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Hisze,k egy Isienb&n, hisz.e.k egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 

Hiszek Magyarország feltámadásában. 

, 

Amen. 

Ujévi számadás. 
,Amióta új eszt�ő vaR a v:ilágÜ)Il, az, emlDeTek 

mindig megüIMle.pe1ték v3llamilyen formában. Ugy 
valahogy, mint manapság tesszük: jókedvűen és 
hosszasan búcsúz-kodtak az óesztendőtó1 és a jó
kíváI1$ágok özönével köszöntöttéik az új at. Csak 
győzze őket 6zámontartani. 

De van am az újesztendőnek kevésbé vidám oldala 
is. A számadás. Akarva, nem akarva, számot kell ad
nunk róla, hogyan sáfárkodtunk másoknak reánk,bízo�t 
javaival és érdekeivel, mit dolgoztunk az elmult es mIt 
fogunk dolgozni a jövő esztendőben? 

N em mondj uk, lehetnek, akrk nem érzik' hiányát 
az .ilyen s.zá;madás�ak. Akik úgr o�o,skod�ak, . hogy �z 
elkerülhetetlen kötelességek elvegzesen fel ul mnGs sza: molnivalójuk. A mindig többet, mindig jobbat alk(�tm 
és' teljesíteni kívánó ambició nemes nyugtalansaga 
ismeTetlen előttük's a haladásnak és tökéletesedésnek 
TÖgÖS és nem !inindig hálás útját sZÍ\.'esen .1�el�et�e
sítik a "jól van úgy, ah�!P' van:' patn3;rc�ahs. állas
pontjáva:l, a "napi posta -nal; � a 1:aJ�.z�lnYlra be
tartott hivatalos időnek emoclOk ,n:éI1kuh BeamteT
nyugalmával. Az, i1yen� sz��dásának véger;d
ménye nemcsak oesztendo esteJe.n, ha�em �gy ele
ten keresztül is mindig ugyanaz az áJllando mate
matikai érték marad: plusz-mínusz nulla. Nem tarto
úk, de követelése, nyeresége sincsen. 

Ha van tény€lZő, amely életveszélyes a, testü
letre, hát ez gyógyíthatatlanul az, m� ,nem, a sta
bmtást, hanem csak azt a IpiJ�anatn'yl "nyugyoponto� 
jelenti, melyen a /kő is �egall� �lelott VIsszaesm 
kezdene. Ha az évek sorat mm�l� csak .anna� fl 
kétségbeejtően szürke mérlegével zarJuk, am:. magatol 
történt vagy nem történt, akkor az �s�tendok , f.ord.u
lása valóban nem jelent többet egy ;'ldam .?ar

d
ab �ork 

ben megváTt éj félnél s új dátumnal az ugy ara o 
sablónos tömkelegében. . 

Nem az esztelen és meggond��at��n ;íjítási �á
zat 3lkarjuk éles2it.eni az újesztendo s,zamaTa. I��en 
mentsen tőle, mert természetellenes, es mes�sv�� 
mÓdOO1 csak csodabogarakat lehet Jetrehozm, eges� 

, 'I k' o: nizmust nem . A helyes, terme-seges, e et epes o1'oa 
ah I k" 'pen van' az szetes és egészséges út val o a oze . 

igazi szükségleteknek gondos és fáradhatatlan keresésében, a lehetőségek lelkiismeretes mérlegelésé
ben, a vaJlóraváltás módozatainak megfontoIásában, 
de mindezek után aztán a kivitel következetes ki
tartásában és energiáj ában. Mindezeknek pedig csak egyetlenegy és nagyon egyszeru csooaszerük van: 
a munka. 

Senki se állítsa, hogy a maga szerény munkaköre 
nem nyujt teret és lehetőséget átlagon felüli teljesít
mények számára. Az arányok sem nem emelik, s� 
nem csökkentik a munka abszolút erkölcsi értékét, leg
feljeeb közvetlen kihatásának terjedelmét befolyásol
hatják. A fiatal csendőr, aki az írását tökéletesítette, 
a járőrvezető, aki ma jobban tud fogalmazni, mint egy 
évvel ezelőtt s az örsparancsnok, aki jobb és szebb ren
det teremtett az örsén vagy az örskörletében, mind
mind részesei a testület alkotó és haladó munkájának, 
mert produkáltak valamit. És így tovább: ahogy a ki
csiny téglák tömegét az építész szellemének tervszerű
sége elemekkel dacoló palotává egyesíti, úgy egyesülhet 
a testületben Ís az egyesek teljesítménye egészséges, 
tervszerű és egyirányú haladássá a hozzáértő vezetők 
kezében, akiknek ezen egészséges folyamat kezdemé
nyezése és irányának megszabása a legszebb, de egy
úttal feltétlen rátermettséget is igénylő feladataik 
közé tartozik. 

Próbáljon meg tehát mindenki számotvetni ön
magával, hogy vajjon mit jelentett számára az óesz
tendő: csak színtelen és gépies hétköznapi robotban 
lemorzsolt tizenkét hónapot-e, vagy pedig lelkes és 
fáradhatatlan munkát, feltétlenül többet-e, mint ameny
,nyit a kötelesség parancsolt? És gon.dolkozzék felett�, 
mit kellene az újévben megvalósítama a maga szeme
lyét, egyéniségét, tudását, teljesítményét ,vagy szolgá
latát illetően, melyek a f!l.lismert mulasztasok, amelye
ket pótolnia kell, a hibák és hiányosságok, amel�ek a 
maga hatáskörében orv�lásra várnak, e�szov�.: 
mit, mennyivel többet és Job?at fog, d�lgoz,m az UJ; 
esztendőben annál, mint amIre amugyls ke,nyt;len . 
, Ezt nevezik a cs'endőr egyik legszebb erenyene,k: 
a lelkiismeretességnek. Távol áll tőlünk a sz�ndek, 
mindezeket azért elmondani, mintha hiányozn ek �
lőlünk. Csak éppen a csendőri értelmét akartuk .az UJ
esztendő aktualitásában egy kissé körülvilágítam, mert 
szilárd a meggyőződésünk, hogy a ha}adni- és t?kélete
sed ni vágyás szellemével párosult lelkllsmeret�s�eg nem
cs::rk testületünk jövöjének az egyetlen baZIsa, h�
nem hazánk jövendő sorsának is nélkülözhetetlen te-
nyezője. 

Ennek az új, friss és haladó munkár;ak a j,eg�é?en, 
testületi.1nk újabb n'lag3.sbatöréséne� blzt?S es orom
teljes reménysegével köszöntjük baJtársainkra a bol
dog- újesztendöt! 
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A közigazgatás rendezéséről szóló 
1929. évi XXX. törvénycikk, egyes 

rendelkezéseinek ismertetese. 
hta: dr. Valló József alezredes. 

\. közi o'uZO'u tás törvényes rrnc1?lk�'zésér:e� 
r 

, l'" '" l It k ' , l' ,','el ('CYY evtlzed ota kényes es Jonyo II e1C ese "'. . , l t minde.n komlányunk foglalkozott. A nehezs��e cek 
_ pénziigyi oko.kon. kívül - aut.on�m, tPsty�ete

_ 
tradicionális r]őJoo'alllak a modelll<;ll��ll)l m c1ek 
kel való ös�zt.'t>gy��trtése oko,zta; :-egul a�onba� 
mégis slkel'ult az osszes nehe�s.egek€t me.,?nyug 

tatólag áthidaIni s klizigaz
,
ga tasl s,zt>rvez.etun�et.1 

nVlJCYati nao'" nemzetek alta l rlert SZlnvonalra 
L b e-. J 

eillt>lni. 
"l t k Az új törvény az önkormá�yzati tesiu r .e T 

újjászervezéséről alábbiak szennt rrndelhZlk. 

1. §. A törvényhatósági bizottság. 

A tönrényható3ág egyetemét (l törvényható-
Sagl bizottság képviseli. 

2. §. A törvényhatósági bizottság tagjai: 

1. a legtöbb adófizetők közül választott tagok; 
2. az összes választók közi.il választott tagok; 
3. a) a szakszerűség képvi�ele �e ; 

b) a vallásfelekezetek kerpvlselet c ; 
c) azól'dekképviselet cÍmén tagok: 

4. az örökös tagok; 
,). a hiva talos állásuknál fogva tagok, 

Nem történt semmi. • •  

Irta: Beöthy Kálmán százados. 

A vas uti sinek itt .bevágásban 'pihentek ·s a beváJgás 
peremén fent eg,y csendőr áillűtt: Kovács József próba
csendőr. Az örsparancsnoka áJllította ide a sinek mellé. 
Egyedül. Jobbra, balra, kilométerenként mások, maga
sorsú ,emberek: csendő.rök. Ez kissé megnyu,gtató volt 
Kovács számára, mert egyébként most végzett e1őször 
ilyen 'szolgálatot. Elinduláskor sok mindent a lelkére kö
tött Szabó tiszthelyettes. Most tudta, ho.gJy végig a sínek 
mellett, mi,nt acél'lánc, ái1lanak a2 örsök emberei. Haragvó 
színű ég 'alatt, dombok tövén, öreg el'dők szélén ... 

Lába előtt lent, fehér kavicságyon a két ' acéLsín. 
Messziről indilló, messzemenő útja sorsoll:nak, bűnöknek 
és iboldogságoknak . '. Rajta egy-két óra mulva elro:bog 
a kmönvonat - idegen áHam legels,ő urával. Nem érde
kelte Kovács próbacsendőrt : miért megy és ho,va, mi dolga 
errefelé, csaJk <annyi foglalkoztatta, !ho.gy ő most eLőször 
végez egyedlül szolgálatot és, még horzzá nagyon fontosat, 
"hiszen azt mondta az örsparancsnoka, 'hogy ha ő akár-

-

I n d o k ok : 

A k·, l' o " ' zgatási re1011111 megoldása rógóta oz ",u , 
l "tt l t vajúdik. A tör'V'ény me�'al�ot�sa, € .o, a: . . :� ,a 

h l t l OCYY anüg' II kepvLs;előlhaz sze}esl,oru va-e yze , 1 '" , f l <.'11.. ' • t' " l t" og alapján alakult meg �S a e SUluaz III �.z-a�z OJ 
. I"OI'SZerű átalakuláson ment ker0sztu l, menye IS \. , . . , .. 

t't l' ' addiCY a törvényhatósagl ,blzottsag ossz e e e c Il leg 

minilicy az 1874: XXXIII. t.-c�-ben megszabott 

szűkkÖrű választójogi rendelk ezesek.en ?yugodo tt, 

felerész,ben pedig CL nyers vagyom kepvl�elc�en 

alapult. Megállapitha,tjuk, .. 
h

,
ogy �z �920. ev O�il 

meCYindult tervek érvenyesulese mmdlg a�o�on clZ 
d l �ntéteken tört meg, ame lyek a , kllleve�e�l '1.'end
HZel' hív'eit - az úgynevezett allamo,s�to�a t -
szembeállították a választási r ends.zel' ?lve�?el

,
-

az úgyneveze!t aut�nonü�tákkal. Az uJ, �orve�l 
olyan megoldasnl, tOl'eks�lk, �mely. egyesIt; m?ga� 

ban mindkét rendszer elonyeIt s lmncl a ket tabol 
híveit megnyugtathatja. 

Mindnyájan tudJuk, hogy � köz�gaz�'a!ás 
tennivalóina.k kö're a há'horú al�tt es, a hab?ru o.ta 
1 etemcsen kiszé1esedett. Orszagos erdekke valt 
tehát hoo'y a közicyazcyatás a nehézzéfordult ma-, '" 

� "', .' ' ll" ttt O' yal' sors eCYyre valtozo vliszonymva epes ar va, �zel'v"zeté t �.' fl'Í&sebben lüktető életre alkalmaflsá 
tegye, Ezen c'ÓI érdekében a közigazgatást egy
f,,]őJ a haladás követelhlénye,ivel, másfelől válto
zott közjogi, közéleti és közg

.
azdasá!S"i vjszony�ilJk� 

lj: ul kellett összhangba hoznI. A 'torvenyhatosagl 
bizottság tehát felada tának megfelelőoo válasz
tott tagok;ból, a szakiguzga tás ós a társadalmi é l'
dekosopol'tok képviselői,ből és azokból a törvény-

kinek azt paranosolja, !hogy egy l,épést se tehet ott az ö 
kilométerbben, akkor annak meg kelJ á:llnia, de viszont 
elengedhet, akit jónak lát. De felel' is érte ... Hát nem 
törődött mással. 

Büs.zke volt ugyan, h0gy mint próbacsendőr, már ön
álló és arra is, hagy csendőrökre bí.zq,ák az ilyen nagyon 
nehéz szolgállatot. Öreg bajtársak mesélik, hogy nagyon 
soks·zor voltak e szolgálatban és még sohse' történt semmi 
baj. Meg azt is mesélik, hogy egyszer a kiráTIy egy vasuti 
á!llomáSo,n a vonat jából Ikilhajolva, megbnáLtatta az, egyik 
csendőrt egy pohárka szilvórilUmmal, mert rettentő hide
gek voltak akkor, de a csendőr azt jelentette a királynak, 
hogy ő most szolgálatban van, hát 'nem iszik. ElTe a király 
kitünt.etést adott neki nyomban . .. I'gaza vólt a csendőr
nek, - gondo.lkOlZott. Kovács és fordal,t viss'zafelé: 

Nehéz volt menni, mer,t keskeII!Y volt az út és az ég 
sötét, nehéz, mert s.zemeit nem hasznáJIihatta s Ő, úgy 
érezte" sokkal biztosabb, ha minde.nne'k a szemébe tud 
-tekinteni ... Nehéz órák voltak ezek, mert titokzatos az 
erdő a háta megett, mert fed a domb előtte és n'eihéz, mert 
sohse lehet tudni .. " Mert nem nyugszanak az embe
rek ... Vannak, akiknek a zaj s a ohaj, a lárma s a zavar, 
a vér és a harc, a gyilok és a bűn a kenyerük! ... Nehéz ... 
Mennyivel 'könnyebb az örskörletük lhatvan kilométerében ügyelni! ... 

Itt olykor-olykor zúgás kél bent. a :bokrok kÖ2Ött, neszez a bokol� el-elkiáltja magát a kuvik . " s balra a kanyar felől kocsizörgés fesZiÍti meg dobhártyá:ját; vajjon a ,szomszbd Kiss őrmester lépi-e ott le az ő ezerötszá,z lépés'ét, avagy más valaki sietett át a töttésen, át az erdő feketeségébe ·s köZ/ben ... közben egy apró 'csomagot 10000va ledob a sinek közé!? .. . 



1939 j�ll<uár 1. CSENDÖRSÉGI LAPOK a 
h�tósáJgi tiszV'i,seI{5kből áll, akik n�l to�va fogla.lnak helyet a blzpttsagbán. ' 

!hivatali állásul,-
� 

tönnél)!yha tósági 

, 3. 
,

§. Tagok száma. 

.. .. 1). törvftnyhatósági bizottsági tagok száma a torv
,
enyihatos.;xg, lakos�inak számához igazodik a��e�t, .h?gy� v�,IDegyeben mintegy 750, tör'vényhatosagl Jogu varosiban i!ll:integy 500lakosra esik egy-egy tÖ,rvényhatósági bizottsági tag. 

In d o k o k: 
,A tagok száma az új törvény szerint jóvaI �ev�epb az eddiginéJ, mert a :régi népes önkOl'

máJnyzati testüle'tek - ammőknek a külföld ha-
8'01r1ó a1akulataiban párja nem volt - nehézkes
ségü,ooél fogva sem gyors, sem alapoB, sem szak
szerű működés bfejtésére nem voltak allialmasak. 
A bizottsági tagok ,számának megállapítása nem a 
tÖl'vényhatóságok f'eladata tö'bhé, hanem a törvény 
batWrozza meg, hogy minden egyes tötvény'ható
ságnak hány ibizottsálgi tagja lesz. 

A tagok kétötödrészét v,ármegyében a legtöbb 
adófizető állampolgárok sorából, kétötödTészét az 
öSB'zes választhatók közül válas,ztják, a fennmaradó 
egyötödrészt kitevő tagsági helyet pedig a szak
igazgatás s a különb0ző érclekcsoportok képviselői 
foglalják el. TÖ'rvényhatÓBági válrosokban az emlí
tett kategór:i:ák ,",gy-egy' harmadát alkotják a 
bizottságnak. . 

'A- 'Irideg dázott a hátán ól nágyo,t nyelt 'száraz torká
ban. A füle fájni kezdett a feszülts�gtől s a teny:ere 'a  
keztyű alatt. izZ/adt lett. ,Egé�zen fenüdül� tát, ami\wr a 
kanyar fe'lől egy 1á.11l;Pás' fénYe tűnt elő {l a fénykör,b�n 
egy hosszú, köpenyes alak megállott, ráütött a sínrE) s 
rn,ent to:váJbibo, A pályaőr vollt s Kovács örü,lt, hogy észre
vétlen'maradt az előtt. -' Akkor jó !helyen áJlok, - ,gOJl-
dolta l\ ezl bizakodJfusált ismét !Vis'sQia!hoz�a. 

. , ' 
Mégis, nem: sz.ílVesen hallotta, mikor elllldu�t Ujra, 

hogy a lába alatt levé) zörög s néha galy pattan. Jobbra 
,től.e az erd6 egy' fáján - va:gy aQi aljlban ? - ág ütődött, 
Zlörr.ent. ÁlIlat ugrott el ,láta neszétől, mert fel2iavarta voJna 
álmát? ... Siél kelt volna. ott talán? Szél ind1u}na"de ha
laodlrli a sürű miatt n .e m  tud,?I. , . Ott gyötrődik és verek

szilk.a galyak tömegével? ... Vagy mégis csak halad, m:�t 

most már odébbrő)' lhaJlja? ... Állat-e, vagy ember, bUJt 
. 

L ?  volna ott? , ,. esre .... 
Ez apró Zlajük ro�szak, kegyetlenek, nem lehet meg

fogni, nem l\lhet tisztázni eredetüket! . ,. ' 

Most hirteqen elől ij édt, I).osszú vijjogás hasított ?,ele a 

" dbe s az apró illesrek százai nY9mball ,megs:mnt�k. cson, . 1"1 "l h K acs G�ől'jtes hátoJ' \lang 1V00lt ez or;ma:n e O;�'O s ogy ov 

arra ,ka�ta fej@t, a flik tetején világ�sság gyÍtlt és:n�zgott, 

mintha nagy, fehér 'lepedőt húzott voiIna 
,
awkon veglg ��

lami IMha,tatJan kéz. A reflektora ��I:ammek., N
agy, eros: 

fényes és. titokzatos szem, amely �lott nem m�rad se�ml 
, .étJ a sínek meJIJett .,. A vonat lenne .. . , . N mcs 
eszrev en .. tk" "t' , k haran 
zörej kerékcsikor.gfus, nem harlJik 'az U· ozo any�o, -

á , d h g a mozdony .. Ilyen illesZJtelen lenne a 
goz S(i, nem o o ' "  " é  fé' 
künönvona<t? ... 'Semmi más, 

"
csak eros bugas s .a ny � 

, t t'é ·aJ· d eg,yszerre a szemében, hogO' SZInte bele 
fwk e ej n, ro: fák . .. 'é b b krok I� A 'nek ezüstfehérek s a ,cov en a Q 
vwku 'C , • , SJ 

A bizQttság tagjainak túlnyomó ré�sze esze
rint választás utján Jut megbizatásho'Z. �zzeJ sike
rült kielégíteni azokat a jogos követeléseik,et, ' ame
lyek az allam,po1gárok'akaratának ;közfestületek 
alakítfusában valő érvéJ;l.yesülése szem: ont jából 
támaBzthatók. Ezzel a tÖ1fVény s Zámott� ő enged
ményt tett a demokrat.ikUs, irányzatna is, nem 
tévesztette azonban szem ' elől,' hogy a tör (,Émyha tó
sági választás minden korlátozás nélküli végrc
h8;Jtása a, törv�nY'hatósági, 1?izot�sá9o]4 szegemi 
s.zmvonalat 'veszélyeztethetI):e es szelsósegres l!l"any
zatok }ábrakaJp'ásá� is megkönnyíthetI):é. Végül 'kü
lönös gondot fordított a törv,ény arra iH, . !hogy ,a 
törvénYhatósági lbiz0ttság ban' a kü}önböz�í hi va tM
hoz tartozók kategóriái megfelelő arány.tan ké.p-
vioolethez jussanak. . 

Ennek megfelelően a törvenyhatósá i bi30tt
ság vMasztott tagjainak kÖrre két csopor ra' oszlik: 

a) vármegyékben a .tagoknak két" ödrészét, 
városokban egyJharmadrészét a legtöbb dófizetők 
fogják választani saját maguk közül, m 'rt a mél
tányos'ság megköveteli, hogy a törrvén'�hatósági 
bizottságban s,zób.oz juss'anak azok, akík z önkor
mányzati életműködésből eredő anyagi ;erheknek 
túlnyomó Tés:uét viselik ·s akik ezelőtt !választás 
nélkül felffi'oozét alkották a tÖlI'vényha �sági bi
zottságna1\:. Ilyen módon a nagy adók fiz€tése 
ezentúl egymagában nem lesz jogcím törvény
hatósáigi bizottsági tag.ságra, hanem cs lpán vá
lasztÓJogot és válasz'tJhatóságot biztosít, úgyb.·ogy 
a legtöbb adófizetők közül Í";; azok jutJi tnak oe, 
akiket ide megválasztJanak. 

,s.zinte ,J·a,ngban áJl.lan!\ik, 
' 
.. Zúg a szirén, megre Lg gyöngén 

a föld s a tj,tdkzatos; gép elsuhan Kovács eJő aki utána 
semmit §e látott, me,rt ·a, pup.i,I,láin zöld és veres Y:aríkák jál" 
tak őrült táncOlt. ,Ezt kergette S ezeket dörzsöl ge e, hát nem 
vette észre, ho.gy e megzavartságában egy e nber ál'Jott 
előtte. örsparancsnoka hangjárl\ megtorpant s mert csak 
han.got hliMott még; 'amiJle'k 'eredetét . 

felzaklatQt agya még 
nem tudta, - ".Mlj !"-t ordított s a hóna a-iatt reszketett a 
fegyver . . . 

' 

- Szél> j'ószág ,ez a sÍ!l1au tó ! 
Vi'5za!hullott minden fel�attarnt idege s j elentkezett. 
. , . lVI uj �ak a perce� gyOÍ!�an s Y�!ah�1 m� !köz.eledett 

a vonat, De addIg Kova'Cs ;probacst1lldor Jarta ll ,ecsuletesen 
a maga útjá.t és a nagy 'zajok megsz>űnt&vei újJ'a megmto
gattáJk szoms·zédai. A szárn�suhanás, gally hul s, kéreg-
pattamás, mó�'& ugr.áJsa és mwdár pittyen.tése, meg a nesz 

és ZlWj, :amiilme:k nincS! neve csak varázsa :s' vaLami bénító 
erej,e 'amnál, aki emberé�etet őriz egyedül '., sötétben. 
Egy1h,elyben áUarni és hwhlan<L ezeket, aztán meg'irnduLni és 
ismét megáJlini. öh sohse tudni: i,gazak-e eze a zajok. 

avagy utánzottak? . . . 
A ne'gyszázardik lépés·nél. agy ki,s doml:Jocska vo.lt. 

Ahog�' odaé,l·t, egy aJáik l:\g,rott a tetejéről el'éje. ;mllátta, 
_ 'a sötét mindem.t tallj;a1r,t.,. nem látta K l'Vacs'"cs�k 
érezte. A zajból. tUrdita,; At ugró egyszerre ilobbrunt a foldon 
s' Ková'Csnak ar lábai meggyökeresedteik. Vi]]' em gyo.r
sabb, ahoig>y IrrH,!,ga elé cSaJpta ,a Ifagyverét s a rissz;tlSzorí
hott, w folyto:l1os figyeJés miatt csa!k réslZbe ellélegzer,t 
I'evegő sürí,tve', harrso.gva t0rt ki ar száJán,: 

- ,Á,Llj, ki vagy! ? 
Az erdő melldöbbent, a földön minden der ed! lett II 
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b) a tagok másik kétötödrés21ét, illet;,e v�r�
sokban egyharmadl'é;Jzét a,z ö:�s�� ,választok )toznl 
válM'ztj1t az egész va lasztó kozonseg. 

4. §. SZll.kSZ�l'űség képviselete eimén tag'jai ll. tö"-
, . 

véllyhatósági bizottságnak: , ' 

A várrnegyébe�l: 1. a ro :kir., áll!:llm:endŐf;j�g 
kerületi főkapitánya; 2. nm. klr.penzllgYlgazgat.ű; 
3. az áUamépít.észeti hi'Vatal fönöke: 4. ,a, ro. kly. 
gctzdasági feJl\gyelő�égll'ek a törvényhatosag" t!?T�J'
letén működő vezetőj'e; 5. a vármegy\'3 teryJeten 
levő állami főiskola igazgatója (ahol f.OlSkoJIl 
nincs : a tankerületi főigázgató); 6. a m. ku. tan
f l'hi "'yelö' 7. a törvényhatósági ro. kiT. álla tor <"01:; ; 
8. :'� Or,s�ágos Társadalombiztosító Intézet kerü.
leti pénztádnak ügyvez@tője;,' 9. a vál:roegyei 
számve:vőség főnöke: 10 a m. kir. erdőigazgatpsag
nak a vármegye területén működő v,ezetője; ll. 
ahol vWl'1llegyei tanító egyes'ület működik, ennek, az egyesületnek a.z elnöke. . . 

A valláscfelekezetek képviseletéről alábbiak 
szeFint rendelk€zik a törvény: a valláBfelekezetek 
képviselőinek száma hiveik számal'ányához igazo
dik. Azok a vallásf.elekezetek.amelyeknek hívt�1 a 
törvényhatósáJg lakosságának arány�ag csekély 
töredékét képezik, nem jutna,k képviselethez, 
A vallwsfelekezeteket a legnépesebb egyházközsé
geik (hitközségéik) élén álló lelkészek k>épviselik 
tekintet nélkü� arra, hogy a törvényhatóság teTÍ.i
Jetén választók vagy 'Váhszthatók-e� 

J!Jrc1ekképvisele� cím�n ta;,gJ. aI a t6r.yé.n�ha�,?� 
sáo'i bi;>;ottságnak: 1. az ugyvedl; �. a kozJegyz�)l, 
:3 "'a mérnök�; 4. ,az or:vosi 'kamaraknal� (a� u to�
hiaJz megallaknl�sá�g az or�z�gps"

orr:vos; :sz?vets�� 
f"l" . al' ) ' r; a v"rmegyel Illetoleg. va10S1 mezo-1,0 )..JaJ.n ).. � , lj. ,'ti' . ' " d  ,., . 

' .., 
oa,zc1a'l;)ági bizottsagnak: 6. a mez�ga�' asag� :8 
fpnrkamaráknak .  kjküldÖ!tei: 7.,,� torvenyhat?sa� 
trriiletén lakó vlieze,);: k,epVlselo�: 8: a� Or,szag�s 
'Pál'.1jadal(')mbiztosító Intezet keruletl venztan, v�
lasztmányának a bjztOS1 táSlra k�.tcle�ettek, soya?,ol 
kijelölt kiküldötteti ; ezelmn "kí:;,uJ ,"..arme�y.el t?;:� 
\'énynatóságokban, 9. a kozsegl es ,korjegyzOl 
(,o'yes:iilct kikülc1ött.e'Í. o. 

Tn d o k ok: 
A tör'V'ÓJlyhatósági bizottság csak abban az 

'uietben lehet' ihű kifejezője az össilakosság köz
hangulatának és csak ak]';:or fejthet ki az ösz
szes érdekkárök mélt�yos tÖTekvéseivel öss22hang
pan álló működési, ha az önkormányzatban a 
killön:böző tár,,,adalmi réteg.ek, h ivatások és foglal
kozások arányos,an �épviselve vapnak. Ezen céH 
;-;zolgába a törvény azon rende�keZ'és'e, hogy a tör
vényhatósáJgi bizottsági választott, tagok fel ert>
szét a legtöbb adót fizetők Jmaguk közül, másik 
felrCr�szét pedig az összeil választók"az összes vá

,laszth�tók soraiból választják. De még ennél is 
éles,eblíen kidömlboritja az élJ:'qekképvlselet gonc1o
latát, a törvéuy azon rwdelkezése, ,amely a tör-

,vényhatósági bizottságban a taglétszám egyqtöd
rész.e e.rejéig íhelyet biztosít a tközigazgatási ágak, 
közintézmények, valamint (!)lyán t'estiiletek képvi- , 

Vi,gyázzon becsületesen! - s azzal már halku;t is távozó 
lépte. 
. Mi,nt a fejenver1;, álJ.t ott Kovács .próbacs'endőr. Bo-' 

osán.a.tot 'kért gOilldolatban örspasranClino:kától és szégyellte, 
I hogy aJZ eliíitbb meggyasnus,ította. Ráébredt .nem a bizalrnat-
I lanságEa, de a nagy-na'gy bizalom.ra, meJlyel örspara.lliCs

noka e helyre á,J,J.ította. próbaesendőr létére is. Öh, de pi
roslott az arca - é,ezte -, a ,szégyentől és las-san visza- ' 
tért a bü's0'lcesége. Nint:s tküle.nbség közte s az öreg törzs" . " urak közöt� l1ÍitLCS rendiokozat és sz<;>l.gálati esztendők, csak - éskü van. E,gyforma mindenki itt, mint az esküj,ük ... 

A vágÍlllly.okon végig,szaladt mé,gegyszer as sinautó aztán eg,y ihajtány i,parkodottt, sietve. A háta mögött fel� 
ker�kede�t Szél. uni és csupa f1�ög€S kelt nyomlÍ;sa alatt. A faJk cSlkorogtak, csaspdostak a galya.k, erősödött a zaj az apró n eszek eLveslZteJk. FenJt mor,g'o.tt az ég valahol 
n;essz�. Egy 

,
pályaőr sietett még el újra a töltés,en. A Ian:nJYáJ'a fénYeiben úgy .röpdösött a széltől vert köpenye, mlllt nagy, odoozegezett masdár . . . ' 

< .. . . Az udva,ri vona!, mint egy látomás vágott el előtte. Folott� hossza'san uszott egy szikra"tenger vfu'öserr s az a,blakal ragyogtak a fénytő\. Megrernegett a rld h Ko ' 'b d" , o s a ogy v�cs pro a�sen 'Or utana nézett, a las'san táv'olocl'Ó fén,y-�eZ!oben ott aJlIott m.�\]ette, a szá�'ny,parancsnoka. M�hőkolt és nyelt ugyan, de a hangja a bátor és becsu"letes e _ beré vo'lt: m 
-: Százados ÚF, alázatosan J' elentem, emmi k'T .. " nem tö.J'tént u onos .. , . 

'" 
. , . Csa,k ő avattatott fel csend", é' orr '" 
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Tes�őrök karácsonY(Jj a királyi palotában. Karácsoj}yfágyutltásnál KwnuJ,nyzó Or őfőméltósága is megjelent a karácsonyi , ajándé�okat p,edig maga a Főméltóságú A.�$",ony nYJljtotta át II testőröknek. 
• 

selői számára, amelyek alkalmasak arra, hogy az 
őket is érdeklő közii.gyekhez kúlönleges ismeretl":ik 
és gyakorlati tapasztalataik é�'vényesHé ével '(.1'
demlegesen ihozzászóljana.k. 

5. §. Örökös ta;ok: 

A törvényhatósági bizottság közgyűlése, il ki
jelölő bizottság előterjesztésére, ,a közélet terén 
érdemeket szerzett férfiak közül, elsősorban a tör
vényhatóság 'lakosainak sorából örökös tagokat 
választ. 

'.A:z örökös tagok száma nem lénet több a 2. §. 
.l. bekezdése 1-3 pontja alá tartozó tagok együt
fes létszámának 5 százal€kánál . 

Indokok: 

" ' 

meket sze1'zett személyek közül kell cl tö�'vénv, 
hatóságnak meghívni . 

. . 

Az örökös tag-ság révén a törvényhatósági bi-
o zottság olyan kiváló egyéniségeket is megnyerhet 

tagok'lll, &kiknek értékes közreműködését más ma
, don megnyeTui nem lehetn'e. ' 

, 
6. *. A törvényhatósági bizottságnak hivatali állá

suknál fllgva tagjai: 

. A vármegyében az ahspán, a főjegyző, a má
sddfőjegyző, .a ti.szti. főügyész, az árva!l�éki elnö1í. 
a ti$zt� főorvos, a járásr� főszolgabíl'á)r, az árva
széki ülnökök, az a liigyészp,k és G1 1)1egyei Vál'OSOK' 
polgáAqnesterei . 

Tndo k o k: i 
A törvényhatóság főbb tisztviselői a lfégi tör

vény Bzerint is tagjai az Ö�Bzkormányzati testület
nek, QJ�et tehátraz érdekk�pviseletek szerint alko
tott tö�'vényhatósági hizotts,ágba is elSŐsorban fel 
kellett venni. 

7. �. Törvényhatúsági választójog és választ-, 
hatósag. 

, 

Ujítás, lesz a törvénYhatósági bi�o�tsá!5ban .�z, 
örökös tagok intézménye. Ez a csoport fogJa a tOl:
vényhatósági bizottságban az állandóságot képvI
selni. A törvényhatqsági bi.zo

.�
tság bevál�sztott 

tagjai ugJ;anis csa� �o�szabb ld,? al,att sZ���lk meg 
az eredrnenyes mukodeshez szukseges. ta�ekozott
ságot. A:z ebből ei'edhető, fenn'akadá��k,at az rlet
fogytig rrieO'bizott örökös tá,gok :Eog:)ak mfJgs,zun
tetni. Ezek fogják bizto,;;ítani a j�gfblyt.?n.?ss�got. 
Az örökös tagokat a közélet teJ;en kulonos erde- . <iZ 

,rl'ör,:ény���ó�ál;l'i_ �á�aijz�ótoga v,an annak., �.ki 
Qrszaggylilesl kep,vl!selovalasztoknllk, II tOl:-
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yényhatósági választás w€ire érvé'nyes nevJegyze
kébe a törvényhatóság tel'iiletén fel van vév,e és 
legalább 6 év óta lakik a törvénY'hatóság területén 
Wlgy van ott lakása. 

A törvényIhatósági !bizottság tagjává csak azt 
11 férfit lehet megválasztani, akinek cl, választás 
időpontjában az 1. bekezdés értellll1ében választó
joga vall, ha 30. é letévét betöltötte, 'bárhol, bár
milyen állami egyenes adót vagy a törvényhatóság 
területén községi adót fizet és törvényha tó
sági jogú váTosban : ha írni, olvasni �s tud. Tör
vényhatósági jogú városban (!Ileg lehet vála ztaóJ1i 
azt a, nőt is" aki a középiskolát ,elvégezte vagy aki
nek 'ezzel egyenlő értékíí iskolai képzettsége van. 

l n d o k o k : 
. Az aktív és pa.soszív törvényhatósági választó
Jogl.1ak az országgyíílési szavazati jogra való bazi
rozasa ezen fontos kérdés egé&Zséges meO'oldását 
é egy ,zeríísí tés@t j'elen ti. 

" 

13. §. A választások �ol'reDlJje. A megbízás idő
tartama. pótiagok. 

. A }es-több adófizető és az érdekképviseleti 
blzottSaJgl tagok megbízatása öt évre ,szól. 

, . Az összes választók közül 'választandó bizott
sagl ta.s-o�at öt�ve��ént }íz é�e választják akként, 
hp� ot \�l\nenkent es valasztokertiletenként kilép 
a' v�lasztott tagoknak az a felerésze arhelyiknek 
t�z eve� lll1egbízatása lejárt. Az első Öt év letelté
vflI a kIlé.r,ő bizo�t.sági tagokat az igazoló választ
m,any keriiletenkint sorsihuzással jelöli ki. 

. Minden válaJsztásnál póttagokat is kell válasz
talll. 

A póttag�ok száma félannyi, mint az összes 
rendes tagoke. 
. .  , Valam�nnyi póttag megbízatásának a hatálya 
ot ev leteltevel véget ér. 

. 

A megüresedett rendes' tagsági helyekre a sor-
rendben első póttag lép. 

. 

I n d o k o k : 
, Ezen �endszer biztosrí t ja az örökös tagság 

melle,U l e�obibB:n a jogfolytonosS'ágot, mert a bi
zott;s,aJg feIéi :llllndenkor az öt élven túli tagok 
fogJak alkotm. 

22. §. A törvényhatósági bizottság közgyűlésének 
hatásköre. 

A törvény�atósági bizottság közgyíílése : ' 
.. 1. gyakorolJa a politikai és a fegyelmi 

. 
o 

kort stb. j 5 Jog-

tekel: 
alkotja a törvény�atós,ági sza bályrendele-

, , 

, , 3. fe�ügyeletet gyako.rol a közigazO' t'  .. k ' manyzati szerve lll' ek "k"d' f 
5a as on Ol -

mu o ese elett ·  
4. beiktat ja a fŐ1spánt és tőle az  e�k "t  l ' . 

, 5. ihatáJroz az .. 
f' " h " � . nVeSZl j 

l "k f l l '" , ,?sszes or veny atosagI hsztvise-
d�séb:n

e �:b�g aloh felmenté �, nyugdíjazása kér-

.. �. irffi,nyíija saját !!'azdasáo-i t ' ugyeIt stJb. j � b '  ermeszetíí 

7. határoz a vagyonszerzés, elidegenítés vagy 
megteIuelés kérdésében stb. j 

8. határoz a törvényhatóság vagyona, j öve
delanének :hováfordítása kérrdésében, g ondoskodik 
saját szükségJreteinek fede,zéséről stb. j 

9. megállapítja a tÖl'\7iényhatósági ],.özgyűlés 
és a ikisgyíílés ügyrendjrét, ü l éseinek számát és 
időközeit j 

10. határoz a közsrégi k épviselőtestületek Iel
oszlatásának tárgyáJban teendő előteTj'esztés kér
désében. 

A törvényhatósáJg itt fel nem SOTOlt egyéb 
ügyeiben ,a törViény hatálylba 1épésétől kezdve a 
törvényhatósági ikisgyűJ.és j ár el. 

I n d o k o k : 
, . E� a, § . a tö:rvényhatósági bizottság hatáskörét 
u'Ja korul allllak az elvnek szemelőtt tartásával 
hog! a törvényhatós,ági 'bizottság intézkedjék é� 
h.;tarozz.?� m!-ll�en, �lyan kérdésben, amely a tör
v�n!h.atosag u'a�yIto akaratának kifejezését meO'
kIvanJa, .mert hlszen ,a �ör':,�:ny�atóság egyetemé . 
nek, l�g�llv.atott8;bb kepvIseloJe 'eppen a törvény, 
h?-tOS8l�1 blz�ottsagJ J?ely mi'nt ilyen a törvényibató
sag o eg,�s� kozo:?-seg�nek eg.Yf3ége,s' flk:;ratát leg
meggyozabb �r,?V'el JuttathatJa kIfeJezesre. 

