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E L Ő S Z Ó .

Az 1869-ik év őszén közbiztonság czíme
alatt rendészeti szaklap jelent meg. — Örültem
a kezdeményezésnek, mert ha valamiben hátra
vagyunk, úgy bizonyos vagyok benne, hogy a
magyar rendészet is oly parlagon heverő tér,
melyen mint az amerikai őserdőben, sokat kell
irtani és javítani, mig az hasznos növényzetet
termő kertté átvarázsoltathatik. — örültem a
szerkesztőség azon több ízbeni felhívásoknak is,
melyek által a hon minden rendészettel foglal-
kozó tagjait, az elhanyagolt rendészeti állapot
javítása czéljából, a nevezett szaklapban közre-
működésre felszólította.

Az alföldi rendőrségnek, kik közzé magam
is tartozom, nyáron van legtöbb elfoglaltatása,
és ez ok miatt csak az 1869-ik év decz. végé-
vel, midőn már Csepy Pál györmegyei és Sztraka
György békésmegyei csendbiztosoknak a rend-
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őrség újra szervezését tárgyazó munkáik meg-
jelentek volt, jöttem azon helyzetbe, hogy fennt
írt czímű dolgozatomat az említett szerkesztő-
séghez eljuttathassam.

A szerkesztő ur említett munkám közlését,
lapja 1870-ik évi 2-ik számában nyilvánosan
megígérte, megígérvén azt is, hogy azt kívánsá-
gom szerint, azaz gyorsan fogja közre bocsátani;
mindemellett azonban, bár már 1/4 év azóta le-
járt, Ígéretét be nem váltotta, sőt hogy azt tenni
nem is akarja, arról elegendőleg meggyőződtem

Miután a magyar rendőrség szervezetét
illetőleg, a nevezett szaklapban és másutt is a
nemzet szokásai ós jellemével össze nem férő szer-
vezett módok léptettettek előtérbe: polgári köte-
lességemnek tartom tovább nem hallgatni, ha-
nem említett dolgozatomat, — amint ezt a nál-
lam maradt jegyzetekből össze szednem sikerült,
— ellen vélemény gyanánt az alább írtakban
közönség elé bocsátani.



I.

M iért nem  tetszik nekem  a rendőrségnek or-
szágos-katonai éábra leendő változtatása?

A régi jó időkben, midőn az emberek egy-
szerűbbek de barátságosabbak, kevéssel megelé-
gedők s éppen ezért boldogabbak valának, té-
len, midőn a természet az embereket szobába
szorította, falun és pusztán lakó apáink, pipáz-
gattak, poharazgattak és a kandaló mellé ülve
szebbnél szebb adomákat mondottak el, s igy
mulatva egymást, ez által igyekeztek egymásnak
a hosszú téli esték unalmasságát rövidebbekké
tenni; és azon is jót nevettek, ha az adomázó
tizedikszer találta meséjét uj gyanánt ismételni!
Nem sok hasznot hajtó mulatság lehetett biz ez,
és ma már sok másféle a hasznost a széppel
együtt magába foglaló dologgal pótolható lóvén,
módunk volna benne, hogy a ma divatozó farbli
helyett, — mely miatt már nagyon sokónknak
lehetett egyszer másszor rósz éjszakája, — ne-
mesebben gyönyörködtető mulatozási szert fogad-
junk el.
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Gyermek koromból emlékezem a fennt érin-

tett adomák egyikére, nevezetesen:
Egyszer egy úr, egy az utczán talált czi-

gány asszonynak azon utasítás mellett adott át
egy szép fényes húszast, hogy ajándékozza azt
az utczán előttük játszó gyermekcsoport közül
a legszebbiknek. — Voltak pedig a játékos gyer-
mekek közt gyönyörű kaukazi faj fejér bőrűek?
de volt köztük egy egyptomi fajta hirtelen
barna is, és a czigány asszony párizs almáját
vagyis a húszast a fekete rajkónak nyujtá, lé
vén az, az ő kedves porondja!

Kedves Csepy bajtárs! Ön a közbiztonság
hasábjain, alkalmatos rábeszélő tehetséggel Ír-
ván a rendőrség országosan és katonai módon le
endö szemezéséről, könnyű volt önnek aztán azt
mondani: győzzön a jobb; de miután a jónak
éppen úgy mint a szépnek roppant terjedelmű
meghatározása van, miután a saját édes magzata
iránt mindenki előszeretettel szokott viseltetni,
— feltéve önről is, hogy meggyőződésből irt és
saját meggyőződését jónak is hiszi, — bátor va-
gyok önnek a czigánynő meséjét eszébe juttatni
Megvallom, hogy az ön munkáját átolvasva
én is sokáig küzdöttem magammal, hogy a szer-
vezés iránt saját meggyőződésemből kifolyó gon-
dolataim leküzdésével, — az ön által ajánlt rend-
őri organisatiót, mely alatt szolgálni sokkal elő-
nyösebb és kényelmesebb volna, mely alatt szol-
gálva, a generalisságig mindnyájunk előtt nyi-
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tott ajtó volna, — megszerethessem; és be is
vallom, miszerint a titkos rendőrségnek még gon-
dolatától is borzadva, — miután mi bihariak,
eddig is katonailag fegyelmezett csapatokkal
működtünk, azaz megyei katonák voltunk, — az
ön által ajánlt katonai szervezetet inkább elfo-
gadnám, de attól tartok, hogy valamikor akkor,
egy non putarem esetén, mint hajdan Törökor-
szágban a Janicsárok, e szervezet szerinti rend-
őrség is a nemzet nyakára nőhetne, ami aligha
volna kívánatos; továbbá mert az első felszere-
lést nem is tekintve, — holott az ország jelen
helyzetében az nagyon is tekintetbe veendő, —
csupán az ön által ajánlatba hozott roppant tiszti
fizetés, kaszárnya építés vagy bérlés, annak fű-
tése, világítása atb. effélék által, évenkint leg-
alább is tiz annyiba kerülne, mint a gyökeresen
kijavítható mostani rendőrség; és o körülményt
mint nagyon lényeges dolgot, mindazoknak, aki-
ket ezen dolog illet vagy illethet, bátor vagyok
becses figyelmükbe ajánlani, mert rég idő óta
hallja a nemzet a szép Ígéreteket az olcsó igaz-
ságszolgáltatásról, és nagyon keserűen moso-
lyogna akkor, ha 1—2 rongyos betyárjától le-
endő megszabadítás ürügye alatt, — mi szinte
kérdés, hogy váljon nem lenne-e akkor több
mint most van? — a rendőrségre szükségelt mil-
liókat olvasná, melyeket tőle aztán nem a rabló,
hanem maga a rendőrség vinne el!

Hallottam öntől olyan formát is említtetni,
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hogy olcsó húsnak híg leve lévén, az országnak
a rendőrség iránt fösvénynek lenni nem szabad;
továbbá, hogy az ős szerkezetű pandúrság el-
rongyollott ruha lévén, annak foltozására kár
volna legkevesebbet is áldozni.

Osztom a vélemény elejét t. i. a nemzetnek
ott ahol kell, igy p. o. a rendőrségnél is, mint
kikre az egyes polgárok élet és vagyon bizton-
sága bizvák, fukarnak lenni nem szabad, de
hogy heverő tisztekre, szükségtelen kaszárnyákra
stb. pazarlás történjék, azt nem helyeselhetem,
a kopott ruhaféle hasonlatra pedig azt nyilvá-
nitom, hogy valamint okszerű gazdának azt tar-
tom, ki régi kopott ruháját inkább kijavítva vi-
seli s úgy tartja meg magának, mintsem hogy
kölcsön pénzből, — mely miatt ősi- öröksége is
könnyen máshoz vándorolhatna, — új, de rósz
kabátot vásároljon: úgy a nemzet vezetőiről fel
nem tehetem, hogy csupán azért, mert némelyek-
nek a lajthántúli zsandár divat nagyon megtet-
szett, a haza pénztárát még jobban ki ürít-
sék, csakhogy a zsandár uraknak, akarám mon-
dani magyar csendőröknek szép paplanos ágyuk
és pillangós ruházatjok legyen!

Nem pártolhatom harmadszor e tervezetet,
mert a laktanyai zárda forma elpuhitó élettel, —
mit a zsandár világból majd mindenütt bordély-
háznak ösmertem — sehogysem tudok megba-
rátkozni, czélszerűbbnek tartván, hogy a rendőrök,
úgy amint most van, t. i. saját falujokban és
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családjuk körében töltsék pihenő idejüket, de a
szolgálati idő alatt ők is csak ott feküdjenek le,
ahol az álom őket elérte, azaz olyanok legye-
nek, mint az akit üldöznek, kikről jellemzően
mondja a dal:

„Akit otthon vetett ágygyal nem várnak,
Minden bokor szállást ád a betyárnak.“

Szóval, ne formáljanak külön kasztot, hanem
hogy a nekik szükséges titkoknak könnyebben
birtokába juthassanak, — mely által a titkos
rendőrség költsége is kiméivé lenne, — tisztes-
től együtt a nép közé vegyülve éljenek.

Ellene mondok annak is, miszerint azon elv,
hogy aki rendőrré lesz, az a katonai kötelezett-
ség alul feloldoztassék, — helyes volna; nem
helyeslem pedig azt:

1- ör azért, mert ekkor az általános katonai
kötelezettség elve, rögtön megszűnnék, — pe-
dig ezt, kivált ha a kötelezettségi idő rövidebbre
szabatnék, a kor egyik legdicsőbb vívmányának
tekinteném.

2- or nem helyeslem azért, mert akkor ha
ezen mentesség törvénynyé válnék, sok oly egyén
akadna, ki bár semmi hivatást nem is érez ma-
gában a rendőri pályára, mégis, csakhogy a gyű-
lölt katonai elhurczoltatástól menekedjék, még
vesztegetéstől sem irtózva, minden áron rendőrré
lenne; és mi természetesebb mint az, hogy az
ily feltehetőleg többségre vergődő egyének in-
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gyen fizettetnék magokat, és mégsem lenne
rendőrségünk!

Hasonlóan nem osztom Cs. P. bajtársamnak,
a rendőrség besorozás általi gyűjtése és szaporí-
tása iránti véleményét. — Úgy tekintem én ezen
besorozás általi szaporítást, mint a szülék vagy
más okok miatt kéntelenségből történni szokott
erőltetett házasságokat, mely házasságoknak ha
öt százaléka lehetősen üt is ki, miatta, kilencz-
venöt pár okvetlenül szerencsétlen leend. — A
rendőrséghez szerintem válogatott és a szolgált
ügyhöz vonzalommal viseltető egyénekre van
szükség, és mig ilyenek elegen vannak, felesle-
gesnek tartom, hogy az állam a besorozás költ-
ségeit is viselje és feleslegesnek tartom, hogy
az önként ajánlkozók helyett, csak a törvény ál-
tal erőltetett egyének szedessenek össze, kik na-
ponkint számlálják hátra levő szolgálati idejüket
és esengve várják az utolsó szolgálati nap elér-
keztét.

Azon érv ellenében, hogy a tábornok, ez-
redes, őrnagy, százados stb. katonai parancsno-
kok alatt, a hibázó rendőrök inkább feleletre
lennének vonhatók? azt nyilvánítom, miszerint e
vidékbeliek közül sokan emlékeznek még, a ka-
tonai rendőrök által csupa kényességből meg-
gyilkolt debreczeni ügyvéd és m.-pércsi tanítók
eseteire és azok gyilkossaira, kikről itt maradt
társaik, maguk beszélték, hogy azok alig kapva
büntetést, megszabadultak; — elég az hozzá,
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hogy én e történetek tudása óta, melyekhez ha
sonlók másutt is történhettek, a katonai feleletre
vonáshoz nagyon keveset hízok akkor, midőn
megyénkben már láttam példáját annak, hogy a
rendőrt, egy ártatlan ember pofon ütéséért is
bárom havi börtönre ítélték.

A katonától is azt kívánnám, hogy jobb
polgár legyen mint, katona, és a rendőrre nézve,
ki polgár társai belbékéje biztosítására állítta-
tott elő, még szigornbbban megkivánom az óva-
tosságot, mit ha kell s ahol kell, nem hánja-
vetiségből, hanem csupán a veszélyezett társada-
lom, vagy egyesek belnyugalmát fegyveres kéz-
zel megtámadok, és a saját életére törők ellené-
ben változtasson erőszakká.

Ami azon érvet illeti, hogy az országos ka-
tonai rendőr, mint nagyobb tekintélyű egyéni-
ség, inkább képesítve volna a gonosztevők elle-
nében sikeresen eljárni mint a pandúr, szinte ta-
gadással felelek: mert p. o. vidékünkön a köz-
pandur is nem a nép salakjával, hanem a köz-
ségi elöljárók és előkelő földmívesekkel társal-
kodván, ezáltal is, mert magukat, mint önérzetes
emberek tartani tudják: elegendő tekintélylyel
bírnak; továbbá mert tapasztalatom szerint rit-
kán jöhet a rendőrség, — kivált ha az jól ve-
zettetik, — azon szomorú helyzetbe, hogy bár-
kit is erőhiány miatt elfogni képes ne volna, és
ellenkezőleg tapasztaltam azon valót, hogy ezer
ember sem képes egyetlen embert is elfogni,
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hogyha annak tartózkodási helyét kipuhatolni nem
tudja, hogyha az üldözöttet nem ismeri, és végre
hogyha az üldözöttet bármi okból elfogni nem
akarja; — egyszóval e tárgybani véleményem
az, hogy többet ér a rendőrségnél egy rendőr-
nek született, vagy magát szenvedélyből annak
képezett ügyes egyén, mint száz vasas katona.
— Ahol pedig a mai pandúrok, — ha más kü-
lönben elegendő fizetéssel vannak ellátva, és
személyzeti számuk akár a terület nagysága, akár
a népességgel arányban van, — a rendfeltartá-
sában gyengéknek bizonyulnak be, ott vagy a
parancsnokban, vagy a megyei tisztviselőkben,
vagy a közbiztonságot más oldalról sújtó később
általam felemlítendő akadályok össze halmozó-
dásában vélem a főhibát feltalálni, melyeken
azonban a felesleges tisztekre számító tervezet
és milliók elköltése nélkül is lehet segíteni.

De mire valók is volnának azon sok tisz-
tek, kik a rendőrség tervezett országos katonai
lábra állításakor rögtön elő állítandók volnának?
hisz ezen urak. — mint ezt a fenállott katonai
rendszer alatt tapasztaltam, — soha nem pusztáz-
tak, sem körutakat nem tettek, ha csak azt nem
nevezzük körútnak, midőn a kaszárnyákat néha
néha meglátogatták, a mikor ha a kaszárnya
padolatát kellőleg kisúrolva nem találták, volt
dolga az illető falusi bírónak. — És nem men-
tek ez urak, még az útonálló fegyveres rablók
nyomozására vagy üldözésére sem, én legalább
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soha nem láttam, ha csak a városokban nem,
egyetlenegyet sem, pedig országaiban eső volt
lakó helyemen, — mely egy kikiáltott hírű bűn-
fészek volt, ugyanott a fegyveres rablók, fényes
nappal és nyílt országúton is űzték gonosz mes-
terségüket, — nagyon is felfért volna valahai
megjelenésük. — Közzsandár jött elég, — úgy
hogy alig győztük sokszor őket elszálásolni, —
de ezeknek meg eszük nem volt a dologhoz és
hozzájuk épen ezen csekély okból, bizodalma
nem volt senkinek.

Ritkán ugyan, de mint a tejér holló, mégis
találkozik oly egyén, és ez egyén alatt Cs. P.
bajtárs urat érteni nem akarom, — kinek a volt
kényuralom alatt alkalmasint nagyon jó dolga
lehetett, vagy ki talán sem az akkori sem a je-
lenlegi rendőri viszonyokról elegendő ösmeretek-
kol nem bír, — a ki a volt zsandárokat is jobbak-
nak tartja mint a mai pandúrság, azzal indokol-
ván e nézetét, hogy amazok minden nyilvános
helyen láthatók valának — igaza van az igy
vélekedőnek, mert a zsandárok ott a hol semmi
baj nem volt, csakugyan jelenvoltak és feltűnő
czifra öltönyük — fényes csákójuk miatt őket
okvetlenül látni is kellett; de szabad legyen fel-
említenem, miként jelenben tíz rendőr, hatvan-
nak a helyét tölti be, és járás kelésül ezek is nem-
annyira a nyílt, mint a tolvajok által is hasz-
nált dűlő utakon és éjszaka járván, nagyon ter-
mészetes, hogy a kevés személyzetből, kikből
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2/3-da folytonosan szolgálatot tesz, a nyílt helye-
ken sétálgatásra csak ott juthat szereplő, hol a
valóságos szolgálatot elhanyagolják.

Ez az oka egyedül annak, hogy a nyilvános
helyekre és utakra kevés czirkálót küldhetünk,
és nem az, hogy a pandúrok a járási tisztviselő-
ket silbakolnák, vagy az út csináltatás és exe-
cutiókkal túlságosan elfoglalva volnának, itt lega-
lább nálunk nem, mert itt a megy által kia-
dott utasításunk egyik pontja világosan kiköti,
hogy a pandúrok m igán ügyekben bárki által is,
vagy levelek hurczolásával ne terheli essenek.

A mi az executiókat illeti, erre nézve szinte
azon észrevételem van, hogy ezen teendők telje-
sítésére helytelenség volna, akár idegen nemzet-
beli zsoldosokat, akár a rendőrségen kívül egy
újból szervezendő exequaló csapatot használni,
mert p. o. nálunk az ily végre hajtásokat, kivéve
a megyeileg elrendelt karhatalmat, — akkor szokta
teljesittetni a csendbiztos, midőn azokat, a köz-
biztonság elhanyagolása nélkül teheti, akkor is
ha csak lehetséges, a pihenő pandúrok által vé-
gezteti, kik e kiküldetésüket is nagyon sokszor,
a közbiztonságra nézve elég jól értékesítik az ál-
tal, hogy akarva nem akarva, sok emberrel kel-
letvén találkozniok, — kikkel talán nem beszél-
tek volna, — oly titkokat tudnak meg, melyek-
nek aztán a közjó veszi hasznát — Megjegyzem
még azt, hogy nálunk ekkorig közadót a pandúr
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soha nem exequalt, most azonban már ezt tenni
is rendeletünk van.

E kitérés után, elhagyott tárgyamhoz a volt
zsandársághoz térek vissza. — Száz példát tud-
nék a sétálgatások haszonnélkülisége és a zsandár
urak ügyetlenségét bizonyítandó, felhozni; de
az olvasót nagyon vagy agyon untatni nem szán-
dékolván, csupán egyet hozok fel, melynek va-
lódiságáért aztán a kezességet elvállalom.

1859-be akkor lettem csendbiztossá, midőn
e vidéken tizenegy útonálló vagy csavargó betyár
volt. — Hogy a járásnak s nekem is, mielőbb nyu-
galmam lehessen, első és fő teendőmnek tartot-
tam e hivatlan madarakat hurokra keríteni, és
midőn ezek közül egyik kezembe került, köztem
és közte, ilyenforma vallatni beszéd folyt:

K. Mióta vagy csavargó?
F. Öt év óta.
E. Hol, kinél tartózkodtál ez idő alatt és mi-

ből éltél?
F. Mindég e vidéken 2—3 mértföld területen

tanyázván, nyáron a pusztai pásztorok körül
csavarogtam, télen pedig többnyire tanyákon de
falukon is laktam stb. stb.

K. Hazugságot beszélsz, mert ha te ez idő
alatt mindég e vidéken lettél volna, akkor té-
ged a körben fekvő négy zsandár telepben tar-
tózkodó zsandárok bizonyosan elfogtak volna,
— vagy talán valami jó útlevélre tettél szett
s azzal menekültél?
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F. Levelem soha nem volt, és azt, hogy va-
lóban e vidéken csavarogtam, a szembesítések
beigazolják; hogy pedig a zsandárok, — kikkel
sokszor találkoztam, — el nem fogtak, arról épen
nem tehetek.

K. Lehetetlen, hogy te a zsandárokkal, — kik
téged mint a tűt kerestek, — sokszor találkoz-
tál volna és el ne fogtak volna, ha csak velfik
titkos egyetértésben nem voltál; azért beszéld el,
hol, mikor, kiknek jelenlétébe találkoztál a zsan-
dárokkal.

F. Nagyon sokszor találkozván, azt mind
elbeszélni nem tudom, de azt elmondom, miként
szoktam a zsandároktól szép módjával megsza-
badulni, ugyanis:

Ha a pusztákon, egyik tanyától vagy falu-
tól a másik felé haladva, az utón őrjárattal ta-
lálkozván, azt — kivált ha sejtettem, hogy ők is
beláthattak, — eszem ágában sem volt kikerülni,
sőt egyenes irányban feléjük mentem és mikor
velük találkoztam, a legalázatosabban előre kö-
szöntem nekik, és magamat, rendesen a hátuk
megett elhagyott, útjokkal ellenkező irányban
eső falubelinek, — hova vissza térni s engem ma-
gukkal visszavinni kedvük nem lehetett, — mond-
ván tudakozódtam tőlük elszökött cselédem, el-
szaladt csikóm vagy borjúm iránt, mit ők aztán
könyvükbe szépen be is jegyeztek és ígéretet té-
vén hogyha feltalálják a keresett tárgyakat, tu-
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dósítani fognak, egymástól kezet szorítva ember-
ségesen váltunk meg.

Egyszer pár hétig a P. tanyáján időztem és
valamelyik rósz emberem a keresésemre küldött
két zsandárt, egyenesen utánam a konyhába uta-
sította, hol én épen szalonna sütéssel foglalkoz-
tam; szépen csurgott a zsír a pirított kenyérre,
midőn az ajtót csak rám rúgják és két zsandár
szuronyos puskáit nékem szegezve azt kiáltja
„add meg magad, vagy meghalsz!“

Egyedül valék a tanyában, tőlem pedig két
lépésre két felbőszült indulata ember tartotta
felém felvont sárkányú puskáját, volt eszem, hogy
megse mozdultam, sőt szalonnámat sem téve le,
közönyösen kérdeztem tőlük: no, hát mit akar-
nak, kit keresnek a tekintetes urak ? — mire az
egyik zsandár mindjárt megjuhászkodott s azt mon-
dád hogy nem én volnék-e N. N. kit ők most keres-
nek, s kit ha én volnék rögtön főbelőni s azután
akasztani szándékoznak? Láttam, hogy nem
ösmertek fel, ekkor tehát én is elkezdtem szidni
és átkozni a keresett egyént és elmondván a
pandúroknak, miszerint nagyon sajnálom, hogy
nehány perczczel előbb nem jöttek, mert akkor
csakugyan itt volt az üldözött egyén, kit nagyon
szerettem volna, ha agyon lőttek vagy felakasz-
tottak volna, mert már nem győzöm tartani a
gazembert; a két zsandár ezen előadásra velem
egészen kibékült, mit én látva, ekkor a sebes
üldözésbe kifáradt és a gyors ügetés által meg-
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éhült zsandárokat sült szalonnával megkínáltam,
s ők aztán midőn jól laktak és magukat ki-
pihenték, nékem, — ki magamat tanya gazdának
adtam ki, — a lakmározást szépen megköszönve,
tőlem szívélyes búcsút véve távozának el.

Nem sokára ez esemény után, egy éjszaka,
a nevezett tanyától mintegy 2 mértföld távolban
eső Sz . . . . i pusztai csárda irányában kóbo-
rogván, a csárdába világosságot láttam és zajt
hallottam, miért is oda, hol barátokat véltem
találni, bátran beléptem; — de maid hanyatt
estem ijedtemben, mert a csárda zsandárral, még
pedig részeg zsandárral volt tele, kiktől nem
vártam egyebet, mint azt, hogy most elevenen
megesznek.

Midőn beléptem, alig volt időm megijedni,
már már megrémültem, mert két zsandár az ivó
asztaltól felugorva, futva jött felém és ugrott a
nyakamba, midőn azonban már a meglepetés,
a félelem és terhük miatt csaknem lerogytam,
akkor vettem észre, hogy nincs s nem is lesz
semmi baj, mert a vitézek csókoltak, nyaltak,
faltak, kedves jó gazdájuknak neveztek, újra
köszönték a szíveslátást, tudakozódtak, hogy
nem láttam-e azóta hogy nálam voltak, a ná-
lam keresett egyént ? — szóval a két zsandár
ugyanaz volt, kiket a P. tanyáján megtraktáltam.
— A dolog vége az lett, hogy két zsandárom,
többi pajtásainak is bemutatott, és ittunk regge-
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lig, reggel pedig érzékenyen búcsúztunk el egy-
mástól .

Ez csak egy eset, de azt hiszem, hogy ez
maga tökéletes elegendő arra, hogy a volt zsan-
dárokat senki ne sirassa.

Az elfogulatlan olvasó magából e példából
láthatja, hogy a zsandárság a betyárságot nem-
hogy apasztotta volna, de szaporította; miért is,
ezen kaszárnyáé és soktisztű rendszerre, csupán
annyit jegyzek meg, hogyha még kevés az or-
szágnak a némely kolostorok és zárdákban la-
kók élelmezése, akkor újra szép alkalmunk leend
most arra, hogy országos költségen, rendőrség
czime alatt egy csomóval szaporítsuk a fenteb-
biek számát

A mi a Cs. P. által ajánlt rendőrök isko-
lázását illeti, e gondolatra a hajam is feláll. —
Van p. o. egy óriás alakú pandúrom, kinek apja
is a gr. Csáky híres gulyáját őrizte, és ez em-
ber is ott kinn a pusztán születvén, ott nőtt fel,
és 35 éves koráig tanulmányozta a barmokat
és a szegény legényeket; és pedig ez utóbbia-
kat a nélkül, hogy valaha kereset alatt volt volna.
— És ha én, most ezen írástudatlan embert,
ki különben is jó módú, gyermektelen, — tehát
kedvtelésből szolgáló, — kaszárnyába és betűre
fognám, okvetlenül a faképnél hagyna; holott
a puszták és csárdák réme lévén, szolgálatára,
mind nékem, mind az ügynek elvitázhatatlanul
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alig pótolható szükségünk van. — Van egy má-
sík szinte írás tudatlan, élte nagyobb részét a
katonai és jelen pályáján töltött 60 éves forma,
de most is ép testű és a fortélyokban kifáradhat-
lan vén emberem, kinek már vagyona sincs (nem
is volt, nem is lesz soha), mind e mellett bizton
hiszem, hogy az a, b, c-vel ezt is úgy el tud-
nám megszokott pályájától szalasztani, hogy
többé akár ne is lássam, pedig jót állok értté,
hogy ezen embereim mind egyikét a fogterhe-
sebb szolgálatra vagy élet veszélyes kalandra
egy szavammal felhasználhatom.

Nagyon jól teszi az állam, ha minél több
iskolákat állít, ha a gyermekek általános isko-
láztatását elrendeli, és e czélra soha éleget nem
költhet; de csekély véleményem szerint aligha
tenne haszontalanabb kiadást, mintha A meglett
korban levő vagy pláne öreg embereket akarná
iskoláztatni, mert Bölcs Salamon szerint „min-
dennek meg van a maga ideje“.

