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CSENDŐRSÉGI LAPOK 

1924 julius 15 

Ságos, I~s:omo~s s?rán való kideríwséért ét; a tettesek 
elfogusaert okuu tIiag megdicsérte. IL AlUsztek (örmesfertől felfelé) szolgálaton kivül nik

kelezett gyalogtiszt! kardot viselhetnek. (1921 jnn.us 28-á Előléptek: . !,őtörzsőrmesterré: Győr:fl'y Gábor Be
noo..ek JC-1'('[l11 as, Ho'rváth Sándor IV. és K~ ',. 
Gyorgy OUdU1JC"Sii kerületbeJi törzsőrmest~rek; 6r:l~~ 
terré Pap Karoly budapesti kerületbeli csendőr. 

Házasságot, kötöttek: Benedek Andor gazdá szati 
6~zados Osvath Magda úrhölggyel május 28-árl 
Blhark-erE'~'lztese.n; Mészáro., ödön főhadnagy Székel T 

Katalin. ú rh öl./rgyE' l julius 5--én Budape8ten; Vas F:
reIlC ,,~lskolczl k~riiletbeli 3. oszt. thts. ö:w. Füzessy 

kelt 19043!eln • B h ' . n , ·.h Z. om. mlll. r end. 20, pont utolsó bekezdés.) 

. Karanes nu. A esendőrök fehér celluloid csillagot a7. 
al~lBztek sajtolt és fehére lakkozott horganslemezból ké~ ... ült 
cs~~agot, a rangosztályba nem soroJi havidljll80k psdig 
ezust -lemezzel borított (sajt~lt) csillagot viselnek. (19043/eln. 
5. 1921. sz. H. M, rend. 3. pont utolsó bek,) 

Dezsone sz. Koyacs P . Annáva1/ 'április 7--é G"-.... C II you 
gyOSQn; seresznyés PálbudaJreSti kerilletbeli 2. oszt. 

. J. H. Addig, ·amig elóléptetése ál!()mányparancsban ki
~rdeh'~ nincsen, a mag!l.6abb rendfokozati jelVénYeket nem 
"_lJ!clhefl annál kevésbM, mintán a71 előírt szolgálati idő be
tult.érse az előléptetésre egymagában jogcímet nem ali h 
arra. küJömben nem alkalmas vagy érdem€S. Magasabb' H1e~ 
tHemek fOlyósítáSát kérje örskihalJgatáson. 

this. Vrabely Rowiával julius 7--én Budapesten. 

. .Elhalt: Nagy György szegedi keriiIetbeli csendőr 
Jumus lO-én Srogváron. 

Vitéz R J. esen dőr. FolyamodjéJr szolgálati uton kivé. 
teles cngedélYé"rt a m. kir. belügymin.iszter úrhoz (VI -...+ . ..-

SZERKESZTŐI OZENETEK 
B. 1: A ·Ludovika LAkadémiára w,ló!felv~teJ:i kérelmeket 

j~lus lU-lg k~ll ·beterje/lzl>eni. A részletftl :feltételeket Q Imdo. 
VIka ~adénlla láiltal 'kiadott tájékoz!la:t6 tal'tallmaz mel
lleke!gy pél?án.yát cimére megküldötttiJr. 2. FOl'duljo~ SlZem~. 
Jy~~ az ahsPHlni ·hivatal ill!etékes osztályához, ott megadj ' k 
II 8"Zn-](ség~ · >felvilágosítást. a 

. ó~élpest megye. 'Polgári állás elnyerése IJéljából gyakorl'ati 
pr. zol1rál.at ~ljáb61 való sza·bcadS'ágolását <aik akkor kér
heh,. iha 8.~ IJl'eték'es po~ári Jta'tóBá.g próbaszolgá.llatra .felveite, 
Ha l~YJOgOS'llltaágának megiá!lrlÜJpftását már kérte skk 
pOlgán álláB , elnyerése iránti kéreImét oelJőterlesitJheti a.kk~~ 
~~ ~a igazolVányát még nem kapta meg. lA caoodőrs nél cl. 
.:!\~tt ik~zo~gálati éveket állami polgári 'á1IásOkban~nden 

on ro em lIlélrlrtil hivatalbÓII b~zámftják. 

IiurzDnnántúll. IA~ Ql'8parancsnoki l(tiszth",lyetteSi) aarj ki. ;!. b;:sa az el<flJáró para.ncsmokok feIa.d·atá't k'épezi ' Orkik 
; JO meg:g-yőződésiik ezeri'nt teTlDés-zetee.en l1l'1lOkat válo t. 
ják kl, akiket a JeguJJkahnasa.b balk:n.ak ta ta. ,k ga 
folYftffiba való bevezény'lés 8zolgálhti idlJh~ k~~' /~ tan
egyenlő minOOiiltaég 'OOetén te é tftl . o ve n nCSlOn, 
gála1:i idővoel biró eMn)"ben réB~~~ ,.b~ a .b0897.B.b~ szol
száma, razanlban a tanfolyam ra -ruaó ~v fl szclgálah ?vek 
nem ad. OiUe nem közö.!ihet(!. Er1Jénylé8re jOg'C;unet 

. 1899. ,Fekete pan taJiIót oerakis az altisztek tehát ő 
terek és enné~ ma'gbS'llbrb rendtolrozat"", 'b'ró' é a~~ rmes-
hetnek. ""'" l eF n= visel-

toc S. P. thts ... Turul madár" cÍmü verse úgy furtal~a ' ~ . t 
kÜl~nibkája 97JeIDP<mtjából g~1JIge. Vel'8eket nem közlüntk md: 

vn en sem volna kÖZ1Öl!hető. ' 

K. O, fhgy. 'A francia fökommlátus IV. ker. Ferenc Jó
zsef· rak~rt 22. szám ara tt; .az olasz lőkonzulát1l8 vm k 
~Z~l1hazY-~roa 4(). szám alatt és a dán-island i konzuMt:: 

B · d er' t Nád.ar·utca 28. szám alatt van. Portngáliának 
u apes en mncsen konzulátusa. 

D M. th ts. Utmeeteri tanlolyamr.a csak Ilklmr moo t h 
k~h~Z01gálatra felveszik. Kisérje fig-yeloonmel a Bn~~t~ 

ozlonyben Vflgy a heIn la.PoJr.ban megjelenő pálYázatokat 
8 megfelelő ür~sdés eseMn k>órvénYét srolgálati 'Úton ad'a 
illi': !" ké~nyt állami UÚ!IK'steri álláSra a keres.kedelemü J i 
mlllJ.Sz,ter urllOz. törvén y.ha t68ági títmesterl állásra ' II~ 
vlÍrmegye aliBpánjáboa kell cfmezni. Megjeg-yezzi1k a~o l e 

r:~~!:'t~~Z:k~dig igen nagy. Akiildött bélye~et la~n: 
Bakonylllrs. Ha Ön a közgazdálkodá.lba való belépése után 

~~ alaktő~ó:_ eg-yszerre vagy részletekben telje6en ,bellie-tte 
.a .. or ·v I""a 08et.én nem a befi~tett alaptőkére han8lll ; 
ktozgazdálkodás azon vagyonának 'IIlag1'elelő hány~dára van 
igénye, amelly:l az Ön kiválása idején rendelkezett. A re-
6zesekne~ :Il :kozg.azdálkodás \'"agyonának II gynrapodásában 
vag-y csok.ken~b~n arányosan kell részc>sedniök. 

Bllial öre. Kávékonzervet gyárt az Első K k éti 
Konzervg-yár. K!'CSkemét; fiigekávét (kávépótlék) D~ ~T?dél 
és Tsa Budapoot, Vig-utca 25. ' te l 

osztály,). . c. _ ... -
Olvas6ink szive •. figyelmébe r 

A O~ndőrségi LapO'k egyelőre havonta kétszer, 1-én és 
~5-én jeloll1~ meg. CéiIja: .a csendőrségi sz.a:kitmleretek és szak. 
lT(xlalom téjleszMae. A lap l'észére szánt ol.k.kek lehetnek. S'Lak. 
ta.:nnlniánYo'k, érlekezések és ismertetések II csendŐrség szér . 
vezetét, .kiJré'Pzéfléjt vagy m:ás, a coonuőrségi 8ZOlrg.ál&t fejlesz. 
té9ét éxmtö ·kél'déaekről · továbbá ·tra .. 1_'_ . 

. ..' n~vs nyoanouísok 
szakszerű lelrá.stll, V'égül II csendő,Tafé,get vagy annak egyes 
tagjait édnM oiIy.arn 6Seményekrő~ 8Z~Ó .... ;I<~~. k l k 

.. - .......... 1""80 , ame ye 
a caendőr&ég Koro/ben általá'n-os érOOklődésre l12lá.mLtlwltna3r 
Verseket nem kömun.k; egyéb' Szépirodalmi .közleménYeke; 
~a.k ~~~:telesen, a rend61kezésM álJó helY'hez Mpe/lt és csak 
ugy kOzlnnk, ha tárgynkat il csendőrségi 6~tből merítik 
A lapban való közlésre szán.t minden tközleményt kérjiilk olvás: 
hatóan (Iohetlilleg irógéppel) tfélJilraeáboean és a rpapll'llapl1llk 
csak az egyik old.a1ára írni. Cikket :ooo! csak a caendőrsé 
~,g:Ja1tóI, hanem b>árkitől iB eHogad1lIlk. Névteleniii be'kürld-: 
C'tiet nem köWlhetünk; dc a szerző . tetszéséMbizzu.k a:t, 
hogy cikke neve alllltt vagy allélJkül ja1enjen-'O m"'" A ,,;,~ 
d t kik ve. Z ~ .. v"a· 

O t cl . eket terj'ooeImiik és értéíkük szerint honoráljuJr. A 
díjazás elfo,ga.d,ásá'WlI a 01" 11 lap tulajdonwoo megy át, az 
tehá:t Inátrhol csak a s:oorkesztő ,beleegyezé8ével küzölh tő A 
szerkesztői üzenetek rovatá;ban a szerkent&ég minde:X~ek 
rendeJlkezésre áll, de a szolgálattal kalJC6Qlatoa éa lIlévtecJen 
levelekro nem válaszol' kézira tot ""'Q~n _A I 

. •• -.oa nem "'-', eV'él'ben 
pedig csa,k Izen rkivételes oly ~etekben vá.lasrot, midőn II 

,álasz - . k~~j'~nél fogva - nyl1vánOEf/l,n meg nem 
adható. KaTJűk tehát olvasóinkat, hogy levellYlJrhez bélye
/r~t ne mellJ>E';keljenek. Előfiz61ést - az adminisztráCiós kiradásoJr. 
cso1rkentése végett - csakis l~lá'bb n&gyooévré fog.a:dhatunk 

el.. :Az el~ze~i díjat beküJdés a~kalmávlI!l az aranykoron'a 
ml~deni:orl hIvatalOs szorZÓSU\ma alapján kérjük kiS7.ámí. 
tam, 'A lap részére szánt ,levelezéseket ne ~ 
k ~ szer· 
esztő neVé-~, Mnem a szerkesztőség ci1lN\re kérjük 'küldeni. 

~B,nda~~. ,I. 'ker, Vár, Országház·utca 30.) A csendőrség tag_ 
Ja1D~k ~OVJd, - legfeljebb 4 sornyl terjed&!mü _ levelezés
szeru l!özleanényeit dijtalanul közöljük; 'kereskedelmi hitrdeté
seket a lap I'\lszéroe a "PaUadls" rA. (Bulapest, V. ker. Hon
véd-utca 10. szám.) vesz fel díjszabáS 8Zerint. 

A szerkesztésért és lciadásért felelős: 

PINCZf:S ZOLTAN s7llÍzados. 

Pallns részv~nytársllRág nyomdája B~daplls t . V" HODv~d.u. 10. 

(Telefon: 5-j)7, 5-j)S.) 

Felelü. vezető : Tiriuli'cr Kóroly milBzalri igazgató, 

XIV. évfolyam. Budape.t, 1924 auguutua 1. 4 •• zám. 

CSENDŐRSÉGI LAPOK 
SZERKESZTI PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS 

ELŐFIZETÉSI ÁRA I Egész évre 8 Kt Fél. 
.~ " IC, Nepedén;e 2 K . aranyértékbeD 

lIegjeleDik 
haVODta kétszer 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 
Budapest, L, Ornágbáz-utca 30. 

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

Amen. 

'"=========== 
<Az uj csendőrségi Szolgálati Utasitás 

(Foiytat.is.) 

.: . A lóháton teljesítet.t szolgálatra vonatkozó ha
:;tározványok a jelenleg is érvényben levő Külőnle
:.ges llatál'ozy-ányokkal megegyeznek, azzal az el
. tér,és5el, hogy lakatlan terlileteknek vagy útvona
laknak ügetésben való portyázása i" meg vau -en-

gedv::~_~", t'l . , . (j '1' .c::;j:.A ~or ugye en, milli nrHl'on n.apl szo ga-
; lati órát teljesít. Ehhez swmítandó még napi' két 
. ' nlÍ oktatáson való résztv~tel, ami szintén szolgálati 

órának 8záullít. Az örsparanesnok által teljesítendő 
:~Qlgálati óra8Zám az örs tknylege8 létszáma sw
rin . különböző. 6-11 főnyi létszámmal biró örsö
.könáZ örsparancsnok rral),i 4 órát, 12-25 főnri 
l·tsz{lIDmellett pedig napi 3 órát teljesít. 12 főnél 
J • ~obh örsökön azörsparanesnok-helyeties is 
. k 'napi5 szolgálati órát teljesít. 
. <>'Hét főrrél nagyobb nőtlen létszámmal biró ol~' 
li ökön, amelyeken az élelmiswr hE'szerzése külö
ii -o ~ehéz~ekbe ütközik, a vármeg)'ei parancsnok-

• ', a . ~azdálkodásvezetőnl'k megengedheti , hog~' 
n pL50rát teljesítsen. IG főnkl nag~'obh ténylegk's 
l o~ o ~mal bíró örsökön szükség l's€tén a v;'ír

.. ei parancsnokság engedélyével egy irod-ave
:alkalmazható, akinek a vármegyei cs-endől1)a
. okság belátása szerint óraked\'e~mél1yt e11-

' lyezhet, esetleg a külszolgálat alól eg~.szen fel 
m~.ntheti. Ebben a boo~zt.ásban azonban ugyanazt 
. . dőrt ha,t hónapnál hosszabb ideig nem szabad 

tagyni. . 
,% Igálati óraként minden külszolgálat és 

'), ·.r~ belszolgálat (pl. fogolyőrws) valami nt 
l.1.a . . ··után· az abban eltöltött. egész időt, különle
. (l>ÓJ~ri ruhában teljesített.) szolgálat ~ szi
búkészult.ség tJtánaz ahhan eWiltött idő felét, 

' uleH ésVál'm:(>~'ei esendőrparanesnokság szék
h I: ' njtovábbá 15 főn~' i vagy ennél nagyobh té.lI~·' 
1 ,létszámmal bíró örsökön minden 24 órai napos 
(~djg1 'Ügyeleti) szolgálat után fi óra, nem kőz;hiz
t .nMgi jeUegü g~lgálatok (kihallgatá~, felvétele
l' . b.után p('(hg minden 24 órára annyi óra szá
mítha iJ tel, ahány az illető ('sendőr rJs7.Rl'E' eg~; 
nn ra .eloírva vau 

. ihen;)kétfél~ van: kis- és nagypihelJő. Az 
ItihhI10perctől 3 óráig az ut.óbhi 3::'G órái'" tE'r-.l. ,:- . ..:., ,: - L ~ ~ 

jed. A kispihenő hel~'ét és idejét a járől'yezetéí 
határozza meg, a nagypihenőt az örsparane::moK 
írj~ elő. !tu~zonkét órától l~áron;t ór~~,'pihen?t "tq!'
tam ném SZc1rl)3d~lmt'"1:levoi:iuR JaroroK 
tagjai - ha a szolgálat 0rdek.e megengedi - a fog
lalkozús, ~lletve újabh 'k<ivewnylés alól lehetőleg 
úg~' lllE'ntendők fel, hogy (j óráig terjedt szolgálat 
után:! óra, 6-IG óráig terjedt szolgálat után 4 óra, 
] G-24.óráig terjedt szolgálat után () óra és 24 órán 
túl t€rjedt szolgálat után 8 óra ti sztogatásra é~ 
pihené!':!l'E' l'endelktzésiikre álljo1l. 

Ellenőrzésre elsősol'lk1n az örspa.rancsnok hi 
vatott, 12 főnél nagyobh tényleg'E'.s lét.sz.<"Í.mmal bírú 
örsökön azonban az ellenőrzést az örsparanCSl1iok 
és hel~,ettese közösen is teljesíthetik. Az, hogya,%; 
örsp:l.l'ancsnoknak havonta hány éllenőrZrést kell 
tcljE'sítenie, előhva nincsen, csupán általános tájé
kozás végett van megemlítve, hogy 9 főnyi tény
leges Iétszármig havonta legalább 4, 12-15 főnyi 
lét.számig legalább 6 és., Jö..,főnyi -msíJiffióll're1lif 
legahí bb 8 külell e,nőrZíés teljesítendő, melynek felü 
lehetőleg nappali éS' fele éjjeli ellenőroos legyen. 

Minden esendőrsérgi feljebbvaló és előljáró jo
gosult bármely csendőr járőL't, amellyel talá lkozik, 
az őrjárati lap ala.pján bárhol és bármikor ellen
őrizni. 

