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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek M agy(�rország feltámadásában. 

Miért? 

Amen. 

Az élet Isten aj ándéka; halálos bűn' visszadobni 
neki, még halálosabb a másét elvenni. De ha va,laki 
oktalanul mégis megteszi, feleljen érette. A ceglédi 
esetben azonban nemcsak erről van szó, hanem 
egyébről is. 

Minden kör�lmények között elítéljük, az élet 
harcai elől gyáva megfutamodásnruk és - talán 
furcsán hangzik - nehéz életproblémák legköny
nyebb, 'legkevesebb energiát igénylő megoldásána:k 
tartjuk ai öngyilkosságot, mégis: lehetnek esetek, 
amikor, 'ha nem helyeseljük is, legaláJbb menteni tud
juk. Egy mindenétvesztett, örökre céltalan élet, egy 
gyógyíthatatlan 'ronccsá lett, önmag'ára és másra 
csak terhet és szenvedést jelentő filZi-kum nem. mentő, 
de. enyhítő , 'körülménye lehet a kétségbeesésnek. De 
hol 'van az a hiba 'Vagy az a ibün a világon, amely
nek a könnyelműség lenne az enyhítő körülménye '! 

A szerelem hatalmát nem vitat j uk, ámbár a 
reális világban �aló jelentőségét lényegesen szeré
nyebbnek tartjuk annál ·a sorsdöntő egyeduralom
nál, amelyet a regények és a színpadok világa bizto
sít a számára . .Nkkorának pedig semmi esetre sem, 
hogy egy férfit, egy erős, józan, 'komoly, önmagán és 
érzelmein ural'kodni hivatott férfit rongybábú mód
jára rángasson ide-oda, ha úgy tetszik neki, a ha
lálba is. Szép és nemes dolog, ha a férfinak egy nő 
iránt érzett vonzalma mély és őszinte, ,de csak n.,e
vetséggé vagy oktalan tragikummá válhati,k, ha 
esztelen. Kinek nem <volt már az életben nag'y, .,ha
lálos" szerelme, amely aztán lassan egy mindössze 
talán kedves emlékké, vagy éppen il<ellemetlen csaló
dássá zsuO'orodott az évek távlatában; hányunknak 
fiatalos, ,b�lond fejében nem for�ult már meg az 
imádott nő lábai előtt való meghalas ponyvaroman
tikus póza, amelyre má már csak egy mosolyunk 
van ha ugyan eszünkbe jut. És Ihányan kerültek 
csúfos válópörök ,középpontjába, hányan cipelik sú
lyos keresztként egy, rosszul sikei'ült házass

.
á�· ,keserü 

csalódásait egy életen át, akiknek a cegledihez ha'
sonló tragéd'iáját annaJk idején talán éppen az a 
házasság: hárította el. ' 

, 

Ha a' mi szegény ceglédi bajtársaink tíz év 
mulva vissza,gondoltal, volna mai életü.lmek' er�'e .. a

 
"nagy" problém�jára, b.

izonyos�n tudJU�, a korul= 
,mények ismereteben egeszen blzonyosak vagyunh 

benne, hogy magu.k csodál'koznának a legjóbban 
azon, hogy csak ennyire becsülték a drága, szép, 
fiatal életüket, amely bizonyára sokkal több, szebb, 
értékesebb és maradandóbb örömet tartogatott még 
a számukra egy ,katonaszerelemnél. 

6h igen, eljön az ideje annak is, ami,kor a nőnek 
valóban a férfi sorsává Ikell válnia. De ezt az időt 
meg kell várni, jobban mondva, meg kell tudni várni. 
A férfinak is, a 'nőnek is. A türelmetlenség eldob
hatja az életet, de  siettetni nem tudja. Miféle szere
lem az, amelyért valaki meg tud halni, de négy-öt 
évig várni nem; ki látott olyan örök hűséget, amely 
néhány évi próbáratevést sem bír ki, mert terminus
hoz van szabva? Hiszen persze: úgy ,kellene annak 
lennie, hogy mindenki fiatalon nősülj ön meg vagy 
menjen férjhez; ezt 'kívánná a házasság célja, ér
telme, ne;mzeti- és társadalmi rendeltetése. De ha 
nem le�et'!. D� ha az életnek, az életviszonynak, a 
hivatás(N.ak, a ,gazdasági helyzetnek és a megélhetés
nek eile,rféle törvénye, nehézsége és akadálya mást 
parancsol: mit csinálju.nll<? öngyilkosok legyünk-e 
valamennyien - avagy talán in.kább próbálj uk meg 
a helyzetet okosan belátni, magunknak Iparancsolni 
és az életünket ahhoz alkalmazni, amin úgysem tu
dunik változtatni'? Nagyon könnyű a felelet . 

Ha a mi ceglédi bajtársaink a tettüket nem egy 
átmulatott éjszaka után és nem mámoros fejjel kö
vették volna el, akkor talán csodálkoznánk rajta, 
hogy mindezek nem jutottak az eszükbe. Igy is biz
tosra vesszük, hogy �szükbe jutottak, de nem akkor, 
amikor kellett volna, mert mámoros fejjel a megfon
tolt e,mber sem szokott gondolkodni, a !könnyelmű 
anná]'lkevésbé. De hát így van ez: az élet göröngyein 
még tiszta fejjel is milyen nehéz átbotorkálni, 
csoda-e, ha akadnak, akik szenvedélytől és alkoholtól 
megzavart ag,gyal megbotlanak bennük és elesnek '! 
Megsajnáljuk őket, de aztán mégis csak tovább kell 
mennünk: nem tehetünk róla. 

Szegény bajtársaink szeretetteljes, szép levél, 
ben búcsúztak el az alosztályparancsnokuktól. Utolsó 
gondolataik között volt ő is. De vajjon miért nem az 
elsők .között? Miért tárták ,fel ,előtte szivük borzal
mas titkát csak akkor, amikor már úgyis késő volt 
s miért nem menekültek hozzá mindjárt az első pil
lanatban ami'kor ez az esztelen gondolat a valame
lyikük agyában a legelőször felütötte a fejét'? Egé
szen lbizonyos, hogy slZeretö és megértő ba.jtársra ta
láltak volna benne, aki átsegítette volna őket éle
tüknek ezen a zökkenőjén. Ha segítséget, támaszt 
kerestek volna 'benne, vagy a bajtársaikban, vag�r 
benn.ün'k vao'Y akál'kiben, akihez bizalommal kellett 
volna le�niök; ma 'bizonyára nem állanánk a fejfáik 
előtt, értetlenül kérdezve: Miért? 
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A közigazgatás rendezéséről szóló 
1929. évi XXX. törvénycikk egyes 

rendelkezéseinek ismertetése. 
Irta: dr. Valló József alezredes. 

35. §. A kisgyűlés hatásköre. 

A törvényhatósági kisgyűlés : 
1. elsőfokon intézkedik (határoz) azokban a 

közér'dekű iiO"yekbe.u amelyekben az intézkedés 
(határozás) j�ga ,e tö'l'vény hatálybalépés.ének idő· 
pOl!tjában a törvényhatósági bizottságot Illette, de 
améJyeket cl jelen törvény 22. §. bekezdése nem 
sorol fel ; , 

2. mái>odf okon ha tároz azon közérdekű ügyek
ben, amelyekben a törvény thatálybaléptekor má
sodfokon a törvényhatósági b�zottság volt hivatott 
határozni ; 

3. előkészti a a törvényhatósági bizottsági köz · 
gyűlés elé terj,esztendő ügyeket. 

I n d o k o k : 
A törvényhatósági bizottság .még j elen leszál

lított léts,zámú összetételében is tulságos nagy te.R" 
tület ahhoz, hogy a hatáskörébe utalt ügyek törne
gét teljes ülésben intézhesse, mert ezen ügyek kö
zött sok olyan van, amelyek nem tűrnek halasz
tást. A törvényhatósági bizottság a dolog term é
?zeténél fogva .különösen vá�'megyékben ezután 
IS csak ritkálJlban taTtbat ülést. Rég'óta éreztette 
hiányát él törvényhatóság szerveootében valami 
z�űkebbkörű és mozgékonyablb teshilet, amely a 
t.orvényhatósági bizottság közgyűlése elé utalt 
ngyek nagy rés'zét 1. gyorsa bban, 2. nagyobb ér-

Med vetörténet. 
Megtörtént eset nyomán elbeszéli : 

Dr. vitéz Csató Béla rendőrkapitány. 

Lent a failuban nagy volt az izgalom. Híre jMt, hogy a Vi't-havason a mBd'vék újra' 'garázdálkodnak. 
Af[. erdész néhány vadásszal nyomban útrakelt ; napokig cserkésztek a havasok között, de eredmény nélkül, térte'k vissza. ,Egy ISzétmarcangdJ.t !tehén maradványait megtalá:lták s egy egész éjszaka lestek a közeléb�n, hátha a medvék visszatérnek a jhl'édához. De hiába. Felkutatták a nyomokat, de azok a málnavészesek sűrűjébe v,eze,ttek. Ide már '!lern követhe:tték a medvéket. Ezek a vészesek áthatol.I'latlan sűrű cserjések, ahol ember még alig járt. Tele vannak szakadékkal s a tájékozódást is majdnem lehetetlenné teszik. 
A tölgyesi csendő,rörsön ds szóbakerült az eset. Élénken megtárgyaMák s millldenkinek eszébe jutott valami régebbi medvekaland. Bal'icz András csendőr mesélte, hogy az édesapja hi,res medvevadálSz volt. A Kelemen-havasra járt ki 

de.klődés mellett és 3. fokozotabb gonddal és szak
értelemmel tudná intéZilli .  Ezért kellett új életre 
kelteni a régi vármegyei életJből ilsmert kisgyűlést, 
amely mindenekelőtt az állandó vál3isztmány sze
repét veszi át és előkéi:lzíti a zokat a z  ügye�et, ame
lyek ezután is a közgyülé� plénuma elé fognak 
tartozni. 

Az 1. b ekezdés szerint a kisgyűlés első fokon 
eljár azokban az ügyekpen, amelyekben 'eddig el ső
fokon a törvényhatósági bizottság intézkedett, d(� 
amelyeket ezen törvény 22. ',§-a" vagy más j ogfor
rás sem a törvényhatósági bizottság, Sem vala:mely 
egyéni h atós·ág batáskörébe JleW utal. Ilyenek ál
talában, azon fontosabb és siirgő.s közigazgatási 
ügyek, amelyeket az alispán vagy a törvényba tó· 
ság egyes' ügyosztályainak főnökei saját hatás
körükben elint�ni nem tudnak : pl. országos, és 
megyei választások, fontos' beruházások előkészí
tése, aktuális politikai kérdésekben való álLásfog
lalás megszervezése stb. ' 

Másodfokon határoz a községek közérdekíi 
ügyeiben, amelyekben eddig slZintén a törvény·· 
hatósági bizottság jád el másodfokon. 

Végül a kisgyűlés' készíti elő '--:\ az állandó vá
lasztmány helyett -, iii törvényhatósági bizottsá cr 

elé terjesztendő fontosabb javaslatokat is.  
n 

Ezekből kiti:inik, hogy 'a kisgyűlés az ügyek 
nagy ré.szében vagy első vagy lllásodfokon érdem
lBgesen dönt, anélkül, hogy a törvényhatósági bi-
7.ottság megerősítéséhez kötve lenne. És ,ez h elyed 
l�, m�rt ��s�en �n!ézkedéseit, a �örvényb.a tóság 'fő
tl.�ztv)JselOl es knl.a!'asztott kepvls0lői a főispán el
noklete alatt teSZIK meg. Ezzel a szakszerűséO' érvé
nyesülése is biztosítva van, a;?; ügyek tárgyalása 

vadászni egymagában. Mokány kis lovon járt s néha hét
számra távólmaradt. iN agyon régü,nódi fegyvere'! voltak az 
öregn� : egy előltöltő mordály 's �gy h:o.�sz�csoÖvű, elől töltő 
fegyver, talán még a lI1egyvennyo!cas adokboI. No, . meg vol,t 
aztán eg� lIleMz, k�téJű vadás,zkése is. Nagyon Jól .kellett 
kezelni e ezeket a primitív fegyve'reket, hogy célt érjen ve
lük. Baricz András legalábbis azt beszélte, hogy az apja 
életében 36 medvélt lőtt. ,Egys(ler majdnem ,rá is fi(letett. 
Ez már öregkorában törtéllIt, amikor oa szeme s a keze sem 
volt olyan biztos, mint ,régen. Azért még mindig nem hagyta 
nyugton a vadászszenvedélye s ha hkt kapott, hogy itt, 
vagy ott medvéket ,láttak, felkerekedett. Vadászszenvedélyének egy ilyen utolsó fellángolásában történt meg vele ez a nevezetes eset, amely�ől még sokáig beszéltek a környéken. 

Ekkor i s  a KeJ.emen-havasra- rándul t ki  ugyancsak lóháton. Egy fiata:l oláh pásztor voLt a vezetője, akinek a nyájából a medve egy juhot elragadott. Sokáig mentek a nyomon s közben rájuk esteledett. Letelepedtek tehát egy er,dei üsa,tá,son é s  :tüzet ,gyuj'tottak. M i al att ,a pásztor a tüzet élesZltgette, az öreg Baricz Irőzse után ment az erdőbe. iKé'Eiével sorra' iI1yesegetie le a ,SlZáJraz ga1yak.lt a vén fe!J1yó1< törzs éről, amikor az egyik fa mellől hiTtelen, mint a sötét végzet, felemel'kedett a keresett óriás. A medve 'rendes körülmények között szelídebb természetű s inkább növényevő á,llat, de ha vért szagol vagy húst evett, vérengzővé válik. Különösen 'az öregebb hímek v:;(dulnak igy el. Éppen egy llyen hatalmas példánnyal került hiQ·telen szembe az öreg Baricz, aki �letének a legll1ehezebb perceit élte át. ,Első gondolata az voLt, hogy a fegyvea'éé.rt irohan de nem volt rá ��eje, m�rt: , a ?üh?s va,dáll'at hátsó ,lábai�a ágaskodva elanta az utJat es- tamadolag közeledett. .. Mit vryl't }�i,t tennie, 'a hát�t nekivetette egy vastag fatorzsnek s késet fokáva� a melléhez szoritva bevárta a tá-
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p edig inélyrehatóbb, mer t a kevéss�ámú tagok alapo,s�bban �i�ej�he,tik véle.ményüket, A kisgytlés hatá,�zat;al Ily lJl?0d�n a Jog, az igazság, a m:éltányos:�ag �S a le,gt�sz�ah� l):özérdek szolgálatába fognak. �1l1l1, annal IS, mk�bl) , l]1e�t a k�>s�yűloés keve;; �gJav�� szemben a felelofiseg IS fokozottabban érvenyesulhet. I , 36., §. A törvényhatósági b�zottság feloszlatása. . -4- pünisztériuml - a belügyminiszter e.lőterJeszt�s\\lre - fel�szlathatja a törvénJ:'hatósági bio z?ttsa�ot, ha a torvénnyel vagy a törvény alapján klbocsatott rendelettel nyiltari 'szembehelyezkedík. vagy ,az állwr;né�'d��ei� veszé}y,ez.tető magatartást tanusIt. � V�,r�Sl. toryenyhatosag� bizottságot feloszlathtaJa a lllllllsztenum akkor IB ha az tartósan 
�n�nkaképtelenné válik stb" vagy {n,űkődése olyan lranyt vesz, hogy ennek következtében a törvény
batóság gazdasági helyzete válságoS$á válik stb. . -4-. törvényhatósági bizottságo t feloszlató mi-
msztenuml rendelet e-llen, közhírrétételétől számí
tIltt, �O -?-ap ,alatt, pana>szn�k van h(llye a közigaz
gatasI blrosaghoz azon a Clmeri, hogy a f.eloBzlatás 
törvényes feltételeinek egyike sem áll fenn. A pan asznak a közjgazga tási bíróság döntéséig halasztó 
hatálYa van, de a feloszlatott törvényhatósági bi
zottság közgyűlést addig nem tarthat. Ha azon· 
ban a: közig,&zgatási bíróság a paJllasz beérkezésé
től siáAruított 60, iIlap alatt nem dönt� a feloszlatott 
törvényhatósági bizottság közgyil.lése egybehív
ható. A törvényhatósági bizottság feloszLatása" es�
tében az új választást a feloszlatáS kihiTue,tésétőJ, 
illetőleg, iha a felose:la,tást a közigazga'tá!?i bíróság 
előtt.panasszal támadták n' eg, a kö.z;igazgatási bí
róság ítéletének keltétől számított Jiat Mlilap alatt, 

, , ( 

madást. Jól számí,tott. A meqve - s2okásához híven - át
öleI.te, de hatalmas karmai� ll)elyeket a! támadásnál hasz
náLni szokott, csak a fa kérgét d'orgácsolták 'szét. A,z rylelés 
a medvére végződött halálos'an, mett 'az öreg Ba10icz fel
nyársaIta a nagy késsel. Az öQieg vadász a kést, arra a 
pOOlltra i.ráJnyítotba, ahdl' ' a szőrzet a maIlen !to·nzuraszerű
leg s2iétvál,ik. JóL .isroerte e2it a po.ntot ,a medve szíve fölött. 
A fegyverével i,s, mindi'g erre a hel'yreo c�l.zott, amikor egé'-. 
szen közelre bevár'ta a rtáínadast. A kés behatolt az áj,lat szí
vébe. Görcsösen meglráJ;ldult és' ,elbődült. ,Hatalmas mancsai, 
lecsúS2tak a fáról és összekulcsplódtak II Baricz ·teste körül.' 
Együtt zuhantak a fÖ'ldre II Ili medve utolsó halálos v�rgő
dés ében kegyetlenül :megltépázta -éI1� karmaival 'és fogaival. 
Végu-e a 'medve lábai rámerevedtek a ,testére. Itt feküdt 
kinzó fájdalomtól gy@tö1-ve. Segélykiá),tásaka l1em jött vá
lasz. A tapasztalatlan oláh pásztor ,a küzdelem haHatál'a 
megijedt é's elmenekülIt. 'Csak klÍ�őbb' s�dt\! össze magát 
anl!1yiTa hogy visszamerészkedett. HOSSlfÚ e.vőfeszítések 
árán si,került csak az öreg Bariczot jdszabadítania kenyel
metlen, helyzetébiH.' Del az ö:regihcl< is ez volit ,az \ltolsó va-
dászata. tö):lbé ,nem fuent a hegyek ,közé. , ' 

A c'sendőrök feszijlt' fig'yelemme,1 hallgatták Bariyz 
csendő,r elbeszélését. Vo,Lt aki elhi.tte, vol�, aki kételkedett 
benne. Mások ,i's elmond;ttak egyet-máí}t, amit, ltt-,ott. hal
lottak sőt volt közöttük. aki vi"clámabblln végződött Ilyen 
medv�kalanddal meg is nevett�tte- a ,t�rsll!1t, 

I 
PéldáulI Bede Gsen.dőr, 'a'ki, tréfac&iIlJálója, volt az ,ör�ek, 

mókásail igy sZólt: I. I 

_ Hal'lo�-e, !Baricz, � te 'apád jól csinálta, ,de az én 
apám még jobl;Jan. Al1I1a:k még ceak kés sem volt a k��.ben, 
mikor !találkozott oa medvével, hanem csak egy ikotc:)��k, 
mely,nek a végén [lánc volt. A �ovaj után ment az �rdobe, 

� leg�tolsq é�ényes törvényhatósági választói név
Jegpek alapJan IDeg kell tartani. Ha azonban 1:1 
felosz�atás az ujabb választástól számított egy év alatt, .lsmét Bzp.'kségessé vátt és azt, ismét jogerő
�en klmoIJ.dották, az új vá�asztást - legfelj,ebb kéi eyre - el fehet halá:;daru, 

, .pl.. ti:irvé.E.yhatósági biz0ttság feloszlatása ese-�ében .?-,kisgy,üiésl, � közigazgatási bizottsá'g és az 19?-zolo �álasztmáhy régi öss�etételében miíköclik 
mm.eladdlg, p,míg az új közgyűlés kÖ2JÍgruzgatási 
bizottság és igazoló vál�$ztIDány ��eg nem alakul. 

,. A,z új törvényhatósági bizottság megalaklilá
s�g, l�l�tőleg a, k��i�azgatási bíróság döntéséig a 
kozgyules hataskonebe, tartoliló halaszthatatlan 
ügyeket a 'kisgyűlés intézi; tisztviselők választá
sára és új adók kivetésére azonban nem jogosl\llt. 

Ha a kisgyűlés a működés,t meg tagadja vagy 
o�yan magatart,ást tanusít, amely a törvény sze
rmt okul szolgálhat a törvényhatósági bizottság 
feloszlatására, a minisztérium kormány-biztost ne
vez ki, aki a törvényhatóság igazgatását aID. be
kelildésben megállapított korlátok közt, a törvény
hatósági tisztviselők,kel intézi. A törvényhatósági 
tisztviselők kötelesek az alkotmányos kormány 
által kikiildött kOTmá,p.ybiztosll1ak jogszabálvokkal 
nem ellenkező rendelkezéseit teljesíteni és ezért 
ő4e,t a tÖIJ.'vényhatóság nem vonhatja feJ el ősségre. 

