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Hiszek egy Is/enben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy is/eni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában. 

Ámen. 

A kisebbségi kérdés. 
A megoldásra váró nemzetközi problémák egyik 

legsulyosabbika a nemzeti kisebbségek kérdése. Nem 
azért, mintha a legnehezebben lehetne megoldani, ha
nem, mert egyáltalában l1em akarják megoldani. 

A háboru befejezése óta, amióta az ugy nevezett 
béke zerződések milliószámra szakitatták el 11 legyőzött 
nemzetek fiait testvéreiktől és rendelték idegen, ellen
séges érzül.etü nemzetek uralma alá, szinte nap-nap 
mellett olvashatunk politikai és kulturális erőszakossá
gokról, amelyeket az uralmon levők a nemzeti kisebb
ségek anyanyelve, kulturája és önálló nemzeti jellege 
ellen elkövetnek ; egész állami berendezkedésük arra 
az elvre van alapitva, hogy a kisebbségi kérdést csak 
egyféleképen és pedig a kisebbségek megsemmisitésé
vel lehet megoldani. 

Három és félmillió magyar testvérünk vérzi és 
szenvedi ennek az embertelen elvnek minden átkát s 
kénytelen élet-halálharcot vivni a maga puszta létéért 
és fennmaradásáért. Hogy ez a harc számunkra sem 
lehet közömbös, az természetes, elvégre az ember a 
testvérét akkor sem hagyhatja nyomorultul elpusztulni, 
ha ideiglenesen el is kellett tőle válnia. Ezért a magyar 
kormány sohasem mulaszt el 'egy alkalmat sem, hogy 
elnyomott testvéreinknek 11 lehetöség szerint segitsé
gükre siessen és felemelje tiltakozó szavát minden olyan 
támadás és brutalitás ellen, amely nemcsak az embe
riesség, hanem az irott kötelezettségek szempontjából 
is jogtalan és igazságtalan. 

Ez azonban még nem elég. A meg szállott terüle
teken levő magyar kisebbségek védelmét nem szabad 
egyedül a kormányra biznunk, hanem abban a saját 
munkakörén és lehetőségein belül a haza minden fiának 
részt kell vennie. Nekünk, csendőröknek is. 

Nem azt értjük ezalatt, hogy mindenki egllénileg is 
perbe szálljon az elnyomókkal vagy a világ közv éle
ményével, mert hiszen erre egyénileg kevés embernek 
van módja és alkalma. A kötelességünk nem is ez, 
hanem a példaadás. Meg kell mutatnunk a vilag.nak, 
hogy az, amit mi követel ünk, számunkra �em lro�t 

malaszt, hanem élő valóság, komolyan felfogott es 
végrehajtott kötelezettség, amelyről elsősorban a kö

zöttünk élő nemzeti kisebbségek tehetnek cl fogulatlan 
tanubizonyságot. 

A trianoni békeszerzödcs, sajnos, egyelore meg-
fosztott azoktól a nemzeti kisebbségbeli honfitórsaink
tól, akikkel ezer esztendó közös szenvedése, de közös 

öröme és dicsösége is testvérekként füzött össze. Azokat 
azonban, akik megmaradtak sorain kban, kétszeres sze
retettel kell a keblünkre ölelnünk. Gyülöletnek, kicsi
nyes féltékenységnek, lekicsinylésnek és bántó szemre
hányásnak ne legyen helye közöttünk: egy hazának 
vagyunk egy fo! mán édes gyermekei: legyen ez a szi
vekben is igy. 

A multak kölcsönös felhánytorgatásával a sebeket 
csak feltép ni lehet, de gyógyitani nem; azoknak csak
egy orvosságuk lehet: a feledés. 

Ne tápláljunk gyülöletet azokkal az idegen anya
nyelvü testvéreinkkel szemben sem, akiket elraboltak 
tőlünk; ne a gyülölet és a bosszu érzésével, hanem a 
szeretet és megbocsátás fehér lobogójával közeledjünk 
feléjük, hogy ha majd ujra ütni fog a viszontlátás 
boldog órája, közös legyen az örömünk ugy, amint 
most a bánatunk és szenvedésünk is az. Hányan meg 
hányan vannak közöttük is, akik titokban visszasirják 
a régi, boldog Nagymagyarországot, akik belátták, hogy 
hóditóik rútul megcsaltá k őket: szent céljaink ellen 
vétkeznénk, ha durván félrelöknők a felénk nyujtott 
kezet s ököllel akarnánk belőlük húséget, ragaszkodást 
és szeretetet kicsikarni. Örömujjongassal, virággal és 
tárt karokkal várjanak minket, nem pedig félve és re
megve, mint a kegyetlen zsarnokokat szokás: ezt akarjuk. 

Ne értsen minket senki félre akkor, amikor szom
szédaink erőszakosságait, embertelenségeit és velünk 
szemben elkövetett méltánytalanságait talán keményebb 
szavakkal is ostorozzuk s amikor törhetetlen hittel 
hirdetjük az igazságtétel eljövetelét; nem a mi kisebb-

égi testvéreink ellen hirdetünk gyülöletet, hanem azok
kal szemben követel ünk igazságot, akiknek a ml ezer
éves földünkön semmi keresnivalójuk nincsen akiktől 
visszaköveteljük azt, ami a mienk: a földet is, a 
testvért is. 

Ha Szolgálati Utasitásunk nem irná i elő, akkor 
is azt tanácso\nók minden bajtársunknak, hogy igye
kezzék annak a nemzeti kisebbségnek a nyelvét, amely 
között szolgálatot teljesit, minél tökéletesebben clsaja
titani, mert a baráti megértésnek ez az élsö e' leg
fontosabb feltétele. Magának az idegenajku honfit3r
sunknak gazdasági és kultllfális érdeke, hogy az allam 
nyelvét megtanulja s erre az i kolák modot is nyuj
tanak neki, de ne vegyük rossz n" I'cn töle azt :elll, 
ha a maga anyanyelvén jobban és szil'esebben tudia 
magát kifejezni. 

Azt meg éppen fölösl ges hungsulyoznunk, hog!! 
a mi testületünkb n ninnm többs0g 's kis bb:, . 
itt sak magyar csendörök vannak . • \\Umlur-' I lakl
nek az an!)an!)cl Ile vagy S(,IIl, teIiesen mell, k':: llIlll
denidnek 8nllui 8Z erki c, amennBit m\'�l,'r, $ 'nhl . III 

1\I�rdi töle, hogy milycn nB\'ll'l'n llWlld,llt I 'I ,I " l 
II miat!)unkot Csak I("tl'\'rd n 1\, b l]t.lr$,lhn,lh : 31 ct 
I nniök közöttiInk s n III hn 'nh I'uh, kl m" nt 
gondolkodik. 
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A nemzeti munkavédelemröI. 
I rta: DEM ET ER BÉLA ny. e z re des. 

Közérdeket vélek szolgálni, amikor az alábbiakban 
megismertetem a Cselldőr5{gi Lapok olvasóival egyik 
csendben müködő, de az állam gazdasági élete szem
pontjából annál fontosabb szervezetünket, a nemzeti 
munkavédelmet. Országos érdekek füződnek ahhoz, hogy 
a nemzeti munkavédelem szervezete és az a cél, amely
nek szolgálatában áll, minél szélesebb körben ismertté 
váljék, ebből a szempontból pedig a csendőrség meg
értése és támogatása különös fontossággal bir. 

Hat éve mult, hogy Magyarországon a nemzeti 
munkavédelem szervezete megalakult. Az intézmény lé
tésitését olyan körülmények tették szükségessé, amelyek 
nemcsak hazánkban, hanem Európának majdnem min
den á\lamában fenná\lanak s ez az oka annak is, hogy 
a nemzeti munkavédelem nem speciálisan magyar in téz
mény, hanem kisebb-nagyobb eltérésekkel Európának 
legtöbb államában megvan. 

po. háboru és a forradalmak után Középeurópa 
népei nagy szociális és gazdasági megrázkódtatásokon 
mentek keresztül, amelyeknek hatása nemcsak a legyő
zött, hanem az ugynevezett győző államokra is kiter
jedt. A gazdasági és politikai okokból rendezett sztráj
kok egyre gyakoribbakká lettek és pedig nemcsak a 
magánvállalkozásokban, hanem a közüzemekben is, mert 
hiszen az állam gazdasági életét elsősorban a közüze
mek szünetelése veszélyeztette. A közüzemek ( vasut, 
posta, hirszolgáltatás, világitás, sajtó, malmok stb. ) szü
netelésének veszélye, amely a lakosság legfontosabb 
létérdekeit veszélyeztette, a felelős vezetőket egy olyan 
szervezet megalakitására késztette, amely ezt a veszélyt 

..4 bús jegenye. 
Mint életunt remete sóhajtoz 
Ablakom előtt a bús jegenye, -
Reményvilágom jelképe gyanánt 
Egy-egy hervadt levelét ejti le ... 
Borult éiemnek alig van csillaga, 
Csall mécs vi/ágom imbolyog tova. 

Nem magamért reszket esdő karom, 
Bál' tájó seb elég van lényemen, -
De mert a sors oly gúnyjáfékot űz 
\I eled Hazám, alázott nemzetem! 
Hiába, lIIultad tusáia de szép, -
Mégis ordasok téptek szerteszét! 

JI kornak bűne, mi rád nehezii/ -
Nem kül ellen ront meg tégedPl! 
Testvérgyilkosok - kiket hizla/ál -
Emésztik, dúlják drága éltedet. 
Ezeknél nincs szív, erkölcs, öntudat, 
Mint a barom nál első: a talat. 

A »/(ainokra« lsten átka vár, 
Eléri őket büntető keze. 
f'l'ijő a hajnal a bérr or/nira 
És tutnak ők, mint kinek nincs esze. 
Ha ezt megérem, ne éljek tovább: 
Enyém lesz a menny s az egész viZáK! 

Oh, ujra kihajt a bús jegenye! 
A jog s igazság diadalt arat, -
Zöld ágat hoz az istenek keze .. 

elháritani képes és amely a legszükségesebb közüzem ek 
müködését sztrájk esetén is biztositani tudja. 

Erre alkalmas szervezetnek a munkavédelem intéz
menye látszott, mert a polgárság müszaki kiképzésé- • 

vel és alkalmazásával a sztrájknak leghathatósabb e\len
szerét képezi. Németország, Dánia, Norvégia, Svéd
ország, Franciaország, Anglia, Olaszország, Spanyol
ország, Lengyelország, Svájc, Ausztria stb. különféle 
el nevezések alatt, részint társadalmi szervezkedés, ré
szint hatósági jellegü intézmény keretében mind meg
szervezték a maguk munkavédelmi intézményeit, ame
lyek tulaj donképen nem egyebek, mint a polgárság 
önvédelmi szerve<letei a sztrájkok által okozható veszé
lyek és károk elhárítására vagy legalább is csökken
tésére. 

Azt hiszem, nem lesz érdektelen, ha a magyar 
nemzeti munkavédelem intézményének ismertetése előtt 
rövid pillantást vetünk egyes külföldi államok hasonló 
szervezetei re. 

Németországbal/ a nemzeti munkavédelmet »Tech
nische Nothilfe«-nek (Teno. ) nevezik Németországban 
az összeomlást követő, 1919 elej i zürzavarok idején 
az életszükségleti üzemekben egymást érő sztrájkmoz
galmak különösen nagy nehézségeket okoztak. A kor
mány ezeknek a nehézségeknek az elháritására eleinte 
a hadsereg technikailag képzett egyéneiből állitott fel 
osztagokat, amelyeknek nem az volt a hivatásuk, hog!] 
a sztrájkolók ellen fegyverrel harcoljanak, hanem, hogy 
a létfentartásra feltétlenül szükséges üzemekben a mun
kát abbahagyott munkások helyére álljanak és a fel
tétlenül szükséges munkát elvégezzék. 

A német hadsereg erőszakos leszerelése után ilyen 
katonai osztagok már nem állhattak többé rendelke
zésre, azért ezt az egész feladatot polgári szervezet-

Hogy ne bánlhassa senki a magyart! 
Szörny ii sorsunk az Égre lelkiált : 
Csak akarjuk a régi nagy Hazát. 

Dl'. vitéz Gereöffy Géza százados. 

Hrubacskó Janó. 
Irta: NÉM ET HY TI HAM ÉR. 

A taskenti tropikus höségben jól esett az épülő templom 
cementkockáiból kiáradó hüvős levegő. 

Az alsó templom már kész homlokfalában kagylószerü 
mélyedésekben egy-egy szent szobra, mintha nekik is kelle
mes volna a hüvősben való á l ldogálás. 

A felső templomba széles lépcső vezet fel .  Hatalmas 
méretü oltár.  Az oltár két oldalán Péter és Pál szobra. 

De most nem a szobrok müvészi szépsége kap meg, 
hanem egy előtte, a templom kőzepén á l ló ember. 

Orosz a ruhája,  de a hosszu bot, amelyre támaszkodik , 
a hüvelykujjával átfogott pipaszár, meg a földön, a lábai 
előtt heverő sapka, mind azt mutatják, hogy régen ott á l l  
és nem igyekszik tovább menni, csak egyre nézi Péter 
szobrát. 

Töprengö nézés a szemében, keserü hal lgatás vonala 
a szájvégeken. Öszülő bajuszának hajlott szárnyai ugy ül
nek ajka főlőtt, mint öreg diófa száradó gal lyán egy fáradt 
szárnyu vil l ás fecske. 

Kőzelebb huz6dva
' 

nézem az arcát. Eszrevehette érdeklő
désemet, mert a szeme szőgletéböl felém vág egy hirtelen 
pillant�ssal, de arca komol�, mozdu lati  an maradt, mintha 
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nek kellett átvennie, amely »Technische Nothilfe« né
ven (müszaki segély) 1919 márciusában meg is ala
kult. A szervezet központja Berlin, felügyelő hatósága 
pedig a birodalmi belügyminisztérium. A »Teno.« 16 
országos körletre, minden körlet pedig több alkörletre 
tagozódik. 

Hogy a »  Teno.« milyen fontos szerepet tölt be 
a német gazdasági életben, azt talán egy néhány pél
dával illusztrálhat juk legj obban. A német mozdony
vezetők 1922. évi nagy sztrájkja alkalmával 313 helyen 
15.000 taggal 700.000 munkaórát teljesitett és 6.654 
vonatot járatott kb. 500.000 km-es vonalon. A tengeri 
forgalomban a kalauzok sztráj kja alkalmával 60 oceán
járó élelmiszerszállitó hajót kalauzolt révbe. Elektro
mos-, gáz- és vizmü csoportja 149 elektromos münél 
6937 taggal, a gázmüveknél 76 üzemben 8.372 taggal 
és 84 vizmünél 1950 taggal állott munkában. Berlint 
í 922 februárjában 8 napon át 624 önkéntes »Teno.« 
tag látta el vizzel. A mezőgazdasági csoport 1922 óta 
2800 gazdaságban 11.391 taggal végzett szükségmunkát 
a vetéstől az aratásig és ezáltal több, mint 50 millió 
aranymárkát mentett meg a köznek. Egyébként a 
»Teno.« nemcsak sztrájkok esetén, hanem nagyobb köz
veszély, árviz, tüzvész stb. esetén is munkába lép. 

Nemcsak a fenti nagy teljesitmények mutatják a 
»Teno.« értékét, hanem mutatja azt a »Teno.« puszta 
létezése is, mert pl. 380 esetben annak puszta készen
létbe helyezése is elegendő volt arra, hogy a szükség
munkálatokat az életfentartási üzemekben maguk a mun
kások lássák el. 

Franciaországban a nemzeti munkavédelem ( Union 
9viques ) eleinte tisztán polgári szövetkezés volt, 
1921 -ben azonban állami szervezetté változtatták át. Az 
Union Civiques a közmunkák minisztériumával egyet-

nem is az ö szeme kémlelt volna ram. Tovabb nézem. 
Látom, hogy bosszant j a  nyuga lmat a tekintetem. De mas 
szem talán észre se venné, hogy a bajusza vége megmozdul 
néha. 

Ez magyar ember, - gondoltam - mert széles e 
I'ilágon csak ennek a fajtának van megadva a természettöl, 
hogy olyan nagy magafelejtéssel tud valamit nézni, amolyan 
isteni, nehezen zavarható nyugalommal tud v a l ami elött el
álldog álni. 

összébbránduJ a szemöldöke, tekintete mint a késpenge 
vágódik felém, kissé behunyoritott szemszöglettel ,  harcos 
l·i l lanássaJ. Látom, hogy az ökle összébb szorul. Erősen 
markoihatja botját. 

fejét nyugodt mozdulattal forditja jobbra, szétnéz, hátha 
mégse öt nézem. Meggyőzödik, hogy egyedül vagyunk. 

- Hát mit bámulsz rajtam, öcsém, - mordul rám -
nem vagyok én köbüJ. 

- No öreg, azért nem kelJ haragudni, ha egyik magyar 
szivesen néz a másikra. 

- .I\z má igaz, adjon lsten jó napot, nem tudom, hogy 
lisztel jem az urat. 

- Mindegy az, öreg, �karhogy is. Testvére a magyar 
a magyarnak idegenben, ha odahaza nem is. 

Kérges tenyere megértöen simul a kezembe. Acélos szo
ritásában benne van az orom, a velemérzés. 

Tekinletem az oltár elötti szoborra téved, ő is oda
pillant. 

- Tegyen az ur már igazat bennem, Itt nézem milr 
JÓ ideje a köszentet. A többivel csal( ki volnék békülve, de 
ezzel valahogy megakadtam 

I"ézem a köböl iaragotl ureut, haragos uarulda a hom
Ir,ka l(iVepén Aho9H a l(Pte szorítja 11 I<ordot , I(;rliilll'd 

értésben dolgozik, vezetése pedig egy 10 tagu Igaz
gatósági választmány kezében összpontosul. 

A szövetség ügy köre a következőképen tagoz()dik; 
1. a munkábaszólitás vezetősége; 
2. a tanfolyamok és gyakorlatok vezetősége és 
3. számvevőség. 
A szervezet a munkábaszólitást közvetlenül a köz

l:nunkák minisztériumának a rendeletére foganatositja 
es c,supán az életfentartási üzemek munkálatainak el
végzésére szoritkozik. 

A szervezetnek már keletkezése csirájában alkalma 
volt arra, hogy életképességét bebizonyitsa. 1920 má
jusában Párisban a városi közlekedési vállalatok a 
gáz- és villamosmüvek, valamint a Páris környékí �as
utak alkalmazottainak sztrájkja alkalmával a behivottak 
800,0 -a állott munkában, aminek az lett a következ
ménlJe, hogy a már proklamált sztrájkot 24 órán belül 
visszavonták. A legeredményesebbek voltak a gáz- és 
viJlamosmüvek üzemeinek fentartására irányuló munkák, 
amelyek sehol sem maradtak a hivatásos szakmunká
sok teljesítményei alatt. De ezenkivül is még számos 
munkábaszólitás bizonyította az »Union Civiques« hasz
nálhatóságát. 

Anglia az 1919. évi nagy forgalmi sztrájk alatt 
az egész ország gazdasági életét és élelmezését sulyo
san fenyegető krizis előtt állott. Angliában is megala
kult, - még nyugalmas időkben - egy önkéntes tár
sul1\t, amely a szükségmunkák fentartására irányuló 
tevékenységet fejtett ki, a »National Citizen Union«. 
Ebből alakult ki aztán az »Organisation for the Main
tenenee of Supplies«, amely az 1926. évi nagy sztrájk 
alkalmával lépett először munkába. A szakszervezeti 
tamlcs ugyanis 1926 májusában kimondotta az alábbi 

az ér a kezefején. Ahogy néztem, azt vártam, hogy elrik
kantj a magát és közibe vág. Ha köből van is ez. de a m i  
iajtánk. M.agyar ez, kérem ! lsten csodája, hogy egy muszka 
ilyen magyar formájut faragott ki a kőből 

Nem csoda ez, öregem, aki ezt faragta, magyar 
ember, Gách István szobrászmül'ész. 

- Ha igy van , uram, áldassék a keze munkája. 
Nlost már megnyugodva leültünk a templom lépcsojére 

és beszélgetni kezdtünk otthonról, az otthonmaradottakról 
Lent, pár lépésre tőlünk, lomha lassusággal poroita az 

utat hatalmas gummiszerü talpaival egy tel·ekaral·jn. rt swm
szed gyapotültetvényből indult, nagy, négyszögletes, fehér 
gyapotkötegekkel terhelten. 

Szemem belefáradt a barangolásba.. ,\\cgpihcnt:1 plpat 
tömködő kézen. 

- Honnét való, öreg? - kérdezem. 
- Szklenóról. TUI óc megyébőJ. Patyi István a �c(sukt"s 

nel·em. 
Hitetlenül nézek ra. A\ikor meglatja arcomon d cld

kedésl jóizüen nevetni kezd. 
- Furcsálja az IIr, ugye? Pedig IIgll \an al, S kl,n n 

lakom, de nem vagyok odavalósi. Lcg�n"I\Or(lmt>an \Itt id 
az uraság erdökerülönek. Addig a \\.Itraban j.lrlam 
erdöt, majd egész PTll'igycig. Itt keriiItem öss � H rul a"h 
Janó leányával. a A\arkal·al. V31a1109\1 na�l\l<lIl rajta f,1 -

tödött 8 szemem. Tót I'ült ilL isten adta . Ul iga , d,' I la 
hogy n09!IOn aklUlriltosiln lIIugll.lros I ült I '\111 I r ' 

derclw ringasil. FeleségeIll ktt. \\<'\1tanllll 111111 nt lY ru 
hom l  C9!1 9l1öng!IÖsi IlIl'lIlll'l'skt' ,,' " Ip,\r I t I I b t  n, II 
il feJl'lllct lllost I VlIn 11.lnJIII tllll'rd,lIl1k, <'I I, Illlun 

Ml'n is 1\'IlIlIlll 1\111111 IlIilltli!l l' I).; I II nit 
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üzemekre a sztrájkot: 1.  11 közlekedési üzemeknél, a 
va utaknál és hajózásnál; 2. az egész nyomdaiparnál ; 
3. a vas- és acélmüveknél; 4. az épitőiparban; 5. a 
villany- és gázmüveknél. Kerek ötmillió munkás vett 
részt ebben a megmozdulásban. Május 3-án a munka
védeImet munkába szólitották, a vezetést a kormány 
vette át, a munkavédelmi tagokat pedig munkábalépesük 
idejére állami szolgálatban állóknak tekintették. 6gy
idejüleg széleskörü toborzás indult meg a munkavédelmi 
szervezetekbe, amely olyan eredménnyel járt, hogy 36 
óra mulva a további felvételt be kellett szüntetni, 
Az önként belépett tagok száma több százezerre rugott, 
250.000 önkéntes kisegitő rendőrÍ szolgálatot teljesitett, 
ebből magában Londonban 40.000 

Az élelmiszerszállitás Liverpoolból, mint központ
ból 200.000 teherautóval történt, a szükségvonatok 
száma az első napon 800 volt, a sztrájk utolsó nap
jaiban már 5.500-ra rugott; nappal a személy-, éjjel 
a tehervonatok közlekedtek. A londoni földalatti vil
lamos forgaImát is munkavédők bonyolitották le, akik 
6 percenkint voltak képesek vonatokat inditani, az 
<Itcai autóbusz forgaImat azonban már 200 helyett 
csak 20 vonalon tudta fentartani 850 autóbusz. A hir
szolgálatot a »British Gazette« eleinte 70.000, később 
napi' 800.000 lappéldánya szolgálta, de felhasználták 
erre a célra a rádiót és a mozikat is. 

Balt/lI'in miniszterelnök az alsóházba n mondott be
szédében megállapitotta, hogy a munkásság vezetői 
az állam létalapját támadják és azon a ponton van
nak, hogy polgárháborut inditsanak. Nem a munkabérek 
vannak veszélyben, hanem az ország alkotmánya. 
Baldwin ennek a megállapitásának a révén nyerte meg 
a lakosság tuln1Jomó részét és ennek volt a termé
szetes folyománya, hogy a lakosság ilyen tömegesen 

Janó, nyomoritotta meg az életemet. Nem akart magyarul 
beszélni .  Ha szóltam neki róla, a me llére ütött : 

- Ja som slovák! ( Tót vagyok !) - kiáltotta és egy 
mukkot se szólt, pedig tudott magyarul. 

Hej ,  azok a szklenói erdök! Tekintetes uram, o lyan erdö 
nincs több a világon. Mikor odakerültem, valahogy idegen
nek éreztem magamat bennük. De aztán, husz esztendö 
a latt, lassan-lassan megtanultak tölem a fák magyarul. Ma
gyarul csobogott a patak, ha valamelyik klapecommal ki
mentem a virágos rétre, csak ugy énekeltek, mint otthon, a 
Mátra alján.  

Ispiláng, ispiJáng, 
Ispilángi rózsa .. . 

A gyerekek megnöttek, a leányok férjhezmentek. Mikor 
jött a háboru, én is beálltam katonának, becsülettel szolgál
tam. Három medá liát kaptam már, mikor beleszaladtam egy 
srapnellba. Most meg itt vagyok. De majd csak hazakerü
lök egyszer. Nem tudom, é l-e még az apósom. H rubacsk6 
Janó. Tul járt a hatvanon, hogy elkerültem otthonróL 

Még egy ideig beszélgetlem Patyi Istvánnal ,  azután 
mentem tovább a rabmagyarok utján. 

• 
Szétszaggatott ország. Messze szakadt szivek. Az Al föld 

siratja a Tátrát, az erdönek nincs hová küldeni i l l atos 
málnáját, házépitö fáját. 

Csak a folyók mennek csak ugy délnek, mint régen, 
nem zavarja sietö csobogásukat elbizakodott gyözök gátat, 
határt emelö keze. 

Valahogy az én szivem is fájni kezdett, hiszen minden 
szivböl elvágtak egy-egy darabkát és a levágott, letépett 
rész elkezd sajogni, égni, nem talál enyhülést, csak h<! utra 
/fel a hegyek, az erdők felé. 

sorakozott a kormány mögé. Az eredmény olyan nagy 
volt, hogy maradandó példájául szolgálhat a polgári 
öntudatnak és az egyéni áldozatkészségnek. A sztrájk 
vezetői belátták, hogy nagy fába vágták a fejszéjüket 
s igy aztán rövidesen összeomlott a nagy garral meg
kezdett válalkozás, ugy hogy kilencednapra a sztrájkot 
minden feltétel nélkül be kellett szüntetniök. 

Ezek általában a nagyobb munkavédelmi szer
vezetek. Itt megemlitem még, hogy OLaszország a magé. 
munkavédelméről az ugynevezett »earta di lavoro« 
törvénnyel gondoskodik, amely olyan korszakalkotó uji
tás, hogy azt csak egy külön cikk keretében lehetne 
részletesen ismertetni. 

Nálunk, MagyarországoIl, a nemzeti munkavédelem 
(N. M. V.) a m. kir. minisztertanács felhatal mazása 
alapján a 111.111 VII. a. 1921. számu belügyminiszteri 
rendelettel állittatott fel, 1921-ben. A N. M. V. a 
magyar állam hivatalos szerve, amely a m. kir. bel
ügyminiszter legfelsőbb felügyelete és irányitása alá 
tartozik és annak közbiztonsági osztályával eg!]etér
tésben fejti ki tevéken!]ségét. 

