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-; Kővá~ászöI1~8 
A Csendórségi Lapok szárnybontásához \. 

A most ujból meginduló Csendőrségi Lapokat szárnybontásakor a legmelegebben 

üdvözlöm. 

Becsületére és dicséretére válik minden csendőrnek, hogy egyéb segitő forrás 

hijján a Csendőrségi Lapokat saját filléreiből teremtette meg. Erről ismerek rá a régi 

csendőr-szivre, mely negyvenhárom évi becsületes és dicsőséges mult után, ma is ép 

oly lelkesen és becsületesen dobog mint hajdanán. 

Ugy mint régen, ma is ugyanaz a csendőr a magyar közéletben, aki volt. 

Nélkülözhetetlen alkatrésze az állami gépezetnek. 

Dérlepte mezőkön, öles hóban, csontig ható kemény fagyban, vaksötét éjsza

kában leselkedő szakadékok felett, eSőben, viharban, éjjel-nappal hűségesen portyáz 

és vigyáz a más életére' és vagyonára. Vigyáz a tüzre, vizre, minden ve,szedelemre. 

Ahol mindenki elveszti a fejét, ott a csendőré kell, hogy a helyén legyen. Éber szeme 

meghítja a gyengelelkü ember megtévelyedését és visszavezeti a tisztesség ösvényére. 

Izmos keze visszafogja a felkapott fejszét, felkutat ja az elbujt tolvajt, előkeriti az 

elorzott tulajdont. Mindenek felett való gondossága megtalálja az elveszett gyermeket 

és visszavezeti aggódó édesany jához. ütt terem minden balesetnél és ő nyujtja az 

első segélyt. 

Negyyenhárom év alatt a magyar csendőr a becsületességnek, a hűségnek és 

a bátorságnak magyar husba, vérbe faragott kemény szobra lett, melyet tisztelettel 

megcsodált és megirigyelt a máskép oly haladott külföld. 

Legyen a csend6rség, mint a multban, szegény kifosztott hazánk erős támasza, 

legyen - mint a történelmi Magyarország legszembetünőbb képviselője - szorgalmas 

munkása és ha kell bátor harcosa. 

Dr. RakolJszky Iván 
lll, kir. belügyminiszter. 
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Idegenek eUeaórzése· 
&ta a SZABÓ JENŐ nabados 

A hábo~ú előtti é,rekben a bejelenh'si kötele
zétt8ég az 1912. évi LXIII. L-c. 6. §-a alapján az 
egész ország területére érvénnyel birt s mégis 
Budape<;t kivételével a törvény rendelkezései sem a 
városokban, I"em a köz.9égekben nem hajtattak 

' végre azzal a körülte'kintéssel, mellyel az ügy érde
kében feltétl(lnül szükséges lett volna. 

A vidéki hatóságok bizonyos szemérmes tartóz
kodással kezelték az idegenek ellenőrzését s ha 
j elenl éíükről tudomást is szereztek, n~m, igen 
törődtek velük, nehogy eljárásuk a zaklatas latsza
tát keltse. 

A háború előtti Magyarország eldorádója volt. 
a kémeknek s elég ~"8.k a kárpáti harcokra utalnom, 
hol 8Z oroszok feltünő terepismeret€'kkel rendelkez
t€'k,amelyeket a háború előtti évekb:n szere~tek 
a hatóságok és az előitéletmentes, tulsagosan bIzal
maSkodó hagyományos magyar vendégszeretet 
hibájából. Közismert annwk az orosz vezérlmri 
századosnak az esete, ki éveh-t töltött egy felvidéki 
uradalomban mint kertész. 

Az 1914. évi 5112. B. M. ein. szám u rendelet, 
. mely a bejelentés teljesítésére és az ezzel kapcsola

tos eljárásra vonatkozó részletes utasításokat tar
talmazza ezen tarthatatlan állapotokon kivánt , . ". 
segíteni. Az első hónapokban mutatkozott. IS neJlll 
eredmény, de a hosszas háború iDint mindenben, 
úgy e tekintetben is visszaesést okozott s jelenleg a 
vis'zonyok egy cSf'ppet sem jobbak, mint háború 
előtt voltak Sőt! A községben megforduló idege
nek minden nehézség nélkül kapna~k szállást s a 
szá llásadó ne~ is gondol arra, hogy ne/ki ezt a köz
ségi előljáróságna:k kötelessége volna bejelf'nteni, 
m('rt ott a község területén megforduló idegen€'k-
1'0"1 Nvilvántartási könyv"-et vezetnek. Erre csalk 

" J ~ 

másnap gondol, amikor a barátságos idegen egy 
csomó értékes holmit összecsomagolva eltünt. Nem 
régen történt, hogy az egyik községben egy idegen 
állampolgár napokig Í'artózkodott egy földbirtokos
nál an~lkül, hogy kiléte iránt bárki is énleklődött 
volna. Ily eljárás mellett természet('S(>n bő tere 
nyilik~önnyíí munkára, nemcsak az utazó hűnö
zőknelk, kommunista agitMol'oknak, hanem a ké
J1} ('!knek ii', nem is szólva arról, hogyaesendőr jár
őrök munkája is óriási méIiékben megnehezíttetik. 

Az 1886. évi XXII. t.-c. 2. §-ának g) pontja 
f'zerint a köz..'lég 'közrendészetével összefüggésben 
I r\'ő tényke<lések s így az ideg('nek nyilvántartá."a 
is e l sősol'b.:'ln a község előljáróságának feladatát 
képezik. A csendőrség a Cs.-l. utasítás 63. §-a 
értelmében helyi rendészeti és a községi előljárósá-

• A'f. idegl'nrendészet egyike a legfontosabb kiiz'bizt.on
&ági 1rerdé6e'kn<:lk, azért kivána10s vol'na, hogy ah'hoz O)v8flóink 
k{i1;Ü) min.?'! It6\Yben hozzászójjanak. Szerk. 

gok rendőri hatóságához hniozó ügyekbenesa'k fel 
ügyelő és a községi közegeket támogató -tev~keny
séget van hivatva kifejteni, mert 11 helyi rendészet 
kezelése elsősorban a község~'k feladata, melyet 
saját közegeik által végeztetnek. 

Ilyenformán elsősorban a községi előljái-ósá-' 
golnmk volna a kötelessége a bPjPlentési kötelezett
ségre vonatkozó miniszteri rendt'letnek szigoru és 
lelkiismeretes végrcllajtása. Ez azonban a legtöbb 
h('lyen egyáltalán nem történik meg s a községek 
Kyilvántartási !könyve"-i rendszerint Ül'('8ck s a 

~egfordult idegenekről ők is vagy egyáltalában 
nem, vagy csak az elkövetett bilncselekményt'k y 

után vesznek tudomást. Itt azután a 'közérdek 
sZeJnpontjá<ból mellé-k{'S, hogy az legtöbbször nem 
az előljáróságon, hanem a la'kósság indolenciáján 
mulik. 

A Cs. 1. utasítás fent idézett §-ának 2. bekez
dése a helyi rendészeti ügyekben a csendőrség szol
gálatának felügyelő illetve támogató teVékenységre 
való szorítását azzal indokolja, hogya járőrö'k fő
feladatuktól, a közrend-, csend- és biztonságnak 
fentartását6I vonatnának el és a községgel s annak 
közege i vel összeüt.közésbe kerülnéne.k, ha a községi 
rendészet ügyeibe mélyebben beleavatkoznának. 

Tudjuk azonban, hogy a "községi előljáróság" 
feladatai majdnem kizárólag a jegyző vállára ne
hezednek, aki százféle más teendője mellett legjobb 
akarata mellett seJllképes az idegenrendészetre 
- különösen nagyohb községekben - akkora figyel
met fordítani, mint amékikorát az ügy fontossága 
föltétlenül meg1követ('lne. 

Ezeken a nehéz~€'ken pedig feltétlenül segí
teni -leell annál is inkább, mivel a mai nehéz meg
él ht'tési , a háboi·ú és formdalma'k megzaklaUa 
kedélyviszonyok mellett minden~le agitációnak bő 
tt're nyili'k még a falvakban is, amely~k eddig min
den ilyfajta külső behatásokkal szemben a leg
rigorozusabb elzárkózottságot tanusítottáJk. 

Vélt'ményem szerint ezen feni vázolt anomá
liáik csalk úgy volnána!k kiki.iszöbölhetők, ha a 
csend6rörsök és községi előljáróságok 'közötti vi
szony e tekintetben szorosabbra füzetnék és elrt>n
deltetnék, hogya községek be érke7.ett minden rendíí 
és rangú idegen illetőségű egyén bejelentőlap ahip
ján tmiassék nyilván, amely est>t l'ö1 esetre minden 
formaiság nélkül a legrövidebb idő alatt az illetékes 
örspflrancsnokságnak megküldetnék. 

Az örsparancsndk a hozzá érkezett bejt>lentő
lapokat nlÍllden kimutMás nélkül berurendben 
(k'arthotékszerűen) őrizné meg, s ezek alapján 
módjában állana személyesen, vagy erre kiválasz
tott alárendelt je útján a körletében megforduló 
idegenE'ket e llenőrizni, illetve megfigyelni. Itt 
azután különös figyt>leJnmel kt' lIene lennie azon 
egyénekre, akik töhbször fordulta'k meg örskörleté-
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ben anélkül, hogy lltazgatásulk OOlja tisztázva 
volna. Hogy pedig ezen e llenőrzés ne csak lokális 
jellegű legyen, ami külöllö~n az agitációk elIelIi 
véd elrezésné I fontos, az öJ'spamncsnokok mindeJI hó 
végével a 'körletükben megfordult idegenekről II Ix~
jelentőlapok alapján az előljáró járáspamncsnok
ságnak egy llévjegyzéket terjesztenének fel, melyl~t 
az öl'oonként csoportosítva alárendelt al06ztálya i
natk és a szomszédos társparancsnoikságokuwk meg
küldene. (Ez semmi1rep sem jelentené az öl'SÖk meg
tel'nelését, mert hiszen idege!1forgalmunk nem II 

legvirágzóbb s a járásparancsnokuwk, a.kinek poli
hirai, gazoosági, kereskl~elmi stb. t.ekintetben tö
kéletesen tájékozva kell lennie járása viszonyairól, 
abszolute nem közömbös, bogy ki'k fordulnak meg 
területén.) 

Ez alapon elérnők azt, hogy az egyes községi 
előljáróságO'k mintegy morális kényszer ala,tt na
gyobb gonddal kezelnék az idegenek ellenőrzését s 
az örspamllcsnokságoknak módjában állana az ide
~nrendészet tuljdonképpeni intencióinaJk el~get 
tenni, a l~génységnek pedig bő alkialma volna az ez
zel kapcsolatos szolgá,latok al:kahnával a Cs.-1. uta
sítás 24. §-ában megköv~lt személyi ismeretek 
mélyítéOOre, nem is szólva arról, hogy a lakosság is 
rövidesen több megértéssel viseltetne a törvények 
és rendeletek iránt és belátná, hogyazoknaik pon
tos betadása elsősorban is az ő érdelroit szolgálja. 

"' _.+-
A tábori rendészelról 

Irtaa PINCzts ~OLTÁN aaázadoa 

A háború tanulságai kifogyhatatlanok. 

Egy modern hadsereg gépezete óriási mérf''Íei 
dae.ál'a, is oly<au, mint a legfinoma.bb mű~r: lllvatott 
ember keu:'oon tökéletes precizitás.sál működik, de a 
legkisebb él; a legjelentéktelenebbnek látszó ré
szecske hibája is zalVarólag éi" bénítólag hathat az 
egész gépezet mííköd~f,-ére, ha azt a hozzáértő !;zem 
awnn.al fel nem fedeíIÍ és ki nem javítja. 

A háború befejezte óta az eg&';z világ katonai 
szakirooa:lm:a óriási lendü letet vett. A 001 egy : a. 
tapaszta.latokat értékesíteni. Felhasználni a jót, 'ki 
lriiszöbölni a ro~1Szat, tökéletesíteni a gépezetet: ak i
nek ez a legjobban sikerül, azé a győzelem legtöbb 
)·eménye.. 

Minket a tL'ÍaJloni békeszerződés - sajnos -
megfo,,;ztoH annak a lehetőségétől, hog!, a háború
ball szer7 .. .ett tapasztalatainkat uünden u-kintetben 
k~lIően értékesíthessük, mégis, ]Jem tartom érdekte
len nek azt, hogy a nagy gépezet egy - általában 
kevésbé ismert - l'észeüskéjénak, a tábori renM
szetnek swrvezetét és négy évi működését, valamint 
az ezen működ-ésoo l szerzett tanulságait öss'Zefog
la ljam. 

FJI 61'f'bocMt om, hug~' az illf'téktelen hi riilat leg 
có\ekélyphb s7.ii:nd(,>ka is távol áll tűlem. (\(> [.P PlI ; 

kérdés t.ökél et~ meg\'ilitgitása él'dekélwll lJ f>Jll kl' 
I'ül:hetem el azt, hogy ei.k kemet három rf.szTf- OSSZ,1Il 

é", pedig annak lll egl~'szkl é,;ért', hogy mily enek vul 
tak a. tálbori rendészetre vonat.kozó előirások ~ eJú 
készü}f>Í(>k a háboru eWtt, milyen volt a tálx)ri )''(')1 , 

désu.,t tényleg; lllelyek yoltak azok a hibúk b 
fogyatéokosságük, amelYk:'knek kiküsoobölé*vel tl 

tábori rE'ndé.b'zeti &7~}lgálatot tökéletE\<;e<bbé lehetett 
volna t€'lmi, mint ami lYf>n voJt; és vé,g-ül, hogy a S7,(')' 
U'tt tapasztalatok a lapján milrennek képze-Iném (-I 
eg~' mooern hadsereg tábori rendészeti sU'J'.vewtéf 
és szolgálatát. 

r. 
A tábori rend&zeti szolgálatnak- ahadrakelt 

sereg körletében való ellát.ál->a f'lvileg. a t:.íbori eoolld-
6rség feladatát képezte. 

