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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. 
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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 
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küvetkezit>tni, lllel~' körülhelül él te",tho:;:;zu;;ág 
ötnegYt:'<l('l1ek felel meg. 

A n(>t(m visszahagyott kéz- és lúbnyo1ll0k, 
ugyszintén a láhheli által a falOll okozott hOl"z>;olá
~.ok a kiJ\"(,tkezteté::ick Iwlyes::iégét mfg inkáhb fo
kozni fogják. 

A l1\"olllok annál feltünőblwk, Ilii nél tühlWll 
voltak a tettesek, ha ezek testmagasságil külön
böző \'ült, ami különhen elég gyakori. sőt a lwtöriJk 
elő .,zl'retettl'l dolgoznak ki('~i, "0ZlJa emJx.rekkel. 
még gyprkőeökkel is, kik ablaknyiláwkoll, píJll'('
h 'ukakoIl út könnn,hben fél,kőz!wtnf'k az épüln 
l>e!sejébe, mint eri)s, tagha,o;;za'kadt férfiak. 

A kéznyolllokoJl ki vül figyelE'mbe \'et'lldők a 
lú \myollwk, ezek méretei, a I{'pé:; llOSs.7Al, mely nol'
mitlis embernél 70 em.-t tE'$Z ki. 

Mindezt,k eg~'iittvéve sz·intén kúvetkE'zteté:;t 
engedn('k, mily nag;,,'ságu lehetett a tettes? 

A láhnyolllokban mC/:,rfigyelendő az illpW 
jál'á~a, a jnnnodor, mely akárháll)' eUl'bernél an~'
nyira jellegzetes, hogy őt hátulról mnr messzire 
fe1ismerhetjiik, anélkül, hogy az are,flt láttuk volna. 

"izsgálódásunk tárgyává kell I:eImünk, va<j
jona tett~s lábujjhegyei ki vagy befelé állanak-c; 
a lábak párhuzamosan tktetnek-e a földre, vagy 
eg'~' ik-má..<;i 'k nincs-e befordítva és hogyan emeli az 
illető a láhaiU 

HI'!. a lúbnyomok frissek é.,,, felismerhetők, 
akkor a lábnak a füldtől való eltaszitásából követ
keztethe<tünk a mozgás gyorsasiIgára, téhlit arra: 
lassan, vag~' gyOTl>an jött, ment, vagy futott-e az 
illető; jó erőben volt~, vagy fáradt, mert akkor 
vonszolta a lábát' 

A lálmvonlükhó!. bizonvos tRsti hibákat vag~' 
sérüléseket 'is kin~zhetünk, ' if:,")' p. o.ha az illető 
súntitott vagy csilmpásan j[u·t, ami nündenesetre 
nag~'on llIE'gkönnyiti a tettes utáni nyomozást. . 

A láhnyoffi\Jk következtetni enged.ll1ek arra l:';, 
min:; láblwl"it vis!"lt a tet,tes és a lábheli után itélve, 
minő társadalmi osztályhoz tartowtU 

A falusi emlX'l' váskos, szegelt. lábbelit h-ord. 
A lábnvoffiok nfha az ottani vidéknek megfelelő 
lábbeli 'p. o. oorok nélküli !Jocskm, papucs sfb, j('l
legz.etes n~'omait vag~' azt mutatják, hogyalábheli 

, gyári munka, uri eipő, de a talpa I~' uka:,;, elhasznált 
volt, minőt c~'a'\'ilrgók vi~lnek. 

A láhbeli minőségéből neveZf'te:>en a Harok fol'
májából a vi&'lő nemére is következtethetünk, mert 
a női eipők Na l'ka i kisebhek és kpJ'(·kdedehhek, mint 
a férfiaké, ezenkivül megviz..<;gálandó, vajjon 11 f'<\

rok nem volt-e patkóval, esetleg gummíval ellM,va. 
Talpfoltok, hiánpÁ ta I pszegek , patkók. letapo

wtt sarkok ~rth., akárhánYRzor fontos é~ lén~'f'ges 
sZf'repet jábzotta:k a hizonyitási (>,ljárásnáL 

Néha a láhnyom okozta mél\"edéshől az illető 
festsulyrira ii> kövf'tkntethetünk, j'a azonban tekin
t~tbe kell vennünk, vajjon a láhnyom normális 

, lépéstől avag~' ugrástól származik-e1 
A tette~ testterjedel111ét - a net<Ín vissz<l

hag~'ott ruházaton kivül - felisnwdwtjük abhól, 
Itog~' minő sZ(·If's~gii ll~' ilás(}kon (rács, pinet'l\"uk, 
ablaknyilá~) mászott át az illető. 

Tettes testi erejére következtE'thető a hüntény 
kivitelénpk köriilmén:n~iből és azon akadál.vokbói, 
nwl yf' ket nf'ki leküzdell ie kellett. 

. A kéz és láb rnéretei a hátrahag~'ott n~'olllnkool 

látszanak, de emellf>tt még a külünleges vÍ:o-zonyo
kat is figyelembe kell wnni. 

Puha talajban ug:mnis a lúbnyolllok rend~ze\'int 
kissé hos~zabhak és ol~' emberekllél, k'ik'nek teste egy
oldalulag nlll kidolgoz\'a, kiknél tphát a tei:'t,:uly 
Sf'm o;.zlik meg ('gyenlptesen . a talp nyoma kiss(~ 
szélesebh lesz, mint p. o. asztalosokllál, kiknél a lml
oldal jobhan fejldt, vagy köszörüwknél, kik Ita I 
lábukkal töbhet dolgoznak t;tL. 

Igen jó l ell~'01l1atot ad a harisnyá::; vagy a me: 
zitlá:b, mert előhbinél a talp alkatát jól kivehétjük, 
a harümv<l köté;;.óből is követkE'ztf,t1lf'tünk tett.{' o-: 
kilétére. ' 

A kéz- és u.i.ilenyo1l/otok a hünügyi nyolllozús
ban nag~' jE'lentőséggel birnak. 

K étféle ily n~'omokat különböztethetünk meg: 
a) Látható nyomokot, melyek awltal keletkez

n~k, ha a nedves vag~' zsiros kéz érintkez{>sbe jött 
ahlaktáhlával, üveggel, butorral stb., nzokon ott
hagyta az ujj jellegzetes barázdáit és foorait, vag~' 
ha a kéz véres, enyves, meszes, kormos volt stb. és 
eLÁm nyomokat ha.gyta azon tárg~'ak011, melyeket 
megfogott. 

h) Láthatatlan nymnokat, mely~k szabad !Szem
mel fel nem ismerhetők, de sokszor észrevehetőkké 
vá1nak, mihelyt rál~heliiU'k, port hintiink rájuk, 
eset!<>g vegyi szerek alkalmazásával előhozzuk, 
mint ezt a fotografus teszi a kép előhivásánál. 

Ha az egész kéz nyomai megvannak, akkor már 
egé~:2 határ<YbOUsággal küvetkeztethetünk a kéz 
alakjára, nagyságára, esetleg defektusokra, p. o. ha 
az ujj csonka volt, vagy ha az ujjizületek meg vol
tak vastagodva stb. 

Az ujjak hos.~záook tnegit~lésénél t~kintetbe 
kell vennünk a fogás módját is, igy p. o. ha: II meg
görbitett ujjak emelkedésen (él, szél) át fognak meg 
valau.el~/ felületet, illetve tapadnak arra rá, akkor It 
gyürüsujj rendszerint hosszabb, mint a középsőujj 
és a mu tat ó- éi> kisnjj is ez esetben rendkivül h08Z

szunak tünik fel. 
A személ~'azono~'8ág meg'állapitására a dac ty

loscopia egyik igen fontos ~gédeszküze a nyomo
zásnak. 

Mindenesetre célszerü volna, ha a tudománynak 
ezt a vivmányát a c.fjendőrségnél is gyakorla ti alkal
mawsba vennék. Annak megitéléf:'ére azonban, hog~' 
a rendőrségnéol behozott eljárá~t mennyiben lehetnf' 
a csendőrségnél is meghonositani, kisérleti anyag 
hiányzik, enélkül pedig a tár~'hoz érdemleg(>~eJl 
szólni nem lehet. 

ÉdE'sülé:;em szerint a lefolyt háboruhan a 
tábori esendőr::kgnél mnr behozták a daet~'l(}seopini 
('ljárást a Ikémek személyazonosságának megállapi 
tása céljá!hól. A táhori csendőrök el voltak liítya 
f>~zközökkel, melyek St'gélyével az ujjlenyomatokDt 
f(>lvették. A gyanus személyről készitett nyomat 
lapok elkiildetfek azon helyekre, hol az megfordult, 
hogy igy is hizonyítható legyen rá a kémkedés. 

Érdekes volna megtudni, hogy ezen eljárá", 
minő eredményekre vezetett. 

Az ujjlen~'()matok wkszor a gonosztevő te~t
nagysága és állapotáról is t<ímpontokat sz.olgáltat
pak, amennyihen eg~' biz,on~'o;-j télTe eső ből'Íodrok 
száma az eg~'e;; elll'l)('reknél különböző, nevezetesen 
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~> ;núkt~l nagyohlirulwak tÜl1nek fel, mint kidolgozott 
•. ' -'férlikezeknel. 
.'. ~éha egy ujjlenyomatool is ,mcgáIJapiUJatú, 
•. vaJjOJl bizonyo;; gywlIloo vett ::f~lIlcly a hely:szll1cll 
. jelen volt-e' . , '" . . 

. tsoks,zor ugyaJlls a fogas lLelY7~te~1 f~!t::;lller-
. betű, hogy az uj ji tm)'oma t ,melyd.;, uJJúol SZ<l1'/iwz'/.k 

' és akkor c:;ak azt kell megallaplÜUlJ, hogya gyalllL':l 
,egyén ezen ujján az illető figura (autkz.at) mcgv<lll-e 
vagy som1 

CA betörők né!Yd az ahI UJ k til l.Ilákat ~;zappan ua'!, 
eny:vrvel vagy. ID.lli:; tapadós ::;~errt:l :,.~t.o~ták ~kPnni, 
hogy atőrét; által kelet.ke7..o zaJt cllleJlH~lk. 13l'
~l.<; előtt a cserepeketkivesúk éH óvatooall félre 
mk'álc 

.. Z; Jllyenkor igen jól felismerhető uj,jlenyomatok 
" jÖnnek létre, melyek segélyével a gym m:;>i t ott ra II 

tett elkövetése rúhioollyitható. 
S7..ámOS gyakorlati példa mutatja, hogy II leg

küloob(;zőbb biin<.'..selekmények: gy.ilkos..'l<Í.g, raJJIÍl.':>, 
lopÍl" tettescJ n~vtelen levelek .irój~, c:>llkis il oady
lo.'l(Qpia segelyevel volt. feldentheto. 

. ' Látható ujjlenyomatokat töbhnyire a fény
képer,r..ő-Iemez is vi~a.:d, ha azok megfelelő világi
t8.'lnak tétetnek ki. ~lléIlLen, ha a lenyomatok 

- közvetlen nem láthatók &, egy bízonyos helyen 
, . :friss ujjlenyomat véJ.elmezheW, uk~~or UZD k ]"u\· id 

időre láthatók lesznek, ha ráleihelunk, aTm port 
>hin.tiink, mely c0lm vaspor (ferrum reductwn), 

' lycopodium, szükség eaetén szivarhwmu alkalm:li5, 
' a port aztán lelujjük. 

Levélpapiroll zsiros ujjlenyomat felmelegitéH 
~ltal tehető láthatóvá. ~éha jódgőz beha~ is jó 

, sl'Állgálatot tesz. . ', 
" . A t(.>ti;es haja, -melrP. o. via>S'kodás közben az 

· . .. áldozat kezében V8Jlty '~özökön ragadhatott vag~' 
' . p~' o. valamely Ilyíláson való áthatolá.-'" alkalmával 

Odahipadhatott, &7JÍll!tén fonto:; bioonyitékot képez. 
. ,' A haj sZin(.'Íől eltekintw, a gór('.oovi vizsg»lat 
, ' könnyen m('.gálllipitja, vajjon az illető haja ::;ima 

vagy göndör voLt.-e; a ha.jgyök{>r utÚll itélve, dm; 
' - vagy ritkll növé&ü hajzattal birt-e az illető ; nőWI 

. vagy fémtől h'zá.rmazik-e az; őn>g va.gy fiatnl vult-e 
·'i '. -asióhllJl foI1gÓ eg.y~ f 
, . . A helYl;zinén tqlált. hajszálak t('hút fl sZ('lll{'ly
·;.lÍZonoSStág nw.gállapitft.sithoz fontü'" tiunpolltokat 

. szolgáltatnak, ba nem ii'i lehet;i~ge,s tl'l.ie~ pozitivi
.~ azt me.gá:llapiiuni, hogy él. talált ha.isz:'!1 ptWI 

' .. vagy attól a s7.e1n€.)~,től R7i1l'llIazik-e, ami ~'~ak akko!" 
'; '}L>sZlehetséges, ha gyalluha v~,tt szeJl1ül~' ek ('S<lk 
:·/ kotlátolt :>ZJÍmball fordu hl3ik eW. 

. Az öltözködésre rffizint a tpt( szinlH'I.\'~1l viHs" .. a
... -hagyott, ott f(~lejte.tt rnJtanemiiekből, rt>sr-int l'llha
" dambokból vagy szöv( .. tfo."zlúll~' ükhúl leh(·t kiívd
,, · keztetni. N€IIlIl azon 1)(' !lY()lllásokhól, lIwlyt,ket il 1'lI

<' házat, p. o. puha föld(;n' valú tpnll'ppl~SIl{'1, átitzott 
~ ,vagy piszkOH anya.gokkal valú ~rintkt'zésn'('l outo
.. kon, faionsth. vi s'<';7-,<'lhagy ott , 1f'<lwt a SZ()\,P! III i nii, 
" >~e következteÍ1li. 
.: ,A lJ01TéRzek górcsii"í rizsgúlo/a \'i~'j7"ahag-~ ' ()tt 
,,':,vagy Qtt f(,lPjh·tt ruhatlm'alJnkoll Jl)(.r\'<l"ú aUllak 

. ll ~g.állul'itásárR, hol tartúzkod,lwtott HZ ilkW lpg--
-~ ,lntoljár-a és mini) foglal kozú"t iiz.<)t t ~ 
, .' . .. . Az orn,(íJ(fd/~/.· nH'gvi zsgit lúo-:a fl Iwlv:-\zi n ('11 
'talált 2JSt<bkendőkün szillt;'1I felvi lúgm>it á o-: t adhat, 
minő poralkaüp.,>zt·k€'t :;zitt be az illf"ti.í az IItúl,hi 

- ;; ~ . -időkben. 

· lgy p. o. a helyszill(.n talúlt z.<.;('ukendőre ragadt. 
o ITvÍl.ladek ban felta lált koh-t.u IJák -fövén y porré, 
szekböl megál,la.pitották egy gy i lko&,*,gi ügyllL'lI. 
hogy a tett~wk tuháko~na,k és üveggyári lllunk;'s
nak kellett lt'nuie és ezen feltevé>; helYLlSll l' k i~ 
hizonyult. 

J<.;gy másik gyilk~i esetben, ugyan(',sa.J~ a 
helyszllltlJl talajt zsel>kenoú I:>helUlynyommhól kl·t
o-:('gtelenúl llIegaJlapitottúk, hogy II tL1:tesnek t>ükal 
kl'lldt pajtil ban, padlá:,;oll és lOistú:llóUaIl lllegfo~" 
dulnia l'.':I tényleg tJebizonylllt, hogy a tettes koe~l" 
volt. 

Tettes fognyomai a llyoll10Zc·l.si eljárii .. "ban ;:izill
tén szerepet Játszhatnak, amennyiben több e:;e.thell 
a foglharapás nyomaiLól a tetl,el; fogainak m.in6:-i-
gén es álJm.;ára lehet.ett köv.etkwtetl1l. 

Ily harapá.si llyomok nemcsaJk: egy, a büncselek
ményt 11l,egelŐ'LJÖtt viadalUalI lét.eli<ulllet.ne~ é!- III eg
támadott testrész.ein, hanem az áldozat testén IS, p. u. 
kéjgyilko&Ság,nál, nmdőn a gyilkos be-S;tiális ~alHllk
sÍlg"<1btm áldoz:atil mellébe ha.ra.p. ])e néha a fogazat 
nyomn.it ta;lúlhatjuk oly esl-közö.kün if:/, m,elyeket a 
tettes fogai ·közt tmtott, vagy kenyér és egY('h 
élelmiszer-maradrvánYOIkon, melyekhe a tettes lJ<'le
harapott. 

Karmolástól eredö sebek V3g1Y könni.ik által 
okozott börhorzsolá.~ok s~intén támpontlrl <>'Zolgií I
nak II tett ,D1íÍkénti kivioolének és a tette::>ke7..ú álla
potána:k (munkás-, urikéz stb.) megá;IJapitásához. 

A tett kiviteli módja, a végrehajtásruál nyilv~
nult. &'ZOkások, a kézi ügyesség, mit a t;ettes llIunka
júnál tanusitott, soksror következ;tet~ket en.gwl
nek tett('J...~ toglallwzá.~á1"U. 