A nemzeti munkavédelem intézménye minden po
politikától és pártbefolyástól mentes társadalmi szer
vezet, melynek semmi más célja nincsen, mint hog!] 
zavarok idején az összlakosság létérdekeit megvédel
mezze azáltal, hogy a közüzemeket megoltalmazza és 
ha kell üzemben tartsa. A szervezet önkéntes belépés 
vagy toborzás utján nyeri tagjait. Felvehető, illetve 
betoborozható minden 18 évet betöltött, feddhetetlen 
előéletü magyar állampolgár vagy polgárnő. Rendkivüli 
tagként - kisegitő szolgálatra - 18 éven alóliak is 
fel vehetők. Nem vehetők fel tén!]legesen szolgáló ka
tonák, csendőrök és rendőrök. 

A tagok - az évenként november hóben megtar-

Én is utra keltem, csak ugy pecsétes irás nélkül, gya
logszerrel. Régi, ismert utak, sokat j árt erdőt, bevadászott 
hegyoldalak, pisztrángos patakok, mind mint ismerös! kö
szöntöttek. 

Boldogan bal lag tam az erdö mélyén. Körmöcbánya fö
lött borult rám a z  egyik este, leültem pih2nni. Sötét volt. 
Hátam mögött az erdö rejtelmesen zúgott, morajlott, fölöt
tem az ég csi l lagszemei v idám csillogással tekintettek rám. 

Lent a mélyben, mintha a tó vize tükrözne, uj csi lla
gok gyultak, a körmöci hazak vi lágos ablakai. 

Másnap este egy tót faluba értem, azt se tudtam, mi 
a neve. Behajtott az éhség, a kényszerüség. Korcsma az 
utszélen. Zeneszó hal l ik  az utra, betekintek a függöny telen 
ablakon. Vegyes banda j átszik: hegedü, cimbalom, klarinét. 
Két öszfejü vendég mulat. 

Beljebb kerütök. Észre se veszik, hogy bejöttem, csak 
a korcsmáros tesz elém egy hosszunyaku üveget. No, ez 
ugyan sokra taksál .  

A két öreg fehérfejü legény csak nótáz tov�bb. EnekeI
nek, egyik tót nóta a mnsik után, szomoruan busongók, 
mint ennek a népnek dalai .  

Csak h a l lgattam csendesen. 
Int a fehérebb haju. Ennek nincs bajusza. öregesen 

az asztalra támaszkodva fe lá l l .  Fáradt keze a levegőbe 
mozdul. 

- Pozor! (Vigyázz!) 
A banda figyelt. Az öreg reszkető hangon kezdi, a 

klarinét sikongva kiséri: 

Belevágott 
emlékek riadó 

»Kossuth Lajos azt iUl/tl' 
Eltogyoll a I'egimel/tje.« 

a cimbalom is, vad iramma l ,  
szavára talpra szökkeQ, 

mint aki rég i 
, 
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tandó ellenőrzési szemlén való megjelenés kötelezettsé
gén kivül - nyugalmas időben - más szolgálattal 
nincsenek terhelve s tagsági dijakat sem fizetnek. 

A tagok munkábaszólitás esetén napidijat, élel
mezést vagy váltságot, közös beszállásolást és ruha
koptatási átalány t élveznek ; pihenő napokon a napi
dij fele jár. Baleset ellen biztositva vannak. 

Fel�datszerü müködésük ideje alatt hatósági köze
geknek tekintendők és akkor a hatósági személyek 
védelméről szóló 1911. évi XL. törvénycikk büntető
jogi védelme alatt állanak. Ezenkivül megilleti őket 
a különös büntetőjogi védelemről szóló 1914. évi Xc. 
törvénycikk 3-4 . §., 3. szakasz 2. pontjában emli
tett becsületsértés és rágalmazás elleni védelem is. 

A. nemzeti munkavédelem következőképen tago
zódik: 

a) a Büm. VII. közbiztonsági osztálya keretében 
N. M. V. felügyelőség, mint irányitó szerv; 

b) Budapest székesfőváros nemzeti munkavédelmi 
hivatala, tizenhat kirendeltséggel és 

e) a törvényhatóságok, vármegyék munkavédelriIi 
hivatalai. 

A. vármegyék és törvényhatóságok székhelyein, ál
talában az illető törvényhatóság területére kiterjedő 
hatáskörrel Nemzeti Munkavédelmi Hivatalok létesül
tek, élükön egy-egy hivatalvezetővel. A. hivatalveze
tők az illetékes törvényhatóság első tisztviselőjével, 
illetve az illetékes elsőfoku rendőrhatóság vezetőjével 
egyetértően járnak el. 

A törvényhatósági N. M. V. hivatal a járások 
szerint alosztályokra tagozódik, az alosztály viszont 
szal\aszokra oszlik; az alosztályok és szakaszok ve
zetői képezik a községekben a hivatal kirendeltségeit 

Zengett-zugott a kis korcsmaszoba, tele tüdővel fujta 
két fiatallá lett őreg: 

Ha még egyszer azt üzeni} 
MindnJ,áiunknail el kell menl/i.« 

Kivágódott a korcsm aajtó. Hat fegyveres lépett be egy
más után: a cseh katonai j�rőr. 

A korcsmáros hajlongva sietett elébük. A csehek mögöt
tem sarokba lökték a fegyverüket, aztán a hosszu asztalhoz 
üllek, ahol én ül tem. 

A szomjas torkok nyellék al italt: a cselák is tud inni, 
ha nem kerül pénzbe. 

A két öreglegény ajkan még egyre zengett a megismé
telt nóta. A csehek gyanakodva nézték őket. Azok észre se vették. 

Most a két v2nlegény közül a bajuszos niktálta a nótát: 

Ferenr J6ska de, IiiálIolI a kapuba, 
(ppen arra menl cg.!' század rekrtlla. 

Ferenr J6ska ric ... 
De, a többit mar nem értettem, mert az egyik cselák 

katona felugrott és belekiáltott a nótába: 
- Csus! Nincs van Ferenc Jósk a !  
Erre, aki a nótát diktálta, elkapta a z  e l  ötte álló hosz

szunyaku üveget, ugy dobás közben fordult meg, de azért 
olyan pontosan a homloka közepébe talá lt, hogy a cseh 
vitéz hangtalanul az asztal ala fordult. 

A másik, a fehérebb haju is nyult az üveg után, de 
az üveg nyaka helyett a klarinétot markolta meg és vágta 
a felugráló csehek közé. 

Lelt erre felfordulas. 
A csehek II sarokba tamasltolt fegyverekhez rohantal\. 

!Je ij edten hiJköltek hútra, Olt ulIIam EgUil< feQllwr mHr 
il kezemben 

és mint bizalmi tagok szerepelnek. A. tagokul belépm 
óhajtó férfiak és nők a N. M. V. hivatal nál vagy az 
eglJes községekben levő N. M. V. bizalmi tagoknál, 
a székesfővárosban a kirendeltségeknél jelentkezhetnek 
fel vétel végett. 

A. létfentartáshoz mulhatatlanul szükséges üzemek 
biztositása a kirendeltségek feladata, amit azok állo
mányának két csoportja hajt végre. A.z egyik csoport 
szakképzett emberek bevonásával a munkák elvégzését 
biztosit ja, a másik csoport pedig őrségek és járőrök 
által az előbbiek személyét, a munkálatok zavartalan 
folyását, az épületeket és anyagokat védelmezi. A. N. M. 
V. nőtagjai az egészségügyi és gazdászati ténykedés 
körében nyernek alkalmazást. 

A. szervezet müködése munkábaszólitás esetére a 
legapróbb részletekig tervszerüen elő van készitve és 
állandó eIlenőrzés alatt áll. A. nemzeti munkavédelem 
munkábaszólitását a m. kir. belügyminiszter rendeli el. 
A. tagok felhivása irásbeli fel h ivás utján történik és 
nemzeti szinű, N. M. V.-vel betüzött röpcédulák ki
függesztése által lesz kihirdetve. 

Miután a N. M. V. tagjai csak nyilvántartásban 
állanak a kirendeltségeknél, azok felhivása, bemutatása, 
felszerelése néhány órát vesz igénybe, miért is legko
ráboan hat óra mul va, de legkésőbben tizenkét óra 
mulva állithatja fel őrségeit. Ezen időpontig a bizto
sitást a honvédség, a csendőrség és a rendőrség végzi. 

A. bevonult tagok arcképes igazolvánnyal és N. J\\. 
V. felirásu karszalaggal láttatnak el és részben az 
üzemekbe, részben az őrségekre irányittatnak, hol 24 
órai fel váltás mellett végzik szolgálatukat. 

A. N. M. V. a létfentartáshoz szükséges követ
kető üzemeket biztosit ja, u. m.: vizmüvek, gáz, villany, 
posta, vasut, élelmiszerüzemek, temetkezési vállalatok, 

Gyöngéden figyelmeztettem őket . . .  Ne tovább! 
Röpültek az üvegek. A két fehérhaju ugyancsak dolgo

zott. A székláb is előkerült .  
Rövid harc után a hat cselák a padok alatt feküdt 

ájultan, némelyik keservesen nyögött. 
Mikor az ütközet befejeződöt!, a felu!rhaju legény oda

szólt a korcsmárosnak. , 
- Mózsi ! Uj italt, nagyon megszomjaztam. 
Mikor már ott voltak az üvegek, felém piltantott· 
- No, testvér, ezt megcsináltuk. 
Jobban megnézett. Én is öt. 
- Tyhü a kirelejzumát, tekintetes url 

Azzal se szó, se beszéd, etölelt. körülcsokolgatott. 

Én csak most ismertem rá, hogy a k:rgiNk iöldl�rol 

hazakerült ismerösöm: Patyi lstl'iin.  
Azzal elém tuszkolta öreg tarsal IS. 

_ Az apósom, tekintetes ur, a I-Irubacskú "lill>. I 'c r�,
teljen vele IS kezet fogni a tekintetes ur \\wta ezd, a 

cselákok Itt az urak, azóta lIaguon cguctrrtünk. l(ll.l '�ülll

balon át szoktunk jönni a hegycn. Hol cg�l,k, hol m Sik 
faluba megyünk mulatni. Egy par ('chct ch enlnk , d tdn 
megnyugodva megyünk haza. Csak a 1111 falunk!> ' h 11\ 
lehet ezt megesinalni, mcrt ott iSIll�rnck. 

SlIari! (Üreg!) Kohlltsa e911 tillsll h')b, 8 t 
cselullOl, a szelIIc IlIIICSCll clajuilu, 1I11\111l'l\ Id"I'III"9 \ 
ulasililsnak al örcg IIIVCII Ckgl't t"tt. 

Osszcsl('dtuk ti (s('lI("k t\"qll\ "r\'it. 'h�111h.htlh1l\ 
")szo)IiJbo. 

Az erdolI al II heqllrl' 1-;,11"" kl'dtlln\' \\ ntun" IIr 
\>ul',l<ú I U lill faluJ"hú. uk;1>.,1 ,I .. ,,'h 'k n, \, ti 'k , r  r 

Kossulh lIotu ml'lIdl lJIulút", k,'III,'IIIIIII, rl,u IJI lU rt 
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köztisztasági üzem, csatornázás, fuvarozási üzem, pék
cs vcndcglöüzcmek. 

Az üzemekben teljesitendö munkák elvégzésére 
szül<séges szakképzett munkások pótlására a N. M. V. 
intézl1lcnu saját kebelében évente sok tagot képez ki, 
ezen kiképzést a Büm. irányítja. 

Hogy szükség esetén milyen eredménnyel müködött 
a nemzeti munkavédelem intézménye, az az alább fel
sorolt eseményekböl lesz meglillapitható: 

1923. évben, amidőn a N. M. V. még csecsemö
korát élte, a sztrájkvezetök annak erejét lebecsülték 
és a mozdonyvezetöket, valamint a fütöket országos 
sztráj kba kényszeritették. Megállott az ország ütöere, 
de csak egy pillanatra, mert a N. M. V. munkliba 
lepett és a sztrájk kitörésekor 150 mozdonyvezetésben 
kiképzett tagj lit behivta. 

A sztrájkoló mozdonyvezetök és fütök augu�ztus 
2-án 16 órakor hagyták abba a munklit. A vasuti�az
gatóság rendelkezésére bocsátott N. M. V. tagok már 
18 óra 25 perckor egy 50 tengelyes vonatot inditot
tak, tehát mlir két óra 25 perc mulva megindu!t a 
forgalom. 

A vasutigazgatóság Budapestről naponta 7 személy, 
7 élelmiszer vonatot inditott, azonkivül vidéken is 
számos vonat, köztük több szén vonat állott munkában. 
Azok szlimát a 3. napon még szaporították. A va'sut
vonalak és mütárgyak biztositáslit 16.000 N. M. V. 
tagunk teljesitette. 

A mozdonyokon szolgálatot teljesitö mozdonuve
zetöink és fütöink büszkén fogadták a berobogó vo
nat Ilittára a lakosság szivböl jövö elismerését és tisz
teletnyilvánitásait. Három nap mulva a sztrájkoló 'vas
utasok visszatértek a munkához. 

fl.. N M. V. intézménye ez alkalommal legmaga
sabb és legmelegebb elismerést nyert. Kormányzó ur 
6föméltósliga is legteljesebb elismerését nyilvlinitotta 
a szervezet tagj ainak. 

1924 április 7-én az összes budapesti napilapok 
szedöi léptek sztrájkba, mire a belügyminiszter ur még 
liprilis 6-án kiadta a munkábaszólitási rendeletet. Apri
lis 7-én este mlir 56 müegyetemi hallgató, mint kikép
zett nyomdász, lil10tt munk·liba. Szükséglap gyanánt. a 
»Reggeli Hirek,<-et »Esti Hirek«-et és »Budapesti Köz
löny«-t szedték munkavédöink, mellJ szükséglapok' kö
zül a »Reggeli Hirek« napi 30.000, az »Esti Hirek« 
napi 25.000, a »Budapesti Közlöny« napi 3000 pél
dlinyban jelent meg. N. M. V. tagjaink átlagos mun
kateljesitménye a napi 8 órlit meghaladta. 

fl.. leszerelés a sztrájk beszüntetésével 1924 május 
5-én rendeltetett el, ami egy óra alatt meg is történt. 

Fentieken kivül még számtalan sztrájk alkalmával 
múködött közre a N. M. V. az üzemek zavartalan 
müködésének fentartásánál, igy: 1923 április 8-tól 16-ig 
a fövárosi köztisztasági üzem munkásainak sztrájkja 
alkalmával 80 tudomány- és müegyetemi hallgató vé
gezte a főváros utcáinak öntözését. 

1923 április ll-től április 17 -ig 240 N. M. V. tag 
végezte a sztrájkoló székesfövárosi községi élelmiszer 
arusitó és lóhusüzem alkalmazottainak munkáját. 

1923 április ll-töl 36 óra hosszat 56 N. M. V. 
szakmunkás végezte az Ujpesti Phöbus villamossligi 
üzem munkálatait. 

1923 liprilis l1-töl 17·ig a budapesti kenyérgya
rat tartottlik N. M. V. tagjaink üzemben; naponta 
132 szakképzett pékmunkás foglalkozott b2nne 

1923 április ll-töl 12-ig a vasmegyei elektromos 
müvek sztrájkoló munkásait helyettesi tették. 

1924 junius 21-töl 23-ig is volt egy kisebb mé
retü nyomdlisz sztrájk, melynél 26 munkavédö mükö
dött. 

1924 junius 25-től julius 5-ig a ceglédi henger
malom munkásait helyettesitette 12 N. M. V. tag. 

1926 junius 5-töl 7-ig a balassagyarmati árviz
katasztrófa mentömunklilatainál seg2dkeztek sikeresen. 

A fent felsoroltakon kivül tagjaink még több al
kalommal szólittattak a vidéken munkába. 

fl.. közüzemek kapujában tehát áttörhetetlen acél
falként áll ört a »nemzeti munkavédelem«. 

A külföld elismerésének példájaként álljon itt a 
»Technische Nothilfe« Gnicban megjelent német szö
vegü könyvböl az alábbi idézet: »,4 Illagyar /le/Jlzeti 
/ilU .. !llCIl'édel em i sllOl apél dá ja alll/ak allagy Prköl esi be
folyásnak, lIlelyet egy jól támogatott, jól Illegszerve
zeti és céltudatosan irányi/ot! /leli/uti munkavédelelll 
f el /IlU tathat «. 

Egy vásári csalás. 
Irta : revisnyei REVI CZKY ZSI GM OND főha dnagy_ 

A Csendörségi Lapok 1926. évi 16. számában is
mertetett vásári csaláshoz egy másikat óhajtok ismer
tetni, hogy vásárügyeleti járöreinknek módjukban áll
jon az ezzel esetleg kisérletezöket leleplezni és vissza
élésüket beszüntetni. 

fl.. mutatványos a vásár egy látogatott helyén fel
állítja a játékasztalt, amelynek egyik végén egy lécre 
forgatható fakorong van felerösitve. fl.. fakorong ten
gelye az asztal lapjával párhuzamos, a korong forgása 
tehát az asztal lapjáira merőlegesen történik. A korong
gal szemben egy állványba légpuska van erösitve, 
amelyböl egy szeggel ellátott pálcikát lehet a korongra 
kilöni. (1. ábra.) 

1�,J.n.;.\.t-l';:uJ�� 
/ 

I. Bbre. 

J I�\,. .. ,� \A,,/o-oo..<>" -"�Ij' 

A falwl'ong felülete mezőkre Van beosztva s min 
den mező a 2. ábrán látható módon meg van szá
mozva. Ha tehát a mutatványos a korongot megfor
gatja és a forgó korongra a légpuskából a pálcikát 
rálöveli, az a korongon valam21yik mezőbe belefur<idik; 
ennek a mezőnek a száma a nyertes szám. 

I .. 
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Az asztalra különféle kecsegtető nyereménytárgy ak 
vannak helyezve, órák, önborotváló készülékek stb., de 
ezek mellett természetesen egészen kis értékü, 50-60 
filléres nyereménytár'gyak is, mint pl. kis fésük, száj-
11armónika, egy dar!!b szappan, papirból készült levél
tárca stb., stb. NUndegyik nyeremény meg van szá
mozva ugya,nazokkal a számokkal, amelyekkel a forgó 
korong egyes mezői el vannak látva. 

A tulajdonos a körülállóknak kis kartonlapokat ad 
el, amelyeken 6-6 szám van. Egy-egy k artonlap ára 
40 fillér. Már most a légpuska kilövése után az a 
játékos, akinek kartonlapján megvan az a szám, ame-

• '. 

2. ábra. 

. 
• 

.. 

Iyiknek mezőj.ében a pálcika a korongba furódott, el
nyeri azt a nyereménytárgy at, amely az asztalon ugyan
ezzel a számmal van ellátva. 

A játék tehát látszólag valóban szerencsejáték, 
mert hiszen a játékos és a tulajdonos kockázata egy
forma ; vaJakinek minden fordulónál okvetlenül nyer
ni,e k,ell - feltéve persze, hogy minden kaoTtonlapol 
megvesznek - a tulajdonosnak pedig látszólag ,nem 
áll módjában szabályozni, hogy a légpuskából kilőtt 
páldka a korong milyen számu mezőjébe furódjék be. 

Aki azonban a játékot hossszabb ideig megfigyeli, 
rájön, hogy a játékosok kivétel nélkül mindig csak 
az értéktelen nyereménytárgy akat nyerik el, értékeseb
bet, órát, bőrtárcát stb. soha. Ezeket a kisebb nyere
ménytárgyakat aztán a tulajdonos 60-80 fillérért rö

.
g

tön visszavásárolja a nyerőtől, aki ezért az összege�t 
rendszerint ujabb karton,lapokat vásárol s a nyereme
nyét a másod�k-harmadik fordulónál már el is vesz
tette. 

Egyszerre azonban kiválik a körülállók közül eg!:! 
atyafi, előretolakszik és: »Azt a kutyafáját, nekem 
muszáj nyerni ! «  fel,kiáltással megvesz! az össz�s kar
tonlapokat. A korong megi ndul, a legpuska kilÖVI a 

pálcikát ( a  »boltznit« )  és ime, csodák-csodája, az 
éppen a legszebb óra számába furódo�t bele. Az . atyafI 
boldogan vágja zsebre az órát, ':Ime a tulajdonos 
alkudozni kezd vele, hogy mennyiert volna haJ land

,
ó 

azt neki visszaad ni. A szerencsés nb)ertes 1 5  pengőt Iler 

érte, a tulajdonos igér hetet, mig végre hosszas alku
dozás után megegyeznek 12 pengőben, amit a tulaj 
donos mindjárt ki is fizet neki, mire a nyerő nevetve 
elt�vozik. Természetes, hogy ezek után ujult erővel 
indul a játék, de hiáb,a, megint és mindig csak fésü 
és szappan a nyeremény, az óra nem akar többé 
kijönni. Ez a jeLenet naponta többször megismétlődik 
s talán fölösleges is mondanom, hogy a »szerencsés" 
nyerő a tulajdonos társa, aki időnkint végigcsinálja 
az órael nyerést, hogy a körülállók lankadó j átékked
v-ét ujra felélessze, ami persze mindig sikerül is neki. 

A trükk igen egyszerü. A 2. ábrán láthatjuk, 
hogy a páros számok a forgó korong szélén levő 
háromszögekben, mig a páratlanok a korong közepéből 
induló hosszu mezőkben vannak elhelyezve. A légpuska 
az állványba ugy van berögzitve, hogy a csőtorkolat 
és ezzel a korongra merőleges csőtengely függőleges 
kápyban, felfelé és lefelé mozgatható ugyan, de le
felé csak addig a határig, amig azt a 2. ábrán a 
szaggatott vonalu kör íelzi. A szórás alsó határa 
tehát a szaggatott vonal, azontul a korong széle 
felé a lövedék egyáltalában nem furódhatik be, vagyis 
mi)1dig csak a páratlan számok területére eshetik, a 
párosokéra nem. 

Természetes, hogy az értékesebb nyeremény tár
gb)ak mind a páros számokon vannak, a kevésbé érté
kesek pedig a páratlanokon. Igy aztán, ha nyer is 
valaki minden fordulónál, a tulajdonosnak mégis meg
var a maga haszna, mert hiszen a 60-80 filléres 
nyeremény fejében hat kartonlapot adott el 40 fillér
j ével, összesen 2 pengő 40 fillérért, a haszon tehát 
mipden fordulónál legalább 1 pengő 60 fillér. 

A tulajdonosnak tmmészetesen módja van rá, 
ho�JY a légpuska rögzitését ugy módositsa, hogy a 
lövedék a párosszámu mezőkbe is belefuródhassék, ezt 
azonban csak olyankor csinálja, amikor a társával 
»játszik« vagy esetleg olyankor, amikor egy-egy eré
lyesebb játékos rájön a csalásra és botrányt csinál. 

Ez az utóbbi eset egyébként egészen ritka, mert 
a nyerő rendszerint örül a kevésbé értékes nyereménb) 
nek is, amely mégis csak többet ér annál a 40 fillér
nél, amennyié:t ő a maga . kartonját V2tte. Eze

_
n�iv?l 

a tulajdonos IS gondoskodik rola, hogy a korulaIlok 
a légpuska szórásának az alsó határát fel ne ismerjék, 
t. i. a korongot képekkel ragasztja tele, amelyek a 
korong forgatásaval különféle mozgó alakok�t mut

,
at: 

na� s igy aztán a j átékosok legtöbbje a kepet ne
.
zl, 

nem a csalást, amelyet azonban most mar a csendür
nej{ könnyü lesz lelepleznie. 

.Il. tornai vár előtt. 
Magyarország csolJ/la S 2/;/

.
,.11 , 

F á ió szí I'pel portyázollI <'Il, 
Elöttem a LOTI/a; I'ár, 
Sötét le/hő ül a2 orllláll. 

TlÍlró/ a l/agy . /dldó h <'.f!\'t'i; , 
BlÍsal/ lelélll il/tl'ge!I/,·/;, 
tl/ Illeg I'issza il/!ct,,!,'" 
S (/ szell(it'cl IÍtiizt 'll""' : 

» Rállk I'irrad //lég cl Illi I/tll'lI !1�' , 
/dl'[(1'1/1/8 mi 1/1 111 Il I/t.I'IIIJ/;! 
/ ./ 1/ IIJ// C!I'I1/, , . 111,'1 i,'I.'k , ft _  , r,,, IItli 1',/1 ; k,'/;lo h, t" / /; " 
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Tetletök, iuriangosak 
és az igazságkeresés egyéb 

gáncsvetöi. 
Irta : KRANTZ DEZSÖ ha dbir6 őrnagy. 

Egy német társadalmi iró azt a lesujtó tapaszta� 
latot vonta le megfigyeléseiböl, hogy az emberi társa� 
dalom egyedei nél mind ritkábbá válik a föltétlen igaz� 
mondö. Ennek okául azt állit ja, - és elhihetö - hogy 
a nyughatatlan, zajos, küzdelemteljes modern életvilág 
az embert jellembeli és cselekvésbeli puritánságából 
szinte észrevétlenül kivetközteti. Ezért a mai ember 
bonyolult lelkivilágának, öszinte igazmondásának és 
ennek ellenkezöjének helyes megitélése a legnehezebb 
feladatok egyike és mint ilyen, derekasan próbára teszi 
- elsösorban az igazságszolgáltatásban - a nyomo� 
zast és bizonyitást végzök ügyességét és emberismere� 
tét. Hiszen a legkülönfélébb elemek fordulnak meg az 
Elet nagy szinpadán és az átlagos, tehát nem is catoi 
erkölcsü jellemeknél talán még népesebb a nem öszin� 
ték, a tettetök, szinészkedök és furfangosak tábora 

A tettetés - és általában a megtéveszteni aka� 
rás - legkülönbözöbb fortélyai közt, amelyekkel föleg 
a bünügyi nyomozásban találkozunk, elterjedt a nagyot
hallás és a teljes siketség szinlelése. Igen alkalmasnak 
gondolják ott, ahol tanácsos a minden irányban jól 
megfontolt válasz, az esetleg kellemetlen, avagy éppen 
sorsdöntö kérdésekre való válaszadásra pedig az idö� 
nyerés. Ugyanennek a célzatnak vagyunk kénytelenek 
engedni feladatunk érdekeinek ellenére is ott, ahol 
a kihallgatandó váltig erösiti és ezt az állitását nem 
tudjuk megcáfolni, hogy ügyködésünk nyelvét nem, 
vagy nem eléggé birja s bennünket emiatt nem tud 
megérteni. Ha csak tehát magunk nem birjuk nyelvét, 
tolmácsot vagyunk kénytelenek alkalmazni, ami ter� 
mészetesen nemcsak ügyködésünk, kérdezéseink mene
tét teszi lassubbá és nehézkessé, hanem a kihallgatandó 
válaszának mikéntjét is az ö részére jobban és körül 
tekintöbben megfontolhatóvá. Mondanunk sem kell, 
hogy ez a körültekintés és megfontoltság itt csupán 
a rosszhiszemü, hazugságokra felépitett vallomásokra 
vonatkozik. 