, I n d ö'ko k: 
A törvény helyeseLt intézkedik, amidőn a' törvényhat ósági I hizottság feloszlatását a n;lÍniszter

tana,cs., N'agyios az ' ö�zkormány hatáSKörébe utalja, nehQgy., az 'ebből eredő politikai felelősség egyedii�, 
a beliigyminiszterre háruljon. 

.. A felos.zlatás feltét:leit a jele)). ,§, ,vijágq!lan 

amikor 
'
hirtelen 'sz�mbetalá;l�bzott a dörmögő komával. Hát 

hallgassatok ipe! Ijedtében nagyot kiáltoItt, s felemelte a 
kezében levő, kö-tőf�et, t hogy azzal üssön a medv.ére. A lánc 
megcsördü<lt s, a medve úgy Iffiegjjedt, hogy hanyattchomlok 
menelkült. Bede nagyot nevetve fejezte be a oeszédjét s nem 

, lehetett tudni, vajjon ,igazat mondott-e, vagy mint mindig, 
most is csak tréfált. . . ' 

- Jó lesz a m�dvékkel �em tréfálni, Bede! ,- szólt 
közbe az öl1sparancsnok, aki szintén végighalJgatta az e!lbe
szé)éser<et. Holnap magának, meg Baricznak alka)muk lehet 
ilyen tal'álikozásra. Il1:ppen llIil tmént kaptam kézhez a felhl-, 
IVást, hogy küldjek járőrt a ,Vit�,hava.sra. ,Az ,es'ztinákról a 
pásztorok. közül többen nem j elentke2itek, 'a sOitozáson. Fel 
ken kutassák őket. Jobban ,teszik hát, h� aludJJ,i térnek. 
mert /Iajnalban indulni kel'!. ' 

.* 
, SZép ŐSzI hajnwl' vo'1t, mikor a két csendőr elindult a 

havasOO!; közé. A �egyvidéken az éjjeli köd hirtelen oszlik 
's2iét s· egyszerre kisüt a kék égbdlton az áldott nap, mely 
fels�árí,tja a párákat és 1;t �arniatot .' 

Fiatalságuk duzzadó erejével kitartóan menltek fejfelé 
a Som'lyó-patak völgy'ében" mel'yen frissen kiaszált sarjú 
illatbwtt_ A legfelső bo&,lyáJnáol 'útjuK sűrű fenyőerdőbe ve
zetett, amelyen M marhacsordák illtaJ. tört ösvényen halad
tak 'mindig magasabbra.' Csodálatos az ilyen fenMőrengeteg. 
Gyantai.Jlatta1 van teJlítve a .leg s a ,sűrű fákon át alig Sz,ű� 
'rődik napfény. berékig éro páfrányok, mohával borltott 
1<ősú!{lák, bőven elliitöl1ő fon'ások és csei-melyek, :majd sza
kadé,koill; és vizlI!osáso'k teszik válto�abssá a tájat. Oly�n az 
'erdő, mint egy Inagy templom, a csendben 'az ember áhitat-
'tal jár, és akal'!lUanlll is' thalkabb'an beszél. . 

1 A hegy;ek övezetén ,túl, a magasban, ,kopár havaSI le
, gelök l<oövetk€Ztek. Ezek fi!i'lötot ura.j'kedott ze.tdonan !\ Vit-
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körvonalozza s ez ellen panaszlási jogot is bizto
sít, amivel úgy a szűkebb törvényhatósági, mint 
,a tága bh állami érdek megóvása mellett  az a ut&
nomia elvét is érvényre emeli. 

Kormánybiztos kinevezésére csak végső fokon 
kerülhet sor, de ha ennek törvényes feJtételei b('
következtek, a tisztviselők aktív vagy passzív rl'
zi sztenciájámak 'helye nincs. Az engedelmes tiszt
viselőket a törvény mentesíti .a törvenyhatóságuk 
általi f�JelŐsségrE'vonástól. 

ill. FEJEZET. KÖZSÉGI IGAZGATÁS. 
37. §. Megyei város elnevezés. 

Ennek a törvénynek életpelépésétől kezdve él 

rendezett tanácsú váQ'osok 11 "megyei város" nevet 
viselik. 

38. §. Megyei városokban a képviselőtestület: 
tagok száma 60-nál keves<'."bb és 120-nál töbh nem 
lehet. 

39. §. A belügyminiszter azokat a megyei vá
rosokat, amelyeket fejlettségi:iknél fogva arra al
kalmasablak ítél, kérésükre és a törvényhatósági 
bizottság meghallgatása után ·kivebeti a vármegye 
vagyonfelügyelő hatósága alól él' azokat közvet 
len saját hatósága alá rendelheti. Az ilyen városok 
mindezen ügyeiket i.s az alispán útján terjesztik 
fel a belügyminiszterhez. 

" 
A belügyminiszter azt a várost, amelynek fej-

lődése a kivételes elbánást nem teszi többé indo
kolttá, bármikor visszahe.lyezheti a vármégye va
�yonfelügyelő hatósága alá.  

A belügyminiszter az l. és 2.  bekezdés alap-

havas, égbenyúló vörös sziklabérceive'l, körülvéve a cserjék 
áttörhetetlen sű'rűsége �ltaJ. 

Az es�inák, a pásztorok tanyah�lyei egymástó.! jó 
messzire estek s ·a csendőröknek hatalmas területet kellett 
bejárniok 'ezen II neh�en mászható, meredek tájon, hogy 
feladatukat elvégezhessék. 

JódaTab utat ,tett máir meg a járőr, mikor végre a Vit
havas ,tövében kutyaugatást és kolompszót haJ.Jottak. Ana 
felé vették az útjukat s a ileg'közelebbi hegy.tetőről meg
pi'J'lantották a juhnyájat, mely a meredek oldalon lIegeqt. A 
pásztor, mikor meglátta a csendőröket az élen, IlevelJt kalap
pal közeledett feléjü\!:. öreg ember volt, hoss�ú ősz hajjal 
és siralmas áb.rázattal. 

Alázatosan köszönt s mindjárt siránkozva beszélte el, 
hogy mennyi baja-gondja van a medvék miatt, amelyek 
állandóan kerül.getik a ,nyáj·at. Aznap is hajnalban egy 
ha�almas medve a szemeláttára ragadott el 'egy juhot. 

, - Maga a dráikú 'Vdlt ! - sóhajtozott. 
A csendőröket felvillanyo�ta a hir. Fiatal, el,szánt és 

buzgó csendőrök voltak, szerették volna látni má,r a�t a 
medvét. 

GydTSan kaptak a szón s ml;gké�dezték a pásztort, hogy 
meg tudná-e mutatni, merre vette útját a mackó . . .  Ez 
örömI:Del· vezette ő�et arra ·a helyre, ahol 'a medve a juhokat 
széttépte és megnu.tta-tta a csapást, ·amely a máil;navészbe 
vezetett . . .  

A két csendőr elhatározta, hogy egymái>tól ' egy bizo
pyos -távolság1l.'·il fognak behatdlni a J}űr(íbe, de ,termész�te
sen csak annyira távolodnak el egymás.tól, hogy szükség 
esetén egymásnak azonnal segltségére siethes$enek. 

Megmal'koLták a puskáj.ukat s óvatosan belehatoltak a 
sűrű cserjlé�be. A 0sa·pá,st jól lehetett lfttni. Hatalmlils, nagy 

Jan tett intézkedéseit az országgyűlésnek hal a
déktalanul bejelenti. 

I n d o k o k : 
Eddigi renc1ezett tanácsú (mos,t megyei) vá, 

rosainak nagy része úgy a lélekszám, mint ga�da
sági élet tekintetében annyira fejlődött, hogy 
a utónom !háztartási ügyeik nem rendelhetők a vár
megye felügyeleti 'hatásköre alá anélkül, hogy II 
vármegyeinél sokkal fejle-ttebb gazdasági életü k re 
ebből hátrány származzék. Ezért azok a rendezett 
tanácsú vál'osok, amelyek intenzívebb gazdasági 
életük és bonyolultabb háztartásuk következtében 
a közvetlen kormányfelügyeletet már nem nélkú ·  
l özhetik, a vármegye felügyelő hatásköre alól ki
véte.tnek. 'Ez a �'endelk'ezés a megyei városok ház
tartási ügyeinek gyorsabb elintézését fogja ered
ményezni. 

A megyei város eln�vezés az ,eddigi rendezeit 
tanácsú város ,elnevezéssel szemben sokkal talá
lóbb, med jól kidomborítja ezen városok közjogi 
helyze.tét, illetve a vármegyei t örvényhatóság köte
lekébe való tartózásukat. 

41. §. Községi válas,ztójoga van annak, ,aki a z  
országgyűlési k épviselőválasztóknak a községi vá
lasztás évére érvényes névjegyzékébe . a k özség :te
rületén fel van véve, ha legalább hat év óta lakik 
a köz-sé.g területén vagy van ott lakása és saját 
maga, Illetőleg férj e legalább két év óta fizet II 
községben föld-, ház- vagy általános kereseti adót, 
beleértve az alkalmazottak keréseti adóját is. 

, 42. § ' . A  községi képvi.selőtestület tagjává lehet 
valasztam azt a férfit, akinek a választás, időpont
jában az első ,§. értelmében választójoga van, ha 

test rohanhartott itt el" Iletörve és elg.ázolva az útjába eső 
növényzetet. Imitt-amott vércseppek IPÍlroslottak a zöld lé
ve!leken és jól kivehető nyomdk vezettek tová:tib ,a tisztá\Sok 
vizenyős ,talaj án. 

A cserjés ne.ngetegében, mely :körülfogta! a Vit-havas 
koronáját, II vöröses sziklaszi.rteket, nagy csend uralkodott. 
A madarak daIa elcsendesedett, a mókusok ,ijedten bújtak a 
sűrűbe. 

Baricz csendőr közben mind beljebb g;ázo],t la sű'rű
ségbe s eközben jál'őntál'sától akaratlanulI is jobban eltá
vdl!odott, mfnt ·ahogy megbewélték. Nagy i'Zgalmat érzett 
és a szíve egy ki<ssé hevesebben ls v·er,t, de pár perc al'att 
már megszokJúa a veszély érzetét \s mOllt málr teljesen ha
ta'lmába kerítette az örökölt szenvedély. E gyszerre egy tisz
tás szélén v'éget ért a csapá&. Óvattosan ,lépett ki, de semmi 
gyanusat nem észle-J,t. Már maga is a?Jt .gondoLta, hogy 
hiábavaló minden fáradság,a, a medvét nem fogj.� meg
taláLni ebben a 'Tlagykiool'jedé'sű ImállI1ásiban. F é,J jlg-'ffieddfg' 
le is mondott máir ,róla és Bedé-re gondol't, hogy abba az 
irány;ba megy és megike.resi.. A gyors járástó,! kimerülve 
letelepedett a iis?Jtásra, .kalapjá:t Iletette s kényelmesen el
nyujitózkodva cigarettára gyuj,tott s élvezettel szívta a rég 
nélkülözött dohá,nyfüstöt. 'ÉIS eIDkor hü,telen rászakadt a 
vész . . .  

Csak annyj't llá,tOtt, hogy elsötétü,l el5tte a ,tisztás és 
egy hatalmas- ban'natestű álllat ront feléje, ,szörnyen o-rdítva. 
AI1'ig ocsúdott :fel, máris el'őtte á,J,]ott la fenevad, hátu,lsó lá

(];Jára ájgaskod'va. SZeJme vél'belbol'ul t, á:Jlkapcs,á.ban öS3ze
csattogtak az agyarai s hatalmas mancsát halálos ölelésre 
'tárta ki a csendÖtr <felé. 

. 

'. Bal icznak éppen ,csak annyi i d eje vo·l t, hogy a puskát 
fE;llikapta s a szurony t teljes et!'ejébőoJ beledöf te az áillat szú-
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h
élet�n�k .30. évé t betöltötte és megyei városokban. a ImI-olvasni is tud. 

. 

l k 
Megyei v�.ro�o�bap az elő'bb felsorolt feltéte

l 
e

ll 
�el!e

l
tt a ko�segl kepviselőtestület ta <Tjává meg-e� e va asztam azt a nőt is, aki a középiskolát �lv�gez.te yagy akinek ezze,l egyenlő értékű iskolai kepzettsege van. . 

, Aki az előző bekezdésben meghatáro�ott kellekekpek ,m.egfel�l" választható akkor is, ha a választok nevJegyzekebe nincs felvéve. 
In d o k o k: - }Dz�n tö�vény a községi és városi képviselő-testuletJ aktIv és passzív választói jogosultságot n�g:yo? �elyese.� az országgyűlési választói joghoz kotI, e,pugy, :mmt a törvényhatósági választásnál. Ezze! a �onyolult kérdést leegyszerűsítvén, hosszas fels:lJOlalasoknak veszi elejét. 

44. §. A városi tanács megszünése. 
Azokbc;n az ügyekben, amelyek eddig törvény 

v�gJ . s<za�,alyreJ}delet értelmében a törv@nyható
sagl, Illetoleg rendezett tanácsú városimtézkedő 
(határozó) �a�áskörébe tartoztak, jövőr.e a polgár
mesteII.' egyem ihatóságként intézkedik és határoz. 
.. A polgá�mester a hatáskörébe utalt egyes 
ugye� :,a�'Y ügp!soporto� intézését - sllemélye,s 
f�le,lo�egenek er!nte.tlens�ge mellett - a főjegy
zore 'es egyes varosl tanacsnokokra ,is bízhat ja. 
!:- lme;gbizott főjegyző vagy tanácsnok az ilyen 
ugyet a polgármé:ster nevében intézi el, intézk\1-
dé8'e (határozata) hatályosság ·és az' ellene hasz
nálható jogorvoslat szempcmtjából a polgármeste
['ével azonos tekintet alá esik, intézkedéseiért azon-

gyébe. A következő pi1ldanatban a hatalmas mancsok lecsap
tak s a pUSlkáJt ki.tépték a csendőr kezéből. ,Mi'n t 'a vihar a 
galyat, úgy ,törte el és sodorta toV'a a hatalma,s 'ál'lat dühe 
a Ma nnlichert, mely messze rliiPült. A cs.endőr érezte, hogy 
a manosok átölelik s a kegyetlen szo,rításban megropognak 
a csontjai. De keményköt'ésű s,'l,ékely V':)lt án ő is, tel,e 
rlu'lJ'l-adó elrővel. N em akarta OkSÓTI adni az él·etét. A medve. 
és a csendlől' birokra kelt·ek ... 

Baricz csendőr kín'/:ó fájdalmakat érzett a válláJban, 
a h'átán és a combjárn. lAz ;ujjnyi hossvú, éles karrpok v&' 
gigszántották a testét és tépázták, ahol érték. Erej ét már 
hanyatl'ani érezte s csak ·egy p,iUanatra s:ueretett volna 
szahadul!nd ebből a végzetes hely:uetből, hogy legaJlább: a 
kardját használhassa. OA medve is aláposan ;vérzett a s:uu
ronydöfés nyomán, néha görcsösen megrándult s kínjáJbam 
hÖrgött, ordított. I 

Baricz csendőr egy utolsó e]'őfe�ítéssel hirtelen ös'/:
szehúzódott, fejét rnekiszorított'a az <állat testének ; a na,gy 
erőfeszítéstől majd, mempa,ttantak az erei. Jobbkezével el
érte a kardja markolatát és ,egy ·erőszakos nekirándulárs
sal kirántotta a hüve'lyéből'. A medve e nem vált mozdu
latra h,irtelen elengedte. 'Ez, a villanat mentette meg az 
életét. Erejének utolsó fel:lángolá:sival sürt a kB.d'hl. 

amíg csak 'hal'álosan kimerÜlve és a nagy v�rveszteségtől 
elalélva re nem' hanyatlott ... 

Bede csendőr türelmetlenül válrakozott járőrtáQ'sára 
a kijelölt heliyen. Vég\il már a��ódn! k�dett, ho?:� -nel!' 
érte-e val'ami baj Bariczot? Kla,ltozasalra nem Jott va
lasz'. Gondolta, hogy a ,pásztor talán tud felvil.ágosítást 
adni €setl€g Earicz; vi,ssza is ment máJr' od:a. 61 ,etv� ott
hagyta tehát a várakoz'ási hel'yét, hogy v,l�szamenJe.n a 

j uhftsz:hoz. Mikor már II közelébe ért a nyaJ nak, az oreg 

ban .az eljá�'Ó főjegyző vagy tanácsnok ,személyeséon IS felelós. 
,A törvényhatósági jogú �s a megyei városok 

tanacs.� . ennek a törvénynek hatálybalépésével megszumk. 45. §. A bíráló válasrltmány megszünése. 
, Ennek a törvénynek hatálybaléptével a tör

ve�y?atóság állandó bíráló választmánya meg-
U@�. I 

, A� 1886: XXII. t.-c. 33., 39., 42. � .52. §-a 
0l'telmeb�n' hozott minden elsőfokú határozat ellen 
fe!lelbbeze�ek :van helye cl kisgyiíléshez és annak 
n���odfoku, h:'ltayozata ellen panasszal lehet élni a 
kozlgazgatasl bn,ósághoz. ' 

In d o k o k: 
A városi tanácsok megszüntetése az ügyek 

!�ln:yo�ó rés,zéné! se�:nmi nehézséggel nem 'fog Jc;mu, sot � vaIt0zas kovetkeztében az egyé1Ú ható
s�gb.an reJlő nagy előnyök kétségtelenül érvénv·e
su 1m fognak. Ezen rendelkezés következtében' az 
iga�g� tás gyoraÍtása, egyszerűsitése és az egyéni 
hatosag nagyobb felelősségérzete révén a jogszerií
ség fokozá�a várható. Azok az ügyek pedig, ame
l�'e�ben kIvételesen a testületi hatóság döntése' 
1�lv3?-atos" fellebbezés vagy panasz alakjában 
\lgylS a I]nsgyűl-és vagy a közigazO'atá.si bírósáO' 
elé vih�tők lesznek '" " 

III. FEJEZET. HATóSÁGI FOKOZATOK ÉS A 
JOGORVOSLATOK KORLÁTOZÁSA RENDöRI 

:t;lüNT)j;TőBíRóSÁGI üGYEKBEN. 

59. §. IIatóságok kihágási ügyekben. 
A rendőri biintetőbíráskodás körébe tartozó 

. ügyekben dönt: 

pásztor lelk!)ndezve tartott feléje és elmondotta, hogy na
gyon gyanus ordítást hallott a sűrűböl. Háru"ta magára a 
keresz.teket s a drákut emlegette a medyével kapcsolatban. 

Bedének úgy rémlett, mintha al távolból! Ő is ordítás 
tompa hangját ' ha].]otta volna. Gondoikozás nélkül' rohanit 
a pászto.r által mutatott irányba s mikor elért a csapás
hozl benyomult ő is a sűrűbe. FegV'\'erébőJ. időnként lövé
seket adott le s csak növelte ,az ag'godalmát, .amikor erre 
sem érkezett válasz. Ö maga sem tudott volna számot 
lldni, hogy mennyi idő aliatt tette meg! az utat a tisztásig, 
ahol rábukkant 'vérző, aléH bajtáJrsaQ·a . A medvének akkor 
már híre-hamva sem volt. 

. . Bede úgy-ahOtTY bekötözte a Baricz s.7Jörnvű se'leit � 
hátára véve. nagy erőlködéssel cipelrt;€ ki a űrűségöől . A 'pásztor segítségével fiatall fenyőkből csúsztatószánt rög
tönzött s amal húzta be a. lakott területig Bariazot, aki 
egy pillanatra sem <tér magához. Csak az Isen a megmOJld
hatój,a, hogy a hűség€s csendőrbajtárs mIlyen ember

feletti erőt fejrtett ki, amíg a hossZJú úton a' leg<Jcözelebbi 
háJzig cipelte. 

Azt mondják, hogy az eset hírére felkerekedett vadá
szok, akik a medve véres nyomain kutattak, egy szi,kla 

a!jáJhan megtalálták az ,áHa.t ,testébe, 'beletört szurony t, a 
medvére azonban sohasem almdtak rá. A vadás:uemberek 

azt tartják, hogy 'elásta magát a barlangjába és ott pusz
tult el. 

Baricz csendőr sokáig élet-halá:! közt feküdt a gyer
gyószentmiklósi kórházban, míg végre .győzött fiatalságá

nak életereje. Soká'ig tartott, n1Í'g teljesen ,magához tért . 
de a küzdelem ,nyomai örökre meglátszottak rajta. 

