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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
H iszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában. 

Amen. 

A kongresszus. 
Mindenki tudja, miről van szó, mert a gyer

mekek is erről beszélnek most.:'1nában s a magyar 
államélet és társadalom egész .gépezete erre a rop
pantarányú vendégjárásra készülődik, amit az 
eucharisztikus kongresszus napjaira várunk. Hogy 
maga a kongresszus egyházi, vallási tartalma mit 
jelent, az nem idetartozó kérdés, bennünket itt 
csak mint magyarokat és mint csendőröket fog
lalkoztat a várható óriási idegenáradat. 

Az egész világ keresztény világnézetű száz
milliói fig7elnek most Budapestre. S nekünk 
eszünkbejutnak tatárok és törökök, eszünkbejut
nak hajdani magyar vezérek, katonák, akik puszta 
karddal és pajzzsal védték meg ezt az egész ke
resztény világrendet kánoktól és szultánoktól. 
Eszünkbejut a törökhódoltság rengeteg időhossza, 
amely morzsolta, pusztította, sorvasztotta a ma-
gyal' életerőt azért, hogy Európa boldogabb ré
szében le ne dőljön a kereszt s a kereszt alatt vi
rágozhassék a kultúra. A keresztény kultúra, 
melyért mi magyarok annyi vért, annyi nemzedé
ket, annyi nemzeti célt, nagyságot és álmot á:l
doztunk, hogy többet egyetlen más nemzet sem a 
földkerekén. Itt látjuk előttünk a leT!\:ünkből életre
ébredt Hunyadit, KapiszItránt, Dohót, Zrinyit 
és ki tudná felsorolni egytől-végig a keresztény 
világrend hajdani magyar védőiH Mind kiömlött 
magyar vér ez. Annyi, hogy a Duna most a kon
gresszus napjaira megtelne vele s bár telne is meg. 
hál' valami isteni csoda. véres-pirossá festené a 
folyam unkat, hogy lássa szent borzalommal az 
idesereglett keresztény világ: vér hömpölyög itt s 
mind-mind magyar vér. Bár felkelnének sírjukból 
tatár- és törökhalált halt őseink és elvonulnának 
most a keresztény világ előtt végeláthatatlan so
rokban, bár a magyar nemzet egész keresztény
ségvédő áldozatos mult j a feltámadna a történelem
könyvek holt, rejtett és idegen nyelveken meg
hamisított betűsoraiból, bárha életrekelne itt csak 
egy órára a régi, pogánysanyargatta magyarvilág, 
hogy szemmel lássn a ma kereszténysége: évszá
zadokon át mit jelentett itt magyarnak és keresz
ténynek lenni. 

De hát mindez nem fog megtörténni. A Duna 
vidám kirándulóhajókat ringat majd szőke hullá
main, Hunyndi szobra n Vár alatt mozdulatlan 

némaságban áll tovább, törökverő ősök csontjai 
porladnak csendben s mi itt állunk multunk ne
héz emlékeitől terhes lélekkel, mint a világ katoli
cizmusának vendéglátó házigazdái. A vendéglá
tásban nem' is lesz hiba, ehhez értünk, mert rászü
lettünk. Terített asztal, puha vetett ágy és virág
csokor várja itt az idegent. Szíves szóban sem lesz 
hiány és hangulatrontó siránkozá:st sem fognak 
tőlünk hallani. A vendégek tömegét majd elszóra
koztatjuk, kifinomult, elmélyült hitkultúránkkal 
áhitatba merítjük, a látószeműek pedig majd ma
guktól rájönnek, hogy ma, amikor a keresztény 
világnézet végső küzdelmet vív egy másik, új
pogány világnézettel, akkor éppen egy felnégyeltr 
kicsiredarabolt ország nyujt otthont a keresztény
sereglésnek. Keresik és megtalálják majd az ös z
szefüggéseket az ezeréves szentistváni történel
münkkel s akik csak egy pillantást vetnek ebbe a 
szédítő, kápráí\atof' magyar időtávlatha, nem sza· 
badulnak többé ettől a varázstól. 

N em ,kell hát nekünk nagydobravert propa
ganda. Beszélnek a nagydob helyett régi kövek, 
sírok, templomok, múzeumok, elsárgult pergamen
tek. Beszél a küzdelme::::, de dicső és nagy nemz,eti 
multunk rengeteg emléke s mi biztosan tudjukr 
hogy az idezarándokló idegenek közül számosan 
fejet hajtanak majd emlékeink előtt és önmaguk 
fogják feltenni a kérdést: - És ezt az országot 
danibolták feH 

Így lesz a vallási, egyházi világgyülekezésből 
magyar nemzeti ügy. Sokan és' soka t fognak itt látni, 
amit eddig nem tudtak vagy máSKént tudtak s a 
kereszt árnyékában meglátják a sebeinket is. Meg
látják s a vérző képet elviszik magukkal kisértő 
emlékül. A világlelkiismeret jön most hozzánk lá
togatóba a hit jegyében, de felzaklatva fog vissza
térni otthonába. Eucharisztiára készül s közben 
megismer egy mártírnemzetet_ Legtönben csak ér
dekes élményt várnak attól, hogy megismerjék a 
messzi magyar földet s a kereszt ősi és jelenkori 
erős várát találják a földünkön. 

Mi nem nyujtunk be számlát a vendéglá
tásért, de biztosan tudjuk, hogy sok-sok neves és 
névtelen diplomáciai képviselOnk széled majd 
szerte a világba a kongresszus után. Nemcsak 
illik tehát, hanem érdekünk is, hogy vendégeink 
jól érezzék itt magukat. Kimennek majd a vidékre 
is, meglátják s megismerik a kakas tollas magyar 
csendőrt és nem kicsi magyar ügy, hogy előnyös: 
képet vigyenek róla magukkal. Ez pedig mind
össze egy kis komolyság meg előzékenység dolga" 
amiből vannnk tartalékaink nemcsak belföldi, ha
nem most már külföldi használatra is. 
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A nyomozási ténykedések 
sorrendje. 

í rta: Dr. UNGER JENő 
rfogalmazó, jogakad. magántanál'. 

A büntetendő cselekmény végrehajtási mód
jait tanulmányozva láthatjuk, hO'gy mindmegannyi 

'más és más körülmények közt jön létre, más eSM:ö
.zök és más cselekmények közbenjöttével keletkezik, 
.sőt az ugyanazon fO'galO'mmegjelölés alá eső bűn
tények végrehajtása is a váltO'zatO'sság legsz.ínesebb 
l(épét tárja elénk. 

A bűncselekményeknek ez a sO'kfélesége s meg 
jelölési alakjukban lehető rendkívüli váltO'zatO'ssig 
kényszeríti a bűntettesek ellen védekező társadalmat 
,arra, hO'gy a büntetendő cselekmények s azO'k tette
,seinek felderítésére szO'lgáló eszközök és lehetőségek 
.módO'zatait kutassa és a nyO'müzást gyakorlati tudO'
mánnyá fejlessze. A nyO'moz.ástan a mai időkben éli 
tudO'mánnyá kialakulásának korát, emberek légiója 
,dO'lgO'zik vállvetve ezen a .kialakulásO'n. Ez a kiab
Jmlás a szemünk előtt fO'lyik le, hisz a Csendőrségi 
LapO'k "Tanulságos nyomozások" rO'vatában meg
jelenő közlemények közzétevői is egy-egy téglát rak
Jlak le ennek a tudO'mánynak az O'ltárára. 

A nyO'müzástannélik, mint gyakO'rlati tudO'má,ny
nak ma is legfelkutatlanabb területe a nyO'mO'zási 
plódszertan (krimináltaktika), vagyis ama szabá
lyO'k összessége, amely szabályO'k a bűncselemények 

Akinéző ... 
írta: SZALA Y LÁSZLÓ. 

A más kárára törekvő tO'lvajok, zsiványO'k, laci 
betyárük, sullügók és cehelők közületében sükat je
lentő szerep jut fL "kinéző"-neik is ... Mert ez a bi
tang végzi el azt az előzetes helyszíni tanulmányt, 
:amely a lüpás kivitelét, az úgynevezett "kinézés" 
. eszközlésével megkönnyíti ... 

A "kinéz ő" vidéken, főként a tanyavilágban 
.dülgüzik . " Ahül az éjszwka bűnözőit világítá,s, 
"Vagy a biz.tünság éber őrei nem hátráltatják ... S 
-ahO'l, a házak hátsó fala nem az utcára, hanem a 
szabadba, vagy a kertek felé néz, - s ami a leg
főbb: ah ül a falak nem téglából vagy kőből, hanem 
pO'rhanyós vályügból vagy agyagból készülvék ... 
A "kinéző" ugyanis mesterkedésével a falbontásüs 
lopást készíti elő, falbüntásüs lopást pedig csak 
,agyag vagy vályogfalon lehet eszköz.ölni, mert a kő 
vagy téglafal bontása ülyan zörejjel-robajjal megy 
végbe, hogy még a hoHak is felriadnak tőle, - m íg 
,az agyag falban szinte nesztelenül váj az élesre fent 
ftsó '" 

nyomozásánál mindenfajta bűnesetre egyformán 
érvényesek. N em jogi, hanem gyakorlati szabályok
!ól van itt szó, a bűncselekmények és azok tettesei
nek felderítésére sZülgáló olyan általánüs szabályok
ról, amelyek a nYümüzó közegek magatartását, 
tennivalóit tartalmazzák és azokat a módüzatokat, 
.amelyek a legkülönfélébb bűncselek(ményeknél a 
nyümüzást megkönnyítik. 

Amint említettem, a bűneseteknek éppen ez az 
elkülönbözősége, avégrehajtásük különfélesége, sőt 
ezen túlmenőleg a nyO'mozás kiindulásakO'r rendelke
zésre álló adatük szerint megoldandó feladatük Sük
félesége szinte lehetetlenné teszi, hügy általánüs 
érvényű szabályokat állítsunk fel. Ezen nehézségek 
dacára is . azonban vannak bizonyüs be-vált módsze
rek, amelyelmek! alkalmazása szabállyá lett, ezen 
szabályokból ill a nyomüzási módszertan. 

A nyolillüzási módszertannak -egyik alapvető kér-o 
dése a nyümozati cselekmények egymásutánjának 
plegállapítása. Az a kérdés, hogy meg lehet-e hatá,
,l'üzni szabályokba füglalva a nyümüzati teendők 
sorrendjét és ha meg lehet, mi ennek a meghatáro
zásnak az alapja ~ 

Minthogy a nyümüzásnak legfőbb feladata 
tulajdonképpen a tettes felderítése és kézrekerítése, 
,abból a szempüntból kell a válaszadásnál kiindul
nunk, hogy a tettes személye isme:vetes-e s kézre
került-e, avagy sem; a nyomozati teendők sorrendje 
ugyanis elsős.orban ezekhez a sarkalatos kérdések
hez igazüdik. Vizsgáljuk jilleg tehát , a tennivalókat 

A "kinéző" mindig idegenből jelentkezik ... És 
kocsmárosók, piaci köpdösők és egyéb emberg.azük 
révén kapja az összeköttetést a zsiványükhüz, S 

azokkal megállapüdva és az ő útmutatásuk alapján 
kezd el dolgozni .. . l!}s azért kell a környéken isme
retlennek lennio, mert ahhüz, hügy kipuhatülja. 
mondjuk egy tanyaház viszünyait, be kell szem' 
telenkednie a tanyába és szúbaálIni a háziakkal ... 

Rendesen úgy állít be, mint "repülő keres
kedő" . .. Vagyis a hátán batyuval, s a kezében rőf
fel ... Bekullüg a tanyába, ahül a kutyák süketítő 
ugatással fogadják s rendesen csak a tapasztalat
lan asszünynép tartózküdik, mert a férfiak a határ
ban - teszem azt - répát vetnek .. . 

Váltig nézik, ahO'gy éneklő beszéddel bekö8zönt: 
- Szerencsés jónapotl ... Igen szép olcsó ágy· 

terítőim, asztalterítőim, meg abrüszai(ill vannak! ... 
- Van nekünk elég! ... Nem tudnánk hová 

tenni!.: . 
De már akkor ott áll az ambitusün, ráteszi a ba

tyut az asztalra és elkezdi bogoz.ni ... 
- Nem muszáj vásárülni, - így is megmuta

tom!. " 
Előszed egy ágyterítöt ... 
- Ehül ez a szép ágyterítő, csak öt pengő az 

ára, - hül a sZüba 7 
Azzal már megy is az ágyterítövei a konyhán 

át a szobába és ráterHi az ágyra ... Hiába kiabál
ják, hogy nem kell, körülnéz, mint 'a sas, parádéS a 
szüba, van benne két mennyezetig vetett ágy, két 
nagy ruhaJszekrény, két tulipántüs fehérnemŰS láda. 
- két bögöly szemével egy pillanat alaH lefényké
pezi ... 

- Mönjön má', osztán ne tülakodjün, mer' miu· 
gyá' haza hujjántüm a férfiakat! ... 
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,azon esetre vonatkozóan, ha a tettes személye isme
retlen. 
. Nem férhet kétség ahhoz, hogy a tettes személye 
ellen teendő intézkedések (körözés, elfogás) előfelté
tele a tettes kilétének felderítése. Azt tudjuk, hogy 
,erre vonatkozólag személyi és tárgyi bizonyítékok 
összegyüjtese a llyomozásban szereplőknek a köte
lessége. (Ridegh-Olchváry: Bűnügyi Nyomozástan 
,teljes részletességgel foglalkozik ezzel). Mivel az idő 
kihasználása a nyomozás sikerének egyik titka, az 
~ kérdés, hogy a tettes ismeretlensége esetén elő
s~ör a személyi, avagy előbb a tárgyi bizonyítékok 
beszerzésére fordítsunk gondo U E téren általános 
szabályul azt a tételt állít juk fel, hogy időrendben 
azt a nyomozati ténykedést kell legelőbb foganato
.sítani, amellyel t ekintet nélkül a bizonyíték személyi 
vagy tárgyi jellegére, megsem,misülésnek, elválto
zásnak, vagy későbbi időpontban egyéb módon pó
tolhatatlanná vált bizonyítékok szerezhetők be. Ilyen 
nyomozati cselekmények első sorban a szemlék, te
hát valamely tett színhelyének változatlanul tartása, 
,biztosítása és a színhely pontos áttanulmányozása. 
A helyszín és annak jelentőségét minden csendőr 
ismeri, így felesleges rámutatnom arra a sokféle el
változási lehetőségre, amely a késve foganatosított 
szemle következ,ményeképp jelentkezik (ujjnyomok 
megsemmisülnek, a hulla körmei alá szorult hajszál 
elkallódik, a közlekedési baleset színhelyén a jármü
nyomokat eltapossák stb.) A szemle tárgyi bizonyI
,tékok beszerzésére irányuló ténykedés, de a sürgős-

- Dehogy tolakodom, az a jó Isten áldja mt>~, 
már megyek is! ..• Csak tudják, keresni szeretnék I .. 

- De ha eccő' nem kölll •.. 
Ismét künn vannak az ambituson ... 
- Hát ha má' nem vesznek jó asszony, adjanak 

legalább pézér' olyan arasznyi kolbászt, vagy négy 
ujjnyi szalonnát, mer' ehös vagyok! ... 

- Hát azt adhatok éppen, - és elindul a nenő 
az éléskamra felé ... 

A bitang .meg mint a kezesbárány mindenütt 
utána. " Bemegy mögötte a kamrába is és körül
néz: nyolc kövér sonka, tíz tábla füstölt szalonna, 
egész sor kolbász, - meg négy bödön zsir, olyan 
akósak ... 

Fölragyog a szeme, nagyokat nyel, - aztán 
megkapja a kolbászt, kiguberál húsz fillért, azzal 
elköszön ... 

Kísérik a kutyák dühösen a dűlőn ... Ö meg rö
högve örül és latolgat ja, hogy a szobát lesz-e oko
sabb kifosztani, vagy az éléskamráU ... 

• 
Ehol meg öreg Szuhay, tapasztalatokban ékes 

bölcs gazdánk a birtokunkról, gamós botjával kö
zeledve ... 

Megáll a Fúró-tanyaszélen, ahonnét a bitang 
úgy egy kis félól'ája távozhatott csak, - és bekiált: 

- Adj' Isten, Rozál húgoml ... 
- Fogadj Isten, Mihály bácsi! ... 
- No, kit ugattak a kutyák olyan igönT ... Ki 

volt a látogató1 ... 
- Valami batyús kínálkozott terítőkkel! . " 
- Még hogyl... Osztán bent is járt a 

lakásban! ... 
- Hát beszemtelenkedett biz' az a tiszta szo-

séget tekintve, épúgy lehet sürgős bizonyos személyi 
bizonyítékok beszerzése is. Ilyen pl. a helyszíni ta
nuk összeírása, vagy az utolsó perceit élő áldozatnak 
flkár a mentőkocsiban is leendő kikérdezése. Elő
.fordulhat az az eset, hogy' a csendőr nem másod
,vagy többedmagával van s egyedül kénytelen el
járni. Már most az a kérdés, hogy ha a tárgyi bizo
nyíték beszerzése is, a személyi bizonyítékok össze
.szedése is egyaránt sürgős, mi legyen a teendöi 
Tapasztalatból tudom: jó az ilyen lehetőségre fel
,hívni a figyelmet, hogy adott helyzetben a meglepe
tés okozta zavarba ne kerüljünk! Ha tehát az elvég
,zendő sürgős feladat megoldására hirtelen nem áll 
,eleg.endő közeg rendelkezésre, nincs más hátra, mint 
,az, hogy a helyzetet áttekintve, a lehetőségeket 
mérlegelve, villámgyorsan határozzunk tennivalónk 
felől. Amit mérlegre kell tennünk, az csak az a szem
,pont lehet, hogy miből s honnan várhatunk fonto
j3abb s az ügyet jobban megvilágító bizonyítékot. 

/1.z alábbi példa mutat rá szemléltetően a tenUl
valókra: országúton kerékpáron halad a csendőr; 
,nagyobb csoportosulásra lesz figyelmes, odaerve 
~zúrt sérüléssel vérében fetrengő embert talál, aki 
.cszméletnél van ugyan, de látszik, hogy a végét 
~árja, a ruhája tépett, a helyszín is dulakodasl'a 
utal, az ácsorgók közül senki sem tud a történtekről 
felvilágosítást adni, ugyanekkor közeledik egy gép
kocsi, mellyel a halódó embert el lehet szállítani, 
idő nincs várakozásra., az embert a legközelebbi 
orvoshoz kell szállítani, hátha ,még meg lehet men-

bánkba, meg utánam csámpáskodott a ka,mrába isI... 
- Nocsakl ... 

• 
Szarvasjószágot billogoztunk a tanyán ... A nap

tár szerint április volt .. • Egyszercsak, éppen hogy 
vég'eztünk, megáll a cserénynél, mintha csak a 
föld alól bukkant volna ki, Viola őrmester, meg Ko
vács próbacsendőr, - a járőr ... 

- Jónapot, Mihály bácsi !... Hasznos munkátl ... 
- Hozta Isten, úröcsém, ippeg hogy Végeztünk, 

beballaghatunk a tanyába! ... 
Az árnyas ambituson telepedtek le ... Egyszer

csak odahajol az őrmesterhez öreg Szuhay: 
- Nem tom', a Fúró-tanyán tegnap llem "ki-

néző" vizitelt-e1 .. . 
- Még hogyl .. . 
- Az a ... Abroszokat, meg terítőket árult I ... 
Viola őr,mester a próbacsendőrhöz fordult: 
- No Kovács: itt az eset, próbálja kibogoznil ... 
- Igenis! ... 
Odafordult Szuhayhoz: 
- Miből gondolja, Mihály bátyám, hogy a lá

togató "kinéző" volU ... 
- Onnat öcsém, hogy betolakodott a szobába, 

meg a kamrába is, nyilván azér', hogy tájékoZód
jékl ... 

- Nagyon helyes volt a kérdés, Kovács ... És 
most azt mondja meg, hogyan győződik meg a 
gyanú alapossúgúról, vagy alaptalanságáról ~ ... 

A próbacsendőr némi gon.dolkodás után vála· 
szolt: 

- Elmegyek a Fúró-tanyára és ott megkérde
zem, hogy merre távozott tőlük tegnap a keres 
kedő I . .. Aztán elmegyek a jelzett irányú szomszé 
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teni. Kérdés, mit csináljon a csendőr ebben a hely
zetben1 Itt következik annak a szabálynak az alkal
Plazása, amit az imént felállítottunk: a csendörnek 
át kell gondolnia a helyzetet! Ha látja, hogya su
lyos sérülttől állapotánál fogva még lehetséges, ha 
csak egy-két szóval is, kitudakolni mi történt, inkább 
hagyja a helyszínt s felül maga is az autóra s ut
közben megkísérli a haldokló ldkérdezését. Miért 
;választja ezt a megoldás U Azért, mert a bűncselek
mény lerolyására s a tettes kilétére magától a sér
tettől nyerheti a legtöbb és legjobb adatot, helyszín 
sokat mond ugyan, de az adott esetben a s,értett 
~ég annál is többet mondhat. Ezt a meggondolást 
támogatja még egy körülmény: nevezetesen a hely
színt a bámészkodók már amúgy is összetapostá.!>: 
s ami megmara,dt belőle, azt egy pillanatba kerülö 
intézkedéssel még esetleg meg lehet menteni: a bá
mészkodók :Közül a legalkal,masabbnak látszbt meg
bízni, hogy a járőr megérkezéséig mindenkit tartson 
távol s iparkodjék a helyszín változatlanságát meg
őrizni. Kétségtelen, hogy csak szükségintézkedés ez, 
de mindenesetre jobb, mintha semmit sem tennénk 
,a helyszín változatlan fenntartásának megvédése 
,Órdekében. A másik eshetőség az, hogy a halódó és 
már eszméletét vesztett embert látva, arra a meg
állapításra jutunk, hogy ettől bizony már nem igen 
várhatunk adatokat. Más tennivalónk tehát nem 
akadhathat, mint a helyszíni nyomozást bevezetni 
s ezenfelül kikérdezni az odasereglett embereket, de 
nem mulasszuk el a sérültet szállító gépkocsi utasai
nak figyeimét felhívni arra az eshetőségre sem, hogy 

dokhoz is és ha azokhoz nem ,ment be, akkor nag~ 
a valószínűség, hogy "kinéző" volt! ... 

- J ól van, Kovács... És ha megerősödik a 
gyanúja, hogyan folytatja le az eljárásU ... 

- Tekintettel az ügy sürgősségére, nem a gya
núsított rej tekhelyét igyekszem kinyomozni, - mert 
az ép' úgy lehet Halason, mint Félegyházán, vagy 
Kecskeméten, - hanem sokkal célravezetőbbnek 
találom, ha ma és még néhány következő éjszakán 
a Fúró-tanyánál foglalunk lesállást, ahová, ha 
tényleg "kinéző" volt, nem kétséges, hogy el fog 
látogatni ... 

- Helyes. " És most vegye elő a naptárát és 
nézze meg, hog~' mikor kél és ,mikor nyugszik a 
hold, mert az is fontos a jelen esetben! ... 

- Éjjel 11 óra 43 perckor kel - és reggel 7 óra 
54 perckor nyugszik! ... 

- Látja, ez is jelent valamit: éjfélig sötét 
lesz. " Amit mindig figyelembe vesznek aházásólc. , 
Most pedig fordulunk egyet, végigjárjuk a Fúró
tanya szomszédait és még naplemente előtt lesbe 
helyezkedünk a tanya hátsó fala táján ... 

Fölálltak, miközben öreg Szuhay megjegyezte: 
- Már évek óta ássa a tanyákat ez akinéző! .. , 

Hol itt, holott!, .. De bízom benne, hogy máma 
utoljára! ... 

- Az éppen nem bizonyos, ;mert mi legföljebb 
elfogjuk, - a többi a törvény dolga! ... 

-- Vagy az öreg Fúró Lajosé!,._ 

• 
Volt a tanya mögött egy rozoga igásszekér .. , 

Ahhoz surrant a járőr, napszállat után ... A farát 
fl, tanya hátsó fala felé irányították, aztán VégIg
feküdtek benne, mint valami fedezékbe .. _ 

1938 május iS. 

,a sérültet esetleges világos pillanataiban a történ
tekre kérdezzék meg. 

Hogy az ítélőképesség szabadon dolgozhassék s 
,az ne ragadjon egy példa sze,mléletéből folyó merev
séghez, az előbbi példának az ellenkezőjét is fel
hozom. Kerékpárost ütött el egy gépjármű, amely 
,tovább száguldott. A kerékpárost az előbbi példa 
,áldozatához hasonló helyz,etben találta a csendöl'. 
Vajjoll ugyanazon feladat elé van-e állítva, mint az 
,előbbi esetben~ Itt a leghatározottabban nemmel 
felelhetünk! MiérH Egyszerű a válasz, mert: 
J. a közlekedési baleset pillanatok alatt zajlik le 
s az azt elszenvedőnek van rendszerint legkevesebb 
fogalma arról, hogy mi is történt valójában és hogy 
,az, ami történt, miképp zajlott le, 2. mert a közleke 
dési balesetet maga a kerékpáros is okozhatta sza
,bálytalan hajtásával, tehát iIDaga is érdekelt és 
hibás lehet sérülése keletkezésében, 3. mert egy 
poros vagy sáros útLest úgyis megmutatja a közle
kedési baleset lefolyását s végül 4. a balesetnek 
szemtanúi lehetnek az összesereglett emherek között, 
akiktől érdemlegesebb és tárgyilagosabb feleletet 
kaphatunk, mint az eset résztvevőitől s e tanuk eset.
leg elszélednek, őket soha többé felkutatni nem lesz 
módunkban, mert hisz általános emberi tulajdonság, 
hogy az emberek nem szeretnek tanúskodni. 

Két példa egybevetéséből láthatjuk, hogy a ha
tározáshoz neim kell valami nyakatek'ert elgondolás, 
még kevésbbé merev szabályokhoz ragaszkodás, 
de annál inkább szükséges józan ész és higgadt 
megfontolás. Ami szabály szem előtt tartandó, az 

Mikor elpihent a tanya, - llem volt vaksötét, 
mert derült volt az ég és ragyogtak a mennyeI iü
zecskék, - lehetett olyan 10 óra tájt, mert a Göncöl 
rúdja már fölfelé igyekezett, - egyszercsak kivac
kolt az éjszaka pelyhéből egy ember és holmi féle 
bögréből elkezdett, mintha magot vetett volna, széj
jelszórni valamit a legelőn ... 

Viola őrmester meglökte a próbacsendőrt: 
- Látja~ .. . 
- Igen! .. . 
- Tu.dj a, ,mi t csinál ~ ... 
-Nem! ... 
- Füstölt szalonnazsíron pirított tarhonyát 

szór szét "szél mentén", 'hogy a kutyákat kicsalja a 
szagával a tanyából! ... 

Az embert elnyelte a félhomály, s úgy egy no
gyedóra mulva előkerült a két kutya és elkezdte 
l>zedegetni szemenként a szétszórt tarhonyát~ olyan 
helyen, ahonnét a tanya mögé nem láthattak ... 

- Látja, ezek ott elkereskednek hajnalig, a he
lyett, bogy a ház körül ügyelnének! .,. Hát a kocsi
kotyogás t egy félórával előbb hallotta-e~ 

- Igen! ... 
- Hány ló húzta f 
-~n 
- Egy!._. ,Hova menU .. , 
- U1 
- Sehova! . _. Ott áll az erdő szélén!. : . 
- Hát őrmest0r úr látta 1 ... 
- Dehogy látta~u! ... Hallottam!.,_ 

• 
Három bit.ang jött, lábujjhegyen, ásóval... Az 

egyik némi tájékozódás után megjelölte a falon II 

he lyet, mire azonnal · ásni kezdtek ... 



i938 május is. CSENDÖRS~QI LAPOK 

mindössze abból áll, hogy adott esetben időrendben 
az lesz a legelső tennivaló, amelytől a legkézenfek
'vőbb bizonyítékok beszerzését várhatjuk a tettes 
személyének megállapítása, vagy a ' bűncselekl1tény 
köriilményeinek felfedését illetőleg; ha pedig mólt 
és lehetőség van arra, hogy az időrendi sorrendben 
következőleg ugyancsak szükséges intézkedésnelí~ 
legalább az előfeltételei biztosítfassanak, ezt az elő
feltétel biztosítását is meg kell ejteni. 

Hiányos lenne ez a közlemény, ha nem említe
ném itt fel a munkamegosztás kérdését. A gazda
sági és főleg az ipari életben látjuk, hogy az idő
takarítással járó munkamegosztásra milyen súlyt 
helyeznek (Bedeaux-féle rendszer). Ez a tétel leg
alább úgy áll a nyomozásra, sőt mondhatnánk job
ban, mert ahogy a gazdasági életben esetleg pótolni 
lehet az elmulasztottakat túlórázással, úgy nem lehet 
pótolni a legtöbb esetben a nyomozásban elmulasztot
takat semmiféle többletteljesítménnyel. A nyomozási 
esetek nagyobb részénél az idő múlásával aránybat! 
áll az eredménytelenség valószínűsége: a munka
megoszUlsnak és az időkihasználásnak tehát itt fo
kozottabb jelentősége van. Ebből következik, hogy 
amidőn több nyomozóközeg áll rendelkezésre, ezek 
közt az örsparancsnok vagy a járőrvezető a munkáL 
úgy osztja meg, hogyalegsürgősebb nyomozati 
tennivalók azonnal elvégeztessenek. A nyomuzati 
munkamegosztás mindig az idő és a lehetőségek
nek legkézenfekvőbb használás át tartsa szem előtt. 
A munkamegosztás kérdésével eljutottunk a nyomo
zás irányításának módszertani kérdéséhez. Abból 

- Az a bitang, aki az ásás helyét megjelölte, 
a "kinéző" .. . 

- Igen .. . 
- Az ásott falon is az fog bemenni, mert ő ös-

meri a szobában vagy a kamrában a viszonyokat s 
ő adogat ja ki ezeknek a holmit, hogy a kocsira 
vigyék! ... 

- Igen ... 
- S ha a bicskájuk beletörik, a házi ak föl-

ébrednek és bent lesbeálhiak, ezt verik agyon ... 
Ami azonban úgyszólván soha meg nem t;jrténik, 
mert ha kiásták a falat, mielőtt bemennének, bot
végen sapkát nyujtanak be, s a magyar a homály
ban a sapka alá embert képzel, arra csap a fejszé
vel, - mire kereket oldanak .. '. 

,. 
Elkészült a lyuk .. : A "kinéző" bedugta bot

hegyen. a sapkát... Csönd... Mire maga is bemá
szott ... 

A következő pillanatban egetverő ordítás, ká
romkodás, zürzavar, a másik két bitang szaladna, 
de a járőr már eléjök dobban: 

- A törvény nevében! ... 
- Hát ennek szétverte bent a fejét, tudja-e, 

Fúró Lajos! 
- Csakis! ... 
- Hát nem nyujtották be a sapkát7 ... 
- De be azt! ... 
- Oszt, hogy nem arra csapotU . . . , 
- Mer' ezér', hogy azt mondta máma .délután 

öreg Szuhay, hogyha házásók gyünnek, osztán ki
ásik a falat, hát mielőtt bebújnának, előbb a sap
kájukat ~ugják: be, - én hát a sapkának békit 
hagytam, oszt űtet kólintottam a baltával fejbe! ... 

indultunk ki, hogy a módszertani szabályok a tettes 
ismert vagy elfogadott voltának tényéhez, illetve 
ismeretlenségéhez képest alakulnak. Ha a tettes 
ismeretlen, vagy ismert bár, de szökésben van, 
egészen más a nyomozati ténykedések sorrendje, 
mint abban az esetben, ha a tettes személyét ismer
jük, s elfogás a, kézrekerítése nem okoz gondot. 

Ismeretlen, vagy szökésben levő tettes esetében 
két főfeladat áll a nyomozóközegek előtt: 1. a tettes 
személyének megállapítása vagy a szökésben levő 
tettesnek elfogása és 2. a bűncselekmény lefolyásá
nak felderítése. Mind a kettő egyformán fontos. 
Miképp ossza tehát meg a munkát és miként álla
pítsa meg a tennivalók időbeli sorrendjét a nyomo
zást irányító~ Erre a felvetett kérdésre csak úgy 
felelhetünk, ha a gyakrabban előforduló főbb lehe
tőségi eseteket vesszük külön-külön tárgyalás alá. 

I. lYIegtörténhetik, hogy a nyomozati ténykedés 
eleinte egyetlen egy feladatra irányul. Pl. gyilkos
ságnak látszó eset történt; tegyük fel, hogy nem
csak a végrehajtás módja, oka, stb., de még maga 
az áldozat is ismeretlen, még azt sem tudjuk, hogy 
tényleg bűncselekménnyel állunk-e sze,mben. Mi 
tehát az ilyen esetben a tennivalók sorrendje~ Okta
lan dolog lenne a nyomozást a tettes személy'e ellen 
irányuló lépésekkel, mint pl. razziázás, kerékpáros, 
vagy lovas járőrök kiküldetésével stb. megkezdeni, 
mert hiszen még azt sem tudjuk, hogy tényleg bün
cselekmény történt-e s esetleg csak gyilkosságnak 
látszó öngyilkossággal vagy véletlen szerencsétlen
séggel állunk szemben ~ Időrendben ilyenkor nyil
vánvalóan annak megállapítása a legelső feladat, 
hogy mi történU Ez a feltétele minden további 
feladatnak! Volt esetem, amidőn egy hullát össze
zúzott fejjel találtak meg egy szálló hátsó lépcső
házában, a hulla körül összetört pezsgős üvegek 
darabkái voltak szerteszóródva olyan elhelyezkedés 
ben, mintha az üveget az áldozat fején törték volna 
széjjel. Az első látszat ölési esetre utalt. Biztonság 
okáért a szállót azonnallezárattam s a rendelkezé
semre álló deteldívek kisebb részét annak megálla 
pítására utasítottam, hogy a szálIóban aznap éjjel 
kik és milyen körülmények közt fordultak meg, az 
embereim nagyobb részét azonban magam mellett. 