ügyes nyomozócsendör azonban az illetö arcának 
megfigyeléséböl legtöbbször abban a helyzetben lesz, 
hogy megállapithassa, miszerint az, az állitott n!:lelv� 
ismeret hiány dacára, nagyon is _ elöre gondolkozik és 
a tolmácsolás alatt magának oly vallomási tervet épit 
fel, amelyet érdekei szempontjából legalkalmasabb� _  
nak vél. 

De a nagyothallást tettetöt is leleplezhetjük és e 
célra nem egyedül az Avé�Lallemant által ajánlott 
igen egyszerü módszer áll rendelkezésünkre, mely sze� 
rint valamely jóhangu segédközegünkkel a kérdéseket 
addig kiáltat juk a szimuláló fülébe, mig csak fel nem 
hagy próbálkozásával. Ez az elj árás, eltekintve attól, 
hogy nem perrendszerü, nem is alkalmazható minde
nütt, de n em is válik be mindig, mert ez a »hang� 
ostrom« az igazán süketnek is fájdalmas lehet. 

Alkalmasabb leleplezési mód az, ha a süketség 
tettes ének gyanujába vett egyén mögött hirtelen nagyot 
dobbantunk, vagy mögötte valamely sulyos tárgyat a 
padlóra ejtünk. Az igazán süket a padlónak, a szék� 
nek, melyen esetleg ül, illetve testének hangve.zetése 
révén támadt bizonyos hallás, de mindenesetre a dob
bantás, illetve leejtés által okozott rázkódtatás követ� 

keztében megérzi, hogy történt mögötte valami és meg� 
fordul. Ellenben a szimuláns azt hiszi, hogy ezt neki 
nem szabad meghallania és mozdulatlan marad. 

Virtuskodásoknak és tettlegesség gel járt hason� 
természetü ügyeknek a küzdelemben a.lulmaradt, szen� 
vedö alanyai gyakran keresnek kudarcukra fájdalom� 
irt azzal az ál litással, hogy bántalmaztatásuk követ� 
keztében egyik vagy másik fülükre megsüketültek. Az 
ilyen egyoldali süketséget pompásan lehet szimulál ni, 
de fl szimulációt még nagyszerübben leleplezni. Ugyanis 
a »megsüketült« füleihez vezetett rövid, egyenes gummi
csöveken át jobb és balfelöl egyidöben, félhalkan más
más szöveget mondatunk és emberünket felszólitjuk, 
hogy 'a hallottakat Ismételje. Ha az iIletö pl. jobbfülére 
tényleg megsüketült, a balfülébe mondottakat pontosan 
meg fogja ismételni, ha azonban a féloldali süket
séget szimulálja : az ugyanazon idöben hallott két kü
lönbözö szövegü beszédböl egyetlen értelmes mondatot 
sem fog tudni visszaadni. 

Nem lehet eléggé hoogsulyozni, mennyire fontos 
a gyanusitottak, metve terheltek, valamint megbizha� 
tatlan tanuk kikérdezésénél, hogy azok szemrebbené
sét, arc� és testmozdulatait pillanatra se hagyjuk éles, 
mindazonáltal észrevétlen megfigyelés nélkül. Ezt a 
figyel emmelkisérést alkalmazzuk az állitólagos süketre 
is és 8Ircjátékából, szemének felcsillanásából, valamely 
bosszus fej- vagy kézmozdulatból csakhamar m2g fog
juk állapithatni, hogy melyik kérdés, illetve nyilatko
zat minö hatást gyakorolt a »süket« ravaszkodóra. 

Az elmebajt, eskórt stb. szinlelök leleplezése már 
rendszerint hosszabb, szakszerü - orvosi - megfi
gyelést igényel. E megfigyelés módszereinek ismerte� 
tése nem tartozik a laikusra. Minthogy csak orvosi 
vélemény dönthet az elmebaj fenn vagy fenn nem 
állásának kérdésében : teendöinket abban kell össz� 
pontosi tanunk, hogy azoknak az egyéneknek a kikér� 
dezésén kivül, akik ez irányban felvilágositást adhat� 
nak, beszerezni igyekszünk azokat a hivatalos vagy 
szolgálati értesüléseket is, amelyek azután, az orvosi 
megfigyelésnél, majd a szakvélemény megalkotásánál 
értékesithetök. 

Az igazság gáncsvetöi között különösen emlite
nünk kell még azokat, akik a hatóság vagy biróság 
eljárásának tárgyát képezö ügyben mint tanuk hamis 
tanuságot tesznek vagy hamisan esküsznek s ezzel 
azokat a garanciákat hamisitják meg, amelyekkel az 
állam törv2nyei az igazságot biztosit ják. 

Nyilvánvaló, hogy az itélet és határozat nem jut
tathatja érvény re az anyagi j ogot, ha azon tényleges 
viszonyokra nézve, m21yektöl a jog megál lapitása függ, 
hamis tanuk és hamis esküvök tévedésbe ej tik a birót. 
Az igazságnak, a jognak kell elbuknia, ha bünös me
rényleték hamisitott vagy költött szinekben tüntetik 
fel azokat a tényeket, amelyek a való fölismerésének 
és a legtöbb esetben maga a jog megál lapithatásának 
a.lapját képezik. A tanuvallomás ugyanis lényegben nem 
egyéb, mint valamely dolog megtörténtéröl vagy meg 
nem történtéröl, va.gy valamely körülményröl észlelet 
vagy érzéki tapasztalat utján szerzett tudomásnak a 
biróság, iIletöleg hatóság elött oly ünnepélyes formában 
való elöterjesztése, aminöt a törvény azon célból kiván 
meg, hogy a tanu elöterjesztése bizonyitéknak vétessék, 
s minthogy ezen ünnepélyesség rendszerint abban áll, 
hogy a tanu vallomását a törvényben vagy a szabá� 
lyokban meghatározott eskü letételével megerösiti : ehhez 
kép est a vallomás bizonyító ereje rendszerint az eskü
töl van föltételezve. 
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Amil uissza kell szereznünk : Bártfa. 

Csak természetes, hogy miután a törvénykezés az 
igazságnak, a jognak megvalósitója és érvényesitöje, 
ismerni kell a jog és igazság védelmében a hamis 
tanunak QS hamis esküvőnek praktikáját, nehogy az 
ilyen »Iudasok« miatt - miként őket régi törvényeink 
nevezik - a hazugságot valódi ténynek legyen kény
telen kimondani. Halhatatlan Arany ]ánosunk vén 
lVl.árkusátót ke:odve, aki a sommás határperben a la
dányi határ földjét »talpa alá tette, ugy esküdt a 
földre", a hamis tanuzás minden csinja-binjának és 
fortélyosságának vannak követői. Ez az állapot annál 
veszedelmesebb, mert bőven j uttat szerepet a baboná
nak is, mely ismer oly büvszereket, melyek birtokában 
az mető, ha hamisan esküszik, abban a tudatban él, 
mintha igaz esküt tett volna, esküje sem lelkiismeretét 
terhelni, sem őt a büntető igazságszolgáltatás kezére 
juttatni nem jogja. 

Némely vidéken ugy tudja és bizonyára alkalom
adtán igy is gyakorolja a nép, hogy büntetlenül ta
nuskodhatik hamisan, ha a bubos banka s:oemét -
mely általában s:oerencsét hoz a biróságnál - tudja 
magánál. Vagy : ha elhalt gyermekének valamely csont
darabocskája van a zsebében. Vagy : ha behajlitja hü
velykujj át, a mi különösen a zsidók esküjénél figye
lendő, ha rendes biróság előtt rituális módon, tehát 
feltett kalappal, jobbkezük tórára tevésével ( Mózes 
2. könyve 20. fejezetének 7. verse) kénytelenek esküdni. 
A hirhedt mármarosi zsi dó-tanuk megbizhatatlansága 
a köztudatban él és a jelek szerint talán csak annak 
a vallási szertartásuk szer�nt letett eskünek adható, még 
hitsorsosával s:oemben is, valami érték, amelyet a ta
nuskodó hitsorsos saját rabbi ja előtt, szombaton tett le. 
A mohamedán kijátszotta az esküt, ha e szavaknál 
,,]enim ederim« (esküszöm ) jobb- vagy balkezének 
mutatóujját feltartotta. Rilvall a l snllskodóra, ha  es](ürc 
emelt jobbjával egyidejüleg balját mereven lecsüngeszti 

és balkezének három ujját - jobbjának mintegy ellen
sulyozásául - ugyanugy tartja esküre ; ha balkarját 
csipőre teszi ; ha balját ökölbe szorítja; ha eskü után 
kiköp ; ha megelőzően hét apró kavicsot tett szájába ; 
ha aranyat helyez nyelve alá; ha vallomása alatt egyik 
nadrággombját sodorintván, leszakitja ; ha előzőleg kó
ról'evelet tett lábbelijébe stb. 

Ott, ahol hiszi a nép, szokásos kinyitni az abla
kot, ha esküre kerül, hogy az esetleg hamisan esküvő 
lel�ét az ördög azonnal magával vigye. Zárt ablakon 
át ' ugyanis a sátán nem térhet be. 

Ezt igy is magyarázzák : Befelé az ördög sohasem 
jön az ajtón vagy az ablakon, hanem a kéményen át. 
Kifelé ellenben akár a zárt ablakon át is távozhatik, 
anélkül, hogy üvegjén kárt tenne. Más eset, ha a 
hamisan esküvő lelkével távozik s nehog!) ilyenkor 
terhével kárt tegyen az ablakon : inkább kin!)itják azt. 
I\t alpesi tartományokban - szánt szándékkal fe!tünő 
módon - ablakot nyitnak ott, ahol különben az igaz
mondás sántitana, állitólag rendszerint az l1hajtott 
eredménnyel. 

Délszláv eredetü ártatlan babonás furcsaság, hOml 
ha a biTóság vagy hatóság előtt megjelenő üg�lcs-baios 
ember avégből, hogy ügye kedl'czően intézödjck, tali -

mánt hoz magával . Kendöt, meJlHel \'ulalllcl!) halütt
nak állát felkötöttél< ; ám csomöiúnak meg k II !cnni '. 
különben mit sem használ. N('homl pedig az cl!cnkl 
legyen pörnyertes, a l{endöbe az ürrot kdl ki fuini .ll: 
i l l etékes hatósági szem 'ltl előtt! 

Ki győzne azonban mind fL'lsorolni  tllt)kat ;] fur
fangosságokat es furcsllsügol\8t. lIlC'! !lckk,'1 hah'$,:gl 
ügyködések al l(almuval a felek Tl'S '':-röl l alálk,1zunk 
E téren cigallyaink If zetnek, l,ikm'l, �.·l)ka�ai\'.ll \is 'I 
I(ed éscvel jó lesz llIl'!1isl1ll'rkcdn únh 

Törvén!! elölt II �'i�1: 1 l 1 ! t n'nd�ú'rtnt  d')1 19!ld • Il 
sun, t apogulúdlva I'i�{,}l\\'\h" \\lI,,'nt .\ �Id" k '$ It .  
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l<lban (j kel�tick, a clgany is kérdésre szivesen felel 
kérdéssel, hogy meggondolási idöt nyerjen. Még ha 
nevét is kérdik :  Hogyan is hivnának egy szegény 
cigány t ?  a válasz. Kora iránt érdeklödnek : Hogy 
mily idös lehetek ? - Tudom is én, hogy mikor jöt
tem a világra? - Ki mondta volna meg nekem, 
mennyi idös vagyok ? stb. Ha megelözö büntetéseire 
vagyunk kiváncsiak, a méltatlankodásnak zuhatagját 
árasztja felénk : Már mért is lettem volna büntetve ? 
Ki mondta, hogy büntetve voltam ? Azután égre-földre 
esküszik büntetlen mult jára. 

A cigány általában bóbeszédü. Azt hiszem, leg
tanácsosabb, ha ilyenkor beszédjében szabadjára en
gedjük. Ez a legjobb, mit bóbeszédü embereknél, kü
lönösen cigányoknál, tehetünk. Mert hiába is szakitjuk 
félbe elöadásaikat, megint csak elölröl kezdik, ugy 
hogy mit se nyertünk, ellenkezöleg : idöt vesztettünk. 
Tanácsos azonban azt, amit a cigány mond, mindjárt 
feljegyezni vagy feljegyeztetni, részint, mert igy ha
marább megfogjuk ellentmondásaiban, rész!nt, mert ezt 
az irásbeli kisérést mihamar kényelmetlennek fogja 
érezni és mondanivalóját rövidebbre fogja venni. Szük
szavuságunkban a cigány mindig korlátoltságot lát s 
ilyenkor beszédében, viselkedésében mind kihivóbb, me
részebb lesz. Igaz vallomasra ritkán lehet birni a 
cigány t. Ha belátja, hogy védekezésében vagy állitásai
ban megfogták, ezt abból észlelhet jük, hogy felhagy 
szemtelenkedö magaviseletével s egyszerre csak sóhaj
tozni, siránkozni kezd. Az a rendes tapasztalat, hogy 
a sarokba szorított egyén fegyelmetlenkedni, esetleg 
gOrGmbáskodni próbál, a cigánynál kivételt tesz, mert 
minél jobban érzi a cigány, hogy rávallottak, annál 
alázatosabb, bizonytalanabb lesz viselkedése. 

Az igazság gáncsvetöi vel szembeni védekezés arany
szabályát keresvén, bizonyára egyöntetüen jutunk arra 
a megállapitásra, hogy a siker eredményét nem csupán 
egyéni ügyzsségünk, rátermettségünk adja meg, hanem 
megfigyeléseink, tapasztalataink, ismereteink szünet nél
küli bövitésének gyüjtömunkája is. 

Az új olasz büntetötörvény
könyv érdekességei. 

A fasiszta O laszország 1926-ban teremtette meg a mai 
gazdasági, társadalmi és hatalmi rendet védö sokérdekességü 
rendtörvényét. Egy esztendővel utóbb, 1927 végére már e l
készült a fasiszta szellemü büntetötörvény/zönyv is.  

Amit erröl az uj fasiszta BTK-röl elmondunk most itt, 
nem büntetöjogi értekezésnek szántuk, hanem a magyar 
csendőrt akarjuk csupán tájékoztatni e tagadhatatlanul fel
tünést keltö törvény érdekességeiröl .  

• 

Tudjuk, hogy a büntetöi gazságszolgáltatás ujabb törté
netében nagy szerepet j átszottak az o laszok. Beccariá-nak, a 
legnagyobb olasz büntetöjogtudósnak egész Európára nagy 
hatása volt a mult század eleje körül s a magyar büntetö
igazságszolgál tatásban is fel lelhetök nyomai. Ez az o lasz 
az emberiesség gondolatának volt egyik föharcosa. Minthogy 
száz évvel utána a másik o lasz, Lombroso, az ember testi
lelki fogyatkozásaiból igyekezett megmagyarázni a büncse
lekményeket. 

A fasiszta büntetötörvénykönyv e hagyományokkal szem
ben az e lrettentés eszközeit alkalmazza messzemenöen. Az az 
a lapelve, hogy a büntel/es a törvénllyel szemben lelvetette 
a halaImi kérdést, ezért a tön'én.l' a hlintel/es Il'lörtsél 'l'l 

telel, 

768 cikkelyböl á l l  a fasiszta BT K .  Ebböl az á l lam- és 
közrendellenes büncselekményekrc /izen/lilenc o lyan cikkely 
jut, me ly /liIlálbün tetést rendel .  

A halálbüntetést nemcsak a politikai büncselekmények 
nagy számánál ,  hanem a gyi llwsságok különbözö módozatai
nál is kimondják. 

Az uj olasz halillbülltetés uz agyolllövés. 
A biróság a BTK. 19. szakasza szerint elrendelheti az 

agyonlövés nyilvátlos végrehajtását. 
• 

A fegyházra va ló e l itélést és a halálbüntetést lalraga
,zokoll kell  kihirdetni, a sajtóbun ugyanekkor hivatalos kiiz
lemények adják e tényeket a lakosság tudtára. (liO. § . )  

A vagyonelkobzást a büncselekmények egész sorára ki
mondja a törvény, számos bünletendő csele/wlény pedig 
a jövedelem leloglalásával jár. 

• 

Beszámithalatlall csak lelkibeteg lehet. Az is csak abban 
az esetben, ha a megértési vagy akarási képesség teljesen 
kizártnak tekinthetö. 

Lelkibetegek, ha beszámithatatlanság miatt a biróság 
felmentette öket, á l lami elmegyógy;ntézetbe kerülnek. Az 
elmegyógyintézetben töltendö idö olyan büncselekményeknél, 
melyekért könnyebb szabadságvesztés jár, legkevesebb három 
esztendö ; halálbüntetést, fegyházat, öt éven felüli börtönt 
maguk után vonó büncselekedeteknél legkevesebb tiz esz
tendö. 

A korlátolt beszámithatóság a lá  eső büntetteseken a 
gyógyintézetben kötelezöen eltöltött idő után a szabadság
vesztésre szóló itéletet is végrehajthat j ák. 

Az ittasság sulyosbit6 körülmén)', a kábitószerek hatása 
alatt történt büntettnél a büntetés magasabb a rendesnél. 

* 

A fasiszta kormányzás rendkivül kedveli a négy cso
portba való beosztást. Négy csoportba vannak beosztva a 
szál lók, vendéglők, mozik, stb. Ezt a négg csoportot ál la
pitja meg a »veszélyes« bünözökre az uj büntetötörvény
könyv is, van visszaeső büntettes, szokásos büntettes, hiva
tásos bünözö és ösztönös terkeltségböl bünözö. 

Visszaesés már a második büncselekménynél kimondandó, 
a büntetés szigorubb. H a  azonos motil'umok alapján történt 
a többszöri bünözés, a visszaesés sulyos esetéröl van szó 
megfelelő büntetéstöbblettel. 

Szokásos bünözövé némely büncselekményeknél akkor nyil 
vánit a törvény valakit, h a  megadott határidön belül bün
tetések sorozatát mondták ki rá ; a büntettek más csoport
j ainál  azonban már a második esetben e csoportba teheti 
a bünözöt a biró. 

A szokásos- és hivatásos bünöző büntetésénekI etöltése 
után mindig a közbiztonsági szervek felügyelete alá kerül. 
(Ez az ugy nevezett ammonizio, melyet egy bizottság mond 
ki, ebben a kerületi cselldőrparancsnok is benne van ; ugyan
ezen bizottság kimondhatja azonban a rendőri számüzetést, 
a cOlllino di poliziát is, ami gyarmatokba vagy a király
ság egy községébe szól s a belügyminiszter által bár
meddig meghosszabbitható oly módon, hogy a fegyelmi 
büntetések ideje nem számit be a számüzetési idő letöl
tésébe.) 

Az ösztönös terheltségböl bünözö, vagy a nálunk szo
kásosabb megnevezéssel, a betegeshajlamu egyén szigoritott 
büntetésének kitöltése után mezőgazdasági munkatelepre vagy 
dologházba kerül. 

Büntetéselengedés e négy csoportnál csak igen kivéte-
......................... ................................. ............. 0 ............. :::::::: .................................................... ",.. ......................................................... ........... 

Az a legboldogabb, akinek, légyefl 
tulajdon há4áná( jó a dolga, 

k i rá ll' vagy pór, 
Ooethe, 

r 

.. 

• 
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Az olasz trónörökös keleti utazása során Kairóba is ellátogatott, ahol ünnepélyesen fogadták. 

lesen és akkor is feltételekhez kötötten adható. Mellékbün
tetésre nincs amnesztia, 

1\. tettes menekülése sulyosbitó, a tettestársak megjelö
lése enyhitö körü lmény. 

1\. fasizmus néhány jogi j avat vesz e törvényével rend
kivüli védelmébe : a fasiszta á l lamot, annak személyes kép
viselőit, a jelenlegi gazdasági rendszert, a családot és az 
erkölcsöt. Ezeket szerfelett elrettentő büntetésekkel bás
tyázza körül, melyek minden más európai büntetötörvény 
könyv szankcióinál szigorubbak. Egyéb területeken rendes 
törvényhozási nyugalmat mutat a fasiszta BTK. 

1\. család védelmét szolgálja például az a nálunk isme
retlen büntetőjogi érdekesség, mely tiltja és bünteti a i'ad
házasságot ( ez megvan a hajor rendőri büntetötörvénykönyv
ben is ;  a kitar/ottai legkevesebb két esztendei börtön sujtja, 
utána felügyelet vagy számüzetés . )  Fogamzást akadályozó 
szereket, amennyiben azok nem kifejezetten fertözésel leni 
óvószerek, árusitani nem szabad. 

1\. katolikus vall ást, mint hivatalos államvallást ( religione 
uffiziale dello Stato) igen messzemenö védelem övezi a 
törvénykönyvben. 1\.z egyház óhajtását szolgálja a hamis 
vallom ás meglehetösen kemény megtorlása : legkevesebb egy
évi börtön. Ez j ár a hamis ölll'ádoldsér/ is. 1\.z egyház
nak itt az a kivánsága ugyanis, hogy a bünügyekben való 
eskettetést lassanként szüntessék meg a világi hatóságok. 

Megjegyzésre méltó OlaszorszfÍg birodalmi egységének 

I 'éde/me: �ciunque commette un fatto, diretto disciogllere 
I'unita dello Stato«, mondja a 246. cikkely (aid az ál lam 
egységének felbontására irányuló cselekedetet követ el . . .  ). 
halállal  büntetendő. 

Ugyani ly figyelmet érdemel a sz/rtÍjkm, szabo/(/zsrrI, pa" . ·  

szii' rezisz!ellfÍtÍra vonatkozó rész : 
hivatalok, intézetek, üzemek és munkálatol, egUiltl�s rlha-

gyása, amennyiben ezek nyilvánosak és életbevágó fonbs
ságuak, ugyszintén a passziv ellenállás két esztendeig ter
jedő börtönbüntetéssel jár.  1\.z együttesség már három sze
mély nél megál lapitandó. 

Ha az elhagyás politikai szándékból történt, a büntetés 
két évtől öt évig terjed. 

1\. kizárás, sztrájk, szabálytalan munkateljesitmény, ugy
szintén meghatározott mezőgazdasági termény ek és ipari 
készitmények bojkott j a  mind büntetötörvényköny\'be ütközö 
cselekmény. 

• 

]ogbölcseleti igazolást törvényeikre ezekben adnak a 
fasiszták. 

1\. törvények jutalmazó és büntető hatalma által nyil
vánul meg az erkölcsi világrend. 1\.z állam nem egyéb. mint 
Isten külső rendje a főldön ; ez isteni rend alapja a sze
mély épsége, a vagyon védelme. a családi élet, az a l lam 
és végül az egyház állandósága. 

1\.z egységes Olaszországban még nem t�mogatott nagy 
erl(ölcsi erejével a Vatikán törvényt annyira. millt ezt . .'\mi 
az Egyházi AIl amot megszüntetett olasz állam egyik íSlll�rl 
biintetöjogi megtorlása I'o lt, azt a fasiszta !:\üntctiJtőn cny
könyv eltörli : a pápai ál lamot elrablö OlaslOrsZ:lg e I,'ny
kedését már szabad kiprédik�lni és maSmÓd,1I1 is hdllt,'l,' 
niteni az olasz papolmale 

Az o/asz dlfam ivltirllt'I'j' (,/It 'Il t H't" ('(( ti 
éri kiil/öldi dllampolgárok IS id. i<'-" '� cwl.lIl. m,'� at' . n 

az esetben is, IlU Inluiminult tcttiikel kül f,'ld,lII kÓI ,'tl,,! d 
l\z elJ tirtis mggübcII vun uddi9. lIÜ�l a I llI " tI hlll f,lI,h .IU 1II
polgár olusz lerülelre 111'111 kp. '\ bl'kpl'S pi l lanat " ! 
kell lartóztatni. 

• 
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Csendőrszempontból kiváltképen érdekes az a szakasz, 

mcly ldmondja, hogy az ,íllam blÍnllrly /UII I.·riolllíriuslÍllal.· 

,'Is,' fclsztilitlÍsra IIClII clIgcdc!m <,skl'dá ('g,l" '/I egy évig ter
j c dheto börtönnel sujtható. 

Ugyancsak egy esztendeig kimondható börtönbüntetés to
rolja meg az olyan egyén mulasztását, alii Iud l'lIlomelJ', u 
!>ülltcl"iog/)a iitköz" rsc/l'kmc'lIyrál, dl' l'zt /lrll! /,öz/i a ha
tóság i l letékes közegeivel. 

• 

A törvény a fasiszta ál lam mindenhatósága nevében 
készült. Európa büntetőjogi szaksajtója mindenfelé nagy 
részletességgel foglalkozik vele. Mellette is. ellene is tör
ténik a llásfoglalás. Eredetiségét, ujszerüségét és sok tekin
tetben (különösen a kármegtéritési rendelkezésekben) legelöl 
haladó voltát még az el lenkező politikai hitvall ásu szakirok 
is elismerik. K. 

A lábnyomok szerepe 
a nyomozásban. 

I rta : SZÉKEL Y VLADI MI R reD dőriőtaDácsos. 

A. kéz ujjnyomainak a nyomozó müködésben való 
szerepe és jelentősége közismeretes. A menekülő, rej
tőző bünösnek egy-egy sima felületü tárgyon ott
hagyott ujjnyoma valósággal névjegye. Az ujj
végek bőrfodrainak vonalrajzai után - volt rá eset -
a tudós daktiloszkópus már percnyi időkre rá meg 
tudta mondani, ki járt a betörés vagy gyilkosság szin
helyén. 

De a kézujjnyom mellett ne feledjük el a lábnyo
mot sem, mely akárhány bünesetben épp ugy árulója 
lehet a menekülő tettesnek, mint az a kéz, mely gyil
kolt, betört. 

A lábnyomnak is fontos feladat jut. A nyomozó
nak sokszor járhat a kezére, amikor meg kell álla
pitani, hogy mint jutott közel a tettes áldozatához 
vagy zsákmányához, merre menekült. Többen, keveseb
ben voltak-e, sőt az éles és gyakorolt szem abból a 
puha pázsitból vagy szemes agyagtalajból lenyomódó 
lábból még a tettes - kilétét vagy legalább is külse
jére következtető adatokat olvashatja ki. 

Kétféle lábnyomot különböztetünk meg. Olyant, 
amikor a láb valamely festő anyagba s aztán egy 
többé-kevésbé sima, szilárd alapra helyezkedett s 
o�yant, amikor a láb valamely, a sulynak engedő s a 
r�nehezedő tárgy szerint formálódó masszára (agyagba, 
sarba, stb.) lépett. 

Az első a lábnyomot a sikon körvonalaiban adja 
vissza, a másik plasztikus vonalaiban is megőrzi azt. 

Az első ritkább. Az ebbe a sorozatba tartozó láb
nyomok közül a sárba lépett lábnak padlón, kőlapon 
való lenyomata érdemel legtöbb figyelmet. A másikfajta 
lábnyommal ellenben sokkal gyakrabban találkozunk. 

Agyag, sár, homok, iszap, hó, néha fűben, gyepen 
is jól kivehető alakot kap a benyomódó láb. 

A legközvetlenebb hűséggel visszaadódnak a láb
nyomok puha földön, esőtől áztatott talajon, a havon. 
ha a hideg azt keménnyé nem fagyasztotta. A har
matos fű is megőrzi a lábnyomot, a száraz már sok
kal kevésbé. 

Nemcsak szabad talajon, hanem épületek belsejé
ben is kaphatunk lábnyom o kat, melyek közvetve a 

nyomozás szempontjáboI fontos adatokat szolgáltat
hatnak. 

