgálat alapján - mint rokkant -
állandó nyugállományba helyeztetett. Aradon telepedett meg, 
honnan 1 897. évben Vácra költözött, ahol városi rendőrkapi
tánnyá neveztetett ki. Ezen állásában a forradalom kiütéséig 
huszonkét éven át teljesített értékes szolgálatokat. 

Kitüntetései : Ű császári és királyi felsége 1 887 szeptember 
hó 6-án kelt legfelsőbb elhatározásával részére a közbiztonsági 
szolgálat terén teljesitett kiváló szolgálataiért a katonai érdem
keresztet adományozta. Még ezen évben belügyminiszteri di
csérő elismerésben részesittetett. 1 898-tól birtokosa a jubileumi 
emlékéremnek, 1 908-tól pedig a katonai jubileumi keresztnek. 

Kálló főhadnagy 1 876 május 3 1 -én vette nőül Balázs 
Vilmát. Magyarul tökéletesen, németül jól beszél. Magas, erős 
testalkatu, komoly, határozott jellemü és becsvágyó férfi. Ma
gyarországon kivül Horvátországot ismeri. Ellenség előtt nem 
szolgált. 

Kálló főhadnagy ma 76 éves. Ebbői 5 I éven át szolgált 
a köznek. Ma köztisztelet veszi körül s aranyozza be késő 
öregségének napjait. 

Bazsó János 

I. osztályu százados, számvivő. 

Született Kamionkán (Gácsország) 1 840 junius hó 23-án. 
Illetőségi helye Budapest. Római kath. vallásu. Birtokos fia. 
1 8 5 2- 1 854. években a váci és a pozsonyi katonai nevelőinté
zetben, 1 8 54-18 56. években a klosterneuburgi gyalogsági szá
zadiskolában nevelkedett. Innen a cs. kir. 32 .  gyalogezredhez 
avattatott fel. 1 8 56  szeptember l -étől 1 867 junius l -ig - mint 
őrmester - szolgált a legénységi állományban. 1 8 59. évben 
az olasz és francia hadjáratban a magentai és solferinói csa
tákban, 1 866. évben a porosz hadjáratban a pod oli ütközetben 
vett részt, mint őrmester. 1 873 április 2 I -én - mint őrmester 
avattatott fel a m. kir. 63 . honvédzászlóaljhoz . Törzsőrmes
terré 1 873 julius l -én lépett elő. 1 879 február l -én a m. kir. 
belügyminisztériumba nyert beosztást, mint kinevezett hivatali
tiszt. 1 880. évben I I I .  osztályu, 1 882 .  évben II .  osztályu szám
tisztté lépett elő. Ezen minőségében lépett át a magyar csend
őrséghez 1 882 julius I -én mint főhadnagy-számvivő s helyez
tetett a m. kir. 4. számu csendőrparancsnokság törzséhez, mint 
a számvivőség vezetője. I I .  osztályu százados-számvivő 1 884 
május l -én, I. osztályu százados-számvivővé 1 88 5  november 
l -én mozdittatott elő. Kassán szolgált 1 898. évig, amikor is 
testi törődöttsége miatt 1 899 január hó l -ével felülvizsgál
tatott s 1 6  évi érdemdús csendőrségi szolgálat után - közel 
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a 60-ik életév�hez - nyugállományba helyeztetett. Kassán telepedett le, mnen Budapestre költözött és itt halt meg 1 904. év január hó 4-én. 
B.azs.ó sz�zados-számvivő birtokosa volt a hadiéremnek és a ]ublleUlUl emlékéremnek. 

, 1 8�9. évi
, szeptem�er hó 8-án vette nő ül Hackotch Terézt. r:azassagukbol egy leanygyermek született. Magyarul, németül to�életesen beszélt .. Magyaror��ápon kivül a hadjárat folyamán érmtett helyeket IS!llerte:. �ozep�agas, erőteljes testalkatu, ko�oly, határozott Jellemu, Igen J Ó  szellemi képességgel biró férfI volt. 

. Mint csendőr��ámvivőti�zt k?te�meit minden irányban jól Ismerte s .. ,:�o��t . onfelál?ozoan es Igen eredményesen teljesitette. Elo.IJ�rol Hánt keszséges engedelmességgel viseltetett, alá:e,nde�tJelt h�ly:�sen fegyelmezte, befolyásolta és nevelte. Bajtarsalt rendklvul szerette s közöttük szívesen időzött. 

Hilibi Haller Béla 
alezredes, kerületi parancsnok. 

Szül�tett. Nagy�ányán (Szatmár megyében) 1 845 április 
I 6-�n. Romal katholIkus vallásu. Számtanácsos fia. A kismartom cs. k�r. hél:dapród i

,
sk<;>lát 1 8,57-1861 ; években jó eredménnyel veg�zte. 1 86 1  marclUS 29-e� a cs. kir. tengerészeti gy alogezredhez onként es en - nyolc éVI sorhad és két évi tartalék szol�álati köt,el�zettség mellett - felavattatott, mint tengerészetI .�yal09"sa&"1 hadapró� �özember. L oszt. hadapród tengerésznovendekl�e 1.86� , marclUs l s -én lett kinevezve. (Helsége »�ussar« nevu bn9"gJen és a »Donau« nevü fregatt ján szolgált. Mmt ezrcd?adaprod 1 862 okt. 1 4-én áthelyeztetett a cs . kir. tengerészetI gyalogezredhez: Tengerész hadapróddá 1 863 december 1 0-én neveztetett kl és szolgált a »Hussar« briggen »Bellona«, »Radecky«, »Schwarzenberg« fregattákon és a »Greif� ya��ton s Öfelsége keleti utazás án a kiséretben vett részt. SorhaJo 

,zászlóssá el<?lépett 1 870 május I -én, beosztva a cs. kir. m��rozkarhoz. Mmt I I .  oszt. sorhajóhadnagy előlépett 1 879 maJus I -ép. A »Dandoló« tüzér iskolahajón is szolgált és a »Curtatom« tengeri aknah�jón. A tengerészetnél végezte a tüzértanfolyamot és a tenge n aknatanfolyamot. 1 864. évben mint tct;g�részha?apr6d, Öfelsége . »Hussar« briggjén résztvett a Dama ellem, 1 866. évben pedIg az Olaszország elleni hadjáratban Öf�lsége . »R�decky« . nevü fregatt já? Ez utóbbi hadjárat 
�olyaman a hssaI .tengen csatában hosIesen viselkedett. 1 869. evben Dél:Dalmá.�lában felkelés történt. Itt ismét látjuk ' Öfelsége »Adna« nevu fregatt ján. 
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A m. kir. csendőrséghez pr6baszolgálatra 1 882 julius 
I -én vétetett fel, mint sorhajóhadnagy. A s,

zeg��i ;sendőr kerü
letnél Lugos'on leszolgálván a próbaszolgalatI Idot, annak vé
gén sikeresen tette le a csendőrtiszti szakvizsgát. 1.882 decc�
berében a kassai csendőrkerülethez helyeztetett s kmeveztetven 
I I .  oszt . csendőrszázadossá, mint számyparancsnok Ungváron 
kezdette meg müködését. 1 883 május I -ével L oszt. százados. 
Ez év december I -től kerületi parancsnok-helyettes Székes
fehérváron. 1 886 augusztus I -én hasonló minősé.gb�n Kassára 
helyeztetett. 1 886 április 26-ával ezen kerület ldelgle.�es pa
rancsnoka. 1 888 május I -ével őmaggyá és eze!l ker�let pa
rancsnokává neveztetett ki. Alezredes 1 89 1  máJUS 1 -eve!. -
Tényleges szolgálata alatt 1 893. év november hó 2-án halt meg 
Kassán, itt is helyeztetett örök nyugalomra. .. 

Kitüntetései : . 1 866. évben űfelsége »N ovara« nevu .fre
gattáján kiütött tüz alkal�áva� a. tüz m;gfékezésénél �,

anusItott 
kiváló, hősies magatartásaért JulIus 20-an kelt legf�ls?bb elh;:t
tározással dicsérő elismerésben részesült. Ez év .lullus 20-an 
a Lissánál lefolyt tengeri csatában v�téz mag�tartásáért az 1 .  

oszt. vitézségi éremmel tüntettete;t kl. . I 86�: ev.ben 9 felsége 
keleti utazása alkalmából legfelsobb dlcséro ehsmeres�en . ré: 
szesült. Birtokosa a hadiéremnek s az I .  oszt. katonaI tIsztI 
szolgálati jelnek. 

" " 1 Haller alezredes 1 880 okt6ber. 6-án p6lában vette nou 
Sándor Antoniát . Két leánygyermek atyja volt . Magyaro�
szágon kivül beutazta. ,:Z �sztr�k ö�ökös ta.r��mányokat, a �<?
zéptenger összes partjait

, 
es . s�lgeteIt� B�az�lIat, N yugat-Indlat 

és Északamerikát. Jó uszo, VIVO, tomasz es Járta,s v
olt a M��se

féle készülék kezelésében. Magyarul, németül es olaszul toké
letesen, franciául és horvátul jól beszélt. Nemességét Ö" �s .  és 
kir. Felsége 1 888 okt6ber l I -én ismer.te el,.abban megerosltette 
s a »hilibi« előnév használatára felJogosltotta. . 

Haller alezredes ugy a cs. kir. tengerészetné�, mmt a m. 
kir. csendőrségnél igen jó és tiszteletreméltó tlszt?ek bizo
nyult. Teljesen megfelelt a követelményeknek. �le�k, teyé
keny, szorgalmas, körültekintő, önképzésében buzgo, 

,
tIszta �el

lemü, erélyes és határoz<?tt tiszt vott." Gyo:s felfogassal but. 
Előljárói iránt tiszteletteljes, meggyozodésbol eng

,
edelmes, alá

rendeltjei iránt szígoru" i?azs�gos és gor:dosk?d� volt s azok 
bizaimát és ragaszkodasat buta. A bajtársalt Igen megbe
csülte s azokra minden irányban jó bef?lyást gyakorol�: N ::;.gy 
müveltségénél fogva kedvelt és társasa.gban meg�ecsult . tlszt 
volt. Halála napjáig hüen szolgálta az mtézmény erdekelt. 
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Reinle Gábor 
ezredes, a honvédelmi minisztérium csendórségi ügyosztálytJ.· 

nak a vezető;e. 

Született 1 848 május hó 27-én Szegeden. Róm. kath. val
lásu. Cs. kir. százados fia. Két reálosztályt, majd négy osztályt 
a marburgi cs. kir. hadapródiskolában végzett, végül a cs. kir. 
müszaki akadémiát Klosterbruckban (Znaim mellett ) j6 ered
ménnyel. Innen 1 868 szeptember hó I -én - mint hadnagy 
- a cs. kir. 46. sorhadgyalogezi-édhez osztatott be. Had
nagyi rendfokozatban 1 869 november hó l -én a cs. kir. 
1 3 . huszárezredhez, 1 873 október hó l -én pedig a gróf Pálffy 
nevet viselő cs. és kir. 1 5 . huszárezredhez helyeztetett. Főhad
naggyá 1 873 november l -én neveztetett ki. 1 868-1 873. évek
ben csapatszolgálata teljesitése folyamán 1 5  hónapon át segéd
tiszt, 7 hónapon át élelmezési tiszt, 6 hónapon át a lovasdan
dár tisztiiskola hallgatója volt. Ez utóbbit 1 872-73. évben 
Székesfehérvárt igen jó eredménnyel végezte. 1 874 október 
30-tól 1 88 I október hó I -ig ezredsegédtiszt, azután ideiglenes 
századparancsnok. 1 88 1  november l -én lépett elő I I .  osztályu 
századossá. 1 88 1  október 6-tól az illetékek beszüntetése mel
lett számfeletti állományba tétetett. 1 882 december hó 30-án 
próbaszolgálatra a m. kir. csendőrség tényleges állományába 
helyeztetett s a m. "kir. I I .  számu csendőrparancsnoksághoz 
osztatott be. A csendőrtiszti szakvizsga jó  eredménnyel történt 
letétele után, 1 883 szeptember I -ével véglegesittetett a csend
örségnél s egyidejüleg a I ll. számu csendőrparancsnoksághoz 
helyeztetett át. Ugyanezen év november I -ével I.  oszt. száza
dossá neveztetett ki. Mint szakasz- és szárnyparancsnok Lugo
son és B�dapesten teljesitett szolgálatot .  1 884 augusztus 
28-ával, mmt csendőrkerületi parancsnokhelyettes, a m. kir. 
l V. számu csendőrkerülethez Kassára helyeztetett át, 1 886  
augusztus hó l -ével ugyanezen minőségben a m.  kir. I I I .  számu 
kerülethez Budapestre. - Űrnaggyá 1 889 május l -ével lépett 
elő. 1 890 február I -ével ezen kerületnél létszámfeletti vezetés 
mellett a honvédelmi minisztérium XVI . csendőrségi osztá
lyába osztatott be, mint helyettes osztályvezető. Ű volt ezen 
osztály első helyettes vezetője. Alezredessé 1 89 1  november 
I -én neveztetett ki, 1 895 május 2-án pedig ezredessé. 1 898 
junius hó 7-én kelt legfelsőbb elhatározással ezen osztály ve
zetőjévé neveztetett ki. 19°0 junius 22-ig vezette ezen osztályt, 
melynek vezetése alól 1900 október hó 2 5-ével mentetett fel a 
létszám felett való vezetés ének fentartása mellett. Állandó bete
geskedése őt a szolgálatban gátolván, Űfelsége 1900 novem
ber 20-án kelt legkegyelmesebb rendeletére 19°° december 
I -ével állandó nyugállományba helyeztetett. 
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Kitüntetései : 1 898. évben a jubileumi emlékérem. Birto
kosa volt a 2. oszt. tiszti szolgálati jelnek. 1 896 október IO-én 
kelt legfelsőbb elhatározással részére a dicsérő elismerés jut
tatott kifejezésre. 1 897 február 27-én űfelsége - ugy általá
ban, mint különösen osztályvezetői alkalmazásában hosszabb 
időn át tanusitott minden irányban kimagasló és eredménydus 
müködéseért - a I II. oszt. Vaskorona-renddel tüntette ki ; 1900 
december l -ével történt nyugállományba helyezése a�kalmával 
pedig legkegyelmesebben megparan�solta, hogy Remle ezre
desnek legfelsőbb megelégedése tudtul adassék. 

Reinle ezredes nőtlen ember volt. Beutazta Magyarorszá
got, Közép-Ausztriát, Kelet-Galiciát, Morvaországot, GÖrz. és 
Trieszt környékét. Magyarul és németül tökéletesen, franCIául 
jól beszélt. 

Élénkebb kedélyű, lovagias gondolkozásu, szép képessé
gekkel megáldott, gyors felfogásu tiszt volt. Bőség:es tapa�z
talatait és értékes tudását nagy szeretettel érvényesltette mm
den alkalmazásában. Különösen osztályvezetői magas pozíció
jában teljes odaadással, körültekintéssel � nagy kötel�sség� 
tudással müködött. Egyenes és határozott Jelleméért bajtársal 
körében általános tiszteletnek örvendett. Előljáróihoz ragasz
kodott, alárendelt j eivel szemben méltányos s r�luk �inden 
körülmények között gondoskodó volt. Azok teljes bizaimát 
birta. A csendőrség legnehezebb esztendeiben példás szor
galommal és teljes lelkiismeretességgel vette . ki .részét a vál
laira nehezedő alkotás munkájából. Mindenki elIsmerte nagy 
képességeit és nemes törekvéseit. Mindent mindig az intéz
ményért - ez volt minden gondolata. Kitünő ösztöne volt a 
dolgok, az események, a tennivalók helyes megismerése és 
megérzése iránt. Ami előnyös és hasznos a testület szempont
jából, mindenkor azt cselekedte. A testülettel sze��en a le�
melegebb vonzalommal viseltetett � annak. nyugdIJ.';lztatásá�!S 
egyszerü, de hüséges és számottevő szo�gáJa volt. Onzetlenul 
szép és becsületes életet élt ; é.rdekes, !ehetséges, valóban 
egyéni ember volt. N em volt mmdennapI, sem tudása, sem 
lelkülete egyrétü ; valami ritka intellektuális nyugtalanság tette 
érdekessé, aktivvá végső összeroppanásáig. . 
. Nyugdijaztatása után Budapesten telepedett. m�.g s Itt 
élt 1906. év április hó 2-án bekövetkezett haláláIg. Otvenhét 
éves korában halt meg. A farkasréti temetőben helyeztetett 
örök nyugalomra szerető bajtársai és tisztelői n�gy részvéte 
mellett. Sirj a fölé a bajtársi kegyelet emléket álhtott. 
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Incseli Szőts András 
I. osztályu százados, szárnyparancsnok. 

Született Kolozsváron 1 847. december 24-én. Református vall�s�. Egészségüg�i tanácsos fi�. A hainburgi cs. kir. hadapro?mtézet harmadIk és negyedIk, a bécsujhelyi cs. kir. kat�naI aka�émia első , és ,második évfolyamát jó  eredménnyel vegezte . . .MlI;t hadaprod resztvett - a cs. kir. 64. számu .gyalogezred �ote.�e�ébe� :- a .Poro.sz?rszág elleni hadjáratban. A kOSZOWI, komggratZl, a biSkupItZI s a blumenaui ütközetekben harcolt. Tiszthelyettessé 1 869 november I -én lépett elő. U gyanezen év december I -én áthelyeztetett a cs. kir. 38. számu gy,alogezredhez, 1 870 szeptember I -én pedig a cs. és kir. I I .  szamu huszárezredhez. 1 872-73 -as években Klattauban a lovas
,dandárisk?la ta

,nfolya�át igen jó  eredménnyel végezte. �zutan századtlszt ket és fel éven át. Főhadnaggyá 1 87 5  má
JUs I -én lépett elő. 1 880 és 1 88 I. években a tábori csendőrIskola parancsnoka volt Pozsonyban. 1 882 november I -én kineveztetett I I .  osztályu századossá.  Ez évben ezred énél kiegészit� p�rancsnok, november I -től pedig lovaglótanár a gyalogtiszti lovagló tanfolyamban Győrött. 1 883 julius I -én próbaszolgálatra osztatott be a m. kir. 3. számu csendőrpara;tcsnoks,ághoz. I 88�. január I -ével véglegesittetett. I .  osztályu szazadossa 1 884 ma JUS I -ével lépett elő. Szárnyparancsnok Aradon és Budapesten. 1 88 5  augusztus I I -ével áthelyeztetett 
�z V; számu kerülethez szárnyparancsnokul Trencsénbe. 1 887 J3lnuar I -én a IV. számu kerülethez helyeztetett Miskolcra. Allandó betegeskedése s különösen szivbaja miatt felülvizsgáltatván, 1 888 január l -ével állandó nyugállományba helyeztetett. Bécsben telepedett meg. 

