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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 
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SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATJ 
Budapest, L. Országház-atc:a 30. 

~,::_. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:....iiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

'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. 
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Ezek szerint tehát komoly intelemként kell 
elfogadnunk azoti megállapítást", hogy a Duna
'risza m.edencéje, a Kárpátok oyezte terület a 
jelenleg rajm osztozkodó népek közül azt a népet 
fogja uralni, amely aZOll erősebb akarattal, na
gyohb munkával, több életre"alósággal, határozot
tabb faji öntudattal és céltudatos összehHtás~al 
a szellemi és anyagi fölény t meg::;zerzi. 

Eszemhe jut egy gyönyörű költemény ; sa jno:,; 
egyes szavai mos t már nem helytállók, mégis van 
egy gyönyörű szép 80ra, melyért itt helyesn.ek tar
tom idézni: 

.. Szép vagy, ó !hOll, 

Bérc, v'Öigy vált.oznak gazdag öledben, 
Téri det országos négy folyam/Í,rja t; ze li , ' 
Ám természettől mindez lelketlen ajá.ndék, 
Nag,gyá csak fiaid szent akaratja tellet." 

"Naggyá ('Sak fiaid szent akarat.ja tehet.." Ez 
a verssor valóhan m.e.gérdemli a f"okszori ismétlé"t, 
megérdemli,hogy értelmét mélyen a lelkiinklw 
véssük, mert ez a nehéz, de biztoo kuk~a az "egész 
Magyarország" mennyországána'k. ' 

"Szent akarat". T alán jellemzésül állítlwtnók 
fel kapcsolatiban a ,,sacra egoismo" (szent önzés) ki
fejezéssel a IDaJgya,r és az olasz lél.ekközötti kü
lönbség mf'gbírálásánál. 

"Szent akarat", súlyos mélyértelmű fogalom . 
Mit és hogyan kell hát rukarnun'k1 

Tudnun)r . ~ell ~t, h~gy Csonkamagyaro,rszág 
na,gyon az utJaban al1 mas nemzet.ek expanZIV t.ö
r e'kvéseinek, de a lmfentarl.á.c;i erőforrások csekély
söge és egyoldalusága következtébe\n: önönmagá
ba'l1 is erősen nélkülözi a fenmaradás anyagi lehf'
tőségeit. Akiben ennek! elgondolása és megértése 
a hafill mélységes szeret.ete folytán megdöbhenést 
de egyúttal klYIllor elszántságot is nem. ébreszt, a.zt 
legalábllJ önzése és anyag'Íassága ejthetné gonrlol
kodába, ha józan gonrlolkodó és számító képessé
~étől meg nem fosztotta a könnyű élemnód vágya 
(-',s a~ enn€lk lnyom!álban fejlődött: könnyelmű oot 
Iéiba életi tudhatIl~ az ilyen ember is,' hogy' egy 
nyomorgo vagy plane feldaraholt. országban a ne
mesebb }r~nYl~ 'kul~rélet el!ojtásán felül az anyagi 
elnyomas IS cel az Idegen all8mba kebelezett t,erii
leteken . "Aldjon vagy verjen sors keze, itt élned s 
halnod kell" nem esruk az idealist.áknak de az 
anyagias gondolkodásua!knak is szóló intel~m. 

, Akarnunk kell tehát - és pedig kivétel nélkül 
mlllden magyar embernek - az ország talpra,állí
tását és terület.i integritását. 

Ha , ezek .. elérésére töre~ední, kötelességünk, 
akkor keresn unk kell az utat es modot hogy törek-
"éseinket megvalós í thass u k. '. 

, Régi, mélységesen igaz lllündás az, hogy His
tona est maglstra vitae" (Történelem az élet"mes
te:e). ~o~dolkodj.'!nk tehát .. cs~k egy kics,it, njjO}l 
mire tal1lt bennunket a törten elem mire tanit 
bennünket az utóbbi esztendőknek m~st rajzolt. ko
mor képe! 

Kuí:atok e~D' gon?olat util,n> mely legtalálóh
ban foglalhat~a m?-gaihaI~ a vIlagtörténe'lrun leg
hat~.Imasa bb allamal kIfeJlődésének inditékajt é" 
nekunk magunkra hagyottaknak e1est>tteknek 
csodatevő gyógyítószerünk lehetne. ' 

.. ~ká~mely 'k?rt, bármely nép történetét néz
zuk IS, ket nwgdontlhetetleniil szilárcl igazság t.árul 

l~nden ~~p ,kelB~k~z~s~n~l, fejlődésénél, nagyra 
novekede~nel, leJí:.()J·e Jutasánál és eJ.pllsztulásclnál 
a legfőbb motivwuok gyanlÍnt 8zernünk eIt> ét; 
p,edig a,z e,gyik i?,azAAg ~z, amit 8 latin oly lapi~a 
nsaI~ kifeJez: ,,( o~1eordla res pan'ae cre"cent, dlS
c<:,r~la maXlmae dllahuntllr" (egyetérté~ által a 
klcsmy d?lgok nőnek, egyelletlenséggel a legna
gyohtlak IS ös;,;ze-omlan ak); a mit-"ik igazság pedi o

az, hogy: ,.Mindell on;zág támasza talpköve ~ 
tisz ta erkök-s", ' 

, Az <?ssze~artásban rejlő erőről hosszasabban 
targy'allU - ,ugy gondoloIll - szallllacséplé~ lenn'!' ; 
annyIra tudJuk és érezzük az összetartás óriási 
fontosságá t. Hogy mégis, nuért nem tartunk ÖSSZt' 

és mi módon kell fejl e.<;zteTIiink az összetartást
arról majd később szólok. ' 

A tiszta erkölcs, vagyis a jellemerkölcs fontos 
ságánaklélektani magyarázata f'gyszerű és kézen
feb:ő: Egyedül a tiszta erkölcs képesíti sőt k~Ily
szentr az em!hert a nemes, a teljes jellemszilárdsáo' 
elsajátíí.'isára,. A hit, az önbizalom a másokban valÓ 

, bizalom, az igazságra való becsül~tes törekvés II 

l1l~pg:yőződés ,szi~árdsá~a, kötelességtudás, aka~'at
ero, <;lldoz.:'lt~eszseg, ko~ellel1l és egyetértés, II 
hozzatartozok, az embertarsak szeretete a haza
szeretet, ~z iS,tenfélelem erényei ll1ind-~ind a jel
lemnek kepezIk egy-egy alkateTemét, A tiszta er
kölcs a jellemnék nundeZf'n alkatelemeit fokról-

'foha newh és növeli és ezért csakis a, tiszta erköles 
j egyében fejlődő jellerll képes magának nemes és 
~Ira~a8an álló ideálokat, eszményeket alKotni mely 
Idealo:k az embe-r sa ját énjén felül állva ann11 sok
kal nagyobbszerű vol:tuknál fogva de méö-is II 

nak{~ jellerI~ű eID'ber l elk~ben , lak~zván, őt ~zinte 
('lnherfel<>Hl eselek~etekre sarkalják és kéipesitik. 

, A?va "~!l tehát talpraállásunk két legfonto
sa~?b tenyezoJe : az egyetértés és az erkölcsö~ jellem
ero. 

A magyarnak - sajnos - a multakhan &em 
volt , ~rény~ , a;z összetartás s e téren az állapotok 
az, eXlstencul;lIs . kérdések ~endkíviili mostohasága 
mIatt ma meg Jobban elmergesedtek. 

, Sorsunk mostohasága, a jövf'ndő bizonylalan
saga, l(>foko~~ életkedvIDl'ket ,00 ingerlékenny~ tel'z. 
A~ ,elet ,d~ruJe ne'm lak',)zhahk hennünk s mint az 
llldlSposlhóval küzdő m(h'ész, vagy író felada
!unkkal lUed?ő,kiizdködéSJhen vagyunk ; ' sorsunk 
Jobhrafordulásaha vetett hizalmunk lankad ön
magunkban, főleg embertársainkban -való bizal
munkat elvesztjük. Az emberek á.,"kálódá.qsal má
sokhoz való dörgölőd&isel és más álutakon k~rf'sik 
boldofPIlásukat él'; kevesen vannak azok, akik hol
dogul,as uka,í ~ heesii letes kötelességteljesités útján 
kereSIk. ~u~sagosan megszoktuk, hogy boldo!!ulá
sunk alapJaIt és indító okait a körülményekl'~n " 
s~rsban, ~ legkevé$hé pedig önönmagunkban h'r~'''
suk. Önbizalmunk, 'önértékelé<5ünk nem áll helve" 
a!apoll, önmagunk, túlértékelés~re könnyen kllpílll' 
tok vagyunk; a masokball való bizalom és a mások 
m:egb~sülés~,Jm!ig, a:ni az összetartás tulajdon
~epem alapJaJ kepezne, a legtöhb esetben minimá
hs. ~ sok me&,s:wl á~, pletyka;rágalmazás elé-g szo
moruan tal1llslÍJfl tarsadalmunk ezen kórSoágát. 

(Foly tat juk,) 

/ 
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Az uJ' csendőrségi Szolgálati Utasitás nem eléggé indokolt esetben igénybevenni nen 
s.zahad. 

(Vege.) A csendőrséget ka rha talmi szolgálatra rend 
A IX. fejezet a felszólított szolgálatot szabá- ,zerin t c.-.ak a ,;ujat működé;,;i területén szabad alkal 

' Iyozza. lWszletesen és egyenkint felsorolja azokat ma.zlli, ezm t.erületen kivüli alkalmawst kivétel e 
o ti hatóságokat és hatósági személyeket, amelyek esetekben a helügyminiszter rendeli el. 

illt>tve akik a csendőrségnt>k ft'lhívást adni jog()&ul- A lIat~ági személyek mellé karhatalom gya 
tak, Ezek: a kOlmánybiztosok és a komlánybizt-ű8i nánt kivezknyt'lt csendőr a hivatalos eljárás j.ogo 

; -teendőkkel megbizott föispánok, az aJispán és V.lgy jogtalan voltának elbirálásába nem bocsútkoz 
. helyettese, a kir. bir&ág?k, ~ k~r: ,ü~észsé,gek hatik. Ha azonban a hatósági személy részétt'll umü 

' .. vezetöi és azok helyettesei, a vlZ.'sgaloblrak, az 11le- sított eljárás törvénytelensége vagy szabálYÍ<'ll an 
- tékes járás főszolgabil'ája és annak helyettese és súga nyilvánvaló és azzal a c..;;endőr kéreIme uueún 

végül az államl'l~lIdőrségi kapitányságok vezetői és sem hajlandó felhagyni, úgy a karhatalmi segél) 
· .azok helyett.esei, de hat&-águknak esak azon a t.erii- nyujtrását azonnal be kell szüntetni, az esetet pedi! 
, letén levő csendől'örsökkel szemben és csak azon az örsparancsnoknak szóbehleg be kell jelenteni. 

területen teljesitendő szolgálatra, amelyen a köz- Karhatalom kivezénylésére jogosítva vannak 
biztonsági szolgálatot a csendőrség látja f,l1..KÖ7ft'-a az örsparan(~nok saj át létszáma erej éig, a jiu'ás 
len megkeresés t intézni jogosultak: az idegen oz- . parancsnok a székhelyén rendelkezésre álló létszán 
igazgatási és ren dől'Í hatóságok, a letaltóztatási erejéig, illetve, ha öoozpontositás válik szükségessé 
intézetek igazgatóságai, II határ- és vámhatóságok, legfeljebb 20 főnyi létszám erejéig, a vármegye 
pénzügyi-, adó- és postaJhivatalok; a m. 'kir. honvéd- csendőrparancsnok 120 főnyi létszám erejéig él 
ség, vámőr8ég, folya,mőn,é-g, államrendőrség és végül a csendőrkerületi parancsnok a saját állomá 
pénzügyőrség szolgálatban álló tagjai, járőrei, ezek nyából kivezényelhew létszám erejéig. 
fölöttes hatóságai (parancsnokságai) és végül ~ lWz- A kivezénylendő karhatalom számerejét nlÍn 
ségi előljál~~wk....~. _ ' -:;-- . dig akivezénylő csendőrparancsno'k határozza meg 
'-:"'~ 'M:r;ide~ más hatóság a oocl1dőrséget csakis az aki felelős azért, hogy a karhatalom olyan erő, 
illetékes főszolgabiró utján veheti igénybe. A fel- legyen, hogy feladatának minden körülm€llye1 
hivási vagy megkere5-ési joggal bíró hatóságok és között meg tudjon felelni. Karhatahni szolgá1atQkr.li 
ha.tóságiszem.élyek ezen jogukat más hatóságra elsősol'ban a válmegyei csendőriskoH~I, 
vagy swmélyre sem esetenkint sem áJ.talánosságban használni; 20 főnél nagyobb'karoatalmat minden 
át nem ruhazhatják. Nem illetékes hatósági sze- körülmények között tiszt parancsnoksága a lá kell 
mélyek, továbbá magánegyének felszólitásait min- helyezni. 
'dig csak feljelentésnek kell tekintenI. 'A fogolyőrizeti és fogoly kisérő szolgálatot a 

" tervezet rendkivül réE.zletesen szabályozza. 
,,:AN fe~i(ÍIv~ mlke~ l-J, telj~~téséér~ az eqá~ó A foglyokat rendszeI'Ínt annak a hatóságnak 

':~cs~n,do~ fel~lo,s" 3;. felhivo hatos~ tehat.a felhlvas kell átadni, amely azok elfogá.c;át vagyelővezetését 
:lJlfkenti teIJ~sI~et meg ,n~m h~,t~rozhatJ::: A szol- .. elrendelte, vagy amelyhez a fogoly ellen megszer-
· p lat eredmen~et a felhivo ,ha!ósagnak ~k. altlt8'P kesztett tényvázlat cimezve van. Fogolykiséreteket 

tt'-~ fenténT, -~' J!Z ' a21t , 'kif-eJ€oott~ ' l?v!mJa. ' '-:;- .. , l ehetőleg ugy kell úthaindítani, hogya foglyot l'en-
-' A~nak"ellenorz'€Se, hogya csendorseg fela:latat deltetoési helyükre való megérkezésük után azonnal 

, : ~em képezo ~gy ~eg !l,en; engedett szolgalat~a átadhassák. Ha azonhan ez nem volna lehet€éges, 
. '. Jgény~ !le vetesse~, ~ Jarasparancsnok feladatat akkor a foglyot további őrzés és átadás végett a 

., _ . ké~Zl, kI,hez a f~lhlvasok (a f~gahnazva~yokkal helyi örsnek kell áta.dni. 
, egyutt) l3;.ttamozas .v~ett hete~~ll}t felterJeszt~n- Olyan foglyokat, akiknek a csendőrség álw l 
dők. Aggalyos felhlvas?kat a, Jar~pa!,anc:'noks~~- való kisérése egyáltalában tiltva van (bet.eg- és 
haozeazl,OI~~al f~l,,~ell, te9esz!em, a dont~ l~rkezteI~ elm.ebajos egyének~, he!yb,eli ~elédszökevénYl'k, 