A g�zdasagl k,érdések k özül azonban nem foo'
nak ,a tDl�vénylh�tósági Ibizottság hatáskörébe ta�
t��n: a kIs�b�b .Jelentős.é� kérdés'ek. Ha tehát a 
tOlve��I:atos,agl , ,b�zottsag , valamely in téZlJ1lény, 
pl. �oIhaz !etes�teset ,elllatarozta, kij elölte annák 
helyet, mega�lapl!otta a ,k�lt&égeit, a kivitel részlet
fela�ataIt n;t8lI' b�tI'an ,�ablZJhaj a egy k eveseblbtag� 
t�stii}etre, espedig a kIsgyíílé$re, amely szintén 11 

k
t?rvenyhat��ág ,bizalmának íetéteményese. Ez a 

!Sebb t,�stulet , az , ellentétes részletvélemén ek 
SI zaksz�ru lIllegvItatasrára alkalmasabb lesz. 'E�el  
ett modot kel l  adni a rra is hogy ha a k ' , "l ' 

ben nagy h d . " k '  ' b . ISgyU es-
o " ,  . or '�reJu erdés'ek válnak vitássá 'a kis-

gy��es ,meghatarozott számú tag'J'a i  ezek eJ d o!' t '  't 
" torvenY'h t' 

, 
' b' , n ese 

c , a, ooogl lzottsag elé vihes&ék Ekként az , a��onomla a legszélesebb körben él�én 
. . 

anelkul, hogy a oJ>: taQ1ból áll ó teh ' t ih '  k
yes'lbl

l
b' 

törV'ényh t '  , . 
b ' 5 , , a ne! ez ese  .. , . a, OSllfo'l l�ot�ság kisebb j eJentCíséO'ű ugyekkel es reszlE''Íkerdesekkel terheltetnék. 

o 

29. §. ÉrdekeltSég. 
S enki sem v'81het részt a t ' ,O' l '  b ' határozathozatalba-n ha l 

a1.oya !fS an es a 

l ' c o yan ugyrol ' ame yben ,közvetlen vagy hozzátartozói ' t
V.8;Jl k

S�o, 
vetV'e mmt ma " 'l ' u Jan oz
kelve' van. 

gansze-me y IS anyagilag érde-

I n d o k o k : 
Ezen §. a bizottsági t k ' tosítj·a s elej'ét veszi 

ago parta tlanságát biz-
tetlenségi támadá okn;1.

hosszadaJmas összeférh e-

31. §. 
A közgyííJ és nyilváno b tanácskozás,i'a rendelt 

" -" bazon a n. helyiségének 
t l 1 esze en a ko " l '  a ma a a tt os'ak R t'" ljgyu es tar-
t�gjai és �zok tartó�koa.h�r��yhaf�s.ági bizot�ság 
ta Jos  tenmvalójuk van.  IAzt 

a k ·a nknek ��t h�va
tartama alatt jogosulatlanul t .. 

l
t , °k

tt � kozgyillp3 
aI oz oelIk, a z  elnök 
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, a ezsa an os ormester (x) nyerte, a mult szá-
A Csendörségi La1Jok lca?'ácsonyfáJ'a a sze g ed" nyo'll,oz6 aloszta' ly, na· l. Z l 'k lJ '  " 

munkban ismertetett legjobb nyomozási pályázatával. 

tá vozásra hívja fel,  szükség esetén , karhatalom
Illal távolíiJhatj a el. 

Az elnök a közgyűlés helyiségében a hallgató
ság l'é,szére elkül öní tett helyet jelöl ki, 

Ha a hallgatóság vagy ennek egy vag� több 
tagja a tanácskozás csendj ét vagy rendjét figyel
meztetés után is zavarja, az elnök a rendzavaró
kat, .szük,ség esetében az'  egész hallgatóságot távo
zásm hívja fel és a z  ell enszegülőket karha talorh
m�l.l távolítja eJ . 

I n d o k o k : 
Ezen rendelkezés a közgyülés nyilvánosságá

VHI a demokratikus követel ményeknek tesz el eget, 
másrészt az 'ehlök fegyelmi ha tásJröre révén az 
i.llés zava'l'talanságát is bi ztosítja , 

34. §. A kisgyíílés szervezete. 

A kisgy ű l és k'l.gjai : 
a) , vármegyében : az al ispán, a főj egy�ő, az 

;'í I'va,széki 'elnök, 'a tiszti főügyész, aka dályozta
j á s a  esetében h el yettese, a ti zti  főorvos, továbbá 
a tö:rV'ényhatoságl bizottsá� közgyii1é�e á l tal tagjai 
közül öt évre válHIsztott tIzpnhat, hus>-l vagy uu
Rzonnégy tag, a,ki k?ek �>-I.ámát a tÖl:vényhatóság 
szabályrendelettel allapÜJ3 meg akk.ent, p.ogy ez 

a "zám a törvényhatósági bizottsáO' összes tagjai 
számának 10 százalékát nem haladj� túl ; 

b) törvényhatósági j ogú városban : a'  polgár
m,est:e;', a .hely�ttes polg�r'illester, a főjegyző, az a 
ket varOSl tanacsnok, akIket a törvényhatóg.áci bi
zottsá.g köZ/gyűlése a kisgyűlés tagjává meO'vfla z
tott, a tiszti ifőgyooz, akadályozta tá,sa esetlben he
l�e�tese, a t�szti .főorvos, t?vábbá a törvényhutó
sag� blzottsag tIzenha t, husz vagy huszonnégy 
tagJa, akiknek s,zámát a törvényhatóság szabály
rendelettel állapítja iIDeg akként, Ihogy ez a szánl 
a törvénylhatósági bizottság összes tagjai számának 
15 százaléJrát nem Iha ladhatja me-g. Az utóbb emlí
tet tagoknak háromnegyedrészét cl, törvényhatósági 
hizottság közgyűlése tagjai sorából öt éVTe 'l'á
lasztj{1., egynegyedrészét pedig a főispán cl, tOl'
vény�atósá,gi ibizo ttság t�1gjai közi.il öt évre ki
nevezt. 

A rendes taJgok számáNal egyenlő ,számÍ! pót
tagot is kell választani, ill etől eg kin evezni. 

A közgyűlés ha tál'oza tképes,ségéhez VárIDeg�ré
ben legalább öt, vá'roshan legaláh hét nE'1ll tiszt·  
visrlő tag jelenléte szi.ik"éges. 

I n d o k o k :  
A régi törvéonylha tósági bizottságot <1 nagy t ng

l étszám nehézkessé tette, bár kétségtelen, hogy a 
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törvényha tósági, biz?tts�g irá��yí!? �karatána� �fl 
mindenoldal II velelInenyertek don to s�llY8:� yal0 h· 
alakulásához sziikséges, 'hogy a ko�gyulesbet:. �l 
tÖTVényhatóság társadalmának ellen,tetes felfogas,u 
rétegei i,s képviselt0ssenek, mely cel a tagok sza
mának tulságos apasztása mellett nem l enne el-
érhető. " , . " " .; .. " . 1848 előtt varmegyelllk kozgyuleset . a �al-
lllcgyc valalloonyi lakosa al�ot�a ;, sza�. �ll'. v�r0

,� 
sainkat. pedig a 40-100 �agbol al l<! "kulso ta�a9s 
képviselte, amely iUtópblak .. t .:�,gJaI�ak n::gblz��1� 
életfogytiglan tartott es a kulso tanaCf� saJat magat 
egészítette ki. . 

Úgy a vármegyei köz.gyűlés, mint a szab. ku. 
városi" "külső tanács" ip.kább csak irányitó . és a 

választásokat intéző te tület volt. A tulaJdon
képeni közigazga toot vármegyék ben a "kisgyülés" , 
szab. kin'. városokban 'pedig a " belső tanácR" vé-
gezt.e. . . 

A vármegyei kisgyűlésen l'endszennt az alul-
pá'n elnökölt. -és azon egy sZ0lgabírónak, ero: es
küdtnek, a tiszti ügyésznek és egy j egyzőnek J el en 
kellett lenni>e, a vármegye nemesi re'l;lcljéhez tarto
zók közül pedig jelen lehetett az, aki akart. 

A szab. kir. városok "belső t anácsa" a polgá r
mestet'ből, a főlbíróból, a városkapitányból, a j egy
zőkből és tanácsnokokból állott, akik közül a ta
nácsnokok választása él etfogytiglan tartott. Ez a 
szervezet kétségkívül abból a tapasztalatból fejlő
dött ki, hogy a közgyűlés- összehívása és az össze
gyülekezés a tagokra ·sok időveszteséggel és költ
séggel járt. hogy továbbá az egyes konkrét ügyek
b (m a határozat kialakulása nagy taglS z álnú köz· 
gyűlésen nem történik azzal a megnyugtató tál" 
gyilagossággal, amelyet csak az 'ügyeknek alapo.; 
m,egfontolása és .g.zakszerű e.Jbirálása biztosíthat. 
Eíi:enfehll tény az is, hogy a nagy tömegek felelős
ségérzése is nagyon ingat.:'1,g, felelősségre vonás ct 
pe-dig szinte lehetetlen. Ezen hátrányok elkerri.i ·  
lése végett a jel en törvény olyan kis taglétszámú 
ügyintéz&szerv€lt k ívánt létesítooi , a melyben ;1  
szakképzett tisztviselők elj árását a törvényható
ság k özhivatalt  nem viselő képviselőinek a közre
működés� egészíti ki, azért, hogy az ügyvitel szak 
szerűsége m ellett a törvényhatóság közönsé/l:ének 
felfogása és ellenőrző működése is érvényesüljön. 

A hajdani kisgyűlésben rendszerint, a városi. 
"belS'ő tanács"-barr pedig kivétel nélkúl csak él 
ti,sztvis,elők vettek részt, mert a vármegyei n>emp,g
seg megengedett, de meg nem követel t részvételét 
bát.ran te�int]:ietjii.k a részvétel teljes h iányának. 
A ]elen torveny ezzel szemben a nem hivatalban 
álló elemek feltétlen részvét.elét is megköveteli. 
amikor a határozatképesséO'hcz legill ább öt nem 
tisztviselő tag j el enlétét h·ja elő. 

(Foly tat juk.) 

Az 1 770-72. évi angol-francia hÓJbo1'úban a párisiak 
minden ütközet alkalmából, tekintet nélkül, hogy abban 
elpáholták-e a franciákat vagy sem, kivi!ágí,tást és tűzi
játékot rendeztek. A villo11 gr6f talál6an 'jegyezte meg 
erre : "A mi nép'ÜJnk olyan, mint a tűzkő : minél jobban 
ütik, annál nagYob h tüzet ad." 

., 

Egy csendőrlaktanva védelme. 
trta: dr. vitéz Damasy Farkas őrnagy. 

A "Csendő1'Ségi Lapok" -ban több íZ1ben jelentek meg 

kiis.ebb kal1ha.talmi feI1a:d.atak és awk me:go1dás·ai .  
A z  ilyen lkal'hatalmi· fel,ad,atak a z  öri�parancsnok hely

e;etét kön-nyítik, mert ha a különr!él.e hel1yzetekr,e ki.dolgo

zott fe1,tevésekb-en magát begyakorolja, az adott esetben 
helyesen fog illl,téz!<'edni. 

Az alálbbiakban i.s egy i·l.yen f€ll1j!datot szándékozom 
röviden megbes2lélni. 

Gyako1'Lat tá1'gya: Csendörl,aktanyának védelemre való 
berende:res'e. 

Feltevés : Rendzawaró elemek a községJben elégüJet
l.en8€get szítottak. :a. lakosságot felizgatták 8 kb. 3-400 
fő a swlőkJböI\ aho� I&"yűlésezt.ek. a köZ/ség felé jndult e'l 
azOlll cél!zattal, hogy aJ cseJlIdIőröket lesz'ereLik SI azután az 
aJdJólhivatalt és a postát kiIfo.sztják. ÚtkŐoZben az egyik 
majort felg.yl1ljtották s a köz&égi· :bírót, aki, lecsliHapítá
,&ukra közéj ük men.t, bántalmazták. Leg;töbibnlél fej SZle, , 
kasza, csákány �an. kb. 60-70 Ifő azonban ,l.öfegyverrel, 
pi1sztoUyal ' i s  rendelkezik 

Az örs ,l.étszál!ll.llj 9 fő, ,ebből' � !fő r,endes srzolgálat'ban 
van, opihenőjét most tartj a a köz,ségtőL 3 �m-re levő 
maj orban, Au. örsá.IDO'lIlit:s tisrzti. székhely, számy- és sza
kas7lparanosnok távol- vannak. Idő' január ihónalP 9 órakor. 
A kÖZ!léglben távirda, telefon van. 

Őrsp'aramcsnok 'gondolatmenet e :  Dacára a fegyveres 
el:IemSlZegül.ők ar ánylaus nagy léts-zámának, ha erélyesen 
fel,lép, ",agy őket megl€lPiheti. ha nem is, tudja teljesen Ie- ' 
szerelni, de időt n:yer Legalább j" addi'g., amíg az érte>
sített szoms2Jéd örsök segítsége megérkezik. 

A tál!ll.adást a laktanyába'I1 bevárni elihilbázott lenne, 
mert ezzel a parruncsnok min,den ke2ldoeményezést kiadl!la 
a kezéből s' tel1j.esen a támadók mO!Zidulata:i irányítanák és 
befolyáJSolnák a teendőit. 

. 
A f�l,telVés sZterint a fegyveres e'llenslZegü�'ők az adó

hliVatalt es a postát i,s ki akarják fos.ztani. Ezt tehát meg 
kel,] akadályozni .  

, 
A csendŐr

, 
�ötelessége a lakOiSság teSlti é& va·gyoni 

epségének TI?egov.a,sa ; ha a csendőrök a laktanyát eltorla
szo!<\'a ott vlsszama.rwdnak, az egJész 'község ki van téve a 
fegyveres eJ.].enszegülők 'Zavarta,l,an támadásának. 

Elejükbe kell tehát menni a támadóknak, őket útköz
ben meg ke],] támadni, sZlétSlZómi, h a  pedi'g ez a' túlerővel sz�bem, n:em lenne J,ehetsé.e:es, l'as,sú vi,sszavonu1ással feltal�oz�atnu, hogy ezálta'l idlőt nyerjünk a s'zomSlZéd örsök segJt'segének beel"keztéig. 

. 
A l,akt�n�áb

,
an l;vő 7 fő esetleg kevés lehet arra, hogy [,ly nagyszaIllIU eSi lofegyverrell i& elllátott e1lenlsze�ü]'ővel 

f
sz�

tl.
�en. hu�q,mosabb időn kerllsztül siker.es ellenánást eJ "",ssen ld. 
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A, k;ü l�z(}1g�latb'jill levő 2; fő' bel:�n�ellésével az öpk ' erosItést �ap:h�t. pl. s�nl;széd

.
os öl;sök é1-tes,íté'se �,zi.i'kségeG: :hQgIy ,aizok 

,
I!.� O �SI .�eg�lyer Jö!hess�hell:. A 1�öz$ég,ben rak6 f , meghlljhaw e'g'yenek is- !lz , �rs rendcT�ezés�re áH'lfannalr. . EV d f " , ' ' , - ogon os wd(J,{3o!c :  F·entieketJ megi!ontollva:, a2l i;ir�- ' pa.r�ncs·l)o�nfk , tlu<l�ll'a ;kell, ' hogy i.ly eSEl,t, en a, polgári ' 

e.gyenek kO
,
zul b!,:re . s z�Hlh.at ;feltétl'�ni.fI,. Már előzqleg m egálJ,all?od�ra keH 9 utma ezekk.el� ' mert amíg 'a 'csenMri ' segits,é� ,? e�rk':2i,k, szárrÍlításba véve a híradás' esetlegci3 Jleh�zseg,elt IS, orák telhet;!lek: el, ame·l'y ,ild\';í a kis létszámú ors helyzetéf megneh.ezi.t;,heti. , . 

'. A ,  felitevésben, ismer��tett rrioz,galomnak, ' ha a megbizihato egyének meg vannak szervezv.e, az ' örsparan.csnO:Kot vál'atlanll:ll ;ne� szabadi ,érnie. MegbÍlz,hatló' emberei
nek, esetleg [besúg'&iq;Jalk révénl idej'ekoJ:án érte,sülni,e ke:H 
a lako,ssá:g s�ándékáró) ; a késő:bbi, eseményekről, má')" 
nehezebben értesÜQ:. ' 

' 

H� . sserudlő;t �Id a 
,
tám�cJl6� , �egfigYelé&ére,' ú!':Y 

- tek!'l)tve amu gy IlS! ,c·sekely I'etszamat - csak. az e rej·�t 
csökkenti' s esetleg ré&zlegeG vereségnek is' 'kiteszi. ' 

A fegyveres " el lensllegülők feldeJ:ítésél'fl jelen esetben 
csak ll;1egiblÍ�hat0 ,polgári egyépek alka1'rna:zJhaták. s,i\j:eresen. 
BElSlUJgók díj azásáJval -nffill kell takaréko,skocdnL , ' 

K410n mE)gfontol�st és' előgondo,sk0dás't i:gényel, azon
ban, ho, gy a , b izalmi, egyének észle!eneikeu ho-gvan il1tta:5' 
sáJk all örs tudqmására, kÜiI6nöseb" 'ha .9- tárrladók: a! feldflrí- ' 
Mkn,* a la;ktaiJ"yál!Ja, ,val� bejuthatását T\legak,�.aályollzá�. ,I 

Ha aZ öl:1SlparaiJicsni>k göndosk<'llm'iik az előt:er�p meg
' figy,eltetéséről', a. V�lgári, fellderítőkkel' ya!16 Q��z��öttetés 
is meg9lidlható: 'Ede '�zol�álhat a -p"dlástető , lwyes cseréfl
darwbjánaJ{ eltávollitá!la névé,n ·a ·szemll'J;lel' való ö,ss'lI'ekötte
tés" mjkor is al felderHő és'Zlieletei<t eSetleg a 3. vagy 4., ház 
uQvaraFól , vagy' egy h�z abIa.kából, éiJöre megá1'fapított , , " \, , 

9 

j elekkel k6zlli, iúmit a csenp.ől,· meQ'figyell. , I  I '  .,' Le" ente'k Testne,relé",i J '  '-I . kaEác,sonyfája laz Or?zágos Tanács 
A z előteJ>ep, úl)egj'igyelltetéser,e célsiter,íi aZ is, hfl' , a!. ' . I' n,elj'Qségeiben. 

pa.dl/áson le'Vő figyeJcő az eresz egy rés0ét feI'�edL Ez küllö- ' j ,  I 

n ösen' :;IkktllT er.e.ct�én;yeS, 11a: az Elvesz a2l' ' e J.őny(x�n,u)á�i ' vonuIj0n he s ha aIl eJ�ensi1iegülők a lalktamyát 
'Vona.1 fel�ett, va�y ollyan a:blak fel'et� .van, ' a'rriely�t �ém' ' �!ár,tá)<. volna, őket Mvülről tálmadja meg, 
leíhet ·eltorl'as'boI'ni, · mert a,zon át a: I lbetöres könn1epb,�11 1 " 5 .  Gonclos'kodni' tüz:veszély eseté're'. 
lehetsége's.  , " , , ':' " ,  , 6. Gondpgl>�d'ni' a, sebesü�tek ellátásáról 

A,z örsrpara,nesnok �Jö.goH'do,s·�6dá§át k�]'! "�9gy ke'pei1iz� . e�helYe1;é'sé'ről. ' 
az az eshetiíség i>8'; 11Qgy 'a tamaclIók az épület fel,gyuJtását " 'T . d 1 Dtk" tk" '1'> f 

körül-

megkisérHk " ilvel;J.' kÍ&é'l'J,ete'k eHe'lJs·új;y'ozás'áo.·� ' a ' 'Itleg- , "'ej ' I�!"/J· a 
l
" 

k
O

t
ze _

t
,07J e

h
n

l
a €g�eres 

, , 'r' I . ,I . • ' , I tI I 'l ·e e on'yomu 1 azo a O'lt a o vanTIl ' (;:Ut\ széto!��lii8ra 
felellő i ntézke61.éseket ,�eg kell' ��.nlle. " .' , " , -,:,zól >ítja ; .ha· n� en,gedelirllesk�qn�k, 'eré;�l��,a szét-

E,setl,eges sebe!l�tésel" esete�81 az eJ,s'O segeJ.yn'y�J tas.- oszl':Hja ' 
ról  s al , foglyok i eI)1elyezéseről sém szw1;>ap meg,f�led1{'".�l . . , , , A k1lipupejAlIatot .lezárja, szobák eltorla-

Ezek előrel1locsátása után, nézzük �I\Ost má,r aZ , 9i'S,- mi6lj� a rendelkezésre állÓ !bútorok; ládák, pa" o,s, asztalok, 
parancsnok rria,gata,rtásaf: aftoI' a , pil1.alJattól kezdve, h o�y hksábfa, stb. fel'haszn'álásával. , 
a támadási- 'hínTől é1'tesU)�. ; . ' ad ' 2. Azt az e.sftiews-éget 'Véve aJ,a�mL, a táJviró-

EU/Xl,tg,TOZrJ;S .. 1 . fl,.. ,1egél1'ys{)g ;fe:j'�ia�zt,§.�'a ,�tá:n �,dig ' é.s telefo,TIlvezetéket el\Vágták, IOy,as, ,vagy rendel-
is míg a szük!fég,es j'elen�és'eket tl\égÍrja, s azo,)< továhb ltá,, ' kezii,' €,getleg �erékpÍlros· kül\:lpn<\öt küld a ){öz-
s�ról intéZikedik, '! la'ktanyát: f).ltó�ag}}s ,vooe!(1.mJie keII :b�: . ség'p� hogy

, 
a S�u�, , ,2;1.;. mel,J. '.érteJlmében megteln.dő jelen-

l'enaezn.i mrujlCl- ,a renMlke"le'sre a:IQo , .JetszámIl1-al - 1,d1Q- , tést \ele(onon\ taNlrl!t1Ia:g adja ifelL , 
nyerés célŐáb�l - az eHoosze.g:tiiő](i, fe\tartóztanása yé�e�t " ,  'Chd 3,. SzintJén a IP'ár erl1e a célra kijelölt lo� as, kocsi-
eléjük kell menni!, s�em ·el'iítt ta.rbvar h.!lg,:x .,31 :rn,e�)�,oeh es hi, r,endel,lrello,' vagy ke J'ékpáros' kü,J,doncöt ( ily �élra eset-
e bélY'ese'ti keresztüllVi�t ,tálI)1a,dá.s 'kics, er? ' m,eJ,!ett dcS e�'�d- leg a l.<:ÖIZ,ségben lévő 'il�adalml alkalmazottak i en a\\l:al-
ménil1 :('�J kecse.g,tf,Í, ' ldUiqnlÖse,n ' olyan tpm�l3'll'el' szem'óel]i, , masak ) a 'tekintetbe jöhető szomszédos "A", ,B", "C" 
amely nélküHizi : az �gységes ' �s �11élye� ve,'I;eté�t.' ,� , \a'ki,tac , örllre küldi h�gy a l'em:J.el'k�ésre áUó �rővel azo,n,nal sies-
nvában val,.6 védekeeé� csak mmt utoJso es'petQseg Jon , senek ali örs seg.éIyére. ., '  
s�á.m.1tásha. ' , , " ' , cul 4.  Ell'Y küÚlönccel 'ertesin' a kül�zQIgáll.tJban á1l6' 

2. ' Az etÖI.iá�'ó I1arságokn!1-l� jel<�filtés,t kell 'tennj, I járö�t, rogy puskával, pisztoJa,yaI J:e-ndel:kező, megbí�h�tó 

3 ' A ' s!ZomsMdcs örsöket �rtes[tel1ü ken áZ;�!lI, nOlh I\. p�.gári 18;g>yéneket maguk!h�z véve, a laktanyábl vonulj a-

. d I'" ' , a' l l '  erö,'. el ali Ö t o segérl'yé.ce síesse,nele. l, nak be. 
r en e ",eze8,l e . " , " , d < dl ' é "  "ákb e lk ósre I , I ' I  "b' " álló J'ár5�'t utasüani le,e)] ho'gY a 5 .  fi pa ason s az o.sszes SZOli) an r e -ez. 

4. A kühs;!o: ga! av au. ' 
" " 

I 

I 

, , 
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álld edén,yeket vízzel megtölteti, a tűzol,táshoi szükséges 
szereket előkészltteti. 

-

ad 6. Egyik szobában elhelyezi a tartalék sebkötöző
csomagokat, mosdótálakban vizet, tiszta törülköz?t, ér
lekötésl'e szükséges kavicstekercset, deszka- és fSlll��ly
darabokat, köté.shez szükséges vászondarabokat, 'fertotle-
nítő a>nyagot. 

A la,ktanya : 

r (;dZ (;/a.s ag/  
fldVJr 

Hdmrtl 
pi/ dd,) 

(e/ji7'ó 
. . . . . .  ��---6 • 
• 
• 
• 
· 
• 
· 
• 
• 
• 
• 

: ...... () 
: � : �  
! �  
: �  : '::::, 
. :"'-
· " . '  , , , , '  . .  , . .  " .  ····1 � i Ver.Jpdt;;J : , � . , 

, 

-

. V é[J1'ehaitáS, ,pamn�s: "Riad6, gyülekezés az örs-
irodában!" -

Gyülekezés ,után : Helyzetismerteiés, tartalékJlőszer 
kiosztása:, maj cl' :  "Első feladat Q, lak tanya eLtorlaszolása, 
E célm. "A'" és , , ,B" CSend81'ök az Ö1'S� és szárnyirodát és a 
mellette levő legénységi szobát, )IC" és "D" . csendőrök a 
százados, úr alkalmazott jávaL a tisztilakást, (úz aLtiszti la
kást és a legénységi szobákat 'eUo1'!a.szolják ,: "E" csendő1-
az ö1'sfőzőnővel vizet hordat a padlásm és a legénységi 
szobákba. Vízhordás 'l;ttán a [őzpnő a legénységi szobában 
a mosdótálba viz'et, törülközőt, tiflzta vt1-szna,t stb. k�szít
sen elő, '"F" yse'!1-dő1' a padlás1'a {igyelőnek. Végeztem!" 
( Amíg a fenti mUIJJkáiJatók folyn:lk, �z örsparancsnok a 
s:uitks-éges j ellOntéseket s ériesitéseket a szomsrz;édös örsök 
s a k.ülszolgáJlatban álló " jáJrör li'esliére me@írjá. Ennek be· 
fejezése után "A" cS€li>dőrnek, esetÍeg €ogyi'k megbizható 
poLgári embernek para�csol.j a, métve meghagyja) : "Az 
"A" ö1'snek 'küldendő értesítést vigye "X" -nek, It 

"
B "  

örsét "Y" .nak; a " C" örsét "Z" -nek azzal, ho gy ezt ' azon-

a továbbítsák X"-nek mondja meg, hogy ha N, �ö7-
11-, l b telefon' m

" 
űködik úgy a 

"
B "  örsöt telefonon hW1a seg en a ' , b áll " á " . 

fel és a jelentést olvassa fel. A külszolg�lat an " o 1 1'0 1 
l on2!ltatÚJSám vónatlwzó parancsot ad1a át " U  -nak, a )ev . . ' I" jáTőr jelenleg az X-2 ma1oQ'ba,n van. . , (Ha lehetség-es, célszerű mind-en J élentest 2-, 2 em

berrel továJbbíttatni, hogy !l!nnál ,biztosabban megerkezze-

nek a rendeltetési he-lyükre.) _ . . . , 
, Megjegyzés : ,A li. 'ISZ .. I' ,R: 65�. pontja szerlTIlt, ha a� 

ell ensé'get meg akarjuk akad!l!lyozTIl abba.
n, ,�Og� valamel� 

lerepl'észen. e,l'őnyomuljon, v.agy ha don:to modon meg 

akarjuk verni, úgy ' a védelmet támadással kell egybekap-

cpolni . 
" 

Az örs 7, fő ,I,étszámából 
ban V'isszamaradt - csupán 

_ melyqöl 1 fő a laktanyá
egy pu,skás félrajt lehet ké-

, 
pezfl.). - , 

, örsparanesnok int4zkedése a lakta�yá�k futolagos 
védelem1'e való berendezése után : A legenyseg sor?,kozta-

táGa u tá'tl : ' 
Tölteni.! Tölts !", maj d :  "A fegyveres ellen�zegülők 

fezia�:tóztatásá;:a' "C" község felé , vezetö ú(;on ütkö�et
menet!  "A" és. "B" esendő?' vele� 1Jyalo��l, . . 

az ö'rs legén�: 
ségét "C" ő?'mester vezesse uta1wnn:, tavkoz . ,  . . ;n, ",F . 

csendőr a lakta.nyában visszama1'ad az esetleges ertes2te
sek átvétele s a laktanya további védelemTe való ber0nde
z�sé 'végett! '11 ég'eztemÍ" Gyalogél elfndul . 

( Az örspal'ancsnoknak számolnia kell azzal, hogy ha 
hosszabb i d6n át sikeres ellenállást akar kifejteni, úgy 
védelemnél földmunkát i s  kell végeznie. A csendőrnek 
gyalogsá�i ásója ninc�, puszta ,kézz�1 pedig ezt 

,
e�vég�z�i 

nem tudja. Merlegeln,) keH tehat, vJgyen-e magaval aso
kat; ha igen, ezeket a község s:oéIsö házaiból szereztéti be; 
vagy ped'ig egy emberrel a Taj után y,iteti.' 

Terepis'mertetés. A z  elő�yomul á,si terep kb. 1000 
more tel.jesen belátható, a 'bal- és j obboldal.i terep nyilt, 
helyenként kisebb facsoportok, maj d Kukoricatáblák - van� 
na,k, de erek! a:z áttekintést nem gJá,toJják, 'olúalról tehát a 
rajt meglepetés nem éTheti. 

Öl'sparancsnok elhatározása : Minthogy a te-repen 
kil'átást altadály<YZÓ tereptár,gyak nincsenek, az o1dalbiz
tosítástól eltekJnt, a helyenként előforduló kisebb facso
portok és kukoricatáblák átkutatására azonban 1-2 főbőll 
álló járő,rt sz;Ü'kséghez kéJpest menetközben ki fog különJ
teni, ezek feladatuk tel>jesítése után a menetvonaJ.ra a raj
hoz bevonulnak. 

ütközetmt'net !l!Jatt is szem előtt tartja a H.  Sz. elől 
hivatkozott rendelJkeZJése-it, me].y szerint a felderítésnek, 
az összeköttetésnek és a biztosításnak sohasem. sza'bad 
megs-zakadnia. 

FelderítésTe j elen esetben, ;min1Jhogy a terep kb. 1000 
m-re áttekinthető, közelhiztosíió járőrt avagy terepkuta
tót nem küld előre, mert a Gy. Gy. Sz. 2. f.  244. p. szerint 
ezek cs-!l!k fed'ett terepen szükségesek s arra valók, hogy a 
rajt ' meg,lepetésektől megóvják. OldaJ>biztosltásra j árőrök 
kiküldése jelen esetben szintén felesleges, mert a te-rep
ismertetés szerint a terep oldalban nyilt s meglepetés 
innen sem várlható, old!l!lbhtosító járőröket pedig csak oda 
keH kikül,deni, ahová a r!l!j nem láthat. Összeköttetésről, 
minthogy a raj nem, kötelékben\ hanem önáJllóan működik gondoskodni nem !kell\. 'Az egyes részek között, v!l!gyis a gyalogél és a raj, a raj és az esetleg kiküMött o.Jdla>lbiztoslÍtó jálJ:őrök között a szemmel v'aló összeköttetés megvan és 'elegend,ő is. 

Az ör&�rancsnok további teendőit �s magatartását egy kÖ'Vetkező közleményben fogom vázolni .  
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Fasiszta ifjak felvonulása Rómában. 

Régi bűnesetek, 
. régi nyomozók . 

Az autó szá-ukilaméteres sebesség,gel visz a betyárok 
útján - Kandaros feLé. Finom, hengereLt, transzverzáJ.is 
műút, 12 méter sZIéles. Epe-rfákJkal beü,]tetve. J abbról-balról 
osel'épd'edeles, apró tanyák sűrűn e.gymás mellett. Egy-egy 
iskola útmes-leri háq, balt, fűszerk,ereskedés. Majd balról " 

. 
hatalmas par>l<Jban régi épület. Szentmiklós. AppanYI 
György gróf kancellátrnak, Békés vil,rmegye egyik Ileglg�"Z
dagabb főurána,k kastélya. Régen idegen kézen van mar. 
J obbra pár lépésre a Szentmi klós,i-csárda, majd újra az 
előbbi tkJép : ,sűrűn beépített tanyás földek. Maj d Kandaros 
r.agyközség. 

A piac ikÖ2lepén : a kondarosi cS
,
árda. �otd,ern

, 
épület. 

Étterem kaszinó táncterem, mozgofénykepszlllhaz, szál
lada. T�laj danas� teljesen át&lakltatta, de a régi 

.
osá,rda 

falait tetős'zerkeze,tét gondasan meghagyta. Egy kiS :fan
tázia .� az újannan épített falak lehullanak és előttünk áll a 
régi kondarasi CsárdJa. , . .. .  

Nyalcvan-s2áz évvel ezelőtt nem vallt Itt ,kazseg" ll1e� 
vezetett erre műút, cswk a csárda áJl1att Itt bus ,ma,ganya

ban, a hatalmas nagy pusztaságan, m�ly�n meg f� sem 

"tt csak messze sötétlett az Appon(Yl-blrtakan a szentna , ' 
ttih á L '  a vér milcJlós,i erdő, majd dél felé gróf .B.

a y ny. 
aJ?s, , -

tanuhalá,]t halt első magyar mllll szter
,?

lnak bl,rtO'�an., a 

csákói erdő. Mindenütt pusztaság, legela, a.m�lyet Itt-att 

szakított meg egy-egy száraz ér, tOCSOglÓ, SZlkes tócsák, 

hatalmas nádasok, 

De a csárda nem volt elhanyagolt. Hét felől futatt 
. össze itt Ihét országút : az aradi, békéscsabai, mezőberényi, 

gyamai, szarvasi, szentesi és arasházi arszáguta:k. Nyáran 
paras3ik, ősszel sárasak valtak. Valamennyin élénk farga
Iam. ,Eladatt, vett gu,lyák, ménesek, nyájak, kan dák örökös 
vándarútja. Pastakacsik, fuvarosak, vásárasak j árták min
den nap, minden iránY'ban. Nyártól télig pedig az Alföld 
gabanája, kukaricája vándoralt ezeken az utakan hasszú 
karav,ánsarban, a Hármas-Körös, vagy a Tisza legköze
lebbi révjéhez, ahaI kalmárak behajózták s hasszú vízi
utakon szállítattáJk ,le a Dunára, ahaThJ1an azután vantatatt 
hajókkal került a gyapjúval, bőrrel együtt Pestre, Bécsbe, 
küJ!földJre. -

A jószág lában járt fel egészen Pestig. Dis2nó, birka 
lassabban, a sza,rvasmarha tempósan, a lóféle gyarsabban. 

Ez a hatalmas kacsi- és jószágkaravá,n állandóan itt 
ma?Jgatt, n)"Üzsgptt a kandarasi csárda körül. Dúsgazdag 
kereskedők, vásárasak, juhászak, csikósok, ,gulyásak, kaná
szak, vándarlegéllyek, né;gyeslfagatan utazó fűurak, csat�ó�
kísérettel, mind vendégei valtak a csárdának, sakszar hála
vendég,ei is . 

Betévedt ide a vándorló színtársulat, a le gátus diák, 
pandur pel�elrutar, vasasnémet cserepár, sűrűn betévedt 
i,d'e az 

'
Alföldön garázdálkadó betyárak bandája, vezérütk

kel egyli.itt egy-egy kirándulás megbeszélésére, vagy a szer
zett javak szétasztására. 

És mégis, .valruhagy úgy esett, hogy a kandarosi esár
dába betévedt betyátrak vigan mu.la:thattak, pandurral nem 
igen ta,lálkaztak. S ha a pandurok rácsa,ptak váratlanul a 
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a, a csán1a, 
b, ferJett. kocsi-beál/á, 
c, istálló, ri, gemes ,tnió (út. 

---'".'" SzenteSi O� 

A !(ONDOR051 C5ARDA / 
�H.vT FORGALM' GÓCPONT A VAS - � 
úr NÉU<ÜU AI.FOWON, EZ wr; 

aj 

tOO ÉVVEL � � 
�(5, (� . o 

b, 

/.,<>rY 
/()-� 

/ 

csál,dára, amíg 'a Mzel 3 méter magas :kőfallal, kÖl1ü lvei,  
csárdaudvaI' mindig csukott kapujM kinyitották, .a ,we
génY'Jegényeknek nyomuk veszett, vag,y megtörténrt az, 
hogy a csárdába zörgető pandúroka:t a betyá.rok hátba
támadták, ráju!k puskáztak, azután tovavágtattwk annyi
felé, ahányan voltak. 

Mert bizony, bármilyen biztosra mentek is a .  vár
megye Jlandúrjai aJ 'kondorosi cS'árdára, 'a szegén;ylegényeik 
megc.súfolták őket s mindig hosszú orral távozta:k a cs án-dia 
környékéről. 

Összedugták a fejüket a vármegye legjobb nyomozó i .  
Terveket kovácsolta k, nyomomak, ·nyomoztattak a z  után, 
hogy mi módon nyernek a' betyárok egérutat innen : se
hog,y iSffill .tudtak meg semmit. 

A kondm'osi csáJnda nyomozás tekintetében me,gtfejt
hetetlen rejtély maradt. 

Sokszor üldözték Babájt, RÓ:?lsa Sándort, Göndör Sán-

Padlás 

Csánfás swbája Pdvar 

A 
KONDOROSI CSiRDA 

FÖLDFfLUTf É5 FÖLDALATTI 
, I-IELYI5EGEI. 

Pad/ás 

:JI/Ó 

15ember . búvcíhelye 

Pince 

dort a ,kondorosi csárda felé. A lTI1en,*üllö b:tYár befut�tt 
I az egéTfogóba IS mégis, mire a pandúrok od,aertek, a betyár 

lovastul együtt k irepült. . 
Mert a csáll'dánaki csak egy bejárata volt, az orszag

u'taJk felől : a nagy'kapu. A 'csánda udvara közel 3 méter 

magas kőfalla,l volt körülvéve, rúgyhogy a00n lovasember 

is osak úgy tudott bené.zni ,  h a  felállIt a nyeregbe. Olya
,
n 

paripa pedig még nem termett. amely ezt a h atalmas ko

kerítést átugolihatta volna. . 
A betyár lovastól együtt mégi,s kirepült. Ki kellett 

re,pülnie. . 
A csárdás nem tudott semmit. Ha tu dott volna IS va

lamit, nem merte elmondan i.  Életével játszott és a osaládja 
életével . 

A hávkutatálSok e'redmé.nyre nem vezettek. 
Gróf Ráday Gedeon maga is 'szemlét tartott a :kondo

rosi csárdában. Pozitív eredmény nélkü1l. 

Több raJbságba került betyárt is meglkél1deztek a kon
dorosi csárda rejtélyes titka felől a va],Jatás soráJn. M inden 
betyár hall gatott. Ma,gáról mindent bevallott, a kondorosi 
csárdáról semmit. 