, Évek murl.va is, mikor sápadt, sebhelyes arcával· meg
jelent valamelyik faluban, az emberek összesúg!ak s mon
dogatták : "Ez IIZ a esendől', aki birkózoH a med\/ével". 
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1. elsőfokon : ' " l b" a)  kis- és nagyközség�kb!ID a fo::;zo ga 11'0 
vagy szoIgabíró; abban. a ko�e�ben pe�l�, a�e�y
nek terüJetére az államI rendorseg ,mukQdese kIter: 
jed, az állami re.ndőrsé,� há:t�skör,éb� tartoZ.0 
ügyekben az ál'lami rendorkaplta!!-ysag v�.gr k�
rendeltsé" vezetője vagy, helyettuk a bel11'gyJIn· 
n,iszter által megbí�ott tisztviselő i 

b) megyei és törvényhatósági jogú y��'osokban 
'lZ állami rendőrség hatáskörébe tartozo ugyekben 
:, Q'e.ndőrkapitányság veze�ője v�y he.lye�,te a b<;l
ügyminiszte'l' ,ált�l ,!lleg?lZOt� tlsz�vls�lol egy:�? 
il "yekben a kepvHlelotestulet altal, llletoleg a tOl
vényhatósági bizottság közgyű.lése által megbízott 
tisztv1selő ; 

, 2. másodfokon: 
a) kis- és na�y�özsoég�kben: a,� al!spán ; �bba� 

a községben pedIg, 3Jmelynek teruletere az államI 
rendőrség hatáilköre, kiterjed, az 'állami rendŐ'rseg 
hátáskörébe tartül/ió ügyekben az ál,lami rendőrsr.g 
kerületi főJmpitánya; 

b) megyei ,és törvényhatósági jogú városok
ban az állami rendőrség hatáskörébe utalt ügyek
ben az áll<lmi rendőrség kerületi főkapitánya, egyéh 
iigyekben a törvényhatóság első tisztviselője ;  

. 3. harmadfokon: 
a beliigymíniszter, illetőleg olyan kihágásba u, 

amely valamelyik szakminiszter ügykörébe tar
tozó ügyekben merült fel, a belügyminisztérium
ban ,szervezett kihágásci. tanács. A most említett 
kihágási ügy,et.l a tanács<ülésben az illető szakmi
niszter által saj,át tisztviselői körébő'� ' kijelölt 
el őadó ismerteti, aki a ' tanácsnak' egyik ,sza vazó
bí'rája is'. A köZ'beeső intézkedéseket ,és az eljárás
nak esetleges szükséges kiegészítését is az i!l.ető 
sza,kminiszter saját ihatáskÖQ'ehen foganatosít ja, 
amelyeket az elévülés szempontjából a rendőri 
büntetőbirótól eredőknek kell tekinteni. Ezeket az 
iigyeket a másodfokú hatóság az; illető szakminisz
terhez. terjeszti fel BS erTől a helügyminiszterhez 
pgyidejűleg jelentést tesz. 

, Mezőrendőri és' erdei kihágás,i ügyekben, ha a 
k�r y.agy az l8,�4, : �II. t.-c. ' 110. §-ában j elzett kal'd}J 40 .:pel;g? ert�k�t .nem halad meg, a felje
lentes a kozsegl bironaI III megtehető, amely e�et
be.n a községi bíróság a rendőri büntetőeljárás 
szabáJyai szerint intézkedik. Az ítéletben meg nem 
nyugvó fél 15 nap alatt a !köZ/ségi bírónál kér
b,eti" hogy az eljárás .� főszolgalbíró 'előtt újra kez
des�ek . .  �zekben az ngyekben végső fokon .az allspan dont. 

I n d o k o k : 
Azt, hogy valamennyi kihágás elbírálása végső , fokon egye,tlen kézbe fusson össze, az 'egységes, joggyakorlat követeli. Kétségtelen az is, hogy ez a jogkör egyedül a belügyminisztert, mint a rendészeti liigyek miniszterét illeti meg. A végső döntésben az illető szakminiszterek bevoná>sa a szakszerűség legmefl6zehbmenő követelményeit biztosítj.a. 'Az viszont, 'hQgy valamennyi harmadfokú kihágasi: ítéletet a beliilY'7miniszter hozza meg, a rendŐri biintetőbírósá>gi jogszabá>lyok szigorú ,szemel őtt t3JTtására Jo'g biztosítékot nyujtani, amit a mai szétágazó ieoJjárással , nem lehet elérni. Ez a jogegység biitosításán felül ' azon 

előnnyel i81 fog járni, hogy valamennyi ity,en ü�y 
eO'y kézB'en összpontosítva módot nyújt ' arra IS,  h�,gy a:;; ilyen ügyekkel ,néhány előadó állandóan 
�s szakosierűE)'El, , foglalkozzék, anii l ehetetlen volna,  
hogyiha ,egyik-másik líll,iniszt'éTiu,m ,elé, �Iy,en Itihá
gási.!ügyek csak s'zórványosan keriH�é,nek. 

� községi 'büntető rendőri bü:áskodásban a 
mai jogállapot az, hogy meghatározott bs ebb ér
tékű mezőrendőú, erdei és, cselédügyi kihágásokat 
a károsult a I közoségi Oírónál is feljelenthet, am ely 
esetben azok fölött a, községi bíróság (a bíró az 
előljáróság egy tagjáva'l és a főjegyzővel vagy 
helyettesével, kliosközs�gekben a bíró az előljáróság 
két tagjával) ítélkezik. A községi bíróság ítéleté
hen meg illem illyUgvÓ fél az eljárást a f'őszolga
bíTÓIfál újra I{ezdhet�, amely e(ietben az ilyeLl lü
hágásök fölött a z  alispán dönt végérvényesen. 

Ébből ' k�tetszik, hog:v a "községi bíróság eljá
rása ilyen ügyE)k'he�l is csak fa.Kultatí;v, a UlPnuvi·  
be;n a káros\llt fél. , tetszésétől függ, 1110gy a fel
j elentést a községi Ibírónál, · avagy a rendes kih:'í
gáJsi 'hírónál : a "főszolgabí,rónál teszi-e 'lIl1eg. 

A k özségi lakqSlSág gondolkozá>sával számolva 
alig, lelhet kétséges. ihogy a községi bíróság ítél p
tében mind .a két fél csak akkor' fog megnyugodni, 
ha a fel ek közt valaminő meg-egyezés jött létL'C' . 
egyébkén t va lamelyik bi2\onyara a főszolg-abí ró 
elB viszi .az 'ügyelt, tehát a főszolgabírót osak l e�'
rítkább esetben lffiientesQtjük . az ilyen ügyektő l .  
A községi Mróság élőtt kezdett' eljáTásnaJ, azo;nbaJl 
;m�gl� m�gm�rad a� ' a Nagy' előnye, hogy az ügy az 
al1span,nal vegl0g8!sen lbefe]lezést :nyer. I 

, Jogg-aiJ. számolhi1t\.mk tehát a zzal. D Qg'V rt köz
ségi ,bíróság ibékéltetépével ,sok kihágási ügy :i ut bé
k�s befejezéSthez s ily módon bár a j elentéktelen 
bunteté;: elmarad, de a , hatóságokat sok fölöl;]éges 
munkától megkímél:iük. 

, 

60. §. A fellebbvitel korlátozása kihágási ügyekben. 
A rendőri büntetöbíráskodás körébe tartozó 

ügyekben ninos helye fellebbvitelnek : ' 
1. a, 10 pengőnél nBlIl1 magasa:bb pénzbünteté�t 

megállapító eisőfokú ítélet ellen, h a  a fellehbeze� kizárólag a büntetés enyhítésére, irán:yu�na ; 
2. a feloldó vagy 'lll.egsemlíll,isí tő é s  új e�járást el'te;ndelő iha tározat ellen.  
A másodfokú ítélet ellen J;J,incs' hel ye továhbi fellebbezésnek, kivév e :  
1.  ha az ítéletet olyan h atósági tag hozta, aki kizáró ok vagy elfogultság miatt nem járhatott volna el ; 
2. 'lk .. az eljárt hatósági tag j ogszabályt ,sérte tt ;  3. ha az ítélet a feljelentés táJrgyát nem meríti ki, vagy rendelkező rése!e érthetetlen, vagy ha indo,\{olása a rendelkező résznek ellentmond ;  4. ha az ítélet legalább ötnapi elzárás:biintetést, vagy magánjogi �gényt állapított meg ; ha valaminő külön kötelesség teljesítését, yagy a f0nnálló helyzet lllegszüntetését, vagy bűnjelek elkobzását, vagy a terlaeltnek a z  ország területérő� való kiu tasítás,t vagy kiti.ltá>sá,t, vagy valamely foglalkozádtól vagy j oggyakorlástól való eltiltás t 'rendelte el ; vagy lila a ,k,ihágás m egállapítása valaillely vitás kérdés előzetes eldöntésétől függ és ez még n em történt' meg'. 
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t A. végzé,se}� ellenl:ha ,a felfolyamodás kifejezet-en '�lncs Jnzl.jlrv;a, mmdig 'csak egyfokú felfolya-modasnak Van he-lye. ' 1 ' 

Ujrafelvételnek 'a 'balietéJítélet Ikill:[rd�té�étöl' ' v<;lKy ��zb�sitését�l, �zámHo,tt, egy é" elWlte ut�li 

I,II. !tÉSZ, KöZIGAZG:A1 ASI TISZTVlSELÖK 
ÉS EGYÉB, ALKALMAZOTTAK SZEMÉLYI 
ÉS S�OLQ-A:LATI VISZONYAInA VGNAT-

, KOZÚ' RENDEUCEZÉ'SEK. ' , ' nl!lcs' tQb.�)� helye ell,uJra,flebe�elt az ér<�dekelt felek, I ',, '/ ' �5, §. Elm�reti, kiképzés. ' , 
' 

!xl ln d eg:pke csa:k t;lgy:,s�er kéliJ1e't'r � ,�i l, "! I ' ,I , ' , ;fi" ," " 
, �I ' ,.k KijzigaJzga:.t;�s .l!;ö:uép�n 'it' Jogalm,azás,i tehni-I l\ d c! k (,) k : valók eliá�ásáTa hipa,tott' áHásokra - , az �gazság-, 

, 4- J.� �engőitl.él �em'm:agasa1'ib b�1l,tetest meg. " ügym,inisztér'i't\mna:k , és alárenp,elt hatóságainak 
all�p�to ltelet enyhltése' iránt, _: költségkímélés tp,vápbá a küljigy,ruini,sztériumna.k és a k\ilügyi szol
okaboI , _ nem lehet feUebbe.zni még az elsőfOkú galatnak fogalmazási szakán, reIHlszex'esitett állá- , 
ítélet ellen ,sem. sok kiv,ételév� - gya).{oruoklcéut is csak az alkal· 

A feloldó &s új eljárást rendelő határozat az l.na�ató, ,akinek a tudományegyetemen ,szerzett 
anyagi igazság kelfeséoo é:r:dekében hozatváh �z 'J0g,l vagy alMn;).tudomáuyi tudori, vagy a közgazdi;l
fellebbezéss�l már erkölcsi OKokból sem támadható s�gtudományi karon a köziga:z;gatási :szakosztály 
meg, mert a 'bíróság feladata éppen az igazságflz'ol- elv�gzése után szeTzett közga:z;daságtudományi hi
gáltatás. A másodfokú ítélettel a kihágás rend;;ze- : don okle'Vele vaIl.. ,Ez a rendelkez,és irányadó a kö:z;
rint végleges elIntézést nyert'. ,<:]"ak rendkívül j.úvé" igazgatás bármely ágának, tehát az álla,mi rendőr
t:ele� éFi'etekb� engedi meg lit törvé:ny a ha�D;l(l,d- ség\lek ,foga�mazási Bzakában való alkalmazásra is. 
lokl\l feHebbezest. " " .  , : '�kü�ön képe:e,ttséget (ügyvéd, 01'VOS, mérnök, 

�zek: 
,1. kizár6 ok vagy ijjlrÓÍ' , el:fogtilts,�g. ,2, stlD.) kívánó és a községi jegyző� ,állás okra csak -az 

íl'Ott Jog'szabályeBenes döntes, 3, hiá.nyos, érthetet- alkalrnazhatól -aki az illető állásra megállapított 
l€'n, ellentmondó ítélet. 4. 5 napo'I;l túli elzár,ásbün- képzettséget igaZOlja. 
tetés\ 5. magánJ0gi ' igén,y, bűnieIeIkohzás, kiutaf>Í-
tás, kitiltás, foglalkozástól való eltil tás fennforgá· I n d o k o k : 
sának eS€lt�i. 

' 
, A nemzeti újiáépités nehézségei, közyiszo-

, 62. §. Minden közígazgaJtás'i b�tóság eliárását nyaink bonyolu1tsága, valamint gazdasági nehéz
ha táskörének és iJletékessé�énék I)Ilegvizsgálásával ,ség eink SÜ1:gőSeLl. megk;óvetelilr; , hogya' vármegyei 
kezdi meg. ' tisztviselőket ,rrúnél alkalmÍlisa'bbá ' tegyii.k a reájuk 

, ,, ' " ' J;l eJiez�dő ,kijzlgae:gatási, szociáli és nemzeti fel-
l :n cl 0 k o l{ : ' JJ  ; ,> adatköt si�ejl'e 'l;lebörtésér�, ' 

I ' 1 · \ ' I ' .. I I \ ' . . , I 
, A hatáSköti:, 'aH egye !ll.a�6,\ág0k azb,n �i�áró�, ', ' :E;ro,eUj a �z�I.rvönaliilt, 'ha of vArmegy'ei ,tisztvise· gos' joga es k@teles,S'ége, , 11,ogy biz!()!)'YQs,l!i"�ű 'Ügy�;R!L �ők e1J!nélej;i'II�s ,g-yf,lJiolrláti k�#:�PZ0Sé�, all3rposabbá 

Qen'- Ú)i�o.im más :tratósá� kizá:rásával '- egY!13'4:m t�SS;1.Ü�" ha ffüg'gehlenítjük őket aZ,éle,tf0gytiglaui, 
ők járhassanak el. "I " , ' " ,\\\ál�sZltás r'ent1szeré,,�l acválasZ1iQközönségtöl, vé-

A hatáskör tÖl',Vény,0s �,za;bá�yoz,�S'8 az' aIK:0t- gül, ha anyagi t,ekintetben is elő'nyöS'ebb 'helyzet].)€' 
mányos komnáuyzM 'egy:ik l'eg-tQbp ljiztositéka. ' , 'juttatjlJlk őket. ' 

Az illetékesség más kisebb jelentŐ$égű kétdés Az aJaki �inősítés eJ'nel-ésével azoalllan még és csupán azt jelenti. hogy az azonos bató,gk(;irü ha- 'n,e)ll adjuk meg a kellő felkésZ\iltséget azokR k, 
, tO

l
' ��go.k közül mely* jOgo�ultl egy Konkrét iigyhen akik, a nagyfontosságú közigazgatl;Íisi pályára lép-

e Jarm. ' 1 , , neki. :Ezt csak al gyakorlati kik!épzés helyes meg-
Az, ho/1:'Y pl. tanugyekheT,! ne iiídoJl e] a p,�nz- , sz\,rvezépe fqgja bÍ'ziosíta,ni. iEJz&rt rendeli a tör

ügyi hatóság, nemooak az él,'dekelt. fél, baneJ;IJ a l0gc vény a 'gya:koTlati köúgazgatási Vizsga letételét. 
l;liztonS'ág és az 'alk0tmáhyossá:g' szérnp'ontjából is (1T,! lyuk szíJ;ivoLlalát � üÖTvény ae:on rendelkezése 
el�őráIigú jelentősegií kíy'�na10m.. , .Il ,i fogjlJ!, en;te1n.i,,\liogy; a jelöHnék a 'gyakorlati v:izRga 
64. §. kWágási',b'Ü�te'tés 'Y�I?J)�4!Íljt*Sána�. ,��t!Üg- ' ��,ő�� ,S ,é �e,t k0Iz��a�gatási, s�olgá��tbaJl kell eltol" 

, , O',eszt�se: \ , " �,,,�lle. , l, ' " , . ' 
l r. I I I Ir' , I � I , KihágáJsí ügyekben a Wíitet,és vég-t'eh.aj,tásá- 66. §. Gylikorlati kiképzés. 

)'lak feltételes felfügg'esztés�.t kiJ;non()ó hatá�bzat�t' " ,j'�gi k�pesitéshei' k0tÖtt o�yan kö�jga�g:atáú felülbírálás végett csak akk\ol' kell' a II. foku bato- állás,ra, a,m,t;lly a ,IX '-ik vagy magasabb !l�etesl ?SZ
sághoz hivatalb&l fe�t�r � esz�en�,' ,ih� ezt a� 'eli�ró tályb&( van soroNai csak az alkalmz�a:o es csak a,z 
közvádló vagy szakkep 11"elo klvan,JCl. 

léptetl)1etíielő aki a ,65. §. 1:. bek�zdesebe� ��gkl-
, , I ri d o k o k : , ''Yán;b el,rnéleti �ik;é(pzéSl� felul � g'yakodat:t kOZlgaz-

, " , cl B" t t" cll g'a tási vizsgát i� sik'er�séI). ki�l1ötta . A törvénvha-
E;;en i'e�d,elke:z;�s"ellen

ftlf�� � ,ur ,e °d��k\ �ói tóság e�ső tisztvis�lőj�yé és '� várIl)egyei vá�'os p.ol
ll. §,anak, mely mmtlen e Ugg,z 19n

", k '  
�
h gármesterév;.é azonban laz i :m'egvalaszthato1 aki >l 

S�gj í télet :f�Lt.erj es�téi>ét T�ndelte,., I� -�d l"' ? 1lJ 8;L,' ,65, ®., . bekpzd' esé'beI). megjet01� ,�lin�le�i)�ik�pzé� tosa;ghoz. I " " !' ,  \ ' " ","" ,sel.r�nae.lk�zi.k" dre gyako�'Jati' �Ozlgazgat?-snqzsgat 
" l ,  I , T,io,. ".,., to.tt.. ,I , ,'. I " I ,  l " \ l ," 

I 1:1-' ,� . ' �! f, I • I I , ,,.��,,,,,,:+- <.:;( W. 
R'ák6�ii F'e'ttmG' 'a;' ,országot, öt ka�.o'rbwi,' �el1üWt�' , 

,. 
.A! 6'�(; §�'fuan .' kiv&t� képe� felf1oro1t' ál1ás\)krá az 

sztotta . ci hatodJik kerület Er4�ty volt. M�n �gy�k, keru-' '\:' bekezdés ' lIend'elkezese nem vönatko:Z;lJ{, ' fú élé';' ,a ttjlJornagy állott, aki, k'?rüLbelijL m!7gfeleq�, q, " ' 

mai értelemben vett hadtestplJffancsnoknak. " 
' (Fol"tatjuk.i' 

'I 
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" • • dés alaptendeletének nevezhették, akkor a m?st �let-
A közlekedés UJ rendJe. belépett 250.000/929. B. M. sz. �özleked�sl . kodex 

. sokkal 'inkább fundamentuma a szarazfoldl kozleke-Ú·ta: Ellhes Gyula dl'. . 

d '  , ' 1- mert körülbelül negyven közlekedési ren-
Ezelőtt száz évvel az áHamha�alom :nég n�m d:�t

e �� több törvényszakasz hatályon kívül hel�ezé
nyúlt úgy bele az állampolgár életvlszon):a ,lb�, �I,nt sével egységbe forrasztotta és a szüks��he.z kepes.t 
manapság. Ha megvolt a, katona" a hozza szukseges kiegészítette az összes eddigi közlekedesI . Jogs�aba
pénz és a bírásko.dás� az allam mar elren�ezte a ��� lyokat. Az új kódex, tehá! lényeg�ben nem .Je.l e.�tJ a�t, 
ga legfontosabb eletet, an;el� e.gy?en az allampolga hogy január l-e utan egeszen mas, az eddlgl��1 t�IJe-
rok nyugalmát és , bizt0I?-sagat IS Jelentett�� , sen eltérő közlekedési rend lépett életbe. Az u.J k?z.l.e-

Ma már - jol tudjuk -. mncsen ez 10Y. , Az al·  kedési rend is a régi j ogszabályok alapelv�m epult 
lamhatalomnak alkal�azkodma kell a m�!l'�alt�zott fel, de azokat egyetlen rendeletbe foglalta es a �?r
életviszonyokhoz s mikor a maga rendezo es l en?- O'almi élet által megkövetelt szükségnek megfeleloen 
fenntartó ha�almáyal �énytle� élni, mélyen belenyul �j re'ndelkezé�ekkel kiegészítette. Nem kell te!;át a 
az állam�.olgarok �Ietvlszonyal?a. , közönségnek, a hatósági közegeknek,. a csendo-:ne� 

Ezelott harI?�nc-negyven evvel, �z
. 
er; �yerme�{�, és a rendőrnek a !különböz\> �endele�ek�t kutatma �� 

koromban az uttfor,galom Ma�yalOI sza��n , meo a bizonytalan helyzetben tanacs'ot kerme, mert az UJ 
olyan csekély 'Volt, hogy ha I?eglattuk a �Ihzsancot, I "  l I d '  ' kódex hatálya. kiterjed a közforgalom a pos!akocsit" am�ly a sze�elyforgal�a,t ]� a �ag:a ��Ij:í�'� ' ���Igáló utalwn közlekedő valamennyi já�' ó� egy-h�t �tasaval lebonyo! ltot�a,

. 
valosaggal , Iat�a-

műre, tehát c� iJépjálrÓmüvekre,. az álledi vagy emberI nyossagszamba ment a szep .zol�he , festett k�zleke-
erővel vont kocsikra a kerékp!ÍJ1'okra C� gyalogo,sokra dé?idjá
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y:� és c� közuta,kon szabc�don hajtott, vagy vezetett hátas-moz u a I o onu , , 'lh ' 'l'-t  k ' , 