A tábori esendőr:':€gTe vonatkozó el6il'á,'-'oOkat a:;, 

E-16. jelzeiii " S7Rrv i határozványok és Swlgit
lati Utasitás a cs. és kir. hadsereg tábori csendő)'
Etétge -s22lÍmára" cimü, 18!)8. évi kiadásu srolgúlati 
könyv tartabna,ita. 'I'ekint€ttel ana, hogy ezen i>7.,o l
gál~ti könyVIből ma már e;;ak igen kevés példány 
alI rendel,kezésre, szükséges nek tárt:Oln anna,k főbb 
ren'd~I'keZJéseit it.t röviden ismételni. 

Ezen utasítás szerint a tábori eoondőrség ren
deltetése: 

1. Ahadrakelt &'I'egnél és ahadtápkörlet:IoPTl 
táJbori rendészeti szolgálat te ljesítése. 

2. A vtf'Zérkari tiszteknek a menetre, elsziillliso
iásra és a hírw,Rr-.resre vonatkozó iigyködéseinél, 
va,lamint a S7.R-mt)"evM.eIl:'7,és(,knM való segédkezés. 

3. Különféle k:,whatalmi S('g~>d kezések telj('~ ,ítése. 

4. Futár, fontosabb ki:;i-rő és kü!dónc, valamilIt. 
különös biztonsági szolgá lat.ok ellátása. 

A tábori cselIdőrség ezen általáno!; feladatait az. 
nta..<;ítás a következőkben részletezi: 

1. 112 ország lakosait a katonai, vagy más, a 
had"lereghez tarto7,ó egyének által megkisérelt fos:
tog:atások, zsaroláSDk, illetéktE-len pliífogat -köve~d('
Sék é·s általában mindennernü erőszaküskodasok 
ellen megoltalmazni; 

2. a' hadra kelt serpg körIf'téhE'1l a kém kt'dést 
mpggiitulni, ezen <i> lból gyanlls t'g:vt>uekd nwg
fig,:P)ni azok közleked{~sét ellenőrizni, feslett t'f-. , I 
kölcsü nő"",omélyeket a hadSt'reg körlet";től távIJ -
tartan i; , 

4. f,'7 .. ühv {·Jl.\·e:ket és bi rói lag n.\Tllllw..ott eg~'e
neh-t kinyoll1ozni é_-; letartóztatni; 

5. ~rkotányos.okat, knresmúrowkat, ker(~ió'ke 
dőket és árusokat az általuk árusított cikkek minő
sége súlva tisztasága , ára stb. tekinterehen ellen-.... , J, . , , 
őrizni, nyilvános helyiségek zá )'órájának beta dal'a t 
felügyelni; . 

lj. az ut.cai rendre és köz.lekeJésl'e feliig.\'dm, a 
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közlekedés 7..avartaIanság-át hiztosítani, utcák éo; 
nyilván()lj terek tisztántmtását ellenőrizni' 

7. c&'1pato:i<llopok és tt'rcpszemlésu'k részére 
kalauzokat és útmut.atókal. felfogadni és azokat 
díjazni; 

8. kémekül alkalmas egyént'ket kipuhatolni é", 
azokr61 - ,anélkül, hogy velük közvetlen tárgyalá
sokba bocsatkoz,hatna - az illeté-kes vézérkari osz
tAlynak jelenti>..,;t te.nni; 

9. vonat~knál a megállapított me-n€tI"elld (Fahl'
ordnung) szigom betartására felüg~-elni, a vonat
hoz tartozó katonai és polgári eg~-ének közöt t a I'en
d~t fenntm;-ani, a vonat megtálOOdtatása vagy 
vm,;z.avOlJllla&'1 E'.wtén a zürza.vart meggátolni; 

10. had biztoook 00 hanícsoló különítm~n \,pk 
mellett kal'hatalmi szolgálatot teljesíteni; . . 

ll. flltárszolgálatot teljesí ten i j 
12. fontos és sürgős esetben ralbok és hadi

foglyok őrkiséretét ellátni, továbbá futárok, uta8ok, 
pénzküldemé nYék és pootak()lOOik biztosihísára biz
tonsági kiséretet kiá llítani; 

13. ellenségBS közpénztárakat, posta- és táv
i rdaruwltal okat, levéltárakat stb. kiúyolllozni, lefog
lalni, meg,szállani és bi~osítani; 

14. ütközetek alatt a katonai rend.észeti rendnek 
a harcoló csapatok mögött való fentarwbáról gon
dookodni, a maradozókat., sz.étugJ'asztottaKut. és szö
loovényeket öss7.egyiíjteni, a harci ércn található 
saját és ellen~es kincstári v~YQn . sz~thurcojásiít 
meggá,tolnij 

15. ütközet:ek után gondoskodni arról, hogy a 
. halottak gyorsan eltemettessenek, igazoIványi 
jegyük elvétessók és arra .az. eJti,'lIuctés helye és ideje 
reávezetíessék és v~gül, hogy a halotta/{ eltemeté
sénél az egész,ségügyi rendészeti szabályok beta r
tassal18k. 

A hadtápteJ'ületen a'lkalmazott túbori csendőr
ség f('ladata elvileg ugyanez, köteles azonba n az itt 
felsoroltakon felül mé-,g azokhoz az utasítú<'űkhoz i~ 
alkalmazkodni, amelyeket a hadtippal'ancs nokság 
a helyi viszonyokhoz k~pE'st C3et l'í5 l-esd I'C kia{l. 

A táJbori c~"Ildőrség szolgálatát önállóan telje
síti, a szolgálati parancsokat illetőleg közvetlenül 
azon pantncl:illoksúg vezérkari osztályának van alá
rendelv(j, amelynél szolgálatot tRl.iesí t. 

A tábori csendőrök a katona,i őrök joO'áv31 bír
nak, a "től'vény nevéhen" intézett felbz61ításaiknak 
minden'ki feltétlenül engrochneshd ri i tartozik. 
, ' :A tábori csendőr különös jogai: ~I ílgyelmcz!e

UiB, .megint€-s,1 endreulasítás, f eljelentéssel vagy 
. letart6zÚ!úí$saJ t'aló fenyeget és, feljelent és, el6veze· 

t ...• . ~~~t;'rtózf.atás, hilines alkahnazá.sa ús fegyver-
'>", .lJöl!rllIltUat. 
~;: ; gi;"~'~ tábori csendőrnek tiHzte.kf't c8ak aSwIgálati 
~' ;; :S~:yzat I. részben megengt'd(·tt esetekben szabad 
! .:~tnia; ranglban feljehbvalókat, ha a katonai 

• T~I _ .-

rendéBzefi rend ellen vétenek, eselekmÚllyük tiltutt 
VOltál." fig~'elmeztetnie k€n é.s f(ol kell hívnia őket 
hogy azzal hagyjanak fpl, mert különben elleniik 
feljelentést. ,kellene tennie. 

rrif;ztek által vezetett záli oszt.1gokkal szemben 
a tábori csendőrnekfellépnie nrun sza'bad; felbom 
lott osztagokka:l szemben azonban mín(len továl:Jbi 
tekintet nélkül eljárhat. 

BüntRtt vagy "durva vétség" esett'Jl a tábori 
csendőr az esetet öná1lóan kinyomozni. a tanuk 
ne~eit .~negállapitani és a bizonyítékokat össze.gyűj
km köteles. Tettenérés esetén a tettest - szemé
l~'ére való tekintet nélkül - letartóztathatja.. 

Letartóztatott egrén.ek a legközelebbi katonai 
~~róságn~k, polgári e~yének pedig a ffiját vagy ve
hlll~ ?aratsagos Ol;'>Zagban a legközelebbi polgári 
hatosagnak adandok át. Feljelentéook ' mindig a 
tábori cselldőros~ag-paranc.'illokság által teendők 
meg. 

Oly ügyködésekre, amelyek a tábori csendőr 

feladat.köréhez nem t.artoznak, őt aLkalmazni nem 
s7J8lbad. Nem szabad tQváJ.jbá a mbori csendőröket 
őrök gyanánt alkalmazni; . kÖZlÖnSléges bi zt.on sá gli 
szolgálatra is em mint felÜgyelő vagy verető köze
gek alkalmaililatók. 

Valamennyi tábori csendőr saját egyenruhájút 
viseli, a beJ.területi cHendőrség.től való megkülön
böz,tetés végett azonban ba,]'karján fekete-sárga sm
lagot 'visel:(Am. kir: és ' ám: 'kir;' hotvát-szlavon 
gyalog 't.:-í,bori csendőriik kivoételével W\:lamennyi 
tábori csendőrtiszt és trubori esendőr l'Ú>zére a dol
mány, illetve a díszkahát vi~lés.e volt előÍI'Va.) 

Gyalog tábori csendőrók szolgá.latukat mindig 
fe.ltűZÖtt szuronnyal teljesítik 

Tábori c~lendőrszolgAlatra mindig válogat.ott 
legénység€t kell kiveWnyelni, lehetőleg olyanoka,t, 
akik a néJlHt nyelvet legalábh a szolgála.t igényei
nek megf(!lelően bírják. 

A b~bol'i csendőrtisztek magasahb tábori rendé
szeti közegE'kIWk tekintendők. Feladniu.k a tábon 
~endődeg-ény:-;ég szolgálatát vezetni és ellenőrizni 
és a katonai rendéo;zeti rend érdekében személyesen 
is befolyni. 

A tábori esendőroog srervezt.{e a mozgósítás 
a lka lrruí.val a következő volt: 

1 miiködö főparm/{:sn()kslÍg (Etappenűbel'kom 

komanando, ké,őbH Armoo-Obcrkoanma.ndo) , l fő
ti&zt., 6 gyalog és ;) lovas tibori e.'lendör. Aláren
delve a részletosztálynak (Detaílabteilnng). 

1 hadlápföparancsnokslÍg (Eta.ppenoberkom
mando), 1 törzr,,'Üszt 2 főtis7Jt, 7 gyalog és 5 lova,; 
tábori esendő/:. Ezenkívül a hadtápfőparane;,nlOksúg 
rende-lke7.ksére, a tábori c$endőrswmélFRt kiegé
szít~ ép a tábori csendőrosztagok lllegerőo;ít~ cél
jából, a tábori csendőr tartalékosz fagolv (Feldgen-

1924 ;)u'llhu! 15 CSENDŐRSÉG! LAPOK 

darmerie I~rveahteilungen), ö~t5Ze'fi€n 4 tiszt, lU:! 
gyalog és 66 lovas tábol'i csendőr. 
, 1 .A,tfac/~éhadiszállás (K riegsattaehéquarti er) 
eO: 1 sa:ltohad'I,~Z<Íllás (Kriegl>pres.;';e<luartier), eKnm-. 
kmt 3 gyalog e}: 4 lovas Í<l,bori esenoőr (allÍrendelw 
a térparancsnoks.ágnak). 

6 miiködő hadseregparancsnokság (Operieren
des A~n('ekommando, későhl, Arm€ekommando), 
egyenkmt 6 gyalog és 10 10000s tálbori e.sendőr. 

7 hadsereg hadtál'paranc:mokság (Annee EtaV
pEll1kommando, később Quartiermeii'.terahtei lung) , 
egye.nkint 1 törzstiszt és 1 főtiszt., mint segédtiszt l! 

sziíkebb törzs állományában, azonkívül 1~1 tábon 
cS€ndőrooztag il 1 főti&zt, 7 gyalog és 17 lovas tá.bori 
csendőr. Külön a hadsereg-hadtá.'P'P6J'8ncsnoksiig 
rendelkezésére, mint szeIllél~'i tarta,l& l-l táboí-i 
esendör tartalékoszlag il 1 tiszt, 101 g~'alog és 3:: 
lovas tábori csendőr. 

16 hadtestparancsnokság (Korpskcxmmando) tI 
1 száztldos, 4 gyalog és '* lovas whori (''í3 endőr. • 

48 gyaloghadosztály-pararancsnokság (Infan
terie Truppen Divi sionskommando, később Infan
terie Divisionskommandú) il a gyalo~ és 2 lovas 
tábori csendőr. 

11 lovas hadosztálYlxlrancsnokság CKawdler;e 
'l'lilppen Divisionskommand{), két"őbb Ka.vallerie 
Divisionskommando) it 1 g yalog és 3 lovas tábon 
(lS€!I1 d ő r . 

12 ,hegyid01u1ár-para'flcsnok..wíg (Gebiq'gsbri
gadekommando) it 1-1 lovas csendőr .. (Nem táloori 
eoondőrszol gál:a tra, hanem ki7Ai,rólag küldönc.zolgá
latra beosztva.) 

14 hadtest-vonatlxlrancsnokság (KO'l'}Jstrain
konlfi~ando) II 6 gyalog é,s 3 lovas tábori csendőr 
(kizáról<ag küldöncszolgálatra boo!:iztva). 