Kitüntetései: 1 866. évben julius q-én a Biskupitznál lef?lyt cs�tá��n tanusitott .. vitéz magatartásáért az I .  osztályu VItézségi ezust éremrnel tuntettetett ki. Birtokosa volt a hadiéremnek. 
Szőts százados nyugdijaztatásakor nőtlen ember volt. Magyarul, németül tökéletesen, románul és franciául kielégitően beszélt . . Komoly, határozott, igen képzett, szorgalmas és becsvágyó tIszt volt. Közbejött szervi baja gátolta további érvényesülésében. 

Kerekréti Babocsay Károly 
ezredes, kerületi parancsnok. 

, Született 1 8 50 szep!e�ber 26-án Budapesten. R6mai kath. vallasu; A keresked�I�I Iskola három osztályát jó eredménynye� vegezte. 1 8.66 JulIus 5 -én önkéntesen jelentkezett, ez év oktober 6-án pedIg felavattatott a hadjárat tartamára a cs. kir. 
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szekerészcsapathoz. Tizedes 1 867 maJus I -én, szakaszvezető 
1 868 október hó 26-án. 1 867-69. években a budapesti cs. kir. 
hadosztályiskolát jó  eredménnyel végezte. Hadapróddá 1 869 
november hó I -én neveztetett ki s december 6-án áthelyez
tetett a cs. kir. 1 3 .  számu huszárezredhez. Hadapr6dtiszt
helyettes 1870 március l -ével; századtiszt Brassóban. Had
naggyá 1 870 november I -én neveztetett ki. 1 87 I. évben század
és fegyvertiszt. Időközben a cs. kir. lövész- és lovasdandár
iskolát végezte. 1 872-73. évben a lovasdandártiszti iskolát 
Székesfehérváron jó eredménnyel hallgatta. Főhadnaggyá 1 87 5  
november I -én lépett elő. 1 871. évben résztvett Bosznia meg
szállásában - mint főhadnagy - s a tábori csendőrség 
parancsnoka volt a cs. kir. VI . gyaloghadosztályparancsnokság
nál. 1 879-1882. években századtiszt és egyuttal fegyvertiszt. 
Időközben elvégezte a cs. kir. lovastanári intézet első évfolya
mát Bécsben. I I .  osztályu századossá 1 883 május I -ével nevez
tetett ki. Ez év julius I -ével beosztatott szolgálattételre a m. kir. 
2. számu csendőrparancsnoksághoz Szegedre. A próbaszolgá
latát 1 883. év julius l -én meg is kezdette. Szakaszparancsnokot 
helyettesitett Temesváron és N agykikindán. A csendőrtiszti 
szakvizsgát 1 884. évben Pozsonyban - hova 1 883 december 
l -én helyeztetett - letevén, 1 884 janllár l -én véglegesittetett. 
I .  osztályu százados 1 884 május I -ével az S. számu parancs
nokságnál és annak állományában szárnyparancsnok Balassa
gyarmaton. 1 884 szeptember l -ével a 3. számu parancsnokság
hoz helyeztetett át szárnyparancsnoknak Aradra. 1 89 1  augusz
tus I -ével kerületi parancsnok-helyettesül neveztetett ki 
Pozsonyba. Itt lépett elő 1 892 május I -én őrnaggyá. 1 894 
junius I l -én a m. kir. lU. számu csendőrkerülethez helyeztet.et�: 
hasonló minőségben. 1 896 május 23-án kineveztetett kerületi 
parancsnokká Pozsonyba. 1 897 május I -ével alezredes. 1 898 
szeptember 2 5-ével áthelyeztetett Kolozsvárra kerületi parancs
noki minőségben. Ezredessé 1900 május l -én lépett elő. 1904 
január 20-án Szegedre helyeztetett szintén kerületi parancsnoki 
minőségben. 1906 junius 26-án ezen teendők alól felmentetett 
és elrendeltetett a létszámfeletti vezetése. Nyugállományba 
40 évi szolgálat után - felülvizsgálat mellőzésével - 1906 
november hó I -ével helyeztetett. Előbb Rákosszentmihályon, 
majd később Budapesten telepedett meg és jelenleg is itt él . 

Kitüntetései : 1 898 november 30-án kelt legfelsőbb elhatá
rozással részére a Ferenc József-rend lovagkeresztje adom.l
nyoztatott. Birtokosa 1 879. évtől a hadiéremnek, 1 89 1 .  évtől 
a 3. osztályu tiszti katonai szolgálati jelnek, 1898. évtől a 

jubileumi emlékéremnek, 1908 . évtől a katonai jubileumi 
keresztnek, 19°7 .  évtől a porosz királyi U. osztályu korona
rendnek. 

Babocsay ezredes 1 899 november 1 8-án vette nő ül Görög 
Zsuzsannát. Ezt megelőzően 1 898 szeptember 9-ével örökbe-
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fogadta Kaufmann Károlyt és Annát. Családi neve e redetileg 
Rosenthal volt; 1 898. évben belügyminiszteri engedély alapján 
édesanyja nevét, a Babocsayt vette fel. 19°1 . év december 5 -én 
Űfelsége legfelsőbb elhatározásával ugy neki, mint törvényes 
utódainak a magyar nemesség és a »kerekréti« előnév haszná
lata dijmentesen a legkegyelmesen adományoztatott. 

Magyarul és németül tökéletesen, franciául kielégitően 
beszél. Magyarországon kivül Lengyelország keleti részét, 
Szlavónia és Boszniának egy részét állomásozás és a hadjárat 
folyamán ismeri. A sportágazatok közül az uszást és a tornát 
gyakorolta. Ü gyes terepfelvételező volt. Középtermetü, szivós. 
szervezettel. . 

Babocsay ezredes tizenhét éve t meghaladóan szolgált a 
csapatnál. Igen jó  minősitéssel rendelkezett. Altalában vig
kedélyü, szilárd jellemü, igen jó szellemiképességü és gyors
felfogásu, szorgalmas, igen tevékeny, pontos s odaadó köteles
ségtudással rendelkező tiszt volt. Csendőri kötelmeit jól ismerte 
s a közbiztonsági szolgálatot helyesen irányitotta. Előljárók 
irányában engedelmes és kötelességszerüen nyílt, egyenranguak 
irányában előzékeny és barátságos, alárendeltekkel szemben a 
szigort inkább tulhajtó parancsnok volt. J ó társaságban forgott, 
s abban szivesen időzött. Élete nem volt összeütközések 
hijján; nem volt a megalkuvások embere sem. Nem szerette 
az átlós utakat. N em volt érzékeny természetü, ellenben ön
magával és alárendelt jeivel szemben is hajthatatlan s követke
zetes. Messze állott a népszerüségtől, noha szivében sok meg
értés és szeretet lakozott. Olyan anyagból gyuratott, mely az. 
élet külsőségeivel nem törődött. Azokat sohasem kereste, 
inkább huzódott tőlük. A dolgokért és a feladatokért élt, nem 
pedig személyes dicsőségért. Legfőbb ambiciója az volt, hogy 
a testülete javára dolgozzék. Beérte azzal, hogy eredményes. 
munkát végezhetett. 

Kubáss Mihály 
ezredes, kerületi parancsnok. 

Született a Barsvármegyei Szénásfalun 1 844 szeptember 
9 -én. Illetőségi helye Zalaegerszeg. Római katholikus vallásu. 
Édesatyja - József - földbirtokos volt. 1 876-82-ig megyei 
főcsendbiztosa volt Zala vármegyének. Katonai szolgálatát 1 864 
november 4-én kezdette meg, amikor is, mint önként jelent
kező, felavattatott a cs. kir. 46. gyalogezredhez. Űrvezetővé 
1865 julius 2 1 ., 1 866 február l-én pedig őrmesterré lépett elő. 
Zászlótartó 1 866 október 20-án. 1 866. évben résztvett a Po
roszország elleni hadjáratban. Julius 3 -án a königgratzi ütkö
zetben. 1 867. évben végezte az ezredhadapródiskolát. Had-

KUBASS MIHAL Y 



PEI,:R :\IATYc\S BAZSO ]ANOS 

SZILAGYI ÖDÖN KALLO ANTAL 



161 

apróddá 1 869 november l-ével lépett elő. 1 868. és 1 869. évek
ben két tanfolyamot végzett a cs. kir. 7 -ik hadosztály
iskolában jó eredménnyel. 1 8n április l-én -. mint had
apródtiszthelyettes - áthelyeztetett a cs. és kir. 2. huszár
ezredhez. Ez évben május I -ével hadnag gyá neveztetett ki 
egyidejü áthelyezés mellett a cs. és kir. 4. huszárezredhez. 
Az 1 873-74. években a dandártiszti iskolát jeles eredménnyel 
végezte Kőszegen. Főhadnaggyá 1 876 május l-én lépett elő. 
E nappal szabadságoltatott s az ezrede tartalékába helyezte
tett. A csendőrséghez 1 883 január 3-án lépett át próbaszolgá,. 
latra, melynek sikeres befejezése után 1 883 julius l-ével -
mint főhadnagy - véglegesittetett. November I -én I I .  osztályu 
századossá lépett elő. December hó I -től az 5 .  számu csendőr
parancsnoksághoz helyeztetett szárnyparancsnoki minőségben 
Besztercebányára. I .  osztályu századossá 1 884 november I -én 
lépett elő. 1 885 .  évben Trencsénben szárnyparancsnok. 
1886-1 893 december l-ig a I I I .  számu kerületnél Budapes
ten. 1 893 december I -ével kerületi parancsnok-helyettessé 
neveztetett ki a I I .  számu kerülethez Szegedre. Űrnaggyá 1 894 
május l-ével, alezredessé 1 897 május l-ével lépett elő. 1 897 
augusztus 28-án neveztetett ki csendőrkerületi parancsnokká 
Szegedre. Ezredessé 1900 május I -én lépett elő. Nyugállományba 
testi törődöttsége miatt saját kérelmére helyeztetett 1 900 julius 
I -ével harminckilenc évet meghaladó összszolgálat után. Buda
pesten telepedett meg. Elhunyt 1 9 1 7  augusztus 26-án. A buda
pesti farkasréti temetőben helyeztetett örök nyugalomra. 

Kitüntetései : 1 866. évben a königgratzi csatában tanusitott 
vitéz magatartásáért a 2. osztályu ezüst vitézségi éremmel 
tüntettetett ki. 1 893. évben szárnyparancsnoki minőségben több 
éven át tanusitott felette kötelességhü, buzgó és sikeres szolgá
latainak elismeréseül űfelsége által - december 22-én kelt 
legfelsőbb elhatározásával - részére a katonai érdemkereszt 
adományoztatott. Birtokosa volt a hadiéremnek, a I I I. osz
tályu tiszti katonai szolgálati jelnek s a jubileumi temIék
éremnek. 

Kubáss ezredes, mint csendbiztos nősült 1 88 I. évben, 
feleségül vevén zalavári Magyar Ferenc vépi földbirtokos 
Mária leányát. Négy gyermek atyja volt. Árpád fia ny. áll. 
őrnagy. Aranka Koritsánsky József táblabiró, dr. Kubáss Mar
git vitéz Kérey Hugó ezredes neje és dr. Kubáss Marianna. 
Magyarországon kivül Ausztriának Trieszt tartományát, Illiriát, 
Görz-Gradiskát, Krajnát, Karinthiát, Steyerországot, Cseh- és 
Morvaországot ismerte. Magyarul, németül tökéletesen, tótul 
és csehül jól beszélt. Középtermetü, zömök, e rős testalkatu 
férfi volt. 

Hosszu szolgálati ideje alatt lankadatlan ügybuzgalom
mal, kötelességhü odaadással élt hivatásának. N agy szakérte
lemmel eredmény teljes müködést fejtett ki a közbiztonsági 
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szolgálat terén. Képességeit, ismereteit alárendelt tisztjeinek 
és legénységének vezetésénél is érvényesitette. Minden alka
lommal helyesen befolyásolta őket, kötelességeik hü és pontos 
teljesitésére buzdította, miáltal sok derék tagot nevelt a csend
-örs égnek. 

Higgadt, határozott fellépésü volt, szilárd, férfias jelle�
meL Mintaszerü magatartásával és modorával általános becsu
lésnek és köztiszteletnek örvendett. 

Peér Mátyás 
I. osztályu százados, szárnyparancsnok. 

Született Győrben, 1 843 március 29-én. Római katho
likus. Polgár fia. Középiskolai tanulmányai befejezése után a 
prágai cs. kir. müegyetem első évfolyamát végezte. Mint gya
logos, 1 866. év május hó I 7-én avattatott fel a Rudo�f tr�n: 
örökös nevét viselő cs. kir. 19 .  számu gyalogezredhez. Mmt regI 
rendszerü hadapród 1 866 junius 5 -én neveztetett ki. Ez �v�en 
résztvett az Olaszország elleni hadjáratban s harcolt a Jumus 
24-én lefolyt custozzai csatában, hol egy lövés által fején sulyo
san megsebesült. Tizedessé 1 867 október 2 I -én lépett elő. 
U j rendszerü hadapr6ddá 1 869 október I -én, hadapr6dőrmes
terré 1 870 február 6-án lépett elő. Ez év junius I -én áthelyez
tetett a cs. kir. 1 0. számu huszárezredhez. Hadnaggyá 1 870 
november I -én lépett elő. Előzetesen 1 869. évben a 7 .  számu 
csapathadosztályiskolát Triesztben j6 eredménnY�,

I. hallgatta. 
Mint hadnagy I 87o-74-ben század- és élelmezotlszt. 1 874. 
évben a dandártiszti iskolát végezte j6 eredménnyeL Fő.had
naggyá 1 874 november I -én lépett elő. 1 875-76. évben szá
zad- és utásztiszt. Május 3-át61 beteg, minek következ
tében 1 878 szeptember I -től egy évre várakozási ille
tékkel szabadságoltatott, majd 1 879 szeptember I -t.ől 
- mint rokkant- nyug;illományba. helyeztetett. A m. kIr. 
csendőrséghe� 1 883 julius 1 2-ével lépett be pr6baszolgál�tra 
a 3. számu csendőrparancsnoksághoz.  A pr6baszolgálat SIke
res teljesítése és véglegesitése után szakaszparancsnok Szol
nokon. 1 884 január I -ével a VI. számu csendőrparancsnokság
hoz helyeztetett szárnyparancsnokul Székesfehérvárra. I I .  osz
tályu százados 1 884 május I -ével, I. osztályu százados novem
ber I -éveL 1 88 5  május l -ével a IV. számu kerülethez tétetett 
át Máramarosszigetre, onnan 1 886. évben Miskolcra. Alland6 
nyug'állományba 1 887 május I -én helyeztetett - mint rokkant. 
Keszthelyen telepedett le. Nyugállományban léte idején 
1 898 május 27-én halt meg ö�venpt éves k?rában, ;id�grendszer 
kimerülésben az angyalföldI elme- és Ideggy6gymtézetben. 
Betegségének előidézője a harctéren szenvedett fejlövése s a 
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füzesabonyi örsön 1 886. évben tartott szemléje alkalmával16ról 
történt leesés következtében bekövetkezett agyrázkódása volt . 
Budapesten helyeztetett örök nyugalomra.. . Kitüntetései: 1 866. évben a custozzaI csatában tanus-ltott 
-kivál6 vitézségéért a 2. osztályu vitézségi ezüst éremmel tün
tettetett ki. Birtokosa volt a hadiéremnek . . 

Peér százados 1 879 február 22-én vette nőül Matkovíts 
Jozefát. Házasságukból egy leány és két fiugyermek szárma
zott. Magyarul és németül tökéletesen beszélt. Magyarországo� 
állomásai folyamán ismerte. Életerős, zömök test alkat u férfI 
volt, agilis, sokszor harcoskedvü. Komol�, �at�rozott jellem, 
érdekes és tehetséges ember. KötelességeIt J61 Ismerte s azo
kat lelküsmeretesen teljesitette. Birta előljár6i becsülését és 
elismerését s alárendeltjei bizaimát és szeretetét. 

Kotwici lovag Zgórski László 
alezredes, kerületi-parancsnokhelyettes. 