Igy p. o. egy gy il ko&,>ágnál a2l aszta.lon (Igy 
gagy kenyél1vágó kést találtak, menyeI a gytlko...<;::;,ag 
\'éo'L-ehaJ'taiott miután a kés vére:,; volt és 3J seb nyl-
~, bOO'1 I' k'l ' lásaiha.is talált. A penge a se v,a o 11.1!~H 

után a vértől részben megJtisztittatott 00 a let.()ro.~t 
vér megaludva az ágyeritőn talál0tott. A~on. ko
riilml'TIY, hogy a. kés hawnálat után n~g.tlsz,tJth~ 
t ott" arra engedett követkwtetni, hogy a tettel me
száros vagy hentffi követhette el, mert ezekn<.>k &Zo 

káo-:a a kést állatok Ipöléi>e után megtöriilni. 
A fe1tevé~ e7R1l e<setben is helyesnek hizonynlt ; 

tetÍl'" (,lY\, hentes szemfJyébcn kiderittdett., kire a 
tplt elkIT~let.ését a késn,l rányomott bőrfodrok' l':o! }l 
lámpagolyóll I~\'i; \'érps ujjlenyonwt :-egflyt>v('J ra 
Ili Z(,!1 y lÍ<lll i is sikel'ült. 

Úi7,onyos .klpkliíl a tettes fogla!k~..{tsÍtra k?v~!
k(·zt('thf't.ün,k, igy p. o. a küté,l (·.'iOm~z.a...,allak mód.Ji~ 
húl, vajjon azt pa.raszt ~agy h~la~JIlber f't';li~U 
zi:iltp-p; asztalos Pl0' swkrenyt mas módon fug fpl 
törni, mint. Pgy g~'akürlatlall betürií; a 108:,~n~os IlHln 
kúja 7i1I'ak fl'lll~' itit~iinál szinti'n :-7.R.ml*.otlo. 

Ha ea-\, J~>n7 .... -.;'/.R'krt>ny feltöl'[.~htyl.; (\ynlll;lit 
h a,"ZIl Ú Itat~it \'01 na a. kkor fel \'et j iik azt a kprdest, 
hog\'an juthatott t~ttl'S ezen p,'izküzhöz1 N(>\ll 1('11(' 
tdi~l' kö'törö, h;Ín~'amllnkú>'i vagy g~'ári mtll1kú~? 

Ha a h0úrf:.mél níagas hiífokot fejl«sztl) szprpk 
al kal maztlltta k, ak kOI' ÖL tett.·s vag~: egy .~l !,egJlloopr
lu,I,], h.Aöríl-szerszÍlmokkal dolgO'Zo ]lE'toro 1f'ltet,t'tt .. 
\ ' ao'\' Pg\' nl\' IlH;(·,IUlIIikn.-;, ki ily s.7A'r('k('~ ha.szllallll 
O-:Z(~:ott {." a7"ok kt'wlf.~lwll jália~"ággl:1 ls ,lll 1'. , 

A ],et(jrőps."/kijz(~k okozta 1l~'O\nokj,ol nt'lw. e.gps.z 
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hat.iil'oZDtt~ggal küvetkeztcthetünk azok m inemii
f'{'g(.l'e és <U'l'a, , 'ajjem azok hivatásos ~}t'török (: lt1l1 
szoktak-e haszniiItatni, mel)' e,.;etllf'1l a IlYOlíIOZÚ" 
sziikebb mederbe le,"iz swritható. 

Tdtc,s ált <l l a helysz int>J) hugyott bélslÍllI.ljU
/liO k lj(íl Ilt,hn felvilÍl.gositú&t n~' (>rlj{'iünk, Illit ('itek, 
a vi,.:szalwgyott tiirWpa pirokbúl p!:'(lig, kik I<·hd!.'k 
ilZ i lletők. ·· 

Akúrhímyszor nagy künnyelmiien f.S eWyigd
zatlnnnl oly papir is hasznáItMik tör1őiil, a llH'ly tet
I('s sZE'mélyt'r(í\ j ó f ('lviIÍlgooitiist ad, ig~' p. O. ('gy 
g:;'lI.itogató g~'ujtiishoz E'g~' k'v('lp~,pir bori.~l·k ~lÍ 
ha:-:znÍlltn , mely nm'ére volt eimezve es IIwly (',illlU'.'; 

az égé$i nyomok dU('<Íra még olva,ható volt. 
Némely büntéuy vé.grehajt.'isa hel:lj i és szemr/yí 

rís::uHYUh: 'ism erete nélkül alig képzelhető el. 
E zt tudva a nyml1oz.}ís szükebb kör!w t-zol'i t

ILHtÓ. 
A esendő!' köte]('.8&>ge a helyszin ÍI:ltalilllos át

v i z~áIÍl~n után a meg7é1Jő nyomokat bizfosi.ta.ni és 
gondot fOJ'dihmi arra, nehogy a.7~k e.ltapostas:-:nnak, 
lIl('g~-:{'nun.isittes8enek, , fe.li",!l1erh et.(·tl"!ln ~ tóÜ''';~
nek PS nehogy u viz~galat ll,J nyo/Jlok NJ .lelek k(>lt't
k( ~ zésp flltnl befülyá..<;olt~l.tJ~Is,'!ék. 

A tettes által visszahagyott ké-.l.- , 1á l>- {>s egyéb 
j('si nyollwk mebrv1i lt m~úsa H7illta l a.ka.dúl~'(jzlJaló 
Ille" ha a,z,okra belül üres túrgya.kat hontullk vagy 
az(~k<lt, cl:!.ak a széJ(.n megerősitclIdö tis'l.itn pnpir-
In.ppal elta.~ar.il1k. '., . , . 

UgyallJgy kell f>1;lnrl1l vPJ'nyulIl.ok, ha.!, 1'111111 -

f(~,.:zlúnyok feltalúlása (·setún . 
Le.giübb~.'Zi)r az ily tá rgy akat a helYi>z inún (>ll)

SÚl], I11pgje.lpnij {omlX>.rek oo.-:7~.-y}r-.s7 .. a fog(1os..",.'!k,. lL 

Il e l y ]'űl , Ilol fekiÍtlu·k ~ elm~)7~ht.VLk, hnl ol~, a hllllJ l'! 
l'l'pddi }ll'h' 7Á,ti~l)(m es vnHozatulIl alak.1a llillL valo 
II H'g'lmgYúN'1 a l>i7A)]\ yitó eJjúl'Ílsban nagy f{)lIto~
I-'ú.ggal bir. 

(l v ilkol'.",íg-nÍll Jlwgvi z,-:gilland ó a tü r iilki.;zíí, 
J'OJJ<Y': sth mdvbe a. gydk os k l'ZülÍ l'Sl>t I ('.go lt ·tárÍllh·, 

b, , . ., k' 1 valnlllinl II v,i z il-', lIlely\;en Ildml ('7Plt nH"p;1ll 0S a. 
Nao\, slIl\' h(,\Yl'zendií a k('z-, uj.i- í:s :líh

n \'o1l1 ok;;a k, a ' ktt('~ haj -, baj IISZ- l\'" 1-'7..i,kitllsú)rÍ'-
11;·k, va lalll i II (. p{Jsz túSzi}\'('ÍI~l~~n~{lv;Í.~1 ~'()k Jla k,. y~l'1-
1( '0 (,z(,k részl,(· I-' I, l·illp].;: fl'ltnl:t.lnsara to, ... hlztnsd:ll-'ar:l 
i l-'~ IlIil"íítl lnt·.g azok lIl,ísok últal l·It;lpost'lt.hn tn :'l-
ua k, Illi, Nl.i 11 Ol-', igl'1I soksznr (·Wfo rdul. . . 

Az ily tI\'wllok fl'k\'l'sH ll' kl'11 l'iI.lWIIlI va,!!:.\' 
h( . h· (',,,c. ]'I~·n I'd(,n ,. k('ppzn i, 11I{'1i, - min t. H g~';l kol'
lati' t:lp:!sztalat igazolJ;\.- !"~ (,z . (,~lIll1Jal-'z.üllik. kr,· 
, ííhl! Jlwr 1ll'11l ndh alo l (· lvilagoslÍal-', Iwdlg' ('1'1'(' ;1 

vizl-'gúlai :-:ol'ún al,úrltúnYl-'wr sl. iib{'g van .. 
Kpzll'II\'oll1atoknÍlI , Jlll'I\,pk ii\'(·giúhl.íkon \';l g.\' 

~"lro ,.; tÚl'g;'akofl hag',\'Htfak vis.. ... :w. vag\' v{'n>,.: k~· 
z(·kUíl l'n'thll' k, 1Ill'ln·k :1% Ílllloi'-i\tüll v;lg.\· l'gyt'll 
1<Í 1'<' \'ak tlll tHlúltafn;,k I1l:'l1w,.;ak alTa kpll II l'Zlli, 
110;; a kÍ'z nag-y::;;íg(t!, 'az ujjak f(~kv\, ';,t ('s az (,,.;d ll'-
0('1-' (·.sollkitúsokat IIwg-ítllapihuk, It at Will ('Zl·tI 11.\'0-

~IHkat k {)II z('!'v;í I II lilik il-' k(·II, hogy a kl'Z l'" lI.íj j d
l ('g z('t (~S \'O!lÍl:-;}1Í k('"Dhll is f('h"m('rhí'Íő~~'!!.'~·(,II('k. 

.JÚ Ujjl(' IlYUl1w to k I-'obzol' Ila l;\')'uh~ pl'Íl'kkc! Im'
lIak , mint a !ettpl-' l1 {>k egy ro,.;sz fell)'kt··lw. ., 

Ha II tpttl'l-'('k tiihhl'll voltak, akkor az 1l.l.1 ll' llyn
maiokhúl (",;dkg ,,(·ll·llIt·lJy_alkotlw!ú, ho~ .\' a ~ I'g.\'1'1-' 
sz!'rt'p líík lilii,\' ~lI P rhi j(',\'{,. kl'l1y ~(:,gd j', 'jtd1(·k kl: , 

A fj, í ,., :s /; a. II ~ ' OIIl07-ik"okllnl I nil I o,.; 1-'i"~'I'('I)(' 1 .1:11 -

s:ú'k, meli a szenl~lyazono~súg m ~~gá llapitáS<Íl hiÍl 
nyos ujjh'lJ)'omatokniíl is l ehet~ége~sé tv::ózi. 

Előre llleg kell azo~llJan áll(lpítani azt, hvg~' ti 

megfugott {Jirgy fekvése után itéln>, a talúlt nyom 
II k('Z meh ik i·észt·hől szú l'11l3z'i k ~ . 

Nem elég tehát p. o. 11 megfogott. papirlapol a. 
!ünWgIX;1 kivúglü , haneJll Ic kplI il'pi II til I tIli tÍlrgy 
h'kv é&é t nagnil"'ilt es terje.(h·lmét. 

V r rfrö(:e,-3<* '" megM~é.,sénél · azok alak.ia l\1Pg
figyelendő,' annakmeghátilTowsn vt'gett, hogy mr!.\· 
i fán \' ból lóveltettek ki. 

.~\ tett~ f('li~lá\t luÜsq~.h~ii v~gy posztóros.tc)- , 
kat tis~ta papirua ~eIl t<1k&n~i, 1l1lll(i~I~ .egye"t ~\I -
lün-külön és azonnal felirattal fell eHatuI. . 

A gyanUl-; eg yéne<ket azonnal meg kl."lI ~\z:;
gálJ;\i, ll{'vezetesen 'kezeit, lábl~~ijét, ruháját" va:i.Ju!1 
a.zokon a Iwly ::<.!.Ín érő\ ered~ nY9~o.l-, p. o. Yt'r, fold, 
az úldozat haja sth. I~em találilatbk-e, J,1ehog~' aíl 
i ly nyomok kés{íbJJ vesz~d(íJ~ mellj,~nek. . , 
. A ruházaton talált y&rfoltoka,t '" megsemllll~l" 

t é"Wl meg kell óyui , aziilt(;l~ p, 9., hogy pa pirt \'UI'-

runk föléj ük. . 
V i>1'n vomok l,eresés&nél Cé\87.AH,'Ü v~l,"l)Sei:i üve

"'et v&rí'~re 'fe",tett gelatinlapot ha<-;ználni, m(~l'l a 
t5l:gyak v~z.",gálatán,il.1 a vlwfolt<!k a k(~qlye7~tbiíl 
töLI;>AY ir~ lü v4\nak. . " , ,: , ... . " , 

, Fi)lc!.-porrészeeskúk l'l1hakoll a: h 'l),obul .1,{()n~ :.;(~v I 
vizs'gálat eéljÍlból ronggyal, papllTa,l bt~~o(! l" ~!dVk, 
anna:k megállapitúsa v~gett, Jll"1ll a Iwly:,zlllcWI k(·· 
tiittek-e oda ~ , . 

Nem szabad a ki)rm()k yi7 .. sgli.latút lJl:e llvwi , 
mert a köröm alil.tti pi l-;ZOtk elá ru Jhatj ... , lll~ II (j !iíi'
<iv'lkat fo"ott UH.'" az illető (."}; hogy ake'4 vel-es 
~. _ b b 
v()l t-e~ , 

lrulll :ínvoknt pap,il'lapoka t, · nkmúllyukaL :.;!II. 
1( ! ()'e;' I ~Zl'l' üb'IJ ti:-;·~ta horiték küz{! heI Yl'w i; ay"ok 
i)s~zdog'do,,;,á.,,;í ,t., Hillloga tá.. ... ;Í.(~(·l'üllli . kel I. , 

C ZÚI1l0S p l' idút lehetne f"UlOZ.Jll, hog)' npr!), 
jdedéldt'.lenllek líLÜi7 .. Ú J1Y(~lIlok 1~l.i! Y~~Il . fO~ltO:'; :';íI;' ~ 
g-ú la to!\lü 'td kk a,z eJ"t,,<!mülly dereseuel, (',]J}! :li'Á'1 i, 
azok ::i 7 ... a.kSíjt·,rú fe]jtilll('ré~ l\ ... lJi z1o,ü!ú>s<' il ll)'n-
Ill~Y4Ú l'S('ndör l'gyi k fí}go.ntljii1 kélX'Z'lA\ , 

Sokszor apl'úl{,kol-' dolgok IlH';;SZP klll ato ki i\'l'Í 
k('zlt>l{'sekd (\ll g('{!Jll' k, j'pl 1'1 l'I k í·ppl' Il. a r(~g i rlHll ai 
Illilltdöjog i k!'rd l~ re : . .. 

(J u i,.;, <jll'id, lilii, quil.lls ~lUX"" S, ell r, q 1I00JllltlO, 
(jll<llldo '? , ' 

~Iag)' a.rlll: Kit, ki, 111 i kI·p, hol, llw!'l, llllkol'Oll, 
IIwl\' ('Hi'"kiii'.ú k (t/Lal. 

' Az hoo\, kicsoda a t(>II( ~ , itt "Iűn' vaJl I)()-
" b . k ' I' ('I-'(:.ih·a, a gyaknl' lat lmll a,zoJl.J.an (' rre <I 'l'l'( , ·,.;n' 

leg lltolj.í ra fd (·1 link lII l'g. . 
Az írtakat i}''Z''7,('g(1'''\'(' <,Imondhat.luk, itOK\' a 

hiiniig\' i t lldo1llúllYlla.k a g~'ak()J'lat 1.(·ré.1l t, I['l't ('H" I 
Illl'llH,jj PI-' !alllll"tÍ"ai!' kúr volna pa rlagnn 11('\' ''1'
tdll;, JWIWI1I il 7.1 , i1J;';'i jú 0..,; ha ;;7,I1Hs, a c.:-;(·lIdiíl'sí·,g'IIÍ'1 
i,.; alka llllazú" ha .j,a,I!l\III~ V(,lIJl.i. 

. \ l:iillJl\'!Hllok fl' li SrlJH'J'{'S(\ biztos it/t,.;a P'; ;;Z:II\ 
HZl' r ii ii ,.;"zl'iilt··." .. d(·S(' igvll. )o;ok ('sd hell m;íl' a 11 ('1.\'
szí II i :';Z(·11l101l(.] kiivd kc",tt'Íp.-:t (,Ilg('(liwk <l !l' lt l':'; 
SZl'III(.1 \ .{.!'t., sM <lnllak s7.t·Jllél~' a ZOIl Ol-'siig'< 1 i ~ J,i zo-
1I\'itltaiú If'''z. . , 

, Ott <Ihol nill el-' hmn nin ('s hiinjt' l, ahol il JO 
1.';!I ' I](·n' k iviiI S('lIki ';Pl:l nüllllt ff·lvilúgül-'itú,,,t, 
tllah'kI \'ilg',\'l lllk " ITa, Img\' 1I1illdt'n ('S7;kii :t,t j'plha.'-;z
lI ;í ljllll];, Ilog,\' (·(· 111 01. jllth;lss'lInl; . 

CSENDORSÉGI LAPOK 
- ' ,~ . 

"- ' .' Jg'':lZ UgY8Jl, hog." étiTéi , hog-~' va laki .10 ll~·O
:l/rttlió legyen, születni kell. ., , . 
> ' j~('ndf'lkl'zni :k('1I a 7,,0 n t.ll la.ldolll:'agnkka l, ('g)'1' 1I1 
I'á h' 1'1 lleHl:'f'ggn) , 11I(' I~' ck 1I c.lkiil a kulatIl szolgál at 
.ite'ui vC7Rthet er('(:lllIé1lyrf' . .t}u·kd a fentic'kbelJ múl' 

: .', jeiettl.ik. 
'~'. ' NflkiilözlJ(;tl~ I ('n a \wly i ~ f<Z<lll1l· I,\i í:-: lllPl' r t i~. 