Szerintem nagyon kívánatos dolog, hogy az
utolsó pandúr is olvasni, írni tudjon, de ha egy
csapatból 1—2, mással alig pótolható egyén ö
szükséges dolgokat nem tudná is, ezek miatt a
pandúrok általános iskoláztatását feleslegesnek
és csak azon esetben tartom kivihetőnek, ha h
mostani, — úgy a tiszti minta közpandúri sze-
mélyzet száma legalább is három annyira emeltet-
nék, mert csak így juthatna a közszolgálat he-
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lyesítésén kívül elég tanító és tanítvány; ekkor
is, prófétai tehetség nélkül merem jósolni, hogy
a rendőrök többsége más pályán meg nem él-
hető köszörűs vagy becsületes péklegényekből
lenne csak alakítható, kiket az első korcsmái
verekedésnél, — ha ugyan oda bemenni merész-
lenének, — gyönyörűségesen kihajigálnának.

Az én véleményem szerint még most a köz-
pandúrnak elegendő tudni a fegyverekkeli bá-
nást, a lovasnak a lovaglást, katonás, azaz te-
kintélyes magatartást, továbbá minden tisztvi-
selő és becsületes polgár irányában az illedel-
mes viseletét, melyeket ha nálunk, egy hónap
alatt, többnyire katona viselt s katonai fegye-
lem alatti társai között, a melyik újoncz el nem
sajátítana, az mint ostoba bátran el is küldhető.

A legjobb iskolának tartom én, — mely költ-
ségbe nem is kerül, — a pandúrokra nézve, a
tisztjeikkel! együtt utazást, a mikor unalmában
is megtehetné a tiszt, hogy pandúrjai előtt ne-
vezetesebb fogásokat, fortélyokat regéljen el és
csekély jutalmat tűzve ki, mind gyalog, mind ló
hátról lövesse őket czélba, mi ritkán sikerülvén,
van tárgy, amin nevessenek, ha pedig sikerül, van
rajta nagy öröm.

Volt már olyan pandúrom, ki oly jól lőtt, és
lova úgy állta a lövést, hogy a lova füle közzé
fektetett karabélyból többször lőtt madarat, egy-
szer egy szép túzokot is.
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Ezen ellenmondások daczára kijelentem,

hogyha valaha nékem csupán az országos kato-
nai és titkos rendőrséggel vegyített rendőrség
között kellene és lehetne egyedül választanom,
részemről inkább mégis a katonai rendszer mellé
állanék, de csak úgy, hogy a pandúrok, — kik-
nek ezentúlra is és általánosan ezen elnevezést
adnám, mert a magyar szegény legénységnek
ez a valóságos ellentéte, — a honvédségnek tö-
kéletes kiegészítő részei lennének, kik aztán há-
ború esetén a belbéke biztosítására szorosan
megkívántató létszám honnhagyása mellett, sa-
ját tisztjeik vezetése alatt, mint szabad csapat
(guerilla) kém szemlék, nyugtalanítások, továbbá
tábori, élelmi szerek szállítása vagy foglyok őri-
zete és kísérése által tartoznának hadi szolgála-
tokat tenni. — Ekkor is azonban nem besoro-
zás által, hanem önkéntesekből és megyénkint
gyüjteném a csapatokat, és a lovasságot saját lo-
vaikon hagynám.

Megvallom, hogy nagyon óhajtanám én ezt
igy, és ezen pandúr-honvédségről, annak miként
szervezéséről csak azért nem szólok többet, mert
attól tartok, hogy abból csak egy független
katonai testület lenne, és a mire nagy szüksé-
günk van, nem lenne belőle jó rendőrségünk.

Itt a dolog természetéből kifolyólag, el kel-
lene mondanom azt, hogy ha a fentírtak szerint
a rendőrség szervezése nem helyes, miként volna
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tehát az olcsón és mégis jobban át alakítható?
— E kérdésre, a t. olvasó türelmét még kissé
kikérve, feleletet adni Ígérek, előbb azonban a
Sztraka György bajtárs által ajánlt és többek
által is pártolt polgári — titkos rendőrség czél-
szerűtlen voltát óhajtom bebizonyítani.



II .

M iért nem  czélszerű a polgári, de titkos rend-
őrséggel vegyített rendőrség?

A rendőrségnek e czím alatti szervezését
ajánló Sztraka György bajtársam és pártolói a
katonáról, körülbelül mint gépről elmélkedvén,
úgy látszik, hogy a katonát, mihelyt az azzá
lett, józan gondolkodásától megfosztott lénynek
tartják, nem gondolván meg, hogy ók maguk is
és bármily szerkezetű, nevezetű rendőrség szer-
veztessék is, ugyanazok.

És ha nem katona, vájjon tehát micsoda le-
het azon emberi lény, ki fegyverrel jár, — fegy-
verrel nyugszik, fegyveresen kél, és akinek a
legjobb fegyvereket adatni ők maguk is sür-
getik?

A rendőr mindég katona volt, katona ma
és katona lesz mindég.

Az államnak két ellensége van, u. m. külső
és belső, és valóban nagy kérdés, hogy az-e na-
gyobb, vagy különb katona, aki néha hosszú évek
során, nyílt látható külellenség elibe állíttatik,
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vagy az, aki a társadalomnak láthatatlan, száz-
kezű, százszemű, minden szöglet, minden bokor-
ban elbújható orgyilkosoktól védett belső ellen-
ségei ellenében, életét minden nap, sőt minden
perczben veszélyeztetve, egészségét a sok észa-
kázás és időviszontagságok miatt időnap előtt
tönkre téve, küzd, ezenkívül olykor-olykor mód-
jában van az is, hogy nyílt csatában elessék?

Rosszul fogták fel uraim önök e dolgot, mert
Magyarországban ahány megye, szabad kerület,
vagy önálló város volt és van, ezek együttesen
mint szövetséges államok képezik az országot,
és alkotmányos létünkből kifolyólag, mig az ÖSBZ-

államhatalom a haza külbiztonsága felett volt
és van hivatva őrködni, addig a belbéke vagy
közbiztonság feletti őrködés, magukra a szövet-
séges kis államok, a megyék, kerületek és ön-
álló városok hatóságára volt és van bízva; mi
ha igaz, pedig igaz, akkor a rendőrök nem
egyebek, mint megyei, kerületi- és városi ka-
tonák.

A titkos rendőrség külföldi növény volt,
mit itthon csak néhány év alatt és csak mesz-
sziről, Spanyolországból pedig és még néhány
más államból csak a történelem után némileg ös-
merek.

E jeles rendőrség tagjait, a tigrishez, hié-
nához és vámpírhoz hallottam hasonlíttatni, én
azonban azon hideg vérű csúszó-mászó állatok-
hoz hasonlítom inkább, melyeknek látása elég
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valakiben undort gerjeszteni, melyektől még ha
nem csípnek is, írtódzik az ember, — és abban
az egyben én is egyet értek, hogy a titkos
rendőr csakugyan nem katona.

Csudálkozom S. Gy. bajtárs uron, hogy a
katonai szervezetet az ősi intézmény nyel együtt,
a titkos rendőrség kedvéért és előnyére, elő szám-
lálván, a csendbiztosi való és képzelt vissza élé-
sek egész halmazát, — azokat úgy elkárhoztatta;
másrészről, hogy nem restellette a polgári, de
titkos rendőrség egyedül idvezítő voltát annyira
buzgón terjeszteni, hogy még néhány követője
is akadt.

Igaz, hogy húsz év óta sokat sülyedtünk az
immoralitas terén, de sajnos, nagyon sajnos volna,
ha oly rosszul állanánk, hogy már mint egye-
düli menedékhez, a titkos rendőrséghez kellene
folyamodnunk!

Midőn a S. Gy. ar munkája megjelent, sze-
rencsémre én éppen ez idő tájt olvastam Nápoly
egykori rendőr-minisztere Falkonethről s annak
viselt dolgairól, és ebből azt tanulván meg, mi-
szerint e nagy ember a maga saját titkos rend-
őrsége által, nemcsak saját honfiainak nagy ré-
szét tette szerencsétlenné, nemcsak a kormány-
zata alatti népet tette erkölcstelenné, hanem az
által saját kormánya megbukását is előmozdította;
— továbbá elgondolkozván azon, hogy ez a
szép mesterség, a titkos rendőrség, — ha majd
magát nálunk is meghonosítaná és kinőné, —
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mily gyönyörű mák-virágokkal gazdagíthatná,
hazánknak az árulói téren nem éppen meddő tör-
ténelmét? csupán ez okoknál fogva is azon meg-
állapodásra jutottam, hogy ezen még az orszá-
gos katonainál is több költségbe kerülő, a nép
jellemét végkép megsemmisítő intézmény csak
hadd maradjon másnak, p. o. oly china forma
államnak, hol a hatalmasok, még ma is az ab-
solutismusban találják az emberiség boldogságá-
nak netovábbját!

S. Gy. úr a némely vidékeken tapasztalható
közbiztonság hanyatlását, a hivatalaikkal vissza
élő csendbiztosoknak tulajdonítván, emiatt az ősi
intézményt támadja meg.

Elhiszem S. Gy. úrnak, hogy a mai csend-
biztosok között találkoznak hivatalaikkal vissza
élők, azt azonban tagadom, hogy a visszaélé-
seknek egyedül az ősi intézmény volna az oka,
mert ösmerek vidékeket, hol pedig hajdan Zöld
Marcziak teremtek s hol a maradék bátorságban
őseivel ma is versenyezne, és ahol szinte az ősi in-
tézményből kifolyólag vannak a csendbiztosok
előállítva: mindemellett mégis a nép, most oly
jó közbiztonsági állapotnak örvend, hogy az alig-
alig zavartatik meg; és biztos vagyok benne,
hogy ez állapot alig hagyna kívánni valót, hogyha
a most elhanyagolt ősi intézményünk kellőleg
kijavíttatnék.

Aki a közel és régen múlt időkre visszapil-
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lantani nem restel, látni fogja, hogy úgy a pro-
visorialis, mint a Bach rendszer alatt, sőt sajnos,
de igaz, hogy az alkotmányos időszakban is
akadtak a hivatalok minden ágaiban visszaélők
és a legrégibb kortól fogva máig, még a papok
közt is találkoztak gyalázatos gonosztévők; és
ezek tudása után kérdem, hogy a jellemnélküli
egyének számára bárminő rendszer dolgoztassék
is ki, vájjon ha ugyanazok vagy hasonlók fognak
alkalmaztatni, nem fognak-e azok vissza élni?
És kérdem, ha vájjon nem az egyes alkalmazott
egyének becsületessége és szakképzetsége-e, bár-
mely hivatalnál és így a csendbiztosságnál is,
egyrészről a visszaélés, másrészről a hiányos ke-
zelés ellen az egyedüli biztosíték?

Kedves S. Gy. bajtára! A példabeszéd azt
mondja: „egy gólya, nem csinál nyarat“ és va-
lamint Bruch idejében, nem minden miniszter és
generális gsáftelt, pedig akkor e hírrel a félvilág
mulatta magát; úgy most is nagyon kevés lehet
azon csendbiztosok száma, kik a Pandurenwirth-
schaft élvezetébe elmerültek volna, és akik miatt
most ön az egész társulatra pereat-ot mondott;
és amely vidék most, midőn szabad sajtónk
van, midőn az ilyesmik gátlására rendszabá-
lyaink vannak, az ilyest eltűri, ott az elnéző
megyei hatóságot kárhoztatom azért, és a la-
kosságot méltónak tartom a szenvedésre.

Részemről a titkos rendőrségtől, mint a csu-
szó-mászó állatoktól irtódzom, és azt hiszem,
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hogy minden alkotmányos érzületű ember, ha
nem egyébért, csupán azért is fél attól, mert an-
nak költségei is titkosak lévén, azt a felelősség
elvével összeegyeztetni nem lehet

Hát arról jót állana-e ön és pártolói, hogy
valamikor, akkor, de vájjon egyszer nem történ-
betnék-e meg azon eshetőség, hogy a titkos rend-
őrség költségvetésében megállapított öszvegből,
valamely befolyásos hatalmas urnák rokonai, ba-
rátai, uszályhordozói, pártfógoltjai nem tartat-
nának-e; és még ezen kissebb horderejű, de az
országra mindenesetre káros cselekményen kivül
nem történhetnék-e meg azon szomorú eset,
hogy ez országos költségen olyanok is dobzód-
hatnának, kik e titkos pályán, a hazának inkább
kárára, mint hasznára tennének szolgálatot?

Elfelejtette S. Gy. bajtárs megmondani azt
is, hogy az általa ajánlt rendszert miként alkal-
mazná, és miként illesztené be alkotmány sán-
czainkba? talán csak nem kívánja, hogy miután
tervezete abba be nem illeszthető, ennek kedvéért
arról lemondjunk? És meg nem foghatom, hogy
annak alkalmazása úgy lehetne-e czélszerübb, ha
minden spiczli Budára az illető magas miniszter
úrhoz, saját maga volna-e menendő havi gázsija
felvétele végett, vagy a megyékben a főispáni
méltóságokat vélte-e e czélra alkalmasoknak,
vagy minden megyében, kerületben és önálló
városban, egy külön spiczli fizető hivatalt gon-
dolt-e szerveztetni? mert azt fel sem tehetem, hogy
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a csendbiztosokhoz, vagy bármiféle nyelven és
néven nevezendő rendőrtisztekhez utalná őket,
mert ha jelenleg egyesek megrontására létezik
Pandurenwirthschaft, akkor emellett még ország-
csalás is keletkezhetnék?

A titkos rendőrség és országos katonai rend-
őrség ajánlói, saját tervezeteiket politikai szem-
pontból is szükségeseknek tartják, én pedig csak
ennek szükségességét nem tudom belátni, mert
hiszen Nápoly és sok más hasonló intézménye-
ket táplált, államok és rend példájából láthatjuk,
hogy e tekintetben nyomorult intézmények vol-
tak; és én hazámban Bókkal inkább óhajtanám,
ha a kormány megkezdett politikáját folytatva,
inkább a polgárok szeretetét igyekezzék magá-
nak ezentulra is biztositani, mintsemhogy ily éj-
jeli baglyok sokszor hazug huhogására támasz-
kodjék.

Nem azt akartam ez által mondani, hogy a
kormány az egyformán jogosított nemzetiségek
és hitfelekezeteknek egyenlően nyújtott jó tété-
menyek kamataira, a tartozó hálára és köteles
polgári hűségre legkissebb utógondolat nélkül
elbizakodva, s az ország belnyugalma biztosítá-
sára nemis gondolva, legkissebb elővigyázattal
ne legyen, mert ón is a latin közmondással tar-
tok: „Si vis pacem, para bellum“ — hanem azt
óhajtottam kijelenteni, miszerint a haza belnyu-
galma biztosítására, jó akaró és a nép jogokat
elismerő kormányzat mellett, tökéletes elég biz-
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tosítást találnék abban, ha a megyénkint alakí-
tandó rendőrségek főnökei és tisztjei próbált hű-
ségű hazafiakból, — kik bárminő haza-ellenes
mozzanatokat, illető helyre bejelenteni kötelesek
volnának, — lennének szervezve.

Ilyeneknek tartanám a 4%-ki honvéd tisz-
teket, — kik közül ma is sokan szolgálnak e
pályán, — és hála Istennek! ezeken kívül is
bővében vagyunk oly buzgó hazafiaknak, kik
titkos fizetés nélkül is, oly hívei hazájuk és al-
kotmányos királyuknak, hogy ezek érdekéért,
akár életüket is készek feláldozni.

A titkos rendőrség tehát nálunk szükségte-
len, az ezzel együtt tervezett polgári rendőrség
mivoltát pedig, csak úgy tudom megfoghatni,
amennyiben minden katona, vagy rendőr, vagy
egyházi személy is, a hazának mindenesetre éppen
úgy polgára, mint a földműves, vagy zsemlesütő.
Másként, én legalább másként a polgári rendőrt
csak úgy tudom felfogói, mint a képzeletben lé-
tező kétfejű madarat, vagy jól magyarul, a fából
csinált vaskarikát

Azt mondja egy helyen S. Gy. úr, hogy ed-
dig is minden valamire való csendbiztos tartott
kémeket, és hogy ezek nélkül jó közbiztonságot
előállitani nem is lehet, azt pedig senki nem kí-
vánhatja, hogy a különben is csekély fizetésű
csendbiztos mások javát eszközlendő, azokat
mindörökké saját zsebeikből díjazza?

E tekintetben igazat adok S. Gy. úrnak;
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azonban e miatt korántsem tartom szükségesnek
azt, hogy a titkos rendőrség országosan szer-
veztessék, hanem ígéretet teszek még e czikkem-
ben, e nagyon fontos tárgyhoz vissza térni, és
ott elmondandom, hogy mi azon egyedüli szer, —-
mi, nem kémrendszer ugyan, mégis azért az ügyön
a legegyszerűbb, legigazságosabb és legtisztább
módon úgy segitend, — hogy e miatt, sem a
minisztérium soha nem fog interpelláltatni, sem
egyetlen fő, vagy alsó tisztviselőben nem leend
joga senkinek kételkedni, sem a rendőrség nem
fog miatta megvetésben részesülni.



III.

A  pandúrságról, m int ősi intézm ényről.

Hogy a bonczkés alá vett országos katonai
a polgári, de titkos őrséggel vegyített rendőri
szervezetekből mit, mennyit és hogyan fogadhat-
nék el,azt a fentírttakban előadtam; jelenleg te-
hát mindkét idegenszerű, a nemzet szokásai és jel-
lemével össze nem férő, viszonyainkba be nem
illeszthető rendszerek tervezete ellen következő
hasonlatot hozok fel:

Ha valakinek közülünk egy hajdani és a kö-
zeli időben is hasznos szolgálatokat tett ősi frin-
giája volna, mely csorbát kapván, a miatt kevésbé
használható lett; mit mondana a t. olvasó, ha váj-
jon tanácsosabb volna-e azt eldobni, s helyette
gyíklesőt drága pénzen szerezni, vagy pedig le-
hető olcsón kiköszörültetni s így az ereklyét újra
alkalmas szerszámmá átidomítani?

Ilyen most a mi közbiztonsági intézményünk;
ősi ereklye, mely magát magából a nemzetből
törette ki; azonban jelenleg a jobbágyság, bot
megszűnte, a húsz év óta tartó politikai rázkód-
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tatások, örökös rendszerváltoztatások és több okok
miatt oly nagy csorbát kapott, hogy most már
valóban az a kérdés merült fel, hogy vájjon régi
intézményünket, a pandúrságot, a kor követelmé-
nyei szerint lehető olcsó áron javítsuk-e ki, vagy
pedig roszabbat, viszonyainkhoz be nem illőt, drár-
gábban, idegenektől kölcsön vegyünk ?

Azt hiszem, hogy a t. olvasók nagy többsége
velem, azaz az ősi ereklyék megtartására szavaz!

Hogy a mit a fentebbi sorokban írtam, t. i
hogy a pandúrság magát magából kifejtett ősi in-
tézmény, s hogy azt a nemzet magáénak tekinti,
bizonyítsák a következők:

a) A Bach-rendszer alatt Biharmegyében a
tolvajlások, házbetörések napi renden voltak, és a
fegyveres rablók is majd minden vidéken oly
szemtelenül garázdálkodtak, hogy fényes nappal
nyílt országúton is fosztogatni merészeltek.

Megunva ezt a föld népe, 1859-ben először
innen a sárréti járásból folyamodtak a kormány-
hoz, hogy ha másként nem, még az adón kívüli
szívesen teljesítendő költségükre is engedtessék
meg nekik a pandúrság felállítása, mi megenged-
tetvén itt e járásban, hol ma is szolgálok, e me-
gyében elsőben én voltam szerencsés csendbiztossá
megválasztatni; és midőn első körutamat tettem,
majd vásárokon pár emberemmel megjelentem,
alig egy pár ravasz, lesütött szemű, de annál
több örömsugárzó arczot láttam minden oldalról
felénk mosolyogni és nem egyszer úgy megélje-
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nezték, mintha akkor érkeztem volna csapatom-
mal Scythiából...

Tudtam, s tudom jól, hogy az éljenzéseket nem
igénytelen személyünk látása, hanem az ősi intéz-
mény újra szemlélése idézte elő.

b) Bibarmegye 1861-ik évi főispánja gr. Hal-
ler Sándor ur ö méltósága, időn bennünket
csendbiztosokat a megyeházában a bizottmány je-
lenlétében feleskettetek, hozzánk ilyenforma be-
szédet tartott:

„Önök kezébe van most letéve megyénk bel-
békóje, bízom önökben, s azért feleslegesnek tar-
tom önöket hazájuk és megyéjük iránti köteles-
ségeikre figyelmeztetni; és a helyett, midőn most
szerencsét kívánok rögös bár, de annál szebb ál-
lomásaik betöltéséhez, nem szégyellem itt nyíltan
bevallani, hogy irigy vagyok önökre s ha e szép
kedves megye főispánja nem volnék, egyedü
csendbiztos óhajtanék lenni.“

Nem ámítom magamat, mert jól tudom, hogy
e szép szavaknak is mennyi és mily értelmet kell
tulajdonítani, és azt csupán azért hoztam itt fel,
hogy ez által is igazoljam azon még a felső kö-
rökben is nyilvánult ősi intézmény iránti vonzal-
mat, mit a közép osztálynál méginkább tapasz-
talhatni abból, hogy mikor más pályákra kevésbé
akad sok vállalkozó, akkor itt legalább e megyé-
ben százanként szokták a tíz csendbiztosi állo-
mást kérni, és ha közpandúr állomás ürül meg,
mindig elegendő alkalmas egyén van, kik közül
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válogatni lehet, holott pedig ez állomások embei
rei itt nálunk, kivált ha magánjövedelemmel nem
bírnak, még a legtakarókosabb módon is csak
egyik napról a másikra tengődve éldegélnek, és
mindemellett többnyire oly büszkék a sok teher,
sok felelősség, nélkülözés és veszélylyel együtt
járó szolgálatukra, mintha annak a pusztának,
melyen czirkálgatnak, fele ára a zsebükben volha,
fele pedig az ő nevükre volna telekkönyvezve.
Az ilyen pandúrokra készülhetett e népdal:

„A korcsmában és a pusztán
Nem parancsol az alispán,
Ki legyen hát itten az úr?
Nem más mint a magyar pandúr!'

Ilyen önérzetes népet és nem dróton rán-
gatható babákat óhajtók én továbbra is mindenütt,
de különösen a megyei rendőrséghez alkalmazni.

c) Volt már egy történetírónk, ki nemzete
túlságos szeretetétől buzdíttatva, azt akarta be-
bizonyítani, hogy a világon a magyar nemzet leg-
régibb, és hogy már a paradicsom kertjében is
első szüléink a mi kedves, szép hangzású nyelvün-
kön társalkodtak. — Igaz-e ez vagy nem? én nem
vitatom, hanem a ki nem hiszi, nagyon jól tenné,
ha az ellenkezőt bebizonyítaná.

Ezen író véleményem szerint merészebb volt
állításában, mint én, midőn a pandúrságot még
Árpád fejedelmünk korabeli ősi intézménynek
nyilvánítom.
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Állításom ágazolásául egyébiránt felhozom, mi-

szerint Boross Mihály „Kegyeletek oltára“ első
kötet 77 és ezt követő lapjain, midőn Árpád feje-
delemről ír, elmondja, hogy miután őseink a hon-
szeretet nagy munkáját öt év alatt bevégezték,
Pusztaszeren. 31 napig gyűlést tartották, a meg-
hódított földön megosztoztak, azután elhatározták,
hogy az ország több kisebb kerületekre felosztas-
sák, mindenikben egy vár építtessék, s a várak
mindegyikébe a főnemzetségekből egy várispán
(később főispán) a fejedelem által jelöltessék; ki-
nek a fejedelem nevében igazságot szolgáltatni, a
hadban a harczosokat saját zászlója alatt vezetni,
és a közrendre felügyelni lettek kötelességei.

Hogy a főispán e kijelölt kötelességeit s azok
közt a közrendrei felügyelést csak alárendelt kö-
zegekkel teljesítette, és hogy régi okmányok, p. o.
az „öreg kistükör“ volt iskolai kézi könyv sze-
rint is ezen közegek a pandúrok voltak, kétségen
kívüli, és fel nem tehető, hogy szabad őseink ak-
kor még a zsandárokat ösmerték volna, a titkos
rendőröket pedig, hogy megszenvedték volna. —
Hogy pedig a pandúrok katonák voltak, azt ele-
gendőleg bizonyítják a hazai rendőrség tisztjeinek
önálló városainkban máig használatban levő ka-
pitányi, és a csendbiztosoknak több megyékben,
p. o. Biharban is, hadnagyi czímeztetésük.

A régi kortó1 fogva máig pandúr volt a ma-
gyar rendőr peve, és nem tudom fölfogni, hogy
ezen ősi elnevezést  akármelyik zsandár, polizei,
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rendőr, vagy a Bach-korban csendőrré magyarí-
tott névért miért cserélnők fel ?

Ez igénytelen sorokban előadván a parányi
köröcskén az ősi intézmény iránt tapasztalt ra-
gaszkodást, és azt, hogy az valóban a nemzet ke-
belében fejlődött intézmény, felemlítem itt a S. Gy.
által is érintett azon gyűlöletet, mely a nemzet-
ben az átélt keserűségek miatt a zsandár vagy
bármiféle idegen rendszer iránt önkéntelenül fel-
költetvén, annyira fokozódott, hogy az ellen nem
elégelte meg az úton útfélen tett becstelenségeket,
hanem megvetésének gúnydalokban is kifejezést
adott.

A sokból ím itt van egy nem éppen nagyhírű,
de mégis fára került vidékünkbeli betyár tiszte-
letére készült népdal:

„Engem hívnak Fábián Pistának,
Ki is állok huszonnégy zsandárnak,
Zsandár káplár, tedd le a fegyvered,
Mert itt hagyod még ma az életed!“'

Szolgálhatnék többekkel is, de már azokban
a megvetés, lenézés oly trágár szavakban nyilat-
kozik, hogy leírni nem lehet.

Nem tagadhatom, hogy a vármegye és pandúr
ellen is nyilatkozik a nép saját alkotta dalokban,
például:

Korcsmárosné hallja!
Egy itcze bort adna,
Leitatom a vármegyét (érti a pandúrt)
Hogy ne legyek rabja.
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„Hunczut a vármegye 
Nem iszik belőle stb. stb.

Ha e két dalt megtekintjük, látni fogjuk, hogy 
feár mindkettőben szeretetlenség tapasztalható is 
&z üldözők iránt, de ég és föld különbség van 
mégis a kettő között, mert míg az első roppant 
semmibe vevést, lenézést tartalmaz, az utóbbi be-
ismeri, hogy a pandúr oly egyéniség, kit az ál-
tala legalkalmasabbnak hitt kecsegtető szerrel, 
melyet a pandúrok is, mikor ideje van, alkalmas 
búfelejtő szernek ösmernek, — még borral sem le-
het rászedni.

Akármily dicséreteket zengedezzenek is tehát
a titkos rendőrség pártolói, idegen éghajlat alatt
született s reánk tukmálni szándékolt magzatok
magasztalására; és bármily gyönyörűségeket be-
széljenek az országos katonai rendszer ápolói
rendszerük dicsőítésére; miután az első undort
gerjeszt, az utóbbi pedig a kaszárnyák, sorozás
általi újonczozás, vaságyak, paplanok, iskolázás
s több efélék által lenne csak előállítható, s mind-
ezek a volt zsandár-rendszert a leggyengébb gon-
dolkodásoknak is rögtön eszükbe juttatnák; hi-
szem, hogy ha bár a rendőrök muszka csákó nélkül
és magyar ruhába bújtatva állíttatnának is elő,
mégi abba mindenki a volt zsandár rendszer né-
metből magyarral fordítását látandja, és akkor 
aztán ha a rendőrség bizalom helyett — mi pedig
a rendőrségnek életfeltétele, — gyűlöletet találand,
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el merem mondani, hogy annak felállításával halva
született gyermeket fognánk keresztvízre tartani.