Az ellenőrzés meg,könnyít.é.-.e végett. az őrspa
l'ancf:'l1ok a járől'vezetőknek elrendelheti, hog~' kij z
~égek vagy tereptárgyak leport.yázása alkalmával 
nevüket, a járőr számát és nevét, valamint meg'
jelf'l1ésük idf'jét f'gyes előre meg;beszélt hel~'eken 
levő a'lkalmas tárgyarkra (kő, lehántott fa stb.) jl'
gyez7..ék fel. AI feljegywsek alkalmas helyen f'1 -
dugott jegyzékkiÖnyvecskékbe is eszköwlheWk. 

Az ellenőr~.s megtörténtét az ellenőrz.ő az őr
já rat.i lapon mindjárt az ellenőrzé& alka.\mával iga
zollii tartozik. Ha ez bármi ok mia.tt (sötét, eső sth) 
nem ,'olt lehetséges, Ú~· az ellenőrző a járőrvezp
tŐlJék rend~1i el, hogy az ellenőrzés megtörténtl'·t 
nz őrjárati lapra feljep,'ezze ; eZE'n bej.e~rzést azon
ban az elle'nőr;új a járőr bevonulása után szint{;n 
aláíl'l1i tartozik. 

Az őr,<;parancsnoknak, illetve távollétk hen aL 
örsparallesnO'k-hel~-ettesnek meg van engedve, hog\" 
- ha a szoLgálat hátránya n~lkül lehetséges - az 
ot,thon maradt legén~'ség ellenőrzése végett. az (.!í;. 
Írt időn él hamarabh is bármikor henlThl1ljon . 

Az ötödik fejezet a csendőr jogait és az azo!-: 
mikénti ~'akorlására vonatkozó rendelkezésekf·t 
tartalmazza. 

A e,sendől' jogai: 1. igazoltatás, 2. figyelmez1p, 
té;,., :3. kikérdezés, 4. feljelentés, 5. előYezet~s, 6. el
fogás, 7. házkutatá,s és személymotozás, 8. tárgyak 
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őrizetbe vétele, 9. Jllegbilin<:seh",~, 10. kényszerítő 
e;;zközök alkalmazá"a és ll. fegyverhasZllá1at. 

A (~'l1(lőr nlinden szolgálati működését a swl
gaIatilag való fellépésnek kell megelőznie. Szolgá
lati fel1épé:,;ek alkalmával a c~endőr fegyverét 
,,:óulylw" ve~zi, míg járőrtársa szintén :;ulyba vett 
fegyverrel attól azegyéntől, akivel sWllllJeJl a járőr 
feuépett, oldalt áll fel, hogy járőrvezetőjét meg
támadtatá::>a esetén azonllal védeni tudja. "K é;.;z " 
helyzethe csak akkor kelI él cscndőrnek fegyverét 
vennie, ha azt az utasítás kifejezetten előírja, vag? 
ha ,különö:; eIővigyáZ<lÍ látszik szükf-kgeJSllek; ily 
é"etekLen a fegyvernek "ké;,;z" helyzetbe vételével 
egyidejüleg {'gy tölté II Y t i:ó fel kell adni,a feg~'
vprt azonban véletlen eh;ülés ellen a ziÍróesapó 
jobbra fordításával azonnal biztosítani keil. Yeszé
lye;; gonosztevőkkel, továLbá orvvadáswkkal szem
hpn való fellépés alkalmával a fegyver:rl€k "eél"-ua 
vétele is meg van pngpdve. 

A szolgálatilag fellépő csendőrf szolgálati 
égyelll'uhája igazolJa, szolgálati fellépé;';B előtt te
hát magát igazolni nem köteles, a szolgálati tél1Y
kédés lwf{'jezte után awnban előírt igazolványát 
kivánatra előmutatni tartozik. 

A esendőr jogoliult bárkit, akit' személyesell 
1Ie111 ismer, személyazonos8ágának igawlásárn még 
atban az estben is felszólítani, ha az illetőt vala
mely konkrét bűncselekmény gyanuja nem il:' 
Í(·rheli. " 

"A törvény nevében" szavakat a. esendőmek 
CNtk akkor kell használnia, ha fellép(~"ének vagy 
valamely rendelkezésének nagyobb nyomatékot 
nkar adni. 

"Ké.qyszerítő eszköz" aliltt erőszakos kézrátétel 
útjáp való megfogás, eltávolít<is, valaminek eselek
vésére vab"Y v<llaminek ahbanhagyá~ára való kélly~ 
o'zerités értendő. Kémvszerítő eszközöket a esendőr
nek N'ak akkor szabad alkalmawia, ha az f'llenállá;,; 
leküzdésére a feg;'verha.sználat még nem lenne in
.:Iokolt. a bilincs alkalmazása pedig nem lehetségf's. 
Oly ese tekhen , midőn az egy harmadik személy 
életének, testi épségének, vagy vag".'"onának azml
llnli megmentése végett szüksége,-, toyábbá vere
kedé,-eknél, IL verekedőkllek miísként nem eszközöl
h(>t(j I:'zétválasztása végett ki vételesell meg van ell
gedye, h(l{,~' a kard markoIata vagy a feg~"v(>r tusa 
ütéf'j'(' vag~" lökÉ'sl'e hm;ználtassÉ'k. 

A szolgálatban álló e"endőr feg;-'wrét mill
clpnki ellen hai"ználni köteles: 

1. Ha valaki a esmd6rt el'uf'zaiwsan megsérti, 
nlg~' iít Uímadáf'sal vesúlyeSt'n fenyegeti; 

2. ha a feg~'verhasználat másnak É'lde, testi 
ép,,-ége \'ag,y vagyona ellell intézett, azt nagy mér\'
bCll veszélyezteW {~ má"ként el nem hárítható jog
é'llplw:-; táJluldás dhárítására szühégp:-;; 

:3. ha PfP' feg;'verzett gonosztev6 yag-~' alnpo:-; 
g~'aIlllval terheli (>gyén il fefP"yerhasználattal fe
nyegető p]őzetes felszólítás daeiíra fegyverét Ip nem 
teszi Yagy v{'<lett helyzetéből Plőjömli vonakodik; 

4. ol:' ellenállás leküzdé."r-re, amely a fegyver
ha,;:znúlattal \'aló f~nyegetés darára a esendől: vala
Jlwl:' fontos és halaszthatatlan f'zolgálati tén~'ke
d['s{>J1pk megakadályozását ('[.Iozza, ha az ellenállás 
másként, mint feKyverha"ználattal 1(> nem győz
Ilf'Hj: 

3. ha \'ahmwly elfogott vagy (·]fogandó V(~zé-

lyc';;; gono;;ztevő menekül, a fegywrha:óználattal fe
nyeg('tő rákiáltá" dacara meg IH:'lll áll és feltartóz
tata:>úra más lllód nitH'sen; , 

{j. ha Ylllamely néptömeg, amel~' nek feloszla
tÚi-;é\ az illetékes hatósagi >,zélllél.'" ált;:d elrélldelte
tett vagy a közbiztonság ht>lyreálIítái-;a vagy ml'g
óvu:-;é\ sZ€mpontjáhól bzuk:-;égt":"llpk lát,-zik, a szét-' 
o.~zlúsra való félhívás, illetve a feg)'verhasználat
tal való fenyegetés dacára fel I;IéUl o:ózlik és a fel
oszlatá;; má;.;k&nt, mint fegyverhai-;znúlat útján nem 
lehetséges: 

I. ha ntlaki különleges viszon."ok köúitt magát 
gyanus;;á te1'zi é" 11 felhívásra kielégítő válasz nél
kűl ebz<llad. 

" A tel'YE'zet ezen fegyverhasznátati jogot igt'11 
l'eszlete;;;en magyarázz<1. 

A tl,'rvezet Y L fejezete a megelőz6 &zolgálatot 
általában és annak egyes teendőit tárgmija. Ide 
tartozik a nyih,úntal'tá..,;ok V('z{,th,', gy,inu~ efP'É'
l;ek é" szokásos bűntette:"ek Ilwgfigyelése, koresmák 
"" gnll111s hélyek 'eIlenőrzé"e ('igúuyok felüg!Telé& 
népgyiíléH'k, vásárok, búe::;,úk ellenŐrzéSt" vadászat 
é,:; lwlá,<-;za,t ellen6rz€s(', a vasút- és hajóügyleti S7x!l
gaIat ;;;tb. Az eZEn szolgálatokrn vonatkozó rendel
kez'é,:-;ek a jt']enleg érvél1ylwn álló l'endc:.Jkezésekkel 
lényegüklx>ll megf>g,,"eznek. 

A y II. fejezet' a ll~'omozó 1'zolgálatot szabá
lyozw. Mindenekelőtt felsorolja a Bíínvádi Per
rendtnrtásnak a e:,:endőrt "érdeklő legfontosabb ren
delkezéseit, meghatározza a biínügYI nyomozás fo
galmÍlt éf; eélját és eg"."enkint fplsorolja mindazon 
hatóságoImt és kiizegeket, akik, illetv€ amelvek bűn
ügyi nyomozások teljei>ítésére hivatva vaninak. AI
ülláno;; útmntatá"t' ad a c,"Rlldőrnek a nyomozás 
mikénti végrehajtására, hangsulyozva n1Índaw
kat az erkülesi és f:izeIlemi küvetehnényeket a111li'
]~"eket a n~"omozó ('sendőrrel szeml:l€n· tfuru:sztAni 
kell. Különösen fontOl;, hogya eó'el1dőr - gyakor" 
lati tapasztalatai mellett - a I1YO!lHymS ~ím~let,j 
i~;nerpteit il" minél tökéletesphben' el sa j átít,,,,,,'l. 

Az eg~'E'" n~'omozó c;,elekmények mikénti foga
nato:"ítására vonatkozólag - mintán azok a Bíín
vádi PerrendtartlÍSD!1 alapszanak - a tervezet a. 
jPlenlpgi utasítással ><zem1:)(,11 én1pmimódosításokat 
IWI11 tartalínaz. 

.-1: n~'omozú <,"eIH]őr által <'írizetbe vC\?nd6k 
111111d:lzok .a titrg:'ak, élnwl."ekkel ldínC'E'plekmÉ'I1." 
hi\'f'ÍtE'tett el: amE'h"ek' biil1tetendéí (,·"elekm~nY 
folytiín ji)ttek IMre: ílllwlyeknek hirtaklásH, hasznA- l 
latn val-,";: te]'.ipszt~se tiltva van; anwl.'"e.k a hÚll-, 
eselE'kmf.l1." szinhelyén vagy a gyanusítottnál talál- - ' 
~Ilttak: anwl.'"ek "enkinE'k sinesPllek hí rtokáhan , 
illetve birIaJatálwll: amelyt>ket mint hűnjelek,>t 
vng~: 1J."(}mravezető tárgyakat miísok a I'"endőn,f.g-
lwk í:inkf.nt áÜldtak f.S végül, anwl."pk a C'i't'I1dŐrl'l'g 
((!tnl p]fog'andó, ell)vezf>ten(l(} "ag'." iJrz(>J1(](í pfP'él1 
közvetlen hirlalatáhan találtattak. 

~A hüntettf'kréíl ps vr-t,;;égpkn·{í] ,"zóló hiínvlÍ(li 
feIjel€'nté:;;pkPt a köwtkezií eÍm,.:zavak ,:z('rint kell 
ii"ó'z(·áIlítani: 

(/ J Az eljdrrís IIll/jJja alntt jelpl1tpntlfí, hog"." a 
ff'ljp]('ntés hiyataIlxíl. mag'Í1nÍJ1(lítviín.'Ta vagy f€'l
lJÍ\'iísra tftetik-e. 

,)) Trfll/líllás alatt az eg[."z hiíll('''eld.lnénv l€'
fol,"á:"átkeII leírni j(Wl'endisoJTen(lhen lÍg.", amint 
é1zt a f"send61' nwgiíllnpította; 
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ej Sértett ~latt II Bért ett, , , 
... ~ ri) gyanustfott alatt a gy~nlJ~ltott" es " 

'~'e) tanuk alatt a tanuk eloadusa tal'gyalando, 
h. m wdik személvben. 

, ~~ lj Megjeqyzés alaH a csendőr ~Ital" megá!llapí
tot1. bizonyítékokat~ a Ctiendőr vé)em.enyet -yagy S'~ 
ni ' lyes tapasztalatat, a nvomQZal> folyaman eszko
tölt ('lfogilsokat, előv~~et! megblline~lést f:i~h. 

,végül minden olyan elJár~t Vflgy. teny~edest 
kell jeJenrenit amelyet a csendor bá1'llulyen mdok

, bŐllll§J8bóJytoleltérően foganatosított. 
" g) jJilnJeíek alatt az őrizetbe vett bíÍ11jelek 

. " j-olándóklel és végül 
MNUtt»wzta atatt a ny()n~~t eszközölt .csend

' dtük ésJ$il1kalmawtt polgan tanuk neveIt kell 
jeleilteni. ,' " 
'Un vhlamelyik címszó alatt jelentenivaló nin

c ' u ugy á címszót egészen el kell hagyni. 
..... K iliágásokról II feljelente.seket úgy kell szer-
h8zt ni ;tl1inteddig. , . 
~'~A VItl fejezet a megelőző és nyomozó swlgá-

mt egyet> különleges eseteit Mrolja fel. Ezek l0'iR 
t ' ~ Zik Jl.z Ú. D. "Különleges szolgálat",vagyls a lr.ííd ;f,ith6ban teljesített megfigyelő és nyomú'Zil 

~ gjl~~~~ , "~~'k "1 I fi I' k t I ·c,',.;p.,l1Yöino7..HS eruo:: 'e ne,,18 " y meg gye €se e -
j nWt ~~ olyadatoik, bimnyítékok ~ támpon
tok ' .' . " nélküli megszeJ.·~t tes:ai szükséges Eié, 
mcl '·~megszerzés>ére a coondőr egyenruhá,já-
nak '3 ~oltamiatt nem képes. Az egyemuhá-
bltn~pyWptl1;Ó csepdőr ilyenkor HJ különleges szolgá
Int ~ grt~ veheti igénybe. 

,.,~ szerint mlÍnden e..-;endlkkerületi pa
n&Il~oklág s?Jékhelyén: egy Ú. ll. "nyolll'OZ.Ó S7Ja-

,ilog. felállí&tni,aroolynek tagjai a: kerül~i 
p ran ~. ~ okSág külön engl\délyével fel lesznek: JŰ

" fh ',aria, hogy bizonyos eE'Btekben polgári ruhá
. nyOóíótzáJiak. Ha tehát valamelyik örsnek ily 

polprbtuhás csertdőrökre van szüksége, úgy azok 
ld . ~ y 'végett rövid úton és közvetlenül a 
nyomozó 'szakaszparancsnokságiflOz kell fordulnia. 

4 'nyOntórW szakaszba, melynek létszáma a ke
rül '~ak 2%-ánál nagyobb nem lelH:'Í, 

kj ~'Ol)'anllSendőröket szabad bevezényelni, akik 
ki! ' # . 1D1l :~viselet, kellő komQI y ság, felt.étlen 
m gwzhat ' g és kiváló nyomozási képeh."lég: mel
I . ], 'lJ bárO;Ul! év,ig közbiztonsági szolgálatot 
tpljíl~. k.. i 

, üJÖJlleges soolgálat célja 00111 az, hog;-' 
.' bOn ekmények kizárólag polgári ruhá;.; 

d rő '; jl.tal önállóan nyomootassa;nak, hanem 
llZ, b ." polgári ruhás csendőrök RZiÜk.'Siég e&"tén 

yenrubá nyomozó bajtársaikn41k rendelkezé-
" 'lIja ~ és hogy II bűncselekmény kiderít~ 

rvazera "~ttmlikÖdésük által biztositva legyen. 
pol ,áJi'"· Cgelldőrök a nyomozást egyenrtlhár 

Lun ,, ~ ~ t6 "esenMregyimnek 'mindig ali vam13k 
rt'ndel ' . . "~"' • 

'münlegessrolgálatba I1lÍlldig lFgalábh ktí 
nd~rtke.ll kiveu.ényelni, kik egy járőrt ,képe7..

,il bb'k t'Se1időr a járőrvp7..ető, arki a ~ .. iÜI
' I"sr.erü v.épeha;itásáért ft,lelő::;.. A kiili~n

_'_IOJ'lUt~ ~yeltcsendőrök egy "őrjárati 
1AJ? - ~. ~ploval1&ttatnak el, amelyben egész te
VI' D. 'eégiiléról,az elért eredménvről va:lamint az 
i ny v t clIzolgála.ti órák mikéllti felha'SllIuílásá-

r.:'JI ré;,;zletesen lx' kell számolniok. A különlp.ge:" 
~wlgálatban álló esendőröknek kilétüket eláml
Hiok vagy nyomozó eselekményeket önállóan foga
Iwtosítaniok nem b'Zabad. 11 polgári ruhithan ny<r 
mow csendőr munkája ugyanis esak a.kkor és ad~lig 
lehet eredményes, amíg kilétét titokban tudja tar
tani. Ha a nyomozó kiléte ismeretes, akkor mind
égy, hogy egyenruháhan, vagy polgári ruhában 
van-e, sőt a polgán l'uháhan nyomozó ('$('ndőr 
egyenruhás bajtársá,val szemben ilyenkor még hát
rányban is van, mert nélküllfli azt a I110rális ha
tást, amelyet az egy(:nruha általában gyakorol. A 
polgári ruhás ('&>ndéírre tehát csak ott és csak addig 
WLn szükf:iég, ahol és amig feltünés nélkül kell vagy 
lehet egyes megfigyeléseket teljesftenie, vagy arul
tokat gyűjtenie, mig IL nyomozás azon szaIffioon, 
anlikor a nyomozó kilétét el nem titkolhat ja (pl. ki
kérdezések, házkutatások stb. a'llro:Imával) a csend
őrt a nvomozáshllJl, ismereteinek, tapasztalatainak, 
lelffiIlén)'ességének értékesítésébell,a gyanl\l8Ítot~k 
és tanuk ügyes kikérdezéséoon stb. egyoomha'Ja 
nem akadályozza. 