. : ~ " lia . azonhall mindez ('gyiilt \'HII, akkor {\ g'~a
"" .; - ·.;k~tlil(j tapn:,~dala.t()k S('gc.I~·éV(·I, a IlIdolll;ÍIIY yi\'

>.. l ' k f II ' I'" I ' l " ! ;ith:jn)' it IJ.<\ · (' IIl>;zna. .1~~I\'~ " a. lly(fl1l0Z0 ('-,«'n( or , 
:< .... . ; ~ly 'ni('1'.tC'tJ'{> k(~J)f. ,,61}('t..Jllk, k. II ak! IlIllhh'lI 1t('1~'Z{'t1)i>1l 
' ~ !~~g , a ]{:>.gI~Ol~~-()luJlahl; l '~ Pf-.-flÍokzato,f'<i1~~1 "c:sd~ ·k
. . '·;JJéu i s f1lCg'all.la a hf'l~·('t PI-' feII'IIIH'{ C'1-' IIldoi'"o.w lel-';r, 
_ ~{IÍ_~bhosite~'őJl('k) (,~-(y'-;'k(' z.~i \'('(l(,II!H.~íí.i1' il t!~rv~ri\ '(':-; 
" : .' 'I!dílc,k;knwk akl"""Owzo mlllJka,"silga a kozln,doH-
' ;~~ :;f.e1:P,J1 én"Zh('W,,(. is Vlílik. ' 
>(, ~f · ~ i:JidJ1lfias ki;t~'h'''''-:('g'(''' ! {,s klll!lIrllJi:.:'Sziúf {pljesi
·:) t .... íl~k tiiind8wk, kik ('7..('11 (-Í>]j (·16:-;('g·itt'ni {.I-' gyakor 
;.:,>;llttj ilii;' hH~ZllOS i hm ii g~' ("kf· znC'k. . 
: .... 'il~ ,.: . . _.+._ 

>;':j.: ~: ; ' A táboti tendésietről. 
;·,'''Ó,(: -;",. i 

"~ ff,;, : '; Irta I PINCZÉS ZOLTÁN százados. 

." 'j;: ~~ ; , ' A ' ·j{·gtiiIJII II'll(! Ol-'ztúl.\ ' j)a rillw:-;IHJ].;Súg, .t.lIH"lyJwíI 
/;;!~dűr!i~Mt('k l};ttc.'k hl'~,l:-;~t va, üí;h(~! ' i ("~('Il(I~ím;" z,t ü~ 
"·~"jgI8.rlti k dere ei\' (',-';l'mlortJszt(lt allltütt, a l\'[ !a hon 
'; {toondét:>zcti üg}l<kIK',1l (lg,\' II Ital a lIadHl:j!Ztú lypanull's

'. · ;~:F;~bkságclö11dója ir-; V(}It,~ílOlg'1ÍJa 1út azonll1lll - - It 

f o ;:· !.'~vé7...erkari oszUil vlmk ",dó a.llÍrl'Ilr!l'l t.:-;rg-p J)]('lIet! (\" 
· , :Ú~- llttól nyelt ~1ta.IÚn()H iríUl)' l'lw'k alilpj l' ll -""i}ll
,i1, .<i1lóan hítta el. A ·~í hor i l:cn ld l~SZ(' ti szo.lgú111 !. 1Il1'!,\'

> , >~.wrvezé~e teJün tejk.ben a. !ÍI hor i eM'.1I cW ro f;ű! agl liI
.,;>",ranesuokok HZ' ált.éIImIl ii'iiltH'rl IHUl ol-'ztúl y Jjill' il IW:-;-

'?;" ':'; hokiiágilk .,l'ó,,,ú l'(il i,.)egllll(·sszl'hhtll011 V t.Ú Jll ogiltús
'.j' ban .r&!zesült{'k ~f; így it..Jj(\>:;('ll az illt>ti) osztag'pa-

, }l;Irncsnök in iei <lJt i v t{'vé h -n Y f;(>'gÚW I f ügg;)!t az, hog'\' 
.... jUnbol'i fen d é . .,;zdi szolgÍllatot <I ,)Jadosztúl~'ol1 hl'liil 
{;: i,{ftikfori/ S7.RfVeZU' m ('g. 
<.;;f '. A ' l<'gszelllbet ünöhh hiúllyo:-;súg -~ mint lll;ír 
,>,!m1lítéttf'1Il - a t Íthol' i (~,;elldijr Ipgéll YSl>g rl:ubií.go
"';:;: Sankis JétszÍlnia V( >,It, azért m inden ol-'ztag-parmH'::;
':écnoknak első tceud<íj f> volt, hl)g~' ol-'ztagÍlnak lilt-,;w-

... -triát Jeleinclje. A l"l:!;lpat.-.;zo.lhrákttl'a jc'lenf,k<:"U'ít 
,):;;~őrlegénység kgnug.\"ohh l~sze a hadnszbíly 

.; iiíbprj escndöj'oo::.,"ZU\glllY4 ker ült, miután uymhan a 
. it,d'·t:;iÚ rn még íg)· is igen eSt'ké l~' (HJ-IG fő) volt, 

·:egrés Ilados:ttruypa rane~nokságok a hnd ser0g'-had
' :>.tápt}lítálleSnC1kságtól k~rtek még csendörökE't, mÍl!:> 
~ · hlia08ztál.rok JX>dig az oszb\g létwDímÍl t í;ajiit. á llo
. Illúnyukból egészítették ki \Így, hog.\' el:-:ősorhan It 

·" ·Ql esentlől'ökcl fE remWröket , m<Íl-'odsorhan pedig-
· .··n; ·~p~tok által kivál ogatott alkalmas esapatheIi 
. ',Iegérrygéget n táhori e--:e.udől'oszt.a.glwZ' o"ztlJtták hp. 

'.=.'lgy .~ tiszti parane"llokka I biró ha{losztál ~' táhori 
.':f;sEmdörosztagok lét.w ... áma 20-80 fő között " álÍ<l
., kozott. 
'i}Y ':; Áz oSztagok SiU'rvezetp megl elwfősen különféle 
\",~lt,á1taln.han vé,\'(' awnhan- II hadosztúlyokon 

\: 'beIülháromféle táhori J'{·lHI l';:.z{) tj ·:,z{' rvez{'t a'laknlt 
'·ki. ,Egyik Jwdosztál.\·nál az ('g{'~z táhori (,.I-' ( 'l1(lőr-
.' .;dag a, ' badosztályparanel'nokl-'áo' állomÍlshehéll 
, ~' annak 'közvetlen k(Y,tel{'hen ';l!t elhel\'ez\'~ &,; 
), ;~Jy1d~ztály~örl (l:t4t onnan portYÍlztatta;' másutt 

'; , 'fl:; (pbpn, (lSeudol'osztag 5--G lIlozgó tlÍhol'i ('f',{'mlőr
_ ·i i":~ ürsr~volt.fe}o..<;~tvn, amelyek t>g);ike. a ha.c1()sztúl~'
':~;" !'i:{ ,para,nC"...noksah"Ila\ volt, míg a tiibhiek él clanclÍlr-, 

t' /'/'( 'd - l'S \' 0 ilii t lia ra lH'sJlllks;í gokltoz \'oltnk kikiilij. 
II ít \'l~ (~,.; ví'giil \'olt " k ol ~ ' all haelosztál ~'ok i:.;, llle -

1,\I ,I\I; ('! t.íJ.ori ('s('ndöl'o,,-zhg' (''';'Ik a )wc!o:.;ztúlqla
r;lI i('';lIilkI-'Ílgllií l \'olt, Iníg' 11 (·:.:apa!ok kiir!el[.!)('· lI il 

t;í I II ll'i n 'IHI (> ,;z;:! i ~zolglí!<lt()t az ('/-\,\'(':-; (":':<lpa ttpl-'h\k 
iI!!ill fl, l;íll ítot! (:-; idií k(iz(ill killt fd\'iÍ ltoH "e~ap;tI . 
( ·~ct, diírs(.g"-(' k lúttúk PI. 

,, \ hiul /(' I-'t pa r;lIw":lIoksúgok tú bori (' :-;Pllfliír
( 'sz l ;: :~ai tiihlmyin' 1ll( 'g·lar/of!;í.k (>!'('(kli lél:-;z,í lJJlI 
bt p,.. f'Zl'I·vPíwtiikt'.t. L Í> t:-;zúmuknak Ir ll)'pgp>, ft'l
('111('1(,,,[.1'1' IIl ' I11 ' il-' ig{'·.1I volt sz iib: (O/-\" nw r! 11 lJ adtel't 
l· a r;!II(·~·,I1 () k",ág ti ~rz.,(~n(' k lIlag;'mak 1'('lldl-'i'A'rint ki ,.; 
ki)rl(·t{· \',,11 p~-; (" "; UPÚII 11 lTil alNii kl n ' tt'l'j (,(l! kl , 
::.I1II'}."I' II il Iia(ltl'strn J'i1lJ(·,·m oksiíg {'s il IIpháll~' , 11 11 -

lIak kiizvpt.] pllül ,t1iin'lIddt a lakulat PI-' int('zpt volf 
1'\Ill'I .H·Z.\'(·. Ez{·rt a hacll c·:-;tparan!,i;'llohiígok tú hol'i 
('s(' lId/ínl:-;íl tagai tóhllJl\'in' ('I-'ilk a ha<lh~" t'Parall('s
lIok l-'úg úllolllÚ,,,,'IH·IY {·1l {'I-' annak kiizv(·tlf' 1l ki);wlí,III '1I 
I (· Ij(' ,~ í t 1'1 I (' k f;zolg'Íllatol; :-;7i,lps(·I)hkiirii h'y['kf'll~ ' 
~l'gT(, k('llii l1liíkiw!f., ... i h'l'iilt'tkl IWlll hir/ak. 

A h:t(1t('st('k mííköd í'l-' i t<'l'iilC't0hez (Üpt'ratiolll-'
rHIIIII) hiz·vdl 0ln.iil ('.Rilt.lllko'l. ÍJ ('s' ,;nhí''( )[: ig-(,H Iwg\' 
I,ii t ('!',Ip{![;:-;ii lt adtiípt!'l'ii lf'Íp!I. 11 túhnri I'(\IH It>":7,('! i 
I-'zo lgiÍlnt ol a h a d~'r;:g--lwdt ii ppnl'HlI(,l-'llok,,;Íg .tiíhúri 
(· "'<'I , t!ií [,os7A<1g-a vagy allnak PgyP", (\S{,t(~lIki lit fpl
Ílllított kikiiliiIl Ít<,tt ii!'S<'i vag)T kiili jlníhl1{'I1~' (' i lá! 
t,ak! 'e l. A Ipg{'Il~'sÍ>g' a z: <W:.Yr',':; hadt:íop-:álloIllÍls Pll 
J';t.J1( ·.,';, II(/k f'Ag()kh(}~ pÍl,I)'11 nd varpa 1·;j.JJ( ·".n(}k~ág-ok III r;r, 
:-;th. volt kikiil önítV(\N I-'zolg-ÍllaíÍlt ilh,f()]('g' kiúírtl-
1iIp,' n IwdtápÍl)l omús-, i Ih,hT(' p,ílyaudvul'fJ:l l'a1J(' :-; 

lIok:-;;'(g-tlnk volt 1( 1 . 1ií[,( 'IHl~.'. IN'ü, 1lI!'1)' a (',s(\l}(U~riikH 
Ífrrll(':-;zpt(':-;Nl ('~,k a sajM, kárll't ["hl''Il alkalltla zta. 
I g~' , l ha<1tÍlpfpriikt nmn kiYh:-:{>gpi, a.llwl~·('kIWII 
ÍI II 0111 ú:-;pnnllll',"'!1 üksiig !l Olll volt, V'ag~' <'g' .\'ú l ta I;í II 
n ('lll, vag y ('Sak nalgyoll ritkún vol ta k pl]('Il[írit;\,(· 
(;H lepodyú7iV 11, K iv{>telt k {~pwJ{'tt az oh"z llIegsz:íl 
liltt tl 'J'ii let, 11.1101 a Iwd t-ll.· ['<'g-had tÍlppa r1l.1I( ·.slIok:,:;í g 
tÍl hori (·S( · I1(WI,,.;~:ge hN - t.i:-;zti pa ranl","llokkn I hi rt, 
- -- ('s('ntWr .iÍlrÍlsparnIH·;:;no k",iígra. é,-: i}rsiihp tiIW'
zúdott. 

A hads(,l'eg- l'fi ('Ilnél magilsa.llh pllr:uw~nok s;í 
go].; túllOl'i ('.S('nd<)rol-'zlaga i mííkiid{>siilwt (','ink az 
ill ('f{) llHl.ga:-;ahh p'lIra.uc·:-;nokRiíg ellwlyewi-i i ki irl!'
t6"(' I-'zorítnttúk. e-g\Tt?I-'Z.t, 1ll('!'Í azok ÚIlOIllÍlSltd .\·pi II 
1:(·;!di-izC' rint Iwlterii \et i ('I"('lld iYrspg' vap' l' (, I](W n.~(..g 
is mííköd ött, amel\' 11 rende,; kijzbi~tomÍlgi :.;zolg;í 
bltot l' lIá!ta, m:ÍJ.;részt }wdig, mert eg)' il~·c.1l rnngn 
sa bh para,\l('snoh,íg tön,únpk l'end~z{'t i :-:wlgÍllata 
f:'g~' kisebh táhOJ'i ('sf~ndől'osztagnak elegendő nllll1-

kút is adott. 
A tÍlI)(lri e"endörs(.gnek főpal'al}('!"'nnka, il1(·1 \'(' 

egyl-'égl'.H vey·tő ,''Zrrve llf:'1ll "olt, mprf a hadI-'PI'('g
f(jp:mlf'C':-;lIoks;Ígnál l evő (·;.('nelő r tárz,,: til-'zt a tú!.OI' i 
(':-:elldi; l'srg- iig'yeiIWk I'Sll]) ;Í n plőn dójn yolt, d{' :';(>JIl

mifl·lp iinÍllló hatúskörrel. felügyel eti vag,v :szem h'
j c'g:S'a l nem hirt. 

A nH'g"z,íllott tf'l' iil(,tek l' C' heo<;z!ott (·s(·}Hlőr ;-. Í>).! 
}WIl' taltoza!t a tá hori esell dőr ,.;{'t!.'llez. Ennf>k SZ(·I'· 
\'( 'z('Í ,· ki)riilh(·liil az (fl'z Í!'úk ('seIHHil's(>g I-'zpn'ez(\t(~ · 
npk fl'l plt meg, anH'nn~'il)('n mindpll !llC'gsz,;í!Iot! 
ol' <; zág azoll teriile.t t> n, mel)' of;ztI'Ílk -mag~'al ' kiif
ig;:zgat;Í,.: <llalt állott. E'.g' ~ ' esendől'parunesnobnl2 
mííhidiitt; az töhh "körzf>t " csendő l'par;m(~<;n () k . 
,.;atr" -rn(Kn'isg1endarmeriellwlllln,lII1do), ez \'Í :',Z() ll! 
tiil)h, alti i- zt p :lJ'an ('snokii<Íga al:ttt úlló jÍlráspil· 
ra!1esllolzs:íp;l\;'l (BezirksgendarmL'ri ekomma uilo), a ~ 
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utóhhi pedig i)rsparmw"'llok;.;ágükra o.-;zlott. Kivé
klt képezet t Alh:1.!1ia, ahol ai orsl',ágnak tÖI"7~,>k 
fzprinti t<lgozúdá@hoz kdlett alkallllar-kodni &; 
a~rt a ('l'Rnc\(ínwg is ",uirn~-- é" ti s)'.t i "z,aka~zpa
rallf'suok..-ágokra t agOl',bd oH , júrú"'para:!1(',<lI\okMgcYk 
11(,1 kül. - '. 

A Itwgszú]Jott h'l-iilpt~)kpn a e,-;eudőn-;tog szolgá
lati tekintethtc'lI te]j{\"f>ll a kÖl'7Rtvaran(·,suokHágnak 
(KreiskoI1l1lmndo), illetve az örsök az ál1omá;,;pa~ 
ra/le;;nok~goknak voltak alárendelve, a tis~;t('k 
al'A·nhan ö r.-;e i ket n'nd:o;ze!'('spn sz{'mlélt/ok és ellE'll
őpizték. Az orswgos (,<ió'no{)l1Télrane&"llokstig tev\>
ke-Lytiége álta.láham e""ak él szeIllél~-i l~ gazdá"izati 
ügyek intézésén' szodtk07 .. ütt. 

Az eddig fel&owIt állandó jellegii üíhnri 
('selldiír Hlak'ulatok.."ffiI kiviil tennéJ,-zeÜ'Sf>Il: ,><Iéífor
dult, hogy hizonyo.'l kiilöuleges tábori {'.S('ndől' ala
kulntokatkellett felállítani. Olaswrs7.ághan a han~
vonal mögött - töhhnyire a lwdtáptel"ületen. -
ú. n. "kordon"-a,lakulato.k voltak"amel:n:"knek fli 
feladata a szökések meggátlásR volt j nagyobh lIlt'g
swllo1t varoook közhimon<>ági HzoIgálatának ellátlÍ
s4m 'a tiszteket és a legénységet Baf,ryobh kötelékbe 
vonták ös:&ze (Odesszálban a k()zhiztons,ági szolgá
lRtot 1100 táhori esendőr látta el); Orosz-Lengyel
ors7..ágbnn külön vonatkis(Írő esendőroszt3!gokat ál
lítottak fel, am..,lyek a vonatokon utazókat és a 
va",utIÍ szállítmámyoklát ellenőrizték, v(.gül a leg
töbll helyen miíködtek Ú. n, "portyázó" alaJruIa.tuk 
(Stl'eifzug, Streifkompagnie stb.), amelyek egy
égy bizonyoH, nekik kiutalt tBl-iiletet 'állandóan raz
ziaszeriien portyáztak MindeZRJl alakulatok azon
ban szcrvezetswruleg nem tartoztak a, tábori c:;end-
()r~ghez és Ie,gtöhlmyire önállqk voltak, ' 

Az. elmondottakból látható, hogy a tábori 
(''l<>rdőrHég a hadr"alk€lt seregen belül nem képezett 
eg~' szerveH egészet, hanem egymál8tól függetl!:'n' éö 
tnljr8en önálló apró osztagokra tagozódott, ami a 
táhori rcndészE-ti szolgálat e>g1y&é.ges irányítá'b-át és 
vpzdé~t, egységes elvek alkalmazáBát, valamint H 

HzcrZÍ'tt tap.asztaLatoknak általánoo értékesítését le
het{~tlpnné tette. 