És miután a nemzet a közelebb múlt évek
alatt az örökös rendszer-változtatásokkal, — me-
lyeknek újra meg újra megkísérlése vagy elő-
állítása mindig milliókba került, — nagyon meg-
elégedett; miután a sokszor félre vezetett nem-
zet a közel múlt és régi idők tapasztalatai folytán
minden idegen iránt — melyeket történet- és
törvénykönyveink igazolnak — gyanakvó lett:
részemről, ha t. i. rajtam állana, kivált valami
gyűlölt rendőrségi szervezet behozatalára már
csak azért sem tennék kísérletet, mert ha valaha,
most éppen szüksége van a nemzetnek a kormány
iránti erős bizalomra.



IV.

M elyek azok az akadályok, m elyek a jelenlegi
rendőrség m űködését zsibbasztják s ugyanezért

a közbiztonság hanyatlását előidézték?

Nem régiben templomban voltam, — sajná-
lom, hogy elfoglaltatásom miatt gyakrabban is
nem mehetek, mert több jót is tanulhatnék, —
elég hozzá, hogy midőn ott voltam, a hallott
szent, beszéd ezen része (meg ne ijedjen a? t. ol-
vasó, mert keveset tudok és mondok el a pre-
dikáczióból):

Keresztyén hívek! Előrevigyázóknak és min-
den tettünkben óvatosnak kell lennünk, nehogy
ogy járjunk mint a gyermek, ki vigyázatlanul
szaladván elbukik az egyenes földön is, és bu-
kásáért a földet üti, — hatással volt reám.

A lelkész szavaiból ennyi jut eszembe, vagy
talán más irányban is folytató üdvösségre vezető
beszédét; én pedig  az idézett igéket ide alkal-
mazva  úgy folytatom, nem nagybőjti, hanem rend-
őri értekezésemet:

Sokan vannak az emberek közt e hibában
t. i. az okot az okozattól nem bírják vagy talán
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nem is akarják megkülönböztetni, és lehetnek a
rendőrség újraszervezését tanulmányozók közt i$
olyanok, kik a közbiztonság hanyatlása miatt
nem tekintve szét a hazában, az azt minden ol-
dalról elősegítő akadályok között, csupán a pan-
dúrságot tartják és tüntetik elő íő vagy egye-
düli oknak és csak hogy azt megbuktathassák,
úgy tesznek azzal, mint az Aesopus farkasa a
báránynyal, t. i. ráfogják azt is, a mi nem illeti,
holott ha széttekinteni nem restelkednének, köny-
nyen rá találnának azon akadályokra, melyek ha
továbbra is így és megmaradnak, jövendölni
merem, hogy ha a Darius kincsét rendőrségre
költi is az ország, mégis ugyanazon hibák, vagy
azok helyett mások talán bővebben állanak elő.

Véleményem szerint az okos orvos ismeret-
len betegének nem mindjárt hánytatót ad, és ha
valakinek lába fáj, nem a fogát húzza ki, hanem
elsőbe a nyelv-ütér megvizsgálásával a külső,
halló-kopogtató szerszámaival pedig a belső test-
részek állapotát kipuhatolván, csak akkor rendel
néki kinyomozott betegségi állapotához hasznos
vagy alkalmasnak bizonyult gyógyszert.

Ilyen módon vagyok én bátor hazám kor-
mányférfiai és más hivatottaknak, — kiknek a
haza jövője kezükbe letétetett, — becses figyel-
müket felkérni, hogy a minden oldalról sürgetett
és szerintem is utóbajok nélkül tovább nem ha-
lasztható rendőrség szervezésénél, elsőben is arra
fordítsanak főgondot, mi okozza hazánk némely
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vidékein és általában a közbiztonság hanyatlá-
sát? és midőn a rendőrség újra szervezésével
foglalkozandanak, az azt zsibbasztó akadályokat
egyúttal és lehetőleg igyekezzenek megszüntetni.

Ezen akadályok, — a mint azokon hirtele-
nóben áttekintettem, — csekély nézetem szerint
következők:

1-ör. Népünk míveletlenebb részének azon
talán még Ázsiából hozott s máig megtartott
ferde irányú büszkesége, mit jól magyarul be
tyárságnak nevezünk.

Mi a betyárság ?
Az egyszeri magyar káplár hason nemzeti-

ségű újonczaival iskolát tartván, nagy képpel és
fensőségi önérzettel, de német műszavakkal ma-
gyarázta a tudni valókat, melyek közt megem-
lékezett a Kirchen-parádéról is. — Egyik bátrabb
ujoncz, az első katonái tudomány, a megparan-
csolt hallgatás daczára, bátorságot vett magának
megkérdeni, hogy hát osztán káplár uram! mi
az a Kirchen-parádé? A káplár pedig, gondol-
kodás után, újoncza tudatlanságát kicsinylőleg
lenézve így felelt: Hallja kend! erre is, meg
amarra is! ide hallgasson kend! most megma-
gyarázom, hogy az a Kirchen-parádé olyan pa-
rádé, a mire holnap rukkolunk. — Értette kend?

A milyen nehéz dolog volt a káplárnak a
Kirchen-parádé megmagyarázása, olyan nehéz
nekem is e kérdés meghatározása: mi a betyárság?

Csalatkoznék a ki azt hinné, hogy az un-
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nepnapokon főbevágott darutollas kalapban, pa-
tyolatfehér lobogós ingben, sarkantyús csizmás-
ban, sallangos dohányzacskóval, árva tölgy ólmos
vagy czifra nyelű rézfokossal járó-kelő, olykor-
olykor paripáját ficzánkoltató alföldi legénység
mindenike betyár volna, mert annak nagyobb
része ezekben és ezek által csak arra büszke,
hogy magyarnak született, ez pedig nemcsak
nem bűn, hanem a szó szoros értelmében erény.

Még azon becs vagy önérzetet sem tartom
betyárságnak, midőn a nép becsületes fia, pisz-
kos önérdek által nem ingereltetve, magát bárki
által is bábként felhasználtatni nem engedi ős
az aljas hízelgést sem nem kívánja, sem nem
viszonozza, vagy ha ilyest tapasztal, égésének,
megvetésének nyers szavakban ad kifejezést.

Azt sem nevezem betyárságnak, ha lakoda-
lom, keresztelő, névnap stb. alkalmával, jó barátai
társaságában, az ilyenkor mellőzhetetlen czigány-
zene mellett, bánatát a földhöz csapva, mqre
patrio nem sajnál áldomásozni.

Meg van e hajlam — csakhogy nemesebb ki-
adásban — műveltebb osztályunkban is, és itt
már a vadászebek, paripák, fegyverekbeni fényű-
zés és a zajosabb élvezetekre fordított, sokszor
a jövedelemmel arányban alig álló költségekben
nyilvánul.

A vigalmak kedvelése meg van egyházi ren-
dünknél is, legalább azt hiszem, hogy elég ta-
lálóan írta Csokonay:
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„A pap is ha beleun a szentségbe,
Ezt kiáltja: hozzatok bort a két itczés üvegbe.“

Mindez nem betyárság, hanem őseinkről
reánk maradt, talán némely részben hibás meg-
szokásunk, mit azonban a más nemzetek hibáiért
kölcsönbe oda nem adnék.

Mi tehát a betyárság?
Betyár az, ki önerejét túlbecsüli, magánál

különb embert nem ismer, ki e miatt hánya-veti,
kötekedő, fitymáló.

E betyárismus a nép fiai némely részénél
következőkben szokott nyilatkozni:

Lakodalmak alkalmával, midőn a násznép,
muzsika szóval, felpántlikázott vőfélyek és bő-
rükben alig férő legényektől környezve, az utczán
esküvőre sétál, a legénység némelyike az őket bá-
mulóknak olyan trágár rithmusokat rögtönöz, hogy
azokat legjobb meg se hallani és ugyanezek ékte-
len kurjongatások között, a nélkül, hogy valakinek
vagy saját maguknak drága gombjával — fejükkel
sokat törődnének, a puskaporral kétszeres adaggal
ellátott kurta pisztolyaikból, a nádfedeles hátak,
széna és szalmakazlak között olyanokat lőnek,
mint milyet egy-egy mozsárágyő szólhat. — Ily
lövések következtében láttam már több félkezű
fiatalt; láttam egy szép fiatal asszonyt, kinek lába
fejét lőtték így keresztül; láttam, hogy egy bámuló
anyának karját és a karján tartott kétéves gyer-
mekének szemeit egy lövés tette tönkre; láttam
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egy 5—6 éves hasbalőtt leánykát; láttam a lövés
miatt történt gyújtást; — szóval annyi szerencsét-
lent láttam már, kik ezen betyárság kifolyásából
lettek szerencsétlenek, hogy csupán szolgálati he-
lyiségemen az ilyeneknek évenkinti száma 5—10-re
tehető.

A történt szerencsétlenségeken vé ig tekint-
ve örömmel láttam megyémnek múlt évi azon
végzését, melyben az oknélküli és a községekbeni
lövöldözést betiltotta.

E tilalom is ér valamit, mert akkor mikor
éppen a pandúrt látják, nem lövöldöznek és mikor
nem látják is kevésbé mulatnak azzal, mint azt
ezelőtt tenni szokták; — azonban az ily lövöldö-
zők, ha csak tetten nem kapatnak, kivévén, mikor
nagy veszély forog fenn, soha ki nem tudat-
nak, mert azt mindenki el szokta tagadni.

Hogy ezen veszélyes pajkosság megszüntet-
tethessék, azt ajánlom az illetők becses figyelmébe,
hogy minden lakodalomba a házi gazda, násznagy
és vőfélyek tétessenek felelősökké, 8 hogyha ezek
a lövöldözőt ki nem adnák, ők személyenkint bün-
tettessenek bizonyos, p. o. 5—10 frtnyi pénzbír-
sággal vagy börtönnel.

A nép ily mulatságai és az ünnepnapok rit-
kán múlnak el csetepaté nélkül, és e verekedések
többnyire ok nélkül, leginkább pedig a falu egy,
két vagy több oly betyár legénye által azon ok-
ból kezdetnek, mert minden jelenlevőnél erősebb-
nek, bátrabbnak kívánnak látszatni.
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Az ily verekedésekről az elesettek, nehéz és
könnyű sebesültek számát tekintve, hadi bulletine-
ket lehetne írni; mi azonban már ezt annyira meg-
szoktuk, miszerint tartok tőle, hogy oly egyén is
akadhat, ki azt mondja, hogy ezek leírására és
kárhoztatására a papirost is kár volt fogyasztani.
Meglehet, hogy az így szólónak igaza van, de saj-
nálnám, ha még nagyon soká igaza lenne!

Mikor a nép fiatalságának betyár része ily
veszett széles jó kedvében van, beszélhet és philo-
sophálhat annak maga Herkó páter is, mert az ép-
pen annyit hajt a philippikára, mint a beteg ló,
kinek a tudákos, de részeg baromorvos szereit di-
csérte. — Ha ilyenkor valaki szidni találná őket?
bizonyossá teszem, hogy ő húzza a rövidebbet,
mert oly kacskaringós, mégis öszhangzatos és
egymásból folyó káromkodást a világ valamennyi
dictionariuma sem képes előállítani, mint a mi-
lyent itt nálunk némely tizenkét éven felüli gyer-
mek meggondolatlanul, csupán a száját mozgatva
tud rögtönözni. — Nem használ az ilyeneknek a
fenyegetés sem, mert hiszen a vigadók többsége
vágyva vágyik azon boldog perez után, hogy va-
lakivel megpróbálkozzék!

Nálunk jelenleg húsz huszonöt □ mértföldön
30—40 ezer lélek közt tizenegy személyből álló
rendőrcsapat van, kik e területen egyszerre és
mindenütt nem lehetvén, emiatt csak az kíván-
ható tőlük, hogy a hol éppen vannak, ott a kez-
dődő vagy folyamatban levő verekedést, hogy az
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életveszélyessé ne fejlődheséék, gátolják; a véreng-
zőket vagy szétoszlatván, vagy bezárás által ártal-
matlanná tévén.

Angliában híres ökölmesterek vannak, de
ezek míg egy részről botot és bicskát nem hasz-
nálnak, másrészről oly törvénytisztelők, hogy az
utolsó rendőri közegnek is engedelmeskednek»
nálunk pedig ha egy korcsma vérengező népéből
akar a rendőr egy dühös tagot letartani, annál in-
kább, ha a korcsma gyülevész népét akarja szét-
oszlatni, sokszor megtörténik, hogy előbb meg
kell verekednie s ha szerencsére erősebb és agyon
nem üttetik, — mely ellenkező esetben tartsa az-
tán családját az, kinek kedve van, — akkor őzéit
ér; azonban nagyon jól teszi, ha óvatosságból
magának előbb egy takaros ütést szerez, mert
különben az osztott sérelmek ürügye alatt, azon-
ban többnyire csupán a letartás és legyőzetés
szégyene miatt bevádoltathatván, nagyon köny-
nyen őt Ítélik el, mert a jelenvolt engedetlenek
(a korcsmárbs bizonyos okoknál fogva sem nem
látván, sem nem hallván semmit) inkább társaik
mint mellette tanúskodnak.

Hajdan ez másképen volt s a nélkül, hogy a
nagy hibák és nagy erényekben gazdag múltból \
az önkény által szerzendő tekintély megszerzé-
sét óhajtsam; óhajtom azt, hogy a rendőrség tiszt-
jei számára — a mikor aztán e pályát is több te-
hetséges egyén elfoglalná — a több helyeken
tapasztalt alárendelt helyzet helyett, szellemi  te-
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kintély biztosíttassák; a közrendőrség számára is,
hogy magukat hasonló körülmények vagy kato-
nasággal szemben, szóval bármiféle viszonyok közt,
mihez tartani tudják, szolgálati rendszabályok al-
kottassanak, és végre, hogy az ököl jognak, a 19.
század szellemével össze nem férő, s még a törvény
őrei ellenében is gyakorlott alkalmazása megszűn-
jék, a rendőrök elleni tettleges kihágók fékezésére
a mostaninál szigorúbb büntetések léptethessenek
életbe. — Szükséges ez, mert különben büszke-
ségre általában hajlandó népünk, — ki csak a ná-
lánál szellemileg vagy phisicailag felülállónak en-
gedelmeskedik, nyakra-főre saját vesztébe rohan.

Sok poéta vagy a népet kevésbé ösmerő vá-
rosi ember túlzottnak mondhatja a fent előadotta-
kat, én. pedig a helyett, hogy vitázzam, a kétke-
dőt felkérem, hogy csak tessék bármelyik karácson
napján hozzánk lerándulni, s az időt 1—2 nap
valamelyik csárdánkban tölteni, és ha még meg-
lehetős kinézésű ember (mert a nép becsületére
liggyen mondva, holmi gézengúzt csak kinevet,
nyomorékba vagy öregbe pedig bele nem köt),
akkor biztossá teszem, hogy nekem még akkor is
igazat ad,.hogyha másként meg nem kapná a ma-
gáét.

Mintha hallanám a lehetetlen szót, pedig biz
az nem lehetetlen, mert aligha van oly községünk,
hol egy pár oly hányaveti legény ne akadjon, ki
mindenkibe, mint mondani szokták, az élőfába is
bele ne kötölözködjék?
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Az ilyeneknek az is baj, ha dicsérik, mert ak-
kor megmutatni óhajtja, hogy csakugyan tud va-
lamit és birkózni hív; az is baj ha gyalázzák, a
mikor már birkózni se hívja gyalázóját, hanem
messziről hajítja főbe egy tele butellával; az is
baj, ha hozzá nem szólnak, ha kivált borából
keveset vagy sokat isznak, mert e dolgokat fel
sem vevésnek, sértésnek tekintvén, mindjárt meg
van a keresett ürügy a verekedésre.

Általában nagy hibája van népünknek, hibája
nevezetesen az, hogy a kanász bojtár éppen olyan
büszke mint a számadó és a számadó büszkeség-
ben vetekedik tekintetes vagy nagyságos urával.

Hibája a népnek, hogy némelyik fia csupa
hányavetiségből előbb verekedő, aztán tivornya
hős lesz, és ha az erszény már a dobzódást nem
bírja, vagy ha az ázsiai kényelmes heverés na-
gyon megtetszett, előbb aprólékos tárgyak tol-
vajává, később ló- és más nagyobb tolvajjá lesz;
a mikor aztán ha elmerül és megsejti a vármegyé-
nek irányában táplált hűvösre tétetni vágyó jóin-
dulatát, vagy ha ezt meg nem sejtve elfogatik, de
valami rósz vályogfal kibontásával megszökhetik,
pusztai csavargó betyárrá a ha alkalmas társakra
akad, csupán a hírért is rablóvá lesz, és ekkor
büszke tud lenni ezen nyomorult állapotára is,
mert ő maga dalolgatja :

„Betyár vagyok a csárdában,
Betyár az isten házában!“

és büszkén hal inkább, hogysem magát megadja.
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És hibája a népnek, hogy valamennyi ilyen
gavallérját, ki elég híressé lett az akasztófát kiér-
demelni, az utolsó tisztelet utáni egy pár hét alatt
a manó tudja hol készült, de oly gyönyörű melo-
diáju dallal tiszteli meg, hogy azt akármelyik be-
csületes ember is megtiszteltetésnek vehetné!

Némely ellenséges érzületű külföldi író a ma-
gyar népet kutyafejű tatárokhoz hasonló szörnye-
tegeknek festette. Ezeknek éppen úgy nincs iga-
zuk, mint azon érzékeny íróinknak, kik a való hi-
bákat is elhallgatják és népünket oly olvadékony
vaj- vagy viaszból alkotott lényeknek rajzolják,
milyent akárhol máshol, de nálunk nem találhatni,
mert itt még az alföldre települt viseletünket, szo-
kásainkat, erényeink és hibáinkat nyelvünkkel
együtt elsajátított más nemzetiségűek másod- és
harmadízi leszármazása is olyan, hogy letudva a
letudandókat, szinte jól esik, midőn a korcsma előtt
elhaladva halljuk tőlük a szokásos szent igéket:

„Letagadom az alispánt, a főbírót az égről.“

De vannak íróink, s van közte kiválóan egy,
de kit pandúri ömlengéseim által megsérteni nem
akarván, meg nem nevezek, ki népünknek minden
csínját-bínját, mintha évekig csizmadia műhelyben
dolgozott; évekig a Tisza, Berettyó körül kaná-
szok, gulyások és csikósokkal tanyázott; évekig
mint korcsmáros, pandúr vagy falusi bíró a nép
közt élve szerezte volna kenyerét és tapasztala-
tait, úgy és olyan jól ösmeri külsőnket és belsőn-
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ket, hogy azon veszi észre az ember, midőn mun-
káit olvassa, hogy az egyik képben saját magára,
másikban feleségére s így tovább fiára, csőszére,
gulyására ösmer; pedig ez az író sokszor nem
éppen a legszebb képet mutató tükröt tesz élőnkbe.

Ilyen tükör kell nekünk, mert eljött az ideje,
hogy magunknak ne hizelegjünk.

Nagy és sok a mi hibánk s miután e hibákat,
melyek utoljára is nem oly nagyok, mintha még
egyszer olyan nagyok volnának, a ferde irányú
büszkeség, a betyárismus okozta, igyekezzünk azt
olyan nemes büszkeséggé átváltoztatni, milyent
fajunk hősei és kitűnőiben más nemzetiségek is
becsültek.

Sokat beszéltem a betyárságról, de azt mind
eddig meg nem határoztam, hogy mi tehát a be-
tyárság és ki a betyár ?

Betyár az olyan handabandázó vagy hetykél-
kedő, önerejében elbizakodott, másokat lenéző,
magát mindenek felett s mindenekben jogi sitott
főnek tartó, saját zajló indulatainak parancsolni
nem tudó, semmit nem tevés után is könnyen élni
szerető egyén, ki ürügyet keres a másokkali ver-
sengésre, ki hányavetiségből aljas tetteket végre-
hajt, és ha elvetemült, isteni, emberi törvényekkel
daczolva, családja jó hírnevével mit sem törődve,
egészségét és életét ok nélkül is folyvást koczkáz-
tatva korlátlanul kicsapongva él.

Van-e oly ember, ki tagadná, hogy e betyáriz-
mus a közbiztonságnak nálunk nagy kárára van?



53
Azt hiszem nincsen s én azt teszem hozzá, misze-
rint azzal roppantul kell bánni tudni, mert vala-
mint a helytelenül alkalmazott túlszigor százannyi
betyárt teremt, mint a mennyi van; úgy az el-
kényeztető szelíd bánásmód ugyanazon hatást
idézi elő.

Örömmel olvastam némely lapban, hogy Th. és
R. urak a m. k. kormány által küldetve a rend-
őrség tanulmányozása végett külföldön utaztak;
azonban óhajtásom ez ügyben mégis az marad,
hogy ha fő és nagyobb városainkban, hol az idegen
elem idegen szokásai és bűneivel képviselve van,
a szerzett tapasztalatok hazánk viszonyaiba beil-
leszthetők lennének is, azok csak ott és ott is csín-
ján vétessenek alkalmazásba; ellenben a kisebb
városok, megyék és kerületekben a rendőrség to-
vábbra is a nép szokásai, viszonyai, jelleme latba
vételével szerveztessék.

Második oka a közbiztonság hanyatlásának
a népnevelés vagyis jóirányú népiskolák hiánya,
mert bár a betyárizmus a nép fiába körülbelül
vele született, vagyis a szülei hajlékba elsajátított
hiba, mégis azt hiszem, hogy azt a jó iránya isko-
lázás nagyban tudná szelídíteni.

Igaz, miként itt nálunk az iskolák más vidé-
kekhez hasonlítva jobbak, de hogy nálunk is nem
mindenütt kielégítőleg hatnak a népre, felesleges-
nek tartom bizonyítani.

Ennek főokát én abban találom, mert a taní-
tóknak még most is sok helyen olyrossz fizetésük
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van, hogy e miatt e pályára — tisztelet a kivé-
teleknek — oly egyének vállalkoznak, kik más
pályán talán meg sem élhetnének, és az ilyenek az-
tán az a, b, c-én kívül nem képesek jó irányú
nevelést adni.

A csekély vagy rósz fizetés szüli sok tanító-
ban a sorsávali elégedetlenséget, ez teszi mindig,
kivéve a kiveendőket, kódhelyekké, és ez okozza,
hogy állomásaik elvesztésére nem féltékenyek, jól
tudván, hogy az illetők helyükbe csak hasonlót
vagy talán roszabbat alkalmazhatnak.

Úgy a katholikus, mint a protestáns részről
már majdnem minden vidéken tanítóképezdék van-
nak felállítva, azonban ezek magukban mind keve-
set érnek, mert míg kath. részről némely tanítók-
nak harangozóknak is kell lenniök, és fizetésük
még se megy többre, mint a pálinkaházakban dol-
gozó napszámosoké, és a protestánsoknál is sok
helyen hasonló fizetésben részesülnek, addig cse-
kély nézetem szerint nincs remény hozzá, hogy
a tehetségesebb ifjak a „quem dii oderunt, prae-
ceptorem fecerunt“ elvét megtagadhassák. — Az
óhitűek iskolái még többnyire kezdetlegesek és
minthogy ezeket kevésbé ösmerem, ezekről nem
szólok.

Igaz, miként törvényhozásunk e téren igye-
kezett előre haladni, de ez igyekezetnek is a hit-
felekezetek egymás iránti féltékenységüket, melyek
idővel magukba elenyészhetnek, kevésbé véve te-
kintetbe, azon az okon nem jósolhatok nagy jö-



55

vondót, mert éppen azon községekben, hol a jó
iskola leginkább kellene, aligha találkoznak ele-
gendő oly buzgó ingyenes ügybarátok, kik az
iskolamulasztóka, azok szülei megbüntetése vé-
gett elég szorgalmasok, elég jóakaratúak és elég
merészek legyenek bejelenteni. Nem találkoznak
pedig ily ügybarátok azért, mert némely helyen
nálunk még a mezei tilalomrontók bejelentőin is
vagy megverés, vagy gyújtás által szoktak boszut
állani, és ha ezt teszi az értetlen nép azokkal, kik
a más joga megsértéséért kívánják büntettetni,
mennyivel inkább azt teszi azokkal, kik gyermeke
iskolamulasztásáért, mit bűnnek sem tart, fognák
büntetés végett bejelenteni.

Azoknak, kik ezen jövendölésemben kételked-
nek, a műveletlen ember gondolkodásáról szólok
egy pár szót, nevezetesen:

Volt rá több esetem, hogy midőn műveletlen
embert, ki pedig más hibájáért bűnhődve, sorsát
megnyugodva viselte, nőjének akár féltékenység,
akár szeretetlen ségből s legtöbbnyire „ki vagyok
én vagyok“ féle hetykélkedésből származott bán-
talmazásért letartottam, ezért irtóztatóan duzzo-
gott, meg nem foghatván, hogy mi köze a várme-
gyének az ő feleségéhez, ki egyedül az övé, és nem
tért a fejébe, hogy miért vétetik nője bántalma-
zásáért kereset alá, midőn más tulajdonai, p. o.
saját keze, lába megsértéséért senkinek nem jut
eszébe őt kérdőre fogni ?

Ösmertem egy vén parasztot, kinek az az os-
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tóba szokása volt, hogy mikor a korcsmából része-
gen haza tért, éjjel vagy nappal, az mindegy volt,
szegény öreg feleségét úgy bántalmazta, hogy ud-
varába belépvén, rögtön rákiáltott, mondván: „fa-
zékra Kati!“ — és ekkor az öreg nő, úgy a mint
találtatott, hirtelen előkeresett egy nagy cserép
fazekat, azt kivitte az udvarra és reá felállván,
várta, míg a vén gazember a hozzá 20—30 lépés-
nyire eső fazekat sok czélozgatás és ügyetlen
hajigálás után alula fütykösével ki nem ütötte, a
mikor aztán e műtétellel megmutatván, hogy csak-
ugyan ő az úr a háznál, rendben volt minden, és
ha a hajigálás közben az asszony lábát érte is a
fütykös, az nem tett semmit.

Az ily gondolkodású műveletlen ember ko-
nok és felvilágosítható nem lévén, az ilyenek miatt
nem találkozik elegendő oly egyén, ki az isko-
lát mulasztottakat bejelentse.

Míg ily buzgó ügybarátok elegendően nem
lesznek, addig rósz iskoláink fognak lenni, és
mig rósz iskoláink lesznek, addig csak a kegyes
óhajtások közzé számítható a jó közbiztonsági
állapot

3-ik ok, a pusztai és neiüesi rendezetlen
községekben a mindenféle korcsmák aránytalan
nagy száma. — Ezekről egy külön czikkben bő-
ven értekezvén, jelenleg csupán annyit szólok
róluk, hogy míg ezen betyár-nevelő és a rend-
őrség által a terület nagysága miatt kellő őrkö-
dés alatt nem tartható intézetek meg lesznek,



57
azaz a szükségtelenek szét nem hányatnak, ad-
dig mindig lesznek csavargó betyárjaink, és bár
minő szervezetű rendőrségünk legyen is, kielé-
gítő közbiztonsági állapothoz reményünk nem
lehet.