A további41kban réb'Zletesen s.zabályozza a ter, 
vezet az átkutatáook (razziák) mikénti megtrur:tá
sát. Elvként van kimO'1ldy;a, hogy a rama ('..<;ak 
akkor lehet eredményes, ha é\7j nagyobb erővel és 
előre kidolgozot,t terv szerint történik. A7J átk.uta
tá.si tervezetet a járásparancsnok állítja össze, az 
átklltatást szükség' esetén a vánnegye.i csendől'
pa;r;tncsnokság rendeli el. 

A helyi ren d ésret.i ügyekben való eljárást, a 
t€lületenki vüIiséget, konzuli személyes mentessé
~t vagy mentel~ jogot élvezőkkel? fiatalk?,rl11l;~' 
kal és katonai egyenekkel sremben kovetendo elJa
rnst, az elemi csapások esetén való magatartá.."t és 
a l't:ndkívüli események Wjelen1ksét a terv~~t 
nagy)áhan a j~lenlegi ll"tasításbarr fo~laIt~;k s~ri~t 
;';2l[,hahozza, ki&,bb, a lenyeget nem er111to módO81-
tásokkal. A tervezetnek egy rendkivül könnyen át
tekinthet() függelékéhől azonnal meg lehet á II apj
tani, bogy mely rendkivüli eseményeket hova es 
n~ilyen úton kell bejelenteni. 

(Folytaljuk,) 

_.+.-
Önfegyel,em 

Irta t BENEDEK IIIHÁL Y fA.da.gy 

Mi a fegyelem 1 Ha ezt a kérdést így feladom, 
a~kor" b~~nyára n}in~en pr?bac.'lend~.r ~~~,dolko
dHH nelkul a Szolgalah SZa'bályzat gyonyoru meg
határozásával azt fogja felelni, hogy: "A f(>gye
lem a fiiggelemnek, rendnek és kötel~ég~rzetll!'k 
össz fogalma ". Ha azoniban erre azt talalnatJ? ker
elezni hogy mi az önfegyelem, akkor, azt hlszeJn, 
k('vés' C8endőrt talá1nék, aki azt ilyen !'Öyidpl1 é:-; 
ilyen szépen meg tudná határozni. " 

"Idem per idem defil1iri non potes!:" mOl~dJa 
II latin, vagyÍB, hogy egy fogalmat o~mag~lYal 
meghatározni nem lehet éf; én mégselll talnlok Jobb 
nwghahíro7..lÍ,<-;t az önfegyelt>111 fogalm'ára mint azt, 
hogy: "Az önfegyelt'lll: ft>gyt'lem - önmagUll'kkal 
szp<mhen". " 

A fegyelem ~ükatelemei: . az. e'I1gede~g, 
rend ('fi kötelesflégérzet nem m1l1dlg az embert ter
mészetből folyó tulajdonságok. Az ember a maga 
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termét;zetességében az ösztönök, nyers indulatok' 
és vágyak vulkánja, amelyl't sokszor bizony ('sak 
lIagyon nehezen lehet lI1f'gfékezni és a magU11k 
szolgálatába hajtani. Az egyén él'd4:'kéwl RZl'mlwll 
az ÖSSzeb,~g érdekét. szolgáló katonai fegyel(,1ll 
azonbank'érlelohetetJen szigoL'Usággal 'köveh· Ji 
mind a hármat: az engedelmességet, rendet és kö
telességt.udást és megtorlás,al sujt mindenkit,aki 
ösztönös vágyainak engedve magát alóla 'kivonni 
igyekszik. 

Annak a ~ndőrnek, akinek fegyelmezettségc 
a büntetés előtt való sunyi meghunyászkodásnál 
tovább nem terjed, aki csak azért engedelmeske
dik, ,azért tart rendet és azért teljesíti a kötelessé
gét, Il}~rtkényszerítve van reá, aki.,awnban min
den alkalmat megragad arra, hogy ni.agá:t a fegye
lem . ,Wpzelt béklyóÍ'bál kiszabadítsa, annak a 
csendőrnek a fegye'lem valóban béklyó, nyüg és 
teher, amely egész életét megk~eríiJi, mert szünte
len harcra készteti önmagállak ra'konootlan ter
mészetével. Ez a fegyelem - bármiként nyilat
kozzék is külsőleg - nem fegyelem, hanem csa,k 
a. helyzettel való megalkuvás, amelynek erkölcsi
leg értéke és il közre haszna nincsen. 

Az igazifegyelemneJk nem kényszeren, hanem 
megg;:őződ~n kell allapulnia. A fegyelem által 
Hzolgalt magasabb érdekek felismerése, a fiiggé;:; 
és engedelmesség elkerülhetetlen Bzüksége93égének 
mély tudam, a rendneJk önmagálért vu:ló szeretete, 
kötelességeink önkéntes feilismerése és tudata, ön
'magunk . megbecsülésével párosulva: ez az igazi 
fegyelem. Ez a fegyelem n€'lIl nyiig, nem teher, 
hanem erkölcsi érték, mely erőt ad a létért való 
küzdelemhen és amely erkOlcsileg magasan kiemel, 
mertindO'k'á:'ban önzetlen és céljáJban ideális. 

Az a csendor, aki nem azért engedelmeskedik 
(~Iőljárójána:k, mert Iköte!í>zve van reá, hanem, mert 
ő aka?' engedelmeskedni, aki nem arert tart rendl"t, 
mert megvizsgáljáJk, hanem, me rt ő akar rendet 
tartani, aki IköteletlSégét. neIn azért te'ljesíti, hogy II 

biint.e'Mst elkerülje, 'hanem mert akarja teljesíteni, 
u'J1Ilak a katonai fegyelem soha egy kellemetlen 
percet 11em okoz, az ~y egész életen át e\szolgál 
all~lkül, hogy előljárÓI részéről egyebet tapasztalt 
volna, mint dicséretet és elib'Dlerést. 

Akarni azonban nem mindenki tud: azt meg 
kell tanulni. És ha megtanul tunk akal1li, azaz ön
magunknak paranCRolni, akkor nwgvan az alap
feltlételiink u:hhoz, hogy Ilwgtanuljunik: önmagunk
nak - engedelmt'tikedni is. Ez az önfegyelem. 

Az f'mbert az állattól maga..'lilbb élielme ét; 
Hza'bad alkarata külömbözteti meg - IW~rszp Cl*\ik 
Elzt. az embert, a:ki értelmével és akaratával élni is 
tud_ Az állat életét az ösztön, az ember életét az 
értelemmel párosult a-karat irányítja. 

Ezt a külömbséget egy példával igyt'kszem 
megvilágítani. Ha a kifáradt, felhevült ló jéghideg 
vízh{~z jut, azonnal nagyot iszik belőip, mert szom
jal'! éH a jéghideg víz jól ('Sik IH'ki; értelme, amely 
lit a fenyegető veszélYl'" figyelmeztetné, akarata, 
amellyel 8wmjuságán uralkodni tudna, ninCSt>Il, 
tehát tüdőgyulladást kap és elpusztul. A felhevii It 
pmber uralkodni tud magán, kinzó szomjuHága da
('ál'a sem iszik addig, runíg le nem hült, mert tudja, 
hogy az ve;ztRt j<.>lentené. Ez is önfegy\'I'·.1l1. 

Igen ám, de hány ember hal meg tüdögy u\1a -

,dájo;han azért, IlW!'t lH'm (':sel(~k('(h>tf, másként, mint 
ahogy az én példának felhozott lovam ~elek .. dl>tt! 
Hány ellllwr fi7ptptt ilyen e&>th(>n az életével azt'rt, 
nw 11, IleIIl tudott önlllagánnk pa rane:;oln i és eng,>
delnwskl'dni! Az ily(>ll f'lnL(>I' élet"h"1I .is áldOZ<lta 
és rabja önmagának, mert élc:>tét ps C'.'.;ele·kedeteit 
vágyai és ösztönei és nf'ln akarata irányítják. 

Már pedig az önfegyelmet ilyt'n kis - mOlld
juk - előgyakorlatokon k(' 1I kezdeni. Term(.:;;zeü'S, 
hogy mint minden kezdet, ez a kezdet is nehéz, 
mert az ész és az akarat bizony sokszor "éreségct 
szenved az ösztönös vágyakkal szemben és akiben 
nincsen meg az elhatározás, erő éR kitartás, ar. 
veszte-sen kerül 'ki a harcbóL De minden nehéz
ségért bőven kárpótolni fog az a . tudat, hog) 
uraivá lettünk önmagunknak, mert amilyen el-ő a 
fegy elem a társadalom szolgálatában, épen olyan 
erő az az egyén szo'lgálatában is, a:ki azt a maga 
életébe beleviszi. 

Hány em'bert ismeriink, aki rabja a kártyií 
nak, alkoholnak, aki tudja, hogy mértéktelen 8zpn 
vedélye menthetetleniiI az erkölet>i, anyagi PS 
fizikai romlásba. sodorja, mégsem képeli urrá lenni 
felette, mert. nincsen akarata és nem tud ömnagií
nak sem pamncsolni, ~'t>-Jn engedelmeskedni. Hány 
sze.nvedélyes doháTiyo,<.: van, aki az orvm; komoly 
intelme dacára sem képes a maga ' napi harminc 
cigarettáját tizrepötre les7.állítani, neIn is lwszélve 
arról, hogy fl. dohányzásról teljesen lemondani 
tudna. 

Ki ne lett volna már abban a helyzetben, hogy 
este elhatározta, hQgy reggel - mondjuk - hut 
órakor fel fog kelni, de mikor a felkelés ide.ie eljött, 
nWg öt vagy tíz pf'rcet rátoldott a heverésre, mert 
az jól esett. Vagy kivel ne tömnt volna már meg, 
hogy egy levélnek f'lőre elhatározott megírását más
napra és i,'illIét má.Rnapra halasztotta azért. U1f'rt 11 
lf'vé>líl'ást unta, vagy az arra szánt időt inkáhh szó
rakozásra fordított~1. És mf'lyik (,f\en<li}r !lem \'sett 
má.r ahba a kisértp.she, h(}g~" pl. szül gál a t-ból b(>
vO,lIulva s:wrf'lvéllyének tisztogatását - fáradts:í 
gára való hi:vatkozás :'>al - kéK61)lwp hnlas..;;za, hae!';,,\; 
őrsp.araJl(,~"'Il()ka a h<Ít.a miigütt Ilem állotU És IlIí 
nyan va1\1lak, aki k ezt. ' a kí·ny(~lll1eskt.'<lé.<;t szolgála
tukba is helevj&zik ::; annak palástolá::;.a végett ha-
zugságm kényszerülne.k. , 

Bizony kPvesell tilta,kozhatnánk ilyen vagy 
('zelrhf'z ha:-:üJlló apró l1mlas"táo'i<ltk f'l1en. Pedig 3wk
bl kiki önma.gút w.aIÜl meg, lIwrt az ÖllztÖllÖS kp
n ~'el('ltlllPk enged ve ('.,,;ol'bát ejtett a:karaterején. 
'L'apasztalhattuk, h()g~' ha g~'akran f'grmáH után 
ndtullIk magunknak ilyen apró ellgedlllPl\y(~ket, 
mennyin> nehezünkre esett azután azokat Ü\lÜt1-
nHlgIlnktól megvonni ~.s n1f'nlly,ir~ ve.sztettük e1len
állóképi:'&"1égünket ntlind joM>an és johban, épen úgy, 
mint a kezdő kúrtynzcí vagy borivó, aki addig-addig 
hitegeti magát azzal, hogy: "még c.<;ak ma egyszer. 
e7. úgysem Ílrt.hat meg", amíg el1 E>ná llók~pessp.gét ~ii 
nknra1C1'ejét teljesf'll f'lvesztve 8zell\'f'd{.l:dmek rahja 
l{lSZ. 

A fegyelnwt1pnspg, feJiil~tc.sspg, han~'ag-súg, 
re.ndet.1enség mind az öllfegy~lem hiáll~'iíuak ki}\'f't
kezlllén~-ei. 

ne hM mik{.nt fegYE>lmezzük önmagunkat! 
Csakis .g.\·akol'1at PS IW(hg kita.rtó gvaokor!at. 

ú,ltal. Épen úgy, abog~' II test edzését i,,, apj-óbb gya-
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lat kon kell kezden i és ('·sak fokoza!~)sall le~Jet a 

r . 1. mlx>n nagyobh és nagyobb kOYl't\:'hncn}('-
', · ~:sztani, épen úgy kellkisebb gY!lk,orlatokc!1l 
k .d··· . akarat ed7ksét- is, hogy a ve.gen azutaJl 
k t em az , J' , f"lt 'tI . 1"1 1.", . •. agunkkal valo te Jl'.:'; es o e en reJ]{" t\,, -:t i~n:ihessük. Föl,tétleniil ,,;zükt;ú~('S az(l1lt~lI, l~og~: 

; 'gvakorlatoknal ma!-.'lmkkal szellll~!l SZlgOl ua k 
t . ' ~ kéridhetdlpnül k()vetkeZ('t~.,;('k lf'g-YIH~k; enged
,,' 0 'k k önmagunkkal val o eg-yez,kec1esllek, hol-III 'nye ne " . '. .' .. . ra való halogatasokllak hely., JlIn~':S("n. . 

II. PAz 'akaratl-rí; fejlesztésében Ipgf~))1to~hh 87,('-
;~. 'ui'előreelbatározott, dolguk f('lt4:'nennl kC'resz

tii\vi~lének. Hatályzzullk eJ olyan ~olgokat, ~JI1\:
I" ekre 'kiilönlx'nkotel<,'zvc Hem ~'ol~~ank! ele.: ap\t
í)'ok kéDyehniinkn~k \'lzonyos llIerVlI feldlrl()~,IS~w~1 
ji'a rn ak. Határozzuk ~'l pl;, hogy 11apOJ1~a> IH ln lJa~ 
ítrakor hanem mond]l1k tlí'l perc'ed han1<lIal~h, pon 
t~il 'Öt ó\;a ötven pPL'eko\' fogunk. felkrh~l; Iwg;:v 
cz ll túl .naponta pontosan ~sé,l;k kllene . C'~gan.t~at 
rogunk el.szívfil; hog~' ~Ul ha(hdonkben,eg~ ,e''''D.JiIl ,!?d ,n 
dőlgainkat pontosan ail ~lől'e meghaiarozott ldobe!1 
fgjuk elvégezni sth. M1nd~krA ,azonban semm~
féle külső küriilm{>n~' ne kenysY>ntsen, hanem kl-

'Mr6lag <;Sak a sajftt akaratunk. ., " 
;", ;1 A2J ell\laradhatatlank~s('rtéH,kn~,~ elhataroz<.~-

Illkra 'nem sUlbacl befol y a.s.<;a I ImJl]ok: ellenkez,o
l g.'1azokat is ~aratun)\ "edZÓOOl'P kell felh3il'ioZna)
"unk. Mihclytel:izrevcsszuk pl., h 010' (:gy munka
n '.~lWgzéf;e pi \1 anatn y i lag m}1l'sen Jllynn~re, ,,~a.k 
ai' rt, i'S" neki kell fognunk es el kell v:e.ge'~mm~, 
li "oy önfegyelmezettségiinket önmagunk elott k\-
p.l'!obáljúk. . . k"I".., 
i. ., ' Nem l:i7.Klbad azonban a dolgot" - .\,1, OIlO~11 

(.(" lte r- túlságba vinnünk. Ne, kOVf>tpl.lIl1lk on
tURglIlIktól t(~rmf>szete llene~, a.s~éta. éleh"t, ne" Sl'l

)I~' I·~as.'ruk(}1Jllulgnnkat tn.lzütt es l~h,e:.et.le~1 kuv~~ 
trlm .llve-kkel, IllPI'L azok mihamar klfma.8z:tanak eti 
l\cedvétlenítenek. , 
,. Mikor akarah'rőnknek JJlagán.{·)ptiinkhell' valo 
fl tétlen érvéllye~íté:,éJ)(,Jl má.r kellő, g~'akol'lat,ot 

7.( ·rezfünk, akkoT vig.viik iit azt i-iZ(1lgalatnnkl~ ll>. 
Oyakorolju k mi n(len<>ke lő1t a ft'lt~tlen pon,t~;';l;ag!.t, 
mind~nnek a mag<l ide.iéhen va.lo ('lv~WÁ\'*'t, bar
nilly behezÜl\krp ei-ifo;{>k is az. ]g~· pk~zun~, ha. c.":"Ik 
. . ' hajszálnyival is, de ti)bbe~: tenl1l, ,ml~t. filmre 

k(il tezve vagyunk: a Illunkatohblet mar o~fel?ye.~
níiink látható eredménye lesz. O1?an,.-zolgruah ko
t Im ket, amelyeknek . rlvég-zése külön~j.8en nel~(>
zünk,,' e&ik, megkülöll böztC'tett pont?ssag:fjal lel.)('-

í~k;:a kapott parancsot iilt(>8sük at &'lJa! ~~apl
tun ~. mintha annak véghezvitele nem elol]iUOnk 
k,nitá,)lanem a mi akal'alunk lenn~. " ' 
" · l{p.erre képe.sek I{'sz.iink, a.kk~r eleduk n;-t. ,hoA';' 

iin,egyelQ1e?~tt!'égiin ket II saját. ]aYllll kra. e11ehs!
t ('lii tudjuk . Elértük . azt, hogy a feg-~' elmet tf'rflW
Iq, (ü.nkké tettük, hog\' fegYf'lmezf'U,:égiink npm lesz 
g\"'}j, mint erős akaraterőnknek önkéntelen és ter-

mési 't me,gnyilvánulása. , 
''''', ,'!ci ,önffi~gának naran('.'3Qlni éN engf'delmeskedlll 

híd. ~nak nagyon könnyű az, hog~' másnak panll~ -
Ijórr,,ése~gedehnE'i'kedjék. Az (infeg~"elf'Jn magn 

\'ll1~h'cYaa a föltétlen engedelme"séget, a rend.<;.z.ere
f .. éakQteles..<;{>gtndá>;t; eg~1ebet nem követe l It 

kat If ',:t.egyelem F'em, . 
j . · ,00 tehát mindenki első,:m"han a saját mag<l 

)m~ja! Nem olvan nehéz dolog az, csak egy 
ki 'it ':";"abrnikell. 