A táhori 1"t'nd0szet szervezf'ténf>k mábik hi,!-
11~'u~a az ezen szolgálatra alkalmazott legénYl3pg 
hely tel an kiválogatása volt. . 

~Jmlít.ettel1l, hogy a mozgósítás alkalmával a 
tábori rendészeti 82JOlgá,lat ellátáoor-d kizárólag 
t{-nylege,., eSE'ndŐI' legénység volt kijelölve, tmia
lékos ({'lsősorban volt csendőr) legénység alkalma
z<Ísa {'g~-últalán nem volt tervbe vóve, holott a tm
talékhól II táhori ('OOIldőrség igen értékei> kiegészí
téHt nnrhetett volna. A hadosztálwJlk t.áhori ('.8el1(l
()roszt"agllit a Iwdooztál~'I)8rságok' a (~patnk iÍ]]o
máH.nlhól válogatott IE'.génységge-l kief,r&'\zítdték 
I\g~-aJ1. de már a maga.sa>hh parRágok, illetve a harl
tvpterületük tábori esendŐI'(Y:>ztagait mindell er
kiilc:,;i \7ag~- fizikai lIwgvruogatiti> nélkül beQl',z1ott 
népfölkelőkkel egéHzítettkk ki, akik még II legele
mibb ismeretf'k e-lsajátításánt is képtdenek voltak. 
Ezzel II legénységgel er€(lmélly~ell csak úgy lpllP" 
tett volna a tábori rendÉ'b"Zf'ti Bzolgálatot pllátni, ha 
miudeuik népfölkelő mellé járőrvezető g~'allánt egy 
eS<:.'ll(lőrt lehetett volna al kalmHzni , ami azonban a 
t/onylpg('" c.f-it'ndőr logényoog:nek mindillklÍhb meg
fogyatkozott IN·Hzáma miat t Ilelll volt lohf't.ség(:'s. 

Ami most magát a tábori rend~7Rti swlgálatoL 

illeti. az a tál}(lri ('S('IHWI'St>g l1l<Ír i"merteiett I:-'zer
\'~'zet i hi,íllyn:';Hágai, Wlt-g ~lzonhan ('gy m('gfélldő 
Illhori (·.~>Ildö!· utasít<Í:; hiánya Illiatt t-mintén ki-
vhlr:valtJt hagyot.t f{'nll. . 

A lJlííkiidlosi t,prületf>I\ (Opel"ati()n~ranm) a lf~g~ 
fOIi I OOl-a hh tá 'KYrirt'.n<l(\~zdi feladat a had>:ereglIez 
tarfüzlÍ pgyélH·knek (>,:-; a polgá!'i la.ko ..... <.;<ígnak pll(>n
őrzés!' volt. ISIlH"l-etf'S, hogy a ,Ilan'o!ó esapatok 
mögött áll allfl6an, de kiilönöS{'1l uagyo])h iitköí'Rtek 
idején, g._.]() km. mélYtiéghen az Ú. Il. "l{)gós"-ok 
eg&iz tijm(>g(' tartózkodott. MaradozÓk, járfkbp, 
kiildöllekt>lIt st.h. kikiild;-itt em herek, :;z{·tugra~totf 
alakuhíBok IpgényWg(', katonaszökev{>nyek ~th, na
pokig, <s(jt hetekig is elIézengtek, egyik konyháról 
H lIláHikl'ö járva {~ 110111 ritkán a lakosságot, is mo
le.>\zt1ÍI va. Cspndőreim ()nlf:.-,oz-Lt'-ngyelon;zághan €'gy 
gyalog-ost fogtak el, a.ki il ra.jvoÍlal m()götti tel'ülp
ten teljes négy hónapig esavargott anélkül, hogy 
túhori rend~sz(·ti k6l'Á'gpkkPI találkozott volu<l1 ez
rp(le hat hétt{'1 azelőtt duwnt onnanjkikérd(>7.i"S(~
kor azt jdent<.,Ue-, hogy nem il-; volt szándékáhan 
a miigötteö O ni z á.g ha ha7..anH·nni, mert otthon (>lfog
ják, itt azonl~tn bi7ítonHiÍghan m'P7JÍe magát. EZPII 

állapotnak II hadR(~I"('g fegyelmére gyakorolt klÍros 
hatását :külön haI1gl-'ulyozÍli felesleges. 

lIat-lCllllóan hiánycn; vült az ellen~ges pO'lgári 
lakl~g ellen{)rmqe if>. Néhol - különösen a h:í· 
horn utolsó sz.akáhan - II harevonal mögötti teL'iil<,t 
egy hizonyos ol él ységlw n ki volt ürítve, a harc
vonal hoz közpl, sőt sokszor magában a hc'll'<wonal
han fekvő t-iok vá,rosban é.o::, kÖ7..ségbell a~,(mlllH1 II 

polgári lakosság megmaradt, '/tz els'Y..IÍlIásolás foly
tán a esapatokkal összekpvered{'Í.t' úgy, hogy ogy
<'g~' ilycu helység a legke.nYelmel-if'hb kéll1'kedés.np;k 
V11 16:-uíggal melp.gágya V!)It. Ezen íllllapotOikat érde
kp:;en világítja meg egy 1I1aga.<;ahh német pa.rság 
által kiadott par(lneö, mely sze,rint: 

"I~gy álruháha öltözött 'esendől' Poginki :íllo
nuíson :lwgfigye<lte nehéz 1üwr~g kirakodá"át, HZ 

(};-\szes esapatokat nIinden nehézsiL"g' n<-l.kiil nw/.{
állapította. K ptes nŐf>Zt"'IlIélypk, zsidók' és ID/í,;; pol
gári t'hryének II katonák köú)tt :"'Y,ahru:lon jártak-kt·l
t:>k. A kinbee0iő t{'<rületen öűk polgári lak<}8siígot 
talált, abból feItün«s nélkül súkakat m~zólított é." 
kiilönös011 katonai vünatkowsn dolgokhaiIl igm jó 
fE'lvi!ágosítá.'>Okat kapott. Polgári egyéllek szckeJ'('
k ('11 legc>uységoet s-uí:llítottak K owel be, a .szekerek
kel éjjel mind(;'Il ellf'nőrz€:.s nélkül egyt'diil toéIiPk 
vis8za. Cs('ndőröke.t sehol sem talált! A7j általa 
nH'gRzólított katonák minden kérdésre <>.g'ész &'Zaha
don ff'lpltek, úg:n,zólva minden istállóha akadály 
nélkül he tudott nt'Zni. Kér('!lll .. stb." 

E:JJ1ek az állapotnak az oka az volt, Il<lg\' II 

t;íhori rendé,<;Z(·ti ~.lOlgálat ellát.á&1 minÁI<'n köz
ponti inÍnyítú:" Ill,Ikül ,j(·lje.'\e-n a e&l,patokra, illetv!, 
az áliOll1iÍF>PHl'ságokra volt hi zv.a , alm'ly('k a7,! 
('g~'éh Hok más elfogl:altsá,1...·uk mellett ('"ak llwliék{", 
"zolgálatna.k u·kintclitt·k {'s nelll fordítottak, i]]ptv<' 
Iwm fordithattak an'a akkol'a figy{,jn}(·t, am('fkkorÍlt 
az fonto&SlJgánáil fogva m~'gérd('nH'lt voln.a. Az 
('gyes IH'Jrségpk áHom;Íspa ran (t-.11 oka i állandóan 
változhk if.; íg~' nűm voltak képe.<:ek azokat a hf'lyi 
és ",z~mél~·j iSrIl{'l'f:\t('kf't llwgs7Á'l'ezni, ameJyckrf' II 

tiíbori rell(](.szeti Kwlgiílat.haIl - kiil(>lIőspn II pol 
gári lakü"Rágot ill('iőleg' - 8zübégiik I<>(j volna, De 
11 polgári Jakcr.-;s,ág ellmlőrzésp meglehetőscll Hok 
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III Ilii kát i.~ cHIott, amplyt{jl t.ermé..->wh;;r,{'riileg llIin
denki i(]egellkp(lptt, aki nt :ki7",'Í,rúlagos hi\'aiáNí
nak II('JIJ tekint{,U{·. A polgári IlRtósúgok n'mlJ;z('
rinl Belli Illíikiidtpk, vagy ha mííkiidkk is, lll<>:g'hiz
hafatiallnk volta.k (>;; íg)' azok ;.;('.gít<i(>.g\~rp Hz<Ímíbpi 
npI1l Il'hrft,tt. Habár a harcoló lwilo.<;ztál\'ok kÖl'lp
t ében lIornlális kiyúgazgatúsról S7ÁJ ~\n'l leh(·t(·t,t, 
1lI{'g'is feJnwriilf nagyoll ook olyan 1\'('11 d Ő, anwl~'
lIt'k pllátú:-.a éppell a h<ldsereg érdekél~'n lIIulhnbl
lannl f.ziik,;t:gps volt Igy pl. k(}zs.égi & városi pl61-
járók és polgári funk(·.jonárill~k id(~igl(mp:; kine
v{'zést', II Ia.kosság nyilvántar1ása, id{'g'PlIek ('11('11-

ik:tk",e, kiizhiztom,ági, ('gészségiig~'i, k iizl·](>hm>'ú,.i 
sth. intézkedél'pk, 11 polgári lakl),..:,siígot {>nl(·klö {(ll
!<iH,h l'(\ndeJk(·.7Á~k kihirdett"'!', azok vég.n'lha.jt1Í'&-1-
I1ak ('J1('uéírzl>se, viss7...amaradt ~llenKé.g(',,, hadsen"g'
lwli pgyéllf'k fclkut.atá,<.a és elfogása sth., flth. 

A polgári ,1a,küRság adminism.rálál->ának ('..gyi k 
legfontosahh t.oond<'íjP volt a polgári egy{lnek kÖ7.M
k{'dé;.;én{~];: ellE"Ilől'l'.1'!S{', ami szintén csak a .1egrit
káhh f',wthen mííkö(]'ött JMogás1:a.Jannl. A m(igöt!('S 
orf'z<Íghól a hadmÍÍveleti tpriiletre ('8 viw.fÜnt való 
niaziÍsra 11 hadoo!"egWpa:mnesnokR'ág ré",zlet<,s uta.
sítáRt adntt ki, de már 1)1. él hadmiíveleti tel'Íi1c(ell 
való utazás w..a:llályw..IÍsa; a hadosztR:lyparságok 
feladata volt, tamelyp,k azonban ezen jogukat nia
gyon sokH7JÜr az alárendelt ClsapatparH'áigokt'a I'!U

hlÍzták. T gy a7Jt:lÍJn eJ őfordült , hogy némely helY('!ll 
egy éR 11gyana;oon hlados-ztály körletéhe-n a polgá~; 
lakosság közleked("'Sére vonatkozólag három-~r
f~lf, rpndplkezés volt &rvény ben , ami azután a köz
lpkedés P4~sZ 'f>Z<'l'há,lY07.K-lAAnak és elIenm'7Á<;.{me:k n 
rendF.zertélenséig' jelle<gé<t1 lOOlesőnözte .. E'n'nek volt 

,az.u1áJ;l {\)IYO~y?,t &'4. fl}~ I\Hi6ztek"táibryri N)I,;fu.~ 
, };ivi{talok, '~MJŰr'i lell':k7RK;· sth:, stb. 'á11ítOttak ki 
utw~áHi igazolyá:nyoka.t, úgy, h'ogy 'S'ühas<"ll1 leh{;te,ft 
tudni, hogy m<,lyi'k' iga7JÜlvállY v3]ódi ~s nwlyik 
h:\l11isítvány. Eg-Vt'}l lmmlIH'1mokságok az nhlz/Í,,,i 
ig'Hzolvá11yok kiállítását n'láhizták eg\' altisztI"\>, aki 
a7.t1)kat az uta~nj s7..IÍ!n(lékw..ók iránt való mind~ll 
lw'ívrhh i&nlf'klődéf.l néllk'iil való~g'a.l gyártotta, úgy, 
hogy (1g'(.S7, működ(';'~ egy mind<>n .puzitiv &I1:i·k 
IIplkiili formalitá&~á' vált. 

A tá,hori r('ndffiz('ti szolg'álat ('gY másik, nem 
kr-\'(~shé fO'Tlto1'i ft>lad~ta él. klltonai p:o; oolg.ári <'g'\'{>
Iwk által plkövMeU hün('~lekmélnve-k kinyom()(/..IÍsa 
volt. . . 

Közismert tény, hogy a háhorll az PIllwek eJ'
köl(':;;i f('lfogását mennyiI'(> me<glazította. ~;z n 
lazu lág tf'rmf"wWH(>n ~eg('loooorl~n él hiin('self'tkmé
II \'{.];: ~zaporndásáhan nyilvúnnlt, itthon és a harr
fc>rPIl iK AiIrlig', amíg nl. 1914-hell a ha,rrt{vr(>Jl ('1-
kiivrir-tt ki;z(ill~S hiin(',<;t>I"kméI1Y úgyszólvll a 
ritkm:lÍg'ük közé ta:Iiozot1. a háhoru V(~P f('lf. már 
II !'uhof'<'lhh kö?;(;n~~""", hiin('wlekm{.ny(,k ,wm men
II;k ritka::.:..'ÍgHzIlmha. Az (YJ"köl<'Si fp]fogá" álÜlláno~ 
la;m I lí."áva I iárú (Y/RII állapotnak II paran('Rnokok 
h<·fol~'áHán kivül ("&tk C'g'\' P1lPI1S7.Á'I"C van: mindf>'ll 
hiin('~Jt>klTl{>ny amnnnli m('~()1'láfW1. Ez }J(> is kii
vdkpz(l!t mindig, haa katona II saiát köl'lM~lwn 
kiiYf>tte (ll a bijl1(',"'elekm~nyt PS ígv kiIM{>t m(>g Ml('
h'tt állapít.ani. de mindig C'lmflJ'adt. ha a katona a 
~l.Íáj alüsztálvúnak körl("Í'pll kivül kövMdt el hiin
('spkkmpll~'t (i." kil~r.t aZOnnal npm lehetdt m("O"
állapítani. Miprt! Mnd nnlll vült, aki ken',s-w. F,g;
('g',vl1ehf'z{'hh (.~(. kin~''()Illoz.á&1 napokat v('tt vohm 

igl;lyllf', utánjárással, kikérdpz{\'ispl, :Cl:l. t':-;{>tlcg lIliIr 
pltávozott (',-.apa~. fdkt'n't-i*'úvE'!, kllt~lÍással "th. járt 
vollyd., ern' I?<'fl~~ a ('sa Jla.t-, !lleb'(' úlloIJ\lÍsjlar"ú
goknak ;.;pm !dH,Iuk, ö~:1l1 I'z,ak k{>pzd t ki)zp~iik 111'111 

\'f·lt. ]gy aztllI1 II 1(>,1..rtohh E~dlwll 11('.111 mamdt lilii" 
hátra, mint az "ií-.111erMlen tett.psek" áltöil {'lküvddt 
ltiineseleknwny kid('rítet!<'I1:-;ég{>he ,lw]etörc'xLni. 

A szakk{·pzd.t. nyomozÓ kii7Rg('.k hiáuvút IW

g.'·on JIlPgPrezt.pk II táltori hiroságok is, ·lIll'l·j ~ 
lIy01l107/1 kiizl.'gek munkáját is nekik kellett elvé
gcrhniök, 

(YoJyt at j u'k.) 

. _.+.-
TANULSÁGOS NYOMOZÁSOK. 

Egy Uilkf.YÚ.1 kideritése. 
~ BARASICS KÁLMÁN, ~~~I;;;;;;'''-'~ 

, 1912. év január l .. én olyan derlllesztő hideg 'izél 
Jujt, hogy II szahadhan pár úra alatt c,;ollf.kplIléllllVÓ 
fagyott minden, az állatok a llleu,z(í llideg eII;'1) 

védelmet llYUjtÓ hplye'kre huz6dtwk, a~ emberek nedig; 
ffietve jártak, hogy mielőhh meleg szoháha jns,'5anak. 
;~t\ nagy hideg daelira egynehúny győri fiatalmnlJel' 
killJent a Győrrel szomszédos Győrszentiván közsóg 
határába vadászni - azonhan a sík mező helyett a 
cb-erjéí3, bokros területet járták be, biwllY'ára azért, 
mert ott reméltek hama,rabh vadra bukkani. V «d 
helyett azonban egy vérbefagyva, eSZl1\é10tlell á lIa .. 
llothall levő emberrc bukkrutiak, kinek a feje majd
nem tPijeRell szét volt ronesolva, III ell etie. pedig ügy 
hatalmas, frissen vágott Qlkácfadorollg és (~gy 
ptlIiukás tivPg fckiidt. 