59 hadvs,zláIY-'l'onafparancsnokság (Divisiol\s
trainkommando) it 1 gyalog és 110v3..'> tábori csenóőr 
(kizárólag kűldöncszolgáihünt heoszí:va fl hadm:z
t.á.lyparancSTlokság tábori cro::endőro&ztagának á 11,0-

m.ányából.). . 
A mííködő hadsereg tábori csendőrségének össz

létszáma tehát ösro::Z'eAen körülbelül 9 tör7;.<:,tis~, 4:3 
főtiszt, 800 gyalog és 1300 lovas coondőr volt. 

A tábori csendőrtisfiÍ('ket fh:; csendőröket a,z 1., 
2., 3" 8., 9., 10., 11. és 14. hadtestek körl('tében moz
gósított magasabh parancsnokságok részére a cs. 
kir. ero::endőrség, a 4., 5., 6., 7. és 12. hadtestek körle
tében mozgó~ít{)tt parancsnokságok részére a nl. Kir. 
esendőrség, a 13. hadtest körlet éhen mozgósította k 
részére a m. kir. horvát-szIa von csendőrség és a 15 . 
hadtest ködetében mozgósítottak részére pedig a cs. 
és kir. boszn.i a-heréC'govinai esendőrtestület vezt.
r,yelte_ 

Az egyes parancsnokságokhoz beo,.;ztott tábori 
csendőrtisztek és tábori csendőrök az illető pa.rancs
nokság tábori csendőro~,ztagát alkották. Minden 

~bor~ csend?rOl'ztag önállóan miíködött, az ('gYf>S 
t~~r: ('se~ldorosztagok kÖ7,Ött tehAt sZPr\'("/Á,ts;;crű 
f~lt'- es alaren<it>ltstigi \'iSWll? 11('111 állott ft'IJIl. CS11-

pan a hadsereg-hadtippanll1(,sllokság (8zállá~llw,,

teri ű:'ztály) tábori c8l:'ndőrtörz.."tisztjém'k volt bizo
IlYO::; fe.Jügyrleti (~ szemlE'joga it kiirletf.bell ",lh<'IYe
Z{·tt t.áhori C'sendől'osztagok fölött amelyeknek t:,<Y_ 
• ' . ~< ~ 

Jaival szemben a ff'gyelmi fpnyítő jogot is a e~~,-
patparanesJlokot mt>gil1t'tő terjed('lemhen gyako
rolta, .\ fegyelmi fenyítő jog kiilömbell a táhori ' 
C'.':iendőrti sztek.kel é .. ; I egén ysé ,nrel szem heil fl /llq (r'l-• ~/::) (Ut"'I( 

sahh }}<'lr anesnokokat fis - fl hado~~tály ~'E"hél'ka ri 
főnökök kivéteIévpI -- a vezúrkari főnököht iH 
megillette. 

A miiködési, illetYe hadtápt<,riileten kívül eső 

megszállott ellenséges t<~riiJ.e1:2k közbiztons:J.!SÍ szol
gálatának mikénti ellMil.<;ára nézve az utasítás ren
delkezk~('ket nem ta rt'ulmaz. 

A tábori csendőri:ik kikéfJzé~e békéhen a tke
rületi paranesnok&Í.gok swkhelyein felúllított túbon 
C'sendörtanfolyamokban tártént. Minden plÍros év
ben a lovas, mi~d e,n p.:'Í.ratlan é<Vh<'1l pedig II gyaJog 
legénység számára volt táhori ('oWndőrtanfol yam 
felállítva hat, illetve négy heti tartammal. A tan
folyam fővezetője (Oberleiter) egy vezérkari törzs
tiszt volt, aki, ha nem a tanfolyam sooHwh-éll állo
má~!OWtt, azt időközönkint m~gszemlélte. ~\ tanfo
lyam paranel',noka egy e,.;:,endőrt.iszt volt, aki me.llé 
tanárként Pgy vezérkR'ri tiszt (sz.:'Í.zadQs, vagy llOOsz
tott főhadnagy) 6,." egy lovastiszt, mint lovagló
tanár volt beosztva.. 

A tá hori csendőrtanfolyamokon II hallgatókat 
főleg gyakorlatilag kellett a tábOli szolgálatr~ kiké
pezni, az e1méleti okta,tás II l eg~,zii.]ulégeS€bb mérvre 
volt korlátoza.ndó. A g~-a:korlati kiképzés elsősQrban 
él t.erepi&me-retre, tlé-rk{~lva&á&ra. vázl:11ok rajzolá
sára, a küldönc-, fu~ár {>,s jplentőszolgálatra és végül 
a pra1ktikus lóiigyi iRJ1lRrptekre terjE'dt ki, elméleti
leg (lffik a had6eregs7.A'rVezet, él SzolgáJa.ti Szab:íl~'
zat I. és II. /-ész és avonatutasítlÍs fontosabb hatá
rOZilllányai képezték oktatás tÚl'gyát. 

A had1:f">:;tpar<li/lC'snokságoknak eg~' dandárpa
ran('snokot kellett meghizniok azza.!, hog')' a t:ílxJl') 
esendőrt;anfol~'arrnDt megszemI él.íe. A tanfolyam he
fejeztével a ~1ZeJ1l11élő da.ndárparanc.snok elnöklete 
alatt a hallgatók levizsgáztak; a vizsiR.ie~.vzőkön:,-

- veket. a hadügy- és honYéd~lmi miniszteriumokba 
is f(>l kellett terjeszteni. 

A tábor csendőrswlgáJatban kiképzett l pgén~'
ség a tén:vlege-s szükségletei átlag 1oo%-kal m('g
haladta. A fölösleg - mel~' a bátors.zághan vissza
mm"adt - tartalék g~-anánt szolgált. 

Az egyes maga~hb paranesnok6ágokhoz lwQSz
tandó tá!bori esendőr6k('t a kerületi pa ra.n csn ok i'XÍ
gok névszerint taI1ot.ták nyilv~n. Minde'l1, ft hadra
kelt sereghez ve:aényelt tábori escndőr rrelyett. a 
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hadsereg egy ilItiszt/:'t tartozott az illetékBS ('<,;eudől' 

k{>liileti panw{\'ffiokRágnak átadni. 
Tábori (,:i'í<'ndőrsv)lgálatra kizárólag ténylege:,; 

c:-;endőrl~·gé.nyb{>g volt kijelölvE', tartalékos (volt 
(,fiendőr) leg&nység alkalmaúsa llf'1ll tk'I\'C'ztf'tett. 

Ezek voltak - nagy vonásokban - azdk CI ren
ddkezé.se·k, amelyek 'alapján a táhori csendőrség 

felállítáMra vonat,kozó mO'hgósítási előké~"Zületek 

kidolgoztattak és anwlyek alapján It mozgósíUí~ 

. alkalmával a t<Í;hori eSt'ndőrst>g alakulatal felá:llít
tattak. Lá,"l,'mk mOki m<Ír, hog:-' milyen volt a túoori 
('sendőrség J-1ZeI'Vewte f.S mííköd.{>se a háború további 
folyama !l.'latt 1 

II. 

A táhori ('&(>n'flőrség működésének ismBrtet~t 
mi ndene<kplőtt a hadoszt<il ~'pa/'an('sIwkságok tábOTi 
esend(írosztagain kell kewenem, mert n&-6etem &'1.e

rint a tábori rendé~e.eti szolgálat I eglfon t osabb fE'I
ad~tiai ezekre hárultak. A harcvonal kÖZJelst·g'e, a 
közViclle,n kfitnkedés fokomtt lehetősége, a han'ok 
kÖZlvetlen hatása és az annak folytán erosen megla
zult törvénytisztelet, a nagywLJámu maradozó és soo
kevény, az i8lIl1leretlen, ellensé-gElS f'.rzületü é,1 SOkS7Álr 
nagy nélkiilözéseknek kitett polgárilafkosság, a pol
gári közíga2lg1atás teljes hiánya sth. a hadosztályok 

'tábori esendőro,.<;ztaga ivall szembensúlyoo követel
ményeket tárrrasztottak. A harüvonaI mögött hát
rább f'SŐ tf"ruletekenkiitönösen }:l€dig a hadtápterii
leten, á,hol IC\; h!axcok közvetlen hatása kevésbbé volt 
éorezheW á"i 8Jhol a vi!>wnyok nyugoditah'bak és ren
dt"Zcitebbek voltak, a tábori rendészeti szolgálat iH 
lényegesen könnyehb volt és s{)lk tekintetben mJeg
kÖ7RJítette a rend""" közbiztonMgi szolgálatot. 

Mint azt má,I' f'mIítettem, f>~' gyaloghadosztály 
rf.szé.rE' ÖSSí'..e..<;Pll hl~t, egy I o'va:-h a d(JW1.tál y 1'OO7}>,re 
pedig hat tábori c$lldé)j> volt rendszeresítvp, f"7Rn 
IHíSzámból a7.iOnhan egy lova" és eg)' gyalog t<Í}xJ<ri 
('KendőI' a hadosztál:-' vonat.parancsllok:-líÍghoz volt 
he osztandó úg)', hogya hadosztál:-"PamneslloKoog 
tábori esendő!,o,.<;ztaga tooyleg esak öt, i'IIe1ve négy 
('S(>ndől'hm állott. Ezéri a hadooztályoknál - tehát 
éppt'll ott, ahol legnagyohb szük~é-g volt reá -
tu I ajdonkép('I1 i táhori rendészeti szolgálatról szo 
f-'E'Ill Iehetett, ami egyrészt az osztagok tulságoí'.8.n 
kis létszámának, másréb'Z1: pedig It vezeié~1 és eIlel1-
ŐI~S hiányának volt tulajdonítható, 

Egy hado,.<;ztál.\' hadművf>le1i teliileténe.k kiter
jffiésp' - különösen állóharcban 00 a harcvonal nak 
kevéshbé fontos szakaszain - meglehf>tost'l1 nag,\' 
volt és ezen a nag,\' területen is nag:-'számú esapat 
és polgári lakof*iág volt ös .. <;7RZl'iúfolva. Igen tel111é
szeteI', ll{~:-' f'g',\' il:-'f>n nagy teriilet és még hozzá CI 

h~lrevoll'al k()Z'vetl,'n köv>lébE'Il rendészet,i b'Zt'1npont
ból a le<heW lt"g'intf'nzivehh ellenőrz{""i, igén~x'lte 
volna, ft hado,,;r;tál~'paranesnokságná,l levő 4-5 

c...<;endőr cwonban erre még akkor sem lett volna 
képes, ha a tá'bori rendészeti s7.iOlgálaton kivül őket 
egyébre nem is alkalm.azták volmL Egy-egy hadooz
tály körletélro BOkszol' nyole-tiz köz,'>;ég sőt néha 
város is tartozott: ekkora terület közhiztonsági szol
gálatának ellátására egy 4-5 főnyi örs még a leg
C'8el1da-."€bb békeviszonyok kÖZiÖtt sem lett 'volna 
elegendő. 

A munka mrodőségének tudata megöli az ambi
eiót. A hadosztályoknál magára hagyott 4-5 
esendő!', tehetetlení'iégének tudatában a tulajdon
képeni tábori rendéswti szolgálattal keveset törő
dött, működését töbhnyiN' a hadooztályparanesnok
ság törzs{>nek teruletBre és annaik kámetlen kár
nyékére korlátozta, ahol vií>wnt fölösleges volt, 
lIllert hiszen erre CI célra egy egész számd - a tÖr?Js-
szlÍ:7;ad - állott rendelkezésre. ' 

Ehhez járult m'é:g 11 vezett's f!.s 'kiilönÖ8en az 
intenziv ellffilőrWs teljes hiánya is. A tábori csendől'
osztag szervezeí::;.zeruleg önálló volt és az utasítás 
értelméhen közvetlenül fi vezérkari osztályna:k \'Ült 
alárendelve. Igen terml"SZ'etes, hogy a vezér<kari 
osztálynak száz más fontosabh dolga volt, semhogy 
a néhány emberből álló bá~)ori csendőroszmg se,(d

gálatát frgy irányítsa, vezesse 4; ellenőrizze, 8JIl1íilnt 
arra Bzükf,íég lett volna. Ezért egyes hadosztáJydk
nál 11 tiibori csendőrooztagot már a háboru elején 
teljesen beloolvasztották a törzi:Századba és a törzs
század pamn(\''IDokának I1endelték alá, kinek' hatás
köre azonban a hadosztá'ly 'törzsének területén túl 
nem terjedvén, természeJtes, hogy a tábori csend
őröket is cmk ehhoo a 'körletben alkalmazhatta. 

(191f-ben il nmgasaM) parancsnok&'Ígok átszer
v~zél,:e alkalmával a tábori csendőrosztagot szer
vezet.szerüleg i~ a hadosziályparanosnokság Ílérpa
rmwsl10kságának r('ndelték alá, amely intL>z,ked{'::; 
a hadosztály táhori csendőrooztago'k önállós'IÍgát 
intézményesen is megszüntette.) 

Miután a tábori csendőrosztagokat a hooosz
tály törzsén 1~'lül az e<,g-yE'*l tábori csendőrök kiváló
;;ága dacára sem lehe1:ll"Ít kellőképen foglal küzta,úni, 
a tábori c.sendi5röket majdn~m kizárólag a táhori 
rendészeti szolgálat kören kivül eső szolgálatokra 
alkalmazták. Ez az alkalmazás nagyon S'OIkfé-1e volt. 
A lova::; táhori csendőröket a lovas törz...c.;sza'kasz 
parancsnoka használta fel jelentések továbbítá
sára, a gyalog esoodőrölk pedig kapuőwgi, ajtón
állói, élelnúszer heszerzői, irnoki, századszolgálat
vezetői stb. stb. szolgá1atokra a:lkaÍmaztattak, vagy 
pedig - ami még a rosslJRbbik eset volt - tétll'nked
tek, akkor, amikor reájuk egyéb t'éren égető szii'k
Sf.g lett volna. Term~ze<t{'Sen ugyanilyen, v~gy 
még rossza hb volt It helyzet a hadosztály vonat
pa rancsn ok 00 gokh w; kikülönített két t~bori esendő!' 
a,lkalmazása tekintetéhen is. 