Csak azután, amikor 'a csárda körül lassan megala:kult 
Kondoros. község, amikor a régi c.sán'da épületét ke:z;dték 
átalakítani,  vált vi,l ágossá ai, hogy a kondorosi <.:sárJa 
fafor.gicsos cégere alatt a !Jűnöző társadalom üldözött tag
jai egy teljes raffinériával felépített mentsvárat építettek 
maguknak, FaLba épített rejtekhelyek, alagutak vezettek 
egyik 'wobából, a lTI1ási'IDba, padlásról a pincJébe, két a.la·gút 
pedig messze ki a nádasba. A z  alagút egyikében földala.tti 
terem, hatalmas befogadóképességgel. Az alagIUtak szája 
bő : aJ .lovat is elnyelte, ha kantárszáren vezették. 

Ré.gi bűnesetekről, régi n,yomozókról írváJn, a kom dl)
rosi csárda megJsm€rteté.se nagyon is  a,JctuáIis . 

A régi földalatti utak bedőltek máll', vagy betemették. 
De a régi- csárda titkos kémény e, a föld alá vezető kapa:sz
kod'ók és alagútszájak megvannak még. Ezek megszemlé
lése .s égy pá-r régi ember előadáISa után meg.rajzoltam a 
régi kondorosi cs·furda: lrorülbeJ.üli  Ihosszmetszetét, amiből 
lMszik, hogy milyen úton és módon janak-keltek a kon
dorosi csárda .falai'. közt és. falai alatt a . négi <betyárvllág 
leg€ndás hírű rabló i .  

Látn.i ebből a rajzból, hogy a z  ivóból é s  g meiiette 
levő vendégszobábÓl, a tűzhelyeken keresztül, a kémény t 

Padlás 

Vendég
szoba 3 m magos tégla -kerítés 

18-ro loval befogadó fö/dalatti terem Alagút folyfntása 
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Mussolini szemléje a fasiszta szelle mben nevelt olasz .gyermekek fölött. 

használva fel leh etett j utni a pad'lás egy rej tekthelyél'e) alhol 
15 ember elhelyezkedhetett. H a  e rejtekhely csapóajtaj,át 
lecsukták, a kémény vígan füstölhetett, a kéményben meg
húzódott betyárokat a fü-st nem é\'lhette. A ,padlás rejte
Ireböl két egymással; pá:rhuZlamos, de íkülön lejáró v€zetett 
lefelé. A z  egyik a pincébe, ahonnan folytatva a föld alatt 
körÜol,belül 2 k ilométene vezetett egy vizenyős náJdasba, 
míg a másik 8--10 kilométer re futo.tt a föld aJatt s mesz
sze a Hármas-Körös partj a melJ�tt ,levő fÜZle&ben végző
dött. E 1}i03szll>bbi1k al'3Jgút harm3Jda táján egy hat3Jl'l1las te
rem volt, Il>�el.l!ben 18-20 ló is elférh etett Ikényelmesen. 

A h áromméteres falJal körülépített csárdaudvar

ból és csárdáMl csak egy kijárat volt, a nll>gy kapu. 'A föld 
alatt kettő Jó messzire a csárd,ától, eldugott, n,ehezen . . 

hozzáférhető h el'yen . 
Elz volt a titka a kondorosi csárdána:k. Ezért nem tud

tak! itt a ,]eghiresebb nyomozók ,,€m betyárt fogn,i, mert 
ugyan ki s ejthette azt, ihogy az egyszerű csárda biai közt 
és fa'lai " ,a,latt i'lyen hatalmas munkát i génylő alagutakat 
épített, vagy .építtetett valll>k i ?  

Meg,pr6biiJltam Lki.nyomozn1i, 'hogy ,k i  ,lehetett az" aki ,a 
csál'dM ilyen rejtélyes utakkal ellátta és mi  lehetett enn€k 

a �élja ?  ,Azonban a n yomozásom nem sikerü,J( Irá-sok, o
,
k

m1á,llyok, .tervrajwk n i ncsenek sehol. A ,gróf Bolsa-csalad 
frattÍlJrálban ,sem. 

Pedig a csárdát, mint ahogyan a�t megállapítanom 

sikerült, ga'óf Bolsa Péter építtette jó s�ázhúsz évvel e�-

l " tt A grófi csaláA-nak itt *b. 50 ' holdllYl foldJe volt csal<. 
e Q . I ,, - 4' J '  " té. 

lából építtette s a csaknem egy holdnyi udvar i s  hatalmas 
téglakerítéssel vétette körül . Azonban, hogy 1/ csárda falai 
között a rejtek utakra, alagutakra vonatkozólag adott-e ki  
rendeLkezéseket. erre nincs nyom. 

Kérdés az, hogy a csárda felépítésooez szükséges tég
l át tengelyen szálJítottáJk-e a Gsárdához, vagy pedig a h ely
szi.nen égették-e ?  

, 
Ha a téglához szükséges, agyagot a hely ínen termeI

ték ki a földből 8 ott égették ki, ak,kor aq; alag takra vonat
kozólag talán kaphatunk elfogadható magyal"ázatot, azért, 
mert a �'égi emberek sem tud.nak arról, hogy a csárda ,kör
nyékén agyaggödrök lettek volna. Igy a téglaégletéshez 
szü,kséges anyagot bányásztÍl!k - úgy, min.t a szénbányá
ban ,a s,zenet - s Ml lI>knák, illetve a,lagutak ,lyen iormán 
támadtak, iHetve támadhattak. 

A csárdaépítő gl"óf Bolsa politi'kai magatartásáról 
szintén nem sokat tudunk. Lehetséges azollban. hogy az 
akkori szabadelvű párthoz tartozott, am;:ly a francia for
radalom hatása alatt a nép jogainaok kiterj€lsztését köve
telte s a _ bécsi kiunarma kémj eitől .meS1búj ni a.kal·ó magyar 
eJlen0ék " konspi ráilás.,ir,a építt€tte 'ilyen formán ' meg a 

kOllldoro&'i CSál'dát, ahol az osztráJk császár kémj �t elkr
rülve bátran folytathatták az osztrák kamarHla ellen ös z-, . 

szeesküvéseike't. A futwrok jöhettek-mehettek. Erdély meg
bízottai, mint utasok beszállhattak a csárdápa. A rejtett 
utak felhaszná:lásával a vidékről összejöhettek itt s intéz
hették az orséllág sorsát, szőheUék, fonhattá : eg)' fegyve
res felkel'és ti�kzatos terveit. 

Ezt II feltevést megerősíti az is, hog)' a !'ért!tl1uhalúlt Az építkel!lésnél a gróf nem takarékoskodott. Q eros g-

•. kidb'J;leyél �ú I:!.��opqrt 
U.'<.I�D",t, Nagy Könivtár. 
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halt gróf Batthyány Lajosnak a csál'dától nem mes ze volt 
bil1oka. E z  most Geiszt-birtok. 

DehM eZ is csak feltevés . . .  
i\lert itt a második kérdés : 
M inderre hogyan jahettek rá az Alfóld haramiái és 

hagyan használtáJk ki  a csárda t itkos épitkezéseit olyan 

módon, hogy erről a perzekútorok 'sem t\.jdtak, holott a 

perzekútorok legnagyobb része 1848-1'849-i'ki szabadság
harcainikban ka,tonai szolgálatot teljesített ? 

E'bt mériegeIve, talán i,g,�a lesz annak az öreg ,1<011" 
dorosi volt 'száma,dój uhásznak, aki a kondorosi csárda mel
lett töltötte el élte javarészét, aki elmondta nekem, hogy 
amikor az alföldi szegtény,legények me.giudtá,k, hogy gl!óf 

Balsa csá,rdát építtet, messze vidékek minden tájárÓl Ö8Z
szej-öttek és m�nt napszámosmunkások dolgoztak a kondo
rosi csárda építésénél, ahol az építőmester a Szegedről 
való Báló György volt. Ez a BMó Györg,y, amikor a csárda 
felépitésével elkészült s a csárdafelszentelésen járul&kait  
felvette : eltünt. Senki semmit nem tudott meg róla. 

A népdalD<k költője, legenliás idők mesemondója, II 
szá,jról-szájra ,száLló hagyomány : mende-monda azt állítja 
néhai való Bál\) Györgyről, hogy la betyárok kényszeríté
sére tervelte ki ilyen módon a �sárda megépitését és hogy 
a csárda titkos útjait el n e  árulhassa, még -Kondoros kÖ
zelében meggyilkolták. 

Csontja i  talfrn ott fehérednek a csárda alatti titkos 
alagutakban, ahol igen sok emlJercsontot találni . Ki tudja 
ma, hogy !IJZ ott talált csontok közüL melyik egy haláJh'a
sebzett szeg.énylegényé, akit társai id_ehul'colta,k meghalni 
és melyik azé a lkereskedőé, aki a csárda vendégszobáj ában 
nyu,godtan a,ludt és 'készülőö.ött a gyulai sel'tésvásárra, 
ahová a ,régi jó időkben 30-40.000 disznót is ,feLhajtottak 
Biharból, Aradról. S míg nyugodtan aludt, duplacsövű 
piszto1ya frissen ,por<YZva, felhúzott kakasokkal párnája 
alatt volt. Egyszer csa,k a kanda,I,lóból ,leereszkedett egy 
kormos alak, óvatosaIIJ ,ágyához Jopódzott. Megvillant a :kés 
s a fáradt utas torkáJn vér patakzott s nemcsak pénze, de 
holtteste i s  eltünt. 

Ki tudná azt megmondani, hogy a porladó csontok 
hány véres bűntény emlékei . 

Harmadik magyarázat a rejtélyes földalattI utak,ról 
a következő. 

A török hódoltság kezdetén, amikor az ozmán hada,k 
Magy�rorsz�gon felvonultak, útjokban több községet, vá
rat, val'lkastelyt felduJtak, leromboltak, lakóit rabság<ba 
hurcolták. Ezek a helyek földig leromboltattak s a h os<szú 
török hódoltság ,a,latt nyomtalanul elve5ztek. B ekés vál'llTIe
gyében például' Ajtós község, Dürer Albert származási 
helye volt ilyen. Helyét ma sem tudják. A szomsZlédos vár
megyékben i gen sok ilyen elpusztított h elysé.g nevéről 
tudnak. . 

. Nem lehetetlen, hogy a :kondorosi csárda helyén is 
vaJa,mi várkastélyféle állott, titkos utakkal. A ka:&télyt föl
di,g lerombolták, de a titkos utak megmaradtak. A kon
dor?s� �ár�át véletlenül épitették erre a helyre. Amikor 
az ·epJtok rabukkantak f'undamentumásás közben a föld
alatti utakr�, ��t ,rögtön ki is használták, még,ped,i g az 
Alfold bety,arvll'agana,k bevonásával, aJkik azután e titok 
birtokában a !kondorosi csál"da rejtélyes útjait alaposa ki 
is 'haszná,]ták. 

n 

, , "
Sőt talán a hag�ománynak is  igaza van, hogy az 

epltomestert, a szegedI Báló Györgyöt hogy elnémítsák 
e l  is -tették: láb alól. 

' , 

A kondorosi csárda ' környékén csuma ' ,na"iybirtok 
feküdt. 

. ., o' 

A'b Apponyi, Batvhy·ány, Csáky gl'ófok hataimas birto-

,kai vették körül. Közelooen volt a C�epc�ány ksalácl 20üO 
holdas ,birtoka is .  A csárda, mint egy kis sziget, 50 holduy, 

területével a ,gróf Bolsa csa,lád tulajdona volt. Környéken 

ai ig volt szá,ntó. M i ndenütt .legelő. A csupa sikság,on se fa, 

se bokor A csárda kéménye, mint valami őrtorony, ren,.d

kívül alkalma� volt jószemű embernek ana, hogy több 

kilométel'l)s távolságra meg tudja figyelni, ki közeled i k  a 

csárda f"lé ? Gyalogos, lova,s ember, vagy sz,ekéren utaz,6 .  

Messziről láJtlhatta : ér.demes-e marad'ni, rehet-e ma

rad'll<i vagy pedi g  jobb lesz tán kereket oldani. Ha menni 

kellett, három út is nyitva állott. Legeg,ys2Jerűbb 'Valt a lo

vat levezetni a kevésbé meredek pincelépcsőn le az a,llIJg

útba. Húsz-<harmine perc mulva már az ország utaktól tá

volabb, Ikét k ilométernyire nyeregl>e patta,nhatott .. M ene

külhetett, vagy ha a j elt megkapta, visszajöhetett. 
A koodorosi ,esál1da veszedehmessége és biztonsága ép

pen abban állott, hogy az egyszerű csán'da csak kü-l'szine 

volt a lényegében ügyesen és raffiná.\tan meg:épitett föld-
alatti e'rösségnek, 

' 

Hogy ki volt a kondorosi csfrlxla el,ső csa,pJárosa -
nem tudni. 

Az 1848-1849-�s években a csárdaibér,j,ő Reg-ulj M i
hály voH, ,de ö volt még a csárda tulaj donosa a .nyo!cva,n:as 
években is. ' 

M agam i s  ösmertem� Sokszor járt be B ékéscsabára, 
jó két .IovM minddg ma,ga hajtotta. A betyárvilág letünte 
után sDkszor meg<látog,atta Dombár perzekútor hadna.gyot, 
úinek B ékéscsabán a Körös 'part jan, a régi vágóhíd mel
lett volt házacskája. 

A hatalmas, öleste·rmetű Reguli iVHhály ere deti fog
lalkozása a mészá rO'as'ág volt. Azután bérelte a kOl1ldol'o� ' 
csárdát. A \ na,gyforgalmú útszéli, vendéglő jót  jöved�lmez
hetett, mert Reguli később, mint vagyonos ember a . . 
Batthyány ,grófi ura,da,lomtól 1200 kat.· !holdat bérel,t b 
mint b'érlő g,azd,á!lkod'Ott. Öreg,ségére az 'egés!l környéken 
tis<zteletben tartottálk, eLlene elj árá,s sohasem volt. 

B iokaerej érőll és bátorság,áró l  vaJt híres. Sok duhaj 
betyárt tanított meg móresre, de egyszer neki i s  meg,g�ült 
a ):Jaja a betyárokkal, akik ki akarták ra.bolni és meg 
akartáJk ,gyilkolni . De a veszélyb ől éppen hatalmas ereje 
és bátorsá,ga mentette meg. 

Va,lósztinű, hogy ő i s  tudott a csárda rejtekút jairól. 
Talán ha�znáJlta is, amikor ,bujdosó hon.védet kellett elrej
tem. Talan megengedte azt is, hogy a betyárok haszná,I
ják, ha �en��ü1niök keHett, annyi a z onban ,bizonyos, hogy 
a 

,
Reg>uoh I'de)élbe� 'S,�m a {!sárdában, sem a csárda .környé

ken ,nagyobb ,�untellyt nem követtek e i .  Lehet, hogy a 
betya,l'O<kkaJ. talan meg I S  egyezett, o,lyformán, h ogy a rej
tf'kuta:kat, ha meneküLniök kellett, has'zruállhattáJk de enn'ek 
plle'IIJében 'a s2Jemély- és vagyonbiztonságot a betyároknak 
garantálniak kellett a csárda környékén 

Mégis, � 6�-a� évek végefelé, a:mikor gróf Ráday 
Gedeon vaskezzel I,a.tott hozzá a !betyárok kiirtásához a 
kondorosi csárda, környékén eg1y rejtélyes és soha k l' n

'
e 

cl 'th t"  '- " I ' m 
en e o vunese ekmény történt. A Iko,nd�rosi ,�sál1dától körülbelül 1 0  kilométerre volt 

a 'Űse,pc;sanYI-csalad 2000 holdas' bi.rtoko, E- ppen ta a . r ' t · 
�. V SZl 

a a szan ottak, amIkor a b irtokon ke:resztülvOÍJgott 
gyanus karavá'll. Cifraszűrű, sal,lan,gos lószerszárnQs :!;. 
berek volta,k. Egyi,knél�ffi'ásiknál karabély d e  '''o,k d I 

. t l 
. 

d . , ' II os, ,up a-
PISZ, o y mm eg!lkne1. B etyárok voltak. Nem is 'egy Iban-dáJbol . Összever6clte:k a hajtásban mert RMa 'f b " "  , y ,gro em' e-reJ mmdenifelol szorong.atták már a futóbetya' k· t . ro a . 

KOl!lOr hangula:'?�n: rosszkedvűen: taposÚk a vetést. Hogy kmek a banda) a.bol valók volta,k .nem !tudnI' H 
a v�ér ' 1"k I+ ? ' , pgy 18 ve u' vo .... e ,  Azt csak Cseposányi ura� tudta' 
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volna megmondani, akit elfutott a méreg, amikor látta hog? a betyárlovak patkói ugyancsak tapossáJk a szépe� sarjadó búzát, !ét;,�� nappal volt, a csel'éds'ég i,s kint volt a földeken �',  SllllJntól,g� ,�cl.l�tt" hát Csepcsányi uram biztonsagban el ezve
" 

ma,gat, utJat allta a betyároknak egyedül, megáfIította o:ket s nagy mérges en rájuk szólt. ' 
- Fáj az ember szíve látni, .hogy kenrltek ho,gyan ta,pos'sálk a vetésemet. 
A betyá:rok kÖvii'l al'l egyik, valószÍnüleg a vezér oda-szólt ik,ét emberének : 

' 
- ÁlHtsátok meg az igáka,t, mindegyik béres az igája meJ,[ett maradjon, ha megmozdUlnak, lőjétek le őket. 
A vezér parancsát pHlana,t a'latt végrehajtották. A szántóig-fuk meg.álltak. Gsepcsán,y,i uraság emberei re

megve Mlottak az i,gák meNett. Mozdulni sem mertek. Ekkor a betyárok vezére Így szólt a földesúrhoz : 
- Fáj a szíve látni, hogy mi a vetésén keresztül 

menekülünk ? Hált nem fogJa többet látni ! S a föMesurat 
ott kint a földjén, emberei ,előtt lefogták, megk&tözték, 
kocsira rakták és elvágtattalk v,ele, 

Azóta Csepcsányi földbirtokost soha senki nem látta. 
Hogy mi törtérut vele, nem lehetett kinyomozni .  

A betyárok valószÍnüleg kivégezték 'a szerencs'étlen em-
bert. . 

De hát miért ? 
Az, hogy útíokat állta és megszólította öket, hogy a 

yetést tapo,sá.k, nem volt még ,betyárs'lemmel nézve sem 
elegendő ok. Pénzt, értéket sem sejthettek nála, Különben 
is, ha  rabolni akartak volna, hát kifosl'lthaitáJk volna a 
tanyát, hiszen elegen volta:k hozl'lá és a földesúr is i' 
kezük között volt má'!' . , . 

Az ' okot sem sikerült kinyomozn,i ,  pedig az egész 
ország nyomozóapparátusa megmozdu,lt, hogy a földb irto
kost meg,J,teritsék. 

E ltünt nyomta,lanrul és örökre, 
El tű,n És éI'ő l 'So'kat beszéltek akkortájt Békés megy€

ben s ,a !betyárok vakmerő 'bűntényét úgy magyarázták. 
hogy a földbirtokos sok mindent tudott az !Alföldön g.arál'l· 
dá>lkodó betyárok viselt dol,gairól s a betyáJrok azért némi
tották el, mert féltek, hogy mindezeket gróf Ráday Gedeon 
kor,ma.nyhiztosnatk a . tu-clomÍ!sára !hozza. 

A rMi ko,ndorosi csár.d'a utolsó osapl'ál'O'sa, Reguli 
i\Iilllál,y,  j�viális. jóindulatú em,ber volt. Szinészt, diáJkot, 
szíves·en megvendégelt, , . 

A Jtondorooi osárdának vendége volt Arany J anos IS. 
aki N agy.szalontáról utazott fel P�s�re" Csa.kn��; egy na��t 
töltött a csárdában, melynek emlt"kere gyonyoru v.etset II t 
a f)wndoros.i esárdáról'. , " 

Jártábanrkel�ében. megfordult itt Petőfi
, 

Saorudo
,
r ,j,�, 

valóSldnlü.Jeg ,atk:kor, amikor MezőberépY'ben ja,rt bar�Ja
nál!, Orlay Petrits Soma fes tőművésznel , PetőfI 

,
ikoJ.be�z�

tét megih l ette a csárda regény€ssé�e s 
,
ott 

.
tartozkod�at 

verssel örökj�tte meg, melyet az IVO falara Irt, 

Reguli M ihá,ly erre a .költeményre �'endkívül büszk€ 

volt, Ellh.atwrozta, hogy a verset valamI uton-mod.on llWg

�enti a.z utókor dzr,mára. Azt tervezte, hogy lIveg alá 

téteti szépen bllrámruzva. . . . Reg.uli M ihálynak úgy karácson')' táJan ugyali IS  vaJ.a-
ta1 6"1 Szal'Vason vagy Mezőtúron dolga a.kadt, Be-

m erre, , =" . , t '  l fogatott kora hajnallban aZl'lal, hogl)' csak estere er la�
l 

Re u.J.iné aszony férje távolLt%ét fellhaJSzn�lrta és azonn�, 
g áf tt az ünnep előtti nagytakarítashoz. Me.szeles 

ho,w ogo ' 
<. . é b f t Petőfi köl-

alá került az ivószoba is. A feb"j' m sz e og a 

temény� is. I . , á Ita Mikor Reguli hazajött, a felesége örömme UJS gQ : 

- Míg te odavoltál, nagytakarítást csináltam. Az 
ivót is kimeszeltem. 

Hát a Petőfi verse? 
- Azt is bemeszeltem. Mire való az az irka-firka a 

falon ? 
Így ve.szett el Petőfi Sándor verse a kondorosi csár

d áll'Ó l. 
Vendége volt a 'koI:1dorosi csárdának Jókai Mór i3. 

aki a negyvennyolcas kormány megbízásából 1848-ban 
RÓ?isa Sándort kereste fel amnesztiával arra az esetre, ha 
a hOl1JVédő sereg" kötelékébe állanak. 

A z érdekes talful'kozás is a csárdártól nem messze, 25--30 kilométerre volt, a Hármas-Körös és a Tisza, zu
gában. 

Az "Egy magyar nábob" cimű regéll1ye alföldi táj
I€írás-a, csárdaj elenetei e látogatás emlékei , 

Ha .már e�eknél a� eJ}i'lódoknáJl tartun!<, meg :kelJ em
lítenem azt a kedves történetet i,s, a.melynek 'hősei áMítóiag 
id. Er,kel Ferenc zeneszerző, a Hymnus költője és Rózs,a 
Sándor voltak. A hritelességért azonban természetesen 
nem feleLek. 

Erkel Ferenc Gyulán tartó71kodott, ha Pesten ;nem 
a.kwdt dol,ga, A Bánk 'bánt is' itt koonponálta, a gyulai vár
kert hatalmas tölgyei alatt. Utazása, megmozdulása kissé 
nehézkes ;volt, mert a Mester a zongoráját is magáva'l 
Ihordta jövet i.s, menet [s. 

Gyuláról utazott egy<szer Pestre. A zongora szalmán, 
jól betakarva rajta feküdt a kocsin, Erkel pedig a kocsis
sal az első ülésen ült. Lépésben hala,dtak, mert bizony a 
'zongorának a kocsjrázás egészségtelen, így a zután sötéttel 
érkeztek a ko'ndoros� csárdálhoz. A kocsi beállt a félszer 
alá, Érkel pedig :bement az ivóba. Vacsorázott, ott is akart 
MIni. 

_ AI.i,g ült le a papriká'scsirke mellé, kinyilt az ivó ajtaja 
s bel(wett rajta �vagy nyok szegénylegény, fegyv,eresen. 
Levágód<ta1t a kecs'ke,llábú asztal aneHé és  bort rendeI'te!k, 

E rk!el nem val�IJIDi oól érezte magát a vacs(}rája mel
lett, pláne akkor, amikor egy szélesvállú, zömök ember 
hOllzálépett és bemutatkozott : 

- Én Rózsa ,Sándor vagyok, hát az úr kicsoda ? 
- É.n zenész vagydk, kerem. 
- Zenész ? 
- Igen, zenész, 
_ Hát ha zerész, ,hol a &zerszámj a ?  Kedviink van. 

MU'lsiká.l.ion nekünk 
_ Kérem szépe.n, én zongorán játszom. Az kint van 

a kocsin, Nem lehet azt behozn i . Nagyon ;n:héz, . , 
Rózs'a Sándo,r intésére négy emb'er klifol'dult az !'VO

ból s mári,s hO'lták befelé a zongorát. Feláll1tottá� az ivób,a 
s ugyalllCsak hidatták El'k1el Ferencet. hogy fogjon ho:z�. 

Erkel otthagyta a vacsorát, leült a zongora melle. es 
játszott. E gyik nóta a másikat érte. A bús mall,yar l;all

T t ' t  felv�ltotta a csárdás meg a gyors, A betyarok enega o ,.. 
" . 'áb '1 obb kel,tek, ,táncoltak. Rózsa Sándol' szur� uJJ , o egy nagy 

bankót kotort elő s Erkelnek akarta adm. 
A l1;lűvész ' ezt nem fogadta el termés.zetesen, azt 

l11andta, hogy szívességből játszik.
. . ,  , , 

Hajnalodott már, a (Ilon,gora meg mllldlg szol,t 
,
a kon

dorosi, csárda Ívójában. amikor Rózsa Sándor megkerrlezte 
Erk�ltől : 

_ Hová igyekszik az úr ? 
_ Pestre. Szeretnék korán indulni. 

, 
_ Mi is készülödünk. De mert valami kapcabetya-

rok forognak most Me71éítoÚl', Szarva, .. fel�.
, 
e!ikísérjük

, 
az 

urat, hogy baja ne essék. Szivességbol ml' IS, mert o\J an 

szépen muzsikállt. 
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A betyárok azután sz'�p óv�üosan felpakkoltáJk a' ko
csira II zongorát s E)l1kel Ferenc Rózsa Sándor és a Ibe
tyárok tár aságában útnak indult  Pest felé,  

Volt a kondorosi csár(tában tra,gikusabb eset is. 
Itt halt meg Babá j ,  Az ivó meIlletti vendégszobában, 

amelynek kandallójából a kémény rejtekébe lehetett fel
j utni .  A vakmerő rablót talán azért hozták ide, vagy 
hel�rezték i'de,  hogy hátha erőhöz kap, menekülhet , . .  
Azonban a lövés, me l y  Babájt érte, halálos vol t, mert a 
betyár pár órai kín,lódás után meghal't. 

Babájt a csorvási csárdában tették ártalmatlanná 
és fogta el Novák János szarvasi '�send'biztos. ( Ei'őbbi 
cikkemben olyan említést tettem, hogy Babájt Sztraka 
György békésmegyei főcsendbiztos fogta el személyesen, 
Üjabb adataim szerint ez téves, mert Sztraka csak a 
Babáj elfogatás után pár perccel ért a helyszínre, aki 
szintén nyomozott Babáj után: De neki is volt hasonló 
parviadala, azzal a kü\önbségge.\. hogy ő élve fogta el  a 
delikvenst) , 

Az eset így történt :  
Az Aliföldön elkövetett nagyobb ló- és szarvas

marhalopásokon és útonál lásokon kívül Babáj György 
és bandája egy pár vakmerő kasWLy-kúria kifosztásában 
is gyanus volt. sőt ibizonyos véres bűncselekmények e'lkö
vetését is szám1áj á'ra írták Bélkés és Csanád vármegyék
ben, miért is 500 forintot tűztek ki  fejére, Elfogni nehéz 
volt, mert rendesen egyedül bujkált. Bandáját csak ak-_ 
kol' szedte össze, ha nagyobb kiránd ulásra készült ,  A 
bűncselekmény elkövetése után megosztozkodtak és 
széjj eloszlottak, Bandája juU'lásrLOkból csikósokból pász-, ' , 
toremberekből állott, akik egy-egy napra, egy éj szakára 
tüntek el a j ószág mell ől s így alibit is könnyen igazol
hattak. 

Babáj nem volt lovas ember, Ritkán ült  nyer�gbe, 
nem úgy, mint Rózsa Sándor, Vig Marci, Göndör Sán-.JI 
dor, vagy a többi alföldi betyár. Gyalogszerrel vagy ko
csival j árta vadás'lterületét : Békés és Csanád' meg,yét 
de főleg Békés vármegyét.. Ezeken a vándorló bujkálá� 
sain főzte ki vakmerő vállalkozásának tervét s ugyan
ekkor él

:
tesítette szerteszéjjel lakó betyartársait is arról ,  

hol s mIkor lesz a találkoz ó ?  Kire vagy mire mennek ? , 
BaJbáj volt az ?J1földi betyálrok !közül az egyetlen, aJki 

nemcsak ruhaviseletét változtatta gyakran hanem 
gondja volt  arra is,  hogy az arca se legyen mi�d i g  egy
forma. Volt idő,  amikor állát rendesen és teljesen bo
rotválta, hordott KossutJh-szakáJl.t, kétoldalos barkót de 
vol.t idő, ami,kor torzonborz hosszú szakállal tette m�gát 
fel ismerhetétIenne, 

Búvóhelyei kitűnőek volta'k, 19e,n sok megbízható 
e�bere �ejtegett.e. Szívesen látolii vendége voR a pá.sztor-
nepnek IS ,  . 

Sztra�a GY-Öl'g>,y, Osváth Pál, Medzihraczky György S>o
mOi'J ay Laszló, Csepy Pál és Szakáll Lajos csendbizt�sok 
mm

,
de�t elkövett�, Ihogy a veszadelmes betyárt kézTe

kentsek: de BabaJ csaknem 10 esztendeig kijátszotta a 
nyom�zo pe:ze�utorokat és pandúrokat, amikor végre a 
csorvasl csardab�n hurokra került.  Véletlenül, [ogt" e l  
a szarvasI csendbIztos, Novák J ános. � T� 

N o�á'k
, 

� áno� egy 
.1?

a�d�rja , kíséretében portyázott. 
, P?Ityazas ko�ben J arasan túl' ellovago l t  a csorvási, 

csal
:
da'hoz, Itt akart egy kissé megpihenni és é.tkezni. 

AmIkor a csorvási csárda ivójába belépett itt két , -
rasztosan öltözött embert talált mély beszél�etés közb�� 

�J�inte nem ig-en törődött vejük, de később p.yomoz6 

ösztöne arra sarkalt ,  hogy mégis érdeklődjék a két em

ber kiléte felől.  
Az 1848-49-i'ki szabadságharc leveretése után az 

a.bszolutizmus a,latt, minden embernek német Jlyelve.n ki
áll ított úgynevezett Legitimations Briefj ének kel lett 
lenni,  amel lyél személyazonosságát é s  , .politikai meg
bízhatóságát" igazolta. 

Pandúr, perzekutor nem igen érdeklődött ezután a 
Legitimations Brief után, mert bizony sok bujdosó hon
véd járt e nélkül ,  de  annál inkább a vasasnémetek, Jaj 
volt annak, akinél ez az irás h iányzott. IKos suth kémje, 
Tün István fll'tárja voLt valamennyi .magyar e nMkül a 
német irás n é lIkül s h ónapokig ü lhetett a börtönben, míg 
végre igazolni tudta magát. 

Perzekutor, pandúr ezt a német írást csak akkór 
kérte, ha elfogadható ok néikül nem tudott máskép il 
gyanusnak látszó ember kiléte után tudakozódn i .  

A szarva,s i csendbiztosnak, amikor a két emberrel 
szóba álJ!, az egyik elmondta, hogi\' az Apponyi grófoknál 
j uhá'szszámadó, 'a m�sik pedig azzal 'állt elő, :hogy ponyvá
val be'húzott kocsijílNal Szeged ről jött tört papriká",al � 
most MaMra igyekszik. 

De mert Szeged és Makó között a l egrövidebb út 
nem a csorvási csárdán keresztül vezet, a csendbiztos
nak gyanus lett az ember, amiért is megmondta a nevét 
és felszólította az ismeretlen embert, h�gy l egitimációs 
írását adja elő :  

_ Kint van a kocsirnon - volt a válasz.  
- Na gyerünk érte. 
A csendbiztos és a paprik�s ember kimentek a 

c�á
,
rda udvarára, a ponyvával letakart kocsihoz, A pap

rIka,s f"JmbeT a kocsi,sa"roglyáná/l 'benyú1t a ponyva alá, 
kIkapott egy kétcsövű puskát s ráfogta a csendbiztosra, 
a.ki a lköv,et1kező pill.anaiJban l'ávetetJte .magá t vára tlan tá
madójára s megkezdődött a h atalmas harc a két férfi 
között. M int a ildgyók csavaroditak 'egymásra., f1eszülteJk az 
izmok, l'opogtak a csontok. A fegyvert kicsavarta a 
csendbiztos é s  messze elhaj ította.  A d ulakodás némán 
jó neg�ed9ráig tartott. Lassan kijött a csárda népe, � 
csendbIzto s  pandúrja is s fagyos csendben nézték a 
küzdelmet. 

A .�se�dbiztos nem volt o lyan szívós, mint támadója,  
�'yengulnl  kezdett. Erele hassa n h a nyatlott, Amikor 
erezte, h o gy támadója felülIkerekedik, c s ak akkor adta 
ki pandúrj ának a parancsot : 

- Lőjj belénk, nem baj ,  h a  engem találsz i s ,  
A pandúr. csak :kkor lépett akcióba, m e r t  az h itte, 

hegy a csendbl'Ztos'a elve akarja el:fog,ni támadóját.. Oda
ugrott az egymáson forgó, fetrengő két emberhez végre 
egy al�al.mas pihlanat . , . karabélyát odany�mja ' a 
paprIkas ember melléhez a vál lperec alá é s  eJ.sütötte. 
. ' 

Az
, �zmok meglazuln�k, a csendbiztos lefejti magá-1 0 1 az aJ �l t, embert, leporolja magát s ekkor t u d ta meg 

hogy a vereben fekvő paprikás ember Babáj G 'k 
' 

rettegett rablóvezér. 
YUI a, a 

Ba?áj Gyurka, bár a lövés közelről érte még ' It 
Csak verzett erősen, Amikor magához ,tért �em k '  

e � kodott: sem kétségbe nem esett, hanem szi�te bará;s��-. san nezett a csendbIztosra, meg a' pandúrra akik ' It  harcban tették ártalmatlanná. 
" nyI 

. 
Csak egy baj  volt.  A csorvási  csárda tel' ü lete  nem taI tozott a sza'rva'3i cse'ndibiztos aIá " 

gyei cs k ' á á . - o mem voH me-
. ,

' a J l' SI perzekutor, Intézked n i  k I I  saJat területé're 'kellett ' , e e ett s a , vl11m a megsebzett lb t ' ·t Észa'�eletre id'elátszott a . kondorosi :sIl�a
' 

.kémé-
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nyének a füstje. Az'-echós' k . . 

Baháj két j '  l ' t  
ocsIIba bed'ogta a pandúr a 

felrakták 
o ov 

k
a, : a perzekutor kötést te.tt a· v&rző \SEibre a sze eI re az egyre gy " 1 " b t ' 

' 
tottak vele 'k d . engu. o e yart s elhaj-, a 0iIl orosI csárdáJba. Itt azután az ivó mell tt: d ' 
Bab , , ' t  k "  

. e I 'Ven egszolba ágyára tették av " a, l' szep csendesen\ mintJha gyónna, elmondta �:�m�d
.
�sat, m�iIlIdent vái'lalt, mindent egy,edül tett c imbo-l aI koz.ul nem arult 

,
el senkit. Azután meghalt. 

" , 
Mmtha a halaI közeli tudata megnyugvást 'hozott volna zaklatott, elhi:bá2ott életére. 
A 

,
csendbáztos fogta le szemeit. 

.. 
M I� ez a drámai j elenet tartott, habzó l ovon Csorvás fe�ol negy p�ndúr kíséretében 'bevágtatott a kondorosi

' 
,cs'�r�a ud'v�rara Sztraka György, a békésmegyei főkomisza.n�:s. Mar ,tudta az .esetet. Ő i,s a osorvási csárd;ában J art. 

Gratulált : 

. . 
-

, 
Jól, csináltad, öcsém. É,n budtam, hogy Babáj a 

kornyeken vaJ!. Ha meg nem eLőző], a párviadal't n ekem 
kellett volna vele megvívnom. 

. B abáj holtteste két napig feküdt a titkos kij áratú 
vendégs!Zobálban. A CS<elJdJblzto,s, és a pandrúrok virrasztottak 
;felette, mí,g kijöttek Szarvasról it hiIVatalos emberek s 
p r otokoNba vették a tényáUá.st, a fegyvel-használatot. 
Azután Babájt a kondorosi csárdá:tól távolabb elföldelték. 

Jeltelen $írját megbámulta az utas. Betyárcimborák 
j,s ebjártak tán ide holdvilágos éjszakákon. 

A sIr közben I).yomtalanul eltűnt, úgy, mint a gulya, 
a ménes, a nyá,j és a dél ibáib i s  a kondorosi csárda mellől. 

-th -n . 

A pénzhamisításr61. 
Írta: vitéz Paksi-JUss Tibol' százados. 

A mai aiIlIyagias vi.Jágbam', mikor az emberiség 
túlnyomó rooze az aranybáilvány, a péThZ után fut, a 
vagyonelleni bű>ncselekmények között igen "előkelő" 
szerepet t ölt be a. péThZhamisítás. 

Hogy a pénzhamisLtást cse,ndőr nyomozni tudj a, 
tudnia keH, hogy miben áll az, milyen módon és mi
lyen 'eszközökkel haj,tj á'k !Végre és hogy a leggyak
rabban milyen körben kell a tetteseit keresni. 

A pénz nem egyéb, miJJJt a� állam által biztosí
tott értékű lVásárlóeBlZköz és így - mivel annak ér
ték éért az áLlam j ótál� - a 'Pénzhamisító egYl'észt 
az áUamot, má$részt pedig azt károsítj a meg, akine,k 
a hamis péoo a bir,tokába j ut. Az államot azáltal. éri 
károsodás hoO"Y a hamisitott pénzek miatt a bIza
lom a p é�z ir&IJJt meg-rendÜil és az így vásárlóerej é
ből veszít eO'yesek pedig azért károsodna.k, mert a 
hamis pé�z ;emmit sem ér ,és �gy . azt, amit a hamis 
pénzért ellenértékül adtak, elvesztIk. 

A pénzt, ahogy azt az 18'!8. ,évi V" t.-�. 203; §. 
meghatározza, Ifém- vagy paplr?enz ,utan�asa, fem
pénz fémiJartalmának csökl{entese es azaI�al ,lehet 
ha.misítani, hogy a v alódi fém- vagy paplrpenz�n 

olyan változtatást eszközölnek, !hogy az na-gyobb er-

tékünek látszassék. 
A pénzt a hamisítók azért hamisít j ák, hogy a�-

által m!llguknak anyagi haszno� • sz�rezzenek" t�.at 
t .. ks zene]' ' hog'y a hamlSltvanyok ell{eszttese 

arra ore 

" 

, . t ' t " g 
_ amellett, hogy azok a va]od)ak�lO,Z a meg evesz eSI 

hasonlatosak legyenek -, mm el kevesebbe, ke-
, 

" l ' "  Ezért aztán nem is lehetl).ek olya-n tokél'etes r� J o.n. . 
t államnak nem " tudják ' teljesen 

gepeIk, mm az ' 

,:g!��t ,az anyagot beszerezni és ugyanazt az előa�htasl x;nodot alkalmazni, mint az állam, mert akkor rafizetnenek a hamisitásra. 
A hamisftványok ezért többé-kevésbé eltérnek az .eredet�től és ezekből az eltérésekből lehet azokat ��hsmerru. Az államnak, mi,nt a pénzek kibocsájtó

J ana;k, kép�ett szakértői van�ak, akik kétség esetén f�lvllago�l�ast tudna-k nyujtani, hogy a kérdéses 
penz valodl-e, vagy hamis. 