Született 1 847 január 3 I -én I?elatynban (Gács?rszág) . �lle
tékessége Somorja (Pozsony varmegye) .  R6maI katholIkus 
vallásu. Előkelő lengyel nemes családból származó hivatalnok 
fia. Négy gimnáziumi osztályt j6 eredménnyel végzett 1 86 1 .  
évben Nagyszebenben. 1 863 november 28-án 'avattatott. fel a 
törvényszabta szolgálati kötelezettség mellett a cs. klr. 5 7 .  
gyalogezredhez. Tizedes 1 865 február hó 3., szakaszvezető 
1 870 január hó I. és őrmester 1 870 november h6 I -éveL 
1 863-1866. években az, ezredh.adapródiskolá� �e&"fel�lő, a 
hadapródiskolát 1 870. evben Jeles, a dandartlsztI Iskolát 
1 873-74. években Brzezsánban szintén jeles e�edmé�nyel 
végezte. 1 886. évben résztvett a' Poroszország �llem hadJárat
ban. Julius 3-án Königgratznél ballábán két lz.ben sulyosa� 
megsebesült. Hadapr6ddá 1 870 november I -én, tlszthelyettesse 
1 8 7 1  április I -én neveztetett ki. 1 87 1  december I -én áthelyez
tetett a cs. és kir. 9. számu dragonyosezredhez. Hadnaggyá 
1 872 május I -én, főhadnaggyá 1 872 május I -én lépett elő 
ezredénél, hol századtiszt s altiszti iskolaparancsnok Tarnopol
ban, Brzezsánban, Somorján és Pozsonyszentg,Yörgyön." 1 883 
julius 23-án lépett át pr6baszolgálatra a m. ku. csendorség
hez s beosztatott a m. kir. 5 .  számu csendőrparan,csnokság
hoz. Véglegesittetett 1 884 január I -ével. 1 884 junius I -én 
áthelyeztetett a szegedi 2. számu csendőrparancsnoksághoz. 
Szakaszparancsnok Lugoson és Szegeden. I I .  osztályu száza
dossá 1 884 november I -ével neveztetett ki. Szárnyparancsnok 
Szegeden. I .  osztályu százados 1 885  május I -ével: � 893 .  évben 
lovas táboricsendőr tanfolyamparancsnok N agyklkmdán. 1 894 
julius I -ével csendőrkerületi parancsnokhelyettes Székesfehér-
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váron a VI. számu kerülethez. Űrnaggyá 1 894 november I-én 
lépett elő, alezredessé pedig 1 897 május I -én. 1 898 julius 
I-ével kerületi parancsnokhelyettesként Budapestre helyezte
�ett. Egészségi állapota megrendülvén, felülvizsgálatra hozatott 
]avaslatba. 190 1 .  évben önkezüleg vetett véget életének Buda
pesten. A régi bttdai katonai temetőben temettetett el. Neje 
később átszállittatta Székesfehérvárra s itt helyeztetett örök 
nyugalomra az u. n. Hosszutemetőben. 

Kitüntetései : 1 898 november 30-án Űfelsége legfelsőbb 
elhatározásával részére a Ferenc József-rend lovagkeresztje 
adományoztatott. Birtokosa volt a hadiéremnek, a 3. osz
tályu tiszti katonai szolgálati jelnek s a jubileumi emlék
keresztnek. 

Zgórski alezredes 1 886. évben nősült; gyermektelen ember 
volt. Magyarul, németül és lengyeiül tökéletesen beszélt. 
Magyaror�zágon k�vül Gácsországot" Bukovinát és Csehország
északkeletI részét Ismerte. Igen jól vivott. Kitünően lovagolt. 
Magas termetü, nyulánk, erős testalkatu volt. Komoly, nyu
godt kedélyü, szilárd jellemü, lovagias gondolkodásmódu .. 
Ellenség előtt merész, kitartó és bátor. Jó szellemi képesség
gel és felfogással rendelkezett. 

Mint csendőrtiszt, a csendőrségi szolgálat minden ágaza
tában igen jól képzett. Alláskötelmeinek teljesen megfelelt. 
Mint tábor� csendőrparancsnok három éven át igen jól meg
felelt. Előljárói szerették kötelességtudásáért, szorgalmáért és 
telje� megbizhatóságáért ; alárendeltjei határozott, követkeie
tes, Jóakaró bánásmódjáért. Igen jó bajtárs volt s a bajtársias. 
érzésre és a közszellemre a legjobb befolyást gyakorolta. 

Nemes Pap Arthur 
f. osztálya százados, szárnyparancsllok. 

Született Gyöngyösön 1 849 április 5-én. Római katholikus 
vallásu. Édesatyja ügyvéd volt Sopronban. A szülői háznál ,a 
l�ggondosab� nevelésben részesült. Középiskolai tanulmányai 
sikeres befejezése után a pozsonyi királyi jogakadémián a 
jogot végezte. 1 869 március IO-én mint saját költséges eo-yévi 
önkéntes felavattatott a cs. és kir. 76. gyalogezredhez. 1 8l9/70. 
évben az egyé�i �n�éntesek tanfolyamát hallgatta, 1 870. évben 
a ta�talékos tIsztlvlZsgát a hadtestparancsnokságnál Pozsony
ban JÓ eredménnyel tette le. Tartalékos hadnaggyá 187  l január 
I -én neveztetett ki s helyeztetett a cs. és kir. 76. számu gya
�ogezred tartalékába. Előbb a soproni megyetörvényszéknél 
Jegyző, I876-tól ügyvéd Sopronban. Az I876-iki mozgósitás 
során fegyy�rbe s.zóllittatott s résztvett - mint parancsőrtiszt 
- a poszmal hadjáratban. Harcolt szeptember I s -én Zajcénél, 

1 8-án Bihacnál, október 6-án és 7-én Puinál s október 9-én 
Kladusninál. Tartalékos főhadnaggyá a hadjárat során 1 878  
november I -én neveztetett ki, november 22-ével pedig vissza
helyeztetett a tartalékba. 1 878-83. évig ügyvédi gyakorlatot 
folytatott. 1 883 julius I -én próbaszolgálatra vétetett fel a 
csendőrséghez és beosztatott a m. kir. 3 .  számu csendőr
parancsnoksághoz, hol az elméleti és gyakorlati kiképzésen 
átesvén, szakaszparancsnokhelyettes Nagyváradon, december 
I -től pedig Szekszárdon. V églegesittetett 1 884 január l -én 
és pedig a m. kir. 6. számu csendőrparancsnokság állomá
nyában. I I .  osztályu századossá 1 884 május l -én lépett elő, 
1 885 .  november hó I-én .pedig elsőosztályu századossá. 1 884 
április I -től szárnyparancsnok Lugoson. 1 886. évben meg
vált a testülettől. 

Kitüntetései : 1 878 december 3 -án kelt legfelsőbb elhatá
rozással részére - elszánt és vitéz magatartásáért - a hadi
ékitményes katonai érdemkereszt adományoztatott. Birtokosa 
volt a hadiéremnek. . 

Pap százados nős és gyermektelen volt. Magyarorszá
got csak állomásozásai során, Krajnát és Horvátországot a 
hadjárat folyamán, a Rajna-vidéket magánutazásai révén 
ismerte meg. Magyarul és németül tökéletesen beszélt. Ala
csony termetü, vidám kedélyü, szilárd jellemü, előkelő mü'velt
ségü és magas képzettségü férfi volt. Különleges magán
viszonyai tették lehetetlenné azt, hogy a testületnél tovább is 
szolgálhasson, pedig ahhoz szeretettel ragaszkodott s becs
vágyát képezte, hogy csendőr legyen. 

Sáromberki Ziegler Károly 
cimzetes cs. és kir. altábornagy, a magyar szent korona 

országaihoz tartozó csendőrség !elügyelő;e. 

Született Marosvásárhelyen 1 845 január hó 23:án. Evan
gélikus. Édesatyja, Károly városi tisztiorvos volt Marosvásár
helyen. Nyolc osztályt a hirneves besztercei gimnáziumban 
végzett;  az érettségi letétele után Bécsben a József-akadémia 
orvosi fakultásának öt évfolyam át végezte, de vizsga előtt 
1 866. évben - mint önkéntes - háboruba vonult. A harc
térre jutnia nem sikerült, mert orvosi képzettsége miatt kór
házi szolgálatra o·sztották be. 1 869 április Io-én - mint gya
logos - avattatott fel a cs. kir. 62. gyalogezredhez. Tize
nes cimzetes szakaszvezetővé 1 870 október Is -én, szakasz
vezető vé 1 870 december 5 -én, őrmesterré 1 8 7 1  julius hó 1 7 -én 
lépett elő. Hadapródőrmesterré 1 87 I november I -én nevez
tetett ki. Ez évben nyolc hónapon át hallgatta a cs. és kir. 
csapathadapródiskolát, Nagyszebenben, négy hónapon át pedig 
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tiszti századszolgálatot teljesitett. Hadapródtiszthelyettessé 
1 87 2  április I -én lépett elő. 1 872 .  és 1873. években az ezred
iskolában alkalmaztatott, majd előadó az ezred előkészitő isko
lában. Gyulafehérváron 1874-76. években századtiszt és be
osztott tiszt a hadkiegészitő irodában. Hadnaggyá 1 873 novem
ber l-én lépett elő, főhadnaggyá pedig 1878 november l-én. 
1877-1883 . években hadkiegészitő tiszt. 1883 január l-én 
a cs. és kir. 82 .  gyalogezredhez helyeztetett át. 1 883 ·julius l-ével 
beosztatott a m. kir. csendőrséghez próbaszolgálatra a m. kir. 
6. siámu parancsnokság állományába. 1 883. évben a csendőr
tiszti szakvizsgát Székesfehérváron jó eredménnyel tette le. 
I I. osztályu századossá 1 884 május l-én, L osztályu száza
dossá 1886 november I -én mozdittatott elő. Mint főhadnagy 
1 884 május 31-ig szakaszparancsnok Sopronban, azután. a 
m. kir. V. számu kerületnél Pozsonyban szárnyparancsnok. 
1 S8 5-1886. évben szárnyparancsnok Máramarossziget és 
N agyszebenben. 1896 julius I -én másodtörzstiszt Kolozsvárt� 
majd ez év november I -ével őrnaggyá lépett elő és parancsnok
helyettesnek neveztetett ki Pozsonyba. Mint őrnagy neveztetett 
ki 1 898 szeptember 2 5-én az V. számu kerület parancsnokává. 
Alezredessé 1899 november l-én. Ezredessé 1903 május l-én 
neveztetett ki. Mint kerületi parancsnok, anélkül, hogy fel
ügyelőhelyettesként müködött volna, 1908 május 24-én nevez
tetett ki a magyar szent korona országaihoz tartozó csendőrség 
felügyelőjévé. Vezérőrnaggyá 1909 május 18-án lépett elő. 
Csendőrfelügyelő volt 1 91 I március lS-ig. A cts altábornagysá
got 1 9 1 3 . évben nyerte el. Budapesten telepedett meg s itt 
élt szerető családi körében 1917 december 17-én bekövetke
zett haláláig. A Kerepesi-temetőben helyeztetett örök nyuga
lomra. 

Kitüntetései: 1 873.  évben oktatói minőségben a cs. és kir. 
előkészitő iskolában dicséretreméltó tevékenységet fejtett ki� 
ezért a nagyszebeni cs. és kir. katonai parancsnokság elisme
résében részesült. 1896. évben Öfelsége részére - junius hó 
q-én kelt legfelsőbb elhatározásával - a Ferenc József-rend 
lovagkeresztjét, 1 906. évben a I I I .  osztályu Vaskorona-rendet 
legkegyelmesebben adományozta. Birtokosa volt a 2 .  osztályu 
tiszti katonai szolgálati jelnek, a jubileumi emlékéremnek, a 
katonai jubileumi keresztnek, a vörös sasrend I I .  osztályának, 
s a spanyol királyi katonai érdemrend ·középkeresztjének. 

Ziegler altábornagy 1885 február 4-én nősült Maros
vásárhelyen, feleségül vevén Rudolff Jenő cs. és kir. főhad
nagy Vanda leányát. Házasságukhól öt gyermek származott. 
Egyik fia, Károly, mint csendőrfőhadnagy, esett el 1 9 14 szep
tember 2 1 -én. Magyarul, németül és franciául tökéletesen 
beszélt. Magyarországon kivül Alsó- és Felsőausztriát ismerte. 

Ziegler altábornagy magas, szikár, erős termetü, hatá
rozott, szilárd jellemü, vigkedélyü, igen jó szeIIemiképesség-

167 

gel, nagy, általános müveltséggel és éles felfogással biró férfi 
volt. Hosszas szolgálata alatt mindenkor kiválóan minősitett 
tiszt. Szakaszát, szárnyát, majd kerületét mintaszerüen rend
ben tartotta és eredményesen parancsnokolta. Mint felügyelője 
a csendőrségnek, kiváló szellemet tartott fenn. Alárendeltjei 
mint atyjukhoz ragaszkodtak, előljárói felette tisztelték ka
tonai s férfiui erényeiért, bajtársai kedvelték előkelő gondolko
dásáért és uri modoráért. Az intézményt rendkivül szerette és 
sohasem szünt meg annak érdekében munkálkodni. N agy 
értéke volt annak. Mint embert, a legnagyobb ideálok kultusza 
jellemezte. A tiszta, a szép, az igazság, a szeretet és a nemes 
kultusza. Ebben megalkuvást nem ismerő egyéniség volt. Alta
lában inkább kritikai, mint alkotó szellem. Gondos, lelkiismere
tes, hüséges tagja, széles horizontu legfőbb vezetője az intéz
ménynek. Egyéni ember volt és egyéniségének eredetisége 
adott szint és tartalmat életének. Benne soha senki sem csaló
dott. Életében és halálában is csak' jót lehet imi erről az érzésé
ben, gondolkodásában, életmódjában egyaránt nemes és igaz 
emberről. Egyik disze volt a magyar csendőrség intézményé
nek, amelyen minden gondolatával és érzésével csüggött, amely
nek igazi érdekeit hüséggel szolgálta és amelynek hivatott 
vezére is volt. 

Szakolcai Koreska Vilmos 
cimzetes tábornok, a hon védelmi minisztérium csendőrségi 

ügyosztályának vezetője. 

Született 1855  február 24-én Rimaszombaton (Gömör vár
megye). Római katholikus vallásu. Nyugalmazott főispán fia. 
Középiskolai tanulmányainak befejezése és az érettségi vizsga 
letétele után a bécsi tudományegyetem bölcsészeti karának 
három évfolyamát hallgatta. 1872 december 29-én mint saját 
költséges egyévi önkéntes avattatott fel a cs. és kir. 7 2 .  gyalog
ezredhez. Cimzetes tizedes 1874 április 1 5 ., cimzetes szakasz
vezető 1874 junius 26. A tartalékos tiszti vizsgát szeptember 
28-án kitünő sikerrel tette le. Tartalékos hadnaggyá 1874 no
vember l-én neveztetett ki. 1 878 .  évben a tettlegesités céljából 
előirt pótvizsgát jó eredménnyel tette le. Ténylegesittetett 
1 878 november l-én ezredénél. 1878.  évben részt vett Bosznia 
megszállásában. Ütközetben nem volt. 1 878-80 augusztus 
31-ig századtiszt. 1880 szept. I -én áthelyeztetett a cs. és kir. 
fehértemplomi főreáltanoda állományába, hol a mennyiségtan 
és természettan tanára lett. Itt lépett elő főhadnaggyá 1 880 
november I -én. 1 883 julius I -én próbaszolgálatra osztatott be 
a magyar királyi csendőrséghez és pedig az 5 .  számu parancs
noksághoz. Véglegesitése után 1883 november I s -től a honvé-
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delmi minisztérium csendőrségi ügyosztályába osztatott be, 
hol 1 894 október 30-ig teljesített szolgálatot. Itt lépett elő II. 
oszt. századossá 1 886 május I -én. 1 894 november I -én áthe
lyeztetett a VI. számu csendőrkerülethez Sopronba szárnypa
rancsnoknak. 1 896 julius I -én megbizatott a másodtörzstiszti 
teendőkkel az V. számu kerületnél Pozsonyban. Ornaggyá és 
kerületi parancsnokhelyettessé 1 897 május hó I -én lépett elő 
illetve neveztetett ki. Alezredessé 1 9°° november I -én lépett 
elő. Ezen nappal kineveztetett a m. kir. honvédelmi .miniszté
rium XVI .  (csendőrségi) ügyosztály vezetőjévé s itt szolgált 
1 907 szeptember 30-ig. Ezredessé 1903 május l-én neveztetett 
ki. 1 907 október I -ével felmentetett a szolgálat alól s hathavi 
szabadságra ment. 1 908 április 29-én folytatólag egy év tar
tamára várakozási illetékkel szabadságoltatott. Állandó nyug
állományba 1 909 augusztus l -vel tétetett rokkantságából ki
folyólag. 1 9 1  I. év junius 1 o-én kelt legfelsőbb elhatározással 
rés�ére a vezérőrnagyi eim és jelleg legkegyelmesebben ado
mányoztatott. A nyitravármegyei Szakolca r. t. városban te
lepedett le. Igen tevékeny résztvett a közéletben. ,Szakolcai 
magányában az öregség s a vele növekedő betegség mind
inkább erőt vett rajta, mig végre a halál elszólitotta az élők 
sorából 19 1 6  december hó 29-én. 

. 

Kitüntetései : 1 883.  évben a morvafehértemplomi katonai 
főreáltanodában az oktatás terén három éven át tanusitott 
igen jó müködéséért cs. kir. közös hadügyministeri elismerés
ben részesült. 1 892. évben a honvédelmi minisztériumban hosz
szabb időn át teljesített igen buzgó és sikeres szolgálatai elis
meréséül november I -én kelt legfelsőbb elhatározással dicsérő 
elismerés adatott tudtul . 1 894. évben a honvédelmi miniszté
rium csendőrségi osztályában I I évi szolgálata alatt min
denkor tanusitott felette kötelességhü, szorgalmas és ügy
buzgó müködéséért, miniszteri dicsérő elismerésben részesit
tetett. 1 899. évben a csendőrségi illetékszabályzat, pénztár
és gazdászatkezelési utasitások szerkesztési munkálataiban való 
sikeres müködéséért honvédelmi miniszteri dicsérő elismerés
ben részesült. 1 900. évben október 9-én kelt legfelsőbb elhatá
:oz�ssal részére a Ferenc József-rend lovagkeresztje, 1905 -ben 
Jumus 1 7-én kelt legfelsőbb elhatározással pedig a I I I. osztályu 
Vaskorona-rend lovagkeresztje a legkegyelmesebben ado
mányoztatott. Birtokosa volt a hadiéremnek, a jubileumi em
lékéremnek és a 3 .  oszt. tiszti katonai szolgálati jelnek. 

Koreska cts. tábornok nős, gyermektelen ember volt. Ma
gyarul, németül, tótul tökéletesen beszélt. Magyarországot, 
Bécset, Prágát, Dalmátországot helyőrségelései során ismerte 
meg. Magas, erős testalkatu, szilárd jellemü, nyugodt vér
alk�tu, vigkedélyü, ig�n jó szellemiképességü és felfogásu 
férfI volt. Szerény és kIváló tehetségü. 

A csapatszolgálatban és tanári alkalmaztatásban igen jól 
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felelt meg s igen jól használható tisztnek bizonyult . Kötelesség
érzetből igen buzgó s jó e redménnyel müködő tiszt volt. Töké
letesen megbizható és a kötelességteljesítésben fáradhatatlan. 