4-ik ok, hazánk sok községeinek azon ren-
dezetlen állapota, miszerint némely helységekben
máig sem történt meg a tagosítás, és a hol
megtörtént is, legtöbb helyen a lakosság fordu-
lóba véve ki földjeit, annak ugarfordulóján és
a közlegelőn, a gyermekek és az ifjak nagy ré-
sze kora tavasztól késő őszig barom legeltetés-
sel foglalkozik, mely helyeken a heverést is meg-
unva egymást segítenek elrontani.

Részemről a külön legeltetést eltörlendőnek
véleményezném, és pedig azért:

mert a külön legeltetek a többi nyájakban
legeltető társaikat, — lelegeltetvén előlük a
zügba eső vagy kövérebb mezőt, megcsalják,
mert a külön legeltetek szokták a minden-
féle mezei rendőri kihágásokat tenni, innen jár-
nak a legények éjszakánkint gyümölcsöt, apró
marhát lopni, innen és ilyenkor rándulnak el,
otthon maradt kedveseikhez szépelegni, mely
időt és alkalmat a lókötő kilesvén, könnyen el-
lophatja és rendesen csakis ilyenektől szokta az
úr isten gondjaira bízott, magába hagyott jószá-
got ellopni.

Általános romlásra, lopásra ad tehát alkal-
mat a külön legeltetés, és ugyanez szolgáltat
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ürügyet a szüléknek arra, hogy gyermekeiket, —
kiket télen az iskolátóli távoliét a nagy sár és
rósz lábbeli miatt marasztanak honn, — az is-
kolától elvonják, ugyan ezért, minthogy ezen
rendezetlen megszokott rósz állapot, — mely a
korhelységre szokást és betyárságot nagyban elő-
segíti, — az egész országra nézve károsnak tű-
nik ki, oly törvény megszületését óhajtom, mely
által, kivéve a tagos birtokokon gazdálkodókat,
minden gazda kötelezve lenne jószágát vagy a
köznyájakba hajtani, vagy istálón tartani.

Míg ilyen törvényünk nem lesz, addig lehet
megyénkint akár hány és akár milyen jóindulatú
iskola-felügyelő, még Bem leend jó iskolánk, és
szerveztethetik bármily drága rendőrség, de azért
lenni fog elegendő mezei tilalomrontás és a jó-
száglopások sem szüntethetők meg.

5-ik ok az, mert a nép csak nem régiben
szabadulván ki az őt lenyűgözött jobbágyság
kötelékeiből, olyan mint a sok évig sötét helyen
zárva tartott, de kiszabadult rab, ki a rég nélkü-
lözött napvilágot óhajtja élvezni, s nem ismerve
a napnak az elgyengült szemekrei káros hatását
meggondolatlanul napfényre rohan, — vagy is
olyan mint a gyermek, kit szülei sok jó tanács-
csal sétálni bocsátván, a mint a szülei háztól
kilépett, rögtön árkot ugrál, fára mászik, jégre
megy stb., szóval éppen azt teszi, mit tenni nem
kellene, tenni szabad nem volna, vagy világosab-



59

ban szólva, nem tudja még a nép a szabadságot
a szabadosságtól megkülönböztetni.

Magyarország gazdagnak mondatik lenni,
mert vannak arany-ezüstöt termelő bányái, van
sója, vannak dús termést nyújtó, kövér állatokat
tenyésztő síkságai, van gyümölcse, bora és van-
nak megszámlálhatatlan politikusai.

Hogy az országnak minden négy embere kö-
zül három politikával, azaz az ország dolgaival
is foglalkozik, abban semmi bajt, annál inkább
veszélyt nem találok, mert ebből az tűnik ki,
hogy a haza sorsa sokunkat érdekel, és azt sem
találom hibának, hogy nálunk sok ember szeret
a saját fejével is gondolkodni, — hibának tar-
tom ellenben azt, ha valaki e szép, de képesség-
hiány miatt nem mindenki által hasznosan gyü-
mölcsöztethető foglalkozás kedvéért, családja
gondjairól megfeledkezik, mesterségét, üzletét,
hivatalát — melyek pontos teljesítésétől a hon
felvirágzása van feltételezve, — elhanyagolja. •-
De még ezt sem tartom oly bűnnek, mint azon
keresetlen, rend szerint kicsapott tisztviselők és
minden pályára alkalmatlan, de azért a semmit
nem tevés után is kényelmesen élni vágyó egyé-
nekből alakult fél tudós prophéták ámításait,
kika műveletlen, saját javukat sem ismerő föld
népét, saját önző czéljaikra felhasználandók, oda
ingerük, hogy a törvény iránt velük született
tiszteletről megfeledkezve, gyanússá lesznek még
legjobb akaróik irányában is.
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Az ily egyénekre ráismerhetni első tekintetre
abból, mert ezek a közvélemény által is elismert
köztiszteletben álló, magukat soha semmi tekin-
tetben meg nem rovott honfiak ellenében is, a
hazaáruló, hunczut stb. czímeket egész könnyed-
séggel alkalmazzák és a saját agyukban meg-
szülemlett gondolkodással ellenkező nézetben lé-
vők véleménynyilvánítását vagy meggyőződé-
sét legkevesebbet sem respectálják, — pedig ha
valakinek csalhatatlanságáról van a szó, — mi,
szerintem is logikátlan dolog, — önmagukat múl-
ják felül annak el nem ismerésében.

Az így megmérgezett nép nem ismeri saját
jogát, nem polgártársai és a törvény iránti köte-
lességét, és ebből kifolyólag történik aztán meg
azon, hála Isten ritka, de szomorú eset, hogy a
szabadság szent szavának hangoztatása mel-
lett megtagadja az engedelmességet még sa-
ját választott úgy egyházi, mint világi elöl-
járójától is, a miliői aztán, ha túlszigorral talál-
kozik, meggyűlök ugyan előbb azt, a ki meg-
büntette, de. ha szemeiről a hályog lehullott,
kész lenne  ámítóját is pokolba kergetni.

Szerencsések vagyunk, hogy népünk sokkal
józanabb eszű, mintsem hogy az efféle, magukat
rendesen nyomorult önzéseikről kitüntető árai-
tokra túlságosan hallgatna, mind az által el kell
ismerni, hogy a vallástalanság, erkölcstelenség s
ezekből kifolyólag az engedetlenség terén, a kö-
zelebb múlt időkben, a nép némely része, az
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ámítók után haladva, nem kevés előmenetelt tett,
és hogy ez állapot a közbiztonságnak hátrányára
volt, alig szükséges bizonyítanom.

6-ik oka a közbiztonság hanyatlásának a
közel múlt időkben egymásután történt rendszer-
változtatások, melyekben midőn a hivatalnokok
némely tagjai, napuk többé fel nem sugárzó fé-
nyének elhomályosulását és a kevés idő múlva
bekövetkezendő szükség rémképét látták, — so-
kan ezek közül, — kiknek birtokuk a holdban s
minden vagyonuk, néhány gyermek és a jövedel-
met túlhaladó fényűzéssel megsemmisített fele-
séget be nem számítva, pintlijük és paraplijuk-
ban öszpontosult, az utolsó időket zsebelésre
fordították, elbocsátván pénzért úgy a libatolvajt,
mint a gyújtogatót.

És a választás alapján tisztviselővé lett egyé-
nek között is, — bár hiszem, hogy a 2-ik vagy
3-ik választás ezeket kirostálta volna, — nem
találkozott-e oly egyén, ki maga kereste és volt
lelke elfogadni állomását, holott pedig ahoz éppen
úgy nem értett, mint a csizmadia a harangön-
téshez? — Találkozott és volt közte olyan, ki
magát éveken át sem bírta úgy begyakorolni,
hogy az elibe állított delinquenseknek csak egy
okos kérdést is fel tudott volna tenni, ellenben
a törvényszékekhez oly jelentéseket küldött, hogy
némelyszer azokból, — kivált ha az eljáró csend-
biztos elővizsgálatai, jegyzékei is hasonlók voltak,
vagy annak jelentése az ügyiratokból kifelejtetett,
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— a törvényszékek azt sem tudták kibetűzni,
ki a vádló, ki a vádlott? mely esetekben gyak-
ran megtörtént aztán az, hogy a valódi bűnös
is, próbák hiányából felmentetett.

Általában tapasztaltam azon hibát, — tisz-
telet a kivételeknek, mert megfordítva is láttam
eleget, — hogy a járási tisztviselők közül, több-
nyire a csekélyebb tehetségű, nem ritkán minden
tapintat és gyakorlat nélküli tagok alkalmaz-
tattak, mint vizsgáló bírák, a bűnügyekhez, és
minthogy a bűnügyeknél sem napdíj, sem elő-
fogat felszámítás nem jár, ezeken nemhogy szen-
vedéllyel dolgoztak volna, de boszankodtak in-
kább azok miatt, — és mi természetesebb, mint
az, hogy ezen kénytelenségbőli, sokszor túlságo-
san el is halogatott vizsgálatot, a büntetést min-
den áron kerülni vágyó gonosztevők könnyen
kijátszhatták, — pedig bűnügyeknél az első vizs-
gálattól függ minden.

Kiválólag nagy hátrányára voltak a közbiz-
tonságnak a törvényszék tagjainak gyakori vál-
tozásai, mert ha azok állandók voltak volna, a
bűnös mentő tanúiban sokszor könnyen felismer-
hették volna ugyanazon egyéneket, (kiket a
csendbiztos előtt, a bűnös nagy bölcsen elhall-
gatott), kik már más bűnügyben a bűnössel mint
bűntársak büntetve is voltak.

Ezek és a S. Gy. által is említett, sokszor
minden alap nélküli, a közvélemény előtt gyanús
kezességre vagy a nélküli szabadon bocsátások,
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— melyek néha a tanúzás előtt is, tehát mint-
egy a tanúzás megsemmisítését czélozva történ-
tek, — sok bűnösnek büntetlen maradását ered-
ményezték, és hogy az ily esetek, — midőn a
káros, a tanuk és a kötelességét pontosan telje-
sített rendőrség, a kimenekült bűnös fölemelt
főveli járását látták, sokszor pedig annak szem-
telen kihívó viseletével találkoztak, mily leverőleg
hatottak a nevezettekre, azt kibeszélni sem lehet.

7-ik oka a közbiztonság süllyedésének a tanúk
hiánya,

Az 1848 előtti időszakban, midőn a megyei
törvényszékeken kívül az úri bíróságok is, és pe-
dig mindkettő elég szigorúan járva el, fennállot-
tak, a tanúk hiánya kevésbé tapasztaltatott, mert
a jogokat nem ösmert és a hosszas béke alatt
rendhez szokott népnek, ha a 25 botot ki akarta
kerülni, ha tanúnak hivatott, nem volt kedve meg
nem jelenni, és vallásosabb volt, hogysem eskü
utáni tanúzásában a hallott, látott dolgokat elta-
gadni merte volna; most pedig, kivált a bírósági
székhelyektől távol lakó falusi vagy pusztai nép
nagyobb része, ha szinte tudomásával van is va-
lamely bűneset, ha az iránt megkérdeztetik, in-
kább megesküszik arra, hogy nem látott, nem
hallott, nem tud semmit, hogysem sürgős dolgai
hátrahagyásával, vagy rósz időben és feneketlen
sárban, előbb a vizsgáló bíróhoz, később a tör-
vényszéknek lakásához 5—10 mértföld távolban
eső székhelyére ingyen utazgasson és hogy még
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ezenkívül magát a netán kezességre elbocsátandó,
általa jól ösmert gonosztevő boszújának kitegye.

Biharmegye sárréti járása, Debreczen és Nagy-
várad önálló városokat ide nem értve, 40—45
□ mértföld és 42 népes községben 95 ezer lelket
számító földterület, és bár e föld népe úgy vér,
mint péuzadóját illetőleg a haza közteher viselé-
sében mindig az elsők közzé tartozott és tartozik:
mégis úgy hallatszik, hogy az uj szervezési terv
szerint e területen egy törvényszéknek felállításá-
hoz sem lehet reményünk, holott nagyon is ránk
férne, hogy a központon eső B.-Ujfalu mezőváros-
ban, mely a járás minden véghelységeihez körül-
belül egyforma távolságban, a tiszai vaspálya és
a debreczen-nagyváradi államutban esik, egy tör-
vényszék felállittatnék. — Hallomás szerint köze-
lünkbe, Nagyvárad és Debreczen volnának tör-
vényszéki helyiségekül kijelölve; azonban ezáltal
a járás nagyobb részét tevő terület helyiségeiben
lakók éppen semmit nem nyernek, vagy kilátásuk
lehet arra, hogy más megyéhez csatoltatnak, mely
dolog pedig e vidék lakói előtt, kiket e megye
sorsához közösen szerzett ősi dicsőség és közösen
viselt nyomorúságok emlékei kötnek, annyira nép-
szerűtlen, hogy már is többektől hallottam nyil-
vánítani, miszerint inkább óhajtanak továbbra is az
egyetlen megyei törvényszékre, Váradra ezentúl
is utazgatni, csakhogy megyéjük területében to-
vábbra is megmaradhassanak.

A leendő törvényszékek helyei megbírálásának
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joga egyébiránt a törvényhozást illetvén, részem-
ről ezen kitéréssel általában csak oda akartam
hatni, hogy vajha a törvényszéki helyek kijelölé-
sénél, a terület, népesség és közlekedési utakon
kívül a kérdéses vidékek lakóinak az állam fen-
tartásáhozi részvétele és kegyelttes óhajtása is, —
ott legalább, hol az az ország kára nélkül teljesít-
hető, figyelembe vétetnék; és úgy itt mint másutt
a törvényszékek beosztása úgy alkalmaztatnék,
hogy az az igazságszolgáltatást, mi eddig a tanuk
hiánya miatt is érezhető volt, — ne hátráltassa.

8-ik oka a közbiztonság hanyatlásának a bör-
tönök hiánya, melyre nézve körülbelül a már egy
korábban írt czikkemben mondottakat ismételem
u. m.

A kínzási rendszert a művelt világ elítélte,
hogy tehát a bűnök gátlására és a megtörtént bűn-
esetek puhatolására felállított rendőrség és vizs-
gáló bíróságok ez elítélt rendszer után is haszno-
san működhessenek, módokról szükséges gondos-
kodni, melyek a művelt világ ízlését se sértsék,
mégis azért a nevezett hatóságokat oly helyzetbe
juttassák, hogy azok által eredményeket mutathas-
sanak fel.

Sokat, sőt legtöbbet tesz ugyan a bűnesetek
felderítésénél az ügyes fürkészet és szakértelem-
mel vezetett kérdések feltétele; azonban állítha-
tom, hogy kivált messze vidékre terjedő bűnügyi
összeköttetéseknél, hol a már befogott bűnösöket
társaik előkerítéséig vizsgálati fogságban kell tar-
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tani, ez mind kevés, mert ha a letartott s vallomás-
ban levők megérkezett, de kihallgatásban még
nem részesült társaikkal elsőbben maguk magukat
szembesíthetik, mi pedig, ha börtön nincs, alig
kerülhető ki, a már félig kiderült ügy is meg leend
semmisítve.

Hát a vizsgálati börtönökből kiszököttek, kik-
ből a mindenféle szegény legények, útonállók stb.
válnak, szaporodhatnának-e úgy, ha alkalmas bör-
tönbe zárattak volna? Pedig ezek újra történendő
bekerülésükig kiszámíthatlan kárára vannak a
közbiztonságnak

Nagy baj az, hogy midőn a portyázó pandúr
egy kalandort elfog és azt a közelebbi faluba be-
vivén, addig se talál oly helyet, a hová elzárja, ha
csak a jegyző apró marhái által nyughelyül hasz-
nálni szokott ólat igénybe nem veszi, míg lovát
megéteti, és nem kisebb baj az sem, midőn a fa-
lusi elöljárók egy dühös vérengezőt addig sem tud-
nak láb alól eltétetni, míg az illető dühös egyén
részeg állapotából kiocsúdván, eszéhez visszatér.
És miért nem történhetnek e dolgok? csupán azért,
mert a néhol található börtönnek nevezett vályog-
falú lyuk is olyan, hogy abból csak az nem szö-
kik meg, a ki nem akar.

A 48 előtti időkben, midőn az úri jogok s ezek-
kel együtt járt kötelezettségek fennállottak, majd
minden faluban a földesúr tartott börtönöket, az
uradalmak tulajdonosai pedig, mint p. o. Bihar-
megyében a herczeg Eszterházy-család, a 1. sz.
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püspökség és káptalan berendezett börtöneik mel-
lett felügyeletet is állandóan tartottak.

E jogok és kötelességek megszűntével az ak-
kori kormány akként intézkedett, hogy a zsandár-
telepeken mindenütt, mely vidékünkön minden
két mértföldnyire egy esett, alkalmas börtönhe-
lyiségről is volt gondoskodva; ezen kívül az állandó
székhelyhez kötött szolgabíróságoknál, milyenek
nálunk Biharmegye sárréti járásában M.-Kereszte-
sen és Derecskén voltak, — kellő őrséggel ellátott
börtönöket építtetett.

Sok érvet tudnék a börtönök szükségessége
és hasznosságát igazolandó, felhozni, de a többie-
ket elhagyva, csak azt sürgetem, hogy addig is,
mig törvényhozásunk a 48 előtti földesúri, később
a zsandár-rendszer alatt a minden zsandártelepen
és szolgabíróságnál épített, de már nagy részben
megsemmisült börtönök helyett az új rendszer be-
hozatalával a szükséges börtönök iránt gondosko-
dand, a kisebb községek legalább egy, és a na-
gyobbak a népesség számához arányítva 2, 3, 4, 5
szobáju alkalmas börtönöket építtessenek.

9-ik oka a közbiztonság hanyatlásának a né-
mely községekben, és pedig a közelmúlt időkben
mindinkább tapasztalható elöljárói lágyság, ha-
nyagság és roszakarat.

A. községi elöljáróságoknak a közbiztonság
teréni közreműködése kiszámíthatatlan horderejű,
és a hol jó vagy lehetős közbiztonság van, annak
egyik okát a jóirányú elöljáróságoknak tulajdonít-
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ván, más részről annak tapasztalható hátrányait
nagy részben nekik rovom fel.

E tekintetben hibának tartom először is azt
hogy mikor az elöljárók hivatalaikba beállíttat-
nak, az esküt elfogadó némely tapasztalatlan tiszt-
viselő által sem akkor, sem máskor kötelességeikre
nem figyelmeztetnek kellőleg, és ez oknál fogva
némelyik falusi bíró, kivált ha jegyzője is hasonló
hozzá, mikor esztendeje kitelik, sem tad több teen-
dőjét, mint azt, hogy a pecsétnyomót neki kellett
őrizni, holott pedig oly sok hasznos teendői van-
nak a falusi bíráknak, hogy ha azokat a nép és
ország javára úgy végeznék, mint az kivánatos
volna, igazán büszkék lehetnének nem a bírói
polczra, hanem azon öntudatra, hogy hivatalaik-
nak lelkiismeretesen eleget tettek.

Sok volna s nem is czélom itt az elöljárók-
nak minden teendőit elősorolni, de ősi szokásaink
szerint az elöljáróság lévén illető községeikben az
első és közvetlen rendőri hatóság; a nagyjából
elmondok egyet mást — tisztelet a kivételeknek —
ezen elhanyagolt rendőrteendőkről.

Megengedi némelyik elöljáróság, hogy a köz-
ségben döghús árultassék; megengedi, hogy a nyá-
ron könnyen büdössé vált hús mészárszékben ki-
mérettessék; megengedi, hogy éretlen gyümölcsök
árultassanak; megengedi, hogy a korcsmákban,
hol pedig éppen az eféle elnéző napos vendég,
penészes, szagos, vagy a moslékhoz hasonló italok
méressenek; pedig mihelyt ily visszaélési eset jő
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tudomására, kötelessége volna az ily a közegész-
ségi állapotra ártalmas élelmi és italbeli czikkek
lefoglalása mellett, tisztviselőjéhez jelentést tenni.

Köteles volna a községi elöljáróság a mérté-
keket gyakorta megvizsgáltatni s a találandó hi-
bákhoz képest a hibás egyént vagy megbüntetni}
vagy büntetés végett feljelenteni; de hány köz-
ség van még most is olyan, hol, nem azért, mintha
e csekélységre nem telnék, hanem mert azt tenni
nem akarják, — a mértékek vizsgálata nem is tör-
ténhetik, mert a községnek sincsenek hiteles mér-
tékei, melyekhez a netalán hibás mértékeket hason-
lítani lehetne?

Sok helyen tapasztaltam azt is, hogy az elöl-
járói tagok a helyett, hogy kötelességeikből kifo-
lyólag az ünnep és vasárnapok illendő megülése
iránt intézkednének, maguk adnak a korcsmábani
dorbézolás által népüknek rósz példát aljas ki-
csapongásokra, a mikor aztán, ha a sok részeg
ember közt baj történik, az érdemes elöljáróság
is gyenge állapotban lévén, nincs a faluban, ki jó
tanács, vagy alkalmas parancsosztás által a veszélyt
elhárítsa; sőt megtörténik az is, hogy hordás
idején az első esküdt ember szekere kezdi meg
a vasárnapi hordást, a mikor a lelkész urak közt
is találkozik aztán, csakhogy egyedüli fizetése,
búzája a tarlón el ne pocsékoltassék, ki beleegye-
zik, hogy az $ búzáját is vasárnap hordják be.

Sokan panaszkodnak s nem is ok nélkül a
tekintélyek csökkenése miatt, azonban én úgy ta-
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lálom, hogy nagyon sok esetben a panaszkodó fél
maga az oka a nép tiszteletlenségének, igaza lévén
a közmondásnak, „nem a hivatal teszi az embert,
hanem az ember teszi azt.“

A tűzi szerencsétlenségek hazánkban gyako-
riak, de ha az elöljáróságok a kéményekre, pernye-
gödrökre nagyobb gondot forditanának, azt hi-
szem, hogy kevesebb ily szerencsétlenség történ-
nék; és ha a fecskendőket, vizes hordókat, létrákat,
horgokat stb. (a hol t. i. vannak) rendben és hasz-
nálható állapotban tartanák, a történő gyuladást
is a nélkül elfojthatnák, hogy a fél falu elégjen.

Az ivó és baromitató kutak iránti első fel-
ügyelet is a községi elöljárók teendője volna; de
minthogy azokat kellőleg tisztogatni sok helyen
elhanyagolják, e miatt néha az ivó kutakban is
büdös és olyan víz van, hogy abban a pondrók
nemcsak nagyító üveg nélkül láthatók, hanem kéz-
zel is foghatók, — a baromitató kutak is olyanok,
hogyha doctor volnék, rá fognám, hogy a keleti
marhavész vízhiányból származik.

A mezei tilalomrontók elleni eljárás is elsőben
az elöljáróságot illeti, azouban mig olyan elöljárók
lesznek, kik a csőszökkel, továbbá saját fiaik és
cselédjeikkel egy értelemben rósz példát adnak
a tik lomrontásra, az olyan csőszöket pedig, kik
magukat megvesztegettetni nem engedik, vagy
fel se fogadtatják, vagy ha ellenük járnának el,
kicsapatják, — addig e téren keveset haladhatunk
előre; pedig a sok adó, drága cseléd- és munkabér



71

mellett nagyon is felférne a gazdára, hogy a több-
féle elemi csapásoktól megmaradt veteményeit ne
a más jószága pocsékolja el, hanem ő maga taka-
ríthatná be.

A hanyagságot és közönyösséget, mely leg-
inkább a népszerűség vadászása miatt történik,
nagy hibának tartom az elöljáróságban, de kárhoz-
tatnom kell némelyikben azon túlbuzgóságot is,
midőn a községben nevezetesebb bűnmerénylet
történvén, annak vizsgálásához a megyei tisztvi-
selőség vagy rendőrségi parancsnak hozzájárulása
nélkül hozzáfog és oly intézkedéseket tesz, melyek
által a bűnösök kellőleg figyelmeztetve lesznek
összebeszélésre és bűnük lehető eltakarására, és
mikor az elöljáróság maga belátja, hogy vizsgálata
eredménytelen, a károsult és a közbiztonság nagy
kárára csak akkor tesz jelentést.

Szeretem az elöljáróságban, ha a bűnösökkel
egy értelemben nincsenek, nagyrabecsülöm, ha ta-
pasztalataikat az előforduló ügyek kibonyolításá-
nak könnyítése végett a hatóságokkal közlik; azt
is helyesnek tartom, hogyha szökési esettől tartani
lehet, az ily egyéneket a hatóság megérkezéséig
oly helyre záratják, hol társaikkali érintkezésük
és megszökésük gátolva legyen; ennél azonban
többet tenni csak azon esetben látnám szükséges-
nek, hogyha a rögtönös intézkedés p. o. a moto-
zás elhalasztása miatt, veszélytől vagy az ügy
megsemmisülésétől lehetne tartani.

Kötelessége az elöljáróknak a közlekedési uta-
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kat, azokon a hidakat és víz-átereszeket használ-
ható és veszély nélküli állapotban tartani; azon-
ban hányszor megesik, hogy egyetlen deszka le-
szakadása miatt sokszor hónapokig a hid melletti
tócsán kell az utas közönségnek kerülgetni, és ha
ilyenkor sötét éjszakán idegen utas talál az általa
máskor alkalmasnak látott hidra hajtatni, ki van
téve jószága elnyomorodásán kívül annak is, hogy
kocsija leborulván, nyaka törjék.

Mindezek nagy hibák, de legnagyobb az, a
hol az elöljáróság tagjai a gonosztevőkkel titkos
egyetértésben élnek, s ez okból nemhogy azok
megbuktatásán törekednének, de mindazon intéz-
kedéseket is elárulják, melyeket a megyei hatóság
ellenükben foganatosítandó volt.

Nem lévén a járásokban vizsgálóbírói börtö-
nök, ha a csendbiztos ily községek börtöneiben
tovább utazásából visszatértéig vagy a szolgabíró
kiérkezéséig valakit elzárat, biztos lehet róla, mi-
szerint a rabnak nemcsak hogy mássali érintke-
zése nem gátoltatik, de az is megtörtént már, hogy
a rab a bírákkal együtt ivott.

Nálunk már kevés lehet ily elöljáró, de hogy
éppen egy se volna, azt állítani nem merném, mert
tapasztaltam, hogy némely helységekből, midőn
kebelükbeli vagyonosabb bűnösök vagy orgazdák
fedeztetnek fel, kik pedig kétszeres büntetést ér-
demelnének, részint azért, mert rá nem szorultak,
részint azért, mert tolvaj nem volna, ha orgazda
nem léteznék, — az elöljárók, elhallgatva a bekí-
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sért vagy bejelentett bűnösnek előéletében történt
gyanús eseményeket, olyan erkölcsi bizonyítvá-
nyokat küldenek a törvényszékhez, melyek alap-
ján a bűnös, ki pedig már súlyosabb büntetésre
volna méltó, vagy felmentetik, vagy csak könnye-
dén büntettetik.