A tiibori rendészeti szolgá'Itaüralk a csendőrn{lgi 
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előljárók rész.éről való központi ve'Zctése és irányí
rása, valIlInint az egyes táhori ('sendőrosztalgok 
működésének részletes E"IIenőrzOOe telj,'sen hiány
zott, mert a hadoszt.ály tábori csendőrosztaga a 
hadtN,t, táhori (·sE"l1dőrosztagáll'n.k 'élilárendelvC' nem 
volt, a szállásmesteri osztály táhori csendőrtörzs

tisztje pedig egyré.<:vt, a preciz hatáskör hiánya, 
másrészt pedig a nagy t-ávolság és - kiilönösen 
mozgó harcban - az érintkezt% 1lX"hf'>z ,ro It a miatt 
az egyes os7.tagok szoLgálati működésére nem sdk 
befolyást tudott gyakorolni. 

Igy tehát azok a hadosztá:ly tábori csend{)rosz
t<lgok, amt'lyek f>lőirt szervezetiiket meg!:artottáK, 
mihwmar valóságg<l.I fel~zlotta:k és a tábori rf'llld~
szeti szolgálat szempont.jából sZ<'Ímíttásba vehet6k 
nem voltak. 

Egyes hadosztályok tábori csendőrosztagaina,k 
szervezetében azonban már a háboru elején lénye
ge's változás állott ]lE', A moogósÍws alkalmával 
til bori osendőrszolgálatm igénybe vett eSMldőrtisz
tek és csendőrök létszáJm1a ugyanis - mint fentebb 
láthattuk - aránylag csek'ély volt és a háboru első 
idejében úgy látszott, hogy az elvezényeltek hiá
ny.át a mögöttes orsZllÍg Irozbiztonsági sz'Ülgá!lat:a 
lényegesen nem fogja meg,érezni annál kevé\sM, 
miután az elveztényeIt legénység - hál' tartalékl(),'3 
l-egénységgel - pótolva lett, sőt az örsök népfel
kelő legénységgel lJényegesen meg is prősíttet,tek 

A háború elsőheteilren a. kö:zbiztomsági v,i,l;iZJO
nyok lényeges rossZaJhbodását tényleg nem le'hf't.clt 
érezni, sőt a férfilakosság zÖIDénetk bevonulása foly
tJ/Ín határozottan egy hizonyoo javulás is érezhető 
volt. Ezzel szemben a harcoló csapatoknál szakasz
parancsnok tis7.t<ekboo é'S n.ltiRztekhen már a máso
dik hónaplwn nagy hiány álIoft hp, miért is a hm:l
seregffiparancsno'ks:ága JlI. kir. hOllvf.delmi M il1'isz
ter urat felkérte,llOgy egy bizonyoo számu esendő/'
tisztet és aJtisztet szakaszparanc,;;nokok gyanánt 
hocsásson a hadHpreg rendelkezésére. 

Ezt'n megkerooés folytán a honv&lplmi Minisz
ü'r úr.8 csentl<írOO,g taJgja,it fel'SZól í totta , ll(}gy H 

haretérelli önként; j{·ll~ntkezr.;ene.k. Miután azon ban 
a jeh:-nt,kc>7X'ttek száma túlságosan nagy voH, a hon
védelmi Miniszter úr - a kiizhiztO'nfl!ág érdekeit is 
szem előtt tartva - a jelent'kezetiek kiizül C\>8lk fl 

legfintalabb 40 tisztet és mintegy 130 altisztt't ho
csátott a hadvezptŐBég re'lldelke7Jésén'. F.JZekneik a 
haretérr{' való vezé>nylésp 1914 dk~óheréhf'n meg is 
törté n t. 

A harctérre V\'Z'ényelt tisztek f.s ('S€'ndőrök egy 
rébze tényleg a harcoló csapato'k!hoz is kt>riilt, egyes 
hadosztályparancf..'l1okságok azonban a t.ábori N'n
dészeti s7.0lgálat fonto..'Sságát fe'lif>lnprve felhasl'l1'ál
ták ezt az ~lkalmat arra, hogy a hevonult cse-ndiír
tisztekkel és a I tÍI:;ztekkC'il tábori csendőroHztagai.kat 
mt'gerősítsék és saját ham)ó,1cöriikhen átszerv('zZ'ék 

úgy, amint az az addigi tapaszÍ'alai.ok alapj 
sziikség€\~nek mutatkozott. 

l'}zzel az intéz:kedéRsel azután egy'€l-; had(" 
tillypuraIlesTlokságok táhori csendőrosztagain. 
szerv('z('te lényegps váIt~)zá~t sZ'('lwedett és 
hadosztálypa raIlC'slwkságok inté.zkPd{>l'('Í szen 
ugy,.;zólva hadosztályonkintkiilömbözött. 

(E'oly!atjuk.l -... -. 
A C8endőr ábécéje. 

Irta I jEUNEK SÁNDORazázadoa. 

A gyermeket az iskolában él tanító legE"lősz, 

nz áhécére tanítja meg, mel'it minden tudásnak 
az alapja. 

A csend{)rnek is van áhée€jf>, anwly mj!1{h 
tudásának és szolgálati mííködésének alapját k~P(l 
é::; ez a kötelessl~gek ffi; jogok ismerete. Ez az ara 
veW ismf'ret, amelyen n1Índen cEendőrnpk önk{' 
zé.-;ét kpzdenie kell, mert hiszen egész szolgála 
Jlem pgyf'.b, mint a kötele&"Ségek és jogok gyakoJ'l, 
sának lál1eolata, a "kell" és a "szahad" á:llandó vá 
iakozálSa és variáeiója. 

Minden csend<írnf'k tE<hát, aki nem~a,k üsendií 
de jó e&endőr is akar 'lenni, teljes hiZünyoS8ágg'~1 
l110ndhatnám ösztön:-;zeriiséggel kell Ludni'a, hog 
melyek a kötelesf!légei ff; melyek a jogai, hol va'l 
nak azok lefektetve ás áHandóan a szellle plőtt 'ke 
lebegnie i1zokna.k a JiÖvetke7.nliéllyetkn~k is, 8Iml(~Jy( 
ket fi kötelességek elmul'aszt.ása vagy a jogak tú 
hágás'! magn után VOll, 

A esend<'ír küt.elességei, mint tudjuk, a Sz(}lg: 
lati Utasítás 27. §-ában, míg jogai a Szen ezt> 
Utasítás 12, §-áhan &; a Szolgálati Ut~IRítás al 
lJí és 120 §-aihan vanna,kh'fe1<.iRfve, 

Mindezek alapo::; iSllwrp!p nélkiil a ('I'wndőr l 
nem léplwt a laktauyáhól, mert n!'m tudja, bog 
neIll küII-f\ már a.z t'lsö lép{>sénél valauH'ly köü.>lp~ 
,égét teljesítpnie vagy wl.lamply jogát gyakorolni: 

Az olyan ('bendőr, ll/k~n,em ismeri a.]apORa 
a kötplesRégl,it és jogl<lÍt, a közlwk töhh kárt esi 
nál, mint hasznot, de magát is olyalJl veiiwlyh 
d i intl10ti, nwly eg"sz továhbi pályafutására végzf' 
tes lehl~t. 

Kevés olyan pálya vagy foglalkozás var 
melyn€-l a tudll tIan~lg foly tAn kpldkt>zptt hib. 
örük!'fl helyrehozhatatlan. Az a.;:ztalos, ha f'g; 
hJÍtordarahot ro,c.szul !készített ('1, li('gf€'ljehh '<iIlya 

gilag károsodik, de k{>t,~zíthet hl'lJf'Ue elg;.' mási 
ka t; fOgy tisztvif:elő, ha Pg)' bmdványt ros~:ztll ké 
szítf'tt el, pldohj:t cs készít helyetté (lgv másikat 
dl' épen úgy, ahogya kötelesség'1l1uklsztás folyiál 
hekövet'kezett \'IlSlíti sí':erenesétlf'nséget nwg Iwn 
történtté tellnÍ neIP lf'hct, Jle'lll kérhet pardont , 
esendőr selJl, ha valakít jogÍ'<llanlll f'llfogott, árt.at 
lan ul megImreolt VHb')' pláne agyonlői t. 
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Azt selll teheti meg a ('s{'lld{)r -~ mint az abZ 
t310s - ho!!y II k(.szítendő butordllral,ol l'Wbh 
megpróbálja, ho!D' jó lesz-e, )\('Ill I ('SZd) kÍ!'si vagy 
nagy, neIll tl'ilt"ti Illeg azt, mit a lriva t8'Inuk meg
tl'hl'l, hogy bec.dványát előre mt>gfoga]mazza, 
llH'rt a ('sendiíntek gondolkodásra a legtöbb C'lSet
hpn nill('sen ideje; a helyz,·t m~r1egelése meIlett 
sokszor nOIlnal, ,,6t néha piIlanatük alatt határoz· 
nia ps (splpkrduÍe kell. Míg az ügyvéd, a t~UJár, a 
hiró mind rendelkezik annyi időv('l, hogy előadá
liát vagy Iwtározatát megelőzőlpg a vonatkozó 
törvényt vagy az előadandó tárgyat áttanulmá
nyozltatja, a esendőr nem Ú'heti meg azt, hogy el
határozása elölt {IZ utasítást áttannlmányozza. A 
("-lPlldőrnek tpbát az utasítást nt>m a zsehében, ha
nem a fejél)('1J kell magával hordoznia. 

Ez tprmész('Íesen npmC:i-:wk a járőrvewtőnpk, 

hanem a I egfi:lia:lal >I , e&endőrnek IS szól, hiszen 
gyakran előfordul, hogy II máoodesendőrnek ma
gára kell maradnia é" önállóa,n, saját felelőSRégére 
kell cselek<'dnie. Ve előfordulhat [LZ is, hogy a 
fiatal esendiír bzolgálaton kivűl sétál II köméglien 
vagy szórakozik v'1Ilahol és egysZI(llTe valamilyen 
ok folytán szolgálatilag fel ,kell lépnie. Nincs mel
lette senki, aki tanácc<,al szolgálhatna. Mit csinál, 
ha nem tudja, liogy nút kell és mit szabad tpnnie' 
Vagy !helyte.]enii l visl,lkedik, vagy szaoo'l y ta la.n
súgo t vagy épen bűncselekmény t követ el, vagy 
pedig - PS ez a legjoMJik esd·- szprencséjére 
véletlenül eJtnláljil, hogy mit hdlene helyef'cn 
tennie. 

lyen ('sctc·khen v:lll.! \'isplked~1 a csendőr
nek a baját sorsa függ, saját sorsát pedig nem 
bízhat ja a véletlenre, 

A kötel(~sség ehnulasztása, vagy a jog hely
telen alkalmaz;Jsa., aszerint, hogy bplőle milyen 
kár vagy hátrány sZc'Írmazott, kiiJömhöző büntet
tet vagy véibéget képf>z: II tudatlan, mulasztó 
vag\- fcliiletps csendőr tt-hát l·lőbbutóbb ti vád
lotiak padjára kerül. Per(l(~k alatt összpomlik egy 
élet minJUl reménye, már pedig egy 01t>t nem 
olyan llO~f'Z1J, hogy abból csak egy pillanntüt. is 
könnyelműen kockára tehessünk. 

A «ZéPCll indnIt pálya d(>rékba töri k, nem nw
rad meg l.elóle csak egy kc>lIemetl{,<!1 eml{,k, mely 
végig kísér dZ egész életen át. És mindez miért; 

M ert new tudta az áhéf'ét. _ ... -
Szent kötelesség 

Irta I BARtNYI FERENCZ 6magy 

Mohón rontott az óriási orosz hadsereg szép 
MagyaJ"országra, elnyelésBeI fenyegetve, mint a 
még szárazon maradt árva szigetet a falánk vízár. 

A vadul előretörő elll'nséges hadak ahhan biza
kodtak~ hogy gátra !lPm találnak. Nagyon csalódülk. 
Dag-ddo tmger vad hullámait '.Jromény kőszirt veri 

vif.lsza, édes hazánfk fpnyegl'tett határán ott állt a 
magyar csendőr - sziklaszilárdan. 

A Kárpátük 'havat; ta ra ján vigyázott II tagányi 
cS\'ll{U;rörs alig egy szakasznyi emlwl"vel. 

Sz{>p G('rgely őrmester kiosziotta az ~"Szes töl
tén)'ekpt fl aztúlJ fplvonultak a legmaga'''':lhh hegyrp, 
a Priszlopra, amely fölényesen nézett Ie a meredek 
völgyön at Bukovináha. 

- I ti !wm jön he muszka, - mondta Szép őr
mester k('mény meggyőződéssel. 

Aztán a7- ('gyik e.Rendőrhöz fordult: 
- Nagy, vegye magához Kelenwnt, Papot, 

nömét, Gált ~ öt népfelkelő!. Elmegy járőrbe, 
azon a g('rincpn fel a legközelehhi faluig, megtudja, 
mennyi OrCk'iZ jön itt l'rrefelé, Mihelyt lehet, küld
jön jelentést. Ha t.alálkoÚk az oroszok'k'al, el'fflZ
szen beléjiilk - többször é." váratlanul - egypár 
sortüzet. ljessze nH'g őkf>t. Magá.ra bízom, tudom, 
hogy jól nwgesinálja. 