,tartottam, hogy a helyszíni megállapításoknál tud
jam őket felhasználni és az erők ne forgácsolódjanak 
szét. A helyszíni szemle megállapításai igazolták 
az eljárás helyességét, mert arra a meglepő ered
ményre vezettele, hogy az áldozat ittas állapotban 
zuhant le a lépcsőház korlátján a földszintre s bűn
cselekmény nem történt, a pezsgős üveg szilánkjal 
és darabkái már régóta ott hevertek az elhagyott és 
takaríttatlan hátsó lépcsőházban. 

II. Az esetek előfordulási lehetőségét tekintve, 
másodiknak azt a gyakori megnyilvánulást említ em 
fel, amikor a bűncselekmény nyilvánvaló, de a tettes 
személye ismeretlen, pl. bebiztosított házat gyujtottak 
fel. Az időrendet illetőleg ilyenkor egyidejűleg két 
főfeladat kínálkozik: az egyik az elkövetés miként
jének, lefolyásának megállapítása s ebből a tettes 
személyére következtetés, a másik ettől függetlenül 
a tettes személye ellen irányuló intézkedések, mint 
pl. a felgyujtott ház tulajdonosának kikérdezése, 
alibi igazoltatás, esetleges bűntársának kikutatása, 
a ház közelében esetleg előfordult gyanus alak utáni 
kutatás, üldözés stb. Ez a munka mindaddig par-
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huzamos, míg az adatkimerítés szabályáuak alkal· 
mazásával a helyes irányt meg nem kaptuk, pl. a 
bosszúból gyujtogatásnak a nyomára akadtunk rá, 
aminek következménye már az, hogy a nyumozási 
munka csak ennek kézrekerítésére fog irányulni. 

III. A harmadik előfordulási lehetőség az, ami· 
dön a tettes személye ismert, de szökésben van. 
Minthogy az üldözés is nyomozási feladat, ily eset
ben a legelső tennivaló a tettes kézrekerítése lesz 
(nyomonüldözés, razzia, körözés, stb.), ehhez a fel· 
adatkörhöz kapcsolódik még a zsákmány vissza
szerzésére szükséges intézkedések megtétele. Ha 
nincs kilátás arra, hogy a nyomonüldözéssel, vagy 
azonnali razziázással sikerhez jutunk, természetesen 
nem változik a nyomozati sorrend, csak az intézke
dések alakja változik meg s a nyomozást irányító 
úgy osztja be a tennivalókat, hogy a tettes személye 
ellen tett intézkedések azonnali foganatosítáJsa után 
(személyleírás beszerzése, távbeszélő, rádiókörözés 
stb.) nyomban a tett elkövetési miként jére vonat· 
kozó adatok beszerzését (helyszíni szemle, tanuk ki· 
hallgatása) is foganatosít ja, mert hiszen ezekre, 
minthogy a nyomonüldözés nem kíván közegelvo
nást, sokkal inkább módja és lehetősége van. 

IV. Előfordulhat az is, hogy a tettes személye 
ismert, az elfogá::;a, kézrekerítése sem igényel 
intézkedést, ismeretlen azonban az elkövetés módja, 
általában a cselekmény lefolyása. Ebben az esetben 
a nyomozati ténykedések sorrendjét ismét a szükség
szerűség szabja meg: itt a tettes személye ellen 
elsősorban csak azok az intézkedések előzhet ik meg 
a többi intézkedést, amelyek a tettes szökésének 
meggátlására irányulnak. A személyével kapcs.ola
tos an még a sürgős ténykedések közé azok tartoz
nak, amelyek a bűntársakkal való összebeszélésnek, 
a zsákmányelrejtésének, a búnjelek és egyéb bizo
nyítékok megsemmisítésének meggátlására vonat
koznak. Pl. valakit a Btk. 222. §-ába ütköző s levél 
útján elkövetett hamis tanuzásra való rábírás miatt 
jelentett fel egy harmadik személy. Ilyenkor, ha a 
gyanusított szökésétől anuak körülményei folytán 
tartani nem kell, a legelső intézkedés a hamis tanu
zásra rábírni szándékolt személy birtokában levő 
levél őrizetbevétele s az illető személy kihallgatása 
lesz. 

A nyomozati cselekmények sorrendjével kapcso
latban meg kell még emlékeznünk az adatkiépítés és 
az adatkimerítés szabályairól. 

Adatkiépítés alatt értjük a meglevő adatokból 
a hiányzó adatoknak felkutatását, felszínrehozata
lát. Az allatkiépítésnél nagyon nagy és fontos sze
repet játszik annak eldöntése, hogy a gyanusított
nak, avagy a tanuknak a kikérdezését helyezzük eLő
térbe, áltaLában melyik előzze meg a másikat. Ha a 
kérdésre rendszerezett választ akarunk kapni, a le
hetőségeket ismét két csoportba kell osztanunk. 

aj Az első csoportba azokat az esteket sorozzuk, 
amelyeknél az Ú. n. kezdetadatok (feljelentés, helyszllii 
szemle megállapításai) már a nyomozás megindulá
sakor a bűncselekmény egész lefolyás ára és a tettes 
kilétére támpontul szolgálnak. Ilyenkor az Ú. n · 
reproduktív, azaz adatismétlő nyomozás szükséges
sége forog fenn. Adatismétlő nyomozásra van szük
ség pl. akkor, amikor a sértett az általa megnevezett 
tettes ellen súlyos testi sértés vétsége miatt tesz fel
jelentést, a feljelentésben az eset lefolyását részlete
sen ismerteti, tanu és egyéb bizonyítékait bejelenti. 

Ebben az esetben a csendőrnek a ténykedése ,mind
össze arra irányul, hogy a bejelentett és már ismert 
adatok igaz voltát ellenőrzi, a tanu és egyéb bizo
nyítékok beszerzésével mintegy megismétli a már 
ismert adatok felsorakoztatását. 

Az ezen csoportba tartozó nyomoza!i eseteknél 
a gyakorlat arra utal, hogy célszerű a gyanusított 
kikérdezés ével megkezdeni a nyomozást. Ennek oka 
abban rejlik, hogy a tényállás ismeretében módunk
ban áll a gyanusítottat részletekbe menően kikér
dezni, de egyben alkalmat adunk neki arra is, hogy 
a védekezést előterjeszthesse; azt ugyanis a gyakor
latból tudjuk jól, hogy a sértett által tett feljelen
tések sokszor nélkülözik a tárgyilagosságot, sokszor 
túloznak, a feljelentett cselekmény a sértetti beállí
tásban gyakran ferdítéseket, sőt bizonyos lényegp."l 
körülmények elhallgatását mutatja fel. Ha tehát 
ilyen esetben gyanusítottat kérdezzük ki előbb, 
a tanuk kikérdezés énél már a gyanusított védekezé
sét is szem előtt tarthat juk. Jusson csak az eszünkbe 
az előbb említett súlyos testi sértés miatt tett fel
jelentés példája és fűzzük tovább a példát: a gya
nusított azzal védekezik, hogy a zsebkését jogos 
önvédelemből használta. Ha mi ily esetben előbb 
a tanukat kérdeztük vollla ki, talán ez a körülmény 
fel sem vetődött volna, a bőbeszédű tanu elmondta 
volna, hogy látta, amint a gyanusított hirtelen :l.a,;e1)
kést rántott s azzal a sértette t mellbe szúrta; kérdé
sünkre talán még azt is elmondta volna a tanu, hogy 
a szurkálást szóváltás előzte meg, azt azonban kér
dés hiányában fölöslegesnek tartotta volna ;meg
említeni, hogya sértett barátai dorongokkal fel
fegyverkezve a közelben leskelődtek. Az adatkiépi
tés ilyenkor tehát a sértett és a gyanusított vallo
más ának egybevetésével történjék meg (contradic
torius eljáráS). 

bJ az adatkiépítés másik esete az, amidőn a kez
detadatok nem mutatják kétségtelen bizonyossággal 
a bűncselekmény mikénti lefolyását, az adatok ban 
hézagok mutatkoznak, bizonyos körülmények tisztá
zatlanok akár a bűncselekményi történést, akár a 
tettes .személyét illetőleg. Célszerű itt is példával 
rámutatni a lehetőségekre: ismeretlen tettes ellen 
tesznek feljelentést szekrényben elhelyezett taka
rékkönyv ellopása miatt, a feljelentés szerint a 
takarékkönyben elhelyezett betétet a tettes a bank
ból kivette. A gyanu az elbocsátott házi cselédre 
irányul. Olyan esetben, amelyné! a. tettes ellen nin
csen közvetlen bizonyíték (a lopást senki sem 
látta, a bankban nem emlékeznek arra, hogy a be
.tétet ki váltotta ki, stb.), c,élszerü a bizonyitékok 
elsőbbeni megszerzése, így a tanuk kihallgatása is. 
A például felhozott esetben, ha a tanukat hallgatjuk 
ki előbb, sok olyan adatot tudhatunk meg tőlük 
(a gyanusítottnak költekezése, vásárlása, mulato
zása, jobb öltözködése, huzamosabb ideig' munka
nélkül élése, stb.), amely adatok ismerete nélkül a 
gyanusított kikérdezésével, annak tagadása esetén 
célt nem érnénk el. Ezekben az esetekben az adat
kiépítés elsősorban a tanuvallomásokra van alapU va. 
A tanuvallomások elsőbbségi sorrendje áll különösen 
azokra az esetekre, amelynél a gyanusított mere'!) 
tagadására számíthatunk, ilyenkor a tanuvallomá· 
sok nyujthatnak olyan támpontokat, amelyekre tá.
maszkodva a gyanusítottnak bizonyos körülményekre 
felvilágosítást kell adnia (a pénz holszerzésére, 
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Érdemérmet adományozta. 

li költekezésre). Az természetes, hogya gyanusított 
vallomása esetleg újabb tanuk kihalIgatását köve
telheti meg (magyarázatot ad a pénz eredetére). 
Ilyen körülmények közt tehát a gyanusított vallo
mása időrendileg mintegy közbeékelődik s a sorrend 
a következő: tanuvallomások, ' gyanusított vallo
mása, tanuvallomások. 

Azoknál a nyomozati eseteknél, ame'lyeknél a 
bűncselekméinyi kö,rűlmények még jórész,ben isme
I'e,uenek, eóln'1v'ezet az Ú. n. egyeztető részlet-kihall
gatás. A tanuvallomások egy bizonyos személyre irá
nyíJtják a gyanút, de ez a gyanú még nem ,alapos, 
vagy pedig a nyomozat érdeke sem kívánj,a, hogy 
a gyanusított.al kö,zöljük a gyanút, amely reá irá
nyult s egyelőre csak támpontot akarunk nyerni a to
vábbi adatkiépítéshez. Az ilyen helyzetek arra kény
szerítenek, hogy egyelőre csak a támpontul szolgáló 
körülményre kérdezzük ki a gyanúba vett egyént. 
Pl. 3-4 hónapos magzathullát találnak papírdoboz
ban elhagyatott helyen. A gyanú a tanuvallomások 

alapján egy napszámos leányra irányul, aki a tanuk 
8zerint állitólag úgy viselkedett, mint aki teherbe 
esett. Felvethetjük a kérdést, hogy célszerű-e ily 
esetben a tanuk további felkutatása Viagy forduljunk 
a gyenge bizonyíték alapján ,egyenesen a gyanusí
tott ellen ~ Minthogy egyetlen tény tudatával el le~ 
het intézni a gyanu alaposIságának a kérdését: a 
leány érintetlenségének a kérdésével, a nyomo~ás
nak ehhez al közbevetett részletkihallgatáshoz kell 
fordulnia egYl'lész,t az időtaJmrítás, másrészt egy 
6s'etleges ártatlan ember további meghurcoláSának 
meggátlása végett. A jelen p,éldánál az adandó vá
lasz s az azt köve,tő orvosi vizsgálat a nyomozás to
vábhi irányát fogja kijelölni. Ilyen részlet-kihallga
tás az alibi-igazöltatások esete is, amidőn az alibi 
igazolásával a gyanusított személye esetleg kiesik a 
nyomozás útjából. 

Vannak esetek, amelyeknél a gyanusított kikér
dezésével kell megkezdenünk a nyomozást, mert 
enélkül mihez sem tudunk kezdooi. Ebbe a csoportba 
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azok az esetek tartoznak, amelyeknél a gyanusított 
személye felt.étlenül biztos vagy nagy a valószÍnű
ség, hogy az illető bűncselekményi tettes, ellenben az 
elkövetés körülményei vagy teljesen vagy jórészben 
i6mere1Jenek. Pl. a csendőrjárőr gya,nús csavargó
kinézé,sű egyént igazoltat, a gyanúsan viselkedő em·, 
bernél lerongyolódása dacára jelentős pénzösszeg 
van és ez a tény arra utal, hogy az illető nem rendes 
úton jutott a pénzhez. Itt a gyanusított kikérdezé
sével vagyunk kényszerülve a nyomozást megkez
deni, mert hiszen a gyanusí,tottól nyert válaszokból 
fog azok ellenőrzésével a nyomozás kiindulni, kivéve 
azt az esetet, ha a gyanusítottban valamely körözött 
egyén személyleírását ismerjük fel. Ugyancsak a 
guanusított kikérdezésével kell kezdenünk a nyomo
zást azokban az esetekben, amidőn valamely lénye
ges bizonyos körülményt 1'ag,1j bizon'!lítékot ki,záró
lag csak a gyanus'Ítoftúl várhatunk (pl. az egyedüli 
bizonyíték az elrejtett zsákmány). 

Végül még az adatkimerítésről kell megemlé
keznünk; adatkimerítés alatt értve ,azoknál a bűn
cselekményi eseteknél l{övetendő eljárást, amelyek
nél a nyomozásnak kiindulási támpont ja nincs va$y 
csak elenyészően kevés van s a nyomozálS minden 
számbajöhet.ö körülményt, feltevést kénytelen kide
ríteni, hogy ,az esetre világ08Ságo,t derítsen. Ilyenkor 
a nyomozás sok esetben kénysz,erítve van else-tleg 
több irányban is dolgozni és a felkutatott adatok 
rostálás ával az Ú. n. körszükités 'eszkö'zéhez~ nyulni. 
A nyomozaf'i ténykedések sorrendje a körszükítés , 
nél a láncszemösszerakáshoz hasonlítható, a,z e,q,ll e.~ 
gyanúokok felvetődése fogja megszabni a feladatok 
sorrendjét. 

Amint az itt leirtakból láthatjuk, a nyomozás i 
módszmial1 csak bizonyos szempontokból csoportosí
~ott jelens,égekre tud sZlahályokat kijegecesíJeni, ezek
nek szem előtt tartása a gyakorlatban, amely rugal
masságot követel, mégis bizonyos rendszel'ességet 
hiztosít munkánkban. 

Aranybetüs emféktábfa. 
Falumban egy emléktábla 
AU a templom oldalába' 
Aranybetii fénulik rajta, 
Hősök nevét tartalmaz.?a. 
Nézem sokszor ezt a táblát, 
Sok embernek keresztfáját. 

Apám neve ott az első, 
Aldja őt meg a Teremtő. 
Odakint a csatatéren 
H alt meg ő már nagyon régen. 
Haza nem jött, ott kint maradt 
Hős teteme a hant alatt. 

Aranybelüs emléktábla, 
Légy az égig érő szál/a, 
Kiáltsd bele a világba, 
A kunyhókba, palotákba, 
HogYa magyar erős kézzel 
A bílincsét tépi széjjel. 

Hugai István csendőr (Kenézlő). 

Törvényszéki orvostani 
ismeretek. 

1rta: Dr. BEÖTHY KONRÁD, egyet. magántanár, 
törvényszéki orvos, Pécs. 

(Befejező közlemény.) 

A lyukwrések mellett egy másik fajta koponya
tÖl'ÓS az, amikor a koponya nagyobb rés~e,i darabokra 
törnek, és pedig nagy erővel heJható, szél,es feliiletű 
tárggyal való megütéskor. Gyakoriak ,ezek a koponya 
f.alcsontján és a halántékcsonton. Legérdekesebb 
koponya törés ek keletk'ezlllek maga8lból való lezuha
náskor, elgázolásnál, baltacsapásoknál, stb.Egyetlen
egy ütésre számos darabra WrhetiJk a koponya; ne
héz karóval való eg~szeri f'ej,beveréskor 21 darabra 
esett szét a koponya; l'é,gzelg ember hegyes kövekre 
w 'hant, halántékcsont ja 12 nagyobb és tötb,b kisebb 
darrubra tört; kerítélsléccel való fejbeveréskol' a ko
ponyacsont 25 darabra tört; lórugásnál 96 darabra, 
sth. tört össze a koponya. 

A koponyasérii.lé-sek másiJk formája úgy jön létre, 
hogy ,az a hirtelen összenyomás alatt megreiped. Igy 
k-eletkemlek a legtöbb repedések a koponyán. Ezt 
úgy képzelhetjük el, minta diótö,résnél a diónak a 
megl'epedését, amely nem a nyomásnak kiteU helyen 
r,eped, hanem attól a legtávola,bbi helyen, a legna
gyobb feszülés és hajláJsnak a helyén. 

Ha azonban azon a helyen, ahol a sértő eszlköz 
hehat, a csontnak a rugalmassága és szilárdsága ki
sebb, mlint a beható erő, akkor a'z úgynevezett hajlí
tásos törés jön létr.e. 

Ha a koponyatörés nem halálos, akkor a sérüléIS 
következtében elmebajok, beszédképtelenség, bénu
lások, eskóros rohamok jönnek létr,e, vagypedig keI.et
k8Zihetik cukorvizelés i,s. Nem egy eset ismeretes, 
ahol koponyasérülés után kóros -elhízás lépett .fel. 
Eskóros, vagy ehhez hasonló állapotok nem ritkák; 
ezek lehangoltsággal, kedélybeli ingadozással, ködös 
állapotokka,l, ,az alkohol iránti ellenállóképtelenség
gel járnak; ezek tehát mint maradandó és súlyos kö
vetkezmény'ek jönnek tekintetbe koponyasérülések 
után. Látnivaló ebhől ilS, hogy milyen rendkívüli 
nagy jelentősége lah'et a koponyatartalom s'érülésé
nek s éppen ezért igazuk volt a régieknek akkor, ami
kor azt mondották, hogy'a fejnek, fi koponyának még 
oly.an kicsiny sérülését sem szabad könnyelműen fel · 
fogni! 

Az arc sérüléseinek 
következményeik miatt van törvényszéki orvosi 
jelentőségük. Ezek lehetnek: eltorzít.ás és az arcon 
található ér~ékszervek elvesztése. illetve azoknak 
gyengülése, amely tehát belevág a Btk. 303. §-ba. 
A szemnek a sérülése után visszamal'adhat eltorzu
lás, va;}amiI1t a látótehetségnek az elvesztése is. Az 
eltorzíttatás nemcsak a szemteke elvelSztésével, ha
nem a szaruhál'tyAn le'vő hegnek a f'ellépésével is be
kövotkezhetik. Éppen így akkor is, amikor a szem
héj kifordul, vagy pedig akkOll'~ ha a sérülés követ · 
keztében a szemhéj lóg. 

A szemteke sérül,6sel közé tartoznak: tompa üté
sek, ritkábhan szúrás, lövés, leforl'ázáH vagy marás 
következtében fennálló betegségek. N em akarom 
részletesen felsorolni a szemsérülésekre keletkezhető 
elváltozásokat, csak annyit jegyzek meg, hogy ezek 



1938 m~;lu8 15. CSENDűRSÉGI LAPOK 333 

mind komoly megbetegedések, amelyeknek az elbí· 
rálásához mindig szakorvos szükséges. Egyben pe
dig azt is meg kell jegyezni, hogy éppen a szemnek 
a sérülésénél nagyon gyakoriak a színlelósek, illetvű 
a túlzások. Vannak eg.észen különleges módszereink, 
amelyek leheWVié teszik azt, hogyaszínlelöket és a 
súJyosbítókat leleplezzük. Természetesen vannak 
olyan esetek is, lalllf'lyoknek idegen kézhez semmi 
közük nincsen, hanem azt valaki saját magának 
okoz.ta: harctéri szolgál3lt alól való menekülésnek 
kedvenc eszköze volt az, hogy heget létesítettek n. 
szemem. az emberek. 

A fül sérülései 

közül elsősorban a fülkagylónak az elvesztése 
jön tekinteltbe, mint ami feltünő · eItorzí,ttatáshoz 
vezet. 'l'udjuk, hogy a fülkagyló nak a hallásban úgy
szólván semmif,éle szerepe nincsen, érppen azért ma
l'adandó nagyothallásról szó Sem leihet. EHenben a 
fülkagylóiIlak a zúzódása után azoknak nagyfokú el
torzulása maradhat vissza. Nem ritkák azok az. ese
tek, aihol a nagYOlthallásért arculütést emlegetnek. 
Lehet, hogy a,i'culütés kövertkeztéheu a dobhártya 
berepedése áll elő, talán még a hallóidegnek a sérü
lése is megtörténik. A sérülés után áJlít61ag fellépett 
nagyothallásra vonatkozólag is megjegyezzük aZ1t, 
hogya színlelés és túlzás éppen olyan gyakori, mint 

a szem ' sérülésénél a látás zavara. Leleplezésükre 
megint csak szakembereket veszünk igénybe. 

Ajkak, fogak sérülései. 

A fogak elvesz,tése részben azért jön tekintetbe, 
Imert aZ e,lülső fogaknak az elvesztése eltorzi,tlust 
eredményezhet, másrészt pedig az,él't, me~ a beszédet 
megnehezíti, azt selyppé teszi és bizonyos foglalko
zásl1aknál (színészek, papok, ügyvédek stb.) kereső
képte,lenséget is okozhat. 

A nyak sérülései. 
A ny,akra ható tompa erős,zakos behatások közül 

részletesen tárgyaltuk már az alcasztásos halálnál 
keJetkező sérü:lés.eket. Meg kell külön említeni a 
gégefő zúzódáJsM. A gégŰ'fö idegs.zálakkal nagyon 
dúsan el van M:tva, egy heves ütődés" zúzódás a gégel
főre elégséges ahhoz, hogy shock útján azonnal öljön. 

Fiatalember kŰ'rékpárjával a járdán ellökött 
egy 10 év'es leánykát, úgy, hogy a leányka előre
zuhant s ádámcsutkájával a járda szélének ütődött. 
A leányka azonnal meghalt. Sajnos, boncolás nem tör· 
tént, <a,z orvos a nY'ak bőrén zúzot,t s,ebet állapított 
meg, 'a halál okául pedig ebből a sebből történt el
vér:aést jelölt meg. Kétségtelen azonhan az, hogy II 

leánvka halálát nem elvérzés, hanem a gégefő zúzó
dás1a' kö·vetkeztében be,állott shockhalál okoz,ta. 
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Ugyanilyen módon ölhet a fojtogatás, vagy más, 
közvetlenül a gégefő re gyakorolt erőszakos behatas, 
mint ütés,'. rúgás, amely egyúttal a gége és a gége
szarvak törését is okozhatja, úgy, hogyagégefőt 
vagy előlről hátrafelé, vagy oldalról összenyomja. A 
gégefő nek a sérülései mindig veszedelmesek, s nehéz 
légzés közben vezethetnek halálhoz. 

Légcső sérülései. 

Ezek ritkábbak, mint a gégefő sérülései. Elgá
zolásnál, lórúgásnál, kutyaharapásnál harántul re
pedhet meg a légcső, esetleg többszörös repedés is 
van rajta; nem különálló sérülések szoktak ezek 
lenni, hanem a szomszédságában más, súlyos sérülé
seket is lehet találni, különösen elgázolásoknál. 

Nyaki gerincvelő sérü!ése. 

Amint a koponyára ható erőművi behatások agy
rázódást és agynyomást idézhetnek elő, éppen úgy 
okozhatnak a tarkóra ható sérülések rázódást a nvaki 
gerincvelő, vagy a nyakcsigolyák sérülésével, ;agy 
anélkü!. Létrejöttük mégis inkább közvetett mint pl. 
fejreesés, vagy ,súlyos tárgynak a fejre való 
esése. Ezek se,rn önálló sérülések, hanem egyúttal 
más szervek sérülésére is létrejön. Súlyos tárgynak 
a fejre való esésekor egy ízben koponyarepectést, 
a nyaki és mellkasi gerincoszlopnak a szegycsont
nak és a gégefőnek a törése jött létre, amit ugy 
lehet magyarázni, hogy a tehernek a fejre valÓ 
esésekor a test összecsuklott. Azért hasznos ezt 
tudni, mert a különböző sérülésekből többszörös be
ha tásra lehetne tévesen következtetni. Ritka az, 
hogy az ember tarkója és az 1. gerinccsigolya kö
zötti szalag szakad el. Gyereknél, akit autó ütött 
el, majd egy felnőttnél, aki létráról esett le, egy 
harmadik esetben pedig ugyancsak felnőttnél, aki 
a III. emeletről zuhant le, - találtak ilyen sérü
lést. A nyaki csigolyáknak a törése és a ficama úgy 
is létrejöhet, hogya fejet hirtelen előrenyomják, 
vagy a testet a fej nél fogva emelik fel, ha valaki 
homlokára esik, vagy ha a fejét hirtelen oldalra 
fordítja valaki. V. nyaki csigolyájánllk a törése úgy 
jött létre, hogy a padlón való térdelés közben férje 
őt hajánál fogva megragadta, térdét az asszony 
lapocl~ái közé helyezve, fejét hirtelen hátrarán
toUa. Ilyen esetekben a nyaki gerincvelőroncsolá'l 
következtében a halál hirtelenül állhat be s a gyó
gyulás ezekből a sérülésekből nagyon ritka. 

A mellkas sérüléset 

Ha a mellkast nagyon erős tompa behatás éri, 
akkor a tü.dők zúzódhatnak, aminek aztán nehéz 
légzés és vérköpés az azonnali következménye. Egé· 
szen közönséges lelet az, hogyamellkast érő be
hatásokra a bordák törnek. Ha több borda törik, 
akkor a törések egyenes vonalban futhatnak le vagy 
az egyes bordák darabokra törnek. Elgázolásnál, 
magasból való leugrásnal vagy földdel, illetve más 
anyagokkal való eltemettetéskor látjuk leggyakrab
ban ezeket a sérüléseket. Ismeretes dolog az, hogy 
öreg embernek a csontjai milyen könnyen törnek: 
éppen ezért kicsiny behatásra is törhetnek a bor
dák, pl. olyankor, amikor valakin mesterséges lé
legzést csinálnak, mialatt gyerekeknél még akkor 
sem mindig törik a borda, ha pl. szekér rajtuk ke
resztül halad, Magának a bordatörésnek a gyógyu-
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lása nem ad okot aggodalomra, azonban, ha a törés 
végek átszúrják a mellhártyát vagy a bordák kö
zötti ereket, a tüdőt és a szívet felnyársalhatják; 
ezek mind komoly aggodalomra okot adó sérülések, 
egyike-másika nagyon rövid idő alatt halált okoz
hat. Mellkasi sérüléseknél nemcsak ,a tüdőnek a 
zúzódása vagy repadése, hanem annak a leszaka
dása is közönséges dolog. 

Sérülhet a szívburok és a szív is, tehernek rá
esésekor, magasból való lezuhanáskor (repiilősze
rencsétlenség), lórúgáskor. Néha a szív kiszakad a 
testből, term~szetesen akkor, amikor amellkasnak 
.a fala a sérülés következtében megnyílik. Erdőírtás
kor fatörzs zuhant egyik munkásra, akinek a mell
kasa megrepedt s a leszakadt szív több lépés távol
ságra repi.nt. 

Szívszakadás elég gyakori lelet boncolásoknál. 
8 hónapos fiúcsecsemőnél az anyja a III. emeletről 
leugrott a kövezetre, a csecsemőnek a szíve szakadt 
szét; 34 éves asszonynál ugyanezt találtuk, aki a II. 
emeletről ugrott le; 5 éves kislányt autó gázolt el, a 
szív jobboldalán 2 szakadás. 

Éppen úgy, mint az agynak a rázódása vezethet 
halálhoz, így van a szív rázódásánál is, amikor 
ugyanis nagy erővel történő, a mellkasra irányított 
behatásra a szív megállhat. Érdekes ezekben az ese
tekben .az, hogy a szíven talán semmi, szabadszem
mel látható elváltozás nincsen, s mégis nagyon rövid 
idő alatt meghal a sérült: elsápad. kiveri a veríték, 
összeesik, öntudatát elveszti s anélkül, hogy azt visz.
sz.anyerné, meghal. 

Ha a szív megszakad, nevezetesen. ha. a fala át
szakad, akkor gyorsan áll be a halál. ha azonban a 
szíviiregp.knek a fala nem szakad át egészen, akkor 
órákig is elélhet a sérült, sőt, műtéttel segíteni is 
lehet rajta. 82 esetben - szívrepedésnél - 24-szer 
pillanatok alatt. 29-szer néhány perc mulva és pedig 
úgy, hogya sérűltek még néhány métert menni. 
futni tudtak, 29 esetben pedig még hosszabb idő 
alatt, órák, napok mulva állott be a halál. Vannak 
(llyan szervi bajok is, amelyek sérülésre keletkez
nek, mint pl. a szívbillentyűknek a szakadása. A 
mellkas hátsó részén a gerincoszlopnak a törése, a 
gerincvelőnek a zúzódása, belső szerveknek a repe
dése jön szóba. 

Közismert dolog, hogy milyen gyakoriak a mell
kasnak a szúrt sebei. Vesze.delmük az, hogy vagy a 
tüdőt, vagy a szívet, vagy anagy ereket érik a szú
rások s bőséges vérzés miatt elvérzéses halál a kö
vetkezmény. Különösen a szívnek a szúrt sebei ve
szedelmesek s úgyszólván pillanatok alatt haláli 
okoznak. Ilyenkor a halál nem elvérzés, hanem a 
szívnek az elfojtása következménye áll be azért, 
mert a szívburokba ömlött vér a szívet kitágulni 
nem engedi. Azonban nem minden szívsérü1és okoz 
azonnali összeesést, némelyik, halálosan megsértett 
ember még képes egy darabot menni, védekezni, 
támadóját üldözni vagy más cselekedetet végrehaj
tani. Ma már nem is olyan ritka az, hogya szív 
nek a sebeit a sebészek megfelelő módon ellátják, a 
szívsérült meggyógyul. Az egyik bécsi klinikán 2·t 
SZÍysérült közü110-et műtéttel megmentettek. Másik 
statisztika szerint 452 sZÍvsérülésből 72 gyógyult 
meg: 12 esetben az idegen test begyógyult a szív
izomzatba és pedig egy esetben a tüske, majd re
volvergolyó és tűk. Természetesen, ez a gyógyulás 
nem olyan tökélotes, mintha mi sem történt volna 
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ét szivvel, haJlem a gyógyulás ezekben az esetekben 
azt jelenti, hogy ottan heg képződik a szívizomzat
ban, amely aztán idővel kitágulhat, meg is reped·· 
het, stb. 

A szívnek lőtt sérüléséről ugyanazt kell mon
dani, mint a szúrt sebeiről: abban az esetben, ha a 
szíven már áthatolt egy golyó, még nem szűn ik 
llleg azonnal a cselekvőképesség, hanem egyideig a 
sérült tovább cselekedhetik. 

Fiatalember, aki egy orvosra lőtt először, maga 
ellen for.dította a fegyvert s magát hatszor szíve 
táján meglőtte. A hat golyó közül négy bement a 
szív jobb kamr áj ába, ezek közül egyik azt teljesen 
áthatolta. Másik esetben az öngyilkos háromszor sü
tötte el a fegyvert, ezek közül kettő a szíven, a har·· 
madik pedig a nagyereken hatolt át. Különösen 
akkor képes még valaki többszörös fegyvereIsütésre, 
ha a golyó kicsiny, modern pisztolyból való. Van
nak olyan eseteink is, amikor a szíven áthatolt is
métlőpisztoly golyó után a szív sebe magától meg-
gyógyult. Ezt a boncolásból ismerjük. . 

Nyelőcső sérülései. 
Nem ritkán véletlen vagy szándékosan lenyelt 

idegen testek hatására keletkeznek. Hegyes idegen
testek átfúrhatják a nagy eret s így vezethetnek 
halálhoz vagy pedig gyulladás következtében általá
nos gennyvérűség lép feL 

Elgázolásnál nemritkán találunk rekeszizom· 
szakadást, legtöbbször más szerveknek, így a máj
nak aszakadásával. 45 éves pásztort a falu bikája 
a falnak szorított,a ,májnak a repedésén kívül a 
baloldali V-XII. bordának a törése, majd meg a 
rekeszizom baloldalának hosszanti szakadását álla
pította meg a boncolás. 

A rekeszizom szakadásának egyik nem kívána
tos következménye az, hogy a hasűri szervek be
kerülnek a mellkasba, majd azok ottan épp úgy 
bezáródnak, mint ahogyan a heresérvtömlő tartalma 
is ki szokott záró.dni. Ezek a nem kívánt következ
mények hosszabb idő mulva is felléphetnek. 

A has sérülései. 
U gyancsak tompa erőszakos behatásra reped · 

het a gyomor; az étellel teli gyomor könnyebben 
reped, mint az üres, amint azt a harctéri tapaszta
latokból, de kísérletekből is jól tudjuk. 