. Elhintett, nedvesebben tartott fürészpor, hamu vagy 
reg nem használt helyiségekben a padlón leülepedett 
másutánjának miként jéből rendes körülmények között 
elég biztosan lehet kiol vasni. 
por hiven adhatja vissza a lábnyomot. 

A menést, futást és iramodást a lábnyomok egy
Mindenekelőtt irányadón beszélő e tekintetben a 

IfJléshossz: a lábnyomoknak egymástól való távolsága. 
Rendes 1I/{'lIésllél felnőtt, normálisa n magas ember 

lépéshossza 78-79 cm., 76 cm-nél kisebb és 87 em
nél hosszabb lépések felnőtteknél ritkán fordulnak elő. 
Középhossznak 80 cm-t lehet venni. A 30 év körüli 
ember 1 0  cm-rel nagyobbat lép, mint 60-70 éves 
korában. 

Ha a lépéshossz 98 cm-nél nagyobb, futásra kell 
következtetnünk. Mély nyomok nagyobb emberre vagy 
olyanra, aki nagyobb sulyt vihetett, ellenben a kevésbé 
mélyek könnyebb alakra engednek következtetni. Hosszu 
lábnyomok hosszu lábé lehetnek, kivált, ha nagyobb 
távolságra vannak egymástól. De azért a lábnyom és 
lábfej alakja, hossza nem mindig ugyanegy. A láb
nyom hosszabbra nyulik agyagos földben, puha hó
ban, amikor is egyet siklik a láb a fellépésnél, to
vábbá a gyors járás vagy futás esetén - ellenben 
lényegesen kisebb lesz igen engedékeny talajban, pél 
dául homokban vagy mély sárban. 

A lábnyom után néha a cipő minémüségére is 
következtethetünk. Kicsi, szűk cipő, hozzá kis sarok 
nőre mutatnak, otromba cipő nyomata munkásra ' vagy 
földmivesre. 

A lábnyomoknak egymástól való távolságából -

lépéshossz - egész biztonsággal a testmagasságra le
het következtetni. Magasabb ember lépései hosszabbak. 
De sok függ a körülményektől és szokástól. Öreg -
mint már emlitettük - beteges emberek kicsiket lép
nek, épp ugy azok, akik hivatásuknál fogva óvatos 
járáshoz szoktak, például vadászember, viszont kato
nák, vasutasok hosszu lépéshez vannak szokva. Egyen
lőtlen léptek, amikor egy hosszabbat egy rövidebb kö
vet, sántikálóé. 

Ha a lépteket - lábnyomokat - összekötő vonal 
egyenes, ugy azok egy normális járásué. Ha az meg 
van törve, ugy a nyomok többnyire öreg embereké. 
Találjuk azt továbbá kövér embereknél vagy olyanok
nál, akik nehéz terhet vittek. A kanyargó járvonal és 
egyenlőtlen távolság a lábnyomok között, részeg em
berre enged következtetni. 

A kifelé, oldalt letett láb után maradó nyom egy 
a jobb osztályhoz tartozóé. Mert - mint azt egy 
német kriminalista fejtegeti - »a lábnak kifelé való 
lóbálása menet közben bizonyos erőkifejtést ki ván meg 
s ilyen fényűző mozdulatokat rendszerint nem enged 
meg magának a munkásember, csak az, kinek ideje és 
ereje is van ilyen reprezentációs járás megszokására«. 
Asszonyok, gyerekek befelé irányit ják többnyire a lá
bat vagy legalább is párhuzamosak a lábnyomok. Erős, 
befelé való járásból görbe lábakra (O-lábak) követ
keztethetünk. 

Erintkező lábnyomok csoszogó járásra mutatnak, 
mely többnyire öreg és elgyengült embereknél fordul 
elő. De lehet nagyfoku fáradtság vagy megszokás ered
ménye. Puha agyagban vagy mély hóban egyébként 
még az erőteljes embernek is ilyen a járása. 

Mindig lényeges a nyomozat szempontjából annak 

.. 
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A német rendörség a technika minden elönyét és kényeimét szolgálatába állit ja. frógépekkel felszerel t autókat IS tart, hogy a 
kihallgatásokról mindjárt a helyszínen jegyzökönyvet lehessen felvenni. 

a megállapitása, hogy mikor keletkezett, mely idöböl 
való a lábnyom. Itt feltétlenül az idöjárásra kell te
kintettel lennünk. Ha például 10 órakor esni kez
dett és egy szobában nedves és sáros csizmák nyo
m ait látjuk, ugy az illetö bizonyára csak 10 óra után 
jöhetett oda. Néha mélyen lenyomódó lábnyomokból 
következtethetö, hogy esö után keletkeztek, mely a 
talajt jól megpuhitotta. Hóban talált lábnyomokból 
láthatjuk, hogy a hóeséskoriak vagy utólag valók-e. 

Minden olyan helyszinen, ahol elsó tekintetre lát
hatjuk, hogy a tettes a talajban vagy akár a sima 
padló porában, esetleg a lábbelijéhez tapadt sárral 
otthagyta lábnyomait, lehetöleg azonnal fogjunk hozzá 
vizsgálódásainkhoz. A helyszint keritsük el, ha zárt 
helyiségekröl van szó, zárjuk el. Egyáltalában ne te
gyük a helyszint senki másnak egyelöre hozzáférhetóvé, 
mig a lábnyomoknak ránk, illetve a nyomozásra való 
jelentóségével tisztába nem jöttünk. 

Ha sok lábnyom megy szerteszét, igyekezzünk 
azok jelJegzetességéböl az egymással egyezöket ki
kapni. Ezzel a tettesek számára vonhatunk következ""; 
tetést, eltekintve akár a kiderités, akár a rábizonyitás 
szempontjából egyébként szem elött tartandó fontos
ságaitól. 

• 

A lábnyomok megrögzitésére a legalkalmasabb 
anyag a gipsz. Száraz gipszet kell használni, melyet 
frissen fótt és ismét lehütött vizzel kell összekeverni. 
Es pedig lazán és egyenletesen a gipszet kell a vizbe 

szórni. Azután kanállal addig kell a masszát keverni. 
amig sima folyadék elö nem áll. A keverés után nem 
szabad többé sem vizet, sem gipszet hozzá keverni. 
különben elveszti a massza kötöképességét. Ezt azután 
beönt j ük a száraz lábnyomba. Ha a lábnyom kemény 
földben van, ugy vastagon kevert gipszet kell hasz
nálnunk, Ha azonban laza anyagban volna, például 
homokban, porban, hamuban, szemétben benyomódva. 
ugy a gipszbeöntés elött azt elöször meg kell kemé
nyitenünk, miután a gipszbeöntés megváltoztathatná, 
Az eljárás ekkor a következö : ecsetet bemártunk ellak 
és spirituszoldatba és azzal az ecsetet \'égigsimit\lI, 
ujj ainkkal ráfecskendezzük a nyomra. Amint azután 
a sellak kemény lett, a lábnyomot körülkeritjűk és 
kanállal óvatosan csak vékonyan kevert gipszet ön� 
tünk belé. 

Nedves földön vagy hóban Icvö lábnyomok I ,'c
telénél nem kevert, hanem szar az gipszet ha 'znalunk. 
A lábnyom lassan kitöItendö gip szel, melyet a n 'd
vesség beilleszt a nyomba. 

Ez a leghaszmilatosabb Ijárás. \'annak azonban 
mások is és körülmcnyek diktaltan tökd 'tesebb "wd
szerek is a láb nyomok megrögzit"scr�. 

Néhány eset, meluel szemleIteth 'tik, hog B l lav-

Az aikullkról ICC:iUs, Ztllll :i .c' Tc/ · t  ... ; ·  
fl "isszataTtottllak Illi 1'l/J!I'llIIk /I'cl·. 
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nyomok mennyire ellenségévé, árulójává válhatnak a 
tettesnek. Furfangot, ügyességet, alaposan átgondolt 
tervet, óvatos végrehajtást tönkretehet egy-két láb
nyom. mely a titok felderitője lesz annak a nyomozó
nak a kezében, kinek szeme és megfigyelése helyén van. 

Pest megy ében leégett egy tanya. Sok jel muta
tott arra, hogy gyujtogatás forog fenn a - tulajdonos 
részéről, aki a tüz kitörése előtt egy hónappal nem 
felejtette el a tany át bebiztositani. A. biztositó társa
ság is utána nyomoztatott a dolognak. A.z eljáró csendőr 
többek között alaposan körülnézett a szinhelyen és a 
sok lábnyomból sikerült neki egy távolabb, a puha 
talajon magányosan folytatódó lábnyomot kikapnia, 
mely a tanyás házáig vezetett. A. nyom kezdetben 
1 00 cm. lépéshosszt, később már 78 cm-t mutatott. 
Kétségkivül a gyujtogatóé volt, aki először szaladt, 
később pedig, amint házához közel ért, már nyugod
tabban vette lépéseit. A. lábnyom hossza, alakja tel
jesen megegyezett a tanyáséval. A. leleplezés igy köny
nyen ment a beismerő vallomásig. 

Kecskemét környékén történt, hogy egy tanyai 
házban a parasztgazdát megölték. A. tettes az ablakon 
át menekült és csizmájának nyoma élesen megrögződött 
a puha, esős talajban. A. csendőr egyéb hiányában a 
csizmanyomra ráteritett ujságpapiron körülraj zolta a 
nyom körvonalait. Közben elfogtak egy katonát. Erő
sen támogatott gyanu szólt ellene, a katona azonban 
alibit igazo1t. A. körülrajzolt láb nagysága egyezett a 
katona cipőj ének méreteivel s igy a hadbiróság nem 
bocsátotta szabadlábra a gyanusitottat. Szakértőt is 
meghivták s az a lábnyom méreteiből a tettes test
magasságát is megállapitotta. Ez is pontosan egyezett 
az elfogott k8ltonáéval. Végül is - beismerte bünös
ségét. A. lábnyom volt ebben az esetben képletesen véve 
az 11 tengely, mely körül a nyomozás és bizonyitás 
munkája forgott. 

Egy budapesti eset. 1 9 15-ben a Koppány-utcában 
rablógyilkosság történt. Tömegkvártély volt a miliő. 
Tiz-tizenöten összezsúfolva egy büzhödt lyukban. M.égis 
egy kis birodalom a kvártélyosok seregével, kiknek 
parancsnoka egy piszkos oláh asszony volt. Fukar, 
pénzsóvár, a pénzét a nyakában kis zacskóban hordta. 
Erre érkezett két csavargó, akik az utszélről jöttek be 
erre a tömegkvártélyra aludni. Egy hajnalban, amikor 
a többi már elcihelődött, az öregasszonyt megölték, 
a zacskót letépték nyakáról és ki az ablakon. NI,> 
lássa senki! 

De még furfangosabbak valának. A.z egyik 
M.arosánnak hivták - maga fedezi fel egy óra mulva 
a gyilkosságot. Elszaladt a házmesternéhez. 

- Jöjjön asszonyság! A. kvártélyosnőnek valami 
baja esett. A.zt hiszem, meg van halva. 

Sőt M.arosán még szembe is nézett a veszedelem
mel. Ott maradt közönyösen a véres tett szinhelyén 
akkor is, mikor már 11 rendőrség szemlélődött. 

Rosszul számitott. A. detektivfőnök kutató, éles 
szeme csakhamar megakadt rajta. A. tekintete belefurta 
magát, M.arosán nem birta ki . . .  Feje . lekonyult. 

- Erre az emberre vigyázni! - adta ki a detektív
főnök halkan a jelszót. 

A. gyilkos sorsa ezzel megpecsételődött. Jöttek 
még mások. Gipsszel dolgoztak. Ott az ablak alatt 
néhány lábnyom. A. M.arosán és társa cipőnyotna. A. 
lábnyom sulyos koronlrtanu lett. Két nap mulva töre
delmesen beismertek mindent. 

. Portyázás. 
Orosz menekült tisztek rágalmazás i perét tárgyalta 

a iárásbiróság. A végnélküli kölcsönös rágalmazások 
nak tulaidonképeni eredendő oka az, hogy a meggyil
kolt cár tróniára ketten tartanak igényt, Cyrill és Niko
lai Nikolaievics nagyhercegek. A cárpárti emigráns ok 
két részre szakadtak. Egyesek CyriLlt, mások Nikolai 
NikoLajevicset ismerik el a cár törvényes utódjának. A 
jelenlegi helyzet mellett üilán még nevetni is lehetne 
ezen, ha az oroszok kétségbeejtően szomoru sorsának 
elgondolása nem fagyasztaná az ember ajkára a neve
tést. Ezer és ezer kilométerre hazájuktól, nincs köztük 
talán egy sem, aki szülőt, hitvest, gyermeket vagy 
testvért ne gyászolna, nehéz munkával tenge tik szá
nalmas emigráns életüket, a cári trón betöltése akár 
Cyrill, akár Nikolaj Nikolajevics részéről, a dolgok 
mai állása mellett, inkább csak szines ábránd, mint 
komoly dolog, de ők gyülöletválaszfalakat emelnek ma
guk közé, szidják, rágalmazzák, perlik egymást, mert 
nem tudiák eldönteni s ez a siró-nevető tragiko
média - ki kövesse a cárt a trónon, Cyrill vagy 
Nikolaj!? 

• 

Krantz Pá/nak hivnak egy alig a komaszkorból 
kinőtt német diákot, aki gyilkossággal vádolva állott 
a biróság előtt. Ezt a német diákot zsebkendőlobogta
tással, »Hoch « kiáltásokkal fogadták a törvényszék 
folyosóján diáktársai, a diáklányok pedig virágokat 
dobáltak feléje. Egy hosszu élet lankadatlan munkás
sága nem mindig elegendő ahhoz, hogy valaki száz 
torokból egyszerre élient kapion, hogy zsebkendőket 
lobogtassanak feléje, amit azonban az elme és kéz 
együttes munkájának csak ritka esetben sikerül elérni, 
játszi könnyedséggel elővarázsolódik, ha az illető bele ' 
tud ke veredni egy szenzációs eset középpontjába. N em 
bai, ha a szenzációs eseményhez mocsok és vér is ta
pad. Taps, éljenzés, virágeső! Mi jut majd a többinek, a 
Krantz Pál osztály társainak !? Azoknak, akik már diák 
korukban azon gondolkoznak, hogy a rákot, a tuber
kulózist hogyan lehetne gyógyitani, hogy a haiókat mi 
módon lehetne olyan gyorsak ká tenni, mint a repülő
gépeket, miként lehetne olyan szérumot előállitani, 
ami kiirtaná az emberekből az önzést és szeretetet 
vinne helyébe . . .  Mi fog jutni ezeknek!? Marad-e 
valami ezeknek is a tapsból, az éljenzésből, a virágbóL!? 
Vagy ezeknek tartogatiák a gúnyt, a gáncsot és a le
kicsinylést? Alighanem. 

* 

Ahányszor a baloldali saitó valamely ujságját ol
vasom, mindig az iut eszembe, hogy az ellenzéki uiság
irónak van a legkönnyebb és legháládatosabb foglal
kozása. Amióta a világ fennáll, elégedetlenségre, ki
fogásolásra, szidásra mindig és mindenütt bőséges 
anyag állt rendelkezésre. Nálunk legkedveltebb céltáb 
láiuk a pénzügyminiszter. O az oka, hogy az állami 
alkalmazottaknak kevés a lizetése, hogy a hadikölcsőnt 
nem valorizálják, hogy a nyugdiiasok nem részesülnek 
egyenlő elbánásban, hogy a rokkantak és munkanélkü
liek kevés vagy semmi segélyt nem kapnak, de viszont 
annak is, hogy sok az adó és igy tovább a sérelmek 
és panaszok hosszu laistroma a kimerithetetlenségig. 
Sajnos, való igaz, hogy ezek a méltatlankodások csak
nem kivétel nélkül jogosak és hogy orvoslást érdemel
nének. Tudja ezt mindenki, elsősorban a pénzügymi
niszter. A kritikákat azonban, melyek pergőtüz módiára 
árasztják el hivatali személyét, nem veheti komolyan 

-
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számba, mert szociálpolitikai téren a lelkiismeretes és h a s z n á l n i a k a r ó kritika sohasem áll meg a mér
ges kirohanásoknál, hanem rögtön igyekszik azt is le
fektetni, - m i m ó d o n lennének a kifogásolt visszás
ságok orvosolhatók_ Receptet azonban hiába keresek 
a z  ellenzéki lapok hasábjain. A fennálló rendet, az 
állapotokat, a rendelkezéseket kifogásolni, azokat szidni 
.nem tulságosan nehéz. Egy ily tartalmu (az oLvasó
közönség elött rendszerint tetszetös) cikket játszi köny 
.nyedséggel össze lehet hozni valamely kávéházban egy 
félóra alatt kényelmes uzsonnázás közben. Egy olyat 
azonban, 

,
amely 7}emcsak gáncsol, de orvosol is, egy 

olrat mar klsse nehezebb. Nem is nagyon lára
doznak ezzel ' az illető ujságirók. Eszük ágában 
sincs, hogy a könny ü kávéházi félórát, hosszu, esetleg 
a hajnali órák ba benyuló töprengésekkel cseréljék lel 
és kitegyék magukat egy másik kávéházi tudós kriti-
kájának. • 

A napokban nagyszabásu jelmezes lovasünnepség
nek volt szinhelye a Nemzeti Lovarda. Aki egy zavar

ialan, nyugodt helyről vpgignézhette a biedermeyer
idők hosszúuszályos dámáit s a magasgalléros, kék
frakkos lovagokat, olyan tar/w, szinpompás képet ho
zott magával, hogy kijövet szinte furcsának találta a 
rövidszoknyás nőket s korunk paripáit : a tülkölő autó
kat és csilingelő villanwsokat. éles harsona jelezte a 
jelmezes felvonulás kezdetét. To/lbokrétás lovakat haj
tottak rokokóruhás iljale, három gyermeklovas párat
lan ügyességgel mutatta be a »Jeu de Barre« lovas 
játékot, utánuk pedig festői kurucöüözetben merész 
lovasok nyársalták fel szilaj vágtázás közben a laban 
cokat helyettesitő piros ballonokat. A kis 12 éves 
Herberstein Mary akármelyik huszárnak becsületére 
váló nehéz akadályokat ugratott keresztül. Oauthier 
asszony szép táncprodukciókat végzett lovával, Schmidt 
Mihály urlovas pedig idomitott lovaival aratott nagy 
tetszést. Befejezésül lóháton a francia négyes követke
zett s - tulzás nélkül meg lehet állapitani - a lovak 
ennél sokkal több fegyelmezettséget tanusitottak, mint 
egJ,némely próbabálon a rakoncátlankodó diákok. Egy
két illetlenkedő azért a lovak között is akadt, de hát 
elvégre farsang volt, - az ember sok mindent láthatott 
a kétlábuaktál is - illik, hogy kellő toleranciával 
viseltessünk a négylábuakkal szemben is. 

• 

»Eu sum roman.« »Román vagyok. «  Ezt kellett 
a csikmegyei székely gyerekeknek lelelni, ha a regát
hól odakommandirozott tallitójuk azt kérdezte tőlük : 
»Mi vagy te?« Az egyik kis góbénál nem akart ez 
menni sehogyan sem. »Eu sum székely.« l)Eu sum 
székely.« Ezt válaszolta kétszer egymásután és hiába 
kérdezte a tanitá harmadszor is, a gyerek bizony har
madszor sem talált korrigálni valót a feleletén. A kis 
székely nebuló hátsó felén kék hurkák nutlatták azután, 
hogy ez a felelet nagyon nem tetszhetett a tanitó
jának. Magyar szivünk millden melegével maFt.ullk 
hoz ölelünk téged, te kis nyakas székely és r:zt uze� 
jük neked, ne pityeregj ám, ha fájt is a veres. Te IS 
<Izo/z között leszel akik szaporitják a lord Rothermerek 
számát s a pálcafltések nJ'omai testeden szilltén bizo
nyitékai lesznek annak az igazságos, egyenlő bánás
módnak, melyben a trianolli bé/u védelme alatt ál/ó 
kisebbsége/z »a regáton i/Ulell « részesüIllek. Ne pdye
regj kis góbé! Eljön majd az idő, amikor nem kell 
pálcától tartanod, akkor sem, Ira büszkén a melledre 
iitsz és azt mondod: »Székely vagyok!c< 

Fig}'clö. 

A német katonaság lij egyen ruhája, melyet egyelóre kísérletkép
pen rendszeresitettek néhány csepatteslnél. Baloldalon : szolgá_ 
lati öltözet nyitolt nyakkivágással, mely azonban be is gom
bolható. Középen : kimenó öltözet fehér inggel és fehér gallérral 
táboriszürke slipsznyakkendóvel. (Mint nálunk a folyamórség 
tiszt jeinél és rangosztályba nem sorolt havidíjasainál.) Jobb
bldalon : egysoros, a nyaknál nyitott köpeny, a zubbony alatt 
táboriszürke ing és ugyanilyen slipsznyakkendó A sapka is eltér 

ez eddig annyira jellegzetes német katonasapkálól 

Egy francia táncmester 
keservei magyar hadifogság

ban 1794-ben . 
A ..... kir. Ha dtörtéDelmi Levéltárban őrzö" eredeti 

okmányok alapján írta : MARKÓ ÁRPÁD DY. 6rna,....,. 

A francia forradatrnat követö hadjáratban, melyet ! émet

ország, Ausztria, Oroszország más hatalmakkal szö"elken\' 

a legitimitás elvének érdekében a francia forradalmi '3-
patok ellen vivtak, 1 793-ban nagyszámu hadlfogoty j utott 

az osztrák főparancsnok, báró Wurmser lovassági tábornok 

csapatainak kezei közé. 
A francia hadifoglyok közül kb. 10.000-�t helyezt ' 

e l  Magyarországon, Pesten, h\unkacson. Sz�ged"n, Tem,,'

váron, Eszéken stb. Szigoruan őriztek ök�t, mert :1 " 

kormány attót félt, hogy forradalmi eszmei ket tl'ri�' t�, 
fogják Magyarországon ls. Ezért fi küh i tagtol jL'form3J\ 

teljesen etzárták és a bl'teg vagy sebesütt hadifoglyd.sl 

kLllön őrizet al8tt levő tábori kórhu�ukban. il � ' sc, <
seket pedig várakban, k8szurnyakbun hClucztd., d. 

Itymódon került fi pesti tabori kl'rh.lzlla ( Lag,rsp,ts1\, 

mint gyengélkedő cgy Qulwadett nc, ü fr3ncld n,m t, r
kapitány, o púrisi 7. ncmzl'tiirctl' toat) alk'munya l. a 
bizony n m nagyon jól "[wk !Rugat f,'g,'tyt n-:u , II 

• 
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Amikor 179lj. február 20-án héró Dietterich a lezredes a 
pesti dandár helyettes parancsnoka a kórházat megszem� 
lélte, kihallgatást kért tőle négyszem között. 

Dietterich a lezredes szemléje befejezte után a kórházat 
vezetö fóhadisebész, a kórház felügyelőtisztje Cserey had� 
nagy és a kórház gazdasági főnöke Wachter hadbiztos 

je lenlétében magához rendelte Quiwadell kapitányt, aki 
a következö kérelmet adta elő. 

Sohasem volt forradalmi érzelmü, csak kényszerüség foly
tán lépett a nemzetörség kötelékébe. Békés foglalkozást 
üzőtt, a páris! szinház előtáncosa volt. Kiváló táncmüvésze
tével megnyerte az elökelő fönemesség tetszését annyira, 
hogy befolyásos pártfogói bejuttatták a királyi  udvarhoz. 
A király szerződtette őt á llandó udvari táncossá, fizetésén 
felül a király tol évi 50, a királynétól évi 25 Louis tl'or-t 
kapott s a kirá ly  kedvencétől. madame Lambal-tól, ·pedig 
6000 livre-t. Támogatták őt a miniszterek is tekintélyes 
pótdijakkal, ugy hogy igen szépen keresett. A felsorolt 
összegeken kivül a párisi szinháztól évi 6.500 l ivre fi,zetést 
huzatt. Táncmüvészetével és ügyes gazdálkodásával • o lyan 
tőkét szerzett, hogy annak kamatai majdnem 12.000 livre-t 
tettek ki évenként. 

"'.ivel a király és királyné legmagasabb kegyének; igen 
sok á ldását élvezte, hüségesen ragaszkodott az udvarhoz. 
Érzelmének leplezetlenül kifejezést is adott annyira, hogy 
el lenségei - amikor a király kivégzése alkalmával I méll! 
l evertségét észrevették - őt royalistának m inősitették és 
üldözni kezdték. Szerencséjére volt a nationalconvent-ben 
néhány jóakarÓj a, akik táncában gyönyörködtelCvolt. Ezek 
megmentették öt a gui l lotinétó! és azt tanácsolták neki, 
hogy lépjen a nemzetőrség be . . lgy került a 7. párisi nem
zetőrzász lóaljhoz ,és·. azzal együtt Quesnoi helyőrségbe. 

Néhány hónapi szolgál at u tán Piirancsnoka Párisba küldte 
bevásárlások céljából. tudván azt, hogy ő vagyonos ember 
s az utazás költségeit viselni tIldja. Párisban ő azután 
pénzét ügyesen forgatta, de ezzel uj ból felkeltette e llensé
geinek irigyked�.sét. Feljelentették öt, hogy rettenetes sok 
pénz van nála és hogy ezzel Párisban e l lenforradaimat 
akar inditani. 

A nemzeti tanács elnöke erre magához rendelte és azt 
mondta neki : �Polgártárs, Önt azzal vádolják, hogy e llen
forradaImat akar szitani, ha ez a kérdés a tanács elé 
kerül, nem tudom Önt megmenteni. Azt tanácsolom tehát, 
hagyja e l  azonnal Párist, vonuljon be zászlóaljához«. Ezt 
a tanácsot megfogadta. Zászlóalj ával azután a harctérre 
került s hadifogságba j utott. 

Itt, a pesti kórházban igen sok volt zászlóaljbeli bajtár
sával van együtt, akiket ő mind Párisból jó l  ismert. Ezek az 
emberek az általa ismert előkelő udvarok szolgáinak, futár
jainak, lovászainak soraiból valók. 1\lacsonyabo társadalmi 
osztályhoz tartozó emberek, akikkel ő udvariasan bánik, de 
melegebb bajtársi ősszekőttetést létesíteni nem akar. Maga
tartásának - mint érzi - most az a következménye, hogy 
fogolytársai rá haragszanak és őt gőgös royalistának tart-· 
ják. Biztos tehát, hogy ha Franciaországba hazakerülnek, 
feljelentik s vérpadon lesz kénytelen a müvészetnek szen
teit é letét befejezni. 

1\rra kérte tehát Dietterich a lezredest, hogy szabaditsa 
ki e l lenséges érzületü fogolytársai közül és helyezze el őt 
bárhol másutt. Legszívesebben kolostorban szeretne l akni, 
ahol külön szob áért nagy összeget is haj landó fizetni. 

Dietterich alezredes megigérte a táncmester-kapitánynak, 
hogy kéreimét a budai főhadparancsnoksághoz fogja to
vábbitani. 