A hamis férnpénzeket rendszerint a csengés ük- . 
ről, :sokszor a színükről is valamint a valóditól el
térő r�j zukr61 . (felimt, kor�na, stb.) lehet felismerni, 
a Jl.arm� J;>alllkJ �gyeket pedig a szöveg hiányosságai
bo1, a VlzJegy es az anyag eltérése:iből a színezésből 
a sorszámokból . és csak az ezzel foglalkozó smkértők 
által felismerhető különös j elelrböl lehet a valódi 
pénz.től me·gkülöIlJböztetni. 
. , 1\ papírpéThZ hamisítását rendszerint úgy hajt
J ak vegre, hogy a harrüsítandó bankjegyet pontosan 
leraj zo;ják, lefényképezLk. arról kJi.sét készítenek és 
hasonló anyag ú és nagyságú papírra a valódi színe
zéshez hasonló színben rányomják. 

A fémpén,-;ek hamisítása egyszerűbb, mert azok
ról csak benyomatokat kell készíteni, azokat kiönti k 
az előkészített anyaggaJ. és már is kész a többé-ke
vésbé sikerült hamis férn.pénz. A fémpénzek hamisí
tását természetesen nemcsak ilyen primitív módon, 
hanem gépek segítségével tökéletesebben is eszköz
lik, de e!Z az eljárás már költségesebb 00 a nemes 
fémek drágasága folytán nem fizetődik ki úgy, mint 
békében, amiJwr p!. az ezüst o�yan olcsó volt, hogy 
a hamis pénzeknek valódi ezüstből. való előállítása is 
éppen eleget jövedelmezett. 

Ha a pénz.hamisítá:Sok bűnkrónikáját tanulmá
nyozzuk, számtalan ,és igen sokszor egész egyszerű 
módot találunk, amelyek szerint már pénzhamisítá
sokat eszközöltek, de azt is megállapíthatjuk, hogy 
nagyobb mennyiségű ,pénz ha-misítására mindig gé
peket használtak és használnak. 

A véghezvitel módjából látni lehet, hogy a pénz� 
hamisítók között mindig kell olyan eg'yéneknek len
niök, a]ük a sokszorosításhoz, színezéshez, rajzolás
hoz, vésés.hez stb. él,j;enek, mert 'az ilyen munckák
ban járatlan emberel, nem tudják a hamisítványo
kaJt előáUítani. Ilyen, szakértő hami.sítók leh€<tnek a 
rajzolók, eiIllkográfusok, v.oonökök, nyomdászok, li" 
tográfusok 'stb., va,gyis olyan emberek, akik foglal
kozásuknál fogva értenek a han1Ís pénzek előállítá
sának müszaki munkálatai hoz. 

A csendőmek legalább nagyjában okvetlenül 
ismernie kell azokat a. .,zel'eket, eszközöket és gépe
ket, amelyekkel hamis pénzeket lehet előállítani, 
mert csak így tudja a tárgyi 'bizonyítékokat felku
tatni 00 biztosít!llnL Ezek az eszközök a fém- 00 pa
pírpénzek hamisí,tásánál különbözőek. 

A férnpénzek ihamisításához ha.sználni szoktak : 
gipszet, agyagot, olvasztókanalat, fújtatót a tűz 
élesitéséhez, az öntvényhez szükséges fémeket (ól
mot, ónt; einket stb.) 00 végül olyan gépeket, ame
lyekkel a hamisító éppen ügy sajtolja a pénlZt, mint 
ahogy a valódit állít ják elő, csa.k a gépek alakja 00 
naO"ysá.O'a fog eltérni a pénzverdékben használa-

o o ' 

tos gépektő!. 
, A papírpénzek hamisításához fényképezőgépet, 

lemezeket; sötétkamrát, vW'öslámpát, különböző 
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fényképészeti és · eg'yéb vegyiszereket, kézisajtóhoz 
.hasonló kőnyomdát, kőlapokat, h<:r?',�nylemezeket, 
ólom-, esetleg rézlemezeket, na,gyJtouvegeket stb. 
használna,k. 

A nyomozás és a ház kutatás stb. ,�olyamán �err;
nunek sem szabad 'eJkeriUnie a csendor figyelmet es 
nemcsak a fent felsorolt eszközöket" szere�et st�, 
kell biztosítania, hanem mindent, amI a p�nzhru.r!
sítássaJ. összefüggésben l�het és , ��ilik bIzony! �
,sára szolgálhat.' PL egy P?nZh�:sl,tas nyomozasa
nál csak egy megtalált level alapJan lehetet� , az e�e
tet kideliteni, amelyet il nyomozó ,:életlen�l tal�lt 
meg az egyébként eredménytelen hazkutatas utan. 

A pénzhamisítás bizonyításához az?�b�n ne� 
ei-ég csak azt bizouyítani, hogy , a h�I�lto �a!11ls 
pénzt állított elő, hanem arra nez:v� I� bl�onYlte�o
kat kell szerezni, hogy azokat valodl, IJletoleg t�IJ.�s 
értékü pénz gyanánt való forgalombahozatal celJa
ból állította elü. 

, Röviden összefoglalva tehát a pénzhamisítás 
nyomozásának célj a :  

1 .  a harnis pénz készítésének és 
2. forgalombahozata:lának bizonyítása. 
A nyomozásnál tehát ezt a két célt kell �indig 

szem előtt tartani és az adatgyüjtést addIg kell 
folytatni, míg azok ezeket teljes mértékben bizo
nyítják. ' 

A pénzba:misítás rendszerint úgy jut a csendőr 
tudomására, hogy azt a megkárosított közönség 
maga j elenti fel, vagy a banknak, üzletnek stb. al
kalmazottja, ahol a ha:misítványt értékesíteni akar
ják azt felismeri és felj elen ti ; ha csak utólag v�tte 
észre, a hamisítványt a tettes vagy tettesek kIde
rítése végett beszolgáltat ja. 

,Nincs károsabb dolog a pénzhamisítás nyomozá
sára nézve, mint nyilvánosságra hozni azt, hogy a 
hamisítást felfedezték, sőt azt esetleg még az újsá
gokb:m is közzétenni. mert ez a tetteseknek is tudo
másukra jut és nekik a bünjelek megsemmisítésére 
vagy elrejtésére időt ad, úgyhogy emiatt aztán az 
egész nyomozás holtpontra juthat. 

A csendőrt az az elgondolás kell hogy vezesse, 
hogy a pénzhamisítókat az esetek nagyrészében 
nem abban a helységben kell keresIIli, ahol a hami
&ítványokat terjesztik, hanem más, távolabbi 
helyen. 

Először meg kell tehát állapítani, ho,gyan került a hamisí.tvány ahhoz, aki azt értékesíteni akarta, mert nem tudhatni, nogy a bűnös forgalombahozóval, vagy ártatlan áldozattal áll-e az ember szemben. Ezeket a megállapításokat is természetesen teljesen feltünés nélkül kell eszközölni, egyrészt - n1.int említettem - a nyomozás sikere .érdekében, másrészt pedig azért, nehogy esetleg a forgalombahozó ártatlanul meghurcoltassék A megállapításoknak ki kell terjeszkedniök a terjesztő előéletére, jellemére, szenvedélyeire, anyagi viszonyaira �s arra, hogy kikkel tart fenn érintkez,ést. 
Állandó megfigyelés útj án- meg kell állapítani, hogy nem foglalkozik-e az illető rendszeresen hamisítványok terjesztéséveL Ezt olyan helyeken lehet - esetleg egy-két bizalmas besúgó bevonásával _ a leghamarabb megállapítani, ahol az illető fizeté-

l '  't n'  Ha megálllapí,tást nyer, 
seket sz?'ft°;'� 

t��6�e��� is fizetett hamis pénzzel, 
hogy az 1 e o ,  

y lépéssel tovább mehet s azt akkor a Pyomozas 
�ll t "  h onnan kaphatja a hamis kutathatJa, hogy az I, e '�J ításoknak eszközlésénél pénzt ? Ezeknek a mega: fliP 

" t d '  h o' kÖJ1JIl ftésül szolgálJ az, hogy a �ser;-dor ? )  a, Oo? 
a ha�isítványok terjesztése l�gl,�k abb vasar��{, t�
csúk alkalmával, nagyfo�galmu uz�etek?,en ,! . ? 
t '  'k ahol a nagy forgalomban es sl:tseoben m

k��b 
'lehet azokat értékesíteni. Ha ,tehat a gyanu

sított ilyen helyekre megy, semmI esetre "se sZ,a
b d "t szem elől téveszteni \ és ha a csendor eleg 
ü�ye� hozzá, azt is m�g tu?j a  ,állapítani, .h?g� a gya
I1Jusított a ter j esztem szandekolt hamlsItv,any�kat 
honnan szerzi be. Ha pedig ez már meg,van ,3;llapItya 
és meg vanna'k állapítva a gyanus szemel,:yek IS, akl!{� 
kel a terjesztő érintkezik, csak a:kkor kovetkezhetlk 
a legapróbb részletekre kiterjed� házkutatás" de 
úgy a hamisitás helyén, mint a� osszes �yan�,sItot
taknál egyidejűleg, �\ex:t , cs� 19! l�et az osszes 
bizonyítékokat megtalalm es bIztosItam. 

Ha a pénzhamis:ítást nem bűnszöv,etkezet ű.zi, 
hanem csak egy ember, akkor a ,  nyom?zás rendsz� 
rínt könnyebb. Erre a megfigyeles soran ham:=t� :-a
jöhet a csendőr, valamint arra is, hog� a hamls.ltast 
hol eszközölheti ; ekkor már nem neh ez eg� hazku
tatással az összes bizonyítékokat beszerezm. " . , . 

Eiv legyen tehát : feltünés nélkül, fáradhatatla
nul o'yüjteni az adatokat és nyiltan csak akkor fel
lépn� amikor a hamisítás esz,közeit, rejtekh�lyé,t és 
magukat a haJIIlisitö)mt a bevezetett puhatolasok 
kétségtelenül megállapították. 

Igy nem fordulhat elő maj d az, ami már gyak
I'/lIn előfordult, hogy a nyomozás idő 'előtt nyilvános
ságra jutott, a főkolomposOlknak elég idejük volt az 
összes bűnjeIeket megsemmisíteni és így büntetle
nül maratíltak. 

Ha a budapesti nyomozó alosztály által kiadandó 
Nyomozati Értesítő m egindul, akkor a han1.is pénz 
felbukkanását abban mindig közölni kelL A hami
sító ugyanis a hamisítványokat - már csak a feltünés eJkerülése végett is - rendszerint nem eg'y helyen és nem tömegesen, hanem több helyen és ki&ebb tételekben szokta elhelyezni, d e  a pénz egyébként magától is terj ed, A Nyomozati Értesítő fel fogja hívni valamennyi örsnek és rendőrhatóságnak a figyelmét, hogy itt vagy ott hamis pénz tűnt fel s ilye'nlmódon lehetségessé fog válrui, hogy az érdekelt örsök ne külön-külön és egymás munkájáról mitsem tudva nyomozzanak, hanem hogy egymással érint�ezésbe lépve és észleleteiket kicserélve könnyebben J ussanak a hamisitók nyomára. 

A midőn I. Napoleon első számüzetése helyé1'ől, Elba 
szige téTöI megszökve, FmnciaoTSzág ba vitaTIázott, hnjójc( 
útközben a "ZephlJ1'" nevű f?'Uncia fTegattal találkozott, 
A f?'egatt par'ancsnoka azt hitte, hogy a vitoTlás valami ke1'eskedelmi hajó és megelégedett a felelettel, hogy az Elbáról Genuába igyekszik. Még

' 
ké1'dezősködött is, hog� az elbai fogoly, t. i. Napoleon, miként é?'zi magát, amire maga NC1!poleon válaszolt a s;l:ócsőb e :  "pompáBan". 
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Képek a tengerészéletböl. írta: Braunwe�ri Braun-Wimmer Vikt . folyamől'főkapitány. 

Ol (1 . )  

, 
Velence aranykorának történetéből 's . . . ., 

, 

kast, hogy a hatalmas do ék ' .. � me1
,
Ju c azt .a szo

jegyezték el a kél' A d  "t
g 

E 
feny es unnepsegek keretében 

• na . nnek a jelkép ' "  , 
nek mélY1'eható mO?" T ' t  l ; 

es na8zunnepely-

tudatba vitte ' 
a �s e�

, 
�

,
m

,
e abban allott, hogy a köz

hatalom k ' tf 
�t a meggyozodest, miszerint a dicsöség és 

u eJe a szabad út a tengerre 
' 

A tTia�oni erőszak áttöThetetlennek
' 

látszó sánco t .  . t � .  mligcsonktto�t oTszág köré, a legszebb ékköveket tÖ'r;:I�e 
• t Szent Istvan koronájából gúzsba kötötte t ' . . k t ' 

szolgaso ' t ' 
' agJam 'a es 

, 

1 so �zant a magyar nemzetnek. Szegények lettünk 
nagyon szeqenyek, a 

,
reménységünket egy szebb jövőbe� 

azonban megsem tudtak letörni Hatalom e's er " k 
ké l 

. ' oszu nem 
pes ° yan magas falat építeni a magya?' haza köré l 

f eléU r; 'ondola!taink áJt ne szállhatnáJnak ' a t 
, m  e y 

felé h l k "  k ' 
' engerprwt 

, a, ° n/3 un t� - v
,
oU bi1'tokunk, amelyet Kossuth 

(t .. �.
zer::t KOTO� legertekesebb gyöngyénJek nevezett. A. 

fol
.
ottunk 

,
elszalló felhőkre, ő�sze� az útTakelő vándormada

ramkra b�zzuk most már, amint azt Herczeg Fe1'enctől ta
nultu�, hogy köszöntsék azokrot a h ely'eket, ahol - még 
ner;" tS

, 
o�yan régen a magyar lobogót lengette a szél és vi

gyek htrul óda, hogy -reménységünk nem fogy ki! 
. 
A �ősi sírban nyugvó haditengerészet emlékének adóz

va ts�etlem meg a régi Hansa-jelszót:  "Navigare nec esse 
est, vwere non est". 

, 

L 
Régi tervemet vál,tom valóra, amikor a Csendőrségi 

Lapok számára most toHat veszek a kezembe. Soká készül· 
tem írni, de' van mentségem. Bár sokat kiszedegethetek 
apránként az emlékezés taTso'lyából, amit érdemes másnak 
is  megmu,tatni, de egy derékban kettétörött pálya vigasz
twl'am.!1 elégikus hangulata nehezedik ezekre az emlékekre ; 
azért tűri az ember, hogy azok lassan beporosodjaIl!ak. 

Pedig igazság szerint nem ",zabad, hogy a mulrttal a 
tradiciókat i s  por és moha takarja be. É letreképes nemze
tek gyökerei - úgy mondják a bölcsek - a mu�t nagysá
gából szívják az é'leteTőt. 

Arra kértek több oldalról, hogy meséljek egyet-mást 
a volt haditengerészetről. Megpróbá'lom, jó szándékkal. 
Eléggé elszomorító, hogy csak nekrológot irhatok róla. 

Azza.! k€zdem, ho'gy úgy Játszilk, a kopár, :sziklás Karszt 
tú�magas falaJt húzott a ,tenger és Magyarország közé, mert 

hát bizony, itthon vajmi keveset tudtak rólunk. N agyon 

kicsi vo'lt mindig a magyar tenge�'észtisztek száma, több· 

nyire jómódú , cSaJlá(:lok fjai, le,gJtöbben azonban még a 

törzst,iszti �'ang e'l6tt h azawtaztak megint a birtóKaikra. A 
nehéz és sokszor bizony kényelmetlen élet nem nyujtotta 

a várt gyönyorűf,égeket. 
Verne vagy May regényei nyomán majdnem minden 

diák felfedezte néhányszor a le'lke mélyén szunnyadó haj· 

lamot a misztikus 'tenger iránt. Első megfigyelései közé 

tartozik, hogy Robinson vol,t a legirigylésremé'ltóbb ha

landó elhagyott, hullll'ámve.rte szik,laszigetén, a lámák és a 

papagá'lyok között, ped�g a valóságban igel1 viszo!ltagságos 

kisgazda életet élhetett szegény. Később aztán Vasco di 

Gama, Cook lV[.agellhaens neves fölfed'ező utazók - leg

alább i s  részben - békésen szerzett babérai, de végül egy 

N elsoIl! v,agy Tegetthoff ,győzelmes ten,geri hal'cokban nyert 

örökéletű dicsősége lelkesíti a kalandravágyó fiatal.ságot a 

tenger irá,nt. Ezirányú l el,kesedélsre  kül:ÖJlösen akkor volt 

haj la,ITlos a ,gimnázisúa, ha' az alsó négy osztály tudományá· 

:al
. �

eg�el'helt?h. az ötödik os'ztály kü�zöbén azon lanakoűik 
aJJon. ,

osszemene-e most még a klasszikus görög nyelvvel 
I S  ;reJ

.
�t, �v�gy. pedig �élszerűbb lenne-e egy katonaiskola 

fele al lentalodma ? A reg i jó békeidőben még csak az kel. 
let�, hog� nyáron egy fehérnadrágos és sapkás, aTanyozott 
kal dda,l ekes tengerészkadét tűnjék fel valaihol az u tcán 
akkor az . �Ihat.á,rozás végképpen megérertt. A baj csak az: 
hog: a fIZIka Itt sem tagadj a meg magát és a h3itás ellen. 
hatasra twIáJI. , 

A tervek első természetes akadá>lya : a mama volt. Ö 
pontosan

, 
t
,
udta, �ogy minden évben hány embert eszl'lek 

meg a c�PaJk (meg a cethalakat is meggyanusltotta) ,  pon . 
tos

,
an 

,
szamo

,
nI tartotta, hány hajó sül'lyedt el, sőt szerinte 

akarhany pelda vo'lt rá, hogy a gya'rmatokban a vadem
berek IS.  él,etvesz�yesek lehetnek ; mivel pedig mindezt 
tUdt

,
a, . kove�kezteteseket is vont le belőle ; végeredmény :  a 

�salaJd; tana;::s a tervet elvetette. Koncendálta ugyan,hogy 
erettsegl 'wtan a Dunahajózásról esetleg szó eshetik de ez· 
zel aztán sűrű fátyol is borult a sósvizes álmokra. 

' 

. �z . én 
.�
o'r�omat a milleniumi kiáhlítás tengel'észeti 

p�vlllonJa dontotte el. Azt és a benne sürgő-forgó tenge
resz-sz�mé'lyzetet látni elég vo'lt, hogy a bennem már régen 
IZza SZIkra lángra lobbanjon és ez a 'láng csak tengervízzel 
volt oltható. Szegény pavillon, e!ág viszorrtagságos sorsa 
vo�t annaJk is. Később a Lágymányosra bűvölt Konstanti
nápoly mecset jévé alakult át, ma is ott áM viharverten és 
kopottan a Dunaparton és va'lami klubház félének a be, 
n�o:nását szeretné kelteni, a valóságban azonban nem to· 
�odlk a színtelen jelennel, hanem csak az aranyfényű béke· 
evek elmu'lt boldogságáról és a magyarság elsiraiott dio 
csőségéről á'lmodozik. 

A másod'ik természetes akadá'ly az volt, hogy sokan 
vdltak a "meghívottak", de aránytalanul kevesen a válasz
tottaJk. Fiuméban ugyani", igen szigorú felvételi vizsga 
fogadta a Mon3irchia minden részéből, szülői asszisztenciá· 
va.l lheérke2l� fi�kat ; szigorú volt orvosi tekintetben éa>púgy, 
mmt a felvetell tananyagot iI'Ietően. Legtöbb fiúnak a látó
k�pessé�e v�lt hiányos, nagyon sokan pedig az előképzett· 
"eg tekmteteben nem ütötték meg a .  mértéket. A magyar 
fiúk többnyire a német ,nyel� útvesztőjében lettek a der
die-das" áldozata'i, hacsak előzőleg nem voltak már e�� cs. 
és kir. ka,tonaiskolában, ahol németül megtanultak. N agy 
ritkán csodák is történtek ; egy kaposvári fiú az első vizsg;. 
kérdésre felelet helyett azt irta a táblára : "niksz dajcs, 
abel' matematik" . A kísérlet bevált, felvették és dicséretére 
legyen mondva, később egyike lett az első tanulóknak. Szó· 
vaJl sok száz jelentkező közül nagyon kevés, legfeljebb 25-
30, került be az intézetbe. És mi VO'lt az a négyéves inté
zeti kiképzés a tengerészeti akadémrában ! A tudományok 
koncentrált adagolása meUett, amit a 'Monarchia határain 
kívül' is  ismé1·t nevű tanárok végez,tek, előkészítés a jövő 

, életpálya igen sokoldalú követelményeire. Már a második 
évfo'IYI!-'ffi végén, átlag 16 éves korban, a növendékek a reál
i&kolai érettségi,re képesítő tananyagat végezték el, a két 
fEilsőbb osztályban már csák a magasabb matematika al'ap· 
ján foilyt a tanítá.s és csak különleges szaktantárgyakat, va
lamint nyelveket adtak elő. 

Itt egy pi'llanatra megállok, hogy az időkö",ben nagy· 
rés2lt már �lhaJlt tanáraink emlékének szenteljek egy rövid 
go,ndolatot. Hálás szívvel, emléNszem meg nagy tudásukról 
és anó'l a követ.kezetes törekvés ükről, hogy az óriási tan, 
anyag m�l�ett az átlagosnál magasabb képzettségű. de a 

cél,szerű gondolkodásra haj,lamos tiszti,kart neveljenek a 

tengerészet l'észére. A mindig h'ál'á>tlan ifjúság ném köny· 

nyí tette meg ' a munkájukat. 
E'Itél'ő'leg a hadsereg új tisztjeinek hlll:'yomállYo, 
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augusztusi felavatásától, a tengerészeti akadémia utolsó 
pvfolyamát igen körülményes záróvizsga után, rendsze
�int június

' 
hó 29-én avatták fel kadétokká, ré�ebben. az 

intézet pal'kjában, később az iskolahajó fedéllzeten ; mll1d

két esetben a piros-fehér-piros had-Hobogó előtt. 

A nyári szünet egy részét iskolahajók?n tölt?tték
, 

a 

növendékek. Az én időmben még a romantIkus vltorlas

hajókon. M ilYell szép is volt a hófehér "Donau"-ko�ve�ta, 

ha a gő'llgépjét leállítva kibontha.tta ÖSS2es s2á:,nYaJ
,
t es Ug� 

siklott tovább a sötétkék Adria fehéren habzo VIzen, mll1. 

a büszke ha,ttyú, amelyet réges-régen eg�sze,r �nders,en 

m€sekönyvében qáttam ; fölöttünk a ragyogo �ek eg, a lat
határ szélén a Da,lmát part ködben elmosodott vonalaI. 

Tengerész csalk az legyen, alki a természetet szereti és élc 

vezettel ismeri fel CJsÜ\dáit és ,sz,épségeit. 

A későbbi években, a modernebb felfogás szerint
, 

már 
gőzhajók,ra kerültek nyáron az évfolyamok ; egy-:gy re.glbb 
keletű ch'káló otÖlltötte be eZlt a szerepet. Ez a par hetI be
hajózá6 adott fogaJlmat arról, hogy mi -a hajósme.s,

terség ; 
_ alig többet - és Ilehetőséget ana, hogy nagYl'ab�n �z 
Adria és a Földközi-tenger partv,idékének egyes reszelt 
megismerjük. 

Ha régmult emlékeim között kutatok, két pillanat 
mal 'adt IT.eg legélénkebben emuékezetemben. Az egyik az 
,'oH amikor útban a fiumei fölvételi vizsgához egy izgal
mas

' 
éjj e,lli utazás után hajna'lban a Ka:rszt tetejéről egy

két árva vörösfenyő között, a láthatáron messze lenn fel
csillanó tengerre elősZiÖr esett a tekintetem ; mintha egy 
nagy, fényesre cs i sZ<Yit, ezüst tü'körben szikráznának a 
visszaverődö napsugarak, parányi pontocskák i,tt-ott ; vi
tö-rlás halá zbárkák és halványkék vonalakban a part. 
Megkapó látvány, amely néh-ány piuuanatra vissza6zorítja 
a lélekzetet : a fe'lséges tenger első köszöntése Fe�éd ; akkor 
látod, hogy a benyomás, melyet kelt és mé�-etei felülmul
ják a képzeletet. 

A másik momentumot már körülirnényesebben kellll 
érzekeltetnem. A fiumei intézet (ma olasz polgári kór
ház) hegyoldaI'on feNszik, sűrűn nőtt babérbokrokkal tar
kít0tt sziklás pal'kban ; a homlokzatot öreg fák lombozata 
ál'llyékolja be, elzárva a ki,l-átást nyáron az alsó emeletek
rŐIl, de a harmadik emelet abl-aksoráb61 már szabad kilá
tás nyibk messze ki a quarneroi öbölre és a láthatáT szé
lén annak ,egyik kapujár.a, a faras'inai szorosra. El kell 
képzelni, hogy tíz hónap fáradozásai közben hámyszor röp
pent át a gondolat a láthatárnak eún swbadon maradf 
p-gyetlen kis nyilásán, vágyakozással keresvIe, ho,gy mi 
van ott túl a szoroson, ahol a szabad telnger kezdőd i k ?  
Ahol a távozó hajók füstjét a távolság köde nyeli el, a'hol 
a messze idegenből jövő Cnnard-Line pat-ánYl körvona
lakban feltűnik ; minden s irály t megirigyelni, amely röp
tében arra vesz irányt és mégis a vágyak teljesülése né'l
kül számolni a napokat. Eliképzelni mindezt és végr€ itt 
az óra, amikor az iskolahajó felhúzza a horgonyát, -irányt 
vesz dél felé. M indi.g közelebb és közelebb jönnek a hóna
pokon át figye1t parlrészek körvonalai, mindi,g szélesebb 
lesz a tenger nyilása és a ,hajó kijut a szabad tengerre, 
amely hirtel'en más színt ölt, mert a szelLő mÍJJs irányból 
fodroma. Ez .az a pmanat, amelyet nem felejthet el, az, 
aki át tudjru érezni azt, hogy testestől-'lelk.estöl a tenger
nek adta magát. 

II. 
N eb ezen akad a földön még egy mester6ég, amelynek 

olyan sajátságos lenne a nyelvezete, mint a teruger.eszeté. 
Ha két tengerészünk történetesen a szolgálatról beszélt, 
abból- egy nem sza:krna-beli ugyan nem sokat éJ·tett meg. 

Ennek főoka az-volt, hogy a hiljó alka�részeine-k, vala.mint 

fel'szerelésének nagy részben i degen (holland, �ngol) nyel

vekből átvett é'lneve2é:seit a hivata:los s'zolgálatI ny,el", er,e

detben, vagy csekély fa:netikus válto2tatással �egtart�ta ; 

érdekes, hogy . mé.$' Wl osztrák és német ha,d:temgere�zet 
szakikifej.ezései sem egyeztek teljesen. nyen modon n�unk 

i,s egy 'különl:eges tengerésznyelv ala.kult ki,  melyet 'a ],alk�s 

bizony nem értett meg teljesen, sokszor sehogy. Azt ker
dezbetné vaJoaki, hogy mire volt ez j.ó ?  Annak csak azt 
felel\hetem, hogy ezek az áJtvett szaJkkilfej ezés-ek a ny-elov 
hézagait töltik k i  és rövidem ' kifejezésre j uttatják a2t, 
amit égyébként csak boss�ú körmondatokkal l'ehetne ki
fejezni, ez  pedig a swl'gálatban szük�éges s�a.b�tos,,�g 
kárá'ra lenne. Ahogy a� orvos a� ember,1 test resze'lllek es 
betegségeinek neveit latinul tanu,lja, Úg! kellett 

.. 
n.ekünk 

is, kiülönösen a vitorlás1hajókon, több szaZi'a meno I deg_en 
hangzás.ú nevet elsajátítanunk. 

Egy másik tipikus különlegesség tengerészetünkné� a 
bábeli ny€lvzavar volt, haj0kon, szárazföldön egyaránt. 
Érthető okokból, a hajó személY2eté'llek létszámszerű ooz
szewlHtásánál csak a szakmák sze'rinti kiképz�st lehetett 
fi gyelembe venni, tekintet nélkül a nemzetiségre. A,z ered
mény soksz0r valós Íl>g-gOl!I megrenditő volt, mert Legtöbb
nyire már egy kisebb torpedónaszwd legénységébert, iiS a 
Mcmarchia összes nemzetiség·ei képvise,lve voltak ; ezek 
persze eleinte, mí.g öss.ze nem Iszoktak, se egym'ást, se a2 
elöljárói kat nenl él'tették meg ; legtöbbnyire az olasz 
nyelv -- lévén a legfülbemászóbb - hozta e�yenlő neve
zőre a dliskurzust. A haj ók�l!!.a]].gatás alkalmával' a filoló
giai tehetségét teljes méQ-tékbe'll l'atba ke,l,lett vetnie a
tisztnek, hogy az előírásnak megd'elelően minden del'ikvens 
Ü,gyétl .]elhető'leg . a2 i1l'ető an,yany-e1vé'l1 tu.dja elintézni . B i zo
nyos számú éveK után ez a nyelvgYaJkorlat val'ósrugos 
nyelvtu.dósokat nevelt a tisz:tikarban, a ma,gyar nyel'v k i 
véte,lével. Voltak különös nyelvtrr.etségek ,is ; m a  is él  
Pgy tengerésztöl'zstiszt. a,ki a keleti nyelvek i smert szak
tudósa. Haus tengernagyról azt állította a fáJma, hogy 
- nagy nye1vtehetség- lévé'l1 - könyvből tanult volna meg 
fo].yéke,nyau mrugyaruL Ez ll1ekem kissé h i hetetlenül han:g
zik ; én nem hallottam tőle. soha .egyetlen magyar szót se .  

Nagyon tévedne azonba,n az, aki a'lt hinné, hogy a 
nyelvek ilyen 0ürza;varában a .nemzetiségek közötti egye
netlenségek és- surlód'ások i.s llapir€ndl8n ,l-ettek voln'a ;  e1-
lenkezőlleg, a legjobb egyetértésben éltek a hajókon a �ü
löböző nem�et1ség,ek fiai egymássa-I ,  mert nem' igen értek 
r á  _polit�záLni, a civllikodá\s jbacmusa,i pedig úgy látszik. 
nem tenyésztek jól a sósvíz felett. 

A dalmát matróz új1ságolvas-ással egyébként sem 
szerette magát megerőltetni ; szabadidej'ét szivesebbe.n a 
kedélyét. leginKább megnyugtató alvássali szokta kitölteni; 
ezt a jó SZOkását 'Pedi,g !hamar átvették a többiek i s .  -A z  
összetartás a hajókon, általában meg;volt. Centrifugális 
jelenségnek Ilegfelj'ebb csak azt nevez'hetném, ihogy a cse
hek céltudatosan hangsúlyozott összetartást muta,tiak, de 
ezt a' megállapítá"t lis inkább csak a tiszviselői karra vo
natkoztathaton'I. Ami a le,génységet illeti, Csehors2-ágból 
annakidején inkább az ott élő németajkúakat soroztáJk a. 
tengerészeth€z, azok pedig közismel'tyn rendes szorgal. 
mas, értelmes és Ih,űségpen ki.próbáJlt'�emberek viltak. Ezt 
csa-k az igazság kedvgért. 

Nem szli letett mindenki tengerésznek. Vanna'k kimondott ,a,ntjta;I.entuunok is ,  akik sehÜ\gysem tudnak a viszc,nyokhoz a�kalmazkodni. Ezt a törzsigazságo.t szem előtt tartva, ha a dalmátparti \horvát leg·énység kiváJló tengerr€termettségét mértékül veszem, -. a magyart a tengeren 
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- te,l j es tárgyilagosságg:lJ1 - általában j ó  közepesnek lehet , minősíteni ; könnyen elsajátították ugya,ni,s mindazt, a,mlt :lJ ' szolgálat a hajókon meg>kív-ánt, a n émeten k'Í'V1ül gy�rsan megértették a t6bbi nyelveket is ; mint kiképzőaltisztek ,u,gyan a fedéLzeten is megfeleltek, de a műsz3Jki szakmákban is jól' \Voltak alkalmaZ!hatók, Az osml'áIkmagyar tenger,észet utolsÓ! évtizedében váratlam'\11 o'ly nagy fontosságra szert tett tüzér-, repülő-, aJknász- és torpediÓsZ!a,kmálcban a legénység nagy százalélkát a magyarok adták. Nem sz,a,bad figyelmen íkívül hagyni azt a ikörülményt sem, ho,gy régebben osak az önkéntesen jelentkező magyar fiúkat soroztáik be a haditengerészlebhez és pedig nagyon kis számban, Csaík a kilencszázas élvek elej,én vált rendszerré, Ihogy lJercentuálisan a magyar újoncokból: is kiegészítették a haditengerészet létszá át. Egy tekintélyes, mel%kesen megemlítve cseh származá .. ú e.Jlen
tengernagyunk kij .elentése szerint a magyarokat különö
sen megfontoltsáll'uk és józanságu!k miatt becsultéJk, A jó
zanságot a jelen esetben persZ!e nem szahad ú�pi értel� mezni, hogy a magyarok az ős'i virtust levetve, m gvetet
tek vO'I,na egyszer-má.sszor e'gy-egy kortyot, hari ,m csak úgy, 'hogy nem nagyon szerették a nagy tánnintartalmú 
d almát vagy isztriai borokát, melyeket tengel'és�!nyelven pa:till!án3Jk ( ami alaU jó magyarsá,g,gal mondva hlyékony s'uvixot kelJ érteni ) hivt3Jk, Tudni keH ugyanis, hogy elté
rőerr a Ihadst>re,g élelmezésétől, a matrózok kétszer n aponta 
egy-eg)' negye'dliter bort is kaptak �z é tkezésekhez, N em 
azért, mintha a ,k incstár különös kedvencei lettek volna, 
hanem mert sakszor ig,en fárasztó testi munkáit kellett 
végezniök é� ilyenkor a bor hiányát, különösen a

, 
dalmát 

legénys&g, m('gsinylette, Amint &zárazföld'Ön az Ig�ZI . JO 
prófu J1Itnak emberemlékezet óta meg;olt a sza,bv�n,�o� 
kincstári súne - hasonlóképen a matrozoK bora IS Idorve, 
jel'legzetes sötét sZ1ilt öI.tött, éppen ezért , gya,nllsítot,tá� 
meg azzal, h o gy nem ' szőlőtőkén ten:net�, Voltak meg>ls 
:sokan, a,kik védelm'ére kel,�ek azzal, hogy Igazta:lall'u1 vOOol 
" k  J a , , , ' 

Ha már különös
' 

szándék nélkül az élelmezés
, 
terél:e 

kalandwtam át, ,el kelll mondanom , err,?, �on�t�ozolag' IS  
e, t-mást A teng,eré&zet, �lelme:1lésl eloIrasai ,Ienyegesen egy , , d k It hogy eltértek a ,hadseregétől. Ezt részben az , 111 o o a, , 

_ mint fentebb j" emlitettem - t:kinte�te� kellett ; len�� 
a IdéIvidékről származó és a"Z áJ.lol1lany z�met alkotó <I , 
mát legénység különleges ,i gén?,eir: ; másres�t azo

:
nba� bl� 

I' " b kel·lett ri>onesltenl a ,tengel eszetE.t ,  a had zonyos e ony en u � , "

l I ' t ' ,t a matroz teny e.g.es szo -sereggel ,szemben a:1ler IS, meI , , l gálati i deje a szárazföldi Ikatonával szem.be;t �gy evv
� 

h 'bb volt Mig a ihadsereg 3 év után tartosal1. szaba , ossza ' I ' I  t. '  i y 1<;e ságdlta I:egénY,ségtét, a matróz 4 évig: sz,o ,�al e�
. "g

'
t 

!' : 
"bb kerü,lt haza, iEz�rt az éyért va,lamlkepen !ka/IP? o n� 

��lIett és e7J az élel,meres j�vitáJsáv�1 is t�,�té:!Ít!��:�:z, tapasztalata szer int ugya n
l 
It 
s leg�la

t
b�, /4p��'ton és hajókon LgtáJlatra ,bevonu egyen "'''" , hogy a szo 

" 
" r I{ésőbbi S2Jükség eseten tarú,gy lehessen J{lIkepe�'I, h

T
�gJ , 

hogy a matróz :[Jem 'Pró-
l ' k  k '  megfelelj en en)' az, 

tt ta e na IS , " 
" 

" é íÍ féLbarna kenyeret kapo , funtot, hanem Igen Joml
�

s \l den nap ,11O'zzá még, mint húst és kiadósabb ,vacsor r:�ért nem ' voH mindig i lyBn előbb ,liáttuk, bort I'S, �,o, de, em I A régi időkben, ami
irí,gylésremé�tó a, �natroz ���a4;_60 na�ig se l á ttak par
dun a vitorlasihajok gyak 

k '  �okedve szerint '=örténhe-
N t � isten ' eny... � , tot és csu'pán ,ep un . , ' I  k 'lko" tölJe th�,mllrosan • 'k vagy masJ.{ , , tett a megél'kezes egyi 

" tt a kenyér ,is,  Ez nem 
elfogyott a friss �Ú>s, Ive\��t�ert ezentúl dél?lőttön
maradt következmenyek ne 

tt' ' 1 �lm,ezési l'wktárbol neh e-
' l  ' b  lh el1yeze ,e � , t' k ént a hajó me yéJ en e 

, " Hat lszállt. fel nap-nu,p u !ln 
zen defj,niálh4tó, orrcsaval o  I 

LAPO K  
a szuzlesen tiszta fedélzetre, Ez volt a hordókba tárolt besózott hús félelmetes és 'humorőlő idősza\ca, Az az idő, amidőn a négyszögletes, kőkemény kétszersültön rá,gódtunk mindannyian, ki több, k i  kevesebb eredménnyel. A dobo:1ioS konzel'Vek ezzel s:1iemben kiválóak voltak ugyan, de hosszabb időre a friss élelmet pótolni nem tudták. Burgonya és a kényelmesen tárolható hüvelyesek jó és rossz időkben ,egy'aránt szerepeltek ,az étrenden, A friss víz kér
dése régebben szjntéh a hajósélet gyengéi közé tartozott ; ma már nem ;probléma, - ' A2l étke:1lés az időjárás szerint <vagy a felső sza.bad 
fedélzeten, va.gy pedig fÜjggőasztadokon, ,a fedélzet alatt történt, 8-12 fő mindig egy-egy asztaltársaságot képe
zett, amelyben felváltva egy-egy matróz az ételkiosztás
nál átvette a csoportjára eső adagokat és azonkívül rendben tartotta az evőeszközöket, A I,eves és főzelék részére 
egy elég öblös c inkezett vas veder, a bor részére egy ha
sonló kanna és pláh'Poharak, ezenfelül még egy lverek fa
tányér tartozott a felszereléshez, A főélelem húsleves és 
mar-hahús volt ; az adagok ,gyors szétosztását az ' a  prak
tikus berendezés szoJ.gálta, 'hogy a húst súly szerint még 
ny,ers alakjáIban az éllelmezőmester számozott, kerek M, 
I,ókhoa ,kötötte, ho.gy azután a Ezaká�s ezeket délben a 0\ 
óriási fazeka'kbóD 'könnyebben kilhalászhassa, 

A tengeré$zetnél minden a külső formák pon�os be
tartása mellett szinte szertartásszerűen töHént, Lgy az 
étkezés is, Reddes körülmények között 5 perccel a, déli 
harangütés előtt, az összes kézisíppal ,ellát?tt a�tJs�tek 
(ezek pedig sokan voltak) együttesen sl�oltak a J.el�es� : 
Készítsétek az evőeszközöket l"  A z  utoIso harangutes es �z ima elhangzása után ugyanezek körülállva a lejárókat 

és a fedé1zetek között levő lépcsőket, édes pacsirtahangok
kal, de mindig teljes eredménnyel csaloga�ták, a leg�nY,sé= 
get az ebédhez, Idegen l'átogató ezt a slpszoval . !or!en� 
harmonik,us étvágygerjesztést rendszel'lnt Igen bal atsagos 
és mulatságos szokásnak tartotta, Előírás szerint aq; étkezés 'ideje alatt csak a legsürg-ő
sebb esetben volt szabad a legénységet meg>Zavarni. 