Nagy csendőr lelkes kés Zl'iéggel rögtön indulni 
akart, de Szép őnn('Ster visszatartotta. 

- Várjon fiam, ne olya'll szelesen. Ha már 
jelent~st kii Jdött és ha az orosZO'k már eWre vonul
nak, maga visszajön s felmegy oda él Cibles csú
c.'iára. Oda küldtem én az öreg Simont a falú mo
zsarával, amelyi'kkel búcsúkor puffogtutni szoktak 
PusIrapor van elég, Ott megvárja az oroszokat s 
a:k'kor, ahányszor csak tudják, annyiszor puffog
tassák él mozsarat. Az emhereit állítsa fel magától 
köriiIbelül 400 lépésre s ezek is a mozsárral egy 
időben, de jól célozva, wmilyen soih.-j~lt csa:k lehet, 
lőjjenek az oroszokra. Ha már maguk ellen kifej
lődtek, úgy aztán jöjjenek vissza ide s a mozsamt 
is hozzWMik ma~kkaL M,~gértett()1 

- eg. 
- Indulj! 
Nagy e&endőr f'm berei ve I csakhamar elt.ünt a 

haragoszöld fenyők között. 
- Antal, maga jószemÍÍ em bel', feHropasZikodik 

arra a sziklára SarugávaI és vigyáznak. Ha jönm~ 
vala'ki, vagv valami gyanusat észlelnéneok, úgy 
azor1ll'al leszólna!k hozzám. Itt a távcsövem, ezzel 
johhan látnak. 

A két öreg népfelkelő komkat meghazudtoló 
fiirgf'Séggel mlÚ;zott fel a közeli sziklacsúcsra, ör
vendt~k, hon ők is kaptaIk feladat.ot 

- Barahás, maga lövész volt, menjen a hal
s7,árnyra, alTa a kiszögelésre, ott van II Pálinkás is, 
aki orvvadász volt. Maguk lő,i;ent>k majd 'él leg
töhhet Mannlicher'(~kkeI. A népfelkelők a Werndl
puskával csak éjjel Jőjjenek egyet-egyet, ha jönné
nek az oroszok, hogy időnkint megria.."lSzálk. A hal 
oldalba küldjön e~y ügyes embert figyelőnek. A 
lölihi itt mamd vpIem. A sehkötöző csomagolkat te
gyék ide johhra a harlang szájához, itt lesz a Ma
yer, az ért hozzá, hiszen hor~Iy volt. Mayer, ké
szítsen a barlangha mosdóvizet, ivóvizet, tk'át. Ha 
valaki megsehe-'iiilne, menjen oda Mayerhez. 

Nyugodtan rf'ndeJkezett Szép ŐI11lE"Ster tS mire 
pm bereit szPjjelosztotta, már rájuk esteledett. 

- Űnnester úr! - kiált Antal népfelkelő 
II [wf:yoldalhan az ösvényen jön egy em her. 

- Miféle emher? 
- Paraszt{>'ll1hel", falubeli lehet. 
- Kovács és Lázár, menjenek ki hamarosan a 

II'WYlJldalha az ösvényre s fogják el azt az emhert 
éf-. hozzák ide . 

. , 
i 
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'ründöklő voros köntösében most bukott le a 
nap a kékesfehér hegyek mögé. Lassan szit<ilya 
szállingózott a hó, az érdt.\S hideg levegő piroRrIl 
marta az izgalomtól kiilönuen is kIpirult arcokat. 

- Ormestk'r úr, gyujthatunk egy kis tüzet t 
Nagyon fázunk. 

- Nem szahad. Mayer, mkjon tüzet a bar
langban, aki fázik, rövid időre menjen oda be me
legedni, de mihelyt felmelegedett, azonnal álljon 
vissza él helyére! 

Kovács csendőr egy öreg parasztemberrel ka
paszkodott fel "él hegyre s jelentette, hogy a pa
rasztember községi éjjeli őr s egy hivatalos levelet 
hozott. 

Amíg Szép őnnester a levelet bontogatta, va
lamennyIen figyelték, hogy jó vagy rossz bír van-e 
a levérben. 

Szép őrmester, mihelyt elolvasta, köréje cso
port.osuló embereinek mondta: 

- Azt írja a százados úr, hogy ide Priszlopra 
a 24. ezred jön. Az ezred már elindult, amíg ide 
érkezik, ezt az állást minden áron tartani kell. 

- Nem is engedünk ide egy fia musZikát se! -
volt a lelkes felelet. 

- Önnester úr kérem, mikor indult el az 
ezred 1 

- Tegnap délerott. Holnap reggelre itt lehet
nek. Addig nem tágítunk Ílm@, bánni történnék 
is. MindeIl'ki legyen II helyén s ha vaJamelyik 
szundítJani ~karna, jöjjön be a tíí~höz, dB elébb szól
jon a szomszédjánBJk, hogy az kiinn maradjon. 

Szép őrmester néha-néha benézett a barlangba 
és ilyenkor' a tűznél idegeSBn tekinfgetétt órájára. 
Nem félt, csak Nagy csen.dőrt féltette. N.yugtala
nította, hogy még mindig nem adott életjelt. Hátha 
elfogták1 Nem, sdkkal ügyesebb Nagy, nem hagyja 
az magát, gondolta megnyugodva. ' > 

Egyszerre éles puskaropogás dördült a néma 
éj sZa!ká ba.. HuwC!l' 'kiugrott a barlang' szája elé s 
fülét-szemét kimeresztve előre figyelt. A puslm
ropogásra gyors egyes lövések fele Itt>k , majd mind 
süriibben pattogtak a lövések. 

Elégedett mooolyra derült fagyos arca: Nagy 
már megkezdte. 

- Örmester úr, ott jön fel valialki! 
- Ketten menjenek eIéIX', lőkész fegyverrel 

állítsák meg s hozzá,k ide, })(. óvatORan, mert hátha 
a mi emberünk. 

N emsokám egy csendőr ~ f>gY népfeltkeIő be
havazott alakja bontakozott ki a sötét.'3égből. Nagy 
emherei voltak II jelentették, hogy az oroszokra 
Vidnicán rátalálÚlk, két ezred, gyalogság is, meg 
lovasság is, tiizérséget nem láttak. Éppen induló
ban voltak, amikor Nagy csend6rék megtámad
ták. Már ide hallani a tüzelést. 

- Jó van. Menjenek be a bafJangba meh>-
gedlli, Mayer, adjon teát. ' 

Körülfogták a két hirnököt, száz és száz Ik:ér
déssel 08tromolva lesték-szívtálk n1Índen szavukat, 
amit az ellenségről beszélü.k. 

Szép Ől11lester is odafigyeIt az érdekeB he
s7Rdre, de csak az egyik fű]éve-I, a másikkal folyton 
kifl'lé neszelt a szakadtltlnnul hangzó puskaropo
gásra. Vajjon elért-e már Nagy a Cihlesre! - tü
nődött magában. 

Izgalmas várakozásban telt el az éjszaka. Már 

pirkadt, mikor a puskaropogá..;;lm hirt(>lpll Iwll'Szólt 
pgy nagy lö\'ps mély hangj~1. 

- Agyú. Már ágyúznak. 
- Ih>hogy is -, npyetdt Szép Ől1lH>f;t('l', 

l\elll ágyú az, csak a mi ön>g faluHi lllowanll1k. 
K agy t'iítögeti. 

A 11l0zsárlövés gyors egymásutánban iSl11étW
dött, a puskaropogáR l'gyszerre felhagyott, csak oly
kor hangzott néhány f'gyes lövl'8. 

De esak nagyon rövid időre hagyott ki a 
puskaropogás, azután annál hatalmasabba.ll tom
bolt. Most már sok, nagyon sok orosz puska :szó
lott. 

- Léprement az orosz -, ujjongott Szép {íl'
lllPsteJ'. 

- Csak N agynak ne essék baja. 
- Örmester úr, őrmestf'r úr! Muszkák jönnek 

idp fel, vagy huszan vanua'k. 
- Bara'bás, tiizelnit 
Barabás és Pálinkás lőtt és két orosz fejjel 11'

felé bukott le a völgybe, a többi hason csúszott fel
felé. Barabás és PáJlinká." gyors egymrusuiánban 
tették a tára'kat a fegyverbe. Minden lövésükn~ 
egy musika fej hanyatlott a hóba. Két orosz fel
ugmtt és hanyatt-homlok futott vissza a völgybe. 
Hiába zudul t rájuk a gyors tűz, már nem érte Őkf>t. 
A többi muszka azonban nem mozdult. Egyik 
csendőr hasmánt lekúszott hozzájuk s felikiiáltott: 

- Nincs ezekben már egy szikra élet sem, Hu
szonheten vannak. Mit csináJljak velük, őrmes
ter úd 

- Hagyja ott őket! 
Az egyik népfelkelő a figyelő szikláról sirán

kozva leszól: 
- Öl1nester úr, az Antal megll'alt, úgy látszik· 

golyót kapott az elébb. 
Szép őrmester egypár esendőnel felmá.'lZott a 

sziklára Antal népfelkelőhöz, a!ki élettelelliil dőlt le 
asziklafalra. Zubbonyát felbontjálk, a mell!:' csupa 
vér, két lövést kapott, egyik a szivét éri>e. 

Ennek vége . . . c..'Itl'k azt tudmám, hogy ezek 
a musZlkák lőtt.ék-e vagy mások1 Majd meglátjuk. 
Hozzák le a barla,ng'hoz!" 

A figyelő rm·gint kiáltott: 
- ÖrnH'stf>r úr, jönnek, de azt. hiszt'm, hog:-' 

a mieink. Jloznak vallami ágyut is, meg egy em
herl, lehet sebesült. 

Tényleg N a~y e."it:>rJcWr kapaszkodott fel e'1l1-
b,>reivt'1 a hegyhatra. Fáradtan bár, mégis fpsZ(lSp!l 
j el<\llt.eIt t', hogy sok oroszt I(,lőtt~·k és az oroHzokat 
rákényszerítették airra, hogy t'lIenűk kifejlődve, a 
Cihlt>sre támadjanak. 

Szép Őnl1estff erősE"n megrázta N'agy 'kezét: 
-- Jól van, Dereklasan csinálták. 
Mayer fontoskodva kezelés alá vette a &><hf>

f'iiltk't, örvendve, Jwgy mt'!gfeleHlet. il fe-ladaltnak, 
amit az örsparanc,sn(Jk rábízott. 

- Hiányzik vajaki 1 
- A Markovics. Ott hagy tuk a Gihlffien, nyole 

golyót kapott szegény, de (í volt az dka, mert TIt'111 

hasalt 1(" amikor rnondtaJIll. 
- Derék em bt".!· volt, kár <'rte. Majd eltenwt

jük, mihelyt lehet. Dl" moot a mozsarat hamar fpl
állítani, oda a horókabakrok közé, jól .. !takarni, a 
pu..'lkaport mellf>je, m{>g szli'kség I.,sz a mi 
ágyúnkrq. 

Kelet feWI már vilciJgosodütt az ég alj·a, a ho-

................................................................... ____ .. L .. -----------------
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múlyból kn'[dlak il hegY1('k, a sziklák, a fák. Swp 
iíruie,:.,tpr túv(',súvP! k{>nll\c'lt körül. 

_ Jönm'k, - mondta. F'i.úk! M!ndt'llki a Iw-
IYPI'<'! .JÓI liíni, az il fő - ~ kltarÜlIll! 

- S7Alkadatlan folytol1os,..;;.Úghan hangzott a, nagy 
puskaropogás, de. nw~1 .múl' HZ Ol"üliZ golyok ott 
zízegt~k hő~jnk feJ(~ koru!. 

-, Nagy! a mozsllfat!.. ' 
1 )i}r{igve S'l,Ólalt meg az Ol"eg m()Zsar s ban~ar 

ví";idlangra talált. A f,olytO~10S, pu&k~ropoga,.;t 
:-,zinu' elnhnítotÜ\ a vad agyutuzelt>,s,. ~~llt ~z ~)l'()
:-,mk a kis ('.'l1ipatm rá.zúdított~k. Orw.~l 8z,lkl~kat 
i'I'/.<'tkítottak a fol~10110S robhanaso~ li 1,~Hnt II k!~.;7~
baduIt \"aráz,.,,*,z,ellem~k emberfelettI erovel o (Jlha It a k 
il vitézül helytálló c~lld()rökre, kik vórző s('bE'k~el 
is tántoríthatatlanul továhh tii7.eltR.k a h~I-O'l'e fel-
kapaszk()(ló or08"wkra. , ' 

_ A Prii-\zlopot nem IlRgyom-mol1dt.a (,!l~zan-

tan S7Rp Ől'Illest .. l' - ha magm~ m:al'a~~né<k i~ l'1 a ~;Á'
lileiből a vért kitörölve l'endulRtlenul ~ovabb, lott. 
Mindinkfl,bh homályowdott a l'lzem~~ mmtrlta ah!lO! 
látna, mintha minden fa ~Y ~lrke l~~tOlH1Y:l 
válna ... - egY&7 ... prre 11 nn bakamk rohantak .l 
P).ü;zlopon. Ezer torok hól érceSit'l1 7R<ngt>tt, 11 lelk(>s 
- Ra,jta-rarjta! " 

Agyudörgé.'l, f,~ppu&k~ropoga,g, .. robbana8, SZ~l-
ron.Y(\sattogás, foko;.1 kOpOgaR, vad zurz~var . ; . es 
az oro."{lJOk fejveBzt,VB rohantak le -~ Pn,8zl~prol. ) 

Az e-zredef-l lehajlott. a huldoklo Szep őrmester 
fölé ki e-Ihaló hangon jE'lE'ntette: 

'_ Ezredes úr ... a tagányi örs ... tcljesí-
tdte ... a kötdess('gét . . . 

