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l:.! CSE.NDŐRSÉGI LAPOK 

l~ i '· 2Ílyh:ig'ó. 1. A zúrú r út ·a 96UU, l !í:!:!. ~7,ümú LH'lüg-YlIliu isz-
1e rí l'4"lldC-!f'l az {-'-:;t~sz ()r~z<Íg- h~1' iíll'tk-r4 " l1-tíZ\~ t~ k~t l>rá han álla
pítja JIlf>J!. az 1~20. éYt 98íJ3/~L E. Sz.;.ílllÚ korill{ítl~-rí'nc1t'li:'t 
: tzI; ah ••. il a t.ü l \' t>ll~~ I 1: ató~üg l~I: .. Ü tb--zt y b c'lüjé t (aIí6 1J.;.íll) f t'lha 
laJ!.lla zz.a arra, hogy ott, ahol a z t s,ziik;;;t!gL\S.IU1k" látja, lét ziirónit 
korú'hhi idi.po!lth-all is 1I H.·.gúIIHpH,ha.-·s i1. A:nl.~nJlyihml t e hút 
öt ,-á l-nH'gye .ali ~l'á llja )IJ fi~'k~J1t 1It.~.11l }"Pllll pl'kl''l. í'U, .a z.ürúra 
nlillUt\llütt - - ki)zs{~.goklH.·1I is - 2 únt'kot' VUlI . 2 . .... -\. Yxt.~1L11';lpi 
lliIlL!:""ziílldrú l ,z{,ló 18~1. p,'i XIII. t. -(' .• i ll~tv,' /IZ "1Il10k 
\· ('g n~b: ljt ·á-~a tilr,g y.á:hun fk indo t t ·kert"Skotmpl F-llIiigyi JHitlj~ 7.. t (, 1"i 
I'I ' lId{·I~ t ~~ak al'I ipn'l" i lllunkára \·unalko zik, ól HH!wgaula..o.; ági 
lIlunklÍ ra JH\Jll. Azt, a.ki Yas{jr ~ és ünlH'VIl,n.pOJJ 11~'-ilyátJ1Q..~ 
III f'zőgazda s:1:,.ri Jllun'kát y i>gf>Z, fl kill'ü g- üs i ·hiilltl ~löiö rypn r 52. 
~-a, IIl n~pj álL '1 ... ·llI't fel:jelell k ni, ;ull.i_'ly '; IZ. 18()~ 0 /,,\0 j l Jlil. L-c , 
HJ. ~- Ú'HiHlk 1l11{"g~ zp-gé'N:'rc tarüI11naz 'htinuit i) sz:an'k{'ióL . .-\z. 
HitiK é.Yi tiin't> ny hiwllko7,o li i;7 .. "ka~za s z .. rillt vaslÍr- és iin
t1t'pn ,ápol~O'JJ lnimh"1t llril v állos ~:-; Ut"lll. l .. lkeriiN)(~tlt.,th·'1l 1111111-

küuaJi! sz;iÍ1l,~ t e.]lIil· kell. l\yih' úHOi; mUllka a~attk (,H {rte ni 
míno.f> ll olnlll num kát . . aIll l'ly l< ·la'kh(·lyi . .;.égeu kh-lil. te1tJt pL 
utlWII"):tlH, ~ III f- z.{) II , r é ten, (l nlöIH~lI l'>th. \'e. ~.( ·z l(lt.i'k. :.\fMX"í lt"-r-
11!i'>1I:\""t.'k lwho!Od'ú.sa. építtk(> zé<BilH'Z építü:l!Tly-ag fI1Ya:rozá..~l sth, 
l ::' ts-2.g·t C'1'1':1l iil llyil"ü'!lIO'8 Jlllllljkil~ A ft-lje}(>ntús t a jj1r.á..,Jbiró 
":l:;hoz Ikell i.lltéZlIli. 3.' A ~sf>l ekU1\ ('" y t legof·elj0!Jh kiiZ<."", "d
lu'rhoritá.";nnk k",lH', tJ/Jl4~ ,1uinöf.títpni, (lZ" lH:'dig la y[trUl (Lgy-e.i ~za
hidyre ndl'.It>l,·ik kiilünfiPl~·k&pen swbályozzáík. N .. m hissziik, 
h(}gy , ;uk,'kil aÚ·rl· III egih ilII Íl' (.n'éllek, mNt '·CI!;!;' t·.] li Úl'3,];or 
; I Z lIt (~.ú,n kia.h:il, m {.l,rt JJIt~7..(· tlink sZ(,-',rint aik1k o\r 111Ú:l' 'lIi 'Jl (>"SoI" n 
{> jj(.1. 

L. J. ~·riil&;i pó f.<líj a (';'l'mliírségnH uiuc;;" II. A ";,riil,is i 
púfdíjra ig~" nyd bíró c.st,n,lőr'egY'\nclk LIl·Z 1912. évi LX\'. L-c. 
42. §-a ala!l ján 192.3. év j ' N1!ÍUS ll " 3O-<ái,g ú, ~l. •• ",z<'!mé lyi ll"t
lé k" -ba,n risresi1H ek. a ·köwljüvŐheu V'a.lószi.niilc.g ke<dvczm~
lIyes ·Ily,~gdi j at. fog,w,k ,klapni. A k<'ll V<"7, m &11 Y" ;; Ily·ug·díj 
III I'gá'lIallít.áF'H. ltn06t. VUITl folymnatha'lI. hla három hÓ'W1)on 
1".liil iill I'""z>' r " 'il y k"dv"Zlll" .nyt n;>·m ,alu~) íta;lIu !k UH'g, úgy 
,,"nak fol'Jó."Ít1Í~,t ,a b<'I"igY'lni'lIi~ÍRr úrtól 'ké l·ellll,' ,dreti. 

K. J. főtörzsőrlllest.er. -Ha ,I", tudja hizollJ'ituni. ·hogy iint 
a. hJlli"e t.é,N'n tén y l !'g 2. o·~zt. őrlll<'f;["".ré r'lőlé.'pte.t. té'k, akko r 
az ürSpiarllJll~$ll<Jiklk-0pz(; l,wnfo.lyamba va ló l~ve;zéllylés{>t kére,l
Jllezlli'ti. NC'J1l é;rtjiik, ,h(~y hcvczé'n "hís~ miér.t maT\ldt ,' .I, 
hizon yc"""' , 'u·lmrni h'i')m \'olt a z cJÖ'U,p t .. fé;; ki;rii!. . 

Il. F. I. érlleklődő. K Ükl"ziJj p. 1927 'tíiprili .• 30-Jn jiár k. 
P. D. nyugdíjas csendőr. ön " J",-ihn'rú a,lla 1t. vnlószinű '('g 

II,illt ·lIé l}f('1,k(.,lé !'lro fk!ütc-l<eXc t!. <;g Y":' n <t v~dtörvén y n.lavjá'n 
ll<'pf"llkc]ési 6wlgálat()t t ... lj>esí.!t,1t és 'Illint ilye n v<>lt u "'!'Ild
iír!>éA'h r 7. 6zolgál"t.~~ltro bf>OSztnl, mc-rt mint idC' igh''1w.' (,J\ 
lI~"llgdijazott 'c"I.o';,ut ,tény:I!I'og<'t'> c"",n.uőrsé:gl ,-zo!-gállallra' liI' lll 
l!ívlJoaHáik ·IJ{'. Ha a lnm)()rú ala tt 1I)' " ,gllíjúf. f<'lvette. ak'kor 
I!ú'horús 6-rolgá latána.k nYlIg{líJába yaijó lH's zú:mitás ÍIt n ,'m 
k" ... dnH",nli", t i. 

Nagylónyai örs . • \z ön :íltalhh-al!k ozott 57.039,'192·L SZiÍ<111Ú 
h' r('sk",!~I<:'miigyi 111 iniszt.('l·i l'(' lld c,Je!. e;;aik n húR1pa r gYJ,i){<>r
I,;;;ára vo'watkoúk. <1" s"101IIi·kéVPPIl "1.\111 vona ~k1Oztllt.u.a ti> az 
(in álta l m egirt esd rt'. A tano nona,k Y.nAAT IHlP " ,aló fnglnl
k nztaU ... "" az 1891. év i XrTI. t .... •. tj. ~ "a ,'rt~hn"'I)(,1I 'krh;igiis t. 
k':;pp7- ugyan . lIa llzonha.Jl a tanonc <~z ill>C' ti) lpa.rosnuk fia. 
úgy :I ('"""dő" j(}[Yhan tr.,--zi. Ita .n"1ll a vatkozik .'" ,I oJI)g'!):l. 
n",rt. hiswn oz igy f~li g-DlM<Iiil' ""al á di klle gg(>j l,ír. ;\(' 111 
j , hisszük. ~ I og~' ' ;7"' rt :til. a.pitl. JllcogfbülI.te tné.k, JUt"g '11kk<1I' S"Ill. 
11<1 a.rra t.(jr,"i'o ny lwfijjr- r ,...p tk·g jO!rot i~ 8/({no<1. 

- Xőtlen K. - 1. A. A z 190K hi XLI. t-e. 12. §. nt{)I"ú 1Il'k(·7.
c1 é 't~ . YllI.allli·nt a h<,liigY-lIIilliszt,'r úrndi. 19]0 ,llm'PIn!.>('I· 3-án 
<"It 141.999/V1. ,h) 1910. ",.mmú t'Pnd('li'Íc érh>lIllMH'n R ",,('n dúl' 
le ;..rén ysé g j á ramló;;ágai S<'mmift'l e pim c>n. t"hú t gYi" ,'rn"kLar
fii " i' kiilts~~ cim" ll ''''.111 , ·on·hal úk " "grcol>ajtlÍ" a:lá . :Miu t áu 

.lwdig 'fl 127.599: V1. 'h) ]924. B7.ámú .JyC'liigym ill i"zt.pr i T(>nd('h+ 
t f'! úgy 'a .. (' , (' nelő,." . min,t. ([ 3. ""zI. tigztJb>C'l y ett"s l('gún~gi 
:.i llonuin y ú <;gyén<"k n"k rninősí1tp ttek ,>S ZSQl<:1ot, t"b"l U('1n 
h:n"idijat >'h-mIrPk. II 'k"nÍ'i('ti p a ranc;;uokS'ág fl le,nm<Íst m C'g
tagadh a tja, mi'g AIdkor is, ha a hir{~ít.g i;lI'őkd. ,,1111 a.rR."7. , 

t ;IHa . 
Sz. G)". fötörzsiírmester. Szeged. A rSt-I,,1;:IIl" n:r íg;-, ahogy 

I"írü" kÜ1.t'! eóbh JII a yaR',0'nro ll.g.álá."1\()z, min t ," 10pásbO'Z. 
álllllar (lZ sin<'hcn fklizál"".a .• hog)' a ll j'rÓS<Íg 1<>VHsnlllk '340' 
épp('n 3'ablál>llalk: Dl'inŐ!:ítelJ~ az Met,'l. 1.,~killt ('ttd iIlrra. ilOg, 
a z Hldőn l á noot "lőszől' t<,n)cl C'g p](n lajd'ooitotta <'s cs.~k 
n után l..., minldjárt köz""O",nül utálI a is dobta " 
folyób". aZ7fl.1 t"h á t mint blaj<iUával r{'lld,,~keZ<'tL Megj,,
;.'y~zziik .hogy olya n eset. aminőt: <ln l eírt. nem fordul .. lő ~s 
azé rt ílr, nt'h':; z minűsit,,"í is . mert hiRU'1I a nlÓnő<;ít é" l " 

(' :, el(l kUlt> II)-t k id C)'Ü kül' ii l III P 11 yl' k : Hi'. , t'l őZ!Iii!II~; , SZálld é k , ('é lt 
o k ,th. JlJill.! bl·foly »._olj ü'k. "z, 'k r iil Il .. dig' iiu lUilld 1l ('1Il ,>mlé 
k(>"ZA'tt HH'<g. )f~}g,.ü1l1l'\<d l' t HPJH í l" II JJ . .;t, a h(> }yegl·t l'aplluk 
j :n-{tru I I(' \-t; t(' k z li~k . 

:\1. n. cse ndőr, Szokol)'a, H a <inl il h01l " ,,<I fÜ'T"Il)·. ú k 
lt.'rvkouí ~ra t S '41 l· sLkJld.{)r~t~ g' iiüt •. dék":'hüt \'alo t' I 'bHesüt ú~ru 

it é- Itl'. L8lkkur ~t~,JH lJ r u-gdij:c1 , :-,('Jll \'~ gk i t..,Jt-git.éo"i. t H-PUl k"'-l'1fhat. 
Ha a hol1'\" ' <.I főtiin'é nyszék t'>5!'Oeg f e llllt'nli. a'kkor r"km,>!
tOll, íll C'- t\Te a húbo r ú-s é\4,e kll-é.l l~é t~zt' n,;o;Pll SZÚlllí 10 H ~~L.olg ~i

u lti id (-j {~ lnlyó l-\' tlOo\"t ' IlIl w lo 30-áY RI 17 év, -I h cl lh~l) ~' s 21 l\UP 
l('sz, nldy h ll' j (' lltéh t lIYllgdíjat k'U}Jll'l. 

Drégelyvár. - G. L t. S. Sziilliis. A [',."tl i·lt·t·nek ,,( ,ín a nt·z
Hin'k, II d o log- E' lIrlt'g ú g y úll, a111 iut l) ll'ük i l'j it :~ . 

P. thist Keyerule.s. Kin:e,stúr i la'ka~ba-n () r~1i.'lyt.'Z t·tt lIŰ~ 
,·gy"'m.tk. k ik f"Liil\-izsgúl a to ll (';;·c'mtlőr';';gi "zolgáktlnl alka l
ma Uan<J'kll"' k o~ z t.a I ro zI:! tlla·k. I'l'kás rka 1. a f .. 1 ij.] , ' iz.,gá k" lll eg 
(.i;rténU· lltá~1 azoJII",1 a killcs t.{,r r~lIdelk",zé,!;é r(' ho('.sú( ,l;Ii 
kiitd C6<'·k és r ;'.szii,k,,· f".g~'"l"khn ,-Hl'l~i ,k 'U :lpj,íig- (',nk jak " 
Iwn'áUs:ig i.J.!" t<' h ",. ((·s. 2. nl. 3J. §. G. 'lIon/.) 

ll. I\"ylregyháza. A lll. kir. (oIYlllllűrs';g ~Pl'lI ( 1)':111 küz
hiz'tollsagi ö rt l:"3 tülf:'t , III i ll t n cSl' u'Üőrst:..g é s ft 'hl'liig YJllinisz
b ' r ú r lllH'k Y:.lol l nhí:n'"udelYc. },pladal.a. H duuai és t.Í:8z·a i 
folyama'e.ndés z-et.[ 8wlgálat e<lIlÍtÍlAA. H<on<lfo.kozata.i : fO'I"mnör, 
J. oszt. ro.I F Hllör (ör",'ze tő), ,,.,,jus (tiz,>UC's) • . lIel,'TI' I]" " (SUI 

kaszvC"Le W). Ilajóm""t<' .. (örmest,' r), Wr7AI""jó"w",t"l: ttőrz"'ŐI~ 
1Ile;;~r), fiítiirzs!tajómest0r (j'őU;rz.~ől~l1""ÍK'T), 3.. 2.. L osz /. 
tiszúlwl :reU,·s. l'i .... t"k: .J w j 6n'''-IO ' (JJn (lnagy ). föhajóua!(~- (fi!
h adnagy). k O'IJi !.Ii n )" Isz'; z ,ulo;;). 2. ú<'Jzt. 'W rz"k a pi t.ány (Ő r
nagy), 1. ",z!.. törzskapil á llY (a lezredps). fő kapi(.,ín;- ("zr", 
d"s) • . '-P7-"tkla,pitány (Hábo l'lwk). y,'u rFők'3 ,p i t.íllIl Y (a.!Jálbc'l·
Ilagy) . A fol r nmöl"ég e·g ~'enntházata. khak.i szinű .pa.u!:IIJ .... 
zu~,hon y kHwjtott !('allér'!'a,I, ti 'sztd~' él; aHisz,(r:k z nbi>onY:1l 
f,,186 zsehh,' ). ti"z~,,'eké {.g folya mfiröké fel ső w eb l l frlkiíJ!. A 
t.iRzt",k ·és [lHiRz.telk a pol g-áúho7. ,IHl sc~l'l" kCflu"~lríN! 1t f c.Jlé 'l· 
gl<lIért N; kü tö tt 'kh u·ki 1l" 8Ik 'k<>lHlőt. m íg '" tiszt'esc:!;: e s f{)I~-a",, 
,k ölk f c<hér llIatl'Ó zg~,<]]ér t. yisrh'>CIk. A foIYil.mŐl'i'(~ t. is:zt~S t · k 
e;< altiE;zwk r " D<lfo'küWti j",lús,," a h01Wédblé'g hason rellil
fokoZla.tú ~g~'é,,,~ín'f>k T1al1g jelzéRé\ 'el nwg ... gyezi.k, d c a-zl Jl~m 

It gané,ron, Ju,n;>m _'" 7.nJhbony. Wety" ilropeny m:iDJllké t ujjú
"a'k ('Iőré"zém "íseHk. A ti,,-zl,h ,,'I~-et,t.e,,·c-k :r a1Iigj'e.]-zé ;;e a zuh 
hony ('kiij}{'n y) IIjjón köriilh"ladó l. 2. ilIe!,y e ~ hM millim ;
t P'r ·szé ll?f: <'Z:ii s l. pRsromán~-, fő!i·szt",k'll 'él llgSlani'l,"~n ll. 2 "o; 
a) "l.l'ml y pa szomótm y, tül'7.sti"'lJt.<f,m~1 .'gy ... 'zé.k ., é" 1. 2. Hl e!·v,> 
~ ~~ikpny a rn ny pas zomá II y. A fol yamöT!>é,g éR c;;"m.dií rs (·'p; 
<'gyi' n e i Ik;iT,ött k<iksülI<ls t.íiilZt.('.1e t.ad'IÍ~i kiiiel l':wtt* á N ",'un. 
A fo1y,~.mől'''''' g """ rveze té n"k n: .~r"t"s iffil1<' l·t'e t l· • • ' r (' IÜIH',' t ··n 
h ely,ün'k. 

L. L. 2. oszt. thts. KInIÍrda. l\é<JJiai köve;;l",hí K i;" "" .. H r r -
111"-110[ t.í born.a.gy ÚJ' \'",z" ' I'{'zI'Nl~sS1'> 1916 márc ill~ 1-." 11, t.ábUl·
Jla ggyá 1917 ,a.ugllsztns 5-"" I"tt ,ki·n'l'y('zve. Ma gán.l e,' ('kt. n elJl 
i r unk. a bélyeget la punk ja,','íTa lJC>vé,tXo'leztii'k. 

Sz. P. próbs('sendör, Esztergom . }'(i",t;;.n i i ll " hOllyP lL .. 'g'

Wl a c seIHlőrsé;g<llf> z 1l<'1Il köz,'e tl..,n;;!. ham:? 1I1 két t,vi m eg" 
.z;akftás «al lépe tt. ·Iw. pl{íz,i kafollai szo lgál a !.i itI ('j (' " l1 Y ll~ 
díj'ba Il" m ;;zn'll1Í.t hl' . 