A mely községben az elöljáróság akár félelem,
akár túlérzékenykedés, vagy bármi más okból egy
gonosztevő iránt ily kedvezéssel van; a többi go-
nosztevő már ugyanazt követeli, és többé nincs
ereje az egyszer eltántorodott elöljáróságnak ér-
dem szerinti erkölcsi bizonyítványokat kiállítani

Némely csendbiztosnak, hogy az ilyetén nefa-
láni hamis bizonyítványokat ellensúlyozhassa, min-
den bűneset bejelentésénél, szokása a bűnösök
előéletét leírni Ezt én igen helyesnek találom, s
óhajtanám, hogy mindazon esetekben, melyekben
a csendbiztos jelentésével az elöljárók által kiál-
lítani szokott erkölcsi bizonyítványok nem egyez-
nek, a bűnöst pártfogoló fél ellen vizsgálat ren-
deltetnék el, mert ha egy két ily eredményes
vizsgálatról a közönség értesülve lenne, azt hiszem,
hogy nagyon gyérülni fogna a most minden fon-
tolgatás nélkül kiállíttatni szokott jó erkölcsi bi-
zonyítványok száma, sőt ezen nagy horderejű visz-
szaélést, mit az illető feleletre fogandók a feledé-
kenyéig és nem tudással menthetnének, végleg is
megszüntetni lehetne az által, ha minden község-
ben, a községbeli elítéltekről egy a községi levél-
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tárba őrzendő nyilvántartási jegyzőkönyv vezet-
tetnék.

Némely helységekben a bírák választásánál
a népsöpredék, azaz gyanús és rósz emberek,
szoktak a választásra nagy befolyást gyakorolni,
és ily helyeken megtörtént azon visszás állapot,
hogy elöljárói tagokul gyanús vagy erkölcsileg
megbélyegzett egyének választattak, kikről felte-
hető ugyan, hogy megtértek, de azon tapaszta-
lás, miszerint azon községekben, hol ily bírák
szerepeltek, a közbiztonság állapota mindjárt
csökkenni kezdett, azt igazolja, hogy talán mégis
csak czélszerűbb volna a szabad választásnak
azon korlát közzé szoríttatni, miszerint olyan
egyén, ki 24 éves kora után szántszándékkal, er-
kölcsét elhomályosító bűn elkövetése miatt bün-
tetve volt, hacsak p. o. tíz évi kifogástalan ma-
gaviseletével valódi megtérését nem igazolná, —
elöljáró ne lehessen.

Nagyban előmozdította a közbiztonság ba-
nyatlását azon körülmény is, hogy sok helység-
ben semmi éjjeli őrség nincsen, s a hol van is,
az csak névleg van, mert a nagy sár, zivatar vagy
hideg időben az elöljáróság czélszerűbbnek ta-
lálja a kellemetlen időt jó puha párnákon elszen-
deregni, hogysem egymást felváltva utána néz-
nének, hogy az éjjeli őrök közül végzi-e vagy
nem valaki kötelességét?

Új körülmények közt, midőn akár teljesíti,
akár nem teljesíti valaki különben is kellemet-
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len kötelességét; midőn azért sem elismerésben,
sem büntetésben senki nem részesül; még a leg-
jobb szándékú polgár is közönyössé lesz, és igaza
van, midőn úgy gondolkozik, hogy tanácsosabb
addig is saját házát őrizni, hogysem addig, mig
ő más alvó vagyonát őrzi, mások őt károsítsák
meg. — Tudok rá több esetet, hogy a sorba kö-
vetkezett gyanús éjjeli őrök, a helyett, hogy őr-
ködési teendőiket végezték volna, házat törtek
fel, vagy a lopás végrehajtásában voltak segítsé-
gére tolvajtársaiknak.

Gondolkoztam e tárgy felett és abban álla-
podtam meg, hogy miután sok özvegy, öreg,
nyomorék házzal bíró van olyan, kik éjjeli őr-
ségre alkalmas családtagokat nem bírnak és mert
általában a nappal munkában levők,  kiknek
nagy része mezei munka idején a mezőn marad
hálni, — e szolgálattá csak erőltetve hajthatók;
nem volna senkire káros, ellenben a közbizton-
ságra nagyon Hasznos lenne, ha minden község-
ben, a népességhez képest, — úgy, amint már ez
hajdan szokásban volt, sőt a városokban és né-
melyik községben az is szokásban van, — a
községek által fizetéses éjjeli őrök (bakterek)
fogadtatnának fel, kik, mint a helység népét és
viszonyait ismerők, a tivornyahelyek folytonos
felügyelet alatt tartásán kívül az éjjeli, ok nélkül
csavargó gyanús egyének bekísérésével foglalkoz-
nának, bárminő szerencsétlenség vagy tűzkiütés
esetében pedig, — mit ők legelsőbben észreven-
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nének, — lármaütés és rögtönös segélynyújtás ál-
tal lennének szolgálatot teendők.

Tapasztaltam azt is, hogy némely községben
a községi cselédség annyira felül van emelkedve
felsőbbjein, hogy nem a cselédek a bíráknak,
hanem megfordítva engedelmeskednek. — Tudok
több esetet, hogy naphosszant nem lát a bíró
községi cselédet, s ilyenkor jónak találja maga is
elhagyni a községi közbázat; mehet aztán bárki
is ily esetben panaszra, azt csak a puszta fal
hallgatja meg. — Érkeznek némelyszer a köz-
ségházhoz sürgős meghagyások, továbbítandó sür-
gős levelek és körrendeletet vagy tolonczszállít-
mányok, de nincs a ki átvegye és továbbíttassa
azokat, és megesik, hogy míg a szomszédfalusi
rabkísérő a községi cseléd vagy bíró után az
utczán leskelődik, addig pár rabja az udvar há-
tulsó részén át megszökik; a sürgős levél vagy
rendelet pedig, — melynek késése miatt sokszor
magán egyén, sokszor a közönség vagy közbiz-
tonság szenved, — pár napig is hever. — Ez is
baj, nagy baj, de még nagyobb az, ha ilyenkor,
mikor a községháznál senki nincsen, kivált éjsza-
kának idején, rablás vagy tűzeset történnék; mert
ezek a nélkül történhetnek, hogy azok gátlására
valami intézkedés tétetnék.

Némely községben, vagy annak határán, a ta-
nyákon és pásztorok körül, szökött katonák és
más gonosztevők tanyázhatnak, és az elöljáróság,
még ha a korcsmában találja is őket, nemcsak
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gyanú és kérdés alá nem veszi e bitangokat, ha-
nem azok létezését a rendőrség előtt is elhall-
gatja, és a rendőrség nagy kutatásra csak eltá-
vozásuk után értesül róluk, midőn eltávozásuk
alkalmával már egy csapat jószágot el is loptak.

A jó községi elöljáróság áldás, de a rósz,
csak egy éven át is annyi kárt tesz községének,
hogy tíz évig is alig lehet helyrehozni.

Jelenleg a községek ügye rendezés alatt áll,
adja isten, hogy az ugv szerveztessék, hogy e
tárgyban minél kevesebb kívánni valónk ma-
radjon !!

10-ik oka a közbiztonság hanyatlásának, az
alkalmazásban volt, vagy jelenleg is netalán al-
kalmazásban levő azon csendbiztosokban található
fel, kik képzettség hiányban szenvednek, vagy
hanyagok, vagy roszakaratúak.

Megkísérlem e hibákat egyenkint bonczkés
alá venni, elsőben is a képességhiányt véve elő:

Hajdan, mikor még népünk tagadhatatlanul
hátrább állt a műveltség terén, mint ma, oly
egyének is jók lehettek rendőrtiszteknek, kik go-
rombáskodni, öklöződni, pálczáztatni, katonásan
megállni és a befogott raboknál szóbeli jelentést
tenni képesek voltak; azonban ma már a köz-
pandúrtól is többet kívánok. Ösmerek értelmes,
derék csendbiztosokat, de hallottam olyanokat
is említeni, kik írni is olvashatatlanul és fogal-
mazni alig tudnak; hallottam olyanok ellen zú-
golódást, kiknek minden tetteik oly léhák, maguk
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oly fecsegők, hogy okos ember titkot nem is bíz-
hat rájuk; vannak, kiknek minden intézkedéseik
oly ferdék, mintha erőnek erejével csak ostoba-
ságot akarnának elkövetni, — de azért csend-
biztosok lettek, mert vagy jó szájhősök voltak,
vagy mert a mahmuth alakú tetemmel a várme-
gye ijesztgetni óhajtott, — nem gondolván meg,
hogy e hustömeget épen úgy megjárja a kis
golyó, mint más ember fiát, R ha valamelyik vir-
goncz ember hasba lökné, rögtön ájulás állhat
nála elő.

Kinizsi a magyar nemzetnek mindenkor fe-
ledhetetlen emlékű hőse maradand, én magam is
dicsőítője vagyok; azonban azt hiszem, nem sér-
tem meg emlékét az által, ha azt mondom, hogy
ha ő régi tudományával valamely mostani müveit
nép hadai ellenében állíttatnék, ma hasonló babért
aligha képes volna aratni.

A mi századok előtt jó és alkalmas hadakozó
szerszám volt, azt ma már csak a múzeumokban
nézhetjük mosolygás nélkül; és okvetlenül kine-
vettetnék azon egyen, aki midőn jobbnál jobb-
szerkezetű lőfegyverekben válogathat, mégis kovás
vagy kanóczczal süthető 15 fontos puskát vinne
vadászatra.

A milyen különbség van a kanóczos és há-
tultöltő lőfegyverek között, olyan különbség van
a műveletlen vagy buta és a kellő képzettségben
részesített józaneszű ember közt; úgy hogy bát-
ran kimerem mondani, hogy legyen bár a csend-
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biztos saját előnyére) — mert a testi tökély e
pályán nagyon szükséges kellék, — olyan is mint
egy torony, de ha az a kellő képességet és jó-
zan észt nélkülözi: könnyen a léczkirály sorsá-
ra jut.

Tudok rá esetet, hogy egy csendbiztos szi-
gorú vallatás után sem tudott valóban bűnös
rabjából egy szó vallomást sem kivenni, egy má-
sik pedig egypár szó és egy kis fortélylyal ugyan-
attól mindent megtudott.

Nehány évvel ezelőtt a d . . . .  i vásáron vol-
tam és találkozván pár bajtársammal, midőn a
lóvásárban megfordulva láttuk, hogy 10—15 me-
gyéből is vannak jelen bajtársak, jónak, láttuk
ösmerkedés, eszmecsere és együtt estelizés végett
egyik vendéglőbe valamennyit megszállíttatni.—
Előre örvendve az élvezetnek, nehányan jókorább
a kitűzött helyre mentünk, csendesen várva ott
a többiek érkezésére. Kevés ideig várakoztunk
még, midőn jött egy roppant terjedelmű ember,
ki alig lépett be az ajtón, már is a tekeasztal
körül ácsorgó idegen ajkú kereskedők között köz-
rémületet okozott, mert azokat, akik mellett el-
haladt, könyökével úgy megdagasztotta, hogy
annak emlékét pár napra aligha kék foltok nem
örökíték. Zaj keletkezett, a zajra a pinczérek a
nagy ember körül csoportosultak, mit a nagy
ember látván, a kezében levő, magához hasonló
buzogánynyal olyat ütött egy tisztességes embe-
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rektől körüliilt asztalra, hogy az menten ketté
hasadt.

Ez a nagy ember is csendbiztos volt, de ne-
künk annyira kevés örömünkre volt megjelenése,
hogy csupán e jelenetet is szívesen megváltottuk
volna, és hiszem, hogy vidéke is nagyban örvend-
hetett, midőn e nagy testű, de törpe lelkű em-
bertől megszabadult.

A közcsendet, rendet, ostoba, gőgös vagy a
szeszes italok miatt eszüktől megfosztott emberek
szokták megsérteni; és ezeknek féken tartására,
rósz tetteik meggátlására, józan és indulatait fé-
kezni tudó rendőrség kívántatik; különösen meg-
kivántatván ez a rendőri parancsnoktól, ki hi-
vatva van, hogy saját alárendeltjeit, — és pedig
többé ezeket sem bottal, hanem jó példaadás,
ügyesség és értelembeni felsőség által, — kormá-
nyozni tudja, és kinek szégyenére válnék, ha bár-
minő osztályú vagy kitanult gonosztevő által ma-
gát kijátszatoi, rászcdetni engedné!

Lássuk már most a hanyagságot:
A hanyag ember, ha földműves, nemcsak

maga hanyag, hanem rendesen hanyagok család-
tagjai, cselédjei is. Ha egy határon széttekintünk,
a rest gazda földjeit meg lehet ösmerni, mert
azok vagy be sincsenek vetve, vagy a rósz és ké-
sői munka miatt silány termést ígérnek. A kor-
hely iparosnak, kereskedőnek stb. segédei is ha-
sonlók szoktak lenni gazdájukhoz, és előbb vagy
utóbb, de mindenesetre bekövetkezik reá a bukás,
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A rest ember, bármi foglalkozású legyen is, át-
ka magának, átka családjának, átka hazájának, s
mindezek miatt, — a mint mondani szokták, —
terhe a földnek.

A ki hanyagsága által saját magának kárt
tesz, hibát tesz ugyan, de hasonlíthatatlanul kie-
sebbet mint az, ki a társadalmat szolgálván csalja
hazáját.

Hibás bármely tisztviselő, aki akár peres,
akár árvaügyi dolgai halogatása által másoknak
kárt tesz; de ezek mind utánpótolhatók, helyre
hozhatók lévén, e hanyagság sincs arányban azon
rendőrtisztével, kihez 5—6 rendti lopás, csalás
bejelentetvén, mégis inkább rókává dászatra vagy
mulatságba megy, hogysem rögtönös fürkészet
áij&l igyekeznék a hanyagság által minden esetre
vérszemet kapó gonosztevők kedvét hűteni, — és
alig kell említenem, mert önként magából követ-
kezik, hogy a hanyag rendőrtisztet alárendeltjei
is követik.

Néhány éve egy távol vidéki zugba eső köz-
ségbe utazván, magam mellé vettem útmutatás
végett egy oda való pandúrt, és midőn eltévedtünk,
bevallotta a pandúr, hogy sohasem volt még a
kérdéses községben, később pedig a falusiak azt
mondák, hogy nem is ismerik csendbiztosukat.

E dolgon akkor is segítve lett, s hogy ne is
történhessék hasonló, arra nézve alább javaslatot
tenni ígérek.
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A rendőrségnek kiválólag e tulajdonok szük-
ségesek: „gyorsaság, pontosság, kitartás és tiszta
kéz.“

A melyik csendbiztosban e tulajdonok hiány-
zanak s ellenkezőleg vagy képességhiány, vagy
hanyagság, vagy roszakarat bűnében szenved, szen-
ved ott a miatt szolgálati területe is, és ha e hibák
összesége valamelyikben megvan, akkor megverte
a három isten nemcsak szolgálati területét, hanem
a szomszéd járások és megyék népeit is, mert ha
az ily területre valamely tolvaj vagy rabló beme-
hetett, abban valóságos asylumot találván, ott be-
csületes ember sem mér útbaigazítani senkit, éppen
úgy félnie kelletvén a rendőri tagoktól, mint a
gonosztevőktől.

Hála isten! ilyen terület kevés lehet hazánk-
ban, s a hol netalán volna, ne tűrje azt a nép,
ne tűrje, hacsak egyetértés gyanújában nem akar
lenni, a tisztviselőség, — és ne tűrje a nép oltal-
mára hivatott megyei kormány!

11-ik oka a közbiztonság előre nem haladha-
tásának az, mert a megyékben a rendőri ügyek
egyes egyének által, de más tárgyakkal vegyesen
kezeltetnek, kik aztán bármily jóakarata és szor-
galmasak legyenek is, bokros foglalkozásaik miatt
a rendőri ügyeket elhanyagolják, és az összekötő
kapcsot, mely minden rendőrségnek életfeltétele,
a kormánynyal, más megyék, kerületek, városok-
kal és saját rendőri közegeikkel nem tartják úgy
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fenn, mint az kívánatos volna, sőt néhol a csend-
biztosokkal egyenes érintkezésben sincsenek, ha-
nem előbb bármily sürgős vagy közhasznú rende-
letnek, mint valami purgatóriumon, a szolgabírói
hivatalokon kell hozzájuk jutni, miből aztán sok-
szor az következik, hogy 2—3 hétre kerül a
2—3 óra alatt könnyen kézhez kaphatott levél
a csendbiztoshoz. — Hogy ez ügykezelés mily
káros, bátor leszek azt egy példával illustrálni:

A. megye megkeresi B. megyét, hogy a C.
községben lakó N. N. orgazdánál motozást tar-
tasson, s ha nála a leírt tárgyakhoz hasonlók,
vagy ugyanazok megtaláltatnának, azokkal, és
miután az A. megyében befogott bűntársak N. N.
ellen vallomást tettek, azok nélkül is, szembesí-
tés végett kísértesse át. Mit gondol a t. olvasó,
ha egy ily rendelet az illető rendőrtiszthez két
hétre jut el s az csak akkor foganatosíthatja
teendőjét, lehet-e akkor a jelenlegi időben, midőn
a saját alkalmatosságokon kívül a posták és táv-
írdák a bűnösöknek is rendelkezésére állanak, jó
eredményt várni?

Több ily és megtörtént példát is hozhatnék
fel annak bebizonyítására, hogy ezen hátrányos
ügykezelés míg egy részről scandalum, más rész-
ről nem a rendőrségnek segít, hanem inkább a
bűnösöknek szolgáltat alkalmat menekülésre.

Nem mondom én, hogy nincs oly alispán,
ki magát soha túl nem teszi ezen orthodox szo-
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káson, így p. o. tisztelet és elismeréssel kell nyi-
latkoznom ritka tapintatú alispánunkról, aki már
nem egyszer tette azt, hogy éjszaka, lovas haj-
dúk által, saját kezűleg írt rendeleteivel s a köz-
benső hatóságok mellőzésével, vagy táviratilag
úgy intézkedett, hogy a veszély helyén már 24
óra eltelése előtt is elegendően megjelenheténk.

Nagyon visszatetszőnek és inpracticus dolog-
nak tartom azt is, hogy a szökevények, lopott
vagy bitangságba került jószágok és tárgyak kö-
röztetései, kivéve a nagyon veszélyes kalandorok,
rablók leírását, — a csendbiztosokkal másként so-
ha, csupán a falu dobja által közöltetnek. Elhall-
gatom a körözvények azon állapotát, hogy e iö-
rözvények sokszor mily hiányosan vannak össze-
állítva, csak azt említem meg, hogy 3 — 6 hónap
kell arra, mig azok az utolsó községbe is eljutnak,
és addig százszor is elmehet a rendőrség a keresni
rendelt egyének vagy tárgyak mellett, mig azok
kerestetése iránt magánúton értesül.

Hátrányára szolgált eddig a közbiztonságnak
az is, hogy a rendőrség tisztjeinek a távírdák in-
gyenes használata nem volt megengedve, miután
azonban már ez évben ez is megengedtetett, ezt
csak mint volt hiányt említem fel.

Nagy hibának tartom azt is, hogy midőn ve-
szélyes fegyveres rablóbandák támadnak s hábor-
gatják a haza belnyugalmát, ilyenkor nincs a hely-
színén az üldözők között egy olyan főszemély, ki
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az üldözést foganatosító, de egyforma rangú csend-
biztosokkal, ha kell tanácskozást tartva, de ha kell,
fegyelmet is gyakorolva, a körülményekhez képest,
mint szakértő úgy intézkedjék, hogy az üldözők
ne kiki magának, ne egy vonalban, ne az ellent
talán szándékosan is kikerülve, s annak szabad
menetelre utat engedve, működjék ; hanem úgy a
mint azt ő, mint gyakorlott szakember, helyesnek)
eredménythozónak látja. Hiba az is, hogy ily expe-
ditiók többnyire a megye határáig szoktak haladni,
onnan pedig, minthogy a hirtelenébe összegyűj-
tött pandúrok rendszerint üres zsebbel indulnak
ki, — pénzhiány miatt hazatérnek.

Az ily expeditio kicsiben hasonlít azon eljá-
ráshoz, midőn valamelyik hadvezérnek, a tőle
20—30 mértföldre eső városból küldik a hadi ter-
vet, de a kivitelre — holott tudhatják a közmon-
dást „pecunia est nervus rerum gerendarum“ —
pénzt nem adnak.

Ezen is könnyű volna segíteni az által, hogy
az említettem főszemély magával pénzt vihetne és
a pandúroknak későbbi betudás mellett előlegez-
hetne.

Ezen hiányok okai annak, hogy nálunk egy-
egy Patkó, Babaj stb. sokszor évekig is dúlhat és
dulása által közrémületet okozhat.

Nagy hibának találom azt is, hogy a hány
megye, annyiféle utasítással látja el rendőreit, sőt
aligha nincs oly megye is, mely semmi utasítást
nem ad azoknak. Ebből származik aztán azon
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visszás állapot, hogy míg az egyik megyében a pan-
dúrtiszt mint kényúr visszaéléseket követ el, a másik-
ban ugyanaz szolgánál is alább való lévén, ez alá-
rendelt helyzetében sem tere, sem kedve nincs úgy
működni, mint talán képesítve volna.

E dolgon, hogy az eljárás egyforma, hogy a
basáskodás és lealázott helyzet megszüntetve, és
hogy minden rendőrtiszt és közrendőr feleletre
vonható legyen, egyedül a törvényhozás segíthet,
egy az egész ország minden megyéjére kiterjesz-
tendő egyforma utasítást szabván meg, és intéz-
kedvén az iránt, hogy a megyékben és városokban
a rendőri ügyek minden más ügyektől elkülönítve
a megyei és városi képviselőtestületek ellenőr-
zése mellett egy megyei vagy központi főbiztos
által úgy kezeltessenek, hogy az mind a kor-
mány, mind a szomszéd hatóságok, mind az alá-
rendelt rendőri közegek között mintegy össze-
kötő kapocs, felelősség mellett működjék, fele-
lősséggel tartozván nemcsak a kormánynak, de
saját képviselőtestületének is.

Igyekeztem a fentebbi sorokban, a mennyire
parányi körömben tapasztalásokat tehettem, azon
főakadályokat kímélet nélkül elősorolni, melyek
miatt a mai pandúrság szép hivatásának töké-
letesen eleget nem tehetett; és ha még egyszer
azokon végig tekintek, részemről a pandúrságot
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a néhol tapasztalható hibákért általában el nem
kárhoztatom, sőt erős hitem az, hogyha az, mely
eddigi szervezetlenségében is többet tett, mint
a zsandársággal egy időben működött titkos
rendőrség, — szerveztetni fog, azzal ezentúlra is
versenyezhet az ország más államok rendőrsé-
gével.



V .

H ogyan lehetne a m ai pandúrságot az eddig
ajánlt tervekhez képest olcsón és hasznosan

átalakítani?
                        E tárgyra nézve következő indítványt teszek:

                           1. A  szem élyzetről.
Már a megyék adózási tekintetben úgy szét

vannak szaggatva, hogy némelyik megyének csak
a kis középen eső helységek fizetik adójukét saját
megyéjükben. Körülbelül ugyanezen sors várako-
zik némelyik megyére törvénykezési tekintetben
is; és ha netalán a rendőrség szervezésénél is a
régi megyei határokra való tekintet nélkül állít-
tatnának kaszárnyák, kilátásunk lehet hozzá, hogy
megyéink neve nem sokára csak mint kegyeletes
emlék marad fenn, és a földabroszokon lészen
szemlélhető.

Ha az országra nézve a megyék bármikénti
feldarabolását szükségesnek látnám, akkor első
volnék azt ajánlani, hogy a rendőrség is annak
előnyére alakíttassák, így azonban, miután ezt
tenni az ország kára nélkül lehet, e tekintetbeni
óhajtásom az, hogy a rendőrség továbbra is ősi
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szokásaink szerint megyénkint alakíttassák, és
pedig:

A) Minden megyében rendőri főparancsnok
legyen a főispán, ki mint hajdanta mindenütt, de
nagy részben ma is a rendőrség szervezése és fő-
felügyeleti jogát továbbra is gyakorolja

B) A pandúrság tevékenységét gátló akadá-
lyok elősorolásánál az utolsó pontban említettem
volt azon gátló körülményt, hogy a megyékben a
rendőri ügyek más ügyekkel vegyesen és hiányo-
san kezeltetnek; említettem a közbenső hatósá-
gok felesleges és káros voltát; említettem, hogy
rablóbandák keletkezése idején nincs egy olyan
főszemély az üldözők között, ki helyszini megjele-
nése és helyes irányú intézkedése által azok mi-
előbbi megsemmisítését eszközölje; említettem,
hogy jelenlegi állapotunkban nem bírunk oly ösz-
szekötő kapcsot, mely a rendőrséget úgy a kor-
mány, mint a szomszéd hatóságok és alárendelt
rendőri közegekkel mint lánczszem összekösse,
mely okoknál fogva azt óhajtóm, hogy minden
megyében az egész megye területére egy szakértő
főbiztos, ki a megyékben 1eghelyesebben pandúr-
kapitánynak, városokban hajdúkapitánynak volna
nevezendő, — a főispán ajánlatára a minisztérium
által neveztessék ki

A pandúrkapitánynak körülbelül következő
kötelességei lennének:

a) Kötelessége volna minden negyedévben a
megyei közgyűlés alkalmával a megyei bizott-
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mánynak minden a megyében előforduló közbiz-
tonsági ügyekről, a rendőrség jó vagy hiányos vi-
seletéről írásbeli jelentést tenni, s ugyanott ó, ki
szavazati joggal csak akkor bírna, ha másként is
bizottmányi tag lenne, bárki által is bármi vissza-
élés és elhallgatott rendőri hanyagságért feleletre
lenne vonható.

b) Kötelessége volna a hozzá a csendbiztosok-
tól havonként beérkező táblás jelentések kivona-
tát a kormányhoz, főispánhoz és hű másolatban a
bünfenyitő törvényszék elnökéhez beterjeszteni,
ugyanakkor a két előbb említett helyre vélemé-
nyes jelentést tevén a megyébeni közbiztonság ál-
lapotáról és a nép politicai hangulatáról.

c) Kötelessége volna a kormánynál, a szom-
széd hatóságoknál és alárendelt közegeinél a me-
gyebeli szökevény gonosztevők, lopott vagy bi-
tangságba került jószágok és tárgyakról a köröz-
tetóseket gyorsan eszközöltetni és a hasonrende-
letek vagy megkereséseknek megyéjében rögtön
érvényt eszközölni.

d) Kötelessége volna a megyebeli legutolsó
pandúrról is akként gondoskodni, hogy t. i. azok
fizetése, fegyver, lőszer, nyereg készlete, ruházata
stb. pontosan kiszolgáltassák, másrészről intéz-
kedni, hogy a csekélyebb kihágásokat elkövetett
pandúrok büntetlen ne maradjanak, hanem azok a
kidolgozandó fegyelmi rendszabályok értelmében
megbüntettessene k.

e) Hogyha pedig p. o. a tagosítás alkalmával
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vagy bárminő esetben valamely községben zendü-
lés ütne ki, vagy pedig a megye határán és szom-
szédos területén veszélyes rablóbandák támadná-
nak, az ezek üldözésére kirendelt csapatok ébre
állva, köteles volna az üldözést személyesen ve-
zetni, 8 a közcsend helyreállítását gyorsan eszkö-
zölni.