III.  

A kadét, Ezzel a rövid fogalomm�,1 fej:z��e�et lehe�le 
k 't" l' ' de o'vakodni fogok hogy bobeswdu es tulsáooI 0 .e111, 

' 
, ' t ' t ' d '  kI'e' t  ne  legyek, A tengerészet trefas ermesze san 111 ISZ. 

" "  STt , ' ' ba ezt <li �peciest úgy Jellemeztek, hog) , " ,o e l aJza n ,  
do" l "  "k t ' Italaban ctdukban tömegesEm él, a fel"őbbren u em oso e 'a " 

kerüli, a nap legnagydbtb ré�z�t pedig · fe}váltva : ev�"el 
é l ,  l t"lti" Mint krómkaos kotelessegemnek tal tom s a v'assa o , ' "  élzato, már mos,t kijelenten i, hogy én ez,t csalk �z, 19'az.sag :c " : 
eltorzítás'ának tartom ; az igazsag a veg.en fog k,derull1l, 

A első amit mondanom kell, az, hogy . a sze�ény ��-
de' tllak ne� volt patrónusa ; ez már mag�b

l
a�veve

"k
e

.
'
d
e� , " t '  ' s pa van mu o o ostoba sors mikor meg a SZll1 en vize 

, , ' , C ' m , ' ma a Sz.ent FlónanJa, supan tűzoltóna,k I'S megva.n a g 
" 'h t " éJetösztönélvel s nge erejére utalva, le nem gyul e o 

h gye , " I " " el felszerelve ván<lorolt a aa fiataJlsag konnye museg:,v " , bocsánat !hogy a jósélet kacskaringós és vizes utJall1 
- , I 

'
ért all-, 

' t hasonlatot h asználom - ml.g e nem 

��:n
a 

I
�ó��sr:ert létrának a lábához, _ a�elyen, a ke���:::�-

áJI t '  idővel és érdemekkel rendelkezo egye�ek 
dd' ' g, a I , 

, , d "  sztönszerű.\eg addig, ame 19 ha, nem IS  tu,l gyo,l san, e o 
1 ál t '  út mentén mint f If lé loúszni A tüskék a szo g a I ��e {eg:I��b is aJk�t

O�raa::�t���t����Y b: f:
d
l��v:��;:Z��; fennaka,d!hassoll raj u , 

( Foly tat juk,) 
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111(11)11>1 IIINI>., •• ílil •• 
-- .: A francia csendőrség_ 

(18. közlemény.) 
. 173. §. Szétoszlat ják a törvény,ek, a kényszerítő rend

szabályok és az ítéletek végrehajtásáJJa:k eI.len.,·zegülő né�
gyűlé.seket ; elfojtanak miill,den zendülést, llJme�y a szeme
lyek, a hatóságok, a kÖZilekedés, a munka és az Ipar szabad
siga ellen irányu! ; szétoszlatnak minden olyan fegyve
i:es v·agy fegyvem élküli csoportooulást, amelynek célja a 
foglyok és elítéltek kiszaba,ditása, a ma,gánosok birtokára 
való behatolás, fosztogatás és a magántulajdon elpusz-
títása. · 

-

A csoportot felfegyverz;ettnek ke]]: tekinteni-: l .  ha a 
csoportot alkotó több ember elrejtve vagy n�iltan fegy<Vert 
hord magánál ; 2. ha· azt, a:ki nyiltan fegyvert hord\ a tö
meg nem űzi el magátÓi. 

Ha a közut akÜi!l való csoportosulás miatt fegyver
használatra van SZiükség, annak elrendelésére a helyi szol
gálatról szóló rendelet rendelk ezései szerin>t; a községi elől
járó, helyettesei, a rendőrbiztos vagy a karhata:lom köz>-
gei jogosultak. 

174. §. T Lsztek, örsvezetők és csend'őrök az igazság
ügyi vagy közig<lJZgatás i hatóság távollétében fegyverüket 
csak aikkor használlhatj'Íl!k : 1 .  ha erőszakot vagy tettleges
�éget követtek el velük szemben ; 2. ha az álta,luk megszál
lott teret megtartani, a ráju:kbízott őrhelyet v·agy szemé
l}"eket máskép megvédeni nem tudják, végül : ha az e],]€ill
Rzegülés akkor3J, hogy <lJZt másként, mint fegyverh<lJSzná
lattill megtörni nem lehet. 

175. § .  Ha a zendülés olyan jeJ1.egű és ol'Yan nagy 
csoportosulás sal kapcsolatos, hogy a csendőrség a meg
·kiSérelt erélyes' fellépés utá,n arra a meg,győződésre jut, 
hagy az ellimszegülést fegyve1:használatta;1 sem képes meg
törni, jegyz&köJlJyvet vesz fel, aJmelyben me,gjeNili a zen
d:ülés '."ezetőit és bujtogatóit. Ezt a j eg-nőkönyvet aflOlll
nal ·megküldi a helyi hatós'ágnak, az előlj áró század- és 
Járií.�para:ncs,nokságillak, hogy a szomszédos örsök útján 
esetleg a csapattól megerő'sítést kaphasson. 

176, § . Az örsöknek az általuk meg,szállt teret el
hagyni vagy állomáshelyükre bevonu1:ni ,mindaddig nem 
szabad. amíg a rend tökéletesen helyreállltva nem lett. 
Mindig arra kell gondolniok, hogy a törvénynek minde' 
neknél hatalmasabbnak kell lennie, Az általuk szerkesztett 
jegyzőkönyvekben részletezniök kell azokat a 'követelmé
nyeket. amelyek a csoportosulást létrehozták, kísérték és 
követték, 

. Ha ilyen alkalommal fogLyokat ejtettek. azokat semmi 
áron nem szabad ke2ieik közül kiengedni, hanem erős fede
zettel a köztársasági ügyész elé 'kell kísértetni. 

177. §. A köztársasági ügyész elé vezetik azokat az 
egyéneket, akiket a katonai hatóság parancsára t>.n.tóz-

tattak le azért, mert azok a laktanyákban �agy más kato-
, , . , l tekbe· n hadgyakorlatokon vagy mas katonaI szol-nal epu e , 

, 

gálati összejö;veteleken azon érett�k tetten, hogy �zoval, 

f te' s sel írással nyomtatvannyal, h I rdetmennyei enyege , , 
, . , 

vagy lalragaszokkal a katonákat elegedetlensegre csa-

bítjá:k. , . 
l ·k k t 1 78. §, Letartóztatják vagy felJ e ent! az.� a az 

egyéneket, abk a közl'!sendet oly módon z
,
aval"Jak meg, 

hogy a pol gár�kat vallásuk szabad gyak?rlataJban megaka-
dálJyozzák vagy ibántalma'zzák.. ,. 

, -
. 

, 

179, § ,  Azt az e'gyént, akI a csendort szolgalat� teny� 
kedése közben durván megsérti, <lJZonnal l e  kell tartoztatlll 
s szigorú megbüntetése végett a j árás igazságügyi ren
dészeti tisztje elé kell kísérni. 

180. §. A csendőrség e l l enőrzi a könyvek, metszetek 
és kőnyomatosak terjesztését ; megakadállyozza a c.sernpé
szete t és a csempészál1ukat őrizetibe veszi ; a csem,pészeten 
tettenértekkel jegyzőkönyvet vesz fel, a tetteseket letar
tóztat.ja és az illetékes hatóság elé  kíséri s b ejelenti a 
helyet, ahol a l etartó'Ztatás történt, az igénY'bevett rend
szabályokat és az  eJaenállást, amit megtörnie ke1Iett. 

181 .  §. A csemrpészet elfojtá,sq. végett m inél nagyobb 
tevékenység kivánatos ; e célból a t i s ztek, örsvezetők és 
csendőrök érintkezést tartanak fent a várnsze d'Ökke l , vám
tisztekkel é s  vámfőnöikökkel, valamint az adóhivatal alkal
mazottjaival. Portyázásaik alkalmával e-zektől a tismvise
lőktöli és közegektől értesüléseket szereznek a csempészek 
ü.zelmeire, titkos raktára i ra és a körletükben terV'bevett 
csempészésre nézve . 

A csendőrség jegyzőkönyvet vesz fel a dohány, lőpor. 
gyufa, foszfor és j átékkártya ÍlJrusításáról é s  az azzal 
váló hruzalásróI. A tárgyaka t őrizetbe veszi. A· tetteseket 
letartóztat j a. 

A csend'Örség a s,zeszesitalQk árusítáJsáról szóló tör
vények áthágóiva'1 sZémben is eljár, A z  italokat azonban 
csak llJ�kor veszi őrizetbe, ha a tettes mint olyan ismeretes, 
aki a pén'lJbirságot lefizetni nem képe;s, A tettest csak 
akkor lehet letartóztatni .  ha az i ta1csemp és'l:ettel foglal
kozi.k. Lásd' 1886 ápril!is 28-án kelt törvény 46. és az 1873 
június 21-én kelt törvény 12. �-át. 

182. § ,  Meg-állapitja mind'a'ZOkat a visszaéléseket, 
amelyeket a hirdetményekre, okmánybélyegekre. véd
jegyekre, idegen valutákra, tőzsdei ill'etékekre é s  iházalási 
engedélyekre vonatkozó törvények meg-sértésével követne>k 
el. Gyakran megtöTténik, ho,g-y a házalók elIenőrzése 
alkalmával a csendőrség arra jön rá. ho,gy egyes h ázalók 
r,�ak látS2iólagosan házal'nak míg mások ellen va"y bűn
cselekmény elkövetése miatt. vagy azért. mert a"l úion
co,zásÍ törvény rendelkezés'ének nem tettek eleget, körözés 
van €i'rendelve, 

183. §. Jogosított aJkár saját kezdeményezésből, 
akár a megyei 'Postai gazgatóknak, főnököknek é s  alkal
mazottaknak való segédletnyujtás alkalmával a postll
koc.sikon, egyik városból a másikIba közlekedő szállí tmá
nyokon, valamint a postaküldöncö!kön és megb izottakon 
kutatást, illetve személymoto'Zást végezni annak megálla
pítása céljáIból, hogy nem továbbítanak-e ezek a posta 
megkárosításával sürgönyöket és egyéb szállítmányokat, 

184. §, Ha a postakocsik egyúttal utasokat is s'l:áll í 
tanak, nehogy a kutatás a z  utazást ké,sleltesse, a nyomo
zásokat és átvizsgálásokat rendszer int a megérkezés i 
VllJgy a kiindulálli helyeken, vagy a postaállomásokon ke']  
megejteni. 

185. §. Utkö�ben kutatást csak akkor lehet a posta- .  
kocsikon végezni, ha elliránt a postai hatóság megkere
sést intéz. 
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186. §. M inden kutatMl'ó l ' , ' . '  , ' egy idej űleg lefoglalás nem 

tő e? atvlzsga'lásl'ol, ha a?zal 
ban előirt j egyzőkönyvet kel l  

����:
�n

a
i 

postaszabályzatok� 
Ha a ku ta tással kapcs I t : . 

inditá.sál'pl szó nem leh�t 
�� osan. Ibűn�á.�1 elj á,rás meg

bélyegezni sem b l . t 
, a  or a Jegyzokonyvet se,m fel-

" ' e aJ s romoztatl1l nem ikel l  s a nak pehdanyát annak a postaalkalmazottnak a kéré� " 
eg� 

el len a kutatás megejtetett, ki  kell szolgáltatrÍi 
ere, aki 

meg;I�� ' ,�; �a a kutatások é.� átyizsgálások 'al�almával 
. ' 

PI as 
, 

n�ert,  hogy egyes levelek a posta megkáro_ IJasával tovalbblttattak, a lefoglalás piIJanatálban j egyzők
.
o:l.yvet kell fe.I��nni és abban fel keM említeni a levelek szamát, címzettjeit €s l ehetően a levelek súlyát · 1�8., § .  A lefoglalási j egyzőkönyveket bély��gel kell ell.átl1l e s  a lefoglalástól számított négy napon belül l a j stromoztatll l .  Ezeket az alakiságokat szem előtt k II  tart�l1l, tekintét nélkül arra, hogy a lefoglal ás az örs szé�helyen vagy azon kívli l  történt. 

A fel,v;,tt j t;g'yzőkönyvek két példányát a l efoglalt l ev�].ekkel es egyeb tárgyakkal egylitt a legközelebbi pos
tahlVatalnak kell  megküldeni.  
. �89 . § .  A

. 
cs·endőrség· a posta érdekében nem végezhet ,sz�melymo:tozasoka t a·z uiUlJsoko·n és az o lyan egyétlleken, 

akik mem allanak a po.sta szolgálatába:n.. Az ilyen egyének
kel szemben végrehajtott elkobzás semmis. 

190.  � .  A postakocsisok, 'ha l'ezárt postazS"ákokban ie
pecsételt level eik talál;tatnak, nem védekezhetnek azzai, 
hOgy ezekről a levelekről' előzetes tudomás uk nem volt 
mert a jóhiszemüség a IX.  év prairial-j'ánai;< 27-én kelt 
törvényének megsértésekor, mint mentsé,g, el nem fo
g �dlható .  

1 9 1 .  § .  M inden küldönc vagy megbízott az általa to
v&bbitott ama myilt levél m iatt, 'lllmelynek tartalma 'nem az' 
Ő srzo].gálatá·val kapcsolatos, a IX. érv prairial-jának 27-én 
kelt wrvémy 1., 2 .. és. 5. §-a szerint büntettetik ; a csend
őrség ilyen esetben köteles· j egyzőkönyvet felvenmi és a 
leve1et lefoglalni 

192. § .  A .szállitó vállalkozóknak levelei é·s iratai, am-=
lyek a ,s!ZeméJyzetnek vannaik címez·ve, a csendőrség által 
nem fQg.]al,hat&k l e  é s  j egY1lők&nyv i s  csak abban az eset
ben vehető fel,  ha az. iLy levelek és iJ'atok l �  vannak .zárva 
és peClSételve. - -

II.  A I f e· j e z e t. 
Közúti és mezei rendészet. 

i93. §. A csendőrség egyik fontos köteLessége az, 
hogy a nagyobb köz.leked€s i  utakon a r endészetet ellássa 
és ott a .közi'eikedés zavartalan8árgát b iz.t.os-íts a ; az ezzel 
kaJpcs"ÜJatos 'kiJhágásokról; j egymkönyve,t vesz fel és meg
á l l apítani köteles minden aJZ uta:kat, az a!Zokat szegélyező 
fA\kat, árkokat, az 'utak fenntartására szolgáló anyagot és 
mu.nkákat ért rongál'ásokat. 

U gyancsaik j egyzőkönyvet vesz fel minden ol'YaJIl ha
nyagsá.gból vagy gondatlanságból, es etleg 8zándék?S�n 

elkövetett rongálá.sróL és  károsításl'ól, amelyet .a távlro- es 

tá1óbeszéolőhálőzat ell.en követtek el.  
194. §. E llell1őrzi azoknak a r.endelkezéseknek a vé�re

haj tását, amelyek a fo.],yamok, a haJjózható vagy tU�J?7.� 
ható fo.llyók rendészetére, a kompokra és  szemé�ysz�lhto 

hajókra a hajózá:si és öntörzési. csatomá:lo'a, az altIlIlanos 

vagy résllleg.es lecsapolásokra és v�g� l amely:k, a, keres

I,edelmi tengeri kikötők fövénypar .tJamak J.ekoteset s�ol

gM6 ü ltetvények védelmére vonatkoznak ; ·ezeknek a 100-

del'kerLése'ki"lI�k át,há.gásairól, j egyz8könyvet vesz fel. 

( Foly tat juk.)  

K0!t0�" és
.
téves nézeten alapuló 

bunugy. esetek oyomozása. 
Íl'ta: Debreczeni Gyula alhadnagy szakaszparancsnok (Sátoraljaújhely) .  

A tanuLságos nyomozások közül kétségtelenül azokat 
az esetekert: ol,vassuk a I,egsrzívesebben, amelyeknél a nyo
mozó ügyes.sége, kitartása és l'eleményes3ége folytán a 
nyomO'Zás tel'j es siJkerre vezetett. M iután azonban alig 
van nyomozás, ahol a nyomozó tévedések és hi bák elköv0-
téS/ének kitéve n,e lenne, a tévedések és hilbák feltárásá.ból 
11em kevésbé lehet megszívlelendlő tanulságokat leszürni. 

Rövid részletezéssel, .tisztán a· -lényegre terjeszkedve 
ki, leírom alább egy koholt bűncselekmény feLderítését és 
leí rOlk egy olyan esetet, amelynél a helyzet és a körülmé
nyek téves megítélése folytán egy öngyilko3sági esatn�1 
gyi.lkosságra következtettek. 

B€:reg megyében, Pol i.na kÖ21SliÍg,b en, a Schönborn-fiile 
uradalom erdőgazdaságában, egy erdőőr 35 évi szolgálat 
után, hogy réshYétet ke�tsen .maga iránt és hogy felnőtt 
fiát ma'ga helyett erd:őőri alJkalmazá3ba helyeztesse, el
határozta, hogy könnyebb lövéseke'i ejt magán, majd 
sebesülése címén nyugdíjaztatását fogja kérni, azután 
pedig maga heJ,yett a fia felvételét :fogja kieszközölni az 
uradalom intézőség1étől .. 

A kieszelt cselekményt az al.ábbiak szerint hajtotta 
végre : 

Volt" neki egy forgópisztolya és néhány forgópis'ztoly
tölténye. A fOl'gópi.sztolytöltények egyikéb'ŐI a ],övedéket 
kivette és a tölliényJJ.üvelYbe egy szem serétet fojtott.. Ezt 
az ilyen módon előkészített töltény t úgy töltötte be a 
forgópisztoly hengerél:le, hogy legeLsőnek kerüljön lövés 
alá. A serétes tölté.ny után egy rendes forgópisztoly
töltényt hehyezett a pisztoly hengerébe. A két tölténnyel 
megMI.tött fón'gótpis1lto!1ya]l kiment a lakása közelié<ben 
fekvő erdőbe s ott egy erdei Illatak felett átvezető híd 
kooelében a pisztolyt a balke.zébe vette, csövét jobbkeze
fe;j ének a kisujj felőbi részére irányította és els litütte. 
A lövés után a pi sztolyt balkezéből a j oblbkezébe vette és 
a rendes pisrztolytöltJénnyel balkezefejé"nek mutató- és 
középsőujj a közé lőtt, a 'golyó a tenyerén ment keresztül 
M i g  a pisztolyt az első lövés.��1 meglSe'nett j obb�c�z4�en 
tartotta, a pisztoly vasrészei és ágya erősen véresek lettek. 

Az önsebeRHés után I,akására ment és a pisztolyt ú\l"Y 
véresen, ahogy volt, az ágya szalmájába r.e.itet·te. 'VlielJ';t 
azonban sajátmaga meg13ebzésére a ].övéseket lead ta. 
vadászfegyveréből, serétes és golyós tölténnyel, a hldJ kar
fájáJba 'is egy-egy lövést tett, hogy az áHitóhagos orv
vadász lövésének a híd kalrfáján DS nyoma maradjon. 

Az eset kinyomozására én lettem kivezényelve Molná!' 
Sándo,T csendőrre!" M ikor . az erdőőr I·akására mentünk. 
őt az ágyban fekve találtuk. Érdeklődésilnkre elmondotta, 
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hogy midőn alkonyattáj ba.n az erdőJói h!lJzafelé igj'úel<'"�t 
é,s az el'dei patak fel'etti híd naK a Koze;pére ért, egy orv
vadász ráLőtt s mert akkor éippen a· híd karfáit fogta, 
111md a két kezefején magsebesLilt. 

A helyszini szemIiéhez l). sérült etrd'őőrt is az erdőbe 
hívtam és a hId közepére állítva, meghagytam neki, hogy 
jelölj e meg oazt a helyet, ahol az orvvadász a 1övés pillia
na,tában ál,lott. Mikor az állítóagos oriVvadásoz helyét meg
j elö1te. azonnal tisutában voltann, hog,)' kolJ.olt bÜ'n,cael'ek
ménnyel állok szemben, mert olyan irányt mutatott, hogy 
abbóL az iránytól 'a lövésnek szembe kel,lett volna őt 
találni a ;  de sem a gyomráu, sem a mellén sérülés 
nem volt. 

A híd ka'l'fájában az álnyom elői.dézése v:égett alkal-
maze>tt lövésekbő! i látszott. hog�' azok félreve'zetés cél
Jábó.l eszközölt ettek. 

Az €\rdőből az erdőőr lakására mentünk vissza, hol 
sérliiléseinek s.úlyos�ága felől érdeklőd tem és feJ.kértem, 
Il0gy muta.ssa meg a sebeit. A kötéseket sajátkezűl.eg 
óvatooan én SlZedtem 1e. Mi,dőn lYalkezén a löv,edéktől, eredő 
silbet megtekintettem, a l'őcsatorna szélességéből ítélve 
mi'ndjár.t láttam, hogy a. seb nem. ·eredhetett vadász
fegyver lövedékétől, mert csak kisebbméretü :z.úzódás' volt; 
láttam azt is, hogy a [Seb környékét lőpOlr1ángtól eredő 

IPöl'lk fedil: bizonyíték arra, hogy a lövés kÖ�l<vetlen közel
ből érte a kezét. 

A sebek bekötözése után megkérdeztem, hogy van-e 
forgópisztolya. Azt mondta, hogy nincs. Ezt kHségbe." 
1/outam és a. hálzát átkutattam. Nem ere dm é'nyte.le.nül, 
mert ,az ágy s'zalmája között megt'al-áltam a v,éres forgó
pi ztolyt. M ikor felD1iU'tattam neki, annyi,ra zavarba jött, 
hogy ,sll<ólni sem tuaott. 

Ha az erdőőr áJ.t'al előadott körülmények valósá.g>át 
. kétség):Je nem vonom és seb.ei,nek megvizsgálásáná1 a lövés 

va.lószínoŰ hatás.a és ·a sérülések közö,tti eUentétekJbő�, 
továbbá a iSelbp()j<kö�böl nem ikövetkeztetek arra, hogy a 
sebek közvetlen kÖ'zelböl leadott lövés�k folytá'n álle>ttak 
elő, az isme.re.t)ien orvva.dásL: utáln nyomozhattam volna 
akár ítéletnap�g. 

Erről a fentebb l€iÍll'1t koholt bűrucselekményről j elen
tést tettüruk az illetékes bíróságnak és értesítettük az Ufoa
d�}om int�zőségét is, AJZ, uradalom az erdőőrt szolgála.tá
boI ellbocsatotta s a tiM sem alkalmazta. 

. 
A következő .leírás olyan bí1nügyi dol·ogra vonat

k�Zlk, �melyné: hullaSiZemle alkaLmfuval, 'a helyzet és a 
korul'I?é'nye'k teves meg'Ítélése folytfun, egy öngyilkossági 
<>setnel az orVos tévedett. ��. ,  Öll'sre hírül ho�ták, hogy a község bükköny
k�sza�oJan, egy bükkönYfol1das tövébe'n\ o.szlás'nak i,nd'lllt 
fel'TIh'llll.a van, ·a hulla nyaka pedig át van metszve. S'zol
gála:ba,n álJ?ttam, s emi�tt helyette'sem tekintette meg a 
l:u�L�t e� a

"
J.�lootest 1.S o tette meg az ügyészségnek. A"Z 

Ilgyeszsegtol :rke;zett rendeletre a 'körorvos a hullaszemlét 
megtartott� es ugynev-ezett "kéj gyi,lkooságot" áhlalPított 
m

.�
� •

. 
amlrol a 'bíróság,nak jeleMést is tett. Az orvo.s a 

keJgyIlkosságot a következő körülményekből álla Í-
totta meg : p 

A hu}lát a hulrla.s'Z.€>mle meg,ejrt.ésénél hátonifekve találta. 
A hullan volt nadrág elejének gombj ai gombo,latlanok 
vo')ta� s az , í �y. t�mrudt résen a nemzőszerv egy része a 
nadragon klvuh reszre került. A borotva pengéj' l 
l el h l'! k ' t l 

e, me y
y a u . . a nya a a  vo t metszve, a borotva nyel ébe volt vlsSza1ha]tva és a hulla jolbbcomlbjára volt téve. 

Az orvos ahelyett, 'hogy a fem,nfol'O\ó 10ru" 1 " k . a'tó k' lr ' 
b � menye! 

lDl l'
. ,

o a a, es :: cselekmény ·Jefol'yására · nézve bárki től ;felvIlagosítast ker,t vól,na, az általa ],átott helyzet körül-

ményeiből kéjgyilikosságra következtetett, ezt bej elentette 
a ,bíróságnak és kérte .a boncolóbi�o.ttság kiszállrását.  A 
hullát fellbo'ncoltáJk, a.zonban a körorvos feltevése nem 
,ny.ert ,beigazoláJst. 

Az ölngyilkos hullája.  mikor azt az orvos megteki n-
tette; eredeti helyzetéből azok által, k i'k <wt megtalálták, 
va.s'villával, el l'et,t forgatva s ugyanazon egyé,nek egyike 
haj totta a nyitva vol,t bOlJ:'otva élét a nye,lébe és helyezte 
azt a hulla cOmJbjára. 

A kéj gyi,llkos$ág megálloa,pítása az  orvos téves véle
ke.d-ésén á)apult, mert tudnivaló dalog, h o gy - legalább 
is az eddi'g előfordult  e.setek után menve - kéjgyil,kos
«ágnak ilIlkább a nő esik áldo�a,tult A kéjgyilkosok rend
ellenes nemiérzékű férfiakból ,kerülnek ki,  nőknél ez a 
rendelll,enesség i lyen formában nem fordul elő.  

.A )1yomozás 'részletezése túl.ságosan hossza ' és érdek
telen len,ne, azért cs·ak rÖviden mutatok rá azon kokra. 
�{örülményekr.e, amelyek az o'rvos tévedését előidézték. 

A hulla ne.mzőszervénei!} a nadrág,ból való kitoló
rdását az elihalot egyén j obb- és balolda.l i  lSérveinek a rotha
dás'pól előáJlló gfuzoiktól való fiellpuffadá.sa idézte e'lő tehát 

. ' 

inem kéj gyilkossággal áNott osszeJü!;\'gésben. A nyomozás 
ólol'án megál,lapít,á.s<t !)yert, hogy 'az ö ngyilkos vagy,011ilag 
tönkrement, iszákos és .\Ozoofehül elmé'ba.i os ember volt, 
aki Ol'vosnak képzel,te magát. 

Az öngyilkosságot megelőző h etekben falujából el
€'lbo.lyongott é� a v i dék községeiben, töltötte az i'dejélt, 
no;unan k!önyöl'ületbőL ism€(l'ősei szálHtottá:k haza. Leg
utóbbi távolléte alkalmával a 'pénze ellfogyott és azt a 
Jborotvát, mellyel a Inyakát el,vágta, a körz.ség határá.ban 
lévő va,sll'ti' állormáson dol.gozó na,pszámosok körében meg
�'ételre kínálta. A borotvát a I,1apszámosoik nem vették 
\ffieg tőle. M időn � nyomozó j áről" a bOl'otvát 'a nalPsL:á
moso'j{ elő,u felmutatta, abban. az  öl).gyülkoo -által meg· 
\Vételre felkínált borotvára ismer,tek. A bOQ"otvát h Or.lzá
.tartozói. is s·ajátju!lmak ismerték. A ön,gyilkos földmív�s
emb.ennek a.nyagilag történt tönkrej,utása, célta,lan bOllyon
gása, ,iCJIblb- lés lbalol1dali l,ágyéks·�rve es Ihiblbant e1mebeli 
áll3jpota éppen elegendő ok volt a r,ra, hogy ö�,gyilkosságot 
kÖvl€(SSen e'1. 

Ezen öngyi,lkóssági ü gy nyomozá:s,ánál gyilkosság 
vagy kéj gyil�osság kÖt'Ülménye egyáltalában észl,el'hető 
nem voH. A kéj gyilkosság .gondolata csak a kör orvos 
téve,s né.zete és ft .  bíróságnak tett j elentés·e alapjá:n me
rült fell. 

A,z első bűnes'et azt i'gazolda, hogy a büntettes€Jk 
akár '3.nyag·�: érd'ékből, :akár a.zon célból, hogy az álta�'u'k 
elko�eltett .bunc,selekmény feJod·eri,the,tő ne l,egyen, furfang
gal, es Pa;aszsaggal élne.k, h og'y a -nyomozó j árőrt fél're
;v�zethressek. Megtévesztő ·meséket találnak ki és ál
,bűn.nyomokat l,étesHenek. 

A má.sodilk esemény a.m'a a hibára mutat rá mikor 
a

, �.
yO/mo�ásra hilVatott a v·a1ódi ,ténYkör ülmények,től -el

t e,roleg tev� nyomon halad, hamis adatok al'arpján téve
desbe €;]tl onma.gát és megtéveszti a b í róságot is.  - . 

. 

Rákóczy Ferenc fejed,elem a tábomokokat és eZT ede-
sek�t maga nev�'Zte ki, ·az alez1'edeseket és őTnagyokat 
pe

,
d�g (1" h(lJ� .t0táb.or�ok, vagyis kerületi paTancsnok, 

mtg ra tobbt ttsvte'k lctnevezésének joga az illet " . d -
k . t ' Ic 

o ezr e es 
apt amyo at, mint ezTedparWncsnolwkat iLLette Kés "bb  1 7'09 b . 

. o ,  . - en, �z
. 

uJonnan alakult , ezredek (�zt a jogot kaptá,k h�91�, t�ztJetket magu.lc vátasszák. -Ez a fOTmdalmi íz� 
"Jog btzonyám egyik előidézője volt (� seTeg b�mlásának. 
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1 .  Kérdés. A tettes az oTSzágúton felké?'edzkedik egy fuva?'o:Y'Szeke?·éTe. A fuvarQs a tettes kéTését megtagadván, ez felug?'ik a szeké·r-re. A fuva?'os most megállítja lovát s felhívja a tettest, hogy .szálljon le, me?'t addig nem. hajt tovább. A tettes e?'1'e kikapja a fuva'ros kezéből az osto'rt és gyeplőt s a fuvaTOst az illésTől hátraWkve, ő hajt to'vább. Több kilométernyi távolság után a tettes utazásának célját elér'vén, a kocsir'ól leszáll és eltávozik. Mily bűncselek?nényt követett el a tettes ? 
Válasz. A tettes célja ingyen fuvar igénybeVétele volt, 

tehát azért cselekedett így, mert vagyoni haszonhoz akart 
j utni. Mikor anál győzödöttt meg, hogy a fuvaros nem haj· 
landá kívánsága szerint eljárni, erőszakhoz folyamodott. 
Ez az erőszak a kocsira vllJló felugrás ban, az ostor és gyeplő 
elvéteIében, valamint a fuvaros eJlökésében nyilyánult meg. 
Az erőszak a fuvaros kényszerítésére alkalmas volt, mert 
ezután már nem volt más váíasztása, minthogy birokra kel· 
j en a tettessel s ezzel testi épségére nézve bizonytalan vég
ződésű küzdelmet kockáztasson. A tettes cselekményében te· 
háJt a Btk. 350. §-ába ütköző zsarolás vétségének tényáJla· 
déka ismerhető fel. 

2. Kérd,és, Egy szövetkezet vezető tisztviselője ellen 
feljelentést tesznek az ' ÖT$Ön, hogy egy tűzesetből kifoly6lag 
a kár- felbecslésével kapcsolfLtosatn fondoTlatQsan meJJté,vesz
tette IL biztosító tár'sulatot s annak. nagyobb összegü kárt 
okozott, A bűncselekmény eLkövEtése a gyanusított hivatali 
működésével lévén kapcsolatos, a nyomozás h-dekei megkí
vánnák a szövetkezet könyveibe és üzleti level(lzésébe '!ialó 
betekintést esetleg egyes üzleti k8nyvek ·és iratok őr.izetbe-· 
vételét is. Joga van-e iLy esetbén a könyvek betelcintésé?'e 
és Ő?'izetbevüelhe a já?'őTnek ? 

Válasz. ilyen esetben, amikor a kérdést az is bonyo
lítja, hogy bűnvádi eljárás alá nem vonható, jogi sze�é!

,
Y 

t u'laj donában levő tárgyakkal kellen.e rendelkezm, .a Jaror 
leghelyesebben ,akkor já,r el, ha szigorúan ,ragaszkodva

, 
a 

Szut. 444. pontjáJhoz, a saját kelJdeményezés.bőt való eljárast 
meHőzve. előterj'esztést tesz az iHetékes vizsgáló�iróhoz, a 
s7.Jükségesnek talált őrizetbev-étel elrellJdielése 

,, �egett. 
,
Az 

előterj esztésbellJ azt i's kell !kérniE\, ihogy az o
.:
'l,zetbevetel 

f o,ganatosítását az örllre ,bízziUk, mert í,gy � ol'lz�,
tb�V"e� 

tárg,yakat első !kézből meg.k�pva, a ,nyomozas S'l1rgos fol) -

tatása végett eljárhllJt. , . léd 
3 Kérdés. Hál'om tettes összebeszel, h0'yy egy �s,� -

l ,  h
' 

, ' 'de-ién behatolnak. A �selédlean1J szobQ1ahoz eany oz ej t J , . .  k k l át a tettesek el-zá1't folyos6 v�zet' .A: fol�osó aJt�J�tá
A t�t��ek ezt feLhasz-

I 'ák s igy az aJto nyttva mal a . , �Il
J 

, , ,  1 "  'd "ben be/utnak 'a folyosó?'a s a cselédleawj s�o
lu .• va eJJe t t � ,  ' . " me állva bebocsátásuIcat lcéTtk. 
bájának zárt aj ;:Ja el;;iót 'n0togatni kezdik, m,ire a lelÍ;ny 
Tagadó válas� u

, 
n az

, azdá 'Gi a segitség-kiáltás fóLysegítségéy·t k�abal" .A. 
t
lea�Y

t 
g

elke1'�eti, Mily bűncselek?nényt 
tán megJelentk s a tet ese ,e , 
követtek, el a tettes ek ? 'd en lakással összekö�tetés-

Válasz. A tettesek egy l eg 

b�n levő folyosóra jogtalanul behatoltak. Ez a behatolás 
azonban nem történt erőszakkal s így a cselekményből a 
Btk. 330. §-ába ütköző magánlaksértés bűntettének egyik 
lényeges tényeIeme hiányzik, Hogy a cselédleány ajtaján 
kopogtak s a bezárt ajtó kilincsét nyomogatták, az e,'őszak 
megkísérlésének sem tekinthető. Igy tehát a tettesek cse
l ekménYe a Btk. 332. §-ába ütköző magánlaksértés vétsé
gének albtelemeit tünteti iel, llJmely magánindítványra 
üldözendő. Inditványt tenni a gazda is jogosult, a aseléd
leány is . .A 'tettes ek külön bűnvádi felelősséggel tartoznak a 
kulcs ellopása miatt. 

4. Kérdés. A házakhoz já?'6 varrónő, valamint a saját 
lalcásán, a meg?'endelő által adoti anyagból ?'uhakészítést 
l1állal6 szab6nő foglalkozása az ipa?'törvén1J8k ?'endelkezései 

' alá tartozik-e? 
Válasz, Kétségtelen, hogy az efajta varrónői foglalko

zás az ipartörvények alá nem vont egyszerű nap5zámos
munkánruk nem tekinthető, mert nem tisztán a fizikai 
munkaerő kifejtése által gyakorolt foglalkozás, hanem bi
zonyos szakértelmet, sőt esetleg különleges képesítést igé
nyel. Mindazonáltal az ipartörvények alá tartozó ipari fog
lalkozásnak csak akkor kell tekinteni, ha mint foglalko�á� 
'ál'landó jellegű é� keresetszerű, vagyis nem szívesseJböl 
vagy szórványosan, hanem létfenntartó célból űzik. 

Az ilyen ipari foglalkozásnak az iparengedé:yhez való 
viszonyát egyébként a közigazgatási hatóságok eseteflkint 
szokták eldönteni. Az ipartörvények nem tartalmaznak 
olyan kétséget kizáró jogi szabályt, hogy az ilyen foglalko
zást mikor kell tekinteni az ipartörvények alá nem tartozó 
házi vagy vándor iparnak, mikor nem. Kétség esetén a köz
igazgatási hatóságok a kereskedelmi és iparkamarákhoz 
szoktak szakvéleményért fordulni, az ipartörvények alá tar
tozó foglalkozás meghatározása végett. Ilyen szakvéleményt 
a csendőrség is jogosult kénni, ha valamely adott esetben 
szükségesnek látja. 

5. Kérdés. A Szut. 1,.37. pontja szerint a esendő)' saját 
kezdeményezésből az a) pont alapján cwk a.\;kor tarthat 
házkutatást, ha tettenkapás forog fenn s bűntettl'ől vagy 

szabadság'vesztéssel büntetendő vétségről van szó. Már mosi, 
ha a Szut. 1,.37. pontjának egyéb alpont jai sem alkalmazha
tók s kihágás gyanuja f01'og fenn, mit tegyen a já?'ijr' vala
mely bűnjel-tárgy előkerítése végett, ha a késedelem az 
eLjárást meghiusíthatná ? 

Válasz. Ha kihágás esetében szükséges valamely tár
gyat bűnjelként lefoglalni, akár a tettesnek, akár má;;nak 
birtokából, akkor a járőrnek nem ,a Szut. 437. pont]aban 
kell elsősorban keresnie eljárása jogi alapját, hanem a 
Bzut. 444. pontjában. Törvényes szabály ugyanis az, hogy al. 
ilyen tárgyakat a lefoglalásra illetékes hatóságnak vag)' 
közegének felszólítására mindenki köteles kiadni (Bp. 170. 