B. J. próbacsendiír. Esztergom. l. )Iintán ön n C'H'l1,l{jr
"t··!!,I",7. " ·hOfl,"~,g'llé . 1 tiir tént k szcrl'lps [' n(.;;', csa'!; 31 n a p 
llluh"n j('1<,nbk"w tt, i!Mt<Jnl:l i' h-zolgál a ti illf>je lI e'llI "7-á mít 11<'. 
XYllgdíja,ztalásn .alka lmá"-al m"!nlTóbál1wtjn lIIa.jd H h , 
gyehlli úton Y!'liló bp"zá.núLlíst ké l·plJllrwi, t .. 'kifl te tt ",] alT' 1. 
hogy Jlle.gs~aikítá6", fi tÖlTé ny iH·a l .m l'gbat,k ozott i dő t e_",~k 
elr,- 1I:a·PP1ll h a,I'adja mpg. f('lvét<:,le ve<Ug ü n:hiháj,í n ki.\'iil 
kt>S<'l.(' ~1Jrilis l-ig. 2. A <;""ndőr.' eg i ('1 ől "p!.., I.é 81l pI a ka tona i 
szo].gálnti ülő n<,m ,""te ti 'k fhry ,·I('mhe. őmu"sl('l'r<' f".hú t. """k 
1930 á 'Prili~ 4-.' 11 11" Z 'I'WI;, pt"tlwt{}_ 3. Kiit"lczt) j .. 19'21\ jllnil" 
30-án j á r l ... 

I\"agya!föld. A yolt cs. é~ Ik,i,-. 65. g ~- . <' . irattáriÍ nak " g-y 
til)'",!':,k,' ,a BOTriO(1 Yárml'gy('j alispáni hiynta lnlál " an :Mi,
kolC<Jll. A 4. honv"'d .g~-a.log<"ZT ('d iral,tára m<'gszálloH IAwii 
Il'Ien ,lsSZMll ara o t . Az ö n óHa.! 'ln'roezetl. tis z t m ia,]; klpulelr 
1I"1II swJg'áln<~k. tn.rtóz'ko,lá"i h elyiik;>t nem .tndtuk m('gállo
pitia"i. 

A szerkc8ztésért és kiadásért felel ős: 

PTNCZÉS ZOLTAN százados . 

Pallas rész\'~nytitrsMág nyomdája B"dap"6t, V .. Hom·t'd , u. 10. 
(Telefon: 5~i. >-68.) 

F.lelCos "ezelő : Tiriugor Ká ro:y mfiszaki igazgató. 

.XIV. évfol>:am. Budapest, 1924 december 15. 13. szá 

CSENDÓRSÉGI LAPOE 
SZERKESZTI PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS 

ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre 8 K, Fél. 
évre 4 K, Negyedévre 2 Karanyértékben 

Megjelenik 
havonta kétszer 

SZERKESZTŐSÉG ÉSKIADÓHIVAT. 
Budapest, I., Orazágház-utea 30. 

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

Amen. 

A helyi és személyi ismeretröl. 
Irta: STRIGONIUS. 

EZt'k, hogy iL loé tfpllta rtns ukhoz sz iihég(';-< (' .. i Z. 

ki.íz.ókpt besz('J'{'zhc's,;ék, tprmész('t~t'n ,koldulnak, 
lopna!k, C'salnak, 11em ritkán ralminak. A közbíz
tonságnak tc-hát állandóan vc·sz.ély(' z.h: tői, akik 
~ wint ilyP!l l'k - - az örsk,jrl Cltbcn JlP!1l tlírlw(ők. 

. A eseíH1ör S()hSl~ álhlSECl magát ahhan, hogy 
. iJgyf' s gyallU:-i nsnvm'gó égy{'nekiildöú,*' "zon a cí
men, hogy "hi s;;. e7k k nem i l'i olyan. veszélye!:il'k" . 
e1tdá zhatú, '1llert a tapasz.talat már t' lpg'g'{' igazolta. 
hogya eSilvnrgókhDl l('~znek az. úto nÍll!ók, rahlók. 
akiknek iirtalmatlanlllÍ h~te!e ntáll sokszor való
han 'ig{'l1 nag ... ' f:íraüságha kp.rill, bolott azonnali 
-erélycs , g l)H(](IS, plőn, l(ti ó k('7,<'ipsi~k alig szÍi1l1ha 
j(ihdií l' l'iit \'dt VOillLl igénybe'. 

A ('sl'IHlfí r U'hút ij r"k(jrl ,'j{>jWI1 t'/!;y í lyell 
()g)' l'nt. talií!\'flll, Il e llH'II:iPll pl l11 ('lIdt('sZ(1 I1M
kül, iga zolta,,;;;! és gy{ízijdjék meg arrúl, hogy 
III II I1lkal ,ír/I -(' (;" TIIiólil, llli r d nincs HI un kÍiIJllJ]. II" 
úgy lal ií ljil. hogy a c.~rt\'al'g'á;:;ol1 tal á lt <:'g Y{> II 
semmÍ1H>míí ig-p>k l:'7-dP! HCnt ft'jt. ki aJTi! l](-;Z.Yl', 

hogy t i "z t E"~ "{>g l'S munkií\';d kpn'"he.-:s(' !I1Pg k, ·
lly(> }"rt, úgy t' ljell ~ ~ 8;.-:olg. I" t . J 17. §. \-r. ej, ill,· 
tíjl f>g '-,\; 1;) p on tj;1ihan l.,fekt , 'tdl. jog,1 iva I. il ('S'<I 

\. a rg"'1 t, mint , l kiizl) i;.-:t onságJ'iI \'Psz(~ ly ('s f' t. ok,, !'t
Ipll fogj: ; el, i Iletv(' \'cZ(' ::!:'i(' (,1,). 

jd. ,". "\ z ('<Idig uh'gy;) l t PKY(.I1(>k mind pl 
li;IViilllp.k il eÍg;lIlY ösztönii" ravil8zs:'Íga , (';-,('l"z,;\'(; 
fon.(Íorlaln , d 1.ln·a, ,·r{;sza ko.", ,,(a ;Í1I;lt i kt' gy d lt' ll
"f.w· 1!wllt't L I": i IH' r'1lI1 {> keZil'>];; rt d:íll ' l-j " é'n'" tr;l 
g"di;íril, mik, )!' FjD,~. {,-,,' 11yar;i nak ' ('~yik pjsznbí , 
jÚlJ. ; 1 kúh" r eig;inyok ;i l, ú t:-; Ú li ('s;ínl" g'<1 7-di1j ;íl 
(,sal údj;Í\, ll l "g yPl"11l1WJl : a 1f'g'C'lllh f' r i pl cDPhh mú
Jon 1(,1I1 (.~z;Í I,, !:;í k. 

~~'J1J Ipsz talúlJ 
,-z, ... klm"" f; l j zil ltnl 
krW;C[fI. 

'·rd pkkIPJ1. Im (, ff,ldt(·lr1, ,,('-
Pgy ki SS l' héí\, pbl wll fogb l-

"\í1liIYt'IJ ,;ö t!',\. il ('i p'i nYlIa k ld ))!', (,lyalI ,;i) t{'l 
a '111 1.1 It ja j" . , \ z. (' g-t~":z. "íl ág' i:" f1ll'ri ijkpI s llI"g·"r·t1I 
iSlIle ri ~l'nki. ;;\ eig-lÍ.nyk{'.rapssnl, {'zzel a sz(wÍúli,:, 
,zaztlih'(Ig'i . 1·1·IH I,-;,.:z"ti {' '': l;Írsarl a lllli :,zpmjlon t qkl,(>! 

. ('gyanínl fOI1(()~ prohlél1lúval tudó,.:ok, Írók, it l 
liinhiiző or"z.úgok Kiwmúnyai múr igpÍl "O Iul t f( 
In'lkozlak. dl' IlPlJl suk e]'('(lm{>nnyel. 

;\ ('igún~' h,lt·ji Il"P, a z. hizon yo,.: . Erre v 
ll'stéIlek ('sokolúdrszíllf' t>S llI érhptpllt'n lusta:;:á{ 
mint (,z il k,',ldi népeknél i " fpllPJlH'tő á\(aláh~ 
I gaz.a t m ég y{>letlpnül ;;('nl mond, víg, tréf. 
móbkf'd\,pJ(;, milwTI miír (,It{'r kPll'ii rokonait 
F'{' lénk mint il nyúl é" rgyiíltalán lwm kitar 
Illi megint ki'l C' ti j t:' lh'gTt' vall. Ha mester"égd i 
)WJl) meg:: !o\'úhh il pntkó,,:z l'g('s inálií sniil , a z li 
foltozú"má l, ('E'knöviíjásn á l, IlO nw§!; ét lóc::< iszún::í 
núl. Dl' (' InP.<; tel'ségeket sem íízi sz in'spn, dok 
kf'riilő, r ('nyhf', lus t8, {>I<,t(· folytiín \pgs7, i\'PRí'hh 
lopá sok1úl élősködi k. 

A ('igitny zs,arndk ;J. gYl'ngé-blwl é" rahszo l; 
az "1'ő,; (' hh"l !:'zemben. .Ig('1l kegypt]."n, hirtpl, 
haragú. Ha (']fogja a z indulat. k{>prs lúhánÍll f, 
bpot.t ki ,; gyvrm r'kfvpl harag-osára ;.:ujtani. 

A (·jgiíllyok fe lt,ttéhh hahollÍlsak éf' kpdvBI 
il (itok í:<l (os"úgllak. Ká1'ty;íhól a kÓ7A·lg<) ;.:;zen' 
(~ ;; é( kiv(,.tni, \['ny (, ,,])6 I il jövl'nd6t nll'gjósol 
N'lIK i SPlII tudj,l johha.n, mint 6k. Ö k ;1 v i1úg sz 
guld6 Imt!llninjai, kik ; t k(ltfők nyomán még a = 
:-;zú;.mdlJall. i:-; a hilldu tá r"adalolll Ic'gnw/-,,,'ptpttPi 
m;7,( Íl.l~' ;Íh 'l lartnztNk. Hazú.il.lk teh i1 t. IIpm J<i/-,"yi 
tom, hant'1l1 India , ,;oha :-; ('lll volt , lk ők - Illi I 

il Y v::d 'd Í(',;pkef' ZIIpk -- - ;1 l"ál'aók·· hdyelt n 0I} 
"a.g)' pl;í.f1p {>Vl'en Ip,; z.ánllilzói , h;IIII ' 1ll a z indm'( 
Illt'I,..,,-dcH rnlr sz.olgúi . Zagyva lwsz.r djiik is !"gil 
kúhh lll cgl'g:\'<.> 7, ik az Indi /tban div/. tú jnyplvf'kk< 
t ;~n('uk p(>dig jófonnún u~yaJla z, anH'lyd llldi; 
!iilll. egy'!,.: IJPgyT i rl{>k i ha:i;Hl{> ['ok ma i napi/! 
kjt (·IlPk. 

};lIn"piÍhall kii,.iillwlül 14J-l-lwll k"zlltek III l 

Ldkozni. HnzlÍ nkhnn il tatúrj;ír;Í" idPj[.]H'1l j 't'l(m 
k"ztC'k {· IDszii r . gl eillt,(' "zivpseli fügadt:ík őke 
'l-)pllizplgij ,a!it zato~ m Oc!l)rll kb I. ,'::]1' . ..- <,sz.ükk, 
lll in(\ '! l1Útl 111 P !!Kr' c!Y p]t(,tt.ék mai!ubt. Xpme~a 
\,(·<! p l (mlh, ' JI. b'anE'1rI kivált;.:;úg();I~ilan, k,'f!\'PZUH 
J,V{'khe1! i" rr i'z.p,.:i iltl'lc HazúIlkhan Z"i g1l1nncl k 
I'~h' . M1Ír i,1 T " rézi ;1 (';':; ll. .Tóz~pf Mdl'lgeitl'k k i 
iiini):;eIl :1 <,ig;íny()bt, 'kik {,It" k i~ il IH'lt1 rem€: 
kt'g~"e k l' e l. mindl'1J tij ,·v t>JlYI. t ári:iadalHlI re nde 
ill'gligúlvil . kóh oro!t;,k h egyrn-vólg.viill, Jiagy "( 
.<ól·h· ' ·!'!· ,>~ 1'1'liliih ·t(, re cl hll\\'il\'ilágu nk ('>' 
j ;'m;huT' Y('l'tboknak. Yakm Í' rl';~ég.iik 1~(,11I i~nl{>T 
llilÍ iÍ rl. 178:2-I\(·n miÍ r rabl ,í""kkal r ~ gyilkn,.:sagoj; 
kal d idolt:ík i i lu' l , aZ<"rL Hont lllPg"y0!,pn pg")"·elfo 
gott rali l(, (·i g-á Il:-k ~H; !\·;íll JIlillrl il -lS tagját irpl 
11\1l1 I1 élk li t ki\'l~g ('zt (' k. ' 

1)(' kiilfiildiill mé~ "o:'- k<11 ,; z Í~<) r úhll illl lépl !, j 
fu1 pll('ni.ik. 

l.g.,· I. Fl'i g )"p,; i\'i h,l { l ~ ,'l rplIc!, ·lt". hog:' ;1 
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01"Rzágbun t<lIált és IS het hptöltöt t. minuen eigány 
fP'lallwsztassék, 

1!)65-ben Franciaország törvényt hozott a ci
gányok kiírtú::;úról. Ezt a törvényt kimélt't nélkül 
végn, is l1ajtották s <lZ ott lakó eigállyok~H\k e;;aik 
Pgy kis ~zálll<l menekült meg, . 

J{pus" hercegség eln'ude ltC', hogy a tel'iilet~ll 
('1(> iisszC'.-; eigúnyokat agyon kpn Wni: 

N él lit· tor"zÍl g C'nyhébb módját vií 1<1SZtOtÜl a 
"igányoktól "aló mrg"zabadulúsnak. Kimondott.a, 
hogy mindC'1l eigállY hajM Ui\'ig le kell nyírni. 
,\ eigÍlnyok dehogy váltak volna meg legszebb 
dbzük PS éke;;s0güktől: hosszú, fiirtiis hajuktól. 
gsz nélkiil llH'n('kiiltpk az ors7:úgból. 

Am min(lhiiíba a nagy szigornak, a rájok ,.,za
I H.lt t tiin'pn y('kUt'k, Ilii tánól-hatiírra megvér{jj
Illegyére Ilu'ztden raj kói kka I, 1'ogyado'zó szekeriik
kd és k?(·()s g't'héikkpl ma is épprll úgy yándol'ol
lIak a ('Igúny(ik, mint a tat:írjúrús idején. 

A ('igányok álbláhall :3 kat",g-óriAra oszlalHrk: 
(( j állandóall l(·tdelwdptt, 
b) IJll zmllosablJ ideig egy 1H'lylw ll tartózkodó, 

" (>g-iil 
I') I'úlldo)'eig[myok. 
A dll) .\ lIandóaD letelepedett cigányokJlak 

:lI'..{lk t('ki II t.JH'Wk, akik iíJlandó, rend!'s tartózko
dási hellyel birnak. .Jófol1l1án minden falmk'lk van
Ilak ilyen 1"j.{·lc·pc>dptt cigúny,ü,akik rt falu v{'IJ'{>Jl 
~úrhóI vert kunyhóiwIl vag-y sátor alatt l akr~lk. 
Ki 11'(' iSlllPrn0 il szuJ'Ío:-;, púkosztos fajzatot.~ }(ó
hor ,rokonaiktól esak annyiban különb{iz'nck, h ogy 
a ;tayasz ;;zellőjl', ha IIWg' is "iszketi talpukat, 
(·,.,ak II falulmn {>,-; vidékén ,"a:1ó júrásra-kelé::;rC' 
i)sztöké li, (lu I)rfiZÚh'l'iZert.(~ mitI: nem kóhorolnak. 

.ló ft>iijnk vigyázni, ' mert. szerfele·H pnyv,'8-
hzii('k, malaenak, Csil~kének' Il'lk\:'s púrtfogói. 
.1 iiv('lIdiít j s I1l()JHhl11 a k, hiíji ta It i::; adunk, 'PZ a fa tt 
kin6zik él húznúl, nmi kiinnj"('Jl elmozdítható. \T /~_ 
de'kezéil ·e!'I('niik lH'héz, lllPrt It n ép hnjlik il miszh
eÍZDl1lS f pl(>, SÚv(',:;,('.n j6soltat magának é:-; hlitl,'1l 
i"zer('llIws(> l. lH'1ll ('gy pnraszU(·;íny i"Yt>kt'zdt múr 
fl . rá:ncosképü eig;ínybanya kntY\'n I{.ka sl'g6lyénl 
Vll;8.zlI:-;zel'(·.2ni. Mindenki ludja, hogy il jiiv{;h" 
valo 1)( ,tpklllt.P:'IWk, 11 esapodiír Andri,.; ::;zivp "i sz
,zilf()rdítk~úl1il'k driÍga kolhúsz, sonka, SZD IOllna, 
/.,:il' :-;tll. ('Itúnt',;!' ;1% .íra, (h· hiúlw il npp nelll olrnl. 
11 ('igúlI~: nrúkulUJllok mainap is ~'irá.gzÍl iparúgnk: 

. Aztan fl C' lg-;ínyok köz!. a szolidaritús Jl~ld.í:,. 
lildöúitl t:írsaiknak Ilwnhelyf't adni, nzokat pI 
1]('111 úl'ulni, ]'('jtc-g(·tni il C' ig;ínylH't'siild, ('b'; par,l
gra,fUN.I. Al'ulú il ('ig.ínyok kiizött. ritka min t il 

f('hpr holló. ' 
E zp rt. kt·1/ a eSP11d6rJl('k iirskiirldp ('ig;ínyait 

llH>_gi"JlWrlli, mindig szÍlmon tnl'Íalli - út jaikat 
sZI'11lnl('1 kis(>l'lli, gYi.lkor1a ellrl1{irizni,' jártukal
ky.ltiiht sziÍllIonk6rni, :-;zó\',,1 a kiÍros kilwtil sú 
('sell' kméJlyek I:'lkövl'll;"phl'lI, (Ie m:lr l'16k",.;zítf's(.
hpll is mC'gakadályozni. 

:-td b) Huznlllosabh ideig ('gy lll'lylwn tartóz
koJo ('Igallyok azok, akik bizonyo" fnglalkoz;ís 
(t<·k!tödjiís. szita - (~,.; fakalJi'tlk{,,. zítps) "pcrdt. hf'
lt·kig, hÓllapokig f'g~ ' h elyheJ\ laknak. F~;pk dol
gosahhak, vallú::;osahhak é.s he(·,-;iilet.f's(~bhek, mint 
dologtalan és kóhorló tár;,;aik. Dp a fajta ugyanaz, 
ha :l~ki\lolll killiÍlkozik, bizony e7, ~1ll tagadja llIPg 
IIlng.ll , pl<"lJleh, -nl II l a k(~u·iip:.vPJlI' k\'J'iil ps oltal-
1ll<! I' .. új a Ip"z ii Icliiziitt, rnPlwkii líi YPl'ejnp k. 

M egúmwrésükre &< felügyelet alatt tart.ásukra 
az ad aj pont alatt mondottak szintén mén'adók. 

.~d e) Vándorcigá ny ok azok, akik családo~túl 
sútoro&iól, koesistúl-Iovastól faluról-falura kóbo
rolnak. A lkiizhiztollsiígrn ('z /·k .;.t 1('~"'·("'ZI·d('IJlH·. 
"ebhek. 