Azon esetre, ha 2—3 megyéből is gyűlnének
össze csapatok valamely banda üldözésére, addig,
mig a kormány máskint nem intézkedik, mindig
azon megye pandúrkapitánya legyen a főparancs-
nok, kinek megyéjében az üldözés folyik.

f) Köteles volna, ha a szükség úgy kívánja,
bármely időben is, de évnegyedenként minden-
esetre a megyebeli csendbiztosok szolgálati terü-
letein a rendőrség működéséről személyesen is
meggyőződést szerzendő, megjelenni; ugyanekkor
megvizsgálván a pandurság és lovainak szolgálati
képességét, továbbá intézkedvén mindazon hiányok
elhárításáról, melyeket netalán tapasztal.

g) Köteles volna saját központi irodáját a szük-
séghez képest 1—2 rendőri gyakornok segélyével
jó rendben tartani.

Hogy pedig az iroda költségén valaki meg ne
ütközzék, kijelenteni kívánom, hogy ez az államtól
semmi uj kiadást nem igényelne, mert ez, az ekko-
rig az alispáni hivataloknál, a rendőri ügyek ke-
zelését vitt talán kevesebb személyzetből is ki fog
telni.
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A többi kötelességekről, — minthogy hosz-
szasak lehetnének, — hallgatván, felemlítendőnek
találom csupán azt, miszerint a pandurkapitá-
nyoknak a többi rendőrtisztek felett némi te-
kintélyt óhajtanék az által biztosítani, hogy a
csendbiztosok, segédcsendbiztosok és gyakorno-
kok kinevezése vagy elmozdításuk kérdése ese-
tén, a kapitánynak igazságon alapuló szakértő
vóleményes jelentése is némi figyelembe vétessék.

A pandúr kapitányságokat illetőleg a megyé-
ket három sorozatba osztanám u. m:

Az oly kis terjedelmű és népességű megyék-
ben, hol egy csendbiztos is elég, ugyanazon csend-
biztost biznám meg a kapitánysági teendőkkel
is, és az ilyennek egyedüli ellenőrje a megye bi-
zottmánya lenne. Ezt, költség kímélés tekinteté-
ből azért ajánlom igy, mert meg vagyok győződve,
hogy kis megyében a kettős hivatalt vivő egy
egyén is inkább megfelelhetne állomásának, mint
a nagy kiterjedésű és népességű megyében a
külön választott hivatalt viselő kapitány.

Az oly közép nagyságú megyékben, hol 2—5
csendbiztosi állomás szükségeltetik, már külön vá-
lasztandó kapitányságot óhajtók.

A legnagyobb megyékben pedig mint Pest,
Bács-Bodrog stb. egy fő és egy alkapitányság fel-
állítását azért látom szükségesnek, mert míg az
egyik kapitány a megyebeli rendőrség körül vizs-
gálatokat teendő több napokat utazásban töltene,
vagy veszély idején a központot elhagyná, addig
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a másik a soha üresen nem hagyható központi
irodában az addig okvetlenül bőven előfordulandó
teendőket végezné.

A kapitányságok mellett, iroda tisztogatás,
levelek postára és onnani hordozására, sürgős
rendőri ügyekben a csendbiztosokhoz viendő le-
velek vitelére és rablóbandák keletkezésekor a
netán több irányban működő csapatok közt az
összeköttetés fentartására stb., a körülmények és
megyék területéhez képest, lovas pandúrok tennék
a szolgálatot, kikhez hasonló hajdúk ma is min-
den megyében lévén, ezek szervezésére sem szük-
séges uj költség.

Minthogy pedig a rendőrség és annak teen-
dőiről, eddig csak nagyon kevesen gondolkoz-
tunk s a kik gondolkozunk is, körülbelül csak
tapogatódzunk, és minthogy még most az ország-
ban csak kevés, akár elméleti, akár gyakorlati
szakképes olyan egyén van, ki elegendő szerve-
zési tehetséggel is bírjon, addig, mig minden
megyében elegendő ily szakférfiak képeznék ma-
gukat, az oly megyékben, hol ilyenek nem ta-
láltatnának, helyes eljárásnak találnám, ha az ily
pandúr-kapitányságok, kiknek már máskülönben
is nem annyira volna főkellékük a nép egyé-
nenkinti személyes ismerete, mint inkább fő meg-
kívántatóságuk volna a rendőri tekintetben el-
hanyagolt vidék újra szervezése, nyílt pályázás
utján, más megyebeli, de szakértő férfiakból is ne-
veztetnének ki.
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C) Minden pandúr-csapatnál, hoszszas tapasz-
talatom folytán elkerülhetetlen szükségesnek tar-
tok két tiszti személyt, kik fő- és alcsendbiztos-
nak, vagy pandurfő- és alhadnagynak lennének
nevezen ők. — Szükségesnek tartom e két tiszti
személyt azért:

a) mert ha az egyik tiszt beteg, vagy hiva-
talos, sokszor több napokat igénylő kőrútjait,
tolvajok utáni nyomozódásait végzi, ha ez idő
alatt tartózkodásától más irányban veszély ke-
letkeznék, nincs ki rögtöni intézkedése által a
panaszkodó egyén szolgálatára álljon, pedig e
panaszkodó éppen úgy megfizeti adóját, mint
más polgár, kinek ügyében intézkedés történt;

b) mert ha az egyetlen tiszt elutazott, nincs
a ki lakhelyén a netán hozzá érkezett távirati
vagy más sürgős rendeleteket tartalmazó leve-
leket felbontsa s azoknak érvényt szerezzen;

c) mert két felé egy ember nem lehetvén,
ha az egy személy távol van vagy beteg, nincs
ki a szükséges helyekre nappali vagy éjjeli őrjá-
ratokat rendeljen, és nincs a ki a mai világban
már az utolsó kereskedő által is használt és el-
kerülhetetlennek tartott könyvvezetést vagy is
irodai munkát teljesítse.

A rendőrtisztek területét, hatáskörét, kellé-
keit és kötelességeit a törvényhozás határozandja
meg, mind az által nem tartom nagy bűnnek e
dolgokhoz is hozzá szólani, hiszen ha hibás né-
zetben volnék akár e tárgyakra, akár másra nézve,
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utoljára is az én nézetem nem egyéb mint ma-
gán vélemény!

A szolgálati terület meghatározására nézve
azon véleményben vagyok, hogy azok a megyék
és azok járásai tekintetbe vételével legkevesebb
10 és legfeljebb 20 □ mfld. kiterjedésű és 20-tól
40 ezer népességet magukba foglaló vidékenkint
mindenütt a megye bizottmányok meghallgatá-
sával szerveztessenek, és e szerint annyi fő- és
alhadnagyi szakaszra osztatnék minden megye,
a hány ilj kerületet lehetne belőle alakitani.

A rendőrtisztek hatáskörét illetőleg jelenleg
úgy állunk, hogy a hány megye, annyiféle uta-
sítást adván: abban rendőrtiszteinek vagy na-
gyon kevés, vagy nagyon sok szabadalmat adott.

Biharmegye rendőri utasítása, nézetem sze-
rint, a jobbak közül való, de azért annak azon
pontját, mely a csendbiztost még a legjelenték-
telenebb rendőri ügyekben is eltiltja a biráskodás-
tól, országszerte oda óhajtanám módosítani, hogy
a rendőrtisztek a jelentéktelen, csaknem minden-
napi korcsmái verekedések, mezei rendőri kihá-
gások és cselédek ügyében, a fenálló törvények
és felelőség mellett járva el, érvényesen bírás-
kodhassanak

E jogadást a nagy közönség és jó közbiz-
tonság érdekében azért sürgetem:

mert azt tapasztaltam, hogy mind az ösz-
pontositott, mind az ideiglenes, mind a jelenlegi
alkotmányos kormányzat alatt, a tisztviselők a
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legjobb akarat mellett soha nem voltak képesek
ezen apró-cseprő, de naponkint túlságban elő-
forduló rendőri ügyeket a helyszínén és mihama-
rább végezni, a panaszosoknak pedig, kivált ha
messze laknak, ha községi elöljárójuk senkinek
véteni nem szerető félénk vagy népszerűségre
vágyó, vagy ha a mezei halaszthatatlan munka,
a nagy sár stb. őket vissza tartja, éppen semmi
kedvük sincsen, hogy a tisztviselőkhöz előbb pa-
naszra, azután 5—6-szor sürgetésre, később ta-
nukkal tárgyalásra járjanak. — Boszankodnak te-
hát és kisebb sérelmeikkel hallgatnak,
a nép pedig, —  miután a közönyösség, halogatás
szüli leginkább e bajokat és a visszatolást, —
romlik.

Mert hiszem, hogy ha e jog általánosan meg-
adatnék, a vérengezések, mezei tilalom-rontások,
— melyeknek most század részéről is alig ér-
tesül a magas kormány, — és a mindennapi min-
dennemű kihágások kevesednének, a cselédek pe-
dig, — kikre általános a panasz, — javulnának.

Hiszem pedig ezt azért, mert a rendőrtisztek
egyike, kötelességéből kifolyólag folytonosan
utazván, alkalma lenne a kihágókat rögtön és a
helyszínén megbüntetni, míg most legjobb eset-
ben is bejelentés vagy befogatás által segíthetne
e bajokon, azonban ez is legtöbbször elmarad,
mert a panaszos vagy nem is panaszkodik, vagy
panasza után meggondolván magát, maga kéri
azt elhallgatni, tartván az utazásoktól s attól,
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hogy ügye elhanyagoltatván, a panasza folytán
bekísértetett rab az ügy tárgyalása előtt haza
bocsáttatik.

A szervezendő bíróságok, mulasztásaik- és
hanyagságaikért a magán-egyéneknek bizonyára
felelősséggel fognak tartozni, azonban a felelős-
ség alul, ha bepanaszoltatnának is, — mire cse-
kély okért kevés polgárnak lehet kedve, — köny-
nyen menekülhetnek, mert a csoportosan hozzá-
juk tódult apró ügyeket, kivált nagy területen,
lehetetlenség, hogy a helyszínén és halogatás nél-
kül végezhessék. — Eddig is ez, és nem mindég
a hanyagság lévén oka e bajoknak!

Ha netalán azt vetné ellen valaki, hogy e
bajok eddig sem szültek országos veszélyt s igy
reményleni lehet, hogy jövőben a rendőrtisztek
jogkörének tágítása nélkül sem szülnek azt: tar-
tozó kötelességemnek vélem megsúgni, miszerint
igen sok csendbiztos, — sokszor a tisztviselők,
sokszor a megye bizottmányi tagok, a községi
elöljárók, sőt megtörtént talán az is, hogy or-
szágos képviselők unszolására, vagy mert ő maga
is nyakig jóllakott a kihágásokkal, — túl tette
magát az ő bíráskodását korlátoló rendszabályok
felett, és működött a társadalom érdekében úgy,
a mint azt legjobb lelkiismerete diktálta.

A rendőrtiszt a törvények őre lévén, s mint
ilyennek, így tovább eljárnia nem szabad, és a
törvényhozásnak kötelessége a társadalom jóléte
iránt úgy intézkedni, hogy a rendőrtiszt ne le-
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gyen kénytelen a társadalom javára, sem törvény
ellen eljárni.

A járási rendőrtiszti kellékeket következők-
ben határoznám meg:

a) óhajtandó volna, hogy a rendőrtisztek
jogi pályát végzettek legyenek, azonban egy-
előre a nyolcz oszt. gymn. iskolát végzetteket,
azaz a lehetős fogalmazási képességgel birókat is
alkalmazandónak vélem.

A jelenleg alkalmazásban levő azon csendbiz-
tosokat, kik már kitűnő rendőri tehetségeik, ké-
pességüknek elegendő jelét adták, ha elméleti pá-
lyájukról igazolványnyal nem bírnának is, alkal-
maztatni óhajtóm; sőt hogy a közpandúroknak is
ingerük legyen magukat jól viselni, kiképezni és
kitüntetni; közülök is azokat, kik a rendőrtiszti
képességet bíráló bizottságok előtt jó vizsgát len-
nének, kinevezhetőknek véleményezem.

b) Szükséges, hogy a rendőrtiszt feddhetetlen
és józan viseletéről kifogástalan erkölcsi bizonyít-
ványnyal birjon.

c) Szükséges, hogy a fegyverekkeli bánásban
jártas s ha lovas, a lovaglásban is tanítóképesség-
gel bírjon.

Óhajtandó volna, hogy a rendőrtisztek, a se-
besültök, testi halottak, öngyilkosok, vízbefúltak,
megfagyottak körül első ápolásra képesítettek len-
nének, és a lovas tisztek a lovak orvoslásához is
értenének.

d) Jártassággal kell bírni a közigazgatás, me-
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zei rendőri törvények, cselédrendtartás és bűnügyi
vizsgálatok körül.

e) Szükséges, hogy megyei születés vagy ott
régibb lakos legyen, hogy a vidéket, annak min-
den osztályú népét,:» nép szokásait, viseletét és
jellemét ösmerje.

f) Minden mesterség tanulására bizonyos idő
szükségeltetvén, bár jó pandúrnak, mint a jó mu-
zsikusnak, születni kell; mindazáltal, miután a
rendőri tekintetben nálunk előrehaladottabb álla-
mokban is, hol pedig öt évi elméleti pályája van
a, rendőrségre készülőknek, mégis o mellett leg-
alább egy évet gyakornoki minőségben kell töl-
teniük; czélszerűnek látnám, ha ezentúlra a rend-
őrtisztek csak oly egyénekből neveztetnének ki,
ba előbb már egy évet mint gyakornokok vala-
melyik rendőrtiszt mellett eltöltöttek, és alkalmaz-
hatóságukról a megyei vizsgáló bizottság előtt jó
vizsgát tettek.

E bizottságok, nézetem szerint megyéukínt s
minden évben egyszer a főispán által akként vol-
nának alakítandók, hogy annak tagjait a közig,
alispánon, törvényszéki elnökön és pandurkapi-
tányon kívül a megyei bizottmány választaná.

Ha a fent elősorolt kellékeket valaki egy
rendőrtisztben elegendőnek találná, nagyon csa-
latkoznék, mert arra, hogy valaki jó rendőr lehes-
sen, még nagyon sok megkívántató tulajdonok
szükségesek. Megkísérlik azokból nehányat előso-
rolni, nevezetesen:
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Ne legyen túl érzékeny, azaz olyan, mint né-
melyik fiatal, ki tánczközben imádottjának kis ujja
hegyét kesztyűn által megcsókolván, e miatt oly
önkívületi állapotba jut, hogy hirtelenében azt se
tudná megmondani, ki fia?

Ne legyen az első köny, ájulás, csepp vér lá-
tására, átkozódásra mindjárt meghódítva, hanem
ha kell, hideg vérű legyen mint. a hal, és ha kell,
másik pillanatban tüzes mint a puskapor, ás ha a
sor úgy hozza magával, vakmerő, vagy oly szent
is tudjon lenni, mint a Mekkába zarándokoló der-
vis, — szóval helyzetének mindenkor ura tudjon
lenni.

Legyen ha kell, könnyelmű; legyen ha kell,
együgyű; legyen Árgus szeme; legyen mint Jánus-
nak két képe; legyen szóval minden érzékeinek
teljes birtokában; ha azonban nem volna szüksége
e tulajdonai érvényesítésére, nagyon jó, ha úgy vi-
seli magát, kivált ha oly egyének között van, kik
valódi vagy képzelt tehetségeikkel tündökölni
vágynak, mintha tízig sem tudna olvasni.

A jó rendőr, a hol nem kell, sohase mutasson
oroszláni bátorságot, sohase igyekezzék senkivel
összeczivódni, azaz ne szájhősködjék; de ha vala-
mikor kenyértörésre kerülne a sor, akkor már
szörnyű bölcsen íog cselekedni, ha a reá irány-
zott s kikerülhetlen agyonütési szándék megsej-
tésével, bőrébe nem férő vetélytársát megelőzi.

Sokszor jön a rendőr, akarata nélkül ily hely-
zetbe, s azért, nehogy még saját védelmében is
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gyilkosságot kövessen el, szükséges volna a boncz-
tanból annyit tudnia, hogy az ember melyik test-
részében bántalmazható életveszély nélkül és mégis
úgy, hogy ellenét ártalmatlanná tehesse?

Jól teszi a rendőr, ha más becsületes embe-
rekkel ellenkezőleg addig minden ösmeretlen em-
berről roszat tesz fel, úgy azonban, hogy e dolog
iránt nagy fenszóval soha ne gondolkozzék, mig
az ellenkezőről meg nem győződött.

Jól teszi a rendőr, ha a hozzá folyamodó ta-
pasztalatlan káros panaszosoknak igen sokszor
más becsületes embereket oknélkül sújtó gyanú-
sításait meghallgatja ugyan; de ha meggyőződött
a gyanú alaptalanságáról, miután nem ez a czél,
hogy ártatlan embert ok nélkül aljas gyanúba ke-
verjen, hanem hogy a való bűnös kitudva legyen,
ily esetben annyit tegyen csupán, hogy kötelesség-
mulasztási vád ne érhesse, és mig az előtte két-
ségtelen gyanúsítottak iránt puhatolódzik is, azt
csak a valódi gonosztevő félrevezetésére és behá-
lózására tegye.

Nagyon jó, ha a rendőr e közmondásokat:
„lassú viz partot mos,“ továbbá „harangos macska
nem fog egeret“ — szemei előtt tartja; és nagyon
jól teszi, ha mindenféle rendőri irányú cselekede-
teiben igyekszik az egyszeri kancsal mészáros pél-
dáját követni, a ki sohasem oda nézett, a hova
ütött.

Ha a színészek sorai között oly sok fellegek-
ben járó nem volna, és ha a jobbak számára az
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élet nagy színpadáni sokszor életveszélyes szerep-
lésükért több babért és jutalmat biztosíthatnék,
mint mennyit a festett padokon talán könnyebben
arathatnak: megkisérleném őket a rendőri, kalan-
dokban gazdag pályára csábítani

A rendőri kellékekről terjedelmesebben és
sokat lehetne beszélni, azonban azt tenni e czikk
szűk tere nem engedvén, általánosságban csupán
a következőket említem még meg.

Óhajtandó volna, hogy nálunk is mint más
müveit országokban, rendőrtiszt képezdék szer-
veztessenek, azonban ezt nagyon sürgősnek nem
tartom, sőt kijelentem, miszerint azzal is nagyon
meg lennék elégedve, ha az általam ajánlt reformok
mielőbb teljesedésbe mennének! Nem tartom sür-
gősnek a képezdék nyitását azért, mert azt hiszem,
hogy oly államokban is, hol ilyenek vannak, mégis
az ottani jelesebb rendőrök, inkább velük született
jó ember-ismeretük, ügyes rendőrtiszt mellett töl-
tött gyakorlatuknak és szolgalmuk nagyobb el-
ösmerésbeui részesítésének, mini az elméletnek
köszönhetik o tulajdonukat

Elösmerem, hogy az elvetemült gonosztevők
némelyikének arczában van valami kimagyarázha-
tatlan ösmertető bélyeg; de azt bizonyosan az
érzéki gyönyörökbeni fetrengés, túlságos kicsa-
pongás és a bizonytalan jövő okozza

Elösmerem, hogy némely nemzetségek leszár-
mazásai, az elődök arczvonásaival sokszor azok
erényeit vagy bűneit is átöröklik; de e titok kul-
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csát a hű anyákban és a megszokásban vélém
feltalálni.

Ösmertem írót, kinek mindig oly savanyú
képe volt,mintha eczetet ivott volna; mégis azért
oly rózsaszínű életkedv ömlött el munkáin, hogy
azokból szerzőjére senki nem is gyanított volna.

Láttam színészt, ki arczának a mint akarta,
oly szemtelen és aljas indulatokat feltételező kife-
jezéseket tudott adni és a gonosztevőt úgy utá-
nozta, hogy az egyszerű néző megesküdött volna,
hogy testestől lelkestől az ördögé, pedig közelebbi
környezete által a legbecsületesebb jelleműnek
ösmertetett

Tudok olyan csendbiztost, ki egy fogadóban
barátjának, az ott jelen volt, de általa soha nem
látott egyéneket üzleteik szerint, a nélkül, hogy
azokkal társalgásba elegyedett volna, alig egy ne-
gyedórái figyelmezés után egyenkint úgy megne-
vezte, hogy az igazolásra előszólított pinczér má-
sodik Boskót vélt benne láthatni, holott biz az
nem volt egyéb, mint emberismerő, mit elmé-
leti tanulmányai alatt és után, az élet roppant
terjedelmű iskolájában, hol mint mondá, papot és
katonát, hivatalnokot és iparost, birtokost és pol-
gárt, kereskedőt és színészt, iparlovagot és be-
tyárt, s ezek közt gazdagot és szegényt, kényurat
és alázatos szolgát, szerelemféltő dühödt és a sze-
relemmel üzérkedőt, fösvényt és kártyást, szájhőst
és vakmerőt, káromkodót és álszentet stb. figye-
lemmel kísért — sajátított el.
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Mindezek a Lavater-féle arczismét előttem
kétségessé teszik, és bevallom, hogy azt oly asz-
talmozgatásféle ábrándnak tartom, mint a milyen
nálunk is húsz év előtt többeket gyönyörködte-
tett, és olyan csízióforma, a múlt, században di-
vatban volt olvasmánynak tekintem, mely alkal-
mas lehet ugyan arra, hogy valakiben más iránt
kételyeket támaszszon, de egyébre, minthogy tu-
dományos alapja nincs, nem való.

Tudomány szerintem az, melynek alapja, mint
a Sión hegye áll, vagy melynek alapja a kétszer
kettőn nyugszik.

Csekély nézetem szerint a hány ember csak
van, az mind gyarlónak születik, és elhiszem azt,
hogy valaki vaknak, puposhátunak, görvélyesnek*
butának születhetik; elhiszem, meit e titkok kul-
csát már Mózes kezünkbe adta, midőn azt mondja:
meglátogatom a szüléknek vétkét a fiákban és
leányokban harmad- és negyediziglen; de azt,
hogy gonosztevők születhessenek és hogy jelle-
mük bélyegét is ugyanakkor magukkal hozzák,
nemcsak nem hihetem, de ellenkezőleg azon meg-
győződésben vagyok, hogy valamint a mestersé-
gek, tudományok tudására tanulás és tapasztalás
által juthat el mindenki, úgy az emberek elromlá-
sát a látott, hallott, tapasztalt példák, a körülmé-
nyek, az alkalmak és a szokás eszközük.

De elhagyva e hálátlan és a rendőri szer-
vezetre szorosan nem tartozó tárgyat, — mely
feletti vita utoljára is a hiszem- és nem hiszem-
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mel végződnék, — elmondom inkább itt, folytatva
azt, hogy a képességhiány és hanyag rendőrtisz-
teket, miként lehet állomásaiktól elszalasztani?

Egyetlen rendőrtiszt feje sem lévén káptalan,
világos hogy némely dolgokat a közbiztonság és
magán egyének kárára, hoszszabb idő elteltével,
a rendőrtiszt is éppen úgy elfelejt, mint más em-
ber fia. Hogy tehát e miatt a közjó ne veszítsen,
a következő irodai munkát vezetni elkerülhetet-
len szükségesnek tartom, u. m.:

a) Vezessen igtató könyvet, abba vezetvén
a hozzá érkezett rendeleteket, leveleket és meg-
kereséseket.

b) Tartson levelezési jegyzőkönyvet, mely-
ben az általa bárminő hivatalos ügyben menesz-
tett levelek rövid kivonatát vezesse, megjegyez-
vén, hogy e két könyvet a rovatozás által egye-
síteni is lehet.

c) Szükséges, hogy a bejelentett vagy letar-
tott bűnösökről jegyzőkönyvet vezessen, mely a
bűnös nevét, lakhelyét, bejelentése vagy letartása
okát, hova kísérését, az általa talált bűnjelek és
azok mikénti biztosításának feljegyzését tartal-
mazza.

E könyv hű másolata havonkint és pedig
mindig a következő hó 4-ig a pandúrkapitány-
sághoz terjesztendő.

E jegyzőkönyv megyémben már szokásos
mintáját % alatt közlöm. (Lásd 108-ik lapon.)
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(1) Hogy a rendőrtisztek, a szolgált vidék
oly szükséges havonkinti beutazását el ne hanya-
golják s helyes ok nélkül másfelé talán személyes
élvezeteik előnyére drága idejüket ne veszteget-
hessék, szükségesnek tartom, hogy ellenőrizheté-
sük végett utazási naplót vigyenek, mit a táblás
jelentéssel együtt eredetiben be kell mutatniok.

Ennek utolsó rovatát az átutazott községek-
ben igazolásukra aláírathatnák, úgy de vannak
o’y vidékek, hol írni képes egyének nincsenek is,
vágj az ottani Írni tudó egyének kevesebb mű-
veltséggel bírók, hogy sem az ily ellenőrkodés a
rendőrtisztekre lealázó ne volna, azért elégnek
tartanám, ha igazolásukra minden községben
szálló-helyiségüket neveznék csak meg, vagy az
útjukban talált tisztviselők és más kifogástalan
egyénekre hivatkoznának

E napló mintáját %% alatt bemutatom. (Lásd
109-ik lapon.)

e) Némelyik csendbiztos, ha valamely elha-
nyagolt ügyért akár a hatóság, akár magán egyén
által feleletre vonatik, kivágja magát azzal, hogy
nem ért reá azt végrehajtani, hogy rábízta pan-
dúrjára az ügyet, de az még nem számolt be kül-
detése eredményéről, stb., pedig nincs egyéb baj
semmi, csak hogy számos teendői között elfele-
dett az iránt korán intézkedést tenni. — Hogy
ezen visszás állapot megszűnjék, szükségesnek tar-
tom „panasz könyv“ czím alatt egy jegyzőkönyv
vitelét, melybe a magán egyének szó- vagy írás-
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beli mindennemű panaszaik, ide számítva a köz
pandúrok elleni panaszokat is, — mely utóbbiakra
nézve az utolsó rovatba a biztosnak véleménye
s az erre keletkezett ítélet, is rendesen bejegy-
zendő, — vezetendők

Ennek mintáját 3 % alatt ide mellékelem:
(Lásd 110-ik lapon.)

f) Szükségesnek tartom egy „napi parancsok“
czím alatti j. k. vitelét, melyből kitűnjék, hogy
a pandúrok mely községek, puszták és gyanús
helyek látogatására éjjeli őrjáratra mikor voltak
utasítva? — Ezen könyvnek a pandúrok szolgá-
lati igazolásukra használt könyvvel, — mely min-
den községben láttamozandó, s melybe a túlsá-
gos elkésés oka bejegyeztetendő, — egyezni kell.
— Ha e könyv rendesen vezettetik, a pandúrok-
nak sem lehet okadatolás nélkül heverni — En-
nek mintáját 4 y. alatt közlöm. (Lásd 111 -ik lapon )

g) A rendőrtisztek a járásukban lakó min-
den gyanús embert személyesen kötelesek ismerni,
mind az által nagyon ajánlandó csupán a hivatali
utódok végett is. hogy a gyanús egyénekről,
betűrendben egy nyilvántartási jegyzék vezet-
tessék.