Mivel az áldozat közvetlenül Győr ,;ál'oH IhatIirá .. 
• llak szolllszédságáhan találtatott éH lllert a fiatalcJll

berek is győriek voltak, nyolllhan bementek Győrhl\ 
és az csetet a rendőrségen hejelentették. Az akkori 
városi rendörség -- mivel az a hely, ahol az eJll!JP!' 
ta.láltatott, a vlÍm!! határán kivül esett, - az (~;etl·ííI 
&rt('$itette a györi c!lendörörsiít i>ó és azzal együtt ki-

,vonult a helyszínére, magukkal vive a rendör-
· kutyát is. 
I A helyszínére érve az áldozatot még élve, dc esz· 
'1I1életlen lillapothan találták, p.lInélfogva heszálIitot.
, tá;k a városi közkórházha, ahol azonhall anélkiil, 

hogy eszméletét visszanyerte volna és igy kilétét Ilwg 
, Iehetett volna állapitani, egy napi szenvedés UUIlI 

meghalt. 
A bevezetett nyomozás továhhi folyamán \.;ir!t'

rült, hogy II hldla tlllajdonképPIl nem a győri <írs 
teriiletén, hUlICIlI HZ én ürskörletpllI!Jen találtatott -
akkor ;gönYüi őrsparanesnok voltam - azért 48 únd 
pl'<>r!lllénytelE'n nyomozás \ltán az ps('tr6l PUgPllI 
értesitel ü'k s egyidPjíiIt>g II járüsparau('slIokságt,íl 
parancsot kaptam, hogya nyolllozást vegyelll át, 
amit azonnal fogallatositoHam is. 

Miután selll az áldozat, selll pedig a tettpH kil,;
tén' nézvE' a leg('st'kélyebh nyom "agy adat "elll 1Í lIoU. 
rendel kezésre, kénytelen voltam a nyomozást a h'.\! y .. 

· sZÍnén előlről kezdeni. A helyszíni szemlét6l IleIII 

sokat rell1éltem ugyan, mert tudtam, hogy 11 hiines('
lpkméuy elkövetésekor a talaj fagyos volt 6s ig)' 
érdeuliegps nyolII valósZÍnüleg llPIll maradt, rI(· ha 
maradt volna is nyom, azt az időközben megeredt eső 
bizonyosan elmosta. 
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• /:íníspanllleSllokOlIl - ki ,,!'I('III a h('lyszÍIi~r(' 

.iliI! -~ 1)(,lIl11t<1tta, hog-y az úldozat 1101 (>s hog-yau 
fl' k iidt; t·1 JllOJl( lot ta, hvgy H1l11ak f'l'jt'll tó!'b é Ips vúgin., 
\"olt, a ko!jollya('sollt tüllh helyült I)!' YbIt tünc' és 

,hog-y /I JlIpg-g-)'ilko]j h'sh;n is tilhh Z!lzott séhilést 
'tal;íItak,'I'ekintettpl IllTa, hogya koptllly:íll talált 
sl;rii lélwk k<'tség-tplmliil arra PIIg-Plltá kiin·t kpzt ('til i, 
hog-y azokat a tpttl·,; \'alalll('ly slllros, élt's t;írggyal 
nL;ozta, 11 lIynJlJozók á Itahínos \'élmJléllyl~ az \olt, 
Ilog-~' 1\ t('!tps pg-~', a karú('sOJI)'i UIIIlP!lekn' szahadslt
g-olt hllsz:ír 11'I1('tl'tt l'''; azért a sziikségps íJltézkl'dl;
kpt 1I11'g- is ü,tték, hog-y II szahadsúg-ról lIevolIlIl<'. 
hllszúrok oldalf('g~'\'l'rpi 1IIpgviz,.;g-últasslIlIak. Az 

áldozat lIlüllett talúlt akúdadóron/!'rll név\'e ,i:íI'ÚS
pal'<lIlI'Suukolll eliílldta, hogy az yéres tlg-yvlI, dl' \'\'11'
IIléll~'iik SZl'rillt a~,t IH'Il1 a tettes, ltaJlelll HZ álllO"'<I.1 
hasZllúlt.a, ki tállwdój;ít azzal való:,;ziniilpg llll'g is 
'il'hpsítette, 

MilltálI ürskül'lpielllhe/l iSlllPrtplJI a fák 1111110-
s(;gét és ttHHall1 azt is, hogy Gyi:írswntiván k;;Zl,II;
IWII, hol ör!'!?: llövésii, kél'g!'s ak:íep!'dií vall, (>,.; (Jyő!' 
\'<ÍI'oskiizeléhl'll, ahol fiatal niivéslt~;Jh ak:íl'os 
\'olt, Illíntlkét hplye!l "úgas folyt, JlIinrll'lIl'kl']ííti 
alTa volt a III kivÚllcsi, hogy az áldozat Ilwlldt tal:ílt 
akáefado!'ollg milYP/l \'olt, t. io kéJ'g(1S, fplpn!togzot! 
vug-y sillla ltajtl-o, mert arról kétségteloniil llIegálla
Jlithatónak "é!telll azt, hogya sértptt vagy II teJ«1S 
~vag-y lllinrlkettp!I 11 vúroshól vagy \w(lig II község-h{)1 
k('rült.pk-p a helyszÍllére? ne ('wnki\'iil II kórhúzhall 
Ipvií 11I111á1 is látni akartam és (lzór! Il1óg az <'J'dpml(" 
gt'1-i nyollJOzás hp\'('zetósp eWt,! Gyííi'lJl\ illllultnlll. 

A vúrosha érve - Il1Íutáll a k6rhúz a VÚl'Wi 
clll'nkpúí olda I;í lJ volt -- a VÍtIll háztúl t ú v ht'szél!íJl 
IlJPgikón!toztnlll 11 kúrllúzat, hogy II hulla nilwl-i-o mé.g 
eJtf'llwt\'e, lllire azt a választ kaptam, Ilogy (,))('11 a 
hOll<'a . .,zt a 1011 feksziko Kéréselllrll a hOl\('olás1 (U lal; ,,
kpzés('lllíg pllwla;;ztották, A kórl!úzha Illegérkf'z,'" II 
hizottság \'árt II hOlJdf'I'('IIIIWII {OH - Illivd kutomík i;; 
voltak gYl1l1müt.vH'-- a kntolléls1Íg- J'észéröl is f'I.!;Y 
hízofts;íg volt kikiildvl'o 

. Itt nwgtudtalll, Ilog~' az úldowi Fii;;sí .JÓzsd 
gyií]'sza hadi-Í lakos, si kl'!lIóllla ellt!H'J', ]'~zt ugy tl1d
túk Illeg, hogy az áldozn! hozz;itartozúi jplelltkl'zt.i\k 
a k6rhúzhan, 1I10lHlván, hogya g-yilkossúgot az ujs:íg
hall olvastúk és pljiitll'k Ilwgnpzlli, hogy n III"ggyil
kolt !ll'1ll HZ ií hozz:íUll'Íoz6jllk -- FiiHSi ,TóZI'('foe, aki 
I!ÚI'OIlI napja haZllII'{,] eltüllt. A JJI('.ggyilkolthall 
azutáll l'! \'e,.;zPÍ t !tozz{üartozújukat aZOIJIlul fpli,.;
Jlll'rtúk, 

Amint a hllllÚ( szemügyr" vettelJI, láttam, hog:-' 
a "r'riiléspk a kopoIlya húlsó rpszén és anllak h111-
fplPII vallIlak, Hmihúl arra kövpt,k('ztf'ttplll, h()g~' a 
Illeg-g-yilko!tat hátult'úl ütötték le, 111ert e !ii:lt'ií I Imj)ott 
iit~sllól :t lwjlonya c!s(í része és nem hútsú része I0riil 
mego Ha ]lpdig az iitt>s hátulról jött - gOlldo!talll ~ 
akkor a tettps halkpzl:'s volt, lllprt a sériílé;, f('kYl'st'
hiíl kivl:'lwtőll'g halról johhfeló ütött, mig a johhhzi'S 

(''1111)(,1' johhról balfelé üt. Míeliítt azonbaJI ezen 
vélellléll:n'Il11'éíl "ZÚItUIIl volna, llwgkérte!ll a ,'i7~<;g-úló
hiloú urut, hogy az áldozat hozzátartozóit kiildjP Li 
a t.cl'elllhól, alld Illeg is történt. Ezutún kiizöltl'líl 
"óle!llólly('lIlet a \'izsgúlólJil'lÍ ulTal, Illire az ()rv()s(~k 
ujra alapos vizsgálat al;1 vették a hullát és ('zen 
Iljabh vizsgúlat alapjúlI \'élelllényelllet mcgerősítet
ték, Ekkor aztán ki.ielentettollJ, hogy a magam részé
röl kiz:írtllak tartolII azt., hogy a tettes katona let.t 

"ollla, 1I1Pr! a katou:t oldalf('gyyel'ét johhk{>zwl ke·leli • 
Ezek ntún kikénleztt'lll II !tozzú!ar!ozókat. A s{>r' 

tett niÍ\'('r(' --ki a tI'h szinhl'lyéUí! llIilltpgy 20 k III 0-

nyÍrp lakoit -- e1molldotta, hogy fivére Ilj{;,' llapjúJl 
11 kora hajnali órákhall inrInIt el hazulról azull eélhól, 
hogy GYÜl'szPllÍivúllon lakó hútyjút IlH'glútoga",sa, 
~ji\'('1 p('dig egy ideig hMyjúnúl sZ;Ílldi'kozott ma
radni, Pgy pin' uj esizmá.iút PS I'IlhUIIPllliijét is lIIagú
\'al vitte, hizonyú1'H (,zekért in gyilkolt~lk !Ileg. Mikor 
II gyÍlko;;súgról 1;I'tpsiilt, aggódott fh'ért' iníllt és pzé!'t 
c!IIHmt idiísphh fivél'éhl'z, Füssi Ist vún gy6J'szl'lIti\'Úlli 
lakoshoz, hngT Illegt lldj:l, l\Ogy IIt('gérkpz/,tt-p hozzú 
ir,iahhik fiYl'n''? MÍ",'I azolllHtIl Fii;;sí Józ;;t'f (lyfír 
sí\Pllti\'llllnl llelll (;rkpzdt Illeg, eljöttek a 'kól'ház(,;~ 
1IJ('gtlJf}lIÍ, hogy vajjon 11('111 fivériik-e a llwggyilkolt ,) 
]~llIlonrlotta ]nég, hogy fiyéJ'(~ 21; é,'('s volt PF. húJ' 
t-iikptnélllH, dl' jrí dolgos, .Jtnan (;ll'tü ós rendkiviii 
l"zplid tr'rmpszp!ii volt, kizál'tllak t!ll-f,ia t,('hút, hogy 
utkiizllPll y;daki\,pl ÖS'iZP\'t'SZl'tt volna. A sél·tett. id{)
snhh fivél'p b; Hnllak IwjP eg~'"hl't IWIll tudtak 1l101l

dalli, IIlillt hogy 11 IIlPgg~'ilkolt' idiíköziillkillt náluk 
fi",okoft ,tartÚ7;kodlli s \'altÍsziuiill'g' 1lI015t" is tI'l akarta 
ijk('t kel'f.";IIi. 

A rószh,tp;{t'hh kikl'rd('z(;s! I'Z alkal()llllllal 1111'1-
liíztelll, egyrészt azért, IlIPr! II fllpggyilko!t !tozz{üar
tozúi allllyira .ia.ivl'székeltok, llogy nlig Id1l1tptt lwlií
liik ('.gy-egy szút kil'siklll'lIi, d" IIJPg p,'iieledett is, HZ 
llkáefadorOIlg-ot Jll'.llig 1I1ég U? llaJl feltétlellül Ilwg
akartam nézni, llgy;;zintólI a tmltliírség réF.zól'iíl a 
nyoll1ozú;;t vezetntt rmHllíl'tisztvil-wlövpl is jH't-;;\élni 
akartalll, Illllig hivalalharj vall, t,,!Jút siefnplll kpll"t!. 

A !'f'!HliíJ'ségTP érve, kórtéill' a J'l'lIdörlísz!.vi;;eliít, 
hogv a nú h~k 1(,Vö a k:íefadóJ'ollg-ot 1I11lta''';;a Illeg, <.Ill it 
kés;'ségg{'1 Illeg is tett, A dortmg- 'lltngt(~killtésc után 
haüírowttan kijelentetteJIl, !t{)gy II gyil'kosMlg ezzel II 

dOl'onggal left dkön'lve. A dohlllg 'fastagáhli végélI 
lIg~'allis egy ('rös ágkiniivés volt, l!lnr! ('r('ilpfi~pg
kl't!ösnöw'sii volt a fa, alllc]yikrlíl h'vúg,túk {,:-. amIn! 

;1 t~tÍ('8 azt f(,jsz~vpl Il'váght, a Icvúgott J'(:\~'l,ell egy 
olvan óles úgi6 maradt vissza, al;:{tnl fejszC'él(', }1~gyide
jÚleg ~ZOIl vélel1lélÍyelllIlek is kife,kzéflt ailülllI~ hogy 
a 11'(1(';; ti váJooS feU51 Illetit [l IwlyszinéJ'l', IIIi'rt a do
rOllg a tpH színlú'lyétiíl a '\-aJ"()s inlJlyáha esií ~Ik{wos
hól s~áJ'mazik. A ti,ttps tehát áll{ozatút V(;gy JJyOIllOIl 
xií\'ett!', vagy üldözte, vagy pedig ()gyütt !lIl'lIiek 
Gyéírszenti VÚllra, 

A gyilkosság okán gondolkozva, Fielloi.(')r;;l'llI tlld
tam reijölIlli, hogy a sértett!'t Illiért !iyílkcíllwttúk 
lIlI'g. Rzelid, CSPIHles tefmé'izetií volt és azlmfelül 
süketnéma is, tehát aligha köthetett bp1e \'alakihe; 
a nálü II:'\'ő rnhani'lIlü pedig olyalI ésekél~7 érték ü 
volt hog\' azért iga?áll JlPIII volt énl('llIps gyilkolni. 
Az ~k(\t 'tehM múslltt kpllet! keresIIi. El1wtúro~t.alll, 
hogv fl nvo!l1oz1Íst Gyöl'szellti\rnnOll folytatom, nlwl il 

sértett h;ítyj;l lak~tt és amelynek határúhan a gyil
ko!,\ság is történt, 

,A községhe él'hz\'e hnr késlí (",te volt és (,I ill 
voltullk fárud\'a, nwrt egó<;z nap még HIlJJyi it16t SplIl 
tn,dttlllk maguuknnk szakítani, hogy vahllllit együnk 
- I:'lhatároztalll, hogya nYPlIlozúS!., ha kell, egész 
éjjel folytatoIll, dl' )II ieli5t t nekifognék, eszüllk vala
mit s mig' I:'szünk, pihenünk is, Eléíszedtük teMt a 
júrörf.áskúb6] az elPJllózsiút és Itozzáláttunk a vacsO
l'ÚZÚ"IIOZ. 

Vae"orázás tközhell beállitott. a pihcnöszoháha a 
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meggyilkolt bátyja, }{'ibsi István ÓS siránkoz\'a 
érdeklődött a nyomozás el'l'liménye iránt, Elmondotta 
(1gYllttal, hogy az lljs;íghall olvasta, hogya tet jes 
katona yolt, azÍ>rt felajúnlotta közrelllüköt!és{>t az 
pSP t kirleritéséhez, 

MI'gkö,.,ziillt('11l a sZÍyességét azzal, hog~' spgitsé
gót llIajd igényhe fogo II I VPlllli, lllOSt azonban lllÚS 
sürgős elintézui való dolgollt nlll, maradjon csak itt 
\'Úl'jOl! Illeg, nwrt lllilldjÚli vissza fogok jönl\i. Ezzpl 
il pi!ten6szobúhól eltávoztalll, de az épen ott \'olt 
lIlitsik jitröröm júri:írn~zetöjéllck - Sipőcz Ferenez 
('M'ndiíJ'llck - jelt adtam, hogy utánam jüjjiin kio 

j,'iissi Ist vúnra még nem volt okom gYHllakodui, 
dl' lllagaviself'te valahog:.' nem tetszett nekelll, A4d 
nyolllouís közben sokat láhatlankodik II esendőr 
kiil'ii/, nagyoll szolgála t kész vagy a nyolllozás rész
letei iránt a rendesnél nagyobh éJ'(lekli:ídést tanIlsit, 
az lIlindig figyelmet érdplIlel. Igaz, hogy ő lIlá:srészt 
II Illeggyilkoltnak bátyja volt, érdekli:íliése tehút 
érthető is lehetett, Mindegy, a maga\'iselett, lH;kelll 
IWIIl tetszett é':i"ezél,t az utánam kijött en(,lldlínwk 
IlltlghagytHlJl, hogy Fiissi Istvánt tartsák szó'val, 
amig \'isszajövök, Ile a gyilkosságl'ó! egyúltaláhan 
lln beszéljenek vele, Ha ií esetleg eli:í is IlOzza, selllllli
féle véleméllyt ne nyilvánitsanak, ha el akal'lJa 
Ilwllni, llJHrasztalják, amig visszajövök, visldkedésó! 
twdig ula!Jo;;ull figyeljék meg. Ha esetleg 11IilldollÚI'O!l 
1'1 akarna lJlelllli, iukúhh vegyék iíJ'izetlJl', dl' dllWIllli 
s('uIllli szin alatt Ile engedjék, 