A yándon'igiÍJlyok jellegwt('s:-;tÍgp, hogy li)rzs
szervezetllE'n élJ1{'k, lIH'lyJlt'k "ll'll a I'ujda úll. .-\z 
iísi nomád éll't hag:,omállY<.1 ez. ,\. t(5['7.':;:'Z('[\'('z('[
nek meghatilrozoti ~zabúlyai \'anl1ak illlWlvllt'k 
n1inden t,lg' föltétlenül engedelmeskeJ;Ji i;ut~zik. 
,\ki az pllgt'dt>ll1ll·."s(>gPI: lllC'gtagadja, azt a SZ,'I'
vezetböl kiz.íTjáik. .\% ilrl'll kizÚt't kúbOl'\:i<Y;ÍIl\
azt~1l cíg.1Jlytiir\'(·lly(' n kí\'ül úllú pgyéllupk t~kili. 
t ettk, LárllJl'I:-.' eÍgún)' , Illin! il kú],(;]' ('Ih' 1 büntet
lenül ~eüth('ti. E U'k a s('lllmil ,,('11\ l'(':-;zkirozú ('i
gánYly].; azut;ín az (' Il'Í- l"~ vag"onbizt.on:-;ú.- ll'l:-
ln eré~Zl'bL PS legl'lszú lllabh n'sz~'d('lnll'i. ,.., 

,\ :'ajcla a kara"áI1nak llPllw,;a k hir:íja, Iw
nem, nUll t ::;okat Í<lpa,.;ztnJj lókiilö. \'<,wtiíj" h. 
;\! eg[dJapítjD, mely "iMk il Ipgjohll, il lpgkiadt,
,;a bb, 11H'lyl'1. h'lkel'p:o:ui (,n1<-l1w". A ka r;J\' ;Ül ü -hú t 
felsz{'c!i 'fiá t()l'fúj[~t p,; sokszor !lapi j;Í rMöldeket 
hekoeognak, aJlug egy faIn alatt. ~;ítral iitlwk. 
.Míg H férfia k II blÍl'sonyot' füvön IwsaJna k, addig 
asszony .ük t'1l()}Jik a falut, h"'kukka!lIlak lllind(,ll 
jobb kinpzésü húzba Í's pitv,l1'úl'!I, hiába úzik, Z1l

varják őket, ök lJlinden;Íron jöyendől ,;z(,1'('tnPll1,1; 
lllondani. Nem is llIozrlnlnak 'JH1clig, míg- 1,1 nC'm Y(' 
gezt{'k a' terepszellll6t; s el JH>1ll emelt/·k, ami ,kiil"!\'
Il~- {'n ( ' ~emf'lJll'W volt. A zsá louáll Oy,!1 l'S jú hír(·k
k(·1 aztan vlf>:-;zalllf'n1ll'k a vajdáho%, Hkiki(}.~zt.ia <I 

o-:zl're)wkpt és még a :r.1J1l éjszaká H ·Iába 'k(>1 n falll' 
hall mi'ndelllll'k, iHUi e1wozdíthatfJ . 

. Kyiírnn il kúhon·ig(tny nl'lll oly \' e.~z('d,'lm(·" , 
lI1111t korti tava.~sz<ll ":lgy ké,~'ö iís,.;z('l, (Ip kiiliinii
,.:('n télen, mdt nyáron {' Ipg plellud tal il !. Eze ll 
év:o:zakball in1kúlJh rt kertpkd és sz1Íntór;ildekPL 
Ío"zt.ogatj:ík {>s ki,,('.bh alkalmi lopásokat kön'tnek 
el, dt' a" zon~ tél ~l!Íll' nagyo bb lOl'.-í sqk ra, ral,I;Í
~(jkra, Süt gydko;:;:-;agokra IS );:p:=;ztet i ókd. 

A :hand.ík egYIJI;-Í:-:tkiilr'siillijsell tú:nj(watj:ík, 
il hiínjelek elrpjl{>sé-lH'll 6s il nyolllok (·Itii!~t.(>tés(>· 
1l(~Jl egymásnak segítő t,írsai. Lopott jú:-;ziig tiiIH'
lI.1(~tl y!:'s gyon;a@,ggal h'riill'gyik h:llHl<'ltúl a mú
~lkhoz, r:~~!1dőr Jr.g'Y('T] il tnlpiíll, aki PgT (·.ig<Íl1\ 
altal _ nlkotott lovat nyolIl{) !l tUlI kÖ\'pt lli . 

Sok Illi Ild('nt f('l Iphc,tné még h o;.: ni (' kiÍrlro
ZiLt.<IS f;~Jz;l1. jl' l](>Jllz(>i'l:ül, {~(' PIl!lyi]'ij[ is lútlIatja 
il l',-; '-'llcJOl', hogy a elgallyl1ill a kiizIJiz(\lll.,,<í gnak 
lIagyolJh\·l'szed(·IIIll' PS nP]H'zpJ,l!ell Il'kii zIJIJ(-tt'> 
/'II('lL.,ége ninesrll. -

A túlzott é;:; fokowHab lJ pbl'r"éf>' aflllvil':l ('0' \ ' 

l ' b" ,.., . ,..,. 
::;zu 'HSO,.; untf'ttesspl szemlw!l "CIII indoko 11-. nlÍ II t 
I ~ PJWIl il ('ip:iÍlIynúl. pljpn j" il <':'0nd61' vl'lt' " Z/'III ' 

l~eJl a II. S~()lg;Ílat:~ na"ít.;Í:i 21. §. ]2. pont , :lli. 
S. e), (ha sulyos hUlltl'1tr' l hTlwltdik C'S Illplyik 
kóboreigány flf>m tpr-!H'lhdő azzul !?), II lili. ~: -L 
~)(~nt, továbbá il 117. ~. cJ.és l!,a 12(). §. ri) I;ollt
Jn_Iha.n kOl':·orw.lnzo!t Jtlgmval, Irgyell t.íjPkoZY;1 
I III II cl!g' az !H'skorlE'tf'1l kereyztüll~Í1z(, I~S vagy ('PPl'lI 
a~)han .. ll'"atorozott karm' afl(~krol, azobl ;i llal! , 
d~:n:l uzz(', ltil,lt,.;a, kiirlpt61wIl. egy pillallatig- St' 

tll1'J (' , ll1Prt. ha a clgiÍny a z ő e,;odálatos szimatúvaj 
valamely Öl''; rl'szér{)1 n;>; ('rflvipl en::;~g. k ö I'ÁJlJI'h i i,, · 
ség, (,1l}~n'MkE'ny~ég és la nyllaság legki.sebl, jel r' l 
I,; IllPgf'J';>;l, ott ,lllhe tptlt>1l gyol-san é-;:, fpltün6 nag.' 

'? 
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számban els7Alporodik PS a vidék Iswl1ostorává, 
rémMé yá1ik. 

Ad Y. E;wn }10111 alatt. foglalt~ sZ('nH~!yt"k ~~ .. é
niség{>\'(:'1, \"cf'z:élyes \"oltukkal .. f'S meglsnwt'esu~, 
valamint úlJandó {.", szoros fellIgyel et alaH tart~l
suk szükséges voltával az I. 7. pont alatt m.ar 
rt'.8zletes('bben foglalkoztam. 

4d 10. Vado/'zók alatt oly egyéneht 01'tün1k, 
akik~wk SPlll \'adúszjegyii~, S('Jll ya.dásztel:ül()tiik 
nincsl'll és fegyverrl'l kezukbt'll megl;" vadasZlIpk. 
Ezek rc'ndsz{~l' int ig",n ravasz, el"zant, n~ere:-;z, 
fegyverrel kitünŐén bánni tudó eJJ1b~rek! ,kik ,va
dászszenvedélyiik kidpgítés€ és a lelott zsa~maJlY 
n~egta]'tása o,kából. az embpröléstiH" ~e!H r.I.~d!~a~ 
VISSza. Ha vlsSZ<'lpJilantUI;k a ('sendOl,~~~ tOl~e!.~('
t~re nem egy, a vadorzok és {'...',endorok kozott 
lefoiyt véres tragédiára h,~~.kanunk, . melrnek 
hizony több esetheu a csendorok valtak az a!do-

zalai. . , 'I' 
Legtöbbnyire a. :-;űrű cl'dök ,eselldJebell, p l 

napjait a y.adül'zó. !Ileghúzza Ill.agat, egy. t(\rebelyes 
hokor vag}' fa tövében és, addIg var" klÍogyhat~.t
lan ' tiirelemllre1, míg ~. vart vad elo 'nem kerul, 
mi t azt.á.n biztos lövéssel lepuf'fa:nt . 

,\ vadorzó az összeütközést a c8endőrrel nem 
ker~i sőt. - érthető dkokból - bújik előIt', de 
ha '1' csendőr leshclyén véletlenül reája bukkan, 
\'ag~ ha a. cb~ndőr elől már menekül~i ~'em t~d : 
ú~y -. k iilönÖ&."ll ~ . nemes. vad,ra va4a~~" - rIt
I~an ad,Fi meg n~.gal, har~la. kl,l ar, uldoz:ovd s a 
vesziRs rend"zerlllt ez utohbl. " 

A vadorzó t.ehftt llell1esak a vadaIlolllany 
irgHlmat.lan fu vál~gat.~s,. núlkiili pns~tító~.a, . az 
úllamkincstár JllegkarnsltoJn, de a tOrYE'ny orl:'lll('k 
'íllandó halál(J!; v·eszedelme is. 
, Hegycs,f'rdős ~'idél~l'ken ):>i%to~ar~J dll lIlás\~t.t 
is található vadorzo. Nem ~()nnyu oh:t,~egls: 
IIwrlli Ipt iikl't'í[ biztos ludomast szel'l'ZJll. tSzIgorll 
iildözt~tésiik. miben a. vadászt.nlajdonosaknak, er
dészeknek {.s el'dökt'rülólmek nem ki:, rés~ük vm~ 
és a J'eiíjnk ,,;Író SlÍlY0f; biint",tés Ige n ovatossa 
teszi {Yket. , r t j a i kllak, Í<'gyv{'J'(' i k r~).i t~k I!d yelll(>~ gya.1l II 
alá .JlPJJl I',;ií C'gyé'nekkd \',1'10 klkl'I!1I~lt",te&, v}ld
('l'apúi-;oko!1, alkalmas Iw1Yf' ken lesl~llasok tart.asa, 
II rajtaiítr,.; hozh~tnak ~ ,csaik el'('dplen~t.., . 

A csC'ndfír mar sapt hlztollsaga er~t'~ehl;ll l~ , 
lJlindpJl~l'tre igYf'kezzék őket Icleplezl1l (~" arial 
lIlatlalln;i t en ni, dt' Illeg <'záltal sük kelkllH'tleJl 'pa 
llasznak é" az örs mükliMsét. ÍIJC'Híle~ sok Iln;.:z· 
szantó bíl'álg8tá"nak v eszi elejét. 

}<~gyéhként a \' ~dOl'zók v~zélytelf'!l elJ1h"J'l'k, 
II közhi ztnni'úgra karos hpfolyaR<.;a I ma" t{'k inÍf'I 
hpJl II bs zol u te n inest'1lC'\;:. 

Prís:.forok köz;i!'lllC'rt egyéllIségek. A vagyon
i:liztonslÍgra már többé-kev {>;;bhé vt-'~zély~ek, m(·~~t 
mint a z ad 1. (l. b: !). }Jont alaH targyaltmn .. , d~ . 
ford Illhn t, IlfloT orgazdákkón t , idegen lopott Jo"Zll
gok és iildii2;u eg-yéJl(Mk J'('jtt'gE'tiíiként SZ')I"'lwl -
ÍlHt\Wk. 

Ké.\'. ~z('mély és jellem szerinti rnegi"lllél'(.5iik 
val:\;11 ín1 :\ nyájak r;ász torkönyy "zer.inti id őközi 
plleIliírú"p i" igen fontos, m iért pl IS v.an n;n 
ddve, hogy az örsökán . a pás ;:to:ok a JPgyze.].; 
kŐJlyv(>(.'skéklwl1 n é 'i' szer III t n Yl lvantnrta:',.;anak p;, 
röviden jellemeztessenek 

Általános 8zemélyi ismeretek. 

,\ esen dőr nek általáhan tudnia kelJ, hogy mi
lyen az öl'i;körlet Iakos~ágán~k jelkme {>,.; társa 
da Imi maga tal'túsa, pl. mUIl kas, szorgal~.lIa~, Jo~al1 
l'leW takarékos egyszprü, vagyonos, ton'enyilsz
telő 'rest, hany;g, Iszákos, . tékozló, fényüző, ~lsze
gé~yedett, vagyon ",lJeni l ~lekIllényekrl', 'kles<I
pongásokra, vérpngz(>:;re haJlamos "th. . ,. " 

Altalában tudni kelJ, hogy m>n~zetIsegl Vl~(,
keken milyen llemzetiségek~'e oszl~k a Ia:~()ssag, 
pl. magyar, nBJlWt, szPr!J, ola11 stb. e~ melYik yalJ 
túlsúlyban' •. _ 

A IIil-ICL pontok alatt felsol'oltak~n .kIvul 
eső lakosságra nézve, mint amely .~ kozl)lz~oJl
slÍgra - feltehetőleg - sem előnyos, sem kar?,s 
befolyást nem gyakorol, elégségCl:', ha a csendor 
csak általános ismereteket szerez. 

Ezzel azwn a swmélyí ismeretekkel is végm:
tem. Itt is :·.;ok mindenről I«l>hetne még értekezllly 
de úgy érzem már is eleget írtam ahhoz, amenpyl 
pbhől a szempontból is a esendéir szolgálata sIke
I'PS ellátásához szükséges. 

A két - néz.etem szerint - akivánalmaknak 
elegendő részléességgt;,l tárgyalt .i8n1(>I~et egymás
sal párosulva a reendornek annyI. tud~st lJUlldtll}
esetre eredményez, hogy azok bIrt()lkaba;n magat 
méltá11 ~.t.5 joggal jó csendőrn€'k tarthatJa. 

Hogy már most a h",lyi é:, személyi 4mer.e~
ket miként lehet megsz.el'ezJ1l, H.1'I'a sz..~:bály .~ga
zán fel n em állítható. Ha azokra nem tor~kszun~, 
ha azok iránt nem érdeklődünk, ha nem .. 'I~t~·~. es 
hallunk, nincs megfigyel és iink, . él korulottun~ 
folyó életben létező dolgo~oz llln~s ~akorl~~.1 
pl'zékii.nk, t ett{~kbő L H sz.(>JU,dy.E'kl'(~ ~s .~v~~zont k~. 
vt't.keztetni nem tUDunk, ugy e nelklllozh-et€'tl:ea~ 
il-imereteket legalúbb t~lje.B, illetől('g~lasznot haJto 
mértékben mt>gszl'rezIll Sühasem fOgJuk. 

A <,soudőr tanuljon az élettől, mert, all~ak 
dolgoziik. Élj.:;. 1?f'le llla~át auna k, ezer \:~t1tC!zatab~~, 
mert a esendon szolgalat n~agabar~ olel,1 ~el ~~ 
egész való életet és apn~l~ Il1mde'n Jelens:,get., ~h 
('zzel a helyi és s;>;emelYl l:,;meretek JI1egszerz~t 
lJpk ldlf'tős(>ge rn:Í l' is adva van. 

-' .. -
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tén - taláu a népnek szilaj természel!' ftlytáll is a, köz
biztonság fenntart.áöa nehézségekkel jal', MJert kÖ7,lW
v'et.őle2' legyen lIIolHlva. ba EToélyuen It közbiztonság
jGbh lábon áll. mint l\la/.!'yarországull. UI' méltóz1assa
nak az e rdé lyi képviselő urak az a lföldön létező közbiz
tonsági állapotokat az egész l\!aJ;D-arorszúgra kiterjesz
tf'ui. A felső ,-idé-ke ll, II Kárpútok aJ:ján, azt. gOlldole,lll , 
hob")' a népnek s7..eH<I er'kölesei miatt a közbiztonsúg
!tem kevé"oo jó. mint Erdély héreeikö'lÁitt. (Ugy van! 

11 ' {'zé h,,'; baloldalon,) 
. At. képvis('lő Ú 1'. aki t, r észhf' lI ('l&szilr ;.;zólal1 fel. 

panaszt €line.! t a b<,lügY!ninistel' {',ll en a miaU. ,h ogy 
yalahánYS"llOr a Itle,n-ék a köz.lJ.iz'>onságli 1Szelllélyz,,1 
szapolitásu iránt folyamodtak. III in da llllyi",z (J.)' eluta sít
fattak. Ha a közbizto,u"ági >\z"llIélp.et u: ke.JJő szilln r a 
emeltetik. akkol' azt hi6Z~\1l . 'hogy ,",ok panasz. HIIl f' h' 
most €inte'1 teti k. (>1 fog en~-észni. , 

A mási,k ok. amely miatt a köz biztOllsúg tük éJetl l' l1. 
II szemé.lyzet uek iud'aHallsá/.w. kötelességeinek uelll is" 
lllerése. És ezen Jliem fO/.'llllk csudálkozni, ha llllBggOIl
doUuk eln'1"észt azt. m'i lIlódou alakíttatik, mi módon 
toboroztatik a pandur személyzet. ha másrészt nelll 
hagyjuk flgyeoJem nélkül azon csekély fizetést. amelyet 
a paJlldUl'1()'k húzuak, Oly esek,ély e",elU fizeté;;, hogy min
denki. aki kenyerét lIlúsutt lIIeg-keresiht'ti. igell szive,,;ell 
mellőzi a pandur f;zo>lJráJ.at ot és a min1 Jtlódját ejt'heH. 
e1'hagyja azt. 

Már év.e'kkel ezelőtt bát'Ür vo,! la'lIl figy€'lnw:z.tet.ni II 
t. ministe:r urat arra, hOIrY a 1II'i kÖ1ib iztonsági szeméb-
zetÜ'l1k a m aga kötelesség-ét nem <ismeri; fj ,gyel.me zte t
tem külöl1ösen azo.n i,ntézkedésre. amely Olaszorszá'g 
ban .es tudtommal más áll'amokbau is oJétezik, amely 
b--z.eil-:int t. i. a csendőrB'é« és CA"Yá~taM :ban véve a köz
rendészeti swmélyzet IJizonyOls 6zak~zeríí oktatásbaJll 
réS'llBSül. mielőtt szolgálatra bocsáttatIk Ha nem csa
lódom OlasWl"Szá~ban 6 hónapi tanfolyaJll1on kell ke
resztül mellJlliö'k a csendőröknek. akiket. carabiuierine.k 
n8'V€>'Znek. mondom 6 hánapita,nfO'lyalJlon kell kereszt ül 
m eIlJni ök. mielőtt swlg-álatra alkalm aztat nak , Ezen 
tanfolyam malrába:1l f (}g1aba egyrészt a büntető törvé
ny,eJknek és ,bűnvádi eljárásnak lényeges §§-ail, más
részt mindazon tudll'Ívalókat. UJll):i keJt II csendőrtől meg
kivwnna:k. Ha t~hát miJllálunk ils p!őlegeli oktatásban 
részesíttetnék a c&E'ndőri személyzet. az.! go'nd.oIo1Jl. 
sokkal kev eseb !J pa,naszra szolgáltat ua okot, min! 
amennyire eddigelé ywt a lkailom. 

További oka azon e légedet.Jenségnl'k, a'lII eb - II kö~ 
!Jiztonsá4r terén Or8ZÚJlrSZert.e nyHatkoZ/ik, a pa.n durak 
mt'4rbízhataUausáJga, Ez II meg'bízhatatlanság :kétféle 
irányban nyilvámul. UJmemnyüben L 'L fájdalcnn, np[]1 
mindenkor beesületes. nem minden'ko·r megveszteg'l't
hetetlen egyének azok. a kj.k J\tl a közl'eud fe.Jlntíll,tá;;a 
biza.tik. mit;;részt nem mindenkor oly Ügy Imzgó k, oh ' 
bátra k. oly eJszá lLtak. hogy ha kell. életük,,1 is kockáz
tassák a közrend fe.l1nt.artásáért. De pz Illegint o'llnan 
ered. mert a rossz fizetés miat!. nillc,,, pI ég \·álaszték. 
hogy osak III in den kéPt"n tisztességes. III i Ildenképl'lI 
lIleg-bízjható eg ~'ének szel'ezte""eJlek It kÜ7.hi ztOll súg·i 
szo,lgálatra. Ha. amit élt ii; helye.-;Iek, oh' int ézkedés 
tétetik. hogy osendől'llek osak régi kiszolgált s uly ka
tonwk alkalmaztassanak. kik a zászló alat! magokat 
példásan viselték. olyallok. ki,k magukat az f'llellség' 
előtt bá tor~ág-u k által kit ü Iltet ték. a kkor az t hiszem. 
hOIrY az(m bajnak. melyet ali ,imént jel:eztem. ·szintén 
el~je fog \"étetni. 