.. f Ih va:; teIJ~ltéset. fu~g?~n kell ~ltanl. A csu toloncok etb.) a hatosagtol atvenm nem szaba.d. 
- ~ín al~kIl~~ (pl., klfe~e~elkben, . u:nod,orukba,n Fogolyőrzés csa:kis a csendőrlaktanyában és · ..!ö·) kifogasol~a,to fe,lhlval,o~,at teIJ,e~,It~~1 kell es ('sakis szobában foganat.osíthaffY.~iro_i~ 

., ~k fo~anat?;c;l~ után kell oket elb~lalasra. fel ter- közigazgatási fogda rendelkezésre áll, akkor a 
Je8~~I. A Jarasparan~n,o~ ~ ho.z~,a felterJeszt:et~ csendőrség azon foglyait, akiknek m~"ZÖkésétől 

. feIhív,asokat a~onnal e!bll'llIJa es. ~lrol ugy II fel~lvo tartani nem kell, ezekbe a fogdákba is be lehet 
- :~~ot, .. mmt ,az erdekelt ,orspar~n~no~agot zárni, esetleg az őrzésiiket is községi közegek re lehet 
, ~ \ a~ oss~es 1~1ltokat pedig a keru let.I 'paIanc.~- hízni, az örsparancsnok azonban a fogolyért ebben 
'f~~rá~~ ~1'Jeszh fel" ,al!lely azokat h~vata!bol az esetben is teljes felelősséggel tartozik. Fogoly

_ ' . Ja, ~ ha ~, J,arasp~l1ln(:snok don~,éseVl' 1 fírzésnél meg van engedve, hogy a fogoly kezeiuél 
. egyet~rt, akk.01 azt J,ovahag;YJa, mIg ,~ll~nkezo. ,e.c;~t- vagy lábainál fogva a kézi bilinccsel valanwly szi

,. ;be~~~~toaksáJb?1 me~altoztatJa: e~ err~l ~gy ~ ~ar~~- lárd tá'r~~hoz köttessék" úgy azol}ban, hogy az ,(it 
... ~ . got mmt. a felhivo hatosagot eltesLÍl. sem az ulesben, sem pedIg a ft>kvesben vagy alva s-
; ' A .felszólított szolgálatnak eg~i k neme a ka r- ban ,ne gátolja, 

'~~talml ezolgálat. A c.,>endőrséget karhatalom gya- A X. fejezet a személyi szahályokat tartalmazza. 
o;: ~nt ,csa~ akkor szabad igénybe venni, ha hatósági A ('.sendől';:;éghez beo.sztott hadhirákra, orvosokra é8 
': elJára~aI ellenszegülés ford ult elő vagy ilyt!ntől állaíorvosokra a honvédség hason egyénei ré.szl'l'e 
_,<}JllomoB ok,ok alapj~n tartani l€'~e~, aI}linttlz igé!lY- ' fenn,álló szabályzatok , nyern~k értelemsz~rü a}ka l-
3 _ es ~}~lmáv~l , ~atarozottan kifeJezesre kell Jut- mazast, a tervezet tehat csakIS a csapatallomanyu 

':. tatru~ Csendőrsegr karhataImat szükségtelenül vagy rsendőregy>ének személJii swbá,lyait tartalmazza. 
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A járőrtárs és a j ál'öl'vezető szahályai alapjuk
ban véve azonosak a most érvényben levő sza há
Iyokka!. ElllIítésl'eméItó a tervezet azon l'endelkp
zésl', hogy a jál'őrvezető szolgálatának tartama 
alatt, ilh,tve mindaddig, amíg jál'őrvC'zeWi minií
I'éghen működik, rendfokozatára való tekintet nrJ
kül, a járőrvezetői jelvényt köteles viselni. 

Az örsparanc!"ilokot a kerületi parancsnok nc
v .. zi ki. A kinevezést, illetve az esetleges felfüg
gesztést, felmen té:;t stb. állománypamncsban ki 
kell hirdetni Az örspanmcfmok örsének él'; örHkör
letélwk állapotáért tdj(~ mértékben felelős . .Az örs
parancsnok köteles örskörletéuek minden pontján 
nünden 8 4~b..e!\ .... bá.L"Illilyen szolgála ttal kapcsola t
ban megjelenni, uj állomásra való áthelyeztetkH(~ 
psetén örskörIetét legkésőbb 4 hét alatt teljei>en il; 
kell pOliyáznia. _ '-'Ó.., • ___ ~~ 

-~··~'Ön;pd'rnWéS~oknak az alárendelt jeivel való 
túlbizalmas pajtá€·kodáí-Yt feltétlenül kerülnie kell. 
Alárendt'Itjeit szolgálat.on kivül scm i>zabad tegez
nie. Az örsparancsnoknak mindig arra kell töre
kl'dnie, hogy örsállomá.o;;ának és örsködetének tár
sadalmáhan magának szolgálaton kivül iti ólyan, 
helyet biztosít8on, amely mindenki által becsült 
álla.<>ának megfelel. Helyes magatartás és viselkP
dés, valamint kellő tapintat 'és szerénység mellett 
ez a "tapasztalat szerint mindig sike,rül is anélkül, 
hogy az öl'S'parancsnoknak magát valamely társa
~ágra re1Íerőszakolnia vagy a bban anyagi erejét 
meghaladó szerepet vinnie kellene. 

Az örsparanesnok személyi szabályait a terve
zet a következő sorokkal végzi: "Sok évi tapaszta
lat által igazolt, megdönthetetlen tény, hogy ott. 
ahol az örsparancsnok hivatása magaslatán áll, 
ahol alárendeltjeit lelkiismeretesen felügyeli és 
vezeti, szolgálatba.ni és azonkívüli magat.c'1rtásukat 
és magavis€letüket állandóan jóakaratu figyelem
mel kíséri, helytelenkedést, rakoncátIanságot és 
kiilönösen fegyelmetlenséget meg nem tiir és végiil 
saját magatartása és magaviselete által aJárendelt
jeinek mintaképül szolgál, ott zavar, kihágás és 
rendetlenség csak a legritkább esetben fordul elő. 
Ezért ott, ahol ilyesmi előfordul, a hibás csendőr 
felelősségrevonásán kivül mindig megállapítandií 
é!::i megtorIandó az örsparanc..<;nok esptlegH!::i mu
lasztása is." 

A járásparanctmok helYl'ítes 'kötelmei általá
nosBágban nem S"lenvl'dtek változást. 

A járásparancsnokalárendeltjl'Í1wk al osztály
parancsnoka. Feladata: alárl'ndelt örseit a közbiz
tonsági és a belszolgálat ü'ljesítésében ellenőrizni 
és irányítani, alárendelt legénységét fegyelmezni, 
oktatni és nevelni és általában mindazon katonai 
temlészl'tü feladatokat elvégezni, amelyek reá mint 
alosztályparancsnokra hárulnak. A közbizümsági 

. szolgálat ellátilsában, az öI-sök általános műkŐdé::.;é 
hf'n , az örspamncsnokok és az egyes csendűrök 
magat1lliá...~ban, fegyelmezett<;égében, szakk.épzptt
ségéh('n és egyá ltalán az alo::.;ztály állapotAhan ész
lelt minden olyan hiányosságért, amely a hlUí fp
gyelmp7h, oktatás vagy el!enőrzps hiányára vall, 
elsősorban a járá<;pa rancsnok felelős. 

Az, hogya jál'á;,'paranesnok mint tiszt II l(öz
biztonsági szolgá lat ti'lj f'sí té."élwn l'éi:lzt nem vehet, 
nem jelenti nzt, hog-y ű az őrFök közbiztonsági tevÉ:
kPnységének c::.;upán fplelősség nélkiili szemlélője 

legy(ln, e llenkezőleg, a járásparan~llok a közbiz
ton súg állapotáért is feleli}s Itn nyiLan, hogy h~J'ü
lell'll aránytalanul ook kiderítetlen e8et!wk, II 

(,'S('ndőrség pllelli gyakori panasznak, a megelőző 
szolgálat hiányám valló nll'glepetésszerii és na
gyobbarányu közbiztonsági zaval'nak stb. nem sza
!wa előfordul nia. 

A . járásparancsnok állomáshelyét kéthl'ttmkin t 
I'gyszer és legfeljebb 24 óra tartamára elhagyhatja, 
tal10zik azonban távolJétét ti vÚl1negyei cspndőr
paranc..".'Ilokságnak lX'jelent.eni. 

Ha a járáspara ncsnoksághoz még egy tiszt van 
heosztva, akkor annak teendőit a járáspal'ancsnok 
határozza meg. Minden olyan tény kedés re, melyre 
a járá",parancsn ok kis7...állani jogooult vagy köte-les, 
a beo~'Ztott tisztet is kirendelheti, ha csak II járás
parancsnok sZl:'ll1élyes kiszállá.sa elrendelve nem 
volt, vagy szükségesnek nem látszik. 

A nyomozó szakasz parancRnoka századoS', aki 
a kerületi parancsnokság törzséhez van beosztva és 
a kerületi pal'ancsnoktiágnak közbiztonsági ügyek
IW/l előadója is. A nyomozó t'r"lakasz parancsnoka 
személyi és fegyelmi tekintetben a kerületi segéd
tisztnek van alarl'ndelve. 

A nyomozó szakaszparancsnok felelős azért, 
hogya keliilet területén a különleges szolgálat min
den tekintútben . kifogástalanul és célirányoean 
vezet.tessék, főleg peclig, hogy az örs- és járáspa
ranc~",nokoknak különleges szolgálat kivezénylése 
iránti kérehnei azonnal teljesíttessoenek. A nyomozó 
szakaszparancSnoknak a különleges szolgálat telje
sítésében személyesen részt vennie nem szabad, 
tevékenyooge csak az eIIenőrzésl'ú terjed ki, amelyre 
- Ita azt á llomá&lwlyén kivül teljesíti - a ker illeti 
parancsnokság rendeli ki ~s amelyet szükség esetén 
polgári ruhában is teljesíthet. 

Minden nyomozószakaszhoz egy 1. oszt. tÍíjzt
helyettes van szolgálatvezető gyanánt beosztva, 
kinek kötelmei általában az örsparancsnok kötel
meivel azonosak. 

A keliileti-, vármegyei- és vármegyei csendőr
iskola parancsnokok, a beosztott törzstisztek és 
végül a segédtisztek személyi szabályai általában 
ml'gcgy<,znck a jelenleg érvény ben levő sza
hályokkal. 

A tervezet a j('lenlegi Szolgálati Utasítást, az 
Altalános Szolgálati Határozványokat, a Kiilön
legL"" Határozványnkat és a La'kt:anyaszabályzatot 
magában foglal)él, ezen utasításokat t.ehát meg
jPlenése alkalmaval hatályon kivül fogja helyezni. 
Hasonlóképen hatályon kivül hl'ly('z mindE'n eddig 
megjelent olyan paranesot vagy rendeletet, llle'ly a 
tC'TYez(,tlw/l szabályozott kérdésl'ket szabályoz vagy 
magyaráz. -

A terv (>zptet <l ltaláno,<;sághan vagy annak egyes 
rcnd(·1 kr7ks<>it az utasíwl:> szellemc'ível ős--;zc nem 
t'gyeztetlwW módon magyarázni, önkényesen értel
nwzni, abba n eW nem írt dolgokat kövl'telni és 
végül az utasítás I'gyps renoplkezésl'it magyarázó 
\'agy é rtl'lmez{j parancsokat kiadni Jl(lm szabad. Az 
utasítást magyarázó magánművpk éf; spgédletek a 
(,i-:f'IHJöI'ség kilTi>.lxoll (\<.;akis a m. kir, belügyminif>oz
t('r <:'ngffiélyével terjl'8zthetők. 

A csendőrség minden tagjának jogában áll 
hál1lH'ly szolgálati vagy a szolgálatot érintő kér
désben febőbb rendelkezÉ's nélkül is bánnikor java s-

-, '::.-
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latot tenni , Ilyen javaslatokat közvetlenül II lll. kir. 
esendőrség állandó tanulmányi bizott<;ágiihoz kell 
beterjeszteni. 

Ezek a terveZf't lénycgesehh olyan rendplke
zései, amelyek a jell'uIt'gi uta.<;ításhól vagy hiányoz
nak, vagy pedig másként vannak szahályozva. EZI'K 
mellett a t<:'rvl'zet tennészet.esen számo!:' kisebb vál
toztatást és módosítá.<;t. is tartalmaz. 

A tervezetrI' a m. kir. beliigyminiszter a k('l'ü
leti parancsnokságoktól folyó évi decemh('r hó l-ére 
kért véll'ményt. 'l'ekintettel arra, hogya kl'riilpti 
parane.sllokiiúgoktúl, nemkülőnht>n az idpgen l1lilJisz
teriumoktól stb. beérkező vélemények f<:'ldolglJzúsa 
egynéhány hónapot szintén igénybe ve. 'SZ, az üb"í
tás véglegl'sell valósziní.il eg csak a jövő fur második 
nl'gyed:éhen fog élet.he lépni. _ ... -

A tábori rendészetröl 
Irta I PlNCZÉS ZOLTÁN százados 

(Vég(l,) 

A Harcászati Szabályzat rendeIIwzései alapján 
megszerkesztett tábori rendőri utasítáenak a tábori 
rendészeti szolgálatot nemcsak általánosságban, 
hanem részleteiben is pontosan szabályoznia kellene. 

Mindenekelőtt szükséges, hogy a tá,bori csend
őrtisztek és a tábori csendőrök szolgálati jogait az 
utaRítás kétséget kizáró módon megállapitsa és 
biztosítia. 

A háboru alatt érvényben volt tábori cSI'!1(lőr 
utasítás a táhori csendől'tiszteket "magasabb rendé
szeti köregek"-nek nevezi, amiből következik, hogy 
a ,tábori rendészeti Eozolgálathan a tiszte knek nem
csak irányítólag hanem cselekvőleg is r-éilzt, kellett 
,vemiiök. Ezt a háboru tapasztalatai alapján II 

magam résre ről is helyesnek tartanám. Azok a két
ségkívül helytálló indokok, amelyek folytán a. Szol
gálati Utasítá.<; a csendőrtiszteknek a közbiztonsági 
szolgála.t,haTl való aktiv résztvételt a hékeviszonyok 
között megtiltja, a harctéren csak részben állanak 
fenn, nincsen· tehát semmi akadálya annak, hogy it 

tábori csendőrtisztl'knek (de csak a századparancs
noknak és a' heosztott al~l1ltos tiszteknek) a táhori 
rend&;",rti szolgálat egre,~ teendőinek sz.em('I~' esen 
való teljesitése i..'i megengedtessék, illetve, hogy 
eg-yes teendők kizárólag a tisztek feladatává 
té tessenek. 