Azt is tudjuk, hogy megütéskor, megrúgás 
alkalmával nem ritka dolog az, hogy a sérült 
shockot kap és rövidebb-hosszabb idő alatt meghal
hat. N em is kell nagyon súlyos sérüléseknek lenni 
ezeknek a "gyomorszájra" irányított sérüléseknek, 
hogy halálhoz vezessenek. Azért a gyomorszáj, vagy 
a gyomorgödörnek a sérüléseit veszedelmeseknek 
kell tekintenünk. Ugyanígy vagyunk a beleknek a 
repedésével is; ha a belekben sok a tartalom, azok 
sokkal könnyebben repednek meg, mintha üresek 
volnának. Nemcsak ételpép vagy bélsár, hanem 
gázoknak a jelenléte a belekben is nagyon megköny
nyíti a beleknek a repedését, amelynek aztán hala
los hashártyagyulladás a vége. Abban az esetben, 
hogy ha a sérült idejekorán sebészeti osztályra vagy 
klinikára kerül, akkor, ha a beszállítás 6 órán belül 
történik: az eseteknek 50 százalékában sikerül a sé
riHtet megmenteni. Még könnyebben keletkeznek 
bélrepedések akkor, amikor a bélkacsok a sérvtöm -
lőben vannak. Ilyenkor a beható erő elől nem tud-

El~észült az ebéd. ( K endi tőrm. felv.) 

llak a béllmcsok kitérni s megrepednek, éppen úgy, 
mint egy gummilahda. Vadőr a gyalogúton áthaladó 
cigáJlyt herezacskón rúg ta, amely után a cigány 
3. nap mulva, nagy kínok és hányás között, meghalt. 
Boncolásnál herezacskósérvet állapítottunk meg s 
emellett az egyik vékonybélkacson, nyílván azon, 
amelyik a megrúgás pillanatában a sérvtömlőben 
volt: egy repedést lehetett találni. Ilyenkor valóban 
úgy van a dolog, hogy nem találj nk meg a meg
repedt béllmcsot helyben, hiszen akkor, amikor 
annak tartalma kiürül: visszamegy a hasüregbe. 

T€rmészetes, hogy nagyon sok beteges elválto · 
zás megkönnyíti azt, hogy az ember gyomra vagy 
belei megrepedjenelL Minden olyan fekélyes folya
mat, amely a bél falát részben elpusztította, iIDeg
könnyíti annak megrepedését is. Tifusz, gümőkór, 
szifilisz okozta fekélyeknek a belekben való jelen
léte esetén sokkal kisebb behatás elégséges a belek 
megrepedéséhez, mint egyébként. Ez érvényes a 
gyomorfekélyre is. A vékonybelek aránytalanul 
gyakrabban repednek meg, mint a vastagbelek. 
Gyermekek elgázolásánál különösen gyakori az, 
hogya belek arról a függesztőkészülékről, amelyen 
vannak, szakaszosan leválnak. A belek sérülése még 
úgyis létrejöhet, hogy magzatelhajtásokkal kapcso
latban, a terhes méh fenekén keresztül bélkacsok 
jutnak ki a méh ürébe, az.t hiszik, hogy az a köl
dökzsinór s lemetszik vagy iIDás módon sértik. 

A veséknek a zúzódása is elég gyakori elválto
zás. Lehet, hogy nem történik komolyabb baj, csak 
annyi, hogyesetlegesen meglevő vesebajt a sérülés 
rosszabbít, aminek halál is lehet a vége. 

A húgyhólyagnak a repedése, mint önálló sé
rti lés, ri tka. Legtöbbször a környezetnek a · sérülé
sével .jár együtt. A tapasztalatok szerint a hólyag
nak a sérülése annak telt állapotában jött létre, 
iszákosoknál, elmebajosoknál, akiknél zavar van a 
hólyag. önkéntes kiürítésében, fordul az elő egészen 
gyalaan, hogyafekhelyről való leesés, odaütődés 
következtében a sokszor nagyfokban telt hólyag 
megreped. 

A lágyéld gerincvelő és a medencének a seru
lései is nagy erővel beható sértésre állanak elő. El
gázolás, lezuhanás, stb. 

Sokszor azt állít ják, hogy valakinek a sérve az 
elszenvedett bántalmazásokkal áll összefüggésben. 
N ém egyszer hallottam azt, hogy a sérv azóta áll 
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fenn, amióta a "csendőrök megverték". Mi ezeknek 
.az · elbírál ás ánál, illetve a sérvek sérülés utáni kelet
kezésénel~ elbírálásánál nagyon óvatosak vagyunk, 
mert tudJuk azt, hogy hány és hány ember van aki 
sérvre való hajlandósággal született s most 'már 
csak ídő kérdése az, hogy a mindennapi élet mun .. 
kája közben a sérvre való hajlandóságból mikor 
lesz kifeje~e.~t sérv. Az azonban tagadhatatlan, hogy 
vannak. serulés után keletkező sérvek is, azonbau 
ezeknek a keletkezése olyan feltűnő jelekkel jár, 
an;tely nem szolda elkerülni az orvosnak a figyel
met. Hogy hogyan megy a sérüléses sérveknek a 
kórismézése, ez nem tartozik ide. 

Végbélsérülések mostanában ritkán fordulnak 
elő. Leggyakrabban hegyes tárgyba való esés vagy 
"klistély" alkalmazásakor fordul elő az, hogy a vég
bél nyálkahártyáját megsértik vagy a végbele t 
egész vastagságában átfúrják. Nem ritka a bűnözők
nél az, hogy lopott tárgyakat a végbelükbe dugva 
csempésznek. 

A nemi rés:nek sél"Ülései. 

Férfi nemi részek sérülései mer'ényletek követ
keztében nem ritkák. A heréknek a zúzódásai a 
herék elsorvadásával járhatnak. Felléphet nemző
képtelenség is. A hímtag üszkösödhetik is s a zúw
dáson kívül természetes megbetegedések, így cukor
baj, typhus, malária, hevenyfertőző megbetegedé
sek is okozhatják a hímtagnak az üszkösödését. 

A fitymának rituális módon való eltávolítása
kor megtöriénhetik az, hogy egy .darabot a makk
ból is vele vágnak, majd pedig a seb szokásos ki
szívása alkalmával gümőkórral és luessel is fertőz
hetik a fiúgyeriffieket. 

·Női nemi részek. A nemi ösztön erőszakos és a 
törvénybeütköző cselekedetei okozzák a női nemi 
részeknek a sérüléseit. Vannak azonba"n olyan be
hatások, amelyek a méhnek a helyzetváltozásait is 
okozzálc előre, hátra való hajlás, oldalra való el
fordulás, majd a méhnek a kif.ordulása, illetőleg 
ezek a másodlagos sérülések hozzájárulnak ahhoz, 
hogy egy ilyen, már meglévő bajt fokozzanak. N ern 
ritkák azok az esetek, ahol asszonyok állapotuk sú
lyosbodását hamisan valamely elszenvedett sérü
lésre akarják visszavezetni. Különösen gyakori az, 
hogyméhmagzatuknak az elvesztését vezetik vissza 
elszenvedett sérülésekre. Sérülés utáni elvetélést is 
isme~ünk, . ~z vagy azonnal, vagy pedig egy bizo

I nyos idő ,mulva lép fel, de a tiinetek nem szűnnek 

lllPg a sértéstől számítva, úgy, hogy tulajdonkép
. pon a sérüléstől az elvetélésig mindig állanak fenn 
olyan tünetek, amelyek aztán végeredményben az 
nlvetélésig tartanak. 

A női nemi részeknek a sérülései az abból meg
induló hatalmas vérzések miatt veszedelmesek. 
Ismerünk olyan esetet, ahol a férj metszette fel fele
ségének nemi részeit s azzal vedekezett, hogy azt az 
:l.sszony saját magának csinálta, nyilván magzat· 
elhajtási szándékból. A méhet a boncolásnál üreSel) 
találtuk. Másik esetben a férfi a hüvely t többszörö
sen megmetszette s abból kiinduló vérzésben halt 
meg az asszony. A férfi olyan biztosnak ére,üe 
magát a dolgában, hogy orvoshoz ment, hogy az 
természetes okból megindult nagy vérzést véve fel. 
a halotti bizonyítványt adja ki. Ekkor derült ki a~ 
('géRZ dolog. 

A belső nemi részek sérülései leginkább mag 
zatelhajtással kapcsolatosak. Azonban ritkán ke' 
rülnek megfigyel ésre szándékos cse'lekedetek -is: 
Fejbeütéss'el elkábított asszonynak a hüvelyébe fa
éket vertek, amely behatolt a hasüregbe is (gyil
kosság). Kétéves kislányt anyja úgy gyilkolt meg, 
hogy a leányka hüvely én keresztül kötötűt szúrt 
testébe s anélkül, hogy azt kihúzta volna egészen. 
ismételten szúrt s így a gyomron, májon, relces7. 
izmon, tüdőkön és a szÍvburkon számos szúrt sebet 
okozott. A kislány két nap mulva ,meghalt. 

Végtag sérülés~k. 

Úgy büutetőjogi, mint magánjogi szempontból 
él sérült végtag használhatósága jön tekintetbe. 

Ha csak a lágyrészek sérülnek, akkor a nagy 
ereknek sérülései azok, amelyek súlyos, esetleg halH
los vérzésekhez vezetnek. Lehet, hogy az ilyen mó 
don sérült végtag üszkösödik. 

Ha pedig ideg sérül, akkor vagy az egész vég
tag vagy annak egyes részei bénulnak meg; most 
már: a bénulásnak a kiterjedésétől és fokától függ, 
hogyavégtagnak a használhatósága mennyiben 
van korlátozva, es(\tleg a 303. §-beli következmények 
is előállhatnak. 

Ha csontok sérülnek, akkor a sérülés követkek 
tében beállott használhatóság vagy a végtagnak a 
használhatatlansága és agyógytartam jönnek tekin
tetbe. Ha nagyobb izületekben történik fica,l1l, úgy 
annak azonnali helyreállítása esetén a teljes gyó
gyulásra 20 napon túl tartó időre van szükség 
akkor, ha a sérült munkájának az ellátásához a 
sérült végtagra van szükség. A térdizületnek a 
.ficama az ereknek a sérülése miatt az alszárnak az 
elpusztulásához vezethet. 

V égtagcsonttörések után a gyógyulást akkor 
jTllondjuk teljesnek, ha a tétlenség alatti izomsorva
dás már eltűnt, mert csak akkor képes valaki a 
megszokott munkáját kia.dósan folytatni. A gyó
gyulásnak a tartama a cson t szilánkos töréseinél 
néha nagyon hosszú és a gyógyulás sem tökéletes, 
amennyiben a végtagon álizületképződés, rövidülé
sek, elgörbülések maradhatnak vissza. 

Végtagoknak elvesztése, mint "nevezetesebb 
tagnak" elvesztését a BTK. külön említi. A vég
tagok sérülésénél tekintetbe kell azt is venni, hogy 
csontvelőgyulladás, rosszindulatú daganat és gümő
kór is felléphet a sérülésnek megfelelően. 
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Portyázás. 
Jaj a községnek, ha a vöröskakas rá8záll a 

zsúp te tőre, szalrrULkazalra es üresek a hordók, 
hiányzanak a csáklyák, létrák s más efféle szer
számok, de még nagyobb a baj, ha hiányoznak az 
emberek, akik értik a módját: hogyan lehet ezt a 
vészt legbiztosabban s leggyorsabban elfojtani. 
Ezért van az, hogYa belügyi igazgatás egyik jelen
tős gondja, különösen az utóbbi években, a községek 
tűzrendészefe. Amióta ilyen nehéz gazdasági viszo
nyok között élünk, nemcsak kényszerűség, hanem 
egy kicsit divat, kicsit olyan kényelmeskedő kibú'vó 
is left ebből a kiszólásból: nincs rá fedezet. Minden 
új gondolatot, fejlődést, haladást, sőt a kötelesség 
egyszerű teljesítését is legkönnyebb ezzel agyon
csapni: nincs rá fedezet. H at-hét évvel ezelőtt sza
kadt ránk az a sötét korszak, amikor csakugyan 
nem volt semmire egyetlen fillér sem, amikor csak
ugyan nem volt fede .zet, de ha azóta nem is lettünk 
éppen krőzusok mi magyamk, a,zért ebből a fede
zetnélküli bűvöletből jó lenne már felébredni. 
Lelkileg mindenesetre, mert ha minden vonalon és 
minde'nt csak a fedezettől várnak az emberek, 
lassanként a magunk lábán járni is elfelejtünk. 

Hogy például a tű.zrendészetben is volna még 
a pénzkérdésen túl tennivaló, azt egy nyugállo
mányú bajtársunk levelléből látjuk. Azt kérde,zi 
tőlünk, vajjon kötelezhető-e arra, hogya tűzoltó 
kiképzésben részt vemJen? Ha csendőrember ilyet 
kérdez, hogyan vélekedjék . akkor a· tűzoltói és más 
közérdekű kötelezettsége,;,ről " Kovács Suba Gábo1° 
kisgazda? Pers'Ze, hogy ő sem érz'i magát köteles
nek, mivel az emberek általában többre becsülik a 
jogokat és előnyöket, mint a kötelességet és áldo
zatokat. 

Pedig milyen szép magyar szó ez: község. 
J óban és rosszban,örömben és gondokban: sors
közösség. Kár, hogy sok ember fülében a szó hang
zása elnyelte már a szó értelmét. Sok ember fülé
ben éppen olyan közönséges fogalomkifejezés a 
község, mintha, almát, vagy répát mondanánk. Meg
elégszenek az emberek a közösség [értelmezésében 
azzal, hogy akinek van miből, az fizet adót, akinek 
nincs. az nem fizet. Egyebekben aztán fájjon a 
jegyző feje attól a sok közös tennivalótól, közös 
létérdektől, amit adókulcsba,n kifejezni nem lehet. 

Megírtuk annak a nyugdíjas bajtársnak . .:- aki 
rendfokozatából ítélve, nem lehet öregember -, 
hogy köteles a tűzoltókiképzésben résztvenni, ha 
nem beteg. Most 'megírjuk neki még azt is, hogy 
mutasson példát az embereknek a kötelességtelje
sítésben, amit a csendőrségi szolgálata alatt meg
tanulhatott. Szokjék le ~ól, ho'gy minduwtalan 
azt keresse: mire köteles és mire nem. Minden va
lamirevaló ember keres magának tennivalót a köte
less~gen felül is. A község életében, sorsában fi is 

osztozik, igyekezzék tehát a község dolgait eTeje 
arányában előbbre'vinni. N e a paragrafusoknak 
éljen, hanem a valóságos életnek. 'l'udják az embe
rek, kogli ő csendőr voU, hát sokan fogják utánozni. 

Avagy talán azt hiszi ez a nyugáUományú baj
társ, hogy tűzoltónak lenni valami alacsonyabb
rendű fetadatf Ha ezt hiszi, alaposa,n téved. ismer
jük a tűz borzalmas pusztító erejét és a veszélye
ket, amikkel megfékezése jár. Bátorság keU ehhez 
a javából, ami néha a hősiesség nevét is megszol
gátja. 'l'alpig férfiak kellenek a ropogó tetőre, a 
düiedező tal alá, az izzó kazal tövébe s a fojtó 
füstbe, ha valaki bennrekedt s menteni kell. Az 
élet ebben a munkában hajszálon függ s példákbúl 
látjuk, hogy ez a hajszál nem egyszer szakad el. 

Bármennyire kezdetleges is tehát még most a 
falusi tűzoltószervezet, komolyan kell azt venni és 
meg kell becsülni azokat, akik lelkesen vesznek 
benne részt. Fel kell ébreszteni a lakosság ban a 
tiszteletet azok iránt, akik erre a feladatra .önké1~t 
vállalkoznak és fel kell ébreszteni mindenkiben az 
érdeklődést a közös érdekek iránt. A tűz óriás't 
nemzeti vagyonrészt emészt el minden évben, ezek 
a falusi tűzoltószervezetek tehát nem hiábavaló
ságok. Alljanak csak az élre éppen a nyugállo
mányú csendőrők, hiszen a, vöröskakas ma már 
nemcsak a gyufaskatulyákban, hanem ellenséges 
repülők motorjaiban is prédára les. K i tudja, hogy 
a sok falu közül mikor melyikre csap le ez a ve
szedelem s falun is van pusztítanivaló. Elsősorban 
a lélek bátorsága, de aztán a szérűskert, meg a ve
tés sem utolsó pusztítanivaló. A tűzoltásnak ma 
sokszorosan nagyobb a jelentősége, mint régebbi 
időkben volt, támogassuk hát mi csendőrök is ezt 
az ügyet ott, a.Jwl csak lehet, mert ma már egye
nesen a nemzet harckészségét növeljük vele. 

• 
Beszélgettünk egyszer egy módos magyarral, 

aki többek között azt mondotta, hogy őt csak a ke
rítéséig érdekli a világ, azon túl csinálhatnak az 
emberek egymással, amit akarnak. JJf ost meg azt 
olvassuk az ujságban, hogy egy kifutófiú tette'néTt 
és élete veszélyeztetése árán is átadoU a rendőrnek 
egy betörőt. H a e két embert összehasonlít juk egy
mással, a kifutófiú erkölcsi értékben messze maga
san" fölötte áll annak a másiknak, akit a kerítésén 
túl nem érdekelnek emberek és események. A ki
futófiúnak zsebórája is aligha van, mégis áthatja 
őt a jogbiztonság megértése, a másik gazdag em
ber, mégis azt mondhatjuk: kívül él a,társadalmon. 
A magántulajdon szentségét ebben és sok más eset
ben jobban át tudja érezni az, akinek semmije 
nincs. 

Ez a kifutófiú ugyanis nem egyedülálló eset. 
Mindenki megtalálja az ismerősei között ezeket az 
ellentétes típusokat. H a a mi erkölcsi világrendünk 
szempontjából úgy csoportosítja valaki az embere
ket, hogy a va(Jyonosak megbízhatók, a v agyon
talanak megbízhatatlanok, nagyon téved. Sokkal 
mélyebb kérdés ez, semhogy ezzel az egyszerű coll
stokkal mérhető lenne és éppen ez adja meg érté
két, erejét. Ez akifutófiú sern méricskrflt, hanern 
nekiugrott a betörőnek, mert él benne a,z erkölcs'i 
rneggyőződés és ösztön, hogya más munkáj4nak 
gyümölcse is szentség, amihez illetéktelen ·' kézzel 
nyulni nem szabad. Ez a kifutó!i"úmegéreiie," hoflY 
a jogbiztonságbari szegény és gazdag -sárBa -e'lvá-" 
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laszthatatlarml összeforr egymással, hogy a tÖ1'
vényt mindenkinek védenie kell, mert másként vad 
zűrzavw' szabad prédája minden tisztességes em
beri sors: akár szegény, akár gazdag. Ebben van az 
iga~i értelme és jelentősége a mi jogrendünknek s 
ha ezt kifutófiúk is megértik és megvédik, ez min
dennél erőteljesebb jele annak, hogy a magyar tár
sadalom nehéz időkben is meg tud maradni a józan
ság és tisztesség útján. .Csak erőszakkal és csala
fintasággal le ne sodorják róla, de erre már vi
gyázunk mi csendőrök. 

Érdekes folytatása különben a kifutófiú eseté
nek a bírói ítélet, amely hatóság elleni erőszak bűn
tettében is bűnösnek 'YYt()Indotta ki a betörőt a~ért, 
mert a kifutófiút megsebezte. Erre u minősítésre 
nincs tételes alap, de úgy érezzük, hogya bíróság 
fején találta a szeget: a kifutófiú a hatóságot he
lyettesítette akkor, mikor a, betörőt ártalmatlanná 
tette. Mi örülünk ennek az újszerű felfogásnak, 
mert ez abban az irányban jelent fejlődéSt, hogy a 
törvényt minden állampolgárnak tehetsége szerint 
védenie kell s ha közben támadás éri, ezért éppen 
olyan megtorlás jár, m,intha a, csendőrt, rendőrt 
támadta volna meg a gonosztevő. Kívánatos, hogy 
jogéletünkben ez az elv erősödjék, hogy a tÖ1'vé
nyeknek ez az általános védelme áthaSsa a társa
dalmunkat, mert így minden tisztességes ember 
tettekben is segítője lesz a csendőrnek, rendőrnek. 
Ez pedig a közbiztonságra mindenki által könnyen 
elképzelhető előnyöket jelentene. 

* 
Ledisznózta a magyarokat egy cseh század

parancsnok s erre a magyar és tót katonák között 
. <:endülés tört ki. Megverték a szá.zadparancsnokot. 
A magyaT ember született katona s tudjuk, hom} 
elszakított véreink összeszOTított foggal, de fegyel
mezebfen ha,ugatnak még az idegen vezényszÓ1'a is. 
Ahol tehát e.z a született katona is fellázad, ott már 
csakugyan tarthatatlanok a 1.~iszonyok s a feszült
ségnek ki kell TObbamúa. A csehek már ott tarta
nak, hogy elveszít ették uralmukat az idegeik fölött, 
pedig ebben volt minden erejük. Hideg számítással 
tudtak törni a céljaik felé, kötélvastag idegekkel 
rltentek önkéntes orosz fogságba, kötélidegekkel gép
puskázták le Szibériában egyszer a fehéreket, más
kOT a vörösöket, bárkit, aki nem az ő pillanatnyi 
céljaikat szolgálta, kötélidegzettel darabolták fel a 
mi hazánkat és kötélidegekkel szórták a port a vi
lág szemébe húsz éven át. Cinikusan, acélhajlékony
sággal alkalmazkodtak a világpolitika minden 1.'ál
tozásához és változat ához. Ebben, az idegek harcá
ban igazi mesterek voltak. 

De csak voltak. Nemrégiben részeg cseh pénz
ügyőrök támadtak puskatussal felvidéki magya
rokra, most meg a cseh századparancsnokból tört ki 
az indulat. Nyiltan ilyet csehek eddig nem tettek, 
ez már a bomlás legbiztosabb jele náluk. Az ideg
bűvészek ő1'jöngeni kezdenek, ami pedig annyit je
lent, hogy napjuk leáldozott. 

Különben magul{ kÜl'tölik világgá, hogy orszá
guk sorsa az angol és francia kormány kezében van. 
Vazallusnak jelentkeznek most már nyiltan is. Le
mondanak az önálló nemzeti létnek arról az erkölcsi 
alapjáról, amit még náluk kisebb népek sem áldoz
nának fel. U-fJYan, milyen erkölcsi jogon akm' más 

Csendőrfiitvafhs. 
Csendőr vagyok, - magyar csendőr; 
Hősi fajta, nem esendő. 
Testem-lelkem mindent 'vállal, 
Szembené.<!ek száz halállal. 

Ős televény sZ'ittyafája, 
Alkotmányunk s.ziklavára, 
Az igazság, törvény s a jog 
ÉbeT éB hű őre vagyok. 

Baréngi Ferenc. 

nemzetiségek milliói fölött uralkodni az a nemzet, 
amely elismeri, hogy az önmaga sorsának vitelére 
sem elég erős? Lényegben eddig is így volt, de eddig 
legalább tagadták. 

Vazallusnak jelentkezik Csehország és pót
vazallusokul felajánlja a millió és mi-llió magyaro
kat, németeket, lengyeleket, tótolwt. Kell-e ez a 
lurcsa karaván az angoloknak? Bizonyára még a 
franciáknak sem most már, ebben az átvitelben, 
ebben a napsütésre jutott rothadásában. A csehek 
póruljárt ak: csokoládé helyett bombát nyeltek s 
nem sok idő kérdése, hogy szétrepüljön tőle a 
g;I}omruk. 

Ijedtükben tanácsokat kérnek a Nyugattól s u.z 
angolok azt a tanácsot adják, hogy minél sürgőseb
ben "szabaduljanak meg" nem,zetiségeik nagy töme
geitől. Akár diplomáciai fogalmazás, akár gúny van 
ebben, de jól megírtál l'. a tanácsot. Szegérl.y csehek! 
A nemzetiségek Tájuk tapadnak, mint a kullancs . 
Hiába próbálják lerá.zni magukról a magyart, tótot 
s a többit, nem mennek. lvl:indenáron cseh 'uralo'nt 
alatt akarnak élni. Talán csak egy hatalmas nem
zetközi hadsereg bewvatkozása fogja a sok nemzeti
séget kijózanítani abból a tapadó szerelernből, ami
vel a cseheken csüngenek . .. 

Vagy tán Anglia sem 'igy érti a nemzetiségektől 
való "megszabadulást"? 

A természetvédelem újabb törvénJJeinkben mind 
erősebben jelentkezik. Régi, kives.zőben levő állat
és növényfajokat nem szabad tovább pusztítani, eze
ket közkincsnek kell tekinteni, akárkinek a földjén, 
bárkinek a tulajdonában vannak. Gondol a törvény 
a tájszépségre is, bizonyos helyeken ezt sem s.zabad 
többé kiirtani, aprópénzre váltani. Még egyes, külö
nösebben érdekes fákat is védelmébe 'vesz a törvény, 
ennyire aprólékos gondossággal menti, ami a -régi 
szépségekből menthető. 

Mi, csendőr ök, benne élünk a természetben és 
sokszor fájó szív·vel látjuk, hogy a gazdasági terme
lés arra is ráteszi a fejszét, fíirészt, gyárkéményt, 
amit pedig már vétek kiirtani. Szabolcsban valahol 
ismerünk egy ligetet, ahol me·sszeföldTől jött tudó
sok csodálkoznak azokon az állati és növényi csodá
kon, amik ott, abban a lápos, rejtett kis területen 
még megmaradtak. Mi csendőrök megértjük ezt ti, 

csodálatot, mert tisztában vagyunk vele, hogy siral
mas lenne, ha az ember végképpen kipusztítaná 
maga körül az ősi természetet. Forgassuk hát a te-r
mészetvédő paragrafusokat és segítsük átvinni őket 
az életbe. Közbelépéseink ps tanácsaink sokat leíl 
díthetnek ezen az ügyön is. 
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Az ipari szabványosftás alapja 
és célkitűzései.· 

Irta: FODOR LAJOS g. szá~ados. 

A "sza;bv,runyosítás" az észlszerű (racionális) és 
gazdaságos ipari termelésnek egyik igen hatásos és 
nagyjQ'vőjű eszküz,e. Az -észszerű t ermelés alatt álta
lában azt értjiiJk, (hogy miképen lehet a legkisebb 
erővel (munkával) minél kev-esebb nyersanyagból, -
ct v,iszonyla;gosan legrövidebb idő alatt - minél 
hasznosabb és minél értékesebb ipari terméket - a 
lehető legolClSÓbban - előállíianunk. 

Mielőtt a szabvány fogalmi körét - s a szab
yámyosítás fogalmi meghatározását - ismertetném, 
célszerűségből megk1sérlem az ipari termelés fejlesz
tése kezdetleges módjainak a tárgyalását is. A fejlődés 
hátteréInek távlatáJba áH:Hott sza:bványokat, s ezeken 
keresz'tül az ipari szabványosítás kérdéscsoport jait 
ily módon - úgy vélem legalább - könnyebben meg 
érthetjüik. 

1. Az ip,ari termelés fejlődésének eszkő,<:ei és módjai. 

A mezőgazdasági, valamint az ipari 6SJtel'ffielés 
ke2jdetben k,izárólag kézi eroÖvel, vagy ig'en egyszerű 
eszközökkel és szerszámokkal (ásó, kapa, eke, kala
pács, fűrész, balta, stb.) doLgozott. Az emberi munka
teljes,ítmén~t eleinte cSlaka temnés7let erőkölzponlij ai
nak: a szél fuvásának, s a folyóvíz áramJásánaik al
kalomszerű kihasznáLásával - a s7lél- és vizimalmok 
erejével - fokozták. Az emberiség slzaporodásának 
korlátlansága, valamint a f,öld termőképességének 
korlátozottsága és !kihasználtsága a XVIII. század 
emberét komolyaggodalmakkal töltötték el. Az ú. n . 
"Malthus-elmélet" hiveit az ejtette kétségbe, hogy 
mi -lesz majd akkor, ha a népesség gyors elszaporo
dás,a mirutt, a már úgyis eléggé kiuzsorázott föld nem 
tudja majd termékeivel, élelmrrlszereivel a vesz:cdel
mesen sokrusodó népesség szükJségleteit kielégí1ieni. A 
töprengés rés a csodavárás korszakának káprázatos 
találmányai a;ímtán átsegítették az emberiség,et a 
termelés gyermekbetegségein, s új életleheWlségeket, 
új utakat nyitottruk meg az ember boldogulására. 

A XVIII. század emlbere meglátta a termelés 
nagy csodáját: a gépet. A szövőgép és a gőzgép mun
kábaállítása az ipari termelést valósággal forrad al
mositotta. (Különös játéka a sorsnaJk, hogya nagy 
átalakulást jelentő gőzgép feltalálásánaik évében 
sziUetett Napoleon is.) A gépcsodát, a gép,szörnyet.e-
get - egyikol'Ú angol feljegyzések szerin t - az !;lm
berek ösztönszerű félelemmel "vasembernek" nevez
ték el,s a mrusináklhan az ember gyűlölt ellenségét 
lát'ták. A kőszén használata azután újahb ösztönzést 
és lü~őeIlőt adott a termelés már amúgy is meggyor
sult iramánaik. Megdöhbentően nagyszerű élmény 
lehetett ráeszmélni arra, hogy "az év-milliókkal ez
előtt kiáradt napfénynek" a .roőszénbe sűrűsödött 
ereje képes mozgatni már a gépeket, s ugyane.z az 
erő ismét fénnyé vi,sszaalakulva - mint villany
áram - világítja lakása;inkat. 

Az arnyruföld tápláló erejében két.kedők is meg
nyugodJhattak a mez1őgaztdasági forra;dalom bekövet
kezésekor, a föld tápszereinek: a :Ilöldjavítás vegyi 

• Forrásmunkák: Balla Antal: A legújab kor g-azdaság
története. - Dl'. Kel'ékgyál'tó György: a sí'labványok hazámk
ban és küJ.földön. 

szereinek (az agrokéllniának) feltalálásakor. A né
met szárml3,záSiú Justus von Liebig, 1840-ben - a 
fosZlforok, fosl'Jfátok és nitrát ok segítségével - mese
szerű .fejlődés lehetőségeit nyitotta meg akimeTült 
öreg fMd anyaméhének megtermékenyítéséIle. 

Az ,őstermelés és az ipari termelés nag~fokú fel
lendülése nyomán keletkezett árubőség és lárukínálat 
szállítási nehézségeit a XIX. százf\,dhan feHalált gőz
hajó (óceánjáró), vasút egy csapásra megszüntette. 
A fogyasztás és a termelés' bé~ebeli - viszonylago
san - kiegyensúlyozott rendjében ezutám a világ
háború mélyreható váJtozásOkat oko~oK A termelés 
minden eszközzel az anyagfaló és anyagpazarló há
bonú véreslmzű MoloCh-jának rbérencévé szegődött s 
feladatát kitűnő sikerrel megoldotta. A munk,apadok
tól és gyáraktól elvont 'hadv~seltek, s a háhorÚ'brun 
elpus:ntuIt 12 milliónyi katona ihiá;nyzú munkaerejét 
- a nyers izomerőt - a termelés gépekkel pÓ'tolta. 
A gépek mozgását, a munka sebességét folyton növel
ték, a gépre'lldszereken állandóan javítottak, s a 
mind kevesebb és kevesebb nyer,sanyagot természetes 
és mesterséges póianyagokkal, sőt műa;nyagokkal is 
helyettesítették. A termelést a körülményekihez 
simuIóan átrendezték. és tervszerű ész1szerűséggel 
(racionáli,san) folytattáJk. A háboIlú's tÖlmegtermelés 
nagyban ihozzájárult az ipari termelések egYlformá
sításához, ami a sza'bványos,előírá;sos - azonos mé
retű, minőségű - iparcikk termel és ét jelentette. 
Ilyen szrubványos cikkek : a katonák evőcsészéje, a 
fegyverek (lövedékek), stb. Az egységes katonai irá
nyítás alatt levő háborús termelés a háborús áruel
osztó, piacsza;bályozó, értékesítő központ jaival a ter
melési és a fogyasztási kartelek korszerű kialakítá-
sára iskolapéldákat adott. > 

A világháború után itt állottunk egy nagy teljesít
ményií ipari berendezkedéssel, nagyszerű gépparkkal 
s az áruértékesítés jól kiépített szel'Vezettségével. A 
termelés a legnagyobb teljesítményekre is képes volt, 
míg a fogyasztás kényszerűségből a legszűkösebb és 
a legelemibb szükségleték ki elégí tésére szorítkozoti. 
A háhorús adósságokat nyögő s a háború után csök
kent kereseti leheWséggel rendelkező - továbbá a 
kb. 100 milliónyi munkanélküli - nagy tömegek el
sm'vadt fogyasztóképessége a nagy teljesítményekre 
berendezkedett termelés csődjét idézte elő. A haszon
elvű nagyipar azután a változott körülmények kö
zött mentette, amit menthetett ! A folyton morzsolónó 
háborús hasznokat - legalább részben - igyekezett 
mesterséges eszközökkel fenntartani . 

Az ipal1i termelés önvédelmi berendezkedése: a 
karteL:IDnnek révén az azonos célú v.állalatok össze
fogtak, szövetkeztek. Mesterség.es áruhi,ánrnyal, az 
árak erőszakos tartáJsával, a magas árak kö'ws erővel 
való megvédésével, a minőség ek egységesítés ével, az 
áruk szabványosításával, a termelés és eladás köH
ségeinek apasztásával stb. stb. a termelés és értékesí
tés megzavart rendj éiből kivezető utakat kerestek. 
A legcélszerü,bb és legjobba;n já~ható út : az ipari 
sZaJbv,ányoscí.iás volt. 

2. A szabvány és a 8zab1)ányosítás fogalmi körének 
ismertetése. 

Az ipari termékek gyártásának egyszerűsítése 
H lllinőségének egységesí tése: a szabványosítás. Az 
egyformaságra va,ló törekvés olyan nagyszerű eszköze 
a termelésnek, amely az áru előállítási árát lényege-
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sen ,csökkenti. Ez már nemcsak a termelő, hanem az 
eladó és a fogyasztó szemponijából is lényeges körül
mény ---: s így közérdekű. A Ms Ford-gépkocsik olcsó
sága, s közkedveltsége a sZaJbványos termelés követ
kezménye. A nagy tömegben előállított kis kocsikat 
olcsón lehetett piacra dobni. A szabványos gépalkat
részek bárhol olcsón voltak pótolhaiók, ami értJhe
tővé teszi, hogy miért voltak e gép ecskék oly nép
szerűek és keresettek~ A F01'd-kocsi olcsóságának 
titka az, hogy a nagytömegű gy.ártás a nagymennyi
ségű nyeI'saJnyag olcsóbb beszerzési lehetőségeivel, a 
tömeges gyártás számtalan előnyével, erősen csök
Ikentette az áruegységre eső költséghányadot. A ter
vezgetések, a gyári műszerek és gépek beszerzési 
költségei azonosak akkor is, ha összesen 100 autót 
készítünk egy év alatt, - s akkor is, ha naponta 
12.000 darabot gyártunk. A szabványos autóalkatré
szekből ugyanis Fordnak sikerült már egy ötletes 
szerelő-koronggal - azonos munkaerővel - 12.000 
autót is előállítaJni az eddigi 8000 dDb helyett. 