Végre a negyedik ok. III eh ' miatt kö;cbiztoll.SÚgunk 
és annak sz,ollrálatagyal'lónak ,nevezhető, a pa,ndur
lelré.nysélr laza fegyelme, Ezt eHs merelll s eunek ilLeg
változtatását óhajtom, De azt g-ondolo'lll. hogy ha szi
gorú. valóban katOiuai felryelmet hozunk i s be, amint 
én kivánO'lll. a megy,€Í csendőrség testületébe. azért nem 
szük...,éges. hog~- azt a megyék kezéből ,kiragadjuk, Ha 
il megyci főcsendbiztas és a járási csendbizt050k ki
szokáIt. becsülete» és bátol' tisztekből vétet nek, ha az 
a ltisz;tek és 0SeoJl,dlegéllyek kiszolgá lt. és magukat /I 

zászló alatt derekasan Yiselt a.lti sztek és közlegények 
ből tobol'oztatnak. akko l' a feg-yelmet kÖllllyii lesz fen ll 
tartani és a,kkor azo'n oanaszokat. mely,ek a fegyelInpt
lenségből erednek. szintén el lehet távolíta ni. Klek 
azon okok. melyek miatt a mostani közbizt()(nsá.g elleu 
méltán panaszkodhatunk. de ezek egyszersmind azon 
módok. melyek áQtal ez áUapotokon se.gíteni lehet, anél
kül. hogy a közbiz.tonsú,gi szokálatot a lllegyék vagy 

tÖl'\·éllylJató~á.gok kezéből ·kil'agadnók, !Úg ~' van! II 

szélső ba lou,) 
T, H áz! ~Hóta az u, II. alkotmány - ünök igy ne

\'t'zik. és nelll ism el'2m f'l an llak ":' helyreá llíttatott. 
azóta a konnúlIY és az azt pár tol ó töhhség azoll intéz
ményt. lIIeb'et még a 48-iki törvéuy is a z a lkot máuy 
básl~'á:iának ncv{'z.pl 1. t'gs llIlblltán sarkai kból kifor
g'a t J1i igypkszik, ,eg~- ik LJástyú t 3 másik után ](~l'untja, 
Most is eg~' ik hasolllú hÚst~,:'tt. a Jll2gTéklll'k azon 
jOf.U]t. Iwl!.Y a küzhiztons1Íl!' fl'lt'tt őrködjelle k. :I!á akar
já k áöni. LI'.itől'e I€-ptek. ul'Uim. llIeb'ell n>'g'z~ ts7.{'riie ll 
ld ehLJ é" le,il'bh haladna k, E z a 'Ilt'hézségi tön-ényuek 
következmé nye, AHapodiallak Illeg' urailll. nt'hugy jőj
jön idő. midőn )}elll csak Illi. hauem ö nök is bánni 
:l('gyellek kényte lenek a pilIall:l tot. mely'bell azoll biztosí
tékoktól fosztották meg a mlU!Tar alkotmállyt. melyre 
a lll1ak u, multhan szük"él!'l' volt és a jö" ö!JPII szüksé'g{' 
lelret. (Tpfs-zés II sz élső bal l}] l II f:n nr m ak.ar{)1\l (' tén e 
önölret köyetni. meg I,é,-én l!yiíző·dve, hogy a llJt>gyei 
intézményt. megti6ztítva II fattyú hajtásoktól, a mai 
koruak követelllJényciYt'1 lIle~ lehet egyeztetni. Nem 
akarom t. Háli. a kinövés8kkt' l eg-yütt ,a Wrzse[, is le
\' á glllÍ; nem a.kRr()'lll II vízzeL allJeb ' bell fürösztött ük, a 
gy,e,rmJ€iket. is kiönteni. Euuélfog-va kije.Je.ntem, hogy II 

jelen törvénY;iavaslatQt a tá'l'g-y.aliIs 'alapjául nem foga
dom el. De miután óha.iÍ'Om. ~}{)gy a közbiztousági szol
l!'álat, r'e.ndeztessék és .iavítt,alf>ll;ék, arra kérem fel a t. 
Házat. hogy a következő eU~llin(líh'á,nyt. elfoga,dlli 
Illéltóztassék, (Halljuk! H a!Hjuk!) 

.. A képviselőház a :ieleu tör\'éllyja\'aslat llJ eHőzésé
vci oda uta<óít.ia a belügylllinh;1.prt. hogy II kövbizton
sáld s zolgálat r<lJnlezése iriunt a tÖl'vényhatóságok ön
ko l"mányzati jQj(a'illak f,e'llntartása alapján törvény
.i avasl'atot t edesszen elő", 

Sziláolli Dez;;ő: Nem g o II diOlloJll. 1. Ház, !hogy a 
fennfoTJ{Ó· törvényjava&lattal úgy. ami ut. azt clOLtem 
szóIt ,kbr)Vdselőtársam hiszi, a z alkot máuyuak egy;j'k 
biztolsít.ék'llI Ílem leroIllII)()lta1)lH~k. de csak meg is ingat, 
tatnék. Nem A'ondoJcml azt s elll . hogy II 11e!lldöri hata-
100mnak a törvé'nymató8lÍ!gok kezébe letétemén YezeU 
része ('Zen törvény,l ayaslattal csorbát szenvepjen, mert. 
H e lll aJTóI vall szó. hogy a Wl"vén~'JHI(ósá,glOk 3ZO:I1 
hatásköre. misZ:e<l'Lnt. rendőri tilalma'kat és 'flza,hÁ Iyoka t. 
I){)csátha.t nakki és a re.ndés7A't. különböző ág.ai,blln ha tá
roz;a~{;;kat hoz;hat nak, tőlük €>h'étes·sék és az á:HaolJ1 kezé
hen ös;szporrtosHtas.">ék, halJ1em egY8Y' rüeu arról ww 
szú, JJO.J!.'y 11 fOjl;3.nal csítú kÖzt"l{pk. tt~hát azon közegt' k, 
amely:e];: II köz;híztOllság köréhen fdmeriiJ(í fűga.na,to
sító telemdőket vég-zik. úllalllayá trt f't vé,J1. egy hatásm;ahb 
szervezetbe egyesít tesse uck. Teh:ít llIíg II törvényható
slÍgok kezébelll a rend€'lkevé:si. j eg megmarad és a r€>no
őri hatalO!Ill /."Ya'korlatálrak tl'l. ti része, anwl:v ná:lu.nk 
je.Jenleg meg vau. tO\'!lb'LJi>; IIl l'g!hag~' at ik. addig a tür
vényhat<Jságok jogkörének csoThításáról szólni nem le
he t. ne mri itt a ké-rdés~ Nézpt.f'm >;zeriu,t ez abban Ös.!>-Z
pontosul. ,hQg-y Ol'szág-unk d"zoll~' ai és a kÖZlhiztcrJJ'sági 
szuIgá lat természete m egki\'ÁlI.iú'k-e az t, hu,g \' az II fegy
ver!'s erő. a U IP h' országszf'rtt' a küzbiztoll'ság i szolgál'a
tot \"é-Irezt e. ne 'IIIal'adjoJl eddig'i l'end ?zet!clI. össze nem 
függő és r .. ,gyelmezet>lell él'; íl!'~' hutálytalall állaputában, 
hanem 'lIyeJ"jell ol:, szel'Yezetet. amely őt fe[,adataira 
II e III csak 'ké.pese hhé, hanem , l1liiköd'ésébeu erély e~,e.bh(' 
és s zabatosabbá t:eszi. És E\bben II tekinte tben előtt em 
szólt 'képviselőtársam meg fogja nC'kem '€" Ilgedn.i, hog")' 
Ma/.")'arol'szág- 6zámál'a a fejlődésnek alig van más 
útja. Illint a szomszéd míívelt államok számára. mert 
ez,eu ol'száJJ:ban a köz!Yiztonság szükségei lényegükbell 
IleIlI kiilönböznek Ilwn szü'ksé-g-ektől. ame.lyek a ·szom' 
széd á.llamokball fehnerüJte.k és amelyek mindenesetre 
megérdemlik a megviz,sg'álást és megfontolást a tekin
tetben. h{)IrY azo n U1e'g-oldási módok, amelyek a szom
széd áHamokban k h -éte I nélkül nemcsak helye.seknek 
találtattak. hanem a közsza badsúggal ki is bé.kít·tettek, 
Magyarországon nem váJtak-e teljesen sziik-ség&S2kké, 

Ebbeli az ország-uan t. Ház. all1'elyn., k közbiztonsági 
á.llapotáról !Jővebhen beszélni itt fe lesleges. amelyre 
nézve csak a legujabb időb.en azon jellemző tény merült 
feJ . h ogy nem eg-y község e vall az országnak, ahol az 
éjjelli 'biztonság' és a kÖibiztonság fenntartása. forma 
szerint LJél'l)€ adatot! válla&owknak. (Moz.gás a szélső 
ba:1oldahJnl - g'ondololll. ezen tényeket mindenki fogja 
ismerni - ebbeH az O1'8zág,ball csakugyan gondoskodni 
ke ll arról. hOl..0· azon f-e.gyv eres erő. amelynek ezen szol , 
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I!ál atot' tp]jcsítpJl ie kell. szenezet.éb('1I tökéletesbiti.es
sék. Már most· uraim. ("hben a tekiutetbf'1l a gyakorlat 
és a: politika II e III mut.at fel más lJatályosa.bb utat, IlIilIt 
azt. alJlelyet Bag,; !Jan :('C.6 It t{iITényja \'asla t követ. Ez az, 
út pedig- uraim. kettőből á ll : Az egyik az, hOb")' a hel\'!. 
tisz táll. kizáróla"l!elyi .ieJJf'rg-g-el biró egyes rffiltlű fegy ' 
veres CS81)H tok egy e~é~z ú!talúnos szervezl'thp> hoza.~ 
sallak és egyesíttessenek ; - a nlksik pedig ahlJull áll. 
hogy ezell ' áJtalállos s7.en'ezet'nek relldj e, szolg,álata,; 
fegyelme és al-abba'll fNlJláJló szigo)'. a 'katonaI ('ro 
l1l'iútájára. ahhO"L. ha,so nl ó"ú t.étessék. Ez, a két mód volt, 
amint eddig- a m agyarer"zági igényekhez hasonló igé
Ilyekkel biró külföldi llliívelt államok, közbiztonsági 
s20lgálatukat szervezték. És ha ez a tÖl'\'ényjavaslal 
ezt szándékolja, amennyiben ezt szándékolja, én ki 
fogást ellene nem teszek , hanem abban II l'é,;z!Je n II tör
vényjaV'lislatot. általában elfogadom, 

ne midőn ezt. teszeilII Ul'3illl, C'Jrhez hozzá kell fíí z· 
nöm e'l!.Y feleletet. elryik elMtel1l szólott, gOlldolcUll, SZt'
derkénYiÍképviseW úr,nak, Ö azt, kérdezw tőlem,mikép 
fogom én azt elryesít.hetn1 azzal. aJJllit egyidőben J}wntl
taml itt az áHamrendőrség öZ€rvezetéről - méltóztassé.k 
mewér1.eni. az iillallll' 2indőrség szervezetériíl - hog~' az 
legyen a kaÍQna Hloll analogszerveze1 íí és bizOJlY()~ 
foocig' a h elyi :ieIlegnek is megfelelő, 

AHlJi azt 'illeti. ,hogy a katonai ';>'JL'I've;zej.hez aJlalog' 
·Ieg':n~ll. azon llézeteIJJlHlel ezpn juva,slat főbb YQllásaibau 
meg'el!yezik. Mert. IH' vezesse féh',e az előtllClll szólott 
képV:Ílie l,ö urat. az II kö rülmény, hugy fegyelem belk:inte-
tében és bizolflyo!:l vi~z{)Jlyokra lIéZ'V"", eZ :' :l fegy,veres 
csendőri CSólwa tak a hC'IIV'ed",lmi Illi lJÍ.ster,nek vanna,k 
alárendel ve, 

Az nem Illutw\ egyébre és az IleIlI k>öv,etkezése 
ci!yé'bnek. mint. a katxJnaihoz all a,log sZiervezetnek. De 
ezen törvényjaV'dslat V'i1á g os tenora 6zerÍ'llt a csen dőr' 
sé/.!'i csapatok és ezredek nem állanak sem 8 hadsereg'
n ek. sem a honvooségnek köte.Jélké:J1ell. ők t,eallÍt 'nem 
valóságos katonák : ők külön fegyveres. S7.f'rveze.t.t ere
jét képezi'k 'a l'e.ndőro;égn ek. a katona i el"Őll'dk mintájára 
yaló f~yele1lLll1el és l3"L.el'vezettel; de Hem k1egészítii 
részei a hOlJovédséglnek. nem ka,to'llai csa,potok é~ így 
elsti t,ekilltetben a .iava'f:dat ull el?'felel awll követelmé
l1yekUJek, melyet feláUíto1tam, t. i. hog~- a katonai erii 
mintádára van 1S7Je<I'VeZVe, 

És itt euge.dje n meg nekem el őt1ew szólut! l1-án~' i 
t. képV'iselőtál'sam. ha megjegyzem, hogy ő teljese u 
lehet'eilenre tö r ekszik. ha azt a ka rja el ::! l'lli, hogy a 
csetndörségi 08zo.lg-á,Latü~vő fegy verl'f; el'ii hely ileg. locll
liter elkiilönített CIsapatokból áll.iou és mégis ka'tc,nui 
!lzer,vezettPl és fpgydemnwl birjun és nh hatill~· c..; 
)nüködéAü legyen. <~mjn ö l ií ,i., kivú u, 

Me.rt a katouai szel'\Tezet és f(,gyel+)lu, a [elügy .. le!. 
és szolgálat S7.ligura. ,el!'észl'1l biztosH Il Ut'llf 20--30 röbő l 
áUó csapatball yi,heW 'ken,';;ztiil. ehhez acsapatuknak 
összefü~l!ése. eg~' i.itt es szervezésIl szüklS'ég" ,o;, Csak ott, 
hol ezen feltélel 1I11Bg' van. ,"i'lH't.ő kel'eszlü l !l katollili
lag alkalmazandó szig or ps fegyeleJll, alllit Ő is. éli is és 
lro,oJl dO'lom, más is. a r,e,ndől'i fe,g.,",;(~res szolgáhü >;zaba
tosságána k nélkiilüzlt.eretlt'1l fültf'teléiil tokin\. (H p
Iyeslés) , 

Csak ott vilw tii jól .keresztül a hatályos miíködés 
azon máwdik fclt{d t' I(·, hog\, II szol·\!.:ílathll'll az eg~'es 
municiniumuk ballÍn1Í lj(' >;zol!.dd.iannk gYlIkrall lIa/,0'oll 
is gátló akadályul. 

Ami II m&sikat. II locális jelleg szük~.ges lllegóvúHál 
illeti. ittt is ez alkaloJllmal Illegmagyarázom, lilit t>rtet
tem alatta éi< menn)'i beu fplel meg a.nníl,k ezell ja "alSla t. 

Én Iceá li,s .iellpl! al<ltth1ÍJ'luat ért,ek ElőszóI' érlell l 
fermtartását anuak, hogy !Jizonyos hl'h'i rendésze,ti 
teendők . a lokáli s rendészet körébe. t.artozók. nem hizan 
<lók ezeu államilag szer'Ye7, ~ tt közegf'kl'l', hít llPl 1I kell 
lninden hehi küte lékllt!k biwlIYOS ki)rhen - valamint 
a rendelk ezési .iOg llll'g-adatik Úg~' megadni aWII 
lehclöség"e,t it;. ;hug'y azoll RPI-Ó ,Ia·lyj r endelkez.ési ügyek 
foganatosítását. az azokrll ,-aló felügyelete t önölI közl'
~i által eszközöJtessp, Ezt a 1örvé nyjav'asla t nelll gú
tclja. Enllek Legnagyo'bh részb eli való lIlegadá&a aWII 

törV'ényja\'aslattól fü/.!'g'. m el)' II jel"I ' törvénY.tavaslaf 
3, ~-á:ball kilá táslla vall he.lyezn', 

A második 'kdl t'ke fl lokális jelleg'uek. mely az ÍII t.a 
lánC"s nagy állami Hzervezettel ö sszefér. a'bbau á ll. 
bogy a csendőrök állomásai oly módon reudezendők 
s ez már a. k1iz:ig.a-zga tns dolg[l - és fl csapatok oly IllÓ ' 

dUII helyez(' !I(lők el hogy <I)') egyes á1lomások vi-szo
!lyaiban az ottan szolgálatot t.evő legény~ég és tiS7,teK 
tJbus~g!' t/'\jes!'!)1 jáda,; legYl"II, Ha eze II já rtasság 
lIilJCS 'Illeg, aIlIÍ r é"zin t a Il ossz3 !J!J ideig á llomásozás 
által. r észint az azon ,ke,rület köréből vett egyének által 
érhetií e l - ,ha az nincs me,g'. mindenki el ő tt ",Hágos, 
hol!'Y a e<lendől'Í sz.cJgálat h a táb'OE;Há gailla'k egyik föl
t(>tele h iállyzik. 

A ,hal,nadik. ,holr), bi zunyos üsszefliggkslJe hozassa
IJ<lk a rendöri hat.almal gyakorló polgári ,hatóságnk
kal. mel" a relldelkezés könnyü!>ég'él. és a köz.retllüködés 
pOIltossá~'át. előmozdítj:l, Ez az. ralllit én alatta értettelll 
és a mit ,kizárva a javaslat. által nem látok, Lehet.ett, 
v'Ü).na e lTe jolYban ,fi gy ehJi. de am e lynek ~lÍánya ne.m 
h'het akad{tly arra. ho,gy a java.,latot általánosságbaJl 
/'1 lll' fogadjam. (Heh'eslés jobb és baLfelől), 

TVsza Kálmán lll'inü;tere~lök és he1üg)'llünister: 
Hogy a t. házat többszőrös fels-wlalással ne fál'asszalll, 
óhaJtottam vO'hJJa csa,k ti. vit,tI esetleges ' I>erekesztése 
után szólani. De ú2'yvagyolk értesülve, hogy többen 
ki vá~lllak b-zólaui. Igy tehát szót kérlek awrt. !hogy a 
közvetl enül előttem szólott t. k~pviselő úr előadására 
I'éflektá'~h assalk.. (Halljuk). 

Iráuyi Dániel t. kénvÍJSelő ul1llak azon észrevételére, 
hogy e .iavaslat ra 'lll~ei önkormányzaton ejtene 
va,lami érzékeny o&Ol"bát, az el&ttmu szólott képviselő úr 
bes-t.éde u tán csak IclWeset ke J.! nwnoa,noon, Mi volt a 
helyzet eddig- és JllIihen áJ.lo,tt even szempontból az a 
megyei öllkol'llnáuyzat! mert hi6Z€n a Nzol,g;albioró, a pol
gáJrmester visZünyárt a r",ndőri közege.khez a Ixkv'ény, 
javaslat nelln változtatja meg, Allott abból és ,nemcsak 
]870 óta a. legtöbb megyé'he<J1. mert ig-en sok megYében 
a~löt.t ,is az voJt. hogy a cseudblzt05t kLn~vezte a főis
pá'n. acsendlegényelret pedig föl,fogadta ho:l a szolga
biró. hol a sZCIIIra:l>iró az aH'8pá,u IlU I ,t"/lyü t1:, hdl az alis
pá ll a főispán tudtáNa!! -és ezzel vége volt. Allott tehát 
ezen autonomicus jog. mely mOoSt elV'éteU:k, S'liÓról-swra 
ennyi'ből. Hogy e:bben va lanl/e<ly nagy osz,lópnak :kü'án
tása rej'lenék az aU~O'llolllia a.Jól. azt. én Ima:g'am részéről 
nem látom ,be. 