' b ' t l ' , t '  I t tt l\fao'a az e.s ml1, as,a lAk o rc�. m,etlenseget es Izony a ans�go Je en e e. "V o' .' A közutakon elhelyezett vasli.takra, amelyek omnibusz is csak a mult szazadban mdult meg, anll " , ,, , ' 
d ' lk ' k h t ' l  l '  abban az időben már bizonyos' haladást jelentett, de egyébkent mas. torvenyes ren ,e eze,se , a a ya a a 

a közlekedés zavartalan lebonyolítására még mindig esnek, amennYiben a �el}dtart�s !ekmteteben .� va�-
l
, 

' l't ' B 'l' t ' · ' k '  'obb'r'a ha' J'ts előre !" , úti üzletszabályok az 11'anyadok es azok1l:t sa lat ko� e eg vo a "  a ra er J �, J 'k ' I  I h 't " k ' k"  I k d '  k ' ct nek Az elet gyorsított irama tulajdonképen a vasút- zegel, a ta a} .1 a , vegre, � oz 
,
e e eSI , o ex " 

tal kezdődött meg, mert az embereknek lehetővé tette c:;u,pa� ,a ,vezetokre (4. §.  l. '�s 13. bek.) ,; a �zab�� �t 
a gyors és biztos közlekedést ami csakhamar az em- blztos�tasara (6 .  § .  2. bek. ) ,  utkeresztezesnel a ,1 ar�
bereknek a városokba tódulá�át és nagy városok ke- műveik talállkoz�sán�l v�ló magatartásr� (�. §. 3. �s 
letkezését vonta maga után. Ahol pedig az emberek 5. �ek: ) ,  a hangJelZ1es,re,es anna\hasznalatara ( 9 .  �,  
nagy tömeg-ben éLnek, ott a rend,ezés ,és a rendfenn- � .  es 3. bek. ) ,  a m�g�l�a�ra ( 13. � .  3. b�k. a) . b ) .  d) 
tartás munkája is nag-y. Az emberek életét egyre es. e ). ,pont?k.) ,  a. vllag.Jtasr·a ( 15.: § .  l.  ei? 2,; be�. ) ., a 
több és több korláthoz kötik, ami végeredményben k07.�HI�onSagl �ozeg-ek (a  cfJ:ndor. a rendor) .. mtez
az állampolgárok biztonságát, 'testi épségének, életé- k�dese}he� yalo alkalma�kodasra (26 ., �.) , .a ,  k?7,;n�l�
nek és a zavartalan közlekedés biztosításának védel- ka.k veQ'?:esere ( 46. �) es a sor�m?ok v�laQ'lt<tsal a. 
mét jelenti. (47, S , )  v0ll8,t,ko7.o rendelkezesel terjednek kl 

A technika fej lődése , azonban tulajdonkéo'e.n (250,OOO,-92�. B; �. l. § .  2.  bek.) . . .  , , 

csak az utolsó évtizedek alatt rohant előre. A táviró Valoban Idealls akkor lett volna a kozlekede81 
a teléfon és legfőképen az autó meo'jelenése a közle� kódex. ha abban a szárazföldi közlekedési szabálYQk 
kedést O'yökerében átalakította. N�gyven évvel ez- kivétel nélkül feltalálhatók volnának. Sainos, �gé
elŐtt jelent meg az első részletes közlekedési tör- szen nincsen így. mert ha benne is vannak a SZOl'O
vény amely hosszú időn át etéD' volt a közlekedés san vett közlekedési snbályok. mégis vannak olvan 
szab:ilyozásá,a. A kerékpár és �z autó térhódításá- útrendőri és 8, nemzetközi gépjáiróműforg'alomra vo
val azonban az államhatalom egymásután volt kény- natkozó rendelkezések. am�l.veke,t nem a közlekedési 
telen kiadni a különböző szabályokat, amelyeket az l,ónexben. hanem az úttörvénvben és a nagyrészben 
átalakult és fejlettebb igényeket támasztó élet ezer- h3t�lvon kívi,j] hel vezett 97.000-910. B . M. sz. ren
nyi változata követelt meg. Végre is az a helyzet ál- delethen 'találunk fel. 
lott elő, hogy a sokféle rendelet között maguk a ha- A közlekedési kódex ugyanis az 1890 :1. t.-c. ( úttóságok is nehezen tudtak eligazodni, pedig minden tö.rvény) .nagyrészét h:atályban tartotta, csupán a iogszabálynak első és legfontosabb kelléke, hogy ál- forgalmi ( közlekedési ) közigazgatás ra vonatkozó landó, mindenki által megismerhető ,és a köztudatba 107�1 l4. és 121-122. §-ait helyezte hatályon kívül. könnyen átmenő legyen. A helyzetnek ez a helyes fel- Az úttörvénynek teh;:ít hatályban maradtak azok a ismerése i'ndította a belügyminisztert és keresked e- további rendelkezései, amelyek út-, víz- és vámrendl emügyi minisztert arra, hogy összef0g1alják a sok- őri kihágásokat állapítanak meg. Ezeket a rendeIkeféle közleke�ési rendeletet és kiegészítsék a meg�7áJ- zéseket röviden úgy jellemezhetjük, hogy azok az tozott életViszonyok által követelt igényeknek és utak ' jókaroantartása és zavartalan fenntartása érszükségnek ,megfelelően. Így született me&, ezévben a dekében valók. Például tilos az utak árkait betömni, 250.000/929. B. M. sz. belügyminiszteri rendelet, az az 'útoh ,etetni, az utat feltúratni, az u,takon állványoúgyn:vez�tt e�ység?s' közlekedési kódex, amely most kat elhelye,zni, az úttestet elfoglalni stb. A cséndőrnek J a11l1ar l�e� lepett e��tbe. , , .  , , , " , . és reFldő,rnek tehát ellenőriznie kell azt is ,  hogy az .A, kqzonseg a kozlekedes, uJ rendjet varta es ki- úttörvénynek ezeket a rendelkezéseit nem .szeO'ik-e vánta. �o�� végr;, beköv�tkezett. H� az úttör'vényt , ,meg. Ilyenek az 1890 :1. t.-c. 1 15., 1 16., 1 18., 1 1 9., annak Idejen a kozlekedés alapkövetnek, a 57.000-tii 123. 125. 126. 129. 130. 131 134 135 1"6 137 910. B, M. sZ. rendeletet pedig a gépjárómük;özleke, �141. ; 142.: 143: §-ai: 

' . ,  . ,  . ,  u ." .,  
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í930 janu'ár 10. -=����� ____________ �C�SENDÖRSÉGl LAPOK 

Gróf Bethle!' !,stván Tlünis:/ltere�nc�" �épviseli Magyarországot a hágai konferencián, ahol a keleti jóvátétel l<érdése is sze

,:epd. A ",:ll;nszterelnok elutaza
.�
a el

.
ot� .a 

,
Ny,;,g:,ti pálya

,
udvaron, tőle jobbra: báró Ko).·ányi Frigyes, Hevesi Pál miniszter

lezldens, .?orof Bentmg hopand U%yv:vo, �arczlhazl dr. llar;zy István miniszterelnökségi államtitkár, balra: Gajzágó László 

kovet, Wekel'le Sandor penzugymlmS:/lter, dr. Szaboky Alajos pénzügyi államtitkár. (Schaffer felv.) 

Az úttörvény 147, §-a -előírja, hogy a csendőrök 

és .rendőrök al'. útrendészeti közegeket (a?; állami és a 

törvényhatósági útmestereket és az útkaparókat) 

támogatni és hivatali működésüknél nekik segéd

kezni kötelesek Ha járőrszolgálatuk közben kihá

gást észlelnek, azt megakadályozni és feljelenteni 

kötelesek. 
Az úttörvény most idézett szakaszain kívül 

ideiglenesen hatályban maradtak az 57.000-910. B. 
M. sz. rendelet 58-71. �-ai is, amely�k a gépjárómű

vek nemzetközi forgalmára vonatkoe:nak E szaka

szoknak egypár lényeges rendelkezése van, Ezek a 

következők: A nemzetközi útiigazolvánnyal kUlföld

ről érkező 'gépjáJróművek a belá'öldön kü,)ön for:galmi 

engedély nélkül szabadon köe:lekedhetnek. Az úti

iga1;olvány a gépjáJrómű forgalomképességének és a 

vezető jogosultságál:nak igazolására szolgál. (58. §.) 

A nemzetközi útiigazolvány alapján közlekedő gép

j árÓIllűvek a belföldi kövlekedési s-zabályokat megtar-

tani kötelesek (63. §.), ' 

Hatályban levőknek kell tovább ta is tekintenünk 

a 300,166-1927. B .  M. és a 81.161-1929. K. M. 

rendeleteket a vasutakün való gyalogközlekedés tár-

gyában, 
-

A 300.166-1927. B. M. sz. rendel.et utasítja a 

hatósági közegeket, hogy a vasút
,
i . 

al�alI?a��akat 

támogassák és azokat, akik a vasuft J;laly;;t k�.
zle�e� 

désre használják, az 1879 :XL. t:-c. �12. §-ll;�a utkozo 

h' t lb 'l üldözendő kiháJgás mIatt JelentseK fe1. . 
!Va � 8� ,161-1929. K. M. sz. rendelet 1. §-a szerint 

az előcsengetős vasúti sorompóknál, ha a csengetyű 

szól, a &orompók közé menni tIlos, a sorompók kózött 

levoknek pedIg sietve távozni 'kell. A 2. §, 'szerint 

"Vigyázz, ha. Jön a. von(�t!", illetőleg "ÁLLj, ha jön « 

vona.t!" szövegű intőtáblákkal eliátott vasúti át já

róknál az átjárás a vonat közlekedése esetén tilos. 

Az, aki e rendelkezéseket és t!lalmakat megszegi, 

kihágást követ el és a Kbtk. 112. §-a alapján 600 pen

gőig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

Mindkét, most említett kihágásnál a feljelentést 

a csenpőrnek a főszo,lgabíróhoz, a rendőrnek a kapi

tánysághoz kell meg1;enni, H;armadfokon a belügy

miniszter, illetőleg az utóbbi esetekben a belugy

minisztériumban szervezett kihágás i tanács fog bí

ráskodni. A kihágás i tanáJcsot ugyanis az 1929 :XXX. 

t.-C. 59. s-a állította fel, a törvény e rendelkezése 

azonban még ninc�en életbeléptetve. Tudomásunk 

szerint az életbeléptetés már a legközelebbi időre 

várható. Addig is harmadfokon az illetékes minisz-

terek bíráskodnak. 
Ezzel felsoroltuk röviden azokat a kivételeket, 

amelyek nem a közlekedési kódexben foglaltatnak, 

de mint a közlekedésre vonatkozó érvényes jogsza

bályok, eze)1túl is, érvényben levőknek tekintendők és 

azok betartása felett a hatósági közegeknek, a csend

őröknek és rendőröknek őrködniöl, kell. 

Az új közlekedési kódex még a nyár folyamán 

megjelent ,és így azóta 'Úgy az Hletékes köröknek, 

mint a közönség széles rétegeinek volt bőven alkalma 

azt tanulmányozni. Itt-ott merüJ.tek is fel a.g'gályok 
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A "Turáni" bajtársak Szilveszter estj� fáklyás őrséget 
adtak az "Országzászló" -nál. �. 

és észrevételek a kódex egyes rendelhzéseível szem
ben, amelyeket a belügyminiszter alaposan megvizs
gált és hogy semmi akadálya ne legyen az életbelép
tetésnek, a napokban egy magyarázó pótrendeletet 
adott ki, ami főleg a gazdaközönség érdekeit szol
gálja, nehogy az új közlekedési kódex a falusi gaz
dálkodás körében nehézségeket okozzon. Kétségtelen 
ugyanis, hogy más a város és más a falu közlekedés
rendészete. Amit szigorúan meg kell követelni a vá
rosban, azt nem lehet alk!almazni a falun, vagy leg
alább is nem abban a mértékben, amint azt a nagy
tömegeket összegyüjtő városokban az emberi élet és 
testiépség védelme érdekében feltétlenül megköve
telni kell. Hangsúlyozzuk azonban, hogy ezek az el
térések nem nagy jelentőségűek, csekélyszámúak és 
ink.ább csak a falusi gazdálkodás körét érintik, ahol 
bizonyos mértékig enyhébben kell értelmezni és al
kalmazni a közlekedési ikódex egyes rendelkezéseit. 

E szempontoktól indíttatva adta ki a belügy
miniszter a kereskedelemügyi miniszterrel egyet
értőleg a 261.340-1929. B.  M. sz. rendeletét a köz
lekedési kódex némely rendelkezés.einek értelmezésé
ről, aJ,TIely csak a 'napokban j el ent meg, de még min
dig a kenő időben, hogy a hatósági közegek tudomást 
szerezzenek róla. 

A rendelet 1. pont ja ,szerint a 10.000-nél nagyobb 
lélekszámú községekben és városokban személyazo
no�ági igazoo.ványt (cselédkönyvet, adóÍvet stb.) nem 
kel! felmutatni azoknak a fuvarozó helybeli gazdál
kodóknak és alkalmazottaiknak, akiket a helyi rend
őrhatóság és közegei (a csendörök, a 'rendőrök) 
amúgyis személyesen ismernek. ( Lásd 4. §. 2. bek. ) 

A közlekedési kódex 6. '§ .  3. bekezdése szerint a 
megki.ilönböztető jellel ellátott autó):mszoknaf ki kell 
tél'lli. .A most megjelent magyarázó rendelet 2. p?,z:.t
ja szerint a roegküJönQ,öztetö jel a 25. cm átr,neroJ ü, 
ker:ek, átlósan p,ü'os-fehél' mezőkre �sztött t�rcsa, 
amelyet a kocsi felső keretén felfele t

.
eI'J ed�en a 

menetirányszerinti jobbclldalon és a kocsIszekrenyell 
k,ell alkalmazni és a sötétség beálltával a tárcsát meg 
kell világítani, ha az autóbusz a közúti forgalomban 
kivételes elbánásl'a akar igényt tarta.ni. 

A 3. pont szerint nappal az alagutakat ciak ak
kor kel! megvilágítani, ha az alagút nincsen kellőleg 
megvilágítva. ( 15. § 1. bek. ) 

A 4. pont szérint 1930 március l-ig csak a ki€pí
tett állami törvényhatósági és vasúti hozzájáró 

\ utakon €lheÍyezett sorompókon kell a fényvisszaverő 
üveggel (prizmával) való megvi,lágítást alkalmazni. 
(47. § 2.  bek.) 

Az 5. pont szeri,nt «;özhasználatú jóróműüzem 
alatt a rendszeres j áratot fenntartó vállalatot kell 
érteni. ( 94. §. 2. bek . )  

A 6 .  pont szerinti rugós ló alatt, az oly nyilván 
rosszindulatú állatot kell érteni, amely a kpzelébe
jutó járókelők testiépségét állandóan veszélyezteti. 
( 105. §. 4. bek. ) , 

A 7. pont szerint nöyendékállatot ( csikDt) sza
badon bevmm �saK a törvényhatóságI városoKoa 
llem szabad. l 106. ti 2. bek.) , 

A 8. pont szerlIit videKi helyeken kizárólag a 
gazdáUkodás körében történo fuvarozás vagy állat
llaJtas esetén Iti évesnél ." t'latalaBD is lehet a kOCSIS 
vagy haJ csál". ( 109. § . . 1. bek.) 

A �. pont szerint vidéJ\i városokban a rugó nél
küli üres' falusi szekerek, ha azokat személyszáJli
tás ra használják, szintén haladhatnak óránként leg
feljebb 20 kill sebességgel. ( lll.  § . )  

A 10. pont szerint 'a kizárólag gazdasági célt 
szolgáló falusi j áróműveket (szekereket, szánokat) , 
ha azokat helyi ( pl .  gazdaság-tanya .köztl) fuvaro
zásra használják, nem kell VIlágítókészülékKel és há
tul még külön fényvisszavoerő üveggel ( prizmával) 
ellátni, csupán akkor, ha az ily j áróművek bármely 
célból távolabbi közúti (állami vagy törvényhatósági 
u&akon) vc�gy nagyobb vlÍlro8ok belterületét é rintő 
forgalomban vesznek részt. B efogott vagy szabadon 
hajtott állatoknak a gazdálkodás körében egyes vi
dékí helyi s1Jokásoknak megfelelően csengővel való 
ellátása nem k,épez kihágást, tehát nem kifogásol
ható. ( 1 12.  §. 1 .  és 3. bek.) A csendőröknek és rend
őröknek tehát figyelemmel kell lenni arra, hogy a 
közlekedési kódex most érintett szabályai a falusi 
közdülő és vicinális ( erdei, mezei) utakon nem alkal
mazandók. 

A 261.340-1929. B. M .  sz. rendelet most idézett 
és ismertetett tíz pontja nincsen benne a 250.000-
1929. B.  M. sz. alatt kiadott közlekedési kódexben, 
ennélfogva a csendőröknek e kivételes rendszabályo
kat, amelyek a kDdex általános rendelkezésénél jó
val 

"
enyh�bbek, figyel�mbe 'kell venniök, mert ellen

kezo es�tben a falUSI gazdaközönséggel állandóan 
összeütközésbe kerülnek. ' 

E ci:kk keretében felsorakoztattam a szárazfÖl1di 
közlekedésre vonatkozó, jelenleg hatályban levő ösz
szes jogszabálYOkat, hogy a hatósági közegek lássák 
mely jogs�abályok vannak érvényben és melyek azok

' 
amelyeket hatályon kívül helyeztek. 

' 

-<r. 
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. '  A töryé�y:knek és rendeleteknek legfőbb kell,e.
�.e, hogy vIlagosak, könnyen felis·merhetők és a k?z�udatha átme�ők legyenek. N em kise.bb fontoss::gu, azonpan az 18, hogy azokat helyesen, Kellő tapmtattal alkalmazzák. A' hflt6sági közegeken va;n 

most a sor, hogy a kö�dekedés 'áJ rendjét nagyobb 
zö�en� n

,
élImI �iztosítsák 'é�' elŐsegítsék, hQgy az 

mmel sImabban es könnyebben menjen. át a l}öz
tudatba. Előreláthflt6lag e j ogszabályok jóideig 41-
landóak maradnak é� hoss·zú i dőre alapj át fogják ké
pezni a j övő közlekedésrendj.ének. Ha jól fogják 
végrehajtani, akkor biztosítva lesz a kitűzött cél : 
a síma, veszélyvebem és gyors közlekedés. 

EltI'I)N". IIMlltII'IE. 
Egy csendörlaktanya védelme. 

, 
írta : dr. vitéz Damasy Farkas őrnagy. 

(2. közlem'ény.) , 
Helyzet.: :A mul� számban is11lertetett ,l;;.iztOsitott' me

netben halad a �aj laz �ten s midőn !ll 'közsé.gtöl: kb. 14,00 m,re 
elŐTej utott, észleli, 'hogy ali úl(;tpil jobbra és !balra t6Qb .vqna,l-
ban közele'dik a l!iömeg. Távol,ság kb. ,300 m. • .  

Elhatározás : lA !támadók nagy aétszámá'ra való tekiDJj;et
tel" a 6 főből állIó puskásrajja1 kisebb ,távol,ág0n eredményes 
fehlépést válrni nem ,I'ehet, m�ért is a !Gy. Gy. Sz. 2. f. 1281. 
pont szerint ha,logató ha.rcra ,kelJ előkészülni. 'IE pont értel
mében pedig a il'aj zömét �gyüttartva, csak néhány embert 
küli1nitsen ki a� el,lens'ég meg,tévesztésére. 

OrsPI1J.1'ancsnok parancsa : 
A gY8!logéh 2 emberének "Védelem! Az úttól jobbr.a 

levő kukol'ica ,szélén!". A rajhak : "AJ facsopo1·t szélén ,30 
méteres csatártánc! A ' ,balolddl biztosítására "D" csendőr a 
facsoport balszélére! Végeztem!". . 

A raJ hetyzefJe a, pa1'ancs végreh(l.j,tása. 'l-btán:,' 

I 
, E 

-

lllll'/e : . 
fDa 

. 

Helyzet: .Az örspar�csnok észleli, hogy a tömeg az 
úton és Imnak mentén kb. ,150 méterre elörejött. 

Orsp(I,,rancsnok intézkedése: "A tÖ1'vény nevében a 
pataJc .a)(jnatában ánjana'lv meg; aki' to·vább jön, azzal szem
ben fegyvert fogok használni!". , 

Helyzet :' A Itömég1 )Il<!gtorpatl, rövi� ideig tanáJclltala
nul An, m!l>jd ve�énysz;lvaKhoz .haaoBli következo babá'l8.
sok hangzanak : ;, . . .  cso'port, iTány a kis <!rdő, . . . . cso-
port, a kukoricás !". . - . 

Az ellenszegülő tömeg er,re 2 cso,portban, kb. 50 mé
teres kiterjedésben, több soro" csatárlá'llcban elönyomul 
s közben a csendőrök felé l-2 eredménytelel)J lövést .ad ·�e. 