Ezek a feladatok a kövl'tkezők volnának: 
a) a csendőrlegénység szolgálatának és általá

nosműködésének ellenőrzésével kapcsolathan az 
utaBításban foglalt és esetenként kiadott rendelke
zések betartásának időnkénti személyes ellenőrzés(' ; 

b) fontosabb feladattal megbízott táhori 
esendöraht:kulat<Yk vagy nagyobb járől'ök fölötti 
parancsnoklás személyt'S átvétele, (Kiilönősen üt-

> köZ€!tek alatt, vi&<;zavonulás alkalmával, menl''kiil
::: , 1ek eli~azírnsánál. eIlensé.g~" hivatalok, pénztárak 

•. ·. ,Jefoglalásánál sth.): . 
-:: . ' . ej a tábori r-endőri bíráskodás gyakorlása; 
.. ;. -.. .. d!. font.osa'hb nyomozások személyl's vezeté::.;e, 
'Jrülonosen, ha ahban tiszteK (hasonranguak) is ér

/ dekelve vannak j 
:~ . '" -e~ vasúton utazó eg-yének igazolványainaiK 
';;ldő~kmt való személyCf; I'IIenőrz~e és végül 

.~,.'f) a hadműveleti telilletről a hadtápterület re és 

viszont., iJlt~h' e a hadtápkriiIPtr61 a mögötü,'l:i Ol 

szágba szóló kivételes utazási igazolványok kiállí 
tása_ (A hadműveleti, iJJptye hadtápt('rületen bdii 
való uhlzást az á JJolllásparanc:,moksúgok engc"(lé 
lyeZllék.) 

A táhori e.-;endörlegénység r&zére a kö\'etkt'z, 
jogokat. kellpIle hiZIDsítani: 1. figyelmeztetés, illp,Í\", 
a parancsnok figyelmének a kihágás ra való ft>ILí 
\'lísa; 2. igazoltatás; 3. feljl'lentffi; 4. kikérdezés ; ;: 
bázkuta tás {:os személpllotozás; 6, tár!,rya·k őrizl'thl' 
\'étl'l('; 7. pIfogásj 8. !l1eghilincselésj 9. fe!,,")'wl' 
használat. 

Elengedhetetlenül szii kségl's, hogy ez('k a jogol 
il táhori eS(lndőrt kivétel nélkül mindenkivel, {(·há 
pl. tisztekkel szemhen is megiJJPBSék, mert a tábor 
csendőr jogainak tisztekkel szemhen való korIúto 
zása a tiszti egyenruhába öltözött kémek 7 .... wartallll 
müködé..<iét nagyban e lősegíti. Igl'n tel1nésze tE'~ 
'hogy a tábori csendőrne'k a tiszti tekintély megóvá 
sára minden körülmények között különös figyelem 
!ll<>l kell lennie és így pl. a meghiIincselést, lüizkn 
tatást, sz(>mélymotozá<;t stb. tisztekkel szemben egy 
áJtalán nem, vagy C&'lJk pontosan meghatározot 
végső esetben volna szahad alka lmaznia. 

A bünvádi eljárást igénylő feljelentéseket a tá 
hori e.'iendőrnek mindig a saját. századparan csnok 
ságilioz kellene ml'gtennie, mely azt felülbíráln. 
éB illetékes helyre továbbítaná. Kisehb jelen t-&<;ég i 
(kihágási) ügyekben a tál-rori csendőr csak szóhel 
feljelentést tenne. A háZ'kutatást és személynlOto 
zást nem lehet - különősen a hadművl'leti teriiletl'l 
levő polgári lakossággal szemben - szigorúan • 
pen'úndtil.rtás határozványai szerint szabályozni 
mert a különleges viszonyok ezen a reren is külön 
leges jogOlJrat tesznek szük'Rég(\<;séj őrizElthevétf~lr. 
a perrendszerű hűnj(>leken kivül főként a jogtal:l 
nul bírt vagy talált saját és ellenséges kine.<;túr 
tárgyak jönnek tekintetbe; az I' lfogás joga a híín 
t('tt(~k Í(·tt(>i-:('jn kívül a~ (i.SlS7,f'S, magukat. igawhl 
nem tudó és alosztá lyuhiól igazolatlanul távoJJev( 
('gyénelkre is kiterjesZ'!:endö volna; végiil II fl'g-y 
vel'ha.<;ználat joga tf'lj('sen a Szolgálati I I tasítii , 
(tl'rvezet) ren del kt>zés<'i FJzprint volna sza:],á Iyo 
zandó, egyrffizt mert az néz(.f('m szerint a hare 
téren is megfelel, másréoJ:;zt, mNt azt a CJ"0.ndől' 
legénység már békeszolgá latáhól iSllwri s így n('11 
kellene épen ezt a legfontosabh jogát a Ülhor 
szolgá lathan újra. tanulnia. A fegyverhal'ználat 
ese1ek elbirálásá t t>g-}' há romt.agu hizottság úg~ 
I'szkőzölné, mint hékélx'n; a hizottsághi:m eg-y had 
hiriínak és I'gy esendörtisztnt>k okvetlen iil hennt 
kl'lIene len nip. 

A táhori cRPndőrlegény::.;ég fegyelmileg kizál'ú 
lag sa ját előljáróinak volna alcírpndl'lendő és m~lJ 
dpnnemü szolgálati t(>nykPdéséért is kizárólag sala 
p1őljárói\'al Rzemben volna feleW::;, az ill l' téke 
paranc..o;;noki jogot azon han ,"elC' szemhen a heosztáR' 
szerint. illetékes honvédnaranesnok gyakorolná. 

A Harcászati Szab<1lnat a tábóri rl'ndőri szol 
gálatot - mint már emiítt'ttelll - rendfpTlntarté 
pllenőrző, útrendéRzeti. egészségiigyi rendéRzeti ~ 
hiztom,ági szolgálatokra oszt jn. EZl'n feloszt", 
figYl'lembe vétele mellptt a táhori csendőrf'ég általa 
n()s szolgálati tepndőit kÖliiJbelül a következőkhpr 
Iplwtnl' megállapítani: 

1. A hfldrakplt st>!,pgkörletéhen a törvényp: 
rendet &3 biztonságot úgy a csapatok, mint a pol 
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gá ri lakosság között ff?nntal'tani, a fennálló törvé
nyek 0; tabari rpndőri vona.tkozásu szabályok 
illetve eset('nkint kiadott rendelkezések betartását 
plll'nőrizni; 

2. a bűniigyi nyomozó szolgálatot ellátni; hűn
cselekménypk elköv!'tőit, továbbá a szökevényeht 
és biróilag nyomozott egyéneket kipuhatolni és 
feljelenteni, illetőleg elfogni; 
. a. ahadrakelt serl'g körletében mindennemil 
személyforgaImat ellenőrizni; katonai és polgári 
egyénl'k igazolványait megvi~"gálni, személyazo
nosfiágukat és a hadrakelt sereg körlet~b€n illet.ve 
annak adott helyén való tartózkodásuk jogosult 
voltát ellenőrizni; 

4. a hadrakeJt sereg körletében a kémked'ést 
m€g'g'áfolni; eze.n célból gyanus egyéneket meg
fig~r elni; feslett el'kölcsü nőszemély eket a· hadsereg 
kőrletétől távol tartani; 

5. a köz-tisztas.:<Í.gi, köze<g(\<;7J..'i!égügyi és t~:ízren
d~7..eti rCllld~zabályoknilk úg~' a. hadl'lereg egyén ei , 
mint a polgári l~lkOS&ág által való betartását ellen
őrizni; 

6. mm'kotftJnY{)lS()kat, kcwcsnl'árosokat, árusokat 
s~h. ámsítiis i <,ngk"dt>.lyiik, tová.bbá. árnik minősége, 
E,úlya, tisztas.:1g'll éi', ánl wrointetfoon ellenőrizni; 

7. nyilY<Ínos helyiségek zárórájának betartását 
ellenőrizni; 

8. helységekben az utmi rendre és közlekedésre 
felügyelni, a közlekedés za.vartalanságát biztosítani; 

~. vona,toknál a. meg'állapított vonatrend szigorú 
b«t~u·táJSára f(']ügyelrui, t.iltott utakon való közleke
dt.i&t. meggátolni, a vonat össz.etorlódása esetén II 

zűrz,avart megaka<L'Ílyozni; 
10. ig'el1 fontoo esetekben raook és hadifoglyok 

őrkiséretét ellátni; 
11. ellensége::; közpénztárakat, posta-távirdahi

vatalokat, levéltáratkat stb. kinyoll1lozni, lefoglalni, 
megszállani és biZ'tosítani; 

12. ütközetek alatt a rendnek a harcoló csapa
tok mögött. való fermwrtásáról gond.oskodni, a 
m;lrad07.AJkat, szétugrasztottakat, su;kevLmy('tket sth. 
elfogni, önkényes vagy megtiltott vissraLvonulást 
meggátolni; 

13. Il kincstári és magánvagvont jogtalan el
tlllajdonítá!-;, e lhuroolá.." vugy ÍndokoÍatlan meg
rongálá8 és m€gwmmisít...~l'; elle'n megvooe'l1i; 

14. a polgári lakos..<;ágot jogta]an zaklatások
kaI, er6 .. zakosk0dásokkal és követelésekkel szemben 
megoltal azni ; 

EZP'llfplül n fábon csendőr századparancsnok 
feladatIl : 

15. il hadosztilly (hadtest), illetve a hadtápkör
kt területén túl való utazásra, illet.ve az ezen ter-ii
I(·tekf,n való ideiglene;; tartózkodásra jogosító iga-
zolvám'ok kiállítása: . 

IG: ellensé-.ge:; köz;!Jivlltalok működt'sfnek ellen
őrzé&> (csIlk II -h'adműveleti területen); 

] 7. a tá.l~)ri rendőri büntető biráskoda.'\ g Ya-
korlá.o;a. . 

Elvileg kimondandó lenne, hogy n tábori 
r",endőrségl·t itt fel nem SOI'Olt swlgálatokrn to
váhbá kázönsé,ge.~ ór- é.s biztorh'\Hgi szolg-álatr~ n 1-
kalm azn i ntml szahad; nfm1 szqhad továhbá hivntá
>,Annk t(>ljf>f'1ít~hen nkndálmzni vagv r~zére a 
t,Íl I~ri rt':ndől'i 1~yasítá8 )'endelkezé.<:eivél va.gy szel
lemevpl ellenkt'W parancsot adni. 

A whori esendőr.~g szolgálatát rendszerint 
cg~'~nmháh:lJl és pedig saját egyen ruhájában telje
r,;íti; meg'ell'bWendő vollw awnhan az, hogy szükst.>g 
(';;etl"ll a 'tábori csendőr legénység polgári ruhában 
vag~' a hadmkdt sereg bárnl(>I~· egyenruhájáhan is 
tclje$ítJtessen szolgálatot azon me:g;;zorítással, hogy 
a tábori esendörség leg{my~gi állományu e.gyéIwi 
tiszti (ti sztjelölti) e~'enruhát rm§g szolgálatuk 
érdt·kéJlt'n sem ölthetnek. 

A táhori rendőri ut.a.""tásnak természete~n 
II (!/llc.,:ak a végl'eJmjtó rrendt>.szeti szolgálatot kel
lene sznbáJy<Y,müa, hanenl irányelveket kellene adnia 
II táhori rendőri szolgálat vezetésére hivatott maga
>'abb pal'ancsnokságokna:k, is arra nézve, hogy a 
köz,rendn ek és biziunságna'k a hadrakelt .sereg kör
I~té<ben való fe'l1utart.ása érdekében milyen intkzke
déseket ·kell' megtenJl.liök. 1M ugyanis nam lehet 
teljesen az egyes parancsn.ok.ságok és különö sem az 
állomá.'-lpnranesn<JIks.ágok belátására bízni, mert egy 
il )' fontos intézked:i.'iS túlsáigOS deoon:tra,Jizúciójának 
rendl3z.erint az a következmknye, hogy az egyik he
IY€'n kiadott intézk~k hiányCGlk és folytO'llosan 
ki eg~szít(l:sre, azaz újahb és újia.bb pótrendelkexések 
ki adá.'><.1.ra szorulnak, a má8lik helyen pedig szükség
tl'lenül S'hig1ffi'Ua-~ és a la:koSlS'ág fölösleges és kimé
Irt-IeIT za.kla,tfu';:láT'a vezetnek, amelyet a Ha.rcá.<IZftti 
Sz.a,bá,lymt is elitél. (II. r~ 148. p,) Úgy a had
sel"Bg \'gyénei, mint a lakossáJg és az ellenőrzé", 
szempont.j.ából ~s' nagyon fonioo, hogy a tábori 
rend:éh'i te~.u rendelk€lZések a, legszüksége
sebl) drvre Irorlá1:o0t.a.'3-.-m.nak, rövidek, világosak 
és kÖIlny® m('~rihetők I~ryenek ' és főleg. hogy 
awk T!1e>g'Vá:ltoztat.á.sa, kiegészítése stb. lehetőleg el
kf'liilt€'hwk. mert. minél több It rendelet, annál nehe
~{\bb az €'rrlbern€lk magát bennök kiL<Wnernie és a7.A>
kat bet:wt.anin. A naponta! kiadott. úiabb és úja,bb 
l'eIl(ielk~k - ·]{:ijlönö,;e.n·, ha azok állollll'úshelyen
kint v.á.lt(fZÓk - C'éljnk'a,t el nem érik, mert a 'ren
de lf'l:ek toowgéhf'n FWIll II ~pnt.()Ik, f*"m a Jiflkosoog, 
sem: t>edig iti ellrmőrzé.<rre: hiv:tfott S7R1l'vf'k ne-m iF;
mfYriJ{ ki ma.gukitt. E7Rlt a. mhon rendőri ntrtBítás
na k kO'llkJ:-é.te elő kellE'lle írnia :azt az; alaprE'lldel€'l:et, 
itmelyet valamf',l,- heh'ség Vflog'V terület tMog-lalásn 
utÁn II tábori rendőri F'I' .. mlg-álat vE'7.Rtés{>rf' hivatott 
ij,,,~zf"s parnncsll(~kRágoknak SZÓ ,,7Rr i n,t ki keIlen(\ 
:>dnioik. E1,elrnek a fitll"agn.swkon. röpiratilng- €« 
{>lŐS7.óVfll kihird('t~ndő rend pll"ff'kn ek blrtR lrnaz.
piok kF·llene min<lamknt a konkl,&t rE"nilt>lkf>7R&'ket, 
I'Iml'h'{>lrn4l!k kindlÍ!"-Árl'l mimleniitt (>;.c; minflen viwfI
Jlyok k&zött okvetlenül FZ,Ükf:~g' van. F}7Rket a rf'll
(je1kwR&>k<>t n7inhln k{~Fól)h módosítani vag:,' k0nv
m'íten i j.-.hef. kiilöJ1ö~E'll FIlját. ()In;7;tl~han W. n h:'lo
híJ)teriiIMen. hn a lIlk~~g hnl"átFlágoo vagy lojális 
rn'lgntm1á~-t. tWI1UFít és ha. a könnyít&st>k mE"g'E'llge
c1r!"e mját (>rcü'kf?ket nrm vp."zéb 't>met. 