Az állami beszerzéseket intéző szakemberek is 
látták a szabványosításban rejlő célszerűségi és gaz
dasági előnyöket. A szabvány és a szabványosítás 
gondolatának nagyobbmérvű felkarolása és alkalma
zása mind nagyobb tért kezdett hódítani az állam
háztartás ügyeit jntéző körökben is. Az 1931. évi XXI. 
,t.-c. 23. §-a - taJkarékossági célzatból - már akként 
rendelkezik, hogy az egyes közszállításoknál (mint 
pl. a csendőrség ruházati anyagainak beszerzésénél) 
a szükséghez képest szabványok használtassanak. 

Ez alatt pedig azt kell értenünk, hogya l\f áv., a 
posta, a csendőrség, a honvédség ruha-anyagai mű
szaki ~rtelemben 'egységesittessenek, s cS8Jk szín, ki
dolgozás, szabás, stb.-ben lehet megkülönböztetés, ami 
a szövetek alapminőségére nincs kihatással. Ugyan
annyi gyapjúanyag, fonal kell pl.: az egységes zu b
bony-nadrágposztó gyártásához, bármely közható
ság részére készüljön is az, csak a sZÍn változik 

Az iparügyi miniszter a fentidézett törvény ér
telmében a iársminiszterekkel egyetértőleg - az ér
dekeltségek és közhatóságok ,bevonásával - már Iszá
mos szabványt léptetett életbe, s rendelt el a közi't
letek beszerzéseire nézve. A legelső sza;bvány, ami a 
csendőrségre is kötelező volt, a "szövetszabvány". 
(Érdekes Ifelemlíteni, hogy eszövetszabványt -
európai viszonylatban is - a legelőször nálunk al
kalmazták !) 

Mit értünk általában "szabványok" és "szabvá
nyosítás" alatU E kérdésre megfelelni nem könnyű 
feladatl Dr. Kerékgyártó György miniszteri taná
csos, a szabványok és a szabvámyosítás országos köz
érdekű ügyével foglalkozó Magyar Szabványügyi 
Intézet igazgatója, "A szabványok hazánkiban és kül
földön" címíí. munkájában: a szabványt "megegyezés 
alapján létrejött és írásban lefektetett szokásjognak" 
nevezi. 

A ,sza,bványiigyi intézet célkitűzései szerint -
ahol az országos szabvá:nyok készülnek - a szrub
ványt találóbban nem lehet körülír ni. . A "szabvány" 
~zó erooeiét kutatva, a következő feltevéshez jutot
tam cl. A szrubvány szó valószínűleg a kiszabás fogal-

Ki tudta? 
A monda szerint: amidőn Jézus a Golgotára ment, 

zsidók szidalmazták és bántalmazták és ezért örök bo
lyongásra kárhoztatottak. 

mából származJhat. Amikor a szabó a szövetböl egy 
bizonyos forrn..ának ésméretnek megfelelő darabot ki
rajzol, kiszab, kivág, - szérintem - szabványos 
munkát végez. Amennyiben ugyanis a lIendelő a sa
ját testméretére ugY8inolyan szabású és formájú má
sik ruhát is készíttet a sza;bónál, úgy a szrubónak -
s~ükségképen és elkerülhetetlenül - ugyanúgy kell 
a kirajzolá:st, kiszabást és kivágást eszközölni, miÍ.nt 
az első öltözetnél, ha azt akarja, hogy a másik ruha 
azonos legyen az elsővel. A rendelő és a szabó - a 
termelő és fogyasztó - a ruhakészítésnél kölcsönösen 
megegyeznek a ruhaJkészítés ,szabványára, s meg
állapodnak a ruha mindennemű tulajdonságára (mé
ret, forma, kivitel, anyag stb.) nézve. A katonaJBág
nál azt nevezmetjük szabványosnak, - a szó tág8Jbb 
értelmezésében - ami megfelel az előírásnak. s a 
rendszellesített cikk mintájával a legapróbb részlete
kig is megegyeúk. 

A különféle nemzetek katonasága más és más
fajta ruhát, lábbelit és egyéb cikket használ, IS így 
idegen államokban az ezekre vonatkozó előírások, 
"szabványok" is eltérőek. Abban azonban mindenütt 
megegyező a felfogá:s, hogy a katonaság egyenruhát 
hordjon, hogy élethivatásuk már a külsőségekben is 
kifejezésre jusson. 

A magyar csendőrt Pl. a többek között a jelleg
zetes és szwbványos kakas tollas csendőrkalap külön
bözteti meg nemcsak a polgárságtó,l, hanem a ha
sonló egyenruhát vi,selő fegyveres e'l'Ő többi tagjai
tól is. 

.A21 előírá:sos, se.a;bványos egye;ruruha fogalmán 
lreresztü1 eljutottunk odáig, hogy a szabványos cik
kek valamennyi állam életében nélkülözhetetlene'k s 
hogy a sz,albvány iMIlIlZet'kOOi jeHegű is Lehet. A ka
tonaság fomnruruháját, a polgári zarr~ót, ZlSaJkettei, 
szmoki'1lgiot, fraJdrot, cilindert, ,tb. mint 'I1emwtJk&IÍ 
sZJwbványt foghatjuk fel, hisoon az egyes ruihoorura
bok viselésére (alkalmakra) nézve is államközi meg
csontosodott sooká:sdk - Ill1JeglállaJpodások - állanalk 
:OOnn. 

A !kotta a 'hangok bwodla:lmáJhan, a Braille-üfus 
a vakok kÖ'hött - akik a p8iplirlból ikiOOliellredő dom
boo-zatról ol'ViaJsnalk - IOOIIlIZletJközi szalbvány. Au, or
vosi Vlények I(;receptek) 'latinnye\livű moaJbványos !elő
írásai 87Jeriut Ibál'hdl ell~észítik az <Xl'VossáJgokat. 
A vasúti sín~k (ruyomiáv), a grammdfónlemmek, a 
viUanylám{pa ~oglalatok méretei, a {~SlaJVajook stb. kö~ 
zött ,száJmtalrun világswbvány is Vlam. Az embell.u 
'együttélés ugyamis egyrrn~srautaltsá:~an IgyÖllmrooő 
kö1Jelessé1glváUaláSSail is jár, aminek: szül{J8~gszerű és 
elkerülhetetlen ikövetkezn:nJénye laz, 'hog y az egymáJs
tól e:ltéirő fajú, mi;íveltJségű és gOnldolkozáJSú - s egy
mással ese1Jleg mel'eV élldekellentétJben álló - nem
retek is sokszor ~{ényte!l'1leik egymá:S'hoz a]l1mhlllaz
I]mdn,i, amineU\: legisZjemfb.eötlőblb Ibioonyítéikai: a 1ViJ,á:g-
6w,bványok. Eyen pl.: a v,asúti smk n:yomtávja, 
amely Oroszország kivételével, 1435 mm. A vasúti 
kocsik súly a, egységes fékberendezés, a pálya
test felépítettsége, hidak teherbíróképessége, egy
séges nem0e1JköZÍ vasútforlgalmi swbályok stb. 
A hossz-, .súly- és ürmértéJkek. A hajózási társaságok 
egYlségl8s jelei, a távirdajelelk, a Múrse-jelek, irányiű
'használat, a.m~yek nlÓlikül ne1Il2JetköZi fOTlgalom neon 
lenne JebonyolíthatÓ. A gOllldolatgélpek engede,lmes 
álomlkatonái: a 'betűk (beiűfajtaJsáJgdk: ciceró, b 00'

gisz stb.), írásjelek, a kiszedett s~öveg javítására 
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Amit vissza kell szereznünJc: Ösi kastély a Felvidéken. 

sZIOlgáJló egységes jelzés,elk, a betŰJk 'e]hre:lyezésél1e szOl
gáló ISooI{j11énY'kiék sZlrubv'ányos 8Jla1kjaJi, szledléstübök 
siZlalbvány',a,i, milld a ,golldolatJM~lés aJIDadálYlai'lWlk mi
nél. hiztosalbb elhá1rítását oélOZlZálk. 

A ffimelk Ielgyfomna méI'etei, la s~é:lellmn l8IVős.zalb
vá:llrY'os lyukiasztáJsok s az egysIéigtes kléJpk'apu, vala
mint IrZ eJőirwSQS nlermZJetk'özi Ihanglk,apu .nélkül sem 
a vetítés, sem pedig hangosfi'lm-leadás nem volná
nak lehetségesek. E nemzetközi megállapodások, -
szabványok -- nélkül a filmgyártás sem lenne gaz · 
da.sálg:os. Nalg,y tők:eértékek rrue:nnérneik rvciSZernrdő'be 
akkor, ha egy nagy költséggel előállít ott film egy 
o~száJglhatáron herlültia;NmJa:namsrra l~ kiIJJ'lhoo,
tatva. A filrmivaI' nagy1arlányú ::Ilejlődiétsét s azt ra kJöz,
hasznú errodJményt, aJillit a n!emzleiJk'özi fiWm0serr'ék Tlé
v,én az emberiség eddigelé elért, a filmipar nemzet
közi sZlalhrványa:i IIlJffiik.ü1 még elképz~In!i sem lelhetne. 
A tudományos filimek llem:z:eiJkÖÚ fOl1galrma 8 az, 
ismer'etterjres~tés szélle,s hfuiető'ségei, mind a vilá;g~ 
sZJa:brváJnYQkron ooapsz,an1aJk. A rádió ,adáJs-'vtétel (lhan,g,
SZÓl'ws) tlwén ~enrn:álló nemz:eiJk'ö0i megálHapodásák, 
hullámrhoss'zrOlk, üzemi ' mergl8gyeziétSleik, műsomserék, 
~"özv:etítések szaJbváJn;YaJi, a rg,z,aJbáJlyozotiságon kívül 
is rendkivüli j,elentőségűek. 

A vilámk,OOvélemény Ila.g,yvona,1ú lorm wI ás ánlak, 
kialakításának s a tétovázó közhangulat és köz 
akarat egyformásítására, "szabványosítására" is jó 

eSZlköz: a r,áJdió, miként lazt kü]földri le,ardá'SlOlkalkal
maval - a;z uWblbi években - gYlaiklralhhan hwllihrat
tuk s olvastuk. 

A IsZtaibványdk s'Zlerteágaz6, .s-dkrrétű - s kiJhatá
saihan sZ/IDte kiJszámí1JhatatJloan - tulajdonságMl'l8! s 
nlagy horder'ej:éIr'e" úgy hisZIffill, e,l ég V'olt ,a fenti pél
dák felsol'olás1a. A sI';aJbrváJn,y lénye~ét s a Isza:bv1áJuyo
sítáJst rrrlJllfgát :a fel,soraJkoz:tJatott eJSJelteik, v al,aJmirnt a 
külön rfej,8JZIet allaH táiI1gY'alt ISZM>rváJnyok, tal,án sz'eiIll
léHtető'blhen 'ismertetik maj'd, mintha a fogal()[U sw
'batds mIe~hatar:ozását - ' rés~Jetes köriiliJ1ásoklkal -
ldsérreltem Iv,rurnla vis's:Zlatülm·'ö,zuri. 

3. Szabványok katonai kapcsolatai. 

A sZlaJbváJnydkat .a katona tés a 0sendőr SZJeIIlléve1 
nézve, azt látjuk, hogy a szabványt, .a szabványosat 
elsősor:b'an .a ]{Jatollllligcmdolrr\:{JrZ,ws - moly mind!en~ 

ben az egységes szabályozást és amesszemenő cél
kitű~éSreket is keresi - te:rtmeUe ki. Az ipaJl'i tömelg
teirmelés irán,yítáJsa - bárme,ly álla;mról l'egyen is 
szIÓ - máJr b'é}{Jéhen is rés:zlhem. ' katollaJi irrányítás 
alatt áJIl. A bíéik~haJdseI1~g~\: és állalill(l'endés~,eti ~ie!r
V'eU< ipari srz'ü!kSiégjl~tei ugyanis visronylagosan min
denütt olyan nagy tÖlIllegű~k, hogy a;zok e,lőterem
tése jól m~~fontrut wI'IV'ezgetések, lupr6báláJsdk. s a 
minőségelmek - có1szerüségi és ,grazda'sáJgi okokból 
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való - egységesítése szabványosítás nélkül el sem 
iklép~ető. 

A háhOI'!Ú:S előg'ondoskOldá;s,olmáil rp~idJlJg, mégi in
kálblb [köriiltekirrtőhb illiódJOO1 ~~rel1 e~jáJrn.iok az, alm'a 
meté~es 'fe1ső:blb V1ezetés Ifellellős iSlZiakelmlb\:)'l'e:inek. 
Ötletszerűen 'IlI8ilIl. J.ehet egy -hadsereg V1allian:ncly 
cil&ét l'Iendszi8l'1esibeni, gyálrtami és lciJadaimi, meri 
a n/lJgytömelgű gyáJl.'iásnál a legikiselblb - és a lelg
jlelentélktelellJelblbn.lek ,lát,srzó - ldVláIl!8áJglDJaJk: ~s igen, 
nagy lanyalg:i lkiJhatáJsla lelhet, sőt a 'belLföldi gy~rtás 
is lesetleg nehézségekbe ü tközihet irplaJrii Ibere'lldezk\:)
dés, hazai nY'ffi'sanya.g ihiánY'a milllltt. Sok és hosszú 
Vmwwgetés, mŰSiZa1ci tapasztaJat, ,éU.esJátáJs" eille[l,
őrizés szü~{]Sléges, [h'Oigy az ös'srz~s iilletékes ténJy1ezők az 
első IszllllblványiQs illiliaJtadamabot - amely;e1ta Igy;akorr
Lati kipróibálás is ,ilmaZlOlt - jÓlváluatgyjan:/lJk. Német
országban saját állami gyártelepek: pl. szövet
gyámk, IIlJwgy katonai sza.kérrtőblizottság ~J.d~ tarló 
álLam dó je[,emlé<tlé'bren készítik el HZ;!; 'az újfajta SZÖIVIe

tet,3Jilliely l'Iendszell'esüés'l'8 loorüL A'ZJ áru g,azd~8á
goslság:ának 'áJl1elem~élslétre :s laz ár ellenőrzésére olYaiIl 
gyakorlati tapasztalat áll ott rendelkezésre, mire a 
minta e'LkJászüJ, hűlgy azt utólag sellllIIliképpen sem 
lehet ,me~gswrewi. Az ipar ug"'yla[).isa nelki kedvező 
cikkelk ,oo'lldszerlelsítlés:e '8'lőtt a illilÍ.n1Ja.cikkeke,t igyek
szik fkedv,ez,ő heáJlításfbran melgismelrtetnJi SI a hátrá
nyok - IWJ lainy;a.gli 'llelhézlségl8fk - ,aJk!km bukkannwk 
ellő, amIi~or a a:ragyszabású IkötelességiVIállalá:soktól a 
soorződő ki'llcsiár már nem tud sUl;b~dul'lli. 

A katom1Jság és a SZlaihván;y ~gymásh{)q, 'V,aló vi-
82jOO1yát LS 'a katonai szaJhványolk jelentőségét !legjob
ban megértjük, ha egy egyszerű fegyverre-, vagy gép
fugyver~e 'gondolunk Eze~mtszámtaLan apró alkat
részből úgy kell összeáUítaniok a gyártókna,k, hogy 
a:zJok lIooivés Iköltségle,t, IgyOIrS mUllkát, de runnál na
gyobb 'pontOlsls,áglOt jelen,ts'ooek. Hae:g-yes aLlkatrlészelk 
a tömeggyártás mellett is nem készülnének jóelőre, 
POlIltJOS, sz~blVányos méTie-t'lJ.en, miIY'em szdlltJe leküzd': 
hetetlen 'llIelhié~séget jlelelu,tene az egyes allmtrlészeik 
össZleiUesztésle, visSZlaszerelés'e s a hibás alkatrlész<eik 
ik!é,sőlbbli utánrpótlása: A :fegyver plantos működéséről 
bes:zJél1hetün!k-e '/lJ1{:lmr, ha a:z egyes allkatmész<eket 
dUJlWla kJézimull1rr~áVla1, utánlll:ves:zellréss811 ták,(jlnák ö,ssze~ 

A Igyártási 'egye'lllőtlenlSéig~k miatt, - ame,lyek 
a szaglOr'Ú sZlaoványos előíTások meihlett is ~is száz'a-
1élkham 'n!éha eJMOIIidulihatn/lJk - ha a fegY;Vler cs'ölVe 
sZŰJkeblb, aJva:gy lb ŐV1e1blb , tová:bibá, lhJa ,a lÖlVedélk mé
rete 'is ,eltérő,a lövési pró'báJk <Weldmén;yei i,s szóró
cláJsokat mutathatIlJaik. (A s,z,itk cső elsetleg mleg is r~
pedhet, ha pedig bő a cső a lövedék kezdősebessé
g<ét nem lelhet elérni.) 

A sZaJbvánY'dk pon,tos betrurt'áJsá:nak feltétlen 
szükségességét a fenti példák eléggé igazolják. 
A s:zJablványositOitt gyártás ,ell:1en,őnz,ésle is fon:tos, ami 
a. fegY1V1ere~rnél úgy t örténik, hogy la sOirozlatüs gyár
tás révén nagy tömegben előállított alkatrészek ki
válogatott darabjaiból kell a kémpróba alá kerülő 
f18'gyverrt az átV'evő bizottság jeLenlétében. öss2leáHí
tani. (A szabványos alkatrészek pontosságát az Ú. n. 
"ll{)oojJberek", "meste11mérők" s'e,gítségffirel állill1pítják 
meg s el1e'llőrrzik gyártás ~~öziben is.) 

Katonai szempontból rendkívül fontosak a vas
úti sínek és kocsjk szabványai is. Gondoljunk csak 
egy mozgósításra, amikor a kocsiparkot az ország
hat<\rokoll túl is használják. 

A község története. 
(Pályázat.) 

Régi épületek, emlékművek, szobrok mellett em · 
berek járnak évszámra anélkül, hogy egyszer is 
eszükbejutna: mit jelent ez, vagy a,z a rom, emlék
mű? Aztán a történelmet is megtanuljuk a könyvek-

. ből, de hogy a falunk története hol és hogJ/an kap
csolódik be abba, am'Ít a könyvben olvasunk, az me
gint nagyon kevés embernek jut eszébe. Pedig illik 
és hasznos, hogy ismerjük annak a helynek a törté
nelmét, ahol élünk. 

Erre hirdetünk most pályázatot. Sok község tör
ténetére nem találunk íTott adatokat, de a szájha
gyomány sokat megmentett a multból. Érdemes eze
ket is meghallgatni és összegyü,jteni. A pályázat ban 
ezek az adatok is felhasználhatók s ha érdekesebb 
adatokat találunk, azokat el fogjuk juttatni oda, ahol 
hasznát vehetik. 

Csak a csendőrlegénység köréből fogadunk el 
pályázatot. A legjobb munkát fényképezőgéppel ju· 
talmazzuk. Hatá.ridő: október 1., az ered~ményt a no
vember l·i s'Zámunkban fogjuk közölni. 

Mótoros gépek szabványai, a gyors alkatrész
cseTek s az utánpó>tlá<s lb,i:ZltosítruSIa - ,szlab~á:nY'Os. da
rabok révén - rendkívüli jelentőségűek. Gondol
jlllllk csta1l{ aTQ"ll, hogya mót'Üll\OS a'I'/lJkuilatok: gép<eineJk, 
va13JlilllÍ.nt a l'ieipülőg,érpek 1SI,?:labIVányos laLkatrészeinelk 
gyOl1S utánrpótJásá'llaik ,nehélZlsé'g'eli mily áthid/lJlJhatat
lan lakadályokat jeil'ente!lllétnek adott ese'teklbe!ll. Az, 
elgyszeru elvőesléslZle milyen rfOllitű<S elslZlkölZ, ha aJ1!llak 
gyaJk:orlati la;LkaJmamásÍl.t tekintjülk 8 m@y bajt je
lentJhetnle ruz II látsZlól:rug jelentéktelen, de slZázefZeil'lI"el 
me~SWIl'OZVla máJr nlalg'Y'OIIl i<s n.agyrra nőtt hiba, ha a 
f,e:dő méllete rnem Violina PO'lltOlS 18 [l; Cisésvóve!l Vialó 
egymáSlbaiHeszlkediés n~[[ll voln.a tökéletes. Ha la n yeT
gelk IsmblVány'OlS dama:bjaitól eltérőleg a nyergek V1as
kápáin tö:brb mm-<es eH;iéll~é8 l~~, a lovllJg:Iás s a ló
runyaJg kímé'lése solk ihátr.á:nyt SIZIeTIlwdne, 3JIillIÍ. méig az 
egfészlsé:g,es éls éTItékJes ~óáH()(ITlány melgibete'gedés1éil'!e is 
v8:ZJetlhetne. ASziaJbványoik je'lentőISlélg)é;re, a kuto'lla
vonatkozlású példák 'eZil'lelit leooltnJe mélg fe,lsorrukolZ,
iJathaiJnUlDJk, bár nYlilrvánNlaló így is mindannyiunik 
előtt, ihOlgy la ,szaibVlállly:o!kat a ,katon8!sá:g :s a ma;g!a
sabb ve~etés nélkülöz.heti a le,gkeN'ésibbé. 

4. Magyar Szab'l2ányügyi Intézet és a csendőrség 
együttműködése. 

A 0soodő'l'lSég ugYa:llJúgy, mint ~ honlVléc1Slég, nem 
lehet meg szabványok nélkül. A szabványok alkotil
sámál - a tölblbi ]{özlhat6ság IJ1lJelilett - teI'lIl1észeteselll 
ca cSlendőrség kéipvliselőlÍ. is ;I1éIS,zlt'V€ISlZlI1ielk. A.z, LÍprur'Í 
ciklkek szMlítás'wval k,ap'Cs'dlatos - közlszáJJításdlroá:l 
kötelezőleg előírt -- országos szahványok elkészíté
séDlél IblizoiJtsá,gi tag,okk1én.t a m. Ikir. cSlendőTSiégIÍ ['~l
s~erelé,si /lJnyla,glrlaktáll' p,a l'ian:csnlOÍk,sáJg sz,akértő kö
:zJegei jlelllelJlln'eIk melg. 

Az oll's~ágos szaJbványoa~ (rövi,dell1 MOSz" maly 
"magj'ar országos szahvány"-t jel1ent) ,az ipariigyi 
mini ,s ztEn' alá tartozó: Magyar Szahványügyi lIltp
z,e,tben (Buda,peslt, L, Mészáros-utca 19) készülnek. 
A sza,bvány olymódon létesül, hogy azt mindenek· 
~lőtt vall'rume'ly kÖZlhatósá)g., 'érdek,elt,Sl~, V'/lJgy szlak-
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eg,yesriile,t ~özlécr;dekből kJéTfi. Pl. a cselnldőrslég kléri -
miillt alhogy koodemény,ez;te is - a.z Ol'lS~IOS Ibőr
sZiallJVlányolk megJailikotáisát és !kö,teiliező ,eIlrenidJellését a 

Ihra~mi koos,z[ulJlí táisoiknáJ. A sZlalbiváJnyügyi .jn,tézle,t ,el
uÍlrá'lta ra loortdést ,albIból a sZle!lllJp'onrtb61, Ihogy rjJ1letlé-
11ms helYll'ől jött-e, ddős'zt8íI'Ű -Ie ,sItib. s a munilmJfu~érteflli 
e,Jiá11ást mlelgJilldította. Az inVé,zlet a kOOhatóságok és 
érdetk,eltslÍlglelk lbeJVl()lnáis~v:aJ. iSZlakJbizüttsá:got létesHe,tt 
az eljá:vá8 llefulyrl;atásáiru: a 'bőr-lsz,albiv'án,yteIl1V1eilOOt e:l
II{lészí tésére. 

A tervezete,t egy sZ(ÍJkebbkörű szakbizottság zárt 
üléseimen ,t.{t,rgyalj,a, ,a,illIÜllynek tagjai között ott volt 
a csenidő:vsl~gli 'fel1sze:relési anYl3<g;:rwktáJr 'ParaJl'LClSillok
sáJg lk:épv~S1ellője ils. A táingy'a[ráis fo~yt:at618Jg;osan néha 
hónapokig, sőt IÍlv'elkiJg is altar,that, ID'wt a tervez,ete
ket újra, meg újm át lk:ellI dollg'Ozni az eseti'egeg; kí
vánsrágdk szeirant. A már 'l\Jés~ smbváJny,vel]we~eterrmt 
az ö,sszes k,öZlhatóS'ág~k me'gkapják iS a terve,ze1:et 
most már lllyi'1vámos ü'léselll ~táiI'lgylaljrálk:, mely utám 
azt larZ ÖlS'szle'smn'isrZrtélI"i'U!lIl{)[c, rszlakintlézméiny;e[c, ér
aekelt,ségek IStib. melgU{/rup,jláJk. M\llgá:ltJrapítrott határ
időn Ibelül azeset'legl8lS ésZl1"eIV'érteJlle'lrot file'g lelhet m~g 
iJelnlJIi, amelyek :.oo'lett a Mrug'YlffiI' Szwhv:ányűglyti Inté· 
zret elnölci Itam:ácsa dÖillt. A Sizükségles módosHások 
utáln az OO'ISwgos ISza'brv.álIlY [étredön, m18'lynrek a kö/Z,
száhlításoknál lOOllldő k:öve!Jleoo lailkla!lmae;ás:á1I'ia llézrve 
az 1931:XXI. t.-c. 23. §. ,aLapján 8JZ, dplall'Ülgyl minisz
ter linJtéz[{edik. A Ucülőill:~éle rszab:válllyolk rszámjlerlz,ést 
kaJP'Ilwk, pl.: MOSz 100. "Kö(l.s~á:llítási 8:ZiöVletek át
vétele." MOSz 101. "Közszállításoknál alkalmawtt 
t.extil-technológ.iai vizsgálatOtk" . 

Az ragyes :sZJablV'á'IlY'dk 'első ,lapjának ,aJlISó hal:sa:r
káJbaln jelzés van, 'PL: "KÖZISZállí táso'kiban ik!ö:teileZŐ'Vé 
tJéve 1922/1934. K. M. l'IeIIl!de[e,trte1." A tecl."vezetolJ\Jhem 
Ug'y1a1ll8Z8ill a hel yl8lll lalz éSlzlr'elv:éiJellek Iblekü~désélll.elk: 
határidejét oliVwslh:atjuik. A ISIZ,aJbrv:ániYtervezlet fellső 
blalsalJ.'lkáb'an "S~abváJny1JEl1'Vezm. J 'óv:áha,gyáJsr előtt 

. mócliosulJlhlat" figYlelmelZtető áJJl. Né:h:a 'ezt is olvaslhart
juk ugyanr8'Zlen ,a ,lrolY'8Ill: "SziabványooI'lViOOet, min,
dierillri s,aját ileIlelősséig'lÍll1e laIaCiallmalZ!hatjla." A cs'endőr
ségi rjje1sze'l181él81iaJn'Yagil1a'ktál' par8lnc\'IDIolk:sáJg 1"ll'hra
tári sZla'kmalbeN műszaki ,81:nollglálathwn képzett svaJk
értő k'öz:egle!irtl!eIlc iköz:reműilcödlé~ meiHetÍt jtöttek létre 
a következő országos szahványok, és pedig a szövet
sro'bvány;oIk I(MOSz 100, 101, 107), lellSlZiaJwáJny (MOSz 
198.), pamutszabvány (MOSzr 199.), a ruháZrat ellcészí
iélslélnek sZ81bványJll (MOSZr 28.), takarószabvány (MOSz 
89.), Srzől1szaJbvány I(MOSz 90.) s,tb. A 0s18!wdőrslélgji &11-
szJel1eliési .aIll'Y8IgII'aJktár p'81Tlanrcsuoks.ág, kelZ,deményeZié
sérc az ors.zágos bőrszabványok, valamint 11 már kö
te1817Jő IOl1Sl~áJglos sZlölvet,szalb1várryok klö!zléQ'clJelkű módo
sítása - merlyet sr.mntén a CS'elndő1'slégi flellISzl8il'elési 
,am.ylwglraJlctár paraillosl1lolcsáJg inldí,tott 'lllelg - tárlglY'a
lá:s és e]folgladás alatt .álll:wnwk. A C>Slenldő11'sré!gllllél has,z
nálat'ba;n van máJr ,a rprupilross.zalb~á;ny ]s (MOSz 
19, 20, 22.) és a plrup:Íl'llagYIsáJglok és eZlek allmlllllazá
smra vonatJmzó szalbváJny·ok (MOSz 16, 17.). 

(Folytat juk.) 

Hajdanában az ezredtulajdonost illette az örökösök vagy 
végrendelet nélkül elhalt tisztek egész hagyatéka. Ha örökö· 
sök voltak, vagy a tiszt végrendelkezett, akkor a hagyaték
ból vagy eg'y lovat választhatott az ezredtulajdonos, vagy 
100 aranyat kapott. 

Egy Internált emlékiratai. 
írta: ROVÁS ROVó. 
(Befejező közlemény.) 

Már besötétedett, mikor elváltunk és megindultunk 
a tábor felé. A váradi ember mondta, hogy ezek a 
derék emberek az itteni kommunisták vezérei, már 
puskáik is vannak p,s alkalom esetén erősen számí
tanak ránk. Majd az őrrel összefogódzkodva óbé
gatni kezdtünk, s így mentünk végig az utcán. Egy 
rendőr, akivel összetalálkoztunk, ellenségesen lépett 
fel velünk szem ben, de a váradi leszerelte, olyan
képen, hogy az egyik korcsmaajtóból a csudánkra. 
kiállott korcsmárost magához intette. s a következ() 
szózatot intézte hozzá: 

- Itt van tíz leu. Ennek a becsületes rendőr
tlek adjon enni, inni, mindaddig, míg ebből tart! 

Késő volt, mire bevánszorogtunk a ,táborba. Az 
őr, aki a kapuban állott, egyenesen a fogdába akart 
bennünket kísérni, tíz len átvétele után azonban 
mást gondolt és békén mentünk ki-ki a helyére. 

Másnap la bennünket kísérő őrt a kácsorbóllát
tam kipislogni. Kerestek minket is, akik vele vo]· 
funk, mert az őr részeg volt és botrányt csinált. 
nem hagyta aludni a baj társait, a vacsoraadag pu
liszkáját a falhoz csapta, a cserépkorsóba belerú
gott, a szegletben csomóba rakott cseréptányérokra 
l'ángrott és azokat apróra taposta, miért is a többi 
oláh puskaaggyal leverte és megkötözte, bevittél, 
az irodába, ahol a parancsnok azonnal ítélkezett: 
belökette a szerencsétlen flótást azon részegen az 
egyik kácS orba. 

Miután nevünket senki sem jegyezte fel, az őr 
pedig, aki felismert volna bennünket, akácsorban 
volt, ezenkívül a váradi tíz leuval az őrmester út
ján az ügy fontosságát la minimumra csökkentette, 
soha nem derül t ki, kik vettek részt a szép expe
dícióban. 

Tolmácsnak azután is jártak ki még a tábor
ból, de én soha tö'bbé nem kívánkozt8jm. A váradi 
ember is csak ritkán ment, mert mindig a kács or előtt 
kellett elmennie és ez rossz hatással volt a kedé
lyére. A később mentekkel, ahogy elbeszélték, majd
nem hajszálra az történt, ami mivelünk. 

VII. 
A műkedvelő előadás. 

A Seidemann-táborban egyébként meglehetős en 
unalmasan teltek a napok, mert senki nem törődött 
velünk. Mint altiszteket, munkára nem vittek ben
nünket, így állandóan otthon ültünk, egyébként te
hettünk, amit akartunk. A németek azzal szórakoz· 
tak, hogy zenekart alaldtottak szájharrnonikásokból. 
A hivratásos altisziek - talán szerrénységből, mert 
volt közöttük legalább öt-hat, kinek arany vitézségi 
érme volt, vadászkalandokat beszéltek el egymás
nak. Mi csendőrök, mint valami elátkozottak, áHau
dóan egy utála.tos vitát hallgattunk, melyet két baj
társunk folytatott. Arról volt szó, hogy az egyik kövér 
őrmester, mint gazdálkodásvezető, ősszel a disznó
tököket megmeszeltette a szakácsnéval, berakatta a 
pincébe és a másik szerencsétlen flótást tökkáposz
tával teleltette ki. Hozzá ez, alacsonyabb rendfoko
zatú lévén, a véleményé:t sem mondhatta meg neki 
kedvére, hanem ette a tököt búsan, egész míg a ta
vasz felé az utolja el nem rothadt. Közben a, tök-
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evőből vizsgázott őrmester lett s a sors mindkettőből 
olyan gúnyt űzött, hogy internált lett a románoknál. 
A tökevő most élt az alkalommal és ahol csak te
hette, keserítette az életét a másiknak a tökkáposzta 
miatt. Ha például, mint többnyire, az ebéd csak egy 
kis melegvíz volt, amiben csak szemfényvesztésnek 
lézengett néhány darab krumpl'i, s pár szelet pacal
darab, s e miatt az egyik kövér emberi mivoltában 
magát lealacsonyítva érezte, a másik kövér mindjárt 
megszólalt: 

- Az olyan ember, aki nem szégyelte, hogy a 
saját bajtársát disznótökkel teleltesse, ne szóljon 
semmit. Ez oláh, mégis van annyi embersége, hogy 
nem főz tököt. Ha rajtam állana, én tökkel nyaral
tatnálak ki, mint ahogy te engem, szerencsétlen YC'
zényeltet tökkel teleltettél. Erre aztán megindult a~ 
általános vita. A százhetvan csendőr közül hozászó 
lc,tt mindenki, mintha ennél fontosabb dolog nem is 
lett volna a világon. Egy hét mulva már ölni szeret
tem volna, mikor a tökkáposzta-vitát reggel hajszál
pontosan megkezdték. A táborparancsnoknak is be · 
fútta valaki, hogyacsendőrök között valami llag~' 
vita van, nyilván rosszban törik ru fejüket. Kémet 
szervezett be tehát, aki nómetnek tctette magát és 
mintha semmit scm értett volna, végighallgatta a 
vitát, amit a két kövér őrmester a mindég hozzájuk 
esatlakozókkal villogó szemekkel, egymást becsmó
relve folytatott. A németeket is érdekeini kezdte, hogy 
mi az ördögöiIl vitatkozik az a sok csendőr, s még jó, 
hogy aki meg tudta volna is nekik mono ani, S7lC

gyenletében nem tette. A hódmewvásárhelyi és kún
h.alasi csendörök pedig egyre citeráztak és szívreható 
nótákat énekeltek hozzá . . 