Megjegyzés : A Szut. 341. rpont !Utolsó bekezdé&e ér
telmében a csendőrséget harcsze:cűen megtámadó, vagy 
annak i1yen módon ellenáUó :tömeg el�en a ,nmdelkezésre 
ál1ó harceszközöket a harcászati elvek szerint keH alkal
mazni. 

A ,Szut. 335. pont 15. Ibekezdése értelmében Itámadás
sal való ieny"g,etéi>neki kell tekintelfi a-zt .is, ha egly va,gy 
tö'bb felfegyverzett .egyén, iilletö]eg személy, vagy egy, blfur 
fegyvertelen néptömeg, IIllYilvánvalóan támadó száJndékkal 
a csendőr ellen nyomul, a csendőr áltcd meghatározott tá
volságban fe1hívás és d'egyverhasrmáilatta1 való fenyeg.e
tés dacára meg nem áll és alaposll>IlJ Jehet tartaIlJi attól, 
hogy a csendőr személyes biztonságát vesrelyeztetni 
fogja. 

AzáLtal, hogy a tömeg; az örSIParancsnok által Ilj.eg
jelölt 'PlIitakon önhatalmiÍlag átjönn,i i,gyekszik, aJ csendőr
ség a fenti értelmeres alapjan a IS�üt . . 330. pt. 1. alpont ja 
alapj án jogosul't, míg a 330. pt.' 6. a'lpontja értelmében 
köteles .l!: d'egyyerhaszIlJálatra. ' . I 'I • ' A SI'-urt. Ml. pontja értelmében, ha a iDiéptömeJg ellen 
fegyverhasználat s0üksége áJlW be, főképpen a d'őcimkoso-I' , I I 

, kll't, ' bujtegató,kat és a legveszedelnteSebb ellenswgiÜlőket 
kell árdl'maJtlanná tenn,i . !� , . , 

Ha az őrS[laranci>nok al'- egész rajjal tüzeltet, felésle-
!!\!lsen sok sebesülést idéz elo, még al,<kor ,is, -haJ "vezetett 
tÜ'll" -et vezényel. 

A Gy. Gy. ,sz.-ban nincsen =bályozvlli, hogy, mit ve
zényetj en az őrs parancsnok, amidőn csak meglhatározott 
mennyiségű lőszert akar eltülleltetni,. Mind a. csatártűznél, 
mi,nd pedig a vezetett tűmél a csendőr add.ig tüzel, amig 
célt lát, vagy amíg a "Tü'llet s'Ilüntess !"-t nem hallja. 

( A  csendőr tőlténykészlete 140 dara.b, ez kib. 15 perc 
. a.oot ,eltüzelhetö. Löszerpótlás a2ionpan Illincs, ,így a Ieg

nagyobb takarékoskodás �ndokolt, különösen ha időnye-, 
résről s esetleg hosszabb lhal'cJlól va.IlJ BW.) 

Orspa1'anesnok 'IeihatározásÍJ,: A na.gyobb vérontás el
kerüllése végett egy csendőrre� meghatározott tölténnyel 

"vezetett tűz"-zeJ tüze1tetmi, cél az eUensa;egülő tömeg ve
zetői,nek liátszó fekete- � sárgaruhás két férfi. 

V égrehajlAis, parancs: "X" csendőn 2 tölténnyel ve
zetett tűz! 300, cél az e!ő1'eszalad6 fekete lés sárga ruluís 
férfiI ". 

Megjegyzés. A ,két férfi felbukik s erre a tömeg nagy 
ordítássaD a csendőrök felé rohan, a tömeg egyrésze a ku
koric!l>tábla felé el'őretörve, a hátukba igyekszik jutni. 

A tömeg . tiizelése és előretörésekor örspa?'a1\csnok 
. C tá t "  I" parancsa: " sa l' UZ, . ' .  • • 

.Helyzet : Ti1bb;en elesnek, a tömeg megtorpan. de 
szórVányos tüzelése n.em 'S'Zűn;ik meg. . - , ' 

örsparancsnok észleli,' hogy" a kuko\'ic'ás felé előre
törö csoport - dacán.:a, hogy a'l; Qtt �evő két coond'őr, tö!Jb 
lövést adott le,. -. .  előrejö�t, il. tömeg kQzülI többen meg
sebesültek, egyik csendőr megsehe"ülve hátrament. míg. a 

másik c�endör visszavonult, 
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Ezek szerint a bekerités veszélye látszi,k fennforogni. 

Ö1'spamncsnok pa1'ancsa: "Tüzet szüntess! HátTa a 

faso1'ba egyesével gyülekeZés. X.' th, indulj!
" 

Megjegyzés : A Gy. ,Gy. ,sz. 2. i. 1273. pt. -értelméIben 

az örsparancsnok a helyettesét jnd:ította elöször útba, míg 

ő utolsónak mar·ad, .gondoskodva a viss.zavon�lók tŰ?ioltal

máról. Ugyanezen ,pont szeri.nt, ha az önáJl'lóan fellépö l'aj

parancsnok a visszavonulásra parancsot adott, azt nagy

jában az elönyomulás'hoz hoasonlól\Jl1' hajtsa végre. 
Az örs parancsnok, kinek egésren az utolsó embeT 

visszavonulásáig legelől van a helye, a l'endet és fegyel'

met a ,legerélyesebb. es'l.közökkel tartsa fenTI. , 
Tűzoltalomról a rajnak magának keLl gpndoskodnia. 

A csendöröket az örsparancsnok egyenként megnevezi 
s azok így egyenként ,hátra .gyüleke'mlek, ,az ,utolsó csend
őrrel megy az örsparnok. C L. :  Gy. Gy. Sz. 2 . . f. 185 . .pt . 
utolsó 'bekezdést.) 

, 
Az örsparancsnok C raj,parl\Jl1osnok) tÜ0el'ésél'e ' a Gy. 

Gy. ,sz. 2. :fo 202. iPt. ,3. Ibek. ·rendel,kezései mérva.ciók, mel,y 
szerin.t csak akkor tüzel, ha 3.Q;t vezető és .ellenőrző 
tevékenységének .elhanyagolása mé1kül teheti .  J elen eset
ben a tüzelés meg]kezdésekor a vezetőtevéikenysége ezt 
nem engedi meg, később, midőn a visszavonulást elren
delte, vag·yis midőn a mel'yzet nagyobb vezetést lés ellen
őrzést nem igényel, maga is tüzelhet. 

Helyzet: A tömeg megállt, több sebesült fekszik, a 
csendőrök a fasor vonalába visszavonulóban. 

Raj magatartása a kijelölt állás elfoglalásako?'. lA Gy. 
Gy. Sz, 2. f. 273. pt. értelmében a' rajparancsnokhelyet
tes rendezi a beérkező csatárokat és gondo�kodiJ<j a még 
visS0avonulók tűzoltalmáról . A váJl:asztott állás .a tűzol'ta
lom megad'hatása céljából ki,ssé oldalt fekszi.k. 

V ég1'ehajtás : 'A rajparancsnokhely.ettes a tűzolt3llom 
meg]adh3ltása végett 31 dombocsImra vonult vissza, mert 
ezáltal !!le em akadályozza az előllevők visszavonwlását to-. , 
vábbá mert 3IITa törekszik, hogy a ra,j tÖ.bbi u'észét !kö
vető tömeg' előnyomulása esetén ,azt oldalQzhatja, vég,ÜiL ha 
újabb visszavonulás válik szükség�ssé, a község] szélén 
levő ház3!k .kertjei,n keresztül a tömeg tü�elése ,előb köny
nyen kivonhatja maglát. 

Raj helyzete visszavonulás után a, jasor' mentén: 
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H e�yz,et :  A tömeg kb. 10 perc mulva előnyomulását 
gym' tüzelés közben folytatja. 

Elhatározás, teTV: .Halog3ltó 'harcról jévén szó, a tü-
zet megnyitni. ' 

. 

V égTe hajtás, pa.mncs : "Csatár·tűz /,'. 
Helyzet: A tömeg széles csatárl�ncban kb. 150 un-re 

előrejött, ugyanekkol' a 'Íaso,r jobboldaJ.ában egy . 
újabb, 

20-30 föböl áliló ,tömeg j el,ent meg s ,ez i31 !Csoport IS meg

kezdte a tüzel'és,t. 
Elhatár'ozás: TűzeLosztássw! mindkét csoportot tűz 

alá venni.  
Végrehajtás, pamncs .' "A .  és B. csendőTök, veze

tett tűzi 1300, (lj fa,sor' felé előnyomuló fegyver'es ellen
szegülők ! Többiek 'csatá?'tűz !". 

Megjegyzés : A kukoricás sZléIén. levő �ét csendőr kö
zü'l az egyik megs ebesü lt, ,a másik ,pedi·g - láJtva a tömeg 
átkaroló támadásáJt - visszavon.u.It. 

A visszavonuLó osendőrnek - mint a .raj ,többi részé
nek .is ,..,- kötelessége, többször tüzelőá1Lási fogl'alv,a, az 
el'ÖnyomUJIókat feltartózt3ltni ; esetleg oldalozó tüzeléssel 
hatásos eredményt ér.h·et el. 

Helyzet: A tömeg lassú e'jőnyomulásbRln, csúszva 
igyekS0ik a raj,t megközeldteni. Egyik csendő,r megsebe
sül,t, ez'által a 'létszám má,r 4 főre 3Ipadt. 

Elhatá?'ozás : Minthogy a 4 csend'Ör a fentiek szerint 
a fegyveres 'el,lenszegülőket feltartóztatn i már nem tudja, 
az örsparancsnoJ{ további visszavonulásra hatá,rozza el 
magát. Gondoskodni kell a megsehes'ült bajtárs hátra
viteléről, mert 'ha: háJtrahagyjáJk, a tömeg bosszúj ának van 
kitéve. ' 

A Gy. ,Gy. Sz. 2 . f. 273 . pt. szerÍ>nt az előző vissza
vonulásho.z hasonlóan a község szeg1éiyéi,g visszavo,nulni, 
ott újabb tüzelőáHást fogilal'va, időnyel'és céljából az elö
nyomulókat febtartóztatn i. 

, V ég?'ehajtás, paTancs : " C" 
őr'meste?' vigye hátTa a 

l 

laktanyába "D" :megsebesült csendő?'t l  "Tüzet sziintess I 
H &tTa .a 'község szélére, egyesével, gyii!ekezés, 

"
T" th. 

indulj I". 
Helyzet: A 3 főre leolv,adt raj a község sZieg:élyére 

visszavo·nu,I.t, a tömeg megáHt, több sebesü.lrtje van. 
A község szélén vég?'ehajtás, parancs : 

"
Védelern! 

"A" esendő?' la keTítés végéhez, " T
" 

th. ve.Zem az ist.üló
hoz!

"
. 

Helyzet: A tömeg csatárl,ánohoz !hasonlóan ,Iass·am, 
csúszva jön előre, mire a csendől'ök a Wzelést újból meg
kezdik. 

V égr'ehajtás, pamnes : "Csa,táTíüz !", maj,cI rövidesen 
" Tüzet szüntess! Hátm a laktanyába, egyesével, gyüle
kezés! "T" th. indulj!

"
. 

Helyzet: 'A tömellj egyelőre megálJ.t, a csend'Örök 'a 
laktanyába vi,sszavonu,l,tak. 

A külszo!gálatban Mló járőr bevonult, de polgári 
egyének nél'kÜ!. A meg,sebesült csendőr,ök bekötözé s után 
új ra ha·roképesek. 

,
ö.rspaTanesnok intézkedése. a laktanya védelméTe : 

"Vedelem! "A" őr'meste?" figyelő a (padlásra, "B" csendőr' 

Rmkóezi Fe'rene maga !igem sz,igo?'úan kezelte a fe
gyelmet; a dícséreUel szűkma?'kúan bánt, míg annál ,bő
kezűbben osztogatta a dorgálásolcat és ebben senkivel sem tett kivételt. Még Bottyán János generálist is meg?'ótta lés "Hübele !Balázs" -nChlc nevezte. A tüzérség felügyelőjét, Sr'éte?' J6tnost, kemény hangon dor'gálta, hogy nem tud mást, mint a fTaneiálc ellen "pTüszkölni". Katonás szigo?'ával valódi megbízható vezéreket akaTt teTemteni és nem ?'ajta n�úlott, hogy ez 'a szándéka nem sikeTült. 

• 
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�sszeköttetés a figyelővel a padlásfeljáróhoz C" to "j' ormester az " . . dáb " ' " zs· 
k 

' . 01 $trO a, "D csendő?' az aUiszti 'lakás 
t

�;i��aba, "E" csendőr a tiszti lakás verandájára A 
b

O, ,-_te -parancsnokságom alatt a nagy legénységi ;zoaU<),. ,Vegeztemf". 

, 

A raj helyzete a lak tanya megszáUasa után: 
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Ure a 
Megjegyzés : A laktanya már ,előzőJ.eg védelemre be· 

rendeztetett, a csendőrök látóösszeköttetésben vannak s 

várják a fegyveres támadók támadásá<t. 
A 'Gy. Gy. Sz. 'II, ff. i268. iPt. utolsó ,bekez.d.ésGt min· 

denki tartsa: s:uem 'előtt ! Végső es &zinte remén",tel'ennek 

látszó küzdelemben 'is az a: tudat adjon ,erőt, hogy a. kö

zelben l'evŐ valamennyi bajtárs 'becsü'letbel1i kö,telesség'é· 

nek tartja a fels:uabaditást! 

A Icuj"u,c sereg aUisztjei ig,tm silányak voltak s elltiatt, 
Rfikóczi többszö?' panaszkodott is, Fegyelemé?'zet és te
Idntély igen gyenge Jábon állott; az ől'mesterek egviitt 
pajtaskodtak és korhelykedtek ,a ,köz"legényekkel és együtt 
szöktek haza amtni v"(J,g'y sziir-etelni. 

* 

Napoleont 1;:815-ben, Elba szígetéről tö?'tént vissza· 
té�ése alkalmávdl, Páj'isban 1'iadó éljenzés fogadta, A csá· 
szárnak feltünt, hogy Icevés zsebloendőt lobogtatnak, 
holott, mint haUotta, XVIII. Lagos Ikilrály bevo'!'///JlásánÓJl, 
néhány hónappal ezeu,jtt sz.inte fehér volt a vtlág a sok 
zsebkeooötől. - "Sire, 

'
világosította fel ő� F0'IJ:chée mi· 

nisztm", azoknak, a,kilc a c s á s z á 1" t éltettk, ntncs zseb· 
kendőjük." 

Mikor követ el hűtienséget 
a magyar hODOS? 

Irta : Zsoldos Benő budapesti kir. ítélőtáblai bíró. 
. A nyomoz,ás nagy 'körmtekintés,t és táj.ékozódó
k€pességet igénylő feladataival foglaJkozó hatósá
g.o1mak és közegeknek - �egfőkép'Pen a ránk nézve 
Olly gyászos végű világhálború és' Trianon okozta kü
lönl�geseQb viszop.yaink iközött - különösen nagy 
figyeiLm,et kell fordítaniok azoknak a j elenséO'eknek 
a feIderítésére, melyek a magyar áUam külbi�tonsá-
15ápak éi i nemzetközi j ogálJásának ves'zélyeztetésér€ 
lr

.�
nyulnak. 

.
Ezek ugyanis az úgynevezett hűtlenségi 

buncseftekmenyek, melyeknek elkövetője csakis a 
magyar állam iránti hűségre kötelezett m�gyar ho
nos lell

,
et és nem vonandók egy és ugyanazon foga-o l�. ala
. 

a f�ls
.
é�sértéssel, mely bűncselekménynek 

elkovetes€ kolzarolag a magyar állam lényeges al
k?tóelemein�k az épség'e eJIlen irányul. A hűtllenségi 
b�,ncs'elekrnenye!<kel

, 
po!gá;i büntetőtörvényköny

vunk ( Btk) masodlk reszenek III,  fej ewte ( 142 
-151 .  § )  foglallwzik és pedig a 1 42-144. § a 
h�tl,enség egyik főcsoportjának, a katonai áru
lasnak, a 146. és, 147. §-ok :pemg a !másik főcsoport
nlilk, a dipl(i)máciai 'árUlláwaik .az eseteit ismerteti. 
Ez esetek mindenike szirute rendkívüli feladatokat 
ró mj'nda:zokra, kik azoknak felderítésében a nyomo
zat vagy ' vizsgálat folyamán lelkiismeretesen el
járnak, 

A katonai áru[ást' megáJlavító :hűtlenségÍ ese
tek felsorQllásánál a bünt<etőtörvény önyvünk által 
k0vetett sO'Trendet véve irány-adóul : ,hűtleRség bűn� 
tette. terheli ,elsősorban is azt a magyar honost, aki 
azzal a határozott .,szándékkaJ, hogy valamely km
hatalmat a magyar áHam e'llen elkövetendő cllensé� 
ges csclekmenyre bírj a, az inető küJhatalom korrná· 
nyával s'zövetkezik Sőt a cselek�y vég�ezvitelé
h�z a tö.rvény ezt a szövetikezéslt serm kivánja meg, 
eleg az 1'&, ha a tettes valamely !külhataJom kormá
nyáva.l az ;imént j e�zett célból akár közvetlenül 
akár közvetve, csupán érintkezésbe is bocsátkozik: 
Ugyanilyen ibeszáll:nítás alá esik az a magyar honos 
is,  aki, ' vaJamely küJhatalmat a magyar állam ellen 
háborúra indítanIÍ. törekszilk.' Legsúlyosabban minő
sült? esete ennlak a m0st j elzett magataJ:"tásook az, 
ha ennek következtében a kérdés'es külhata!lom és 
a magyar állam között :a hadüzenet tényleg meg·tör
tént, vagy pedig a haború ki is ütött, Ez esetben a 
cs:ele1kmooy büntetése : " éiletlogytig tal'tó fegyház. 

Ugyancsak hűtllenség bűntette miatt bünteti 
törvén�könyvünik (10  évtől 15 évig terjedhető ál
laanfogház) !azt a magyar honIOst, aki a ha.düzenet 
megtörténte, /Vagy a há.bo:rú lcitörése után az ellen
séges állam katonai szolgá!latába lép. Enyhébben 
minő&ü� aimM a cselekménye, áki a most j elzett 
időpomo't (hadüzeneJt lVagy h áború kitörése) meg
előzőeil1; .nlár a kérdéses állam katonai szolgálatában 
állott, a lmdüzenet bekövetkezése után azonban ön
ként, mi11ldennemű kériyszer nélkül, to'vábbra is meg
marad ebben az. e'l[enség"es katonai szolgálatban s • 

i�y helyzeté15en a liáiború k1ti;}rése után a magyar 
ál'l am fegyveres ereje, ' vagy az azza.! kö�ösen mű
köd Ó, ;vagy a ved.e szöve l,ezett padi �ő ellen harcolt. 

A most , érointett cséH.ekménnyel kapcsolatosan a 
kúria egy adott esetben kimondotJta, hogy az az 

\ 
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egyén, aki a háború idején !l' s,aját fo!:yamodására 
nyerte el a szel'b á1lampolgarsagot, ml.!1t �agyar 
honos' nem hivatkozh'ati!k ar.ra, hog? o ke.nys�er
helyzetben lépett az ellenség !<aton� sz?lgál��ba. 
Egy' másiJk esetben pedig a hutlehseg buntettenek 
kisérlete miatt mondotta ld bűnösnek a bíróság azt 
a vádlottat, aki a háború idején ugyancsak . szerb 
állampolgárságot kapott, aztán a sze.rb katonal �zol
gálatbalépés céljából me�del�nt ,a szerb katonal ,so
rozóbizottság előtt, ebbeli szandéka azonba!l ab�ol a 
rajta ikívü� eső okból nem mehetett telj esedesbe, 
mert a jelzett ellenséges soroz?bizotts.ág al�al�at
lannak taláilta a katonai szolgalatra. A IegtJsztabb 
példájaJ ez a Btk . .  143. §-a szeririti hűtlenség kísér
letének, h�1 a tettes mindent megtett arra nézve, 
hoO"y a velünk ellenséges viszonyban levő állam ka
to�i szolgálatába léphessen s ekként a magyar ál
lam fegyveres ereje ellen harcoljon. 

A katonai árulássail elkövetett hűtlenségnek 
legsúlyosabb s életfogytig tartó fegyházbüntetéssel 
jáiró esetei aztán azok, melyeket a Btk. 144. §-a 1-8. 
poot alatt sorol fél. Le.,o-felsőbb bírós.águnknak .ezek
kel az esetekkel szemben foglalt álláspontja a leg
jellegzetesebben domborodik ki abban az 1923-ban 
hozott ítéletében, melynek indokolása ide vonatkoz
ván, a következőket mondja :  A ihűtlenség jogi tár
gya Illemzetközi vdszonylatban a magyar államnak 
hatalmi állása, biztonsága, amelyet veszélyeztet, 
megsért, csökkent mindaz a magyar honos, aki a 
Btk. 144. §-ában felsorolt, illetve jellemzett cselek
ményeivel az ellenség:et támogatja, előnyhöz juttatja 
és ezzel a saját hazájától erőket 'Von el. Az a körül
mény, hogy eZ a támogatás nem nagyarányú, hanem 
mIinőségileg és meooyiségiJeg csekélYebb j elentő
ségű, a hűtlenség tényáIJadéka swmpontjából 
közömbös. 