Óhajtandó volna, hogy a pandurkapitányok
által a közelebb s távolabb vidéki nagy gonosz-
tévők és a megyebeli minden bűnösök börtönbőli
kiszabadulásuk ideje havonkint a járási rendőr-
tiszteknek tudomására hozassanak.
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A gyanús egyéneknek e könyvben egyen-

kint külön lap lenne fentartandó, egy ily lap
mintáját 5 % alatt közlöm. (Lásd 112-ik lapon.)

h) Az alföldön kiváltképen szokásban van,
hogy a károsult jószágtulajdonosok a szomszédos
vidékekről a rendőrtiszteknél szoktak netalán bi-
tangságba kerlilt jószágaik iránt tudakozódni.
Hogy tehát az ily károsultakat a rendőrtiszt fel-
világosíthassa, helyesnek tartom, ha a rendőr-
tisztek a járásaikban talált gazdátlan vagy gya-
nús egyénektől igazoláshiány miatt lefoglalt jó-
szágok és más tárgyakról hű leírást vezetnek.

Szükségesnek látszanék még tolonczozási és
postakönyv, azonban gyakorlatból vagyok meg-
győződve, hogy ezeket n minden pandúrnál levő
szolgálati könyvvel jól lehet pótolni, mert abba
akár a továbbítandó rabnak, akár a postán, vagy
községek útján küldendő leveleknek átvételét
akárki bejegyezhet

Az előszámlált irodai munkán kívül a járási
rendőrtisztek kötelességei még a következők:

aa) Az állam belbékéje és egyes polgárok
élet-, vagyonbiztonsága, szóval a kozcsend, rend
és nyugalom felett őrködni.

Hogy ez kellően teljesítethessék, kötelességük
szolgálati területüket, kivéve azon okadatolt esetet,
midőn szolgálatukat egy veszélyezettebb vidék ér-
deke igénylené, minden hónapban legalább egy-
szer az alárendelt közegek egy részével tapaszta-
latok szerzése, továbbá a magukban külön is czir-
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káló pandúrok viseletéről meggyőződést szerzendő
és az előfordulandó bűnügyek nyomozása végett,
személyesen beutazni.

bb) Kötelességük az alárendelt közegeket,
figyelemmel lévén azoknak betegségi vagy családi
körülményeikre, őrjárati vagy más szolgálatban
egymást felváltva, és eshetőségekre a székhelyen
két három pandúrt felhagyva, akként elrendelni,
hogy midőn a közbiztonság rendes állapotában
van a pandúrok ¼-e, tisztálkodás és pihenés vé-
gett tűzhelyére térhessen.

cc) Rablóbandák, veszélyes gonosztevők üldö-
zésénél vagy zendülés esetén, ha kell, egész csa-
patostól kötelesek pandúrjaikat személyesen ve-
zérelni, úgy iparkodván eljárni, hogy kivált ár-
tatlan ember élete kiméivé, mégis azért a czél
elérve legyen.

dd) Kötelességük az alárendelt pandúrság
fegyverzete, ruházata, lőszer, nyeregkészlet stb.
felett, hogy azoknak az illetők gondjukat viseljék,
s ha hibáznak, kellőleg kijavíttassanak, felügye-
lettel lenni.

ee) Kötelességük a legénység által véletlenül
tett útjaikban maguk és lovaik élelmezésére a
községek elöljáróinál hátrahagyott tartozásokat
kiegyenlíteni.

Nagyon előnyös volna azon néhol divatozó
jó szokást általánosan behozni, hogy a lovas pan-
dúrok részére az illető községi elöljárók, utólagos
megtérítés mellett szénát és zabot tartanának.
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ff) Tűzi és vízi szerencsétlenségeknél kötele-
sek alárendelt közegeikkel együtt a helyszínére
sietni éa ott a rend fentartásában az elöljárókat
segíteni

Tűzvész idején nagyon ajánlom, hogy a vész
elől kihordott holmik őrizetére, ha rendőrség van
jelen, annak nélkülözhető tagja, vagy a községi
elöljáróság valamely tagja állíttassék.

gg) Kötelességük mindazon rendőri ügyekre
felügyelni és felügyeltétől, melyek az elöljárók
teendőiként elősoroztattak.

hh) Kötelességük felsőbb rendeletre vagy meg-
keresésre, de mindig az illető rendelkező vagy
megkereső fél felelősségére karhatalmat kiszolgál-
tatui, vagy azt személyesen vezetni, motozást tenni
vagy tétetni, továbbá községi, egyházi államadó,
közmunkaváltságért zálogolást tétetni, úgy azon-
ban, hogy e dolgok teljesítésénél mindig hiteles
egyének legyenek jelen, és teendőjük csupán annyi,
hogy ezen személyek oltalmazva legyenek.

ii) Kötelességük a szolgálati területen vagy
a megyében ahhoz 2—4 mértföld területben eső
országos vásárok alkalmával, a honabeli vásárosok
biztonsága végett, és a területéről oda ment tol-
vajok felett őrködendő, elegendő őrséggel meg-
jelenni, vagy a körülmények szerint őrjáratot
küldeni.

kk) Kötelességük a közpénztárakra, postákra,
távírdákra, vasúti átjárókra, állomásokra felügyel-
tetni.
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11) Kötelességük a hozzájok továbbítás végett
érkezett rabok kellő őriztetése és továbbításáról
gondoskodni.

mm) Kötelességük a veszélyesebb és gyanu-
sabb helyeken az éjenkinti őrjáratokat személye-
sen vezetni.

nn) Tisztújítások, követválasztások, újonczál-
lítás, vagy bárminemű népcsoportosulás eseteinél
a rend fentartására ügyelni és ügyeltetni.

oo) A rendőrt bármelyik elöljáró vagy tiszt-
viselő bárminemű visszaélésért bejelenthetvén, kö-
telességük a rendőröknek is saját elöljáróik utján
a netalán tapasztalt visszaéléseket bejelenteni stb.

Ha a fent elősorolt irodai munkákat, bűnügyi
jelentéseket, tudakoló, választ adó levelezéseket s
ezekhez az itt féligmeddig elősorolt kötelessége-
ket bárki is részrehajlatlanul megtekinti, be fogja
látni, miszerint ha azt kívánja az állam, hogy a
rendőrségnél rend és pontosság legyen, akkor min-
den egyes, kivált nagyobb területen működő csa-
pathoz két gyakorlott és megbízható tiszt szüksé-
geltetik, mi ha nem úgy lenne, biztosítok minden-
kit, hogy még a legjobb akaratú rendőrtiszt sem
képes azokat úgy végezni, mintáz kívánatos volna,
a gyengébbeknél pedig annyi hiány lesz, a mennyit
csak magyar ember eltűrhet.

E) A járási rendőrséget kiegészítik a pan-
dúrok.

A pandúrok számát a szolgálati terület és
népességhez akként óhajtanám megállapíttatni,
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hogy körülbelül minden □ mértföldre, vagy két-
ezer lélekre egy essék.

A megyék- és kerületekben a rendőrség te-
vékenységét leginkább a gonosztevők távol vi-
déki összeköttetései gátolják, a fő és nagyobb
városokban pedig, hol a nyilvános és titkos bűn-
tanyák, korcsmák, s ezekben a mindennemű or-
gazdák, tolvajok, hamis kártyások, zsebmetszők
és mindenféle gonosztevők megszámlálhatatlan
fajtái, ide számítva a kitanult iparlovagokat és
csavargókat, a közbiztonságot aránytalanul na-
gyobb mérvben háboríthatják, továbbá hol a
vasúti állomások, nyilvános mulatóhelyek, fürdők,
közintézeteknól és utczákon, kivált nagy vásárok
idején a tolongásokból eredhető veszélyek gát-
lására és a jó rend fentartására számosabb tagú
rendőrség kívántatik, a közrendőrség száma a
körülmények és a tapasztalt szükséghez képest
lészen megállapítandó.

A nagyobb számú és pedig a tíznél nem
kevesebb számú rendőrcsapathoz s ezentúl min-
den tizhez „főpaudur“ czim alatt egy altisztet
óhajtanék, ki csekélyebb ügyekben, p. o. korcs-
mái verekedések széto6zlatásánál, vagy őrjárat és
executiókra küldendő csapatok vezényletével fog-
lalkoznék és ezenkívül a pandúrok közti fegye-
lem és rend fentartásában lenne segítségül.

Tapasztaltam, hogy midőn némelyik pandúr-
tiszt állomásába lép, teendőinek gyakorlati
részét éppen nem tudja, és azt a vidék kárára
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vagy soha, vagy sok botlások után évek alatt
sajátítja el.

Ez így nem jól van, s miután rendőri ké-
pezdéink nincsenek, de ha volnának, akkor is
szükségesnek látnám, hogy a rendőri pályára
törekvők gyakorlatilag sajátítsanak el annyit,
mennyivel aztán állomásba lépésüket megkezd-
hessék.

Ilyen elegendő képzettséggel bíró ifjakat
óhajtanék a jelesebb rendőrtisztek mellé a na-
gyobb csapatokba gyakornok czím alatt alkal-
mazni, kik közpandúri fizetésen s hason szolgá-
latokat, de egyúttal az irodai munkákat is tévéi
foglalkoznának.

A pandúrok és hajdúk önkéntesen ajánlko-
zott megyebeli, a mennyire lehet, katonaviselt,
azaz a fegyverekkeli bánásban, s ha kell, a lo-
vaglásban is jártas, izmos, ép testű, a vidék go-
nosztevőit, azoknak közel és távol vidéki czim-
boráit, tartózkodási helyét, a tivornyák és bűn-
barlangokat, a helyviszonyokat ismerő becsületes
és nyílt pályázat utján jelentkezett egyénekből
a parancsnokoló rendőrtisztek altul válogatandók,
úgy azonban, hogy (elvételük, valamint elbocsáj-
tásuk is, a megyei kapitánynak a szolgálati és
fegyelmi rendszabályok értelmébe, s helybenha-
gyásától tétessék függővé.

Az említett tulajdonokon kívül, — miután
tapasztaltam, hogy a nagy erővel a bátorság s
e két tulajdonok bármelyikével a kémkedésrei



119

hajlam nem mindig van kapcsolatban, pedig e
tulajdonok összeségére minden pandúr-csapatban
szükség van, — ajánlom, hogy a csapatok alakí-
tásánál e tulajdonok személyesbítőire kellő tekintet
fordíttassék.

A Mózes-vallású polgártársak egynémely tag-
jában a legszebb rendőri tehetségeket tapasztal-
tam, de hasznosnak tartom e pályára az ügyes
széptevőket is.

A lovas-pandúrságra nézve azt a panaszt is
hallottam említtetni, hogy azok némely vidékeken
szolgálat-képtelen macska-lovakkal látják el ma-
gukat. — Vidékünkön, hol a lovas-pandúrnak
fegyverzet, nyeregkészlet s ruházaton kívül 300
forint évi fizetése van, e tekintetben alig lehet
panasz, mert itt a lovak, némelyik ezredbeli lo-
vakkal versenyezhetnek, sőt néha jobbak is.

Igaz, miként tudok reá példát, hogy köz-
pandúrnak egyetlen évben két lova is megdög-
lött, és már nekem is eddigelé nyolcz darab lo-
vam esett el, mind az által ismerve a pandúrt és
terhes szolgálatát, — mely közben a másét még
inkább nem kímélné, — az ország előre látható
kárára nem óhajtóm, hogy a pandúrok részére
szolgálati lovak adassanak.

Hogy azonban mégis az önhibájuk nélkül
károsult pandúrok, közszolgálat közben eldöglött
lovaikért némileg kártalaníttassanak, — de inge-
rük se legyen a kevésbé jó lovat elveszíteni, —
igazságosnak látnám, hogy mind azon esetben,
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midőn az önhiba nélküli ló dögeset kellőleg be-
bizonyíttatik, a megye, a káros pandúrnak 50
forint kárpótlást adjon, de más részről a pa-
rancsnokok felelőssége mellett mindenik köte-
lezve legyen, hogy szolgélatképes, tehát minden
esetro mértékes lovat tartson.

Általában a pandúrokra nézve régi tapasz-
talatom folytán azon véleményben vagyok, mi-
szerint azokat, — nehogy a dorbézolásra, kor-
helységre alkalmuk legyen,— lehetőleg folytono-
san szolgálatban kell tartani, mert a pandúr olyan
mint a varrótű, vagy a hegedű, melyeket mennél
többet használnak, annál jobbak.

2. A z ösztön- és nyugdíjakról.
A titkos rendőrség szervezése ellen tett meg-

jegyzéseim bevégzésével ígéretet tettem, hogy
ahhoz még egyszer visszatérek, továbbá, ígértem,
hogy miután magam is tapasztalatból tudom, mi-
szerint a rendőrség besúgók nélkül kevésre me-
het, oly közvetítőt fogok e czélból ajánlani, hogy
az bár nem kémrendszer lesz, mégis azért az a
rendőrséget úgy elősegítendi, hogy a miatt sem
a minisztérium nem fog interpelláltatni, sem sen-
kinek senkiben nem leend joga kételkedni és a
miatt a rendőrség sem fog megvetésben részesülni.

A kik tőlem valami nagyszerű, czifra vagy
csattanóé felfedezést vártak, azok nagyon meg
fognak csalatkozni, mert ajánlatom nagyon is egy-
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szerű és nem más mint a már 1868-ban is emlí-
tett ösztöndíjak.

Az ösztöndíjak az előkerített lopott tárgyak
értékéhez, és pedig a nagyobb káreseteknél a tu-
lajdonosok rovására, a kipuhatolt bűnök nagysá-
gához képest, előre megállapítandók lennének és
azokat a törvényszék ítélete után mindjárt, az
eredményi felmutató rendőrök kapnák, — p. o.
egy lopott ló és tolvaj kézrekerítéseért 10 frt, egy
ismeretlen orgyilkos felfedezése és elfogásáért
100 frt, a hon elleni vétkes társulat felfedezéséért,
a bűn nagyságához képest, stb. stb.

Így a jutalmat mindig a rendőr kapná, és
az országnak az ő tudósítójával semmi köze nem
volna, — ha azonban tudósítóját megcsalná, azért
a fegyelmi rendszabályok értelmében lenne bün-
tetendő.

Igazságosnak látom az ösztöndíjakat azért
is, mert míg egyik rendőr, — kinek pedig az ál-
lam több hasznát veszi, mint más tíznek, — szor-
galmasan működik, — a másik semmit tévéséért
is hasonló díjjal van fizetve, holott emez már
csupán azért is inkább jutalmazandó volna, mert
haragosokat gyűjtvén, élete még szolgálata bevég-
zése után is fenyegetve leend.

Nehogy pedig a rendőrség önnön maga ösz-
tönözze a gonosztevőket arra, hogy lopjanak
ugyan, de a lopott tárgyakat, hogy jutalmat kap-
hassanak, az ő tudomásukkal helyezték el, a ju-
talmat csak azon esetben vélem kiadandónak,
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ha egyúttal a tolvaj is felfedeztetik, vagy kézre
is keríttetik.

A mely vidéken több bűnmerényletek tör-
ténnek, ott, könnyebb dolog a rendőrségnek a
sok eset közül nehánynak nyomára jönni, de a
hol vagy nagyon kevés mérvben történnek bűn-
esetek, vagy netalán a rendőrség odaadó szor-
galma, a gyanús emberek folytonos figyelemben
tartása miatt éppen semmi nagyobbszarü bűnös
merénylet nem fordulna elő, ott a rendőrség az
ösztöndíj által éppen nem lenne jutalmazva, sőt
kedvetlenséget szülne az, pedig a társadalom czél
jának az utóbbiak még jobban megfelelnének,
mint amazok. — Hogy tehát e miatt sem legyen
hiba, sőt hogy a rendőrség országszerte igyekez-
zék szép hivatásának tőlük kitelhetőleg megfe-
lelni, óhajtandó volna, hogy a kormány ország-
szerte vagy megyénkint jutalom díjakat tűzne ki
azirn rendőrcsapatok számára, kiknek kerületé-
be a lélekszám és területhez aránylag legkeve-
sebb bűneset történnek, s a mi netán történt,
annak is legalább 4/5-ét felderítették.

A ló és agárversenyekre már rég idő óla
Írunk ösztöndíjakat, a jó gazdák és iparosok
buzdítására is tétettek intézkedések, és azt hi-
szem, hogy az ösztöndíj, a rendőrség közönyös-
ségén  is nagyban segítene

A kik a titkos rendőrség vagy kemrendszerbe
szerelmesek, az ösztöndíjakről, mint közvetítőről
s a kémrendszernek talán elnézhetőbb helyette-
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sítőjéről, azoknak kedvéért írtam, azonban kije-
lentem, hogy én e közvetítőben sem nagyon gyö-
nyörködném, csak is mint szükséges roszat ajánl-
ván azt,

Az ösztöndíjnál több jó eredményt várnék a
nyugdíjazástól, mit már a volt ideiglenes kormány
akként ígért meg, hogy mind azon pandurtisztek
és közpandurok, kik odaadó hasznos szolgálatuk
vagy gonosztevők bo zuja miatt szolgálatképtele-
nek lesznek, az ország nem csak maguk, de öz-
vegyeikről, kiskora árváikról is gondoskodand.

Kormányunk és törvényhozásunk működése
megkezdése óta folytonosan elfoglalva van, de
szent bitem az, hogy a haza belnyugalma szivü-
kön fekszik, s midőn annak lehető biztosításáról
intézkednek, egyúttal a közbiztonság őrei iránt
gondoskodni sem feledkeznek meg.

Igénytelen nézetem e tárgy iránt következő:
Hogy a pandúrok, kik annál hasznosabb szol-

gálatot tehetnek, mennél régebben szolgálnak,
szolgálatukat szenvedéllyel, kitartólag és hűsé-
gesen teljesítsék, óhajtanám őket, tíz évi becsüle-
tes szolgálatuk után évenkint 50 frt. fizetéspótlék-
kal jutalmazni, húsz év után pedig (mire kevés
eset lehetne), 100 írttal. Ha pedig szolgálatuk köz-
ben, a felsőbbjei és orvosi vélemény szerint is oda-
adó több évi szorgalmas viseletűk vagy gonosz-
tevők boszúja miatt szolgálat- és munkaképtele-
nek lettek, holtig félfizetéssel óhajtanám őket
ellátni; és azon esetre, ha a fentebbi okok miatt
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életüket is elveszítenék, hátramaradt özvegyeik
és kiskorú árváik húznák a félfizetést.

Hogy pedig a nyugdíjazások az államnak nagy
terhére ne legyenek, a rendőrtiszteket, kik még
könnyebb szolgálatot tenni képesek, de már ter-
hes szolgálatra alkalmatlanok, tehetségeik szerint
vagy mint vizsgáló bírákat, vagy mint börtönfel-
ügyelőket, és a közpandúrokat mint börtönőröket
vélném alkalmazandóknak,— és így holtig együtt
lennének azokkal, kikkel egész életükben czi-
vódtak.

3. A  ruházatról
Egy régi latin közmondás azt mondja: „ves-

tis non facit monachum.“ E közmondásnak any-
nyiban ma is igaza van, mennyiben öltözzék is
bár valaki bíborba, bársonyba, azért az, ha mű-
veletlen volt, szép ruhájában is ugyanaz marad;
azonban azon tapasztalat, miszerint az idétlen öl-
tözékü ember iránt ellenszenvet, ellenben az íz-
léses vagy formás ruhájú ember iránt mindenki
nagyobb figyelmet szokott mutatni: a magyar köz-
mondásnak ad igazat, mely azt mondja, „a ruha
tisztesség.“

Az egykori elítélt rendszer alatt is a hivatal-
nokok elleni gyűlöletnek az idegenek iránti ellen-
szenv volt ugyan főoka, de azt a nagyban hasz-
nált parapli és czilinder is nem kis mértékben
segítették elő.

Hogy a pandúrok nemzeties öltönyben kü-



125

lönb embereknek, s egyénenként egy-egy fejjel
magasabbaknak érzik magukat, mintha cserepár
mondúrba volnának bújtatva, azt feleslegesnek
tartom magyarázni, és osztom azon véleményt,
hogy a nép is respectálja az egyenruhák

Hogy a nép az egyenruha iránt mennyire elő-
zékeny, bizonyítsa a következő egyszerű eset:

Egy pandúrom szülőföldjén otthon időzött,
midőn éppen a korcsmában verekedés volt készü-
lőben, miről értesülvén, oda ment, és a garázdál-
kodókat szétosztásra felszólította, de azok nem
engedelmeskedtek, azt mondván: kend csak olyan
paraszt, mint mi, s így kutyának parancsol. — Ek-
kor pandúrom haza ment és megyei ruháját hir-
telen felöltvén, visszatérve, mondá: látni akarom,
a ki azt mondja, hogy paraszt vagyok, és nem en-
gedelmeskedik? Mire azt mondták az atyafiak, no
már most látjuk a pandúrt, és haza megyünk. —
És szép csendesen haza mentek.

Némely megyében a pandúrok saját ruhájuk-
ban járva, teszik a szolgálatot, és egy ily helyen
nagyon különösnek tűnt fel előttem midőn első-
ben láttam egy pandúrt, ki bő gatyaszára mellé
kötve viselte kardját.

Nem mondom én azt, hogy a pandúrok va-
lami stiglinczforma öltöny által legyenek megkü-
lönböztetve a többi polgároktól, csak azt óhajtom,
hogy megkülönböztetve és így felismerhetők le-
gyenek, mert ekkor a netán ellenszegülő nem
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mondhatja s mentheti magát azzal, hogy benne
a törvény emberét fel nem ösmerte.

Hogy a ruha, és pedig kiválólag a felső ruha
viselés a pandúroknál mennyire lényeges dolog,
azt bátor leszek a száraz rendőri dolgok hosszas
közlése miatt unalmassá lett olvasóm kedvéért
egy éppen velem történt példával illustrálva bizo-
nyítani:

Néhány éve szolgálati területemre más vidéki
fetryv r. s betyárok érkeztek, de a kiknek érkez-
tet. minthogy rósz helyen tudakozódtak egy pár
pénzesnek hitt, területemen lakó egyén körülmé-
nyei iránt, jókor, azaz szándékolt rósz tettük vég-
rehajtása előtt, megtudván, a bemondott helyiség
és kői ülte eső tanyákra, keresésük végett, minden
kéznél levő pandúrommal kimentem, kimenésem
előtt azonban a körülbelül eső községek elöljá-
róihoz írtam, felkér. én őket, hogyha netán a csa-
vargók iránt értesülnének, hozzám lakhelyemre
rögtön tudósítást küldjenek

Reggeltől estig eredménytelenül nyomozód-
ván, estenden, többi pandúrjaimat elhagyva, egy
pandúrommal haza tértem, megtudandó azt, ha
vájjon érkezett-e valahonnan tudósításom, és azért,
hogy hű pandúrjaim érkeztek volna be, azokat is
üldözésre rendeljem.

Pandúrom egy sem érkezett be, de érkezett
Sz. M. községből egy levelem, mely arról tudósí-
től t. hogy a múlt éjszaka egyik ottani tanyásnál
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négy idegen fegyveres ember volt, kik élelmi sze-
reket véve magukhoz, eltávoztak.

E hozzám két órányira eső községbe, fáradt
lovainkat honn hagyva, — más, parasztszekérbe
fogott lovakkal tüstént azért mentem ki, hogy a
tanyástól a zsiványok személyleírását s távozásuk
irányát megtudhassam.

E nyomozódásomat már bevégeztem és arról
értesülvén, hogy a betyárok körülbelül lakóhelyem
felé irányulva távoztak el, rögtön visszaindultam.

Bujkáló holdvilágos idő volt, s a hold világá-
nál mindjárt a falu végén láttunk egy az utón
előttünk gyalog haladó embert, ki szürke gubá-
ban volt, és a guba alsó részéből egy hosszucsövü
lőfegyver végét véltem csillámlani, miért is pan-
dúromnak lassú hajtást parancsolva, közeliténk
meg az utast, ilyenforma párbeszéd keletkezvén
közöttünk:

Én. Honnan, meddig atyafi? Jó estét!
Idegen. F. Gy. felé megyek. — Adjon isten.
Én. Elhagyta kend az utat, mert a Gy. felé

vezető út az elhagyott falu közepén jobbra ma-
radt el.

Id. No hát majd másfelé megyek az orrom
után, érti kend? mi gondja rá?

Én. Az orra nem mindig viszi az embert jó
helyre, s azért mondtam kendnek, hogyha Gy . .  . ra
akar menni, menjen vissza.

Id. Mit papol kend annyit, jobb lesz, ha helyet
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adnak, — s ezt mondva első lőcsünket megkapta
és szekerünkre pandúrom mellé felkuporodott.

Kevés ideig minden társalgás megszűnt és
pandúrom, ki már verekedhetnék volt, már majd
elárulta magát, midőn mondám neki: „jobban is
hajthatna kend ebben a hidegben.“ A pandúr régi
emberem lévén, elértett és tovább hajtott, én pe-
dig kurta pipám újra tömésével foglalkozva, mo-
toztam, mit vendégünk midőn észre vett, a vállán
keresztül nyújtott zacskójából kínált meg, azt
mondván: „ez a madárlátta dohány sem kutya
ám, kóstolja kend!“ — E szóra újra megkezdődött
a beszélgetés s a taplótűznél történt rágyújtás után
következőleg folyt:

Én. Mit dicséri kend ezt a birkafürösztőt?
hiszen ez valóságos t . . .  i dohány.

Id. Biz a nem a.
Én. Biz az a, hisz én is tudom tán a mit tu-

dok, s jobban ösmerem e dohány izét, mint kend
az apját.

Id. Miatyánk úgyse, nem oda való.
Én. Ugyan hova való volna hát?
Id. Már csak megmondom, hogy Sz. megyei.
Én. Hát volt kend valaha Sz. megyében? hi-

szen messze van az ide?
Id. Voltam ám, — bár ne lettem volna.
Én. Hát mikor hozta kend ezt a dohányt?

már csakugyan érzek rajta valami idegen szagot.
Id. Mikor? hát a múlt héten.
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Én. Mikor otthon van kend, hol van akkor
kend?

Id. Azt magam is szeretném tudni.
Én. Így hát bujdosó kend?
Id. Mit tagadjam, hiszen látom, hogy kendtek

is olyan magamfajta emberek.
Én. Igaza lehet kendnek, csakhogy nem egé-

szen, mert mi még bujdosók éppen nem vagyunk,
sőt ha kend is úgy akarja, kendet is elláthatjuk
szállással. — De hát mióta eszi kend a szegény le-
gény kenyerét?

Id. Már jó ideje.
Én. Tudom, hogy nagy oka lehetett kendnek,

a miért bujdosóvá lett ?
Id. Nagy is, nem is.
Én. Nem mondhatná meg kend az okát?
Id. Meg biz azt, mert az mindössze is annyi,

hogy egy ködmönt ütöttem a földhöz, a ködmön-
ben pedig egy zsidó volt, és a földhöz vágás
után sem a ködmön, sem a zsidó nem kelt fel,
sőt a földön maradt az én gazdám is, mert a
zsidó az én gazdám volt, ki engem annyit bo-
szantott, hogy végre azt tettem vele, a mit tettem.

Én. Hát aztán igy egyedül jár kend?
Id. Mikor hogy, — most éppen magamban

vagyok, mert kissé bekapván, czimboráimtól el-
maradtam, de majd feltalálom én őket.

Én. így hát tudja kend már itt az utat és
ismerőse is van kendteknek ?

Id. Jártam már itt, de nékem azért itt isme-
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rősöm nincsen, hanem az egyik czimborám az
a... i korcsmárossal együtt volt rab V.........on,
és ők ismerik egymást.