Végre valakinek az az ötlete támadt, hogy mű
kedvelő előadást kellene tartani és ott adja elő 
mindenki azt, amit éppen tud. Bárki, bármivel elö
állhat, lássuk, mit tudunk. Az előadás a következő 
vasárnap délutánra lett kiti"ízve az egyik\ nagyobb 
teremben, amelynek a padlója cement volt és körös
l~öriH háromszorosan futott benne a deszkapriccs. A 
deszkapriccsnek millden porcikája üres kellett, bogy 
legyen belül, mert ha valaki ráfeküdt, azonnal a 
poloskák milliárdjai bújtak ki belőle, megrohanták 
a szerencsétlent és szívták a · vérét. Az eI'őadást meg 
is tartottuk és aki ott volt, nem felejti el, amíg csak 
él. Jelenvolt az egész tábor. A közönség a priccsekre 
húzódott fel. . 

Legelőször Cg~T hódmezővásárhelyi őrmester 
játszotta el citerán a "Korcsmárosné, csaplárosné, 
de hamis a kutyája" cíiJllŰ népdalt. Nagyon tetszett, 
tehát megtapsoltuk és megujráztuk. Azután három 
német produkálta magát szájharmónikán. Megtap-

. soltuk. Majd egy fiatal csendőr állott fel, aki költői 
hajlamokat érzett magában és elszavalta kissé 
hosszú, de nem halhatatlan versét. Nem valami 
:lagy hatást ért el. Most egy hivatásos altiszt ál · 
lott fel, aki rövid beszédben rámutatott arra, hogy 
az utána következők közt lehetnek olyanok is, akik 
drámai jeleneteket vagy bohózatokat akarnak elő
adni. Minekutána pedig ő úgy látja, hogyamélyell 
tisztelt közönség körében lehetnek olyanok is, akik 
nCiJll tudják az operettet az operától megkülönböz
tetni, ezt ő szemléltetőleg mindjárt meg fogja ma
gyarázni. Ezzel olyan pózba vágva magát, mint egy 
adótisztviselő, s megfelelő előkelő arcjáték kísére
tében megszólította önönmagát: 

- Adja ide kérem a kostökömet! - Azután 
szembe fordulva önönmagával, felelt: 

- Tessék, kérem! - Ez a színmű! - jelentette 
ki. Ezután egy meszelőnyél-darabra támaszkodva 
így szólt képzelt társához, közben úgy tett, mintha . 
a bajúszát pedergette volna, bár nem volt neki, s 
pipáját balkézbe fogva, sercintve köpött: 

- Adja ide kielmed a kostökömet! - Ezután 
szembefordulva a helyével, felelt: 

- Ehol-e! Fogja kielmed! - Ez a népszínmű! 
- Taps. Miután apró tánclépésekben ide-oda ug-
rált, a karjait kitárta, kacsintgatott, mosolygott, 
majd a lábujjhegyén forogva énekelt: 

- Add ide babám a! Add ide babám a! pántli
kás kostököm! Csuhajla! - S csípőre tett kézzel 
Aléugorva saját ;magának, mint a rátartós lányok, 
megriszálta magát, s vékony hangon énekelt fele
letet magának, közben úgy ki-kirúg ta maga alól 
jobbra-balra a lábát, hogy istenkísértés volt a köze
lében állni: 

- Itt van babám, a pántlikás kostökö.d! Ihajla! 
Buhajla! Csuhajla! - S magát meghajtván, ma
g-yarázott: 

- Ez az operett! - 'rapsfergeteg, mindenki 
kipirult arccal kacag. Hősünk pedig fejedelmi tar
tüst vesz fel, vállára egy pokrócdarabot terít, kar
jnit a padlás felé nYlljtva oroszlános hangon bőgni 
kezd: 

- A-a-aad! A-a-a-aad! A-a-a-aad i-i-de-ee a 
kostökömet! - S mindjárt felelt is magának: 

- Te-e-eessék! Tee-e-e-essék! - A hatás óriási 
Yolt. Mindenki tapsolt és a nevetéstől fuldokolt, 
hogy alig értettük a müvész magyarázó szavait: 

- Ez az opera! Ezután arca apagyilkos 
grimaszt vett fel, a meszelőnyél-darabot mint éles 
kardot magasba emelte, s miközben a meszelőnyél
darabbal mint kérlelhetetlen Igazság lesujtott vélt 
ellenfelére, olyan hangon, ami valami baromi gyil
kos indulatot hatványozott módon volt képes ki- · 
f6jezni, tátott szájjal kiáltott: 

- I,de a kostökömet! Nyomorult bitang! 
S villámgy rsan felvéve ellenfele szerep ét, torKon
ragadta a saját helyét, s azt a földre tepervc, 
balkézzel fojtogatta, jobbal pedig mintha kést 
döfött volna bele s ahányszor döfött, annyiszor 
ordított vérbenforgó szemekkel: 

- Nesze! Nesze! Nesze a kostök! - Azutáu 
nlintha iIDegszúrták volna a szívéhez kapott, lero
gyott és a haldoklót habzó szájjal utánozva hör· 
gött: 

- Óh drága, egyetlen kostököm! Ezután 
mcgvonaglott, a szeme felakadt és elnyúlt. Arra, 
hogy a hatást leírjam, nem is vállalkozom. Min
denki elkékült arccal kapkodott a levegő után, 
tapsolt, dübörgött, ordított. Hősünk pedig kivárva, 
míg az őrjöngés eléri a csúcspontját, talpra ugrott 
s mint a nagy színészek szokták, meghajtotta 
magát, kegyesen mosolygott jobbra-balra és szóit: 

- Ez a dráma! - És nem hazudott! Mert ebben 
a pillanatban, mintegy végszóra, az őrségről húsz 
román cudarul káromkodva berontott a műke.dvelő 
~úrsaság közé és a müvészet barátait puskatussal 
ütlegelte. A parancsnok pedig az ajtóban állva 
vadította őket: 

- Prin gye moj! Pringye moj! - Tudniillik, 
hogy fogják meg. A műkedvelő közönség azonban 
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a puskatus ázás t nem tűrte, hanem a puskákat az 
oláhok kezében megfogva, kérdezték, hogy kit kell 
megfogni. Kitűnt, hogy azt, aki a másikat megölte, s 
azt is adjuk elő, akit megöltek. Altalános röhögés, 
a parancsnok toporzékol. A dolognak nem jó vége 
is lehetett. Ezért Nika törzsőrmester levett kalap
pal a parancsnok elé lépett, azt "zsuponye" és 
"mariászá" címekkel traktálva felvilágosította. A pa
rancsnok erre az oláhokat kiparancsolta és sora
kozót rendelt, s miután arra a felhívásra, hogy kit 
öltek meg, nem jelentkezett senki, sem vértócsát 
nem talált, megnyugodott. Kijelentette azonban, 
bog~T fegyelme~etlenek vagyunk és ezért díszmene
tet rendelt. Elől mentek a németek fapapucsban, 
utáuuk az altisztek, csendőrök, végül a többiek. 
Ezután a parancsnok az őrség közt néhány pofont 
kiosztott, s a vele jött hölgyet karonfogva, cl · 
távozott. 

A magyarázata ennek az volt, hogy az utcán 
járókelők meghallották az alkalmi művész nagy 
kiabálását, hörgés ét és a nagy lármát s megállapí
tották, hogya foglyok fellázadtak és ölik egymást. 
A táborparancsnok éppen akkor ment a táborba, 
karján egy nőszeméllyel, akinek a kalapján sok vi
rág és az arcán sok f·esték volt. A bámészkodól{ 
lélekszakadva ujságolták, hogy a foglyok az egyik 
mosóházban gombolyagban gyilkolják egymást. A 
parancsnok meg akarván mutatni hölgyének, mirc 
képes az igazi román, mint valami sarjú Napoleon. 
aláIiIDírozta az őrséget, akácsorokból kirugta a 
benne hervadókat és pisztolyt ragadva, húsz oláht 
SZUl'onyszegezve nekihajtott a kacagástól félájult 
mükedvelőknek. Meg kell adni, hOgy megvolt ben
nük a nemjó akarat és ha történetesen nem csend
őrökkel és továbbszolgáló altisztekkel állanak 
szemben, el is lazsnakolták volna a társaságot. 

Még csak annyit, hogy a műkedvelő előadások 
tartását a parancsnok egyszersmindenkorra betil
totta. 

VIII. 
A rapp ort. 

A bukaresti Seidemann-táborb61 1919 októberé
ben a csendőröket és hivatásos altiszteket Barca
rozsnyóra szállították át és ott a huszárlaktanyát 
rendezték be fogolytábórnak. A táborparancsnok 
cgy öreg őrnagy volt, aki mellé egy fiatal főhad
nagy volt beosztva. A két tiszt nem volt rosszindu
latú ember és nem is sokat törődött velünk. Az 
egész október, november hónap esemény nélkül, 
egyhangúan telt el. Olvastuk a Brassói Lapokat és 
lestük a magyarországi híreket. Mikor pedig bizo·
nyossá vált, hogy Magyarországon már nincs kom
munizmus, mindenki szökési terveken törte a fejét. 

Egy V. nevü törzsőrmester szökött meg leg
előbb B1'assóból, midőn a tábor kocsijával ott volt 
az oláh katonákkal élelemért. Ez nemsokára levelet 
küldött s megerősítette. hogy Magyarországoll 
szükség van ránk. 

Egyik estén az irodában ültünk Nika törzs
őrmestel'rel, mikor az őrség tagjai közül egy kis 
káplár lépett be hozzánk, akit még onnan ismer
tem, mikor a küküllővári örsön szolgáltam. Nika 
ugyanis a tábor tolmácsa lett, míg engem kisegítő 
irnoknak osztottak be a számvivő altiszt mellé. A 
kis káplár olyan pé1dálódzást tett, hogy szívesen 
megnősülne már, de valami pénze hiányzik még és 

tenne is annak szívességet, aki módot nyujtana 
neki arra, hogy pénzt keressen. A beszélgetés vége 
az lett, hogy ötven leu ellenében hajlandó felelős
séggel megszöktetni bárkit. Mikor, mint napos, ő 
fog állani a kapuban éjjel, a szöImi akarót kiv·ezeti 
a táborból, ott várni fogja a leendő apósa, az pedig 
kerülő utakon elvezeti a brassói állomáshoz s ha 
kell, ruhát is fog neki szerezni jutányos áron. Más
nap éjjel már két csendőr megszökött. Ezek szökése 
után különféle utakon érkeztek az ötven leuk a 
táborba és 3-4 csendőrrel mindennap kevesebb 
volt. 

Nekem a kötelességem közé tartozott délelőtt 
10 órakor, mikor valamelyik tiszt bejött a táborba, 
a foglyok névsorát felolvasni. Akinek a nevét 01-
vastam, az jelent kiáltott és átment a másik oldalra. 
JIa senki nem hiányzott, akkor a parancsnok, anél
kül, hogy szám szerint is megolvastatta volna az 
embereket, elrendelte a szétoszlást. Mivel aszöké· 
spk egyik értelmi szerzője én voltam, a névsorban 
azok neve mellé, akik már megszöktek, ceruzával 
kis jelet tettem és az olvasáskor a megjegyezett ne
veket kihagy tam. Nika, én és még hárman a kará
csonyi ünnepek előtt akartunk szÖJmi. Nagyon 
megkönnyítette a szökéseket, hogy az egyik nagy 
könyvben az irodában egy csomó szabadulási blan
kettát találtam, amit az őrnagy, hogy a főhadnagy 
az iigyeket az ő távollétében is intézhesse, előr,'. 
aláírt s a tábor bélyegzőjével is könnyen el tudtam 
azokat látni, így csak a neveket kellett beleírni. 
Már kb. 20-25 csendőr és hivatásos altiszt szökött 
mrg s a kal'licsony erősen közeledett, de a kis káp
lár .ekkortájban sehogy sem került kapuügyelcti 
szolgálatba. A karácsony előtti napon pe.dig a fő
hadnagy, nyilván, hogy az ünnepünket eh'ontsa, 
fürdést rendelt el és Brassóba kellett bemenni a ka
tonai fürdőbe . Kora reggel volt az indulás. A név
sort én olvastam fel a kapuban, míg az egyik Ö~· 
lámpát tartott. Az e)Il.berek egyenként mentek ki 
a kapu alatt, kint pedig az őrök közrefogták őket. 
Az őrmester, aki alattomos, rosszindultú oláh volt, 
saját szemével ellenőrizte, hogy akinek a nevét ol
vasom, az valóban je1entkezzen és ki is menjen. Ki 
is ment az, jelentkezett is mind, mégis este, mikor 
hazajöttek, az útközben újonnan megszökött négy 
csendőrrel együtt pontosan 32 ember hiányzott. 
mert nappal a nevek mellől a jegyeket leradíroz
tam s a visszaérkezésnél olyan lelkiismeretességgel 
olvastaiID a névsort, mint még soha. Mikor a nagy 
hiány kitűnt, a boldogtalan oláh csak kékült. zöl
dült, hápogott. Végre is egy embert elküldött az őr
nagyhoz, jelenteni, mi történt. 

Negyedóra mulva benn volt az őrnagy a főhad
naggyal együtt és rendelkezett: 

- Hápport! - Mire az őrmester összeszedte és 
az irodában összeállította mindazokat, akik az in
ternáltakat a fürdőbe és vissza kísérték. Most gyors 
hadaró beszédek következtek, amikből nem értettem 
semmit. A főhadnagy pofonokkal hangsúlyozta és 
tette érthetőbbé az őrök részére a mondanivalóját, 
de néhányat rúgott is. Az érdekelt félnek ilyenkor 
meg kellett éljeneznie a főhadnagyot. Végre is az 
őrnagy megúnta a sok lapatyolást és befejeztf' v. 
yizsgálatot s szólt az őrmesternek: 

- Dé un bosztán! (Adj egy botot!) - Az őr
mester valószír,üleg már i~erte az ilyen rappor
tokhoz szükséges dolgokat, mert egy hatalmas bo' 
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tot hozott be az előszobából s azt is tudhatta előre, 
hogy ő is el lesz vele kenve, mert a bot könnyú, 
száraz füzfából volt. Az őrnagy megillegteUe a ke
zében és miután meggyőződött róla, hogy jó ütés 
(.sik vele, nekiesett az őrmesternek és pogányul el
döngette vele. Az pedig minden ütés után szetre
jászkát kiáltott. Mikor az őrnagy a püfölésbe ki 
fáradt, a botot udvariasan átnyujtotta a főhad·, 
nagynak, aki azt hanciásan, "merszi" szóval kö 
szönte meg, azután a szakaszvezetőt kezelte meg 
vele magyarmiskásan, annál is inkább, mert a 
szetrejászkázást, a~it a szakaszvezetőnek döngetés 
közben művelnie keUett, nem találta eléggé hangos
nak és szívbőljövőnek. Végül átnyujtotta a boto t 
az őrmesternek, azzal, hogy a többit a szakaszvezf'
tővel együtt elégítsék ki ők. Ezután az őrnagy a 
főhadnaggyal történt rövid tan:1cskozás után elren
delte, hogy azoknak a nevei után, akik megszök~ek, 
az egyszerűség kedvéért írjuk be, hogy szabadlábra 
helyeztettek. Ezután, művelt emberekhez illően, ne
kem és Nikának boldog karácsonyi ünnepeket kí-
vántak és "agyő", elköszöntek. Majd az ajtóból 
visszafordulva tudtunkra adták, hogy újévben 
mindazok, akiknek lak:.shelye a leendő Románia 
Márén kívül van, át lesznek adva a magyar ható
ságoknak. Egyben elrendelték ezek összeírását. 

Távozásuk után az őrmester és a szakaszvezetö 
munkába lépett. Egyenként kezelték meg az oláho
kat. Amelyik kikapta a magáét, azt, miután a sza
kaszvezető ajtót nyitott, az őrmester kirúgta. Éjfél 
felé lett vége a tanulságos rapportllak. 

Másnap reggel a kis káplár beosont hozzám: 
- Én tudom, miért. let.tem megbotozva! De ezek 

a többi marháId - Flórának az apja már meg is 
vette a tehenet! Most már nősülhetek! - Ezzel el
osont. 

1920 január negye.dikén vagy öt.ödikén Szolnok
nál tolták át a vonatunkat az oláhok a Tiszán. En
gedtek mindenkit, csak meg kellett nevezni vala
melyik, már a magyar nemzeti csapatok kezén lévő 
várost lakóhelynek. Szolnokon aszárnyparancsnok 
úr vett bennünket, csendőröket, pártfogás alá. Min
den csendőrt ellátott párszáz korona előleggel, meg
fürdetett s a különböző keriiletekhez útbaindított 
bennünket. 

Ferenc bátyám. 
írta: SZABó DÉNES csendőr (perkáta). 

Ferenc bátyámat én nem ismertem. Mikor s.zii
leHem, ő már huszár volt Fer,emc J ózs'ef híres
fényes hadseregében. Mess,z.e, Csernovitzball feküdt 
az ezrede. Nem látt,am 6t életben sohasem. Nagy
apám tól tudom, hogy utolsó évét szolgálta, akkor 
októberben szabadult yol11a, mikor augusz,tushan ki
Wrt a háború. Az,tán nem is jött vis~za... Pedig, 
de várta ,a mátkája, jó Rozál néni, a szomszédban. 
Akkor Ősszel tartották volna a lakodalmat, az újbor
ral. Dehát nem jött ... 

Nagyapám sokat. beszélt róla. Nékünk mese volt 
ez, gyerekeknek s azóta tudom, néki, szegény nagy
apámnak, milyen fájdalmas valóság. Szóp huszúr-
nnokáját elsiratta, elbüszkélkeute százswr ezekbclJ 
a mesékben. Hiszen ő is majdnem úgy volt vele, 
!mint én! Akkor lát,t,a utoljára, mikor pánilikáiS 
kaJappal elvitte a gŐ<zös. Azután nem látta Wbbet. 

Szabadságra nem: jött, mert olyan messze szolgált, 
olyam nagy volt akkor az ország, hogy mire a VOlIllat 
haJza hozta volna, ig;encsak fordulnia kellett volna 
vissza, hogy megjárja az utat idejében Os,ernovi,tzig, 
Mert messze volt ez a mi falunktól, nagyon. Így az
tán huszárruhában nagyapám sem látta F ,erenc 
bátyáim,wt, Cs.ak azon a képen, ami t Hozál néni-nek 
kiildött, mikor káplár lett. Os'ak ezen alOOpen lárUta 
a huszárunokáját nagyapám, De erről is olya.n jól 
ismerte, hogy napestig el tudott beszélni róla, nyá
ron, a sz.ederfaalatt. Olyan jó~ ismertem én is, hogy 
száz között is rátaláltam volna. 

Tőlei tudom. hogy szép, na,gyszál legélny vol t, 
barnafürtös, villanós,zemi"í. Olyan erős vült, hogy fél
kézzel könnyen ki tartott egy pe trenceruda t. J ó 
nótás volt, a }e.gények eileje, jó lovas és a vármegye 
legjobb kaszása, Es ig'en szerette Rozál nénit - és 
Rozál néni is őt. Mátkája lett, mielőtt katonának 
vitték és várta vissIza a három év utám. 

Mindent, mindent elmondott nagyapám. Szöp 
tiszta szeme fátyolos lett ilyenkor és valahová mesls,ze 
nézett a fátyolon ke'resztiH... S a pipája kialudt, 
mikor elkezdett beszé'lni. 

Mondta, hogy Rozál néni három hétig simtta, 
mikor me'gjött az írás, hogy Ravaruszkánál ... Ho
gyan me1gványadt, megtörött szegiény a három hét 
alatt. Szép, o~a,ttan.ó szája vértelen lett, piros aroa 
megvékonyult, kifakuLt, homloka megfehéI1edett, át-
tetlSZŐ lett, mini a porcellán. Sírt szakadatlanul ten
ger bánatában, míg lassan kiapadt szemének fényes 
gyöngypa,taJda, - amely mindig kiáI'lad, nukor sir 
ruz ember... Rozáll néinié málr nem árad ki. Rorzál 
némi azóta nem tud Bírni, csak szomorkodni. Moso
lyogni sohasem ... 

~élt fényosI csillag volt a Ferenc bátyám haj
tókáján, jobbról is lmttő, balról i,s kettő. Gyönyörü 
:lJsinóros atillája, oly,an bársonyos színnel, mint a 
fdsse[l' nyilt búz,avirág. Osizmája fényes, lakkos, 
huszáros, szegett. Sarkantyúja ara:nyból Vlaló és 
olyan szépen pengett, hogy annak a sok messzi kis , 
asswnynak nund utánahasadt a sz.ive. Osákója 
körül-zsinÓros, forgóján úgy osmogott a,z ig,ruú gyé
mánt, mint a Vénusz. csillag hajnalban a nyíres 
fölött. Mentéje drága, prémes - talán ma,ga a ki
rályné varr'atta. Olyan, hogy az Úristen is ilyenbe 
ölt.özteti, ha tar,t katonát odafönn a mennyoI'lsz.áJgban. 

A lova pedig gyo~s, mint a nyári villá;m, szin
eziist patkó mind a négy lábán, csillogó, aranyos 
kantár, nyereg, szügyelő, egy generálisnak sincs 
különb. Hosszú, fényes kard mindjg az oldalán, ke
mény karabély fl, hátán. 

Mel1én ragyogó arany kitÜintetés. Maga a. kÍl'ály 
tűzte föl neM, mikor levágott száz, mus,zkát, amint 
be akartak jönni Uzsoknál. 

Ezer csatában mindig győzött :B'erenc bátyám 
vitéz l'egimentje. A mU8zkák rettegtek tőlük, mint 
,ezer éve a népek Arpád apánk lovalsai,tól. Futott az 
ellenség előlük, lovaik alig értek nyomába. Megijedt 
ám erre az oroszok cárja s teméntelen országából 
rettentő nagy ha,dalt küldöM el] en ük. Jött ten ger
s,ük mu~zka, mint nyári szélben, ha megmozdul fl, 

moző, sok kozák, yadlovakon, kétöles vasnyárs mind
cg~riknél. N agy, öblös ágyúI\: jöttek, amelyek olya:n 
nagy golyóka,t lőttek, hogy ami kil'ályunlm-ak nem 
is volt rukkora, mert hogy embertelen nagy országa 
volt fmnak a muszka cárnak. 
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S ez a nwgy ármárua rátámad t a mieinkre. Ron
tottak ezek legényes kedvvel, rettentő szilaj haj rá
ban ezer fényes kard röppent a levegőbe. " és véres, 
hős~ tuSlában levágták mind a muszkát, megfuttat
iiáka lmzákoi. Ferenc bátyám éppen egy kozák ge
neráHs,t nyomott meg, mikor egy nagy orOlsz ágyú
golyó lesodorta lováról ... 

Mikor ideért llwgyapám, szemén még sűrűbb lett 
a fátYOIl, neim látott már megs,ze, a galiciai föJdekre, 
hanem valahol máshol kereste kedves unokáját, ahol 
én akkor még nem sejtettem, de ő tudta, hiszen ő is 
afelé közeledett s~egény ... 

Elállt a szava, csak azon jött meg újra, mikor 
észrevette, hogy valami forró hull kezérle és Vátta, 
hJogy könnyben ázik a szemem.. Akkor megsimoga
tott hosszan és mikor felszáradtak körnuyeim, rágyuj
iJoitt hideg pipájára. 

Vigasztalga.tott, hogy nem kell sírni, vissz'ajön 
cgy'szer Ferenc bátyám, úgy ahogy elment, délc8'gen, 
huszárosan, kitüntetve. Összegyüj:ti majd kedves 
huszárjait odaföllli a csillagporos Hadak-útjá'l1, oda
lovagol veHU\: gy,ölIlyörű ' hajrás v1rugtában az égi 
hadak legendás vooére, Csaba királyfi elé, beállnak 
a sorba és elindul a nagy égi regiment - v~iS8Za, a 
régi cS3Jnatérre. Akkor meg,indulunk mi is a I'égi 
karddal, régi kedvvel és visszavesszük régi földje,in
ket. . . Ezért nem szabad siratni Feretnc bátyámat. 
hiszen találkozunk majd ott a nagy csatában, nagy 
diadalban ' " 

S ragyogott a szeme, diadallal, fénnyel, mint a 
Hadak útjának csillagwi - mintha Osaba királyfi 
katonája lett volna. . . Egyszer éjjel aztán, egy 
ilyen beszélgetés után, álmomban láttam Ferenc 
bá tyáma,t. 

Kömlyű,Siebes szárnyak vittek mes,SZiÍre, túl a 
falu tornyán, messze, messze, amerre olyan szép kék 
tavasszal az ég. Szántam folyók felett, patakok fé 
nyes szalagján át, mindig arra a iffiesszi kékség felé. 
Hegyek hátán gyönyörű zöLd koszorúkat láttam, 
tovább szálltam a suhogó rengeteg fölött és \egy· 
szer csak földet értem nagy magas hegyen, körös
körül nagy-nagy fenyők voltak, a'kkorák, hogy II 

legnagyobb templomba is nagyok lettek volna kará
csonyfának. Ahogy visszanéztem, láttam a sok ko
:szorút a hegyek hátán, láttam fényes folyópántliká
ka,t, tornyos városokat, talán Eperjest, ' Kassát, Po
zsonyt, messzi kis f·ehérházas falukat és láttam a· 
Duna- Tisza végtelen ezüst országút j át, akkora 
nagy síkföldön, mint amekkora éL tenger lehet, mert 
be sem látt~m a szélét. Nap nem sütött, csillagok 
sem ragyogtak s mégis, valami csoda fényesség volt 
ott a hegyen. 

És egyszer csak láttam Ferenc bátyámat. Sudár 
paripán ült, délcegen, két csillag ragyogott galiér
ján, jobbról is, balról is. Arca piros volt, ele-ven, 
éppen olyan, mint Rozál néni ágya felett a képen. 
Mellén ott volt az aranykitüntetés, ahogy a király 
odatűzte, csákója, mentéje, sarkantyúja szakasztott 
úgy, ahogy nagyapám mondta. Kardja most is az 
oldalán, kemény karabély a hMán keresztben. Jobb· 
keze a kantárszárat fogta, balkeze a kardján. " 
ült a lovon és nézett a tornyos városok felé. E ,gy
szerre baljába fogta a kantárszárat, kihúzta kard
ját, megsuhintotta feje fölött és visszafordult 10 
ván . .. Akkor láttam, hogy fényes', hosszú sorban, 
délceg paripákon sok huszár áll mögötte. Lehettek 

ozren, vagy többetn is. Szép, deli vitérbek, Csaba ki
rályfi serege lehet ilyen, mint ezek az álo,mbeli VI
tézek. S ahogy messzebbre néz,tem, láttam, hogy 
mögöttük hosszú dandárban gyalog katonák állnak, 
jó markos puska mindnek a vállán. A legnagyol?b 
köztük gyönyörű, selymes magyar zászlót tartott. 
két igazi angyal tartotta raj,ta a címert és csillagsu 
gárban volt ráírva: Éljen a haza! Messze, hátul, a 
sor végén, tüzérek álltak, sok nagy torkú ágyúval. 
hogyamuszka cárnak nem volt olyan. 

S ahogy Ferenc bátyám suhintott kardjával, le
intett a tornyos városok felé és e~getindító doba.j
jal megindult a sok huszár ... 

Elől Ferenc bátyám, mellén arany kitüntetés, 
gallérján ia két. fény,es_ csillag ... 

:Merthogy káplár ;most ő, - a Magyarok Isten~ 
őszentfelsége hadseregében . .. 

... 
Gyermekbűnözők. 

írta: KISS KALMAN tiszthelyettes (Szeged). 

Az algyői örs 1937 november 3-ám a szegedi 
nyomozoÓalos'Ztálynak bej'el'ent,ette, hogy dr. Hidvégi 
Lőrinc !földbirtokos kastélyába ismeretlen tettes 
1937 október :30--november 2. terjedő időb8tl1 álkulcs 
segítségével behatolt és onnan a következő tárgya
kat lopta el: a hálószobában levő szekrényből 1 drbl 
arany ny.akláncot, brilliáJI:SI kővel kiralwtt élrem
mel 'együtt, l Idrb arUilly melltűt, 1 pár arany füg
gőt, az< éjjeli szeln'ényből 1 drb ür,es lI1ői pénztáol"cát, 
l doboz hashajtót, l tég'ely Bzőllő,zs,ht, 2 drb al'any 
és 2 damb ezüst kézel6gombot, 4 drb .ondoláló esa
tot, a v'endégszobából 1 drb '(l'z,üst ny.akláncot, 2 drb 
RáJkóczi 2 petngDst, az éll8lskaml'ából 2 drb bi,l'lSlalma
sajtot és IWZ irodából 1 drb dr. Hidvégi Lőrinc bak
tói gazdas'wga f'eliranú lbély,egz6t. Az öss:z,es '~{wr 
250--300 pengő. 

A jelentés vét-ele 'Utáln Szijjártó J inos tiSiZ,t
h elye ttessel, az al,osztály fényk ép és zév,el , 'wzonnal 
útba indultunk a helyszinér,e és a Imár ott levő hód
mezővásá:rhelyi szakasz,paJ.,anesnok és az algyői örs 
egy járőrév,el ,együtt a sél'tettet kikél'deztük alTa 
vonatkozólag, hog'Y a -lopás m1kor és mily,en körül
mények k,öz,ötttörténhet,ett. A Isért,ettelŐoadta, hogy 
1937 októher i30-án 16- 17 óra l{,ö'zött ő és fe,l'esége, 
valamint a szobalány Sz:eg-edre mentek, hogy az 
ünnepeket ott töltsék el. Távozáskor a kastély ajta
ját jól bezárták, ,a;z ahlakokon levő r,edőnyöket le
eresztették. A kastélyban november 2-ig senki sem 
tartózkodott. 2-án a reggeli órákban, amidőn 8zeged
ről visszaérkeztek, az ajtót és az ablakokat ugyan
úgy 'zárva találták, mmLt ,ahogyan azokat távozá
sul{kol' !hagyták. Hogy la 'kastélyban lopás történt, 
arról cs'ak megérkezésük után 2~3 órával l{ésőbb 
szereztek tudomást, amidőn az élés~\:amrából a fbir,s
almasajtotakarták kihozni s nem találták ott, ahol 
eWzőleg volt. 

Ez,ek után. megkezdtiik a 'rész,l'etes külső, majd 
pedig a -belső !helyszínelést. A külső ;hely,súnelés 
egyáltalán ill'ffil1 ,eredmény!ezett s·emmit. Hogy 1ft 

tettes hol és milY'ell körülmények között juthatott 
be a kastélyba, rurra vonatkozólag semmiféle nyo-
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illot nem ta1áltullk. Az ajtókon l'evő zárrukat leswd
tük, átvizsgúltuk, de azo~wn olyan elváltozást, ami
ből arra lehetett volna következtetni, hogy azt tol
vaj- vagy álkulccsal nyitották volna ki, nem talál
tunk. A belső helyszínelés alkalmával azon a szek
rényen, amelynek a fiókjából az ékszert ellopták, 
összesen 11 'aJZO!I1O'sításr,a allmlmas újjnyomot talál
tlNllk. Ugyanennek a szekrénynek a zárjában pedig 
egy félig elreszelt tollu iJ:J..a.m.iskulcsot, amely nem 
a ,sookrény kulcsa volt. Hogy a kulcsot a helysID
oon avagy máshol reszelték-e meg, miután resze
lési port sehol nem találtunJr, nem sikerült megálla
pítani. Egyéb nyom, elváltozás vagy más olyan 
körülmény, mely a tettesek kilétére mutatott volna, 
nem volt felfedoohető. 

A helyszínelés alkalmával és a nyomozás kez
detén összegyüjtöttadatoJ<: arra mutattaJk, hogy a 
bűncselekmény t a th,elyz.ettel ismerős, vagy legalább 
is olyan ,egy,én követhette el, akinek tudomása volt 
arról, hogy a kastélyban az alatt az idő alatt senki
sem tartózkodik, de a tettes semmi esetre sem hiva
tásos vagy szokásos bűnöző. A sértett kastélyában 
ugyanis 5-6000 pengő értéket képviselő arany- és 
ezüstnemű volt a vitrin és ebédlőszekrényekben el
helyezve. Az íróasztal fiókjában pedig 2-300 pengő 
készpénz volt. Mindezek érintetlenül hagyása is 
amellett szólt, hogy a tettest vagy nem érdekelték 
az értékes, de egyben könnyen árulójává válható 
arany és ezüst dolgok, vagy pedig nem akarta a sér
tettet súlyosan megkárosítani. Ezért a tettest a sér
tett alkalmazásában levő, vagy onnan elbocsátott 
egyének között véltük keresni. 