De lássuk sorjában ezeket a magyar honos ál
taL elkövethető hűtlenségi cselekményeket, amelyek
nek tettese a törvény szerint mindaz, aki 

a)  valamely várat, várost, erődöt, megerősített 
h�IYet, partot, ,szorost vagy 'katonai állomást, fegy
ve.r-, szer- vagy éleimi tárt, ihajót, vagy a magyar 
haderőhöz tartozó tisztet vagy katonát az ellenség 
hatalmába j uttat, vagy ennek a. célnak elérése vé
gett az ellenséggel egyetért ; 

b) valamely hadi művelet, tábor, vár vagy erőd 
tervét az ellen-séggel közli ; 

c) az ellenségneik a magyar állam területére 
való Jutását, vagy azon való előhaladását elősegíti ; 

d) az ellenséget pénzzel, továbbá fegyveres ere
jének, hadi szerének, :vagy hadserege éleImi eszközeinek szapo�ítása, vagy azok beszerzésének könnyítése által segíti. 

. Ez a most <1) alatt mElgjelölt eset (Btk. 144. § .  4 .  p . )  az, mellyel kapcsolatban aránYlag leggyakrabban volt módjukban bíróságainknak áll4l;t foglalniok. Az ide vonatkozó joggyakorlat folyamán aztán kialakuLt az az álláspont, hO'gy az itt meghatározott bűncselekménynek tekintendő a magyar honos . részéről a magyar haderő á1,tal ennek célj aira e,lraktározott fegyverek és lőszerkés'zletek megőrzésére szolgáló helyiség hoUétének az ellenség tudo
�ására h,O'z.atala i-s. A Kúri� aztán kimondotta, hogy bar Romanra fegyveres ' ereje békés ürügye t hanuoztatva vonult be a pro)etárdiktatút:a megdQlése után a magyar lill am területére, II megszállás után nem-

csak a nemzetközi jog értelmében, de ténylege
,
s ma,

gatartá,sa szerint is ellensége volt a magyar allam-
nak. 

. \ 't 'l téb Egyik hasonló vád' alapján h�zo�� l, e e .. en 
szépen fejti' ki a most szóbanforg? tO'.rv�nykonyv 
á:ltail megkívánt " segítés" terjede.lmet, iOlkat, amely 
segítés mérve és kÖil"ülményeJ természetesen az � 
tárgyban megindított nyomozás socán már a l�l:ető 
legpontosabban felderítendők. Az ellenségnek Jut
tatO'tt segély - mondja legfőbb bíróságunk - any: 
nyi féle !leh.et, amennyifélét a különféle társadalmI 
áillású anyagi és szellemi erej ű magyar honosok az 
ellenségnek megszerezni képesek. Ám az a körüd
mény, hogy az ellenség ily dJrányú segítése lehet 
nagyarányú és végzetes j elentőségű, az egyszer� 
földmívesemberne�\ tőle te'lhető segélyét nem . teSZI 
bÜIltetlenné. Az apró hűtlenségeknek a Jt9rvény" �
hol sem biztosít büntetlenséget azért. mert nem val
tak éppen végzetesekM. Az ítélet alapjául �zolgáló 
kérdéses' esetben a vádlo,tt az ország egy részet meg
szálló ellenséget akként segítette, hogy a lefoglalt 
fegyvert rteki juttatta, a csempész�ktől elvett árut, 
leginkább élelmis,zereket. neki szoilgáltatta be és két 
katonáját száJ.lás,ra és élelmezésre másra rákénysze
rí,tette. Ezek a cs�ekményelk alyan természetűek, 
hogy azokkal a vádlO'tt az ellenség hadi szerét. éleImi 
eszközeit szándékosan, tőle telhetőleg szapOl'Ította és 
ezzel az ellenséget segí.tette. ' 

Ugyanennek az áillás'pontnak ad kifej ezést a 
Kúnának az a megáUapítása is, mely szerint eooek 
a segítő bűncselekménynek a tényálladékáhoZ' nem 
szükséges az, hogy az ellenség j avára tett s z olgál
tatás nagyobbmérvű ' I,egyen, serp. · az, hogy a" szO'l
gáltatás valamely /nagyobb had ert> részére tÖFtén
j ék, hanem elég az is, hogy az illető magyar h(}nos 
egyén az elleMég egy Ikisebb részéne'k j avára 'te.sz 
olyan szolgáltatást, mely annak élelmezés ét vagy 
felszerelését irHetően javára szolgál. ' 

Magától értetődik tehát, hogy egy dJyen al�pon 
folyamatba tett bíínügyi Illyomozat során a gyiglu
sít(}tt egyén terhére rótt :m indennemű szálgáltatás
nak a mérve, .rrIinősége, az egyénnek e részben ta
nusított magatartásának és cselekvőségének ÖSSzes 
körülményei a lehető legrészletesebben felderítendők 
s az ellenség javára szolgáló bárminő segítés adatait 
pontosan fel kell tárnL 

A kato:q.ai árulás jelLegéveI bí.rÓ hűtlen-segnek a 
büntetőtörvénykönyv 144. §-ában körülírt minősí
tett eseteJ között további (e) lbűncselelanényt az a 
magyar honos �öveti el, aki a magyar állam fegyve� 
res erejéhez tartozó személyek hűségének megin'dí
tása által az ellenségnek segítségére van. A bíróság 
eooek a bűncselekménynek a 'Yádja alapján m on
dotta ki bűnösnek azt a magyar honost, aki háború
ellenes és hazafiatlan nyilatkozattal állampolgári hű
sélf.é�et;, megíngatni ígyekezett egy olyan egyént, 
aklE.ol J ol tudt;; a.zt, �ogy a Mv�tkező napon népfelkelOl bemutatoszemlere kell J elentkeznie, amely 
�lommal' az az illető egyén valóban tagjává is  valt a magyar állam fegyveres erej ének. ' 

.A .mo�t sz�ba�orgó ,törvényszakasz ( 144. § )  szermtI hutlenseg buntetteben bűnös továbbá az a magyar honos, aki 
f), a �agYar állam haderej ének fegyver-, szer; va�y :lelml tárát, vagy pedig a magyar fegyveres ero karára, vagy a� ellenség előnyére valamely hi. 

• 

l 
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lehetett találni a gyalog.ságnál, ami ré�wen mé�. �.áig is 
megvan. Sőt akadnllJk szobatudósok, abk toV{V�bl UJ gya
IOgsági fegyvereket eS2;el:nek ki, a mfur megle,:,o feles!�ges 
gyalogsági fegyverek "kiegés�ítésére", - mInt leg'l.lJab-
ban a "gyalo'gsági" tarackokat !  . 

lIiinde2;eJr.kel lIJ segé'd!fegyvel'ekkel a gyalog.ság egy ta
podtat se jutott előbbre a géppuska ellen.. tE?�ŐL .csak' az 
következhet, hogy másképpen kell a dol·got CS'lllrum. 

A németek végl'e nyomon vannak, hogy hogyan kell 
a kérdést megoldani 

Annyi 'bizonyos, hogy a puskllJ alakján és szerkezetén 
ninc� sok váItozt.atni való. Legfeljebb az ismétlőszel'keze
,en lehet javítani. Ellenben a lőszer az a !fésze a pUSká
nak, amely távolról sincs a.nnyira kifejleszt��, ml,�t 
amennyire lehetséges. A németek voltak .az elsok, akIk 
azt a láts�ólagosan egyszerü megoldást megtalál ták, ihogy 
a lőszert kelJ ja\itani, ha a puskát már. Q1em lehet. 

ők .atz; elsők, akiki a lőszel' fel'j avításáQ'a a�t a fizikai 
tételt vették alapul, hogy a llövedék romboló hllJtását nem 
annak tömege vagy súlya,. hanem i.nJmbb az a ,gyorsaság 
idézi elő, amellye! aJ löv·edék a célba: csapódik, Két egyenlő 
átméretü (kaliberü ) ,  alakú, tömegÍÍ és súlylÚ lövedék kÖ2;ül 
az, amelyik kétszer va.gy háromswr oly gyorsan repül, 
,nint a másik, nemcsak kétszer vagy háromswr olyan ha.
tást fog kifejteni, hanem tízszeresen és százs2;orosan na
gyobbat. 

A Jövedék lehet még oly kicsi és puha, hatása egye
nesen bámulatraméltó, ha sokszoros gyorsasággal talál a 
céJba. Egés2;en puha ólomlövedékkeJ már néhány lövéssel 
kemény akadályolmt is át lehet 'Ütni, - sőt, a ma szoká
sos vékony bádogköpenyes lövedékkel több milHméter va.s
tag páncélt i·s át ilehet törni, ha fokozott gyorsasággal 
több lövedék éri IllgyanllJzt a hclyet, 

• 

A nagyban fokozott fizikai ihatásná.l taMm még fon-
tosabb, hogy a röpgyorsallág növekedésének arányában a 
lövé" pontossága i.s növekszik, - mert az eddi.g kellemetlenül i smeretes légikö!."i és egyéb Ibehatások - mint szél és a föld VOillW ereje - 'anná'] inkfubb ki ,lesznek kapcsol;va, minél nagyobb a ,gyorsaság. 

A gyors·ított ,röptü lövedékek utóbbi jelen'ség köveLkeztében alkalmassá v·álnak �'epülők leterítésér.e is, mert a J.égelhárító ágyú'k tüzének elkerülése végett a ,repÜJlők ma egészen mélyen repüJ.nek és 19y áldozatuY esnek az új lőszerrel tüzelő puskának. 
A gyor" lőszerrel tök·életesített .gya·logs.ági puska ismét a heI'yzet mag,aslatfura fog emelkedni, me1t minden cél ellen képes ,lesz ,harcoIni, ,tehát tamkok és .géppuskáJk ellen is. 
Ami az, új gyorslőszel' és a ,puska mai szerke2;ete közötti viszonyt iIJeti, - vagyis, hogy mell1lJyi.re ken maj d a puskán változtatni, arról' még IllÍJncsenek pontos .adatok; de a leg;nagYObb valószínüség szerint csökkenni fog a cső ürmérete (kalibere ) é s  e2;zel 'arányban a hossza is - rövidebbek lesznek a huza-Lközök -, erősebbek a töltényü.r falai és könnyebb lesz a puska és a töl.tény súlya. Azonkívül még a töltény mennyisége is csökkenni fog, mert a fokozott löpollitosság mell'ett nem kell o.lyan sok töltény, mi.nt lIJ félig vaktában való ,lövöldözéilnél. Ha a gyalogos katona tudja, hogy pUilkája megbízható, 'akkor nyugodtllJn fog várni és csak a.kkor lő', ha ibimos cél' van eI'ötte. Amilyen Illyu.godt lett az ismétlő ipuskáv3!1 ellátott ,g.ya.logsá,g a ilovassáJgnak azeI'őtt oly f.Melmetes .rohamáva:! 8�emben, éppo,l,y nyugodtan. fog a ,gyors lőszerrell töltött puskát szorongató gyalogoS a tankokra és repGlőgépekre lesni és ezzel a gyalogsfug ismét ura lesz a harctérnek ! 

P-Ol-V, 

A "birbics".jálék. 
Írta: dr. Sehrcib�l' Dániel rendőrkapitány. 
A szerencsejáték 'ma,tematikája," clmü cikkemben 

már 
'jsmertettem azokat a lehetőségeket, amelyeket egy�s 

�zerencsejátékok ·a játékok rende2;őjének :nyújtana� s emb
tettem, 'hogy ezen játékok legtipikusabbika a2; �gynev

,
e

zett birbics'-j'áték. A leghil'hedtebb valamennYI Játek 
között. A kockajátékokna�( az a sajátosságuk, hogy minél  
több kockával játsszák, annál nagyobb a2; eltérés a2; egyes 
számok nyerési esélye között ; ez a magyará2;ata annak. 
hogy a vásári játékosok több kockával, legalább hatta l 
vagy nyolccal szeretnek játszani .  Itt több számot is  kap
nak s ezeket nagyobb öss2;e-visszaságban foglalhatjá:{ táb
lázatba, ahol a nyerőszámokat pü'osan, a ves2;tőszámokat 
pedig feketén jelzik. Láthattuk, hogy ha a csaló csak egy 
kockát használ, csak az 1-6. szÍlimokkal játszhatik s e 
számok nyerési 'esélye kÖ2;Ött semmi eltérés nincsen, Két 
kockával már 11 .  szám (2-12) játszik s itt már az 
egyes .számok nyerési esélye között (pl.  a 2-es és a 7-es) 
hatszoros eltérés van. Három kockánál 1 6 '  szám (3-
18-ig) jMszik 27-szeres nyerési differenciával . Négy koe
kánál 21 szám (4-24) ,. öt koekánál 26 és hat koekánál 
31 szám játszik. . Ebben a legutolsó esetben pl'. a 21-es 
számnak 4332-szer nagyobb a nyerési esélye, mint a 6-os 
vagy 36-os számnak. 

Ezért játszanak a vásári játékosok leginkább hat 
kockával vagy: hat bábbal s ezt a ját€<ot birbics-játéknak nevezik. Szokásos még - különösen N émetOl'szágban _ a nyolc Ibábbal való játék lis, itt aztán még nagyobb a j á ték osok megtévesztése. A ·bü'bics-játéJmál a játék rendezője egy ·30x30 vagy 40x40 cm. nagyságú vászonlapot terít ki egy kis ,asztalkára és hat kockát vagy hat bábot vesz elő. A vászonlapon egy úgynevezett játékbeosztás van, vagyi.s fel vannak tüntetve. azok a s2;ámo:{, :<,tmelyek a hat kocka vagy a hat :báb dobásakor előfordu,lhatnak, va.gyis a 6 és a , 66 közötti számok, Ugyanis, ha a kockák mindegyike a2; egyes pontot mutatja, akkor azokat egymás.saI öss2;eadva, a hatos .számot ka.pjuk, ha pedig mindenik old�lap Ihatos szá, mot mutat, akkor 36-on kapunk. De eshetnek a kockák pl. úgy is, hogy az egyik hármas számot mutat, a 'másik ötöst, a harmadik egyest, a negyedik hatost, .az ötödi1( kettest és a hatodik, ismét hármast, Ebben a2; esetbel;I tehát ill hat kocka felül lévő oldaHapjain látható pontok öss2;ege összesen 18-at tes2; ki .  A 18-as szám awnban 3431-féleképen fordulhat elő .s így aki ez-2;el a :Számmal játszik, ennyiszer nagyobb :nyerési esélyIyel bír, mint az, aki a 6-os vagy 36-os számmal játs2;ik. Tehát a b.irbics-játékosnak, i lletőleg ezen játék rendezőjének �em 15 kell egyébként csalni, csak matemaW(ailag. A sz

.:>
m?eoszt�st ugyanis úgy csinálja meg, hogy a nyerosza��kkent .olyan .gz�mOL(at jelöl ki ,  amelyeknek alig van nye-resl esélyuk, vesztoszámokként viszont olyanokat amelyek a legtöbbször fordulhatnak elő. 

' 
. Hogy hat ikockával (vagy :bábbal) a2; egyes számok mIlyen nyerési valós2;!nüséggel bírnak azt a következő táblázat tünteti fel : ' 

6-os l-szer 22-es 7-es 6-szol' 23-as 8-as 21,sze1' 24-es 9-es 56-szol' 25-ös ID-es 126-szor 26-os ll'-es 252-szel' 27-es l2-es 456-szol' 28-as l3-as 756-.szol' 29-es l4-es 1161-szer 30-as 15-ös 1666-szor 31-es 16-os 2247-szel' 32-es 17-es 2856-szol' 33-as 18-as 3431-8Ze1' 34-es 19-es 3906-szol' 35-ös 20-as 4221-szer 36-os 21-es 4332-szel' 

4221-szel' 
3906-szor 
3431-szel' 
2856-szol' 
2247-szel' 
1666-s2;or 
1161-szer 

756-szol' 
456-szol' 
252-szel' 
126-szor 
56-szol' 
21-s�el' 

6-szol' 
l-szel' 

ÖSszesen : 46656-szol' (Dr. Beke Manó eg'Yetemi tanár számítása.) 
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E�t a �átékosok . , t:rmé�zete�en nem tudják és ha �?r�\�?��lh gen�e?b J atekoso,c sejtenének is valamit' ilyen l! on 

,?
zo nyeresI valószínűségrő.l, több eZlerszeres eltéresr.e ok sem gond,olnak. Hogy a j átékosoknak ne j usson eszukbe�. hogy .a sza��� 'különböző nyerési eséUyel bírnak, azokat, o s,sze-vlssza IrJak .Je a csalók :il táblázatba. ahog aZ! a tablazatban dátható : y 

• 

, , . '-, '" 

15 26 31 iQ 56 11 i� 12 2� 29 
c) A.·Jlmos·�· � � � 
� C...N 

c) 

�© . 1:8 � <bW 
«lé5) � � I:'V Ál· IfIEIIOC1l1E • 'WIE§7lll1f· � � 

� 

l� 6 �� g �� l g� g �� �� 
• 

� birbic�játék asztalbeosztása. A számok összevisszasága foly
tán a rr'aJkUBok nem jö.Imek rá 'a "n.yerő" számok !kis nyerési 
va:l,ószínűség,ére. (A feketén >árnyékolt számok a pkos (nyerő ) 
szá!p.okat, a csak körvonalaikkal jel'rettek [lledig a fekete 

\(vesz.tő ) ,számokat mutatják) .  

Ha ebb ali a táblázatból a számokat egymásutáni sor
rendben J.eírju� s újra külön j,elezzük a nyerő számokat, 
&{kor azt látjuk, hogy' a '6--13 éS 29-36 [közötti számok 
az Ú,' 'n .  nyerősZiámok é s  a többiek - a ,20-as ikivételéve.l -
az úgynevezett vesztőszámok. Igy 16 nyerő- és 1 4  vesztő
szám van. A 20-as szám esetén sem nem nyer, sem nem 
veszít a játékos, haneIITI újból megy a j áték, de a tét jeit 
vissza is  veheti. 

A j átékosokat a csalók leginkább aZlzal "főzik" meg, 
hogy 1 6  nyerőszámot helyeznek !kilátásba 14 vesztőszám 
ellenében s ezzel azt a l átszatot keltik, mintha a játékos
nak na:gyobb lenne a nyerési esélye, mínt a j áték rendező
j ének. Ezzel ,szemben - amint azt a fenti táblázat alap-

• 

20 

. , . "  ' f�e 
-

,aszta�beosztása. A ki1bső számo�l'a 
A bLrbJcsJatélk egy ma�'

k bbalkat I( rendszerint az elob
kisebb összeget, a :bel,so �e nagyo , 

" bankáré. A bankár 
biek ,ötszörösét) kelL tennI, '�" 

20;as :a.kam
ad�tt nYel'eménytá,rgy 

mindig nyer, �'ne
b
r
b
t a . n

t
ye�o�::::;

s számokra feltett tétek ösz
értéke ,sokkal IkJ,se ' I 'mm ,a ' , szege, 

j án kiszámítJhatjuk, - a 16 nyerőszám összesen csák 3348 
míg a 14 vesztőszám 39087 előfordulási valószínűséggel 
bír. Ehhez vehetjük még a 20-as ,szám nyerési esélyét 
( 4221 ) ,  vég,eredményében tehát 43308 eséllyel játszik a 
csaló ,a j átékosok '3348 ,esélyével szemben. Igy az összes 
játékosok együttesen - ha mindegyikük megteszi 1-1 
egységgel a "nyerő/'-számokat - 7.2 százalék nyeré"i 
eséllyel bírnak. Egy 'j átékos pl., aki szerencsés 5zámna'c 
tartja a '7-est <; köyetkezetesen ana játszik, minden j aG5"Z
mánál 6/46'656. nyerési eséllyel bír. A matematikai kilá
tá-sa : 0 .000'13. Még, a 24 �{ülső szám ( 6-17 és 2[; - 313) 
sem éri el  a 7 belső szám ( 18-24) nyerési esé1y6t, de ez 
esetben :még valahogy i gazságosnak lehetne a játékot 
mondani, mert az összes j átékosok 19.2.008 nyerési esélyé
vel szemben a csaló 2,7'.448 eséllyel j átszana, de 6bbE!11 az 
esetben is a nyeremény-nek egyenlő értékűnek kellene len
nie a ,betéttel.  

A játék rendezője felhívja a j átékosokat, hogy tegye
nek az €gyes számokra. Természetesen csak a "nyerő"
számokra lehet tenni. ]!;zután a csaló a bábokat fe�állítja 
s egy pálcával: vagy a kezével eldönti .  Ha a piros számok 
közül nyert valamelyi,�{, arra a számra kiadja az értéktár
gyat vagy kifizeti a nyereséget, a többi ;piros szám tét
jeit pedig behúzza. Ha fekete szám jön ki,  akkor az ös z
szes piros számra tett téteket 'behúzza. A csaló megszá
molja a feldöntött b áboknak belül levő oldallapjain levő 
számokat, azokat összeadja s ez a szám adja meg mindig 
az eredményt. Ha mind a 6 báb [első oldallapja l-est mu
tat, akkor '6 az eredmény s akkor a 6-os szám nyert. Ha 
pedig mind a 6 báb felső oldallapja 6-ost mutat, akkor 
36 jött kj s a 36-os szám nyel'. Ha 'a hábok oldallapjai ve
gyesen l-6 ':,özötti számokat adnak, akkor 7-35 közötti 
számok fognak kijönni s �yernek, ha pirosak, ha pedig 
feketék, ,akkor veszítenek. 