A tábori rendéazetről 
Irta I PINCzts ZOLTÁN .zázado. 

(Foly tlihis.) 

lll. 
A táhori rendé.szeti szolgálatb~ln szerzett t~ 

pasiltalat<,>k kíllH~Ijtő i~lllertet~ Clk~í'm~erett)!t 
IlIp8,."ze tulhalHdna, azert. azŰ'k:at ('.."-Rk !,lag)~ona 
~(>,khan igyekeztem .vázolni, .. m,m!egy e10zeteli ll1?O
kolál:'ául annak, amit egy kozepal!am, n~od~rn had
~(,I"í.'h~n~>k tát?ol'i rcn.~lészeti szolg~la,tar<.>1 ~ 8zer
\'f'zt.je!·ol a kovf'tkezoklll'll felhozm ohaJtok. . ' 

Már cikkem elt'jt'·]) ('lIllített<.>m, hogy a trl~nolJI 
hókl'szl'rződés II Ital l"l:'án k kényszeríu-U 'k,orlfl!OZ<'l 
i-iok 11'!tl'tetll''I1IlP t('8~i 'k, hogy a lef?lyt hahOJ:uha:l 
i-iZ\' l'ZI' t t tapm;ztl'llatamkat m~ndPn t.eren - Igy ~~ 
tiiihori rendészeti szolgál'at tei'~lI lS - a . kpllo 
mérvben ért'>'kffiítsiik; most llJolag hangs~ll>,,!zoJll, 
hog-y az elmonda~d.?k gya'korlati ,meg;~losltil.sl'l ~ 
jelen viszonyok korott f!E'1l~ lehet;;c.ges es, e7,é;t feJ 
tpg-etéseim is c..,a'k ,a.ka~('1mku~ celt szol~lnak: :, 

A tábori rendE't'izeh Hzolg'dlatot a meg kla?ai-i 
alatt álló Hareászati Szabályzat II.. rész 85; ~-~1 
i lletve. a sok t~cin tet bell rendészetI, term~zetll 
t('endőket is magába foglaló hadtá~zolgalatot 
ugyanezen utasítás 87. §-a már a hájboruban ~zer 
,At tapa.sZitalaw~ figyeleID'~vét~le mellett. altn
lánOt>"Ságban szabalyozza, a, tab?n ren~és~etl Bzol.
gálatn'ak, neIn:külö.nben a lfíbon ~end,orseg . Szel 
vpz('Umek' részletelbell valo s7;aJbalyozasa, azonban 
PP;; külön tábori r~ndészeti utasítás feladata I,enne! 
amelynek alapelvmben tel1n'éf;zet~,ena Harcaszaü 
SZaJhályzat által . már ~~adott, ]r~ny~lvokhez kel
lene alkalmazkodnia. Ezert tt"hat en lS a Harca: 
:'>í\at.i Szabályzat.nak a til bori. rendészeÍJI"(' vonatkozo 
alapdveiből fogok kiindulm. . ,. 

A Harcászati Szahályzat srennt a twhon 
rendőri szolgálat cklja á1tal~ruaD a. ~adru:k~lt serf'g 
körletéhen a rend fenntatiasa, a kemkt;>des. me~= 
a kadályozása, a. fe~yV('I'i'fi ' hat.al(}ffi l;esZl'lllek ~ 
katonailag fontos targyaknark oltalmaz.~t merén)
ll'tt'k elJl'll és végi i I az pllensé~es ér~lmu lakoosag 
fék'entartásn. ,A tábori rendőn ,szolgal~;t~~. a , ~~)'
cászati Szahalyzat rendfent.al1ű, ell~OIzo) ~b(lI 
dé,<;zeti, egészségügyi rendésze,ti ~ ~lzt.onsalp s~o!>
gála tokra osztja. Ez;cn ::;zolgalati agazatokra ke-
söbh még visszatér~l{. , ,, , " . :. , 

A tábori és egeszseg-ngyl rendol"l szolgahd ,, ('-
zetésélX' a hadmű,;eleti körl'f'then a ~re~teHtf'~ ,l~l
ral\csnok~ágai, az oszlop-, esoport- ~ aUIOlm1i-iI,la 
rancsnokok, a hadtápkörlelben pe~lg 8 bad.t~p
parancsnokságok, míg ezen szol~~la~ kez~~', ~" 
(ellátására) ahadra,kelt selX'g terulet.én ,Ievo koz
igazgatá~i hat?Rá.g~)k (kö~:egeikkel)t ~. t~."'Par~lll'.": 
nOKságok, a tabo)'] csenclorosztagoK ,es "tor~~ap,~ 
tok ügyeleti közegek, ől'ség<"k és keszu}tsegek hl' 
\'at~)ttak, mely utóbbiak a vezetésre _ blv~t~tt pa , 
ranesnokságok rendelkezésére állanak Ku!onleg-p;, 
viszonyok között p\. hosszabb elhelyeze..~.k~(,Il, 
áITásharcban sth. a esapatnál, a csa?at.. (onall ( 
zászlóalj-, osztály-) paran,csnoKok ,~ tá:ho:'\ esen~ 
őrség megerősítésére vezenyeltekboi ldelglenf''su 
"csapatC8en~őr~éf:'4:'t" ~Iakíthatnak. , . .... 

A hadtapterulet es a~ a':lya~rszag, k?rott . 
felső vezetés tábori rendeszetI cellaI zaro~0I!a IR: 
létffiíthet, m'elyet csak engedéllyel lehet atlepJlI 
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Némely esetben (áll ásb arcban) valamely alkalnwf\ 
,határvonal mcntén vagy bizonyos körletpk yálilsz
vonalán má:,; wróvonalak felállítását is el Il'hpt 
rendelni. 

A hadtáph'l-lilekk táhori 1\'11dőri !Szolgálatá
nak v('zeté~r(' a 'hadtápkörll'l (alkörlpt) és hadtáp
áJlomásparancimokságok, míg \ anna'k kezelésén' 
(ellátásara) a tá!hori (','le1ldőr osztago k, valamint a 
rendészeti célra esetleg külön l'endf'lke7Á"8l'1c' hoc::;á
t.oU alakulatok hi vatotta'k. 

Amint látjuk tehát, a tá bori n'ndől'i szolgá la
t.ot a Hareászati Szahá Iyzat i:-; két rétiz),p o::;z1ja: 
a hadművel('ti !eliilet élS badtápterület tábori rpnd-
őri szo1gá la tára , ' 

Ambár a szabályzat kifejezf',tten 'hang::;úlyoZZH, 
hog~r a táhori rendőri szolgálat. <,lIwtásáhall leg
fontosabb szerepe a tábori csendől'ségnek van, 
m~is sz('mbeötlő, hogy a bí bori rendőri szolgála.t 
ellátásá.t nem bizza kizárólag a tábori C8endörségl'e, 
hanem azt ál~lánosságball a tér pal'ancs n okságok , . 
törz,,<;csapa tok, \igyeleti közegek, ől'Eégt'k, készii Itsé
gek, sőt a polgári hatóságok fela,datává is 1Rszi, 
an'élkül, llOgy a táhori e.'lendől'ség és II szorosan 
wtt katonai rendészeti szervek ezu'állYÚ teendőit 
legaláhb nagy vonások han elhatárolná, vagy meg
jelölné, hogy olyan helyeken, ahol pl. térpaJ"anc.~~ 
nokság ffi tábori csendőrosztag is van, a tábori 
rendőri 8zo1gálát~)t vagy anna:k egyes ágH-Z<l.tait 
mely~k szervnek és milyen mérvben kell teljesítenie' 

Ez - véleményem szerint - feltétlenül pon
t-os és félreértést kizáró s7..ahiilyozá."t igényel. Az 
által, hogy a táibori rendészeti szolgála.t ellátáAá I 
több szervnek' tesszük feladamvá, a kivánt ered
ménynek éPen az ellli'l1'kezőjét ~rjük el, mert 11 

rendészeti szolgálatot va~ egyik f\Z~"V sem t~killti 
főfeJadatának s a &Zolgálat nehezebb és kényelmet
lenebb tészlét a másik szervre igyekszik hárítani , 
vagy pedig maga a szahályzat fog általános bizony
talanságot teremtt'ni és az li'/rYpS szel'wk között 
állandó surlódáso'kat és hatáeköri öRSzeiitközooekel 
plőidézni, ami pontosan el nem határolt hatásköI"Ök
n~l elkerülhetetlen. 

Ezért elvileg 'kimondandónak tartanám, hogy 
II hadrakelt sereg tábori rendőri szolgálatának, 
illetve, az ú, n. végrehajtó tábori rendőri szolgálat
nak ellátá."l8 a. tábori cspndől'R~ felada tát. kérwzi , 
oly helységekben azonhan, Ahol tábori esendőr· 
osztag vagy örs' ni lW." en , ezen szolgáhltot ahai/
o,<;ztályparanc.snokság iránvítása mellett az állomáf'
és fkrnal"3/I1csnokRágok kö~gpi, ii~f'Mi közegek, 
örségek, 'készii.ltségt'k stb. ~ltoznak <.'lIátni. - Ez
álta.1 természet('>f'('n nem ériritetnlék pl. a térpal'ílncs
IH1kságoknak, őrségeknek, késziiltségeknpk i'th, az 
a jOt!a, hogy a katon/ü renrt f('nntartá.~, érdck'"hpl1 
résziikre II Szolt!. Szab. I, rész által biztosított 
jogaikat, illrtve kötel('f;s~eik'r t katO'Il.ai ('gy én ('kkel 
szt'mben korlátlanul gyakorolh~"ák. 

Hasonlókép('n hiztosítandó volna a táhori 1'PI1· 

<Mszeti szolgálat enségr-s vezetése is, amely íI had
műveleti teriilet,1i'1l kizáróla~ C8ak a hadt('>f',t- és had
osztá.lyparaucsnokságok, ill~tye az eZf>kkel egyell
j'angú esoportpar'3ne"noksá~Qk fpladatává. hadtán· 
fNiiJpt.f'11 lx>dig a hadtár)Körl~Ü)al'ancsn()k8~ok fpl
adntává volna I('endő. A Harcászati Swbályzat nl. 
az állomásparancsnokságokat is a t-áhori rendőri 

!-;zolgálat. vezefésáe hivatott pamnesnokságok kö
zött említi, holott a hadműveleti t.erület állom ás
pa ra ne.snoksága i - az állandó jellegíí hadtápálIo· 

'másparancsnokságokkal pllenmtoon - gyakori 
helyválloztatásuk miatl PiTe nem alkalmasak. Dl' 
ettől pI js tekinf,w, li httdműv('l('ti terület. mindl'll 
egyt'f-; helységének más-má." aláI"ndeltBéggel biró 
külön á Ilomál"'paranc.'lnok::;ága van, amelyek min
denikénpk önálló intézkedési joggal való felruhá
záf'H a táhori rendészeti szolgálatnak apró helyi 
énlekek sz('rint yaló tnlságo.<:; dec'('ntrdlizálását. ered
ményezné, annak ÖK'lzPI"edményét veszélypztetné és 
az ('gész tábori rendőri szolgálat. ellenőrz~t és 
f>gyliégps vezetését lel1<'tetIenné tenn~. 

Ezért a hadműwleti területen l('vő :illomás
paraocsl1okságok szintén csak a tá.bori rendészpti 
smlgá1at kezelésére hivatott; sZ(,l'vekként volnának 
megjelölpndőkre feladatukká. kizárólag C8ak a had
osztálypara'llcsnoksiíg ált.al kiadoU táhori rendőri 
telmé.<;zetü lX'ndelkei~<;ek kihirdetése, illetve azok 
hetartásának és foganatosításának ellenőrzése volna 
teendő. 

A nolgári hatóságok II táhori rendészeti S7,01-
gálathól teljet'.en kikapc.<;olandók volnának, llI('rt 
azok a hadsereg érdekéhen közreműködni kötelesek 
ugyan, ezt a kÖzl'emííködést. azonha'll tábori rendé
szeti s7.olgál'atnak: tekinteni nem lehet. 

AZ7..a1, hogy a tábori i"t.-'!llQőri szolgálat vezeté
sét (,ilak a hadtest-, illet~ hadoszmlyparal1CSl1ok
slÍig<Ykm, iHetve a hadtápterületen a fuidtápkörlet
parancl·mobágokra, míg annak végrehajláffit elvi
leg csa.k a tábori c8endőrségl'e hiznók, az egéi3z SZül-

. gálatnak egyölltetiiséget, céltuda.tos össwangzatot 

. és szakszel'íi~gethiztosítanánk; a tábori csendőrség 
egy(',s s7..el'vei kó'Wtt fennálló szervezetszeru kap
csolat és szoros li'gyiittműködés pedig a szolgálat 
('redményét fokozná, Ennek elengedhetetlen kellé'ke 
azonban a táhori c.<;endőr'f'ég f'zf'l"Vezetének . nagy
mérvíí kiépítése, azéJi a táhOl'i rendőri szolgálati 
f(>('ndők taglalása előtt szii k!o;ég('snek látom röviden 
vázolni, hogy körülbeliil milyen sZli'l"Vf'zettel kellen c 
bírnia a tábori csendőr.<:égnek ahhoz, hogy a tábori 
rendőri szolgálato! az egész hadrakelt sereg körle
tében önwllóan li'llátni képes legyen, 

A'. tábori ('~endőr:>ég li'1'edménye-s működ~llek 
el.<:ő frltét(,lp, hogy az ahadrakelt seret! kebeléh(~n 
('g," önMIc', fizervezetet. alkosson, hOoO')' alakulatai 
ióaját (>Iőljáró pal'ílnesnokságaik sza..kswdí veze.té.se, 
ell('11 (Jrwe é.>; irán~Tíüí8A meU('tt működjenek é,,: 
hog')' az li'g~'Z wOOl; rendől'i swlgá1at. kifogá:stalan 
mííködé~~~li a felelősség is ki1Já.rólag a csendőr 
ti szti paran('wokokat terhelje. EmItal természete
:<e11 nem érintetnének a tábori rendőri szolgálat ve
zetésére hivatott parancsnokSágok jogai, amelyek 
szolgálati tekintetben a tábori csendőrséj;!,' összes, 
nekik aláreno('lt alakulataival és egyéneivel a tábori 
rendőri utasítás hretében épen olyan korlátlanul 
rendelkli'znének, mint. pl. békében a biróságok é::; 
közigazgatá:-:i hatós<ÍgO-'k a C-.'lendőrlegénységge l ren
dt>U{'eznek; szpm~lyi és ft'gyli'1nri szempontból, val~
mint a szolgMat uta-sítá.%ozeríí teljesítésének szem
pontjából azonban a tábm'i CS{'ndőrség egyénei ki-
7A1)"ólag saját előljáróilrna:k volnának aláre-ndelve. 

A tábori csendőr:;ég< legtnagasabb egységei az 
önálló tál)()1' i esendőrol:!zt.ályok volnállak, amelyek 

-:- ~ ~- : 
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U; _ " d k w.dig gyalog és lOy<1s wbori 
.:;'íz,ndokra; a1:\2'.o8 Z3 o, \. ' ak - o"ztálvnal maga -

" . . ' d ff w 'sökre iagoZo(u1.llfl • • • " k '" '\ 
,~ o~ll'lrek létesítl>SC nem volna szu '~..e~::.::;, :\ 

", iiibb kote e " . l t t 'l lil1dseregp<'tran(',~lIoksa~ .. 1 
.magaS'dbb ,f{'luSi e ~~.: 'ndőr .... zemlt-Iő tört...'StIszt 

i __ ren.' dl:izeresIt('~O tab Il.J~o~ett t :lbol~nok vagY ezredI' '': 
.'. • . ,.- ff ' gllez ' eOiSu l < 'l' 

es:S' fovezer;>e ':'00' - c,,"úlldőrség főparancsnoka at
'. iumta Ul, kir, w fl ""-

iúÍkel. H', _ ,. k- eo'V ténylp-" .' A" 'U.o-,- ' C6euoorti:wzad pdtanCSl1\J' d "", ",' fn 
. . ~UU'rt "o"r",?úzados vagy rangldos o· 

''!'11oníányu cscnu .,..u " t .. ~I 'k " 'get! H<1 • k' ll" ('g" alantos - aIk> (' o, 
> . -h~8fP' ~~rul("lgll 'la~~,:Z(,t6 g~'allánt li'gy lo.v,asítot: 

'-- ' tibozt es szo a I be szt ra A szazadok 
: erendőrtis~h~l'ye,tkn~e~kv~"~ma a a o~üksi-g szerint, d(' 
' lét8záma es 01'8(>,1', ~llU' , 

'be"kében megállapÜ{)ttan, valm,zna.. ' , 
, IJ)!ar . . , , d" " -'ök mindf'l1Ikc lcgalahb r; , A tábort csen orOI':- ' . , ' . '( k 
"fdbölállaua külőnlf'ges cél~k~a, (pl. egy~ ~~ll~t _ 

_ . " d H' ~~lgála t.ün ak ellatas:ara), nag) O,lM" . ~. k 
, .rel} ' op H 'sök is felállíthaták volnlhllak A,z 01 so 

- ,szamu Ol k.át ak föltétlenül, azok, h-elyet~~k. p e
i_· ' ~nCSllQ H l té \'1 Yfi.'!ftllomanyu C8(>ndorb:;.7Jt

,dIg lehetolk~g :11 ~', egaIkalm.as altihoztnek kellene 
, belyettesne, , l e .\-e · . 