Lehet, hogy több szószaporítás is volt köz-
tünk, azonban vettem észre, hogy vendégem
már utolja felé midőn józanod ott, nagyon gyéren
bánt a felelettel, én is tehát nehogy gyanút kelt-
sek benne az egymás utáni kérdésekkel, szinte
sajnálva bántam a szavakkal, mintha csupán idő-
töltés volt volna czélom.

Szépen eltelt igy az idő, s egyszer csak azon
vettük magunkat észre, hogy az útban eső P.
községbe értünk, hol'is az adott titkos jelre, a
község háza előtt megállván, mintha pandúrom-
mal előre összebeszéltünk volna, vendégünket le-
fegyverezve egyszerre és oly hirtelen hengeri-
tettük a hóba, hogy midőn juhászbundáink ró-
lunk lecsúszván, bennünket, maga körül, pauduri
ruháinkban megpillantott, meglepetésében csupán
annyit tudott mondani: „no iszen még így se
jártam soha“.

Kevés mondani valóm van még e történet-
hez, nevezetesen csak az, hogy pórias juhász-
bundánk juttatott azon szerencsés helyzetbe, hogy
e veszélyes és az említetten kívül más lőfegy-
verrel is ellátott kalandort szép módjával elfog-
hassuk s tőle önkéntes vallomást vévén, veszé-
lyessé válhatott bundájától szolgálati területemet
addig menthessem meg, míg miattuk nagy baja
senkinek nem volt.
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Biharmegyében kapnak a pandúrok egy szürke
posztó huszárkát, és ebben állják ki a legtikkasz-
tóbb forróság után a legkeményebb hideget. —
Ez is jó, de talán mégis czélszerűbb volna, ha
a zivataroknak inkább útjában eső pandúrok is,
a falak közt lakó megyei hajdúkkal egyenlően
mentét is kapnának?

Kap ezen kívül a pandúr egy idegen sza-
bású szinte szürke posztó, de kívül félig bőrös
nadrágot. — Ez a nadrág különben jó volna, csu-
pán az a baja van

a) hogy a kánikulai hőségben, a pandúrok
egy része, csupán azon káromkodás miatt kárho-
zik él, melyet a nadrágja által okozott melegben
akaratlanul mond;

b) mert a nagy melegben e nadrág miatt
egynémelyik pandúr lába vagy kipállik, vagy
persenéseket kap, és ez okból 8—10 napig lo-
vaglásra alkalmatlanná tétetik;

c) hibája még e nadrágnak az, hogy ha nem
nyúlós talpalója felpitykéztetik, akkor a nyereg-
ben csak állani, de ülni nem lehet, mert az ülés-
ben a feszült térdek úgy elzsibbadnak, hogy mi-
kor az ülő leszáll, csak tántorog, és az is baj,
ha a talpalló fel nem pitykéztetik, mert akkor
kivált sebes lovaglásban a szára felgyűrődik és
veszélyes törést okoz;

d) az is hibája e nadrágnak, hogy a pandúr
városi kövezeten csak ritkán, többnyire pedig fa-
lukon és pusztákon tartózkodván, az év három
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szakában, u. m őszön, télen és tavaszon, a
nadrágnak földet érő szára sáros időben akár
lóháton, akár gyalog használva, sáros és lucskos
szokott lenni, és minthogy pandúrjaink, szolgálat
közben mindig ruhástól alusznak, nincs idejük
mint a katonának és kedvük sincs hozzá, hogy
e ruhájukat, — mely pár percz múlva újra sáros
lesz, — tisztogassák;

e) hibája végre e nadrágnak az, mert azt
sem a pandúr, sem a nép nem szereti és a nép
kivált az újoncz pandúrt, miatta gúnyolni szokta.

Azonban segítni szoktak e bajokon élelmes
pandúrjaink, mert mikor a nadrágjuk fél viseltes,
akkor abból, — a szár alsó részének kivágása
és így csizmába húzhatóvá idomítása által, —
magyar nadrágot alakítanak.

A megye ezen bőrös nadrágokért annyit fizet,
hogy egynek árából egy nyári és egy téli magyar
nadrág ára fedezhető lenne, és én bátor vagyok
annak megpróbálását ajánlani.

A felső öltönyökre nézve azon nézetben va-
gyok, hogy miután igen sokszor jő a pandúr oly
helyzetbe, hogy megyei ruháját eltakarni s ez által
magát felismerhetetlenné tenni hasznos volna, —
de azt mindenütt tenni módjában nincsen, — a
felöltönyök, vidékenkint, az ott leginkább viselni
szokott felöltönyökhöz hasonlítsanak, s ne'legye-
nek olyanok mint p. o. a mi pandúrjaink kimond-
hatatlan színá szűrjei, milyeneket itt e vidéken
senki nem viselvén, abban a szemes betyár szinte
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csak úgy felismerheti a pandúrt, mint hajdan a
zsandárt.

A mi egyébiránt a pandúr-ruháknak szürke
színét illeti, azt, — kivéve a felöltönyt, — nagyon
czélirányosnak, jól választottnak tartom s e szint
általában felvenni ajánlom.

4. A  rendőrtisztek választassanak-e vagy ki-
neveztessenek?

A közeli időkben keserű viták folytak a más
hivatali pályák választás vagy kinevezés általi
betöltése iránt. — Csekély nézetem szerint úgy
egyik mint a másik alkalmazásnak bőven meg
vannak a maguk fény- és árny-oldalaik, miért is
ezeket itt e tárgynál újra vita tárgyává tenni
nem óhajtva kijelentem, miszerint, itt e kérdést
csupán a rendőrtisztekre értve, én a rendőrtisztek
kinevezését óhajtom, e nézetemet következő
érvekkel indokolván:

a) A rendőrtisztek más alkotmányos és bár-
mily kormányformájú államban is, mindenütt ki-
nevezés által állíttatnak elő.

b) Hazánkban a belbéke felett őrködni a fő-
ispánok kormányzata alatt alakult megyék vol-
tak s vannak hivatva és ősi szokásaink szerint
egy-két terület kivételével máig, mindig a főispáni
méltóság jogai közzé tartozott, hogy kis statusá-
ban a megyében a rendőrcsapatokat szervezze.

Az egyéni privilégiumok kora lejárt, úgy de
a főispán, mint a felelős kormány képviselője nem
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magán egyén, és e jogot sem nem a kormány,
sem nőm az egyes egyének jogai kedvéért, sem
nem azért, mert jog volt, pártolom, hanem a
közjó előmozdítása végett azért védem, mert azon
meggyőződésben vagyok, miszerint ha választás
éa pedig három évenkinti választással töltetnének
be a rendőrtiszti állomások, ez esetben tagad-
hatatlanul elhanyagolt rendőri ügyeinkben soha
sem haladhatnánk előre.

A választás pártolói azt mondhatják, hogy
ha netalán roszul ütne is ki választásuk, azon
három év múltával és pedig a roszul választott
egyén kihagyásával, könnyen segíthetnek.

Más hivatali pályákra nézve ez igaz lehet,
de mint fentebb is kimutatni megkisértettem, egy
rósz rendőrtiszt alkalmazása úgy egyesekre, mint
a közbiztonságra nézve helyre hozhatatlan káro-
kat okozván, ezt, más hivatalbeli hasonlókkal pár-
huzamba sem lehet tenni, és legyen bár a válasz-
tott rendőrtiszt a legbecsületesebb jellemű is,
azért a legtöbb esetben, — miután nincs bizto-
sítva újra történendő megválasztása iránt, —
már szolgálata utolsó felében tanácsosbnak tartja
még azon egyének iránt is elnézéssel lenni, ki-
térőleg bánni, kik mint veszélyes gonosztevők
folytonos felügyelet alatt volnának tartandók,
pedig szolgálata első fele része csupán arra is
alig elegendő, hogy pályája gyakorlati részébe
beokuljon és a területén lakókat kellőleg tanul-
mányozhassa.
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A rendőrségnél nem kortesek, szájhősök

vagy bábokra, hanem ellenkezőleg szigora és
minden befolyástól ment férfiakra van szükség,
és a ki viszonyainkat jól ismeri, jót állana-e azért,
hogy éppen a függetlenségüket megőrizni töre-
kedett rendőrtisztek, — kik ha valamely kortes-
főnek tengeri töréskor 2—3 pandúrt a közügytől
elvonni nem akarva ki nem kölcsönöztek, vagy
ha tiszt és követválasztáskor magukat úgy le
nem alacsonyították, mint az tőlük megkívánta-
tott volna, — nem inkább kimaradnának-e állo-
másaikból mint amazok? Más pályát tekintve ez
sem nagy baj, mert Magyarországban egy szor-
galmas és képezett becsületes ember, ha egy pá-
lyán önhibája nélkül megbuknék is, talál foglal-
kozást, és ezt egy pályáját betölteni tudott rendőr-
tiszt is kevés készültség után szinte találna, de
ha hivatalát igazán betöltötte, számolhat az ül-
dözött gonosztevők gúnyolása, boszantásán kívül
még boszúra is.

A Csepy Pál bajtársam kinevezési ajánlatát
elméletben igen szépnek találom, de azért e köz-
vetítőt nem pártolhatom, mert a megyei bizott-
mány ajánlata, eddigi tapasztalatom szerint, csu-
pán az uralkodó párt ajánlata lóvén, — ott hol
a pártszenvedély, a rendőrtisztekben is nem any-
nyira a képességet mint a párt érdekei elősegí-
tését tekinthetné, — ez ajánlat egyértelmű lenne
a választással.

A kinevezést pártolom tehát, mit, ezentúlra
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is a minden pártokon felülálló főispán vagy annak
ajánlatára a felelős kormány akként gyakoroljon,
hogy ezentúlra csak oly egyének neveztessenek
ki rendőrtisztekül, kik a megyei vagy városi kép-
viselő-testület e czélra kiküldött bizottsága előtt
rendőri képességükről jó eredményű vizsgát tettek

Pártolom végre a rendőrtisztek kinevezését
azért, mert igy ez által ez is a magukat folytono-
san jól viseltekre nézve állandó pályává válván,
e pályára is több tehetséges egyének vállalkozná-
nak, és a felsőbb állomásrai remény ösztönt nyúj-
tana kitartó, hűséges szolgálatra; míg ellenkező-
leg, ha t. i. ez állomások választás által töltetnének
be, továbbra is arra lenne az országnak kilátásaj

hogy kevés tehetséges egyén adja és képezi magát
oly hálátlan, de életveszélyes pályára, mely legjobb
viselete mellett is csak három évig biztosítaná
mindennapi kenyerét.

Hogy pedig a rendőrtisztek a megyékben
bármi tekintetben is visszaélők ne lehessenek, sőt
hogy a megyei bizottmányoktól függésben tartat-
hassanak; óhajtásom az, hogy a megyei vagy vá-
rosi képviselőtestület, sőt magánegyéneknek ala-
pos panaszára is köteles legyen a főispán a bepa-
naszolt rendőrtisztek ellen vizsgálatot rendelni, sőt
a körülmények szerint azokat hivataluktól felfüg-
geszteni, vagy végleges elbocsáttatásukat is esz-
közölni.

Mely esetekben legyen a rendőrtiszt hivata-
lától felfüggesztendő, és végleg elbocsátandó, azt
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a szolgálati és fegyelmi rendszabályokban vélem
megállapítandónak.

5. A  szolgálati és fegyelm i rendszabályokról.
A szolgálati rendszabályok annak meghatá-

rozását tartalmazhatnák:
a) Hogy jövőre a rendőrség és azok tisztjei

más hivatali állomásban levők irányában mily ál-
lást foglaljanak el.

E tekintetben fentebb felemlítettem volt, mi-
szerint közbiztonságunk előre nem haladhatásá-
nak főokát abban találom, hogy míg az egyik me-
gyében esküdt, szolgabírói czím és hatalommal,
vagy czímje jogkörének meghatározása nélkül mű-
ködhetik a pandúrtiszt; addig a másik megyében
hivatali minőségére nézve oly amphibialis lény-
ként szerepel, mint a növényországot az állator-
szággal összekötő plánta, melynek hova tartozása
iránt még a természetbúvárok sincsenek egy véle-
ményen. Ily helyeken, hol a rendőrtiszt mint a
zsandár csak rendeletre működhetik, hol az alá-
rendelt közegekkel is csak akkor rendelkezhetik,
ha a tisztviselők azokkal másként nem rendelkez-
tek, és a hol hatáskörük az utolsó falubiróénál
is szűkebb korlátok közé vau szorítva, a rendőr-
tisztnek csak neve van meg, és ez állapotában
tevékenysége lóvén meggátolva, csak a tehetsége-
sebbek képesek valami önállóságot kivívni, a gyen-
gébbek pedig, mint a gyámság alatti árva gyer-
mekek, még a bennük rejlő tehetségeket is elrej-
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tik, ily helyen még a lehető legrosszabb eredmé-
nyen is senki ne csodálkozzék.

Azt tapasztaltam, hogy csak ritkán találkozik
oly ember is, ki 2 3-féle közönséges mesterséget
alaposan értsen, és még ritkább az olyan lángész,
ki orvosi, mérnöki és ügyvédi szakmát betölteni
úgy tudna, hogy az mind az államra, mind egye-
sekre hasznos legyen.

Nem mondom ón, hogy a nálunk még szuny-
nyadozó állapotban heverő rendőri ügy kezelése
a puskapor második feltalálóját igényelné, s igy
nem vitatom, hogy ahoz a rendőrön kívül más is
nem érthet; azonban miután többfélét egy ember
csak ritkán érthet jól, óhajtóm, hogy valamint a
rendőrtisztek egyházi, pénzügyi vagy peres ügyek-
be be nem avatkoznak: úgy ezentúlra a tisztvise-
lők is, a rendőri ügyekben csupán ellenőrködés
végett elegyedve, bízzák a rendőri ügyeket a szak-
képes hivatottakra

Az országnak érdekében van a haza belbéké-
jét, úgy szólva magát a társadalmat megőrizni,
fentartani, és ha az ország ezt akarja, akkor jó
rendőrségre van szüksége, mely, hogy kielégítő
legyen, szervezni kell; és miután a szervezendő
rendőrség működését a többi hatóságok feles-
leges beavatkozása nemcsak elő nem segíti, de
mint azt a rendőrséget gátló akadályok utolsó
pontjában megjegyeztem, zsibbasztja; szükséges-
nek tartom, hogy a rendőri ügy úgy fent mint
alant minden más ügyektől különválasztassék,
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szakférfiak által kezeltessék, és a rendőrség tagjai
csupán az illem és felelősség által legyenek más
hivatali állomások iránt lekötelezve.

Ily álláspont meghatározását vélném én a
rendőrtisztek számára megállapítandónak, mert
csak így fejlődhetnek rendőri ügyeink, és e téren
is haladhatunk; másként tespedni fogunk mindad-
dig, mig a halogatás magát meg nem boszulja, a
mikor a körülmények kettős lépéssel fogják az
elmaradottakat a mulasztások pótlására kénysze-
ríteni.

b) Tartalmazhatnák e rendszabályok a min-
denféle rendőri orgánumoknak egymás irányábani
jog és kötelességük meghatározását.

c) Tartalmazhatnák a különböző előfordulható
esetekben, p. o. katonasággal szembeni részletes
utasítást.

d) Tartalmazhatnák a közszolgálat és min-
denféle kötelességek elősorolását stb.

A fegyelmi rendszabályok a szolgálati rend-
szabályokban körülirt kötelességek, hatáskör áthá-
gói, felsőbb tisztek elleni lázitás vagy merénylet,
mindenféle kihágások és esküszegések eseteire ha-
tároznák meg az el nem maradható büntetést.

E czikkemben a rendőrtisztek hatásköre, szol-
gálata és kötelességeiről, a mennyire azt e czikk
csupán figyelemébresztésre szánt szűk köre meg-
engedte, megemlékeztem; melyeken, ha valaki
végig tekinteni magénak fáradságot vesz, azokból
még a nem rendőr olvasó is irányt vehet a köz-
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pandúrok kötelességei meghatározására is, és ez
okból itt újra a kötelességeket elősorolni felesle-
gesnek találom.

Mielőtt itt e tárgynál tovább haladnék, miután
tapasztaltam, hogy a rendőri esküformák vidéken-
kint különbözőkép alkalmaztatnak, az esküformát
pedig nagyon lényeges dolognak tartom, a követ-
kező eskümintát már csak azért is felemlitem, mert
az a kötelességeket is magában foglalja. — E minta
következő: „Én N. N. (tiszt vagy közpandúr) es-
küszöm az egy élő istenre (az eskü többi része a
hitfelekezetek szokásai szerint módosíttatván)
hogy én alkotmányos királyomnak és hazámnak
híve leszek; miért is fogadom, hogy az ország
területi épsége, vagy annak fennálló törvényei
ellen titkos és bűnös utón törekvőket nemzetiség,
hitfelekezet, rokonság, ajándék, fenyegetés, téle-
lem vagy bármi melléktekintet nélkül felfedezni
s feljelenteni kötelességemnek tartom és ellenük-
ben a törvény korlátai között eljárni magamat
önkéntesen kötelezem;

esküszöm, hogy a törvényes kormánynak és
felsőbbjeimnek engedelmes leszek;

esküszöm, hogy a közcsend, rend és nyu-
galom felett minden tehetségemmel őrködni fo-
gok és e tekintetben a törvény és törvényes fel-
sőbbjeim által kiadandó rendeleteket pontosan
végrehajtom;

esküszöm, hogy a rablók, gyilkosok, gyúj-
togatók, tolvajok és minden néven nevezendő
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gonosztevők felfedezésére, üldözésére, Ietartására,
ártalmatlanná tételére, minden kigondolható ér-
dek mellőzésével az esztendőnek, évszaknak, sőt
a napnak bármely részében, gyalog, lóháton, sze-
kerén, gőzösön vagy gőzhajón, úgy a mint azt
a körülmények parancsolják, minden tőlem tel-
hetőt meg teszek;

esküszöm, hogy a reám hivatalosan vagy
magán egyén által bízott titkot, míg azzal va-
lakinek árthatnék, senkinek soha el nem árulom,
sőt bármi tekintetben áruló társaimat is felje-
lentem;

esküszöm, hogy veszély idején a védelmemre
szorultakat életem feláldozásával is segitni tö-
rekszem, és tisztjeim vezénylése alatt, vagy azok
parancsára, ha szükséges, a törvény oltalmában
mind halálig hű és engedelmes leszek. Isten en-
gem úgy segéljen.

A rendőrök elleni bíráskodás és ítélethozásra
külön bíróságok szervezését nem óhajtóm, sőt
óhajtásom e tekintetben az, hogy a fegyelmi
rendszabályokban kijelölendő szolgálati hibák és
csekélyebb jelentőségű kihágási eseteket kivéve,
hanyagság, részegség stb., melyekben mindig a
felsőbbek Ítélnének az alsóbbak felett s ez utoni
fellebbezésük a minisztériumig mehetne, minden
más bűnös cselekményekért a rendőri tagok is
a fenálló törvényszékek által ítéltessenek el. —
E tekintetben mégis volna kívánni valóm, és-
pedig:
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a) az, hogy a szolgálat közben történt vét-
ségek miatt bepanaszolt rendőrök ügyei vizsgá-
latánál a panaszlott rendőr parancsnoka jelen
legyen, ki a kiküldött vizsgáló bíróval együtt
egyidejűleg, az ügy állásáról akár egyetértő, akár
eltérő véleményes jelentését úgy az illető törvény-
székhez, mint a rendőri főparancsnokhoz bemu-
tatni köteles lenne;

b) az, hogy miután az áruló bárhol is, de
a rendőri téren hasonlíthatatlanul ártalmas té-
nyező, szükségesnek látnám, hogy addig is, mig
bűnügyi codexünk ez irányban intézkedend, az
áruló, esküszegő rendőrre a fegyelmi rendszabá-
lyokban megállapítandó büntetés alkalmaztassák.

A szolgálati és fegyelmi rendszabályok bő-
vebb részletezésébe azért nem avatkozom, mert
a büntetések meghatározására magamat elég erős-
nek nem tartom, továbbá mert a szolgálat váro-
sokban más, hegyes, erdős, nádas vidékeken újra
más, és a pusztaságokon megint másnemű lévén,
azon nézetben vagyok, hogy a szolgálatok és
mindennemű kötelességek összeállítása csak úgy
lenne helyesen szerkeszthető, ha azt különböző
vidékbeli gyakorlati férfiak együttesen dolgoz-
nák ki.
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A jó földmíves, mielőtt földjébe veteményez-
ne, megvizsgálja annak milyenségét, termőerejét,
és ahoz képest, a mint földje homokos, szikes,
agyagos vagy televényes; veti el magját.

A húsevő állatokat ha szénával táplálnánk,
attól, — a növénynyel élők ellenben a hús miatt
pusztulnának el; és ugyanez történnék, ha a víz-
ben tartózkodó állatokat szárazon vagy a szára-
zon lakókat vízben akarnánk tenyészteni.

A földnek víznek és minden éghajlatnak meg-
vannak saját állatjai, van saját növényzete, mely
ritka esetben tűri meg a más helyréi átvitelt.

Az emberek egyenlőknek mondatnak lenni;
holott mig az emberek közt erős és gyenge, nagy
és kicsiny, fekete és fehér, tevékeny és rest, fös-
vény és pazar, tudós és tudatlan, zajló indulatú és
csendes természetű leend: addig az egyenlőség
csak jogi szempontból és elméletileg tekinthető.

A nemzetek sem egyenlők, mert azok is a
megszokást az éghajlat, az átélt egy öntetű, szo-
morú, dicsteljes, zivataros múltjuk szerint éppen
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úgy osztályozhatók, mint az egyes emberek, t. i.
míg az egyik pénz, a másik hírnév vagy szabad-
ság után vágyó, a harmadiknak minden úgy van
jól a hogy van,

Nemzetemet megsérteni nem akarom és bizo-
nyára nem is sértem meg, ha azt mondom, hogy
köztünk a nagy többség szilaj vérrel lévén meg-
áldva a gondviseléstől, általában inkább paran-
csolni, mint engedelmeskedni szeretünk, azaz, mint
magunk mondani szoktuk, mindnyájan káplárok
szeretnénk lenni.

Egész múltunk igazolja, hogy e néppel köny-
nyen elbánni nem lehet, és úgy látszik, hogy
nagyon jól tudták ezt őseink is, mert saját ma-
guk maguk ellen ugyancsak szigorú törvényeket
hoztak ám!

Régi lakói vagyunk a vén Európának, de
Európa, bár a pártviszály és külellenség dulásai
sorainkat nagyon sokszor elapasztotta, elnyelni
nem tudott. Sokszor megkíséreltetett beolvaszta-
tásunk, de a kísérletek ellenében mindig úgy tud-
tuk magunkat védeni, hogy ma is nemzet és oly
Bajátlagos nép vagyunk, hogy még gonosztevőink
is sajátlagos természetűek; miből önkéntesen kö-
vetkezik, hogy azok gátlására is nem idegen-
szerű, hanem a magát magából kifejtett s a kor
igényeihez tovább fejlesztendő rendőrség szük-
séges.

A titkos rendőrség nem nekünk való, mert
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azt szabadságra vágyó  S jelenleg is felelős kor-
mányzat alatt élő nemzetünk el nem tűrhetné.

Az országos katonai rendőrség szinte nem
nekünk való, és pedig azért:

a) mert kaszárnyáival keserű emlékeket s e
miatt gyűlöletet idézne elő;

b) mert népünk annyira gyűlöli a teketóriá-
kat, hogy besoroztatásakor is szívesebben rögtön
elmenne a bábomba, hogysem az évekig tartó
békében a reglama szerinti felkelés, lefekvés, mos-
dás, törülközés, suvixolás stb effélék által magát
injuriáztasaa,

d) mert meggyőződve vagyok, hogy a gyű-
lölt kaszárnyáé életre önkéntesen csak kevés más
pályán is megélni tudó oly egyén adná magát,
ki rendőrnek csak oly alkalmas is volna, mint a
mai közönséges pandúr.

Egy író, a mai pandúrságot nem régiben
vadon termett fákhoz hasonlította.

Nem tartom sértésnek e hasonlatot, sőt el-
ösmerve annak igazságát, folytatom azt:

Az okos kertészt a kertjében magába nőtt
vad fákat nem dobja ki, hanem beoltván azokat,
belőlük ízletes gyümölcsöt termő, hasznos és tar
tós fákat növel.

Ha egy kertész így cselekszik a kertjében
talált vadfákkal, akkor bizonyára hiszem, hogy
kormányunk és honatyáink is nagyon megvizs-
gálandják ezen a késő maradókra nézve is ki-
ható s az ország jövőjére nem kevés befolyással
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lehető vad fákhoz hasonlított rendőrség ügyét;
és azon mindenesetre javítandók, csak akkor dob-
ják el az ős nevezetet és szerkezetet, ha amazt
népszerűtlennek, ezt pedig kijavíthatlannak ta-
lálnák.

Mindenütt nehéz s nálunk sem legkönnyebb
a rendőrség szervezésének kérdése. Nehéz dolog
e kérdés nálunk azért, mert ezen a társadalom
érdekét védő ügy tovább fejlesztésével úgy a kor-
mány, mint az irodalom terén egész 1850-igke-
veset törődtünk, 1850-ben pedig a rendőrség ál-
tal nem annyira a magánegyének biztonsága, mint
inkább más politikai kérdés megoldása lett volna
megkísérelve — Ilyen mellék érdekek ma nincse-
nek, érdekünk egyedül a társadalom és az azt al-
kotó egyének védelme; miért is igénytelen néze-
temet végre is abban körvonalozom, hogy a rend-
őrséget mindenütt, tehát nálunk is, a viszonyok,
ősi szokások és a nép jelleméhez legczélszerűbb
alkalmazni, azaz legczélszerűbb, ha az üldözöt-
tekhez hasonló életmódú, hideget, meleget, éhsé-
get, szomjúságot, nélkülözést tűrni tudó, kitartó,
üldözöttekhez hasonló szenvedélytől ragadtató
egyénekből szerveztessék, — milyen nálunk csak
a pandúr lehet.

*
* *

Kedves Csepy bajtársam! Czikkem elejét ön-
nel beszélve kezdtem meg, mert ön volt köztünk
első, ki elhanyagolt szervezés nélküli rendőrsé-
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günk ügyében tüzetesen és országosan felszóllalt.
Nem vagyok ez ügyben önnel egy véleményben,
de nem lehetek egy véleményen S. Gy. bajtár-
sunkkal sem; azonban e per örökké nem tarthat
s hogy ne is tartson, íme nyíltan bevallom, hogy
bírják önök nagyra becsülésemet, mert czélunk
egy és ugyanaz, t. i. közbiztonságunk javítása,
melynek elérésére különböző utakat tűztünk ma-
gunk elé.

Előadták önök is e tárgy körüli nézeteiket,
a fentebbi sorokban én is világ elébe tártam a
magamét.

Melyikünk indult jó vagy jobb utón, azt mi
magunk csak a czikkem elején felemlített mese-
beli czigánynő szerint ítélhetnénk meg; ugyan-
ezért, minthogy ügyünk nem magán ügy, hanem
a nemzeté, bízzuk ügyünket a kérlelhetlen biró,
a nagy közönség, a nemzet bírálatára, mely igény-
telen személyükére való tekintet nélkül kifogja
mondani, kinek van köztünk igaza, vagy is hogy

Zsandár kell-e vagy pandúr?
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