A csendőrségi szolgálatot rövid idő alatt helyesen sajáti
totta el. Teljes jártassággal rendelkezett. Széles látkörrel, éles 
itélőképességgel, gyors és helyes felfogással, bő tapasztalatok
kal és széleskörü ismeretekkel állott rendelkezésére előljárói
nak és az intézménynek, szép eredményeket mutatva fel. Kez
deményező és oktató elme volt, éppen azért nehéz és küzdelmes 
volt az élete. Tiszti pályájának legnagyobb részét bizalmi állá
sokban töltötte el . Előljárói ezzel honorálták benne a tehetsé
ges és megbizható egyént. Igazi elemében és alkotó kedvében 
osztályvezetői alkalmaztatása idején volt, amikor is jelentős 
szerepet töltött be az intézménynél. Neve fogalommá vált. De 
a személyi küzdelmekben elernyedt munkakedve s pihenés 
után vágyott. Szako1cára visszavonulva, munkakedve uj erőre 
kapott, élénk részt véve a város életében, amelynek része.ről 
1 905. évben elérte az állampolgárt érhető legnagyobb kitünte
tést : a diszpolgárságot. 

Koreska tábornok - mint ember - szeretetreméltó, a 
hétköznapi életen felülemelkedni tudó, rendkivül barátságos, 
minden izében igazi ur volt. Jóságából sokan éltek és arra 
sokat épitettek. 

Eggyel az utókor tartozik emlékének : a tisztelettel, mert 
rendkivüli egyéniség és ritka értéke volt a csendőrintézmény
nek, kiben a legbecsületesebb jó szándék mindig élt, hogy az 
intézmény sorsát előbbre \Iigye s hogy annak hüséges kato
nája maradjon. 

Virnicei Cserszky Lajos 
I. osztályu százados, szárnyparancsnok. 

Született Ungváron 1853 máreius 30-án. Görög katholikus 
vallásu. Édesatyja megyei törvényszéki ülnök és földbirtokos 
volt. Hat gimnáziumot 1 869. évben Ungváron kitunő ered
ménnyel végzett és két évi müegyetemet Budapesten az 1 8 70 
-72. években. 1 87 5 .  évi február 24-én rendes sorozás utján 
avattatott fel a m. kir. 36. számu ung-zempléni honvédzászló
aljhoz. Mint honvéd 1 87 5  május I -én vonult be szolgálatté
telre. 187 5/76. években az előkészitő és tisztképző tanfolya
mokat a m. kir. honvédségi Ludovika Akadémián jó ered
ménnyel végezte .  Hadapróddá 1 876 szeptember 23-ával nevez
tetett ki. Október 21-én áthelyeztetett a 34. számu máramaros
ugocsai honvédzászlóaljhoz. Hadapródőrmester 1 877 novem
ber 2 5 -ével. December l -én a 35 .  számu beregi hon
védzászlóaljhoz helyeztetett. Hadapródtiszthelyettessé 1 878 
évi november hó I -én neveztetett ki. 1 876-1 882. évek-
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b�n cs�pat�zolgálatot teljesitett. Hadnaggyá és zászló
alJsegédtlsztte 1 882. évi december hó I -én neveztetett 
ki a 39· számu torna-abauji honvédzászl6aljhoz Kassára. Mint 
hadn�gy vezényeltetett a csendőrséghez próbaszolgálatra 1883 
márcIUS hó 23-án s osztatott be a m. kir. 4.  számu csendőr
paran�sr:ok�ághoz . . A próbas�olgálat sikeres teljesitése s a 
csendortIsztI szakVIzsgának JÓ eredménnyel történt letétele 
után, I 883

.
október I -ével véglegesittetett. Szakaszparancsnok 

Kassán. F ohadnaggyá 1883 november I -vel neveztetett ki. 
�88.4 május 31-ig szakaszt vezetett Eperjesen honnan 1884 
Jumus I -én segédtiszti minőségben Pozsonyba

' 
helyeztetett . Itt 

szo�gá�t .1 888 április 2 I -ig. Ez év április 22-től november 
27-lg IdeIglenes szárnyparancsnok Máramarosszigeten, azután 
Lugo�oI"l: végleges szárnyparancsnok, egészen 1894 szeptember 
hó I -lg. Ezen nappal hasonló minőségben Szegedre helyezte
tett. II. osztály� századossá 1 889 május l -én, I. osztályu száza
dossá 1894 máJus I -én lépett elő. Meghalt tényleges szolgálata 
alatt agyszélhüdés következtében negyvenhat éves korában, 
1 899. év november hó I I -én Szegeden. A Szeged-belvárosi te
metőben helyeztetett örök nyugalomra. Emlékét márványke
reszt őrzi. 

Birtokosa volt a j ubileumi emlékéremnek . 
C;sers

.�
ky száz.ado� 1884. évben vette nőül Eperjesen Beyer 

Henpk foglmnázIUlnI tanár Margit leányát. Házasságukból 
g�e��.

ek nem származott. Magyarul tökéletesen, németül ki
elegltoen beszélt. Magyarországot állomásozásai során ismerte. 
Ellens�g előtt nem telj.e�itett szolgálatot. Középtermetü, nyu
Jánk, mkább gyenge fIzikumu férfi volt. Határozott jellemü 
és vigkedélyü. 

, 
A csen.dőrségi szolgálat minden ágazatát jól ismerte s hi

vatasának Jól m�g�elelt. � közbiztonsági szolgálatot helyesen 
vezet.te és .ellenor�zte. Mmt parancsnok kötelességérzetével, 
b�zdltó erejével, ntka szorgalmával és nágy munkakedvével 
kovetend�

, 
példa �y�nánt

. 
állott alárendeltjei előtt. Előljárói

hoz benso meggyozodésbol ragaszkodott, velük szemben fel
tétlen engedelmességgel viseltetett. Alárendeltjei rendkivül sze
rették és hozzá teljes bizalommal viseltettek. 
. . Csersz�y �zázadosban a csendőrség igen tehetséges, nagyrahivatott tIsztjét vesztette el. 

. Máttkovics Lajos 
cimzetes ezredes, kerületi parancsnok-helyettes. 

Születe�t Cibak�ázán 1 8 52  május l -én Szolnok vármegyé
ben. RómaI katho�us. Földmüves fia. Négy elemi osztályt 
végzett. 1 87 2  márcIUS 22-én sorszám szerint avattatott fel a 
m. kir. 7 .  számu heves-békési honvédzászlóaljhoz, a törvény-
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szabta szolgálati kötelezettség mellett. Bevonult október I -én. 
Tizedessé 1 873 április 1o-én, szakaszvezetővé 1873 május 2-án, 
cts őrmesterré 1 87 5  julius I -én, őrmesterré 1876 január 6-án 
lépett elő. Szabadságoltatott 1 8 7 7. szeptember 22-én. I 877178� 
években a m. kir. honvédségi Ludovika Akadémián az előké
szitő és tisztképző tanfolyamot jó  eredménnyeL végezte. 
Hadapródőrmesterré 1879 szeptember I -én, hadapródtiszthe
lyettessé 1880 február 21-én, hadnaggyá 1 880 május l -én ne
veztetett ki. 1879-1 882 években Békésgyulán állomásozott. 
1880-1883. években vezényelve zászlóaljsegédtisztként, majd 
század tisz t és ujoncoktató. 1 883 junius 20-tól próbaszolgálatra 
osztatott be a csendőrséghez. Itt a próbaszolgálat teljesitése 
s a csendőrtiszti szakvizsgának Székesfehérváron 1 884 évben 
jó eredménnyel történt letétele után véglegesittetett . Próba
szolgálatát a m. kir. 4. számu csendőrparancsnokságnál kez
dette meg Lőcsén és Kassán, melynek állományából 1884 ja
nuár l -én helyeztetett át a m. kir. 6. számu csendőrparancsnok
sághoz, szakaszparancsnoki minőségben :pécsre. Főhadnaggyá 
1884 május I -én lépett elő. 1 885  máreius l -től 1886 augusz
tus lS-ig szakaszparancsnok Szekszárdon. 1 886 augusztus 
I 6-tól 1 900 október 3 I -ig szárnyparancsnok Szombathelyen. 
II. osztályu százados 1890 május I -vel. I .  osztályu századossá 
1894 május l -én neveztetett ki. 1900 november l -től másod
törzstiszt, azután parancsnokhelyettes Székesfehérváron. Űr
naggyá 1 900 november l -én, alezredessé 1 903 november l -én 
lépett elő. 1 909 május I -vel helyeztetett át kerületi parancs
nokhelyettessé a VIII. 'számu kerülethez Debrecenbe. Innen 
helyeztetett - űfelsége 1910 október 2-án kelt legfelsőbb el
határozásával - 1910 november I -ével állandó nyugállo
mányba, mely alkalomból neki az ezredesi eim és jelleg dij
mentesen a legkegyelmesebben adományoztatott. Keszthelyen 
telepedett meg és itt halt meg. . 

Kitüntetései: 1 898. évben szárnyparancsnoki minőségben 
kifejtett kiváló szorgalmáért, legfelsőbb dicsérő elismerésben 
részesült .. Birtokosa volt a 3. osztályu tiszti katonai szolgálati 
jelnek, a jubileumi emlékéremnek, katonai jubileumi kereszt
nek, ezen kivül a porosz királyi 3. osztályu koronarendnek. 

Mátékovics ezredes nős ember és egy gyermek atyja 
volt. Magyarországon kivül Alsóausztriát és Stájerországou 
ismerte. Magyarul tökéletesen beszélt. Középmagas, erős test
alkatu, vigkedélyü, nyugodt vérmérsékletü, jó szellemi képes
séggel és felfogással biró férfi volt. 

Mátékovics ezredes egyszerü sorból küzdötte fel magát 
szivós, kitartó, lelkiismeretes munkával. A kötelességtudás 
mintaképe gyanánt volt ismert. A csendőrszolgálat minden 
ágazat át tökéletesen ismerte s mint parancsnok teljes becs
vággyal, nagy gyakorlati érzékkel, körültekintéssel és lankadat
lan szorgalommal müködött. Előljárói irányában feltétlen tisz-
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telettel viseltetett, alárendeltjeit mindenkor türelemmel, kitar
tóan nevelte, vezette, oktatta és fegyelmezte. N em volt a fel
tünést kereső munka embere, csendben fejtette ki müködését, 
de annál áldásosabban. 

Otrokocsi Adorján Lőrinc 
I. osztályu százados, fogalmazótiszt. 

Született 1 8 56  december hó 8-án Gömör-Kisfolna község
ben. Református vallásu. Birtokos nemes fia. Gondos szülői 
nevelésben részesült. Középiskolai tanulmányai végzése után 
három müegyetemi évfolyamot Leobenben és a bányászati fő
iskolának első évfolyamát Selmecbányán lehallgatta. Mint -
önként jelentkező - közhonvéd utóállitás utján 1 878 szeptem
ber 5 -én avattatott fel a m. kir. 5 1 .  számu gömöri honvéd
zászlóaljhoz. Tizedessé 1 879 augusztus hó 22-én lépett elő. 
Ez évben jeles eredménnyel végezte a Ludovika ' Akadémia 
előkésútő és tisztképző tanfolyamát s szeptember I -ével hadap
róddá neveztetett ki, a következő év március I -ével pedig tiszt
helyettessé. 1 880 október 2 1 -vel az 58. számu honvédzászlóalj
hoz helyeztetett Pozsonyba. Hadnaggyá és zászlóaljsegéd
tisztté 1 880 november l -én neveztetett ki. 1 882 . évben a m. 
kir. 5 2 .  számu honvédzászlóaljhoz került Balassagyarmatra. 
A m. kir. csendőrséghez próbaszolgálatra 1 884 január hó 1 -én 
lépett át. Beosztást nyert a m. kir. 5. számu csendőrparancs
noksághoz .  A próbaszolgálat sikeres teljesitése és a csendőr
tiszti szakvizsgának Miskolcon jó eredménnyel történt letétele 
után Trencsénben neveztetett ki szakaszparancsnokul. Fő
hadnaggyá 1 884 május l -én lépett elő. 1 890 május I -én I I. 
osztályu századosnak neveztetett ki és szárnyparancsnoknak 
Miskolcra Első osztályu századossá 1 894 november I -én lé
pett elő ; ezt megelőzően áthelyeztetett ugyanazon évben a 
honvédelmi minisztérium XVI. (csendőrségi) ügyosztályába 
fogalmazótiszti minőségben. 1894. évben vezényeltetése előtt 
lovas táboricsendőr-tanfolyam parancsnoka Miskolcon. A ·  
csendőrség kötelékéből saját kérelmére a viselt tiszti rendfoko
zatának megtartása nélkül elbocsáttatott 1 895 február hó l s -vel. 

Kitüntetése : 1894. évben honvédelmi miniszteri dicsérő 
elismerésben részesült a táboricsendőr-tanfolyamban kifejtett 
szorgalmas és eredményes müködéseért . 

Adorján százados nős és két gyermek atyja volt. Magya
rul, latinul, németül tökéletesen, franciául kielégitően beszélt. 
Magyarországon kivül Ausztria déli részét s az Alpeseket is
merte. Magas termetü, erős testalkatu, komoly, határozott jel
lemü, csendes kedélyü, igen jó szellemi képességgel és fel-
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fogással biró, müvelt férfi volt. Igen kedvelt barát és bajtárs_ 
Szerény, alkalmazkodó modoru. . , 

Szolgálati alkalmazásban igen buzgónak? elmélet.lleg es 
gyakorlatilag jól képzett és jól használ?ató tisztként . . J.elleme
zett. Bizalmi állásba történt rendelése IS átlagon feluh voltát 
igazolta. Igen nagy érdeme volt abban, hogy a legnagyobb 
ügyességgel tudta mindenkor értékesíteni tudását és tapaszta
latait az intézmény javára. 

\ 

Morgenbesser Konrád 
főhadnagy, szakaszparancsnok. 

Született 1 846 november 2 5-én Podol�nban (�zepes vár
megye) . Római ka�holikus vall�su. f;desatYJa

. 
várOSI ta�á�snok 

volt. A négy elemI és négy glmnázmmot Locsén, a foglmná
ziumot Kassán, a két évi jogot Eperjesen végez�e, azután 1 866 
május hóig a kassai póstaig::zgatóságnál, ml�t fogalmazó
gyakornok müködött. 1 866 máJUS 1 9-én a cs. kIr. 41 .  gyalog
ezredhez - mint hadapródjelölt, a szükség tartamára .- fel
avattatott. Hadapróddá 1 866 junius 1 4-én neveztetett kl . 1866. 
évben résztvett a Poroszország elleni hadjáratban a junius 
27 -én Nachodnál, majd a következő 

.. 
napon 

.
?�olic�ál. l�fo�yt 

ütközetekben. Utóbbiban kezén sebesult. A komggratZl (JulIus 
3 .) csatában szintén résztvett. 2 .  osztályu hadnaggyá 1 866 
augusztus 26-án lépett elő. 1 867 március I -én át�e�yeztetett 
a cs. kir. Mollináry 38. számu gyalogezredhez.  � 872 Juln�s 1 9-én 
igazolvánnyal elbo�sájtatott .  A kato���,

ágtól kIlépve elo�b vá
rosi tanácsnok, majd polgármester szulovárosában, Podolm�an. 
Mint tartalékos hadnagy 1 883 február 1 6-án vétetett fel p�oba
szolgálatra a m. kir. csendőrséghez s osztat?tt. b� a m. �lr. � .  
számu csendőrparancsnoksághoz.  A csendortlsztl szakvlzsgat 
jó eredménnyel tette le. Véglegesittetett 1 88? szeptember I -én. 
Főhadnaggyá 1 884 május l -én neveztetett kl s szakaszparancs
nok Lőcsén a m. kir. 4. számu csendőrparancsnokság állomá
nyában. Szolgálati uton szerzett tüdőgyulladásban Lőcsén halt 
meg és ott helyeztetett örök nyugalomra 1 88 5. évben, élete de
lén, alig negyven éves korában. . .. . 

Kitüntetései : hadíérem ; 1 872. évben cs. kIr. hadugYffil
niszteri dicséretben részesült jó szolgálataiért, melyeket a tar
talékállományban tett . 1 88 1 . évben még a polgári életben 
Késmárkon rendezett kiállitás során kifejtett buzgalmáért a 
koronás arany érdemkereszt részére a legkegyelmeseb?en . a�o
inányoztatott .  Ugyancsak ezen évben földmüvelésügYl mImsz
teri dicsérő elismerésben is részesült. 

Morgenbesser főhadnagy . I 87 I .  évben kötött házasságot 
Ausseében Schoberlechner Juhával ; feleségét 1 880. évben el-
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vesztette s 1 88 I .  évben másod.szor nősült Szepesolasziban. Ösz
szesen hat gyerme�e . vol�, . kI� .közül jelenleg három fiu él, 
Meggyesy �eren.c foglmnazIUmI Igazgató, Morgenbesser Miksa 
hon:rédgazdaszatl alezredes és J 6zsef (vitéz Meggyesy) hon
védornagy. 

Morge�besser főhadnagy magyarul, németül tökéletesen 
besz�lt . K?zépmagas termetü, erős t�stalkatu, igen előnyös 
�egJ�I,enésu, �atározott, komoly, férfIas jellemü, becsvágyó, 
Igen JO szellemI képességgel és felfogással rendelkező férfi volt . 

, Nagy 
,�

zeret.ettel lépett � csendőrségi pályára, annak szer
vezese elS? éveIben. Rendklvül kötelességtud6 tisztnek bizo
nyult. Az. Igen tehetséges, képzett, buzg6 tiszt kivál6 szervező 
� katona� és polgári társaságban egyaránt kedvelt csendőr� 
tlszt koraI hal�lát feljebb�al�i és az egész társadalom nagy csa
pásnak és a fIatal csendorseg nagy veszteségének tekintették. 

N adasdi Sárközy Kázmér 
főhadnagy, szakaszparancsnok. 