Ezt meg is tette, azonban nem ért vele e l  semmit. 1\ 
táncmüvész kissé romantikus izü keserveit a budai főhad
parancsnokság hideg józansággal mérlegelte, Báró Barco 
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lovassági tábornok, magyarorszagl főparancsnok 17911 feb
ruár 26-án kelt rendeletével Quiwadel l  kapitány ügyében 
ben katonás rővidséggel igy dőntött : 

Semmi szin a latt sem engedi meg, hogy a hadifoglyot 
külön helyiségben örizzék. Iparkodjék tehát tisztességes és 
előzékeny magtartásával fogoly társainak barátságát megsze� 
rezni, akkor bizonyára békében fogják hagyni őt. H a  azon
ban hevesebb támadásoknak lenne kitéve, tegyen arról a 
föhadparancsnokságnak j elentést, ez ezetben szigoruan fele
l ősségre fogják vonni azokat, akik őt méltatlaoul bántal 
mazták. 

CSENDŐR LEKSZIKON. 
37. Kérdés. Egy zsid6 jöldbérlő feles dohánykertészei

nek megtiltia, hogy keresztény kereskedőknél vásárolianak; 
meg fenyegeti őket, hogy ha tilalmát nem /ar/iák meg, /lem 
jogia őke/ alkalmaz/atásukban meg/ami. Mily /örvény/elen
ség ismerhe/ő fel ebben a z  eliárásban? 

Válasz. 1\ tettes eljárása kétségtelenül felháboritó, mert 
egyrészt vakmerő szembehelyezkedést je lent az ország 
keresztény tőbbségével ,  másrészt az egyéni szabadság olyan 
korlátozását célozza, amely erkőlcsi értelemben kifogásolható. 

Ha ez az eljárás puszta ajánlat vagy vélemény lenne, 
a szigoru jog szempontj ából nem lehetne ellene kifogást 
tenni. Valószinü azonban, hogy a tettest a kereszténység, 
i lletve a keresztény kereskedől{ iránt gyülölet vezérli. H a  ez 
a gyülőlet kijelentéseiben is megnyiIvánul, szóval nyiltan és 
félreérthetetlenül elárulja érzelmeit, akkor lehet szó törvé
nyes beavatkozásról,  i lletve büncselekmény gyanuj áról. Első
sorban tehát osztály vagy hitfelekezet e l len való izgatásról 
lehet szó. Természetesen a bünvádi eljárásnak előfeltétele 
a vád tárgy ává teendő nyilatkozat pontos szövegének s. 
annak megállapitása, mily körülmények kőzt, kikhez intézték 
ezt a nyilatkozatot? 1\z előzmények és az ősszes lényeges. 
kőrülményeknek, igy a nyi latkozat a lapjául szolgáló hely
zetnek együttes szemlélete és egymásra való vonatkozásának 
értékelése lehet biztositéka ama jogi következtetés levonásá
nak, vajjon a nyi l atkozat alkalmas-e arra, hogy gyülöletet 
keltsen ? 

Egyébként tudvalevő, hogy a Btk. 1 72. §-ának a hit
felekezetekre vonatkozó rendelkezése esetében az izgatásnak 
nem kel l  kifejezetten a vallás, mint ilyen e llen irányulnia, 
hanem e büncselekmény tényál ladéka fennforog akkor is, 
ha valamely hitfelekezet tagjait más hitfelekezet tagjai, 
mint e minőségben együvé tartozók ellen egész általánosság
ban izgatják. A kérdésben leirt eset a lapján a hitfelekezet 
e llen val ó  izgatás tényálladéka nehezen lenne megállapit
ható eszerint, mert nem valószinü, hogy a keresztény hit
felekezet tagjait a keresztény hitfelekezet tagjai e llen gyü
löletre lehessen izgatni. 

H a  a tettes cél j a  érdekében becsmérlő kijelentéseket 
tesz s ezekből megállapitható lenne, hogy a �kereszté
nyek«-en tulaj donképen a magyar nemzetet érti, az 1921. III.  
t. c.-nek a nemzet- és á llamgyalázásról szóló rendelkezései 
szintén alkalmazásba jöhetnek. 

Véleményünk szerint, ha a tettes kenyerének e lvesz!ésé
vel fenyegetett meg valakit abból a célból, hogy bizonyos 
zsidó kereskedőknek vásárlóközönségét növelje, a Btk. 350._ 
§-ába ütkőző zsarolás tényál ladéka is fennforoghat. Ez elvi 
megá llapitás, gyakorlatilag a konkrét eset összes kőrül
ményeinek pontos ismerete dönti e l  a kérdést. 

A jogviszonyokat a dohánytermelők és dohánykertészek 
közt az 1900 : XXIX. t. c. szabályozza. E törvény 16. §-a 
kifejezetten megtiltja ,  hogy a dohánykertészt arra kötelezzék, 

'I 
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�ogy éle�mi, élvezeti és ruházati cikkeit a termelőnél vagy 
altala

. 
klJel�l t  egyénnél vásárolja. Aki a tilalmat megszegi, 

klhagast kovet e l .  E kihágás a sértett fél inditványára 
ül dözhető. 

38. Kérdés. A Csüsz. /66. pOl/t jában sza/)ályozott meg
szakitások vonatkoztathalók -e cl nyomozá szolgála Ira is? Pél
dául: o nyomozó járőr egy előző napOfl megkezdett nyomo
záslÍból esle az örsállomáshelyre érkezik s örsparancsnokának 
az állala addig elért eredméflyt oz örslaktanyáball jelellti. 
Egyben jelenti azt is, hogy a nyomozás befejezése még 
eg)' féll/opi nwnkál igényel. Helyé,,,,ol6- e, hogy oz örspo
mnrsnok a járőr! bevollullassa s igy az mlÍsnap reggel 
I/jobb szolgálat keretében fejezze be a I/yomozást? 

Válasz. A kérdésre a Szut. 289. pontja ad h atározott 
rendelkezést azzal, hogy olyan szolgálatokban, amelyek tőbb 
egymásután kő vetkező napra terjednek, az egész éjszaka 
pihenésre forditható. De hogy a szolgálati órák indokolatlan 
szaporitását megakadályozza, a Szut. ugyanebben a pontban 
kimondja, hogy i ly esetben, amennyiben a szolgálati tény
kedést a járőr önál lón végZi, azt 7 órakor meg kell kez
deni és 21 óra előtt - kispihenő idejét kivéve - félbe
szakitani nem szabad. A hosszabb időre terjedő nyomozó 
szolgálatban nem lehet a Szu t. 287. pontjában lefektetet! 
ama elvet, amely szerint minden közbiztonsági szolgálatban 
eltöltött időnek egyharmada pihenő, abszolut pontossággal 
keresztülvinni,  azért volt szükséges a nyomozó szolgálattal 
kapcsolaIban az éjszakai pihenő kérdését ugy szabályozni, 
hogy az előbb emlitett elv a lehetőség szerint a nyomozó 
szolgálatban is érvényesüljön. Természetes, hogy ezzel nem 
szabad visszaélni sem a j á rőrök j avára, sem pedig a kárukra. 
Ezt részletekbe menő előirásokka I biztositani nem lehet. 
mert ahány a nyomozó szolgálat, annyiféle az idő beosztása 
tekintetében .. Hogy a kérdésben felvetett példánáJ maradjunk, 
ebben az esetben nem volna indokolt a j árőr bevonultatása. 
mert a járőr a nyomozást előzö napon kezdte meg ; amikor 
az egyik helyen végzett, este lett, de az éjszakát nem for
ditotta pi henésre, hanem még éjszaka továbbutazott, rövid 
pihenés után kora reggel folytatta a nyomozást s igy a 
legközelebbi vonatot elérte, amelyik örsállomására vitte. A 
j á rőr tehát még az igénybevehetö egész éjszakai pihznésről 
is lemondott, hogy a nyomozást lehető gyorsan befejezve 

utazhassék vissza örsállomáshelyére, ahova este érkezett meg 

s még másnapra félnapi tennivalója maradt. Indokolatlan 

és méltánytalan tehát az, ha az örsparancsnok a j á rört este 

bevonultatja s reggel a nyomozás hátralevő részét k,ülön 

szolgálat keretében végezteti el vele, csak azért, hogy az 

éjjeli órák felszámitását elkerülhesse. MáS eset természe

tesen az, ha a nyomozó j á rőrnek másnapra csak egészen 

jelentéktelen, rövid időre terjedő tennivalója marad. Ilyenkor 

a kellö pihenő beszámitisával a járört be kell vonuItatni 

s másnap külön szolgálattal elvégeztetni a fenmaradt lé

nyegtelenebb tennivalót. 
39. Kérdés. A Csüsz. 173, pOl/t ja értelmében a tevékel/Y 

ségi naplóba az odalakal a fogoll1lazl'ál/)'okl/ok a sZlÍrI/)'

paral/csnokság óltal lörlénl ótl'izsgrílása /llIÍtI kcll bel/ezellli. 

Mi törléniék, ha hÓllapközbell helyeZI/ek át az örsről "ala

kit, amillor még ° fogalmozI'lÍlll'ok (IZ örve I/em érkezlek 

!lissza P 
Válasz. Erre a kérdésre lapunk f. évi 4. számában a 

18. lekszikon kérdés alatt m á r  válaszoltunk. Vá laszunk az 

volt. hogy az áthelyezett levél<enységl naplój á t  az örsön 

vissza kell tartani addig,  amig a fogalmazványok a szarny

parancsnokságlól visszaérkeznek ; a fogalmazványok vISSZ8-

érkezése után a naplót ki  kell egésziteni. 8Z >ilhe
.
lyezés 

idöponljával záradékolni és al áthelyezett után IwldeOl . 

FeihivJák a figyelmünket arra, hogy a tevél<enységi naplót 

a rsenclőr sajátkezűleg köteles vezet ni ,  amihez annyi hozzlÍ-

füzni valónk van, hogy a választ ennek tudatában adtuk 
meg. V á l aszunk az elvet, amely szerint a cs�ndör a tevé
kenységi naplót sajátkezüleg köteles vezetni .  nem érintette. 
A Csüsz. áthelyezés esetére nem irja elő, mit kell tenni, de 
ilyen részletesen utasitást megszerkeszteni nem is  lehet. li'\.ár 
most vagy az történik, hogy a csendőr a tevékenységi napló
ját magával viszi s akkor a fogalmazvány t kell utána kül
deni, ami nagyon nehézkes és kétszeri postázást igénylö 
eljárás s amellett a fogalmazványok ugyis eleget vannak 
az örsről távol komoly szolgálati okokból, szükségtelenül 
tehát nem kivánatos küldözgetni azokat, vagy ugy oldhat juk 
meg a kérdést, amint emlitett válaszunkban tárgyaltuk. Van 
aztán még egy közbeesö megoldás. amely szzrint az áthe
lyezett csen dör a naplót magával viszi uj örsére, a volt 
örsparancsnoka pedig szolgálati jegyben közli az áthelyezett 
cse)1dör uj örsparancshokával, hogy a tevékenységi naplót, 
meJy adatokkal kell kiegésziteni. Ebben az esetben termé
szetesen a 8. rovatban a megelöző örsá l l omást kell feItün
tetni. Ez a megoldás munkát ad a régi örsparancsnoknak 
a szolgálati jegy megszerkesztésével, az uj örsparancsnoknak 
a beérkező szolgálati jegy kezelésénl és kiadásával és a 
cSendőrnek az adatok bejegyzésével. Az általunk helyes
nek tartott módszer ezzel szemben egyetlen bejegyzésre egy
szerüsiti le a munkát. Ez a megoldás azonban éppen ugy 
netp lesz betüszerint eleget az utas:tásnak, mint az általunk 
helyesnek vallott megoldás, mert a Csüsz. emlitett pontja 
értelmében a naplókat a fogalmazvimyok visszaérkezte ut.án 
kell kiegészíteni, ami azt jelenti, hogy a cszndör a fogal
mazvál/yokból vezeti be az ujabb adatokat tevékenYs2gi 
naplójába. Már pedig, ha két olyan megoldás között kell 
választani, amelyik az utasitás betüjétől egyaránt eltér, he
lyesebb azt választani, amelyik egyszerübb. Az a néhány 
bejegyzés, ami idegen kéz utján j ut bele a tevékenységi 
naplóba, s?;erinlünk egyáltalában nem érinti azt az elvet, 
hogy a tevékenységi naplót a csendőrnek sajátkezüleg kell 
vezetnie. 

40. Kérdés. Országos l'ásÓr "Ikaln"íl'{t! " községi kors
máros sá/ort ül a vásártéren s olt italt mér. Van-e ioga 
ehhez? A sálorball cigányzel/észek zenét is szolgáltaTnak. 
Ha a kocsmáros zenéltető engedelem ben részesii/T, én·é.'IJ·cs-c 
ez az engedelem a "ásári sátorra is? 

Válasz. Az italmérés olyan iparüzlet, amelyre nem az 
i partörvényeknek, hanem külön jogszabályoknak rendelkeúsei 
irányadók. Az ita lmérésnek, mini  iparnak gyakorlása a p2nz

ügy i hatóság engedelme alapján történik. }\z italmérés rend

szerint más iparüzletek gyakorlásával van kapcsolatban, kü

lönösen a fogadói, vendéglői és kávés iparüzletekben. Ebben 

az esetben az iparhatóság kiáll itotta iparigazol\'ányra is 

szükség van a pénzügyi hatóság engedeImén ki\'üt. 

Az ita lmérő engedélyt csak meghatározott hely iségre 

adjak. Mig tehát az iparengedély feljogositja az iparo-t. 

hogy ipari készitményeinek árusitása végett lakhelyén kÍ\iil 

is á l l ithat fel üzleteket ( fióküzlet2ket ) .  az ita lmérő engedél y 

Iyel ez 8 szabadság nem jár, minthogy a z  i talmérő üzletck 

helyére, berendezésére és fehésére vonatkozólag különl�gcs 

szigorubb szabályok a l lnak fenn. I lyen kiilönlegc szigűrubt> 

szabály az is. hogy az engedélyes az italm�rő ü'INct : � 
mélyesen és saját felelősségére tartozik \'('zctnl. IllJcn körül
mények közt tehát az italmérő cngcdéllHcl nem jar al a 

jog, hogy az engedélyes tetszése sz�rinl fiókilzlctct n!J I:s0n. 
akar időlegesen is. Ehhez fi p l!ZÜg,li hatósag kilI(in cng,'

c\élye sziikségcs. Ha az engedéilles l'tlIld, ,'Ikn\'fc 13r cl. 

ij jövec\él<i szabUlyokba iltkőzik. 8mclH�rt ct p\'1I ii!lY' 113h'
sfig vonja fele lősségr . 

A zenélésrtek Idej t (>$ h l' I,ll't "l"I>,II,I",'II\1-'kt 'k ,llIdp.l
j a l< meg. E tekinletben I l'hal a, i l l.'t\'hl" h,'11I1 h "'s:!_" 
rende lkezései iran'ladÓk. 
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TANULSÁGOS NYOMOZÁSOK. 

A keresztes egypengösök. 
(Egy perselytolvaj megiogása) 

Irta: KÖVI PÁL tis z thelyettes (Bicske). 

Bicske község föjegyzöje, Len.l)yel József, 1927 október 
Jl -én telefonon bizalmas és sürgös ügyben személyes meg
jelenésre magához kéretett. 

A távrnondat vétele után a helyettesemmel ,  Sándor József 
tiszthelyeItessel ,  nyomban megjelentem a I<özségházánál, hol 
Lengyel föjegyző a következőket kőzölte velem : Erős Dániel*) 
hivatalszolga október 25-én reggel 9 órakor je lentést tett, 
hogy az elmult éjjel a községháza kulturperselyeit  valaki 
feltörte. Ezen jelentésre a jegyző a községi bíróval egye
temben a perselyeket alaposan átvizsgálták, de azokon a 
feltőrés nyomait nem észlelték. 

Ugyanekkor tettek panaszt az ál landó éjjeli  őrők is 
Sebes Géza segédjegyző e l len, mert nevezett a kérdéses éjje
len 1-2 óra közőtti időben ittas ál lapotban a községházán 
lévő őrszobába ment és ott az éjjel i  őrőket durván szidal
mazta, majd pedig barátaival bement az irodába és ott huza
mosabb ideig tartózkodtak. Az éjjeli őrök kőzül Csincsa 
Mihaly határozottan á l litotta, hogy az ablakon keresztül 
látta,  amikor a segédjegyző a persely t fogdosta. 

A jegyző előadása után a perselyek2t a laposan meg
vizsgáltam. Megá l lap,tottam, hogy azok 16-os horganyozc;>tt 
vaslemezből készültek, biró és jegyző á ltal lezárva, el vol
tak látva pecséttel. A pecsétek épek voltak, de a fedél 
peremén észlelhető volt az erőszakos felhajtás, bár az uj ból 
le volt hajlitva. Én is megpróbáltam felhajtani a persely 
fedelét, ami sikerült is és igy megállapitottam, hogy a 
pénzt a perselyből i ly  módon ki lehetett szedni. Hogy 
mennyi pénzt loptak el, azt pontosan megál lapitani nem 
lehetett, mert nem tudta senki, hogy a perselyekben a 
feltőrés időpontjában mennyi pénz volt elhelyezve. A főjegyző 
szerint kb. 20-30 pengőt tehetett ki ez az ősszeg. 

Az elmondottak és a megál lapitások után a perselyek 
megdézsmálásával leginkább a segédjegyző vo lt gyanusit
ható, aki csak október elseje óta volt Bicskén és csak 15-én 
lelt megválasztva a főjegyző ajánlatára, bár a képviselő
testület nagyobb része mást akart. Azonkivül ,  dacára rövid 
ill -tartózkodásának, már is igen mul atozó természetü ember 
hi rében á l lott. 

Csendőri ésszel és csendőri szemmel azonban ugyanigy 
volt gyanusitható Erős Dániel hivatalszolga is, aki az iro
dákat fütőtte és takarította. A takaritási munkákat rendesen 
19-21 óra közötti idöben, sőt később végezte, mert munká
ját csak azután kezdhette meg, amikor a hivatalnokok onnan 
eltávoztak. Ennek leginkább lehetett alkalma a perselyeket 
megdézsmálni .  

A főjegyző a segédjegyzőt, a biró pedig a hivatalszol
gát vette pártfogásába. Mindkettő kijelentette, hogy párt
fogoltja ártatlanságáért I<ezeskedik. 

Miután a főjegyző, biró, valamint Hadi  János községi 
tisztviselő megbizhatóságáról és ártatlanságáról bizonyos vol
tam, ezeknek jelenlétében a perselyeket kiüritettük és azokba 
10 darab, lükarcolással megjelőlt egypengőst tettünk. Meg
ál lapodás szerint Hadi tisztviselő kötelessége volt minden 
reggel a perselyeket lemérni és az esetleges hiányt jelenteni. 

November l l -én H adi János - nem reggel, hanem csak 
--

*)  A tettes hivatalszolga és a gyanusitott segédjegyző 
nevét megváltoztattuk. Szerk. 

déli 13 órakor - megá llapí totta, hogy az egyik persely 
25 grammal  kevesebbet nyom. Amennyiben 1 pengőnek 5 
gramm a sulya, 5 pengőnek kellett hiányoznia. 

Ezen köriilményről Lengyel főjegyző értesitette az örsőt, 
mire Sándor tiszthelyettessel nyomban megjelentem a I<őzség
házánál, de amennyiben a hinny megá l lapitása és az érte
sités csak 13 órakor történt, n gyanusitottal való nyilt fel
lépést nem láttam célravezetőnek, annyival is inkább, mert 
pénteki nap lévén Bicskén, Iletivásárt tartottak, melyen a 
gyanusitolt rendőri szolgálal"ot teljesitett. A dézsmáláshoz 
csak este későn vagy kora reggel volt alkalma, igy a hiányzó 
5 pengőt a hetivásárban va lószinüség szerint elköltötte vagy 
pedig vidéki árusoknak fizette, akiket még ha akarna sem 
tudna megnevezni s igy a bünjelt képező pénz felta lálására 
kevés remény volt. 

Ebből kiindulva a nyi lt  fellépést mellőztem és a per
selybe az abból hiányzó 5 pengőt, a már emlitett je l lel 
el látva, a fentebb megnevezett egyének je lenlétében ismét 
behelyeztettem . 

Ekkor már a főjegyző igen sürgette az ügyben való 
nyilt fellépést, i l letve annak tisztázását, mert a képviselőtes
tü let a főjegyzőt támadta és követelte a seg2djegyző eltá
vol itását. Követelték, hogy a főjegyző ne tartson tolvajt a 
községházánál. Ez alkalommal a főjegyzőtől azt is megtud
tam, miszerint a kőzségben azt beszé lik, hogy 11 csendőrők 
is a tolvajt pártolják, mert ur, mert segédjegyző, ha sze
gény ember törte volna fel a perselyeket, nzt már r2g be
kisérték volna. Ezen hir e l jutotl a 20 ki lométernyire székelő 
főszolgabiróhoz is, aki kérdést intézett a főjegyzőhöz, azon 
megjegyzéssel, hogy a segédjegyző megválasztására vonat
kozó határozatot visszatartja .  

Ezeknek tudatában sem kezdtem meg nyi ltan a nyomo
zást, mert egész munkát akartam végezni. 

A következő napon, november 1 2-én, 8 óral<or l-l adi meg
ál lapitotta, hogy ujból 20 gramm, azaz q pengő hiányzik. 

Most már nyiltan bevezettem a nyomozást, melynek során 
a biró igen savanyu arcot vágott, amikor pártfogolt j ának 
a kabátja zsebéből előkerültek a perselyből el lopolt 1 pen
gösök. Annál  nagyobb őrömére szolgált a főjegyzőnek, hogy 
a segédjegyző teljes ártatlansága kiderült. 

Erős Dániel zsebéből 6 darab kereszttel megjelölt  1 
pengős került elő. Ebből 2 darabot a hetivásár a lkalmával 
fizetett k i  régebbi adóssága fejében Orbán Henriknek. Ezen 
2 darab 1 peDgős Orbántól Keller Béla vaskereskedőhöz, 
onnan pedig Gottlieb Lipót vegyeskereskedőhöz került, ki  
Wertheim-kasszájában könnyiiszerrel meglelte a megkeresz
tezett 1 pengősőket. Meg is jegyezte Gottlieb, - zsidó léte 
dacára - hogy a kereszt, az igazság jele ,  vezetett nyomra. 
Erős még a nővérének adott át 1 pengőt, aki a hetivásár 
alkalmával Krámer Sámuelné I ruhadiszt vásárolt. Krámer 
ezen 1 pengőst egy, előtte ismeretlen egyénnek fizethette 
ki, azért azt e lőkeriteni nem sikerült. 

Erős Dániel csakis a megkeresztezett 1 pengösök láttára 
ismerte be az elkövetett büncselekményt. Kikérdezése a lkal
mával beismerte, hogy a perselyeket már hosszabb idő óta 
dézsmálgatta. Tartott attól, hogy a dézsmálást felfedezik, 
a gy-anu rá esik és ezen gyanu elterelése céljából j e lentette 
a főjegyzőnek az október 29-én történt esetet, amikor a 
segédjegyző mulatozó társaival a kőzségházára betért. 

• 

A leirt esetből tanulságként egyet-mást megjegyezhet a 
csendőr magának, de főként a kővetkezőket :  

Jegyzőt, birót, éjjeli  őröket, besugókat, stb. minden alka
lommal figyelmeztetni kel l ,  hogy bárm i lyen büncselekmény 
j ut tudomásukra, azt azonnal, ne órák, sőt napok multával 
közőljék az örsse l .  Ez esetben is, ha nem két napi kése
delemmel teszik meg a j e lentést, talán rögtőn első nap 
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kiderült I'o lna az eset, mig igy csak a nyomozó lelemé
nyességének volt köszönhető az eredmény. 

A Szolgálati Utasitás megköveteli a nyo ' " 
" 1  ' 1 '  k . . . mozo csendor

to az e en eszJ
.
�rást, a leleményességet is .  Kövi tiszthe-

lyettes azzal az otlettel, hogy megkeresztezi a pengősöket, 
I'lssza�elyezl a perselybe és elhamarkodás helyett türelem-
mel l'art, megfelelt ezen követelménynek. A le lemé . 
k' ,'1 

. . . . . nyessegen 
II  u a

. 
�yo�ozaSl eljarasban határozottan felismerhető a 

tervszeruseg IS, amely annak legtöbb esetben szintén elen
gedhetetlen tartozéka. 

KÜLFÖLDI CSENDŐRSÉGEK 
A jugoszláv csendőrség. 

(2 kÖ7Iemény.) 
28. H a  a csendőrség i parancsnokok vagy a csendőrök, 

. a csendőrségi szolgálat tel jesítése kőzben magánszemélyeket 
szohtanak fel, hogy a tőrvények és rendelkezések szerint 
j árjanak el, kötelesek megemliteni, hogy azt -a törvény 
nevében� teszik. 

29. A csendőrök a törvény által előirt kőtelességeiket 
mindenkor teljesiteni kötelesek, még ha az az életüket is 
\·eszélyezteti. 

30. Ha a csendőr akár azprt, mert a saját élete veszély
ben van, akár más okból nem akarna védelmet nyujtani a 
megtámadottnak, vagy pedig nem avatkozna be a veszélye
zett rend és közbiztonság érdekében, a katonai büntető 
törvény rendelkezései szerint bünhődik. 

.31 .  Aki a csendőrt szolgálatának teljesitésében meg
támadja a büntetőtörvény szerint büntettetik. 

.32. A csendőr szolgálatának teljesitése kőzben fegy
verét csakis szükség esetén használhatja :  

l .  hogy elháritsa magáról vagy más személyről a rá
irányitott ütést ; 

2. hogy legyőzze az ellenál lást, mely más módon nem 
győzhető le ; 

.3. hogy a veszedelmes gonosztevők szökését megakadá
lyozza, amikor azt másképen nem lehet megtenni és 

q. hogy megakadályozza a katonaszökevények csopor
tos megszökését, amikor az más módon nem érhető el. 

A fegyver használatánál a csendőr, amennyire az csak 
lehetséges, az emberéletet kimélni tartozik, ahol pedig a 
viszonyok megengedik, kevéssé veszedelmes fegyvert használ 
(szurony t vagy kardot ) .  A fegyverhasználatnál arra is kö
teles ügyelni ,  hogy ártatlan személyek kárt ne szenvedjenek. 

.3.3. A csendőrség közbiztonsági tevékenységéről a kerü
leti ,  megyei és igazgatási ál lami hatóságok összes főnökei 
minden esztendőben szeptember 15-éig a belügyminiszterhez 
adatokat nyujtanak be az elbiráláshoz. 

3Q. A belügyminiszter a csendőrség i szolgálat mikénti 
teljesitésére szabályzatot ad ki és a közbiztonsági szolgálat 
külőnleges eseteiben utasitásokat ad a csendőrség köteles
ségeiről ezen törvény rendelkezései értelmében. 