CéloIll az volt, hogy Fü"si Istvánról ']g-yet-llIáí'ot 
!Jií\,pbh('1I lllegtlldjak, Milltán gyúri III II llkús "olt, 
elsiísorlJtlIl Illtlllkástál'saÍt kel'l~stelll fel, kiktől lJeVI~
zPihwk :1 gyilko"'iúgot lllegeliíziíleg é,'i azt kö\'diíl(,g 
!allllsí!ott IIlHgav,iseletére,llézve érdf'klődtelll és tapiu
tato;;all 1'I,út"l'eHelll II IlPHZédet arra i;;, hogy lle\'ezett 
.iohiJ- \':lg'~' Iw Iküzl's-e? A III lill kúsoktól Illegtlldtalll, 
hogy ],'üs;;i l;;tvÚUOll a gyilkossúgo!. lllege]()zÓ!11g 
S('"111li kiili)llij~,e! IIPIJl vettek észre, lL gyilkos.~úg IItúlli 
lIapokhall azonhall ígf'!l lehallgolt., szM,alan volt; uj!)V 
oliíUi lIllpOlI Ll 1IIIIIlka hef<>jt,zése lIiúlI -,-, ;;zokú.-;;I 
elIellén' -- IWIIl llH'lIt v('IUnk haza; azt i>i ltatúl'()
zottall k Íjl'l('lltt'tték, hogy IJaI kpzes, 

Oyalllllll ('kkol' 1I1óg johhaJl IlIl'gnJ'íís;ídiit t. M(;g 
llli"li;tt azollhull "('II, sZ{,'lllhl'!l lIyiltall f(·IIépti'lll 
\'ollla, folytat!alll HZ adatszPl"zést.; fök(;])!'1I II gyilkos
;,ág se,i 11 lt'1ií okúm sz('retlelll \'ollla l'l,.újiilllli, 1·;z,'1'1 
felkl'l'('"ll'lll a hÚ7.Ígazt!újúi és a SZoulsí',édjait ís SOI'

l)all. 1'~z('k1iil IIll'gtlldtalll, IIog-y \,alallúlIysz<lr II 11I('g
gyilkolt siikpÍlH;11lH fi\'l'l' núlllk tm'tlÍzkod,)tt, II Fii;;si 
Ist váll fplpségl' ellliatt úllalldúall )l1'1'1t>kpt!ptt, Húzí
Ilsszollyútúl Ilwg-t udl :1111, hogy la kúja uj.;\' lIapJ:tn 
l'l'ggP! íi--!l úloa között Illpllt ltaza II III nkúsrultúll:l II, a 
déli 6dlkhall iSlllét pI II 1I'll t hazlllr'úl, d" lllílltpgy k(',t 
ÚI':I 111111\'[1 iSlm:'t ltazalllt'lIt. A ('sahíd kÜloiil 111'111 .',.;z-
1"lt SPlIlIlIi III:íst, lIlillt hogy az aSSZOI!~' - a Fiissi 
Istv:Í1l fplps[.gl' ~ addig-, Hlllig fl'rj" til\'ol \ olt, foly
tOllo;;all sil'Í, 

A szolllszédokkal fotyt heszélgt'Íéselll utún - lllint 
II uyollloz;Íshall annyiszo)' - vúratlHIl segít.'i('gl'lIl1't' 
jött ~I véletlen is, A falll végén ug~'anis beszélgeté,,,hl' 
('lpgy!'dtt~lIl Pgy il falu széiélI álló húz lakúllójéypl ís, 
a ki az asszonyok szokott hiílwsz('d ii ségé\'t' I ellllOll
dotta, hogy IIjé,' Il:lJl):tn íl déh'Wt ti ún'tkh:1l1 Pg~' 
fél'fit lútoft /I kiizpli t'l'diíhííl il kÜ"h'iég fdé kiizpl .. dlli; 
lllÍ\'el az ('mh"I' 1\('111 az Ilt/YlI !ll ell t {'S lniÍY11f vitt II 

yállán, az ahlnkon út lllpgfigye!tl' és hítta, hogy 
núla vol! csolllaglJt a községell kivül a !Jokrvkball (' 
l'ejtette s anélkül IlIC'nt ])(' a küz"ég-he. ~lÍ\el épp 
uj':'\' napja volt, azt g-ondol':a, !rogy a férfi - uki 
killiilll)(~1I sZf.>í11éIYP;,pl! 1Il'1Il L'illlPrt - valalIIi hf.lrt 
kp\'('só l'spléd, aki e"olllngjút IHml .:karja a köz;;é~IJ 
lllagánI! eipl'llli, az(;rt J'l'jtt'!t" ,~I. ;\z elJl!)('rt l'g'{'!

Ilap figyelt(" hogy viss.-;allleg-y-< it esolltagjút>rt, ti 
111 mo' estig Helll jött yíssZ<l, ;l eSdlll:th'ot -~ nell(.;.!: 
valaki es('tleg ellopja - Iw\'ítte a lakúsúra azza 
hogy t ulaj(]onosállak, ha lIIajd keresi, \'issza fogj 
adni, a tulajdoJlosa awnhan lllt'g nem jelentkezett, A 
asszon)' últ,,, adott szelllél~'h'il'Ú'i Fiissi I,;Í\'ÚllloU I't':í 
iMett, amit azonban én 'valami llagyon é..tékes lJ i 7.,ony 
téknak JWlll tpkinll'ttl'lll, Illert hisz('ll Ítl!h'all'vií dolo 
HZ, hogy száz ellllH'I' kijziil ö!\'ellJ'(' ugyall:tz 11 sZ!'IIH;ly 
Ipí rú" l'eúi llik. 

Az asszony últal eliíadoft I'lIltúl'úl, kiiliinii;.;ml 
l'sizmúkníi azonnal ml'g;\ IInpitottmn, hogy azok il S('I 
teN tuhrjdon:'tt k(')Jezték, pz('J"Í azokat azonnal iíriz!' 
alú vettem, 

Téldntettpl a most múl' alapos gyanuokm, ,.;zii); 
sé.gesJlck lúltall1, Iwgy 11 Fiis"i htvún otthon mal':itl 
l\ejét ó .... lIÜVBrút is Illl'gfig-ye!tesselll, az('I·t !t:'IZII k köz,' 
I.éhen egy ügyes e"kitdtpt ell'ejtettem azzal, hog)' ; 
h('lIn ti)rténeut! iílwt ftgyelj(' mego M í kol' IIHj 1111 I 1'('1 
az e:skiidtet f\llk~rest('m, nz kiiziilte, hvgy ,';('lllJlli kiílii 
nö"wt nem é:;.;z,lelt, (",'mk azt, hogy iL kM :tSSZlJlly eg(>, 
éjjel IÚIllpHYilúg IJll'lIdt virl'wizt"t!. 

Az é,;ieli UYOlllOZú" kiiliinhen teljPs ül'eIIIlH~nyJ' 
V\~Z(ltl'Ít. Mil'l~ IWrinH I 011 ott, én lllÚ" tíszt{m litttulll a 
egész l':sellléll~'t; \'is;;zaÜ;l'telll tehút 11 piltllllÓHzoh:i1w 
d" ltelll pihellni, harlem azért, hogya gYHIlIl,.;itot 
vÍsollwdL>se után énIPk]üdjem, i1l0t\'l', hogy III os 
Il1úl;r(ikozo!.tn bH fl'! üg,Veldél'ól gOlldoskodja lll. 

Midiíll a pilwlliíszo])úha 1)('léptt'lll, a gYHllm;itOot 
plíísziir fiirkésziílpg vógig'lll;z(,!.t, lllÍlltlta gOlldnlalo 
Illat akarnú kinlvmmi, aZlltán - :tnélkiil, hogy kiiliill 
"('ll II nyolllozús P!"(1tl!w\llyn írún! él'dt'kliídii1t vollla -
fdkl'!t és azt IllOIHItu: "No, IIIOS! IIlúr Óli elllwgy"l;" 
I'~ne éu tI(>ki viszon! kijel('lIteUI'III, hogy !llUst Hlál' it 
IIllll'ado () Illilld('ll:'tI'OIl IlJCIlIIÍ akart, 11101'1, llgY1I1{)IHI 
;1 tmllpté;; déleliítt h'sz, aZOl! ok\'l'tlmlül jl'lnll ak" 
1(""li, 1I1íl'e Ilj{)lag figydllwzt('itl~llI, hogy Ilagyoll ,.;aj 
l1úlolll, dl' il tPllletésl'lI 1ll'1I1 H'IIt,t részt, IWlIom]jnl 
("s:tk nyugodtall, Gyalllllllrúl, ill"tv!' il IIwgúllapit"t 
ta k rúl 111(~g IIl'111 szúlt:1I11 lIpki, lllprt lIPlll tartott il JI 

idiís;l.(!riilll']'o 'rlldtlllll ugyallis, hogya gyilknss;Í,glud 
tallllja JIt'1I1 voll: ha ií volt il t "ttps, azt Iwkt'ltl IH' 
iSlllpl'l1i UgYSI'1l1 fogja addig, Hlllig Ielkíleg IIH'g' IlPiI 
türiílll, t'nn perl ig 11 Il'gjol)h Illúdsz('l': "iZ()ll~'t.:t1:lltsúg
bau tH I'l<l II io 1';I'1't' aZl'l't ís szii k Sl'g"l" III \'01 t, IIWI'[ a Ill:í I 

f'llllitl'tt lISS7,()II~', aki a I'lIhút é" ('Si7,lllút IIwgúllo ', 
\'dtt' és Ilki nek ("II a gyallllsitotJat az !Ihla,koll út 1l1Pg' 

IIll1taftalll, 111'111 1I)(']'t(, Iwlúl'ozot!all ki)pll'ldt'lli, h()g-~ 
az az ('lIdH'I', aki 11 holIIlikat eldugta, Fiissi bh'Úl 
,'olt. Hag~·tulIl tehút, hogya gyallllsito1tat tiirj .. : 
1('lkíisllwl'l'Ít' és II fél('lm!l, Látta III rajta, Ilog~' w 
(;jjel lIagyoll Ili('gtiir!e >i Illitliín figYl'IIlII'Ztl'tt('IIl, It()g~ 
1H'1l1 1lll'11I'1 pI -- húl' 11 szobúbun ('lég hii\'öc: \'o!1 -
izzadllí k('zdett, A fig'~'l'lésé\'('1 IIll'gbizott (Osendiírt k i, 
hí\'talll, aki ,iPlplIt('ttl', I)(igy a gyallllsitott eg'ész éjj,' 
:.;zútl a ilII I iilt, (;jt'Mt;íjklll IIIÍlldl'lIÚI'OIl 1,1 akart 111/'1111 i 
\'í"sz:l!a J'1 ús:í 1':1 azonl "lll kl'IIYSZI'r! 1lt'1I1 1",11,,1 
alk:llln:lzlli. 
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Ekkor II csendőrt fig~rell1leztettem, hogy Füssi 
ISJtvún a tettes, de erről még neki szúlalli nem s7;abad, 
azonhan fokozottan ügyeljenek l'eIt, nehog~' megszök
jön vagy lllagáb~lIl kárt tegyen. Ezután a gyanu.,itott 
fele,~gét (>;; növérét akartam őri7..etl)El venni, ebhen 
awnb;m a figyel('Siikre kiú1Iitott esküdt megelőzött. Az 
us.'ózonyok ugyanis a hnjllaIi vonattal el a!kartak 
utazni, az e"kü<lt azonban elfogta őket és, a község
hÚ3 . .ára kisérte. Az asszonyok azt IllondoUwk, hogy a 
tplIletésre akarülk menni, amil'61 azonnal láttam, 
hogy nem igaz, llJert hiszen II temeté.;;l'e a reggeli vo
nattal is elértek volna, de különben is, ha temetésre 
ak.artak volna menni, ugy seulIni esEltre se~l uilint!'k 
\'01 na el anélkül, hogy erről a férjet ne éru""nt'óék. 

Az iírizet alá vett asswnyoknak II megkerül t és az 
áldozat tulajdonát képezett ruhát és csizmát megmu
tatt~UlI, amit azok mindjárt fel is ismertek. Bár Hem 
volt valószillii, hogy a gyilkossúgban iík is részesek, 
hizto!> voltam ahban, hogy aITól tudnak, azért őket 
1H'1Il mint tanukat, hmH'1ll mint gyanusitottakat kér
dty.Mem ki mert Ita őket nem mint gyanusitottakat, ha
llem mint' tamukat kéJ'dem ki, a II. Szolgá,lai Utasitás 
j 13. §. 1. pontja alapján figyelmeztetnem kellett volna 
arra hogy a férj, illetve a fivér ellen nem köieiesek 
wllI~ni. De másrészt azért is láttam jónak elős71jr aZ 
aBszonyokat kikérdezni, mert tudtam" hogy a~k ha
marabh megijednek és elmondják az esetet, mmt egy 
férfi' de egyébként is, ha valaki csak tud valamiről, de 
nen/ részes henne, hamarabb elmondja,. mint az, aki II 
dolgot 91 követte és akinek saját bőrét kell védenie. Az 
asszonyokkal tehát röviden és határowttan közölte~l, 
hogy a gyilkosság tisztázva van, csak azt ~rarom m,;g 
tudni hogy melyikük volt a felbujtó és nu volt a gyiJ
kossá~ oka. A nők ezen annyira meglep<ídtek, hogy 
llIf\g bem kiséreIték a tagadást. Az első szúm beismer
ték, hogy tudomásuk van róla, hogy az áldozatot annak 
fivére gyilkolta meg, de erről nekik eliízöIeg nem volt 
iudomásuk, mert Füssi lstv{m csak utólag iközöHe ve
llik, hogy mit csinált. 

Az eredmény tehát múr megvolt, csupán a gyanusi
tottrut kellett még beismerésre birni. Ezt is meglepet~
f!el úhajtottam elérni. A gyanusitott ugy~mis hál' !Se.]

tette, de nem hldta, hogYa llyomou1s ellene folyik, 8ZL 

scm tudta, hogy a felesége és nővére 6rizei ~datt vall
nak, azért a közs('ghá= tanácstermében íelpségét és 
niívérét úgy állítottam fel, hátUli az u,jtúnak ~ ;g~' 
(,SE'IHlőr őrizete ,'llatt - hogya gyanusltott II taJUtI'S· 
ternH>Jl való átk,isérés alkalmával lássa őket, de veliik 
még pillanÜís.'!al se tudjon érintkezni, a mt'ggyiJIwlt 
ruháját és esizmájút pf'Clig fi j('gyzöi irodálJan az asz
talon ugy helyeztem el, hogy azokat a gyanusitütt lJ{'· 
IApé.'!e alkalmántl azonna I meglúthassa. EZ7JeI a t~leg· 
lepetéss<>1 arÁ H,kartam el"rlli, hog~' az II gyanwní-ott 
últal magúh:11l kigondolt és bizonyúra hozzátal'tozúÍval 
is 'alaposan IIH'.ghf'széIt hazugsúgokat halollJrH dÜI.ltSt" 
a gyanusitotinnk viszont ne leiD'en alkalllla u.Jal.b 
hazugs:igokat kitalálni. 

Ezekután a gyanusitotÍilt a piheniÍ'Sz,obúbúl M
kisél'Í.ém a jegyziJi iro<lúba. Mirliín :IZ ft'leségét ffi nií
\'I>I-ét, variatIlint a meggyilkolt I'Illtitjút Ilwglátta, ugy 
nH'glepiídiitt, hogy túntorogni k{·zdf'ltt. A hatást fel
hasznúlva .- idiit nem engedn' nf'ki, ho:,o' magúrhoz 
jöjjön -- tudiúm adtam, hogy a gyilkossúgot 1I10.~( 
lIlúr ,tpljPsell tis'lJúztalll, ('sak llIég azt S7RI'{,tllémi t~\(.IIl,I. 
Iwgy azt miért kii\'ettt' el! F~lIIe egyenes felsznhtú,; 

még jobhan mf:glepte: az m;ztalha kellett kapaszkod
nia, hogy el ne essék. 

~Hdőn annyira magához tél"Í, hogy szúIni tudott, 
beL<;melie, hog~ fh'prét ü gyiIko'lta meg, de mindjúrt 
hozzá is tette, hogy ha mái' neki hiinhlídnie kell, akko!' 
bünhődjön az is, aki miatt e,'!elekedte. EZllwn el. 
mondotta, hogy süketnéma fivérét - niívérével törli'nt 
megáUapodúsa folytán - neki kelleH \'olna eltm'üís 
\'t>.gett magúhoz vennie, ebbe awnlran a feleségl' IIPIII 

egyezett hele, haneIll kijelentette, hogy Iw II HiikP!
nérnát magúhoz veszi, el\'á!ik WIC'. Ezért elhatilrozt~, 
hogy éjjel elmegy Ih'éréél't, azt magával hivja és az pj 
sötétjében meggyilkol3a. Jin' is tett, 

Alig 24 úra,j nyomozás után teljes eredményt értem 
ugyan eJ, de tekintettel arra, hogya 'tettes nlívéréll é"l 
feleségén kivül más tmm nem létezett, ezek pedig Illint 
hozzit!artozók a biróság el6tt va'lú"zinüleg nelll fognak 
tanuskodni, tekintettel tovúhhá ana, hogy közvetlen 
biwnyitú biilljel sem volt, l1140rt a meggyilkolt ruhá:ját 
nem a tettes Jakásán találtam meg, II J'uhát megtu.láIt 
nö pedig nagyon ingadozott és igy egyedüli,nagyon 
gyenge hizonyíték a tettes halkezessége volt: sZlÍllli
tülitall1 arra hogya gyanllsitott beismerését a hiníslÍg
nÚ'! vissza f~g:ia vonni. Ezél:t a llYOIl107 .. úst - a kij'. 
iigyé.w~<;ég engedélyével - még három napig foJytat
tam és a gyilkosságot a legaprúbb 1'?'szletekig felderi
te-tteI1l, hogy minden kés6hbi tagadást eleve lehetet
lenné íegyelc Tudtam azt is, hogy a gyanusitott a 
biróság előtt ií-tusságúval fog' védekezni, erre számitva 
hagy,ta a páIinkás üveget is a hulla mellett, ll7krt ll1f'g
áIIapitottam azt is, hogy az áldozat lakásán a kérdé.''('R 
napon mily mennyiségii és milyen foku sZ&szesitaH 
fogYllztottak el, midőtt elinduItak ős mekkol'a utat tet
tek meg a gyilkos:olúg :olzinhelyéig és hány fokos hidt·g· 

. ben. nz.en körülmény tényleg nagy szerepet is játszott 
a főwrgyalásnúl, mert· a tE"l:tes azzal védekezett, hogy 
a tettet nagyfoku iUass:ígáhan követte el. Az orvos
szakél'tők awnban a tényv.ízlathau foglalta,k alHpjún 
megá'Ilapitották, hogy az élvf'zett sze;;zesitalnak a gyíl
kOR~ig elkövetéHf'kor múr scnLllli hatása nem Il'-hett'tt. 

li'iissi Istvánt a győri kinílyi törvényszt~k gyilkos
súg hiintptte miatt 12 (·vi feg:vh:ízl'" itéltp. 