, 
Egyes vásári csalók a ,birbics-játékhoz azzal csalják 

magukhoz a j átékosokat, hogy az Ejgyes számokra nagyobb 
értékű nyereménytárgyat helyeznek ,:dlátásba. A számo
kat egy köralakú j átékbeosztásban tüntetik fel s a belső 
mezőkbe írják a nyereménytárgy értékét. Az 1 valószínű
séggel biró 6-os és 36-osnál van nagyobb értékű nyere
ménytárgy (60 és 100 P érték ű ) ,  m í g  a többieknél 1-5 
P-ig J.efelé. Minél nagyob):> a' nyerési valószínűség, annál 
kisebb a nyereménytárgy értéke. 'Ez a beosztás csak arra 
jó, hogy a naiv j átékosokat a csalók magu�,hoz csábítsák, 
mert ezek a különböző értékű nyeremény tárgyak egyálta
ban nem egyenlíti'k ki a számok nagyon nagy különbség
gel híró nyerési valószínűségeit. Itt is az első és az utolsó 
8 szft:m az Ú. n .  "nyerő " -szám. 

N agyoD előnyösnek látszó birbicsj áték-beosztás az, 
ahol 6-·18-ig és 25-36-i,g, vannak a nyerőszámok. Ez a 
25 szám összesen 24.417 nyerési eséllyel bír. A nyere
mé'nyltán'gyak ,itt is nagyobb értékűek a kisebb mye-

, rési esély ű számo:mál. A belső, ,nagy nyerési eséllyel bíró 
számokra is aehet tenni, de csak olyan összeget, mint az 
ahhoz a körszelethez tartozó 5 számra együttvéve. Vagyis, 
ha a külső számokra 20-' 20 fillért lehet tenni, akkor a 
belsőre cSak 1 pengőt. Ha a 19.oes szám jön !ki. az a 
bankáré. 

Már most itt mi a helyzet? A j átékosok :megrakják a 
külsŐ számokat, mert látják, hogy a lbetét kicsi s minden 
számra nyerhetnek. Nem tudjá:c, hogy ,az egyes számok
nak különböző n erési esélyük van, igyekeznek arra a 
számra tenni, amelyiken nagyobb értékű nyereménytárgy 
van megjelölve, A legtöbbször megrakják ,az egész kört. 
A csalÓ a bábokat el'döDti s kijön egy szám. Erre kifizeti 
a nyeremény t & az összes többi téteket behúzza. Itt dol
goznak a falazók is, akik a 1 4-·18 s 25-28 számo�{at te-

A ILipót-1'endet I. Fel'ene császár és ki1'á,ly alapította 
nty.iának, Il. Lipót császá r és , király�tak fis�teletére. A 
rend nagymestere a, mmdenkon oszt l'ak csa sza/' volt. 
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szik meg s így a. játékosakat ezzel is arra kényszerítik, 

hogy a 6-13 s 29-36 közötti számokat tegyék meg. 

lVI ivel mindig csak egy szám jöhet ki ,  a csalónak az az 

óriási előnye, hogy ő ezzel az egy szánllnal az összes többi 

szám ellen játszik s számára az összes többi tétek tiszta 

hasznot jelentenE��(' 

. . 

g 13 �1 21 25 29 33 
5 10 �4 �� 22 216 30 34 
7 11 �5 �g 2� � 31 35 
a 12 �6 8 24 2� 52 36 

A nyerő· és vesztöszámok feltüntetése egymásutáni sorrendben 
a birbicsjátéknál. A nyerési esély látgzól'ag kedvező. 

Hasonló beosztás az is, amikor a 20-as szám a ban
káré és a 21-25 számok a belső, nagyértékű tárgyakra 
vonatkozó számok. Itt a külső számok 6-19 és 26-36 kö
zött vannak. A csaló azonban sokszor a számoknak ezen 
szerencSés elhelyezésével sem elégszik meg, hanem a leg
vakmerőbben s a legközönségesebb módon egyébként is 
becsapja a játékoso�{at. Ezt pedig a következőképen 
csinálja:  

A csaló hagyja hogy a felállított bábukat az egyik 
játékos döntse el: Gyak01110tt szeme az eldobás útáni pil
lanatban azonnal észreveszi, hogy a feldöntött bábuk 
oldalIapján levő számok összeadva mennyit tesznek ki. Ez 
annál 'könnyebb, mert neki csak azt kell tudnia, hogy 
14-28 közti szám jött-e ki. Ha a 14-28 közti számok 
egyike jött ki, akkor nem csinál semmit, mert ezzel már 
biztos, hogy a játé',osok veszítettek, ha azonban a &-L13 
vagy a 29-36 közti számok közül jött ki  valamelyik, ak
kor cselekednie kell, különben elveszti valamelyik nyere
m'énytárgyát, amelyik a nye.rt számra vonatkozik. Ha 5 
vagy 6 darab 6-osat lát, vagy 5 drb 5-öset s a többi 4 és 
6. vagy 3 drb 6-osat lát s a többi 4 és 5, a�{kor biztos, hogy 
29-nél több jött ki .  Ha tehát a !32-es szám jött volna ki,  
akkor a. csaló a bábok helyzetét megváltoztatja s számára 
kedvező szám fog kijönni. Ugyanis a csaló által bevezetett 
játékszabály szerint a bábok eldöntése után a bábokat a 
csaló a kalapjával letakarja, mielőtt a játékosok összeszá
molhatták volna. hogy mennyi jött k i  )( elTe csak a gya
korlott szemű csaló kepes ) s csa,k ezután tesznek az egyes 
számokra, amelyekre különböző értéktárgyak vannak kilá
tásba helyezve. Ha. a 32-esre is tette\ akkor a csaló a ka
lap alól egyenként veszI elő a bábok?t s kezdi azokat a 
játékosok előtt �zámolni. Mivel a 32-es szám a legnagyobb 
valószínűség szerint a 4-es, 5-ös és 6-os számo�{ variáció
jából állhat csak elő, már a kalap alatt úgy fordítja meg 
az egyes bábokat, 'hogy a kisebb számokkal jöjjenek elő a 
kalap alól. Pl. kihúz egy 6-ost, azután egy 5-öst, azután 
megint egy 6-ost, azután egy 4-est s így sejti, - vagy 
talán meg is jegyezte magának, - hogy a következő 2 bi!b egy 5-ös és egy 6-os lehet. ezért m ind a két következő 
bába! elfordítja s így 5-ös helyett kihúz egy _ mondjul< 
- 3-ast, az utolsó 6-os helyett egy 2-est : összesen tehát 
26 jött ki s a játékoso:{ veszítenek. 

Éppen ilyen könnyű a számok összegét megváltoztatni h� a Gsal� látja, hogy a 6-13 közötti számok közül jött 
kl egy szam. Ezt azonnal - egy pillantásra _ látja ab
ból. hogy az egyes bábok 1-2-3-as számje.gyekkel van
nak ellátva. Ha 5 vagy 6 drb l-est lát, vagy 6 drb 2-est. 
vagy fele 3-ast s a másik 3 kocka 1-2-3-as számokkal 
jött ki, akkor az csak 1 3-on alul lehet. Ekkor is azt csi
nálja. mint az előbb. csak � kis számok lehúzása után az 
utolsó 2-3 bábo! elfordítja, úgy hogy azok 4--5-6 szá. 

mokkal jöjjenek Jd s így összesen többet tegyenek ki .  

mint 13-at. 
Ezeket a csalásokat azonban csak akkor csinálják. ha 

a játékosa:, tettek olyan számra, amelynek az összegét a 

csaló már előre meglátta. Ha ez a szám olyan. amit vala

melyik falazó foglalt le magának. akkor a csaló nem csinál 

semmit. hadd nyerjen a falazó, h isz . ezzel csak újabb áldo

zatok próbál,koznak meg a nyeréssel. 

Ezt az erőszakos trükköt azonban rendszerint csak a 

vásár végén csinálják, amikor már semmit sem akarnak 

a csalók ko<úáztatni. 

Képek a tengerész életb öl .. 
írta, : Bra\U1wehri Braun-Wimmer Viktor 

folyamíh'főkapitány. ( 2 . )  

Igy eshetet.t meg, hogy egyik-másik fiatalabb kadét egy 

évben 1 3  h6n�pra terjedő ihajófogságot is összeku.porga

tott szóval a földnek na"pkörül i  forgását ke],Jett volna mér

sék�lni,e, vagy valami más kozmikus csodának kellett volna 

történnie, hogy egysze\' a partra i s  kimeih,essen. M i n dez 

amal magyarázható, hogy a tudomá�nyal bőségesen eIJá
tott kadét amikor kéthónapos szabadságának eltöltése 

utá� rózsás
"

álmaiból felébredt és először került, mint rang
sorba sorolt a.lany a !hajó fedélzetére, a nélkü,lözhetetlen 
gyakorlat teljes híján és többrendbeli elő.ljáróinak ügyelő 
Argus-szemef előtt igen kellemeten helyz'etben érezte ma
gilt. Amint ebben az esetben természetes is. osak nézett 
és ,nem látott semmit. vagy csak 'azt látta, amit nem nedd 
keUett voj�a látnia ; szóva'l élő >bizonysága volt az apáról 
fiúra szá>Ilott hagyománynak, hogy : a kadétok csak néz
nek ! 

Most tessék megmondani, mit is  é'l'ez21en hát ilyen át
öröklött teherrel vállIain a'L a fiatalember, a"ki t  példáUlI a 
jelzőszol,gálat ellát.ására azért áiHítottak a felső hajóhfc1ra, 
h ogy mást se tegyen (mert semmi más dol'ga. a vi lágon 
illem volt) csalk ,nézzen. Az adott körü1mények Iközzött arra 
vol t ít.élve, '}wgy saját magával kerüljön ellentétbe és en
nek 'folytán fatalista I.egyen. N em tehetett mrust, el volt 
készülve a ].egros,szabbra. 

Hóna alatt a vadonatúj, szép sárga bőrbe fo�lalt 
távcsővel (öröm volt >belenézn.i ) le- és feljárt a lhíd egyik 
végléről a má-si1ua, éberen ügyelve a,rra, hogy a sors vá�
ható fondorla,tait kikerülje. De hasztalan. Ha a joblbolda
Ion áUt meg, akkor a ba"lolda)on történt valami, ami ifi.gyel
mét elkerülte ; ha pedig a híd hal,végé'l'ől l!1ézett kezdetle.ge� 
szakértelemmel a mozga,lmas kikötői életre. akkor az el
lenkező oldalon mu,lasztotta el gyorsan jelenten,i azt !wi el
titkalásra alkal.ma.tlan körüfményt, 'hogy a 'PM'ancsnook a 
hajó tu.lsó oldalán Csónakon megéIrkezett. Ez persze a kö
\'etkezmény;ek va'lós'ágos ,lavináját hozta mozgásba. 

• Ebben leli ma'gyarázatát az a tünet 'is, hogy li fiatal 
k�det sakat " gondolázott". A'[) első ihaHásra ügy ha,ngzik. 
nl'llltha ez valami Velencében divatos á.brándozást jelen
tene. KoráJl1tsem. E z  valami egészen .mást jelentett. A szol
gálatban va,ló félrecsoÚszást rendszerint a kilbalrLgatás kö
vette. Ennek külső 'ismertetőjele az úgynevezett nllJgy szol
gálati öltözet volt. Ez pedig ál�ott : a várlklíszes fekete fl�'bta�l,t��etb

.
ől �s tengel'észkal�pból, amely fekete

' 
nernezboI . kes'lJ

.
ult es ] ene.�zetes k ét c�ücskével egy felfordított antIk

. :.s�nak formá]at ;nutaUa, melyet egy kis fantáziával - k�lono&en színe mIatt - gondol'áonak is  lehetett neveZn I.  
Ennek a gyakori d�sznek ,nemcsak ,pedagógiai al'apin volt, hanem azt a, (J�l t

. 
is szoLgálta, hogy a felsőblbség iJy�n 'Ill�:lommal meggyozorlhessélk felőle, hogy a.z illetőnek az eloIrt ruházata m egvan-e. Ez a bir.!iahnat1ansá'g részben 

I 
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Az Emden német cirkáló világkörüli útra indulása elő n;,. 

J 
indokolt i� volt, mert a régi jó vitorlás időkben az egé<l'z 
'kadétáHománYlliak közö�en csak egy-két r�rez�tábili'1l 
,ru'had:arabja voIt, meLyeket az összes'sé g  felvá�tWl vett 
i génybe, tekintet nélkül arr�, hogy' kiTe szabták. A runa

, lfogya,tékosságlnak egy mlÍi&ik oka ilS voLt, de ene majd' 
később viss�aitérek. 

A parancsnokló ten gernagy hajójánaJ� ltölWónaLa volt 
,a,z a 'bálványk€:p, amelyen az egész h ajóraj tekintete csün
glÖti ; száz é<l <száz .szempár figyelte fedéLietét áUandóan 
és lest e  az árbocokat, amelyeken rwpsz6dikusan szí�Eqs' 
dobogósotok kúsztak a magaSiba a, köMsségIIJek szálBt pa
rancc.&al, melyet nemcsak rög,tön, megláJtni, de me.n:ten 
megérteni is  'kellett. ' Mi'n den l:obogIÓ egy-egy betii't vagy 
számot heb'e'ttesített <l ezek kombinációi :adták a, jelzé, 
seket. Két vaskos katet tar,talmazta retn,�erbe fogJa;lva 
az összes jelzések értelmét. Kellő gyrukorlatoit íeJtételezve 
gyOll"sa.n feLta'lálható vOllt itt 'mjnrd'ai, ami� a Ten'gő l obogó
Borok meséltek, a kezpő azonb1\Jn 'mégi's ne'h� piltanatok'1\Jt 
élit át, m'íg a jelzőkönyve!k titQkzatos, �zámsol'aipól ki,válo
gatta a !kombinációkat, ameAye.kré éppen ' �szüksé!f volt. 

E,lőfo'r,d\lIMw: féleInnetes jelzések is, így :  "Ki 'az 01'
ti<lm 1" Ez az i'Il,dilSzkrét kérdés mindig vészjóslóan ko
molynak bÍ'ZOIlly;ult, "A ,pal'aIJOsnokot hívom l"  Ez mindi,g 
egy kil8 felind'lllá.st jelentett a hajón. é,s utána legtőbbny'!re 
;va1ami nelvezetes ujság.ot vagy változást a szol,g�lat 
menetéoon. 

A fedélzeten e!<,y ",agy tölbb 'kadét állott őrs�dlgáJlat
bán az örtisit felUgyelete alatt. SzoJ,gálatának ll� vo1t az 
értelme, hogy összeköttetést létesitseru a l�génY"!�g éS a 

tillZ'tek között. E� pe!l"Bze ll, Ikezd&tek nem mmaig 
,
�iIl<t1l"Ült, 

ib�r a régi'Thevelés'� öreg al;tisz;t�� mindent megtett� (hOgy ezt a fogyatékosságot jósllÍvvel áJt�ídal�ák. Hány' 
i·lyen ,derék, dere&lz�nú ör,eS're emlé'lqlzE;Ill yiiSsza, akiket 
pl! fiatalok a sZÍyü,nkbe zártunik, mÍ'nt az önzetlen , szol
!&"��atkéSzség tirpi�t1�atII szerény, és rezignált alakjaÍIt. E�eI'k a narpbarnított. élf .ten,ger.sótól kics�zett arcú ten
'gerÍí medvék voltak a oBzo,lgálat karyatllidái, aki'k úgy 
iV\ioBelték t�hüiket vál,lailkon, mint Atlas' a. föMlgömböt. I 

K\ilönIeges embertírpust iképvÍlSelt' a mairóz Is hajóin-
kon, alki a rossz idő vÍlSzontagllá,g"ai" a hel.YISzűk�vel :iáró 
mo�ási korlátol,tság és az örömök eléggé kimért ,adago
Jáisá; t;neHett( ,t,"i1!k.a kivéteNel, telje.sen a helyzet megköve
,f(e1t moagaslilltáon maradt, azonkívül - l egalább a. ltömeg
,ben - �ÍIll'dilg 'a fizjJkai erő tekj,ntélyes képvi.gelője volt. 
�emzetkö?;i; evezősversenyej(€ill példáJul: ,legtöbbnyire első
nek hoz;tá'k be elég nehéz esónakjainkat a célho,z. 

A fiitőimk -" tö'blbnyilI"e a 8'ZEjgéhy dalmát partvildék 
tag,baszakiadt fiar - d'llZ'Z1\Jdó mellka.ssal �s vaskemén,v 
izmoIkkal, mint a ciklopszoik, úgy álltak órákon keresztül 
a perzselő kazán.tüzek előtt ; akárI1ányszor megszégyení
tették a;1JOk;a� az ail"ab bemns2;üJ.ötteket is, ,akiket a Vörös
tenger pokoli hőségéb.� helyettülk szolg;�Jatba áIJítottunk. 

Az őrszoJgAlat rem:1Js'Zeril1t négyórás felváltássaJ. töl� 
Ujnt, bár elvben k>�IQnJj>ség volt a ,ld'�ötöben yeszt'eglő és 
kint a ' ten,geren menetelő ihajók;on előírt szol'gálat' között. 
Azt lehet morndani, hogy Ili szigorú s& természetes en min
,den kén)'elmet kizáJ-ó !négyórás �1Jols:álat �a'PPlljl is eléggé 
mozgálSban ,tarto.tta az örszemélyzetet. éjj el, rossz időben 

,azonban Ikülönösen terhes.sé vá:lhatott, bár a legnagyobb 
teher többnyir� az unalom volt. Ha az ember egyéb tenni-
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va·ló híján má.r me·gú,nta számlá\ni' a csillagokat, vagy a 
lelke mélyáől, már mi'nden érd'ekeset kiemeIt éS! oda visszi!l
Jlelyezett megint. ha már azt is mind végiggondolta, hogy 
mi,t csinálna egy váratla.n főnyeremény vagy - mondjulk 
� egy félévi !Szabadság birtokában, akkor nem m�radt 
más hátra, mi,nt a haj&harang ütését ,Iesni\ mely türelmet 
i'ntve Ikongatta a félőrák,at egy, aJZ egészórá'kat dupl.a 
lütéssel jelezve e;gészen nyok ütésig, hogy a következő 
/Őrségen újra előlről ike7id�e. Az éjféltől reggel négyi'g 
tartó időt 'majdnem az egész vi'lágo.n eből�sétgnek hívjá:k ; 
nyi lvánvalóan azért, mert a ,szá'r.azfÖldöru többnyire csak 
a kutya őrködik ,ilyen i dőben. A hajna·li négy órakor kezdődő őrséget nálun:k Dianának :neveztétk. Nem vagyok (Ugy.an teljesen járatos a mythológiában, így nem is tudom, ,hogy ez az i,s'tenasszozny főképpen a kora reggel i órá!kJban járt-e agarászni, de .szeri.ntem Aurórá:nak több jussa lett vol,na ahhoz, hdgy a newezett ől'séggel kapcsolatosan megenl-lékezZienek róla. 

NaJgyon gyakran elilior.dult, hogy 24 órában a k.adét kétszer is őrségre kel'ült és. pedig úgy, ho-gy .I eváltás'a. mtán négy órá.t készenlévben, ruhogy hívták : ".k(n-vé"szolgálatba!n voH, ar.l-a .a célr.a, hogy mi,nt paraIlJcsnok, a part'ra induló osónakokat v.ezesse. Legtöbb esooben a szolgálatnak eme folytatá:sa volt a terhesebb. Gyakori ik�p volt a kora reg!gE\l. élelmiszert hozó csónak, 'mel.y ·arunyira tele vol,t rakva, ko.sarakkal, zsákoklkal és zölds&gge]., 'hogy a Ikorvékadét már csak egy féldisznó véres tetemén kapott helyet. Elég kellemetlen . foglalkozás volt a kimEmőről erősen elázott állapotban visszatérő matrózclikkal teletöltött csónako'kat is szakadó esőben és rend!:)sem magyonis bm-ízű nótáJk közben hazahozni. Hogy mennyi idő j'utott i.lyen ,beoS'ztáJs mellett az ·a lvásl·a, azt kö.nnyen ;ki lehet számítani és ho-gy egy még fejlődésben lévo 15ye.rek emellett sokszor volt ál'mos, a!Zon sem szabad cso'dálkoz.ni,. 
Ez volt fiz éjet váratla.nul nehéz i's!kolája, .amely e.mberré ·edzette az id'jakat. Nagyon !kevesen voltak elől,járói'nlk között, akik e tekintetben kÖJlinyítéseket nyujtottak voq'na, még ha módj.ukhan lett volna is, mivel a te,'IIgerészetben gyÖ'kere.t vert az III meggyőződés, hogy jó tengerészt csak 'a .Ieg.nehezebb !körülményekhez szoktatott fiatalság.ból lehet nevelni. Én .azt h iszem, hogy ebben sok .igazsáIg 'Van ; az utoLsó években már e teki.ntetbel1 is .sok minden 'megváltozott ; nyu'gQdt lélekkel. merem áMítani 'hogy nem az összessé'g előnyére. ' 

IV. 