§ . ) ,  akkor is, ha a lefoglalás \)lég n�,
m tör�ént

, 
meg. I1yenk

,
o�' 

tehát a csendőr elsősorban megfelelo fels:zolitast mtéz az e1-
dekeltekhez s ha ez nem vezet eredményre, a . . �zut. 444. §-� 
2. bekezdése alapján tesz intézkedést az ol'lzetbe veendo 
tárgy előkerítése végett. 

A hétéve; háboTúban a poroszok egy sáncot ism.ételt 
?'ohanw"; Utá?1 sem tudtak el!oglal?ú. Iúugnk eJTe a �or
b61 az egyik kato?w és kiabalva fLgyelmeztetI 

,a vezeto.ke,t 
l . ko"TiilménYl'e amit eddLg nem vettek esz re, Mwel va amt , 

' d ' f l ettel! jobban figyelmeztették, �Ogy mam Jon egye m�z . ' . 
' 

csendb en, annál jobban kLabalt; -- ,�Hallga�sz el
,
In

,
:rldJul f, 

te s'ze?ntelen fick6", kiáltott m az eppe?/ .Jelenlevo N�g!} 
F?'igyes 'l,irály. - "Felség, felelte a ka�onQ, olyan ftC,�ólt
lca,l, Gik'ik nern szem telenelt, ?tell!

, 
lehet sallc� t beVel/lH . -:-: 

Nagy Frigyes meghallgatta vt, l'IItett cs bev�t/(k 

a sáncot, 
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Csehország. Cetnicky Obzor. 
:2J/1929. szúm. 
A csendőrség központi szakegyesülése az új k.ormÍlJly relé 

terjesztette a testület kivánságrut, amelyek iál.talában aZQrf"o
sak voltak -ll kOmlányhoz felterjesztett emléki.l'atb'an foglal
takkal, amelyet már ismel'tettünk. A lap a csendőrség kiíván
ságaival újra ,részletesen foglaJl'kozik és bbtasítja hí.veit, ,hogy 
a csendőt\ség ool1elmelin€k orvoslására ;nem ez az egyetlen 
lépése, hane:nl minden alkalmat é s  módot megngad arra, . 
húgy a mru áldatlan helyzeten Isegítsen. 

Az lij ügyviteli szabályzat �adása előtt a régi német
nyelvű ,szabályzat volt érvényben, amelyet az.ok is különböző
képen magyaráztak, akik megértették. Ezél't igen iSok feles
leges beadványt kellett szerkeszteni. Az új , szabályzat ig€n 
kevéssé segített -ll helyzeten, mel't egyes parancsmlkságok 
tnílteszik magukat a szabályzat határozványalin és 'a psend
őröket olyan beadványok készíoosére is kötelezik, amelyek a 
s,.;abályzat szerirut tilosak és felesleges.ek ö,s. A lap, miután 
több i,lyen esetet részletesen ismertetett, a vezetőség kicseré
lését kívánja és vezérfe'lügyelőül [{nobloch tábo.rn.okot jelöli 
m�g, akinek erős kezétől várja, hogy a csendőrségne:k a mai 
v€zetőség kezében széthulló kévéjét :ö.sBzekötözz,e . 

- ch. jelzésű cikk a lVl asall:yk képző- és segítőegyesület
nek 'újabb csendőr,ségi lap kiadására ;vonatkozó tervét :Idio
gásolja. ,Szerinte a ,csell osendől'ség !között a legjobban elte<r
j edt Obzor-on kívül a "Cetnicke List y" s ezzel, valamint 
a "Nase ,Vojslm" (<ll mi , ha-dseregünk) című szaklaipo!k:k.al 
minden j,gény ki van �légítV<l. Utóbbi kettő hivatalos jellegű, 
a "C. ' :L." :főként az egykori JegionÖ,sta ,tiszbek bpja, utóhbi 
pedig legénységnek ,szánt katonai szaki ap, de terjedelmes 
csenaőrségi 1l1Ovata is van. A cikkíró ezt elégségesnek tartja 
és tiltakozik, hogy az egyesület pénzét egyesek szereplési 
vágya miatt újabb sajtóorgánum kiadásá.ra haszn'á,Jjá'k. Az 
egyesüLet ;igen .áldásos működést fejt ,ki 'anyagi :téren .. N em 
s2!llJbad megengedni, hogy V1agyonJáJt olyan vállaliko2!ásl'a hasz
náJják, melyről eleve nyjJvánv,aló, hogy csa;k veszteséggel 
jáI'hat. Javasolja, hogy ellelyett a rendől'ségi ,sajiióiroda min
tájá.ra, osendőrség; sajtóil'odát szer,vezzen. ,a vezető,s�, mely
től la! testül'et javára erkölcsi nY<lreség meJ.heM tetemes anyagi 
haszon is várható. 19).- n'em :ffordulhatna elő az ',sem, íh�gy 
Holecsek-féle támadások (legutóbbi sz.ámunkbanJ ism€l1t€ttük) 
érhessék 'a !testületet. Az "Obwr" egyetért 'a ci.k!kír.ávaL 'és 
megjegyzésében kifejti, hogy a rendőrségi sajtói.roda 27 új
sá.gtó,l egyenként havi 400 kor. előfizetést kap. Kevés sze
mélyzettel do1gozik, de a csendőrség; sajtóiroda teen-dőit még 
kevesebbel lehetne ellátni. A közöllISégnek így tudomására 
jutna a vidéká csendőrség tevékenysége és eredményei hasz
nálna. oa. �ndő;ség jó . hírnevérlek s a ;nép ,a me�réssel 
me!\" �s !<ldvelne a. te�tuletet. N em ,tartja fontosnak, hogy ;ezt 
az lrodat a csendorse.g vagy a ,Masaryk-egylet csinálja, fon
tos az, hogy meglegyen. A csendőrség ism€l1tetésére a :rádió 
f�koz?��b .. i�énrbevételét is kíyánj,a" de nem �Iyan 
"komlsz -lZU eloadasokkal, amelyekboi nehanyat eddtg iG tllJr
tottak. E :célra 'bevonni kivánja a szánházaJt és anozit is. Re
méld, hogy a mosta:ni agyonorganizált demokráciában méo-is 
aka9 :VaJ1aki, ak!- a testületet nem engedi úgy elveszni, mtnt 
a �'egl . autokratikus Ausztrilá:ban. Az új lap ,tervezőit figyel. 
mez,t<l:l, hogy o�ak a� egyeténtés és össz<ltruitás hozhatja meg 
a ikívant enedmeruyt es nem a .. eble.nségesikedés. 

A "Különböző ,hirek" első ci.kkében í'l'J'a , ho,gy ,a '"ap az 
t "k ' t d ' l  l '  , ' 

osz ra , Illeme , e 'sz av es magyar csendi>rséglge-l fennálló ka,pcsolatokat a francia és olasz kapcso.Jatokkal 'bővítette ki 
s az így 'szerrett anYllegot már a !következő számban ismel� 

tetTIi fogja. (A magyar C�endőr�,égi L�pok mintájára . ��erk.) 
A Cetnické List y" )ogvédo alaPJa, amelynek kulonben 

a mult 'évben csak 788 kor. forgalma volt, néhány ügyből �. 
folyólag teljesen kimerült" úgyhog� a. la� ezen .al�p Jelta
mu,sztásÍlira ,gyüjtést volt kenytelen lIlditam olvasó l kozott. Az 

Obzo,r" ezzel !kapcsolatban írja, hogy néhány száz kOl onával 
�z alap nem is teljesítheti hivatását s az ő alapjának néhány 
10.0{)0 korona fo-l;g·alma van évente. Hírlik, hogy a "C. L." 
jo,gvédő a!apj,a megszűnik és az "Obzor" a mllega táborába 
hívja anna;k tagjait. 

Az örspara,n'csnoki tanfolyamot végzett altisztek panasz
ko-dn.llik, hogy kitűnő minösÍ,tésük dacára éveken át ;nem kap
nak 'előképz(lttségük szerin'ti beosztást 'és rangot. Az "Obzol'" 
a ,számvevőségek és ' a vezetőség híbájának tudja be ezt, 
mely<ek úgy a:karnak mDgfakarításokat kimutatni , hogy a 
lIlegüresedő' ,h�lyekre csak ideigl'enes minőségben osztják Ibe 
a paI1l1illCsn:<Í.kokat. 

Egy . másik cikkben kifogásolja, !hogy a csemdöröket nem 
minősítik egységes elvek .sze.rint. Egyes helyeken az örs
pal'ancsnoki tanfolyamot végzett őrmestereket :törzsőrmesteri 
e!ől<éptetésre !terjesztik fel, ha 10 évnél több szolgálati ddejük 
van, : ami telj<lS'en ,szabály;sz.ero is. Más pal'ancSinokok azo,llJban 
akadályokat gördítenek az előléptetés eIé, A z  "Obzor" lililö
nös'en a rozsnyói szakaszparancsn,ok rosszindulatát teszi 
sz ó"á. 

Egyilk: esendői'járőr a F1elvidé�en nemrégen e,gy vesze
delmles ,g1OTIOsztevőt fo,gott el. Amíg az 'ö'llsön , a ikiil önböző al:a
kisÍlig,okaJt, I'eírásokat, újjlenyomatokat eHillItézték, bizony reg
gel �ett. /Egyi jelenlevő tót erre Jnegjegye'z,oo : "Én ooz'o-ny nem 
tudom, mit iirkálnak enn}i ideig. A magyar esendő,rök nem 
fil,kállbak ennyit. Azok az embe,J.·,( megf�g1tá;k , néhányat Ile
kentek neki. és egy-kettőre el vo,lt ,intézve. Aztán átadták a 
bírósá'gnak, de /akkor az ember ott is  m aradt. ,MagU'k :(a cse
hek) egész "égrendel0tet írnak össre, Ibeviszj,]( ;a2 embert a 
bírósághoz és a tettes hamambb van otthon, mint maguk". 
Az "Ob2)o-r" Írja, hogy bizony nagyon találó 'bírálat ez .es 
megjegyzi, hogy így van, ha ,a cseh ,területeken me,gszo,ko. u 
közbiztonsági eljárást mereven alkalmazzák más teliileteken, 
ahol a lako,ss:ág és 'értel,mi sz.invona;la teljeSen eltérő. 

Az 'elmebetegintézetek 'személyzete a legi'elsőbh köz
i,g,azgllJtási lbíróságnál panaszt emelt az eddigi 16 órai mUilllka
idejének .a törvényes 8 órára való leszállítása céljábóL A íbí
róság ,a ,pan-aszt azzal utasította . el, hogy a 8 órai nmnkaidű 
az ,ál%mi al'kalmazottakra nem vonatkozik . A la:p �zt ,a dön
tést önkényesnek, törvénytele.nnek és la demo'háci.a arculcsa
pásÍlinak mondja s felhívja az állami alkalmazotta:kat, hogy 
a 8 &1'ai munJ�anapért egy:ségesen száHjallLak hllercba. . 

A meglgy::ilkol t F 161'iún zászlós árváinak a köztár'saság 
elnöke 10.000 korona segélyt 'adott, a beJügymi,nisztérium 
pedig . készséggel kifizette az ilyenko'!" ,  előí-l't összegeket. 
Putna táborIwk, a morvaországi csendőrparancsnok pedig 'az 
árv,ák gyámjául. ajánLkozott fel. A hatóság,ok eb� az eset· 
ben megt€lt.ték kötelességük-et, de iki ;törődik a ,ltöbhi �lésett 
és különö�€i!l a 12-0 ö:n;gyilko,s csendőr hátranlaradort;truvaL ? 

Kéri olvasóit, :közöljék .azon örsp.aQ'ancsnokok neveit 
akikn\l.k Vlk törz,skapitány az "Obzor" és lkáac1ván'yailll'ak 'boj� 
ko'btjáJt \üren.d.elte, ,amiről l egutóbb J11e.gem�ékez1ili1llk 

MllJ��yk , e}nök .80;, szül€ltésnaI?j,á.m na'gyobbaráiny;ú 
amn!Bsztiat keszIten-ek elo. A ,ap :felluvj.a az ílrrert;éikese.ket 
ho.gy -ll csendő'rök fegyelmi fenyítéseine.k tÖl'J.ését fe.J.tetlenüÍ v�gyék . ke:r;�s,��ül , �elyeket a csendő'rsé.g:n.ek még Fer€nc 
J ?zsef IdeJeool ,!,araat fegyelmi szabályzata al'aipján szabtla;k 1."1. Ezt :a .. sz�b�l�za�ot a,z illetékesek nem j'avítottálk ':nmg, hanem k!i.loru�oz� n,:te�e�ese�el még ,szigol'úbbá tették. 

. ,
A� IllJ iPe;t'ZUgYl to";,,,,,:y �l'ltelmében ·az önkormányzattal biro ,varo-so'ktol , a csendor:se� aUandó el'helyezésoé'l'e ��séges 

kl}l;dásokaJt az fLllam VesZI . 'at. f.gy BrürunJben 3.225,000 ikoronaert �gvettek az o,ttaru ország,os katonai pal'ancsnokság laktan'Y,áJát 6 lévi [törlesztésre. 
A,z egyik m�rva csend�,rörs laktanyájából eltürut egy kara;b�ly.

,
� Oil"S�agos csendo'r>prurancsnok e.ll'ende!te, faogy a ka;ra;bely Ial<Ü az or,sp�ramcsnok tartoz:iJk megfizetmli. Az IÜgygye! kapcsoLatban te.l'Jedelmes , 0kJta-bó- és figyelmútretőpal'ancsat a?,t,ak . ln, .  melyben az �llandó készültsegi szolgálat elrE;ndeleset 1S iG!3Jtá�ba

, he}yezlk, ha ilyen eseM megismétlőd
�er:ek. A,z ,,?lbzo,r" masfethasá!bos .cikkben 'kifog4sotja €.Z,t 'az mtez�déSlt .. <3� azt �ele,slegesnek tartja, Irlllrt ha 1 1  év :aJl'att , 2800 ,ors kozuC egyiknel egy karabély ,eltünt ebből nem /kelJ olyan nagy looJ.!l'ot csinálni. ' 

" 
. A csendörv:ez.etőség hossza� töpi'engés után Il'ájött, h{)gy leteznek v'alaml .uvegek, amelyekkel messzire iehet 1átni ' és 
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h%y, e �  a figyelemreméltó és ' segmJe!. �� ha�znosítani lehetne. 
�f�al;tos dOlgot . a osendőrosendorse� II'eszére is vesz.nek 10 

a alX>zt� rt;�:hat, hogy la mulva talan még fénykép é f J 
00 

l
,d:wab ja,tcso"et. Száz l év 

galmasan fo,gják tanulmán!>z e ,szere est �S adnak , .sőt ha .szor
nak fizikak{inyvét m é  

yo�m az .elemi !�kola V, o�ztályá
reméln:i. A lá;tcsö�k üg

g
ye 

mas
eJ' �a�"oos uJtásoka:t is lehtet 

t "" ,  ' b ' egy D,re a ;n�mzetvéd l '  . .  "nua;n an hever ,a,meJy a t ld : ' 

e l'!ll mlTllSll-
h�d,seI'eg 'látcS'ö�ei . ,azo';'o�ruk �':Ja, h�gy ''!- cseindŐ�öi!;., és a 
amely teve módjára ú yi_ a

gyene . A c�etndorseg1l)e!\, 
ilyen ne:l;J.éz látc .. k '� 'h' gyon van . szel'elve, nu ncs sz'ÜJk.ség-e , sove �e, Iszen nem a 'bem , " ",. t k " tanulm�ny,ozni velők ' A n' t ' deJ' . '  � ll!'gO�OKe: ,a aU'Ja 
n .�1__ 'k 

, ;, . e.mz� ve , ml , lUlmszterium pedig e aV"'"M>zze 'a belugymlTIlszt'erium ...l 19 :b Az Ob " bef ' " '-1 9 a� a. , " zor . eJezo ré-znben " 't ' ' �'l  10 ' ',", , ,
' 

"t 'k;kb . , , " � ,,,e 00 �e aSaJ..,qn oSSzesen � 
I 

C1 .-{P ':� "C
kk
etmcke ,LlstY"'vel fennálló háJb Q,}-úsá� tfolyiKn e me.:.u, o ,ulFye, el foglalkozik. így kifogásolja ho a c�ea;dorok n�sz>ere fehémeműt egyen ruhát ' 1 . ,  ,íPI k!nalnak. G'yanusítják az Obzo.l:t, hogy el'lensé�� �I��:ro�;�� baknak, pedIg a valóságban utóbbinak sokkal töb]} I ' ' t előfizetóje van, mint am�mnak A C L "  I' gon l't�l�lO!km�t,

a 
k � . _""1. " . . '-\ e l e o ' 1'1 l-at �rt az, O.bzor által szerkesztett c�ndőrségj élclalwkról melyet ,utOlbbJ ugyancsak erő"hangú cikkben isme,rtet. 

' 

, �refas,arok ,ojroű befejezíí részében közölt ap'rós'lO'okban 
�zmten 'a "�', �.";t · gúnyolja é s  a csendőr,ség fegyvE:r;etéről e;s felszerel,eserol ll' ,gunym'o,shap,gú v8'rse.ket . . 

(Franciaor,szág.) L
;
Écho de I; Gelld'armerie Nationale. 

2330. száj". ' 
Tudjuk, hogy a. csen<;!őrség mát évek óta harcot folytat 

a ,f.,·optharco,s-jelvény és az ezzel összekötött többféle anyagi 
elony elnyerese érdekében. MIvel a tényleges csendőrökhek 
ehd igflzságtalanságok orvoslására nemigen marad más 
íjtj1fk, mint aZ, Écho-ban panaszkodni, ez az Út pedig eddig 
nem vezetett célhoz, a lap vezércikkben ,a Ilyugahnazott 
csendőrők bizottságaihoz, .egyleteihez, társasköreihez és egYe
sület,eihez . fordul azzal a . fejszólftással, h.ogy már most a 
riyugdíj azott . bajtársak sies<lenek a 'ténylegesek s,egítségére ; 
az 'egyesilletek központja útján menesszenek küldöttséget a 
kortnányhoz és követelj ék \lnnek a jogtalanságnak mielőbbi 
megszüntetését. 

A lap �elszólal a csendőrség' által a laktanyán kívül 
végrehajtott !<üldönc- és munkásteljesítmények ellen , Egy 
1926-ban kelt rendelet dacára 'ma is látni csendőröket, akik 
munkaruhába öltözye, a. városon v.égi!; szállítják a lótápot, 
ámbár a rendelet értelmében a szállító köteles a 16tápöt a 
lak.tanyába szállítani. Ez az elj árás· ál't a csendőrség tekin
tély€nek és káros tiefolyást gyakorol annak kiegészítésére is, 
'mert a jobb elemek elriadnak, ha, l átj ák, hogy a csendőröket 
altiszt létükre, közönséges testi munkiira is  kötelezik. 

, Egy kis cikk újból a "rendörhatósági megbízott" �lnE;ve
zésnek odaítélését követeli a csendőrörsparancsnokok szamara. 

Ezzel kapcsolatban egy nyug. csendőr saját megfigyelé
seiből kö�öl egy esetet a rendőrség és cs�nd?rség "úgynev":,, 
zett" összeműködéséről, ami rendesen abbol al), hogy a mozgo 
rendőrség nem js mutatkozik addig, amíg a csendőrség a 
nyomozási munkát annyira el n<;>m, végezte, h��y, má� cs:;tk a 
tettest keJI letartóztatni. Ezt azutan , a rendortlsztvlselo az 
előadott esetben is  egyedül végezte, hogy övé legyen a letar
tóztatás dicsősége, ámbár ezál.tal azt js megkockáztat�a, 
hogy ,a :esendőrség segítsége nélkül a tettesek elmenekul
hes·senek. 

, A nyugdíjas csendőrö,k rovata csak helyi ügyekkel fog-
lalkozik. 

2831 . szám. 

. A. lap igazolja a 2329. s.zá0ban 
.
a .fizetésjavításo�ra n�zv� 

megjelent kÖzleményt. A penzu�mlszter leg�tolso nyllat 
kozata a fizetésemelés második reszlete gyanant az elm�Jt, 

év .iúlius l-éig visszamenőe? .-a fizetések l egalacsonyabb foko
zatát 8500 frankban állapltJ a meg ( a  !egmagas",;-bb �lOiO�O 
f.rank) míg a harmadik es utolsó emeles 1981 ;lan?�r -ell 

fog él�tbelépni. A végleges legala,csonyabb fIzetes eV1 �OOO 
fFank leso; (a legmagasabb 125 ,000) . ,  A. I!l;p an,n,,;k a remeny· 

�ek ad kifejezést, hogy tal
h

án mégi\ . 
s;���Ulj;m;�; et

_
�

v
�í 

ntolsó emelést nem 1931 , anem ma 
életb�gy

éPte��gedetlen ' ; cikkíró iéIpanaszolja a ,  moz}l:ó gárda , . , , . r' . 't  A. gárda felállftasánal a me-
visszás ;k

lh
h

el
l
ye�esl v�zf�;;: 

�Ikalmas épület, elhelyezésükről 
í!'vék sze e y'em ne 

' káb ondoskodtak ahol a 
többnvire valamely .Idsep,� va,r��

ég' 
afeh�t minden �zolgálat 

gárdára rendesen nmcs I� szu , 
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el,őtt nagy ,utakat kell felesleges módon megtennie. AzonInvul fennall az a kellemetlenség is, hogy az ily kisebb he
lJi'ek, a U.L �akbél'osztályba vannak sorolva, ami a nős gál'dIstakat, erzekenyen károsítja, mert családjaikat nem képesek m,aguknal tartani, a lakbér pedig nem elegendő, hogy nagyobb varosban tartott lakásra is fussa. , , . 1;- laP újabb cikl$:et közöl a "rendőrhatósági megbízott" CIn;, erd�.kében, Cikkíró állítja ,és bizonyítja, hogy ha a rendőrfel�gyeloknek ezt a címet odaítélik, a csendőrbrigadérosnak _ 

l?ed,g nem, akkor a csendőrség hátrányba kerül a rendőrségg�1 s,zemben, mert csendőrtiszt távollétében a csendőrségnek n!,ncs meg ,ugyanaz la cselekvési szabadsága, mint a rendőr
�e�ek; - a c�endőrség tehát bizónyos tekintetlien a rend-orsegnek lesz al arendelve. ' 

A I a,p a sebesült és beteg csendőrök érdekében felveti a 
kérdést, vajjon a csendőrök e tekintetben ITem katonák-c'! A lel!.'több helyen a csendórök maguk kénytelenek orvost és mmden helyen a gyógyszereket fizetni. ami pedig őket, mint 
katonákat, díjtalanul illeti meg. A lap ennek a kérdésnek sürgős rendezését kél·i. ,  
, A,  n>;pokban az Hérault (Éról) folyó hirtelen megáradt es felbontotta egy 8� éves öregember tutaJ át, aki nagynehe
zen egy kis szigeten álló fák ágai között talált menedéket. 
Hár�m !csendőr élete veszélyeztetésével, hónaljig a jeges vízbe merul VEI, mentette ki az öreget. . 

A hadügyminiszter egy nyilatkozatában kijelenti, hop'y 
e" "front1,ercos" cím általánosan nem jár a csendőröknel<. 
Eg-yes -kivételes esetekben külön folyamodhatnak ezért a 
cím ért. 

UIl'Va,ncsak a, hadügyminiszter .i elen tette ki. hogy az évi 
45 napi szabadság nem iog, hanem ,;utalom. A narancsnok 
t,ehát csaJ, annak a csendőrnek aC!. szabadságot, 'aki azt meg
�rd",,,,Ii. A betegszabadság nem ok arra, hogy a rendes sza
b"d�ágot megtagadják. 

2382. szám. 
Vonatkozással az előbbi számban a fizetésemelésről 

mondottakra, a lap újra boncolgatja ezt a kérdést, mert se
hogyan sem képes belenyugodni, hogy a legalacsonyabb 
fizetés még egy teljes éven át 9000 frankon alul marad.ion. 
Ha már semmiképpen sem volna lehetséges ezt az emelést 
már 1930 január l-ével végrehajtani,  ugy legalább április 
l-ével hajtsák v.ég're - írja -, de legkésőbb július 1-éveJ. 

Noel Souci (Noél Szuszi) , csendőr fején találja a szöget, 
amikor a csendö�'ség kiterj�sztése körül fennálló nehézségéket 
vizsgálva, kijelenti, hogy a tárgyban sok emberrel folytatott 
megbeszélésénE}k és toliorzási igyekezetének mindig ugyanaz 
volt ai' eredménye : A jobbfajta francia nem akar messze 
elmenni szülőföldjétől és családi életet akar élni, amit a 
csendőrségnél hem lehet, mert az ellátás túlságosan sovány. 
Emeljék kétszeresére a csendőr java,c!almazását és különösen 
a családokról gondobkodjanak jobban, akkor lesz jelentkezó 
elég. 

A "rendőrhatósági megbízott" cím körül annyi vélemény 
látott napvilágot, hogy a zavar tö'{életes. B. hadnagy indít
tatva érzi magát an'a, hogy az ügyet tisztázza, an1időn a 
fennálló törvények értelmében magyarázza, hogy ha ezt a 
címet a csendőrbrigadérosnak lis adományoznák, milyen 
esetekbel'\ jogosítaná az fel őket a vele kapcsolat?s jogok 
gyakorlására. Eze)< ao; esetek oly ritkák (tettenéres) es oly 
nagY felelősséggel já1'nak, hogy nem volna. ajánl!l;tos a ,�rl

o-adérosokat azzal megterhelni. Ha pedIg mégIS reaJ ult 
�ú.háznák ezt a címet és a vele járó kötelességeket, úgw 
előzetesen feltétlenül ' megfelelően elő kellene őket arra ké
szíteni es ennek a jognak a gyakorlására kidl,tatni. 

Mult máiusban Porchou (Porsú) csendőr a Mul' de Bre
tagne IMűr 'dö Bretanj) áIlomál'0n észreve,tte. ho� egy 
éltes hölgy a közeledő vonat előtt akart a sm�ken !l;t�enm. 
Hirtelen odaugrott, elrántotta 'az asszonyt a smek kozul, de 
aztán még eg'yszer oda kellett ugrania, r!!Ogy a �er�e.ket IS 
kilökie onnan. Ez/ sikerült u!!'Yan. de ot magat elut�tt� a 
H1ozdony és átment rajta. Cs�dálatos rr:6do�, ,, nem tortent 
különös ba ja. A lap !eíl'.Ía a bator csendor kltuntetése alkal
mából tartott ünnepséget. 

Marseille-ben ( Ma,rzel,i) egy őrült fiatal�mber '�uto�,,:ta
niszt.ollyal a kezében " érfürdőt r:,nd�zett a Járókelok kozot! : 
l<ettőt !ffiegölt és l;1etet megsebesItett. C."k

, 
háTOJ,11 ;sendor 

lAtor feIlp.pésének volt köszönhető !' tovább' vé.l'enll,'zes, meo:
akaolálvozása. A csendő1'ök ll'\a�'u,k lS �egs .. best11!.�k . .  ml� "" 
e�vikl1ek sikerült az örült ke�eből a P1,sztolY!' klUtnl :  - �� 
p zt. -inál' nem voltak képesek meg'akad"�vOZnl; llOgv a feldt,
hödött tömeg a helyszínen agyon ne verje az orultet, 
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(Németország.) Dcutsches Gendal'merieblatt. 

2,�/1929. szám. 

Dl'. Bark, badeni belügyminiszte;'i tanácsos : ,Kis vag
d
� 

Ilag 'I örskÖ?"letek a csendő1'ségnél?" elm alatt a ne?:et 
T

Cs: _ 

őrségeknek egy igen aktuális kérdésével foglal�oz�.k. u va 
lévő hog:y Né�etországban a csendőrök nem o:so�re

l b
va

k
�-, , l ' t k a kozsege ' e I-nak összevonva, hanem egyen \:en vann� 

, "  t helyezve (ú -n, Einzellposten, amely a ha boru elott az osz
.


rák c�endőr�égllél is megvol�, a .háb�rú után a�onb
,
an m�t 

szüntették) . Csak Szászorszag es reszben B!,Jorolszá� 
ik peznek kivétel t ahol Q'endszerill t több csendor állom��oz. 

egy-egy helységben. A cikkíró azt fejtegeti, hogy � cse� .. or�eg 
szolgálata szempontjából mel7ik szervezet. a .�elszelub�·"

r� 
jelenlegi, egyenkénti elhelyezes-e, vagy pedl� t�bb 

t�
sen 

t
O . �ek egy-egy örs re vaJó összevonása. mely utobbl ese en, el� 

mészetesen az örskörleteket is lényeg'esen nagyobbitam 
hIlene. 

Bark miniszteri tanácsos arra a konk!uziór:;t jut, hqgy a 

rsen�őröknek egyenként való elhelyezése c<:ls.zerub�: A ��end
őrsép:et eredetileg "Maréchanssé"-nak, ,,�tlcsel!d�rnek ne
vezték. mert tevékenysége főleg a: utak !)lztons�p:anak fenn
tartásában merült ki . Hol V'3J'1 ettol a mal cs�ndors,ég, a ma�a 
sokoldalú feladatával ? A csendől'ségnek tulaJdonk�ppen �ar
mas feladata van : ra tulajdonképpeni közbiztonsá� szolgalat, 
a nyomozó szolgálat és a közig'a�gatási szo)galat, ,:me�y 
utóbbiba a helyi rendészeti ügyek is ;sorolhatók. A rendorseg 
szempont j ából szerzett modern tapasztalatok arra , vezettek, 
hogy az állam a maga közbizto?sági �zervéve� , v3lr?sokban 
csak a közbiztonsági és nyomozo sz�lgalat, ell�tasaro� g0t;
doskodjék, a közigazgatási és a helyI rend�sz�tl szolgalat el
látását pedig a helyi hatóságoknak engedje !lt, . ez� azonban 
a csendőrségnél nem mindenütt lehe,t kere,�ztul.vl�m! , mert a 
vidék viszonyai mások, mint a varosokel. Turmgl!;ban pL 
a csendőrség'et kisebb közigazgatási ügyekben I.ntezkedesl 
,ioggal is felruházták, ami egyébként természetes I.� , �e;t a 
modern fejlődésnek és főleg a közigazgatás egy�zerusítesen,�k 
az útia előbb-utóbb mindenütt ide fog vezetm. A csend or
ségne'k ebből a sokoldalú feladatából következik, hogy a 
csendőrnek a néppel úgyszó]ya egyűtt kell élnie, mindig, 
mindenütt és főleg gyorsan jele" kell lennie, ami azonban 
csak úgy lehetséges, ha a. csendőrség erősen decentralizáltan 
van ;zlhelyezve, akár egyenként i , mert így az egyes csend, 
őröknek olyan kis kÖl'l eteket lehet kiutalni, hogy abban 
szinte naponta megjelenhetnek. A csendőr8éget részint a 
béke�zerz.ődés miatt, részint pedig költségvetési szempontok
ból nem lehet süríteni, de ritkítani sem szabad, mert ez a 
közbiztonságnak határozottan ártalmára lenne. V égeredmé
nyében a cikkíró tehát amellett foglal állást, hogy a csendőr
ség jelenlegi, egyenként való elhelyezését továbbra is fenn 
kell tartani, mert csak így lehet a csendőrségllek a lakosság
gal "aló állandó kapcsolatát biztosítani. 

A lap megjegyzi, hogy a cikkíró fejtegetéseivel elvben 
egyetért, az objektívitás kedvéért azonban ismerteti R. van 
Bassh"ysen hesseni belügyminiszteri tanácsosnak egy másutt 
megjelent közleményét, amely éppen az ellenkező álláspontot 
foglalja eL 

Van Bassh"ysen azzal kezdi, hogy a csendőrség és a la
kosság állandó kapcsolatának a szükségességét maga is elismeri, csak más felfogásban. Mikor a csendőrségnél először kezdték a kerékpárokat all<almazni , az újítással szemben általános idegenkedés voi t tapasztalhat6, mert sokan attól féltek, hogy a kerékpáros csendőr csak át fog szal,adni a maga tel'Ületén és nem fog a megfigyelésre annyi gondot fordítani, mintha gyalog portyáznék. Azt mondották, hogy a gyalogcsendör már csak unabnában sem Itehet egyebet, mint hogy a körülötte lévő terepet nézi. Ma is sokan tazt az álláspontot képviselik, hogy a csendőrnek egyedül is képesnek kell lennie arra, hogy mindenféle feladatának megfeleljen. Egy maj!:asrangú csendőrtiszt meg akarta festetni a feladatok tömkelegével : egyedül szembenálló csendőrt s a. tervezetek közül azt választotta ki, amely egy nagv, sötét és titokzatos erdővel egyedül szembenálló csendőrt ábrázolt. A csendőrök persze, jobban szeretik az egyenként való elhelyezést, mert ilyen ,módon nem állanak az örsp'a,rancsnok közvetlen felüp:yelete alatt és mert mindenféle ügyben t�ljesen önállóan járhatnak el és cselekedhetnek. 

A cikkíró reámntat azonban ana, hogy a visz�myok a j,áborúelőttiekkel szemben nagyot változtak. A vidék ' ma már nincs úP:y elzárva a világtól. mint azelőtt, ma a közlekedés és az újságok korszakát ,éljük. A falusi ember ma teljesen 

. ' b  az államhatalom létezésével és mibenlétével, tIszta an van • 
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a �s:ndőr egyedül a legtöbb esetben telje$en t;hete�ta '
M

Ogy '
k indenféle párt és eg'yesület teherautokon es len. a, ami or m . , .. .. f 'l ' t"bbezer ember tömegesen szállítja. WKlaIt a kulon e e n�pes, o .. ' ll által is látogatott gyűlé�ekl!e, egy �se�d�1! egy:edul az a a;n

hatalm.at legfeljebb csak komprolTIJlttaln: tudja, neu:. �ep
vi-selni Ez okozza azután azt, hogy az llyen ej!:yes �rsoket 
minde� legkisebb és leg,ielentéktel;.nebb :.alk:,-lmakkor IS meg 
kell erősíteni, ami természetesen 1ge� koltseges �olog: Sok 
helyütt az lep:yedül kihelyezett csendor m�nkaereJe smcsen 
teljes mértékben kihasználva, de leggyakorIbb az a �apaszta
lat hogy a ma!!11krahagyott csendőrök mind elparlaglasodnl!-k 
vag'Y l�g>alább is i gen nagy hajlandóságot mutatnak arra, 
hogy "elhagyiák magukat" . .. .. , , .. .. 

A cikkíró ezért még a két csendorboI a.llo .. orsoket �e�\ 
tartja ll1egfelelőknek, hanem a nagyobb orskorlettel . b:ro, 
nagyobb létszámú örsök felá�lítása �lellet� fO,�lal alla�t. 
Ugyanez a nézet", különben mar a legto�b ne;net allaITUlak IS, 
A nagyobb ör8körletet és a nag�obb tavo!sagokat a csend
őröknek motorke!'ékpárokkal vala felS:1iere!esével lehetne ellen-
súlyozni. , . 

d"  t , Lehet. hogy nagyobb örsk?rl�tek �ellett a csen or nem 
fOfr.ia la lakosság mindennap latm" az IS l;he�, ,hogy . a csend
őrök nem fognak minden kisgazdat meg'l�,tm es. f�IJ;le�ten�, 
aki este lámpa nélkül s<lekerezik, de e�bol � klcsi.Segb�! ,�z 
állam)IatlaJomra semmiféle kár nem ·szarm1\.zlk. E� a koruI
mény , különben nem olyan fontos, hogy. emIatt ma�, . sokkal 
fontosabb szervezési sZiükségletek Ílgyelmen kIV ul ha
gyassanak, , ' Az nem igaz hogy motorkerékpáron nem lehet portyazm. 
Nagyon jól �ehet: sŐt még megfigyelni is.. H.a azonban vala
kinek mégis aggályai lennének :a,bban a tekmtetb�n, hogy a 
csendőrt a motorkerékpárja túlságosan lefoglalja ahhoz, 
'hogy annak vezetMe mellett ' mé� közbiztonsági szolgálatot 
ie teljesítsen, akkor rendszeresltse:;ek oldalkOCSIS moto;
kerékpárt, amelyben az egyik csendornek neI11 .lesz eg�eb 
dolga, mint figyelni, eljárni, vagy szükség eseten elfogast 
eszközöIni. 

Nagyobb létsz,ámú örsők mel.lett elérhető lesz, hogy a 
csendőrök az ör�parancsnok közVetlen felügyelete alá kerül
nek és önképzésükkel is jobban foglalkozhatnak, mert a ke
vesebb számú örsöt lehetséges lesz ellátni mindazokkal az 
oktatási segédletekkel, amelyeket most minden egyes csendőr
nek költség szempontjából nem lehe,t kiadni. É.s elérhető le�z 
az is hogy a csendőrnek lesz legalabb egy hIVatalos helyI
sége, ' ahol dolgozhatik és nem fog kelleni a kikérdezéseket 
úgy, mint most, a magánlakásának a konyhájában, család
tagjainak a jelenlétében eszközölnie. Az összpontosítások és 
az örsmegerősítések is ritkábba;k lesznek, ami nem csekély 
megtakarítást fog jelenteni, de a csendőröknek manapság 
tapasztalható gyakori vezénylését i s  feleslegessé fogja tenni.  
Végeredményében tehát arra, a következtetésre jut, hogy a 
ma'; helyzeten feltétlenül változtatni kell, az egyes elhelyezést meg' kell szüntetni s ehelyett il. csendörséget nagyobb létszámú és nagyobb örskörletű örsökre kell átszervezni.  A lap hossasan foglalkozik a Young-te1'v e lleni népsza
vazás eredményével és a birodahill gyűlés erre vonatkozó ülésének részletes tudósítását is közli. Arra 'az állásfoglalásra jut, hogy a jelenlegi helyzetben nlÍnden erőszakos és egyoldalú h atározat csak a német nép helyzetét gyengítené, A kormány mindenesetre arra törekszik, hogy a Németországra nehezedő anyagi és külpolitikai terheket enyhítse, �zt azonban csak céltudatos és hosszú külpolitikai munkával és nemzetközi tárgyalások útján, nem pedig egyoldalú német törvénnyel lehet elérni. 

A porosz csendőrök egyesületében azt javasolták hogy z. porosz csendőrség .izaklapja, a "Der Gendurm", változtassa meg a címét "De1' Lanjiiger"-re. A csendőrök az indítványt elvet<:tték a��al, hogy. a "Gendarm" kifejezés már megszo�ott e� )Iem lS .hang.�Ik ros�zul . A lap fejlesztését sürgető mdítvauyra a Jegyzo azt valaszolta, hogy a fejlesztésre való törekvés a szerkesztőségben meg'van, természetes azonban hog�' nem közölhetnek mi.nden cikket, amit a szerkesztöség� bekuldenek, hane,m cdak azo)<at; 'a,melyek megütik a mértéket. Ez rosszul eshetik egyes clkklróknak, de ,ez természetes követelménye és következménye annak a felelősségnek amelylyel a, szerkesztő a lap színvonalát illetően tartozik: Az egyesület ezután különféle jóléti ügyeket tárgyalt. 
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között "ékkötésű könyveket villantok meg, Bonbonnal van
nak töLtve, V égl"e valami okos dolog, [gy valamivel több 
a kilátás arra, hogy az embm'ek könyvet is vásároljwruüc 
a gyomor csemegéi mellé, 

". 