• 
Ne él'jen II sZeJ'pnytel{'ns(>g vú(15a, ha itt még az 

iigynpk egy to\':íhhi fejPZ(>tét is közlöm: 

"A gyúri kir. iigyészségtiíl n/kii. H112. sz:ím. A 
tekintetes lll. k ir. csendíír szúrllypam.llesnokságnak 
Győr. Fogva levü Fiissi lsrívún győl'Szentivúni lakos 
ellen gyiIkossúg biiutette miatt fo1ytatoti hiinválli 
lIyonw~ís során Barasies Kúlmán gönyüi lll. kir. 

e,.:cndőr őrmestel' a tettes kidprit'\"l' és a hi7,0l1yitékok 
lllegszel'7 .. ése által intelli~~t'lwiújúllak L'S fámdhatatlali 
buzgalmának elismel'ésn' ffi dieséretre ll1éltú jpleit 

adta. Ü I'üm Ille I ragadullI IIwg az al ka Imat, hogya tc
k inu-tes Rzúmypa rant'slJOkság előtt di!'súl'~lIlllek. 

(·Iisllleréselllllek és az iga7.í'WíA"'zolgúltHtúsnak tpH swl

gúlatáél'Í kÖs7.úlletpllIJlek adjak k irP.Ípzú~t, kél'Vf" III i
sZf'l'int (>zt IIt"YP'I.('t! iíl'lllestelTel közölni ,;ziveskedjék. 
/ty őr, 1912. ja:nnúl' H/-éll, Dr, FisclM~r Gyula s. k., !kir. 

r óiigyt'szl!e I :vpt tps," 
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SPORT 
A csendőrségi országos vivóverseny 
A l'"endór>i1ri országo~ ví \'ó\'erscny május hó 15. 

és 16-áu a B. B. T. I:;. Attila-uleai toruacsaruúkaba:1 
r' I·t le. A döntő mél kőzé,~t száuJOs. nudeg kozott dl: 
I{akovszkY !váll belügYllliUÍhzter, ntez ;-. agy !,al ,g), 
tábornok,' 11 hOIl\'édwg rŐllar,a.uCtill.oka~ ~aJlk): Koc~ard 

lt:ílJOruagv a m. kil'. honvedelIllI. ~UillsztcnUIll ka tl!
~ai főe~QIHJ{1jáuak fŐllÖk~ és dr. );adossy Imre orsza
gos főkapitány is végignezte. . 

Versellybirók voltak: Berti L. ~zl'e{!e~, ~o!,ell, "\. 
őrnagy, dr. Vülyárik J. főruu!ltagy, Kamill! }O. o.., Gel-
IéI' A. főví vómesterek. , .. ,. 

A ver,~eny eredmen,Yc a kovetkezo volt: 
aj Tőrben (9 indulo): , . 
I Kontra Ká!1mim főhadnab''Y Pee,; (S~):, II. OSlb,a 

István' alez.redes . Szeged (í): III. Keresztes Bela g. 'Smi
zados, Budape,st' (5); lY. ~ábr~~ György főhad~J<lgJ-.' 
Debrecen (4); V. Ta\'aJSsy LaJos fohadnagJ', E. cs. I. (4), 
VI. Possz.eri Jaka1bszázado,s, Szombathely (4). 

h) Kardban (23 illdulo): . 
1. Kontra Kálmán főhadnagy, Pées (9); I,L q,'rby 

István alezredes, Szeged (íj; Ill. Plachin taj' ,Laszlo ft?
hadnagy, Szoruibathely (5); IV. 1~!el"eszt,::" Bela g. S~
zados Budfl;l~st (4); V. HUl·th Jozsef fohad:nagy, Sz~
kesfehérvár (4); VI. Fetter' Ferenc főhadnagy, E. {os. 1. 

(4); VII. Dese.) Sándor százados, Miskolc ,(4). . , 
A hét tisztcletdíjat és a 11 darab eJ'luet lllllHlket 

verseny ágban elónt eredmény figy€liemhe yéteJ.e menett 
a következők n~rték: 

1. Kontra Kálmitn főhadnagy 11 p0I!tool 2 arany 
érmet és l t~'Zteletdíja.t; 2. Osiba Istvan ul€~redeti 
9 ponttal l amny- és 1 eziistérmei és l tiszteletdíJat; 3. 
Keresztes Délla g. sz.ázados 6 ponttal l ezüst-, 1 bronz
érmet és 1 tiszteletdíjat ; 4. Plaehintár László főhad
nagy 5 ponttal 1 ezüstérmet és 1.~is~teletdí,jat; 5: Hurth 
József főhadnagy il ponttal 1 ezus1eflmet es l u,ElZtelet
díjat: 6. Fetter Ferenc főhadOClagy 2 ponttal 1 rbronz
érmet és l ti~zteletdíjat; 7. Fábry GYÖTgy fő'hadnugJ-
1 ponttal 1 bron7..érrnet és l tiszteletdíjat; 8. Deseö Sáll-
.~~r. !>zázad,os) llon~tl\l )",,~ro~zér~'Ct., .. , . , 

.. ' A m. hl'. belugymllllSQ;tElT aHai felaa,a;nlott van-
dordijat a pécsi kerület nyerte 11 ponttal. Második 
voH a szegedi kerüJ,et 9 ponttal és harmadik a 'buda
pesti kerülpt 6 pon1ttal. 

A csendőrségi országos lovasmérkőzés 
A csendőrség eb .. í országos lovasmérkőzéSJe május 

17-én és IS-án folyt le a Vérmezőn. Május IS-án a díj
lovaglást és dijugratás,t végignézték dr. Rarkovszky 
Iván lll. kir. belügyminiszter, Ján,ky Kocsá.IId aJltáhor
nagy, a lll. kir. honvédelmi llli'lliszterium kat,onai fő
esoportjána,k főnöke, dr. Nádossy Inll'e ornzágos főka
pitány, Thott Gábor tábornok, a honvédeimi mwÍlSz
teriulll I. csoportjMtak főnöke, továbbá a szép számu 
közölHége'n kivül a lll. kir. houyédHég és a többi köz
biztonsági szervek kiküldöttj'ci is. 

A biráló bizottság tagjai voltak: Herczig G. és 
Paldt K. alezrede&ck, Reiner J. őrliagy, Le.itényi G. és 
Oseh J. főhadnagyok és Schwartzkopf Ferenc főállat
orvos. Indnlt 22 versenyző. 

EJredmény: I. Huber Ferenc százados, Buoopest 
(1í3 113); II. Aradi István aJezred'es, Debrece.n (1íO 1/3); 
lll. Tabi Árpád főhndnagy E. cos. i. (162 213); IV. Ar
nUllldola Vladimir őrnagy, Szeged (15í li 3) ; V. Kass 
László hadnagy E. cs. i. (154); VI. Kossuth J ózser fő
hadnagy E. cs. i. (153); VII. Láda:! Dezső százados, 
E. es L (153); VIII. Kirehner Boldizsár százados, Szé
kesfehérvár (152 2i3). 

A győztesek tközül: Rubel' Ferenc százados, Aradi 
István ·alezredes, Tabi Árpád főhadnagy, Al'Illandola 
Vladimir őrnagy és Papp László hadnagy tisztelet
dijat, ezenkivül pedig a felsorolt összes győztesek érmet 
nyertpk. A lll. kir. csendőrség felügyeWje közölte, hogya 
jövőhen a lovas csap:xtoktól származó tiszteknek, vala
mint a legénységnek is a nyilvános mérkőzésre a lehe
tőséget meg fogja adni. 

(FolytatjlIk.) 

~ A zárjelhen le\'ő számok a győzelmeke!, ilJet\'e a lovas 
mérhözésnél a pontokat jelölik. 

HIREK 
A csendőr tiszti továbbképző tanfolyam záró' 

gája. A budapesti eselld?l" ti~z\,i t?:·~bbk{>pző :ta~ol 
junius 23-án tal:tot~a irasbe~l es 2,Il-an ~Z?!Jeh =1'0' 
gáját, amely utobblll a nl. kIr. 1.H'1~lgJ·)::ll!llszte.r kep' 
Jetében ),Iádo,;sy Imre or-,,;zagos foka]Jltány IS mt 
lent. A Yizligabizoltság eluöke Száltlender Béla tá 
Itok a m. kir. csendőrség felügyelője, tagjai ]l 

Zieg.I{~r Emil, Szőke Béla és Fischer Józ;'K'f . ezred 
\~oltak. A Yizsgán a tanfolyam hallgatOl bizony;.;, 
teltek arról, hogy a magas szinvo;ualu tanfolyam 
nári karának lelkes fáradozása, parosulva ahaIlg 
swrgalmával, teljes eredl?ényre, ye~tet;t és hog: 
cseudőr tisztek szakszeru io\'abbJrepoose ezen 
folvammalnagy lf.pé,st haladt előre. A vizsga e 
mén;'e felett ÚgT Nádossy Imre or8zágos főkapit 
nl1nt a nL kir. cSendőrség felügrelője Kle~ner G: 
('zredes tanfolvamparancsnok elott a legtelJesebb l 
elégedésükllek' adtakkifejezé,,"1. 

A tanfoh-am tanárai voltak: Kleiner Gyula t 

dt's, tanfo1y'aIllPUl'ancsllok (Szer\"ez~~i ,. és. lSzolg, 
uta."ítás), Solté~z Tmre e~l'edes (a bunugYI nyon~ 
elmélete), VlTaehmla,un \ limOlS ny. 'alezredes (t(] 
Ilve.'i reudelkPzésekl, dr. Valló Józs!ef őrn~gy (Pol 
b·üntetőtörvéuv és bünvádi perrendtadás). Pol 
előadók: dr. Kenyere" Baláz.s egyeiemi tanár 
vÉnvszéJd orvostan), dJ', Kelet y Géza relldőrtamí 
(KI:jmar:alilsztika), dr. Sehiffler Fe.reuc rolldőrfőt 
CBOS (bünül0:i nyilvántartás és daktylosz.kopia), ... 
József n1Íniszteri tanácso,!; (Büniigyi chemia), dr. 
rosztek Győző (Sériilést~IJI), Breycr Szilárd tüz 
főparanrosnok ('l'üzoltás), dr. Laky Lajos rendőri 
rnácsos és dr. Bauer Ernő rrentlőrtanáosos (Bün 
nyomozás tChl1 ikája) és dr. Gersich Lajos rendőrt 
csos (Büuügyi fegyvertan). 

A tanfolyam hallgatói 'voltak: Antalffy Sá 
fhgy., Árbócz .János fhgy., Árvay József fhgy., B: 
József fhgy., Dáró Béla fhgy., Bátky József BZds., 
dossy BéLa fhgJ'., Be&Ser Béla 8zds., Bitwe1 Károly E 
Biró Kálmán fhgy., Cammerle Raymond 8zds .. Dan 
vics Zsigmond szds .. Debreceny István fhgy., El 
Gusztáv szd s., Ferenczy ·Endre fh gy., Gencsy l 
fhgy., Huszár Agoston sZids., Ki8.S Aladár fhgy., li 
Andor fhgy .• Kubay Oszkár fh gy., KUllOS Jenő fJ 
Malf;ehall Kálmán szds., MaJ:lSó Pál szds., Micskey 
mán fhg.y., Manninger Ádám fhgy., Meczner Gus 
fhgy., N agy Pál szd s., Pein Ra,dnván fhgy., Pi 
Aladár suIs., Possert Jakab rSzds., Schöffberger Li 
fhgy., Szabó J ellő suIs. és Wagner Béla szdli. 

Csclldórségi sl)ortveI1&ellY Nyiregyházá.n. A 
re')zeni c&endőrkpriilet aHisztjei és leglffiysiége a cs 
őrségi f!])ortala'p javára Nyircgyiliázán julius 
fottball- és aUétikai sportvcnltJl1yt rentle7Jll€lk 
sporh""l'I',enyt a Hajdu éJs Swbolcsvá:rmegyei csen 
paranc"nokságok footJballcsapatainak mérkőzésen~ 
1112g, mcly után kön,tk'ezik: cseudőrj.árőrük tá-vol 
gyorms~ verS{',lly~, wvolugrás, sulytlohás, 100 II 

res síkfutás, gcrf'lyvetés, 400 méteres sik futás, nw 
ugrás, diszkoszvetés, 100--100 méteres svéd atlétaf 
";'S 5000 méteres távfutás. A sportV1e.rsenyi. SóstógJ
fiirdőn lállcmulaüág követi. 

MegSzülltctett relldőrkallHányságok. A m. 
belügyminiszter a C:7)Clldömölk, SzentgottJrárd, I 
bóvá.,· é~ Dunaröluvár közd~gekben működött ál 
rendőr;;{>gi ka.pi tán yságoka t meg~üntett<,. Ezen 
ségekhen a közbiztonsági szolgálatot a csendőrség 
átvette. 

Megiámadott csendőr. Zichó HermalliJ1 Csel 
jueius hó 9-én Haj,llláskéren a kawruü táborban k 
ügyeleti szolgálatbau léte alkalmával Gazsi Ferenc 
vezetőt a kapun - melyen át ,a bejárás tiltva I\'O 

llem akarta beengedni. Az őrvezető a csendór fi~ 
lIIeztetését nem vette figyelembe, sőt fegyelmetlenk. 
hzdett, amiért őt Zichó csendőr rendreutasÍtot!a, . 
az őrvezető 6zuronvát kirántotta és azzal Zicho cs 
őrt jobb lapockájáu megszúrta. Gazs,i F,crenc, ŐJ"Vel 
a hajmáskéri örs elfogta. és a honvoo allomaspaI'<l 
nokságllak átadta. 
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Dicséret. A ~zonJbathdyi csenoőrkerület parancs
noka Lilltoy László száZ<1oost azért, mert miut kerületi 
foga.]11lazótiszt és ügyészi tiszt kiítelmeit hármil éven át 
II lÍudell ko]' kiváló kötelességtudáss..-tl, lankadn'tlan 
szorga]mlllllal é,", kiyáló eredménnyel tp!j,'sítt>tte, nyil
YÚnOS<111 Inegoicsérte. 

Előléptek: Főtijrzsőr/i1csfcrré: Dezdák Fer€l1c szé
kesfe.hén-ári; Zadravecz Pál, Egri Imre szomhatltely'i; 
Szilá/,,'Ti Istvún. Sztankó István, Pap Lajos II. pécsi; 
Tóth I"h'ún, 'l'óth ~látyús, Yalaschek János, Kapc~úr 

.J á nos és S7kP Billín t III isko Ici keríilethe li tiírzsőrnH's
(('r('k törzs(Jrmcstcrré: Szivós Józse{ pécsi és Szőc s 
Kálmún llliskolci kerülethdi őrllles1erek; (Jr1/lcstcrré: 
Lörlncz Péterszé'kesfehérvári, Kiss Zsigmond, Nagy 
KáhuÚIl, Bita Ferenc, Stricz .JÓzsef szomhathelyi, Se
hestyén Lúszló. Pa/(ács púl pécsi; 'l'óth Sándor. Tamás 
htván és Strek Istvúl1 miskolci kerület.bdi c8endöriík. 

Házasságot kötöttek: Páncz Istyán 3. oszt. tiszt
helyettes Terguli~za Múriúwll Kbzomboroll mUJllS 
14-~n; Gál Dmuokos 2. o,~zt. tiszthelyeMe", Juhos Vilmú
val Polgárdin május 20-án; Na~'T Sándor 2. oszt. tiszt
helyeI1.>s Szabó Jul'iannával Püspökladányhcan május 
31-';n; ,Józsa Sándor 3. oszt. thizthelyet~es Bakura Mar
gittal GulácWIl mitjus 24-én. 

Elhaltak. .Teneti Árpúd ny. alezredes .;iunius 18-án 
Bu da v€sJell; Aklúll I111re 2. oszt. üszthelyeHcs április 
4-én HódIllezőyásárhelyt; Szabó Gyula III. csendőr 
április 5-én Budapeli,ten; Bóka Pid próbacsendör úpri
lis l,l-én Budapesten. _ ... -

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 
L. l?~ tiszthelyettes. Pécs. A csendőrség tagjai áttal ön

k~nt beflzet.ett hozzájárnlúsok fe·jbbena Csendőrségi La~}Ü
kat lninden paralw8Uo-kság, .ks.k.ola, gazdasúgi hivatal} stb. 
ingyen megka.pja. H.a vala'ki a Cselldíírségi Lallo'kat lílJ Ul'aga 
r';széro külön meg akarja rende!Jti. úgy arra előfize'tJhcJt, "1' 

e,,,then hozzájúrnl,á~t természetesen Helll fizet. A CsendőrE'égi 
Lapok előflzetési ára jelenleg egy éne 144.IHiO, félévre í2.1I111l. 
nl'gyedévre 36.000 korollll. Az e,lőflwté;si díjat u CsendörsbgJ 
Lapok kiadólhivalulállak (1., Ors7..ágház-utca 30.) kelllK.j);iil
den i. A küldött hélyeget la,punk javára bevéti'leztük. 