A rendelet mindig il hndosztály (hadtest) é.<; 
hadtápkörlet parane_snokságok által volna kiadandó 
h módosítható. 

Az alábbiaikban megpróbálom felsorolni azo
kat a konkrét intézkedéseket, am(~lyeket egy -
mondjuk - al<aprendelettel a hadrakelt sereg kör
letéb('n mindenütt egyöntetűen meg kell€ne tenni. 
Azoknál az intélJkedéseknél , amelyek csak bizo
nyos területeken vagy csak hizonyos esr1ekben 
volnánwk megt€endők, ezt zárj eIben megjegyzem. 
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A Harcászati S7~bályzat szerint a tá bori 
_ rendőri szolgálat feladata: 

1. a hadrakelt sereg körletébell a rend feIl1M'-
msa; , , 

2. a kémkedés megakadlrl?oz~<;a; 
3. a fegyyeres hatalom reszelI"l€k és katonai

lag fontos tárgyaknak oltalmazasa merény ldek 
ellen és végiiI 

4. az ellellség~s érzelmű lakosság félkenta rtás.:'l. 
Miután a l.iadandó rendelkezés<'h"lIek ezpn 

1-4, alatti célok elérését k('l} , hi!'to~ítaniok, a 
. könnyebb áttekinthetőség kedv~ert en IS ehlwz 11 

··· sorrendhez fogok aJkaImazkodm. 
. Az 1-10. pont alatti intézkedések általános 
tudnivalókat tartalmazn8lk; a ll-22 pontok alat

,'" tiak a közrend, köztisztaság,. közegé~ZBég !enntur~ 
. tását a 23-29. pontak alattIak a kémkedes ellem 
. - védekezést, a 30. pont alatti a katon~i egyéne~-
: nek .és tárgyaknak merényletek ellem oltalm~za

.. }(tlt és a 31-37. pontok alattiitk az ellenseg<:"s 

. érzelmű la.kosság fékentartás.:1.t célozzák. 

Hirdetmény. 
1. A helység a mai nappal a hadnl~elt serefí 

hadműveleti (hadtáp) területé~~z k'lrtozlk. A ,mal 
: naptól kezdvte kizá.rólag a s:aJ a~ p1lranc,'ln.?ksa'gok 
. által ' ki adott rendelkezések ervenyesek. Buntettek 

vétSégek a saját .hadhirósá.g~:>,k által a saját ,tör
. nyek értelmében, ll'letve 8: kIadott rendel~~ze;'le~ 
Heni ki1hágások - amenyiben aZQk hadbll'Osaglr büntetendő cselekményt nem képezn~k - az 

illetékes állomás- tér- vagy tábori csendőrszá7~.d-
1'!incsnokságok á ltal a je~en .hirdeÍl!lé?y ér~<:I-

méh.e~ . .f~gnak, mygtoroltatm. ~I~nd,;nkl o;.akodJl'k 
z órrbmlSkodastol, mt>rt azt kozollseges buncselek

mény , gyanánt hadtörvényszékileg hiintetjük. 
; . 2. A hadseregnek a békés szándékú polgári 
lako8sággal szemben ellenséges szándéka mncs~n: 
fíndenki maradjon a helyén és folytassa eddIgI 

hivllltását. Az össze" ii zle1:~ket és nyilvános helyi
~eket további intézIkedésig nyitva kell ~]'t.ani. 

. . 3. Az állomásparancsnokság ált<,tl kiJ1('.vezett 
19ánnester (községi előljáró) valammt a kIneve

zett vagy működésiikhen idt>igl eneHE'n meghagyott 
tisztvi8~lők hatósági sZt"IJ1ély(.JJrn(·k illetve közegl'k

·nek tekintendők és mint ily<'llek a törvény oltalma 
alatt állanak; 

. 4. Ideg-en államok címereit, jelvényeit, zászlóit, 
valamint idt'gen államfők arcképeit a középületek-
ről és hivatalos belyiségekből 24 óra alatt el kell 
·távolítani. Mulasztás esetén a hivatalfőnök 8 napig 

"rjedheW elzárással és 50 aranykol'Onáig t~rj{'d
b etö pénzhirsággal büntettetik.-

5. Saját nemzeti himnuszunkat mindenki állvn, 
: illetve kalaplevéve kötelet; hallgatni , a csapatok 

zászlóit kalaplevétellt>1 ke ll kÖs7J)nteni. Az ezt (,1-
.. ;mulasztók 8 napig terjedhető elzárássa I és 50 arany
' koronáig terjedhet.{) pénzbirsággal hiinhődnek, 

6. A hivatalos szóbeli és írá.'lbeli érintkezésnek 
, 8. saját állam hivatalos nyelvén kell történnie, ezen 
~~:nyelvet nem beszélő egyéneknek azon ban saját 
:llnysnyelviik használata meg van engedve. 

. 7. A hadsereg egyéneinek szigoruan mt>g van 
tIltva, hogy a polgári lakosságot zaklassák, nzzal 

~szemhen erőszakoskodjanak vagy jogtalan követe
·léseket támasszanak. Visszaélés esetén forduljon 

mindpn ki azol1nlll az állomás- (tér-)paI'anc8no~ság: 
hoz, ~setleg a jpgköz~'lehhi ti~zthl~t vagy t:1~'71:1 
cst>ndőrhöz. Mindün Jogtalant'ag azo~nal, ory~;sl,l,,~. 
nyer, ezzel szemhe~ azo!:ban ~ lako~'Sag resz.erol nu 
it' lojális majZ.'atart.ast kovcteh~nk . .' . . _ .. : (y' 

8. HaracsolJll csak az alloma~,par~nl"$nok:,d .... 
íráshrli engedélyével ellátott tis~teknek, llll'tv~ Üf;Z: 
tek álk'll vezett'tt. osztagokna,k es. c;.;ak . a k~}~fkgl 
(városi) előljáróság lllt'ghlzottamak Jele~l('teht'}l 
t'zahad; a harácsolt rikkekért pec,'léUel el~atQti. e" 
két tanu által aláírt utalvánnyal, hll.fizetm, m('ly~
ket a katonai kincstár he fog v~lt~l1l. Egyps eg:.;e
nek által kiállított nyugták en'enytelenek, azert 
azokat elfoga~ni n~I11 kell. " _ . ' 

9. KatonaI egyeneknek c,'lak az allomaspanmss-
nokf'ág utalványa alapján szabad magukat I!e;:;~al
lásoln iok. Ily utalvány nélküli ön~ényl"s beszallaEo
lást az állomás- (tér-) parancsnoksagna'k azonnal he 
kell jelentt>ni. ,., . ., 

10. Igazoló okmanyaIt mlll(~~nkl, hordJa allan
rl{nl1 magánál, nf'lwg" azok lwtIlyahan kellerrwt-
lenségeknek legyen kitéve. , " ". 

Ü. Polgári egyéneknek 21, o~atol 6 or~llg a~ 
utcán járniok nem sza had. A thagok ,~4 na~lg tel: 
jedhető elzárá...:;sal és 200 aranykoronalg terJedheto 
pénzhimlggal biintettetn('k. , " 

12. Nyilvánot' helyiségeket c~~k ~O oral ,g- SZ}l
had nyitva tartani és azokhan palmkat ~gyaltalan 
nem, 'bort vagy sört pedig cs,ak ~z á~lomaspara!1cs~ 
nokság engedélyével t'zabad ~nlsl!an:, d~ ez ut~hl!l 
est>tben sem E'Zabad e~y 8ze~ely ~eszer~ I; L ho}~al 
vngy sörnél töhhe! kl"z~)galt~t~l. At?agok elso l~
hen 14 napig terJedheto, elz~ra~sal es 5~ ~ram
koronái'" terjedhető penzhll'Saggal hn~hodnek, 
vis.'lza(-'.'lés l"sl"h~n helyü'égük he fog zárn,tm. .. 

l:). Nőknl'k szürkiilet után az uttJan e1;yedlll 
jilrníok vagy nyilvános helyiségekhen h?z7.~ta.rto
zók nélkiil mrgjelenniök nem szaha(l. Az athago'kat 
rendi)ri felilg-yelet alá ht>lyezziik. , 

14. A hátralékos községi pótadó flO%-a.t. 8 m,~l 
alntt a városi {községi) pénztárha hl" kpll fi~(' tn} . 
A hefolvt össZ('g kizárólag- a város (község), ktail~~
sai nak frdezéFére fog fordíttatni (cMk hadtapkru · 
letm). . 

1fí. Politikai pártok és az öss~e~ egyes.iIl;'tp~ 
mííködésiik" t azon nnI felfüggesztelll es helylseg('~
ket lezárn i kött>I(-'.<;t>k. Továbhi intézkedésig semml
félf' gyii lést nem eng('d~lyeziink. Atháp;á~ eSt>t~ll, a 
résztvpvlík mindenike 14 napig tf' rjedhető elza ras
sa J és 200 arnnykoronáig terjedhető pénzhirságg:t1 
hiintettf'tik. 

16. Ml'nekültpk üresen hagyott házai, il!t>!w 
lakása i a ház (körzet) mpghízott által azonnal If'
zárnndók és a városparancsnaksáp;nak I)('jf'h'ntp~l
(j6k; nokha ht>kö!tözni nem szaba d. Minilazok, kIl, 
ily házakhól vagy lakásokból hármit is, el"ittek .. ~zj 
azonnal vigyék 'visszit, med különben lopás hUll

tette m.iatt hadhiróság elé állíttatnak. . 
17. Nem szabad kiadni vagy terjeszteni semm}

féle olyan hírlapot, röpirlltot, könyyet vagy ~nl1 , 
rzek jellegé"el hiró nyomtatványt, amelynek tN· 
jrszt€i'ét. az állomásnara ncsnokság e Iőzetes<'n p,;m 
~ngrdélyezte. Áthágók 20 napig terjedhrtő .elZflra"· 
"al és 500 nranykoronáig terjedhető pénzlHrsllggal 
büntettptnek. 

18. Minden ház lakói felváltva kötelesek udva· 
rukatés az utcának házuk előtti részét naponta t 
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óraIg tisztára seperni. Athágók 8 napig terjedhető 
el zárá..."6a l és 50 aranykoronáig terjedhető pénzbir
sággal büntettetnek. Azon házakhan, amelyekben 
katonák vannak elszállásol va, ez a kötelezett..<;ég 
őkd terheli. 

19. Közfogyasztásra szánt állatokat csak a 
vágóhidon, illetve az állomásparancsnokság ~ltal 
C'!Te a (',éIra kijelölt helyen szabad levágni, húst csak 
"I őze t es' állatorvosi megvizsgálás után szabad áru
sítani. Ath,ígók II hÚR elkobzásán 'kívül első &~tben 
14 napig terjt>dhl'tú elzárással és 200 aranykoronáig 
tE'rjedhető pénzbirsággal büntettetnek, visszaesés 
cf'etén iparuk gyakorlásától el fognak tiltatni. 

20. Emberek és állatok mindenféle ragályos 
vagy ragálygyanus megbetegedését az állomás
parancsnokságnak azonnal be kell jelenteni. M ulasz
tás esetén a családfő 14 napig terjedhető elzárással 
és 200 aranykoronáig terjedhető pénzbirsággal 
hüntettetik. Sze.génysorsú betegek részére az állo
másparancsno'kságnál naponta 15-17 óráig ingye
nes orvosi rendelés van. 

21. Szigorúa n tiltva van bármiféle élelmi- vagy 
más közszükségleti cikket összehalmozni és, a köz
fogyasztás elől elvonni. 200 kg.-on felüli buza, rozs, 
árpa, zab, tengeri és ezekből készült lisztkészlet, 
100 kg.-on felüli száraz hüvelyesveteménykés-zlet, 
1000 kg.-on felüli húskészlet, öt drb.-nál nagyobb 
vágómarha- ~ lóállomány, továbbá az összes ipari 
fém készlet (vörős- és sárgaréz, acél, ólom, vas, alu
minium) és végül minden gépjármű és kerékpár a 
városparanCf'nokságon azonnal írásban bejelen
tendő. Levágott szarvasmarbák és lovak bőrét és 
faggyuját II városparancsnokságnak be kell szol
gáltatni, amely azt készpénzzel kifizeti. Közszükség
leti cikkek és az itt megjelölt ipari anyagok eh-ej
tése az elrejtett anyag elkobzásán kívül hadtörvény
széki eljárást von maga után. 

22. A közszükségleti cikkek árait szakértők 
l1leghallgatása után az állomásparancsnokság fogja 
megállapítani. Árdrágító'k iizletei azonnal he fog
nak záratni, a tulajdonos pedig hadtörvényezék elé 
á II í tta tik. 

23. Minden kémkedés va!{y kémkedési kisérlet 
rögtönitélő eljárás útján kötél által végrehajtandó 
balál büntetéssel biin teHetik. 

24. A városparanc..<;nokság minden házban bá z
IJiztosokat, minden utcában (körzetben) pedig kör
zethiztoRokat fog kinevezni. Ezek kötelessége az 
ill ető házban, illetve körzetben lakó ö~z(!s egyének 
n(>vét, korát, foglalkozását, valamint azt, bogy itt 
miÓt<l. laknak, csa ládonkint összeírni és ezen össze
írfu; Pgy példányát a városoarancsnokságnak be
szolgá ltntni. A mai naptóJ kezdve az állomás
parancl:;nok~ág előzet.es engedélye és a ház (körzet) 
bizto~nak való hejelentés nélkül senkinek, tehát 
tokonnak vagv hozzátartozónak sem szabad szállá.."t 
adni. Áthágók 30 naoig terjedlwtö elzárással és 500 
aranykoronáig terjedbető pénzhirsággal biintettet-
npk. I 

2:). 1"1'rindazok a J8 éven felüli egyének, akik a 
hnhorú kitfiré..<:knek Ilapján nem itt laktak, tehát a 
háború alatt kö!töztek ide, 48 órán ~lül ös~zes ok 
mányaikkal a városparancsnokságon jeler.lkezn i 
kötele~ek. Az ezt elmulasztókatkémeknek fogjuk 
tek inteni és vellik szemhen ennek me.gfelel6en fo· 
gunk eljárni. 

26. A yárps (község) belterületét az á 11 om áii 
(tér) parancsnokság írásbeli engedélye néH.:ill el
hagyni nem szallmd. Athágók 1 bónapig terjedbetű 
elzárássai és 1000 aranykoronáigterjE"dhefő pénz. 
Liintetéssel büntettetnek. 

27. 8zigorúan tiltva van bármely ternl~.sz.etíí 
jegyzet{'ket, feljegyzéseket készíteni, naplót vezetni 
vagy fényképezni. Athágók 1 hónapig terjoo1H'tö 
elzárással és 1000 aranykoroniíig terjedhető pénz
bírsággal büntettetnek. 