Sq,rgakCloTsz,alagos 'hadil'oklcant, Szá:ma 8 száz és, egy
n,éhány, A ca wnnyira be van esve, fi-ogy szája kö,'ül Cl po
facS011,tok, �S alsóajo,fr, Ia/,qJtt húzódó vastag ránc - nem 

, 7'ánc ez, ,inkáJbb cs(J,t,orna �. @lyq,n, mint 'valami újfajt(� 
gázmaszk vagy szá§kosár, 

I ' ' , 
, Különböző újságok cftrnét ismétli gépszerűen, valahol 

Pillanalfe�vé'elek a= ulcán. 
"Háro?t� darab húszért " " három darab húszé, 't ,  , ," , 

egy e?:,,�e?' öitromot kínál a járólcelőknek, Színhely : V árll,
ház:korut, a Vásánsarnolc közelében, Megállok egy új hii'
detoo?zlop, mellett és figyelem a cit?'omár'ust, Teljes rue
gyedol'átg, A negyedóra alatt elmondja leöl'ülbelül leét
SZ�ZSzO?., hogy : "hár'om daTab húsz éT t" - s még mindig 
ngyana,zt a háTom daTa b cib'omot tal'tja a kezében, Nincs 
kelendős'ége (l,Z árujának, Nem Icell 'Senkinek a citrom, 
,j(ese?'nyés, fanya?'. Minek ezér't 2@ filléTt adni ? Ezt a,z ízt 
belőle, az bizonyos, mert mégis csak él, - miből élhet ? , , , 

Lesállásomból 'odrkmegyek hozzá' és megszólitorn, Ö8Z

szerezzen, Első píllanatban azt hiszi, hogy devektfv vagyok, 
Megnyugtatom, Megkérdezem aZl�tán tőle, hogy ?nennyi 
tiszta haszna vUJn, ha há:rom darab cit'mmot húsz fillb'ért 
eladott?  - öt fillér, Számolni kezdel� magambam, Hogy 
egy pengőt megkereshessen, el kell acl;nía ' 3-Szor 20, azaz 
60 darab citl'Omot ' 

Komoly, kenyéTkeresetet nyujtó foglalko,zás ez ? Gya
hakodva vizsgálgatom ezt a cit,'omárus embe'nt, Anatole 
Fra'Yl,öe egyik elqeszélésének 'SZl)replője jut eszembe, aki 
több gyám és töb b  onilUó cJ,ollá?'ja mellett egyedüli: gy ö
nyörűségét , abban találta" hogy' , na�hosszat I kővet , tö-nt CL ' 

p(L1'kjába ve�ető ,országúto<y\, Az rk, gyanum , támadt, hogy ei 

a , cit,'omos ember is valami körúti nagyke'l'es(Gedő, akip<éle, , 

van vagy hátom ,bérpalotáiq, és 'most halálos unalmá'ban 

lejött az utcára citromot á?'ui'ni, Me?'t hogy meg 'nem él 

belőLe, rkz bizonyos, S mert mp.(Ji� c�ak él, - miből éthet ? ,'" 
l " , 

Két utcasa'l'okkal tovább egy női hang üti meg füle

met, majd egy harmadik, negyedifc: "H ál'mat húszért" , , " 

Vajjon lL M.agyarország fizetőképességérőL előteriesz, 

tebt szakvélem�ny me171nyire becsülte a "jöv�delmilket ?" 

* 

. Mikulás ?ná?' elmúlt, 'rA kaj'(j,cs�ny i� , Az éjszaka esett 

a h,ó, r flg�l1l� csatakos sM fett belőle: Nincs hideg, de fá

zun/{,. FJgy Icirakatban még ott fel�ót'ritték, f'ehéf,' �zakállá

val, puttortyával hátán a jó öl'eg ,Mikulás t, �'Rpe?} ugy fest, 

mi1'lit 191 3-6an, az tUJtolq'ó ,béke�vbm, ' Qsak j1 gyerm.ek,ek tet

tek rruíJsok, Valahogy ninc� 'olYWri te�intélye a maA. gyermek 

előtt mint előttünk volt, A gyertrnekek '>megn6zV!e, tréfálnak 

is kicsit vele, de ami igazán irhpo?wl nekik a kirakatban, 

az egy sáj'gMa festett repülőgép, amely kevélyen 1'öpköd 

körbe a többi játék felett, �z önműködő köszönö angol, 

a biciHir-ő pékinas, a tréfás cipőrpucoló ' , , mind-mind le

kerültek' a "Waren Il. Sorte',' közé, És ki tudja, jövőre a 

régi ,helyén lesz-e ' még a l'epiilőgép ? Qáthrk 'már egy,es

egyedüli J'átéle a Világűl'-?'akéta lesz az, arlvit, 9yeTmeketnk 
, " � K ' t d ' � 

érdemesnek , raTÜknak a mel1o..�odálkoz""S1'a " j, u ,  Ja, 

'I ' , ! , ." 

a közepefelé hangsúlyozva, De miért hajlik olyan fu.r'
csán előre ez a,z ember? Miko?' a kezelébe érek, akkO?' 
látom, hogy szemgolyói ijesztően fehéren merednek 
Ici a szemüregekből, - nem rk napilapok címét mondja, 
hanem, azt, hogy : Vi-zetJ-Vi-zet ! Felsőteste mind
jobban elő?'edül " , még annyi időm van, hogy esté
ben elkapjam, Le'Jtt a földön kezdődik a görcsös rángatód
zás, Ki oJkal''om húzni hóna ,alól a,z újsá.gesomót, hogy 'pÓ,!'
nának a feje alá tegyem, Nem Zehet, A felső/cal'ja kővé
meredve szorítja az újság csomó t. Merevgöj'cS, Körötte az 
aszfalton pillanatok alatt nagy emberg1lűrŰ tá'mad ' , , Jön 
a l'endő?', segítenek neki, Akad, aki a pénztál'cájában 'koto
niszik , " Részvéttel nézem és arr"a gondolok, hogy éppen 
ma valószínűleg tőle is "jóvátételt" követelnek Párisban 
a csehek, meg a románok, meg a többi "győztesek" , ' , 

* 

A kel'eskedők nagyon panctSzkodnc�k, Az egyik gép

áruháztt4lajdonos, aki a Csen,dőrségi Lapokban is hirdetni 

szoko�t, beszélgetés közbliJ1, ezeket mondja n,ekem: "Kérem, 

az amúgy is késve és '1'I'lndetleniil befolAJá ?'észletfizetés de

cember hónrkpban teljesen" 'elakrkd, ILymkol' azok se fizet

nek, fJkik különben rendesen küldik a j'észletet, A csend

Qrök, igen, (J; csendől'ök, azok rt legpontoso,bbak, 'lIa nagy 

1'itMán, kivéielese?f el � maradnak e,g'lf-e{/y részlet�el, 

olyankor í1-nak ,és elnézést kérnek, ):J éh(J. lakonikus ?'övid

séggel és �em minilen humOl' tn�lkül, Igaz, az utalvány

sze,lvénY1'e \tem is fér sok jj'ás, Tessék néz1ti (és mutat eg11 
ilyen uta/IUányszelvényt) , egy csenilőj', (kki havonta 15 

pengő j'észle
'
tet fizet, e hó 4-én csak 10-et küldett bll és eze-

, ket írja: "Tekintettel a km'ácsonyi ünnepekre" hazafia;s 

tisztelettel X, Y, csendől'," 
' Ha minden kuncsajtem esmdő,' vo�nlL/ - teszi 
, ' 

hozzá egy melabús "haj, haj" kíséretében, 

A csendőröknek taUn több q, pénzük, hogy pontosan 

fizetnek ? Nemigm/ Csak tal6m, a fizetséggel a vásárlás 

, előtt vetn(ik számot és nem, ut4na, 
* 

Komol'ak az emberek az u,tcán, R�szint szomo'rúalc, 

I'észint mogoriJák s ha dnosoly,?'a vagy >n�vetésre húzzák is 

szét (J; ,szájukat, a szú;jsi e g l,e t'b en l'endszelnnt ett ül a gúny 

vagy káTörvlmdéS, ' , 

Egy üV,eges nagy ilveglaJpot he/.tjJez az egyik üzlet 

cégtáblMá1'a, Amint illesztgeti q,Z ü'veglapot, jókedvüen 

cJ,udorász hozzá, F elvdltva : Szoni bo,!! és Pardon, pardon 

szenyQm , ' ' 
Egyszerre 'f?uff / / / � as'rr1' , , ' az iiveglapot k,iejti a 

kez,éből s az ezel" darabm törik, A j(Íl'dán nevetés (ilyen

kor soha nem 'mamd el) , ' , szegény üveges már n.em nótá-

zilc, I '  

úgy kea neki, Hpgy mer'észelt dudo1'ászni, 1nikul' a , 

Az egYj:k rrW.fJyobb füsier� és vegy�slee�:es��dé8 /ci1'CJr, 
katában, ' a �sok(').1fdédesszerter(" a p?:ésebt fuge és 4atolya, 

bé/cesze?'zQdés ezt is csak a győzteseknek en,ged�e -nt,eg / 

M el't a béloeszerződés sz'6sze1'inti szb"vegé,.t nem is me'rerr' 
,'U,giyan, de' kizártna/c tar:tom, hQgy éppen ezt az egyetlen

egy tilalmat kiteleitett'é/p volna belőle/ ' 
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Huber Ferenc őrnagy megdícsérése. A m .  kil·. ;.s;e.r:d-
őrség fel.ügye/))je Huber F,erenc őrnagynak az ala;bblak 

szerillt nvillVánította elismerését : "Őrnagy úrnak a lovas

kiké,pzés 
"
terén kifejtett fáradságos és ig:n ered�ényes 

tevékenységéért telj es megelégedés emet fejezem kL. Igye- . 

kezzék Őrnagy úr értéIkes képességeit a szolgálat Javára 

jövőben is hasonló eredJménnyel gyü.mölcsöztetni."
, 

Dr. Arz Ferenc őrnagy hadbíró megdícsérese. A 

m. kiT. cs'f,ndŐ1·Se.g fe,lügyelője dr. Arz Feren
,
� őrn�gy

.
had

bírónak azért mert a szombathelyi csendorkeruletI pa

rancsnok ügyészének teelldőit majdnem egy évtizede�
. 

át 

_ sokszor igen nehéz viszonyok között - pél�ás kote� 
lességérzettel és !körültekintő ala,possággal, k�.rr:agaslo 

szakértelemmel és lankadatlan buzgaIO!Ilmal, klvalo ered

ménnyel végezte, miáltal parancsnokát a forradalom alatt 

meglaq,ult katonai relld 'helyreáDlításában, továJl:lbá a fe

gyelem fenntartásában igen Ihabhatósan támogatta, 

dídséTŐ eJ:iJsmeTé�ét fejezte ki. 
Bappert József százados megdícsérése. A m. kifl". 

csemdőTség felügyeLője Ba,ppert József száza,dosnak azért, 

mert a parancsőrtismi álllását kimaga5\ló szolgálatkészség
ge'! és köte'lességtudáss·a;I, következetes POlltossággal, hiva
tásának m�ly átérzésére v,a'lIó Uelkes odaadássa,,! és törhetelt
�n huzgalommal. kivá!ló eredménnyel tölti be, dícsé?'Ö dis-
meres'ét fejezte ki. , Dicséretek, A m .  ki'r. belügym iniszter úr Kolo.svó,·y IsI
ván ga-z.dászati tisz'thelyettest nYl1gá.Jlományba helyezése al
kalmából irodai munkakörben segédml1n�ási m\nőség<ben 
hoss,"" időn át hazafias lmzgalommal tel jesített eredményes és 
hasZiDos szolgálataiért, Sámu Mihály tiszthelyettest nyugállo
mányba helyezése alkalmából a közbizton�ág;i szolgálat terén 
hosszú időn, át odaadó buzgalomma:l. teljesített eredményes és 
has2lllos szoJ.e:álatai;írt dicsérő okira.ftal látta el. 

Csendőrök daktiloszkópiai és fényképészeti vizsgája 
Budapesten. A bel<i1gymini's,,;ter Út' a csendő,r-nyomozóalakul'a" 
tolclroz . ikij'eil.ölt cse:ndőrdakti],oszkópusok és fényiké'piis",ek �'é
szére hlá.romhónapos .tanfolyamot rendez'ett a budapestr' 'l'OO.d
ötfökapitán<yoo,O'on, A tanfolyam december 20-ám ta,rto:t:ta 
vi"sgJáját az Öl:SZ?�OS J;l�gyi NyilvántaIltó ,;S:i:"a.�a,l ,he!Y1.� 
ségei,ben. A vlzsgan megjelentek a esendorseg reszerol 
Fisehe.· József tábornok, a bel'iigyminisztérium VI. IC) osztá
·lyának vezciője, monostori ErTeth A ladár tábornok, a m, kir. 
csendőrség felügyelőjének helyettese, Sehőnhe,.". Károly ezre
des, a belügyminisztérium VI. b) osztályának vezetője, 
Zselyonka J6zsef ezredes, II budapesti csendőrkerület parancs
noka ; az állami rendőrség részéről jelen voltak Beze,qh
Huszágh Miklós főkapitány, Andréka KÓlroly, dr, Dorning 
Henrik főkanitányhelyettesek, Laky Lajos detektívfőnök és 
dr. Keleti Géza főkapitányhelyettes, a tanfolyam vezetője, 
A vizsga gyakorlati és elméleti részböl állott. A g-yakorlati 
vizsgán a hallgatók helyszíni daktiloszkópiai és bűnügyi fény
képfelvételeket készítettek s azokat a vizsga, folyamán kidol
g-ozv't a bizottságnak bemutatták. Az elméleti vizsgán a hall
ll;atók a daktiloszkópia, a bűnügyi fényképezés, a személy
leírás és azonosítás, továbbá a bűnügyi nyilvántartás köré
ből S7.erzett ilSmereteikről adtak számot. Ming az elméleti, mind 
pedig a gyakorlati vizsga ,soran a bizottság meggyőződést szerzett arról., hogy a tanfolyam rendőrségi előadói páratlan buzgalommal és lelkiismeretességgel végezték a csendőrök kikénzését, amelynek színvonala a csendőr-nyomozóalakulatok működés�. tekintetében a legjobb kilátások,ü nyujtja. A vizsga végeztével Fischer J 6zsef tábornok szívélyes szavakkal mondott köszönetet a rendőrségnek azért a sok és önzetlen fáradozásért, amelynek eredményét a kitünően sikerült vizsga bizonyította s annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy a rendőrség részéről nyujtott ez a bajtársias táTJlogatás még jobban ki fogj a mélyiteni a szívélyes ·vis'Zonyt, amely az azonos hivatású rendőrség és a csendőrség- között eddig is fennállott. A tanfolyamat a legjobb eredménnyel Bielick 
RichÓlrd balassa�armati örsbeli csendőr végezte. 

A iMagyar Katonai írt>k Körének közgyűlése. Decembeir hó 17-én tartotta a Magyw/' Katonai I[r6k Köre rendes közgyűlését az Ország-os Tiszti Kasúnó helyiségeiben, A tárgysorozat első pont jaként a 'Kör ,iák/wi vitéz (].ömbös Gyula hon-o védelmi minisztert és bulcsi vitéz Jánky Kocsárd lovassági tábornokot, a m. kir. honvédség főparancsnokát ",édnökeiül 

választotta meg és elhatározta, hogy az új védn,ököket küldött-
é 'l fo ja tisztségeik elfogadására felkérm. A le,mot;dott !1�1::ig ,�elyébe a Kör a követk�ző el�ökséget és tlszt�kart 
, ' I  t tta meg: Elnök: dobe,'d6� BTe�t J6zs�/ ny. altaJbor

\ 
a asz ? 

veze-tő alelnök ' vitéz Aggházy Kam�ll ny, ezredes ; nagy ;  ugy . . 
d , t 'tl ár '  Homonna1'főtitkár ' De Sgardell� Caesa?" al ezre es , t C .  " .. , , � 

Pe"czel 
'
Sándo,' őrnagy, Elhatározta a Kör, hogy m�.kodeset 

reorganizálj a és módot fog keresni arra, hogy a Kornek a 
magyar katonai irodalom felle,;dítés�ben .. in��nzívebb szerepet 
biztosítson. Eg'yhangú lelkesedessel es koszonette) fop;dta a 
közgyűlés vitéz Aggház1f I�am;ill ny. ezre�e,s f.elszolalas�t, aki 
kijelentette, hogy a Ha<hm;uzeum lhelYlsege}t, vala,mmt �z 
adminisztratív teendők elvegzéséhez, ;sz'Ukseges mun�aerot 
készséggel bocsátja a Kör rendelkezesere, Ennek!olyta,; � 
Kör elhatározta, hogy hivatalos ,he}yi�égét az. Or�zagos T�SZ�l 
Kaszinóból a Hadimúzeum helyisegel?e fogj a �th�lyezm es 
ezután a gyliléseit is ott fo�ja tar�am. � tOlVa?b; munk.a
programm bizonyos résrz;letemek elozetes k�d?l&,ozasara a �o�
gyűlés bizottságot alakítot� s annak t,agJa.lva ,Acs Erno �s 
HomonnaI/-Perczel Sándo" ornagyokat es Pmezes Zoltán s�a: 
zadost v�lasztotta meg. A megüresedett, hat rendes tags;"gl 
helyet a Kör februárban fogja alapszabalyam�k megf�lelgen 
választás útján betölteni : a tagsági helyekre .Jelentk�zok�,t ,a 
Kör legalább két rendes tagjának kell ajánlama . . A ko�g'yules 
vé�1 a lemondott elnökség'Pel< és tisztikarnak Jegyzokonyvl 
köszönetet szavazott. , . , 

Tájékozódás a terepen c, a1alt't Lapunk 1929. I§,vl 35. sza
máiban1 megjelent cikk 1. álhnájába hi'ba c,s'lisw1?t 00. Az 
É.-D. irány éppen fordított ja annak, mmt amit az a�ra sze,m
IéItet. Kérjük olvasóinkat, hogy az ábrán az É. betu helYelbe 
D.-t s a D, betli helyébe É .-t írjanak. , 

Levél a szerkesztónöz. A !Sok levél köZiÜ.� , am.elyekben 
bajtársaink ügyes-bajos do!ga!k feltárása J,;'e!lett az lrántu�k 
érzett bizalmuknak és baratsaguknak IS suru,; �dnak ktfeJ�
zést alább közlünk egyet és ezen az úton Jnvanunk ml IS 
l{ü,:ti GeTgely őrmesternek ugyanolyan újesztendőt, ami!.y�nt 
levelében ő kíván nekünk. - "Tekintetes Szerkesztoseg ! 
A Csendőrségi Lapok folyó évi 35, számában megfejté�re kö
zölt pályázatot a mellékletben feltü�tetett mó�on . �eJ,tettem 
meg. Felhasználom az alkalmat, mmdazon sze:p, J O  es kel
lemes szórakozásért, tanácsokért és intelmekér�, mel�eket 
nekem a Csendőrségi Lapok Imár hat éven at nYUJtott, 
ezúton mondok a tek, Szerkesztöségrtek hálás koszönetet. 
Ugyancsak ezúton kívánok a Csendőrségi Lapok minden egyes 
munkatársának boldog és megelégedett karácsonyt, valamint 
Istentől megáldott olyan újévet, Imelv bennünket a Kárpá�?k
kal koszorúzott régi, szép határainkhoz vezet. A megdlcso,;,lt 
Veszprémi Antal őrmester-bajtársam megmerevedett karjai 
közül kihulló Csendőrség'i Lapokat féltékenyen ölelem az el
jövendő Nagymagyarországért sóvár�'ó keblemre, hogy Ö 
ut.ána méltó lehessek a Csendőrségi Lapok barátságára. 
Maradok ő-zinte tisztelettel Kürti Ge" qeltl őrmester, Debrecen. 

Je!!"yelővétel az Országos Tiszti Kaszinóban. Az 01\S'z.ágos 
Tiwti K'aszinó súnpadán január 18-ám a Nemze,tj SzSnház 
tag-jai öIoltal előadandó szSnielőad'ásra és febl'11ár 1-&n, 'a Városi 
Sz.mooz openli&nekesei 'é s  a m. ikir. Ope,raJiáz zeneíkara láLtal 
el'&a,dandó "Tosca" c. operá.ra jegyek elővételhem '1930 január 
2-ától ke"dve d. e. 10 órától válthatók. 

Örsfőzőnöi állást ,keres özv. Gál Jánosné (Budrupest, Mária
II tca 9. s-z.., föl dszint) .  

Csendőrségi Közlöny 1.  szám, Személ<y'es !ügyek : !Vitézekké avattattak és neveik előtt a "vitéz" jelzőt viselhetik : vitéz Erdélyi ( Eisler) IstváJn és vitéz J6zsa József th" vitéz 
Káposzta András tőrm" vitéz BÓlrfi ( B aumann) GyőzŐ prb. cs, a.>Z L, vitéz D6sa Gergely th. a III., 'Vitéz Nami J6zsef III. th, a IV., vitéz Jakab-Szakálházi István th. az !V.,  vitéz Pál 
István th ..  vitéz Lő,'incz György és vitéz Lőrinez Zsigmond t.őrm., vitéz Sas/alvi (Kovácsik) János I. őrm" vitéz Németh András cs. a VI. és vitéz Mlinkó Benjamin őrm. a VII. kerület áJJományában. Névváltoztatások : Eisler IstváJn th . .. Erdélyi"-re, Sumán Fe,'enc őrm, · . ,Sas/nlvi"-ra, Baumann (;1/ŐZŐ prb. cs. "Bárfi,"-ra, Kováosik János őrm. " Kalocsai"-ra, JaTcab Istv'án th. "Jakab-Szakálházi"-ra való névváltoztatását a belügyminiszter megengedte, - Ideie:lenes nyugállományba hp.lye�tettek : �aráth La,ios L, Holecz Fülöv, Lakatos 'Mát1lás, Sáv a.· Pál, FtczTc6 J6zsef, O,·oSZ }ámos II., Biszkuv And,'ás Bándi Dénes, 'L6Jszló Lajos, Kiss A lbe,'t II" Laczovics Sándo; és Horváth A lajos tiszthelyettesek. -- Szabályrendeletek : A cS,endőrkerül�ti para�csuokok . szemleutazási t'7rve három példanyban ter]esztendo fel (Bum. IV!. b) és VI. c) osztályoknak és a csendőrség felügyelőjének) , 



1930 ,j ,a:nuár 1 .  ----�--�� ______________ JC�SENDÖRSÉGI LAPOK 3.J. 

k't:'1 
��kke� nek'csak a csendőrség tagjaitól, hanem bár-f

.,
t

nk
e �g� un s azt k!izlés esetén megielelően hono� J , ' ap�ban megjelent közlemenyek tulajdonJogat lenntartJuk, azokat tehát beleegyezésünk nélkül n�m szaba� utánnyomatni. - Kéziratokat aem adunk Vlssza. A kozleményeket kérjük az ivnek csak ik oldal ' I '  Ih ' az egy 

, ��, e :,s�bos�, és írógéppel vagy könnyen olvas-��t� lJ'assa. Ir�I ... KezlJ'atok sorsáról csak a szerkesztOI uzenetek kozott adunk választ azért ke' .,'ük· . d' ' - h ' ' mm ag meglJ';?!, .. ogy milyen jelige alatt válaszoljunk. - A szer-kesz�ol uzenetekben mindenkinek válaszolunk levelet nem Iru,nk. Jeligéül kérjük kisebb helységek n�veit választani, me.rt az azonos jeligékből származó iélreérté
�e�et csak ,Igy lehet elk\>rülni. Ha jelige nincsen megJelol�e, az erdekeIt nevének kezdőbetiiit és az állomáshelyet használjuk jelige gyanánt. Kőzérdekü kér.ré. sekre a "Csendőr Lekszikon" rovatban válaszolunk E.1ölizetni �sak legalább félévre lehet. A csendörsé� t�nyl_ege� es �yugállományu legénységi egyén ei az elő
lazetesI ar lelet lizetik. Az előuzetéseket kérjük ponto
san megujitani, ,mert a felszólítás költségét külön iel
�?'ámítiuk. -. A. ne.k� szánt pénzküldeményeket kér
Jük a Nemzeb Hltelmtezet Budapest-krisztinavárosi fiók

. jának (Budapest I., Krisztina körut 141) 1672. számu 
csekkszámlájára befizetni, a csekkre pedig feljegyezni 
hogy a befizetés a Csendőrségi Lapok javara töa:tént. � 
A hozzánk intézett leveleket igy kell címezni: "A Csendőr
ségí Lapok szerkesztőségének, Budapest I. ker., Vár, 
Országház .dca 30. szám". 

....".. 
K. iS. L lA Szut. 148. po;nrt:ljá.nJalk la 'l'em:de1ke�ése !benmé<sre

tesen cS/ajk a kincstári lá,bbeliekl� v.onaúkolZi:k. A magáin
lábbelit _ éppenúgy, mint a mlOgáIlJl'uiházaJtot �!l - a �Ől' 
tetszése sz.erinrt tarthatja a lrino�ri iliábbe,illk, illetve ruházat 
s�ámáJl'a előÍ'l1t helyen, de a mag,ánll.á.'dájáJban is. 

Havasok. 1 .  Válasz.t a lekszikon-rovatban Jrop. 2. Ha 

végkieLégHksscl S2e.rel le a os.en,dőrségtől, a:klkor a csendőa'
ség.; 'szolgálati :idejének ' a ibe.s2árrnitására, ha WI, a postáJho<z 
V.aJgy lbáTlu'e:lyi!k más áll&ui te.stülethez �ép be, �g.myt nem 

tarthat. .u gyana20n szolgála,ti idő u\;,án tvéglkieLégítést fel
v"elllllhl. � ikéső.bb ny.ug.mjaJt 1s kapTI'i nem lehet. Ha !Lewerelése

kO'l' a végikieilégítésé:ről lemond, .akko'r j,géruyt támas,",that aJ'ra, 
hogy ta crendő�'ségi s,",olg·ál ati idejét la ntyUJgdijába - akár

milyen �l,lami BZ0,Lgálatba 1ép ds be" de megszakíl\:ás ;néillk.Ü'1 
termeszetesen _ beszaml'tsák. � .  Olvassa el lapun'k mult eVI 

19 számában Feltámadunk" j eligére küldött üzenetünk 
4. 'pontját. 4. A

" 
ruhag'}zdálkodási utasítás 5, §-ában pontos 

fe1világositást talál . 5. Ne'Illcsak be�ehe.t, �� be kell menDle 
ilyen betegséggel a kÓI'házba. És pedig smgosen. 

Nagy-Bihar, Ha i VaLami goodaS!ág.uik vag-y 
.
�lyan mester-

' ''';;.Ir szru" lők;nJek ihogy legMább az egyik fmkat nem seő,� varu a , . A -t ik.. ' · 
ruélkülözllle'tik, akkOl' kérhetik '" fell11'et1llJést, "'"' i!I .oz;;e,?,' 

elöljáróság útjá:n �n:indenesetre 19azollli ikell, hogy la szulok 

és 'a ikisl<orIÍ gyermekek létfennt
,
al,tása �a�� abban. az , es�

ben fVaIll tbizlt.ositva, .ha la felmen;tes megtartem�, :Az OC?serl 
at

: 

V'ÜI Jömök hM'lna:n va.rurua-k ,te'stverek, akiik a sz·uloktet ta.rrrog 

haJtják, igazolj ák 'tehát azt, hogy 
,
ez a :á�nO

u
g�{áS 

.
. ne;"

a 
� 

gerud'Ő és hogy az öccse otthOillltal<toz
,
kodJáJSát ,<lU onoOOlli .' 

. . 
korú !testvérek nevelése Bzempo"tjÍLbol �em � ol�hhaltJa. tA kél

vényt oda !rell oonyújtailli, 'lOhol a felv�te� rboa·�t. 

F. J. Őrm., Sarkad, A sarkad!i postabelyeg"o kelte decem-

bea' 18., a pályázat el,késett . 

. ,
Szamos. Szemenszedett babona, amellett I1€m is a leg,�.Iesesebb dolog. Ha azonban élvezetet találnak berure az illeWk, csak csinálják, ·seníkinek 87>ava ;nem lehet ellene, 

Szahara. A 28. életévét okvetlenül be kell várnia addig n?s�l�si kérvén;yt nem adhat be. Arra nincs ikililotáls, hogy a 
n?sül.esek 

.
szabáJyoz.ására vonatkozó rendetetet bánnilyen te

k,�tet�en , 1'8 enyhíteni fogják. R<>gy mik cr lehet �Ijra Ill.ŐSÜle.:' kervenye�et ibeadni, aztt nem \Íudha juk. Ö.rű.ljön, hogy 
meg csak (2.6 �v�s. Ebben ,a korban manap�, who se nősülIu;tnek az em�ek, a szabad pál.yákon ilS bizOiI1Y, meg kell vamlll'oili:. a hal1lnlililas életkoJ1t. Má.r t, �. 1il lel'kü=·i;>teseiknek atlGJk nemcsak a .szerelemre g,<>ndolnak, hanem lOrirll �S hog; 
a cswl!ádot el kell tartani. ' ' 

Döntés. O'lvassa el a f. évi 25. számunkban ,özölt 150. 
smmú lekSzi]mnvá,)aszunkat. 

M. Zs., Kenderes. 1 .  A közgazdálkodáshoz a háv:i élelme
zéSIi pénzátaLányruak és � coondörségi pótdíjnak ",>mmi köze Sl!l1.CS, a 'll'<1pl ,betétek az illetméuyektől teljesen fü.ggetlenek. lio.gy a ikó<,l1ázban ,töLtött időre " napi .betétekkel !IUl [töl-téTh
Jék, er,r� ;v.�1Jkozolag á1talá:Ims ,érvenyű ll"endelkE'zés nincs, 
?ogy on?knel hogyan rende.z.ték ,a kérdést, azt ltJ.Ml tudhat juk. 
2. �gy eVl,t, 3. tUlv'a$a el oa 1mb,a,gazdálkodasi utasLá.s 5. 9-át. 

F. R., Baja. A Csüaz, 15. pontja ",ze:rinlt a szóL , Lati érint
kE:zés

, �z . ö.s- es sza:my,pal'anCSIJj�Ok Közott, a �gazdászat
kezele/;l ugyeket kiveve, a ,szakaszprur".ncSlllo,kOk . EJ� törte
nik. Ami azt oelenti, hogy gazdaszati ügyek ,ki' eteIével .a 
szakas7.parancs!lK):k.ok a szo.gaLati útba belea'l� . 

Résen. Egyik , közeleb!>i számunk!>an közöljük. 
Végvár, 1. Nem kell vlOgyon, 9-e fl. i!lŐsille:ndő anyagi vi

szon�ai.nlalk a házasság .révén Javulniok kell, Kaució nincs elő
írva, a kiviz.sgá.ló előljárók ,állapítják meg eseten.klint - ami 
felől ;természetesen {Jo ).<erületi parancsnOkság dönt �, hogy 
az .ara anyagi szempon'tból megfelel-e a követelményeknek. 
2. A .rem.dönséghez nincs fel vétel. 

Szivesség. A jelj,g-éjében el is taláLta : semmilféle Il"ende
let II1i€m Mtelezi a községeket arra, hogy pihen.ős�obM tart
sarua.k s hogy Wen {Joz.t fűtsék a járőrök .s<Záinlár!L. H a  meg
teS2:i!k, 'szwességből te&úk. A legtöbb község p.gyai!l nem zár
kóz4k el � szívesség eLől, .de az,t mégse IkelJl bőve ben iÍejte
ge1mi, !hogy I<>Z még sincsen iÍgy .jóL Remélhetöle�i SOII" !kerül 
egyszer e.nnek a kél'désnek a .rendezésére, ami eg ifo,t-má.Th ér
deke a ose.ndőrségnek és a l-aJwsságrul.k, A főjegjYző jóinau
latáé,.-t legyenek hálásak. 

Tiszántúli tanyák. 1. KözöL�ütk. ,2. A 19 .043-eln. 5,1921. 
S-�. H. -M. rendeletben van az eru-e vooatl>ozó előír'ás. Egyéb
kérut úgy kell viselni, ahogy kiaátJáJk. 

H . .  M., ,Vásárhely, 1 .  Méiltózbassék a helybe).i csendőr
Öl'sőn l.apuuik !bekötött é\l.folyamaiban az 1926. ev:i [j. számunk
ban "O. J. csendőr, Kondw'os" jeligé;l',e iktildótt üzenetünket 

á,ttaillwmán'yooni. A:I. ,ott hl vatkozott rendeletek ci.., lIllegV'atl
nak az örsőlIl. A ,sebesülési érem o.daítélésének egYi�illi alapja 
a sebesül,és', Em kell igazolni /Utólag és az illetékes népgonr 
W021Ó, ldrelldeltségtöl kémi az utólagos adO<lnáinyoz!á,st, A:I. el
veszett i�oh"3Jlyokat lehetőleg a régi osapatbest iraUárából 

Idvett hltws adatok alapján 1<.00 iPótoLtatrui, de ha. 'az irattár 
megsemmisült, vagy az ;lodatai hiányosak, ,a:kkoJ." �, volt tiszti 

elöljárók, e>setleg Ibajtársak jegyz&kőnyvi nyilatk,ozata alap

ján ugya:11lCsak a népgondow kirendel,tSlégtől ,keN kl�rni I!LIZ i,ga
zolványok ;pótlálsát. Lehet, hogy ern1té.kJapoo vol ; t!ll.j;aJék0S 
tiszteknél a becsületszóval is megelégJSzene:k, ez teS'séIk ott 
meg1kél'dezTIL Egyébként is minden rélsz.letJrerdéshen a Illép
gondoZ'Ó Iki,rel!ldeltség hivatott felvilágosítást 1lJYÍij,tani, mél-

tóztassé!k IOda ifm·dulni. 
Számadás, utazá$i számadá.sok,at csak az okmáin'yok 

a.]-apjiun lellet ellbi.J:álni, azokat pedí.g :neuctink neIlll Ikllidheti he. 
Ha lÚJgy '�Mja, hogy a gazdasági hivatal szám!fej" ése folytán 

séreltem él11:ie, ,szo],gálmi Thton jelentse ·oo e2t a" oo-ztálypa
l'ancslloksÍLgnak. A laktany:í!ban ttő1tött pihenő ut/in - ha �z 

a ,s'lal,gálat végére esik is � vezén)'lési pótdíj ill etékes, 
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Kastély . 1 .  A IBgénység szemI éhez szolgálati öltöze1:Jbe 
öltözik, ahhoz pedig a k alap is hozzátal't�zik. Ter�nészeJt.es, �

SZ ont , hogy erre az al.kalomra. a legényseg a. legJohb II"nhaJat 

yeszi fe1. A Sznt. 209. pOJltjában előh1t díszruhát csak az cm
lit.ett pontb.ail1 felsol'ollt alkalmakkor kell viselni, ez az onb�n 

a kifeje zeIvLen díszruhál'a vagyis a dolmáll1yra vonatkozIk. 

2. Rendezést igénylő :kérdés, az örspru'ancsnokSiág felrerjesz

tést tehet. 3. U gy kell viselnj, ahogy kiad,ták . 

Kiskanizsa, 1 .  Az országos rendőrségi sza:ktanuhnányi 

felügyelöségnél ( Budapest, Rudolf-rakpart 6. sz.) � .60 P�.ért 

megkapja után,,-éttel külcük meg>rendelésre. 2. UtananézUllik 
a dolognak, egyelőre nem 'tudjuk megmondanj, hOlgy hor ,sze

rezheti be. Majd megüzenjük. 

KÖIIDYŰ egyediil. 1. Átköltözködési köl,tségre igényt tart

hat ha egy éve'l1 belül költözik választott lakóhelyére. 2. A 

ruh�gazdálkodási utasítás 26. §-a éM;elmében egy l"endjreh 
viseltebb ruhára van i génye. 3. Termeszetes, hogy az oi'oko
sökre háru Inak az adósságok is, a vagyonrnal együtt. 4. ,'" 
J ekszikon-rovatbltn kap választ. 

Áthelyezett. A kiválás idején fenn·állott helyzet ,szeri'l1't 

kell becsülni IS a hátralevő napolua ;befizetett napi betéteket 

önnek levonás nélkül vissza kell adni. 

L. K. H. Dod. 1 .  A 9862-1920. M.  E. sz. ·rend�let (me.g

jel&llt a Belügyi Közlöny 1920. évi 48. számában) 1 .  §. uVo1só 
bekezdése szerint a szolgál.ati felszereléshez n'em tamozó 
vagy a Ulivatás teljesítéséhez nem szükséges lőfegyve'rt a 

katonák , c·sendő,rök, rendőrök, .péllzügyőa·ök és a letan·tózta
tási im.téooti őrök is csak T€Jldörhatósági erugedéllyel truihat
ruak vagy viselhetnek. Lőfegyver tall:;!;ásál'a, vise:lésé.re vagy 
vásá:l,lására az .eng'edélyt kizáról:ag a lak&hely szerinIt illeté
kes I. fokú rendórhatóság adhatja meg. Ugyanezeket k ti
lönben a csendőrségre voruatkozóan a Szut. 1 24. pontja [S ki
mondja. Az emlitett rendetet 3. §-a érteLmébel!ll külön enge
dély sziikiséges a fegyvervásárláshoz és külön engedélyt kell 
kémi a fegyver tartásához, illetve viseléséhez .. 2. 3. A Szut. 
124. pontja értelmében az engedélyt az osztály;par.runcsnok

ság útj.áJn kell ké.r:n:i, tello1t nem kell külön engediJly ·az osz
tályparancsnokságtól s ikiilön 31 ;rendörhatóság,tól, hanem a'l 
I. fokú .rendörhatósághoz címzett kérvényt szolgálaIti iÚ.ton 
az �tádyp·aran.c&1loksághoz kell felterjesztelllu', O!lUlan tes'lik 
át a ;reooörhawsághoz. 

Fokozati átalány, Új abb l"endel�t fogja sZalbályozni, 
mem ·í,gy nem ilehet egységes a gyakoxlat. 

Alföldi, "Der Gendarm" kia.dój a :  Kameradschaft Ver
lagsgesellschaft m. b. h., Berlin W. 35., .  Flottwellstrasse 3. 
Megtelenik minden hónap 6., 16. és 26-án. Egyes szám ára 
50 pfennig, előfizetési ára egy hónapra 1 .20 márka. "Del" 
Gendarmeriebeamte" szerkesztőségének és kiadóhivatal á
nak címe : Wien., l., Elisabethstrasse 1.  Az, osztrák csendőr
ség szakegyesületének a szaklapja, havonta kétszer jelenik 
meg. Az egyesületi tagok a lapot díjtalanul kapj ák, előfize
téSI ár a lapon nincs feltüntetve, méltóztassék a kiadóhiva
taltóI megkérdezni. Mi csereviszonyban vagyunk mindkét 
lappal. 