Született 1 839 március .3 -án Kápolnásnyéken (Fehér vár
�egy.e) . Református vallásu. Régi nemesi család sarja. Atyja 
foldbirtokos .volt. Hét gimnáziumi osztályt végzett · Budapes
ten. 1 8 57 .  �VI február hó 1 2-én - mint hadapród - avattatott 
fel a cs; �Ir. I .  számu huszárezredhez, hol két évet szolgált . 
1 8 59 marcIUS 3-án áthelyeztetett a cs. kir. 6. számu huszár
ezredhe� . . Itt. ez év május. I -vel 2. osztályu hadnaggyá \uevez
tet��t !:n, Juhus I -vel pedIg I .  osztályu hadnaggyá. Rangjáról 

. 
lekoszont �860 február 29-én. Mint szabadságolt állományu 
hadnagy kmeveztetett 1 883 február 24-én a m. kir. 7 .  számu 
huszárezredh�z .  Inne� lépett át pró.baszolgál�tra 1 883 junius 
30-án a m. �Ir. csendorséghez és pedIg a 2 .  szamu parancsnok
s�g�oz. Pr?ba�zolgá�atának sikeres teljesitése és a csendőr
tISztI szakvIzsganak JÓ eredménnyel történt letétele után vég
le�esittetett �,884 január I -vel és áthelyeztetett a m. kir. 6 .  
szamu csendorparancsnoksághoz Veszprémbe szakaszparancs
-n?knak. Főhadnaggyá 1 886 május I -én lépett elő. 1 887 már
CIUS 28 -val Szekszárdra helyeztetett át ugyancsak szakasz
parancsnokul. .Nyugállományba 1 891 . év november h6 I -vel 

_ helyeztetett, mmt rokk
,�

nt. Szekszárdon telepedett le. Megyei 
szolgálatba- lépett. Késobb Székésfehérvárra költözött. Meghalt 
1906 február hó 2 I -én. Székesfehérváron helyeztetett örök 
nyugalomra. 

. Sárközy főh�dnagy nős ember volt és három gyermek 
atYJa. Magyarul �okéletesen, németül kielégitő en beszélt. Csak 
Magyarorsz.ágot �.s�erte. Elle�ség előtt nem szolgált. Komoly 
hat�rozott Jel�emu, J? szellemI képességgel és felfogással biró 
f�rf.� volt, akI - mmt csendőrtiszt - a hivatását szeretettel 
-toltotte be. 
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Ehmann István 

hadnagy, másodsegédtiszt. 

Született Léván (Bars vármegye), 1 8 5 5 .  évi december hó 

26-án. Római katholikus vallásu. Édesatyja polgárember volt . 
Fiát gondos nevelésben részesitette s vele a gimnáziumot el
végeztette. 1 874 augusztus havában önkéntes belépés utján 
avattatott fel a cs. és kir. 32.  gyalogezredhez. Űrvezetővé 1 87 5  
szeptember 2 5 -én, tizedessé 1 877 augusztus hó 5 -én, szakasz
vezetővé 1 880 március h6 3 1 -vel lépett elő . A tiszti vizsgát si
keresen letevén, hadapr6ddá 1 880 december I I -én nevezte
tett ki, hadapródtiszthelyettessé pedig 1 88 1  május h6 l -vel. 

A csendőrségi pálya iránti szeretetét követvén - a szer
vezés idején - 1 882 december h6 27 -én lépett be pr6baszol
gálatra a csendőrséghez, beosztást nyert a felállitás alatt á1l6 
m. kir. 4. számu csendőrparancsnoksághoz . Próbaszolgálatá
nak teljesitése és a csendőrtiszti szakvizsga j6 eredménnyel 
történt letétele után 1 883 julius h6 I -én véglegesittetett. Egy
idejüleg áthelyeztetett az ugyancsak szervezés alatt áll6 m. 
kir. 5 .  számu csendőrparancsnoksághoz, honnan öt h6nap 
mulva, másodsegédtiszti beosztásba visszahelyeztetett Kassára 
a parancsnokság törzséhez. Hadnaggyá 1 883 november hó 
l -vel lett kinevezve. 1 884 julius h6ban tiszti rendfokozatár61 
leköszönt. 

Ehmann hadnagy nőtlen ember volt . Magyarul, németül 
és t6tul tökéletesen beszélt. Komoly, megállapodott jellemü . 
J6 széllemi képességgel és felfogással rendelkezett. Magyar
országot helyőrségelései során ismerte. Ellenség előtt nem 
szolgált. Testvéröccse volt az ugyancsak a csendőrségnél szol-
gált Étsy Ferenc századosnak. . 

Maár Levente 

hadnagy, szakaszparancsnok. 

Született Nagybányán 1860 julius I I -én. R6mai katholikus 
vall�su. Édesatyja ügyvéd volt. Miskolcon végezte a fögim
názIUmot, Felsőbányán a bányaiskolát és Selmecbányán az 
erdészeti akadémiának az első évfolyamát. Mint saját költséges 
egyévi önkéntes 1 879 szeptember 1 6-án avattatott fel a I I  . 
Lajos bajor király nevét viselő cs. és kir. 5 .  számu gyalog
ezredbe. Az ' egyévi önkéntesek részére 1 870-80. évben az 
ezred ta,rtalékparancsnokságnál összeállitott iskolát hallgatván, 
a tartalékos tisztivizsgát a XV. számu gyaloghadosztálypa
rancsnokságnál Kassán j6 sikerrel tette le. Tartalékos had
naggyá 1 880 november I -én lépett elő . A csendörséghez lép-
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vén át, előbb lemondott tiszti rangjáról s mint hadapródtiszt
helyettes 1 883 május 6-án vétetett fel a m. kir. 4. számu 
csendőrparancsnokság állományába a cs. és kir. 37 .  gyalog
ezredtől, melynek tartalékában állott. Próbaszolgálati idejének 
letöltése és a csendőrtiszti szakvizsga sikeres letétele után sza
kaszparancsnokot helyettes it. Hadnaggyá kineveztetett 1 883 
november l -én és áthelyeztetett a m. kir. 2 .  számu csendőr
parancsnoksághoz .  1 884 január l s -én szemleköruton heveny 
hörghurutot kapott s március I -ével hosszabb szabadságot, 
amelyről nem is vonult be. 

Kisendrödi Endrödy Géza 
főhadnagy, szakaszparancsnok_ 

Született Tar községben (Heves vármegye) 1 8 5  I november 
27-én_ Római katholikus vallásu. Birtokos fia. A főgimnáziumot 
Losoncon és Debrecenben jó sikerrel végezvén joghallgató volt 
Pozsonyban. 1 872  március 25 -én rendes sorozás utján tizenkét 
évre avattatott fel a m. kir. 52 .  számu nógrádi honvédzászlóalj
hoz_ Ujonckiképzésre 1 872_ okt6ber 8-án vonult be. Tizedes 
1 872 december hó 1 ., szakaszvezető 1 873 julius hó 1 ., cimzetes 
őrmester 1 873 szeptember hó 9-ével. 1 872  december l -én a 
pozsonyi IV. kerületi tisztképző iskolában a hadapródi vizsgát 
jó eredménnyel tette le. Szabadságolt állományu hadapr6ddá 
1 873 szeptember 1 6-án neveztetett ki. Hadnaggyá 1 874 okt6ber 
hó 3 1 -én lépett elő a tényleges állományban. November 25 -én 
a m. kir. 64. számu esztergom-komáromi honvédzászlóaljhoz 
helyeztetett. Honvédtiszti rendfokozatáról önként lemondott s 
mint védköteles, a m. kir. 50. számu pest-jászsági honvédzászló
aljhoz osztatott be, mint közhonvéd. 1 875-1883 . évig a Nóg
rád vármegyei Vecseklő községben, mint körjegyző ,müködött. 
Szabadságolt állományu hadapr6ddá 1 88 I január I -én nevez
tetett ki. 1 883 május 1 6-án próbaszolgálatra beosztatott a m. 
kir. 2. számu csendőrparancsnoksághoz. A tiszti szakvizsga 
letétele után hadnaggyá 1 883 november l -én lépett elő. 1 884 
február végéig másodsegédtiszt Szegeden, azontul szakasz
parancsnok Versecen. Itt állomásozott 1 886 augusztus 3 1 -ig. 
Szeptember l -től kerületi segédtiszt Szegeden. Főhadnaggyá 
1 886 november l -én lépett elő. 1 887 május l -én Verseere 
helyeztetett vissza. 1 888 szeptember l -én a IV. számu kerület· 
hez Miskolcra helyeztetett. Itt állomásozott nyugállományba 
helyezés éig, mely testi törődöttsége folytán 1 895 .  évi május hó 
I -ével következett be. 

Nyugdijaztatása után, 1 895 .  évben megalapitotta a 
»Magyar Csendőr« cimü szaklapot és azt 1 896 augusztus hóig 
szerkesztette. Ebben a hónapban a »Magyar Csendőr« egybe- Z l EGLER KAROLY 
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olvadt a Mezei Sándor kiadásában megjelent »Rendőri Lapok«
kal. 1 898 március I -ével Gyula r. t. város rendőrkapitányává 
neveztetett ki Békés vármegye főispánja által. A lap felelős 
szerkesztését Guthi Imrének, a »Pesti Hirlap« belmunkatársá
nak adta át. Mint rendqrkapitány halt meg 1 900 szeptember 
hó I 2-én. Hamvai a gyulai római katholikus temetőben helyez
tettek örök nyugalomra. 

Kitüntetései : 1 885 .  évben kiváló figyelmet érdemlő, buzgó 
és fontos feladatának sikeres megoldásáért honvédelmi minisz
teri dicsérő elismerésben részesült. 1 888. évben - az 1 887 .  év 
tavaszán Dél-Magyarországon pusztitó árviz alkalmával a 
védekezési és mentési munkálatoknál tanusitott sikeres tevé
kenységéért - honvédelmi miniszteri dicsérő elismerésben 
részesittetett. 

Endrődy főhadnagy 1 875 .  évben nősült. Két fiu- és négy 
leánygyermek atyja volt. Gyermekei közül László utászszáza
dos, a Lipót-rend, a Vaskorona-rend, az ismételt katonai érdem
kereszt tulajdonosa, 1 9 1 8 .  évben az olasz harctéren hősi halált 
halt ; Géza honvédtörzstiszt, 1 923. évben vitézzé avattatott. 
Magyarul tökéletesen, németül és szerbül kielégitóen beszélt. 
Magyarországot helyőrségelései során ismerte. Magas, nyulánk, 
erős testalkatu .férfi volt. Jó szellemi képességgel és gyors fel
fogással birt. Csendőrszakismeretei igen jók voltak. Mint 
csendőrtiszt nagy becsvággyal és szorgalommal felelt meg 
hivatásának. 

Mint iróról a »Magyar irók élete és' munkái« cimü mü 
részletes ismertetést ad közre. Önálló irodalmi munkái : 

I .  Fotografiák. (Beszély-gyüjtemények, 1 876. Győr.) 
2. Oszi verőfény. (Költemények, 1 890, Miskolc. )  
3 .  Katonai irály tan. (Első kiadás 1 892, Miskolc, második 

kiadás 1 896, Esztergom.) 
4. A bünügyi nyomozás kézikönyve. ( 1 897, Budapest. ) 

Holek László 
őrnagy, kerületi parancsnok-helyettes. 

Született Nyiregyházán 1 857 október 4-én. Evangélikus 
vallásu. Iparos fia volt. Három gimnáziumot végzett szülő
városában igen jó eredménnyel. Felavattatott 1 879 junius 9-én 
rendes sorozás utján a m. kir. 4 1 .  számu kassai honvédzászló
aljhoz. Mint közhonvéd ujonckiképzésre vonult be azon év 
október I -én. Cimzetes szakaszvezetővé 1 880 julius I -én, szám
vivő-őrmesterré 1 880 október 2 1 -én lépett elő. 1 880-8 1 .  évek
ben a Ludovika Akadémia előkészitő, 1 88 1 -82. években a 
tisztképző tanfolyamát igen jó eredménnyel végezte. Had
apróddá 1 882 szeptember 2 I -én neveztetett ki s mint ilyen, 
október 25 -én áthelyeztetett a m. kir. 84. számu belovári hon
védzászlóaljhoz. A m. kir. csendőrséghez 1 883 október I -én 
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mint tényleges honvédhadapród - vétetett át próbaszolgálatra. 
Beosztást nyert a m. kir. 5. számu csendőrparancsnoksághoz. 
Hadnaggyá ez év szeptember I ·én lépett elő. Próbaszolgálata 
idején részint elméleti kiképzés alatt áll, részint örsparancs
nok, majd szakaszparancsnok-helyettes Kassán és Trencsénben. 
A csendőrtiszti szakvizsgát jó eredménnyel tette le Kassán az 
1 884. évben. Véglegesittetése után szakaszparancsnok Pozsony
ban és Eszterpomban. Főhadnaggyá 1 886 november l -én lép 
elő, I I .  osztályu századossá 1 895 november l -én, mely nappal 
a m. kir. I I .  számu kerülethez helyeztetett számyparancsnok
nak Lugosra. 1 897. évben visszahelyeztetett a m. kir. V. számu 
csendőrkerülethez Nyitrára, ahol ez évben új szárny létesitte
tett. Itt éri I. osztályu századosi kinevezése 1 897 november 
l -én. Nyitrán 1 904 julius 3 1 -ig állomásozott. Ezen nappal 
másodtörzstisztként Brassóba helyeztetett a m. kir. VI I .  számu 
csendőrkerülethez. űrnagy 1 904 november l -én. 1 907 május 
l -től kerületi parancsnok-helyettesül a m. kir. I I .  számu csendőr
kerülethez Szegedre helyeztetett. 1 908. évben egy év tartamára 
várakozási illetékkel szabadságolta tott, 1 909 j anuár I -ével 
pedig állandó nyugállományba helyeztetett. Szegeden telepe
dett meg, majd Budapestre költözött. Midőn a világháboru ki
tört, felhívás ra H olek őrnagy szintén jelentkezett szolgálat
tételre. Előbb Szatmárnémetiben lett az ottani katonai kórház 
parancsnoka, majd a Szabadkán müködő katonai telefon
cenzurához helyeztetett .  Ezen szolgálata idején halt meg 1 9 1 5 
julius hó I o-én. Szabadkán, az u. n. bajai temetőben helyezték 
örök nyugalomra. 

Holek őrnagy 1 888 október hó 2 1 -én kötött házasságot 
Esztergomban Heischmann Ferenc gyáros Anna leányával. 
Házasságukból három fiu gyermek származott, kik közül László 
1 9 1  I .  évben, István pedig - mint tartalékos főhadnagy -
1 92 5 .  évben halt el a harctéren szerzett betegségben. Magyarul, 
tótul tökéletesen, horvátu l és németül kielégitően beszélt. 
Magyarországot állomásozásai során ismerte meg. Rövidebb 
utazást tett Franciaországban. Középtermetü, erős testalkatu, 
határozott, szilárd jellemü, vigkedélyü, nyugodt vérmérsékletü, 
jómodoru férfi volt. 

A csendőrségi szolgálatban jól képzett és annak kezelésé
ben jártas. Mint parancsnok igyekezett helyét méltóan és. 
eredményesen betölteni és a testület érdekeit hüen szolgálni. 

J aszusch Ferenc 
főhadnagy, szakaszparancsnok. 

Született 1 8 54 szeptember l o-én Óvizen (Szepes vármegye) .  
Római katholikus vallásu. Polgárember fia. A főgimnáziumot 
Rozsnyón, 1 87 5 .  évben jó sikerrel végezte. A követk�ző év 
január 28-án rendes sorozás utján avattatott fel a m. kIr. 38.  
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számu szepesi honvédzászlóaljhoz. Beosztatott 1 876  julius I -én 
a m. kir. S I .  számu gömöri honvédzászl6aljhoz. 1 88 1 .  évben 
a Ludovika Akadémia előkészitő, 1 882 .  évben pedig a tiszt
képz? tanfolyamát jó eredménnyel végezte. Hadapr6d címze
tes tizedessé 1 88 2  szeptember I -ével neveztetett ki. Mint had
apród-próbacsendőr 1 88 2  december 6-án lépett be a csendőr
séghez s beosztását nyerte a m. kir. 4. számu csendőrparancs
noksághoz, hol Nagykároly, majd 1 883 junius 26-tól Pozsony
ban részint örsparancsnok, részint helyettes-szakaszparancsnok. 
Hadapród-ő!mesterré 1 883 junius 26-án neveztetett ki, had
naggyá pedIg ugyanezen év november I -én. 1 884 január 6-tól 
másodsegédtiszt Pozsonyban. 1 88 5 .  évben szakaszparancsnok 
Besztercebányán. 1 886. évben Pécsre helyeztetett hasonló minő
ségben. Főhadnagy 1 887 május I -ével. E rendfokozatban 
oktatótiszt 1 889 október 2 5 -ig Székesfehérváron. 1 89 1  novem
ber I -t�Sl. a szegedi kerülethez helyeztetett szakaszparancsnokul 
NagykIkmdára. 1 894 szeptember l -én pedig hasonminőségben 
az I .  számu kerülethez Marosvásárhelyre. 1 896 december l -ével 
- mint rokkant - nyugállományba helyeztetett. Marosvásár

helyen telepedett meg, majd Mezőkeresztesre s onnan Kassára 
költözött . Meghalt Budapesten 19 13  május hó 22-én. 

Nyugállományba helyezéséig nőtlen ember volt. Magyar
országot állomásozásai során ismerte. Magyarul, németül, tótul 
tökéletesen beszélt. Határozott jellemü, vigkedélyü j ótehetségü 
tiszt volt. Alosztályát rendben tartotta. 

' 

Soltész Izidor 
főhadnagy, szakaszparancsnok. 