így számításba jöhetett a sértett szobalánya, az 
udvaros, aki a kastélyban a gázlámpákat kezeli és 
a kastélyban mint bennfentes mindenhol megfordul, 
sőt a kastély belső rendezését a sértett feleségének 
]'endelkezése szerint egyedül szokta intézni, az ud
Val'os felesége, aki szintén meg szokott fordulni idő
közönként a kastélyban és végül a sértettnél alkal
mazásban volt kertész, akit kisebb lopások miatt 
bocsátottak el. 

Az itt felsorolt egyénekkel lefolytatott nyomozás 
eredményre nem vezetett. Az ékszeres szekrényen 
feltalált 11 ujjnyom közül 6 ujjnyom, a Bűnügyi 
Nyilvántartó Hivatal megállapítása szerint a szoba
lány ujjától származott. Ez nem szolgáltatott bizo
nyítékot, hisz a szobalány ujjnyomai takarítás köz
ben is odakerülhettek. 

Algyő községben nyomozva, bizalmasan megtud
tuk azt, hogy amál' előbb említett udvaros 9 éves 
leánya egyik iskolatársának egy töltőtoll at és egyéb 
dolgokat ajándékozott. Az udvaros leányát a töltő
toll holszerzésére nézve kikérdeztük, aki azt mon
dotta, hogy azt egyéb játékokkal együtt a kastély
kertben találta. 

Annak ellenére, hogyakisleánynál lopásból 
származó dolgokat találtunk, mégsem gondoltuk azt, 
hogy a lopást ő követte el. Inkább arra gondoltunk, 
hogy anyja követte el a lopást és ő ajándékozta 
leányának a nála volt és lopásból származó dol
gokat. 

A leányt a lopás elkövetésére nézve részletesen 
kikérdeztük, aki a nála és iskolatársainál megtalált 
] drb töltőtoll, 1 drb ezüst töltőirón, 1 drb üvegfésű, 
3 drb ondolálócsat és 1 kölniszóró holszerzésére 
vonatkozóan majdnem elfogadhatóan azt mondotta, 
hog~r mindezeket a már említett helyen találta. 

l\1:iután a leány a lopás elkövetés ét nem ismerte 
be, nem volt mit tenni, elhatároztuk, hogy fiatalabb 
nővérét is kikérdezzük, hátha elárul valamit. 
Azt kérdeztük tőle, hogy melyik birsalmasajt volt a 
jobb, a piros, vagy a fehér, amire a kislány azt 
felelte, hogy a piros sokkal jobb. volt. így megtudtuk 
azt, hogy most már ez a leány is tud a dologról 
valamit. Részletesebb kikérdezése alkalmával elő
adta, hogy evett ugyan a birsalmasajtból, de azt 
nem ő lopta el, hanem Panni nevű nővére. Úgyszin
tén azokat a dolgokat sem, amelyeket a klozetbe 
dobtak. Kikérdezése után az illemhelyet átvizsgál
tuk és abban 1 drb arany és 2 drb ezüst kézelőgom
bot, 1 drb női pénztárcát, 2 drb Rákóczi 2 pengőst, 
1 drb ezüst nyakláncot és egy csomó régi 2 fillérest, 
míg a lakásuk elé, a sárba kihordott hamuban 1 púr 
arany függőt találtunk. Az arany nyaldáncra és II -

rajta volt csüngőre vonatkozóan azt mondták, hogy 
azt az ártézikút mellé a vízbe dobták, majd pedig 
beismerték, hogy a lopást ők követték el, mégpedig 
a következőképpen: 

1937 október 31-én a délutáni órákban szüleik el
mentek hazulról, ők pedig a kastélykertben játsza
doztak. Panninak eszébe jutott, hogy most nincs 
senki a kastélyban, jó lenne bemenni és onnan va
lami játékot kihozni. Ezért felmentek a saját laká
suk padlására és ott, az ócskavasak között kerestek 
kulcsot és éppen olyat találtak, amellyel a kastély 
előszobaajtaját ki tudták nyitni. Az ajtót maguk 
után bezárták, mint mondották azért, nehogy valaki 
megtudja, hogy ők bent vannak. Először is az irodába 
mentek, ahol 1 bélyegzőt és 1 pénztárcát vettek ma
gukhoz. Innen a hálószobába mentek, ahol az éjjeli
szekrényből 1 női pénztárcát, 2 arany és 2 ezüst 
kézelőgombot, 1 dobozban volt 12 drb hashajtót, a 
toilett-tükör fiókjából 4 ondolálócsatot, 1 üvegfésűt, 
a szekrény rejtet.t fiókjából 1 drb brilliánskővel dí
szített nyakláncot, aranyéremmel együtt, 1 drb 
arany melltűt és 1 pár arany függőt. Ennek a szek
rénynek a bezárt fiókját a szekrény alsófiók
kulcsával nyitották ki, amely kulcs már régebben 
meg volt reszelve és pontosan nyitotta a felső ajtó
zárat is. 

A hálószobából felmentek az emeletre és ott a 
yendégszobából a záratlan szekrényből 1 drb ezüst 
nyakláncot, 2 drb Rákóczi 2 pengőst, és egy üres 
dobozt vettek magukhoz. Ezekután az összeszedett 
tárgyakat sietve becsomagolták egy üres dobozba 
és azzal most már nem azon az ajtón távoztak el a 
kastélyból, amelyen oda bementek, hanem a kastély 
illemhelyének kertl'e nyiló ablakán át mentek ki a 
kastélyból. Ezt azért tették így, mert hal1ották, hogy 
szüleik a kastély előszoba felőli részén beszélgetnek 
és ha ott mennek ki, atyjuk meglátja és felelősségre 
vonja őket. Ezután felmentek a padlásra és az el
lopott tárgyakat ott elrejtették. 

Harmadnapon, amidőn a csendőrök megjelentek 
a majorban és ők meghallották, hogy keresik a tette 
seket, lehozták a padlásra rejtett lopott dolgokat. 
A nyakláncot, a melltűt és a függőt bedobták a 
konyhában levő tűzhelybe, míg a többi tárgyakat 
dobozzal együtt, az illemhely re dobták. Az éjjeli 
szekrényből ellop ott 12 drb hashajtót egyenlően el
osztották és azt még az nap (október 31-én) mint 
cukorkát megették, amitől az nap éjjel és másnap 
délelőtt komoly betegek is voltak. A tűzbedobott 
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nyakláncot, a lI1elltűt és a függőket másnap a tűz
helyről kivették. A melltíí.t és függőket az udvarra 
dobták, míg a nyakláncot a vizesárokba a kút mellé. 
A birsalmasajtra vonatkozóan a két leány azt adtá 
elő, hogy október 30-án a délutáni órúkban, amíg a 
sértett, felesége és a szobalány készülődtek, hogy 
Szegedre induljanak, beszöktek az éléskamrába és 
ott az asztalon volt 2 d1'b birsalmasajtot nadrágj uk 
szárába dugták és úgy lopták azt onnan ki, amit 
még aznap az esti órákban elfogyasztottak. A töltö· 
tollat és a töltőirónt pedig a lopás elkövetése előtti 
napokban lopta el ugyancsak Panni, az ebédlőbell 
levő asztalról az alatt az idő alatt, míg a szoba
Jánnyal ott takarított. 

A két leánynak a hashajtótól történt megbetege
désére vonatkozóan a leányok atyját is kikérdeztük, 
aki elmondotta, hogy október 31-én és november l-én 
a lányai magas lázban feküdtek az ágyban, fel
tünően nagy hasmenésük volt és nem győzte nekik 
a vizet hordani. Kérdezte is tőlük, hogy mitől bete
gek, mire a két leány azt mondotta, hogya kastély
kertben a szemétládában találtak egy dobozt, amiben 
csokoládéhoz hasonló cukorka volt, azt megették és 
attól betegek. 

Mint már előbb is említettem, a nyomozás kez
detén mi egészen másokat gyanusítottunk a körül
ményesen végrehajtott lopás elkövetésével. Mindenre 
gondoltunk, csak arra nem, hogy a bűncselekmény 
elkövetője a már előbb említett két leány, akik 
tettességüket még akkor is tagadták, amikor már 
tárgyi bizonyíték is volt ellenü]\:. 

A nyomozás közel 5 napig folyt, amíg sikerült 
az ügyet teljesen tisztázni. Nagyban megnehezítette 
a nyomozás menetét az a körülmény, hogy abban 
a szekrényben, amelyből az ékszereket ellopták, egy 
félig reszelt tollu kulcsot találtunk, amelyre a sér
tett és felesége is azt mondotta, hogy az nem aszek· 
rény kulcsa, ,sőt nem is az ő kulcsuk,azt valósZÍniileg 
a tettes hozta magával és reszelte bele a zárba. 

* 
Gyei'mekek teljesítményei a bíí.nözés terén néha 

egészen bámulatbaejíőek, úgyhogy a nyomozás ele
jén a gyermekek tetíességének gondolata fel sem 
merül. Ez az eset mutatja, hogy sokszor éppen a leg
valószínűtlenebbnek látszó feltevés az igazi, helyes 
nyom. 

I Pujoni Patak, Károl, n,. alezredes. I 
Május 5-én, 68 éves korában Budapesten, hosszas 

és súlyos szenvedés után elhúnyt Pujoni Pataky 
Károly ny. alezredes. Részese volt a csendőrség h{t-

borúelőtti virágosabb életének, de kivette részét a 
háborús idők megpróbáltatásaiMl és becsületes mun
kával, kitartással állott helyt a háborút követő sú-

K erékpár1 a kitünően bevált, legnagyobb stra.pát is kibiró "Turán" gépünket 
gyári garanciával 12 havi részletre szállít juk a csend6rség tagjainak. 
PANNONlA, VI., HA .. 65.UTCA t5. 
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Csend6rségl és katonai aranJ, 
ezUst egJenruhAziiltl cikkek, 

zsln6rok gJAra. 

"G,OLDIN" li 
FEMFONALd === ES SODRONY 

KicsinJben eiadAs nincs. 
BevAsArlAsAnAI kérje a v6d. 
JegJUnkkel ellAlolI Arukal. 
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Iyos megpróbáltatások idején is. Egyike volt tehát a 
háromraosztott s ebben a hárma,sságában csak szi
lárd lélekkel egyensúlyozható viszontagságos, vihar
bajutott katonasorsoknak. Élte még a régi fénykort, 
átélte a bukás szörnyű csapását s aztán áldozatos 
önmegtagadással, a mélyben sem csüggedő hittel 
hordotta a téglát jövendőnk épületéhez. Ezek előtt a 
különlegesen nehéz emberi és katonasorsok előtt 
különös tisztelettel kell meghajolnia a későbbi nem
zedéknek s ezzel a tisztelettel búcsúzunk most kidőlt 
öreg bajtársunktól is. 

Pujoni Pataky Károly ny. alezredes 1870-ben 
született, 1892-ben vonult be a 12. honvéd gy.-ezred
hez egyéves önkéntes i szolgálatra. 1893 december 
21-én tartalékos hadnaggyá neve·zték ki. 1904 decem
ber l4-én lépett be a kolozsvári csendőr kerülethez 
mint tart. hadapród c. őrsvezető. 1905 október 15-én 
lett hadapród tiszthelyettes, 1906 május l-én had
naggyá lépett elő s áthelyezték Szabadkára szakasz
parancsnoki beosztásba. 1912 január 20-án a 4. oszt. 
porosz királyi koronarendet kapta. 1912 november 
l-én főhadnaggyá nevezték ki. 1911 augusztus 16-án 
felvették a német lovagrendbe. 1915 május l-én a 
kanitzi (Bielitz mellett) tartalék tábori csendőrosztag 
parancsnokává nevezték ki. 1915 május l-én száza
dossá lépett elő. 1916 május 2-án legfelsőbb dícsérő 
elismerésben részesült. 1917 január 9-én a vörös
kereszt hadiékítményes II. oszt. díszjelvénnyel tün
tették ki. 1917 június 6-án legfelsőbb dícsérő elisme
résben részesült, 1918 augusztus 10-én a II. o. német 
vaskeresztet, 1918 augusztus 24-én a Ferenc József
rend lovagkeresztjét a hadidíszítménnyel adomá
nyozták részére. 1920 március l-én a szegedi kerület
hez helyezték át, 1922 szeptember l-én őrnaggyá ne
vezték ki. 1924 július l-én áthelyezték vármegyei 
csendőrparancsnoki minőségben Pécsre, 1927 augusz
tns l-én pedig a tanulmányi bizottsághoz előadó 
tiszti minőségben. 1929 május l-én érte el az alezre
desi rendfokozatot. 1930 augusztus 22-én kormányzói 
dícsérő elismerésben részesült. 1930 augusztus l-én 
nyugállományba helyezték. 

Változatos, küzdelmes és érdemeinek sokszoros 
elismerésével jutalmazott élete befejeztével május 
7 -én helyezték örök nyugalomra a farkas réti temető
ben, népes családjának, nagyszámú barátainak és a 
bajtársak részvéte kíséretében. 

• 
Dícséret. A m. ki,.. csendőrSég felügyelője dícsé,·ő okirat

I al látta el: Tokár Lajos budapesti I. kerületbeli törzsőrmester 
".-at, mert különleges és felelősségteljes szolgálatban több 
éven ál. hazafias érzéstől áthatott lelkiismeretes és odaadó 
tevékenységet fejtett ki. 
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MERCEDESIROGEP 
megbizhatósága vitán feltil áll. A m. kir. csendőrség 
tagjainak k e d v e z ö f i z e t é s i f e l t é t e l e k k e l. 

Bemutató terem; 

V., Nádor-ulca 15. 

Ve z érkép viselet: 
I I I 
IROGEP BEHOZaTILI RT. 
Budap •• I, v., Hidor-u. 24. 
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I'énzjutalmazás. A m. kir. belügymini8zter' ÚI' a közbiztoJl
sági szolgálat ellátása, vezetése és a legénység kiképzése teréu 
11Z átlagon felülemelkedő teUcsítményekért a székesfehérvári 
n. kerület állományából Pelényi József, Horváth Sándor I., 
Farkas GyörgY' L, Vida Lajos L, Més.~áros Fereno alhadna
gyokat 55-55 pengő, Kovács József L, Nagy Mihály, BáTány 
MihálY', Szabó Mihály II., vitéz Molná,· Sándor, Váradi Zsig
mond, Gyál'fás József, Palotai János, Tóth István, Pap József, 
Hannat István, Harg'ita József, Turi Ernő tiszthelyetteEeket 
50- 50 peng'ő, Fekete Bertalan tiszthelyettest 45 pengő pénz
jutalomban részesítette. 

Fegyvel'hasZllálat. A mosonszentjánosi örs áHományába 
tartozó Várnagy István törzsőrmester május 2-án Moson
szentpéter községben Gruidl Pál ottani lakos, elfogandó egyén 
ellen azért, mert a járőrnek ellenszegült, szurony t használt. 
Gruidl sérülése könnyű természetű, 8 napon alul gyógyu!. A 
járőr tagjai nem sérültek meg. A kiVizsgálás Jolyamatban van. 

Csendőrségi Közlöny 9. szám. Személyes ügyek. Kor
mányzói elhatározások: A Kormányzó Úr O Főméltósága leg
felsőbb elhatározásával Folkusfalvi Folkusházy Lajos altábor
nagynak, Barényi Ferenc, Fonyó László ezredeseknek, Kürthy 
Endre, Forgács Vilmos és Fodo'!' Györgyalezredeseknek és 
'l 'ibor GyörgY' gazdászati őrnagynak állandó nyugállományba 
belyezését a saját kérelmükre elrendelni kegyeskedett. - Minis\>;
teri rendeletek: Athelyeztettek: Május l-ével: Bertalanffy 
Dezső ezredes a miskolci VII. kerülethez, Hertelendi és Vindor
nyalaki Hertelendy Ignác ezredes a szegedi V. kerülethez, 
Raskó Alfréd alezredes a szabályzatszerkesztő és tanulmányi 
bizottsághoz tagként Budapestre, vitéz Zirczy József alezredes 
ker. parancsnokhelyettesru a debreceni VI. ker.-hez, vitéz Sza
badhe.lJyi Ferenc alezredes előadótisztül a belügyminisztérium 
VI-c. osztályába, Szilády Gyula alezredes osztályparancsnoknl 
II gödöllŐi osztályhoz, Rezsőházy Boldizsár alezredes osztály
parancsnokul a budapesti I. osztályhoz, (A kiskunhalasi szár
nyat Revisnyei Reviczky Zsigmond százados bevonulásáig dr. 
Boda József főhadnagy vezeti), Bajor Kálmán őrnagy osz
tálypamncsnoknl Kecskemétre, Fejér Károly őrnagy gyalog
tanalosztályparancsnokul Pestszenterzsébetre, Cserfay Ferenc 
százados szárnyparancsnokul Keszthelyre, Kovács Andor I. 
százados szárnyparancsnokul Monorra, vitéz Kőszegi Megay 
László százados szárnyparancsnokul Kisvárdára; augusztus 
l-ével: Vattay Ferenc I. alezredes kel'. parancsnokhelyetteslil 
Szombathelyre, Nagy Pál I. alezredes, beosztott törzstisztül a 
pécsi IV. kerülethez, Elekes Rezső alezredes kerületi parancs
nokhelyettesül Szegedre, iGádory József a lezredcs beosztott 
törzstisztül a budapesti I. kerülethez, Szaplonczay György 
alezredes beosztott törzstisztül a debreceni VI. kerülethez, 
Bodoky LáSzló alezredes beosztott törzstisztül a székcsfehér
vári II. kerülethez, Nagy István I. alezrede,;; osztályparancs
nokul Szombathelyre, Berlányi Zsigmond alezredes osztály
parancsnoknl Sátoraljaújhelyre, Olchváry-Milvius AttHa al
t'zredes osztályparanes.nokul Pécsre, Gyulai Ödön alezredes 
osztályparancsnokul Gyulára, vitéz Seebergi Sasváry József 
alezrede~ osztályparancsnokul ,a III. osztályhoz Kaposvárl'a, 
Sárvá,·./J Jenő alezredes kerületi segédtisztül Szegedre, Szent
györgyi Jablánczy Ervin alezredes osztályparancsnokul Szen
tcsre, Orbán László alezredes osztályparancsnokul Szolnokra, 
Hidal! Sándor alezredes osztályparancsnokul Szekszárdra, vitéz 

ELOLEGNÉLKOLI RÉSZLr::TFIZETÉSRE 
SEZLONOK TAKAII!ÓVAL • • • • • • • P 8li-161 
EBÉDLOSZONYEGEK • • • • • • • • • P 28-t61 

FoteJAgyak. papJanok, vasbótorok. !ut"Bz6- 0 ___ " S l Kárp' • l 
nyegek, !ehérnemo.vé.sznak. ruhaszövetek. ~1JiIIVlII I~DJeg-.~ IroS •• ti 

Budap.at. VIII., Baro .. -utca 74. az. 
A m. kir. csel!dt'irség tagjainak é.rengedmény I 

44 éve a világot uraló eredeti angol The Champion kerék
párokat havi P. 20.- és saját készitésü kitünő Royal Star 

kerékpárokat 180.-P-érthavi 14.-P. 
részletre, kerékpAralkalrészekel 
NAGYBANI GYÁRI ÁRBAN. 

LÁNG JAKAB ÉS FIA 
kerékpárnagykereskedés, Budapest, 

V.III .. József-körút 41. Képes árjegyzék ingyen. Alapítva 1869. 
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Soltész József I'!rnagy osztályparancsnokhelyettesül Sopronba, 
Drask6czy Jenl'! órnagy osztályparancsnokhelyettesül Kecske
métre, llosvay Ernó órnagy osztályparancsnokhelyettesül 
Mátészalkára, Szirány János I. őrnagy osztályparancsnok
helyettesül Miskolcra, Czeglédy Jenó őrnagy a szabályzat
szerkesztó és tanulmányi bizottsághoz tagként Budapestre, 
vité:z Baky László őrnagy osztályparancsnokhelyettesül Szol
nokra, vitéz Mészáros Ödön őrnagy előadótisztül a belügy
minisztérium VI-c. osztályába, vitéz Porpáczy Jenő őrnagy 
osztályparancsnokhelyettesül Balassagyarmatra, vitéz Csik
szentmihályi Balla József órnagy osztályparancsnokhelyette
sül Egerbe, vitéz Demény Elemér őrnagy osztályparancsnok
helyettesül a budapesti I. osztályhoz, vitéz Gerencsér Jenő 
őrnagy osztályparancsnokhelyettesül Gödöllőre, dr. Dobolyi 
Lajos őrnagy osztályparancsnokhelyettesül Veszprémbe, vitéz 
Bajay Ferenc I'!rnagy osztályparancsnokhelyettesüI Gvulára, 
Bir6 Kálmán órnagy osztályparancsnokhelyettesül a IV. osz
tályhoz Kaposvárra, Kökéndy Oszkár százados szárnyparancs
nokul Nvíregyházára. Jlfohácsy Lajos százados szárnyparancs
Itokul VácJ1a, Kass József százados szárnyparancsnokul Győrbe, 
Sáray Vidor százados előadótisztül a budapesti I. kerülethez, 
Tolda'agi Nyáródy Domonkos százados szárnyparancsnolml 
Szegedre, Hernddy Sándor százados szárnyparancsnokul Űzdra, 
G:uergllócsomafalvi Köllő Andor százados szárnyparancsnokul 
Marcaliba. Blflint József III. százados szárnyparancsnokul 
Tiszafüredre, Revisnuei Reviczku Zsie:mond százados szárny
parancsnokul Kiskunhalasra, Pálfy Sándor százados szárny
parancsnokul Kisújszállásra, Juhász Béla százados szárny
parllncsnokul Jászberénybe, J ávor István százados szárny
parancsnokul Tabra, Kulcsár Lajos százados szárnyparanesno
kul Nagykátára, Bcsenyi Károly százados oktatótisztül az örs
parancsnokképzI'! iskolához Szombathelyre, Kiss Ákos főhad
nagy szárnyparancsnokul Berettyóújfalura, Varga Fereno III. 
fóhadnagy szárnyparancsnokul Csornára, PalMs Andor fő
hadnagy szárnyparancsnokul Gyulára, Karathnai KönczeiJ 
Gyula fóhadnagy szárnyparancsnokul Szigetvárra, Benedek 
Géza fóhadnagy szárnyparancsnokul Magyaróvárra, Bnrténui 
Jenó főhadnagy szárnyparancsnokul Nagykanizsára, Karabé
lyos Imre főhadnagy szárnyparancsnokul Csurgóra, nemes Mik-
16dy József főhadnagy oktatótisztül a pestszenterzsébeti gyalog 
tanalosztályhoz, dr. Zimonyi Sándor főhadnagy segédtisztül 
az örspar.ancsnokképző iskolához Szombathelyre, Szili István 
főhadnagy oktatótisztül a makói gyalog tanalosztályhoz, vitéz 
Borg6y János fóhadnagy beosztott tisztül a székesfehérvári 
2. nyomozó alosztályhoz, Máté Fereno főhadnagy beosztott 
tisztül 8 miskolci 7. nyomozó alosztályhoz, dr. Bánky László 
fóhadnagy oktatótisztül ,az örsparancsnokképző iskolához 
Szombathelyre, Várbíró György főhadnagy beosztQtt tisztül 8 

nyomozó osztály törzsalosztályáho:! Budapestre, Láncz László 
róhadnagy oktatótisztül a salgótarjáni gyalog tanalosztályhoz, 
Záhonyi Arzén főhadnagy beosztott tisztül a pécsi 4. nyo
mozó alosztályhoz, Pelsőczi László főhadnagy oktatótisztül a 
makói gyalog tanalosztályhoz, Mondok István főhadnagy ok
tatótisztül a 3. lovas tanalosztályhoz Budapestre, Garay Ist
ván II. főhadnagy oktatótisztül a pestszenterzsébeti gyalog 
tanalosztályhoz, Homoki László főhadnagy oktatótisztüI a 
budapesti gyalog tanalosztályhoz, Uzoni Jenő főhadnagy ok
tatótisztül a tatai gyalog tanalosztályhoz. - Tart6san vezé
Ilyeltettek május l-ével: Székessy István százados szárny 
vezetéséra Sátoraljaújhelyre; folyó év augusztus l·ével szárny-

Ünnepel o vil6g, Magyororsz6g ünnepében vesz részt. 
A vilóg minden t6j6r61 sereglenek o zar6ndokok, hogy 
o Szent Istv6n év ünnepségein résztvegyenek. Idehaza 
is illik, hogy mindenki kivegye részét oz ünnepből és 
tehetsége legjav6val szolg61jo o hazót Ebből o szép 
ünnepből részt kér o Dohány jövedék Központi 
Igazgatásága is és ünnepi szivart és cigarett6t 
hoz forgalomba A c i g o r e tt 6 z 6 k ö z ö n s é g o 

SZENT ISTVAN cigarettát 
kopja, amely m6r most forgalomba kerül Áro 25 drb-os 
dobozban 2 - P, darabonként 8 fillér, H i k o t e x
m i n 6 s é g b e n 9 fillér. A szivorosokr61 sem feled
kezett meg o Doh6nyjövedék Igazgat6sóga, mert 
rövidesen 6todjo o forgalom nak o 

R E X [s Z I var t, 
amely 6 darabos dobozban kerül elad6sro 2'- pengőért. 

parancsnokul kineveztetett; Bánhegyi Béla főhadnagy szárny
vezetése végett Mezőkövesdre, dr. vitéz Székely Frigyes fő
hadnagy beosztott tisztül a nyomozó osztályhoz Budapestre, 
dr. Ma/onyai László főhadnagy beosztott tisztül a nyomozó 
osztályhoz Budapestre; f. év augusztus l·ével a vezénylés át
helyezéssó minősül, amikor is nevezett a nyomozó osztály 
segédtisztjévé kineveztetik. - Kineveztettek május l-ével: 
'Vitéz Poltáry Vilmos alezredes a belügyminisztérium VI-c. 
osztály vezetőjének helyettesévé, Balogh Béla alezredes a 
pécsi IV. kerület parancsnokhelyetteséül, dr. Domoszlay 
Gyula alezredes a miskolci VII. kerület parancsnokbelyette· 
séüI, vitéz Bátky József alezredes a belügyminisztérium 
VI·b. osztály vezetőjének hclyettesévé. nemes Deseő Sándor 
alezredes a miskolci VII. kerület beosztott törzstiszt jéül, 
'Vitéz Marssó Pál alezredes a szegedi V. kerület beosztott törzs
tiszt jéül, dr. Papp János III. alezredes osztályparancsnoku! 
Miskolcon, Szerencsy Árpád őrnagy a miskolci VII. kerület 
segéd tiszt jévé, Simonyi és Varsányi Simonyi József százados 
a miskolci 7. nyomozó alosztály parancsnokáu!, Bernáth Sán· 
dor százados a budapesti I. nyomozó alosztály parancsnokául; 
augusztus l-ével: dr. Gergely Sándor alezredes aszékesfehér· 
vári II. kerületi parancsnokhelyettesül, vitéz Ridegh Raj· 
mond alezredes a nyomozó osztály parancsnokának helyette· 
séül, Tátrafy István őrnagy a debreceni osztály parancsnok
helyetteséül, Egry László őrnagy a pécsi osztály parancsnok
helyetteséül, Récsey József őrnagy a székesfehérvári osztály 
parancsnokhelyetteséül, Lomniczy Ferenc őrnagy a szentesi 
osztály parancsnokhelyetteséül, vitéz Pásztó hi Ernő őrnagy 
a zalaegerszegi osztály parancsnokhelyetteséül, vitéz Bátnry 
Géza őrnagy a szombathelyi osztály parancsnokhelyetteséül, 
Porubszky György őrnagy a sátoraljaújhelyi osztály parancs· 
nokhelyetteséül, vitéz Náray Jenő őrnagy a kaposvári III. 
osztálynál osztályparancsnokhelyettesüI, Becskereky Pál őr
nagy a nyiregyházai osztálynál osztályparancsnokhelyette
sül, vitéz Czigány József őrnagy a szombathelyi 3. nyomozó 
alosztály parancsnokául, dr. vitéz Gyergy6-Alfalvi Gereőffy 
Géza őrnagy a szekszárdi osztálynál osztályparancsnokhelyet· 
tesül, Szirtes Ferena őrnagy a budapesti II. osztálynál osztály· 
parancsnokhelyettesül, Kubai Oszkár őrnagy a győri osz
tálynál osztályparancsnokhelyettesüI, Kiss Aladár századn~ a 
debreceni 6. nyomozó alosztály parancsnokául, vitéz Aghy 
Zoltán százados a tatai gyalog tanalosztály parancsnokául, 
vitéil nemes Czoborczy Kálmán százados a kaposvári szárny 
parancsnokául, Fehérvdry Ferena százados a székesfehérvári 
szárny parancsnokául, dr. vitéz U jlaky László százados a pécsi 
szárny parancsnokául, Halmágyi Tibor százados a zalaeger
szegi szárny parancsnokául, Fekete Pál I. százados a tóvárosi 
szárny parancsnokául, Marton Gyula százados a miskolci 
szárny parancsnokául. vitéz Vass Alfréd százados a budapesti 
4. szárny parancsnokául, Antalffy Pál százados a mátészal
kai szárny parancsnokául, Andl'ássu Gyula Rzázados a ma
kói szárny parancsnokául, Pápay Ferenc I. főhadnagy a deb
receni 2. szárny parancsnokául, Huszár Józscf főhadnagy a 
szekszárdi szárny parancsnokául. -. Beosztattak máius l-ével: 
dr. Endrődy Barnabás őrnagy a budapesti I. kerülethez előadó
tisztül, vitéz Ugray Gábor százados a budapesti 1. nyomozó al
osztályho:! beosztott tisztüI, Fodor Sándol' főhadnagy a nyo· 
mozó osztályhoz beosztott tisztül (közlekedési és híradó al
osztály); augusztus l-ével: vitéz Haraszthy István őrnagy a 
debreceni VI. kerülethez előadótisztüI. vitéz Györkös Károly 
őrnagy a szegedi V. kerülethez előadótisztül. vitéz Thassy
Plávenszky Ferena százados a miskolci VII. kerülethez előad6-
tisztül, Székely Ferena I. százados a székesfehérvári II. kerü
lethez előadótisztül, Berendy János százados a nyomozó osz
tály hírközpont jának vezetőjéül, dr. Ba1l6 István főhadnagy 
a gödöllői szárnyhoz szárnyparancsnokhelyettesül, Domokos 
László főhadnagy oktatótlsztül a tatai gyalog tanalosztályhoz, 
Madacsay Béla fóhadnagy beosztott tisztül a szombathelyi 3. 

íRÓGÉP 
6.j é. 6.jjáépített hordozható és nagy Iroda! írógépek 

HUNGARIA és 
RHEINMETALL 

hordosható 'rófr~pek tök~lete. kivitelben, m8l8Zpmpnó Jót'"ással 

FORBATH és RévésZ 
Bud.pesl, V., Bi.vinw-u. 2&. - Tel.: 1-102-1. 
A m. kir , o ... adónlpr t ... JKlaKk ' .... avdm"ny 1>8 kl'd "pzö t lOPf"sl teltPrelek 
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nyomozó alosztályhoz, Kadicsfalvy János főhadnagy a szek
szárdi gyalog tanalosztályhoz oktatótisztül, Tánczos Ferenc 
főhadnagJ-' II budapesti gyalog tanalosztályhoz oktátótisztül. 
- . Athetyeztettek augusztus 1-évM: vitéz Tótfalussy Lajos 
g. százados előadótiszti minőségben ' a budapesti I. kerület 
törzsgazdasági hivatalához, Ősz György g . százados gazd.asági 
hivatal főnökéül a budapesti II. osztályhoz, kisdobai Décse 
Károly g. százados gazdasági hivatal főnökéiil a nyiregyházai 
osztályhoz, dr. Körmöczy Rezső g. hadnagy gazdasági hivatal 
főnökéül a balassag'yarmati osztályhoz, Szalánki László g. 
hadnagy gazdasági hivatal főnökéül a pécsi osztályhoz, Sepsi
Szent-Györgyi K is Zoltán g. zászlós gazdasági hivatal főnö
kéül a kaposvári III. osztályhoz, Maczky László g. zászlós 
gazdasági hivatalfőnöki minőségben a győri osztály gazdasági 
hivatalához, Géczy József g. zászlós elő,adótiszti minőségben 
a szombathelyi osztály gazdasági hivatalához. - Kinevez
tetett május l -ével: Réthi Miklós g. százados a budapesti I. 
osztályparancsno·kság gazdasági hivatalának főnökévé. - Be
osztattak május l-ével : dr. Király József g. százados főnök
helyettesi miuőségben a csendőrség központi gazdasági hiva
talához Budapesten, Horthi Nándor g. százados a belügy
miniszteri számvevőség V. osztályába Budapesten és Eperjessy 
István g. százados előadótiszti minőségben a belügyminiszté
rium VI-b. osztályába Budapesten. Allandó nyugállo
mányba helyeztettek: Tókai Mihály szombathelyi III. kerület
Deli tiszthelyettes, Vasvári Károly szegedi V. kerületbeli fegy
verszaki alhadnagy, Pető Elek pécsi IV. és Füzy György deb
receni VI. kerületbeli alhadnagyok, Pásti Lajos budapesti L, 
Kósa Károly p écsi IV. és Molnár György budapesti I. kerü
letbeli tisztl~elyettesek. - Várakozási illetményekkel szabad
ságoltatott: Ba.konyi János I. szombathelyi III. keriiletbeli 
tiszthelyettes. - Nemesség elismerése: Andl'ássy Gyula fő
I:ta,dnagy székely nemesség ét és "Felvi nt zi" előnév használatá
hoz való jogát igazolta. Nevezett családnevét "Andrásy" alak
ban köteles használni. - Névváltoztatások: dr. Parasin Ist
ván kpvj. őrmester családi nevét "Parádi"-ra, H ornok J ó
zsei próbacsendőr "H egyaljai"-ra változtatta belügyminisz
teri engedéllyel. _ . Szabályrendeletek: A tüzharcos mmoseg 
igazolása é,s a Károly ' csapatkeresztre való igényjog?sultság 
utólagos elismerése. - Elhelyezési kimutatás helyesbltése. -
A tüzifaügyek intézése. - A Budapesti Nemzetközi Vásár tar
t~ma alatt nemzetközi közlekedésrendészeti okmányok nélkül 
Csehszlovákia, Jug'oszlávia és Románia felől érkező gépjáró
műveknek és ezek vezetőinek az ország területén tartózkod
hatása. - Megfig-yelési kerület alakítása Győr, Moson és Po~ 
zsony, valamint Komá,rom és Esztergom közigazgatásilag egy
előre egyesített vármegyékben, Győr thj. városban. - Az áll a t
egészségügyről szóló 1928:XIX. törvénycikk végrehajtása tár
gyában kiadott 100.000/1932. F. M. sz. rendelet egyes rendel
kezéseinek kiegészítése és módosítása. - Hajdó Márton tiszt
helyettes elveszett szabadságolási igazolványát a budapes:i r. 
kerületi és Hugai István csendőr elveszett menetlevelet a 
nyíregyházai osztályparancsnokság érvénytelenítette. - A 

6sszes szükségleteiket 

20nd nélkül szerezhetik be e lap olvasói 
a székesfehérvári "Gondü:ö" 
bevásárlásl rendszerével l 

Székesfehérvár I 
Kossuth-utco 8. sz. 