......... ,...... 
SPORT 

A csendónég 1924. évi ..,ortvenenyei 

Ép testhen ép léle'k. , 
Nincs nemzet a vi-Iágon, amelynek epen ma ua.gyobb 

súiksége lenne mind a kettőre, n1Ínt a Magyarnak. 
A te<;tre is, a lélekre is. '.. ...... . 

A létért való szüntelen kuzd~lem ?rok. 1;öl'venye az, 
hogy a győZ('lem mindig a~ (',rőse, a ~lt~~e; a gy~n~e, 
a ..a tnya (l]pw,ztul, mert letéhez valo .Joga t lllewvedi.l-
mezni nem tudja. kll ez a nemzetre e~ az egye lll' e l,,", 
a testre is. a lélf.'kre is.. .' 

A magyar nemZ('t az u~ol8Ó ,tíz évlwn tö~te,nelm,enpk 
j{'gtragikusobb k?rszak~t elte a,t.. ~ IIle.gP1'?oolt~1<1SO~
nak még nincs vege; meg rholloSZU kuzdelem ll;H elottynk, 
és jaj nekünk, ha e ,kiizdelemlwn. pi'1ll )t'szunk }'Tos(>k. 
A nemzet ereje pedig fiaillak er{'Jcben es az eros hon-
fiak erős ös.,2',.pw.rtásá!wll rejHk.. ... ,,.., 

A magyar nemzet szebh esboldog'Clbb J()vo~rt 
vivott küzdelemben a 0sendőrségnek az eL"ők kÖ7,Ött 
kell lennie Ezt követ€'li rt testülf't tradiciója és beCHU
le te. A tu<hLs hatalom., de csak, hu erő\'el párosul.: azél;t 
a csendőrség minden tagjának - tudá;;Anak Iel1eszte
sén kiviiJl'- Cf>I\lk egy célja ér; wrekvé-"*' lehet: éppé, 
erqssé. ellenállóvá .wllll1i magát testbf'n és lélekben. 
Ehez Pedig esak egy út vew,t: a sport. 

Ezen igazságok felismerése vezptte felsőbbségün· 
ket akJror, amikor a sport,ot ti. esendőrségnél is minél 
szélesebb körben meghonosítani 6.'! megke.aveltetni 
törekedett. És hogya fáradozás .neIIl volt hüibavaló, al7.t 
bizonyítják II folyó évben már megtarto!t országos 
""elldőrségi sportversellyek, mclyek tanlUlago.t tettr k 
~ll·ról. hogy a cspudőrség tagjai il sport nagy nemzeti 
le:lentŐOlégét, de egyéni hasznát 'Í~ hamarosan belátták 
~ ltogy . .f&Z általuk mári .. -fe1mutHtot t eredmények a 
vara:koul,S0kat ~~.telülmúlják. 

Ámbar az ~deI .!tP0rttver';*'uye,k egy résZ(' régebbt'n 
f<;I"._i It', mégiS ,k~te.~ességtinJmek tartjuk, rhtlgy Ohn:.l
somknak az ez eVl 0'*lZt'8 sportver6ellyekről és azok 

ert'dménvéről utólag réwletesen beszámoljun<k. Szűl
gáljanak az elért eredmények buzdításul,. 'b?g)' I!;z 
e1sőhbségél't \'aló umllt'S versenyben a (~s('lldol'SCg az ot 
IllPgillf.'t-(> helyet a sport terén is mielőbb ('lfoglaJI'ha~. 

A csendőrségi orszácos mezei futóverseny. 
Az ol's7ilgos <'Spndőrségi sportver.senyek ..orát az 

Ol'l>7iIgoo C1>Cllüör8égi mezei futovel'seny, ny lt,{jtta. me~, 
amely ez ev április u-án .tludape~ten il Yermezoll, lUet'~ 
a Varosmajor ,Körül gróf lJsaky ~ároly .honved;.b~ll 
miniszter, dr. RaKOV8Zky l\'án bclugy:nll~llszt;er, \lte.z 
i'<a,g-y Pál gyalogsági táoo:nok. ~ honved<Jég föpa:~ll1cs: 
lWKU JánkY Kocsárd nl. klr. altálbornagy, a ibol1v~delnll 
nlilli~ztériUIll ka-wnai töcsOportjának tönok~, dr ~adossy 
Imre orsmgos főkapitány és ~~hl~nder, ~ela tabornoK, 
II m. kir. csendőrség .telÜgyelŐJ{jJelenle~ben ~:taiott 
llIt'g. A versenyt szep s7i1mú közö~ség ne.zte ~eglg. 

A. V'6l"!lenyen 460 tiS1.t ~ csendor mdult, kjk;nek. k~
rületenkint, itletve varIllegyei esendőrpa~cS1loksa
gonkilIt különbözö ~zínű ,sP?rtöJtözetben valo fel.vonu-
1Il'*l impozáns lát\'allyt nYUJtott. . 

A befutott pálya 4000 méter volt, II célon áthaladt 
345 fő. ,. " . L J __ .l ' • 

Az egyeni versenyben gyoztesek lettek. ~lalSz 
Ü. Lajo.s pro. csendőr ~csi· .. (ez~t. cigare~tatároo~, 
:'.. B<mt,ovics Dezső prb. c&endor J1.:CSl (pén7Jtítre~ bö~-
001), il. 'lI.ajdu JÓf,S(>If prb. csendőr ~i (bo~Ylln. SZI
var- és cigaretta~opóJta wk'ban), 4. Jaszanovms ·Janos 
őrvezütő ~csi (arallyérem), á. S,zijjó.r,~, József pr,?' 
csendőr 'Ecsi (arenyél'em), 6 . .l!;gyhazi Jeno .. prb. ~Al?O~ 
J!}csi (ezüstérem), 7. Domonkos Antal u orve~to ~CSl 
(ezüs.térem). 8. Pintér Károly prb. c.~endor Ec-~.l \e2lI1st
érem) 9 B.8za.bó Károly prb. csendor Ecsi (C7Justerem), 
10. ~zá·Il'tó Zsigmond csendőr Srekesfehérvár (~üst 
szelence, a szegedi kerület díja): , .., . 

Az egyéllÍ versenyoon (1 legenY8e1f ikozül diJ~t ~yer
tek továbbá: Ilk)s János próbaese?dör (12), ~ust~rt;m, 
Tóth Pál próbacsendőr (l~) bronzerem., Marosl M~aly 
próbacsendőr (14), bronzerem, Varga János proba
csendőr (15) .bronzél'em, Pintér Ignác próbaesendőr (16) 
bronzérem, Kovács ~ándor tizedes (17) bronzérem., 
valamennyien.ai'. Eesl áliománvából. , 

A cs.endőrkerületekköwtti ~ersenyben: '. 
1. Szántó Zsigm<md Cl*lndor (10) Szeke~ehervar 

(díja fentebb és a 2. győztes csapatbcttn feltuntetve), 
:l. Uyőri Gábor osendőr (11) &eged ttajtékSZ?póka ~k
han, a oH1ügyminisztérium V L c. osz1l:í:lyan~k dlJ~; 
további díjazása az e1ílŐgy~.Zfe.s .csapatban), ,3. Csordll;s 
János csendőr (24) Pécs (ezust clgarettas7JOpok~ a ~ze
kescrehél'vári kerület díja és aranyérem), 4. Kerekgyartó 
András csendőr (31) Miskolc (üumútartó fémbŐl és 
aranyérem). 5. Dudás Mihály ~~dőr ~4) S~~ (b~l
dokló gladiátor, a m. Jei!. cse?do~g felulf,YalŐJellek, ~lJa 
és aranyérem), 6. Buzas Kalman .?se:n«;l~ Vl~). Sooke.,
fühérvár (ezüst kézelőgomb, a belugymmisztérlUm ""1. 
b. osztályának dija és ezüstérem). 7. 3sirkai Józs",f 
CtlCndőr (42) Szeged (ezüstérem), 8. Soliga Pál esendőr 
(45) Szeged (díjazása az első ~fUJteS ~patban, 1Í~1-
tüntetvt'), 9. Kiss István csendor (46) S~6Sfelhervar 
(díjazása az öWdik győzt.es csapathan feIJ:untetve), 10. 
Kovács Bálint cs<moőr (49) Szeged (miistérem). 

Az alti.8%tek kÖ'lJül: . 
Az Ec"i. al1iszt,i.ei ,közül 6lsőLandler AdfmI őr

mester (ezüst óra, az Ecsi díja). 
A esen~örkerül1'tek a.]tjsztjei közül első Sulook Sán

dor 3. O-'l?t. tiszth. (387) . (ezüst ~ra ~ ara~yérem), 
2. Óvári Ambrus 3. oS'Zt. tiHWh. (346) Pecs (cigoal"",tÜl
t.árca, úebrt.'-!,leni csendŐri<erület. dija és ~üsténem). 
3. Tamás Isúván ,fötlöÍ"a-IDl'1ll'ehWr (380) Pécli (önborot
\iáló klÚ~71Ülték, mk:.ko.le.i csen.oor.keriHct díja és bronz
érem). 

A tW.tek ..közül: 
Az Eesi !tiHztjei közül első Baky László foo(ld.u.agy 

(80) (eziist eigarl'ttatárca, a lll. kir. beliigy miuisztE'r úr 
díja és armH'ért'JlI.) 

A ~lldŐrkt'rületek tisztj.ei közül: 1. Mild""llÍ.itz 
KáLmán föbadnagy (61) ThmrC>N'n (PZÜIS.t cigaretta
tárca.., a mi'lgIOOi cSenJdör.kerÜJet díja és ~uanyérem); 

"Egyesített C3<'lldőriskolák. A Revek után feltűutet",t! 
állomá .. ht'lye-k az álJományilleté-kes kerület"" la '6lÍrjelben 
,;zereplő Rwrnok lw.dig azt j "lzi-k. hogy az Illető nyertes 
hányadíknak futott be a céi-hoz. 
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2. Vén Géza ihadnagy (306) Pécs (cigarettatárca bőr
ból, Budrupesti c!IeJnoorkerület díja bs ezüstérem); 
3. Czékru. Ferenc ba d Illa g)' (343) Budapest (e.zü'5t cig~
rettws7.opóka, a m. kir. c~endőrség felügyelŐJének díJa 
és bronzérem). 

A c&apatversen ,1!Ye-n: 
L Csongrád várIlli'gye csapata 257 ponttal; nyertt' 

a m. ki.r. boffi'\érlelmi min'Í.s7Jt.er úr vitl1'dordíj'áj:. A csu
pai<ban fuwttak: Győri Gátwr esendőr (ll), Soliga Pál 
e,.;,enldőr (45), Kovács Bálint esen<lőr (49), Scilas And
rÍllS csendőr (4), M~z,áros J-ános csen.dőr (i8). Yala
me·ntnyien al'UlnyérJllet tnyert.ek. 

2. Fejér vármegye ~pata 480 ponttal. A csapat
ban futottak: Szántó Zsigmond csend'őr (10), Kat{ffia 
IsLvam esendőr (67), Bauibl Imre ('.~Iélrrdől' (i5), Beré
nyi Lá~zló pró!baesendőr (155), Z€tnlann J<ános ooonuőr 
(173). Szántó Zsigmond csendőr arany érm et, a csapat 
többi tagjai pedig ezüstérmet nyertek. 

3. Szolnok vármegye c.mpata 505 ponttal. A csapat
ban fuW:btak: 'Bakó István próbacsendőr (59), Halász 
IstlY!Ítn csendőr (61), Tordai Pál csetnrlőr (89), Nagy 
An tal cseooőr (125), Balog J á,nos csendőr (171). A csa
pa t valamennyi tagja bronzérmet nyert. 

4. A:I. EMi. csapata 527 ponttal. 
5. Győr vármegye csapata 729. ponttal. A csapat

ban futottak: K'iss Ist.ván próbamendől' (46), Botlós 
Vill(~ csendőr (115), Török IstválIl csendör (185), Rév
nyá,k József próblrosendőr (191), Kiss István L esendő l' 
(192). A csarpat ta.gjai rközül Kiss htván pl'óbacsendőr 
ezüstérmeí, a töblbiek rbr{tllrel'11lJet nyertek 

6. É&mk-Soon'ogy vármegye csai)Ju;Út 741 ponttal. A 
csa:pa1!ban futottwk: Kovárcs Imrre csendőr (62), Kle
l1leJ1o..'~cs Antal proba,(l!;ICJndőr (79), Sugár István 
csendőr (91), KOT<XI1kai József csendőr (203), Vén Géza 
hadnagy (306). Á cSUlPat vaJllilIllJelIlnyi tagja ,bronrzérm-e1: 
nyert. 

A dljaZiáSOikon felül az aranyérmet nyert győZJtesek 
8 napi, az ezü-stérlmiet 'Ilyel'1tek 5 napi, a bronzérmet nyer
tpk pedig 3 nUipi BZ!UJbad.ságot kaptak. 

A llL kir. csendörs-ég felügyelője .elismerésben része' 
sítette dr. Gergely~&áooor''1ilZtÍllitdMt; ~tillOlki Sándor 
szombathelyi keruleúb\lli, Úvári Ambrus péesi kerület
beli, Bardócz Sándor debreczeÍli kerul~beli 3. oszt. tiszt
helyett.eseket, vala:mint Tamás István pécsi kerületbeli 
és Ujvári JÓ7JS€Jf szegedi kerületbeli főtörz.sőrunes.teTekertJ 
arert, mert előha'ladottabh koruk dacára a versenyt 
dicséretes boosvággyal végig kiilldött",k, maguk mögött 
hagyva sok 10-15 évv€'l is fiatalal!J;b 'baj-társukat. 