Született Chudo-Lehotán (Nyitra vármegye) 1 856  április 
hó 2-án. Római katholikus vallásu. Polgár fia. A magyar állami 
tanitóképezdét j ó  sikerrel végezte. Mint honvéd 1 87 7  szeptem
ber hó 26·án rendes sorozás utján felavattatott a m. kir. 60. 
számu nyitrai honvédzászlóaljhoz. Nyolc heti kiképzés után 
szabadságoltatott s csak fegyvergyakorlatra vonult be. Cimze
tes tizedessé 1 88 1  szeptember I I -én lett .  1 882 .  évben a tiszt
képző tapfolyamot jó sikerrel végezte a honvédségi Ludovika 
AkadémIán. Hadapróddá 1 882 szeptember I -én neveztetett ki. 
1 882 október 24-én - három évi szolgálati kötelezettséggel � 

átlépett a m. kir. csendőrséghez s beosztatott a m. kir. 4. számu 
csendőrparancsnoksághoz. Mint csendőr, mint örsparancsnok
és szakaszparancsnok-helyettes Egerben szolgált . Szeptember
november hónapban oktatótiszt Kassán. H adapród címzetes 
őrmesterré 1 883 május 26-án lépett elő, hadnaggyá pedig 
november I -ével. December I -ével a 6. számu, 1 884 junius 
l -ével az 5 .  számu csendőrparancsnoksághoz helyeztetett . 



Előbbi kötelékben szakaszparancsnok Székesfehérváron, utóbbi
ban Pozsony, Trencsén, Esztergom és Liptószen.tmi�lóson. Itt 
lépett elő 1 884 május l -ével főhadnaggyá. 1 88� máJu� � -ével 
Pozsonyba helyeztetett oktatótisztként, 1 890 máJUS I -tol Ismét 
szakaszparancsnok Trencsénben. 1 89 I .  évben felülvizsgálatra 
állittatott s mint rokkant 1 89 1  szeptember I -ével állandó nyug
állományba helyeztetett. A nyitravármegyei Rattnóc községben 
telepedett meg. Nyugállományba léte idejére - mint állan?� 
csendőrbirói tanu - alkalmaztatás t nyert a székesfehérvan 
csendőrkerület törzsénél. Meghalt 1 906 március 1 6-án Székes
fehérváron. 

Soltész főhadnagy nyugdijaztatásáig nőtlen ember volt. 
Később megnősült. Szoholocon 1 893. évb�n vette .nőül Zsaml;>ó 
Vilmát. Öt gyermekük született. Gábor fIa - mmt cs. és kir. 
vadászhadnagy - 19 1 5 junius 23-án hősi halált halt. Magyar
országot csak állomásozásai folyamán, isme\�e meg. Magyarul, 
németül tökéletesen beszélt. Ellenseg elott nem szolgált. 
Komoly kedélyü, jellemes, hivatásszerü, kötel�eiben jártas tiszt 
volt. Mint oktatótiszt és szakaszparancsnok, hIvatásának a l�g
teljesebb lelkiismeretességgel és kiváló eredménnyel felelt meg 
s ha betegsége olyan korán és fiatalon nem tesz� szolgálatk�p
telenné, a fiatal tiszthez füzött szép remények bI�onyár� t:IJe
sedésbe mennek, s jelentős karrié rt futva meg, kIváló tIszt)évé 
vált volna az intézménynek. 

Serédy Géza 
címzetes ezredes, kerületi parancsnok-helyettes. 

Született 1 849 julius 1 6-án Vácon. Római katholiku�. v,al
lásu. Édesatyja - dr. Serédy János - orv,0s volt. A kozep
iskoláit eredményes�n végezvén, a budapestI tudományegyetem 
jogi fakultását két éven át eredményesen hallgatta. � 8?6 julius 
hó 1 2-től november hó 2-ig a cs. kIr. 2. számu béCSI onkéntes 
vadászzászlóaljnál - mint vadász és járőrveze�ő - . szolgált. 
E minőségben vett részt az Olaszország e�len� hadjáratban. 
Ütközetben nem volt. 1 868 február 4-én - mmt onkéntes, fenn
tartva az akkor érvénybe lépett védtörvény biztositotta jogait -
ujból felavattatott a cs. kir. 32 .  sorgyalogezredhez. Űrvezetővé 
1 869 december 1 6-án lépett elő. 1 870 február l s -ével ezrede 
tartalékába helyeztetett. 1 872  február 5 -én a tartalékállomány
ban lépett elő szakaszvezetővé. Mint ,szakaszvezető I �80 decem
ber 3 I -én végelbocsájtatott. 1 882 .  evben a LudoVlka . Akadé
mián végezte az előkészítő s a tisztképző tanfolyar:r:ot JÓ  e��d
ménnyel. A honvédelmi miniszter rendeletével - mmt védkote
lezettségének eleget tett volt honvédszakaszvezető - I 88� 
november l -én a m. kir. 62. számu ipolysági honvédzászlóalj 
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tartalékállományában . hadapróddá neveztetett ki. Mint had
apród 1 883 április hó 22-én osztatott be próbaszolgálatra a 
m. kir. 3 . ' számu csendőrkerülethez. Budapesten nyerte elmé
leti Bián a gyakorlati kiképzését. ,  A csendőrtiszti szakvizsgát 
1 883 . évben Budapesten tette le igen jó eredménnyel. Had
apród cimzetes őrmesterré 1 883 julius 2 1 -én, hadnaggyái 
1 883 november I -én neveztetett ki. Előbb Budapesten segéd· 
tiszt, 1 884 április I -től pedig szakaszparancsnok Belényesben. 
1 886 augusztus I -ével Budapestre került vissza mint segédtiszt. 
Főhadnaggyá 1 888 november l -én lépett elő. 1 889. év novem
ber 30-ával felmentetett a segédtiszti teendők alól és N agy
becskerekre helyeztetett szakaszparancsnoki minőségben. 1 894 
március I -től Temesvárra ugyancsak szakaszparancsnoknak he
lyeztetett át. 1 895 julius I ·ével szárnyparancsnok Orsován, hon
nan ' e minőségben 1 896 dec. I -ével visszahelyeztetett Temes
várra. I I. oszt . századossá előléptetése 1 895 november 1 -én Orso
ván érte. I. osztályu századossá 1 897 december hó I -én nevez
tetett ki. 1902 május 1 -én másodtörzstiszti teendőkkel bizatott 
meg Kassán a IV. számu kerületnél. Űrnaggyá 1 902 november 
hó I -én lépett elő. Alezredessé és egyidejüleg kerületi parancs
nok-helyettessé 1 906 november l -én. Testi törődöttsége miatt 
felülvizsgáltatását kérelmezte. Ezen kérelemnek hely adatván, 
Űfelsége legfelsőbb rendeletére 19 10  október hó l -ével állandó 
nyugállományba helyeztetett, mely alkalomból neki az ezredesi 
cim és jelleg a legkegyelmesebben adományoztatott. Vácon 
telepedett le, de nyugdijaztatása után alig pár hétre, 1 9 1 0  
december 1 7 ·én elhunyt. Vácon helyeztetett örök nyugalomra. 

Kitüntetései : 1 874-től a hadiérem; birtokosa volt ezenkivül 
a 3. osztályu tiszti katonai szolgálati jelnek, a jubileumi eml�k
éremnek s a katonai jubileumi keresztnek. 1 88 5 .  évben - mmt 
szakaszparancsnok - minden irányban tanusitott tevékeny
ségéért, majd ugyanezen évben Felsőverzáron elkövetett rabló
gyilkosság tetteseinek kinyomozása és kézrekeritése körül tett 
fáradságos, buzgó és eredményes szolgálataiért a honvédelmi 
miniszter külön-külön dicsérő okiratilag fejezte ki teljes elisme
rését.* Az első dicséretnél külön emlitést érdemel, hogy azt 
Serédy főhadnagy on kivül az alájarendelt örsparancsnokok és 
csendőrök összessége részére is együtt és egyidejüleg nyilvá
nitotta a miniszter. Ez páratlan elismerés volt a maga 
nemében. 

Serédy ezredes 1 877 .  évben vette nőül Tragor Herminát, 
egy előkelő váci család leányát . Házasságukból öt gyermek 
származott, kik közül Géza honvédezredes. 

Magyarországot állomásozásai során ismerte. Magyarul és 
németül tökéletesen beszélt. Alacsony termetü, elég erős test-

* Ennek részletes leirását az 1 887. évi Csendörségi Zsebkönyv tar· 
talmazza, ( 1 45- 1 59. lap,)  
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alkatu, nyugodt, komoly, határozott, siilárd jellemü, müvelt és 
igen tiszteletreméltó tiszt volt. 

Hivatásszerü kötelmeit jól ismerte, minden irányban helye
�en és .. er«:dményesen mü�ödött. Alárendeltjei szakk�pzésében 
es erko1csl nevelésében faradhatlan tevékenységet fejtett ki s 
a parancsnoksága alatt mindig példás fegyelem és rend ural
kodott. Vasszorgalom és szivósság jellemezte egyéniséD"ét és 
munk.áját. Önzetlensé&" v�zette minden cselekedetét éso mély 
hazafIság ragyogott kl mmden szavából. Önérzetes és öntuda
tos életet élt, támadó- és védőharctól menteset, egyszerü és 
szép magyar életet. 

Csernitzky Ede 
főhadnagy, szakaszparancsnok. 

Született Pácin községben (Zemplén vármegye) 1 838 no
vember 5-én . . Róm�i kath�likus vallásu. Édesatyja g;:tzdatiszt 
volt. Négy gImnáZIUmot vegzett . Felavattatott 1 8 59 május hó 
28-án rendes sorozás utján a cs. kir. hadseregbe, hol 1 869 
december 3 1 -ig teljesitett szolgálatot s mint másodosztálvu 
élelmezési segéd szabadságoltatott. Résztvett az 1 8 59. évi ol�sz 
és az 1 866. évi porosz hadjáratban. Ezután csendbiztos lett 
Ung vármegyében. A csendőrséghez történt felvétele előtt 
a csendbiztosok számára felállitott hathetes tisztképző tanfo
lyamot elégséges eredménnyel hallgatta a m. kir. honvédségi 
Ludovika Akadémián s 1 882 junius I -től hadapróddá nevez
tet�tt .�i. 1 883 január hó 5 -én helyeztetett át három évi szolgá
lati kotelezettség mellett a m. kIr. 4. számu csendőrparancs
�oksághoz. Kassán 1 883; évben a csendőrtiszti szakvizsgát 
JÓ eredménnyel tette le. Hadapródörsvezető cimzetes őrmes
terré 1 883 május 26-án, hadnaggyá pedig november I -én 
lép.ett. elő. Szakaszparancsnoknak U ngvárra neveztetett ki, itt 
telJesltett szolgálatot 1 889 december hó I O-ig. Közben érte 1 889 
május I -én a főhadnagyi kinevezése. 1 889 december I o-ével 
Beregszászra, onnan Lőcsére helyeztetett át. Nyugállománvba 
testi törődöttsége miatt tétetett 1 893. év október hó I -ével 
ötvenö� éves korában. Budape,sten telepedett le, majd Rákos
szentmihályra költözött. Mint nyugállományu csendőrtiszt ál
landó birósági tanui teendőket is látott el, mely tisztség

' 
alól 

1 905 .  évben felmentését kérelmezte. Az ungmegyei Turja
remetén telepedett meg véglegesen. Meghalt az 1 9 1 7 . évben. 

Birtokosa volt a hadiéremnek. 
Nős ember és négy gyermek atyja. Magyarul németül és 

tótul tökéletesen beszélt. Magyarországot egészen, f:szak-Olasz
�rszágot, .Morva-, �sehországot, Stiriát és Karinthiát hely
ő.:ség:lésel során Ismerte meg. Alacsony termetü, gyenge, 
torődott testalkatu ember volt. Mint tiszt szorgalmas, kötelmeit 
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ismerő, komoly, csendes, szerény ember. Parancsnoki állását 
teljes igyekezettel törekedett jól betölteni, becsületet szerezvén 
önmagának s az általa nagyraértékelt és különösen szeretett 
csendőrség intézményének. Bőséges érdemet szerzett ahhoz, 
hogy kegyelettel gondoljunk e humánus érzésü, jószándéku 
derék csendőrtisztre. 

' 

Angyal JÓlsef 
főhadnagy, segédtiszt. 

Született Rimaszombaton (Gömör vármegye) 1 8 5  I szep
t�mber. hó 1 7-én. Római katholikus. Atyja bérlő volt. Négy 
gImnáZIUmot végzett szülőhelyén jó eredménnyel. Katonai 
szolgálata megkezdése előtt hivatalnokoskodott a vasutépité
szeti mérnöki hivatalban. 1 873 február hó 1 8-án rendes so
rozás utján avattatott fel a m .kir. 5 1 .  számu gömöri honvéd
zászlóaljhoz. 6rvezető 1 873 október 8, tizedes 1 873 október 
1 8, szakaszvezető 1 873 november I I, őrmester 1 874 julius 
8 -val. 1 876. évben a honvédségi Ludovika Akadémiának elő
készitő tanfolyamát jó erenménnyel végezvén, 1 876 szeptember 
26-ával szabadságolt állományu hadapródőrmesterré nevezte
tett ki, a m. kir. 52 .  számu nógrádi honvédzászlóalj tényleges 

, állományában. 1 878  november I -én lépett elő hadnaggyá. 
1 879 julius 1 6-án a csendőrséghez belépése előtt leköszönt ,a 
rangjáról s mint próbacsendőr-őrmester 1 88 1  május 7 -én fel
vétetett a felállitandó 2 .  számu csendőrparancsnoksághoz. Had
apródőrmesterré 1 883 április 22-én lépett elő s helyeztetett 
egyidejüleg át a m. kir. 3. számu csendőrparancsno�sághoz. 
Itt örsparancsnok és segédoktató az altiszti iskolában. Had
naggyá ez év november I -én lépett elő. Budapesten oktató
tiszt 1 883. december I -től 1 887 május hó 5-ig. Ekkor kerületi 
segédtisztként Szegedre helyeztetett. Főhadnagy 1 888 novem
ber I -vel. Szegeden segédtiszt 1 89 1  november I -ig. Ezen 
nappal Nagyváradra helyeztetett szakaszparancsnoknak s itt 
állomásozott 1 893 . augusztus l -ig. Ekkor Aradra helyezték 
szakaszparancsnoknak, majd ugyanezen év november I -ével 
Aradról Budapestre helyeztetett segédtiszti minőségben. Mint 
segédtiszt halt meg 1 895 .  év junius 27 -én. Budapesten. 

Angyal főhadnagy nőtlen ember volt. Magyarul, németül, 
tótul tökéletesen beszélt. Magyarországot csak helyőrségelései 
során ismerte .  Magas nyulánk, erős testalkatu, komoly, szilárd 
jellemü ember volt. Ellenség előtt nem szolgált. 

Életrajzából látható, hogy csendőrségi szolgálata legtöbb 
idején, mint oktatótiszt és segédtiszt müködött. Előljárói 
korán felismerték benne az átlagon jóval felüli szellemi ké
pességü tisztet s bizalmi állás okba szólították. Igen ' szorgal
mas, tevékeny és kiváló eredménnyel müködő tiszt volt. Elől
járói bizaimát teljes mérvben birta,. 
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Dobos Gyula 
cimzetes alezredes, másodtörzstiszt. 

Született Polonkán (Gömör vármegye) 1 85 2  március hó 
'S-án. Római katholikus vallásu. Atyja nemes Dobos László, 
Pál nevü fivérével a szabadságharc lezajlása után vagyonuk
ban lényegesen megkárosodva, megélhetésüket biztositandó, a 
Kóburg-Koháry hercegnek gömörmegyei uradaimát képező 
regale nagy bérlőivé, majd évek mulva Breznóbánya szab. kir. 
város s a hozzátartozott tiz községnek regale bérlői lettek. 
Ele�i iskoláit Egerben, a gimnázium első osztályát Miskolcon, 
a második-negyedik osztályát Lőcsén, az ötödik és hetediket 
magánuton végezte. Erdészi pályára kivánt lépni, ehhez azon
ban semmi p.ivatást sem érezvén, 1 872  május 1 6-án a cs. és 
kir. 9. számu huszárezredhez avattatott fel, hol tizedesi rend
fokozatot nyert. 1 87 5 .  évben szabadságoltatott s ezrede tarta
lékába helyeztetett, 1 883 január I -én pedig a m. kir. 6. honvéd
huszárezred tartalékába. 

A huszárságnál történt szolgálata alatt Budapesten elvé
gezte a lovas tábori csendőrtanfolyamot. Itt kapott kedvet a 
közbiztonsági szolgálathoz. Szabadságolása után .Breznóbányán 
mint rendőrbiztos, majd 1 878 .  évben a csendőrséghez történt 
bevonulása idejéig, mint csendbiztos Zólyom vármegyében mü
ködött. 1 883.  évben a m. kir. honvédségi Ludovika Akadémián 
a tartalékos tiszti vizsgát jó eredménnyel tette le s szabad
ságolt állományu hadapróddá neveztetett ki. A m. kir. csend
órséghez - mint hadapród - 1 883 május I -ével lépett át 
próbaszolgálatra. Véglegesittetett a csendőrtiszti szakvizsga jó 
eredményével történt letétele után 1 883 november I -ével a 
m. kir. 3. számu csendőrparancsnokság állományában. Szakasz
parancsnok lett Vácon. Hadnaggyá ugyancsak 1 883 november 
;l -én lépett elő. 1 884. évben a m. kir. I.  kerületnél Zilahon, 
1 884 január I -től 1 886 december 3 I -ig a IV. kerületnél Eper
jesen, 1 887 január I -től 1 895 junius 30-ig a m. kir. V. kerület
nél Besztercebányán szakaszparancsnok. Főhadnagy 1 889 no
vember I -én. 1 895 november I -én II .  osztályu századossá ne
veztetett ki. 1 897 szeptember I -től 1 898 junius 30-ig szárny
parancsnok Besztercebányán. Itt neveztetett ki I. osztályu 
századossá 1 897 november I -ével. 1 898 julius I -től 
1 906 junius 30-ig szárnyparancsnok Sátoraljaujhelyen, majd 
Eperjesen, 1 906 julius I -től másodtörzstiszt a m. kir. 
IV. számu csendőrkerületnél Kassán. Örnaggyá 1 906 
november I -én neveztetett ki. 1 9°8 március I 6-tól be
tegállományban létszámfelett vezettetett. 1 909 január I -től egy év 
tartamára várakozási illetékkel szabadságon. 1 9 1 0 január l -ével 
állandó nyugállományba helyeztetett. N yugdijaztatása után ál
landó birósági tanuként nyert alkal!llazást a m. kir. VIII .  sz� 
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csendőrkerület törzsénél. I tt teljesitett szolgálatot a háboru 
kitörése v.apjáig. A háboru kitörése után önként jelentkezett 
szolgálattételre. Előbb a szatmári katonai megfigyelő állomás 
katonai parancsnokává neveztetett ki. I tt 1 9 1 6  április 1 6-ig 
müködött annak megszüntéig. Azután a csehországi Brüxben 

. létesitett országos hadifogoly táborhoz osztatott be, mint a 
XIX. számu népfelkelő őrzászlóalj parancsnoka. Onnan még 
1 9 1 6. évben Somorjára neveztetett ki az olasz tiszti fogolytábor 
katonai parancsnokává. 1 9 1 7  szeptember havában megbetege
dett s állásától saját kérelmére felmentetett. Sátoraljaujhelyen 
telepedett le. 