45 üzletben nyujt vásárlási lehe
tőséget e 1 helyen lelent fizetési 
kötelezettséget e Az á llandó, havon-
ta megúiuló továbbvásárolhatás Lo
gávaleSze r ezzemeg a"GONDŰZO" 
vásárlási igazolványát. dijla'ml bocsátja 
rendelKezésére a központi iroda. 

Fémárú-, Fegyver- és Gépgyár R. T. 'ajánlata fegyverek és 
Lgyverzeti cikkek kedvezményes beszerzé,sére a csendőrség 
ti.sztikara részére. 

Csendőrségi Közlön y 10. szám. A Kormányz6 Úr Ő Főmél · 
tó ság a 1938. évi május hó 5-én Budapesten kelt Legfelsőbb El , 
határozásával: vitéz l'orzsay L i nárd ezredest, a csendőr tiszti
tanfolyamok ideiglene,s paraneosnokát nevezett tanfolyamok pa
rancsnokává, dr. vitéz Damasy Fa/ kas ezredest, a budapesti J. 
csendőrkerület ideiglenes parancsnokát nevezett eosendőrkerület 
parancsnokává, Huszár Agoston ezredes,t, a székesfehérvári II. 
csendőrkerület ideiglenes parancsnokát nevez ett csendőrkerület 
parancsnokává, Petey László ezredest, a pécs.i IV. csendörke
rület ideiglenes parancsnokát n evezett csendőrkerület parancs
nokává, Rohonci Imre ezredest, a csandőrság sz ab alyz,atsz er
kesztő és tallulmányi bizottságának tagját nevez ett bizottsig 
elnökéül, B ertalanffy Dezső ezredest, ' a belügyminisztérium 
IV-b. osztály vezetőjének helyettesét a miskolci VII. csend
örkerület parancsnokává és Hertelendi és Vindornyalaki Herte
lendy I gnác ezrede'st, a belügyminisztérium VI-c. osztály 
v·ezetőjének halyettesét a szegedi V. csendőr kerület parancs
nokává kinevezni méltóztatott. Kinevezés napja: 1938 május 1. 

Pály ázat az 1938/39. évi idényben megta rtalldó katonai 
tárgy ú tudomány os és ismeretterjesztő előadásokra. Az Orszá
gos Tiszti Kaszinó tudományos bizottsága az 1938}39. évben 
6 katonai vonatkozású előadásnak a m egtartását vette tervbe. 
Ezekből 2-3 előadás tárgya szabadon választható, míg 3- 4 
előadás kötött tárgyú. Utóbbiakra az egyesület választja ki 
az előadókat és kéri fel őket az előadás megtartására. A sza
hadon választott tárgyú előadások megtartására pályázók leg
később szeptember hó l-ig jelentsék bo az egyesület elnöksé
gének szándékukat és csatolják a kidolgozott előadás két géP
írásos példányát. Az előadás a képek vetítés ével együtt leg
feljebb egy órát vehet igénybe. (Tapasztalat szerint 22· gép
írásos oldal.) A beérkezett munkák feleH - a bírálóbizottság 
javaslata alapján - a tudományos bizottság dönt és kijelöli 
az előadandó pályaműveket. A döntés eredményéről minden 
pályázó értesítést kap. Az előadott pályaművek szerzői 120 
pengő j utalomban részesülnek. A jutalomban részesülő (tehát 
előadásra kerülő) pályamiíveket az egyesületnek jogában áll 
tulajdonába átvenni, mely esetben ezek nyomtatásban csak 
akkor közölhető k, ha az egyesület elnöksége erre engedélyt 
ad. Az elnökség az előadásra kerülő pályamüvekre nézve 
fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályaművek et e.lő
adá~ céljára a vidéki állomásparancsnokságoknak rendelkezé
sére bocsáthassa. Kívánatos, hogy amennyiben a szolgálati 
viszonyok megengedik, ebben az esetben · is a szerzők maguk 
legyenek az előadók. Ebből származó költségeket az illető 
parancsnokság, illetve az Országos Tiszti Kaszinó megtéríti. 
Az előadáshoz szükséges diapozitíveket - a szerzővel való 
előzetes megbeszélés alapján - az OTK elnöks.ége fogja el
készíteni. Ha ezek már a szerző birtokában lennének, úgy a 
számlák''kal igazolt készkiadásokat az egyesület megtéríti. A 
pályázók munkáikat nyiltan _ . nevük és lakcímükreltünteté
sével - küldjék be. 

't" ~T61 
G~\ 

~~ A 

"TAKARÉKO S sAs" 
R. -T. DEBRECEN 

BEVAsARLAsl RENDSZERE 
110 fizletben nyujt vásárlási lehetőséget. 
1 belyen jelent fizetési kötelezettséget, a 
havonta megújuló tOvBDbvásárlás jogával I 

FELVILAQOSITAST, vAsAR
LAsI UTALVANYOKAT KÉSZ-
SÉGGEL NYUJT A KÖZPONTI IRODA DEBRECEN, DEAK FERENC-U. 6. 

Kényelme s rész letfhet ésre v6s6rolhatunk SZOLNOKON ---.rt fft,L",delt,t 66 ülZl.et6.elt, K6zp. IRODA: BAROSS-U. 22. 

" 
AKARÉKOSSÁGRA" 
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Kl tud róla? Horváth Istvánt, aki csendőrörsvezetői rend
fokozatban 1909-ben Breznóbányán szolgált - kb. 188:!. évben 
született - keresi leánya Borsovszky Kálmánné szül. Hol'
váth Ilona. Címe: Budapest, XIV., Gyarmat-utca 56. sz. Aki 
tud valamit róla, közölje fenti címre. 

E ladó gyümölcsös. Érden, a vasúti megállók közelében 
levő domb déli tekvésü, védett lejtőjén, 568 O-öles fiatal te
lepítésű fajgyümölcsös, kúttal, házhellyel és pompás kilátás
sal a Dunára, hosszabb lejáratú, olcsó részletfizetéssel, csa
ládi okok miatt átadó. Cím: Molnár Henrik, Budapest, l., 
Enyedi-utca 10, Il. 22. 

Eladó Klotildliget-nyaralótelepen 510 négyszögöl villa
telek; a vasútállomáshoz 3 perc. Bővebbet: Gáspár nyugállo
mányú tiszthelyettesnél (Budapest, I., F,ery OS2kál'-utca 37). 

SZEl\IÉL YI HIR EK. 

Új szakaszparancsnokok a szombathelyi III. kerületben: 
Erdélyi József II. alhadnagy, braős G-YOl'gy, II izvári István 
tiszthelyettes. 

Új örsparncsnokok a p écsi IV. kerületben: PirwzÉs La
jos törzsőrmester V.; a debreceni VI. kerületben: Tördk Péter 
tiszthelyettes, Bányi István, Kiss P. Viktor törzsőrmester v. 

E!őléptek a budapesti L kerületben alhadnagyokká: Kiss 
György, Gyöngyösi Józsei, Szücs J ános I. Lásztó imre II 
~siby Józsei, Uyarmathy Elek, Duka Dé~es, Szabó Bódo~ 
t~szthelyettes; Pl!tkoló athadnaggyá: Kalmár J ános patkoló 
tiszthelyettes; ttszthelyettesekké: Sándor Dezső Cseh Balázs 
Rábai G-ábol', Harasztos András, Kiss Sándor' I. törzsőrme~~ 
ter ...,., Miháloz András törzsőrmester; a székesfehérvári II. 
kerületben alhadnagyokká: Pásztor Ferenc, Gál Domokos, 
Horváth Ernő tiszthelyettes; tiszthelyettesekké: Pálvölgyi 
Sándor, Salamon József, Szalkai Fereno törzsőrme,ster v. 
Németh Józsei I. törzsőrmester; a szombathelyi III. kerület~ 
ben alhadnaggyá: Székely István I. tiszthelyettes; tiszthelyet
tesekké: Sólyom 'Jenő, Balázs József II., Major József I ., 
lmrei József, Fonyadt János, Kenesey Fereno törzsőrmester 
"".; őrmesterekké: Pánczél János, Rácz János, Nagy József I. 
Kiss Kálmán, BOfmár Pál II., Németh János II., Porogi Ró~ 
kus, Illés Ferenc, Varga Lajos, Balassa Jenő, Simon József 
III., lmrei László csendőrök; a pécsi IV. kerületben alhad
nagyokká: Talmácsi Imre, Kunági Balázs, Vermes Ala;jos 
tiszthelyettesek ; számvivőalhadnaggyá: Szabó Béla szám
vívő tiszthelyettes; tiszthelyettesekké: Palotás János, Csapó 
József, Gönczy Antal törzsőrmester V ., Tassányi István rádió
állomásvezetői vizsgát tett törzsőrmester és Szücs László, 
Dudás Sándor törzsőrmesterek; a szegedi V. kerületben alhad
nagyokká: Nagy Pál II., Fülöp Lajos tiszthelyettes; számvivő 
alhadnaggyá : Szendrei József számvivő tiszt,helyettes· tiszt
helyettesekké : Nemes ' Bálint, Fehér Elek törzsőrmeste~ v. és 
Bán Imre törzsőrmester; őrmesterekké: Csapó Bálint, Czukm' 
Béla, Farkas Mátyás, Kertész József, Libertinyi Gyula, Bakó 
Sándor, Balogh György II., Cse1'1nely József, Kecskeméti Jó
zsef, Na.qyváradl Béla, (Jtvös György, Vágó János és Rózsa
hegyi Jáno~ esendőrök; a debreceni VI. kerületben alhadna
gyokká: Sebeshlén Antal, Szabó Benjamin tiszthelyettesek; 
szám.vivő alhadnfJggyá: Csergő Imre számvivő tiszthelyettes; 
tiszthelyettesekké: Csoma Károly, J uhász Zsigmond, Orbán 
T~ajos, Madai Bertalan, Bányi István, B'!logh József I. törzs-

BÚTORT LEGJOBBAN az évtizedek óta kllZismert l 

"MtorlÍ'",Juíznan VI., VII ,MOS CSÁSZÁROG-MIL Ú T 48. vásáro'nat (BátllOry·u'cáva' szemkHzt.\ 
HálószoPák, ebéd'ők és kombinált bútorok n:tg'v 

vá'asztékban. - Olcsó árak I - K í v á n a t r a f i z e t é B i k e d ve" m é n y 

Országos Ruházati Intézet Rt. 
Budapest, V .. Eötvös·tér 1. Telefon: 1-848-32, 1-4.04-10. 

• 
Mint a honvéd jóléti a laphoz tar tozó vállalat , 
szállít 12 havi g-h. levonás .mellett: egyen
ruhát, I,olgári ruhát, fcltérnelllilt IÍllllliudcn 
felszerelést. • Vidéki megbtzottak I • 

őrmester V.; a miskolci VII. kerületben alhadnagyokká: Bacs
kai András, Gönczöl András, Nyulas István, Buzogány Lajos, 
vifh Dávid András tisztholyettesek; tiszthelyettesekké: Lantos 
J ános, Csiba Ferenc, Ujvári Imre törzsőrmester v. és Bodolai. 
Kálmán rádióállomásvezetői. vizsgát tett törzsőrmester. 

, Házass.ágot kötöttek. K un László szombathelyi lIT. kerü
letbeli főhadnagy Csengei Kornélia-Mári.a-Erzsébet úrhölgy
gyel Budapesten. A budapesti I. kerületben; Rábai Gábor 
törzsőrmester v. Radvány Margittal Kőszegen, Jenei Pál 
törzsőrmester Orlik Ilona-Zsófiával V áehartyánban, Deák 
J ános törzsőrmester Tömöri Eszterrel V ámospél'csen, Juhász 
László ől'mester Szalai Eszterrel Bugyin; a székesfehérvári 
Il_ kerületben: Szijártó István törzsőrmester Engler Margit
tal Bicskén; a szombathelyi III. kerületben: Mikos Imre 
törzsőrmester v. Molnár' Annával Rábakethe,lyen, Garai Zsig
mond törzsőrmester Sasvári Margittal Mozsgón; a pécsi IV. 
Pinczés István törzsőrmester . Szikszai Juli.annával Ókécskén; 
a miskolci VII. kerületben: Fehér János törzsőrmester v. Kar
dos Hozáliával Sárospatakon, Sátl'ány Sándor őrmester Bukó 
Juliannával Sajókazán. 

Családi h írek. Született: Sár'óY Kálmán budapesti L kertl
letbeli (Büm. VI. c.) szdsnak Kálmán-András novű fia, Dienes 
Andor szombathelyi III. kerületb,'li gazd. Lhadnagyuak Andrea 
nevű leánya. A budapesti I . kerületben: Urbán bándor törzs
őrmester v.-nak Gizella-Katalin nevű leánya, Harmat Vendel 
törzsőrmesternek Anna-Ilo-na-Terézia nevü leánya, S.záraz 
András törzsőrmesternek Mária-Erzsébet nevű leánya, Lajtos 
Péter törzsőrmesternek László-Péter nevű fia, Izsó Imre törzs
őrmesternek Katalin nevü leánya; II székesfehérvári II. ke
rületben: Va/kai Lajos törzsőrmester v.-nak Lajos-Sándor 
nevű fia; a szombathelyi III. kerületben: Salarnon János 1. 
törzsőrrnes,ter v.-nak Éva-Lujza nevű leánya, Egyed László 
törzsőrmester v.-nak . Kornélia-Anna nevű leánya, Harasztos 
Fereno törzsőrmester v.-nak Aanes-Frnrna nevű leánya, C·o;;,,
dijr József törzsőrmesternek Mária-Margit nevü leánya, Tóth 
Fereno I. őrmesternek László-Ferenc nevű fia, Laki GYlüa 
őrmesternek Gyula nevű fia; a pécsi IV. kel'iile,tben: Ta/TÓ 
József törzsőrmester v.-nak Sándor-Mihály nevű fia, Szücs 
Lajos törzsőrmesternek Katalin-E'rzsébet-Mária nevii leánya; 
a szegedi V. kerületben : Na.qy Fndre törzsőrmester v.-nak 
Edit-Rozália nevii leánya, Na01l Sánuor őrmesiernek Sándor
József nevű fia; a miskolci VII. kerületben : Molnár János 
tiszthelyettesnek Mária-Magdolna nevii leánya, Nagy József 
törzsől'mesternek József-L a,ios nevű fia. Kalóczkai István 
törzsőrmesternek Tibor nevü fia és Bodó Kálmán őrmesternek 
Kálrnán-Mátyás nevű fia. -- Meghalt: Nagy R. Imre buda
pesti I. kerületbeli törzsőrmester Katalin nevű leánya Vámos
mikolán; Zelei Ferenc miskolci VII. kel'iiletbeli tÖl'zsőrmestel' 
Győző nevű fia Szihalom községben. 

H alMozás. Pénzes Lajos debreceni VI. kerületbeli csendőr 
április 27-én a budapesti 8. számú honvéd és közrendészeti 
helyőrségi kórházban tüdőgümőkór betegségben meghalt. 

elválaszthatatlan! 
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Olvassa el, lDielötl ír nekünk l 
Közlemény t nemcsak a csendőrség tagjaitól, hanem bár-. 

kitől elfogadunk, de tizenöt gép- vagy kézírásos hasábnál 
hosszabbat csak előzetes megegyezés után. A közlemények 
fogalmazási átcsiszolásának és ha szükséges, tartalmi módo
sításának, val'amint a törlés és kiegészítés jogát fenntart juk 
magunknak. Aki azt akarja, hogy közleményét változtatás 
nélkül közöljük, írja rá a kézirat oldalára piros irónnal 
"Szószerinti közlését kérem! A kézirat ot kérjük apapírnak 
csak egyik oldalára, félhasábosan, írógéppel, kettes sortávol
ságra, kézírással pedig jól, olvashatóan és nem túlsűrű sorok
ban írni. OI'vashatafTan kézirattal nem foglalkozunk. A kézira
tokban semmiféle rövidítést nem szabad használ ni. Kéziratot 
csak akkor küldünl, vissza, ha a szerző megcímzett és válasz
bélyeggel ellátott borífél.;ot mellékel. Kéziratok sorsáról szer
kesztői üzenetben adunk vá laszt. F énykép fe lvételek beküldése 
alkalmával csalolni kell a fel vétel készítőjének írásbel i ny ilat
kozatát. hogy a felvételek a szokásos tiszte letdíj ellenében 
való közléséhez hozzájárul. A megje lent közleményeket t isz
teletdíjban részesítjük, de tulajdonjogunkat fenntart juk, azo
kat tehát beleegyezésünk nélkül nem szabad másutt közölni, 
sem pedig ufánnyomatni. A ny omda i kor r ektúrá t mi végezzük, 
korrekfúralevonatot csak kivételes esetben adunk. Szerzőink 
küIönl enyomataikat közvetlenül a Stádium-nyomda igazgat ó
ságától (Budapest, V ., Honvéd-utca 10.) szíveskedjenek meg
rendelni. rnely azt velünlr, kötött szerződés ének árszabása 
szerint köteles elkésziteni. Minden hozzánk intézett levélre 
válaszolunk, de csak szerlwsztői üzenetekben; magánl eveleket 
akkor sem írunk, ha abeküldő válasz bélyeget mellékel. Minden 
levelet teljes névvel és rendfokozattal alá kell ir ni és az állo
máshelyet is fel kell .tüntetni. Névte len levéi're nem válaszo
lunk. Hozzánk intézett levelet szolgálati útra nem terelünk, 
azok tartalma vagy bekiildőik kiléte felől senkinek sem adunk 
fflvilágosítást. J eligéüI legcélszerűbb kisebb helység nevét 
vagy ötjegyű számot választani. Annak, aki jeligét nem jelöl 
me[j, nevének lwzdőbetűi és állomáshelye alatt válaszolunk. 
Kö.zérdekű kérdésekre nem szerkesztői üzenetben, hanem a 
"Csendórlexikon"-rovatban válaszolunk. EIöfizetést csak a 
csendőrség, honvédség és az állami rendőrség, továbbá a bíró
ság ok, igazságügyi és közigazgatási hatóságok tényleges és 
nyugáVlományú ta.qjaitól fogadunTr, el, mástól nem . A csendőr
SPg tényleges és nyugállományú legénységi egyén ei évi 10 P 
előfizetési díjat fizetnek . Legkisebb előfizetési idő: félév. A .z 
előfizetéseT"et kérjük pontosan megújitani, mert fe lszól ítást 
nem küldünk. A neTr,ünk szánt pénzküldeményeket kérjük a 
Csendőr~égi Lapok 25.342. számú postatakarékpénztári csekk
számlájára befizetni. Cimünk: "A Csendőrség i L apok szer
kesztőségének, Budapest, 1., Böszörmény'i-út 21. szám." 

--------~,\~~---------

Borsovszky Kálmánné, Budapest. Mai számunk hírrova
tában kíVánságának megfelelő közlemény jelenik meg . .......... ...... 

1938 május 15. 

Zombori Gyula. A folyó évi maJus 5-i Csendőrségi Köz
lönyben megtalálja a K árOtly csapatkereszt megszerz<ésénsk 
feltételeit. Az őrsön szívüs,~n rendelkezésére b00sátják. Mi 
innen, adatok hiányáhan, nem tudhatunk ré,szletes és ami a 
fontos: teljes útbaigazítást adni. 

K. D. tht t s, Budapest. Használja egészséggel. 

Soltvadker t . Tii.re~met kérünk, utánajárunrk üg3"ooek. Any
nyira nem s2abad eilkeserednie és nem sz'abad a!zt mondani : 
nincs becsületem, igaZSágot nem találok. A visszautasításnak 
megvoltak bizonyára a törvényes okai, ezeket fogjuk meg
tudni és ugyanezen jelige a'!att közölni. 

R á.dió. A detektívtrstületbe felvételre jelentkezhetik négy 
középiskolai végzettséggel. A rendőrségnél előírt f elvételi 
feltételek a legkisebb testmagasságot is előírják, abból nem 
engednek. 

Berl'ttyóú j falu. Goreczky Vilmos ny. tbk. Budap,est, VIn., 
üllői-út 14., Goreczky Gyula ny. ezr. Budapest, 1., Fery Osz
kár -u. 34., BarénYi j"ere·nc ny. ,ezr. Budapest, XII., Avar-u. 
9/a. III. em. 1. alatt lakik. 

33333. Csak akkor lehetne SZÓ aJZ 50 fillér kettéosztás áról, 
ha a kórházban levő nőtlen CSendőr póUására vezényelnénoik 
nőtlen csendőrt. A tartósan vezényelt rend3S tagja a köz gazdál
kodásnak, te,hát az 50 fillért az Önök kmgazdálkodása pénz
tárába kell befizetnie. (LáJsd Cs. 20. Ut. 31. pontját.) 

K. tőrm., K. őrm. A fényképek nem jók. 

Posta. A postai magánküJdemények kÉzbesítési díjait -
valóban - újólag szwbáJyozták. Az utasításunkat, amely ná
lunk e kérdéssel fogilalkozik, rövid időn be,lül megfelellően ki
egészítik. A postának igaza van. 

Losonc. Aki nYUg"állománYbMl megnősült, azt nem veszik 
vissza tényleges állományba. Katonai szolgáJlati ide,jének be
E'zámítása végett kérvény t ken headnia a belügyminiszter úr
hoz (VI /b. osztály.) 

M. I. L. A polgári orvosok által ellátandó egészségügyi 
szolgálat csak a le1gszükséges,ebb orvosi ·s'egéi!ynyujtásból, a 
megbetegedett cs'endőregyének megvi~lgálásáJb61, megbetege
dés esetén rövid ideig tartó gy6gyke",elé>séből, szükség esetén 
ikórházba utalásából és a legénysé·g idő,sz;aki orvosi mllgvizB
gálásából áll. (L. 112., Ma.,/VI. 6. 1931. B. M. rend.) Az injeik
ciók beadása tehát nem tartozik ide, azér't kiilön ikeN Önneik 
frzetnie. 

A csendőr-levelezőlap ok szépek, művésziek. Ma
gunkat becsüljük meg, a magunk népszerűségét és 
tekintHyét emeljük, ha izléstelen cifraságok helyett 
a magunk levelezőlapjain üdvözöljük rokonainkat és 
ismerőseinket. 

10. Jótékonycélú m. kir. államsorsjáték 
Fönyeremény: 40.000 or. pengü. 

18.729 nyeremény, 276.000 pengő értékben. 

Nagyobb nyeremények : 

10.000.- ar. pengő hatszor 2.000.- ar. pengő 
20.000.- ar. pengő II négyszer 2.500.- ar. penglI 

kétszer G.OOO.- ar. ·pengö hnszszor 1.000.- ",.. pengő 

Húzás: június 3-án. Sor~~ft Egész: 3 P Fél: 1.50 P 
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Patak. Pedig benne van a Szut.-ban. Nézze csak meg lj 

tárgymutatót. Ha ideje van, böngéssze azt, sok olyan dolgot 
fog találni, amire még nem is gondolt. 

Nagyvárad. Tessék elolvasni az 1938/4. számunkban "Sajtó
törvény" jeligére adott válaszunkat. Örvendünk érdeklődésé
nek, mert kérdéséböl azt látjuk, hogy nem csukott swmmel 
él, de tudni szeretné, milyen rendelkezések szabályozzálk ma 
az ekörül felmerülő kérdése-ket. 

333. Az 1. és 2. kérdésére lexikonban fcle:Iün'k:. 3. A mai 
alhadnagyi rendfokozatot 1925-ben rendszeresítették. Régebben 
tiszti rendfoko'zat volt (1867-ig), szeanb6iIl a főhadnaggyal. A 
tiszthelyettesi rendfokozatot 19l5-ben rendszeresítették a le
génységi állományúak részére. 1909-ig meg volt a nadapr6d
tiszthe-Iyettesi rendfokozat, amely körülbelül az u.,ryanakkOir 
rendszeresített zászlósi rendfoko~atnak, (tiszti ,állomány) fe
lelt me,g. A törzsőrmester i rendfokozatot a csapatnáJl. 19l3-ban 
rends'Zeresíbették. Az őrmester i rendfokOlZaJt a szervezett had
;;eregeklkel egyidős. Mestere volt az őrszolgálatnak. A szakasz
vezetői rendIokozatot a gyalogságnáJl. l856-ban rendszere.sitet
ték. 

Érdeklődő. 1. Forduljon orvoslás.ért a községi előljáróság
hoz. 2. Idő- vagy távolságkikerekítésnek aSzut. 245. pon,tjában 
írt eljárásnáil. (útyonalho::;sz megállapítása, szolgá.la1ti órák 
végösszegének kis~ámításánál) van he[ye. Ha már megállapí
tottáJk, hogy a'Z Önök egyik őrjáratának hossza 38.5 km., akko~' 
aSzut. 6. meollékletébell kell megnézni, mennyi időt írtak elő 
ennek leportyázására. Ez időhöz hozzáadja a helységek lepol'
tyázására megállapított időt. A kettő adja az őrjárat időtarta
mát. Kérdevett esetben 30 óra 30 perchez hOZlZáad 4 óra 30 
percet. (Szut. 245 p. 2. bek.) 

Turul. 1. Egyik előléptetési feltétel: a két utolsó évben 
"igen jó" minősítés. Ha ez meglilEz, nem igen lehet baj. 2. Az 
1931~. Cs. K. 75. oldalán közölt 15. §. azt mondja: ki van 
zárva az igazolvánnyal való ellátásból az, akit ,büntett miatt 
jogerősen elitélte.k. 3. Valószínűleg ősszel. 

Honvéd. A csendőrség legénységi állományú egyénei nem 
viselhetnek kamgarn anyagból készült ruhát. Az elhordási 
idő 1936 dec. Végéig tartott, ezt nem hosszabbították meg. 

" ~ J ~Tr=c:-_ 
A 200-05 ko~eoóri6bon MERAY-PUCH 200. 

kategóriában PUCH S 14. 
350-e s k o t e g ó r i á b o n PUCH 350 G IS. 

• 

Csaholcz. D. L. hi!. A közölt adatok szerint önnek állandó 
nyugellátásra igénye van. Kérje ,a püm. (XIX. oszt.) úrtól. 
Ha nem kapná meg, a Közigazgatási Bírósághoz fordulhat. 

Csíki. Címe: Remetekertváros, Béla király-u. 5. 

Cs.~15. Az új utasítás megjelenése azt jelenti, hogy a 
régi érvénytelen. Ami ezzel összefüggően önt érdekli, aSzut. 
167. pontjában rendezve van. A nyereg és kantár m elletti 
táblácska előírás, olyan, mint aSzut. 140. pontjában ismer
tetett. 

Tavasz. A 180.000/1936. B. M. sz. rendelet szerint a köz
ségben önkéntE's és köteles tűzoltóság van. Utóbbiba a ny ug·· 
állományú csendőregyének is beoszthatók. (21. §.) Ez közszol
gálat s abban az ön legszemélyesebb érdekei is érintve van
nak. E szolgálat alól csak orvosi vélemény alapján kaphat 
felmentést. JIa az oktatási órán nem jelenik meg, büntethető 
(23. §.) Menjen csak el, vagy kérjen orvosi bizonyítvány alap
ján felmentést, de kibuvót ne keressen. 

Nyugdíjas 888. Iskolai adót köteles fizetni a nyugiIlet
ményei után is. 

2222. Az 1937. évi 9. Csendőrségi Lapok 305. oldalán "Szebb 
jÖyőt" jelige alatt írtalrat olvassa el. 

KÉZIRATOK. 

Sikerült. Sorra kerül. 

B. L. ny. tőrm., Szentendre. Az említett méhbetegség elleni 
küzdelem erőteljesebb hatósági támogatását mi nem kezde
ményezhetjük. Erre való a méhé!lzek érdekképviselete. Abb:lll 
ellenben igaza van, hogy alig akad nyugállom'Ínyú csendőr, 
akinek fogalma lenne róla, hogy okszerű méhészkedéssel mek
korát lendíthetne a helyzetén és milyen örömökhöz jutna 
egyébként is. Mi már nem egyszer ajánlottuk a méhészetet 
bajtársaink figyelmébe, többet most sem tehetünk. A csend
őrségnek levele szerinti méhészeti részvénytársaságfélébe 
való tömörítése kivihetetlen, mert a testületnek nem jóléti, 
hanem ugyebár egészen más feladatai vannak. Keresse hát 
mindenki maga a boldogulás lehetőségeit. Önök méhészek 
alkalomadtán kedvet csinálhatnak másoknak is. 

It 'fC(J,,,,tfA,Q,CC68 SfZ,ii-vet6 é~ 
1400 km.-es m.~Buz~CltóSIÍ9Í- v.e.,..Selt~ slCaka.d.á escB.ea. f-d
áJZOtt. uf..a.kmt MfJPcJ. és e9-ésfl piiJ-en át ~á.~ 11.é1.hJJ. cl 

60 km-es ~e&ss~ m~~ esalawn ál!f.o.wlJ5aJt 

80 km-en fJiJi. tempótLut. 

merpi.öf11~etHI.en BuzOJ1Jjít11ca. 11 

~ tJ.jesítö.kipess~, 

fto.dá.s: 
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F. I. alhdgy, Budapest. A nyomozás jó, de tárgyáuaJk ké· 
nyes volta miatt közlésre nem alkalmas. 

P. J . mrm., Pécs. Az "Indítóok" ,és "Felte'V'ésetkkel vwló 
munka eredménye" c. kézirata megfelel, köz'ölni fogJuk. 

Furfang', B. V. S., Tinódy Sebestyén, 1910., Hóvirág, 
Eperjes, D. Gy. thtts. Porcsalma, Hóvirág Csurgó, Sz. L. 
thtts. Szeged, L. 1. thtts. Szentendre, Avas, Vaskut, Zágon. 
~özölni fogjuk. 

Dorozsma, K. I. őrm. Bihartorda, K. A. ny. thtts. Kóny, 
K. K. cs. Enes. Kivonatosan közölni fog·juk. 

N. mIllt. Andocs. Ezelkre a kéTdése,kre nem várunk választ, 
osak otthoni kis fej1Jörés'l'e szánjUk őket. Látjuk, hogy ün 
azok közé tartozik, akik nem csak elolvassák, 'hanem gondol· 
kodnak is a kérdéseken. A ,beküldött felelet jó. 

_ Arad. l'tengeteg pandurírást kaptunk az évek során, dc 
csak itt·ott közöltünk belőle színesebb részleteket s most már 
ezt is -beszüntbtjük. Régmult dolgok (}Zok, hagyjuk a romaJl 
tikának forrásul. Mikor a csendőrség történeté,t röviden meg· 
írtuk és kiadtuk, mindent megmond ottunk, wmi a multr,a 
tartozik. Ma már ,közismert dolog, hogy a csendőrség meg
szervezése mit jelentett az orSZág közbiztonsága szempont
jáJból, tehát ebben a tekintetben sem mondana a ci'kk újat. 
Tcssék iukább a ma és holnap problémáival foglalkozni, 
írá!ikészsé,g van hozzá. 

Pápa. Atalakítva nyomdába adtuk. 

R. M. őrm., Uj szász. Önnek megvan ehhe'z az eg)"éni haj
lama, ami azonban a legtöbb csendől,ben nines meg. A nép
nevelésben a csendőr sokat segÍthet s erre mi is mindig ösz· 
tönzést adunk, de éppen a leve~ében ismertetett terület egyike 
a legkényes0bbeknek, in~ább a IBIkész feladatkörébe tarto
'zik, me,g az orvoshoz. Különben a UI.:J,VleiMben írt eredmény 
dicséretreméltó. 

-Dorozsma. Tarkasá,gnak sza~ikk, 8zak,cikknek pedig tar· 
kaság. Ezt nC1IIl lehet vegyíteni, mert így egyik s,em. Nem 
köz,ölhető. 

Gyöngyhalász. Az elbeszéil.ést nyomdába adtuk, szépen 
me,gírta. Verse szép, bátran beküWheti valamelyik szépiro· 
dMmi laphoz. Tőlünk a t·émája távolesik. 

Forradalom. J -ó az el,beszélés, humora is hibátlan, de té· 
mája miatt nem hozzánk, hanem szépirodalmi vagy napi· 
lapba való. 

Szebb jövő. Iratlan szrubáJlynak kellene t'ekinteni, hogy 
minden csendőr 'Csak akkor írhat veTset, ha a ,Szut·ot előbb 
tökM,etesen megtanulta. Mivel pedig a Szut·ort elég töké~etesen 
ismerni soha sem lehet, a csendőr verset soha nem írhatna 
igazság .szerint. Igy tavaszidőben ugyan e,IkeTülhetetlenek a 
kivételetk s nagyritkán akad igazi ve.rselő is. ön azonban soha 
sem fog ezck közé tartozni. Kár minden verejtékeseppért, 
amit erre pazarol. 