A verseny eredményéről készitett statisztikai összp
állítás -szerint: 

a) az p,g-yéni helyezések alapján: 
a befutott első 10 futó közül 9 próbacselldőr y~It az 

Ecsi-tól és 1 csendőr a székesfehérvári ke.rülettől; 
az első 25 közül 22 próbaesendőr volt az Ecsi-tól 

1 cs0ndőr a székesfehérvári, 1 a szegedi és 1 a pécsi 
kt'l'ülettöl: 

az ("lső 50 közül 40 próbacse.Jldőr az -Ecsi-tól, 3 próba
csendőr a székesfehérvári, 3 pl'óbacsendőr a pécsi. 3 
próbaC1>endőr a szegedi és l csendőr a miskolezi kerü
lettől: 

az első 100 ,közül 2 tiszt, l altiszt, 71 próbacsendőr az 
Eesi-tól, 4 csendőr vagy próbacsendőr a buda:pesti, 5 
csendőr vagy próbacsendőr a székt'sfehérvári, 8 csendőr 
vagy pr~a08endőr a pt>csi, 6 csendőr vagy próhacscndőr 
a szegrol, 2 csendőr vagy próbacsendőr a llliskolczí és 
1 csendőr a debreczeni kerülettől. 

Az .el~ő 200 közli! .. 2 tiszt. 3 a}tiszt, 139 próhacsendör 
az Eesl-lol, 11 csendőr vagy prohaoseudőr a budapesti 
keriil"ttől. 11 csendőr vagy próbaCSClldc.r a sllé,kesfehél'
vári, 4 csendőr vagy próbaCSelldiíl' a szomhatht'hi, 11 
csendőr val0' próbacsendőr a pécsi, 10 csendőr' vagy 
próba~endőr a szegf.'di, 1 tiszt, 3 csendőr vag;.' próbá
csendór a debreceni és 6 csendőr vagy próbacselIdőr a 
miskolczi kf.'riilettől. 

Az utolsó 100 köziB 27 próbacsendőr az Ecsi-tól. l 
tiszt ~ 13 csendőr vagy nróbaesendőr II budapesti. 10 
csend(',r vagy próbaeselldőr a székt'sfehérvári. 1 tiszt 
l altíszt, 5 csendőr vagy próhacsendőr a szombatht'lvi' 
2 altiszt, 3 csendőr vagy próhacsenuőr a pécsi, l tis'zt; 

1 altiszt., 8 csen dör vagy próbacscndőr a szegedi 2 al
tiszt, 12 C8ellldőr vagy pr&b.acsendőr a debreczeni és 6 
csendőr vagy próba csendőr a miskolczi keriilettől. 

bJ A csapatihelyezések alapján: 
A székesfehérvári. doore~'ZCni és núskolczi kerületek 

lllind a lIégy várlllcgyéjének 5-5 futója áthaladt il 
céJon: 

a budape-sti és pécsi kerül ettől 1-1 ,'árlll€'gye ki
vételével az 5-5 futó beérkezett; 

A szombathelYi és szegedi kerüleHöl 2-2 vármegH 
5-5 flltója nelll haladt át a célon. ' 

Az Ecsi 15O-ik (utol~ó) fntója 314-ik-1Jek ért a célhoz. 
(Foly tat juk.) _ ... -
HIREK 

M~gjelent az uj Szolgálati Ut.asítás tervezete. A m. 
kir. belügyminisierium c~'Cndől'1Ség,i osztálya által meg
szerkesztett új Szolgálati Utm·ítés tt'l'Vt'zete könyv
alakban megjeleni és azt a lll. kir. beliigyminister a 
napokban fogja a ésendőrkerülete.knek véleménye-zé<.; 
végett kiadni. Az ntasítás a közbiztonsági Siloigálat 
terén szer~ett tapa~zta,latok alapjilJl a ClSCndőrségn~ 
modern irányban való fejlesztését c€lozza. A tervezet 
a közbiztonHági szolg;álat keze<lé"ére, a fegyverhaszmi
latra, valamint a bűnügyi nyollioOO~'Okra vonatkozó 
l'lmd-elkezéseilben l-ényeges Iljításokat tar-ta-lmaz, eze.n
kívül felöleli a Laktanyaszabá;lyzat, a Különleges 
HatároZNányok és az Általános Szolgálati. HatároZNá
nyok anyagát is. A te,rvezet egyes, a jelenIegi utasí
tástól eltérő' rendelkezéseit leglrozelel!J;bi sZtÍmunklban 
reszletesen ismertetni fogjuk:. 

Csen dőr ség i tanulmányi bizottság felállítása. A m. 
lyd ügymjnister elrendelte, hogy a cS<elllil öns égi uta'BÍ
lá"ok átdolgozására Budapestell egy álland..ó csen dőr
.,égi tanulmányi bizottság áUíttassek fel. A bizottság 
- meJy közvetlenül a m. kir. cf!éndőrség felügyelőjé
nek lesz alárendelve - egy ezrooesből mint elnök'bÖ'l, 
egy törzstiszt ből és két ~zá.zadOSlból fog állruni és mű
ködését közelebbről meg fogja kezdeni. A lbi:wÍltoog 
tagjainak kijelölése most van foiyamat,ban. 

Ellelll;;zegüléb . .F. évi május 21-én Hajdu Lajos é8 
Baczollyi Jenő bárándi őrsbeli csendőrök egy vagyon
rongálási ügyben nyomozva Szabó Sándor 18 mes sápi 
lakos gyanusítottat a Iro~glházára -hivatták. A kikér
dezés alatt Su.bó Sándor gyanusított Hajdu Lajos 
l",el,dőrnrek a szobában levő ruhasrekrén11hell: tamasz
tott feltüzött szuronyos fegyverét fe.lkUJpt.a és azzal a 
járőrl'e támadt. Hajdu csendőrnek E~került a fegyvert 
a tálll.ladÓ kezfbell Int'gl'agadnia, miköZlben a7JOnlÍlan 
azt a t.ámadú kezéből <kicsavarni igyekez.ptt, a fegyvpl' 
~zuronya a gyanusított mellbbe furódott és annak 
azonnali halálát okozta. A debreczcni csendŐT'kerület i 
parallc"l:oksúg az esetet hadbirói v-iz,-.gáJat tárgy ává 
tétette. 

Ujra megalakult a budapesti eseudőr tiszti társalgó. 
A budapt'Sti csendőrtiszti társalgó junius 12-éll 18 óru
kor tartotta alakuló közg)'íílést>t, All\f.'lyell az egész 
Budapt'sten állomásozó (,s{,lldörtisztikar részt vt'tt. A nl. 
kir. csendőrség felügyelője a tiszti társalgó elnökévé
az alapszabályok értelmébcn - Sch ill Ft'renc ezredest 
nevezte ki. A közgyúlés a yigalmi bizottság .. lllÖk'>yé 
Lózsa Jenő alt'zredest, tagjah'á Lip.tay László és Pap 
J ános szá~dosokat, a könyvtárbizottság elnökévé dr. 
Yalló József őrnagyot, gondnokká Neszmirák Ft'renc 
gazdászati főhadnagyot é" pé-nztárnokká Varghta Lászl6 
gazdászati főhadnagyot yálasztotta meg. A tagsági dijat 
a közgJ'íílés havi 6400 koronában állapította meg, ez /lZ 
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összeg azoniJa n az á ltalános gazdasági viszonyok ala
kulása szerint időll,kint elllelkedni Yagy csökkenni fog: 
A budave-sti C>'e ndőrl.iszti társalgó 1906-ban alakult., he
lyiségei! azouball a háború alalt kórhi:zzá alakítottilk 
át és azóla {'!'ak Ill O~( lehetett újra felállít.ani. 

Eljegyu's. Rdhrillgel' Sándor mííegyelerui ·n~"i"' . 1'. 

tanár é" neje t'éthi II e JlI'l.'sSIÍ II \'Í Kemes,,;ÍnYi Gizella leÍl
nyát, Máriát, eljegyezle Orbá·n László, a 1;1. kir. belügy
milli,,;ll'l·iullI VI-c. osztályába beü:>ztott Ul. kir. c«emÚi!· 
százauos. 

Házas~got kötöttek: Alhert ~~ereIlc budapesti ke
rüleHJ eli 3. oszt. tiszths. Győrff'y MÍlriával Nagykőrö~ön 
március 22-én ; Dulcz Pál szomhathelyi k.erületlwJj 2. 
oszt. tbzt;hs. Szih"ás Kat~liill·I1al Sze·vet ken április 2i-én; 
Nagy Károly -szomhatllf'lyi kerületbeli 2. oszt. tisz.ths. 
Koyács Ágnesse! Nyirádoll április 20-án; Biró Győző 
szombathelyi kertilet.beli 3. o.szt. tisztJhs. Nagy Irmával 
lIIagyarkere.szl.uron április 2'l~n; Urbán Miklós IJ-écsi 
kerületbeli 3. oszt. ti.dhs. A yender Margittal Péc;;<:> I I 
április 2'l-éu; PtIskás István miskolC71i keriiletbeli 2. 
oszt. tisz!!]s. Tóth Zsófia Ma rgittal Mezőköve8den ápri
lis 12-én . 

Elöléptek: Főtörzflőrmesterré: II szombathelyi kerti
letnél : ZormRllll J állO;;, a pécsi ke riHet né I : ,Kéki Lajos, 
Surka János, Veres János, Szekeres István, a del))"e
creni kel"IÍUetnél: S7JI11ola Péter, BerénYi Bertalan, Papp 
János, om llö!k István, II miskolczi kerületnél : Blaga 
István, Ko'valcsi·k Jáno,;, B wjka Dániel, Bodnár JÓ?A;ef, 
Simgyánszky István, Domborwzky Sándor, Kerülö 
György, Imre Sándor és Kenuin.ger János törzsőrmes
t erek. Ormesterré: Bezzeg István szombathe.!yl, B en
Cl7.ik Vendel pécsi, H egedüs János I. és An tal Béla sze
gedi, Móri I st.ván, Bagosi Lajos és Fülöp JÓZí>e'f deIJ
reezeni é" Bojcs.uk László mit,kolczi kerületbeli csend
őrök. 

Elhaltak: Vörös Káhnán 2. oszt. tiszths. március 
lí~n Balatonendréden; Grozony VaiéJ· 3. oszt. gazd. 
tisztJhs. ápri.Jis 29-én Budapest.en; Hajdó Ferenc főtö rzs
ől'mester február 23-án ZalaegeTszcgell; Szláni Domo
kos 2. oszt. tiszihs. március 21""'n Sregt'dell és Kl'rekes 
Gyula csendőr április 3-án J ánoshalmán. 

...OOII.+.~ 

SZERKESZTŐIOZENETEK 
N. J. tőt~rZ8Őrrnester Hajmáskér. (lyógy·runati scgéd('sz

kozök (lá1J8ZIÍ Ma r i <'i) ~zerzé5i kültst'geinek engedélyezését a 
ikerületi pllrall<:bnvk"ág útján, tehát 8zolgfllati uton a Képjól,' ti 
Miniszt er úrtól h ll a heszerzés c,lőtt .lrérplmezni. aki azt az or
szágos betegápolási alap terhére engedélyezhet i. A lkér",lemhe<Z 
csatolni kell az orvosi hiwnyftványt, hatÓ8á>gi vagyonlt~lan

Mági bizonyítványt. és a költségszámlát. Erre nézve az 19'20. évi 
augusztus hó lh'u 'kelt 52156/ \"1. b. 19'20. számu belüg~=inisz
te ri rende let intézkedik. 

, K. P. tiszthelyettes. A csendőrség és az áUamren dórség 
eg~nei kiizölt. tölt!- és .a·lárendoltségi '-lszon~- nom áli fenn, 
a tiszteletadás Whát a r endfokoza tra való tekíntet né Lkül 
kö lcsiinöse.n tür1énik, az m"m azott!)an úgy hŰ'z""a magáva,I, 
hog)" a fln tai-a'bb az időst>bb"t elő·re üd,özölje. 

Sz. J. Z. o. tiszthelyettes. A ('Aiendól'Ségi Lapok könyvek 
ikiauásáml nem fogla"kozi'k. Ehhez a mai Vlszoll)"ok között 
!Mtgy tiikére volna 8zük~ég, de a lap akiadással járókocká
Ultot ge'm 'áHalhntja. V~rse külömben nem üti meg azt 3 

méIltélket, hogy ,könyV'éuek kiadását va,lanwlvik könyvkiadó 
cég elvárIaluá, vagy hogy annak saját költsé~én voa ló kinyo
matásá t ajá,ruhatnók. 

R. I. 3. O8zt. tiszthelyettes. ..Eg)" si'került leBáILág"slh. 
v('r,,,'j nagyon ,()<'sz" k. A vpr5elé~ht'Z nem elég a júakarat 
ahhoz te.h-ets~g is kell , az pedig Onben egpsz bt20uYilSall nin: 

~lát.r,a nO\· ákl ör... A .. csentlíír'· relldfokozatnak me"
felelő reutl1okozat a h()ll\·é d&'g II él lIin<.'Seu. A .. csendőr" ll e~1 
altiszt, h.alletIll tisztes és a swkaszvezcWvel egyen·rangú. A 

sárga galJp.rpaszomáuy a Bzakasz\"t'zeW"el 8zemb .. n föl éren
dt'Lbség<·t Jl'OlIl jel<,nt, a tiszteletadás t köksüllöse u k .. U t"lje;;i
l eni. 