Kitüntetései : 1 9 10 .  évben nyugállományba helyezése al
kalmával részére a legfelsőbb megelégedés juttatott kifejezésre . 
Birtokosa a 3 .  osztályu tiszti katonai szolgálati jelnek s a 
jubileumi emlékéremnek. A háboru tartama alatt teljesitett 
kiváló és eredményes szolgálataiért Űfelsége által a Ferenc 
József-rend lovagkeresztjével (hdm.) tüntettetett ki. Feldi
szittetett a I I .  osztályu vöröskereszt hadiékitményes diszjelvé
nyével is. Elismerő dicsérettel látta el a cs. és kir. hadügY'
miniszte,r, a pozsonyi és a leitmerici cs. és kir. hadtestparancs
nokság. 

Dobos alezredes 1 879 április 27 -én vette nőül Csellár 
Vince budapesti lakos, I lona leányát. E házasságából öt 
gyermek származott. Ilona leánya Korek Richárd ny. áll. őr
nagy neje, Jolán leánya szintén férjnél, László fia honvéd
törzstiszt, Gyula fia - mint honvédszázados - hősi halált 
halt, Béla fia rendőrkapitány Hajduhadházon. Első feleségét 
korán elveszitvén, ujból nősült, feleségül vevén somlyói és 
óvári Szilágyi I lonát. 

Dobos alezredes magyarul és tótul tökéletesen, németül 
jól beszél. Komoly, megállapodott jellemü, nyugodt véralkatu, 
középtermetü, igen jó szellemi képességgel és felfogással biró 
férfi. Hivatásszerü kötelmeit jól ismerte, a közbiztonsági szol
gálatot helyesen irányította és eredményesen kezelte. I gen 
buzgó, tevékeny és a testületét szerető tiszt. Müködése a szol
gálat iránti ragaszkodásból és állandó érdeklődésből eredt. 
N evelő és vezető befolyását minden irányban helyesen érvé
nyesitette. 

Szalay Béla 
cimzetes őrnagy, szárnyparancsnok. 

Született 1 846 április hó 5-én az Esztergommegyei Bajna 
községben. R6m. kath. vallásu. Atyja birtokos volt. A gimná
zium három osztályát Esztergomban végezte. 1 866 március 
26-t61 1 876 április 30-ig a cs. kir. csendőrségnél a 7 .  számu 
csendőrezredben, 1 876  május 1 -től 1 879 április 30-ig a m. kir. 
erdélyi csendőrparancsnokságnál ténylegesen szolgált, utoljára 
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mint őrmester. 1 8.79 május l - től 1 883 junius l S-ig Bars várme
gyében rendőrbiztos volt. 1 883 junius 1 6-án a m. kir. 4. számu 
csendőrparancsnoksághoz avattatott fel. Ezen évben a tiszt
képző tanfolyamot végezve, a vizsgát a m. kir. honvédségi Lu
dovika Akadémián elégséges eredménnyel tette le. Ugyancsak 
ezen évben tette le Kassán a csendőrtiszti szakvizsgát is jó 
eredménnyel. Hadapródcsendőrré 1 883 május I -én neveztetett 
ki, hadnaggyá pedig 1 883 november l -én. 1 883 november 
l -től 1 884 május 3 1 -ig oktatótiszt Kassán. 1 884 és 1 88 5 .  évben 
szakaszparancsnok Zalaegerszegen. 1 888 május l -től oktatótiszt 
Szegeden, majd 1 893-ig szakaszparancsnok Orsován. Főhad
naggyá 1 892 május l -én lépett elő. 1 893 október l -től szakasz
parancsnok Ungváron, Máramarosszigeten és Kassán. 1 896. 
junius l S-től szárnyparancsnok Balassagyarmaton. Másodoszt . 
századossá 1 897 május l -én, I .  oszt. századossá 1 900 május 
1 7 -én neveztetett ki. Nyugállományba saját kérelmére helyez
tetett 1 905 május l -ével, mely alkalommal részére a cimzetes 
őrnagyi jelleg a legkegyelmesebb en adományoztatott. Orsován 
telepedett meg és itt is halt el 1 908. évi október hó 1 2-én. 

Kitüntetései : a 2. osztályu legénységi katonai szolgálati 
jel és a jubileumi emlékérem. 

Szalay százados nős ember volt és egy gyermek atyja. 
Magyarul és németül tökéletesen, tótul jól beszélt. Magyar
országot állomásozásai során ismerte. Ellenség előtt nem szol
gált. Középtermetü, megállapodott jellemü, nyugodt véralkatu, 
j ó  szellemi képességgel és felfogással rendelkező férfi volt. 
Mint csendőrtiszt a közbiztonsági szolgálatot teljes egészében 
ismerte és helyesen kezelte. 

Baksay Sándor 
főhadnagy, szakaszparancsnok. 

Született 1 849 junius 9-én Zalaegerszegen. Római kath. 
vallásu. Atyja - Adám - iparos és később városgazda :volt 
Zalaegerszegen. Hat gimnáziumi osztályt járt, mely után a 
győri tanitóképzőt igen jó eredménnyel végezte, hol tanitói 
oklevelet is szerzett. 1 868 január 3 I -től 1 87 1  december 3 I -ig 
a cs. kir. 48-ik gyalogezredben ténylegesen szolgált és -
mint valóságos őrmester - szabadságoltatott. 1 869. évben 
mint szakaszvezető résztvett a dalmát felkelés elnyomásában. 
1 872 január hó I -től vármegyei csendbiztos Zala vármegyében 
Keszthely székhellyel. 1 883. évben a Ludovika Akadémia tiszt
képző tanfolyamát jó eredménnyel végezte. 1 883 május 
29-én hadapróddá kineveztetvén, felvétetett próbaszolgálatra 
a m. kir. 3 .  számu cseridőrparancsnokság aradi szárnyához. 
Hadnaggyá 1 883 november l -én lépett elő s december l -ével 
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:a m. kir. 6. számu csendőrparancsnoksághoz helyeztetett át 
szakaszparancsnoki minőségben Szombathelyre. Onna� I 8�4 
junius l -ével Szekszárd ra, egy év mulva Pécsre, majd meg 
ez évben Kaposvárra. Itt lépett elő 1 890 május I -én főh�d
naggyá. Kaposváron 1 885-1894 év�� szolgált. 1 894. év máJUS 
20-tól izületi csuzzal és szervi sZlvbaJJal beteg, mely bántalmak 
követ'keztében felülvizsgáltatott s 1 894 november I -től egy 
év tartamára várakozási illetékkel szabadságoltatott. Allandó 
nyugállományba 1 895 .  év november I -ével helyeztetett. Mint 
állami anyakönyvvezető nyert évek hosszu során át alkalmaz-
tatást . Jelenleg Budapesten lakik . , Kitüntetései : 1 869 hadiérem. Az 1 887. évben Dunantul ga
rázd,Ükodó rablóbandák üldözése és megsemmisitése alkalmá
val tanusított ügybuzgalma és eredménydus müködéséért h<:m
védelmi miniszteri elismerésben részesült. 1 890. évben márclUs 
22-én kelt legfelsőbb elhatározással Űfelsé�e a. közbizton�á�i 
szolgálat terén tanusitott kiváló buzgalma es slkerd�,s mu�o
d.ése elismeréséül a Ferenc József-rend lovagkereszt)evel tun
tette ki. 1 893. évben julius 30-án kelt leg�elsőbb elh.<;tt�rozás,s�l 
egy hirhedt rablónak, különösen nehéz vIszonyok kozo�t, kezl
tusában való elejtéséért a legfelsőbb megelégedés Juttatott 
kifejezésre. Erről a kötelességhü és vitézi t.ettről az 1 894. évi 
Csendőrségi Zsebkönyv részletesen emlékeZIk meg. 

Baksay főhadnagy 1 87 1  május 20-án vette nőül . V.<;tlen: 
tiny Márton zalaegerszegi kir. törvényszéki elnök és kIsgorbőI 
földbirtokos Mária leányát. Házasságukból négy • gyerm�k 
származott. Malvin leánya Sulek Lajos ny. áll. ezredes neje, 
Kálmán fia ny. rendőrfelügyelő, Endre fia volt szászvárosi 
rendőrkapitány, Miklós fia vasuti állomásfőnök. Magyar�l 
tökéletesen, németül kielégitően beszél. Magyarországot es 
Horvátországot állomásozásai során, Dalmátországot a had
járat során ismerte meg. Középtermetü, vigkedélyü, férfias 
határozott jellem. 

A csendőrségi szolgálat minden részét tökéletesen ..i���rte. 
Mint szakaszparancsnok igen jól volt alkalmazható. Kulonosen 
kiküldetéseknél bizonyult nagyon ügyesnek és találékonynak. 
Igen buzgó, fáradhatatlan ; .kivá�ó �üködése , be;ső te�ékenr
ségi ösztönből, a szolgálat HántI eloszeretet es erdeklodésbol 
e redt. 

Nemes Vályi Kálmán 
hadnagy, szakaszparancsnok . 

Született 1 846 március 20-án Jánosi községben (Gö�ör 
vármegye) . Református vallá�u. Föld�irtokos fia. Ny�lc gIm
náziumot végzett és érettségIt tett MIskolc.on. C;sendo,rséghez 
belépése előtt csendbiztos volt. 1 883. éVI mfJu� ho 22-én 
három évi kötelezettséggel lépett be a csendorseghez. 1 883. 
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évben a csen.dbizt?sok részére felállitott előkészitő és tisztképző tanfolyam vIzsgáJát a Ludovika Akadémián jó eredménnyel tette le. Ez évben a csendőrtiszti szakvizsgát is letette elégséges eredménnyel. Hadnaggyá november I -én neveztetett ki. Ezen naptól szakaszparancsnok és pedig 1 889 január 3 1 -ig Rimaszombaton, azután Eperjesen. Allandó nyugállományba 1 893 november I -ével helyeztetett. Rimaszombaton telepedett le. Meghalt 1 9 10. évben hatvannégy éves korában. 
Vályi hadnagy nős ember és hat gyermek atyja volt. Magyarul és tótul tökéletesen, németül jól beszélt. Ellenség előtt nem szolgált. Csak Magyarországot ismerte állomásozásai sorá�. A csendőrségnél töltött rövid tizévi szolgálata \ alatt telJes szorgalommal s hivatása iránti szeretettel tett eleget kötelességeinek. 

Solez Boldizsár 
hadapród, szakaszparancsnok-helyettes. 

Született Iglón, 1 85 2  október hó l o-én. Evangelikus vallásu. Édesatyja városi hivatalnok volt. Hat reálosztály elvég
��se után, a selmecbányai erdészeti főiskola négy évfolyamát 
�.o eredménn�el végezte. 1 872 december 23-án, mint egyévi onként es (saJát költségén) tizévi sorhad és kétévi honvédségi szolgálatra felavattatott a cs. és kir. 66. sorgyalogezredhez. � 882 december l -ével áttétetett a m. kir. 7 1  szá\llu veszprémI honvédzászlóaljhoz. Az egyévi önkéntesi év leszolgálása után a tartalékos tiszti vizsgát a XXXII .  gyaloghadosztály parancsnokságnál Kassán jó eredménnyel tette le. Tartalékos had,naggyá 1 877  j,anuár I -.ével nevezte�et� ki. A csendőrséghez va�o belépése elott rangJáról 1 883 JulIus 1 7 -én leköszönt. Mmt próbacsendőr, augusztus 1 4-én átlépett a ill. kir. 3. számu csendőrparancsnok�ághoz. Hadapróddá november 24-én neveztetett kl. V églegestttetett 1 884 február 2 I -én. Hadapród cimzetes őrm�s�.er�� március 2 � -é� lép�tt elő. Örsparancsnok a �agyváradI orson. Gyakorlati kIképzesre a nagyváradi szárnyIrodába vezényeltetett, .?lajd .. szakaszparancsnok-helyettes N agyszebenben. Itt vetett onkezuleg véget életének 1 885  március hó 26-án. 

Balkay Arpád 
főhadnagy, oktatótiszt. 

Sz�letett 1 8 5 5  okt?ber 20-án a Trencsénvármegyei Ivánháza kozségben. RómaI katholikus vallásu. Atyja jószágigazgató volt az Os.ztr<;>lucky uradalomnál. A főgimnáziurnot végezvén, ér�ttségI VI.Zs.�át Nagyszombatban tett. 1 87 5  január 7-én - mmt egyévI onkéntes - avattatott fel a m. kir. 1 2 . számu huszárezredhez. Bevonult 1 87 5  október I -én. Cimzetes. 
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tizedes 1 876 augusztus 6-ával. Október I -ével áttétetett ezrede 
tartalékába. Katonai szolgálatának teljesitése után a jogi pá
lyára készült. 1 878 .  évben azonban a Boszniában keletkezett 
felkelés miatt be kellett vonulnia és résztvett annak okkupáció
jában, hol jobb karján sulyosan megsebesült. 1 884 február 
1 8-án visszatért ezredéhez, hol október 6-án szakaszvezetővé 
neveztetett ki. Mint próbacsendőr 1 88 1  december 27-én be
lépett a csendőrséghez háromévi szolgálati kötelezettség mel
lett. 1 882 junius 26-án véglegesittetett. Augusztus 6-án áthe
lyeztetett a m. kir. 4. számu csendőrparancsnoksághoz. Örs
vezető cts. őrmesterré november l -én lépett elő. 1 882-83. 
években jó összeredménnyel letette az előkészitő tisztképző tan
folyam vizsgáját a Ludovika Akadémián. Csendőrhadapróddá 
1 883 szeptember I -én neveztetett ki. December I -én ideiglenes 
szakaszparancsnokul Gyulára osztatott be a I I I .  számu kerü
lethez. Hadnaggyá 1 884 május l -én lépett elő. 1 884 december 
l -től oktatótiszti minőségben Kolozsváron alkalmaztatott. Fő
hadnagy 1 890 május l -én. A kolozsvári kerület oktatótisztje 
1 884-1894-ig, hol mintegy négyszáz altisztet képezett ki a tiz 
év folyamán. Évek hosszu során át szenvedett csúzos bántal
makban, melyhez nagymérvü ideggyengesége is járult. Ennek 
következtében 1 894. év junius 24-től hathavi szabadságon 
volt, melyről mint szolgálatképtelen vonult be. Felülvizsgálat 
alapján helyeztetett - mint rokkant - 1 895 március l -én 
nyugállományba. Kolozsváron, majd Eszterházán telepedett le, 
ahol teljes visszavonultságban él. 

Balkay főhadnagy csendőr szolgálata idején nőtlen em
ber volt. Nyugdijaztatása után megnősült. Egy leány- és négy 
fiugyermek atyja. Legidősebb fia Lajos honvédtiszt, három 
fia akademikus. Öt nyelven tökéletesen beszél. Magyarorszá:gon 
kivül Boszniát ismeri. Középtermetü, gyenge szervezetü, ko
mQly, higgadt, határozott -jellemü, igen jó szellemi képes
séggel biró férfiként jellemzett. Végzett távirász. Balkezével 
ir. Igen szenvedélyes és hires vadász volt. Egy alkalommal 
egy sebzett vadkan megtámadta és jobb combját végig fel
hasitotta. Ez a sulyos balesete is egyik oka volt későbbi bete
geskedésének. 

Oktatótiszti minőségben - bizalmi állásában - tiz évet 
meghaladóan teljes megelégedésre müködött. Szerény, be
csült és rokonszenves munkása volt az intézménynek. Szerette 

I azt, aminek élő bizonysága, hogy abban az időben olyan 
nagyfontosságu állását nagy becsvággyal töltötte be. Meg
értő és igazi meleglelkü tanitója és parancsnoka volt iskolájá
nak s minden törekvése oda irányult, hogy derék csendőröket 
és altiszteket képezzen ki. E kiváló tisztnek betegsége miatt 
történt kiválása igen érzékeny veszteséget jelentett testü
letünk számára. 
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Demény Béla 
I. osztályu százados, szárnyparancsnok. 

Született 1 854 augusztus hó 24-én Futásfalván (Háromszék 
vármegye. )  Római katholikus. Édesatyja földbirtokos volt. A 
főgimnáziurnot Csiksomlyón végezte. Ott tette le az érettségi 
vizsgát is. A bölcsészeti tanfolyam I .  és I I .  osztályát szintén 
Csiksomlyón végezte jó  eredménnyel. Mint egyévi önkéntes 
1 874. év január hó I 4-én avattatott fel a cs. és kir. 2. számu 
sorgyalogezredhez, ahol 1 877  október I -től 1 878 szeptember 
30-ig szolgált. Azután ezredénél tartalékállományba helyez
tetett. 1 882 március 25 -én lépett be próbaszolgálatra a m. kir. I . számu csendőrparancsnoksághoz. A Ludovika Akadémia 
tisztképző tanfolyamát jeles eredménnyel végezte az I 882-83-as 
években. A csendőrtiszti szakvizsgát Kolozsváron 1 884. évben 
tette le jó eredménnye1. 1 883. évben örsparancsnok Tornán és 
szakaszparancsnok az 1 884-85 .  években Marosvásárhelyen. Hadapróddá 1 883 szeptember I -én, hadnaggyá 1 884 május "l -én 
neveztetett ki. 1 886-I 892. években szakaszparancsnok Besz
tercén. I tt lépett elő főhadnaggyá 1 890 május I -én. 1 892. 
évben szakaszparancsnoki minőségben N agyszebenbe helyez· 
tetett. 1 893 augusztus I -től segéd tiszt Kolozsváron. 1 895 ju
lius 1 -től szárnyparancsnok Csikszeredán. Másodosztályu szá
zados 1 895 november I -én, I. osztályu százados 1 897 november 
J -én. 1902 junius I -én helyeztetett át ugyancsak szárnyparancs
nokul Lugosra. Csúzzal és fejzsábával huzamosabb időn át be
tegeskedett. Meghalt a tényleges szolgálat alatt 1 903. évben 
Lugoson negyvenkilenc éves korában. Ott helyeztetett örök 
nyugalomra. 