Midőn Bonaparte Napoleon 1 792-ben Toulont ost1"O

?noUa, valamely parancs leírásám �gy fiatal .gránátos al

tisztet i'Y/)tett magához. Az JiIJlti'szi az írá.sll'a1 e"ppen eUa/Í1szüLt, 
amidőn közvetlen közelükben ellenséges g1'ánát cs'a,poU be 

és az általa feldobott föld az í1'ásra hullott. - "Rendben 
. 

van, - szólt az altiszt, - legalább 'nem kell rá P01·ZÓ." , 
Napoleonnak �gtetszett ez CL bámulatos hidegvér és CLZ 

, 
CLtisztet későb b is figyelemmel kísé1've, idővel �a1'sallá és 
A brantes hercegévé tette. Ez az altiszt lnnot A ndoch 'voU. 

, , 
LEGENY A GA TON. 

- >Regény -
íRTA: BARÉNYI FERENC. 

( Második irész) * 

1. 

, 

( l . )  
Vaszi 'kihozta az istállóból a -két almásszürkét és a 

postakocsiba fogta. Tudta, hogy ilyenkor kell a postát a 
vasúthoz vinni s i gyekezett, hogy mire Gizi kiszól neki. 
ő már útrakészen legyen. Egyszerre felfigyelt, kocsizör
gé st hallott. A kapUhoz futott és hamar kitárta a széles 
kapuszá!rnyakat. Sűrű ostorpattogtatás,sal, vígan haj tott 
be Mihál�a az udvarra. EJ.égedetten tért haza az első po�
tajáratrój, amit a saját lovával tett. 

- No, milyen a lovad, sógor ? Gebe vagy paripa ? -
kérdezte' Vaszi, amint a kocsi a postairoda előtt megállott. 
Mihálka mosolygós képpel ugrott le a kocsiról. Swrető 
�cézzel gyengéden megtapogatta a ró nyakát. 

- E z ?  Ez aztán a ló. N agyon jó Jó, paripa, barátom ' 
Pompás vásárt csináltam - dicsekedett Mihálka és az 
ülésül szolgáló ládából egyenkint szedegette ki a posta.
zsákokat. Közben agyonmagasztal:ta a lovát olyan túlzó 
lelkességgeJ, mintha valami diadalmas versenyparipáróI 
lett volna szó. Boldogan cipelte ·be a zsákokat a postára. 
Az ajtóban szinte összeütkózött Gizivel, aZci kiszólt ,az 
udvarra : - (Vaszi ! Fuss át a csendőrség�·e. Jelentsd az 
őrmester úrnak, hogy postafedezet kell, mert pénz megy a 
postával. 

Vaszi -szolgálatké:;;zen indult : - Igenis, kezitcsóko
lom, - Kalapját a fejébe csa,p�a, szelesen átugrott az út
baeső. virágáJgyon. J ókedvŰoen fütyör·észve futott a laktp
nyáJba és előre örvendezett, hogy hátha akkora szerencséje 
lesz, hogy a sllép ő.·mester - Gál örsvezető fog vele 
menni, akit a bálványozásig szeretett. 

Gizi visszament 'az irod ába. A kapu kőoslllopa mögül 
Huss Avrum sompolygott elő, 'Vigyázva lopakodott b e  az 
udvarra. Egyenest a M ihálka lovának tartott. - Hátha 
rúgós vagy harapós, - gondolta és óvatosan, lassan kö
zeledett a lóhoz. Amint látta, hogy jámbor állat nacibiito
rodott és hirtelen 11 ló elé lépett. Mégis reszke�tt a keze 
amint kinyujtotta, hogy megvakarja a ló fejét. A ló ne� 
ellenségeskedett, sőt úgy mutatta, hogy szivesen veHe a 
barát

,
koz�st. Huss , megcirógatta fehércsillagos fejét, a 

nyakat sImogatta es azalatt éles vércseszemét kémlelve j�rtatta körül. a� udvaron. Amikor megbizonyosodott afe-101, hogy az egesz kerek udval'on nincsen senki őkívüle g�.orsan a �sebébe nyult. Nagy darab kenyérbelet szedett e}o é� tele?mte�te valami
, 

fehér porral. Falánkul kapott a lo a lcenyer utan. Ha latta volna valaki, méltán azt h i het te . vol1;la, hogy - lám, milyen jószívű ez a Huss még meg IS �ukroz�a a lónak a kenyeret. De nem látta �enk i .  
. .  fm 19 a 10 '� keJ?yeret majszolta, Huss óvatosan körulkemlel� s �zutan, hu,telen kiosont a kapun . �

.
aszl busan , logatta a fejét, amikor visszajött a csend

t
or

j
la

d
kta

tt
nY

h
ábol. Már nem fütyörészett. Nagyon elSZOl) yo o o , ogy n,em Gá! örsvezető tog vel"e menni a 

" Az első részt a Csendőrségi Lapok 1928 ' f I áb közöltük. (Szerk.) .. ' �v o ya,m an 
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postakocsin, hanem Kesernye Bálint. Ezt a csendŐJrt még alig ismerte. , 

Gizi megint kijött az udvarra s átadta 'Vaszinak a pénzeszsákot. Vaszi buzgón gyömöszölte a postazsákokat az ülésül szolgál.ó ládába s a pénzeszsákot legfelüJ rakta.' A Iltdára aztán felültek Kesernye Bálinttal. J ól lnetakaródiztak, mert a. !késo ősz) már nagyon éreztette a tél közeledtét. Vaszi ostorával a lovak közé csapott : ._ Gyi ! . A h filsszú úton csendesen elbeszélgettek. Vasút minden érdekelte, . amit a csendőrségről hallhatott. Faggatta i s  Kes·ernyét, mert előbb nem ismerte, hogy melyik 0rsről jött és  iho,gy mióta csendőr ? Aztán meg, hfilgy mi 'v:ol't azelőtt, mielőtt a csendőrsé.ghez jött. Nagy unaImában Kesernye Bálint s7,.Ívesen Yálaszolgatott Vaszi együgyű kér
déseire. 

- Én is csendőr lesz.ek - mondta aztán Vaszi boldog 
el ha tározással. 

-- Hiszen még sorozáson sem voltál. 
• - Nem tesz semmit. Nem ,baj . Jövőre állok a mérce 

alá, tudom, hogy besoroznak. Leszplgálom katonáéknál a 
három esztendőmet és azután beállok csendőr:nek, 
mondta Vas'ZÍ lelkesen ragyogó arccal. 

- Ha bevesznek szólt Keserny� Bálint. Vaszi 
megütődve nézett rá s aztán ,annál. jóbban erősítgette : 

- Bevesznek, beveszne;( ! A szép őrmester úr mon
dotta, hogy beválok katonának. Azt mondotta, egés en biz-
tos, h o gy .bevesznek. . Ezzel aztán Gál örsvezetőre terelődött a szó Éls azon
túl Vaszi másról már nem ,is tudott beszélni, cSllk az ő 
bálványáról, Gál örsvezetőrőL 

_ 

Sebes szárnyon szállt .]e az est. Az e gyre sűrűsödő ho
mály már-már teljesen beleveszett a vak sötétségbe., Már 
csak .a kanyangós ors�águ tat látt��, mint fekete tablán 
fehér vonala,t. .. 

Vaszi lazára ·en O"eclte a gyeplőt. A lovak lomhán po
ro�zkáltak a 'köves' úton. Ami1i:or az országútról ibekany�
rodó erdei úthoz értek, a kanya1'ulatnál . .  egy �gas gubas 
ember intett Vaszin�{, hogy álljon meg. �aszI megl.epet
ten rántotta meg a ,gyeplőt, .a , loyaJ\: 

,
gegá,ltak. , ::--z Isme: 

retlen férfi megáI.lt, jóestét kivan!- .es tuzet keJ,t .  Vas�I 
gyufát ,gyujtott. Ugyanakkor a masIk o.ldalpn Ic t gubas 

T Á R O , G A · T. Ó 
,I 

� legkönnyebb (uvóhangszer l Saját találmány I 
Ovakodás után2:atoktól l merI .mi�d �('!yek nem 
gyáramb61 erednek. silány, külföldon keszaJ �tán. 
zatok Hegedük. Tromöiták. Harmonika �.s. az 
össz:e� hangszerek és hurok legfinomabb kiVitel· 

ben szállWa ez 
I 

ELSÖ MAGYAR HANGS�ERGYAR 

S TO WASSER' ki��á'j�;;'·ci 
Budapest, II" Lánchíd u. 5. 

Kiváneira árjegyzék bérmentve. 
Az egyedfili magyar baogszergyár az országBan, ' 

('sendöröknek ltedvezménSres részletfizelés ! 

Ha karácsonyi bevásárlásnál 

, énzl akar meglakarilani p 
ételkényszer nélkiil raktár unkat. tekintse meg v . . 

Árainkból . néhány péld.a : 
Moket álvelő . . . . . 

Paplan (két olda l i  prinía dolh) 
Ja Manilla ágyelő, roj l la l  . 

P 52.
P 16.50 
P 3.80 
P 68.-

Sző.matrac . . , . TA' RSA . NEUMANN M. és 

ember lépett a sötétségből Kesernye Báiint mellé. Kutató 
tekintetük a vak sötétségben is szinte. .perzselte Kesernye 

. Bál.int arcát Valami kellemetlen nyomasztó érlllés vett 
' erőt rajta. Egyszerre átvillant az eszén, hogy sok pénz 

van a postakocsin. lIirtelen felugrott és a .puskáját lö-
vésre ·emelte : - Allj ! Kik vagytok ? 

Ekkor egyszerre ellobbant ::I. gyufa lángja s a három 
gubás �mber hangtalanul eltünt a sötétben. Vaszi riadtan 
ragadta meg a 'gy.eplőt. A lovak vágtába ugrotta:<. Keser
nye Bálint hátranézett, de akármennyire erőltette

. 
is a 

sz,emét, nem .látott semmit. A l.ovak nemsokára ráuntak a 
vágtatásra és kocogó ügetésbe zökkentek. 

- Kik voltak ezek ? - kérdezte Kesernye Bálint egy 
kis idő multán. 

- Nem tudom, uram. Nem ·láttam az arcukat. Aki 
rá akart gyujtani, az sem mutatta. Nem világ�totta meg a 
gyufa �énye, nagyon az arcába :húzta a kalapot. . Kesernye Bálint ,kicsit elgondolkodott s aztán .:corho
lóan mondotta : - Vigyázni kell, Vaszi. Nell} szabad csak 
úgy sundam-bundam megállani, ha pénz megy a postán. 

- De (tüzet kért tőlem - érvelt Vaszi mentegetődzve. 
- Kérjen mástól, ne a postakocsistól. 
Valami boldog büszkeség lángolt fel Vaszi lelkében, 

amikor kérdezte : - Azért, úgy-e, 'mert én most hivatalos 
személy. vagyok ? 

- Persze. Most nem vagy olyan, mint más közönsé
ges kocsis, mert te a postát viszed. 

Kesernye Bálint szavai jóleső büszkeséggel töltötték 
el Vaszi becsvágyó lelkét. Peckesen kihúzta magát a ba
\{OJl de mert a sötétben senici sem láthatta, tekintély oká
ból 

'
kevélyen megsuhogtatta az ostort. Nagyot csattintott 

és aztán lehiggadva kérdezte :, 
.- Azt gondolj a uram, hogy rablók voltak ? 

� - Lelaet, � dünnyögött Kesernye Bálint kedvetlenül. 
- Az ember mindenre gondolhat, ha pénz megy a postán. 
Mindenki gyanus., 

, - - Ha rablók lennének, akkor lőttek volna - véleke
détt Vaszi és megint megsuhogtatta az ostort. Kesernye 
'Bálint nem '(elejt, nagyon elgondolkozott. ' Nyugtalanul 
I\.áIiytorgatta a fejében az esetet. Azon tanakodott, hogy 

H:'t::''!'!'um 
Tárogató esek ilt 8. valódi 

CI",ba/olfl 
Har",onlka 

Clte,.a 
és oz összes '''gjobb henvszerek. továbbá 8. 
legjobb rádí6készülékek csakis ill II gyárban 

kaphatók. 

Múvéa�Jesen javit.' legjobb hurokal készJI. 
ÁrJegYZéll:et ingyen kald 

MOGYORóSSY GYULA h..�g��;::':� 
BUDAPEST, VII., RÁKÓCZI-ÚT 71. 

[" ,dlll magyar hanguergyár az ondgbao Ssend�r�"!n;� r;8 ile�z_e�,._ ':..�v:Z�!.."l! 
io+ö+o+Ö.ÖÖ+o+ö.oiöi 
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THE CHAMPION kerékpárokat 
elsöreadii. C E N T R Á L  B O B B I N  goly6a 

szalad6, II ii l y e  s z  t ő s  varl'6gépe�et 

5 évi jólt\Uásssl :lO P havi részt�tre széllJtunk. 
�erék páralka tresze ket 

lilOC�1. pedéH, korll1ány lámpát. nYf'rgeket stb. b�rm'ely gyártmányu kerékpé�hoz 
na banl, erede�1 gyári árban külsŐ gllmmlket ��50. 
bel�ket 2.10 pengötöl. - Kerékpérok �20 P.·161 reljebb. 

LÁ NG .J A K A B  E S  FIA 
ke ekpár- varrógép· és gUmminsgykeresk,edök. B dapea. VUl. JÓzaof .. ,kÖnal .1. IIZ m. 

fi '  éve él� fenn I A" i."""k ;n.\.pn. de. kiemelni )i061 6haJlia. 

d t VII .. Erzsébet· <rI, 16, 
Köruli szőnyegáruháza Bu 

�:��áza/ék engadménJ( l 
A caond6 .. ség tag,?'nak o •••••••••• 0 ••••••••• 
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vajjon nem követett-e el  hibát. Nem tudta megállapitani,  

hogy volt-e joga és oka a fegyverhasználatra. Talán mégis 

lőni kellett volna, mert olyan gyanusan közeledtek feléje 

az ismeretlen gubás emberek. Támadással veszélyesen fe

nyegették. A szolgálati utasítás szavait próbáigatta 

idézni, de sehogysem sikerült. Bosszankodva korholta ma

gát, hogy nem tanulta meg jól. Tudatlanságáért most az 

életével fizethetett volna. Megfogadta, hogy másnap rög

tön .előveszi a szolgálati utasítást és hibátlanul megta

nulja a fegyverhasználatra vonatkozó rendelkezést. Meg 

is kérdezi Czauber őrmestert, hogy mi lett volna a helyes 

eljárás. 
M indketten megnyugodva fellélekzettek" amikor a 

vasúti állomás postájára berobogtak. Kalandjukat nem is 
említették a postatisztnek. Boldogok volt&c, hogy a pén
zeszsákot hiánytalanul átadhatták. Aztán átvették az érke
zett postát, két leveleszsákot és egypár csomagot. Legna
gyobb örömükre az érkezett ,postában nem volt pénzkülde
mény s így nyugodtan hajthattak visszafelé. 

Vaszi álmosan bóbiskolt a bakon. A lovak vigan po

roszkálta�c hazafelé. Kesernye Bálintot is már kerülgette 

az álom, de keményen 'birkózott vele. Amikor kalandjuk 

színhelyéhez, az ·erdei út betorkolásához értek, Vaszi fel
ébredt. Megszeppenve gyorsabban hajtott. Kesernye Bá
lint erősen megmarkolta a puskát és idegesen nézett kö
rül. Nem látott semmit. Néma, sötét éjszaka volt. Nem 
hallatszott semmi nesz, csak a sziklafal csorgójának egy-
hangú csobogása. ' 

_ Hát annyi szent, hogy itt könnyen kirabolhatnák 
a postát - jegyezte meg Vaszi borzongva, amint túlha
ladtak a ':calandos emlékezetű kanyarodón. - Az erdei 
úton felhúzhatják a postakocsit az erdőbe. N em is találná 
meg senki. 

. ,
Kesern�e �álint nem válaszolt Vaszi szavaira, melyek 

Ismet az el�bbl aggodalmas tépelődésbe sodorták. Attól 
kezdve megmt csak azt forgatta a fejében, hogy nem kö
vetett-e el mulasztast, hogy a gyanús ismeretleneket futni 
engedte. Nyugtalan lelki !

.
smeretét azzal csititotta, hogy ?evonul�sakor Czauber ormesternek őszintén meg fogja 

J elentem a dolgot. Ezen elhatározása egyidőre megnyug-

Csendörségí szállító ! 
Khaki posztó, Loden, színtartó gyapju. a legerösebb 

strapára, méterje - - - - - - 15'20 P 
Kh
Ugy�naz .. Herkules Loden" minöségben - - 17. 

aki kallllllgarn, szintartó, tiszta gyapju - - - 18'50 
Ugyanaz extra finomban - - - - 22'50-25,-

" 
.Csend6�k�lap-toll, valódi kakastoll, csak dupla, dus 

klVltelbl''l van raktáron, tollforgó tokkal együtt 7.60 
a 40 év óta fennálló és a csendörségnél elismerI 

M Á R. E R  
egyenruházati intézetében 

Budapest, VIII., .Baross-tér 9. 
a Keleti p.-udvar érkezési oldalán , 

Telefon : József 321-78, 
Egyenruhák külön mérték utáD 3-6 havi hitelre_ Egyenruha-sz8bóság�m és sapkamühelyem ft helyszinen szem szakkepzeU vezetést"rn mellett múködik. 

élyes 

tatta, de később, amilyen mértékben fogyott a laktanya 

távolsága, olyan arányban nőtt meg Kesernye Bálint ide

gessége. Hátha ,:cikap az örsparancsnoktól, hogy mulasz

tást követett el. Bajtársai is talán kinevetnék, h a  elmon

daná, hogy nem tudta, hogyan \viselkedjék a postakocsi 

felé közeledő .gyanús -alakokkal szemben. Egész úton té

pelődve töprengett s még rosszabb 'kedve lett, amikor a '  

lovak a posta kapujánál megálltak. 
Vaszi leugrott a bakról és kitárta a kaput. A lovak 

meg .sem várták, hogy kocsisuk visszaüljön a bakra, ha

nem mihelyt nyilt a kapu, rögtön Ibetopogtak az udvarra, 

A postahivatal sötét ablaka kivilágosodott. Az ajtóban 

megjelent Gizi. 
_ Kezét csó�{Qlom. Megjöttünk. 

- Hát jól jártak ? 

- .Tól. 
- Nem volt semmi baj ? 
Kesernye Bálint egy pillanatig hallgatott, aztán las

san felelte : 

- 'Nem történt semmi. 
_ Hanem itt lett baj - ujságolta Gizi. - Nagy baj . 

lVIegdöglött a M ihálka lova , . .  

_ 'A sógor lova ? - hüledezett Vaszi. - H iszen nem 
voIt annak semmi baja. 

- Nem is látszott rajta semmi. Mégis, 
innen kihajtott, az országúton összeesett a ló 
döglött. 

, 

ali,ghogy 
és meg-

Vaszi búsan lógatta a fejét és bosszankodva vakar
gatta a füle tövét, 

- Ejnye, ejnye, ez baj . 

- � i�ony, nagy baj szegény M iháIkának - sajnál-
kozott GIZI. - Szerződése van a postával. Nem tudom 
hog� ,

m.ost aztán
" 

hogyan �
,
ogja a postát szállítani. M é� 

meg! arj a, hogy ovele fogjak a postaj áratokat megfizet
tetnl. 

- Csak nem ! ?  Hát ez nagy ihaj . Szegény sógor. 

.. .!>-l ighogy Gizi ,átvette a postát, Kesernye Bálint el
koszont. 

PHILIPS 
készülékek, 
hangszóró k, 
anódpótlók 

6 1 2  18  h . . g y á r i  á r j e gy z é k i  á r o n , , " a v t  r e s z l e t r e  k a p h a t ó k  

A U D I O N  NAGYMEZÖ-UTCA 31. SZÁM 
Telef0nszám : Automata 1 13-75 megielent képes nagy árlapunkat. 

Fényképezőgépek 
prizmás látcsövek 

6-12 hónapig terjedhető r '  I t fi ' , esz e -zetesre készpénzáro II - ,  
h t- d 

D, e enonz-
e o ere eli gyári árjegyzék szerint. H�T�C�EK ÉS FARKAS optikai es ienyképészeti szaküzlet 

I 
B U D A P E S T, IV., Károly-körut 28 (Közp városház. 
Fiók : VI., Andrássy-ut 31 (N 

• épületében). 

K ' 
. ' • agymező-u. sarok.) érje leguJ8.bb p;�gy képes árjegyzékünket. 
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, - Jó éjs2iakát, Kesernye - búcsúzott Gizi. _ Azt h iszem, magának sem kell  ringatás, 
Pedig Kesernye Bálint ,háborgó lelkiismeretének bi

�on! el'�(elt volna egy kis ringatás. Idegesen nyitott be az orsu'odába, ahol ,Gál örsve2ietőt találta, 
-::- N e� történt semmi különös ? - kérdezte Gál örsvezeto,

. �
mlkor K;sernye Bálint nála jelentkezett. Kesernye �alm�l1:ak

, 
mar a n,Yelve hegyén volt a szó, hogy el

�9ndJ.a kulonos kah::ndJát, . de aztán valami szorongó ér
zes, felele�, vagy alsze�erem összeszorí tot ta a torkát. 
Csak annYit tudott felelni : 

- Nem történt semmi. 
. .  Ami!wr K�sernye Bál int lefeküdt, eszébe jutott a 

GIZI �mlIte��e. nngatas. Hosszút sóhajtott és elgondolta 
-':leJ, de .Jo IS lenne, 'ha most valaki álomba 'ringatná, _ 

H1aba fekudt le, nem tudott elaludni. Most már az bántotta, hogy miért nem jel'entette meg 'a dolgot Gál örs
vezetőnek. N em tudott magának számot adni �'óla ho "y 
tulajdonképen m iért is hallgatta el az esetet. Félt � bü�
tetéstől, vagy hézagos tudását szégyelte, Hosszas gondol
kodás után azzal vigasztalódott, hogy másnap reggel 
azonnal meg fogja jelenteni Czauber őrmesternek, Las
s-an-Iassan mégis elaludt, de egész éjjel nyugtalanul hány
kolódott. Rémlátó, szörnyű álmO'�( 'kínozták. Azt álmodta 
hogy puffadásig tele pénzeszsákon ü l  és sok ,gyanús em� 
ber közelít feléje. Hosszú, horgas bot jaikat a pénzeszsák 
után nyújtogatva, próbálják alóla kicibálni. Ijedten nyúl 
a. puska után, de a zárócsapót nem tudja kinyitni. Megfe
sozített er9vel nyomkodja. Akkor a zárócsapó letörik. Célba 
emelné a puskát, de a 'gubás emberek a horgas botokkal 
kiráncigálj�( a kezéből. Akkor aztán az egyik, magas, gu
bás ember olyat csap a fejére, hogy menten elalél, de szé
dülőben is még megérezte, hogy húzzák ki alóla a pénzes
�ákot . ,  . 

Regge!Í'e KeserlJye Bálint kábult fejjel, verejtékezve 
ébt;.edt. Szorongva gondolt esti elhatározására, hogy reg
gel meg fogja jelenteni aoz esetet Czaubel' őrmesternek. 
Hiába határozta el, mégsem jelentette meg. Sem aznap, 
sem másnap, sem azután. Valami megfejthetetlen tartóz
lwdás oktalanul visszatartotta, 

( Folytatj uk. ) 

Megfejtés. 
A mu lt évi 34. számunkban közölt "Távolsági kim utatás" 

p:ilyázatullk megfejté.>e. 

A megfejtésnek töb bféle Ifrhctősége voll. Alább ],özöljük az 
('g')'ik helyes m egfejtést. Vol Lak többen, akik egy tCJr<mtügyat 

kéts'bCl' is .szerGPeltettek. Ezeket a palyawlokat ne vGheUiik 
figyelembe. De moel lőznünk keJlett a zokat a pálya tokat is, 

amelyek u tolsó tereptárgyként oem az örsállomást tiinlették 

fp}, azaz amelyeknél a járőr nem vonuH be. 

Örjárat'minta: 
l. 'ral'fő falu . . . . . . . . . . . . .  . 
2. Jfokos heg)' 
3. El'uőkc Jak 

4. It ngós tan ya, 

7, Csaba bérce 

G. Csős",kár . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.6 
l.3 
3.1 
2,1 
l.3 

9. Szénégető ihi", " " " " "  3,2 
ll .  'l'eWL;C:,> iallya . . . . . . . . . . . . 4.6 
10, Alsó Sor " " " " " ' ' ' ' ' '  4,3 
8, Háztető 

5. Kundomb. 

13. Heugö tG! Ilya 

3.7 
1,8 
3,0 . 

12. Rögüzi komp. . . . . . . . . . .  1.5 
l, 'l'arrő fal u , . . . . . . . . . . . .  

Összese n :  3G.3 k ' 

Ez után a távo lsá,g után illetékes , ' . , 28 órn 

lIoz'liáadva a toroptá rgyak leporlyáz'l-

sára sZJükség'es idöt, és pedig ET-

nőko lak (1.30 p) ,  Háztető (30 )l ) ,  

összesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 2 óra 
Az őrjárat tartama : 30 lÍra, 

Csendőrségi 
szállító ! ! CIPŐ" harisnya, ernyő és 

bőrdíszműárú vásárolIható 

kés:zpén;záron. .{jat !javi lefi:zetésre_ - 0- Postán is rende.l!jet! 

W��I?=f�:s�:ám:��A�u�:!�=���.:!:;ro e��5:.�_ed.;e;lm;;;i ;r";:-t:" ��r.U;:D:A:;P;E;S;T;..V_"_, .. E_r_Z:;!�:'�:e�.:t:�tj���.��:é!::?�; I 
�özgaz�álk,odáso�ban a J·o' kávé nélkülözhetetlen es maganhaztartasokban , . ' . . . 

- Ujból szállíliuk a b'ékebeli eredeli 3 es 5 kdos plombalt zsakokban. -

3 kg, SOERABAJA kávekeverék ára P 23,- -0- 5 kg, SOERABAJA kávekeve�ék P 38,_ ,_ 

, . ' lá b kiváneira 3 havi részlelqzetésre. KerJe mgyen árJegyzékOnkel osszes 
Költségmentesen le!zoIl,!va, mgyen csomaga s an. , SÁG BUDAPEST V FERENC J 
FIUMEI KAVEBEHOZATALI 'fARSA , ., 

Csillárok. rés:lelre 
előleg nélkül, olcsón, havi 10-20 .!,engös. törlesztésre k '  , 

U "  k" I t Rokk Szilárd-u. 18 b::penz raDla sza uz e oz ;skolával szemben " 
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H elyesell fej/ették meg a következők: Kőszeg'; Is/ván ör/1/. 
(Jlisko!c), Csobod Ferenc őrm. (Rózsaszen/mártoll), Vi'.tc?,e 
Uyőrgy őn". (7'apo/ca), Til rcsányi Mihály 6,.,11. (1ÚlPo�mel:o), 
Tóth János tőr",. (Homorogd), Kovács Sándor f. csendór (SZ ! 
gcivdr), Kövy László 6 nn .  (Ozd), Nagy Gyuhl őnn. (Székes· 

fehervár), Kosztelnik Miklós őr",. (Ny'irbél/ ek), Molnár Jozs,,! 
I. csendőr (Vámosgyörk), Zsi>tkó &indo-r őnn. (Hidas), Orosz 
Juzsef őrm. (Mátia/cémél1d), Vödrös IsI'ván th, (Nqg'!jdorog), 
Gálos János th. (Zalaegerszeg), Gőcze József örm. ( Repcelak!, 
Cső ke László őr",. (Solt!, Olaj Lajos csendőr (Szőny), .JÓnas 
&indo�' csendőr (Szőny), HozleUm' István csendőr (Kolesd), 
Petrus János ől·m. (An'docs), Udva1-di György őr",. (Székes
fehérvár), Maczán Ferenc csendőr (Tab), Kispál 

.
Janos

. 
u,. 

(Győr), Nyi.sztor József th. (Budapest), Cse/er J(�n?s Ő'I m: 
(Szaba4battyán), Szegő Károly csendőr (Ozd), Sza�ko V,ktol 
őr",. (Balatonboglár), Mészá,'os András Őrm. (l'vanc), Tóth 
István őrm. (Szombathely), Menyhárt István őnn. (Szo'!:bat
hely), Lájer János -őrm. (Vasv(Í1-), Porpáczi Gyula Ih. (ljzom, 
bathely), Domonkos László törzsőrme�ter (Szomb.athely): 
ICt<li József Ih. (Szombathely), S. KISS Imre onnes!el 
(Ujkécske), Mészáros Mihály Őrm. (Pécs), Göd";' József :h. 
(Erdötelek), Horváth IgnáC őrm. (Mosonszm.tjá'r

�
.os), Kovacs 

Lajos csendőr (Diósgyőrvasgyár ), Gregi Ferenc tor�. (l!'f0
.�

on
szentjános), Kemecsei Imre őnn. (Sarkad), Tólh Kalman o",�. 
(Mátramindszent), KaRJács'i János ő,·m. (Szombathely), MaTa
czi János őrm. (Cs01'na), Argllelán Imre csendőr (Túrk e've), 
Orbán József csendőr (Ujkécs-ke), Vo-rga László csendőr 
(Egerág), Szabó Gy. Gyula IV. tőrm. (EgeTág), Zalezsák János 

örm. (Szeged), Kalcsó István csendől' (Sükösd), Berlók Pál th. 
(Csanádpalota), Dede Mádon őn". (De.brecen), Varga József 
IV. ő'rm. (Oszlopán), Kü'rti Gergely öl·m. (Debrecen), Németh 
Péte-r ti •. (Győ" ), Kirko'L'jcs Károly őrm, (Ivánc), Baczonyi 
Jenő őrm. (Biharkeresztes), Fatka.s Mihály l. ől·m. (Magyar
óvár) Hamza Gúbo,.' örm. (Miskolc), Bottka Lajos csendőr 
(Ege;), Fülöp József I. csendőr (Vasza), Sz. Molnár Lajos 
ő-rm. (Szombathely), Lakatos István őrm. (Szombathely), Sánta 
András örm. (Kalocsa), Sándo'r István I. őrm. (Szedres), Her
czeg Islván őrm. (Kővágószöllős), Szende Albert őrm .. (Bony
hád), Mészáros Lajos őrm. (Szombathely), Liska Vi.!mos tőrm. 
(Balatonföldvár), Kro",mer A. József alhadnagy (Villány), 
Konczi István th. (Kenderes), Hevesi Imre csendőr (Bonyhád), 
Kiss Gyula l. th. (Szeged), Derecz; Sándor csendőr (Nyi'r
mihálydi), Pethő Is/ván őrm. (Somlószöllös), Márton Bálint th. 
(Debrecen) Nagy Antal őTm. (Nagycsere), Bujálci Ferenc örm. 
(Esztergo";), Balogh László őrm. (Esztergom), Bognár Mihály 
csendőr (Esztergom), Feszt Ferenc csendőr (Erdőtelek), Juhász 
András őrm. (El-dőtelek), Kovács Imre tőrm. (Budapest), Vas
vári Islván csendőr (Szeged), Juhász ZSig'lnond őrm. (Nagy
dobos), Illés Dán'iel csendőr (Pétervására), Láng Gusztáv 
csendőr (Pétervására), Nemes János őr'ln. (Ostffyasszonyfa), 
Fekete József tőrm. (Ny-ir béltek), Horváth János II. Őrm. 
(Kecskemét), Varga János Ill. csendőr (Szászvár), Pintér Ist
ván ő'·'In. (Tata), vitéz Ambrus And-rás th. (Kerkaszentmiklós), 
Joó Miklós ő'rm. (Váchartyán), Ifjú Ferenc őr'ln. (Raj/w) . Mo
hácsi Balázs őrm. (Szolnok), Répás őr'ln. (Nagycsere), Fésiis 
János th. (Székesfehél'vár), Batki Ferenc örm. (Tiszafüred), 
Balázs .f ános csendőr (Érsekvadkert), Kiss Károly őrm. (Szat
márcsekei, Kéki Lajos th. (Székesfehérvár), Schmidt Őrm. 
(Magyqrbóly), ETki József tőrm. (Ujhuta), Cseh Jánu. 
csendőr (Felsőszölnölc), Gácsi József őrm. (Biharkeresztesi, 
Dabócz'i őrm. (Nagycsere), Néder Antal tőrm. (Szolnok), U. 
Nagy József th. (Nagycsere), Nozsá,· Lajos csendőr (Bőny
rétalap), Kerekes AndTás őr'ln. (Záhony), Peéri Ferenc pró br!
csendőr (Alcsút), Horváth Imre th. (Szápár), Molnár Bertalan 
(Debrecen), Gonda Joachi'ln csendör (Diósgyőr), Juhász Gábor 
őrm .. (Győrszentiván), Szakonyi József th. (Siófok), H<rrváth József l. 1/ •• (Székesfehérvdr), Tausz Ferenc esendő,' (Deve
cser), Keczán János törm. (Csenger), Törö/. János őrm .. (Iván), Deák And'/'ás th. (Szolnok), Jeges János csendő'r (Záhony) Bártfai Pál őrm. (Sárospal,a/c), Pál Sámuel th. (Zalaegerszeg): Szabó István l. őrm. (Dunapentele), Verebélyi István ő" m. (Alsóha��gony), Abrahám István esendőT (Kevermes), DÓczi ltstván ormo (Szombathely), Kiss Sándor őTm. (Egerág) Terényi Ferenc őrm. (Túl'keve), Sipos Im" e őrm. (NagYbdtony), Szekeres József örm. (Ti,szakeszi), Tölgyes István ő,·m. (Táp), Ré,!ész Ferenc csendőr (Somogyszentmikl6s), Magya,' JÓzsqf f. őrm. (Tab), Bil'Ó József csendőr (Bőnyrétalap) Kovác� BáUnt I. csendőr (Rózsaszentmárton), Tóth Istvá'; lll . . őrm (Kölesd), Farkas Mihály őrm. (NagYlónya), Falusi Antal th: (Szombathely), Horváth Ferenc őrm. (Pápa), Kovács M'ihály csendőr (Szeged), Vincziczki Bertalan (Derecske), Szakál 

r • , 10' t It (Kaposm';rő) Soós Gyula 6rrn. (BrennIJe/'gIJánya), ",a.SZ . , • 

I I  d "  (K Nagy ALbert őrm. (Ozd), Mészá.ros Istvan . ,cse1� or
. 

apos-
mét'ő), Kó�ozsvá,·y Gyula Ih. (Szombathely), TolC

.' Pal lőrm. 
(Szom bathely), V il,cze Rezső csendö'r (Tata). Hóran,. Józse! th. 
(R icse), Penails Józse! őr.1/.. (Túz!ö), Pa.la:ncsa " LaJOS ;::rm. 
(Gyönk), Kenéz SándOl' őrm. (O/cany), Ba.r/fay lo',.,n. (Gyol1lc), 
ErdélYi őr..". (Boda.,ile), Solymos th. (Geszt). 

:;: 
A J.ényképezőgópet " s:oul'kesztőöéll'ünkbeu megej tett sor, 

Bol á s  Bori.n KöszeA'i István Ől'lllestcT (Miskolc) uYPrle még, 
a,k'Tlek a",t egyidejűeu elküldtük. 

Rendes élet ! 
( A  Csendőrség; Lapok pályázata. ) 

Rendes Mihály felesége RalDJgos ElekJékhez járt 
l1loSIlli, akinek Gyöngyöstől három kilométernyire 20 
holdlaJS ta.IlIyája va!lJ. Október hó 20-án egész napi mosás 
után a kapott poo.z:wl haza indult. Amikm', a burgonya
veremhez ént, vette és,�re, hogy öt peng�ít elveszített. 
FólV'oo iZlglág'a urától, elhatározta, hog'Y zsákját meg
rakja az elföldJelt hllTgxJnlyából 's azt mon dja, hogy ezt 
\'et71Je a pénzért. A'21 urának 19y is  adta elő a dolgot s 
hogy még johban megbékítse, k'ö2lÖlte "zt is vele, hqbl-y 
Ran:gos Elek 'a verandán felejtette aran yóráj át s '  jó 
lenne azt elhozni, mert a Rangosnál dolgozó -két -nap
sz,' mostól, Kotró Pét.ertől és Játékos Barnától félfüllel 
hallotta, b<og-oy az araruyórát meg akarják s:wa-ez ni s í.g:y
rájuk senki sem gyanakodna. 

Rendes Mihálynak sikerült az arallJyórátt; a nyitqtt 
verand'áról megs,oore:lil1i, ahová a széTüskert nyitva ba-, 
gyott kap1;lján jut ott be. Távoz.ás közben eszébe jlltollt 
a k,ét napszámos is, akiket ő megelőzött s hogy a,wlll . se 
jáTjaIJJak üres kéa.zel (ismerte fajtáját), a baromfi ketrec 
<:tjtajáJt feltörJte, hogy kön!!l,yen jussanak a baromfihoz. 

A lopo-bt holmit rendes orgazdájuknál, Borm; zsid\)
nád még azon az éj,szakán értékesítették, úgy Rendlls. 
mint a kélt n aps.zám os. 

Ezek után 'Bunda Mózes kocsmájá!ba mentek külön
külön. Később összekerültek s pálinkázás mellett huszon
egyez.ni kezdrek. MinJdenki vesztett, csak Kotró nyert. 
Játék után azonban Rendes Mihály visszavette az ittas 
K otró :asebéből a !!lyereméncyt s m egos-z,toz.ott rajta Já
t&kos Barnáv,al s azzal nyugtatták meg magukat, hogy 
Kotró nem fogja feljelentteni - lévéJ;t tiltotlf; szerencse-' 
jáWkról szó - s amellet,t saját pénzüket vették vi.ssza, 
AmikOO' a2JOIDiban ,a pénzt megolvasták, kisült, hogy 3: 
pengővel több, miTI't amit elvesztettek. EzéTt rumot, 
rellldeltek s Kotróval együtt megitták. 

Kérdlés : Kit milyen bűncselekmény gyanúja terhei 
és miért? A választ meg kell indokolni. 

' 

Megfejrtést cs'ak a csendőrség leg�ységri egyéneitő! 
fo,gadiunk el. Határidő január 31. A megfejtést a feb
r'llár 10-iki szá.murnkban közöljük. A helyes meo-fejtők 
köz,ött egy sz,ép z,sebórát sorsolunk ki.  

<> 

A szerkesztés ért és kiadásért felelős : 
PINCZÉS ZOLTÁN százados. 

Stádium Sajtóvállalat Rt., Budapest, VI., ,Rózsa-utca 1 1 1 .  sz. 
Felelős Üzemvezető : Győry Aladár. 

"I"lött C S I L'L A R  
ELE KTRA·CSliI.be .. �ZI. tekint •• m� .. . 

VII., Dob ucca 42 k ..  LARGYAR �rlu k.� JLl'j •. .ry.ék�t I IIIt6s6t. eimre te.sék ögyolnl. 
.. , 

_

. Teleidn : Jó.� .. t .:llh:U" A csendorség tagjainak fizetési könnyítesek • 

-
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