.. Halll,·al". Egyt>S Üg~-.. kIl L~ a III il\Jiszteriu'lIl ball való 
sürgl'tésére nem vállalkozlIatuuk. Tekint t'ttel aZOl.Lhall a le
,-eiében jelzett fontos érde'keirt'. ügyén e.k - kivételesen 
lüána fo.gunk j árni és kilátásairól rnagánlevélhen f(}gjuk tá
jékoztat.ni. 

1924. Olyan ügy.bl'u, a<ll1el}obl'll az illeté<kt'6 parancsnok
ság már döntött, vé<Jeméúyt nl'm nyilvánítunk, mert a""t a 
kiadott renddkezések h 'Anti köteles tis2.I :e-lettel Il em tartju.k 
ü8Szeegyezt(>~h"tőn<"k. 

Olvasóink szive s figyelmébe f 
A Csendőrségi Lapok egyelőre havonta kétszer, 1-é1!l és 

15-én jelenik meg. Célja: .a csendőrségi sUl.kismeret.ek és szak
irodn'l(}m fej·le.sztésc. lA. Iap részére srnnt cikkek l <Yh~tne.k 9ZaIk
tanu1mán yo'k, éll"tekezéBOk €s ismertett'sek a caem:Iőrség szer
,ezett' t, kiiképzés€it vagy más. a csendőrségi Bzo1g,ál.rut fejlesz
tfsét érintő kérdése<kről, tová bbá tanulságos n yoono7lás ok 
szakszerű leirásai, végül a csendórshget vagy annak egyes 
tagjait érintő ()Iy.a.n esemény",krői 8ZÓQÓ tudOOitáso'k, .amelyek 
a C6endőrB<3g :köI"é'oon ál,talános érdeklődésre s2JámLbhaJt,nalk:. 
\ ' e rseket nrun kÖ21llÜnk; egyéb szépirodalmi közlemények"t 
<.'Sak kiV'éle leBcn. ft rendelkezésre ái.Jó helylhez képest és csak 
úgy kö1Jün.k, ba tárgyuk·at a cse.ndőrségi életből mer:i tik. 
A laplban való közlésre szán.t minden Jrözle:mény>t kérjU,k olvas
hatóan OebetÓlleg ir6gélpp",j) lfé~hfiBáhosan és a <papiruapnak 
csak az egy.ik oldalára írni. Cikket n<mt c86lk a csendőrség 
t·agjaHól. hanean b>árkHől is elfogad unk. Né<vtelenm bekü'ldött 
ci'k1ket nem 'közölhetünK; de ,a szerző ietszésére bizzuk a'>J!. 

. hogy cik.ke neve .alatt vagy anéLkül jelenjen-e meg. Az e'lfoga
dott ci'kikeket terjedelmük és értékük szerint honoráljuk. A 
dijazás e lfo.gadJásáv'al a cllkk a lap tulajdoO'áIha megy át, az 
t elM!. máshol csak a szerkesztő .beleegyezé6ével közölhető. A 
~-z,erkesztői üzenetek rovatában a szerkesztőség mindenk.inek 
r('lldel;kezésre áll, de a szolgálattal kapcsolatos 611 névtelen 
levelekre nem válaswl; kéziratot vissza nem ad, levél'beu 
pedig csa k igen 'ki'Vételes oly esetekben válaszol, midőn a 
válasz - kéll cességénél fogva - nyiJ.vánosan meg nem 
adható. Kt'rjük tehát olvasóinkat, hogy leveleikhez Wln
get nt' me l':ékeljenek. Előflz{'I ,ést - az adminisztrációs kiadás(}/;: 
csökkentése "bgett - csakis Ieg·ahl 'bh negyedévre togad.hat.'Ullk 
el. Az ~löflZ(>té-si <dijat beküld'és alkalmával a dollár áru árfo
Iyama szerint kérjük kisuímítani, (jgy d()Hárt O' arany.koro
nának szá.mít~a. A lap részére száltt levelezése'ket ne a sz('r
kesztő nevé re, h.anOOl .a szerkesztéíSég eimére kérjük 'küldeni. 
(Bud'apesl. r. Iker. Vár, OrsZlÍgház-utcll 30.) A csendőrség lag
jainak rövid, - legfelj .. bh 4 sornyi tl'rjede1mű - ievele7ks . 
szeMi közlernényeit díjtalanul közöljük; ·kereskedelmi hirdMé 

BekeIt a lap részére a "Pa:lladis" r.-t. (Bulapest, ,". ker. Hon
>"M-ufca 10. szá.m.) vesz t el díjsz,abás sze rint. 

A szerkesztésért és kiadáséri. fe lelős: 

PINCZÉS ZOLTAN sZlÍzados. , 

Pallas rész\·.~n~·társag <lg nyomdájn H~ld!llW8t. ,r" Hon véd-u. 10, 
(Telefon : :;-6,. á-6~. :;-69.) 

Fele!6s yeZ(lt(i: Tirillg0r K~rob' müiSz;aki igazgAtú. 
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CSENDÓRSÉGI LAPOK 
SZERKESZTI PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS 

ELŐFlZETbH ÁRA I Egész évre 8 K, Fél
évre" K, Negyedévre 2 Karanyértékben 

Megjelenik 
havonta kétszer 

SZERKESZTŐstG ts KIADÓHIVATAL 
Budapest, I" Országház-utca 30 • 

Hiszek egy Istenben, 
Hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában. 

Amen. 

Néhány szó a helyszini szemléröl 
Irta I NtMETHY FERENCZ ny. ezredes 

'~1 inden nyomozásnak alapját és kiilldulú~i 
pontját II hel yszíni f;zemle képezi. Ha II hC'lyszi lli 
,;z('11110 nincs a kellő alapossággal és szakértelemmel 
III l'gtartva, akkor az eg~:;z nyomozás, sőt ké,:iőhh II 

biró i vizsgálat is rossz mederbe, helyte len irán yha 
tC'relődhetik, minek eredménye azután vagy It n~'o
m07.ils és vizsgálat m('ddősége, Yag~- p edig ártatlan 
rgyének meghurcolása. 

A hel.núni 8Z€mle helYE\s megejtéS€' a ('sen d
tírtől olys<:.koldaln isnwreteket, kiváló nyolllozá ~i 
kf.p(·s&éget és főleg alapos gyakorlatot kövrt<'l nwg, 
h()g~" ,.mindezen .k()ve,telméllyelili('] egyetlen cikk 
keretében a kellő r é,;zIetességgel foglalkozni kht'
tC'tlen. -Azért itt cHupán csak azokkal a körülml-
n~'ekkel kivánok röviden foglalkozni . amel~-~kbéíJ 
cg'- helyszini szemle me.ge:j té,:e után a tettes vagy 
tc<ttcf;ek személyére ki}zvetl en iil lelwt kÖvE·tkezt etn i. 

A nyomozó esendőrre nézve az a legne1lwzf'hh 
Iwlywt, midőn a tettt'snek. a tett elk(ivetéM' után, 
é>;zl'(wétlenül, mások által fE'l nem iS111eJie!Vf', sike
rült a tett szinb<:l~-~n' odajutni és ug~·anily módon 
elmenekülni, midőn tehát nin('S{' nek ~;w1lltannk. 
kik feJviliígo~itásokat allhatnak. 

~}Y ~ i~e~ ~~·akraJl ~lőfQ,(d~t1? - esetekh~'n p 
(,~f'li(lor eleslatasara, Ielemen.\'('ssegl' l'E', helye::; Hze
kpre és g)'akorlati tapasztalataira "an u1:ah' a {'s 
apróbb, laikns előtt. -Jfnyegte le11lwk láb:zó jeleklKíl , 
nyomoklx)l és gyanukürülméll~-pkből következtethet 
Nak a tette.q kilétére. 

Meli nag." szerenef'e a tárN1dalOlnl'a, hog-\· a 
hííntettes - akármil~-en f.\"~- akorlott, iif0-es é.:=; kör
mánfont légy('n is - munkája kiizben Illi ndel1 elő
vig:níznt. mf'Uett hiwnyns n~- Oll1okat hapy h ,í tra, 
mrlw>k il tdt elkliveféi'pnek mód.i{ml rs ('hMI töblJé
kpv&-rbé ti tettes f'.Zem{>I~'ének kil étére is, kövdh7.r 
tdé;;:<"kr t engednek (Ii' kiindnlftsi ])ontnl szolgiilklt
nak ol~· eSf'tE'kben, midőn a laih.'1 s tmliif'stnlannl 
{dIana fl rejtHly~lszeml.:c'n. , , , 

A nyomOZD es('ndorrp han1l awn neh,'7. rs 
fúrnd i'ágns f" lndal: II hel.\·;;:zinén '·Í i'szahagyott. )',y o
mokat felfedezni, hirlosítani és felhasználni. 

Ezt il mowihzNü munkiit. meh-b<,jl az (-!rész 
In·om ozás i)'''~zf'illrsz.tvf> van, minden alkalomkor, 
fők'f.\" awnhan f{jhenjúró e;.· etf"khen, ajánlatos minél 

nag~'ol,\; nlapos,úgga l, kiiriiltdúlIt{':<I'{'1 t'" :-;zakérh'
Im~;l1 e. 1 \'&g~zni de e~ . e~tb('n aztán ,.;ukl'zor meg
I/'po s ,kpl'Í IS lehet (' IL'rJll. 

A n~-om(}k, melyket 1<'tte,.: a hf'l~-~zinén vi",.;za
hagyhat lehetnek: 

]. maga a híín (·~;.(' h·klll {>ny , a végrchajtás lát
ható .it'leivel; 

:!. a Íf'tt ('~ által a hel~'"zilwn vif;>;zalwgyott 
tnrgya.k; 

;) . il hel~·8Z iJ1('n a tdt előtt. egész biztosan ott 
volt, de íJzutÍln hilÍn~-zó tárgyak, nwlyC'h·t f(·lt t'ht,
tőleg a tetteH vitt el j 

cl. tette~ C'g~-('s test.ré."zeüwk lf'n~'Oilnil tai, nw
Iyeket ntkiizhen WI,g-~ tál'g~-ak()n, mel,wkkel érint
kE-zé"lJe jött., visszahagyot.t; 

5. je\legzete.s iHl11érvek, ))wlwkhől bizonyos 
kézi ügy<.'S&égr(" jártai'lcúgl"q v<lgy swk<Ísra IC'·hd 
következtetni. 

Bünügyi nyomoz:úw knál fil0'elembe :jöhetll ek: 
aj ké%11)'omok, 
b j u.i';nyomok, 
ej lábnyomok, 
d j \'érl1yomok, 
e jelhullajtott haj-, ha;i ll~z, f;zaká\lsz<Í \In k, 
f) lmrapás i. nyomok, 
lj) kÖrÖ'J1l11yomok, 
ll) l"uhmwmü ti rátapadt }1orrészekk(' I, 
íj orrv{t!ad('·k zst-bke.ndőkün f,,, végül 
1.) ti tettes álta l ha:-z.ná lt f"szközük. 
Minél tDhb a Vii'.>;7~lbag~'ott nyom {,s híínjl:J. 

minál kiinnwblX'J1 és biztosahhan le.hei a h-tte,.; ki
létére következ tetni. 

A JJyomozó esendő\' a hel\"szinl'11 mindenek
cWtt iparkodjé-k magának [iZ il'-,iwretlen tettes 8ze
Illél~-rről fogilhl1at a lkotni: ('bő sorban a ITól, f é,l'fi, 
nő va O'y an'nnek ki-i\'ett('-t' el a t(·ttpP 

, l· hÍílliig:'i stat i;.:zt ika llg:'ani;.:· azt tanít jn. 
hOf0" ,,1Íl~-os hiínténY(>k ]1. o. g\" il kos,:.-úgok, hpti'n-;
"es lopá;':D'k, gyújtog'ntá"ok "th. llC'111e8<1k Nőt('I.i(>~ 
férfiak últal ha.itatl1<lk Yrgl'P. han em kir"i, g-~· ell~F'. 
vrzna, ~őt. S(>l'(liiletlt>n egyén<,k, dp még nők által i". 

A l1\'ümnzú_s tovúhhi folyamatára fonto,.; to
váhhá a liE'ly sziJH-;n oly nnH111;.knt f('lfedezni, me
Iyekhől a t~ttes t("'1 nag-:-·f';íg;íra. kiivptkf'ztetlwtiink . 

Ezr !l ('{'\I)(')I nU'g kpll \'iz;.:gúlni az ÖS"zf'~ 1:)('';(1-
ratokat, meh·(·k a ht,h' i'zin{'rr \,pz.e tnrk annak meg" 
ánapítú"" \'~gt'tt, hogTan Jutott a tpt tes a h <.'I\'
szi nÉ'rt' é~ mini) akaclál\'ok úlltak utjúhan, melyek
kc'l m t>gki.izd rniE' hllett! 

H a p. o. \'alamel~- h e l~-,,{>gh(' való hf>l11ú"z..ús 
réljáhól a tett.>sJwk f'g~- maga,an ff"kvő ahlakpa!'
kányhakf'l\ett kapasz'kodni a, lajtorját \'ag~" ma,. 
,f'g~deszkiizt azo.n han 11 f'111 ha szná lt, a kkor a k ézzd 
e l ~Theti.í maga8sí.ghól a t('",t nag\'~ígúra is 1(' lwt 