Demény százados nőtlen ember volt. Csak magyarul 
beszélt és csupán Magyarországot ismerte állomásozás ai során. 
Határozott jellemü, komoly, nyugodt vérmérsékletü, közép
termetü, jó szellemi képességgel és felfogással biró férfi volt. 

A közbiztonsági szolgálatot j61 ismerte és helyesen vezette .. 
A gyakorlati szolgálatban igen szép eredménnyel müködött .. Igen tevékeny, kötelességtudó, derék tiszt volt. 

Sárpy György 
alezredes, másodtörzstiszt. 

Született 1 8 58  február 2 5 -én Ipolyságon (Hont vármegye; .. 
Római katholikus vallásu. Édesapja 1 848-49. években huszár
kapitány volt. A reáliskolának három osztályát Esztergomban, 
:: felsőbb kereskedelmi iskolát Budapesten j6 eredménnyel 
végezte. 1 882. évi november hó 25 -én, az azon évben szentesi-

• 
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tett XXXIX. t .-C. alapján a cs. é s  kir. 26. sorgyalogezredhez -
mint p6ttartalékos - két évi honvédségi szolgálati kötelezettség
mellett avattatott fel. Később megyei csendbiztos volt Hont 
vármegyében. A Ludovika Akadémián a csendl;>iztosok részére 
összeállitott tiszti tanfolyamot 1 883. évben J6 eredménnyel 
végezte, 1 884. évben pedig hasonló eredménnyel tette le Buda
pesten a csendőrtiszti sz�kvizsgát. H,?-dapród-c,sendőrré. 1 883 
május 6-án neveztetett kl. Hadapr6d-ormesterre a m. ku. I I I .  
számu csendőrkerületi parancsnokság állományában neveztetett 
ki. Próbaszolgálatát is ezen kerületnél teljesitette. Hadnaggyá 
1 884 május I -ével lépett elő. Ez év junius I -től parancsnokol!a 
a kaposvári szakaszt. 1 885  május 4-én á!hely.ez!etett a m. kir. 
V. számu kerülethez szakaszparancsnokI mmoségben Ipoly
ságra. 1 887 május I -től 1 888 április 30-ig okt.atótiszt .Pozsony
ban, majd május I -től ugyancsak ott kerületI segédtIszt 1 892 
junius 30-ig. F őhadnaggyá 1 890 noveI!lber I -én .. lépett "elő. 
I 892 julius I -től szakaszparancsnok NyItrán. A kovetkezo év 
január I -ével hasonl6 minőségben Brass6ba helyeztetett át. 
I I .  osztályu századossá 1 895 november I -én lépett elő, I. osz
tályu századossá pedig 1 897 november I -én. 1 895 november 
h6 I -től 1902 április 2 5 -ig szárnyparancsnok Kolozsváron, 
azután ugyanott másodtörzstiszt. űrnaggyá 1 902 november I -én 
lépett elő. 1 903 december I I .  6ta idegbántalommal beteges
kedett minek következtében felülvizsgáltatott, amely 1904 
julius 'h6 I -ével következett be saját kérelme alapján. Kolozs-
váron telepedett meg, majd Ipolyságr� k�ltözÖtt. . H

' 

A világháboru folyamán a nyItraI megflgyelo-allomás 
parancsnoka majd a kenyérmezői fogolytábor parancsnok
helyettese l�tt. A forradalom kitörése után Ipolyságra költ�
zött vissza. A világháboru folyamán alezredessé neveztetett kl. 

Birtokosa a I I .  osztályu vöröskereszt tiszti diszjelvényé
nek; a 2. osztályu katonai tiszti szolgálati jelnek, a jubileumi 
emlékéremnek és jubileumi keresztnek. . Sárpy alezredes I 879-ben vette nőül Engelhardt MIhály 
földbirtokos Mária nevü leányát Ipolyságon. Házasságukból 
három fiugyermek származ�tt. Lász16 gazdálkod6 IP?lyságon, 
István nyugállományu hadbu6-százados, Pál honvédtIszt .  . Magyarul és t6tul tökéletesen, németül és románul Jól 
beszél. Magyarországot áll?máso�ásai .�or�n isme�. fVIagas, 
nyulánk, izmos testalkatu, SZIlárd Jellemu.: vIg�edé�yu, J6 sz�l
lemi tehetséggel és felfogással rendelkezo . férfI. Mmt csen�or
tiszt a szolgálat összes ágazataiban elméletll�g és gyakor�atIlag 
jól képzett. Igen szorgalmas, tevékeny és kotelességét mmden
kor hiven teljesítő tiszt volt. 
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Nemesszeghi Nemesszeghy László 
I. osztálya /őszámtanácsos. 

Régi pozsonymegyei róm. kath. nemes családból szárma
zott a Csalóközből, arról a vidékről, hol a magyar faj leg
kevésbbé keveredvén idegenekkel, talán leginkább megőrizte 
ősi tulajdonságait. 

Atyja, István, hites ügyvéd volt, az 1 848/49. szabadság
harcban Klapka tábornok seregében szolgált s mint főhadnagy 
résztvett Komárom várának kapitulációjában. 

László fia Komáromban a pannonhegyi Sz. Benedekiek 
algimnáziumának négy osztályát végezte el. Édesanyja azon
ban nem birta tovább az iskoláztatás költségeit s fiát a keres
kedői pályára adta. 

A m. kir. honvédséghez mint közhonvéd 1 872 .  év junius 
hó I -én avattatott fel az ógyallai m. kir. 59. számu honvéd
zászlóaljhoz, oda még abban az évben behivatott és kiképez
tetése után szabadságoltatott. 

A következő évben ismét be lett híva és vezényeltetett a · 
m. kir. honvéd kö�ponti kezelőtiszti tanfolyam ba Budapestre, 
ahol a kezelőtiszti vizsgát kitünő eredménnyel letette s ezután 
a szabadságolt állományba helyeztetett. Majd honvédségi tén.)'
leges szolgálatra történt jelentkezése folytán 1 874. év február 
hó I -ével törzsőrmesterré neveztetett ki s beosztatott az ógyallai 
59· honvédzászlóalj kezelőtiszti irodájába, ahonnan még abban 
az évben áthelyeztetett a váci m. kir. 6. számu ·honvédhuszár
ezred ógyallai 2. számu osztályához és megbizatott az osztály 
kezelőtiszti teendőinek a vezetésével. 

Igy került a honvédlovassághoz, hol 1 876. évi május hó 
I -ével hadnagy-kezelőtisztté lépett elő és a lovas osztályonkénti 
kezelőtiszti állás ok megszünése folytán 1 877 .  év március hó 
I -ével ezredkezelőtiszti minőségben áthelyeztetett az ezred 
törzséhez Vácra. 

Úgyalláról való távozása alkalmával teljesitt1tt szolgála
taiért 1 877 .  évi április hó 4-én ezredparancsilag megdicsér
tetett. 

Váconléte alkalmával ismerkedett meg Marosy Izabellá
val, Marosy Károly domonyi földbirtokos leányával, kit Vác
hartyánban 1 880. év május hó 29-én vett nőüI. 

Mint ezredkezelőtiszt 1 883. évi április hó végéig volt 
alkalmazva, a következő hó I -ével a szegedi m. kir. I I .  számu 
honvédkerületi parancsnoksá.g gazdászati osztályához való tar- . 
fós vezénylés mellett áthelyeztetett a szegeai 3 :  számu honvéd
zászlóalj állományába s ez a1kalomból kilenc évet meghaladó 
időn át dicséretreméltó szakértelemmel és ügybuzgósággal 
párosult müködéséért ezredparancsnókilag megdicsértetett. 

·Ez időben kapott felszólitást Wojnárovics alezredestől, _ 
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ki ezredparancsnokságot kapott - arra, hogy menjen ezrede 
törzséhez. Ö azonban ekkor már benyujtotta kérvényét a m. 
kir. csendőrséghez való áthelyeztetése iránt, igy a megtiszteló 
ajánlatot visszautasitani volt kénytelen. 

A szegedi I I .  számu honvédkerületi parancsnokság gazdá
szati osztályától 1 883 . évi szeptember hó 1 6-ával csendőr-szám
vivőtiszti próbaszolgálatra lépett a budapesti 3 .  számu csendőr
parancsnokságnál és a próbaszolgálat leteltével hadnagy-szám
vivői rendfokozatban áthelyeztetett a székesfehérvári ffi. kir. 
6. számu csendőrparancsnoksághoz. 

Ennél a kerületnél 1 884. évi május hó I -vel lépett elő fő
hadnagy-számvivővé és számvivőség vezetői minőségben szol
gált ott 1 887.  év augusztus hó l -ig. 

A csendőrségn�l a gazdászatkezelés akkor még nagyon 
kezdetlegesen, ötletszeruen folyt, rendes utasítások nem voltak, 
csupán egy német ből fordított rövid füzet. A gazdászatkezelé� 
megszervezésre várt. 

A budapesti csendőrkerulet számvivősége vezetőjének ál
lása volt a legnehezebb, mert a kerulet számvítelének vezetés én 
kivül, még ő végezte az anyagi biztosításokat is, mit most a 
csendőrségi felszerelési anyagraktár teljesit. 

Budapestre tehát egy kiváló szakember kellett, kire e sok
oldalu hivatás várt . 

Török Ferenc tábornok erre a feladatra Nemesszeghy fő. 
hadnagyot választotta ki, aki 1 887 .  év augusztus hó I -ével Szé
kesfehérvárról a budapesti m. kir. I I I .  számu csendőrkerületi 
parancsnoksághoz helyeztetett át. 

Ezen parancsnokságnál élte át élete derék éveit s itt szol
gált számos keruleti parancsnokot. Szolgálta rajnai és körös
ladányi Stesser György ezredest, a spártai jellemü vas katonát, 
kinek keblében azonban aranysziv volt ; szolgálta azonkivül 
szamosfalvi Panajott Sándor ezredest, a csendőrség későbbi 
felügy.előjét, imádott parancsnokát, kinek óriási szaktudása 
és kimerithetetlen általános müveltsége katonai körökben min
denhol ismeretes volt. 

A I I  I .  számu csendőrkerületi parancsncikságnál 1 887.  év 
november hó I -ével I I .  osztályu százados-számvivővé lé
pett elő. 

Ezen rendfokozat ban mint a kerületi számvivőség vezetője 
tervezte és szerkesztette a m. kir. honvédelmi miniszter meg
bizásából a csendórségi gazdászatkezelési és számviteli uta
sításokat (örs, szárnygazdászatkezelési utasítás, illetékszabály
zat, pénztárkezelési utasitás) és ezzel élete nagy müvét befe
jezte. Ebből kifolyólag Ö cs. és apostoli kir. felsége I .  Ferenc 
József 1 896. évi április hó 8 -án Bécsben kelt legfelsőbb elha
tározásával kitünő, kötelességhü és eredménydus l-l1üködéséért, 
nemkülönben a csendőrségi gazdászatkezelésnek és számvitel
nek korszeru fejlesztése körül szerzett kiváló érdemeinek elis-
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meréseül a koronás arany érdemkere�zttel tüntettet ki, majd 
ezen utasitások 1 899. évi uj kiadásának szerkesztési munkála� 
taiban kiváló ügybuzgalommal és szakértelemmel való sikeres 
k?zremüködéséért a m. kir. honvédeltni miniszter 1 899. évi ju
mus hó 27 -én kelt 41 87/eln. 99. számu rendeletével okiratilag 
megdicsértetett. ' 

A csendőrség ruházattal és felszereléssel való ellátása is 
korszerü fejlesztést igényelt. E célból Nemesszeghy százados
számvivő 1 893/94. évben elvégezte a budapesti fonó- és szövő
ipari tanfolyamot s ezzel kapcsolatban tanulmányozta a zsol
nai, gácsi és brassói posztó. és liptószentmiklósi bőrEyárakat. 
Azonkivül résztvett a m. kir. honvéd központi ruhatár és a 
brünni gráci és kaiserebersdorfi cs. kir. katonai ruhatárak ta
nulmányozására az 1904. évben kiküldött - szako1cai Koreska 
Vilmos ezredes a honvédelmi minisztérium XVI. osztáivának 
vezetőjéből, postupioi Kostka Pál ezredes a belügyminiszterium 
csendőrségi osztályának vezetőjéből és Payr belügyminiszteri 
számvevőségi igazgatóból állott - bizottságban és az ekkor 
szerzett szaktapasztalatai alapján ó tervezte és szerkesztette a 
Budapesten felállitandó m. kir. csendórségi felszerelési anyag
raktár szolgálati utasit ás át. 

Ekkor már 17 éve volt százados-számvivő, szervezési mun
kálatokban vett részt, az átlagon felüli kimagasló érdemei vol
tak, előléptetni azonban eddig nem lehetett, mert a csendőr 
számvivőtisztek állományában magasabb állás rendszeresitve 
nem volt. 

A felsőbbség látva, hogy ez elől tovább elzárkózni nem le
het, megtette megfelelő intézkedéseit s igy lett rendszeresitve 
két számtanácsosi állás a csendőrségnél, egy a belügyminiszté
.riumban, egy pedig a csendőrségi felszerelési anyagraktárnál. 

Nemesszeghy százados-számvivő 1904. évben jeles ered
ménnyel tette le a csendőr-számtanácsosi vizsgát és 1904. évi 
-Október hó I -ével kineveztetett a csendőrségi felszerelési 
anyagraktár főnökévé, a következő hó 1 -vel pedig számta· 
nácsossá. ' 

, 

Ű cs. és apostoli királyi Felsége 1908, évi augusztus hó 
. I 2-én kelt legfelsőbb elhatározásával kitünő szolgálatainak el· 
ismeréseül őt a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntette 
ki, majd ugyanazon évi november hó 1 -vel pedig I .  osztályu 
főszámtanácsossá léptette elq. 

Hátralevő szolgálati idejét a . csendőrségi felszerelési 
anyagraktárnál töltötte el, mely intézet az ő alkotása volt s 
igy szivéhez nőtt . 

Itt szolgált 19 13 .  évi julius hó I -ig, amikor 40. szolgálati 
évét betöltvén felmentését kérte, mire ugyanazon év november 
,hó I ·én nyugállományba helyeztetett. Budapesten telepedett 
meg. . 

Mint a csendőrségi felszerelési anyagraktár főnöke elöse" 

gitette a m. kir. határreúdőrségi legénységnek első felszerelé
sét és az ennél kifejtett és az áUamkincstárra nézve felette 
hasznos s rendkivüli munkásságáért a m. kir. honvédelmi mi
niszter 1903. évi március hó 1 o-én kelt 3047/1909 eIn. sz. 
rendeletével okiratilag megdicsértetett. 
, Nyugállományba helyezése alkalmából a m. kir. honvé

delmi miniszternek 19 13  julius hó 30·án kelt 361 3/19 13 .  sz. 
rendeletével a »Diszérem a 40 évi hü szolgálatokért« nev�zetü 
éremmel láttatott el. 

Tulajdonosa volt ezen kivül a bronz jubileumi emlékérem: 
nek, a katonai jubileumi emlékkeresztnek és az 19 1 2/13 .  éVI 
emlékkeresztnek. . 

A világháboru kitörésekor előrehaladott korára való te
kintettel állást már nem vállalt, neje fejtett ki nagy tevékeny
séget a hadsegélyezés terén, miért is érdemeiért (), cs. és 
apostoli királyi Felsége IV. Károly 19 1 7 .  évi augusztus h� 
24-én kelt legfelsőbb elhatározásával a , I I .  osztályu polgán 
hadiérdemkereszttel tüntette ki. 

Az összeomlás után az ujjáépités korszakában a csendőr
felügye16 1920. évi január hó 29-én I l s/eln. csf. 191 9. S7.. 

átiratával még egyszer felszólította Nemesszeghy nyug. fő· 
számtanácsost, hogy a csendőrségi utasitások átdolgozása tár· 
gyában összeállitandó bizottságban a közremüködést vállalja 
el erre azonban előrehaladott kora miatt már nem kerülhe. , . , 

tett a sor. . 
Nemesszeghy fószámtanácsos később U jpesten telepedett 

meg, itt is halt el 1925 .  évi junius hó I -én 74 éves. korában. 
Izzó magyar érzésü férfi, kinek nemzete mmdenek felett 

való volt. Mint hazafi konzervativ. Széles látkörü, .kötelesség
teljesitésben a pedánsságig pontos, a munka égett kezei alatt. 
A gazdászatkezelésnek oszlopa volt s számvivői generációk
nak mutatott követendő példát. A csendőrségi uttörők, alko
tók egyik főalakja volt. Gyermekkorában nélkülözésekkel viva, 
küzdötte fel . magát és saját érdemei emelték őt fel magas 
poziciójára. . 

Szolgálaton kivül jó bajtárs, született ur. Megjelenése 
tiszteletet parancsoló volt. Lelki világa derült, családja, _az 
otthona volt mindene. Altalános tisztelet környékezte mm . .  
denütt. Kedvenc szenvedélye volt a régiségek gyüjtése s e 
tekintetben nagy szakismerettel birt . 

Öccse Kálmán, ki később Komáromban rendőralkapitány 
lett, az első örsparancsnok volt Keszthelyen.· " . . 

Nemesszeghy főszámtanácsos a csendőrség . IrántI sze:e" 
tetéről tett tanuságot akkor is, midőn hasonnevü egyetlen ' fIát 
szintén erre a pályára adta, ki jelenleg mint ezre�,�

s a bel
ügyminisztérium VI . c. osztályának helyettes vezetoJe., . 

• Lásd 238. oldalt. 
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