28. A post.a-, t-ávirda- és( távbeszélő magánfor
galom t.oválYbi iIltézkedésig szünetel. A város (köz
f'ég) területén kívül való minden írásbeli vagy mlÍs 
érintkezés kémkE"dési kisérletnek fog tekintetni. 

29. Katonai parancsnokságo~ elbelyezésére 
bwlgáló épiiletekbe, laktanyákba, táborokba, kato
nák által látogatott nyilvános bC'lyiségekbe, raktá
rakba, 'közforgalOlIIlll1ak át nem adott vasuti pálya-

. udvarokra belópni, azok: körül ólál'kodni, katoná
kat megszólítani és velük beszélgetésbe elegyedr,i 
nem szabad. Az ,átll'úgókat 'kémeknek tekint j lik és 
velük szemben ennek megfelelően járunk el. 

30. Katonai személyek vagy tárgyak ellen 
intézett vagy megkísérelt minden merénylet a7,o11-
nali felkoneolással büntettetik:. Vaspályá:k, táviró
vagy táV'beszélő 'vonalak megrongálása eset én a 
város (köz.o;;ég) annaK helyreállftására fog kötelez
tefni, ezenfelül pedig érzékeny ba'disarccal fog súj
tatni. Ily merényleiek ismétl&l~ esetén a város
parancsnokság sorshúzás útján túszokat fog szedni, 
akik II hadsereg egyéneinek és a katonai tál'gyak
nak biztonságMrt életükkel fognak szavatolni. 

31. Háromnál több személynek az utcán C80-

portosulnia nem ,szabad. Athágás esetén a részt
vevők llÚndenike 8 napig terjedhető elzáráss,al és 
100 aranykoronáig terjedhető pénzbírsággal bün
tettetik. 

32. A bá7.ak kapuit éjjel nyitva kell tart.ani, 
illetve gondoskodni kell róla, hogy a7 .. ok a rl'nd(!
szeti közegek kivánságára awnnal kin yi tt.assa nak. 
Athágás ~t.éna háztulajdonos 14 napig tt'rjerl 
hető elzárással és 200 aranykoronáig terjedhető 
pénzbírsággal hiin tettetik. 

33. Mindenféle J.ő- és szálfegyver, töltény, rolJ
hanóanyag. saját- és elIenség",s hadianyag, ielzó
koészül&k, postagalamb az állomásparamcsnokságnak 
azonnal beszolgáltatandó. Ipari robbanóanyag, 
valamint a városi (községi) táv~szélő központba 
(távirdába) be nenl kapcsolt, illetve ott nyilván 
llem tartott magán- és állami táviró- és távbeszélő 
á llomás bejelentendő. A beszolgáltatfts, illetve él 

bejelentés elmulasztása minden hadt.iirvényszéki 
eljárás nélkül azonnali agyonjövésseI hüntettetik. 

34. Katonai őrségek éi; őrök felszólítáSc-lrll min 
denki köteles azonnal megállani, mindkét kez.ét 
felemelni és megeng-edni, hogy személye és holmiia 
megmotozta&'lék. ElIenszegiilőkkel sZ0mben az őrök 
él'. rendészeti közegek fegyverüket fogják hasz
nálni. 

35. Bárminemű jeladás, barang07Jás, telefoná
I ~s, 1üvés, reflektorozás, szikrat.ávil'atozás tilüs. Át
hi'íg6k egy hóna.pi~ terjedhető elzá.rá..<;sal és ]()()() 
aranykoronáig terjedhető pénzbírsággal büntettet
n-elt. 

36. ElIensége.o:; államok katonai behívRs:lnak 
eleget tenni vagy az ellensé.ges államok hadseregei 
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z(~re toborozni nem szabad. 'l'ettenért vagy el
r ~ ft egyének bad törvényszék e}é állítt;atn~k. 

37. Nem szabad II lakossagot remhlrekk('l 
nyugtalanítani. Hélllhín'k terjesztői 1 hÓI1a.pig ter
'oohető <.'lzárással és ]000 aranykoronáig i<'rj~>(I-

tó pénzbír;sá~gal ?ü~ltettet~ek.. . ., . 
'. 38. A nadot kürtjel fogja JeleznI. A nadoJel 

utún mindenki köteles azonnal a legközelebbi ház.ba. 
merulÍ PS a riadó végét ott bevárni. Ariadójel 

u ~ Ji 15 perccel az utcán talált egyének azonnal el· 
r' inak és 1 hónapig terjedhető elzárással és 1000 
lranykoronáig terjedhető pénzbírsággal büntet.t.et
n k, ha pedig őket bánniféle fegyverrel feJfegy
v. kezve találják, azonnal f(·lkoncoltatnak. 

• :;. 

' :. ,'A Harcászati Szabályzat (87. §.) polgári egyé
';~kkel szemben. egyedül a badtápállomásparancs
óokságokat ruházza fel büntetési joggal, amelynek 
~ntárát 5 napi elzárásban, illetve 1000 aranykoro
niÍban állapítja meg. Véleményem szerint ezzel a 
jggal nemcsak a badtápállomásparancsnokságo
kat, hanem a hadműveleti terület állomásparancs
nokságait és a tWbori csendőrszázadokat is okvet-

nül fel kellene ruházni, mert a hadműveleti terii
) ' rendjének fentartásához erre szükség van. 

,Az elzárásbüntetés maxÍlllumának 5 napban 
\"a16 megállapítása túlságosan enyhe és a pénz
bh" g D1Jaximurrn:ával n12m áll arányban. Külön'hen . 
. h'ború alatt a pénzbírság távolról sem olyan 
ba , mint az elzárás. Az elzárásbüntetés maxi
mum 'legy hónapra lenne felemelendő, mert hiszen 
fen 'b""láthattuk, hogy az állornásparancsnoksá

Mk sokszor elég SJÚlyos kibágást kell megtorol
OiOJcJ'Koztük olyanokat is, amelyekre még a békevi
uonyokra al'kotott kihágási büntetőtörvény is ;) nap
Dál \hooszabb elzárást rendel. Ehbez járul még az 

b 'gy a pénzbirság belhajtása ,körülményes,' sok
r ' egyáltalán nmn is lehetséges II így ha vala:ki 

p1. - reá lris7..3!bott 1000 aranykorona pénzbil'sá:got 
be~;Jlem fizeti, azt legfeljebb 5 napi elzárásra lebet 
áhiJ ztatni, tehát tízszer kevesebhre, mint a pol-

úri kihágási eljárásban. 
:Tennészetes, hogy a tábori rendőr"Í ut.'lsítás

D.8~; ,pontosan szrubályoznia 'kellene a kiszabott 
büÍltetések nyilvántartását, (a katonai büntetési 
JegyZőkönyvek formájában), a péJl7Jbünteté.'lek 
fol .. olását (pénztári. napló) és bovafordítását, 
(fo lyok é1elmezése, szegény lakosság segélyezése), 
az ~lzá.rásbüntetések milkénti végrehajtását, pénz

lz.ÍlrMbüntetések kölcsönös átváltoztatását stb. 
h - ezen a téren is egyöntetü eljárás biztosít-

, ndoskodni keH anól, hogy a büntetőjogot 
,,""korló pamncsnokságok ezen tevékenységükben 
Il· v . . parancsnokságok által ellenőriztessenek, 
n I .· a fellebbezés kizárása a bünteWbataloon
mal,:,. ,16 visszaélésre, önkényeskedésre vagy haotal
IDA8k~' ra vezessen és hogy a lakosságnak egyes 

személy('>k elleni panaszai orvoslást nyerlwssenek. 
Az állomásparancsnokságok irodáíhan alkalmazott 
és a la'kossá.gga'l éri1ltkező segéds;wmélyzdet aján
latos időnkint kicsel'élni. 

Pontosan előirandó lenne az is, hügy az eg'y~s 
parancsnokságok milyen cngE"dély('kl-t és milyen 
fOlmáJban jogosultak kíállítani, milyen illetékeket 
jogosultak követelni vag~' heszedni, milyen eljá
rást tartoznak követni a polgát-i és katonai egyé
nek beszállásolásállál, milyen nyilvántal'tásoka t 
tartoznak a polgári lalkosságl'ól vezetni stb. sth. 
Mindezek, bár talán első t.ekintetre lényegtelen 
részletkérdések nek tűnnek fel - a t.ábori rendőri 
szolgálat egyöntetű és kifogástalan működésének 

lényeges alapfeltételét képez~k. 
Körülbelül ezek volnának' az alapelvek, ame" 

Iyek szerint Cl6'J' kon;'Zerü tiLbori mndészeti utasítíu;,t 
ll1C'gszerk&"Ztelldőnek gondolnék. Meg vagyok győ
ződve róla, hogy egy olyan szervezettel és szabály
zattal biró táioori eserudőrsé<g, mint amilyet' az el
mondottawban v.áwlni fjjrekedtem, minden tekintet.
ben meg tudna felelni a Harcász.a.t.i Szabályzat ama 
követ.elmknyének, hogy: "A:. táJbori csendőrség fel
adata magaslatán á:1l, ha a csapat érzi, hogy az a.rc
vonal mögött esend és rend uralkorlik és bogy a 
honvédség jó hírneve ott is megőrizve marad." 

_.+.-
TANULSÁGOS NYOMOZAsOK. 

Az elökészitett alibi 
Irta I KISS JÁNOS n. 2. OIIRo t:bzthelyeltes 

Mikor a nyO'lIlozás folyamán valamely gyrun,usított 
bűnöS<liégét iUetöleg aJapos gY'B.'núO'k()lk forognak fenn. 
amm:ül aronJb.am. hogy abűnÖ<9Ség kétSléget kizáTÓ mó
don biwnyftil'ató leIUlc, akkor la lIlyomozónwk il. negativ 
biwnyÍtilshoz lkeU foro'lllnia, RIl.I1~ 8Jbbwn MI, hogy a 
gyanni'sítottat felhívja a.nna.k biwnyítására, !hogy a 
kéNMees bful'!J8ellek!ll1é-nyt nem 'követhette ed, mert az 
el·követés idején mál:iutt tartózkodott. A lIlyomozó ezt 
a btiwnyítást .,aHbi"-nek neve7Ji. Ennek megfelelő ma-
gya'rkifeje7iése - úgy tudom - nincsen. . 

Tel'!ll1K!s:ooOO-S. hogy sokswr az a libi &e!ll1 biwnyítJa 
a gyanúsított ártatlanságát két&íget kizáró módon, vi
sZlOOt az sem b'iwnyít feltéVIenül a bűnösség mellett. 
ha a gyanuffitott alibijet igawlni nem tudja. G<mdO'I
juk cSIl'k eL bogy mHye-n nehéz helyzetbe kerÜ'me 
akárki ha azt ,kellene bizonyítania, bogy Pl. ezelőtt 10 
nappai 18 és 20 óra 'között pontosan miko.r és hO'l járt, 
ki'klkel érintkezett, mit cS'iná<lt stb. Ez bi'W'llY csak a 
legritkább €SeItben sikerülne. bacswk a kérdéses időben 
véletJleuül valWllIDi (}Iyan IWldkivü!1 dolog nelll történt, 
amit az ember magának pootosan meg szdkott je.gyezn'í. 
A rendes hétköznapi életben az ember nenl szokta sem 
magát, sem má~at óráva'l akewben dlooőrizni II így 

. ha az ember még esetleg biwnyÍ'tan'i tudná is, hogy fi 

kérd~ időoon az estét X. vagy Y. tál'Stlságában töl
tötte, a tanú - Lár !ll1agát a tényt e&et<le.g 'igawln i 
fogja - csaok a legr'itkábrb esetben fog mern i esküt 
tooni arra, h 010' a gyanusított - mondjuk - pont ne
gyool-Jétikor mar II táTsa.'Ságá'ban volt-e vagy sem. Pedig 
II do.)og nagyOl1l soks7..or fordul meg azon, hogy a gyoa 
il'lISHott éppen egy biwnyos negyoo- vugy félóra a'lattí 
R>Hbijét igazoln'Í tudja--e. vagy sem. 

Ezért az nlih'i rendsrerint csak közvetlenül a bűn 
cselekmény e I köve rese utám, vagy ,legfeljebb egy.!két 
nap elte ltéve:l bfr bizonyító e~·őveI. mikor tudniHlik II 
megtörtént j<\lent.élct.elenoob dolgok is UH\g a tan·uk 
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élbn'k l'llllékewtélJen vannak és így azok a kivánt kö
rülInényeket te.lje", haiározottsággal lJiwnyítani tudjá k. 

Előfordult már olyan e~<'t is, hogy a gyanusítoU 
azért nem tudta alibijét igazolni, mort a kritikus idő
ben vélet:kqJ:i.il egy Jlülsi:k lJűlIcselck1Uényt követett el, 
amit elál'lllni nem alkart, vagy pedig, mert éppen ablJan 
az időbe·n pásztoró.rán volt é!'l azt a nő hiruevére ya,Jó 
te·kiutettd semmi szín alatt d tIlém ÚI·UUl1ltlO. Különö
sen ncitéz alHUlk a lJizonyítása, hogy valaki pl. egy bi
zonyo;; éjjt'l otthon lartóz'kodott-e val,"Y sem, p~áne ha 
az illető egyedül la1ök, egyedül, vagy a sza.bad eg alatt 
alszik mert en'C bizony tanukat tiCJIll pro, sem kontra 
UI'TIl IL'Ílet szerezni, hacsak a \"életlen Hem I!!zo\gáltat 
tanubizonyságot. 

Az ahbi értékelél;énél nem haf,.ryha1ti·l!Ül: figyelmen 
k'ivü.l azt a nem ritkán előfOüduló és a esendő ne nézve 
foutos körülményt, hogy egyes előrelátó lJ üntettese!k, 
kik egy lJűncselekmény elkövetésére hosszabb időn át 
előkészühtek, nem feledkeznek meg arról sem. bogy 
szühég "'::Idén alilJit t.udjanak bizonyítmri. Ezért köz
vetlenül a bŰJneoolekruény ideje előtt vagy után, sőt 
alatt is (pl. gyujtogatásnál) magukat liHöll00ZŐ ÜI'Ügy 
II latt tanuk előtt feltünőell mutogatják, azok figyeliuét 
li - solkoszor előre Va4,ry hátraig-.lútott - órára feiliiv
ják, <lZÓva;l, ll1'indealt elkövetme'k ana, hogy jelen'iétükre 
és aDDak idejére a tanuk szükség et!ctén okvetlenül 
cmlékezze.Il.ek. 