II. Kűlönösen. 

35. A felelős á l lásban levő parancsnokok és a katonák 

számára kiadot! törvényekben, előirásol{ban és külön ren

deletekben előirtakon kivül az egyes csendőrségi parancsno

koknak és személyeknek még a kővetke7ö kiitőnös köte

lességeik vannak ' 

<lj a ( sl'lJtlurség pótlitsuról, ncvehlsi!rul, oktutusuról, 10-
k�t('I� l Ie,i'rol ('s jú erkölcsi ú l l ilpoluról gondoskodll\, hog II 

mindig hivatásának magastatán áll jon s hogy mlnét jobban 
felelhessen meg kötelességének. 

bj szemléivel és utasitásaival kedvezően hat a csend
őrségi szolgálat teljesitésére az erre vonatkozó előirások és 
rendelkezések szerint ; 

ej gondoskodik arról, hogy az előirt jarulékokkal a 
csendőrség el legyen látva ; 

d j a csendörparancsnokság törzsbeli személyeinek köte
les szakmaságát szakképzettségük szerint részletesen meg
ál lapitja, ha az nincs is törvényben és más elöirásokban 
szabályozva ; 

e) a hadügyi - és belügyminisztereknek a csendőrs;!g 
ál lapotáról jelent';st nyujt be, erre vonatkozó r2ndelkezéseik 
szerint ; 

t J a szükséges felterjesztéseket benyujtja a hadügyi
és belügymi nisztereknek ugy a csendőrségnek szükségesekkel 
való el látása, mint a szolgálatnak m:nél célszerübb teljesi
tése és általában a csendőrség töké letesitése tekintetében. 

2. A danddrparallcsnok szám lÍra : 

II)  gondoskodik a csendÖI"ők felvételéről, neveléséről, ok
tatásá ról , a dandár tökéletesitéséről és jó erkőlcsi álla
potáró l ;  

b )  szemléivel és utazásaival kedvezöen hat a csendőr
ségi szolgálat minél jobban való teljesitésére ; 

c) gondoskodik arról, hogy a dandár az előirt járulé
kaival el  legyen látva;  

cl) megszakitás nélküli hivatalos összeköttetést tart fenn 
és a csendőrség ál lapotáról és ténykedéséről je lentést tesz 
a tartományi főnöknek, ameddig az ál lamigazgatás uj meg
szervezése meg nem történik (65. szakasz.) ; 

(') a dandártörzsbeli sZl'mélyeknek kötelességeit szak
képzettségük szerint részletesen megállapítja, ha az nincsen 
a törvényben és más előirásokban szabályozva ; 

I) a csendőrségi parancsnoknak je lentést tesz a dandár 
ál lapotáról ; 

1<) a csendőrség parancsnokának a szükséges előterjesz
téseket meg teszi ugy az el látás, mint a szolgálat minél 
célszerübb teljesitése és az alárendeltek tőkéletesitése tekin
tetében . 

3. A zúszlóa1iplllUf/CSllok 5zúmcird.-

ll)  a nevelésről, oktatásról, tökéletesitésröl é a zaszló
alj jó erkölcsi ál lapotáról gondoskodik ; 

b) azon van, hogy a parancsnokok és csendörök szol
gálatukat lelldismeretesen és  pontosan végezzék ; 

c) a csendőrségi egységek szemléjének megtartására 
vonatkozó szabály szerint szem lél, el lenőrzi a szolgálat tel
jesilését és e tekintetben utasitást ad az a lárendelteknek , 

dj el lenőrzi : vajjon az alárendeltek a kincstári tárgyak ra 
vigyáznak-e és kifogástalan ullapotban tartjak-� azokat, ni
juk e lekintetben kedvezően hat , 

ej zászlóalja területen fenntartja a hi\ atalos kapcolatot 

és érintkezést az ál lamigazgatási hatósjgok f"nökd, el l 
szakasz.) ; 

/J az i l letékes igazgatasi ul iamI hatosagok ionökel \ d  

végzi a nagyobbméretU üldözéseket es elfojtja a nagyo b 
rendzavarásokat, amikor erre rClIllelNet 1I!ler , 

d a dandárparancsnoknak jc lcntéseket teSI a z . : lal) 
á l lapotáról és a szolgálatról , 

") a dundúrparuncsnoknak ml'9!\'SlI ,t , Ub '\11" ,'1.
tcrJesz lésckel a szolgúlal minCl (élslNÜilb t ,' l jc" !. s, l', II 

a I ú I'cncle I I ek löké Iclcsi tése "rddll'bcn 

I t s :ú't/d"" 't'''(_'''ok. " n  

/ I)  SÚJllHJUtluk 1ll.'\"('h.:-SI..'H'1 .  I\i k,,'p \" \.'fl..ll \" J r II 

d l lupol uról Hondoskodlk , 
lJ} II '011 \"tHl. hllHq i.ltar\.'ltd\�1t 1\'1 h .... Ih.n'lIh'r h',,, n "  n �  

tUSUlI wqrlZl'k slllI9dlillllk.ll , 
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<') a csendörségi egységek szemléjének megtartására 
\'onatkozó szabály szerint szemlé l ; el lenőrzi az alárendeltek 
szolgálalát és azokat e tekintetben utasitásokkal látja el ; 

d J gondoskodik, hogy az alárendeltek az előirt j árulé
kokkai el legyenek látva, valamint hogy a kincstári fel -
3zerelés kifogástalan á l lapotban tartassék ; 

ej megszakitás nélkül i  és szóbeli hivatalos érintkezést 
tartsa fenn az á l lamigazgatási hatóságok főnőkeivel ( 72. 
szakasz. )  ; 

f) végzi az üldözéseket és eifojtja a rendzavarásokat a 
felettes parancsnokok vagy az ál lamigazgatási hatóságok 
főnökeinek rendelkezései szerint ;  

g J megteszi a szükséges j elentéseket felettes parancs
nokainak és az á l lamigazgatási hatóságok i l letékes főnőkének ; 

li J megteszi a szükséges felterjesztéseket ugy a század 
el látása. mint a szolgálatnak minél célszerübb teljesitése és 
az alárendeltek tőkéletesitése tekintetében ; 

5. Az ud!'ari cseudőrsz<Íwd paral/csl/o/w számára ,' 

a )  gondoskodik a század neveléséről, kike pzéséről és a 
jó erkölcs fentartásáról ; 

b) a szakaszokat és egyes csendőrőket szolgálatra ren
deli, Ofelsége a király első �djutánsának beosztása szerint 
s azon van, hogy a szo lgálat le lkiismeretesen és pontosan 
"égeztessék ; 

c J gondoskodik, hogy a csapat az elöirt j árulékokkal 
el legyen látva, valamint, hogy az anyagi felszerelés kifo
gastalan á l lapotban tartassék ; 

d) Ofelsége a király első adjutánsának és az l. csendör
dandár parancsnokának megteszi a szükséges jelentéseket ; 

ej megteszi a szükséges felterjesztéseket a század el lá
lása, a szolgálat tel jesitése és a század tőkéletesítése érde
kében. 

6. A csel/dőrszakasz paral/cslloka számára ,' 

aj nevel i ,  utasit j a  a j árásban elhelyezett összes csend
őrőket, amire elsősorban is van hivatva ; . 

b) azon van, hogy alárendeltjei a szolgálatot lelki
ismeretesen és pontosan végezzék ; 

c J idejében megtudja a járásban vagy a szakaszban 
tőrtént eseményeket s a csendőrségi egységek szemléjének 
megtartására vonatkozó szabály szerint örseit megszemlél i .  
Olyan helyeken, ahol a kőzbiztonság külőnösen veszélyez
tetve van, az örsőket a szemlékre vonatkozó szabályokon 
kiviiI is minél sürűbben látogassa, a helyszinen ügyeljen 
rájuk és lássa el azokat utasitásokkal ; 

ri) ellenőrzi, hogy alárendeltjei kincstári felszerelésüket 
kifogástalan ál lapotban tart ják-e ; 

e J megszakitás nélküli és szóbeli hivatalos kapcsolatot 
tart fenn az á l lamigazgatási hatóságok főnökeivel (H. sza
kasz . )  ; 

! J végzi az üldözéseket é� elfojtja a rendzavarásokat 
feletteseinek vagy a hivatalos hatóságoknak i l letékes ren
delkezései szerint ; 

g) vezeti a szoigálati könyveket és naplókat előlj áró 
parancsnokainak rendelkezései és utasitásai szerint. 

7. Az őrsparal/csllok számára ,' 

a) örskörletében gondoskodik a kőzbiztonságról ; 
b J neveli, utasit j a  és el lenőrzi az alárendelt csendőrö

ket a szolgálat teljesitésében ; 
ej gondoskodik, hogy alárendelt csendőrei a szolgálatot 

lelki ismeretesen és pontosan végezzék ; 
d) önmaga is  sürübb járőrködéssel körletének kőzbiz

tonságát és az alárendelt csendőrök szoigálatteljesitését e l
lenőrzi ; 

e) vezeti a szolgálati könyveket és napiókat előljáró 
parancsnokainak rendelkezései és utasitásai szerint ; 

( Foly tat juk.) 

H I R E K  
--_r __ --

Issekutz Kurél h. államtitkár ilO éves szolgálati jubi
leuma. /ssc/wlz Auré/ belügyminiszteri h. á l lamtitkár, a köz.
biztonsági osztály vezetője, 40 éves szolgálati jubi leumát 
február 23-án este bankett keretében a Nemzeti Kaszinó 
különlermében ünnepelte meg a belügyminisztérium tisztviselől 
kara. Elsőnek Boór Aladár min.  oszt. tanácsos, a közbizton
sági osz lá ly helyettes vezetöje, mondott nagyhatásu beszédet. 
A belügyminiszter ur nevében Szlranya !'szk " Sál/dor államtit
kár méltatta azokat a rendkivüli érdemeket, amelyeket az 
ünnepelt 40 éves szolgálata alatt szerzett magának. A ban 
ketten megjelentek a belügyminisztérium osztályvezetői, kö
zöttük Scliőllherr K.ároly csendőrezredes, a VI .  b. osztály 
vezetője, továbbá V/aszat y Béla alezred2s, az osztályvezető 
helyettese. A banketten, mely a meleg ünneplés jegyében 
fényesen sikerült, mintegy százan vettek részt. 

Fegyverhasználat. Less J6zse! törzsőrmester és K.acsis 

Jál/OS I I .  őrmesterből á l ló  gyomai örsbeli járőr 1928 január 
26-án Bella Józse! gyoma-:sudabal lai  lakossal szem
ben, ki leventeköteles fiának e lővezetészt meggátlandó - jár
őrnek e l lenszegült - kardfegyvert használt. E l lenszegülő 
ennek következtében a vál lán könnyebb természetű sérülést 
szenvedett. A vizsgálat folyamatba tétetett. 

K második tanfolyam megnyitása a szombathelyi örs

parancsnokképzö iskolában. Két és félhónapi szünet után 
eg!! ujabb tanfolyam kezdödött f. hó 5-ével a szombathelyi 
cirsparancsnokképző iskolában. A megnyitás ünnepélyes kere
tek között zaj lott le, melynek különös j elentőséget adott, 
hogy a kommun a latt vértanu halált szenvedett csendörbaj
rársainknak az  iskolaépület földszinti folyosó falába elh,,
Iyezett feketemárvány em léktáblája  is ez alkalommal leplez
tetett le. Délelőtt az örsparancsnokképző tanfolyam tiszti
kara és ha l lgatói val lásfelekezet szerint templomba vonultak, 
ahonnan visszatérve, 1 1  órakor az iskolaépület földszinti 
folyosóján a szombathelyi csendőrkerület vezetésével meg
bizott Szwoboda R.ezső ezredes felemelő ünnepi beszédet inté
zett hozzájuk, melynek során rámutatott az örsparancsnoki 
á l lás nagy fontosságára, felelősségteljes voltára. Az örspa
rancsnok az örs lelke. Az ő képességétől, tevékenységétől 
és magatartásától függ az örskörletében lakók személy- és 
vagyonbiztonsága, legtöbbszőr az örsparancsnok személyén 
fordul meg, van-e a csendőrségnek a körletében tekintélye, 
sulya. Csakis a tiszta erkölcs, a szilárd j el lem és a szel
lemi képzettség szerezhetik meg szolgál atkezelésének alap
pi l lérét : a tekinté lyt. Komoly, lelkiismeretes munkára 
hivta fel a hal lgatókat, figyelmeztette őket, hogy 
a tanfolyam tananyaga oly terjedelmes, hogy az csak ko
moly erőfeszitéssel sajátitható e l .  A csendőrmártirokra tért 
át ezután Szwoboda ezredes. A Idozatos szellem nélkül nincs 
boldogulás, az emberi hal adás csak áldozatokkal járó küz
delmek árán érhető e l .  A maroknyi magyar nemzet évezredes 
fennállását annak köszönheti, hogy a megpróbáltatások ide
jén mindenkor akadtak önfeláldozó nagy fiai, kik hazájukért 
minden á ldozatra készek voltak. Az összeomlást követő gyá
szos emlékezetü idők sok derék magyarnak mártirhalálát 
követelték, köztük 29 csendőregyénét is. Amikor SZlVoboda 

ezredes beszédjében idáig ért, az emléktábla leplét levették 
és a vértanuk neveit felolvasták . •  Teremtö jó Isten! - zá
rult a beszéd - sugároztasd mártirjaink szellemét ezen 
emléktábláró l ,  hogy mindazok, kik látják, áldozatos szellem
ben erősödve derék, hasznos fiai legyenek a H azának!-

KöszönetnyiIvánitás, Szladek Barna százados mindazok
nak, kik könyvét előzetesen megrendelték és igy annak 
kiadását lehetővé tették ez uton köszönetet mond, egyben 
szives tudomásvétel végett köz li  a megrendelőkkel. hogy a 

• 
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köny\' egy hélen belűl postára fog adatn i ,  ára nem q ha
nem 3 P 60 fil l .  lesz, mely összeget alábbi eimre kén a 
köny\' kézhezvétele után postatutalványon beküldeni : Szladek 
Barna. Budapest, 1 . ,  H idegkuti-u. 135. Akik a könyvet ké
söbb megrendelni óhajtják, egy postalevelezö-Iapon erre a 
eimre irjanak. 

Megjelent a «Harcászati Tankönyv» II, kötete. Szellt. 
gJ'örgJ'l 'ári Sti/ /iflg László ny. á. vkszt. alezredes - Harcászat_ 
tankönyvének I I .  füzete megjelent. Eme füzet az elhelyezé
seket és csapatmozgásokat tárgyalja az alábbi tagozásban. 
A 1-1 .  SZ.-nak elhelyezésekre vonatkozó határozmányainak 
tömör összefoglalása után a huzamosabb ideig tartó elhe
Iyezéseket boncolgatja. Az I. füzetből ismeretes felépítése 
szerint tárgyalja az elhelyezések tervezésénél szem előtt 
ta.landó irányelveket, majd az elhelyezések előkészitését és 
elrendelésél, végül az elhelyezések végrehajtását. A hozzá
tartozó példának szerencsésen választotta az ál lomásparan
csot, melyre a szabályzataink csak kevés támpontot adnak 
és amelyre, különösen az első vezetönek, nap-nap után 
szüksége van. Hasonlóképen világit ja meg az egyszeri elhe
Iyezéseket, kiemelve a legfontosabD jel legzetességet, az 
e l jilras egyszerüsit!\sét. A további részében az el lenséges 
behatással számoló elhelyezéseket és a táborozást öleli fel. 
A csapatmozgásokat hasonló -részletességgel tárgyalja. A me
netek á l tal ános elveinek tömör összefoglalása után az utazó
menetel;et, majd az ütközetmeneteket tárgyalja. Az éjjeli 
meneteket - igen helyesen - két részbe osztja és ismerteti 
az elökészitett és elö nem kész;tett éjjeli meneteket. A csa
patszá l l i tásból a vasuti szá l l i tást és a gépkocsiszáll itást 
veszi fel. A szakirodalomban kialakult -menetszállitás- fo
galmát itt is megtaláljuk, mellyel a menetekkel kombinált 
gépkocsiszá l litást jelöli  meg. A füzet végén felvett példák 
a harctéri szolgálat tárgyalt tevékenységeinek szemléltetöbbé 
tételét nagy mértékben elősegitjk. Szelltg.l'örgl.,.ári Stir/illI! 

László ny. vk. alezredes eme munkája is  olyan felkészültséggel 
és minden részletre kiterjedő a lapossággal iródott, hogy a 
harcászattai fogla lkozó minden tisztnek, de különösen a 

FAISKOLÁI 

CEGLÉD-BUDAPEST 
IV. VÁCI UCCA 27 33. 

ÁRJEGYZÉK INGYEN. 

fiatal katonának tanulmányainál nagyon hasznos segédesz
közül szolgál. J\ mü a szerző kiadásában jelent meg : ára 
10 pengő. 'V.egrendelhető a szerzőnél : I. ker., Disz-tér 1 8. 

Dicséretek. A m. kir. debreceni V. csendőrkerulet pa
rancsnoka Lisztes Pé/er ny. tiszthelyettest egy folytatólago
san eiköveIett lopás tetteseinek hosszabb időn át lefoly ta
lott igen ügyes, buzgó és kitartó nyomozás során tőrtént ki
deriléséért s a vádemelés tekintetében szükséges tényállás 
minden irányu felderitéséért dicsérő okirattal látta el : Keczán 
János törzsőrmestert és Varga Feref/f őrmestert egy foly ta
tólagosan elkövetett lopás tettes2inek kideritése körül ki
fejtett eredményes tevékenységükért, továbbá Orosz 15/l'án, 
Vagy Sándor, Botos Benjámill örmestereket és Joó ,lfikI6, 
csendört a vadászati kihágások erélyes üldözése és a vad
védelem körül kifejtett igen buzgó és eredményes tevékeny
ségükért nyilvánosan megdicsérte. 

Előléptek : A m. kir. debreceni VI. csendőrkerületben 
törzsőrmesterré: Fekete Imre, Adorján Oyula, Elek Zsig
//lolld örmesterek ; - örmesterré a budapesti I .  csendórkerü
letben : Sági Istváll, Szalof/fai János, F. KOl'ács ISII 'áll , 
Oaál Béla, Váf/ya Oyula, Pomázi Mát)'ás, Ko/rocz Pál, 
Csernik Istváf/, Szabó Af/drás IV., Kaf/czler Mihály, Oszk6 
JáIlOS, Zsidei Mikl6s, Balázs J6zse!, Bak Alllal, ,}1onos 
Ignác és Kálmáll J6zsef; - a székesfehérvári II. csendőr
kerületben : Kecskés Imre, Nemes Domokos, Lellgy(/ .t1ihál,r, 
.Vott Ferellc, Somogyi IstvtÍn, Cseter János, ,Wolllár F,'
relle "I., Nagy Lajos IV., Szecsödi ISII'ál/, .t1irejder Isr" áll, 
Sz. Molnár Lajos, Salfai JállOS, Szalai Ferel/c, Fehér Pál, 

ipos Kálmáll, Laczi Istváf/, Mezzöl Mihály, Cs6ka Isll'ál/ 
"., Babos J6zse!, Stolczer Jázse!, Iváncsik Jázse;, .\'ag)' 
Lajos V., Horsicza Istl'áll, Szász J6zse!, Haranallll Anlal, 
Kámi Lajos, Kálnoky Zoltáf/, Bakai Sáf/dor és Xéme/ Ká
rol)'; - a szombathelyi I I I .  csendörkerületben : Olbei Ferenc, 
Csőf/dör J6zse!, Házi Istváll, Il'anfsics Islt'án, Váradi András, 
Horváth István ",., Baráth Fercnc, Sulf/ok JáIlOS, FölhágJ' 
Sándo/', Torma O)'ula, Kiss J6zsef ",., Vagy Sándor fl'., 
Cseh Németh Károly, Fábik Imre, HOrt'áth Józsc! Xff .. 

Csendórségi sz'lIit6 ! 
Khaki posztó, Loden, színtartó gyapju. a legerősebb 

strapára, mélerje - - - - 16'SO p 
Ugyanaz "Herkules Loden" minőségben 19'50 
Khaki kammgarn, szinlarló. tiszta gyapju - IS'SO 
Ugyanaz extra linomban - - - - 25'60 
Cse.d6rkalap-toU, valódi kakastoll, csak dupla, dus 

kivitelben van rakláron, tollforgótokkal együtt S'SO • 

a 39 év óla fennálló és a csend5rségnél eUsmert 

M Á R E R  
egyenruházat i intézetében 

Budapest, VI I I  . . Baross.tér 9. 
a Kel.U p.·ud.or irkedsl oldalán, a Baross·Sloborral u • •  b • 

Telefon : József 321-18. 
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Ho/ " á/h Imrl', Halász Károly, Bársol/y Ferel/c, HOrl'álh 
J ános \ '. ,  Vopul JCI/6, Oszkai Sál/dor, KOI/dor J6zsef, Né

I/ll'/h I:/Irc II" Redö Géza, Rákos Károly és Kocsis György ; 
a szegedi V .  csendőrkerületben : SOl/log)'i Gábor, Török 

1 1//11/ I . ,  Romlll/yi!.- .l1ihály, K. Horl'álh I.ászló, Füredi Hor
""rh I,/I 'ál/ II., Fuchs János, Füredi Lászl6, Suba Ferel/c, 
\ IIg,l' f mtl, Székely AI//al és Felföldi AI/lal; - a debre
ceni V I .  csendőrkerületben : Illés fr/iMly, Bagoly László, Né
ill CI h I1I/Ial, IHadarász Alberr, Czeglédi Mártol/, Pócsi Sál/
dor, CGi/It'.!!I' ](íl/os, Derzsél/yi Mihály, Bodrog !tíl/os, Egri 
SÚI/d"r. K.iss I1I//ul, ,Vag)' AI/lal, Ui/ali/si Lajos, Varga 
(Jú""r, Oros;. l.tÍszlá, Varga StÍl/dor, Gaál Zsigmol/d, Gaál 

II"d"r es Bl'zz,'" SlÍl/dor csendőrők. 

Házasságot kötöttek : A m. kir. budapesti l. csendőr
kerülelné l :  Kelemel/ László lovas örmester Szarl'as Margil/al 
Tapiógyörgyén ; Deák AlldrlÍs tiszthelyettes SOlllog)'i Irmá
,'al Vecsésen ; Demeler Ferenc törzsőrmester Hajdo Karoli
I/á,'al 13udapesten ; - a székesfehérvári I l .  csendörkerülel
hen : \'ajda ,l1ihály őrmester Jelillek Margillal Gyarmat 
községben ( Györ m.) ; Greschrtl'r Jállos tőrzsörmester Fau
I"" Tl'féziával Mariakalnokon ; - a szombathelyi l l l .  csend
orkerülelben : Rá�sa Györg)' őrmester .Ho III ár ,l1áriával 
Nagykanizsan ; Pap IS/I'án őrmester Kerekes ,Halilddal Nagy
kapornakon ; - .a szegedi V. csendörkerületben : Salzbergl'f 
,-"jo., lörzsőrmesler Blldai Iloná,'al Gyulán ; - a debreceni 
VI .  csendőrkerületben : Bellei Olh·ér törzsőrmester Kowícs 
. 1 I1i/ irí" 1I1 Kemecsén ; Boros Jál/OS tiszthelyettes Takács Er
zst'I"'rrl'1 Berettyóujfaiuban. 

Halálozás. A mátészalkai m. kir. csendörosztály aJ lomá
ny>iba lartozó Nag" Ferel/c őrmesler hosszas betegség után 
a debreceni honvéd és közrendészeti kórhiÍzban f.  hó 17 -én 
meghalt. Temetése f. hó 19-én ment végba, nagy részvét 
mel lel l ,  melyen az egész debreceni helyőrs�g I<épviselve 
volt. Elhunyt a testületnek derék, buzgó tagja volt, ki szol
gálata alatt mindvég:g birta e lő ljáróinak megbecsül�sét. A 
megbecsülés és bajtársi szeretet j 21éül a mátésza lka; osztály 
l iszt:  és altiszti kara koszorut hely2zett sirjára. 

Kérelmek. Kölcsönös árh('l)'l'zésüke/ óhaj/ják : Horvá/h 
Ferellc tlszaker�csenyi örso21i csendőr ( debreceni I<erület) a 
miskolci kerület területére ; SZf/lld, Pál csikériai különit-

' _ .''-- � : -C_'''� � '' -; ;" - ·_ .. r ·' - - " , - " . - .  - . 

A Csendorségi 
Lapokban 

csak olyan teljesen megbizhaló cégek hirdeléseit 

közöljük, amelyektő1 olvasóink bizalommal vá

sárolhatnak. Annak a cégnek a hirdetését, amely 

ellen a legkisebb jogos kifogás merül fel, azon

nal törüljük, miért is kérjük olvasóinkat. hogy 

minden felmerüll panaszt velünk kőzölni szi

veskedjenek. 

"CORVInn BUTORUARnOK I 
Részletre olcsón ! Dohány-utca 39. 

A közalkalmazottak bevásárlási forrása. 

ménybeli ( bajai  osztály ) örmester a makói vagy békésgyulai 
osztály területére ; Lakatos Ferenc kiskőrösi örsbeli ( bajai 
osztá l y )  gy.  őrmester a makói osztály területére ; I{!J/li Fe
rel/cz ualatonszársz6i örs ( l<aposvál'i osztá ly )  á l lományába 
tartozó csendőr a szel<szárdi osztály területére ; Tólh Lajos 
enyingi örsbeti csendőr (veszprémi osztál y )  a szegedi kerü
let területére. Kérik kölcsön5s áthelyezésüket óh3jtó baj tár
saikat, hogy cimüket közöljék velük. 

Boda Pál pécsi kerületbeli csendőrt kéri Bllrjál/ Jál/OS 
karcagi örsbeli csendőr, hogy közölje vele a pontos eimét. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 

Olvasóink szives figyelmébe ! 
Cikket nemcsak a csendőrség tagjaitól, ha

nem bárkitől eliogadunk s azt közlés esetén meg
felelően honoráljuk, Kéziratokat nem adunk vissza, 
A kőzleményeket kérjük az ivnek csak az egyik 
oldalára, lehetőleg félhasábosan és irógéppel vagy 
legalább is olvasható irással irni. Kéziratok sor
sárol csak a szerkesztői üzenetek kőzőtt adunk 
felvilágosítást, azért kérjük mindig megirni, hogy 
milyen jelige alatt válaszoljunk. Ha jelige nincs 
megjelőlve, a szerző nevének kezdőbetüit és lak
helyét tüntetjük fel. A szerkesztői üzenetek ben 
mindenkinek válaszolunk, levélben senkinek, vá
laszbélyeget tehát felesleges beküldeni. Jeligéül 
kérjük kisebb helységek neveit választani, mert a 
gyakran használatos jeligékből származó félreér
téseket csak igy lehet elkerülni. Büntetőjogi 
vonatkozásu vagy kőzérdekü csendőrségi kérdé
sekre a Csendőr Lekszikon rovatban válaszolunk, 
Az előfizetést kérjük pontosan megujitani, mert a 
felszóllitás költségét külőn felszámitjuk. - A hoz
zánk intézett leveleket igy kell cimezni : "A 
Csendőrség i Lapok szerkesztőségének, Budapest 
I. ker., Vár, Országház-utca 30 szám". 

o' • .... 
P. S. örnagy, B.-gyarmat- Köszőnjük a sli ves figyelmez

tetés t ;  amint látni méJtóztatik, a kérésnek eleget tettünk. 
Quo vadis. A kért három sliÍmat tartalékpéldány hiányá

ban nem küldhet jük meg. 

Világh irü The Withworth kerékpárok, 
sülyeszlő modern varrógépek kedvező részletre. 
Nagy gyermekkocsi raktár és speciális javitó 
mühely. - Kerékpár alkalrészek gyári árban. 