"" lennie: r tábori ('sendőrsoo7..ad volJla heoszh;ndó: 
' Eg)-~ den g'\'aloghadosztálypara'Iws110ksa~ho,,: 

a mm , "I "swsen 8 fonYI 
r JoVllS- és hét gvalogor~e, OSi " . 

.eg} ',1'..6 f"nyi gqllog létszámmal. A lovasors II 
lovas es OJ O. J , t" _ ,,1-1 mío- a 'n'alog-II doeztá1yparanc~nohag OI'~le'h, ,.., ,..,. k': 

- . _a _ k" '''1 _ II gyalogezredparancs1~o <;<)-
. ~~)Z O~); e:Yh~f\ztály_von.atParM~~~?ksrugl~?í.\ 

f m~nl1radó három őrs pli'dlg a szu -Reg, tizelln, 
: ,~más (dano<:ÍI" tüwr stb.) pal'ancs'11lOk&'l~~khüb 
., g,n'v f""'t"'''''''bb hdvséopkb<> volna beosziando, . 
-vao,' vu '-""Uo ,,., '1 8 fU \'1 

' : '~ .. b) mind(,ll lwdtes1 pal'a~csn~)k:OOg lOzEb'-'nl on. H 
"" 1"" l" ' , 40 fönvi gyalog letsz.<lWmal. .:uu, a , 

ovas es .. ' . , . ok""O" torz::;ehez, 
, ' főnvi l'ÜvaHOrs a, hadt.e<,,;tpa.lanCSll "'""" ""'S "IT _ ' .. '-,. . .. ,.,,', I ac">I.""t vonatparnnCSl1vft, a.., 

... 'IJ. , gyalogors p t'U'lg a l' !U'l .-", - , k 
h~ volna bro;;z-fandó, míg a t i?bbi leg~y~gtle' 

" . .. "k ló lx>o!o;ztását éR az ől'soknek szuk.<;eg 87ft'-
urso re va ~ ": _~.A k 'a Ike'll<>n<' 

,~ . ' :'-iinti elhelyezését a Sw,l'Jél.Upm'ancsno I 

.... "búJni' , , , 
') . d hadtápkőrleiparanesnoksag'hoz ('g;.-c Ulm en . ' l' ba tarta 

s~en 65 főnyi létszánnnal, me~: azon n a " ~ 
lékból szük-~ szeril1t felemel!w,w Jenn:. ,,~,z<:n , ~~! 
-sz8mnalk 5rSÖlkre való fli'lOI3ztását es klkul0l!~t,~e ~~ 

. "k";'~ ""'''''-int a. RWwdparanesnok es?Jkozo!lw, 
II S71U ' ''''O <:lUCL ' l" " k 

d) a főv<t!krség:hez 40 főny~ I~zánun:, 0l:~"1'(> 
való 'tagozódás niéJl'kül a föwz('!)'\:"eg r e.nde5zeh 8z01-
.gálatának ellát.ására; , ' _ 

' . . e} minden hadse\'egl~aranCsn~~l;;l\.1Sh(~z ,t,~rtal:k 
~ kj'k' " . kola gva,nanl RO fonvl It,l sbanun<lL es · epw IS ( . .. . . t"l'l ala 
(önálló hadtestek kiegészítés .szcml>o~ -la ~() ': ,
melyik hadooregparancl"nokság tnrtal(Yb,7AIZ<'1dahoz 

' lennének utalva.) k' , 
, Beosztandó volna TIl'ég a 'hadt'er\.gparm~~~sno , sa,

.gok, valamint a száll.ásme~eri, o,::.ztályo,k ,t~r~selhe~ 
azok -tábori rendőri szolgalatánll;~ ellatásara ,eg: , 

,egy 20 főnyi önálló tál)or} csendorsz.akasz. eg:. -eg: 
,alantos tiszt paranesnoksaga alatt. 

Tábori csendőrosztálrparan?;~nok:'i1ág (parancl"
nOK egy törzstiszt vagy rallgidos sz.azad~<;) yoln,~ 
felállítándó minden hadtestparal1csnűksagna:l, ('~ 
minden szállásmestt'<riosztálynál; az oszt~ly
parancsnokságok a k'Örletükben eN~elyez('~t ,szam
dok kŐ7Jvetlen előljáró parancsnokal lennenek. 
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becsülhetetlen tal't-alpk'ot, d ' 
tenné a OOkebdi k··'l·. t ny~~e, l' :az olcsohhá 

A tá'bc .' . ~~ )J,~ (}llsaJgI szol'glllatot is. 
Áts l\fózes legendája 

Irta I BA,RÉNYI FERENC 6rDagy 

~~8~te~e~ . ~/i~t;~e;l~~.I~~f~~~.I!~:~~::~dt~~~~;~;~~ 
I~n;~ k~I~Z\li~S~~ (~Or~zo!1á)lltl"a mnr békében ki kel~ 
too tiszlek JO":llct) , )('(kJSlt' ak' ~J"a <.'Mkls fiatala'hb (t1all-

k' '" Fl"~h~r~(,jű ha~~~i orlllok tetején kidüJ( ·bedült 
I , WZlko kandlknl II' 'I ko"df:lt\'ol '. k . k " I I " c (o'" 'e~ ren \' 

. . , nene' e mt€tlw 

(,z(,IlAmin~ m~~ ~mlít~tt(,lll, a titl:ori (~'3end6rsé'gIL(>k 
k . 

. . n<lgyJabcHl vazoH - s7Á'rvez.e L e h· d .. 

l
elt SBreg kehelén hehi l eg" önálló ",,"':',,"'t<l l'k<1 t Ia

«(' nem ""() 'b't' " . "'6""""'" a o I1H 
. '.' ~"':' I I ana a tahon rend6ri szol ál1l ~ 

't gJ>)(>d' Uul~.'óveJ.'te ragyás falán kéke~ eélalakok 
(' n,'~ ,.~jtt kor:r?Jlalai látezallak. Valaha tnaŰ'\'ar 
~~(!~dő~ ok tapyaJft volt ez II kis házikó. "Valaha ~illi-

~)I J?eg, ~llIlt MaeyH rország egyik kicsi d: ." 
\'e"'V'II' I . k' 5' , (!. elos 

" c a )Usz 'ell nezett le a törpe Oláhországra, 

7.('U:~ere hIvatott parél ,l!e:';J1(~k<iágoknak tg .t ,,:c 
h run' a ta'l " d'" ' az a Jogat V~': , )(}} I c"en OJ'St''''gel _ tábo', ' ,,7 
Uta..'iltru; korlátainlwlül ~",> 1>lk

a 
} " n l e.ndo I' , 

IOAAnszabályoZélndó lellllf> lazoeU(n(j"a ez, 1 e8l'len ek, POIl
I\(' ti lb: ' ., . ~n az Jogyez'l 
tf'I~J' ede1':'f:'I1i't1 ,lo·gll IIlply pnmnesno'kI;ágokat é:<; m i I~ ' 

.. ' _ I?e Pg~ .';Z;1:1'~' megrelJgett a világ és gonosz va
{~zl'lok yluzte.~ ,Innen a magyar világot' beljehh cl 

l! lJ a-.T J sza koz~be. Nem határ ez többf ne k II 
II~~ • I~e ~a~o~aki őryé'g, .. his~en l){'llne 'V~~: m~r 

, JA.'lIl Hm I I(>t melg, . 

ke~~lt1~d~~<;lpti teri~lelell t<iliori rendőri n~lIdel 
lW1rancsl~:<'::":"::kd <(,i'ilhll~~'i .. ;.;'\ tha~úest- ffi had{)f;ztál~l-
, .. • . """b, ,.i 3ULl1;P erule1x>n pedig a ,,: I 
.llilllesterl {)Isztály és ,I < IV k" l"" ~Z,I -

volnánok f('I' "l~( <tp or <o "pa ra n (\'in'oksag()k-
(jrszázadokkar~II:!a~ldo~.' anTl(' lyek a táhori ('spncI-

I 
' . " ozv(' enu) rendel'kezméllt:>k, Az ál -

0'lTl3.'i- és t('-rparaUt'SlJ'oks.-""ok 'k "1" b pat ( t ti) '..,." nem u on en a ('WI-
- vo?a fi ), paranesno'kságok a hozzá 'uk b~'-

?Sz~ott, Illetve a terüJf'liikön lev{) tábor' .~ d'" 
orsokkel re d lk 'k l ~en 01-n el ezn{'ue annyiban hogy a k I 
:~~'k' Mtúnkrét S'.túlgálatokra i~nybevehe~Jé~ 
,-"",.,(lJ.., en azonbrul a- .. "1. j,~1 ' eI5J" ,. ki' z Ol:S~J{ SW'6<l<J'atu'kat saiát 

.,laroJu ol nyert utaSIÍlisok "'z"'1'I'nt .. áll' 
t~1 ' '.~ 'k" "·~'ftC , on' oon )esklwnl' es azert (';sa'k'Ís saJ'át Hlo"I'a'ro'l'knak I 
nana f I l" k E ,.' Vi> -
zonyoo e (' osf'(>oelt'é:tl z~ll a ~1k)O~i csendőrség e~y hi-

en II sZU'segp' .. '11' , nyerne Bill!.( I "t . d t; - ona osagnf 
mentesÍt ' ~;~ o "kkn ('JI, i,IMéku-"If'/1 befolyástól 

~~:t~e1~~~y~~k (~k~r!? elá~~~~ek·f·S: ,~~Fi1r~tá~í~lkStf'~:~ 
I , . n . ("J'U nl Sl'O ott, 

. -!>- tahorI rendőri szo-lgá'lat . k I " 
haJt!8...'>i\ köriilbe]ül ú I, " g~a. or at.l, vegre-
rt 

o ' ,," I" . ' · ' .. gy vo IM szoa.bnlY()Z3'1ldo aho.,.y 
< dkn( orsPl" 'l 'ko"l)Jzt .:' l' ' .... t l' .,. '~, < "" on,~gl &,I;()galat.ot békélYen 
e Je81Íl. AIloh8Teban él kiut181t t "I t ~ . POrlyá7..á k .. I.... , eru ,e. . gyakol'l 
"" sa, u onooen Hzoniban ft sűr" . I' , 
PJJeh !esáná~ célszerűnek és ered~H~'Il~~a!pfal I. es 

t
ll.?;_ult; .. n~.ozgóh!ar('han II es(~~dőrörsökneJ~n= ('s~lZ~~~ 
lJIh ll1iOgOtt kell nwnet('Lnio"k k .. l.... < pc 

f d 't ' , II ono~ fig\N'lllJet 
?r ~ van,a nH'nl(>kiilő vagy vis..<;zarerő . ~'> .' 

KOOSagra ('IS CL llliaradmókra AJI' ( poll!élu la -
~wlgálatra (',;ak (,,,",,,,z k' :.t 'I ü 1.1. n, .orszem) t .' .... ~" , I ve e- es ~'€<tek bf'1l 
W.~!se~l ol~' alJ nag~lobh megszáÚo-tt V' " I' Ilf>Vi'
~zuheg. HIlwlvhen 'AA':t k" b' ,aJ.o.'ilan van 
llem ll1{íködik.' Ja . oz IZtollOO,g-1 szerviin k 

, A tiíhori esendőrőrsöknekflh-ile ~ . . 
lIal a esapM,nál kell tartózk l . k g Illll?dag 11Il
osztattak. Kivételt !k' o( ruo , ailTIelyiHl'JI IJ('-
lIlulás alkallllá"~l.l a ~~a~~t~ e.-;('t, h~ pl. ~lől1y()
!eten egy nagyobb és} t Rb,hadmuvel-eb t<'l'ii
várost e:lh ' . , on osa ) h€'ly~et Yag\' 
I' II;gynaík: az Ily helyeken működ"tt F 
)(11',1 csendóről'sőket vissza k il h' . ' . o ' :1-

amJg az . őket felváltó "ke ,. ag~ III m~ndadd,,!!.', 
liik át n{'!H V.<><oZI· EIT" ma~'t ors II S7-olgalatol W-
, • "OC o , "azel' van s "'k' l 
IIJonnanhevon.ult €-s HeIn h 1 . , ,zu seg: l?~y az 
retek kel nt>m b' , ,. " .. f.> yl sem szemelYl Ismp
napig a ' . '':,0 UJ or-sot szol gáJa.tália n' né<há.JIY 

vlt'zonyokkal máI' i"meb'w .' . ". ' . ga'Ssa, ' ,regl Ol:': tamo-

(I<'olyta,tjuik.) 

-'.'-

'" .. t-:ylOl~~a , eJllos kozepen. '. 
A bt~t()r{) oláh katonák feldúlták kifos tt:k 

n';l~es kIS Jaktany~t s !izután magára I~g'j~tál; 
Azota hocskorm alah pasztorok tanynja lett ' k' 
~w?ga házjk{~. Jddl,úzódllak nagy idŐIX:I~ didel~gv~~ 
/ ,: e:, Me rt, feJnek ,!im nag~'on. Elő],], is na~v vihll~ 
;~. J~~.t6'k erreft'"le, d~ mOl'>t m~ nagyobbá k jár-

11<\,: ,amI ta f!,lbol11lt Itt a magyal' világ. Úgy be
sZl,llk, A!.<; ,Mo~oo lelke nyal'gal a vihar hátári k
,,:\~~. J)l\ban~tat a szé~ bömhöli s v\\,;z(' I t ~a~~' 
, gk.l~han ,bőszen n~kll'Ont a oláh viskóknak. Jaj 
anna az o!ahnak, akIt II szahadban ér! . 

Ats Mozes c~l1d6rőrmcster volt E" k 't· 
gyedn ' I't . , , ve- o a ne-
f 'k lagava l, t . vIgyazott li magyar határOl! tn l ,8~,z~et ne~ett a ~~e~'kedő oláh granicsárokka'l: 

• lY es .0, an, dell~LiÍ? hIdegben, c..<;oht,ig ható fa
i":oYI~" ~z.elben, a legadazahh viharokooll hííségetiell 
pm Y~7,,()t~, K~t>n!~n 6I't állott itt a magyar- vl>~en. 
I MI~~hl a ka'l:patJ szorosokon előNZör özönlöttek 
)1' az .. o ~\ hordwk, Ats Mózes kis hadával rendii
IMlenul aUta az o:>tromot. · V éJ'zO mellel . k 
rancsl" h cn I I l ' , (8c1 pa
Idt a ~r;.!: ~!' a' 1eJ:r.et ~ amikor itlmél eJfíre kel-
lál ~ehnIlJ, °k~~:rt 1e9'elol es ()Iy vité'liiil vágta az 

o Iv, ogy. ·ltunt.etestkapott. 
If t~~tán n,ü~or elült a han',i lárma szerén ven 

fl og a la, ffit'g'mt, a régi hel,,';'t a k,'etl'ell h . . I tet"" J"" . avaSI 
t~~ I ~~~s <;~t'trekn vigyázott, hogy IH' j6jjenek l;e 

. . 'lg JO e . Rongyosan m"'''(;(l~n de 'öt 
tt>~ megl~t. Gyilokkal és fegyv~rekkel "úg~ J'öd k
milli az ehes ordasok. ' _ . .. e , 

Ats M(~zes kezéhen nem l'eml'gett a feguy(.!, J)' 
( ~osan kemen \,('n állt . d' J, . , <1-
halálJ~1 szemben < D, nke}StJet,~aga:val a SZ-HZS?,oros 

., d" . . e t> mM nt>m volt verhel' 
eS71: ~~' ; d~r~haju, öreg népfölkrWk volta:k ki~ ln,:, a 19 v~l~ak, hog~' Ictehe~~k a f('.gvwrt. 'A V{'

sz{dele'll1 hU"eore elfutottak, Két másik'tá " . pOO' 
n'em a magyarok isl{'m i'Jl"liJdta ' I ;13ak, I 19 
Elárulták. . , - anI· o vo tark, 

;\t8 Mózest orvul megrohanták az 'd, k .. 
t{'m~nyen kitartott. Amig volt töJténye ole~~'r ; () 
'~sza!t az oláh soroklJan. Aztán mikor ~ tit' u~? 
:1 kl fo~o:t, k~tkézr:~ fogott fegyverévt>1 ~M;k~~ 

ft s mlkol azt IS eit orte t>!TV OOZO'ltos .. fu'k" J'I kopo _' kk k ' ".' ', . us u o a l 
k" '''In~a~, a or em('p~' ökl~el csapkodot.t maO"l 

Ol u , mmt a haldoklo oroszlán am' I 10:" 

va~l, ;,érswmja.<; gyülölettt>1.' M6g éIIg a e~?rt:.k 
sf' l~uI it fakA le'lt~e..<;en izzó két személ,Ievágtá~l ~Tá~-

I -e. zu an - nehogy 'lk'" . ' 
hitván\' ellen felét ' , agfCf.> , 8l.1aval valamt>l.vlk 
szakít.ottákk . ,feg !Yl~. oJthas&'l - tóOöI ki
tépték mint 'haTJa, a la;bat; Darabo'km széjj('I-

, ., .a o~An a faJank fenevad ik ' I 
ll1arca11golJa.k halaIraszánt áldozatukat. a 8ze -
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: , .óa~'ahoki'a szakgatták, C$ontjait ÜSf;z()tt;d~k, 
széjjeJ6ZÓrták Porladó testét széthordta a !'ll .• él Ll 

vérben vonagló sZÍ'kelyfőldön &. Ats Mó~s lelke 
beles71tllt a sok jó magyar vénei llIego;Z<'ntplt hazai 
íó1dlX', Belenőtt minden fűszálba, be.,.:,-zivárgott mÍJI-

. den 'fagyökérbe, belevette magát a sziklahásadíokok 
száiados rál1c.aiba, a földből felt.ör6 forráwkba, a 

,- ('wbogó patakokba és növekszik ezekkel, mint ahogy 
'.' . il _patakok folyókká nőnek, A földben, a vízben, a 

levegőben, mindenütt. ott van Ats MÓ7.RS lelke, mint 
az ősi jussát visszakövetelő szent akarat, élet a 
megnmradt magyaroknak, méreg és halál a betola
kodott rabló ellenségnek. 