Az ilyen eW,készített. al'ihi u csendőrt soikszor nehéz 
feladat elé állítja, kü'lönösoo, ha - mint emlitettem -
az ~"z bizonyítás azon fordul meg, hogy a tettes 
éppen a ·kritikus ór/Í;ban Vil'gy félórában hol vdli. Ilyen
kor elCIllg"ediheteitlen>ü1 szük'8éges a bűncselekmény e'lkö
vetési idejlém.ek 'PO'utos i'SmerelJe és mjnden olyan mel
lék'köriilmény alapos tisztázá'sa, amelyből meglÍ'lijapít
ható, hogy a ta;nu1l: az jdő tekintetbben - esetleg jó
his7JellTlJüen is - nem tévedneik-e, vagy hogy a gy a
nusított a ' bűncselekmlényt a távolságra, az elkövetés 
idejének i/)'Í7.om.ytalan·w.gá.ra stb. való t.ekintette>1 alih'ije 
dae.ára mégis nem követihette-e eIT 

A ·ravaS'/.Ul elők~zített aHbi tipikus példája volt 
u következő gy'iil'kosságl elet: 

1909 aUglusztus 19-én hajnaH félnégy ór1l!kor erős 
berregés rázta meg a békásmegyeJ'i örs viHanycsengő
jét. A 'k!i,,'iető ügyC'letes a kapuban egy siró nőt talált, 
aki az örsparancsnokot kereste, . . 

örspal'ancsnokom távol vO'I t, helyettese mÍ1lt 
cÍ'l'1lzek'S örs>vcwtő - én voltam, az ügye letes tehát a 
Ilőt hozzám vezetJte. A [Jő a ·sírástól aH·g tudott beszélni 
és felindultan pan.aszolta, ihogy ooeSlllnyját, Onesz Má
ria budakalát:;zi lwkos-t, az éjje.l iSllleretJen tettes meg
g-yilkolta. A dolog ágy történt, hogy édesrunyja, IlJki 
nUIJ)Outa -tejet szoikott Budapestre szállílllJni , az éjjel 
két óra rAjban felkelt éB - v1l>lószinü'leg I1-em akarván 
őket zavarni - kummt az isiállótba, hogy a lónak 
abrakot adjon. Miután édesll;nyja sokáig nem jött 
vissz.'l, Ő fe.Ikelt és kiment utána az udvarra, hol édes
anyját azbtáHó előtt halva ta'jálta. 

Echmann Gyula prooacsendőrrel azonnal felszerel
tem és a nővel együtt Budakalá'.SZTa mealtünlk, ,allOl 
l"Övid tájekozódás ntán a községi jegyzővel és a biróva,1 
II nely'színi sWlI11e megejtéséhez fogtunk. 

Onesz Györgyné az istáHó előtt hanyatt feküdt, hát
t,al egy kb. ~O C'm. magas kis ~elkt;désnek támas~
kodva. Hasan egy keSkeny pengeJu kes egyetlen tiZU_ 
rásitnak nyoma látszott, ingén azonban alig egy ezüst 
t'gy'koronás nagyságú vérfolt volt, egyéb vérnyomot 
scm a rU!lájún, oom pedig a földön nem l{Jhe tett f.Me
dezni, mert a szúrás felülről lefelé hatolt a hasün'1,"he 
éi; így a vér a hulla kissé feltá111a·sztott helyzeté nél 
fogva i\> a hasüregIJen maradt. A helyszínéll talált Iw
~yomok.'1ból megá1Japíto~t.uk. hogya tette!; egyedül volt 
es hogy az 1llemhely hata mögött nos.'lUllbb ideig vára
kozf,latott, m~rt ott; egy helyben több 'lábnyoma volt lát
hato. A g;'llkossagnak orozva kt'lIett történnie mert 
d~llaJkod>á'Snak semmi nyoma Hem volt, az áldou'tton a 
k~SSZÚl'tÍSOI~ kiyül se~lli más, dula'kodásra vaIló S'tÍt'Ü
les (karcolas, horzsO'las stb.) nem volt de különben i' 
a, házbeNek egyálta:j~;n semmiféle zajt,' besredet, kiabá~ 
!ast }Jem. ha!.lotta k, Jol1;e.het; a tett sZÍnh,ellye hálószobá
Juktol m~ndossze egypar lepésny'ire volt. 

A I?leg~yilkalt h?Z2lÚt~r~ozói, - férje, fia és leánya 
- eg;vaHahm S('mml felvJlagosl!.ást nem tudtak adni. 
Halvany fogalm uk sem volt arról, hogy az áldozatot 

ki és nuért gyilkolta volna meg. Említették azonban 
~~)gy már vagy kél hét .óta töblJ ízben ·hallották, hOg): 
eJJel valaki az lHlvaron Járkál mi re azon:ban k:imentek • 
':Itt már senkit seIn hl'láltak. Á. meggyil'kolt tJzt"llUyole: 
ev~ fia J..'i is feküdt egypár éjje'l az udvarra, de az 
L'gesz napi erős lllUllmtól elfál'1ldva mindig olyan l11é
lyen elaludt, hogy sem II llagy kutyaugatásra, sem pe
úIg az L<;meretIen lépteJlI.lek zajára nem ébredt fel. 

A helyz.et w·bát meglelwtőse.n nehéz volt. Az esetet 
a pestvidéki kir. ügyésZ!légnek bejelentRttük és azután 
hozzáfogiun'k a nymuozádlOz. 
, .{\Z ,liétségtdell volt, hOe'''y 11 gyilkosság éjjel két
e-s felhárOlll óra között történt és éppen ez akörülmooy 
neJwzítette meg a nyomozást, mert elJhen az idő'ben 
még az ukáu sellk~ !;Cm járt, a gyHkos tehát észrevét
It·uül jölletett és meilHett. A községben való legalapo_ 
SIl bb puhatolózásunk is teljeseat eredménytele n maradt, 
legkeveselJbet liuutak terllllészetesen az éjjeli őrölk. 

A köz.ség szé:léu az út mellett uolgúr kertészek vol
ta'k. Tudta.m, bo{.,"Y azok éjjel 'IDünn szoktak aludn'l 
hogy vetemény€:; kertúeilke1 őrizzék, azért fellk eres ten: 
ijket is mind sorban é1; kéruezgetteru, ho.gy az éjjel nem 
eSZileltek-e v8ilan1Í külÖ'nösetT Hassza-s kéruezgetés uwm 
az egri'k ~o)gár közölte'"hogy az éjjel, Úb"Y bajnaI felé, 
de meg sotetiben, arra elJ red t fel, hogy a kutyája na
gyon ugat. F.ekhelyéről kissé feloowl!koove látta, hogy 
eg)' ember megy az úton Pilh,;'oorosöenö irányába és 
a kU,tya, a.z;t dühö~n ugai~a. V'Ísszafüttyentette a 
kutyat es UJl"U J.efekudve íova·b<b a:ludt. Az embert a 
sötétlben 'llffin i~rte fel. de körvona,la'iJból azt hiszi 
h.ogy kö?Jéptermoíü, tömzsi t.e.;ta.lkatu volt, arra is em: 
le-ksZii,k, 'hogy az i'1lető feltünően sietett. 

Ám·bár egyálfu'lán nem va!'t S€tlluni sZdkalÍllau benne 
I~o.~ ezen a megl,el~etőSlen for~almas útvQqlalon haj>llai 
fele egy ember wglgment, a bolgár Úllta'l előadott leg_ 
utóhbj. körühnQny m.e.gra:gadta a figyelmemet. Ott 
ugya'lllS, ahol a bolgal' az l!ffile·retlen embert mp.r:..ili 
látta, az út hegynek vti.tt felfelé, ha tehát valalk'i a h~
nek fel i·s I:I.ilCtve megy, amnak sietős az útja. Ezt nem 
!Iehetett figyelme.n kivül babryn'i, annáIkevésblbé mi
~tán az' enlber áthlalladá'Sának időpont ja a gyHk~s&ág 
ldöJlQutjá'Val körü1belU'l egyeoott. 

AzoIllJlal vi6sza!lnelIltThl1'k tehát a községbe éJS ott a 
meggylilIko'lt nő hozzátaTtozóiná-l éroe'klődtünk hogy 
nem volt-e anyjukna-k a szom,,'Zéd 'községekl~ olyan 
rokona vagy haragosa. akirol a gyHkosságot fel lehet 
mteleZll1Q f Valamennyien ha t:á.rowttan azt áHították. 
h,?,!\,y nem. vo.~t. Ajánlották különlJ.etll, hogy menj>üttk el 
Plll~lborosJenore is, ott lakik egy sógortik érdeklőd
jün~ anná:1 is, az .oH jQlJ.~an iBlllerős. Kérd~re, hogy 
a sog~ru'~kal mtlYeal v18~nY1han ",annak, előadtáJk, 
hogy ~o vlswny.ban. Dere'k, dolgos, swrga1mru.;, bool>'Ü_ 
letes ~ ~agy=.. ":!lI:Jásos emoor; Vo>Jt ugyan közöttük 
egy kl,; os>~zezordules, de az Swra OOll1 érdemes. Só go
mk n;g-y'ams rewgemre tej WJ.gY ká'V'é helyett mind'ig 
e/,,"Y C[,leSze b~rt .szakott inni egy dar8lb kenyérrel és 
ezt. - a fra~(! l~ ~ras~tdkmál kiil~nben szoluíJoo.s _ reg
geht. a /elesegere 18 rea wkarilll kenyszeríte>ni ami m'iatt 
~ fC'Jesege - a meggy.Hkolt Onesz Mál"ia ,[~nyu - dtt 
!~ h~gytla. Ez ~ .. s~márság" awnban a közöttük levő 
JO VJ<swnyt egya'lt~lan nem zavarta meg, mert tudták 
hogy hamarosan kl fOgtllak bé!kühli. ' 

Ilyenformán nem volt ugyan valószlinü hogya noz
zá.tartozó.k álta;l em.}ft,ett sógor tól többet tudjunk m'eg, 
Ul}ut ~m'lt addIg tudtunk, do mert támpontullk, am~.ly
boI kr~m.duh'ql a nyomozást C'lkezd:hettük volna nemI 
\~olt fo!e-.g. azsm~~n, I?'ler't II bolgár által enllít.e tt' em.ber 
1. Jih"bOr?sJt;;110 IraIlyaba ment, azonnal átmentünk Pi
lrsborosJ{~nore: hogy II sógorral i,s 'be,~zélj·ünk. É"I~1l 
a !lgU8ztU~ 20-ika, Szent István király napja Vúl t és a 
"~gOI'. W/Imm(, Antal a tcmplolll'lJall volt, ah,muall .ki
hlvat~.u'k. 4mill t a templomajtóm kilépett, egy gondo
!at, vI.nant at a~ a'j:1;yamoll: 'középtermetü, tömzsi rest
alk~tu volt. Alleikul, hogy a tört~lltekről eg;' S:bót is 
e;llht.~t~!1l \'ol'na n C'ki, fölkértern. hosry jöjjön velünk. 
Ji ('I"zohla~ú:l1ll1ak azonnal engedellll€i&kedett és anélkül, 
Logy m<;'1'ker~~zt~ voln~, h<;>,gy mit a'karuu'k vele, miért 
kell veluTIk J?nme, szo ne l:ki.í-l b-eugrot:taz előfoga
t,unkba. Ha~~trozotti:l;n!lz volt II benyomásom, hogy 
\ ala.~()gy. ege.szem te;mC'Swtesnek veszi, hogy velünk 
kell Jonn.re .. 1pz I,egal~bb is szokaHan volt, mert hiszen 
ha va.laklt ket C'semlor a templomból kihíva't. és magá-
val VIS~, .a'kkor az, elJl>~f"r lega'láb:b al1llY'it megkérd'Cz, 
h(~gy 1l1Irol van 8Z0, mlt akarna'k velef Valami ösztÖll-
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Hi sejtelem fogott el és szint.e önkéntelenül mon

dottam mag8llJ!oon: "Ugy lá bzilk , neked nem kell sdka't 
'aráZIri hogy miröl van 'Szó, tudod azt magad h:i." 

,W immt" Antalt a községház.ár~ vitt~k. .. Ici'kérde~se 
6 L aZOD!oon áltaIánosságba'l1 erd ek lődt.utl:k utana. 

a pitottuk. hogy tekintélyes, jómód u crsaládból 
zik - a ikö2lSég1 biró nagy,bátyja volt - józan 

~t tü, ~;iletes. közHszteletben álló, vaJ.lásos elll'be~! 
ta a a rózsafüzér egyletneIk stb., stb., szóval a le'heto 
I lt i:n.foNI1fÍciókat kaptuk felőle. 

A községi jegyző, akivel a Buda'kaolászon történt 
. Ir; t reszletesell közöltük és akitől bizalma$lln 
I ny l kértünk, a le.ghntározoHaibban tilta'kozott 

. .. , e, hogy W~lJDe ~ta·tt ilyen szörn~'ü bü:ncs;elek
BÚlÍDyel gyaniU:nt;'m'k, ~lIDme AntaI ped1g a történtek 
hallattára és kii'kerdez.e,se so.rA'n aIliIlyira ternlészetesen 
\" . ett, hogy már_már kételkedni kezdtem gyanum 
l '. ' n 

- • .még h:á'tra volt az al~bi. Meg"kérdeztem tőle, 
b}: oo1 volt az éjjelt 

B' b'zOnyÍtotta, hogy otthon volt. Előző nap, 19-én, 
t' ugyenis tlagyibwtyját, a községi ,birót. és egy Ba'ier 
U rl nevezetű piH'Sborosjenöi ismerosét meghí vta 
ma ' .~~. pOhár barra és éjféLig együItt IiYorozgat. 

, ' ,iA "községi ,biró éjiféLko}' hazam~nt, Bai>er Lőrinc 
Uenben ott 'lIl8.radt, mert meg'íttHlSOdott és arert a 

IY&llU toU mondo!t.ta nelki, hogy aludjék ná'la. Kevés
l Ejfél után mmd-1retren levetkő2ltek és a két egymá..-; 

m J tt levő __ I!gyba lefeküdve elaludtak, RegJgel fél
órakor Wimme Antat a szomszéd ágyból átuyul't 

8aier Lőrincb~ felrázta és rOO:szólt, hogy ·kelljen. fel 
' m j en lhaza .most, amig még nem jiLrrm:k sokan az 

utoAn. JIOR"Y" 'ne ~ássáJk, hogy reggel megy hlaZll. Haier 
Uh1nc erre fel is kelt és hazament. Ezt úgy a te]je_ 

;' ~u.:vllh'lbeU:í közs,égii ,bliró, mint Baier Lőrinc i8 a 
11'trb '~bMl .b'izonyították. 