Láng Imre Bndapest VI., Teréz-körut 3 sz. 
Khjeu képes 6rlegrzéke� csak Irla meg miröl. -0- Ne figyoGk alján yádrollon, meri agy drágább I 

Világhirü 

"Styria" kerékpárok, 
és elsőrendü 

" HUNTER" g é p e k  
összes alkab-észek. Legolcsóbban kedvező fizetési 

feltételek mellett sz állit 

DEMÉN Y I  É S  FIA CÉG 
BUDAPEST, VI., TERÉZ-KÖRUT 4. 

Kérjen árjegyzékel kerékpáro�r6l, varr6gépekr61, gramoloDokr61 

-
• 
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Jelenlegi kor. Ön is meg á l l a pll ja  levelében, hogy a munka ne� szég�en.  Abbary ! gaza van, hogy egy csendőraitiszi nejének , bizonyos �erlekel ken tarta n : a  abban, hogy házi Icnn1\ alol r:'e l l e l t  �llIlyen kel1lJerkere.;3, jObhan mondva jövedelm,el hozo munkat val l a I .  Az emberi k�zössé] munkarend j e  ma�aval �ozza: hogy kel l . lennie mQs�n 'inek, takar:tónőnek, kofanak es meg sok egyeb olyan női munkaágnak, amelu akarm l l y e.n a lanlosnak !álsz;k !s, mégsem sZ2gyenleni való', mert az IS  munka,  az lS kenyerkereset és am 21 1ett szüks20 van rá .. (logy az i lyen munkákat is valaki elvégezze. A csendőr altlszll kar a.sszonyamak azon�an ninc5 arra szükségük, hogy efaJla munka kat vegezzenek es teljesen a magunkévá tennök a levelében irtakat, ha az i l letö csendőraltiszt felesége i lyen lermészelü munkára vál la lkozott volna. De a levelében kúhozlalolt munka, szeri ntünk, nem tartozik azok közé, amelyek csendőrasszonynak �zégyenére válhatnának. Az eml i

lelt  munka a h áziipar körébe tartozik s ha vannak sze
gényebb asszonyok, akiknek az efajta házi  tennivaló derogál 
s inkább felébe végeztelik valakive l ,  ez csak az ő urh at
námságuk terhére irható .  Azután sem szabad vakon menn:, 
amit a falusi középosztályhel iek e tekintetben elítélnek, 
meri - sajnos - még lIagyon sokan vannak, akik mon
dani mondják ugyan, hogy a munka nem s�égyen, de ahol 
lehel,  mégis csak elkerü l i k  azt s természetesen nem veszik 
aztán jó néven aItól az egynéhány tól ,  aki az em litett elvet 
a gyakorlatba is átviszi. M i  nem ítéljük el bajtársa nej2t 
a�ért, mert otthon dolgozik, h a  m;ndj árt másnak is.  

Várdomb, F. R. (s. 1.  Az i l letékes községi előljáróságtól 
szerezzen be igazolványt arról, hogy szülei munkaképtele
nek, megélhetésüket biztos;tó jövedelmük nincs s hogy Önön 
kivül olyan gyermekük sincs, aki megélhetésükről gondoskodni 
ludna. H a  a szülők kis vagyon a gazdaságból á l l ,  igazolni 
kell  azt is,  hogy a gazdaságot On, nélkül vezetni k2ptelenek. 
Örskihallgatáson adja elő ké�elmet, az emlItett I g�zolvanyt 
adja át őrsparancsnokának, .akl  m.aJd  gondoskod:k, r?l� , hogy 
kérelmI' irásba fog l alva tovabbleCjesztessek. 2. ProbalJa �eg, 
adja elő kéreimét örskihal lgatáson. ElVileg llInes akadalya. 

Lesz Naggmaggarország 1 928. l .  Nem fontos, hogy a 
válaszlott uj név milyen betUvei .kezdőd:k. Csak y -nal ,  i -vel 
ne végződjék s ne legyen Ilelyseg�ev vagy o l y.an,  .amelylk
nek törléneimi hangzása van. A Nemet nevet kerhet!. 2. O l 
vassa el  lapunk m u l t  évi 22-24. számában .Osz< j e ligére 
küldött üzenelünk 2. pontját. 

Bak-Rj. L Ma még az a gyakorlat,  hogy a legénységi 
á l lományuak i l leléke;ből levonásokat es ,közöl ni még gyer-

, 
A Csendőrségi HI ADETESEI<ET Lapok részére 

kizárólag Balogh Sándor hirdetöirodája 
v., Bálvány·utca 12 vesz fel. Teléfon : T. 157-83. 

Mindennemü megkeresések erre 8 cimre i ntézendök . 

Osszes I R Ó G É P E K jutányos árban, 
rendszerü ré szletre 

VASS JÁNOS 
, műszeresz 

IV., Irányi ucca 4. T elefon : J 451- 04. 

B U T O R O K  L Á N Y I N Á L  
1 2  havi részletre. 

Csendóröknek külön kedvezmény ! 

Budapest, VII. , Akácla·u. 7. . , Telefon : József 408-31.  

, 

E I m A N l l  J ll l l l f  
""Untoto#t ogyonruha .ltsh6mo.tor ' M  

IV., KIRÁ L YI P';' L - U TOA 6. SZA • 

Bt�kebdi klvit(·lben, lukclelcl IwLUtlltl.l IWlillt 
• 

[1enó�rsegi atl i ld�al. Úgyszinten l o va g  I Ó nadragokal 
"'alu ... ar/.zlon._/a _zor/nt. 

I 

meltlarlás eimén sem lehet. Ennek a gyakorlatnak a m2g\ álloztatása Iránt tárgyalások vannak folyamatban a tekintetben, hogy gyermektartás eimén a legénység: i l letékekÍlől IS levonasokat I�hessen eszközö!ni .  H ogy e tárgyalások mikor s m!lyen ered mennyei feJezőc!nek be, azt nem tudhat juk. Ha az erde.�eltek kárára dőlne �i a koírdés, nem csinálunk titkot bel,ol.e,  hogy mi  - nem fogjuk őket sajnálni. Hogy a gazdasagi h.vatal mJst még mi a l apon von le Öntöl ezen. a elmen hav?nta meglehetösen nagy össz2get, azt nem tudjuk. Örsklhallga tasoll kérhelL, hogy a l evonások beszüntetése iránti �érelmc az osztá lyparancsnoksághoz felterjesztessék. 2. Az eb.reszt� megállapilott ideje nem azt jelenti, hogy addig koteJezo az alvas, hanem csak azt, hogy addig szabad 
aludni,  i l letve ágyban feküdni.  Korábban is felkelhet, aki 
akar. De a többieket ezzel zavarn;a n2m szabad. Akik azon
!,an ébreszlö után lustán öltözköd�ek s a szoba rendbehozása 
alól kivonják magukat, azok megérdem l:k az örspa ranesnok 
s2igorubll fellépését velük szemben. Jelentse nek., amit ne
Itünk megirt. 3. A székesfehérvár; osztály segéd tiszt je.  

Diagnózis. 1.  A sérülési pótd ; j ra vonatkozó 1921.  évi  
X X X I I .  t. c. 23. �. utolsó elötti bekezdésével kapcsolatos 
rendeletet a honvedelmi nliniszter ur 1922. január 22-én 
1 8 1 .792 4. 1921 . szám a latt adta ki .  Megjelent az 1922. évi 
7. sz. Honvédségi Rendeleti KözJönyben ( Szabályrendeletek ) .  
2. Szi vesen leközölnők a rendeletet, de hosszu, n:nes rá 
hely. A nyi lvántartó gazdasági hivatalban vagy a legkőzelebbi 
szárnyparanesnokságnál kérje, hogy a rendeletet megn2zhesse. 

Vezényelt tiszthelyettes. SLOlgálati uton terjessze fel 
I<érvényét a belügymin:szter urhoz (VI .  b. osztá ly ) .  Azt 
hisszük, kedvezően fogják eI<ntézni. 

ft\agas jegenye. Szabadság engedélyezhelő : tiszthely2t
lesnelt 6, kivéleles ' , d Jkol t  eS2tiJen 8 hét törzsőrmestern2k 
őrmeslernek és esend3rnek 4, kivél21es indokolt esetben 6 hét 
évenkint. Próbaesend őrne!< elvjleg szabadság nem jár, de 
fontos magánügyben kivételesen 8 napi szabadság eng2d2-
Iyezhetéi számára. A szabad5�gok idötartamát azonban a 
legénységi személyi  szabáiy7.atbon valószinü leg ujra rendezik. 
Egyébként olvassa el a Szut.  Bevezető rendelkezése't l. tle
kez<.Jését. 

Vitatkoz6k. 1 .  A tartós s"aiJadságolás ideje nem számit 
' l ényleges szolgálainak, tehát megszakitása van. 2. Ha valaki 
csendőrnek je lentkezik, de közben mást gondol s a behi
vásra nem vonul be, baj a lIem eshetik. Am:g a katonai és 
csendőr esküt l e  nem tette, s,abadon rendelkezik magá" a L  
3. H a d törvényszéki itélet soha sem lesz törölhető. De azért. 

HegedU 
Ha,.mon/um 

Tárogat6 
Cim balom 

Ha,.monlka 
Citera 

és az ŐSSLes han"s.lertk. legjobbak. csu1us 
ill II Kyerban kephalók. 

I Müvés ... lesen javU. ll"g
.
iobb hurokal kéazil. 

ÁrJegvzeket Ingyen kald 

MOGYORÓSSY GYULA m. Ur. szab. _==-:-==-::::: _ _  hangszerná.ra 
BUDAPEST, VII., RÁKÓCZI-ÚT 71. 

Csendörsé'gnek részletfizetés' kedvezmc',y 

Utiköltségét 
a vételllrb61 1eslllmlUuk 
azon vt'glegesitelt csendőr uraknak. akik nálunk szemé' 
h'esen vilaghirü "REX" németors:tágf kerékpárt \ d.a

rolnak akar Itészpénzben. aktIC � .... llelre Ezen ked\ez
menyi azonban csa" 1928 márCIUS hó IS-ig "djuk m�s 

Kerékpár-, varrógép- és Gramofon keresked s 
• R6na és SomoSI'.  

VI., Podmaniczkv utca 71. sz m. 
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ha megjavu l a7. i l lető, a jövőjét az nem fogja hátrányo
san érinteni 

Hazám, A deréks!ij szolgálatl jelvénll, szolgál aton kivü l 
il gyalogtiszti kard fölé nem veheti fel . 

1\ nő, A könyvet nem a iánl juk. 
D. l. őrmester, Battonya. 1 ., 2. Lapunk f.  évi 3. sui

móban hasonló jel ige alatt  mar kapott vúlaszt. 3. Olvassa el  
a Szolga lati Szabályzat l .  Rész 89. �. 683. pontját. 

Remeteség. Nem tudunk róla. 
Méntelep. Válasz a lexikon rovatban jön. 
D. J. csendőr, Nagyatád. Tarta lékos volt, cime ismeretlen. 
Marokkó. Hadbiró ezredes és a honvédelmi min isztérium 

13. osztályában teljesit szolgálatot. 
Róma. Nyomozas szempontjából nem tartalmaz tanulságot, 

a kideri lés tulaj dJnkzpen egy s�erencsés ötl2ten mulott. De 
lllert dicséreles kötelességérzethöl többet is tett, mint ameny
nyit az elöinisok megkövetelnek, lehet, hogy esetleg a nyár 
folyamim közöljük. 

Sümegi vár. A beküldött nyomozás mindenesetre e lisme
résre méltó ambicióra val l ,  d2 a közlése beleütköznék azokba 
az elvekbe és szempontokba, amelyeket nekünk követnünll 
kel l .  A levél megszerzésének a módja nem volt helyes, el  
lehetett volna érni azt- egyszerübb2n és egyenesebb uton is. 
Altalában az örsparancsnok szerepe az ügyben semmiképen 
sem alkalmas arra, hogy a nyomozást leközölhessük. Azután 
nagyon lebecsül i  az idei 26 fokos h ideget, amikor azt 
mondja, hogy az idei az akkori hoz képest nem is volt 
hideg. Nem szabad nagyokat mondan ; !  Az egész esetböl 
azt látjuk, hogy, amint On irja, a �bajusz aié nevetés« és 
a másiknak -az orra alá borslörés« - ezt már mi irjuk -
nem ulolsó szerepet játszott a nyomozást fütö ambicióban. 
Azután semmiképen sem tudjuk megérteni azt a tanakodást, 
amit a járörtársával folytatott, hogy lesz e társa a nyo
mozásban. E szerint a l1ujsodcsendör azl is mondhatta 
"olna, hogy -nem !- s Ön ludomásul velle volna azt. A 
kéziratában jelzett folytatást mindezell el lenére is szivesen 
vesszük, ha ki tudja kapcsoln: a személyeskedzst s ehelyett 
nyomozási szempontból a d  több tanulságot. Azt megértjük. 
hogy mint f;atal, ambiciótól fütött csendör a le irt nyomo
zást a leirt módon , egyes baj társa:val szemben a 12i rásból 
kitünöleg tanus:tott .fenegyerekeskedésse l. lefolytatta ,  de azt 
nem tudjuk a javára i mi, hogy több évtizedes csendörségi 
szolgálat után minden"en helyesl: a� akkuri elj árását s nem 
látja be, hogy a legOdgyobb ambic:ónak sem szabad a baj 
társak rovására mennie. 

Miskolc. Nem i rta meg a c;mét a sorsjegyintézöségnek, mi  
meg eredménytelenül k2restük. Irjanak nekik még egyszer s 
ha akkor sem válaszolnak, irják meg nekünk a cimet, hogy 
megkérdezhessük, mi lett a sorsjegy2k sorsa. 

Hanság. A csendörségi pótd:j a nyugdijba ez idö szerint 
még nem számitható be, de a beszám:thatás tekintetében 
tárgyalások folynak. Azt nem tudhatj uk, hogy ezek a tár
gyalások mikor s m: lyen creáménnyel végzödnek. 

, , 

R A D I O készül�k�k �s iel-
s z e r e i e s I  Cikkek 

legjobb és legolcsÓbb beszerzpsi forrása 
, , BARTA ES TARSA 

BUDAPEST, VI., PODMANICZKY UCCA 39. 
(Csengery ucca sarok) 

Képes árjegyzéket és kapcsolásí vázlatokat díjtalanul küldünk 

TELEFON : Teréz 149-49. 

Levélcím : Budapest 62. Postafiók 217. 

Tulisa. 1 .  Olvassa el mai számunkban -Ball-Aj." jel igére 
küldött üzenetünk 1 .  pontját. 2. A perköltségekel sem von
hatják le az i l letékeiböl.  

Kulibiszka. Értesülésünk sl.erint valósz;niileg azert kerül
tek az iratok a bukaresti magyar követségIlez, hogy a 
h. anyzo okmányok pótlása - ami Önnek nem sikerült -
es�tleg .gy sikerüljön, ezz21 tehát csak Önnek akart jót az, 
ak. az Jrata.t erre az utra terelte. A magyar követség az 
opciós I<érvényének érdem: elintézésébe egyál la l ában nem 
hivatott beleszólni s ezt nem is  fogja megtudni, bizalmas 
érlesülésp.ben tehát mindössze anny: .leh2t a valóság, hogy 
a kovetsegnek sem s.keru l t  az okmanyokat megszerezni s 
igy iratai Bukarestböl eredmény nzlkül érkeznek vissza de ez 
nem jelenti a kérelem elutasltását. Várjon még egy i deig 
s azután ujra érdeklödjék a belügymin;sztériumban, ott talál
nak rá módot, h?gy az ál l ampolgárságot egyes olyan ok
manyok h.anya m.att, amelyeket beszerezni semmiképen sem 
lehet, önlöl ,  mint csendörtöl ,  ne kel 12ssen meg tagadni. A ho
nositásra vonatkozó ismereteket egyébként részlete5en meg
sz.

em ma�anak, ha . lapunk f. évi q . . számában dr. Nagy 
Bela rendorfogalmazonak erre vonatkozolag megjel2nt cikkét 
elo lvassa. 

Hóvirág. Válasz a 1ekszikon rovatban. Sá. 1\. th., Kaposmérő, Eljárása minden tekintetben 
helyes voll, tekintettel azonban arra, hogy a gyanusitott 
csak csekélyebb su lyu büncselellm2nyt követett e l ,  nem tartjuk 
célszerünek, hogy az esetet közöljük. Egyébként is nem 
egészen vi lágos, hogy az örs hogyan tehetett e l lene felje
lentést, ha a sértett panaszt nem tett, mert hiszen való
szinü, hogy a cselekmény csak magáninditványra volt ü l -
dözhetö. 

. 

Backamadaras. Még <itfésiilve sem tudjuk közölni, mert 
telve van alapvetö tévedésekkel és helytelen következtetések
kel. . Rendöri hatóság, alatt nemcsak az ál lam; rendörség 
haióságait, hanem a föszolgabirót is érteni ke l l ,  s5t a köz
ségi e lö l járóság is az. A rendöri büntető eljánis telj 2sen 
független a bünvádi elj árástól ; az elsö közigazgatási je l legü 
és a renaőrhatóságok dolga, a másikat a bünvádi perrendtartás 
szabályozza és kizáróan a Iliróságok folytalhatják le. A járás
biróságnál a vádat nem az iigyész, hanem az ügyészi meg
bizo;l képv:seli, aki lehet rendórtisztviselö vagy szolgabiró is. 
Aki c:kket akar irni ,  attól annyit e l  lehet várni, hogy leg
a lább az a lapfogalmakkal tisztában legyen. 

1891. XI. 3. I z léstelen tr2fa, nem közölhetö. 
B. B. th. Közölni fogjuk, de csak valamelyik késöbbi 

számunkban, mert nagyon :;ok o lyan kéziratunk van, amely 
már hetek óta vár közlésre. 

Csendőr előre t Rettenetesen rossz versek. Kár eröltetni 
a dolgot ; már egyszer megüzentük Önnek, hogy nincs tehet
sége. H igyje e l ,  hogy versirás nélkül is nagyon jól  meg 
lehet élni, söt talán még jobban, mint a versirásból. 

Örspk. Csak küldje be egész bátran, elvégre hova for
dulhatna bizalomma l ,  ha hozzánk nem. Mi nagyon szivesen 

MORT poloska-, rovar
és légyirtószesz 

Porala kban is kaphaló 
Miniával készséggel szolgál li gyár : 

GÖTZ L LIPÓT vegyitermékek gyára 
Budapest, VU., Cserei ucca 14. 

Butorhitel a csendőrség tegiellinek S'ador Ipic 
buloráruháze. Budapest. VL. Dessewffy
u. 1 8-20 (Nagymező-u. es Vilmos császár
ut között). .szálli! 
készp�nzárban kedvezó fi1e!ési fel !é!e· 
lek kel első,.endO buto,.okat. 

A világ le�io�� �angm(�i: ��ge�Ü, lOngOra, �armoni�a, �a(m�nium, gramofon n�. 
Rem énv' I'Ilhálvnál 
Budapest, VI., Király-u. 58 - 60 

Úfensége Dr. József Ferenc kir. herceg ka· 
marai és a Zenemúvész4!'ti Fói'ltkola szállitóje. 

Csendiiröknek kívételes részletiízetésí kedvezmény. 
Minden hangszerröl külön.kÜJÖn érjegY1ék dijmentes. 
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clol\'a.ssuk n;indenki irását s h.a megfelel, szivesen közöljük. Stllans nehezség�ken . IS segitunk, ha egyébként a tartalom megérdemli a faradsagot. 

.. 
Va,dvirág I. Vérszegény lém a ,  rosszul megirva. Nem közolheto. 
Berzence. Csak nem llondo!j a ,  hogy a Csendőrségi Lapok

ba"] helyei adunk olyan kozlemenynek, amely végeredményében 
oda konkludal, hogy vannak esetek, amikor a bántalmazást 
nem . leh�l . elkerülni.

. lIye� eset n incsen s nagyon nagy 
szegenysegl bizonyltvanyt al l it  kl a maga képességeiröl az 
a csendör, aki ilyesmit ál l i t. 
. 

Vadvirág II. A szerkesztöi üzenetek elején közöljük, hogy 
c,kket nemcsak a csendőrség tagj aitól, hanem bárkitöl elfo
gadunk. Tessék csak beküldeni. A közlést természetesen nem 
garantáljuk, attól függ, jó-e vagy se? 

Szebb jövő. Egyik sem felel meg. 
Vadgerlice. H át bizony azt mi sem tudjuk Önnek meg

mondani,  hogy miért von l á k  el a korlátlan kimaradási 
engedélyél . Hogy valami ok volt rá, az egészen bizonyos, 
az pedig meglehetelt akkor is, ha Ön az utolsó két évben 
nem is volt fenyitve. Emiatt nem szabad e lkeseredn i : el len
kezően, igyekezni kell arra, hogy az elvett engedélyt csak 
azért is ujra kiérdemelje. I-l a Önnek tényleg az a szán
déka, hogy jövöjét a csend'irségnél ala�ozza meg, akkor 
még nagyon sokszor lesz alkalma rá, hogy elkövetett hibáit 
telj esen jóvátegye. A f2nyitéseknek azonban egyszersminden
korra végét kel l  szakitani, nem derék csendörhöz méltó 
dolog az. Egyébként bizonyosak vagyunk henne, hogy Önben 
őszintén megvan a javulási szándék, amit azzal is bebizo
nyilott, hogy az utóbbi két évben már nem adott okot a 
kifogásra. Legyen nyugodt, hogy ezt az igyekezetét elöbb
ulóbb az előljárói is méltányolni fogják. 

Bag. 1.  Olvassa el lapunk 1 926. évi q. számában a 
Csendör Lexikon 9. kérdésére adott válaszunkat, vala
mint ugyanezen évfolyamunk 9. számában dr. Miskolczy Agosl: 
-Az á l lami és társadalmi rend hatályosabb védelméröl szóló 
1921 . évi I I I .  t.  c. gyakorlati magyarázata- cimü közlemé
nyél. 2. Nem, mert csak kihá9.ást követett el, az orvvadá
szal pedig a Szu!. Q5. �. CJ felezetében n incsen megemhtve. 
3. Olvassa el az 1927. évi j ulius 15-iki számunkban a 
Csendőr Lexikon rovatban a 96. kérdésre és szeptember l -i 
számunkban a 105. kérdésre adott válaszunkat. 

B. p, csendőr, Révleányvár. Olvassa el lapunk mai szá
mában .Bag« j eligére küldött üzenetünk 1. pontj át, 

. 
BereU�ó partján. Kissé �I fésülve közőlni fogjuk hogy mikor kerulhet ra sor, nem tudjuk, mert kéz:ratokkal nagyon el vagyunk halmozva. 
.
S�: S, .. c�endőr, Nagynyárád, Elég ügyesen megirta, de 

a kozolhetoseg m�rlékét még nem üti meg. 
Törekvő. A vers bizony gy2nge, de hát anny; baj legyen. 
»Attila maradványa.« Talán maradé'{a? Beküldött köz

leményéről nem tudtuk megál lapitan:, hogy vers-e vagy 
proza, azt azonban egyhanguan megállapilottuk, hogy mind 
a kettőnek rossz. 

Törzsőrmester XX. Önálló közleményként nem közöl
hetjük, de alkalomadtán majd fel fogjuk haszná lni .  A\:nden
féle tréfás csendőrségi h:stóriát s�ivesen fogadunk s ha jó. 
közöljük is. 

Vasutilgyelet. Nem felel meg. 
B, A\, ny. th., Szeged, Sem nem érdekes, sem nem tanul

ságos és unalmasan i s  van leirva. Nem közölhető. 
Erdeklődő törzsőrmester. A földbirtokrendező biróságok 

al tal  a csendőrörsöknek itélt földeket a pénzügyminisztérium, 
mint állami tulajdont kezeli. A7okn ak, akik az igy használatra 
julott földet müvelik, az idöközönkint megállapitott s a 
Budapesli Közlönyben közélett haszonbér összegét a föld
del kapcsolatos minden teherrel, ad jkkal együtt fízetniök kelL 
Azt nem leheL kivánni az ál lamtól, hogy ingyen juttasson 
bárkinek is földet. Az em l i telt költségek n2m jelentenek 
ákkora Lerhet, hogy valóban gazdaságos megmüveléssel a 
föld a megmüvelőjének hasz!1()1 ne hozhasson. 

Erdekelt N. K. A Szut. 206. pontja érte1m2ben a napos 
csendőr deréksziján a töltény táskákat viselni köteles, a Szut. 
188. pontja szerint pedig örsökön a készültségi szolgálatot 
is a napos csendőr látja el. EI tud-e képzelni olyan 
.készültségi. szolgálatot, ahol a derékszijon csak üres töl
tény táska k vannak? Magában az elnevezésben benne van, 
hogy minden pillanatban készen kell lennie a fegy"eres 
fel lépésre is, már pedig íire� tőlténytáskával nem megy 
semmire sem a puskájával,  amit akármelyik pillanatban 
leakaszthat a fogasról. A töltények összeszedegetése már 
nem menne i lyen gyorsan. De eltekintve attól. hogy a 
napos csendőr egyben készültségi szolgálatban is á l l, mi  
értelme volna üres töltény táska viselisének ? p.. töltény táska 
fogalmában nem a táska, hanem a töltény a fontos. 

Nemes. 1 .  Olvassa el lapunk tavalyi évfolyamának 5. szá
mában .Antracén- jelige alatt küldött üzenetünket. A ne
messég adományozása felségiog volt, a király gyakorolta, 

Egyedüli magyar hangszergyár az országban ! 
Általánosan elismert I Világmárka i Heged�, lárogaló, harmonika és az összes vonós és fuvós hangszerek. 
Romlolt hangszerek javítása. Zenekarok felnerelése közvetlen a gyári áron, Árajánlalol ingyen küld az 

Első Magyar Hangszergyár S T O W A S S E R 
� kir. udvari szálliló, a Rákócz;"lárogaló fe llalálója. - Bpest, U., Lánchíd-u. 5, � 

AlapUtatott : 1770. évbeo. ::X:C: C.codiSröknek kedveza:a6oyes r6.z1etfbet'. ! 

fém-, a b l a k- és márvánvliszlitásra 
a legalka lm asabb 1 �t. f�rn�l�n�t cipőfénymáz és bórzsÍr. 

Kaphaló min denütt ! 
Csakis e r e d e t i  palackokban kapbalók, 

Óvakodjunk az utánzatokt6l! Ovakodjunk az utánzaloklól 

Csendórlisztek, altisztek és azok családtagjai 
n y o l c h a v i részletfizetésre készpénzáron a következő cikkeket kaphatják : 

k lörülközókel, abroslokaI. kezl)"ül. h,msn\ at. k"" 
nói-, férfi- és egyenruha' és egyéb vászonáru al, 

k b k f 
k ko" 10" II e' s szövöll <irul, I,ölölt 1\ tito 61, UI!!' 

k bélé á k I nói s férfifehérnemüe el szövele el, S ru a ,  
d I 1 '' 1 '' 1 1  ermekgarnilurtit, gön, "8 fU8�ön\ �dmt'" <"I 

vásznal sifonl zefirekel készen és ren e éere. <o o gy . I. ' , , 
I h k I I k I mindennemü mosókelmekel, seh mekel. \"aI6n1lnt d'SlptIr'HI "I  <I 

UJ gyárilag sterilizált ágy tollal és pe y e e , pap ano a ,  " 

TRI
'
BON Ruházati Részvényfársaságnál, Budapest, VIII. kerület, UlIöi-út 14. szám . 