Méltóztassék nu.e,g-engedlli t. kélp,,~iselő úr. lIelll csak 
azok áz okok. me lyeket ő fel'hO"wt.!. : a sz:emélyzet e lég
telel1s>éwe. a swméJlyzet meglhizJhutatlansága. llelll m.ek 
az okok eg-y,edül vagy talán nem fiíleg e7a az okok vol
tak azok, amelyekn.él fogva a 'közbiztonsági szolgálat 
kötelessége he lyesen nem vült tJe,!jesíthető, Dl) ez ok 
feküdt é])€Jl azon rendsz:e:rb€'ll1. amely. Iha meg' nem 
változtatik.katoRl a.i fegyelelll ÚtJj,áll sem JJemJlO a hajoll 
seg-ítve és amely rell@te1' mellett mÍ:l1<!t>1l járásnak 
némileg. de mitI' posi'!ive Illiuden megy~nek rendőri ki)
zegei egy nly el>Júgeue1t te;;tületet képeztek. mel,- a z, 
ors7.JIÍg többi részei.vel orgauiku: kaposolatba hozhaJó 
nem volt. Méltóztassanak megellgedui. Iw JIl:Índ oly 
j'elesek lett8k volna js a r('ndőrök. iYiztosO'k: és közlegé
nyek amilyenek kivRnatos. ho,l!'Y legyenek és allll,i!yen 
egy l"észök határozottll!Íl v{)lt is: e'bell reudszer mellett 
teljesen nH"gfelelni :l szo).gá lat helyt'" igényei lIek Hem 
I('ttek y olnu JOOpesek, 

A kl{.,p,'iselő úr a z oktatást említi. Tölkéletest>Jj ig-aza 
van, Kell a csendöl'nek vag\' elméleti oktatás, vag~' 
szolg-álati próbaidő. D~J kéfldem. az eddigi rendf;zer me l
lett. képzelhető-e az oktat.ás1 Az oJ'6zág egy nehállY 
JIIe.g-y€<jéb.en u.iabban \'amwk járá,,;j rendőri kaszárnyák . 
ahol 5-10-15 legény e.g-yütt vall, Itt mé,g IcllCtett yol1la 
oktatás ról szóhl~ . de ez kivételes helyz",t. Az á'l't.aláIlO!< 
helyzet. amint. tajáll lIIéJtóztatna'k t.u<lni. a7., hogy még 
cf'ak egy járás nak a p3.ndúr,iai i". !'i-10 pandúr legény. 
Helll eg')' he,lyell lakik. hanem elszórva a faluban pját 
házukban s csak akkor talá.lkoznak. ha II .hadnagy vagy 
II szolgahiró kettőt. hármat Ö6szerendel. Az ily rend
szer mellett okta t.ásról. tanításról. azt hiszem SZÓ nffin 
i-s lehet. (Helyeslés a jobb old:üoll). 

Külöllbeu esaik egoy PCiUtot akarok lHég érinteni. 
alnel" töhb f,e,J{)l felbozlltott: Ez az eg~' pout az. bogy 
mennytben felelj en me.g- ,a szervezet. amillt kife jezteUk, 
a vidéki é<rdekeltséJZ'll€k is. A t. képviseli, úr. aki előt
t tm szólt. akképen fej,ezte ki. ,hogy a z állO'lná'Sok oly 
Illódon r eudez;tessenek. h 0/,0' lelryen mindenütt vidék
heli t eliese ll jál't.as e1ll ber, El.ismeri. ,hogy a javaslat ezt 
kineUl zárja. de azt mondja. he Lvesebb volt volna posi
ti v intézkedé&sel nagy nbh 'Il1eg'nyug'vást előidéznL 

Azt. ,hogy a kormánynak e részben mi a szándéka. 
azt hisZleIll teo]jesell jelzi a töJ'Vlényjavasla.t. inert -
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HIIÜi már az imént is volt szerencsém mondani - már 
lllag~l az a kÖriilmény. 1lI1l11'Iy itt tl'rmészetesl'll megtá· 
madtMott és !!,yanúsíttatűtt. melynél fogva itt az mon· 
datik, hogy az eddigi szolgálatban voltak, amennyire 
b:·hetség0s. alkallllllutlHlók. jelzi <'lTWU azt, hogy az a 
szándék: ,-i<léke.n az ot,taui kÖZrl'lHU y,iszollyokat 
i!<IlH:,rő vidéki emhereket alkalmazni részben legalább; 
és azt hiszem. hogy épen most az elején, midőn a csend· 
őri intézmény új besz. kíelégít.ő szolgálat csak úgy 
leh.e.tspges. ha az állomások. az örsök szervl'resÉ'llél oda 
tiirekszünk és azt keresztül is visszük. hogy mindenütt 
a le!!'éIlység s2E'mélyzete részben a cse.ndőri szolgálatot 
~yrok'Ürlatila!!' már iRmerő egyélwkbií1 alakíttassék. Sőt 
azt mondhat,om. hogy llE'kem szándéko:lll még az iránt 
is intézkedni. hogy felhasznáh'a a ,mlÍr létező egy csend· 
őrkel'Ület.et. azon kerüleíből, amelyben fulállíttatni 
"zándérkoltatik. hel.v<heliek. kik a helyvi'Bzonyokatnw 
már ismerik, a csendőri SZO'Ig-M.attal azon idű alatt, 
Jne<ly llJZ él:etheléptdésig- le fcg folyni, megismel<kedje· 
nek és igy elég tétessék éppen aZOln s2lempont.nak, 
amelyre a t. képviselő úr oly nagy súlyt fektet, 00 
amelyre én is nagy súlyt fektet .. k. 

Erek ut.án ismételye kérem a töryényjavaslat elfo
Jradáslrt. (Helyeslés a jo,bholda:lon). 

Több szónok nem Jévoo, az elmö& a tárgyalás fűh'ta· 
titflát máS!llapNl halasztotta és az ülést hezárta. 

Mlrsnap - 1881 január lS·án - Osnnády Sánd{}r, 
MooSJÍrv Lajos és Halász BáJ,ini ellenvélki képv1iselők 
beswltek, valamennyien a javasJat ·ellen. Az általános 
vita hefde.zése után először Péchy Jenő elűadó, majd 
Tisza Ká,l:mán minisz.terelnök szóLaltak fel. 

Péchy Jenő előadó: T. ház! Na~on röviden szán· 
dékozomürénybe venni a t. ház figylel}:mét, anruH is 
inkáihb, mert előadói tJisztem teljesítése nagyon meg
lett könnyítve, éppen az ellenzéki felszólalások ~í;lt,al, 
melyek egymás elloo>éhen pro és contra támadták és 
yédték II törvémyjavaslatoL Ha ké,te8églbfl vonja em 
Moosáry kÉpV'iselő úr ... 

Mocsá!'J/ Lajos: Én I~em szólffita:m. 
Péchu Jenő előadó: Fejrázáswval jelezte. Éppen 

M=sáry L képviselő úr volt az, ki ma ellene heszélt a 
t,e·lI.lna,p IrállY1 t. képviselő úr által <bead oH. határozati 
ja vaslatn:ak; fi míg Irá1lYi képV1iselő ú r a mai :köZimz· 
íonságl szervereiet €'" állapot.ot rossznak, hián)'osna,k 
ég ,refo.Tunála'lHlólla,k tal'Í;ja, addig Moosáry Laj:06 kpp· 
viselő úr azt te.Jjlesen Melégítőnek jeh;,zte. Orbáu Ba· 
lázs !képviselő úr szintén hiányosnak és ,ka,tonlJll'i fegyer 
lem szerint reformáJa.ndónak tartja; míg S7..eder:kényi 
Jrepv.íselő úr Illeg van ,"ele e'légedVlC. Több ilyen példát 
i.s tudnék feL1lOzni il teg-napi és mai ,beszédekből, melYlilk 
i~'awhll];k azon állításamat. ,bO'/o(T e~más ellenéhelÍ 
pro. és contra védték és támadták a javaslatot. De miTlt 
kijell'll'tett'PJm, hosszasan llem akarom a t. Ház figyel· 
mét igénY'he venni. Azonban szemhen az Irányi kép· 
viselií úr által headott határozati javaslattal. ,kény tp
Ipll \'agyak még'is €,gypár megjegyzést tenni. 

Azt, eJi.smerte, mint feullebb is említém, Irány,i t. 
képviselií úr. hogy a jelt'll közbiztűnsági állapo,t hilÍ· 
nyos és hogy azon seg-íteni kelL E miatt határozati 
juvaslatotis adott be, mely úgy szól, ,h'Üg-y II helügy
mi,nister utasfttw;sék. hogy a közbiztonsági szolgálat 
I'pnc!p,zéRP ÍJ·ánt. a törvéllyhMósilgok jogainak fellntar· 
titBn alanján, t<trvén:davaglatCit teÖf>ss7kn (<lő. Én azt 
hiszem,hog-y a t. képviselő úr p 'határozati javaslat 
hf\acláBa előtti refol"luten·e.t, melyet !;zives volt tegnll]) 
elmoJ]{lani, határozati javasla.ta kiviteli módjának 
tartja. Ö ug-yanis azt mondja, hogy a megyei főcselld
hizt.oiillk és járáRi cse,ndbiztüsdkkiswlgált, becsiilet,M 
~ bát.or tisztekböl. az alt'isztek és közcselldőrök k,iszo,l· 
gált altisztekből éR magukat. derekasan viselt közle.gé· 
nyekből toborzaudók és akkor a fe~e11l1et könnyű lesz 
f .. nntartani s azon panaszokat, melyek a fegyelmeílen
ség-ből .. rednek. szintén pI lehet hárítani. 

Azt hiszem, hogy erek az általa headot t hutároza t i 
jn.vaslat kiv:itelí módját ,képe1Ak. Moc.<;áry L képviselő· 
társam megtámadt11 .., határozati jaYll>slatot. En nem 
azért akarom megtállludlli a jn.vaslatot, amiért ő meg· 
támadta. Mo.csáry t. képviselőtá,rsam meg:táJmadta 
azért. mert nem sreretné., h{)~ a csendbiztosok a sárga· 
feket.f\ zúszlóalól v"tess~l1ek fl hog-:.- ily gárga·fekete 
érzel1l1ú kat{)l1nti6ztekre bi7..atnék II polgári S'L.!lbadság 
iírzése. Hanem én más 6zemponthiJI találo.m ezt kivihe· 

tetle,nne<k. A t.kép,"jSl'W új' nt'ill mondta 'meg, hogy 

mikép akarja ezt k('l'()I;ztül "inni. 'kinev(''7Rs, vagy a 
régi m es.:-y ei választás ál1al t Mert ha válas7itás által. 
amint gülldo,lŰ'\ll. miután a megyei törvényhatóság 
önkormányzatált. meg akarja tartalJi. akkor engedje 
!twg a kiilönben általam ig-e,ll t. képviSi'lő úr, kóny telen 
yag-yok kinyilatkoztatni. hogy az ii ismert. idealizmusa 
\'E'zéreJ.te ez alkalommal is, mel'Í azt hiszem, sokkwl job
ban ismel'i a megyei válaS7Jtások esélyeit, hogysem fel 
lehettle tetlni azt. hogy kato.ll'3tiszte.ket a megyék rájok 
erőszakűlvu. csendhiztosokká megválasztanának. Ha 
pedig- ezt kinevezés ál1a'l akarja ke.l'ie'.sztül vinni 8 a 
katonai fegyelmet megtartani, akkor éppen ott van, hol 
a swnyege.n lévő törvéJlyjavaslat. Én E'zeknél fogya 
t. Ház, a beadO'tt 'határ07..ati javasIa tot nem pártollia
tOIlI fi allnak elvetését kérem. 

Nagyon sokat lehetne még a teguRp történt felszó· 
laláSO'kra megjegyezni; többek között Orbán Balázs 
,képviselő úrnak - nem veszi rossz néyen a példa:szót -,-
hű bele Ba:lázs módjára nekirontó rbes2Jédjére fl indo· 
kaira, melyekben Erdély {lrkölesiségét illu8zurá'lt.a, ahol 
hatvan tagból álló szervezett. ralMóbandát három szál 
pandur e:1 is fogott, !w iski:sél"t. 

Degré Alajos (közheszól): Gyenge betyárok lehettek. 
Péchy Jenő: Igavflága van a képviselő U'l'11a;k. na

gyon gyenge, kiéherett. betyárok leheUekazok. olyan~k, 
krk még a hetyárkróIJJikálban is csak szégyennel eilll1ht
tet nek. Én ezzel szemben ig-en sok példát. tudnék fel· 
hozni Erdély bűnügyi staUsztikájáhól, ahO'I ezen nu:me· 
rusok épen megfordított v1szonyban ál:1anak. Különhen 
a t kép"iselő uTük maguk is Erdélyt egyik szavu'kban. 
Il1Iint az ~ölcsösség ha7..áját dicsérték, másik szavuk· 
ban megtámradták. mint oly OTszágOt, mely'ben az alkot· 
mányo;;; életnek még csirája is kiveszett. awnba1l 
egyi'Írök sem tagadta azt. hogy akár azért. mert kive· 
SZíertt a.z alkotmányosság- csirája, akár 'hogy llaIl'yon 
erkö:l0BÖsek az emberek: és a rablók is űly szelídek, 
hogy hatvanan el hagyták mag11lk:at fogatni három szál 
paOO1lT által, - egy tag-adhatatlan: 'hogy űtt fegye'lme· 
zett esen d őrség- lévén, a Bzemély· éR vagyonhiztonRág 
sakkal jobb, mint Magyarországon éR mintegy indo"'ll
ták az é'll előadói nyilatkozatomat is, melyet az indo· 
ko:kiban is kifejtettem, midő1l a jelen törvény javaslat
Ha!k Mugyal'Ol'szágu'a vaió kiter.jesztését indoko'ltalll, 
hogy példát véve Erdélynek 14 évi taPRsztalat.a.in, az 
f'rdélyi állrumi cse1ldőrséget Magyarű1'SZlÍgra is kirer· 
jesz.endőnek tartom. Nem akarván hoszabb időre 
igényhe venni a t. ház figyeImét ezzel. ra törvényjravas· 
latnak általánosságban való elfogadá,sát ajánlom. 

Tisza Kálmán min1Ilztel'Ülnök: T. ház! csakis eg-y 
pár rövid megjegyzésre sZOritkOWlll. Mindenekelőtt 
illeg kivánom jegyezni, hogy Moosáry Lajos t. kép· 
viselő úr igen hipásal1 méltóztatott ismételni az 1,600.000 
forint évi többletet s igen hihásan méltóztatott mon· 
dani, ho~ nem lehet kiven1lJÍ eze1l kimutatásbóI. hogy 
mi az évi ,töhblet; mert itt igenis határozottan meg 
van mondva az éverukénti költség- és meg- van mondva 
a bernházásiköltség. Már pedig azt g'Ondolom, hogy 14 
budgetet végigtár~alván a t. képvisel&ház. azt, hogy II 
beruházási költség nem évi 'költség, hanem egyszersmiu· 
denkorra tett költség, mindenki értheti és tudhatja, 
'l'i'sztán Jó van itt mutat.vn, hűgy e tery szerint az éven
k{>;nti többlet, ha az inrtéZl1lény életbe lép, 762.000 forint. 

Megjegyzem még azt. is, hogy &mi a beruházáSci 
költséget meti, bármi módon szerveztetnék Ma~ar· 
ország csendőrsége vag-y rendőrség(', imnak a költség· 
nek I egnagyo bh részér .. mindl'nesetre szükség volnll, 
mert azt már csakug-yan nem his2X'Il1, hog-y bárki ds cél· 
8zE'rűnek g'Ondolná azon rendszert. mely szerint leg
töhh helyen a csend legények e.gymástól elkülönit:"" 
kíilön falvaikban otthon lakna:k.továbhra is ff'nnta'i" 
tan i. Ez az egyik, amit meg kivántam jegyezni. 

A másik arra vonatkozik, amit a képviselő úr a1'1"8 
nézve II1<lndott, hogy nálunk a közbiztonSlÍg jó. Sokszor 
volt alkalmam elműndani, hogy '''Illamint egyÍlltalá1ba.1I 
közig-azgatá"nnkat, úgy közhiztonságllll'kat sem tartom 
oly rossznak. mint amilyennek az lrirdE'ttetik. De hát 
t. képyj,se:lő Ih én nem mondom, hog-y UUli a lapokban 
y,lIl, az lllind ig-uz és az lllind szenljrá~. Azollba.n éppel! 
II t. ellcllzékuek éF. éppen amn oIdaltHtk lapjaiban űlvl1-
sunk. II közhiztonság minden kritikán alóli volta miatt, 
a kormány ellcn igen éles támadásoka t. Már t.. kép
viselő úr, vagy ismerjü'k cl azt, hogy bizouynem jó a7-
II kÖ7,hiztol1sági hi"1y:lRt: vagy c8'!lk azért, hogy polititka i 
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pllenfeleillket bánthassuk, ne hirdessünk olyat. ami az 
e.gé,~z or~zágnak nem válnék hecsületére; vagy ami még' 
helyes('bb, ne te!.'1·iik Illilld II kettőt. azaz: hogy először, 
hogy támadhasSl1llk, tiintessűk fel rosf;za,bblla'k, milli 
amilyen s hogy másodszor támadhassuntk. tiíntessük f('1 
johhnak, mint amilyen. Ppllig éppen pz az. II lilit a t. kép· 
yiselő úr cselekszik. 

Ahhlln ~I t. képviselő úrnak ig-az,ság-a "an " Ilmi 
igaz, azt mindig- eJismerem, hog-y a l'ég-ehbi szegedi kir· 
biztosság sz,ükségességÉlt,awrt, mert a csend·, rend· és 
,"agyon biztonság he Iyreáll ításá ra szerveztetet t, nem 
lehet a mostani rendőrségnek hetudni, m",rt anna k 
keletkezésB Yisszaviendő azon időre. midőn a Bnch
rendllzerhE'1i gendarmecda volt a !közrend fenntartá'sára 
hivat\"a. De midőn ezt eJi.slllerelll, másfel&l nen1 azt 
tartom feladatunknak, hOI<Y 8Wll rendszert az ő hibái· 
ban utánozzuk, midőn a bizalma Hanság folytán idBge, 
!1e.k iiokszor II nyelvet sem tudó, Ieg-Ilagyobb részben II 
v.ícltket élJP:en nem ismel'(í s egéRZ fe,lU'\nerzet:ükre nézye 
célszerűtlen ii:! felsze.reh egyénekhől állott a g-elldal'me· 
ria, hanCllll éppen az a fdadat. hog-y tekintettel legyünk 
a vidék viszonyaira, a vidék ismeretére és úgy srervez
zük a gendarme'riát, amidőn azután ezen Ibajok meg
bryŐ1Mésem 8zprint. nem fűgnak előfordulni, (Helyeíllés 
jobbfelőL) 

Am; is mondotta a t. ké.pviselő úr, hogy a gend· 
al'Jlle'rm, vagyis a csendőrség nem fog a közigazgatá~i 
tisztvise:löktől függni, mert hiszen egyiJk képviselo· 
tár<sunk, aki iSIllerhet:i a CJsendőrsége(. Erdélyből, arra 
hivatkozott, hogy annak megvannak a maga utasításai 
és ha arokkaJ ellenkezőt követe:lnének tőle, utasítását 
föiLmutatha.tja az illető tisztviseWnek. Hát t. képviselő' 
ház, ezen utasításoknak: meg kell IE'uni, készítve a hon· 
védelmi és belügyministeil'Ínau által egyetértve; dc meg 
kell lenni ezen utasitá:sna.k nem csak azért, hogy a köz· 
rnztonsA.g őréül Tendelt csendőr ut.oljára favágó, gye.]'· 
mekringató, pecReny:eforgató ne lehe.<;sen, amint ez 
eddig széles mérvben gyalkorlathan voH II csendIegé· 
nyek,kel; hanem mel4 kell lenui e,;pHeg é:ppen az 1l.llnyit 
hangoztatott. személyes szabadság érdekében, nnrt ezen 
ut'8JSítás megköti ahhan is. ho~ egyes túlha~almasi;:odó 
közigazgatási közeggel szembPJl is tudja magát a tör· 
,ény korlátai köwU .tartaui. Hogy ez azntáll éppen [\ 
swmélyes ,Wi.hadMg és alkotmányos felfogás SZf>Il1' 
pontjáhól meg-táma.dható legyen, azt a nml.r:,m )'.;szériiI 
felfogni nem hiroon. (HdYl,~lás jobbíf,ljl.) 