.J1z pers2'lC 'egyá~'t&lá'll nem zárta ki azt, hogy Wimme 
" USI ,félnégyig a bűareselekményt mégis eI,k"óvet
btrt t.e. ,-de hát ez 'csalJr feltmré'S volt, amit a ké't tanú eskű 
alat 'V&I1O'Jlliásá'Val szemben R Ibi rólJá,g b~wnyitékdk 
bWin aliJgnaaJroeptirlt voILna. . 
~(),tt W;imme AniaflRl egy fedél alaltt egy idÖRelb<b 

f ... ~kit lcikérdeztűn!k arrn oo7Ne, hogy a tegn.a
pJboe '~nló ·mu·latozás gyakrabban szoi]wtl-e a gya
uwdto~l előfordulni1 A nő azt vá!Iaswlta, hogy 
nsrí .. ' ~udOllUása .. szerint t.egnap volt az első ilyen 

á gya-nusított igen fulkar em'ber és bili' saját 
hora van, wmdége'lret nem swkott ibívni. Ezt 

a vendégeik - .a lcö7JSégi \).iró é;s BailCl' Lő.J'linc 
:m~í,te~,k. Erre persze m~lmlt felmerült a 

. . :. mlert eppen a ·tegnap' . 
A ' "D!Usítottnál házkutatást tartottun'k - ' ered-
. eJ}<üL A 'házkutatástólkiilönJbensok eredményt 
'is vtirtu~, mert - mint említcltem - a m~g)· iL 

~~I t .nöböl ahg egypár cseppnyi vér folyt Iki, a gyi'l-
- k_~át ~ ak~,köl'lllle, vagy ruhája nem lett 
L_ ' a ~~t pedl>g bizonyára nem vitte magával haza 
_II VflJumcl elbajította . ' 

Időközben megérkezett a biw'tt6ág 'is és a hullát 
kir '.. ll ., A .. Bud~kaJá;szra átkisért gyauusítottat a 

' . t . ur ot átán át vaHatta, de az m'inden 'k~T
,JIml)'lra .. készen voR fl felelettel és olyan szaba

n,~~ ~eke~, h~ Jt'i'ké:dezését végre Íi; ahba 
, - '. ","",yul. Az ~z ur VissZaadta nelciin'k a 
_nu to~t: hogy próbÁlkozmmk vele .mi tovább. 

,eddlg1 . ny<!Ill'OMs 8Ol"IÍ:n szerrett gyaDl11llkat 
A. . ~ . ) meg;erösitette a gya1lusított viselkedése is. 

nagyon ~e'kezett cin'ikusun és fölényesen Vli
".-~m~+~~ á~~~.::..sága tudatá'ban biztosan érzi 

• Ie c) ~>1 "-""f5=Ul volt olyalll nagyfokú hOg)' 
pa}j.~~te ltaehez,edő 'bűnt'lldatot arcán és ~zelllé-

J ~ } . u volna. M€1rJ)róbá-lt'llk lberu.ue a be 
t bk .' b'izon~t:k ~~~i é'. ~rzé8t fel~elten'i, megpróbál= 

, o",·JUt s, esz.~ru el'V'e'k!kel halmi reá: 
. ~l 8~>e.Mthatólag nag;' hatá'ssal volt 
ott.. 'll m glis. m'Índig újra össZeszoore magát 

A aryeqmsított b" .. , , .. 
t tiYőződ un~rol mindinkább meg "01-
rijft . · ~_A. ve. csa~ a ~'Hkosság okáranenl tudtunik 
_T&b~~tŐsllSlí.<?~t U~- az anyósával, m'Ínt az apó
kG lWr soh . en JO vISZOn~"1Ja~ volt, néze te'ltér-é s 
d Ille t . ill ~m '''{lit, a, felese?,ev~1 történt összezör-

.. pe tr meg a hozzatartozok lS olyan jeltmtJé:kt<>-

lem.llek mondották, hogy azt a gyilkQ;;.<><'i-g <Aka gyanánt 
felMtelemi nem lehetett, annál ke\'ésblJé, nriu'tán abba.u 
az an y ósá na k t!€'ll1'IllÍ része nem volt. Eik,kor y,jJ.lant 
meg az agy8llllball a gondolat, hogy hátha n.eall is az 
anyósát Il'karta · megölu'i és az egész gyilkosságot csak 
egy fatális véletlen okozta! Ez e"etlJen a megölt. asz_ 
awny látása b-i:ronyárn nagy Latá'Ssal lesz reá, amÍlJt
hogy a gy1ilikQsokra áldozatuk látása mindig nagy ha
tással swkott lenni. ..Na, Tóni - Jl1()ndottam neki -, 
anyósodat holnap teme't.ik, menjünk nézzük meg, meg
engedem, hOg)' a ravatalánál eg;' '&Hatyán1;,ot el·imád
kozz, sogy ezzel is >k:öllIllyits magadon," A gyanusított 
erre halottlhalvány lett és szemeit lesült.e, az ő .sváhos 
diaJektusá'Vllil alig baHbatmln felelte: .,santár páts1, 
én ota nem metyek," 

Most már b-iztO'S yoltam a dolgomban. AzoI1lILal i:n
tézkedtem, hogy a községi jegyző és a községi biró a 
halottasháZhoz menjilllek és a konyihaajtó mögött elrej
wzoone'" hogy szü,kség esetén tanuk gyanánt szerepel
bessenell. Késő este voJlt már, a ravataion az összes 
gyertyákat meggyuj.tattam és M:illtán rniis elindul
tunik a halúttasház felé, 

A gyllll1'usitotta't a h:a.1attasház küszöbéig még csak 
ed bÍTtmlk: va-lruhogyan vinni. de mtkor a ,ravata'los 800ha 
ajtaját ktinyitatta. a kiV'i'lágitott rava·tal lá'ttára lll'Índ
két keret a sZffinere 'kapta és e!kezdett üvöllten'i, hogy 
miooent megmond, CSIl'k menjü'lllk Ílnnen.- mert ő itt 
nem .bírmegmaradni. "No de Tóni - llloncLottam neki 
- ha már itt vagyunJk, hát mondd e'Sak el itt., amit 
akarsz." Erre a gya11lU:Sított ott al"avatal előtt, szinte 
magárrkiv;iilkiruJráJva.l. szaggatotlL és sírástó'l el-e'lcsukló 
haJllgoln. mondotta: .. ~n öltem meg az 'lLnyósonmt egy 
kanylba:Jresse1, a !rosi, amint hazafelé futottam, €Igy 
kőra!kásba re;itettern el, regg.el m'ClgIlluliatom, hol V'Wll, 
Nem az anyósomat akartam meg'ÖIlní, lmn>€llll a sógo
roo:rúlt, hogy a v>agyO'11 a feleséll'€ID1'c maTádjon. De 
most már moojÜlllk IÍinaren!" 

A jegyző és a biró elol:éptek és a gyauusitottat el
vittük, A kö2JSégházára menltül1tk vele és ott pi1heml'i 
hagyt.u'k. 

·Másnla'P 'loora reggel a gyanumtott - sZienunellátha
tól~ megnyugodva - elvezetett akőrakásboz. amely'IN 
a veres !lffist rejtetite. A kést ott meg istalá~tuk. 

Rés2l1etes kikérdezé'se al!kaLmiwa:I a gya;niusitott elő
ad.ta, hogy már régen megérlelödöti benne a gondolat, 
hogy feleségének tizenny'Olcéves testvéröccsélt meggyí'l
kol~a, hogy amna:k va.gyonrész~ Í'í; II feJ.eSlégére marad
jon. Hogy a vagyonra való á!hHo2l!Í's gyan-újátm'8Jg>áról 
eleve elháritsa, feleségé,vel egy s7Jinlelt ürügy m'Íatt 
összeveszett és azt llUI.gátÓ'1 er is kel"geti~ aZ1lll.l a szán
dékkal termésZJelJeosem, hogy agy Hloosság hullámainak 
elsimulá'Sa után v'Í~= fogju vellll'L Két héten át majd
nem minden éjjel átjárt PWisborosjenöről Budaka
iószrn, hogy az udvaron alvó sógor&t meggyHko1ja, de 
am vagy !lleIl1 ta'1idta az udvaron, vC .ha kÜJIl'Il allJldt. 
akkor 'mindig meUette aludt a kuty~ 1;;. amely mindig 
reárohaut és az udvarrólk'iza!Vartll. ' . '. . . 

AugusztJru,; 19-én elibatál'ozta, hogy II tyifkosságot 
'most már mjnden :köl'Ü'lmooye.k között végre '1ogtia haj
tani. Eidkor - az esiheltő~t latQ}gatva -. e-szé'be 
jutott, hogy mi lesz a'kkor, ha a gy'il'koSSÍÍggal meg:is 
csak valJabogy őt fQgljá·k gyanusítrunH Nk:lkoT 'neki iga
zolnia fog ikellen'i . magát, ezért rendezte tehát 19-én 
este a náJla swkatlan vendégeskedést. Éjfél uItáJn, mi
kor Haier Lőnnc elaludt, fe.Jrke.lt mellőle, átment .Buda
loo!lászra és az illemhely mell~ rejtőzve leste a sógorát. 
Ket óra tájIbarn vala'k'j /k1jött és az lsítnlló küLső ab la
kában levő moooos meggyujtá'S'ával lrezdeit foglalaíos
kodll'i, mire ő - a sötét!légben azt gondol'va, bogy sógo
rával áll sremiben - rejte:khel~ről :kiugroHt és 'Jre~t 
teljes erő-vel az áldozat. hasába döfte. Aldozata hang
talanul esett össze, ő pedig csak az ut.olsó ,pillanatban 
vette észre végzetes tév~í>&t. -De már késő volt, :rnene-
külnie kellett. . 

Futva ment 'haza . Pi11oi1:!P~őre, visszafeküdt 
a mélpm alvó B8Jier Lőrtnc me"'_~~t hajnalban fél
nég;' óra'kor fcl'kellJett. Regget.~ elment a t;e'ln
plomba, de esry félóra muiLv1l - már ini is oItt yoltumk. 

Winlllle AntaH. a budapestvidé'kJi kir. tÖrVénysu'k 
tizenötévi fejpi1ázrn itélte. 

Nem érdelk1:eJ.en a kétkut~'a szert'pe sem: az egyik 
a gazd.á,ja é'letét mellteltte meg, a má,sik pedig a gyil
kost juttatta az igazságszolgáltatás kezére. 
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SPORT 
A caendóraégi orazágoa aHetikai veraenyek 

(Vege.) 

IV. Rúnl/ast/grós. (Tbztek.) Ecsi. 1. Puljer Fülöp 
százados 11.8'2 m. 2. Baky László főhadnagy 11.25 m. 3. 
Z8(>JlgelIér Jó~f főnaoomgy 10.38 'm. Keriiletek : 1. 
Kontra Kálmán f&hadnagy Pécs, 11.40 m. 2. Marsó Lő· 
rinc főhadnagy Budape"i. 11.00 m. 3. PJávenszky Ferenc 
főhadnagy' Budapest, 10.60 lll. 4. ZatoschillJ<'erenc fő· 
I.adnagy Srekesfehérrár, 10.46 lll. 5. Vén Géza hadnagy 
Pécs, 10.2'2 m. 6. Mravik Zooltán g. főhadnagy Székes· 
fe'hér'V"ár, 10.10 m. 

V. 10 km.·es terepgyorfiaság. (Legénység.) Ecsi. l. 
Juhász D. A~ajo6 prÓ'bacsendőr. 2. DomOHIkos Andnís 
őrvezető. 3. J aszanovic-s Imre pr&bacsellJdőr. Kerület,e!]{: 
1. Busi Imre csendőr, Debrecen. 2. Binder Fülöp 
csendőr, DeJbrecen. 3. Sági Istváll c~ndőr, Szé·kesfehér· 
vár. 4. Mészáros J 'ános próbacSleDdőr, Szeged. 5. LásZJló 
F'e'!'e'l1c próbaosendőr, S ZJékesfehel"'V1Ír. 6. Márton FIó· 
rián cselDdőr. Szombathely. 

V I. 100 méteres sikfutás. (Törzshisziek.) l. Koszttka 
Agoston őrD'agy, M1·skoIc. 2. FOOlYÓ Uszló őrnagy, !'é{'jS. 

V Il. Magasugrás. aj Tisztek. Ecsi. l. Puljer Fütlöp 
százados 158 w. 2. ZsengelM,r J ó2lSef főhadnagy 155 cm. 
3. Bwky Uszló főhadnagy 135 cm. Kerii1etelk: l. Ma,rsó 
Lőrla:Jc főhadnagy, Budapest, 158 00l. 2. Borovszky Jenő 
főhadtn!agy, Szeged, 155 00). 3. Nagy István főhadnagy, 
Debrecen, 153 CIlIl. 4. Balla József főhadnagy, Swmhat· 
hely, 150 cm. 5. H:ruhn Józ&eIÍ h"Zázados, Szeged. 6. Komtra 
Ká'Lmán főtbadlllagy, Pécs. bJ Alti6ztek. ~si. l. Kere6z, 
tes András tisz1Jbelyettes 140 cm. 2. vi~z Rajki I!rtv'lÍn 
tisz1Jbe'lyettes 135 cm. 3. Esztergomi PM őrnne6ter 130 
('ID. Kerü.lefuk: l. K. Mayer Lá'S7iló őrmester, M~8'kolc, 
145 om. 2. Boros Emil őrmeste.r, Budapest, 135 cm. 3. 
SzenkO'Vics Anmll tiszthelyettes, Szék~€Jhérvár, 125 cm. 
4. Hrulasy György főtöl'7JSŐrnnester, Szeged. ej Legény· 
",ég. Ecsi. 1. Sárosdy Rev.oö ÖTvezetö 150 cm. 2. Tili 
Gyula. őrverető 145 Clll. 3. Konner Lajos őrvezető 144 
00). Kerületek: l. Pető József csendőr. Szeged. 146 cm. 
2. Pá.! Géza csoodőr, Pécs. 145 cm. 3. Kllill Jenő csendőr, 

. De brecen, 140 cm. 4. Jakab József csendőr, Swmba.thdy. 
5. C9á'ki Jó7J3lef csendőr. Blldwpest. 6. Bartu~k László 
csendőr, Srekesfehérvár. 

V I I I. 1500 méteres sikfutás. aj Tisztek. Ecsi. 1. 
Baky László főhadnagy 4 p. 54 mp. 2. Pll}jer Fülöp szá. 
zados. Kro'Iü-letek: l. CzékllS Ferenc hadnagy. Budapest, 
5 p. 10 mip. 2. Vén Géza hadrragy. Pécs. 3. Klepp Károly 
fÖ'hadnagy, Miskolc. 4. ruo;.s Uszló haduutgy, Szeged. 
b) Altisztek: Eesi. l. Landler Adám őrmester 5 p. 
í'/,o mp. 2. Leta Áron őrm~r. 3. Keresztes Alajos őr· 
mester. Kerihle"tek: l. SzulQlk Sándor t;i'Sztbe'lvet:1:es 
Szombat~ely. 2. Horváth János VIII. fötörzső~te'r: 
SZJékesfcltérvá-r. 3. Boros Emiil őrmester, Budapest. 

IX. Olimpiai staféfa. Ecsi. 1. A. 4 p. 2"/'0 mp. B. 
3, C. KerületeIk: l. POOS 4 p. n",1O mp. 2. SzékesfooérvÍlr. 
3. Szeged. 