. " I " k la'ni első részletek 1928 t\prilis hó 1 ·�\'e1 ke;,dódnel.. 
Az egyes Vttsar 8S0 u 

--�I·-n'· . . " .:', ', 
------ ..-- �� ---"""""""1' ""� • ". \ , r 

, �." .�' ' - ' ;: ! ' .' " .', . l· · ·  .. · ·, 
< • '!. .. , t' .. ":: ", "" , '. 1,' .' <": i �� <';,,\o \" .. �V,I " 

. • ',� .' ,,, " ,;" ... . " ,  \r � � f 
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il Kormanyzó ur Oföméltósaga nemességet nem adományoz. 
2. Válasz a lekszikon rovatban. 3. A Szu!. 77. pontja el ren
deli, hogy ha az örsparancsnok azt tapasztalná,  hogy vala
melyik a larendeltje akar könnyelmüségből, akár önhibilján 
kivü, annyira eladósodott, hogy adóssága 2 havi i l letél{ei
nek összegét meghaladja, erről a l{őzvetlen tiszti előlj áró
nak jelentést köteles tenni. Egyszóval az o lyan 2 haVI I lleté
ket meghatadó adóssagol{at is be kel l  jelentenI, amelyek a 
csendőr őnhibáj <ín kivül - családi körülmények, stb. - ke
letkeztek. I-l a ön az irógépet részletre megvette volna s 
a vételár 2 havi i l letékeit meghaladta volna, azt is be kellett 
volna j elenteni, még abban az esetben is, ha a vételárat 16 
hónap alatt havi 31 pengős részletekben k.el lett volna meg
fizetnie. Havonta 31 pengő igen nagy osszeg s kl tud 
hatja, hogy 1 6  hónap leforgása a latt anyagi egyensuly�t 
nem érheti e váratlan csapás s akkor megvan a baJ .  
Sokkal olcsóbb irógép is megfelelne az Ön céljainak. A 
részletre való vásárlást pedig általában nem igen ajánljuk, 
mert igen alkalmas arra, hog

.
y .továbB nyujtózkodjé� az 

ember, mint ameddig a tak�ro er. Ha valamit. vasarolIll 
akar, gyüjtse össze először a pénzt s aztan vasarolJa meg 
készpénzért. Igy olcsóbban is vásárol, tetszése szerint válo-
galhat s adósság sem ny?�j a . a .. vál lá! . . . 

l\nyagi gondok. A maganjogI kovetelesek altalaban csak 
32 év elteltével évülnek el ,  addig El követelések behaj tását kérni 
lehel. Gyermektartás eimén a csendőrlegénység il letékeiből 
le\ onásokat eszl{özölni nem lehet. 

Csillag. Csonlcsi l lagot nem szabad viselni ,  mert nincs 
rendszeresi tve. 

Tengerzöld. Meg kell várni türelemmel, amig az ezzel 
kapcsolatos kérdések általános és végleges rendezése meg
történik, van ennél fontosabb és általánosabb érdekü egyen
ruházati kérdés is, ami még megoldatlan s azt talán nem 
kell külön mondani sem, hogy ok nélkül sem ez, sem az 
nem késik. Amig a levélben emlitett kérdés megoldást nyer, 
az arcszinnel is majd csak megleszünk valahogyan. 

Tavasz. Csak azt viselheti, ami rendszeresitve van, akár
milyen ruhadarabról legyen is szó, akár a maga pénzén 
csi náltat ja,  akár nem. Az ezüst zubbonygombok rendszere
sitvl' nincsenek sem nálunk, sem a honvédségnél. H a  i lyet 
lát, szabálytalan. A rendeletek olyan világosan megmondják, 
mit szabad s mit nem, hogy kár i lyesféléken tőprengeni. 

Székesfehérvári csendőr iskola. Legénységi ál lományuak 
szolgálatban és szo lgá laton kivül is bőrkeztyüt viselhetn2k. 

Tudakozó. Az 1921 . évi IV. t. c. végrehajtási utasitása 

Több mini 32 év 61a ft világol uraló ered. angol 

The Champíon kerékpárokat 
els6rangú sülyeszlheló CENTRAL BOBBIN 
varr6gépeket 5 évi jótálással, havi 24-30 P 

részle Ire. 

kerékpáralkalrészekelláncOI. pedáll . nagybani eredeti gyári árban nyergeket , 

kalsó gummikat 6'80, belsókel 2'10 pengötöl. - Kerékpárok l36 P.-lől feljebb 

LÁNG JAKAB ÉS FIA kerékpár és varrögéonagykereskedök 
Magyarország legnagyobb, legrégibb és legmegbizhatóbb kerékpár Ozlete 

Budapest, VUl., J6z.ef-kÖrat 41 • •  zám. 

Alapitva 1 869-ben -0- Nagy árjegyz�k 700 képpel ingyen I 

BUTOACSARNOK 
ERNST GYULA, Budapest. VII •• DOhány-utca 33. 

(Klauzál-ulca sarok) és Dohány-utca 50. 
Mindenféle bútnrok es lekbf'fendezesi tárgyak óriási választékban. A csendőrség 
tagjainak jutányos ár és kedvezményes fizetési feltételek. Vidékre csomagolás. I 

kimondja,  hogy a kávéhilzakra, vendéglölue, korcsmákra a 
tulaj donos nevével e l látott cégtáblát s amellett a korcsmák 
közismert cégérei közül valamelyiket ki kel l  tQnni. I lyen 
cégér p l .  a .Bor, sör, pálinka- felirat vagy szalmacsóva 
(gya luforgács) kifüggesztése. I-l a a tulaj donos ezt elmu
lasztja, az i l letékes pénzügHigazgatósághoz kell fel je lenteni .  

l{efti. Szombathelyen van repülögépvezető iskola, a pi
lóta-tanfolyamokat annak keretében tartják meg. JelQnleg 
nincs tanfolyam, de lehetséges, hogy ebben az évben lesz. 
A pályázóknal{ a Légügyi Hivatalhoz kel l  beadni ok kér
vényüket. önnek, mint tényleges szolgál atot teljpsitö csend
őrnek természetesen a kérv�nyt szolgálati uton kell  be
adnia. Megjegyezzük, hogy gépkocsivezetökre előrelátható
lag a csendőrségnél is szükség lesz. I rása olvashatatlan, 
SZOkjOll meg egy o lvashatóbbat. 

Uj vita. 1927 április l l -én töltötte be az őrmesteri 
előléptetés szempontjából e lőirt szolgálati idejét. De más 
tekintetben az elöléptetési feltételeknek nem felelt meg s 
igy az elöléptetéstől 6 hónapra mel lőzt2k. Ez a 6 hónap 1927 
október l l -én telt le .  Amint Ön irja, az ujabb előlépte
tésre vonatkozó felterjesztés csak 9 hónap multán ment fel 
a kerületi parancsnoksághoz, ahol azonban az előléptetést 
ujabb 3 hónapra mel lőzlék. Elsősorban : ha a kerületi pa
rancsnokság azt rendelte el, hogy az ujabb beadvány 6 hó
nap mulva terjesztendö fel, akkor azt okvetlenül fel is 
terjesztik. Másl{ént ezt el sem tudjuk képzelni,  de ha valami 
mulaszlás folytán ez meg is történhetnék, a kerületi pa
rancsnokság az előléptetés idöpontja tekintetében ezt a kése
delmet okvetlenül figyelembe veszi. H a  tehát a levelében 
emlitett példa esetében a kerületi parancsnokság az 1928 
január l l -én lejáró 9 hónapi visszavetést követő beadványt 
ujabb 3 hónapra visszaadja, akkor ez a 3 hónap 1928 ja
nuár l l -től 1928 április l l -ig terjedő időre szól. Egyálta
lában : az előléptetés szempontjából soha sem a beadvány 
[eJ terjesztésének, vagy a beadványt visszaadó parancsnak 
a kelte az irányadó, hanem az a nap, i l letve attól a naptól 
számított 3, 6, 12 hó - aszerint, hogy mennyire adták 
azt vissza - amely nappal a véglegesitést az á llomány
parancs tárgyalta. 

Jön a tavasz. 1 .  Megszakitása van és pedig o lyan 
hosszu, hogy a je lenleg érvényben á lló törvények szerint 
még kegyelmi uton sem számíthat arra, hogy a katonai 
szolgálati idejét a nyugdijába beszámitsák. 2. H a  a csendőr
ségtöl a fogházőrséghez közvetlenül lép át, csendőrségi szol
gálati ideje a nyugdijába beszámit. 

D á  n i e l  magkereskedés :��a:'�8;i.u���'2 
Szállilja a legmegbizhalóbb mezögazdasági, konyhakerti 
és virágmagvakat. kerli szerszámokai és növényvédelmi 
szereket. - A csendörség tagjainak váJ e l lené-

ben la lanul f 

GÁBOR LAJOS 
ÓRÁS ÉS ÉKSZERÉSZ 

BUDAPEST, V., LIPÓT.KÖRUT 30. 

B U TO R reszlelre 
alcs6t1 VI., 

• 

O Budapest 3 
· utca • 

Postások és rendőrség szállitója. 

Akar a- ft ko-nnvD slolllla- lalol '. 
Rendeljen azonnal a rég;. k;próbált gyárlmányu kerékpárokból és meg log 5 gyöződni arr61, hogy szolgálatát könnyebben fogja teljesilhetni. 

A volt oszlrák-magyar hadseteg és magyar kir. honvédség kalonai kerékpárjai : 
STEYR WAFFENRAD (fegyvergvár) 280- P 

AT VlOS-ARBRE - - - - - - - 250.- P PRAECISIOSA-VICTORIA - - - - - 250.- P 
AUTOMOTO·RACAN - - - - - - 270.- P VICTORIA· LUXUS (csukaszürke) - - 270.- P 
Az árak le ljes fel&zereléssel együtt érlendök rakláromban. Előleg nélkül ! Havi részlet 16.- pengő. 

Havi 20.- P részlet mellett 10.- pengővel olcsóbb, korább lefizelés eselén lényeges árengedmény. 
, , 

KOVACS JOZSEF kerékpár v
.
arrÓgép, gra�ofon, s�o:lcikk�k,  Budapest VI., Podmaniczky ucca 18. 

alkatreszek, gummlaruk gyan raldara , (Nyugah pályaudvar mellel!.) 
Még ma kérjen levelez6Iapon részletes ismertetést, Alkatrészek, ielszerelések, gummik részletre ls, 

-
• 
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Legény a gáton. 
--==:::> Regény 

Irt .. · BARÉNYI FERENC (7). 

. 
Korholón mondta ezt a próbacsendőrnek, úit meg akart 

SZIdnI, hogy ralta töltse ki a bosszuságát. De aztán meg
gondolta. Es�éJe jutott Babos őrmester intése, hogy a hibát 
ne tolluk masra, mielőtt még nem kerestük meg magunk
ban. És meg is találta a hibát őnmagán. Belátta, hogy ő 
aZ oka,  mert neki lett volna kőtelessége előbb utánajárni 
a dolognak, mielőtt beá ll itottak Korcz mesterhez. Hiszen, 
ha egyebet nem is, csak azt á l lapitotta volna meg róla 
előzetesen, hogy kalaposmester, akkor a sok kalap láttán 
nem fogott volna gyantJt. Mit szól majd Babos őrmester ?  
Legjobb lesz, h a  elhallgatj a .  'Alig gondolta ki ,  máris meg
bánta és elsz2gyelte magát, h ogy őrsparancsnoka elől vala
mit  e l  akart t'tkolni. H iszen akkor nem jérhatna többet 
felemelt fejjel és nem nézheIne többé nyilt,  tiszta tekin
tettel örsparancsnoka igazsilgkereső s"emébe: De nem IS 
tagadhatnil le, hiszen a szolgálatot előirta a szolgálati 
könyvben. 

A.lig tudta megvárni, hogy Babos őrmester hazajöjjön, 
hogy felsülését szánva-bánva neki meggyónhassa. 

Babos őrmester jóizüt kacagott, amikor Gál csendőrt 
meghallgatta. 

- Nahát, maga ugyancsak megjárta. Örüljön,  hogy 
i l yen szerencsés, tréfás vége lett. Mert az ilyen meggondo
latlan szeleskedés sokkal keservesebb és szomorubb követ
kezményekkel is járhatott volna. A kiindulási pont helyes 
" o l t ,  hogy - mert nem voltam itthon - résen volt, fel akart 
lépni, hogy elejét vegye valam; zavarnak. De előbb puha
tolózni kellett volna a faluban, a községi előlj áróságnál, 
ahonnan két esküdtet is kellett volna hozni, hogy ne m a 
gukban menjenek b e  a Korcz mester házába. H a  itthon 
lettem volna, nem is lett volna semmi, mert én már isme
rem Korczot. Tisztességes, becsületes iparos. Utána jártam 
a viszonyainak még annakidején, mikor idekőltözött. Jóindu
latu, derék ember, annak köszőnheti, hogy ilyen békése n 
elsimult ez a kényes ügy. Mert más bizony nem állt  
volna hátrább az agarakkal és nem hagyta volna annyiban 
a dolgot. Ugy bizony, no, de megjárta, kár, hogy nem 
láttam. 

A\intha lelkiszemei előtt most pergett volna le a mulat
ságos eset, olyan jót mulatva kacagott. Gál csendőr irult
pirult. 

Nagyon restelem, őrmester ur.  
Restelheti is holta napjáig.  De legalább jól  meg 

jegyzi magának. Tudom, hogy ezután soha többé az élet
ben nem fog elhamarkodva elj árni.  - Aztán komolyan 
helenézett G á l  csendör öszinte szemébe. - Ugy lesz, fiam ? 

- Ugy, őrmester u r  - fogadta G á l  csendőr szilárd 
meggyőződéssel. 

H o l  a posta ? kérdezte aztán Babos őrmester. 

- Benn van az őrsirodában, az iróasztalra tettem. 

Babos őrmester bement az irodába, de rövid idő mulva 

kijöl I egy felnyitott boritékkal s abból egy parancsot tett 

Ic az asztalra. 
- Gál ! A szazados ur berendelte kihall gatás\lOz. 

Gál csendőr meghökkent, vaj jon miért rendelik b
.
e k i 

hallgatáshoz,  m i t  akarnak Wle. Babos őrmester, mInt a 

gondolatolvasiJ, megér l e l t e  H t ü nödö l öprengésl és min dJart 

magyarazatút  adta 
.I\z�rl il régI fogotyhisliJriúérl rendeli he fl százados 

IJr Méq ni ncs elint éZ\·�. 
SIMt lJOru >uhilnt ilt ( , d l  l"Sl'll d')r Ilrellll é, h�felhózll' 

d"ni lt�1I ( I l IoCJo �"'IlI{' I ,  

Még nincs elintézve? H iszen már eltemette a lelkében 
Betakarta a feledés sürü fátyol áva l ,  hogy soha még kísér
tetbe 5e vihesse, hogy valaha is ráemlékezzék. Hát nem 
lud már ennek a keserves emléknek a lidércétől megsza
baduloi. Most még felelősségre is vonják érte. Erre n2m 
is gondolt, hogy ezért még számadással tartoz:k. Egészen 
megfeledkezett róla. Vajjon mit  mond majd a százados ur? 

- Ugy készüljön, hogy takarodó után elindul. .'\\ásfél 
óra alatt lent van a vasutná l .  I\z éjjeli személyvonattal 
hajnalban odaérkezik s reggel nyolc órakor pontosan jelent
kezik kihallgatásra a százados urnál. 

Elkeseredetten, szomoru gondolatokkal ült vissza Gál 
csendőr a munkájához. Szórakozottan lapozgatott az irká
jában ; nehezen tudta gondolatait összeszedni, hogy befejez
hesse megkezdett irásbeli feladatát. 

Bátortalan kopogtatás és nagyon buzgó lábtörőlgetés 
)1al latszott kivülről, aztán két csizmás atyafi került be illő 
tisztelettel. 

- Szerencsés jó napot, adjon Isten ! 
- Fogadj Isten ! Mi járatban vannak bátyó? - kérdí 

tölük Babos őrmester. Kalapjuka, a kezükben iorgat\'a zavar
tan hümmőgetnek, mig végre az egyik hosszas torokkőszörú
tések után fontosan elkezdi. 

- Megkővetem a tekintetes örmester urat, pana3zra 
jöttünk a komámm a l .  

A koma helyeselve bólintgatott s egyet -kettőt sodort 
harcsabajuszán ; hozzá tudákosan hümmögőtt, mint ahog� 
hivatalos eljárásban ilyen fontJs személyhez i l lik. 

- Mi a, tán verekedésbe keveredtek kentek? - vágott 
bele Babos őrmester az atyafi hosszura fogott szónoklatába, 
aki elkezdvén a nagyapja temetésén, talán maga sem tudta, 
hogy hol fog kilyukadni akkorára, mire beszédje hosszu 
fonalát elszőtte. Az atyafi megakadt, felfigyett és méltat
lankodva háritotta el a sérelmes feltevést. 

- Verekedés? Dehogy is kérem, nem vagyok én olyan 
hirtelenkezü. Hanem . . .  - dühös tekint2ttel néz kőrül, na
gyot fuj ,  hosszut lélegzik és aztán szégyenkezve, halkan 
kiböki végre. 

- Belegázoltak a becsületembe . . .  
- Szóval becsületsértés, majd eligazltjuk bátyó - nyug-

tatta meg a háborgó lelkü atyafit Babos örm�ster s aztan 
fordu lt  Gál csendőrhöz. 

- Gál,  vegye fel a panaszt! 
Habos őrmester bement az örsirodaba, de az ajtót n�m 

tette be maga után. 
Gál csendőr elővett egy iv papirost s aztán kelletlenül 

. hozzáfogott a panasz felvételéhez. 
- Röviden mondja el a panaszt. 
I\z atyafi megint nagy:>t fuj 
- Belegázoltak a becsii tetembc 
- Azt már hallottuk, de most 87t mond p CI rÖ\ld�n, 

hogy ki, mikor és hogy s.?rtcttc mcg a bl'lSii let�t>cll " 

Az atyafi megértően bólintott, a koma utana. 
Ugy fogom elmondalll, ahog�lall történt . .  

- De csak röviden. 
_ CsakIS - hagyta helyben az atHdfl � homloka ,'," , 

r�llcolása mutatta, hogy szedi ö SIC a gondotatait. 
Krétaval nagy ökröt irtak a kapumra 

- Hát  aztán, az még nem bccsülctscrtcs . .  
De azt mondja a koma, hO�H1 ti' JZ " r , Il 

volnék . . .  
Nc bcslé ljcn mindig ug�l. I"'�]ll lü'm J.  hall m 

\'C<ll(l ITI g Nevet. mind.g nc\ d l'\ülönt'l'll , ,,,,'Ill Ith.qyun 

,enIl11IrC H itt homl hivjuk o kon"' I " t ?  

A koma c1<'gl'ddtl'lI ,I l t"flJ h't I  ,t 111\'\1 m 'l II h 

fOlltos �,l'1I1Clql�égl\ tl hl\ u'�\h\ ... \.'rlkldl.h."" .... IHllll h.'khf 

nllt . I\zt"lI,  1 1 1 1 111  "hl'll!t hl"  1, Iq,ttt .,.h'" Illi' II It 

• 
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mája sarkát összekoppantva, mellét kidomboritotta és a fejét 
egyenesbe felkapta. 

- Pál István, szo lgálatjara. 
Gál csendőr szótlanul tudJmásul vette és felirta a koma 

ne\'ét .  Az irásból fel se nézett, ugy kérdezte a becsületé
hen megsértett atyafit. 

- És magát, hogy hivjHk? 
- Engem ? - ismételte a kérdést az  atyafi, mintha 

nem értené vagy csodálkozna rajta, hogy még nem ismerik. 
- Magát hát, nem is engem ! - i degeskedett Gál csendőr. 

Az atyafi egyelőre tudomást nem vett a hivatali türelmet
lenségről, megfontoltan atgondolta az eddig mondottakat. 
Gondolkodás közben rájött, hogy valóban még nem mon 
dotta meg a nevét. Erre hamar, nehogy azt hihessék, hogy 
az ismeretlenség leple alatt, f�lelőtlenül akar feljelentést 
tenni, kiáltotta. 

Megmondja Pál.  
Magától kérdeztem, hát maga mondja meg ! 
Értem, kérem, azért mondom én, Megmondja Pál. 
De hát ne tréfáljon ! - fakadt ki türeimét vesztve 

Gál  csendőr. - Nem ötőle kérdeztem, Ő már megmondta. 
Magától kérdeztem, hát maga feleljen. Érti ! ?  

Értem, kérem szépen, hogyne érteném . . .  
Na hát akkor halljam, hogy hivj ák ?  
Megmondja Pál .  
Gál  csendőrt felbőszitette a közömbös hangon ismé

telt felelet. Ceruzáját az asztalra vágva, haragosan felugrott. 
- De a kutya teremtésit kendnek, ne haragitson meg, 

mert . . .  
A további folytatást azonban a belépö Babos őrmester 

parancsoló tekintete beléje rekesztette. El pirulva lehajolt, 
hogy elgurult ceruzáját felvegye. Babos örmester az asztal
hoz ülve belenézett az ív papirba és aztán a már-már 
vörösödő atyafit felvilágositotta. 

- Én tudom, csak ö nem tudta, hogy magának tény
leg »Megmondja. a neve. Olyan szokatlan név, hogy hal la
tára méltán azt hihette, hogy meg akarta tréfálni . . .  

- Isten ments, hogy én a csendör urat . . .  Olyan nincs 
szabadkozott a furcsa nevü atyafi és nagyobb nyomaték 
okából széles mel lére ütött. 

- Törvénytisztelö volt már az ükapám is, hát hogy 
tennék ilyen csúfságot! . . .  

Babos örmester avatott tapintattal hamar elsirnitotta a 
felkavart hul lámokat és ügyesen, egy -kettöre elkészült a 
panaszfe l vételle l .  

- Kivánja a megbüntetését? 
Az atyafi e lcsodálkozva csóválta deres fejét. Hogy még 

J Iyel i s  kérdeznek, hát akkor nem jött volna ide hivatalos
kodni. Felfuvódott, mint a pulyka s mig gőrcsös keze 
ökölbeszorult, mérgesen vicsorgató fogai között sziszegte nagy 
dühösen. 

Kivánom, hogyne kivánnám. A ragya essen belé! 
- Akkor irja ezt a lá .  
Az atyafi nagy 'ákom-bákomma l  irta le a nevét. 
- Maga is, mint tanu. 
Erre a koma is  nagy fontosan odakanyaritotta szarka

láb belüit, ami sürü szuszogás közepette mégis csak sikerült, 
az igaz, hogy közben a koma ugy megizzadt, hogy ugy 
csurgott le vastag üstökéről a verejték, mint az ereszről 
az esö. 

Hát akkor készen vagyunk. 
Mehelünk örmester ur? 
E lmehetnek Isten hirével. Majd el igazitjuk. 
Alighanem el lenpárti volt . . .  - hajtogatták az atya-

fiak elmenöben, amint bosszuvágyukat a panasztéte l le l  k i
elégitve, megnyugodva csoszogtak ki az  ajtón. Amikor az 
ajtó bezárult, Babos őrmester korholón feddte meg Gál  csendőrt. 

- Nem hallottam még káromkodni .  Nem gondoltam 
volna magáról ,  hogy ekkora neveletlenség re képes. Csak 
aljas, durva ember I<áromkodik, akit nem neveltek, nem tani
lollak. Aki á l latok, d:sznók között töltötte az  életét . . .  

- Tessék megbocsátani ,  örmester ur,  nagyon ideges 
voltam, elvesztettem a türelmemet . . .  - mentegetödzött Gáj 
csen dör. 

- Ez, ami még nagyobb hiba. Nem szabad a türeimét 
elvesziteni. Az a szegény atyafi nem tehet ró la,  hogy olyan 
furcsa nevet örökölt az apjától. Arról sem tehet, hogy magát 
a Korcz udvaron való felsülése annyira felbosszantotta. Sem 
arról, hogy magát a kihal lgatásra való berendelése felizgatta 
s ettől annyira ideges és ingerlékeny. 

Gál csendőr ámulva hallgatta örsparancsnoka elevenjére 
tapintó szavait és csodálattal nézett Babos örmester mindent 
meglátó szemébe. Az öszinte megadás láttán Babos örmester 
szigoru korholása jóindulatu , oktató figyelmeztetéssé enyhült. 

- Megértem a felindulását, mert ismerem a lelkiál la
potát. De i lyennek nem szabad előfordul nia.  Jól jegyezze 
meg magának, hogy nem 3 közönség van a csendőrért, 
hanem a csendőr az á l lampolgárokért. A közönség, az lehet 
türelmetlen, ideges, de a csendőr soha. A közönséggel min
dig nyugodtan, tapintatosan kel l  érintkezni. Annál is inkább, 
merI céltudatos és helyesen alkalmazott, nyugodt modorral 
mindig többre megy, mint a türelmetlen handabandázással. 
A csendör idegei vasból kel l ,  hogy legyenek, mert hiszen 
ha válságos esetekben a leghiggadtabb emberek is elvesztik 
a fejüket, a csendöré kel l ,  hogy a helyén legyen . 

Gá l  csen dör hálásan fogadta tapasztalt, öreg örsparancs
noka hasznos oktatását és egész csendöri é letére egyszer
smindenkorra jól  megjegyezte magának. Amikor késöbb a 
a csillagos, holdvi lágos éjszakában a vasuthoz gyalogolt, 
elégedetten á l lapitotta meg magában, hogy az örsparancs
nokának köszönheti, hogy a csávából ebben a két kényesre 
válható esetben szerencsésen kikerült. Megint csak Babos 
örmeslernek hálá lhat j a  meg, hogy mindkét esetből nagyon 
sokat tanulhatott, amit jövöre nézve jó l  megjegyez magának. 
Igy megokulva, de rüs, vidám hangulatban ment az ország
uton és csak a vasuti á l lomásra érve szakadt rá megint a 
gond, hogy mit mond majd 11 százados u r ?  Mit kell még 
kiál lania Veráért? A vonaton nem tudott aludni,  folyton 
erre gondolt. De ennek a sok töprengésnek mégis meg volt 
a j ó  eredménye, hogy mire az utja végére ért, már meg
nyugodott, hogy a m ultnak megfizeti, amivel még tartozik 
és aztán annál nyugodtabban temetheti el  szerencsétlen 
szerelmének fáj dalmas emlékét - mindörökre. 

XIII .  

Infanterist Juon először volt őrségen. Éjféltájt az őr
parancsnok a vi lágos örszobáhól kivezette a vaksötét éjsza
kába. Szót lanul ,  katonásan lépdeltek. Semmi nesz, csak sze
ges bakancsaik egyhangu kopogása verte fel a néma, éjjel i  
csendet. 

Az őrparancsnok Juont a raktarhoz, a kórház mel letti 
sarokra vezette. A sarkon volt a fakőpönyeg, ott á l l t  a 
régi Öl' és tisztelgett. Juon ntvette a jelhangot és az őr
parancsnok kurtán még egyszer figyelmeztette kötelességeire. 
Ha baj van és segitségre szorul - mondta - lojjön a 
levegőbe. 

( Fo ly tat juk.) 
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