En a törvényjava:slat.ot i,smételt.en te.ljes meg'gy.Jző
déssel ajánlOl1ll elfogadá s végett és midán flzt tei'zell1, 
azon egyik ar:gument;umra, melyet a képvi~lő úr fel· 
hozni sziveskooett, hű~ "ll:honllan ezek, reszben leg· 
aláJbb vétetni fogoo:k, az egy idegen hadSCil'eg fi hogy 
hazáu'k egy 'idegE'1l had::;ereg alatt vall", erre kénytelen 
vagyok egysZCTűen röviden m:egj!'.gyezl:lÍ. hogy :; Ma· 
gyarország törvényeibe beiktatott, maJd fele 'l'e,SZhell 
Magyarország ftaiból ál:ló hadsereget idegen hadsereg· 
nek 'nevezni először n{'lll lehet; (Elénk helyeslés jobh· 
[('lől; Zaj és mozgás a szélső baloldalon) má'sOOs,zűr tör· 
vénvellenes és harmad,szor oly v8'laml, hogy en csak 
azt :kivánűlll és kivánhatOlll, _. amirŐll különben me!!, is 
"agyok győződve - hogy hiZŰ1lYos fellépések és sért .. · 
getések oda ne vigyék a dűlgot, ho~>::' awk mag-ukat 
osakugyan idegennek tekintsék ahazaban. (Élénk h.'· 
IYf'slés'jobhfelől: Zaj és mozgás a :szélső haloIdaIon.) 

Elnök: A tárgyalás befejeztetvén, következik a SZil' 

va7.IÍS. Első kérdés az les7" hogy elfogadja-€ a ház a köz
bizt.onsági szolgálat '.5Zervereséről szóló törvényjavasla
tot a hiwttság szövegezése swrint általánűsságban ti 
réll;zlete.s tárgyalás alapjá ul; ig:en "agy nem! Ha ez 
nem fogadtaüiék el, akkorkövet,keznék H lllásodik kér· 
dés, hogy elfogadja-t> a L ház az Irilllyi Dániel kép· 
viselő úr ellenindítványát; igen vlllgy llf'm' (Helyes
lés.l Mielőtt így a kérdéseket ff']t<'l11lém. méltóztassék 
ml'gha.Jlgatni az ellenindítvány!;. 

Bpőth.lJ Alqen/OI/ jegyz.í) (olYa,ssa). 
Elnök: Kérdem a t házat, elfoga<lja-e a közbiz(.(m· 

sági RzoIgá!:a! szervewséről szóló törvényjavasl<ttot a 
hiwHság sWYE'gerese szerint ált<tlánosságbal1 a rbszlp· 
tes tárgyalás alapjánl; igen yagy nem' Kérem aZOlI 
képviselő uraka,t, aki'k azt elfogadják, méltóztassanak 
felálla,ni. (Megtörténik). A ház töbhsége a törvény· 
javaslatot elfogadta és így az ellenindítvány elesett. 

Kövf'tkezik a részletes tál'gya,lás. 
.....r:.+.~ 

Bekes Dániel. 
Irta & TIHANYI FERENC szá%adoa. 

A világháborn kitörésével a volt 01'80\' 

,;zárnyra sulyo,:; feladat hárult. Orsován mindöss: 
egy ~ászl&dj gyalog8ág p~ Pgy üteg tlizérs( 
állott a város védelmére. A Duna vonalán OrsO\
tól Berzászkáig, ami kÖliílbeliil (JO kilométer táY( 
fiágnak fel pI meg, semmi katonai .erő nem vol 
E'zér1:. a csendőrségnek kötele&'5égévé vált ezt 
vonalai fE'lügyelni, védplmezni. s a ,Duna tulsó pal 
ját megfigYf,lés alatt tartam. Mmdpl1 8oo-10l 
lépésre e!-,"y-egy járőr portyázta a DUllapartot, fo 
tosabb po;üokon pf'dig nagyohh őrségE'k vigyázh 
arra, hogy az ellenség a Dunán meglE'petéssze: 
leg át ne k('llwssen s élpthen vagy vagyonban kn 

lll' k'gybe~}I' h'''' , 1'1 tb'l k"l" .. I<Jb o a atarorZffil szu ga a· o ·u onOSi 
nehéz rész jutott osztáolyrészül az óasszonyréti ö 
legénységének. Ennek az örsnek volt feladata , 
Alsó·Kazán szoros alsó bejáratálHl'k portyázá~ 
ami aZ'ért volt veswlyes, mert itt annyira össz 
szükiil a Duna, hogy a két part alig fekszik eg 
mástól 200 méternyire. A szerb parton, egy mag. 
sziklaoldalon 10 főnyi szerb őrség állott, 8 ha 
magyar pRl~.(J~ jár,?rt pillantott meg, ~~h~l}Y" lövé 
sohasem saJna It tole. Persze a I'sendor Jaror se 
maradt adós s így apróbb c.."let.epaték a csendőrjár, 
s R szerb őrség közt napirenden voltak. 

Ez a kölcsönös tüzelés lassankint annyira { 
mérge.<;edPit, hogy a szerh őrség, ha csendőrjárő 
pillantot.t meg, össztiizekkel tisztelte meg. Késői 
már a Dunaparton járó-kelő békés polgáremberek 
is tiíz alá vették. A szekerek elől a lovakat kilé 
té:k s II gyalogjárók köziil is nem egy, h~1 Huly 
Ball hol könnYf'bben megsérült. A lakossagot o 
fél~lem fogta 'el, hogy egyáltalán nem mertek 
Duna mentén közlekedni, s ewd ~ forgalomt~ 
jesen megsziínt. R az f'!!lberek ~~pan a he~gerI 
ceken nwrtek nagy uggyf'l.baJJR'l OrE:ovam b 
n1(lnlli~ . 

Orsova így a dUllamenti köz~égf"lclől telJ~ 
els za:ka dt, minek úgy Orsova, mlllt annak !m 
nyéke nagy kárát vallotta. Ezen a Je.JwteHen aU 
poton segíteni kellf'tt. 

A dé:li hadsC'regparancsnO'lrság elrendelte, ~l~.!l 
II 8. hadtápzászlóalj a szerb őrség megsemmISÜ 
::lé!'\' tegye meg az intézkedfsekci. E rendelet ala] 
ján megindultak az előkéBzül(~tt.'k s az atkelés 
kijelölt század hozzáfogott II 0l'OJla kak ós,,, zeg y ii 
téséhez. 

Bekes Dániel csendőr eblwll az időben • 
óasszonyréti öl'sön teljesített szolgálatot. Komol 
cst.'ndes· ember \'olt. Előljárói mint pontos, buz~ 
PR megbizható csefoldőrt ~,:mt.'rték, ki a reábiz(~ 
ff'IRdatoknak mindIg lelknsnwretesen !I1egft;I~J 
Nagyobb dolgokra képf'sn~k aZOnhRl1 meg baJta 
sai sem tartották. 

Mikor Bekf\<; csendéír IIwgt ndta, hogy 
zászlóalj mim készülődik, C'gyszerrl' megváltoz?1 
Még zárkózotiabb lett, töprf'l1gett, gondolata.tl 
mMyedt s úgy járt-'kelt, mini, n;ki seholsem ta lal! 
it ht.'lvM. ÜrCf:; idt'jében ott olalko\lo,tt akatom 
között nézte készülődésüket, megll'lgyelte har 

, 'h' E kedvüket 8 mikor megtudta, hogy ne any, n 
mulva megförténik az átkt.'lés, m(.g komorabba le1 
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Egy (':,te, midőn már mindenki aludt az Öl'l'Ön. 
fl'lköltöttt~ két hajtrtrsM: Ma ros i e~ Cl y ulll és Pat rok 
K a r<Íc"OII c"end{jrá ket s közölt", hogy <'gy lJagyoll 
bizalmas ügyt·t' sz" retne w liik megheszélni .. \ há roI lI 
csendő!' Öi'"ZpdHgt~l II f(' jét R Bpkps l'lmondta, hogy 
napok óta azon gondolkodik hOg"y az áth·lé"t il 

csendőröknek kell ene \'(>gl'ehajtani, lIl(>rt árny~kot 
vetne reájuk, kt a ka toná k csinálnáll'H'k 1" Bdet "az 
ő Őrskörletükbell" . MarosÍc'8 és Patrok eS('ndől'ök 
azonnal kijelentették Beke.>nek, hogy 1'("Szt " esznek 
a váUalkozÍl .. sban, Bekes most e..-;ónakok utÍln nézpti 
s két népfőlkelő uiján sikerült iR kM rozoga Iwliisz
hárkát. sze l1·znie. Azután az (il'lS!'l' lwosztott nép
főlkelők s a köz..'5égIX'n dhelYl'zptt utászok kÖ,ziil 
ig-ye kezett még- egynéhánya~ terv(>llt'k nwgnyl'J'Ill, 

A vá1la lkozás han résztvenni szándékozók 191:i 
május 12-én ps t<, &.'1':zejöttek fi dha tá l'Oztá k, hog~' 
még aznap 6jjPl "égn.>hajtjá'k az átkdÍ's1. 

ÉjjC'1 2 órakor a falu nl:-;ó szélén t<1 Iúlkozta'k, 
BC'kffi cspndör, mi után lIlegá'llapí tott'1, hogy va la
m ennyif'1l egyiiH wlI1nak, átwttp f(· lettiik a parancl'
nohágol. heszídltak a (',ímakokha Íls Im-,~an C",'Z\'e 
elindultflK a Kazáll-15ZoJ'O:-; f(>lf, Sötét éj j(?ll volt. 
Hideg szél siivíte<tt át 11 Dunán, a rohanó, yad Iml
lámokkal szemlX'n Cl'iak nagy neh(~7Á'Jl tudtak pWre
jutni. Minden pillanatban ki volta'k téw II vf'szély
nek, hogy zátonyra jutnak vagy él vill:lr II szikIo
parthoz csapja 11 csónakokat li nyomoJ'u'itul kell 
elpusztulniok. L é'lekzet vilSBzafojtva, eltompult 
idegzertE"1 ha,ladWlk tova, rnindenrt' e lszántan, 
A szerenCS{I kedvezett. s s ikerült a s zeri) padon 
észl'evétleniil kikötniök. Ht B ekes cficndéí!' Marosics 
és Patrdk CI'Iendől'Ölket, az utászok:lt és egy-kH nép
fölk<>!ő társát maga m€illé vettC', a töbhi né pföl
kelőt ppdig a c.sómlikok őrizetérp visszahagy Ül. 
l3t'kffi és tál'SClÍ e lindult'ak vf>szedelnws u tj nkra. 
A sötftségb,>negy szi'klafa1loll kPllf>tt f(,lkapaszkod
Iliok, Ha val'allwlyikiik t~ lvf'l'izt.i lá ha a latt a talajt, 
II \II{>Jys{'gh(' ZU1Wll s bajtársait i,,; elÍlru Ihatj a." D( 
millÓt'll haj n élkiil f€lértl·k a sziklafal t1c-.j:PJén' , 
30-40 lépés n.' tőlük ott áUt a sZt'rh őrség- Ől'",zeml', 
Hru:;oncsúl;zv"l köz('ledtC'k ft~lé:jf> s mikor alig néhány 
lépés re voltak tölt" hirff'l en felugrottak, rávetC'tt(·k 
magukat !' még mielőt<! az fegyvf'l'ét hil."ználhatül 
vagy jt>lt adluÚott volna, elnémítottá'k . Ezut~n 
gyorsan az őrház közelélX'n 1(>l11wttf>k. Az egYI'k 
utász egy kpzigránátot. dohott bl" az ()rszoha ahl<'l
kán I; midőn a robhaná:-; (' IiiIt, B (>ke,.; éi< társai 1)('
rohllnta:k az ö rszohába s a még ('letlX'1J levií sz(' r lJ 
knlonákat 1'Ö\' id harC' után fC'lkol1eolták Ezután :l 

fl'Kyvl'l'ekc>t él:'< I <'í" ZP!'l'kpt zsá:kll1án~'ul ('jtV(' Í'IWll 
távozni akm1ak, amiko!' Bpki':' l'l'l'll(\iírllpk ('sz(>]~(' 
jutott, hogy az iJ!'l-:égről még hiányák k6t C'~llhl'r, 
akik já.rőr "zolgálatlk111 vannak tRvOI. Ll's lw alltak 
s .egy félórai vámkozás után .1 gyallutllllllll hazll 
t(;rö szerh járőrt foglyul I:'jtdtt!k, 

A foglyokkal l'6 z,..,ákmányolt fegyn'l'pkkt'l csú
nakba szálha, Bt'kt"f' (-"';PIHWr {lS társai visszart(>l't <, k 
()a :-;szonvrétl't' . 

B i" ki's ("<iend61' pmtot 6rn_', rögtólI jt~l('ntkpzett. 
a hatá rszakmizpa r3n('slIoknál, ki meglepe t vp ért(L 
sült él Illel'é,.;z yálla lkozásról. :\yombaú intézkedl:t t., 
hogya 8. lwdtápzászlóalj az átkelési í'lőkészi1Ieteit. 
mint most már szi.ibégtplem'ket szüntesse Iw, egy
hen pedig je<lent~t tett .1 déli hadsel'egparancsnok
:,ág-nak B(~kPs ~ társíli vith Ít'lj ('s ítmt>nyprf)1. 

( .1. 

Jenő főlH're\'g B eke:,: ("<W lldő rt a z 1. osztá.1YIl, 
Mnl'Osi cs és Patrok cst'ndőrökt·t a :L osztAlyu vitéz
ségi én"illmel, a váHal k ozá."h<lll r'>i'zt vC'tt utászokat 
l't-i népfölk(' liíkf>j di csérő okirattal tiint!:'tte ki. }3E'kes 
c.'ipndiírl'ől ezenkívül a hadt-ien'gpara n('ó' is megelll
lÉ'hzl>1 t, elszántságát p)< hMors;Ígát példa kfpiil 
á II ítVlI hajtán;ainaJt, 

Hi·kl>:' espndör mos1 már nwgelégC'de tten por 
tyázt" a Dunapartot. A szprh őrség már nem 
zavarta s attól SPllI kf> ll<,tt tartania, hogy SZf>ll1re
hányá::; él'hdi ílzél1, mert l1<>m az íj Öl'S(> némította 
(·1 a sZl'rh íírségpt s állított.a hplyre a nyugalmat. 
Amit kt1, azt h'l'lllé:,zpt('Snek tal á lta, K i ti1nte-tésé
\'el IWlII kl' I'kNh·tt. s oly hall~lltag- l('tt ujra, mint 
nz\.'IŐtt. 

1918 május !r;Wáb.111 il "úild kádl"r" megfékP
zésére az OI'1':ovai swmynak is nehál1y csendőrt 
kplIeH l'j\'idékt\, Vl'zényplnie, Miko! ' Bekf>s erről 
érh"SiiH, azonnal önk",nt .Hentkl'zt'tt. 

Egy napon egyik hajtá rsáya I knionaszőkpvé
nye k után 'kutatot/. Rzenttamá" közl:iég határábn 
(>rVf', öt polgári mhálw ö,]tözött {>:.; fplfpgyverh'zett 
h."a tona<;zökevény ét-iZl'('\'(·tt(·, hogy UPkt':-; &i társa n 
falu felé közt'ledllck, Akatonaszök{'vény ek egy 
rejtekbelyből Beküs1 é~ társát bevártá k t' öss ztüz
zt'l fogadták. Bekrs r sendiíl' járőrtúr,:a négy sebből 
vérC'zve nyomban ÖSSZef>Sptt. Bekes cspndőr sértet
lrniil maradt f; a fijldn· v('tve m agá.t , tüzeIni kez
deH. ,Néhány pillnnat muhna nzonban tiidőlövést 
kapott s sulyoo sehesii.ltell kén:vtc.>len volt a harcot 
f('ladni, az öt katonm;zökpvény pedig ('lmeneki1lt. 

Be kps Dániel esendőr több~ nem is nye lte visz
sza az pgészsfg~t B mird rokkantat n~r ugál1oll1ányha 
1H'l ypzték. 

Lt'te tte hát 11 esendiJ I:kalapot, m elYlwk I){~ii 
lete t é~ di cs{),;:égí-'t szel'zeit. De mint polgárember 
hiiszkén l~lmondhatja, hogy mig eStmdíjr volt, hiven, 
bec'ti iilett(·I és yi téziill tpljt:>sített p köte lességét . 
A cSPlldőrség törtÍ'llptp p l'dig biit-iZ'kén fogja meg
öJ'ökít.'ni Bekt';'; Dánipl emlékét, kinek férfi aB 
alakja, mint követendő példa és mint a bátor PS ón
fl'lá,ldozó (J:S('ndör eszll1~ny ké pp fog- tilndökölll i 
mindnyájun k elfjt t. • 

--.•. ,..... 
TANULSÁGOS NYOMOZÁSOK 

Keresd az asszonyt. 
Irta I szOcs IMRE 2. oszt. tlszthe'yettes. 

A CsmdiJl',,{>gi Lflj)ok nlO,.:tani szúmaihan Stri 
gon i u" toll cí IlÓl nag~'() Jl t.alllll~go,.: ei kikpt közúl a 
11(~I~' i l> f' :,zelllél:,'i ismPl'l'tJ'cíl. Azt hiszi'm, hogy csak 
fl·lf,;leg('", i"IllL·t lp,..; ),e bo(,,.átkoznkk, ha itt a helyi és 
,zPlllél:' i i"JlH'rettl,1 é,..; HllllHk fontosMgáva l bő"elJ ' 
hen fog lalkuzll f> k. HO"''c'zlÍ (>\'(~k talm:-;:á~llaül hizo
lI:' ítja, hog:' a ('"e !l(lőr t'l'í'dlllpn.\'rs t(~\'ék C' lly séget 
e,.:ak lÍg,\> tild kifí'jtPlli. ha i "n H' J' i ;lZ ünlkörletét {>:-; 
az "elllb('rt>it" é,..; ha nill\'''; mindig é,.: lllindenbl'n a 
ll1ú::;ok inforllláeiójá m ntnl\'a, <tIlli·ly í:'ok::;zo r - ;it) 
\' ag~' ro~:"z:hi:<z"rJlíí('ll - h all li s i~ If'het. 