_.+---
HIREK 

Képek a vitézzé avatásról. A ru. kir. Hadffirtéll('lmi 
M uzeum 14eg'bizott fénykém\sze a folyó &Vi vitézZJé 
a va tás felvételeivel elMszült. A felvételek a Had törlé· 
nelmi Muzeumban (űBői·út 47. szám) hét.közna;pokon 
!I-14 órá~g vagy Sclliiffer A. udvari fényképésznél 

(JÓzsef·körút 51.) hétköznapokon 9-18 óráig megtekint. 
hetők és ugyanitt személyesen vagy írásban megren· 
<!('-lhetők . RendelkeZJésre áH 43 féle idei és 20 féle mult 
hi felvétel. Levelezől'8)} ára 12.000, nagyobb alakú kép 
ára 20.000 korona. Az áralk auguszt.us yétreig érvényesek. 
Nagyítá-sok jutányos árban szintén m('grendelhetők. 

Megdiesérés. A szeged~ csendőrkerületi parancs· 
nokság okiratllag megdic.<rerie Szabó István I. CSO!l· 
grád vármegyei esendőrpal'anc~nokság állományába 
t~,rtozó 3. oszt tiszthelyettest egy 200 millió koroná.'1 " 
ékszerlopás tetteseinek b; bünjeleknek gyors kézre· 
deritésért és az igazságszolgáltatás kerere való jut
tatásáért. 

KineveZJés. A továbbszolgáló altisztek csoportjában 
a mi skolci 0SCndőrkerületi parancsnokság állOOllányá· 
ban killeve:ztettek: Fötorzsőrmesf(>rré: Csolosi Lajos 
törzsőrmester; Orm.esterré: Sánta Péter, HilIen'eder 
J óuef ft" Pa)} Islyán . csendőrök. 

Házasság. Karácsonyi JózS€!Í főhadnagy, az A'bauj
Torna vármegyei csendőI"'()&"ancsnokság segédtisllije 
Szer:e~cS('Jl Pi-lisy Sarolta urleá'llyn~k örök. thüség;et 
eskudott. - Gergely Albert Borsod varmegyel esendó-r· 
parancsnokság állományáJba való 3. oszt. tiszfhelyeht.es 
nőűl vette Czecze Erzsétbetet Miskolcon. 

S~ESZTŐI ÜZENETEK 
VItéz K. J. Legalább hat évi ténYleg&! sw!gálat utáu. 

B&v eJb1! feolvHágosltást 'Il Cs. K. folyó évi 9. Sr.Mn 58. lapján 
levő 120377. eIn. VI. 1924. ,szá.--nu 'körrendeletben talál. 

G. M, Pitvaros. ,Miután nem í·rta meg, <hogy milyen 
köz1őny, vagy milyen mi'l1is:r;teri rendelet felől ·ké,r feJlrvHágo· 
Bítást, nem tudunk lJrél"désére vá.laszt adnI. Irja meg, bogy 

• milyen. r eDideletre vOD-atkozólQg és milyen felvilágosítást kér, 
- szlvesen útbai>gazltjnk. 

Kis Domokos 2. oszt. tlBzthelyettest, Bors András, Yltos 
Ágoston és Gagyi PéWr 3. oszt. tlszthelyett~et és 1Iiaeg 
Bertalan Mendört kéri Tóth István csendőr, Bezedek, Baranya. 
megye, hogy címü'ket fontos ügy!ben vele mielő\}b tudasSák. 

M . A., Klskúnhalas. Igaz, hogy a csendőrség nőtlen le· 
~ny9ége a h'ÚBfogyasztási .adó ílzet€6e al611 fel van mentrve, 
de llIIIlint írja, azt a húst nem a legénység fOgy/l8ztotta el, 
han em e/adták és igy 8Z 57.000 K fogyasztási adó kivetélle 
ellen Lfogást nem enJ ('lthetn ek. 

1%1. Egyelőre még iDem tudlhat6, V'8·I<Mzinüleg október 
ik.özepén. 

J. J., Osztopán. A területil eg iIletékM népgondozó híva· 
ta ln ál m egtudhatja. 

K. J., ~borsod. Nem számit. 

JS. A wmnyes keHékeJren feJül mé g előljáró kerületi 
parancsnolrságáua&: enge-délye szükséges. 

"Egy hű olvasó." Obvassa el a minden örsön megloévő 
16.300;19200 VI. b. száanú Inet&rendelet 61. ~·t, ha nl'1ll értené 
1ll{'g, az illetékes garo. hívataInál 'kaphatja meg a sziikséges 
felVilágosítást. 

P. J., K~tare&8. Tennészetes, hogy az. 
Sz. A. csendőr. Nem igaz. 

T. J., Vajszló. Budrupest, Vár, Szinház-uka 7., il. em. 
Sz. P .• BaranYlUlzentl6rlnc. Ké rdéSlé-vel ·forduljon az Hle . 

tékes gazdasági h iwüa I!h oz. ' 

A. J., Flizeqyannat. 1. Most is a hon~d lovasságOOl 
6w!gá J, nem lépett át a csendőrséghez. 2. Sárgazsinóros fekete 
tábori sapkáró! nem tudunk, ilyen soha sem volt. 

.A szerkesztésért és kíadásért felelős: 

PINczEs ZOLTÁN s2lAzados. 

Pallas részv~nytársaság nyomdája B~dap,,.t , V,. Honvéd·n. 10. 

(Telefoo: 5-67. ~.) 
Felelő. vezető: Tirioll'cr KlÍroly mOszaki igazgató. 

. ·évfolyam. Budapest, 1924 szeptember 1. 6. szám. 

CSENDÖRSÉGI LAPOK 
SZERKESZTI PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS 

o.OFIZETtsl ÁRA, g ~ vre K. Fél
vre 4 K . Ne. d r e 2 K ar_y rt kben 

M id I nlk SZERKESZTÖStG ts KIADÓHIVATAL 
Budapest, I., Országház-utca 30. h onta két u~r 

HelyzetÜDk és teendőink 
Irta I SZVOBODA REZSŐ alezredes 

IV,' gt', } 

' Uind('zek azt. ig<lzo ljúk, hogy az élet ig<lzi ért ~ · 
kéiről alkotott fogaILllai~~k lJi~IlYosa~, sukb}ll~ 
'merőben tévesek. Ell'lll ezzuk ü ' hat az el~t yalu91 

·rtékeit, hogy: tisz túha jiihes"Sünk, l~nyegukke l e,o; 

niegállapíthass. uk azt, hogy 1:1ely ~;-teke~ azok? Jll~:" 
Iyeknek D1'E'gf;zE'rzése a legcel;,;zeruhh e.:; I et,"1Hh' 0 -

. hh. . "I I 't' o. Ali emlber földiéletértékel nagyp! Jan , e. 
~,zre osztályozhatók: "annak hennünk ma~nk

" n i'ejlö tulajdonságok, lllelYl·k. értéket ,k~pvl~el; 
heh'lek és vannak az életnek raJtul!.k , k~vlll all<? 
(ort kei. A bennünk lll:lg1.lI1kban l .. vo eríekek t('s t! 
. J -Uri hték .. kre oszt.hatók. A lelki tulajdonságok 
i .nl ' két csoportba oszhatók: érzelem· és gondolat 
"ilúgunk értékeire. 

' A rajtunk kívül {t Il ó értékeket a vagyon, a hír, 
n dl~sőség sth. képviselik. 

' Ha .azt akarjuk Yizsgálni, hogy (·~eIl. értékf'k 
·jjzü.1 :lXwlyek a fontosabba}" llldyek .. kr:'aJUlto..~nb
hnk ' ígymE'lyeket hll többre becsulnnnk, a~kQr 
d&.zör azt ikell kérdE'znünk, hogy lll"ly értt'kek 
zük' ehbek ahhoz, hogy boldogok, vagy leg-

IIlútiÍi. 1S elégeddt<'k legy ünk és mely értékek, a.,z 
nlllJJ 'cwbbe-k, v.agyis ezen értékek az , egyl1l.~ stol 
,. I" ,függés szempontjáhól mily sorrendben km'('t· 
K<ZJ1Pk. . . 

N6Ul c~lom, 110gyezen kérdé;; hossza.s fejteg~
t' 'be bocsMkozzam. Bár a kérdés - mmt az ('h

i tndoouínyok alapja - nem pgyszerü, rnégis 
t",· i(l~n rá kell mutatnom az aliíhhi igazságokra . 

'Azt hisrem,kivétel nélkül mindnyájan egyet · 
~rtüÍjk abban, hogy legfőhh élptérték a jó egész
.~ ,'mert fizikai exist enciánk eWil függ. Altal5no· 
fo 1\ li, mert dolog, hizonyíUísra nem szorÍt!. Meg· 
,-iló itásra tehát ('-"xl k az szorÍt I, hogy az emlwr 
1í'lki ulajd@nságai, gondolat· és érzelemvilág-a he
ly lk ';kelt':>g és a függ{>,.; viszonya szerint töhhn' 
\" : t:~esebbre be('sűlelldő·e , előhhre vagy hÍ1t 
nihh' Jl ;lvezendő-e az önmagunkon, éniinkön kh'ül 
l' 'rtbkekkel, vagyis II vagyonnal, hírnévwl 

III ,-v ,Lszemben. 
legint c.sak az általiíno8Bágra és az esetek túl· 

n~:()f1l6 részére vonatkozt<1h'a alapítom kij E' lent é· 
·I~ .' .: mert, mint említette-m, ezek igen nagy ií t

f(){rOl :kérdések és az ('tibi megállapításokban sok 
a « exon; itt is vannak h\'ételek és kiilönleges-

k,' ·, 
.lz hiszem mindenki ('gvetért velem abban, 

bo ,.:1 .• g"Úgunk foka att6l függ, hog~' az élet 
h~'Ult aJlvezeteket miként tudjuk felfogni és ~rté· 

kE' lni f!S llO"Y vágyaink mikép teljesülnek. ~Iillt · 
illl"Y lWdi"b:1z it:o,"(·I-IH·j;: k iil ömhijző"É'ge szer int ,1 

t:'.) ~ • 

\'ii "\':J k is kiilömbözők, lll'"m egy és ugyana ZOli 

tútg ~'hoz kötöttek, n~i\' e l to:·á~b.\ ll , v~g:;on, hír, 
<lit' "ibÍ'g, szó",,1 a r<1Jtllllk kt;;ul .. allo C'1:tehk ::-,()~ . 
ka l inkilhb k('letke"hef nek elonyos testi, dl.' kulo· 
UÓSCll !rlki tul;tjdunsúgokhól, mint fordít"a , j ogo
f'<1n mondhatjuk, bogya h('nniink rL'jlő tulajdon::-ú
''- uk holdngulái'ullk szempont júból sokkal funtosn h · 
1.ak és elöbhreyalók, m int a ra jtunk kívül lílló érté, 
kek. 

E 1110gúllal1ít.úsnálHoratiusn1 hiyatkozolll, ki 
~IacCl'na;,;llOZ írt egyik leyclé-Ilen a kövctkezéí, YÚ· 
];l ;:;Z1'a nem szoruló kérdést veti ft:'l: "Az ád e j ob il 
tanácsot , ki úgy bCSZl-l: "Yag)'oll,t ~z~r~zz, V llf.'J' o u t 
ignz úton ha lehet, ha n t>Il~ ? hat h1U'1111h'p, csa~hog~' 
a ;:;zínhá7,ban a lnvllgok koz\. legyen IlPlyed es ko· 
zC'le-hhről látha sd Puppins ríbtó dnrahjait; vagy 
az, ki folyton hízta t PS nwg is tm1Ít ní, hogy a SOl''; 

d iilvfének sza hadon és Elmelt Hívei s7Á-'luébe Jl ézz 1" 
.:\. lllíwam r6-széről, nzt hi szelll, erre> válaszolni, ez l 
kérdé;cSll(');: g:ondolni annyi, mint saját erkölcsi 
~zínv{)nalunkat. lebecsü ln i. 

Ezen megállapítás paranC'solólag megkön' 
teJné llOoT egvéni értékeink, testi. és IE'lki kész;;é · 

, '"'.. . J , k 
g'eink és kép ess égX'i nk egészségE';'; kultuszara . so ' -
kal nagyobb súlyt hclvt:'zZiin k, mint II raJtunk 
kh'ül álló egyéb értékek kultidlásiíra. ~Iindezt 
természetese!l nem rideg egoi~ztikllS alapon, han em 
oly lllE'gfontolússa l, hogy az egészspges önzé,-, é,,, az 
öri"z r tlcllség ncm úllanak szükségszerüen hadilúl'(' 1l 
egYIll;íssal, hanem igeni s ki egészíthetik, "gyl'll ' 
súlyozhatjúk egymást. 

Hövidt'll: az ide<:disztiku:,l alap sokkal hel:'e
S{'hb é.s lWIlJ('s{']Jh az an~'agias gondolkodú"núl, :,:{lk· 
kal inkáhh fdel meg az ember életcéljának, r end l' l· 
teté",{>nek. 

Ha I1eüllán gOlldolamene!emhell valaki ~zaka · 
tlú~t yéhH" felfe~lezlli , sie tpk megjegyezni, hogy 
('~ I (lmtól nelll tt"r!e1l1 (>1. Az ö"·:"zetat1:á", (>lérlwt&'-l'
Il ek útját ker('::'Íem :-; az t'rrrl111 {>n~', íme az, lto~:-' HZ 
ii""zdnrtú:", 11 hl· Il ",Ő;i>gE's . cóltndato:-; ös,",zeiartú",. a z 
('J!.'é"z~'''E'S kiiz"zl'lI cJll In' itja {>ppt'11 ées 1egféíképpell az l·!et?rtt'·kek heh e" mÚgítélé.<:.él)('n rejlik, az ékt
ért~k(' k ltcl:-'p" l1l~gíté l {>sehez pedig f'sa,ki ", :IZ ÖlI· 

'Jllag1111klmn rejW ..>rtékek h (' l~oe" kultusza r('Yl'll 
jntl;atnnk el. E zen útOTl jntok pI énem igm.; meg· 
i~l1eré,-él}('z, íg:' jntok "ilágos tndatúTa. lwl)'~~' 
t emnck. íOT j"nH'rem {el általúno" pmhpri p;; Spf'('w 
lis társa cfálm i nndC'lt('tl~"(,ll1et. Csakis a kimüy(>~t 
lélek képE's m{>ly&Í>g:esen áU-rnni é;,-, át~rt('ni II 8,zoI1' 
da ritá.:; értékét; p"n k il? il\' Iél('k kPIW" az t'gymas l:a
nUllt s,1g' ös.szes kii yet('lmé-n:-°ei t. felismerni (.;::. "al 
la llli , csakis a mH"elt f;;z{í é" k·lkíí emlwl' tnd, eg,·e· 
t l'llW,; célokért igazán éi' öll z(' tl E' nül IE'lkespclm, azo· 