~, . 

, Ezért félnek úgy az oláh pásztorok, mikor a 
viharban a rozoga házikóba húzódnak és reszketve 
hallgatjá.k, mint zúg odakint a széllel Áts Mózes 
háborgó lelke, Félnek, nagyon féln€'k, mert a fú
lükibe süvít szörnyű lharagos gyűlölettel. 

Hegyeken, völgyclren vadul végigszáguldó fer
gt>tegben lakik Atg Mózes vértanú lelke, meggyö
tör,ve, széjjeltépve nem talált még örök nyugalomra, 
nem tud pihenni, álmodva, remélve vár a - fe!tá
madáflra!, 

_.+.--

TANULSÁGOS NYOMOZÁSOK. 

. Panaszos - tettes - káros 
egy személyben 

Irt. I BIKIT JÁNos 2. ont. tJaztbelyett_ 

;Si zon y áil'a kevés olYaJD idősebb csendőrbajtár
sam V"dl')" akivel meg. ne történt volna. már, hogy 

.... eg,y-egy bűnef;e.tben napokig eredménytelenül nyo
. c mozott, sőt. talán már bosS'.lusan le is tett arról, 

hogy azt valaha kiderítl'e, mikor egyszer aztán 
csak kiderült, hogy a bűncselekmény el sem követ
tetett és ]lOgy a ft>ljelentő az egész, soksoor nwglppő 
valós:zinüséggel előa<lott, sőt bi'bol1yíWkokkal lámo
gatott feljeJentését maga találta ki, 

,Az ' ilyen feljelel1té:;;~k inooka nagyOll i:.okfélt·. 
A közön,">égesen paplwsnak nevezett há.zifeo·yelem 
alatt áHó gazda, aki a vásáTban eladott Riska árát 
ott helyben elmu'latta, a követke"ményektől valú 
félebnében rablótámadást eszel Iri; a teherbe esett 
leányzó meglep6en hű személyleírást tud adni anúl 
m ismeretlen férfiról, aki vele az erdőben erőszHko
~~ közi.?sült, más kor LJ; feljekmtésnek nÍnesell. l'g~í~b 
ootJa, mmt egy tehetőoobb ember megzsarolúsa vagY 
egy. a feIjeleníŐvel ellenséges viszonyban álló egy'éil 
meg~u,r:.~lása, sőt az sem ritka l'St't, mikor betegf's 
fant~laJu vagy a fogházimIl kiteleini akaró emhe
~k, onmagukat vádoljáJk különféle biíncselekuJ(!
nyék .elköveté.sével - teljesen alaptal:mul. 

.' , ... Az ilyen h.amis feljelentksek Hlaptalansilgát 
n~·a n~omozá..<; első órájában meg lehpt állapí 
talU. ~e~zont. v~nnak esetek, amelyek il nyomozó 

· ~dorkepesSégelt alaposan próbára t....súk, külö
" •. _, n, ha a tett~ kel'lő intelligenciáva I b eli.íre· 
lu .' bír abhoz, hogy feljelentését megfeh~W 

I 'szm lét:esítiisével, hamis hűn,klek, sőt hami:--: 
I nuk s~I'z€s~el is valószín i.i n' tt>gy*, és hogy a 
ny~~~.a." soran fe'lmeriiW összes et-lheWségeln", fel
k< ulJOn, Ilyenlkol' a nyomozó eSl.'ndől11f'k épen 

azt az egy körülményt kell felfedeznie amel \'J'('[I 

ft:ljelentő l1~m gon~lolt . és épen azzal ;z eg); kér· 
tleh'Sel kell ot nw.gfogllla, amelyre az nem volt el · 
kl~zülve, 

Ezzel SZf'll1hl'll azon han a hami" fel.iel f nti.íl 
SC!k~7-?r rnllll II latos , 1l<~ivitú..,.rÍJl tesznek tanuságot 
kulonoS('>n, ha e.gyebkent IS ala('.~ony értelrni szin 
vonalon állanak, "Igaz.5Úguk" biztos tudatában állí 
tanak a esendi.ír elé, előre örülve lleki, hogy miktín 
fogják azt Jóvá tenni - és azután le('sik' az állni 
~ulatukban, mikor a c..<;endőr egy-kettőre ki 
.Jelenti nekik, hogy az egész felj elentésük mese, 

Egy ilyen esetet óhajtok leírni, n.em a tanuh"<Íl 
okáért, - mert hiszen tanulni való neIn sok val 
l~l}ne - h~em . iz;kább c.sak az érdekesség ked 
vrert, hogy t, l. rrnkepen akart engem Burdea Nyi 
kul áj - becsapni, 

1908 máju~ lO-én a kora reggeli órákban ijed 
arccill és nagy sopánkodások között állított be 
csiklovai csend6rőrs irodájába Bllrdea Nyikulii 
oláh parasrlgazda és hosszadalma.-.an elpanaS'Wlu 
húgy valaki az éjjel ho:z;zá betört, hátsó szobáj 
ablakának ráesát felfeszítette, a swbá:ba bemá.s7,.Q1 
és az ott levő buzá val telt 'iádájából egy hariS11yi 
(halinanadrág) és az annak 7&'béb<>n volt ezer 'k( 
J'onáját ellopta, Rkszletes.ebb kikérdezéookoT eli 
adta, hogy a pénm iswkos felesége elól rejtett~~ 
buza kWJé, meg hogya. lopá.ssal swmszédj:1t, Cserr 
Vasziliét gyanusítja . 

A feljelenWt ism.ertük, tudtuk róla, hogy tehet, 
sebb ember, nem lehetetlen tehát, hogy az 0zer kor, 
nája tényleg megvolt.; feleségéről is tudtuk, hog 
igen szereti a "horinkát" s így a pénzt tényleg aj á l 
latos eldugni előle, de különben is, hozzá voltm 
mál" S2J0kva ahhoz, hogya falusi ember II pénút 
leglehetetlenebb ht>lyeken swkt.a lartani. Ar 
Cserbu Vasziliet illeti, hát (nt fizintén ismertü1 

(1g~like volt az őr.skörlet szokásos büntettE"Seine 
aki lopás .miatt már t.öboozör volt büntl'lve s í! 
nem lálswft épen leheteUel1lwk, hogy ebben a d 
logban isludllS, ámbár a. káros g~' aiJl.llját termés2 
tesen c~ak tud{)lmásul vettük anklkiil, hog." Cseri 
Vasziliét biwnyítékok n~lkiil gyanusítottuk VOhl 

Negyedóra mulva máJ' a helvszinén volt.unk 
_ a feljelenW kijeleuté,SB llÍá'n, 'hogy a helyszin' 
tiermni. változtatást nem eszközölt - megt.artottl 
II helyszini ;;wmlét. 

Panaszos háza mögött eg'y ki·::; ke rt volt, a kt 
alatt pedig eg~' patak folyt. A pataktól a kedenl 
I'Pszt.ül II ház ablakáig és yisw.l.a a patakhoz tiszt. 
ki vehetLí, dt> minden jellegu·tpss-ég ntllkiili boesk< 
nyomok Hlll tatták, hogy il tettes ezen az úton IlH' 

be és távozott el. A 11\'omok it patak HíveI belli 
medrébt"Jl e I vesztek . 

Az ablak alatt a falörzsf'lkből Ög.'>z(lrótt épü 
külső falán sárn~'on1()k lát!Szot.tak, amelv€-k azt 
benyomá.st keltették, hogya falon át bem·ászott. t 
tes lábának lenyomatai t'>s oly módon jöhettek lét 
hogya tt'tt es akkor, amikol' az ablakon k€resztü 
szobába má:-7,ott, ta.lpait a faförzsekból c;Ss7..er 
falnak támasztotta, lú hai II kapm,z,kodás közl 
Jll,egcs,úszta.k és Ílgy hagyták maguk után ahoss: 
ka:.: sarnyomokat. 

Az ahlakon, amelyen út rt tettes bemászott, (' 
f'I'ŐS vasl'á('s volt, allH:'.I~' kívülrő] négy hatalo 
~Zf'ggt>l volt a ház faláhuz el'ősílvf', A sZégek kő 
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:l két ahó hiányzott úg~', hogy a vasrácsot a% al,lak
tól el lehetett hÚ7mi. 

ollnan ~nunikép€n sem leht.>tett úgy kivenni, hog~' 
leg.rul'ábh egynehány SZR111 búza 'kine szóródjék. 

Benn a szobáhn.n, amf'lybe ' az !lolak nyilott, egy 
140 cm. bos..<;zú, 120 CIII. magas l"s lOO ('lll. szélffi 
f"lIyőfadeszkából késziilt és lJúzéÍva l szin iiltig Ít'lt 
láda állott. Ebben a ládában volta húzn köz{
n :,jtNP az állítólag ~l vp:<zett ha ri8nya a pénzzel 
i'gyiitt. A szoha földjén két darab félig el~gl'tt ké
nPH gyufilliml feokiidt, egyéb semm i. 

Az t'.gész helyszíni ~zf'lI1le nem tartott továhh 
<'gy félóránúl és mindjárt ken-ken megmolldottuk n 
panaszosnak, hogy ö a "tettes". Nyikuláj barátun
kat ez láthatólag megh~pte, d(' azután &szeszedte 
magát és konokul megmaradt amellett, nogyőt 
hi~l1y meglopták és nem g~'őzÍ(~ magát vájgye
lI11f1~' é\'t>I, hogy koldu-Rsá tették . Kl"rMsünkre é.gre
földre esk ií dözött, hogy !:>gY á rva fillérje sem 
maradt. 

A panaszo~,t már llIegelő/»leg kik';rul'Ztük, mm,t 
még - inkább cBak a forma kedv~rt - a feleségét 
,1 kart u k kikérdezni. Hát attól bizon y I~em lettünk 
sokkal okosabbak, mert mindössze csak annyit tud
tlmk mE'g tőle, hogy az e&ie a megszokott félliít>!' 
pálinkánál valamiwl többet talá'lt meginni és így II 
swkottnál egy kissé m€>ly{'bben i:" aludt, a lopá.>'l'ól 
p{'d ig. nem tud seuullit. ' . 

A helyzet már a helyszíni sZf'mle kezdl'tén gya
nUK volt, II végén azonban már egész bizonyossá 
vált, hogy az egl'lSz "hf'lyszlnét" maga a panaszos 
e.ünálta. Első tekintetre meg lehetett állapítani, 
hogy a tettei> senki más, mint maga a panaszos, 
akinek vllS'.dét az okozta, hogy kevés volt a logikája. 

Az ebő hiba, amit a panasWli a, nyoonok létre
hozása alkalmával elkövetett, az volt, hogy a ker
ten keresztül V€7.JE'tő lábnyoonokat fordítva csinálta, 
t. i. először ment le az ablaktól a patakigl és azután 
jött viSSG7..:a a pata;kiól az ablakig, gondolván, hogy 
az úgyis mindegy, a fő az, hogy egy jővp és egy 
menő lábnyom legyen liátható. Arra azonban már 
nem gondolt, hogy úgy az ahI aktól a pataki~ men
tében, rrrint visszafelé jött€>ben u:gyanae;t az utat 
hfu<l2'Jnálta és így többször előfordult, hogy a patak
tól vlS&Z8Jfelé jövet a ooját ellenkező irányú láb
nyomaira lépett és a7..0knak egyes részeit eltaposta, 
úgy, hogya pataktól az ablakig Ve7.Rtő lábnY<mJok 
mindenütt egélS7R.k és sértetlenek voltak, míg: az 
ellenkező irányú lábnyomok nwt.>lvike szét volt 
tapo,,>va. Kétt~gtelen ~olt tehát, hogy a "tettes" 
először meut és azután jött, holott az ig32Ji tett~
nek ezt épen fordítva Jrellett volna C'sinálnia. 

A ház ki.ilső falán az ablak alat! levő SlÍrnvOOllok 
teljesen fölöslegesek voltak, mert az ablak a földtül 
ni,indössZ€ körülbelül ('lD' métel'nyire volt, ahho/. 
tehát, hogy azon valaki bemá~Jon, s(~mmiféle kn
paszkodiIsra ném volt szüksége. 

Az ablakoll l(' víí vm;ráesot tartó l1Í>g~' nagyl'.Zt'<g 
k{izi.il az alsó keti(í - mint már emIít(,tt(,1ll - ki 
volt feszítve, a szegeket az{}nban sehol ;.;em lehetett 
megtalálni és azokat - áIlítá;;;a szerint - a pana
~Z()~ sem találta m('g. T('lj~n valós,únütlt.>nnek IM
szott, bogy II sötétben dolgozó t<,ttes, akinek tlHhlin 
kellett, hogy 11 házigazda otthon V8U, drága idejét 
a két érttÍktelen szeg eltevésére vagy plane keresé
sére fordította volna akkor, mikO!' il? nagy össwgií 
7..sákm:lnyra van kilátása éR mikor fel foo('zteti>s(.töl 
minden pillanatball tartania kpllett. 

J ~z alsó I-f;;zl'n sza hadon lógott vasrácsot meg
J) I "Oba It II k az ahlaktól elhúznÍ: rninrlös~ze annyit 
('~~'dett, hogy az Íg)'. támadt TI~' ílÍl=-on talán (:gy 
,'('kf}n~' g-~ ' f'l"m('k l)tl<buJhatott YOlnll, de felnőtt ell1-
h{'r, semlllip;,:etn; Sf'~l. ,',l'flljPspn kizárt dolog voU 
tehat, hogy a tettes fplnott emher lett volna. 

Miután a panaszos panaszát fenntartotta, ne
künk nem maradt más hátra, mint az esetet a királyi 
úgyészségnek bejelenteni, természetesen fi helysújli 
:>zemle alkalmával szerzett tapasztalatokkal együtt. 
A jelentés,hen hatú,rozotta,n bejeI en tettü k; hogy a 
tettes csakls a panaszos lehet, bünvádi eljárás tehát 
senki ellen nem inditható. 

A dolog azonban bosszantott és ezért el'hatá
l"Oztuk, hogy Burdea Nyikulájt állandóan BZ€II1l előtt 
~ogjuk tartan~. Ha egyáltalán volt ezff. korooája, 
ugy az most IS megvan 8 miután nekünk azt áUí
totta, hogy egy fillérje sem maradt, hamarosan sza
ván foghat:jl~~ a:: első. al1mlo~al. mikor egy na
gyobb oss,zegu penzt kiad E2Jért az egyik be!mgón
ka,t megblz:tuk, hOg)T neVC7..ettet ta,rt~ szemmel, 
kmönŐ6en a vásárokrakővesse ~ minden nagyobb 
vásárlásáról mi,nket értesít&m. 

~i21 nJ~p mulva, a ~u~~ jelentette, -hogy Burden 
N)'l,kulaJ .az 3JJl111al V'asaron 50 darab bárányt 
vasarolt, azokat azon han - érthető okokból _ ' 
lI'em hozta haza, ha.nem a ruszklai havas ra adta ki 
regcl&re. ~ • 

A többi már persze' hamar ment. Az ötven 
h:í.rányt letagadni sehogysem lehetett íj igy: Nyiku
laJ,na~ ~amarosan 00 kelle!t i~ernie a turpisságot. 
Kerdesunkre, hogy a hamIs fel]elent€st miért tette, 
elmondottn, hog~' a swmszédságáhan lakó és eIlJIlél
f.agva v('le rossz viszonyban levő Cserbu Vasziliét 
í'zerette volna egy kicsit a csendőrök kezéhe adni. 

.. Tettét a7..0nhan nagyon megbánta és megeskü
do!t ,re~, h~gy ha száz évig él is, nem fogja meg. 
J?!o~ahll meg egysZN, hogy II (,.'l'endörök oozén tú-l
Ja,1'.1011. _ ... -

SPORT 
A caeDdóraégl orazágoa atletikal veraeDyek. 

(F()lytatá.~.) 

. Vfgül feltiinő "olt, hog~' a ti sztára sepert sznua 
földjén, amelyben il láda állott, egyetl en szem búza 
~'em volt, már ped ig it bÍlza közé )'PjtPtt harisnvát 

, .' 