~l i JlcleJle,.l,tl't' Jlngyoll Il t'h~z azt ponto,;an meg
ilatúl'Ozni , hog~' mi lllinden tartoz ik pl. a s~mélyi 
i'im erd(' k fogahllil [11.1 , Mi II (.1 ti'ihh l'mlwrj i811lf'J't>k 
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liZf.'mél)'l"Sen, annál s7klt'Sl,hhkörii a :;z('II1"'lyi ism,l'n:
telll. minél tóbb Plllherllf'k iSl1lt'l'p!l1 n "L{,IllcIYl, 
családi, , 'ag:'oni , tb, Yi"Wll~'i1it. illU It ját, .iellE"lIJét: 
ü:::szekőHet[.,.;pit. ~t]" anlliii alaposahh :t >,zPlIlclyl 
ismeret(>Hl (." ,lIllli'll ,io I JI. ha ~z:"í t \ 'pIJC'Í\'1ll il II lln k II 

küzhiztOllsági swlgúlatlmll. 
A (':<pll(löl' :--,'11lIllil'\' ~(,lll 1l101Hllwtjn a zt . h og~' 

.. ('z i' llg'Plll lH'lJl rl'dl'kt'I", _\ lpg.iC'h·lltékh,h·nel,h 
l; i agúIlÜg~- , ;i h'g (',, ('k{,I~'('hl, plpt~'k:i, ii "sz('zünlüll>~, 
\·isZ,í lvkodás, sze )'('lmi viszony "th, " th , jSIllt'J'(·tt> I" 
prt{>kl~"t-i t> yá I hati k adott e:<et I)('n , nzért ti (·sl·IHli)rIH·k 
I'zl'kl't H'1lI "za had figydnwn ki \' ii I hagy n in: :'\ pm 
mondom pzzl'l azt, hogy a t'';:('IHliíl' v[.na:-;"z()nF~k 
plptykiii utii n sZ<lln dg'álj on, azt "PlIl, hog'y t'g'Y l'sl'k 
lIlagáni.igyeit. túlság'os mén:hl'Jl fir,tas,.;a, ('l'ak azt, 
hogy jól jPgyl'zz(,1l llH'p maganak ~nIndl'n,t, alm! hall 
és lát, nwrt. nem tud.IU, hogy llilnek l111kol' \'l'hl',tI 
hasznát. Ezt a táji'kozo ttságot falun new J1 í:'IH'z 
rneg~zer.,zni, lllprt ott minden ki mindenről tild; ne,!? l 
\,(,II' lrt () ko _.; dolo'" tehát lm (.1)})('11 t sa,k a csendol' 

..J . o ' ."" 
"zigete!ln é el magát Ll 'filIu milldcnnapl apro-csepro 
jel l'nsfge in' I s~('~I>('n, uUll'lylik nzonhan í'okszoJ' 
ll-agy dolgok ny I tJHra vezethetnek. 

Enne k hiznny ítására h·i rok eg~' etietd. amel~
az idén az én örskürletembcn f ordult elő, 

Folyó Í'v jmúus 24·én 24 órakor egy j ál'ől't
Pataki F{,l'en(: féítöl'z"6nne,,,tpd és Tóth .Jáno,; V, 
e"t'ndől't - - rpndes 'izolg-;Ílatha vez(.n~>cltem azzal a 
Illeg'hlwYással ho!!,\' ;IZ ii re;;í llom .. ü,túl második 

1:>, , , , I t "l t" f('J'(;ptárgymí.l, cg~' ~z{ílöltl'g ,\' 1:' 11 '('I~P"7:U veze o 
forgalmas nt melld,t ] - -:~ úr;lÍg k·",lIla"t Üll~ts~lI, 
A jÚ I'Öl elindult és az pWíl'! Iwl~'en il 1C'~al1,a ;.:t 
:-;zR hcíl",.:zerííp lJ Illegh,to1tn Illwlknl, hogy kulono,;l't 
(;sz\(.lt· \'olna, !Jpklt il Il'~állá ,; id e-jP, II járőr lllÚ), 

( P] Jt' 1l k{',.:ziiWdlli aka.d, hog:' n port:úzcí~t folrt~I'S;l! 
mikor l':,ZlPvc-tt(' ltvo'y onnan :Z'--:~ k Jinmptl'l'I1yl 
távobághan tííz 1~('Il'Ík{> zi k é" ('IF I\)ükt égni, hzd, 
A i á rör v\'o!'~-an il tííz ";Z i llih (>I~' í' r (' "I('klt s JIllllteg~' 

d b, H ~ k' 
félór'l mulva O(b(.l'w látt;l , It()g~- a tuz .~enl{':'; ' 11"-

falud határá han a z ú~l,',\ ' ll(lVI'Z{>tt Bod()ll~'i .'-Vií l őhell 
'rótIl Lajo'i IW!11c':,;kis údndi lak o_- p\'~:,'ihitzáb~llI kelt't 
kezétt, Mi r p a jál'ör od~ll>rt, il I Jl '(,,,,h 11 z t ('l'lIH'sz('t('~Pl1 
már hllt1l1mn ,.: lúngo kkal (·gdt. 

A kiizl'llwlI a j ii r61'(;1l ki,-iil t'!,!,~ ' t erc lIltett léle!; 
H~lJl volt,.: íO\' o ltó t>>' vízllonlú pszkiiz(ik hi;íl1~' ílh1lJl 
az u ltiÍ.-ra o~;lldolni seln 1(·IH't!'!t. , \z {' pülpt fedél 
zdt l'l'"zh('I~ múr h· volt é.g\'(', F'ntllki fiítii l' I-s(;rJll: ' ~ ' 
t(,/, mégi " br"znla'iztn tta TMb (''-;('IHliíl't il kózplfékv(j 
~elll('"ki"falud kii z_"'églw , hog.' - il túwltó:,úgot fpl 
l'ia",.;z:l. l'enll·h'Í'Il, hogy az ml'g j(k.i(·k(JI':~1l kií'rk('zik 
és íg~> lelwt"ég p,., Il''':Z az ('pülp\J.iíl 1l'),!,<llaIJh \'alallltl 
UJ(-gnH' Jlt('ni , 

.. A magára nwradt Pata kI fútüI'z"őrl1l e",ter eg,\ 
ott talált lw"-,,,zú , horoggal 1'!lútott g~-iimöll'Sveri; 
pówavHI próhúlgatta az égi) f edélzet l'g~-es d arub , 
jait lehúzni, ,\mint ilZ égi) f jJiildet hrülgett • .', 
é>iue\'ette, 1J1I;.?\' 11 tű zhen eg:, 1l1l g~'()hlJ fekel!' 
tömeg s('l'c'l~g \' l' l''c pattug \'(1 l';':' (" Ilwga k ii,l'ü I ,I Z 
égett zsír >;wgú t úra"zi.iH, :\ 1- Í'gó t Ü III e.,.; e t J ()bbnl~ 
Illegnézve hítta, llog~- az egy ember Imllája, PatakI 
Wtörzsőrmester, nem töréíclve a lI ag~- fúrrósággal, 
az égő lUlzba behatolt és az égiJ t.ómeget lIag ~' nehéz
ségek között ;l gY lim ö]e;;wl'{í pózna horgávaI ki 
húzta, .A ,:;únné égett emhem ek előszür esak a 
lapookáját, elzután 11 Z eg~·ik eombját é" 11 koponyá-

íút ,; ikeriilt kimf.'ntenie, <I töhhi tr,;;;tr{'szek pon 
""l!tek, F eli"merl>,.:rfíl PPl';';Z(' :.:.zó >,PIll ]pllPt{'tt. 

'- Ezalatt a tiíz lll'l~'f'I'P érkpzf' tt l'g~' né-hálly, 
fa lll ,.:zéI011 lakó pmllle/' [." a""ZOll Y. \'ízhonló kal 
llúkkH l ma id ki s \'úrtilt\'~1 ll1pgérkezt>tt [l tűzoltósii 
i~ p" í~" a~tán "ikprlilt a tü ú t hmn:ll'nSHlI í:' loltHIl 
\lagiih{il <lZ ('piileth(j l t l'1'1ll (·,.:z,' Il'sPll "pllIrnit :"el 

I('hetet! IllPgll H' II tpn i , 
A tííz d oltása utált J>lltn ki főtörz",Ől'!lH ·"t('J' 

hall1\lban keresgélni kezdptt (,s aZOl1 a ht'IYE"II, ah. 
a hulla feküdt, eg-~- pipát , Ilwg (' g~ ' AApkael'n ~' i 
1 alúlt; ez lItólJbira ('g'~- j ellq~ zptl' ;'; a laklÍ (';-;(m t.go II I 
ndt rpávalTYiI, Pat<lki fiítiiI'ZSÚJ'llH'",tí'l' il sapk; 
l'l'll"őr{íl azonIlal reiíjött-, bog~- ;IZ. ('sak a (~Mn; 
J ÓiSl·f nern!:' :~ki;: fa ludi la kos,r khdptt , l1\('rt az eg;'·, 
köz;,;ég lwll (',, ;,1 k az viSt'lt. il~ (' Ti :,a.pkút. Az ott YO 

emhel:ek Pnl'l ki főtörzsőrme,.tpt'IH"k ('zt it vél(,l\1' 
nyél, nlPgel'ösíte1ték, különö:;en, ll1ikor a hamuha 
talált pipát meglátták, run ('I~' hell ketten-hárma 
határozottan il Csányi Józ:-;ef tul a jdollitra ismerte] 
CSáll"i ,J óz<efi, t a .i kről' nagyon jól i;':!l)(>l'ü', szok, 
sos i~(íntett('", w~lt, sok baj lilIk \'01 t WIl'. Iszák( 
ember volt és igy mindpllkinek az volt a vélemény' 
hOOT valnhol jól beborozott., az eS(J elől II pn%házt 
bújt és itta~_ ~IIHpotha.J1 az épiildpt magára g~' lÍ 
tothL 

Pataki fijtörzs61'1I1p,;ter az l~:-;ptpt Ilekem kii 
d (í n(~ útj ílll azoll Jlal b('jelputfttC', ~\'fil1tán egyelő] 
inkább esak gondatla.múg é:-; IleIII bíínc:,('lf>kmén 
látszott IeIlllforogn i, l'/O' e·,,{·ndőrt magam nwl 
vettE'1ll r e; a _1LC'h' sz,Ín(sl'e s iettem, 

A lwlyszini t'zmnle nem sok t'l'edtnényl'P ve Z1 
tdt , lllnt 'maga 11 j)n"sbúI- pOl'rii ~gett, környé'k , 
IW<!i g olt ús kö;-;),ell ú~y i~""z('-vi,""~:l tapo8ták, ho~ 
1111 pt-iC'tleg let! "nlUil 1:-; otl valaJlllfelt' nyom, az hl: 
t();.oall m egseml1li sült. A jár6rrel egy~tt il p~(',;h(1 
tú vola.bbi köruyúkét kezdtük átkutatnI. ]( atata" ko: 
hen e o'y lwhiitt 11 fíílwl1 ('?;\'n(·húlI\' sz(tI "'ÚIl, 
tél lúltl~;k ('J:.; ~ór\'a, Ez a kii):iillllt'IlY Pg~'lIlilg'Íl lJH 
ll1{og nem 1(·tI. vol-na g~'alll1:. illllin! a Zíl~l hall tO\·3í~ , 
haladtunk, néhá ny lépé-"Ilyi ta\'olsag'han l~J I 
e l ~zórt "zi'Il<lszítlllknt t-1Il;íltUlIk , :l lll(,I~ ' ('\; \'g\' bIZI 
11\0-' irállY [(,1(· \'C'zl'!tí'k, Látni IplJdptt. hogy PZ" 
;!~ JÍtOIl \"a la ki iillwll \'ag',\' IJÍltOIl ,q/'Il;ít ('il'l'lt t: 
fl;ll'lIlI'llll,-irc "jO\-<Ízotl js, ll(~lll tudt;! l'lkí'l'iillli, hog 
l'g,\ Il(' I!;i" I ~- ,..zúl~i Úlkiizlml pl 1](' "zúr.il~Il, 1\ ú\'l'!tii 
;1 SZt'l1l1szcíl:tk úlbll I1lllÍatott Iltat: \ "rga .lalli 
IIHll ('"\;isf,,llHli la kos pré,;:ilílzúiloz V('zpHí'k, 

,\ z ('-pt lllH4 múr kpzt!l'tt g~'1I1l1l' 1(,IlI~i , \ ' arg 
.JÚnc,;;t \'alall1pIlIlYi('JI il'llwrtiik (." tlldtuk rola, h,ng 
(',.,únyi ,JÓZ,.:t'flll; ' ;(,] - az plhalt ni·.iévd -- lllÚ), (' vC' 

(Ita ;,:zen'lmi \'i"zoIlY[ fol~-tHt. Igal:, hug \> ('Z l1la~ 
( 'sún \' i .JÓz~e r eWtt ~em volt titd: >' IlOg~- az l,llm 
nköl;'ó'ilC'g alln~'ir(\ mMyen úllott, IHJg.' il "Zt' lIH' ,eliít 
('r.-P" Z ll\' jltan fn IYtntot1 vi szoll\' eJlell ",('mIlli k 
f~gá~a li em volt. ~{jt \'a rga .1 iino",,,,,tl, egp:,z hnrát':'i 
"o::;all érilltkezett: mégj":, Ll fe nnforgo e.-;dl.wn ezt 
körühnéll\'t fi"\ 'eJrm'n kívül hagy Jli lI em ll·hpkt 
\ Y 'II'''''' ·J'ínc~ ]Iin t él'ét azonnal l<'I',Ú l'ÜI III {>s íjrizl 

:tlú l;d~'~Lt~lll, Yarlw :llÍno ,;t~" az ellw lt l'~án.'i J é 
7-se f Ilcjé t Pata ki - főtörzsőrme :i ter őrizetbe v ettc 
II Ja " H 111 ' pedig a z e::;etet távlwszéléíu b(>j C'lentptten~ 
.i i r5"paranc"ilOhúgnak. ~l ég nZlHll~ II hf>l Y';7.!1l(>~' 
('lhi:vit Üal'útli htv[lIl 1. oszt, Íl:, zthelyettp: II 
;ú rá;paJ'a~csnok helyettes és megérke~se ~~an 
t1yomozást máj' az (í irányiwsa mellett vegeztuk. 
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.\z őrizetbe \'(~tt Yargu .Jáno;.; é;.; C~ál\yi .Jó
zsefné természeteiieu tagadták, hogya Csiillyi .JÓ1H'f' 
halálának köriilményeir6] cs:lk a lege"ekél~·(,hb tud()
m1Ísuk is \'olun. i\lindkettel1 azt, állítottilk , hog~' <,sak 
a tiizihírmárH lettek fi~YeIUle,;ek é", e"ak akko}' ":7-1.1 -

ladtak a tűzhöz II köz';;~p:ből, miko)' a pré"h:íz múr 
IÚlIgokban állott. Tényleg' mindketten ott voltak a 
tüznél, és oda tényl,>g ('sa k kl,,,iíhlwll érk('ztek meg. 

A Varga J:ínos pilli'lojP előtt k(~t, I'gé,;z('1l ki,; da
rith faforg<Íemt találtunk, ;Hll(> I~'elaH'k eg:vik \'ég'ük 
\'ér.:!'. volt. I~z a gyallllt még joblJau IJJcgerősítette é,; 
IIle!'t a gyallllsítottak tagadúslIk mellett mindvégig 
megmaradtak, hozzáfogíuuk a Yarga .J án os pincéjé
nl'k alapos átklltatásához. A pincében ;;emmi gya
Ilusat nem találtunk. A pince melletti présház egyik 
:;al'kában egy ('.somó - kö rülbelül egy i>zekél'1lyi
szőlőkaró llCwrt. A miílőkarókat szétszed tük és alat
tuk él, padlt'n egy nagyobb vértócsát é...<; eg~' emhp\,
der{·k vastagságú, ülőkének használt véres fatöl'z:-;l'Í 
találtuIlk. A gyallllsítottnak még senunit sem Hzólot
hlllk a taJálta król, mert még' nem volt meg az e"z:kö7., 
amiVf'I a gyilkossÍlg el lett követve. Gondoltuk, hogy 
azt él tettes nem a házban, hanem a ház körül rejtett!' 
el vala.hol, azért alapos kutatás alá vettük él gyalUI

sítottnak a ház körül elterülő szőlőjét is. Rövid, kuta
tás után egy véres kapát tal<íltunk, amellye.! a, tettes 
cl. pl'ésházban lev() véri.ó(\,~t ig-.vekeZ€tt egy szó1őtőke 
tövébe kihol'dani. 

Ekkor feltártuk a gyanusított előtt bizonyíté-k'aill
kaL Szemmel láthatólag kiizködve bár, de még min
dig tagadni ig~'(lkezett, mikor awnhan Bar'úth 1. 
o,';zt. ti:;zthelyettes úr a l"llhújáJl levő vérnyomokat 
i.s felfedezte, lIS elébe tárta, megtört és beismerie, 
hogy Csányi .J ózsúfet ő ölte meg. 

l'!ü: 
A gyilkoss:íg lPfolyá,ilt a követke7))ké,pp.n adta 

CsiÍnyi .JÓzse fnúvd hOS:;Z:l hh ifJ() óta -"7;('l'l'llI1i 
\'i f;zonyt fol~· tatott, amirő). a f0rj iH tudott, dC' IWIll 

Í(J(.t kifogá8t ('lIenc, Csak olyankor volt közöttük szó
váltá" a viszon~ ' miatt, mikor a fVl'j a hlleténfl ti>h
het ivott. T1yell'kor szt'mére hányta felefiégének II 

híítll'nségct, dl' aIlJplleU Yargn .Jáno&&1l egész jó ba
I'átsúgban maradt. .Jnnills ~::kíll Varga és Csán~' i 
(~g.\'iitt ka,<;z:íltak a nellH'Fkidaludi rPtel1. Yill'g'a már 
korán l'f'gg-d mUll'kához látott, míg CEiányi '('sak 9 
Ól'H tájban lIlf'n t ki dolg-ozlli. DloI felr· ('J';ő kel'flkpdett 
s ezélt It kaszálú"t ahhn kellet! ha/,;yniok . . \7. ~'ső 
\'ég{·t hcvÍll'andó, \' llJ'ga .T únosnak ,; 'kózellwll lp"ő 
pilteéji>llf' Dlen1l~k, allwl~' ben közösm vásárolt hOI'uk 
\'olt éi' ott. Ltol'ozgatni kezdtek. ~el1lsokára meg-érkP
bt'tt. Csá.nyin? is az f·b<>.ddel és hármashan meg'ehiXlPl
tek. Ebéd nÜln C"lÍ nyiné haZ<1111t>nt, (ik peti i ,g: tnvább 
horoztak. 

Borozás kózhen :szemére hiÍnyta Csányinak, 
hog'Y esak reggel 9 órakor mellt kasUílni, amibŐl kf't , 
tőjük között 11('v(',; :;zóválüí~ kf'letkezf'tt. Szó 8Zt)1 
kö\'eteU, míg Yarga végre ittll;; ingPl'ültH~géhen fel 
ugrott és eg~' ot t he\'erő fej szÍ>Yl'1 úg~' vágta ki!>.' a 
11líla sokkal erősebh (';; fiatalabh ('"án~'it, hog~' az ott 
nyomhan meghalt. -

A I'ettenetp!- tell IItán \' Hrg'ának azonnal elszál
luU a. fejéhiíl a mámo)'. 'l'lldlllára ébredt annak, hog~' 
nlit ('~iná1t, azért mindelwke1é5tt. azon kezdte törni 11 

fejét, hogy a hullát és a cselekmény nyomait hogyali 
tiint€&í'e fil. .. \ hn lJ itt a pl'r8há"hll heZÁrvfl hnzameni 

és lefeküdt. Má,"'nap, azaz 2:t-én délután elment Cs.á
nyinéhoz és neki az egész esetet elmesélte. Csán~~iné 
- Varga ,,'zerint - nagyon megijedt, de azt meg
igérte, hog~' az esetről senkinek i-'~'m fog f'"ólani s ha 
"alaki kérdi, hogya, férje' hol van, azi. fogja mOIl
dani, bogy elment valmnerre ll11mkát kere5lli. Ezt az 
f'mbel'ek el is hitt~k \'olna, mert Csányi tén~'leg több
ször i'wkott hazulról hllZalllOf'ahh id(,jg is til vol 
lenn i. . 