Sz. A. csendőr _'\.z ujrafdvétel a m.ár jog·erös iilé<lC't 
Vé.gl·I'hajtá,<át nmu g:1tolja, tehá.t halasztó hatállyal n{'lll ,bir; 
ha azonban ,az ujra/dvélel. már engedélyezte,tett, a hüntetés 
yégTeha,HáslÍnak felfüggesztésH kél'hf'ti. A ikér"{'l1yt II ík<erii
Icti parallcslloksághol .k,']] im tézni. 

K. csenditr. SOpr()ll. ErdélyJjil a szahlldságot a Bel:iigy- . 
millisztor urtól (VI. c. oszt.ál)') kell kéri!lllwzni. A kérvény
b"ll jelent"lIi ·kell, hogy Jlo:gári ruháv.al renodkpzik. 'Mag'ya'l' 
ntl .. ,·"],,,,t esukis l11ag-Y'lr állampolgúr, ill('tve (\"ak az 'kaiphat. 
aki optáJúsüt HJ22 jnlius :!:6~áig bp-jele-ntf'ttp. On nek 'HIJlll[lJt,id(:<

jén okwtkniil olllal nia kPl,lett, ml'rt 'kiiliilllbl'!1 192'2 julL11s 
26-n l1tÚll a ('~(>lldőr~(~::rnól llnír llf'tIl ;,;zolg'ciltJatott- \'OlllH. Az 
nt.I .. \'(·I"t a fií,zolgi1h'l'Ó ntján ,1Z at.í,,!}únti,! ,kell kérE'blJezni. 

Y. 19!4 d,·eellllH'r. Ha ön a es,'ndiir&éghpz valú h"lép~&o 
i'Hitt. a katouHsúgnúl legaláhb hár(}!ll évig szolgált, .rukkor II 

cSI'ndörs"gn{o] nE'111 hnt, hp.lli'Jll e.",k három ;'''1'" kenet!. ma
gát k'itf'leznie, kötclpzőjp khá! 1~24 deC0lllhpl' l-én jár li!'. A 
honyéd~t'Jg'h(>z - II f'BPndűrst'gnél ynlú leszerelf>s llbín - ff.) J
veszik. ha II ü·ltI\tl'lekn,·k meg>f'l-l,,·h, do csa·k mint r('oll(U"ko
zalliélküli 1I0II,'(OIlI'!; lil,tlIl,··ny.·it aZIJll'hall "ddigi l'im·lil'oko
zab után kapja. A krrvényt az ali"pÚl1ihoz kell 'kiiklt-lIi, aki 
nz·t ilkt,'ke., hl'.]yr" tnváhhítja. Xiis volf a a,kadályt nem k~
prz.. d{~ 'kt·ll{j suínlll j{':,~~:tfk('Zü (1S{lU~n e}.:.;ösorban a nüt]i'Il 
egYfollí>,kl'L vp~zik fpl. 

CsikI. SzolgáInt iiigy. 
Xy. J. törzstJt'Uleste.'. Xi)", ('",'r'nd')r n~.Ft ugyanazon öl\Siin, 

"hol férjn .zolgúl. l}l'sfőúíllG gYilllfl"t felfogad ni n"'Tll &znIJy",l. 
A7~ hog;\' il ".;endiír Il (-j"'-! ~t;y 1ll1Í"ik örs r"lfogadjn, kiff-jP
zettc'n lflf'gtil:tva lIinhif-lIl ug'~'atl, n nlagunk l'PS7.k1'ől azonban 
('z\ ;;'-!Il tartjnk helyesllC'k. 

Debre{·1.('It. A ];~rdczI'! t íig~·b(·ll HZ 1921. éd március hó 
7-én lkelt 1fi2R!I/Vr. c. számG. Iwlügyminiszt.eri rend"let i'lltkz
kNlik. 

R S. fiitör7~ljrIl1ester. Ha (jn. millt f6ti)rz.o;ől·llIe" ü,,· ,ll. 
ün;üt húrolll 'll HllI!fll ho."~zahh _ lf.lpig önúl1óan vezeti, akkol" 
tPl"Illé ... zetF:=oi. ho~y cs"uk az ö-rspanrne,snok h"'Záln.ára .p,1{jil't 
szc!:.níJuti (,nit J~Pl1 Ít'Ijf'8:ítenie; -il járőröket ellt'JliJrizlli pe~ 
díg l}l(--nlt"C<sa-k joga. cln ki)tel{"-l':Ó~ége is. 

1'. S. tlszth{'/~·{·tles, i\Iátészalka. Olyaa J"'nde']kez{'''r.:r~ 
anlt'ly II rokkant eg-yéneket a község-i l;"'üzlIl!Juka ulúl !lJcutt>
"il,>tle yolna, nem tudnnk. X,'zelünk 8zl'rillt ('rre nilles is 
szi>kség, mert il kÖZSt'gi előJjúróságnaJt jogában áll '1Zokat. a 
,okkaIltakat, akik llIunkaképt"lp]!('!;, a közlI!l",ka alúl f"i!"ell
tplli. 1\ fplnlí'ntt'·s ily (~Sí't1H~n L'i azonban (',-;ar&: -az i.1](,tö s'Zp
Hll~lyérH sí:.d. cl(. lH'lll ml'H1l'~ltí ti, j,úrnllÍYl't L~. A fpITllt':it;'~t 
kérni ke']l, ha a kiiz"ég előljúrósága azt elutasítja. meg lehet 
}'e}l(-blH'7J11 i. 

7',uga Sándol' ~. oszt. tiszthelyettes. B,kiildi}tt kiiú,'mhlYC> 
ügyf.lx"'l1 kfrjiik. hogy k(tzcLf'hlJi eínlét tUllas~a. ~ 

;\1. n. t.endőr, Szokolya. Ua fL kiizgazdál·kodáf>t e.sak k"t
tPll tartják fíl.nn t~S auyagilfl,g tényh\g olyan rosszu,l állanPJk, 
mint frja. akkor 11 kcrii).['(i par'.IIc;;nokságMl segk1Y ,kiula
I,,,át kprl!etik. KalllatllH'ntes kök~ünt ~- igen kiyétples és llI'+ 
tállylást "'rdl'mW e,w(]J('Il -- a nl. kir. Belügyminiszter lll' 

C'ngNlélyc·z, azt t,"hi,( onnun k"ll k"I"plnJ(·7.illi, a k iér,,111111't 
:t'zonhan lt:lg'yOll nlnposan III Pg' kpll indok{)ll1i. 

--c.+.~ 

Olvasóink szíves figyelmébe! 
A Csendőrségi Lapok egy<,lőre havonta kéhlZer, l-én és 

15-éll jelenik meg. Célja: a <,sC'ndőrségi sw.kismeretek és szak

irodalom ri'jle.sztése. A lap r,~szél)(l sront cikkek l€ihetne,k srwik

tallulmányok, édekezések és iS!l11erli't;'sek a csendőrség szer
Y('wtét, ki",épzéS{~t vagy máR, a c8<'ndőrségi swllgál.at fejlesz
tését érintő kérdé8e'kröl, towíbbá tanu:ságoB nyomozágűk 

szakszerü leirúsui. v{>giil a csendőrséget vagy annak egyes 
tagjait érintő oly.an eseményekről szóQó tudósítások, .amelyek 

II csendőrség ki5n'lhen általános ;'rdeklödésre smmíbhallllaik. 

Verseket 11"111 kövhjllk; e.gyéb szépirodalmi kiizle.ményeket 
csak kiviJtelesén, a rendelkezésre ,mó helyhez képest és csak 
úgy kijzliink, ha túrgYllkat a ('Rendőrségi él<,tlJől merftik. 

A lapball való közléST€' szánt nlinden közlemény't kérji.k olvas
hatóan (lehetőleg irógéppel) fé1hasábosHn és II pa.pifl!apnak 

csak az egyik oldalára írni. Cikket nem csalk a csendőrség 

tagjaitól, llanmn Mrkitöl is i'lfogadllnk. Névt"lenü1 bekü'ldött 
dkket nem közölhetünk; dl' Ji s7,erző t{'tszésére bizzuk a2O!, 
hogy ci.kke lIevi' ala.!.t vagy allél,küJ jelenjen-e meg. Az ,,!foga

dott cikki'ket terji'delmií'k és értékük szerin!. honoJ·áljnk. A 
díjazás elfog.adWiával a pilkk a lap t111ajd!>náha megy át, az 

t",hát másl101 csak a szerkesztőbeleegyeawvel kiiziilhető. A 
í;zerkesztői üz{'netek rovatában a sZerk~13:l)tőség mindenkine.k 
l'ende];kC'zésr1' idl, di) a szolgálattal k apesola tos és névtelen 
lev"li,krc nem válaszol; kézir~ttot vi,sza nem a l, leY~lbl'll 

pedig csak igen ,kivételes oly csetekl,,'!! vM "szol, midőn a 
,-álasz - kén:-esség~n.p] fogva -, nyilvánosan Illeg l1pnl 

atlható. Kérjük tehát olvaSÓinkat, hogy leveleikhez Wlye

gpl ne md:,sckeljcnek. Előfiw'.,s"t - az mlminis7.lráeiós ki.adások 

",ökkpntése végett - csakislf'gal"bh negyed"rre fog.adhatllnk 
PI. Az előfizct{-si dijat beküld?,; alk,llmával a dollár áru árfo

lyama Rurint kérjük kiszámítani. egy dollárt at a.rany.koro

nának számítva. A lap részén> szánt levelezéseket ne a szer

k,'Sztő ney€r('. hllll"m a szerkeszW&>g címp!'e kérjük kiildi'lIi. 
(Blldapest, I. Iker. Vár, Orsú,g-ház-lltca 30.) A cSE'ndőrség tag

jainak rövid, - lC'gfi!ljt>bh 4 sornyi terji'de.lrrnü - l"velez"R
f;zerü közlt>ményeit dijtalal1111 köziiljiik;kel'eski'delJJli hirdeté

sC'kelt fi ,Iap Tészére a "Palladis" r.-t. (Blllapest. V. ker. HOll
...'-tl-utea 10. S MITll ,) Vf'SZ fel díjsZtlbús szerint. 

A &zi'rkesztks€rt és kiadúsért felelős: 

PINCZÉS ZOLTÁN 8zÍlYHlos. 

PaI1n" r~sz\'.':';nytúrsflR;'l/:~ nyomrlája n'Jfl:1J)\'st, V" Honvéd-ll. lH. 
(Tplefon: :J-G7, ;1--01.) 

Felelíj~ Ye1.etö: Tiríllg,:l' Kltroly műsza.ki ignzgaU,. 

J; 
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tSENDÖRSÉGI LAPOK 
SZERKESZTI PINCZtS ZOLTÁN SZÁZADOS 

ELőFIZETÉSI ÁRA I Egész évr~ 8 K. Fél
'ne" IC, Negyedévre 2 Karanyértékben 

Megjelenik 
havonta kétszer 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 
Budapest. L. Onzágház..utca 30. .. 

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

Az uj esendörségí Szolgálati Utasítás 
',. Jelentettük már, hogy az új csendőrségi Szol
gálati Utasítás könyvalakban megjelent és hogy am 
a m . . kir. Belügyminiszter véleményenés végett a 
kerületi pa.rooCSlIlokságokna:k ki fogja adni. 
. Miután: az utasítás csak korlátolt példányszám
ban jelent meg és így azt nem fogja valamennyi 
pa'rancsnokság megkapni, annak egyes főbb olyan 
rendelkezéseit, amelyek a jelenlegi utasítás rendel
k€'liéseitől eltérnek lés a esendőrs,égi swlgálatban 
újítást jelent.enek, alább ismertetjük. 

. A tervezet egyik rendelke?!ése szerint a csendőr7 
~g min. den tagjámak jogában áll acsendőroogi szol
gáú.atot érintő bármely kérdésben felsőbb rendelke
rusnélkül is bármikor javaslatot tenni. Felhívjuk 

. olvasóinkat, hogy ha a csendőrségi szolgálattal 
kapcsolatos bármilyen t&::mészetü rende1kez.ésnek 
az új utasításba való felvételét szükségesnek gbn
dolnák, ana vonatkozó javaslataikat közvetlenül a 
DL kir. csendőroog állandó tanulmányi bizottságá
~ak (Budapest, Böswrményi-út 21. sz.ám) terjesz
szék he. Minden javasl8Jtot természetesen alaposan 
meg kell indokol ni, hogy a bizottságnak módjában 
álljon alUlak okát és célját is megvizsgálni. 

A tervezet általánosságban nagyobb terje
delmü a jelenlegi ntasításnál. A szervezeti utasítás 
nélkül - mely atervezethől kihagyatott - 292 ol
dalra terjed; 10 fejezetre és 94 §-ra tagozódik. 

Az első fejezet a csendőrségre vonatkozó elvi 
határozványokat, nevezetesen a csendőrség felada
tát, működési területét, s7..o1gálati t€€ndőit, a csend
őrség egyes paranesnokságaillak egymáshoz, ide
ge<n p aran csnokságokhoz, valamint a polgári ható
ságokhoz való viszonyát és végül a csendőrség 
s"iolgálatának tagozódásilt tmtalmazz<l. 

A esendőrs€g működési teriiletét a tervezet úgy 
szab.:1Jyozza, mint. az jelenleg is szabályozva van, 
azzal a különhséggel, hogy am. kir. helüg~"minisz
fuIi felhatalmazza arra, hog;.' a törvényhatósági 
joggal biró és rendezett tanáesn városok küIterii
letét a csendőrség állandó működési körébe bevon
hassa. A közbiztonsági szolgálat ellátására csak a 
csapatállorrnányn rango.<;ztályba nem sorolt havi
díjasok, altisztek és csendőrök hivatottak. tiszfek
nek a kozbiztons.:'Íigi szolgálatban cwlekvőleg részt
venniök nem szabad. 

A csendőrség rendes szolgálati teendőit a ter
veZ€t körülbelül a jelenlegi utasítás 27. §-ában fog
laltak szerint sorolja fel, de egyenkint felsorolja 
azokat a szolgálatokat is, amelyekre a csendőrséget 
igénybe venni nem szabad. 

A CS€'lldőrs€g szolgálatát a tervezet államren
dészeti, közrendészeti, igaz&1gügyi :rendészeti és 
karh~talmi w;olgálatra osztja fel. Az államrendé
szeti szolgálat körébe tmioznak azok a szolgálatok, 
amelyelrnek célja az állam é.a társadalom egészé
nek és berendez.és€nek állandó megfigyelése éH meg
olta,1m<'lzása (egyesületek, csoportosulások, gyüleke
zeu,k ellenőrz.ése, belső és külső idege:n1'endészet, 
ki- és bevándorlás: ellenőrzése, sajtórendészet stb.). 
A közrendészeti szolgálat körébe az egyes emberek 
személy- és vagyonbizrt:onságá:nak megÓvását, vala
mint az elemi csapások elhárítását, illetve az azok 
által okozott károk lehető csökkentését célzó teen
dők tartúZlÍlak; az igazs:ág1ügyi rendészet a nyomozó 
szolgálatot és végiiiI a karhatalmi szolgálat a csend
őrség anyagi erejének hatóságok résWre való ren
delkezésre bocsátását foglalja ma~ában. 

Szolgálatkezelés szempontjáboI a csendőrség 
szolgálata - úgy, mint eddig - rendes, felszólított 
és ellenőrző srolgálatra tagozódik. Uj a "különleges 
szolgálat" fogalma, amely alatt a tervezet a pol
gári ruhában teljesített megfigyelő és nyomozó 
szolgálatot édi. 

A második fejezet a csendőr swnélYE'3 maga
tartására vQIlatkozó határozvánvokat iiIeli fel. A 
esendőrrel smmhentámasztúH erkiilesi követelmé
nveket - egyenkint felsorolv~l .. - különös nyoma
tékkal hangsulyozza. Különös s.zigorral tiltja a 
tervezet llÚndel1nemű ajálldékl1il1r vagy ingyen el 
látásmlk bármil ven burkol~ formában v::lló elfoga
dását· ily term&szetii visszaélés még akkor is fe
gYel~i úton való eltávoHt.ást vonhat maga ut/lll, ha 
a; a büntetőbirósági üldözést e elegendő alapot 
n€iITI is ad. 

Fokozott mértékbE'l1 követeli a tervezet azt, 
hogy a csendőrség nlinden tagja önképzésfvel a 
lehető legintenzívebben foglalkozzon, Ulmi a ye~e 
szemhen táma:sztott erkölcsi tulajdonságokon k;vul 
igm széleskörü elméleti éi') gyakorlati képzetts~gre 
is szükst'o.ge van annak a cS€ndőrrrek,. ab n~at a 
csendőrségi szolgálatra képes..'ié aka:IJa tenn!. , 

Részletesen felsorolja a tervezet azokat a ha~(}-. 
sáo-okat pa.rancsnohágokat é.<; sZ€mél)Teket, aklk
nél ill~tve anwlYelrnél a esendő!' szolgálathan é..'l 
szo'lgálaton kivi.iÍ jelentkezni köteles. Azokllá} a,z 
egyéneknél, akikre a Szolgálati Szabályzat I. resz,~
nek határozvánvai érvénnyel nem birnak, a csendor 

jelentem" va~'ielentkézem" szavakkal jelentke
~ik hemutatk;Zás~k alaImával a rangosztályba, neID , 