V:"Oerelyvet~s. aj Tisztek: Ee81. 1. ZsengfflJér Jó, 
zsef főhadnagy 61.30 m., 2. Tava~sy Lajos főhadnagy 
45.4{) .. m., 3. ltevitxky Z&gmlOnd főhadnagy 44.14 ni. 
Kerületek: 1. Porub6zky György főhadnagy DOOre. 
czen 63.50 lll., 2. ZatoscbiU Ferenc főhadnagy Sú'ket;
f~d~é-l'vár 58.70 lill., 3. Camerle Raymond 82l1Í-z.ado.'l Buda 
pest 57.6,5 m .: 4. Klapp Károly föbadnagy Miskolc 56.10 
l~ .. 5. Veu Géza hfl<l:n.agy Pécs 53.88 m., 6. Me.n.ó Lőrine 
főhadnagy Budapest 53.56 m. b J Altisxteik: Ec8L 1 Ve
res Pál tiszthelyettes 55.15 lll., 2. Landler A<llim Ö~e6_ 
ter :!6.10 lll., 3. Buránszky lst'Ván őn:u~er 38.20 Ill. 
Kt'ru~ete.k; 1. Czinka András fötöI"Z6Ótme@'ter Szombat
hely 45.80 Ul., 2. Kovács lstvá.n tiszthelyettes ~recwJl 
44.00 m., 3. Nagy Sándor V. Jtöl"Z8Őrmes1er Poos 37 00 III 
ej Legélly~g : Eesi.1. RóZ&l Sándor tizedes 57.90' m' 
2. ,Maro8~ Mibály pr<'l'bacsendőr 54.20 fi., S. GerencSlé;: 
Knroly tIzedes 52.60 m. J{ernleWk; l. Nogy Antal 
pr?,ooCBend~r Budapeo;t 67.70 m., 2. Vincze JÓ7.sef 
I!r<?baosen~or. Bud!!,Jle8t 59.10 lll., 3. Némm György cs, 
Sze:kN;C .. hel·vlll· 53.10 m., 4. Berkó JÍLnos cs. Szeged 
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.... 50 III -5. SZcárrtó ZsigmOl1d cs. Székesfehérvár 52.20 
~~ 6. s·~ · Ferenc próba csendőr Pécs 49.80 m. 

VI'" méteres síkfutás (előfutam.) aj Tis:vt~k: 
Ee,i. i, Puljer Fülöp szB;za~?~, 2. ~a'ky László fŐ'ha~l. 
nag-y. KerÜ'let~k~ 1. Mal'-?,o Lonnc fohadnag)" Buda~st: 
2. phívenszky F erenc föhadna~' B uda~'t, . 3. CreJm: 
'Ferellc hadnagy ,Budapest, ,~. J< ekete Lás;;lo , ~adlli~ 
.Pécs, 5. Rada "Ka~"Oly g. fo~adnagy ~re,ke,,;feh:~l"\ a:: 
6 Karsav Jeno lohadnagy Szoruootneh bJ AJtlsz1ek. 

.. Eosi. 1. vitéz Rajky T"i;\'án tisztlfeh:.ettes, 2. 4nd1er 
. Adám őrmester, 3. Bodl'i Boldizsar or.t~e8ter. l\..e~"U~e~ 

tek: 1. Boros Emil őrmes~e~ Budar~s~, 2. ~ay~r ~aszlo 
örmester M.1Skolc_~ 3. SZiget! Balmt tlsztihel) e11es 
Szombathedy 4. Halász György főtörzsőrmestel' S ze -

• ired 5 Hon!áth János VIII. fő1örzsőrmester Széke,~
o fehérv"ár. ej Legénység; ~si. L. Szabó ~r~ly pl'.&~a. 

.'. csendőr, 2:. Marosi "Ist~an.. probaesendor: 3 . . ~aU~t 
; György probaóS~dor . . K el'lI1m€lk; 1. ~olnar ~oz~f cs. 

.:' B ed •. 2. 'Szállto ZSlgJ.ll0nd cs. ~rekesfehen·ar, . 3. 
:,.;"· S:fai Sándor cs. Szolll'bat<Jwly, 4. Tot Feren~. cs. P~s, 
.; :í . I"ekete Béla pró'bacsendőr , Budapest, 6. Szoke Sau
.'. ' dor próooC>Sendőr Budape+;t. 

• . VII. 5tOO méteres síkfutás. aj Tisztek: Ecsi. L Baky 
LI"szló Jöhadnagy. K erü,lerek: L Vén (Mza badna gy 
Pécs. ?: Kass László főh,adn:;tgy Budapest; hj A<l1i~z

' te : Ecffi. l. Landler Adam orme.&"I:.er, 2. Uta Aron or· 
nielrler. Kerületek: l. Sz.uilok Sándor tlsztihelyett~ 
$wmbafueljf.cJ L~s:énJ:ség : ,Ecsi. 1. Juhá<8z p. ~Iajos 
probacsendor, 2. Pi'l1.ter Ma T'Íoll prO'bac,sclldor, 3. Ve
lterdi Ernő próbacse,ndőr. KerüJclek: 1. Győri Gálbor 

.,Sreged 2. Kiss I s tván III. pr&ba0oo11.:lőr Budapest, 
a.Buzásiti,l'lllfln cs. Szé ke-sfehérvár, 4. Pomázi Károly 
probaosendőr Budapest, 5. Kálmán . János pról>a· 
, 'od(if Budapest, 6. K e rékgy ártó András cs. Mi\skolcz. 

.' .. ~ :VIlL Távolugrás. Tisztek : 1. Fonyó Lásziló őrnagy 
4 P1.~. 2. Kosztka Agos ton őrnagy 4.50 m. 
.... ' Ix. Rudugrás. 'l' isztek : Ecsi. 1. Zsengellér József 
l - hadnagy 2.30 m· KeriH-ei e:k: 1. H8Jlm József százados 

U'. ('(I .2. iMarsó Lőrinc fő!had<llagy B udwpes t, 3. vitéz 
ey Imreg. főhadnagy Pécs, 4. Öszi GYÖ1'g-y g. fő

b d~:Mi~kolcz, 5. ~farsó Pál százados Szarub,at-
~E;ly~: l '.' . 

. X. Szabadbirkózás. Legénység: Ecsi. l. M0Í11áT 
Laj .' .őf!Vezető, 2. Ko,' ács Sándor tizedes, 3. Seres Jó· 

f l!Í7A\J!:aszverető. Kerüleiek. 1. Bus István cs. Szeged, 
_. B tM Kálmán I. cs. Budapest, 3. Bauer Andrá" 

rob . ,udór Budape.st, 4. Tatá r József pr&baCSe:JJdőr 
· )tesfeiJérvár, 5. KanRsz F e rellc pró'bae,sc>ndőr Szom· 

b lhely, 6. JaJka,b B éla cs. De.breczen. 
:\Xl. ·Svédstaféta. Ecsi . 1. AJ 2 p. 20'/10 mp., 2. B" 3. 

A) K erülele:k: l. Budapest AJ 2 p. 18'/ 10 mp., 2, Pécs" 
· BúdapeSt B. 

;;;c Junius !I-én. 

" Í~;'tt. méteres gátfutás. Tiszte<k: Ecsi. l, Prulj er 
FOJö ', Százados )8'/10 III p ., 2. Ba'ky Lá~zló . főhadnab'1" 

•. "Zlfettgellér JÓ28ef főhadnagy. Kerületek: 1. Pla
"l ,Ferenc főhadllagy 18'/10 mp., 2. Borov,szky 
~~lla,lum.nagy Szeged. 3. 'Marsó Lőrinc főhadnagy 

1l.-. l5It méteres síkfutás. Legénység: E1.',si. 1. B . 
• ~ ' :~roi1 próbacsendőr 4 p. 44'!,. rop., 2. SZijártó 
~. I' próbltc;.;endőr, 3. Hajdu János llróbacsendőr. 
n : 1. ·S?:áiliIs András cs. SlJeged 4 p, 45' .1 .. rop., 
- <,Vida ,fr1rufun cs. SzomtJatiheb' , 3. Kovács András cs. 

. .t:!:.4. Simon Géza cs. Budapt'st, 5. Buczkó Antal 
.,.,.;, 6. 'Szabó András cs. Mis'kolcz. 

I 16'i Sidydobás. aj Törzstds:zMk: L Kosztka Ágos· 

rO
l , . 'I1UlJPr . 16.10 Dl., b J Főtisztek : Ecsi. l. Zsenge llér 

• ... J .. főhadnagy 19.59 m .. , 2. BakJ' László főhadnagy 
J ~. ,llh 3. ,Tava ... ,,~, Lajos főhadnagy 15.20 m. Ker'ülc-

,,: J.Borov.szk:r Jenő főhada1agy Szeged 18.15 lll., 2. 

R
O e:r-. ~JZi!ef szazado« Budapest 17.85 m., 3. Ca ll1 e rle 

8)'m T~ száza d ()I; Budapest 17.58 111., 4. Halnl ,József 
d Sz,eg~d 17.17 m., 5. Toldy Árpád főhadnagy 

U(,l,IHk.:'e. eJ
eh
Ul'1\ 16:IO ~1., 6. Bárdió ,MiMly főhadnagy 

I 
. , ,,,,~rvar 16.;12 ru , ej Altisztélc Ecsj, l. Landlel' 

.f. , Vf'W~r,15.60 m .• 2. Gáspár Pá,) iiszthelyeMes 
J"" , .. m:..1I. Buranszky Imr~ őrmester 13.47 lll . K erüle-

tt' k: 1. Gergely Zsigmond fÖ"törzsőrlll{.'<Ster Székesf(',hé r 
'."ár 16,60 lll., i. Pap Jáno;; tiszthelyettes Debreczen 
15.55 lll , 3. Mészáros Gyula (;is:vt.hdyettes Budapest 
14.10 ru.' 4. K. Mayer László őrlIlester l\liskokz 13.35 lll. 
D) ~egény;;ég: EC<>i. 1. T~t István ŐI"H·~~tő 1j,20 ~!l., 
2. Rozsa ~aJ\dor tlZ{'des 11.00 llL, 3. KO\acs J07,<;ef or
yezetö 16.90 111. K e rülete k : 1. OrlJán Ferenc cs. Pécs 
1i.5:í m. 2. Né-met György cs. Székesfel1én{n' 16.90 ro ., 
3. Deák' Alldní,,; cs . Budapest 16.70 lll., 4. Kárász Fere nc 
próbac,,,endőr SwmhutlJe ly 16.16 111., 5. Koyács Imre 
e,;. Debreezell 16.00 Dl" 6. Sági István cs. Budapest 
15.98 m. 

(F olytatj uk.) 

_.+-..-

HIREK 
G~'ászí'steDtisztelet Fery altábornagy, Borhy és 

Menkina alezredesek emlékére. A lJudapesti csendőr· 
tisztikar folyó évi julius !hó 21-én Fel"Y Oszkár al · 
tábol"l1agy, Borhy Sá!udor és Menkillll János escudől" 
alezred'esek meggyilkolásánlak öWdik é\"fordulój án ke· 
gyelet.es gyúszi6te n !ilszte le ttel adózott 'véctwmi emlé· 
kének. A 'heily'Öl1S!égi tellll1)lom1ban :tartot,t gyászieten· 
tiszt1eten a ,gyá.~zoló csal-ádonkivülmegjelent a Buda· 
pesten áJlomáJSmó egész coolld'őrtiBztikar, élén Ziegl e l 
Emil ezredesseJ, tovit,l~bá a főváros, a m. kir. hOllyéd 
"ég. folyauuőrség, váll1l'Őrsé>g é~ állallll'e,udőrS'ég kép 
viselői, nemkülönben [J'a'gyszámu /közönség is. Dr. Bo· 
,lwllieZJky táJbori le1k~z maga s sZJárnyalás.u beszé<1ber 
llléltatta a~ eJhuny'Í3lk élxle'l1leit, akik ahaz.a és ~ 
nemzeti eszme szolgála tában <szenvedtek mártif'haláH 
E}mléküket l1elIllosak a ill. kir. 0,;e.ndőr.,ég, hanem a: 
e~ész lllagyar neil1l·ze t is h :í,lá,~ kegyeletLel Öl"'7JÍ. • 

Dicséret. A lll. k'Íl". szé·ke,~feib.érvári csendőrkel'ül'e 
paranosnoka MOlnos Mártoal 3. oszt. irilSztilielye.ttesi é, 
'l'óth János IX. fö törZSÖl'lUe"tJert okiratilag megdi 
csértfs azért mert az 1922. év március 'hó folyamá , 
Mó1' ·k1ölJ,;égb<ell elkö'-'ete tt üégyrendJbeli lYewJ'éses ,10 
pá,,', továbbá az 1923. év ok1.óbt:l' Él.., novenber navábaJ 
ugy<8JIles:vk Mór klöZségbelll eJkövt:tett ti1Je:JlIlliEÍ'gyre nd b~d 
be'töréses IOllái~ te tte,seit bu zgó és le,]e'lllenyes nYOlllO 
;l.Ú~ során elfogták és a z igaj'Js&g.szolgálta1:,á:s k e--l.ér, 
adták. 

Előléptek: FőWrzsőrmestcrré: Józsa János szé 
k,e,,1'eh É."lTiLri, HO l'\'át'h Y em:loel szo!Illlbathely-i, PalJl 
Sándor, Szolga MiJl.á ly , Bus Antal <és LukáCJs SálIdo 
szegedi coolldőrkeriHetbe.li törzsőrn)(>,st{'rek~ ŐrlI/C S 
ten'é: Kovács h 'tv'án VI., Nagy Pál sWlllhat.hely 
Kovác~ JÓZJ5e'f L. MUlya i Istvá n ;:;zegedi é s Fa r b 
Fereno szék€<i:lfeijléryit~' i ke nile1:ibeH esellu!őrök. 

Házasságot kÖtöttek: K ahitsky Arpád 'budape»! 
keriiletJbelisz,ázadO-~ UdiC:Z;ky Adrielll Márt.a Má ri 
úl'hölgy'gyel tiunTus í -én : Albádszalókon; Dre iroho c 
Istv'lin budapesti ke.riHetJbe.J1 főhadnagy T:romp j'e 
~Ia.gdolna I,r,ma únhölgyg)c(,1 juniuí; 29-én Mb,kolczOl: 
Bács István pécsi kerül et~li 3. oszt. tiszt;helye t tt
Pfeifer Etcl:káIval j u n 'i u,; 9-én Szevetken ; Polgá r J ( 
zsef I. szombathelyi kernletbe1i 1. oszt. g. tiszthe lye' 
t.es öz\". Mala;';IÍc-~ Ad áulJI l(, sz. KTbtóf ATlllá,val JUJ1 il l 
H·én KÖTIUellde:Jl; Paln·ke,r J óz,sef s ZOOlllbathelyi kerül t> 
h d i fÖ1,()rz:sőrme;;fter Nagy 'h"Illú,'al jmIÍus 8-án L 
ya;,;o11 , Fere-n'CZ\' Sándor budapesti kc,rület,be li 3. osz 
t.iszth~JvettJe.s Czeglédi Klál"áivlll junius 8-án Ti'Hza.fülc 
yáron; 'Hajdu J:.íiI1Q.~ budapesti keriiletbeli főtör~ si,í 
me stpf öZ'·. K. Ara'\"etz J á nO<1'illé szií L Sza,bó T ere ZI,: 
nt! május 2/ -én V ez>:'en yen; lllé;.; J állO:" széke,~f..,he 
yári kt'riHetheli 2. oszt. tisztJ1€lyett~;.; Kl."'" Erz.<;elJdt , 
jU11ins H-én Nemw",hődön, 

ElhalÚlk: Xagy Miklós 'I1yugálloonányu 1. ,()~7. 
tisztJ1elyette-s Buda.pestell jl1!iU8 13·án; Vigil ~hl1al 
szegedi k('l-iiletbeli 2, oszt, ti sztIhelyettes Budape·~te 
junius í-é:n: Kőmüve.s bkánpé<,,.;i kPl'ületehe)i prob: 
csendőr 'K:avo"tv!Í;rott juliu;;; 7-éu; Koy,ál{',,, J:aQ10~ ~ 
Imcsi keriiletheH ])l'óbac.wnc!őr B lld a:pf'fiten JUlll 
24· én. 
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK 
.B. F. 'Munkiáját sz:i.vesen lálrjuk €o; lIa mell'íelel, közöljük. 

A jelzett terjedelem akadályt. nem képez. 

P. S. Magyar útlevele t kaphat, kérdé~ azonban, hogy a 
vizU1not Ull'gkapja-e! A maguuk részéről ue m ajánljuk, hogy 
lIazamenJen. 

1884. főUirzsörmesler. 1. A testüle:től való tá voll ét" 30 ual' 
nál t()\'ább tartott, szolgálati ideje ,t6hát nH"" yan szakitva. 
2. Kem tudjuk, hogy mit ért "kimerüléses ·betegség" alatt! 
Ha az orvos kimerülés eimén szolg'álati men,tt'Sséget vel{·,"é
nyezett, úgy aunak engedélyezését kérelmezhe ti. 3. Raugball 
idősebb az, R'ki ug~'anabba a ·rendofokozatba korál>ban lett ki
nevezve, vagy magasahb raugs"Lámmal bir. Abból, hogy 
valaki - mert szolgála tát m egszakitotta - a lacsonya·blJ .zol
gálal.i pótdijat é lvez, még nem Ikövet,kezi.k, hog l ' magasabl> 
szolgálati pótdíjat élvező egyenlő 'rcndrfokozabú b ajotlársánál 
rangban is tlatalabl}l]a'k kel! Jen.ni{', me11L amig a szolgálat
l18!k 30 napnál hosszabb megszakHása az add~g élvezett szol
gálat.i pótdij telj<>s elv€6zt~yel jár, addig az illető rangjából 
csak annyit veszit, amennyi időt a 't<.,,~iile(.tő l távol ,tő1t.ött. 
(L. Szerv. Ut. 30. §. 13. po.ttját éH il 181200/ \ "1. c . 1923. ímímll 
reudelet6t.) 