24-én éjjel, mikor a ki)zspghell Illúr mindellki 
nl ndt,' \' Hl'ga kiment II pr{,.,. hii"ha és a \'érnyoll1okat 
Ílg~' , ahogj' eltakarította, iJleb'c szőlőkaróval be
fedte, majd a hnllút vállára. vette és útvith' 'l'óth 
La;josl1ak a köz.elbell lp·\·ő zílratlan pl'éshÍlzába.' Ez
után «ajút pl'ésházának padlús:íról egy Ilagy nyalúb 
t'zénát vitt át, azzal II hull:ít behintette s aztán a sw
uát, majd a présház szalul<Lfedelét meggyujtva, el
t:ívozott. Az éppen arra portyázó, illetve lesállá,,,t 
tartó Pataki főtörí\:;őnnesteL' azonban a tüzet észre
ve tü~ b; így a Varga - küliinbeu jól kieszelt. -
terve nem ~ikerült. 

A bizottsággal kíszállott kir. ügy~z úr Varga 
.J ános letal'tóztatá~át elrendelte, Csányi J ózoofnét 
/l7,Onban jegyzőköllyvi kihallgatása után szabadlábrl'l 
helyezte, mert nem volt reá semmi biwnyíték, hogy 
a bűneselekményben közvetlen r~sze lett volna. 

A Csányillé szabadláhra helyezése mInket mód 
félett bántott, mert -- bál' biYJl1yítékUIl'k tényleg 
Hem volt. ellenü --- nagyoll v,alószinűlJek látszott a 
feltevés, hog? i.í l1agy(~hh ll1{>l'tékhen bűnös, mint 
ah()g~' azt a gyaJlll"itott elmondotta. lD3t a járás
pal'alll'sriok-helyettt>s úl'llak meg is jelentettem, 
Illi 1'(. a hizottság e!tiÍyow,,,a után C\::ínyi JÓzsefn(.f 
(·1 fogtuk é~ velo il nyollloz1Í"i to\':íbh folytattuk. 

ih e'1't'dl1l éll~ ' 110m maradt d. CHá.nyillé-t \ 7argiÍ
lól ugyaniti mindjárt kezdet.hell el 'kiili:~lIítettük 
úgy, hogy egymással nem tudtuk (q·int.kezni 
,; Csányiné pontosan n('lll is tudta azt, hog,V 
\ ' arga kilmllgat<ísa alkalmával 1llit vHllott. Mind\'
Ilek előtt az eg~'es időpontokat. akartuk tisztázni ,.; 
Csányint> - ' 1l('J)) tudván pon tOl-iall, ho/,,"Y a bííll 
{'selekméllY miko!' tór/ént -- i.-mM .. lten 0S határo
zottan azt' úllítotbl, h()g~' f~rje 24-én d{>lrl{jtt ottholI 
II padláson altH!t és déltitjhml az ií tudta 11(·lkiil 
men t ki a pl' l!slüízll<l, holott 24-pn (,silll~'i már IlHlot1 
\'Olt 0" a pré;;h<Ízhan. már a hnll:íja feküdt . Az idő
pontok kloJ'(\P;; (. ].('ll aztán flllllyi (·]Jclltmondágba k('
\'(\J'etlpH, hog,\' hií IlÖí'í'f\gt' két:<;égtp·lellnck Iti tí'Zo1 t. lts 
trn~l('g. Illikor I'z<'kC't az (·llp,IlLlllolldát,:ükat. - allH'
Iwket itt most hosszan l'p"zl etezl1 i nem akaro'k -n 1l11íl' letilliózüJtá8han levi) Varga el é tártnk, az 
tp!.i espn nwgtiirt (.1' tiin>c!elIlW"f'11 jWÍfillll:'rt mindl'u1. 
Dc· islllf'l'tp, hog.\· az a;;SZOIl\' már kM ('v(' nn;;zolta 
őt, hog\' fl~J'jlot h 'gye pI l:íh alól, dp ií attól fnlytűll 
huzódott. Az utóbhi ÍlWhen C'Rányiné újl'lI r !'Aseh
Iwn kezdIe' hizt.1tg;Jtni, hogy az mát öljp meg, míg 
d~gJ'(' a f-:ok un:':zoJáí'nak 110m tudván ('IIf'lIa lJ II ni. 
jlllliu~ 23-án hom;:; fejjel a g-~'ilko8ságot ('lkiiwltl',' 
Ez a hej;;'l1el'é~ f('11llészetN'en nagyon fon tos \'011, 
!ll ('r t így az predetilf'g ('sak szándékos pllllwröléslwk 
trkintett (>f;Bt gyilkof'f-:ággá lllinőRült. 

~rost mindkt>tten a ka])oi'v1Íri kir. iig .\' l""z,;.',/!. 
In,!,d"íz:íhnn \':írj:ík mélró hiintpté" iikf'! . _ ... -

l !):.!4 dl~lll bet· ] 5. CSENDŐRSÉG! LAPOK II 

SPORT. 
Az országos csendőrségi úszóverseny 

eredménye. 
_""z OJ·szúg-o . ...; L"se-JJUÖt·:.;;ég'i Ú.:o"zÓVf!r:;:eny L'{~r.,lef(Js 

(·I·e (Lm.;n~·e il kö\'dke7.ő ; 

tO m. gyorsúszás a) törzgti"zli : l, Okolic:;á.uYi (ly. 
a·lcure d<'S Székes1\'Jhél'VáT lí.6 mp. (5·) anmyérelll. 
t. Yitér/. Palka P. alezredes Eb"Y tl.s ített CSeIHlöl'i"kolák 
19 mp, (4) ezüstére.m. b) főfiszti: 1. Báruió M, l'hugy 
Székesf ehérvár IK2 mp. (5j <l. é. 2. ~nCt-ikey K. f-hug~' 
Sz<>g;ed 1-l mp. (4) e . f! . il. \,iti'z Lt-'ilkey .T. g. fhugy 
Ppe" (3) ·hr. (;. 4. Szir!t's F, f.h.ut,o' S",eg"d (2) Ul'. é. 
~). Ki c" .. K . fll(I~' ·Mis·kolc (l) hl'. é. c) altisz ti : 1. E."7.
t pl-g'Ollri púl öml. I<~si 16.4 mp. (5) e. é. 2. .M.a y t"-L' L, 
iíl'lU. Miskolc 16.8 mlJ. br. f.. 3. l{i'Jiesztes A. tht.<; FA'-"j, 
4. }{o!'vú!h K, fUil'l11. Eesi (2). fl. IzsM V, ftűrlll. 8zéke,,;-
f("hér'vár. . 

40 m. mellúszás il) fürz.,tis zli : l. Ok t,li 0sáll y i Gy. 
,tlezr. S7.t"k·!';.;ff"h"l'\,Úl· 40.2 1111' . (5) . b) [ötiszti: l. KI(']l]l 
K. fhd!!\' Miskn,le il:l.l-i 11111, (5) n. é. 2. Stp,,!.a O. fhd:,:·, · 
SÚ·kes f'P:hf.l'vá,· iI6 1111'. (4) t' . é. 3. CUllImer!p lL szd,.; 
BndHTH'st (il) ln'. é. 4. Ka'.; s L. lHIg:\' Budapest (2) hl'. ("; 
fl. Miesk{'\' K. [hd{.!.'\·. Szeg'cd (l) -hl'. é. el altiszti: 1. 
K C,!'N;r,!il.'f;· A, th!.,; l'~csi 31'1..1 IlllJ. (5\ a. é. 2. Esz'tn'rgollli 
P. őrlll. Ecsi (41 bl'. é. 3. K. l\J;,v('l' L. finn. l\.fi ",kol(·, 
(al. 4. }{m'\'áth K. f1Ől'fll. Eesi (2). d) /e{félly sé,rli: 1-
CZllC~'-:1Í B. prhes. 1I1i~!,(j'Jt, Hí IlIp. (:'l) a. P. :!. Ecs('l';, F. 
eo;. Budapp.,;(. :ii'l lll]). (41 e. I', . a . .Tu 'kul< L . c,.;. Budapi.'sl 
tH) 'br. é.. 4.V izing~T .), 7RlI';S,r, 'Ec.o;i (2) hl'. l'. 5. HOl'vúth 
K. iiZRdes l'A;si mhl'. {'. 

20 m. hátúszás (fú1is~ii) 1. Bú!'(liú M. fh<ig-~' SZ(·k{;,;
fl' hérvú l' 16,2 IIJp. (5) a. i;. 2, Ca lll'lIl't'rrll' R. s~ds Burl:l. 
]Je,·,t 16.8 m.Jl. (4) f'. (\ :J. Szir:tes F. fhdg-y SZ[;g'Ild (ill br. P. 
4. Hin') K. flulg-\' Misko1e (2).5. L :'I,doy D. szd" Ecsi O). 

100 III. gyorsúszás: a) f6tiszti ], jVUtI"key K. fhu,~;~' 
S ZegE'O 1 p. ilO JI1]J. (5) a . 'I'. 2. Hárdiú 111. fhdg~' Széhs
j'e,h~rvár 1 ". 40 ml). (4) br. ,; . 3. 'Mik,' A. rh ~ll0' End".; 
)l ('S'f, (3) . ,hl /e{/PI1.1fS(;rli 1. KobbsZ<1 F. szn:k.aSz\rezt'Ío 
Ee.;-i 1 p. :3ö lllp. (:il H. (I. 2 . .Takus .1. es. Bllunpe~t 1 p. 
40 III II. (4) P. t,. il. Vizim;el" Gy. ~('nrsz ECH i f3) 111'. B. 
..t. Thnrúc7.\' .1. cs. Mi"k,ole (t) hl', r'. ,í. H{'ypsz .T, ]l l'hc s. 
Bmlnp(~,,1. Úl hl'. é. 

100 Dl. mell úszás a) törzstiszti 1. Okolie.s{l lIyi Gy. 
ale-,l. r . Szól(t~SJfdlérvál' 2 JI. 12 mp. (;,). h) f6tiszti: 1. 
Klf\I))) K. fl'(k'\' Mi,s1wle 1 1). 4:! lill) . (5) hl'. é. 2. Kass 
L. ihdg-y Bn ri arlP'; t, ] p. 5;; mp. (4). il. Caml1rf'r1p n. sztls 
Huda.pc,,1. (3). 

200 lll. gyorsús7,áf;: n) f6liszti: L Mieshr K. fhdg~' 
S ze,ged il p. il5 nrr>. (;1) :1.1'. '-'. 2. S7.i l'tp.~ F. fhdl-,'T RZl'g'l'd 
4 p. 05 nIp. (4l. il. K a-, L. hd'g~' BUUll]H'S( 4 p, 411 lll)). 

(4). 4. T..J8..(·,zkm·ies L. filHIgy l'~csi (2). h) nlfisztí : L 
Ker('",;r.1~· ,s A. fllt 's Eesi 4 p. Hí !lll'. (á) P. ('. 2. 711agyal' 
L. fU'nn. M iskole li p. 0:1 TIIP, (4) br. é. il. r,I"ta A, 
firn!. Ets i li p, Oí !lIll. W). ej (I'{fél/ .lfspyi 1. Yizing,' 1' 
Gy. Z-PIlt-SZ Eesi 3 ]1. 52.4 !lill. (5) a. é. 2. Klc'llllll E. e,". 
p~("" 4 p. Vi 1lI1'- (4) (' , {', il. Ll'j){)l'Úll .T. pl'he, . F>':i 4 
p. 2'2 III]!. (3) hl'. i>. 4. l';esen- F . es, HlIcJHPP,st (2). 

tO m. úszás ruhában és fegyverrel: (4 l isz I. 3 al, 
fi ;;zt, 9 ('se·ndőI·) . 1 .• Jakn .s L . cs. Hl1dnp'(',~! 2a 1I1p. (JOl 
a. i>. 2. KIemlIlI, 'E. e~. Pée,.; 23.2 mjl. (!)l ,l. é. :l. Csiíriis 
Gynl ? szd" ~I i~k"l(' 2·1.1i III p. (R) P. é. 4, K. MnYIP I' L. 
!;nll. 1tfi"kole 24.i'i lll]!. (7) ('. ~. 5. Esztprg{}llli P. Ő 1'1 l! , 
}3;::si 26 1111'. (I;) bl'. I;. 6. Xag-y .1. DPI>. (·s. PC;('s 2f;.4 mJ), 
(;,) hl'. I'. í. Sknt,l O. nHl",. S~;·kt'" fdd')'vÚI' 2í lll]>, 
(4). 8 Vizing-er Gy. ze llt;,z I-:f'si 2R Illp. (:j). 9. l<:l'dÍ>b'j 
B. e.~. Sz(okP:-:fe<ll(o!'y:íl' 2!J illI', (2). HI. KllSS L. hd)!",' 
Buda:p'1!:;1 29,6 llll) . Ili. 

~6 m. oldalúszás égő gyertyával: (legéll~',;(',!!'i) 1. 
Tóth .J. cs, SÚ'kp,-frh t;]'\'á'l' 23.4 'lll}). (;;\a, é. 2. Swl,ú 
~. cs. ni'hrN'PIl 24 !Ilf). (4) .. , é. 3. Brílint G,' . szb'. 
Ec.si 24 illU. (.0 . ('. P. 4. 8-t r,111h B. iín'ezeUíEesi 26 Jlll>, 
(2). 5. CZllczay B, pdhcs, BlHblJt's! 26 mp. (1). 

Tányérkeresés (l0 tiszt, ri .. \tiM,t, lá c Sf>n!16r). J. 
Mies'k €y K . fhdgy Széke.sfcllérvilr 6 p. 2G mp. (JO) a. 
i!. 2. Ba.j{j,ki .J. cs, Buda:pe,"'i; 6 lj, 2R III [l. (9) a.é. 3. Szir
t{'~ F. fhd)!"r Szeg'ed ti p, 32 mp. (8) e . -é, 4. Giírög .T. 

l'l'hc,s. }<';csi 5 p . 15 mp. (i) P. i>. fl. Eszf.e1'womi P. Öf'lll. 
Eesi ;) Il. li mp. (6) hl'. é. 6. :\[0,>,,1' L. Ől'lll. Miskok 
~) p, 19 lll]). (5) hl'. p, 7. Rodt K. fhdgy Swm~.mth:eEy 
,) p. 2'2 ml', (4). Il. Csú:swr ,L szds Székc'sfellér:vár 4 p. 
8 mp. (a). 9. Szahó S. CR. D o,lll'P('1' 1I 4 p. R J1I1'- (2). 
IH, Bit·ó, K. fhdg,' :'Iliskok::l p. 10 !llll. il). 

~ X 26 m. gyorssiuréta (7 cs,n pat.), 1. Székesfe hérvári 
k erúlet t.i,,;z1i ~Jlatu 59.4 m}). UO) 1- ] <1 , é. 2. Eesi 
A) "sapatn 1 lJ. 03 III Il. l !l) ]--1 P. é. 3. '?Iliskolei kprii 
l..'t e_sapHta l P. J.H IllI'. (8) 1-·1 IJr. l'. 4. Budave,:.;ti 
k.,t·iil et esapaUI l p. fi nr)!. (íj l - l hl'. ú. 5, EcsL DJ 
(·.-apala (6) 1---1 h l'. (;. fj, !'Je,si B) (~;';lpal<t UiJ . í. Ecsi 
c) ('Sapat~l 14\. 

Az egyéni pontszHmok eredménye a következő: 
!lj (J ti;r.<sti.~zti /'(' /·.H·II!/I'kIJ/ ·II : L OkoliesúlIyi Gy. alezr. 
19. 2. \'it t>z F:dka }<'PI'I'11t' "Ipzr. -I. b) (f. ti,~.zli. altiszti és 
/e{/él/,/j,'éq i /'I'J'S(' II,!/(>kbI'J/: L Mics key K. fhugy Szege(12;1. 
:.!. Esz1t'rgolll i P. Őml. .E:csi. 21. :1. K. J\laycl' L. (jI'III. M i,,.
kok 19. 4, Szirtes F. fhdoy Sr,('g-I'd n. 5 .• TnkllS L. es. 
BndilW's( lí. 6. Bál'liiú ~1. fhdl-,>T Sz';kpsj'ehénúr 14, 
7. K" .I'psztes A. th ls IDL"s i. 13.8. Vizillger Gy. z'ené~-z Eesi. 
la. 9. KIt'<lltUl E . es. Púes lil . 10. KlellP K flHlgy 1II.h;ko!e 
n . 11. C:llIl'lIlPrJ(\ R. suis Bnclant';;f' ]0. 12, Kass L. f\hdgy 
Hlltlalwst lll. Jil. Bajúki .L e"~· Budapes! fl. 14. Stcnta O. 
f!tdg'Y Sr,{>kp>if(>:!tI' I'VÚ1' S. 15, Csii I'ÜS (;\ • • szd" 1vHskole 8. 
16. Giirög- ,T. IJI'h('s. Eesi. í. n. Czue:r.-:lY B, !wbe,;. III is
kole fl, 18. }'A>sery F. f'S. Buda[H'st 6. 19. Sza,hú S. co;. 
Dt'hn:r""1I fi, 20. Kc'hl as'w .r. R'I.'lbIS ZYI'Zf"Íií FA·s.i. 5. 21. rrút.h 
.T. c:;. Sz"'kP,sf(~hén'ál' 5. 22, Na 1-,'>' ,J . cs. Pée.~ 5. 2.~. Hol'
\'Ú1l1 K. f1űrm. li~esi. 4. 24. Magyal' L. flőJ·III. Miskole 4. 
2;" Hod! K . f!'. fhol .t!'Y SzomhaNwly 4. 

A tijrzsfi ,~ztil'ersell ./j 1. és 2. hl'l,ljezettjei, ra/ali/int 
(J i-ő/isz ti. o/tiszti h fenhw"éni f'!/l/é lli 'J)Ollto .;zrí,~ J - 1!I. 
lt d' :1/('zeUjei ti"ztr!('tdíjaf rI,lfNteT.-. 

Győ:r..elmÍ pontok szerinti végeredmény: L 1';I!'~"' sí
kft C,Ii'mlőri,kalitk (R~). 2. Hlltlapc . ..;ti kE'l"Ület (5fi). :1, I\Hs
kulci kPl'iilet (5:0. 4. Szpkes,fe-1H'rnÍ,ri kerület (48). 5. Sz,,
g"'(1i ]; (,J' ii 1" 1 (42 ). 6, Péesi km'iilrt. (21\. 7. J)(, hl 'pc:p lli 
kE'!'iill·[. ff;). H. Smll!ha,t.lH'I~·i k('riil,~ t (4\. 

......... +.-

HIREK 
..1.7. E/('Y('sítctt Csendijrlskolák IIth.d~' cz<'se. .\ h,-liigym i
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nl' I~IH·t ,hf·ll indult fl} HlItlapt":,,tr61 Czcglétln ~ .. -\. z .iskokt I'lill 
il ubi,,, ""I jl'I~1l volt Sz:ilJklH!"r Bóla Lit,ho!'Jlok, a "s",,,liíJ'súg 
fe-liig'Yl'l ii jf' , l'('l'l'Zt'l .AI"IUil.lId {~7,l't'-df~ , -h u tla] JP:-; t i YárOSlnlra lll'~ 
lIok. \ral·;t -mint a Rlld: l })l~,~ji'lI úr1lO-mú};oz.ó P:-;f'lJdúrtiszh' k :n..a.gy 
1'{!.:-{'I..t', aki!k; az isko-Ild HuduJH""t 'haklníi;t ki.ki,-,;;"'rt{>k . . -\ küt"ül 
IH)·lii i ilÚI'O'rH~7 .. ÚZ f6I1:.-j (" . ...::(·11i.16riskoIH d('l', \:alH' 1' 3-úlI ]2 úr~'1'k(}r 
\' OHU} t: b(~ ('zpg· l é ül· (~, t'U' 1I a ("S(' lHI c.'5l' 7, I'IH.'kalTa,1. .\ z AI'I':"FrI
, (;' rr1.'\ f ·p lYOIlIlIt iR·koJÚ I a vüros )H'\'(~h(' 1l dl' . SÚI"kiiny O~ll.l a 
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