Uj husvét. Nincs r-ég'i és új husvét, ez versben is csak 
üre.s szó. Ne gondolja, hogy elégegymiis mellé rakni csomó 
illyen szót és kész a vers. lA költé,szet nagyon nehéz írói fel· 
rudat - a legnehezebb - s csak ritka hivatottak merjenek 
hozz.ány'ulni ehhez a szép, de !kényes hangszerhez. 

Tiszavirá.g. Ez nem sikerült úgy, mip.t már sikerrült 
cgyi1c·má,sik. Aztán vigyázzon arra, hogy a velrs is megkö· 
vete1i az i.gazságot: ugyan ki nem szereti a <csonka,földön il 

székelyU Sem egyéni hangulat, sem rímkeresés nem ,ad jogo. 
címet arra, hogy olyat állítsunk, ami másokra, sőt egy egész 
országra igaztalanul bántó lerhet. IJátja ugy-e, hogy a verR· 
Írás nagyon .csiklandós dolog' 

l\llskolc. 28. Sajnáljuk, de levelükben részletezett vélemé
nyünkön nem változtathatullk. Egyik sem sikerült. 

Visszavá.gyunk. Egy,e~őre más irányban !kell a ifi -gyel'll1ct 
ébrentartalli. Nem közölhető. 

Zúg az erdő. 
(Regény.) (20) 

írta: NYÁRY ANDOR. 

A parancsnok megdöbbent : 
- Veszni hagyod a vőlegényedeU 

- Ha a szabadsága ára ezer és ez,er magyar testvérem 
boldogtalansága, akkor igen! 

A leány szavában annyi erő, annyi dac, annyi fölényes· 
ség volt, hogy a parancsnok türelm ét a végsőkig feszítette, 
de leküzdötte indulatát. Még egyet próbált. 

A leányhoz lépett s tekintetét mélyen belekapcsolta 
Mária szemeibe: 

- Ha megnevez-ed az öS8z-eesküvőket... Hallod... te ... 
leány! . " Ha megnevez ed az összeesküvőket, becsületsza
vamra ígér em neked, hogy egyiknek sem lesz bántódása. 

Mária sóhajtott. Olyan természetes őszinteséggel ömlö tt 
ajkán a .szó, mint amilyen őszinte a sziklán nőtt ki.s vad
rózsa virágja: 

- Ha becsületszavára ígéri, hogy testvéreimnelk nem 
lesz bántódá;sa, akkor miért akarja, hogy megnevezzeru 
ő~en 

A parancsnok ajká.ba harapott. Elfojtott indulata kirob· 
ban t lelkéből s minden eddigi ravaszságát meghazudtoló 
vadsággal tört ki belőle az igaZi ember : 

- Arra felelj, amit kérdezek! Különben olyan huszon· 
ötöt v-eret ek rád, hogy beledögle.sz! . . . Ki vagy te! ... Ron· 
gyo.s sehonnai, bitang lázadó! AIDkor lövetl,ek keresztül, 
amikor nekem tetszik. 

Belesápadt az indulatba: 
- Makacskodol1 ... Hát jól van! ... Eddig kértelek, úgy 

bCl~zé.ltem v,eIed, mint ,em her az ,emberrel. A faHád nem 
érdemli meg, hogy ,emberségesen bánjanak vele. Viselkedé· 
sed újabb bizonyíték e mellett. Ha a szép szó nem hasz· 
ná:l, majd beszélek másként. 

Mária úgy állt a dühöngő ~mber előtt, mint egy szobor, 
mintha a kemény beszéd nem is neki szólt volna. 

A parancsnokot e mozdulatlan merevség még jobban 
f,elin.g,erelte, me,gragadta a leány vállát és megrántotta: 

- Utoljára kérdezem, ho;gy megnevezed-e az összeeskií· 
vökeU " I 

Má.ria nem felelt. 
A parancsnok ráordított: 
- Nem értetted a kérdésU.. . Azt kérdezem, megneve· 

-zed-·e az összeesküvőkeU 
Mária lehúnyta <szemét s a dühöngő kérdésre egyetlen 

halk szóval feIelt: 
-Nem! 
- A parancsnok nagyot lélegzett: 
- Igy is jó! 
Az ablakhoz ment, .szétrántotta a függönyt és kimuta· 

tott az udvarra, az ukasztófára : 
- HaestéHg meg nem nevez,ed az összeesküvőket, hQl· 

1lap regge,l a vőIegényecl azon .fog 1,ógni! 
Mária felsrkoltott, arcát a tenyerébe temette. 
A parancfmok mosolygott. Aztán a feány ,felé fordult: 

MEGJELENT 
MEGNyílT 

1938. É V I FőARJEGYZÉKONK 
K ÉR J E I N GYEN ÉS BÉRME N 1 VE 

Ú J F I Ó K O Z L E T O N K B A R O S S -T É R 16. 

MAUTHNER ÖDÖN 
A K ELE TI PÁLYAUD VA R I N D ULÁ S IO L D A LÁ NÁL 

MAGTERMELÖ ÉS MAG KERESKEDELMI R.-T. 
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1938 május 15. 

- Ha hallgatsz a szavamra, a hajnali kivégzésnél más 
embert állíttatok az akasztófa alá, Jász Suba Gáspár pedig 
szabad lesz. 

Kinyitotta az ajtót s előre mutatott: 
- Most menj!... Gondolkozzál és estélig határozz. A 

vőlegél'.y,ed élete a kezedben van. 
Mária megindult, lassan ment, a lábai merevek voltak, 

a térde alig hajlott és ment, mintha lélektelen gép botor
kálna az utcán, úgy érezte, mintha nem volna szíve, miniha 
nem ·velna gondolata, mintha az .. élet egy nagy-nagy forgó
szél v(}lna, amely ő,t megragadta ,és most ellenállhatatlan 
erőve,l sodorja tovább ... tovább ... 

lstráte Pável 6lőlépebt a fülkéből: 
- Nem sikerült. 
A parancsnok megcsiilwrgatta a fogát: 
- Kutya Jremény faj I 
- Ha parancsnok úr megmondta volna, hogy mi a 

szándéka a leánnyal, lebeszéltem volna szándékáról. 
- Miért! 
- Ez a leány inkább engedi kivégeztetni a vőlegényét, 

mintsem elárulja testvéreit. 
A parancsnok gúnyosan mosolygott: 
- Gondolod1 
- Tudom. 
- Ha így tudod, akkor rosszul tudod. 
- Erre csak az a megjegyzésem, hogy parancsnok úr 

nem ismeri a magyar fajt. 
A parancsnok ellegyintett maga előtt: 
- Hagyd azt az örökös magyar fajt I . .. A csömörletig 

vagyok ezzel az unalmas frázissal. Magyar faj, magyar 
rajI ... Lehet, hogy nem ismerem a fajt, de ismerem a sze
r,elmet. A szerelem minden szívben ·egyforma, a1{ár magyar 
az a szív, akár román, akármi más. Élni akar, szeretni akar 
s az, akit szeret, akivfll élni akar, az az első és minden más 
érzés pehelyként foszlik előtte, ha szerelme tárgyáról 
va,n . szó. 

Lekicsinylőleg nézett a kémre: 
- Hazafiságl A szerelem a minden I Az élet a varázs I 

Ig,en, Istráte Pável. Az élet. A szerelem I 
Istráte Pável elmosolyodott, aztán megforgatta kezében 

a kalapját.: 
- Elmehetek1 
- Várjl 
A parancsnok egy pillanatig maga elé nézett, aztán a 

kém felé fordult: 
- Ismersz a faluban olyan ma.gyart, akivel ez a leány 

jó i,smeretségben van' 
- Ismere·k. 

S:olDbatfjely: 

OG P (WANDf:RER -C ONTINENTAL) 
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- Ki az' 
- Szabó Márton. 
- Milyen embert 
- Csöndes, jóravaló, a légynek sem árt. 
- Családja van 1 
- Három kis gY6rmeke. 
- Gazdag~ 
- Nagyon sze.gény, napszámból éldegél. 
- A lány barátságban van v·elökf 
- Segíteni szokta a családot. Gyakran jár hozzájok. A 

háború alatt összebarátkoztak. J .ász Suba Gáspár egy század
ban szolgált Sz·abóval s igen sokszor Sz·abó Mártonné tartot'ta 
Máriában a lelket, ha a vőlegényéről sokáig nem érke
zett hír. 

A parancsnok szeme megcsillant: 
- Jól vanl 
- Elmehetek1 
- Még egyet. Fél óra mulva ... nem! ... egy óra mulva, 

tehát fél ötkor Jász Suba Gáspál't bocsásd sza,badon. 
1stráte Pável megtántorodott: 
- J ász Suba GáspárH 
- Igen. 
1stráte Pável belesápadt az ·aggodalomba: 
- És ha elszökik1 Ha többet sohase látjuk1 
- Attól na tarts ... Te mondtad, hogya magyar f.aj 

m1ndent feláldoz a hazájáért és a testvéreiért. Ha így v,an, 
akkor Jász Suba Gáspár nem szökik el. FogVla tartja a test
vérei sorsa. A szerelem szav.a aztán majd megszólal benne 
és elárul az mindenkit. 

Istrate Pável nem szólt, a fejét rázta. 
- Nem tetszikf 
1stráte Pável kelletl enül ümmögött: 
- Tegyen úgy, amint jónak látja. 
Meghajtotta mag'át, ,aztán eltávozott. 
A parancsnok cigarettára gyujtott, bel'evetette magát az 

öblös karosszékbe és nézte a fölf·eI-é bodrozó füstöt és mo
R(}lygott ... 

L. 

Mária odaroskadt az ablakra -és me,g sem mozdult. A 
·keze hideg vo't, mint az ablak üvegje, a hOlIllloka fehér volt, 
mint a fal fehérsége, a szeme zavaros volt, mint 'az ónos 
felhŐk, mikor az őszi ferg·eteg beleforgat a testükbe. Maga 
elé nézett az utcál1a. Az idő meggy·engült, a hópelyhek lassú 
hullássnl hulltak, mint a nehéz sóhaj, amelynek gyenge 
szárnY'a nem birja röpíteni a sulyos te1'he,t és v.isszaesik, 
ahonnét fakadt - a szívbe. 

Sok-sok hópehely... Hullnak... Zizegnek . " Suso~nak 
Már fehér a föld. Csupa fehér. Mári'a úgy érezt,e, mintha II 

szívére hullt volna a sok fehér, hideg pehely. És sóhajtott. 
Milyen jó volna, ha ő lehetne a föld, amelyet most hó

fehér szemfedővel takiar a jóságos Ég. Most meghal, tavaszig 
nem él, aztán fölébred, az Ég lecsókolja szeméről a szemfe
dőt, és él ... Dobogó szívén Virágok nőnek, mosolyog, örül, 
!), virágok elfeledtetik vele a multat ... Boldog föld! Milyen 
jó volna, ha ő lehetne ,a föld I 
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És milyen kevésből áll a boldogság! És mégis, milyen 
kevesen érik ell Olyan nehéz volt a szíve, m1ntha mozdít
hatatlan szikla csüngene rajta és cipelnie ke.lene a sziklát. 
A nagy súly lehúzta testét és súlyos gondokkal terhelt feje 
odasímult a hideg ablaküveghez. A hópelyhek kacéran tán
coltak, az ablakhoz ütődtek és olvadó szerelemmel haltak a 
bánatos leány előtt, mint szerelmes lovag, aki életét áldozza 
szerelme vígasztalásáért. És úgy maradt ... 

Messziről lábak dobogáSla hall:atszott. Talán nem is mesz
súről. 'l1alán a szomszédból . '. A puha hó felfogja a lábak 
lépteit, azért nl3m hallatszik a dobogás erősebben. De hallga! 
M1ntha beszélnének... Mintha román szavak kóvályognának 
1\ lev,egőben ... Mintha sírnának ... Mintoo bilincs csörrenne. 

- Ki azt 
Mária felkapta fejét és felsikoltott: 
- Szabó Márton! 
Szabó Márton bilincsbe vert kézzel elballagott az ablak 

alatt. 
Csak két szuronyos őr kisérte, aztán egy szomorúan siró 

asszony és három mezitlábas kis gyermek. 
Mária visszafojtott lélekzettel nézte a menetet, tágra ke

rekedett szeme az apró nyomokra mer_edt, amelyet a hat 
tipegő kis cipőtlen láb hagyott a hóban, a bilincsbe vert em
ber után. 

Hirtelen összeborzadt . " Zihált, nehezen lélekzett, a gon
dolatok fojtogatták: 

- Hogyan is mondta a parancsnok' ••• Ha megnevezed az 
összeesküvőket, holnap reggel idegen embert állittatok az 
akasztófa alá, Jász Suba Gáspár pedig szabad lesz. 

Szabó Mártont viszik, már alig verődik vissza a bilJincs 
csörgése ... Már messze jár ..• Utána a siró asszony ... a há
rom mezitlábas kis gyermek ... Csak azokat az apró kis láb
nyomokat ne látnál ... 

A gyanu öl, a gyanu sziveket szakít, a gyanu éget, a 
gyanu üldöz. Mária a fejéhez kapott: 

- Irgalmas Isten! 
Kiszaladt az utcára és rohant .•. Meg sem állt Szabó 

Mártonékig .•• 

Az udvarban összeverődtek a szomswdok, tanakodtak. 
Mária odarohant az asszonyokhoz: 
- Miért vitték el Szabó Mártont! 
Az asszonyok a vállukat vonogatták: 
- Bizonyosan följelentette valaki. 
_ Azt mondta a katona, hogy összeesküvéssel vádolják. 

(Folytatj uk.) 
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Ml a község? 

(A f. évi 5. számunkban hi~det(>tt versenyfeladatra beküldött 
legjobb dolgozat.) 

írta: SZÉKELY SÁNDOR őrmester (Alsódabas). 

1. Mi a községi előljáróság öSmltétele1 
. A. községi előljáró ság összetbtele: a közaégi biró, a közflégi 
Jegyző, (esetleg adóügyi jegyző), közsé"'i- vagy körállatorvoB 
törvény bíró, pénztáros, kiY6gyám, esküdtek. ' 

,A 'községi elöljáróság összetétel éhez tartozik még mint 
seged, kezelCszemélyzet:az irodatiBzt, irnokok, végrehajtó 
e~ ~özségi szülésznő, kisbiró, azonkivül pedig köteles minde~ 
kozse.g m~gfelelö számú .éjjeli őrt tartani és a kÖZSégi tű:&
oltósagot IB megszervezm, fentartani és irányítani. 

2. Melyek legnagYObb vonásokban a községi elöljáróság 
, legfőbb feladatait 

A községi elöljáróság legfőbb feladatai: Végrehajtja a 
f~lsőbb közigazgatási hatóságok rendeleteit s képviBelő tes
tulet hBltározatait éa teljesíti mindazon teendőket, melyeket a 
törvények és felsőbb hatósági rendeletek a községekre utal
nak, ha azok a képviselő testületi közgyűlésnek fentartva 
vagy egyes közegek haJtáskörébe utalva nincsenek. ' 
. Kifelé a községi előljáróságot a közaégi biró és községi 
Jegyző képviselik, akik a község nevében együttesen, de mind
egyik ,saját, egyéni felelőssége menett, járnak: el. Amikor a 
törvényben, rendeletben, szabályrendeletben 'községi elől
járóság" van említve, mint v,alamely konkré-t Ügy végrehaj
tója. akkor az alatt mindig a biró és főjegyző é,rtendők. 

A községi előljáróság előkészíti a köZBégi képviselőtestület 
hat~oz~tait, előkészíti a képviBelőtestületi ügyeket, ille,tő]eg 
az Illetek es bizottságokban előkészítteti azokat s általában 
minden módjában állót megtesz a közigazgatás helyi tökéle
tes működésélleok biztosítáBa és a község" előrehaladása érde
kében. 

A községi előljáróság nem lévén testületi szerv tanács-
ülésekben nem határozhat. ' 

OA községi előljáróságnak együttes felelőssége nincs. Min
den előljárósági tagot egyénileg terheli mindaz a felelősség, 
mE'ly állásával jár és amely tetteiből vagy mulasztásaiMl 
támad. Minden előljárósági tag közvetlenül és elBösorban 
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'.felelős az egyes igazgatási ágazaJtokban az előlj.Móságra há
:ruló tenniv,alók pontos ellátásáért vagy lelkiismeretes eHen
iírzésóért, mely feladatnak ellátását vrugy ellenőrzését a kép
viselőItestület kifejezetten re·á bizta. 

A községi előljáróság minden egyes tagja [köteles tiszt-
18égét híven s a .sza'bályoknak megfelelően legjobb tudása sze
Tint betölteni, a hivatali tilUkot szigornan megőrizni és intéz
ll:edéseinek órvényt szerezni. 

Minden előljáJrósági tagot hiv,atalli működéséért nem csak 
erköl~SJi., hanem vagyoni és fegyelmi felelősség is terheli. 

Ú.gy a7J erkölcsi, minJt a fegyelmi felelősség kiterjed az 
-előljárók magál!léleti ténykedéseire is. kL előljáróknruk: magán
életükben is jó példával keH előljárnidk a község lakossága 
e1őltt és ,ki kell tünniök: jó-zansÍlJgukkal, csa!ládi életük tisztasá
,gá"'al, rendezett vagyoni viszo,nyaikkJa:l, hazl!ifi,as és vallásos 
gondolkozásukkal, jóindulatukkal, ügybuzgalmukkal és er
~ölcsi fedhetetlenségükkel. 

Az előljáróság tagjainak a hivatali ti,sztségükkel járó köz
hatalmat bölcs mérséklés sel és pártatlanBággal kell gy~korol
niok. Hivatalos !teendőik ellátáJsalkor .a lrukossággal előzékenyen 
kell viselkedniök. A tisztségük adta tekintélyt egyéni tiszte
letreméltóságuklml kell örcgbí,teruiök. Tudatában kell lenniök 
annalk, hogy jó példaadásuk üdvös hatást tesz a laJkosságra 
,és egyéni erényeiJk ,adnak igazi súlyt tisztségüknek és s2lo·lgál
tat ják biztos oszlopáJt a közrendnek és az or,szág emelkedésé
nek. 

Épen ezért kiváló feladata az előIjáróság minden egyes 
tagjának, hogy minden társadalmi, felekezeti és egyéni érd e
ken, 'ön7iésen és széthúzá!son felülemeLkedve munkMkodjék 
azon, hogya lakosság egy magasabb egysé~be fo~assék ösme, 
melyben a község minden rerndű-ffingú tagja békésen dol
gozva.ereje és tehetsége sz.erint swlgálhassa hazánk boldo
gabb jövőjét. 

Kiváló kötelessége az előUáröság tagjainak a7i is, hogya 
l!:ö7iség fejlödését előmozdítsák, sajátos értékeit (népmüvészet, 
műemlékek, természeti kincsek, hagyományok stb.) megőriz
wk, k1fejlesszék és felvirá,goztassák, a fejlődést hátráltató 
körülményeket lekü7idjék s hogy ezek érdékében a ke~demé
nye7iő, előkósútő lépése'ket megtegy.ék. 

Ezek a sz.abáJyok vonatkoznak értelem szerint a segéd
és kezelős7iemélY7iet tagj·aira, valamint a községi ik'öwgekre is. 

A Iközségi Ibíró a kÖ'zség első pol,gára. 'Elnöke a képviselő 
testületi közgyűléseknek. A tisztújító közgyűlés klvételé·vel. 
Kspvlsell a főjcgyzővel együtt 'a községet hatóságok ~lőtt és 
magánegyénúkkel szemben. !Gyakorolja ·a k 'özségi bíráskodást 
a községi fője.gyzővel és .az ·er!ÖIljáróság tagjai k 'özrÜl által ki
jelölt két taggal. 

Ellenőrzi a községi képviselőtestület határozatainak végre
hajtását. Felügyel a község elöljárÓi és közegei hiva.talos mű
ködésére. Felügyel a közsélg vagyonára, vagyonkez0lésére és 
iigyel a kÖ,zség és a lakosság érdekeire. 

Eljárásairól, a községi élet minden neve7ietcselbb mozza
natáról és eseményéröl a !,épViselőtestületet időről-időre tájé
::koztatja. 

A községi bíró az általa teljesített llta!lványozásokért a 
Községi ,főjegyzővel együtt egyetemle,gesen felelős. A ,községi 
bíró a felügyelet gya:korlásának elmlllasztása miattbekövet
k~.z en!dő hibák és károlkért is felelős. A közsé,gi :főjegyző 
ellenjegyzése nélkü'l azon'ban nem utalványozhat. 

A főjegyző a 'községi közigazgatás vezetője, a cIDözségi 
iroda főnöke, vala:mint az ,állami anyakönyvek vezetője. A 
Községi bíróval együtt képviseli a községet és a közsé,gi elöl
járóságot. 

BÚTOR- ÉS TEXTILKERESKEDELMI RT. 
BUDAPEST. VI. KER., LISZT FERENC.TÉR 5. SZ. 

EGY HELYEN - EGY SZAMLAN 
teljes lakberendezések, egyes bútorok, 
k á r p it o z o ft b ú t o r o k, szőnyegek, kelengyék, 
6.tó124 hónapig terjedö részletfizetés. 

ÁRJEGYZÉKET D tJTALANUL KVLDVNK. 

alkatrésze k, j a v í t á S'I 
Kedvezö fizetési feltételek. 
a STEYA-WAFFENAAD 
k ö r z e t k é p v i s e l e t e, 

~E~Y~A~et~-~7' I 

Mint a községi közigazgatás vezetője, állandóán figyelem
mel kiséri, egység,es elvek szerint vezeti és irányítj.a a köz
ségi igazgatás nünden ágazatát. Gondoskodik arról, hogy a 
kÖ7iségi igazgatáSJban esetleges tarpasztwlt hibák és hiányossá
gok megszüntettessenek és helyrehozassanak. Gondos mér
legeléssel megállapítja a községfejlesztés irányelveit s azokat 
céltudatos munkával megvalósítani igyekszik. 

Munk,álkodik a község és annak lakossága elő.rethalllidásán, 
a lakosság ga:zdasági, kultúrá!lis és szociális jolYblétén. GOll

doskodik arról, hogy a község lakossága a nemzeti ünnopeket 
(március 15. és allgusztus 20.) és ncrrnzeti gyászÜllne·pelket (ok
tóber 6. Hősö'k emlékünnepe, májlls utolsó vasárnaIY.ia) méJ
tóan megünnepelje s a rendezett ünnepségeken a község- kép
viselet,ében személyesen is rés2tves<I. 

Nevelzetesehb kötelességei: rendszerint előadója .ai képvi
selőtestü'leti közgyűléseknek, a7i elnlÖlki teendőjében támogiatja; 
a 'kögyiíJIése!k, bizolttság'i iNéseik 1JáJrgyalási jegyzőkönyV'eit el
készíti, gondoskodik a jegyzökönyvnek pontos hitelesítéséről; 
ől'zi a 'község fontos'abb okiratait. A k!épviselőtestüilebet, ellől
júróság"ot s a hK>rz~á!forduló egyéneket tanáccsal és fe1lviJtágosí
tással támogatja; őrködik a törvények, rendeletek megtartása 
felett; gondoskodik a kÖ'7iS~gi igarzga'tás, a községre rótt tö'r
vényes teendők üs feaadJatoik gyors és pontos eillátásáról, el
végm és eilvégooterti az. ezzel kapcsolatos írásbeli és más teen
dőkrelt. 

Mint hivwtal-'főnök gondoskodik az ügyek cé,lszerű eUhítá
sáróII" a heil'yes lIIIUllkabeosztásrÓll, áll~dó felügyeletet gyalko
r.ol a községi s. vagy adóügyi jegyző, a'z Ol'VOS, állato·rvos s áJI
hlJlában a körz;s'égiiroda egész sz.emé'lywoo, a ®egédkezelő- és 
8zolgas7.enili~yze.t felett, ezek hivataU!os műlködéSlét, al községi 
üzemek ver,r,etés-ét, a vagyonikeze'lés,t, s~ámvitelt, általlábarn a 
község teljes ügymene,tét ellenőrzi és irányítja, ő,r'ködik afe-
1ett, hogya község minden rendü és rangú tiszrtviselQje és M
kalmazotja a lakossággal szemben udvariassággal és előzé
kenységgl'll visCi1itessék. 

Munkakörébe tartozi'k még: a körzJiga7.gatási, községi, igaz
ságügyi, Iközlekedésügyi, kereskedeUemügyi, ipari, gyáJmiható
g·ági és katonai ügyek. Különös gondjána[k keH lennie a köz
ség fej-Iesz1ésére, II lalkosság kultúrális, gillzdaságli és s'ilociális 
jólétének rCiID!eIl'ésére és a hazafi as swllem ápolására. 

A községi előljáróság köteillessége még a követlkew túzo[.tó
s'llerelket is beszer=i és jókarban tartwni: cgy srz.ívó-nyomÓ 
fecskendőt, hatvan métel' szÍvótöm[öt, 'e"ooy cS;lklyát, két vas
villát, egy petróleumos fáklyát, avagy lámpást, egy fejszét, 
két V'edre,t és húsz m. na'gyságú talkiaróponyvát. 

Ki tudja megmondani? 
(Versenyfelada t.) 

A következő kérdésekre kell felelni: 
1. Hány mnber él a földön ~ 
2. Az össz·es harcoló hadseregekből hány ember halt m eg 

,és hányan se,be-sült&: meg a világháborúban1 
3. Melyik a leghosszabb folyó Európában, Ázsiában, Ame

rikában, Afrikában és Ausztráliában! 
4. Melyik a legmagasabb hegy Európában, Áz·siában, Ame

rikában, Afrikában és Ausztráliában ~ 
5. Hány métert ha1ad másodpercenként a csiga, a ló üge

tésben, a ,szélv:iliar, a postagalamb és a fény' 
Csak a csendőrlegénység vehet részt a versenyben. A leg

jobb feleletet művészi, bekeretezett csendőrképpel jutalmaz
zuk. Határidő: június 15, az eredményt a július l-i számunk
ban fogjUk közölni. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 

MOHACSY LAJOS százados. 

Stádium Sajtóvállalat Részvénytársaság, Budapest, 
V .. Honvéd-utca 10. - Felelős: Győry Aladár igazgató. 

Világhírű Styria, '\Vonder, AutOlllotO, Darling, Diadal, 
V énus kerékpárok és alkatrészek, Örák, ékszerek, ezüstáruk 
megbízható minőségben. Versenyképes árban. Kedvezó feltételek 
mellett. 

DIADAL Kerékpir Budapest, VII., Thököly·út 26. 
Varr6gép 

S V Á J C I Ó R A H Á Z (~lurányi-utca sarok) T. 14-04-38. 
Ezerképes árjegyzék ingyen 
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ST[YR WAff[NRAD lS pueH K(RlKPÁROK 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~KÖRZETKÉPVISELŐI: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

BUDAPESTI I. 
csendörkerület területén : 

Albertiirsa : 
Ferderber Sándor 
Füredi Jakob 

STEYR 
PUCH 

~léke~lehéIváli II. 
csendőrkerfile t területén : 

Beled: 
Özv. Baum L.·né STEYR 

Csorna: 
Weisz Lipót STEYR·PUCH 

~lom~athelyi III. 
csend ől'kerül e t területén : 

Barcs: 
Vágó Sándor STEYR.PUCH 

Celldömölk: 
Koczor Dániel STEYR 
Weber és Neumann PUCH 

p É C S I lU. 
csendörkel'ület tel'ületén : 

Bécsalmés: 
Csauseher Ádám 
Harton József 

Baja: 
Kréneisz Géza 
Székely Leó 

STEYR 
PUCH 

STEYR 
PUCH 

SZEGEDI U. 
csendől'kerüle t terület én : 

Békéscsaba: 

Iczkovics Lipót STEYR 
Rózsa Béla PUCH 

Debreceni, UI. 
csend őrkerület tel'ületén: 

MISKOLCI Uli. 
csend őrlrel'ület területén : 

Eger: 
Busák Imre STEYR 

Gyöngyös: 
Trepper Jakab műszerész, 
Rózsa·utca 2. STEYR 

Balassagyarmat: 
Mo_kovics Salamon STEYR 

Budapest és 
környéke: 
Szigeti Károly STlYR 

Cegléd: 
Lőwy Henrik STEYR·PUCH 

Felsógalla: 
Supka Dezső STEYR·PUCH 

Gyór: 
Reichenfeld László STEYR . 
PÓ_ Dezső fióküzlet PUCH 

Kisbér: 
Neuwirth Béla STEYR 

Komérom: 
Gyalókay Kálmán STEYR 

Kaposvér: 
Geiszler János Fiai STEYR 
Székács Imre PUCH 

Keszthely: . 
Bárd Imre STEYR·PUCH 

Körmend: 
Breuer Sándor STEYR 
Novák Béla PUCH 
Lenti: 
Mitzger testvérek K.F.T. 

STEYR·PUCH 

Bétaszék: 
Thier testvérek STEYR 

Decs: 
Rácz János PUCH 

Dombovár: 
Csonka Vendel PUCH 

Dunaegyháza: 
Özv. Gamsz Lipótné STEYR 

Csongrád: 
Kiss János PUCH 
Regner Ferenc STEYR 

Gyula: 
Chappon Samu STEYR 
Rózsa Bé 'a PUCH 

H6dmezovásár· 
hely: 

Faragó János STEYR 
Paksi István PUCH 

Debrecen 
és Hajdu megye: 

Katz Andor STEYR 
Keszler József STEYR·PUCH 

Hal van: 
Szende István STEYR 

Heves': 
Bessenyey Sándor és Fia STEYR 

JásdlPokszállás: 
Neuwirth Gyula STEYR 

Jászberény: 
Spekonya Lajos STEYR 

Dorog: 
Stampf Gyula STEYR 

Esztergom: 
Schenkengel Antal STEYR 

Kunszentmikl6s: 
Frommer Bertalan STEYR 

Magyar6vér: 
Pós Dezső STEYR·PUCH 

Pépa: 
Goldstein Gyuláné STEYR 
Sugár Árpád és Endre PUCH 

Sopron: 
Eperjessy József 
Schleiffer Richárd 

Lövó: 
Balics Ferencné 

Marcali: 
Kopáry Jenő 

Nagyatád: 
Bárány Károly 

Nagykanizsa: 

STEYR 
PUCH 

STEYR 

STEYR 

PUCH 

Brandi Sándcn és Fia PUCH 
Szabó Antal lőszerkereskedés 

STEYR 

I Gara: 
Wildmann Kálmán és Dezsó 

STEYR 
Kalocsa: 
Schőnwald Miklós 

STEYR·PUCH 

Kecskemét: 
Ifj. Papp Sándor STEYR 
Papp Sándor és Fia PUCH 

Kerekegyhéza: 
Gombos Jenő PUCH 

Kistelek: 
Popper Vilmos STEYR·PUCH 

Kunszentmérton: 
Rosenberg Dávid STEYR 

Mak6: 
Kucses Károly STEYR 
Lipták István PUCH 

Mindszent: 
Altwer Gyula PUCH 

Kisvárda: 
Burger Adolf STEYR 

Mezókövesd: 
We isz ens tein József és Fia 

STEYR·PUCH 

Miskolc: 
Lichtmann Árpád STEYR 
Barna Béla, hadirokkant 

STEYR WH és WO 
Hu. ka Vilmos Utóda Szia boda 
István SPECIAL 

Lajosmizse: 
Bencsik Pál PUCH 
Popper József STEYR 

Nagykórös: 
Papp Sándor és Fia PUCH 

Salg6tarjén: 
Szántó testvérek STEYR 

Székesfehérvér : 
Szabó Géza mechanikus, 
Gyümölcs.utca 47. STEYR 

Tatat6véros: 
Bauer Samu 
Borsos Ferenc 

Vértesacsa: 

STEYk 
PUCH 

Özv. Weisz Béláné PUCH 

RévfUlöp: 
Fichtner Tamás PUCH 

Sérvér: 

Soroksér: 
Schwab János STEYR 

Szentendre: 
Lőbl Endre STEYR 

Veszprém: 
Darvas gépáruház STEYR 

Vasvér: 
Pfeiffer Ignác PUCH 

Göcze István STEYR Zalaegerszeg: 
Szentgolthérd: Anhalczer István gépáruház 
Berke Ernő PUCH STEYR 
Szentgotthárdi Gépáruház 

STEYR Zalalövó: 
Szombathely: 
Kovács Ferenc STEYR Özv. Grünbaum Güáné PUCH 
Stelzmann Mihály PUCH I Herczeg Sándor STEYR 

Kiskunfélegyháza: 
Geller Henrik PUCH·STEYR 

Kiskunhalas: 
Kohn Sebestyén STEYR 

Kiskunmajsa: 
Tórtely Kornél PUCH 

Mohács: 
Witt József Utóda 

STEYR.PUCH I 

Nagymág6cs: 
Domoky József - STEYR 

Orosháza: 
Iczkovits Lipót STEYR 

Szeged: 
Bruckner testvérek PUCH 
Wolf Péter STEYR. PUCH 

Métészalka: 
Földes F. Vilmos STEYR 
Galvánia viII. és músz. váll. 

PUCH 

Ózd: I 
Guttmann Sámuel 

STEYR.PUCH 

Sárospatak: 
Lányi Dezső PUCH 
Spi!z Pál STEYR 

I 

, 

Pécs és Baranya 
megye: 
Hamerli József kft.STEYR·PUCH 

Soltvadkert: 
Kovac.ik János PUCH 

Tolna: 
Schwendtner József STEYR 

Szentes: 
Weinberger Gábor PUCH 
Wellisch Imre STEYR 

Szolnok: 
Kalmár Mór PUCH 
Sohn Izsó STEYR 

T6tkoml6s: 
Iczkovits Lipót STEYR.PUCH 

Nyirbátor: 
Reiner Sándor STEYR 

Nyiregyhéza: 
Biczák István STEYR 

Sátoraljaújhely: 
G rünspan Áron STEYR 
'Felsómagyarorslági Műszaki 

Vállalat, cégtu lajdonos dr. 
Kertész Zoltán PUCH 

Sziksz6: 
Reinitz Zsigmond SUYR 

Tiszafüred: 
Kovács József STEYR 