Lovas. lA. !Jeh,t - külöml>en mndenna'()űs és jeleutklkl,' I'elL 
- eset kideTité~e egyedül a véletlenen múl~ am31lkü1, hogy 11 

járő1'llelk a·l~alma leH vo 111 a különös lelemény(ll3l';éget kifej· 
tmúe. Nem közöLhető. 

K. M. csendőr. 1. Fehér pantallót s7Allgálaton k1vül az 
utcán is szabad viselni, fehér zubbony.! csak oIöbhon, vagy a 
la ktanya,ban. 2. lA. esendőrségtől az áHamrendő1'S<Íghez csak 
8zol·gi..rati !kötel<lzőj'éoneik J-etel te és a c&endórség.nél való lesze· 
relése ujján ]é-ph~t át. 

B. r. 15%5 márelus 15. Á 'had;,togságban eltöltö~t idő a szol
gálati kötelező szempontjából katonai 6zolgálatn,wk számit. 
Ha tehát ön 192'2 mlárei us Ili-én lépett be a esendőrooglheoz és 
C'Zt megelőWleg <félévet a kail'onllBág,nál swlg4lt, öt és félévet 
pedig 'hadilfogságban töltött, aklkor cse ndőrSoég i szolgálati ide
jébe félévi ka'tonni szolgtála'ti Idején ,kívül m ég k'ét és Ifé lévi 
hadifogsá.ga js 'beszámít, 82lO1gálati köl.elezője ti1€Ihát 1925 már· 
eius 31-én Jár loe. 2. Cseondőrségi és szolg.á,lati pótdij most nino 
csen. li s'WIgMati pótdíjba ll. Ik'atonaságnál _gy hadiíogság
ban eltöltött idő szintén 'bes71áanitott, az tehát önnek 1925 ápr. 
l-Wi lett volna esedékes. 

DrlÍvamentl. 1. Igen. 2. Igen. 3. Igeu, d e csa'!!: a nős egY'! 
n~knek. 

1\1. J. Ha szolgá lati idejé t önhibáján k [·vü I sz:rkitotta 
meg, úgy terJessze n fel a m. kir. Belü15"YIJlÍ!lli"zter úrhoz 
(VI.b. <Mlztály) egy kérvény t és abban - indokaillak heje
l<eutéae m<:+ne tt -kérje, hogy a testii<lettől való tá'Volléte 
lIIlegl'lzalk:f.báSllll'k '11€ tekLntes&ék. 

n. Gy. csendőr. Fekoet6 ka.:rszalagot csaki is tisztfekés csakis 
akkor viool'hetnek, h'a az el van rende lve, pl. ud'vari ·gyász 
a lkalmá va!1. HozzátartO'Zó>k elha lá lozása cseté.n fekete ka'r
sza lal:'ot viselni nem lehet. 

Érdek. 1. A postatakarékpénztár sem a háboru elötti sem 
az azutáni betétCiket nem valorizáUa,betétiét tehát csakis 
I>ap irkorOll'á bau kapja Yissza. 2. HadEkiilesönikötwnyt már 
nem lehet nosztriflkáltatni, m ert a határidő régen [ejárt. Ha 
késedeImét nagYOll alaposan meg tudja Lndokolu.i. meg. 
próbá1'hatja a ki""tel€s nosztri.illi:álást a Pénzügym.iniszlJer 
urnál ,kére lme zni, ln'Telmének kedvező elint.!zésére azon'ban 
nem sok kilátása van. 

O. Gyógyszerre sza badalma t nE\m nyerhet, csupán a 
gJ"Ógyszer előáHitá."i eljárását lehet szahadalma'zta tlli. Oh"assll 
ei az 1895. hi XXXVII. t.~ . 2-i'k, tov.ábbá a 30-32. §-ail. 
abból mf'i'tndja, hogy mit kell tennie. Legc<'Isrerűbb. hn 
ügyében a SUl'ba da1mi hh"atalnál (Budapest, YII., Erzs.ibet
köm t 19.) személyesen érdeklődik,_o tt megadják a sziiksége~ 
felvilágosi tás t. 

JászszentlászJó i örs. Az épít.kezés i s('gél~-. ill ptve az épít
tetők részére ny.njélllldó adÓkedvezmény tárg;-lÍlball a m. kir. 
PénzügyminiszteT árnak 138035/1923. számn N"Ildelete intéz
kedik. (Megjelent a Bnda.pesti Közlöny 231/1923. számában). 
Az >1tető esendől' építkezési segé lyt illet,,>: állami kfjlcsi}nt 
kiilömben S("1Il kaphatott volna; Il'gfe!j!'bb Rd ókedvezmlÍ>nyi;, 
de már et.tő l ii; elkésl"tt. III ert a !kérVény benynjtásának 
hlltárideoje (julius 15.) lejárt. 

FlrtosalJal 4;;. Kérjük, hogy a cikkében jelzett g~-akor
lati eset.,ket is közölje velü'I1k. Konkrét példák>kal a dolgot 
sokkal jobban meg lehet világitani. 

K. ('Sendőr, Sopron. Jelentse az esetet ·kihallgat.ásou ÖI'~
paran("Snokánakés kérje anuak a kC'rületi pll rancsnokságh úz 
\-a I óbejden t.ésé t. 

1\[. Gy. l. A !őtörzsőrme6ternek ruegf!'l e lö polgári tiszt.
\'i8("liÖ niucsen, lllert ez kat<Jnai reudfokozat, a 1/OIgari tibZi. 
viselőkIIéi pedig rendfokozat niue~l"n . li cs!'udőra ltiszt ilZ 

állami [lolgúri altisztekkel egyeuraugu. 2. Olvassa ct lapunk 
3-ik su1l1lálJan Kllrrmcs 24. jeligére küldött üzen",tün'ket. 3. 
Swl'glilati ügy. 4. N"yugeUátásra yaló igéIlIlyei biró esendő!'_ 
egyének végkie légí tést essk nyug-ál:lományba he lyezésiiJk után. 
ill"tve nyugdljnk tolYÓlSitása ut.án kérelJrne71h~tnek. li , -ég. 
kielégités Jegmagasabb ÖIlszege nelll I('het több, mint a lll' u g
dUba !beszámítható egy évi összjavadabn azás kétsz('rese , 
Olvassa e'I kihlönben az 1912. é ",i LXV. t.-c. 43. §-át, abban 
mi~dellt me gtalál, amit tudni a,kar. Ké<rjük,hogy más/Imr a 
telJes newt és rendfokozllMt irja alá, mert kiilönben k';rd~
seire nem felelünk. 

.... :-+--

Olvasóink szives figyelmébe! .. 
A Csendőrségi Lapak egyelőre ha.von ta kéts zer, l -én és 

l5-én jelenik meg. Cé'Jja: a csendőrségi szakismere tek és szak
irodalom fe;iJcsztéSe. A lap részére szánt cikkek lehetnek SWlk
tanulmányok, éil'tl"kezéS'ek és iSllllerteté.sek a csendőroog szer
vezetét, k1ké'llzésélt vagy más, a csendőrségi szoLgálat f ej lesz. 
tését érintő kérdésekről, továbbá t.anu1eágos nyomoÚ8Qk 
szakszerű leirá8ai, végül a esendő.rS<'get vagy aunak egyes 
tagjait érifltő o.lY.8Jn eseményekről szóiló tudósíbáso'k, amelye k 
a csendőrség .köréIben általánQs érdeklődésre soomi.úh.aitnalk. 
Verseket nem kÖ71liünk; egyéb szépirodalmi közleményeket 
es.ak kiwtelesen, a rendel'kezésr e áUó helyfuez képest. és csak 
úgy közlünk. ha tá'r.gyukat a csendőrségi életből merítik. 
A lap>ban való közlésre !!'Mnt minden ;közlemény! kérjük olvas 
hatóan (l ehetőleg irógéppel) fé~hasábosan és a papiruaplluk 
csak az egy.ik oldalára imi. Cikket nem csak a csendŐrség 

ta'gjait6l, hanom bilTki,től is e1rt:ogadnnk. Névtelenü1 bekü'ldött 
dlkJket nem 'Irözöí1hetiink; de a szerző tetszésére bizzuk az);. 
hogy cikke neve alllJtt vagy anéLkii l jelenjen-e meg. Az elfoga
dott cHokeket terjedelmük és értékük szerint honoráIjnk. A 
dijazás elfogadásA,val a cilkk a 181) tulajdoll'á;ha meg)' át, az 
tehát mágl101 CBak a szerkesztő beleegyezésével közölhető. A 
szerkesztői üzenetek rovatában a szerkesztőség mindl"nkinek 
rendeJikezésre áll, de a SZOlgálattal kapc;rolatos és névtelen 
leveleh'o nem válaszol; k ézi ratot vissza nem ad, len'lbe'll 
pedig csak igen 'kivételes oly esetekben válaszol, midőn a 
Yálasll - kén j' csségénél fog va - nyil·vánoslln meg n em 
adható. Kérjiik tehát oh-asóinkat, hogy leveleikhez Il'élye
get ne m e]lékelj enek. Előfizeotést - az adminisztrációs kLadáso.k 
csb1rkelltése végett - csakis .legalá'bb nl"gyedé yre fog.adhatunk 

el. .Az előfizetési díjat bekiildés al'kalmávaoJ az aranykoron'.l 
mindenkori hivabal()S szorzószlÍma alapján k érjiikki~'Zámí
tani. 'A lap ré6zére szánt lev!'lezéseket ne II szer
kesztő nevére, ha nem a szerke.sztősé~ eimére kérjük 'kiildeni. 
(Budapest, r. 'ker. Vár, Országház-utca 80.) A csendőrség tag, 
jainak rövid, - legfe!j",bb 4 sornyi t<.>rjed l"l.mli - levelezés. 

szerű ,közJeményeit dijtalannl közöljiik; 'kereskedelmi hirde.té

seket, a ~ap részére a "Pa:lladis" r .- t. (Bnlal'e~t, " . tH. Hon 
véd-urea 10. szám.) vesz fel díjszabás szerint. 

A szerkesztésért és kindásért fe l elős: 

PINCZÉS ZOLTAK százados, 

Pallas rész\'~ nytárslls,íg nyomdája B~Hl3nt~ s t. V .. Hou\'f!d-u. 10. 

(Telefon : ;-<'7, ;'-<,S.) 

FeleWs vezető: Tiringer KA roly műszaki igazgató . 

XIV. évfolyam. Budapest, 1924 augusztus 15. 5. száj 

CSENDÖRSÉGI LAPO~ 
SZERKESZTI PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS 

. ~FlZETtsI ÁRA I EgMz ivre 8 K, Fél. 
'vre " J[, Negyedévre 2 K ar_yirtékben 

Megjelenik 
havonta kitszer 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATJ 
Budapest, L. Országház-atc:a 30. 
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'J- Hiszek 'en Istenben, 
Hiszek .en hazában, 
Hiszek egg isteni örök igazságban, 
Hiszek MatYarország feltámadásában. 

HelyzetÜDk és teendőink 
Irta I SZVOBODA REZSŐ alezredes 

Amen. 

A vesztett háboru, a forradaJma,k és Trianon 
magyar hazánkat a sír szél~re sodortá.k. Hazánk 
inost~ha sorsa a mi sorsunikat is moswhává tette. 

· '. Ha a szülőföld, a haza szeret.etének ösztönös, 
· de ·fensé.gesen nemes érzete eddig nem tanított 
· volna reá, az utóbbi évek véresen szomorú tapasz
talMai kiáltóan tárják efibénk megdönthetetlen. 
ígazsággyanánt azt, bogy egyéni boldogulásunk 
~ ha boldogulásunkat tisztességes alapon keres-

-'.' . sük - hazánk jó vagy balsorsától függ. ,,"~ldjon 
;;:;:vagyverjen sors 'keze, ítt élned s halnod kell!" 
.:·~ély~~~sebb igazságot .tarlahnazó sza,vak, min t 

~~zt kozonségesen gondolJuk. 
-r: ;':l . Tudjuk, érezZiÜk, hogy a csakis soomélyes, 
. -~;>:8!sakisegJ1éni munkáJkod'ásUJok, erőfeszít€seink, ha 
';~abbrendű közös cél kereteibe - a ha~a él'de-

~ ?keinek szolgálatába - nem kaJpCSQIlódnak, oly tö
';::.r~vések csupán, melyek boldogulásunkat tartó
-. -Ul és megbíZlhatóan nem képffiek előmozditanÍ. 
.. . ,; . Nem tudok elk>épzelni oly testi élvezetet, oly 
> lelki gyönyört, meIy csekély néhány pe.renyi idő
\ iléltovftbb feledtetni tudná gyászos helyzetünket. 
. . ~. ·incs -az .A i1ci.nc.s, .nincS aza. vagy cm:, mel}' az 
,~' 'hIzág)elen helyzetében a magym' léleknek meg-

· ~YU,gVasthozhatna. , 
;!-:;,~ : Visszapillantok az 1918. év utolsó hónapjaira 
J,é .~ ilZ .1919. év első felére, látom szörnyű elesettsé-

nket) ~zomsWdainknak gyű!ölettől fűtött bpzsi 
ll) "' 6_gat.Lehetetlen meg nem állapítanom azt, 
b gY 1l magyarság szé.gyenletes letargiáj áJban is 
r:t .ln'!ltatott, erőt jelentett szomsZiédaink, ellen

Jj~ s~ében. EZ€n erő, bár életet és lelkeket 
<'l~;, to voros ~eliriumban emésztődött, mégis so

J tartotta VISSza. az olá.hokat a Királyhágónál, 
" . n ve~ a cseheket, megt.orpantotta a tagad-
ba~t~ul vljéz szerbeket. Ezen erő, delirimuából 
r '. udva, tá~ztotta fel a Nemzeti Hadsereget, 

II erővel szanmlta:k a trianoni bölcsek amikor 
~$Y,aro~szá~ot. még nem merték egésze~ fel osz-

• ~_l~ EHllheh mmdenki, hogy nem az igazságos
" ~em a méltányosság kiáltott vétót a cseheK, 

, Zli~~}s a szerbek mohóságának, hanffiJl annak 
':, .e , er~, hogy. n,a.gyobb magyar teri.lletekne'k 
t bekebelezése csakIS arlhatott volna a Mkediktáto-

"~" 

rok protegáltj ainak. Szinte' hallom, amint a nag 
hatalmú protektorok esi títgatják nagyétvág: 
famulusaikat, mondván: egyelőre elég lesz enn: 

"Egyelőre" ! Alljunk csak meg e szónál és t( 
jünk vi..'isza gondolatainkkal az összeomláshoz 
azt követőle.g e.gészen Trianonig. 

A Ma.:",ryarországgal kötött legelső (Diaz-fél 
fegyverszi.ineti szerződésben még szó sem v( 
magyar t€rületek kii.lrítéséről vagy feladá;;án 
De jött aztán a fokról-fokra való züllés és jött, 
fl züllés nyomában a bennünket egyre szűkebb h 
tárok köz(J szorító fegyv~rsziinf'ti szerződések 
diktátumok, jött valamenayiünk Jetargiája ny 
mán a vörös téboly, mely rtztán annyira fejb 
kólintott bennünket, hogy lassan, lassan mégis fl 
ocsudt.unk bűnös tespedtségün'kből s ezen f",locs 
dás nyomában támadt fel it Nemzeti Hadsereg, • 
már későn, mert rettenet.es erőveszteségűnkb. 
nyugodtan fejünkre merték olvasni a triano 
itéletet. 

IsmMeljük e szót "egyelőre"; mert naiv emh 
az, aki azt hinné, hogy Benes, Pasics, Bratiar 
balkáni vagy miféle más nagyságok felad 
tukat a trianoni békéJvel megoldottnak gondoljá 
"Egyelőre", igen egyelőr.?, míg a magyar geri I 
II reá. nehez('(lő úgynevezett béke és a békl§.ben fo, 
'alt súlyof:i gaooasági nyomás hatása all'l'ÍÍ me, 
roppan, mikor a magyarnak szemforgatóan raf: 
nált és meste,rséges IezüJ!esztése majd könnyE 
megszerezhető prédát igér. Igen! Akkor . . , 
addig, csak türelem, hií ,~sehem ! 

Kassandrát, a trójai királyleányt kikacagtá 
mikor Trója vesztét megjósolta, ha a falovat 
város falain belül engedik; ki'ka eagták, megörii 
fl Trója elpusztult. Aki :wmolyan mérlegeli a j 
len t s a jelenségeket higgadt elfogulatlanságg 
birálja, bizony kikerülh(~ t.etl en iil feltámad beJ1I 
711 ag,va rO'l"Sz.:;ig SOl'&-1ra nézv€' is a kassand'r 
jóslat. 

Mondhatná talán valaki: a lIltllta'kban töb: 
ször volt széjjeltépve Magyarország, mégis ism 
telten talpra á llott ; hivatkozbatik arra , hogy ~ 
ország hegy- és vízrajza: elemi erővel rendeli eg: 
gyé a Kárpátok koszorúzta t~rületet. 

Ezek nyomós érvek, az igaz, de erejük nej 
rendelkezik a bizonyosság erejével éppen csakis 
magyarság javára. Az elbukások utáni talpraálll 
sok csak az élet.erő szívóssága mellett szólnak, ( 
nem bizonyítják azt, hogy e szívósság kimerith, 
tet.len. A földrajzi fekvés, a hegy- és vízrajzi alI 
kulások közepette bizonyos 'földrészek egymásr 
utaltsága még nem jelenti egyúttal azt, hogy eze 
földrészeknek mindig egy és ugyanazon népet ke 
uralniok. 