'hasonlók részére többnyire mindenki:nek volt egy-eg,y 
.1iókja. Emlékszem, hogy a régi, csak a partvédelemre 
lépült, Wi.en-típusÚ ,kis /párucéloso-kon sokszor hiU-szonh�tan 
i·s voltunk az étkezdénkben. Egyszerre ,perS2e legfeljebb 
{!sa'k 8-l0-en 'Ülhettü.nk az ebédlőasztalhoz, .. az étkezés 
tehát csak háromszor,� 'csf(rével, é& ki'szolgál'ással' történ .. 
hetett meg. Ez már magába�n elég változatossáJgot nyuj
lot e miiVel. a három ebéd valamelyikéhez va'ló bejutást a 
.szol�ál'ati beosztásak sorrendje is 'befolyásol,ta. Az. előbb' 
,említett, nlÍndig kevésszá'mú fali.szekrényekben a különös 
:kiváltságoka t ·élvew ra.ngildősebb kadéto,k - monclihatnáJm 
az olilgarcháJk - l1Uhája és egyéb holmilJa volt elhelyezve ; 
magától értetödiik, hogy gazdája mindi'g ·akkor akarta ki
nyitni" m ikor, éppen ült előtte yala1dl. Gyako'ri: volt az is, 
és ez sorsdöntő szerencsétlep.ség volt, hogy a kadétok 
étkezője olyan, mélY'ebben felkvő fedélzeten volt el
helYezve, a.hol szilgorúan ti.ltva volt ,a' dohányzás. Ez attól 
a 'kényelem től i,s meg'foS2tdtta I,akóit, hogy evés után 
mindennapi ,ki,sebb,nagy�bb 'baj-aikat bodor füstfel,hőbe 
bUl'kolhassák. Ha pE\dig nem vették ,túl!komo.l'ya!n a ti,l a.l mat, úgy a ·hadbíró rémk�pe je lent me'g a füsiben. 

A mélyebb régi,ókban cS·aJki.s ·a ki.s kere'k obdaln,yí:Jásoko-n ,kaptuk a. vHágosságot ,és levegőt ; rossz ildőhen j'égmentesen zá�'Va kellett ta:l<tani, az a'bla kolkat, esetleg na.pokon keresztül, ami már rövid i dő mulva na,gyban fokozta a levegő sűrűségét. Ezt a különleges légköri állapoto t ,"kockának hívtuk, a'bból a fel,tevéSiből ki i.ndulva, hogy ez 
'a 'k'éssel vá'gható, sűrű és nehéz I�vegő a h elyiség sz;qgl etes .formáját a!kkor ÍJs megtartaná; 'h a  a fa.l.akat e ltávolítanák kö,rülötte. A korvékad'étok ke.dvenc pi;henőhelye az el.őbb emllÍtett /párnázott ülések voltak, m elyeken a kényszerült csóIllakkirámdulások !közöttiJ ,i'dőt szerettélk k i-'11 y.ujtÓZY'Il!. rélálomban e\töllteni. Elkel1ü].hetetl.en vol.t a'zonban, Iho.gy val'a�i, ha  nem i,s' mi'nd'en öt, de legal,ábib minden tíz percben. az ülés ·alatti fiók�k mélyén keresg,éljen val'amit. Az el lentétes il5'ények a l egjobb akrumt mell.ett sem voltak összeegyeztethető:k, m i ért d,s a ké:nye" lern .nagyon sok kívánnival.ó,'t hagyott hátra. 

A ki-szolgálásfIa aJZ étkezdékbe vezényelt matrózo.k atz ezermes'terek mind·em. ravaszságával átitatva tu'dtak csak a kívánságo:k ezerfél'esége meHett mindent elintézni .. Akadt ezek között .néhámy olyan mesébe üLő legény is:, _ va·lóságos szárazdaj.k!a, - aki csupa előrelátás.ból a hónap elsején, a kadét fi'letését .maJg'áJhoz vette és előzetes, d e  később po.nto.san beta,rtoltt megegye1lés a lapján a hóna,p follYlamán csak anny.it adott kü a'pránként belőle, hog,y alZ utolsó Mtre �s jlU.sson valamb. RendIben tartottá:k ezek a legények a ,felhél'lleműt, figyelmeztettek, hQgy ill'l enék �ár .ha
.
za írfni, ,de még az e t�köLcsös' éllelt kes!keny mes'gyéJen IS Igyekeztek meg'tartan,i több-keveseb'b er.ed1ménnyel a· gyengébb je1lemeket. F.ana.ti,klusan bec&ületesek voltak akiIknek kezén soha .egy !fillér el nem ves·zett. FélE!k, hog; ez a� emberüpus ki .halóba.n va'n, ha ugyan nem temettük máns el az  ,utolsóIt. 

Az eddigiekkel egyelőre c&a'k .azt &i.került hebizonyítanom, hogy a. ka.détnak ,té.nyl,eg kevés ,alkalma vol.t az alvásra, de a bilZonyítás más tekÍlntetben még nincsen b.efejezve. A hajók '8Zolgálathan tartása sok pénzbe. 'kerult, a t�ngerészet kÖltsegvetése pedig minden, i.döben !,zűkre volt szabv'a. Éppen ezért az irányellV mindig aZ volt, hogy a felszerelt hajóegysége'kre 'lehetőleg s()k Ikadétot kell tenni, 'IrlÍivel célszerű ki,képzé&ük csak a beh'ajózás alatt leihetséges. Ehből visz.ont az 'következett, hogy egy-e'gy 'b,ajón "tömegesen" és kevéSl l évén általában .a 'hely, elég.gé öEiSzez.súfolva éltek a kadétok. Na,ppali tartózkodásra kJülön helyiség ál.lt ,rendel,kezésükr.e, mert elöíTás Szerint a ti'&zti'ka.rtól elkiülönítve vol,tak elhelyezve. Ennek a helyj.ségnek a méretei sohasem v()ltak .�rányban lakói.nak szá� miÍJyal. Berendezése többn}Oi.re 'a ,padJ,6zathoz erősített aslZ'talból állott, amely Ikörül harom o:!d:aJ>ról . maga.s és keskeny' faliszekrények, valamint ,kál;pütozott ' ül.ések helyez'kedtek el ; az ülések alatt a ci'pők, szennyes fehérnemű és 

A kadét fÜg]gő§�gy,ban a,1ud't ugy.an,
· 

egy v.i'to,rla.v�szo�.na� elkü!.?
nítve, a l eg'énYSégtol, 'de teljesen a legénySé'g reS2ere elou·t modon. Hamar Ibeletöt'ödJött az embe!' h?gy "lógva" taJ>tse eT alvásklözb'en a z  idejét de a fris� ��s,leve,gŐvel járó f�nadtság i!s megkönnyíiteÚe, hogy ne' ,amassz.u·nk a, fekvohelyre vonatkozo' lag '- .. I .. .. " ,  . . ' ;  'K l! {Jnol:l Ilgen'ye-ket; A lbaJ

, 
csak az v?I �: �?!l'y a :haj.órend I§rte.lmében _ 'te�mtet .nelkul az el,07io eJJ eh szorgalallra _ le k!' "bb 7 o.ra�or reg.gel 'a függőágyakat Össze %ell ett ra�n�sO

Ez a.z mtezked'és gYö'keres·en véget vetett m l'nden "I k ' " d It ' . . , . J O  ' lel' e-mel .  alvasnak, mélg akkor jog ha a z  I',gazak � II...- '  t' I '  k , . .  fl ' ' . � ma a vo csa, eJJe" 4 ora u·tá·n itorn.ászo,tt fél' a fü,gglőágYáha. Ezek a 
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Matrózok pihenöje a fedélzeten. 
füg'gőágya,k egyéb:ként Mm thálóból, ha'ném jó szolí d 
.virtorlavászonból vo,Jtak i>' a szeHőseb'b hajórészekben eLég 
h ide,g, ált.wLába:n pe.di g  nagyon .labilis .nY'ulgvóhelyet nyuj
.to't'tak. Könlllyűszer:reil. ki l ehetett fOTdulni belőltXK, már 
tpedi;g 'az édes' .álomból a kemény rpadoza:tra való hi,rte1en 
megérkezés s·enkit sem tLepett meg ketJemesen:. Az alvót 
sokszor ·az i.s kell em€\tIlen Ü'1 rilas:vtotta fel  á:lmáJból, hQgoy 
.az alartlta .átbúvó emberek legtöbbnyire a függőágybóJ' kj
domboTodó, ·megneve;W.eteül,�n testrészébe ütköztek. 

A ka,détc!k képviseLetéoen a rangban l egIdősebb -
mimlt étkezdeelnök - vo.lt .az ügyekért feleLős. Sokszo,r 
nem volt irigylésremélró helyzete az ügyes-1bajos dol
gok elintézésében, mert ezek l egtöbbnyire az első tiszt
.r.ek - va,gy 'ahogy a .slzoll'gá;lati szabályz.at ill e I"ezte : aíl 
össz-sz akmálk Usztjének - ha.M,skörén sÚl'],ódtak. Legtöbib 

dol got adotot azonbarn ne'lá az é'tke:zJdének és környékének 

r€iI1d1bental'tás.a. Ha a. rendJ betartására vona'tkozó j6aka
rat!ú figyelmeztetéseil nem vezeUek célhoz, ú gy ahhoz a 

d.rasztiklU.sabib eszkömöZj )<.ellett folyamadnÍla, ho.gy a 
,szerteszéjjel  heverő l1Uhát, fehérneműi, cirp&t egyszerűen 
iki dobta az ablakon keresztül ,a Iteng,€,rbe ca an.·szír oZita, így 
szakszerűbIben hang,zik ) .  A ka.dét !földi' jlavainak i lyetén 
val'ó meglfogyalÓkozáslÍjt persze megérezt€i. A z  első tiszt 
;;,r'oJt a Ih,ajórend! h i:vatott őre, a,ki! meg' ils, kíván:ta a rendelt ; 
sok más öröme .nem ,ilS .volt. Ez a hata,lima·s úr III hajón 

ö.s'vtörnszerűleg Ilegnagyobb ellenségeilt a ,kadétok kÖ2iÖlt't 
vélte feltallál.ni', ami: azért volt súl'yo,gl �örülméI1Y, mert la 
,többi, kiöw.'tt Wle lkeHett az en'gedélyjj i·s kérnilök, hogy 

fogla lkozás után rpartra meh€sse;n,ek. , A !közlekedés lehe
It,ősége la parittali pe'di g"  i gen ,fQIJ!to s ,dolQg volt, ,tekintettel 

arra a nállunk sokl'l'zor h,angoztatott szálllói'gére, hogy az 

e�ber a sZál'aZil'a való, 'mert másküJ.ö.nben úszóhártyákkal 
Jot·t volna, a. világm. 

A már említett fa.liszekrényeken Ikívüll a kadrét feJ!
sze:eLés��k eU�.el\Yezése célj áMI még egy elég nagy mé
r\et� faJI'ad.ava} �s el volt látva. Ennek az alkotmáinynak 
legJ eJJ��őbb

. 
tulajdons·álga a /Il,agy súly� volt és az, hogy 

a.z 
.:

I�o tI.szt Idegell'e fatálisa.n nagy Ibeifolyás't gyajmrol.t. 
Qrokos harc folyt 'köz;te 'é.s a köz'Vetl'en ür 'érdekelt tulajdo
r:Űjs� IkÖWit

.
t. A kadét ikör�mszalklljdltáilg v-édte jogát, mert 

ladaja illélikul o,lyan ""olt, IlmnIt � ihibzától megfosztott csiga. 
1} harc :vá:ltow er.edménnye1 hol az ,egyik, thol' a másik fé� 
győ:z.e.lmév·el végződött. Nem egyszeir az 'e'lső tiszt rövid 
tusa után egyszerűen oa part1'a ,té tette a lád\Ú ;  így elő
f�rdult, ihogy ezt a (szegény Uádált rgazdája kiérsŐ'bb egy 
vJlágíkörüIi útjáról visszatérve, ugyanazom a, helyen ta
lálta /IDeg, ahová 18-20 :hÓtnap előtt a jszabad ég alá ki
ra:kták. Senikinek sE1 jutoItt vol'Ila. eszéIbe elvinni a mólóról, 
ruhol sreLne'k, !Viiharnak kitéve jobb időkre várt. Azt me
séliiki, ta,J'á.n Iméig bizooyíltani i.s lehetne, hOlgy voltak idők, 
amikOIl' a tI <t jóról 'kiszállt, de :hajléktala'Il és rt;,öbbnyire 
pÉlnztel'en kadótok Pólában az antiik Almp'hitealtrum 2000 
�ves bo]ithaj tásai a.lá vi.tették ládrulkat és ott telep€dtek le 
Tövidl vagy: IImza\mosalbb �dőre. Aki ezt a dicsőbb idŐ'ket 

, .látott műemléket i&meri, a.zt .arch€oló:gia, szemp<;mtjából 
ma'gasra: éllt.ékelthe.ti, ,de lbi2i()l1yára llIem ér,télkeli túlnagyra 
azt a ruxus�, ameIlyet mint .menedélkhe�y ,nyujthat . 

Egy fe'Wijlről' homáf1él'hető láda, amelyIben egymws 
t�tejére vannaJk a betét�s fiókok rakva, ,nem a l egi,deáJi'sabb 
l't1határ, lega!.áblb is  neh'éz benne ,ne.ndet ta.rtani. A ikaod-ét
na/k mindi'g 'VolIt ,aka 'rá" ihogy si'essen , ami csak ,sza,pO'rí
totta a rendet'l'enséget, :mert amit .kereset.t, az mind ig a 
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láda fene:kén volt, a ker�sést tehált tmindi.g alulról' Ikell'ett 
k.ezdeni. Az egyszeri kaGJiétról azt mondják, ih� na,gy 
leleményeS$é;ggel ú,gy aegLtett magá!n.. Ihogy egy iköl1ben 
forgatható lapáltös malomkeré'k-félét épí'tett a ládájába, 
amelynek fogantyújával addig verklizett, amíg a lapátok 
feLszínre nem lhoztf1J( a2lt. almit Ikeresett. Átvitt értelem

ben így "Imrblizott" az em/ber egy jó beo·sztáisért, va,gy a 

sza'badság.ért is. 
A tengBrész.etnél l1em voltaJk hadnagyok, mert a ka

détok iDJtézmé:nye lezt a relldfClkozatot f.elesIeglessé tette. 
A kadétok e'lIhelye�4se is - wnt 'láttuk - egyszerŰJbib 

volt. pi. tisztne!k kül'ön hajófülkát fu; más eg�b olyan ked
vezmé'nye!ket nyuj tott ajz ·el'őírás, a.melyeket a hadnagy
na'l< is megadni a helyszükEl a lhaj6ik�n 'llIe.m engedte vo]:na 
mljg. A kadétél'et ,pedig elég lhosszÚora 'nyúlt ; 5-6 éVÍ,g i,s 
e!IItartott, míg a .ka,d@t f,elIköthette' végre ikardjára az 
aranyJbojtot. Ez volrt; a'z a piHa.nat, amidőn pi'1l�g,6 lett a 
báIYból, all).id&n végre' nem ike1IetJt macskamódra f�JkÚ:S'lJli 

az árbocokra, nem ikelilett Wb'b& hadnagy u rakat 'köszö!i
;teni a parton, nem 'kellett ihaj nallballl, a �kácsot a partra 
'�iJyinni, nem kellett II függőágy!ba,n tornászni éjs végre 
megvolt a kabin, amelyJben az önrendelkezési jog alapján 
egyedül is áehetett aIZ ember, ha ,éppen úgy akarta. Na

gyon, n ehéz volt itlláig ,eljoutni. Az előírás (llegkívánta, !hogy 

a Ikad€'t legal:á!h'b is két é'vi Ibehajózással rE\lldelkezzék. ,E�t 
minde.nkor ,igen szigorúan ,betartották i ollak ez a hajQ!kon 
eltöltött i'dő adta llIleg a IkvalifiJkációt al'ra, illO/gy a tiszti 
vizsgáTa j�tk;ezJJ.es.sék. tA ,tiszti vizs'ga a� én időmIben 
nagyjá!ban ism€!tlé[se volt a felavatás>t megelőző bizotl:$ági 
vi2lgála toknak, \később külön egy€,ves tiszti ta'llfoJ;yamot 
állítottálk fel P&l.ában. Mi,ndllOOt esetJben a vi7;sga ere'd-

. \ . '; � , , 

méiJye ala'PJán lál'fapltották Im€lg a a'ang.sollt. amely azután 
végll!jg'esen rne,gmara<llt, mert a tenll'ereszetnéI rangsor
váJtozá.s v/lJgy s(lIronk.ivüli előJ.é1ptetfu> normális vj.szonyoGl: 

, 

között nem fordu1t elő. Altalános feJtüné&t keltő és 
egyedülálló e5iet volt atL ermult 50 éVlQen az utolsó cs. és 
'kir. í1lottaparancsnclk /soronkívüli kinev,ez�se, de itt már 
a végzet \hllJta'lma is tköZlrejátszott, ' azé a :kéirlelhetetlen 
véigreté, amely végül' is Ibevonatta a v,eretlen hajóraj árlbo
cairól a lbercsüI.ettel megőrzött hadilobQgót. 

Aki a tiszti 'vizsgán ne!Ul felelt meg, 10 rang:számot 
veszített, ami lk:ésőbb igen érZ/ekeny vesztes�et is jelent
heü;tt. A tiszti viz.s'ga s-ikeres elvé'�ése azonban még nem 
jlelent/otte az enől�tetést is. Annakidejoen elsőo,sztályú 
Ikadétokat" Ik;ésőbh a ihads,ereg ,szervezetéhez való alkaJ
mazkod�ssaJl ÚliS2JlosolkaJt rendszeresítettek. Ez a közbe
eső rangejlIlelés a pénztárca nemi dJudorodását jelentette 
Ulgyan, de a személyi viszonyOkon alig VJáTtoztatott vala
mn. Én magam a vlllSga utám. még 3 évig vartam az eIlő
lépteté;!'re, de iVoJtak arz élvfolyam/ban oltyanok is, akik 
4 évet V'ártak. 

(Folytat juk. ) 
, , 

A kuruc seregbem umlkodó fe.gye!emre szomorú világot 
vet az az eset, wmidőn KILSzá,s Pál ezr,ede az _ ezredr 
parcimcsnok felesketésére vonatkozó jogot magának köpe
telte, hogy áz 'ezredes ne a fejadelelntől, hamem az e:1):re,dtől 
[üggj&n. iEgyik 'őrnagyukat a fejedeIam tudta és hivatalos 
kirizs!lálás nélkül egyszerűb/, meg akar,ták fosztani a 
rangjától. 

-> 

Morier, Napoleon. marsaUjainák egyike, hatiLlmas ter
met volt. Egy alkalommal, wmi!dőn Nwpoleon (lJ könyv
tárban a felső polcon lévő k&nyvek egyikét akarta levenni, 
M ortier előzékenyen előlépett: - "Engedje, Sire, én na
gyobb vagyok.'l - "Azt akarta <talán mondani, hogy m a
g a s a b b

"
, feleLte N wpo!eon és felnézett re(Í,. 

_11(11)11)1 IIINI) ••• ílil". 
A francia csendőrség. 

(19. közlemény.) 
I " I , 

195. §_ ,4 cselekmény súlyossága !)Zerint letal'tÓztatja 
vagy feljelenti azokat, akik azon érettek, ho.gy az uta� 'men
tén lévő iiákat kivágják vagy megcsonkftJák, la nYIlvános 
sétwtereket, eródítményelret, ttereket, emlékoszlopokat meg-
rongálják. . Elfogja és azonnal a, köztársasági ügyés2le elé vezeti azt, 
akit azon ér tetten, hogy a vasúti sineket megrongálja vagy 
felszedi, azc>kra anyagokat ;vagy más tárgyak3lt hel�ez, h<?gy 
ily módón a közlekedést megakass21a, fuvabba azt �s, alci a 
tá.víró- vagy !iáv'beszélőforgalom vagy összeköttetés meg
bénítása céljából 81 távíróvezetékeket elsza:kítja vagy az ilyen 
készülékeket megFongálja. 

196. §. Az örsvezetók a határzónában megindult min
den olyan munkát, amely iR 'határvéde�emre befolyá�al ��! 
mint mindenfaJjta mellékvonalak, erdel va'subak, szarazfoldl 
és ,vízi !közlekedési utak építése, [ha am nem az állam, hanem 
község.eK, tár,sulatc>k vagy ,magánosok végeZtetik, bejelenteni 
kötelesék, ' -

A' századpara'lÍ<JS1lc>k �ekről a prefektust és a lhadOsz.
tályparanc5nc>kot tudomásba helyezni' !köteles. A lég,ióparan<Js-
nokQt erről a napijele!lltésben értesíti. , 

197. §.  Jegyzőkönyvet vesz fel azokkal, a:kik lcihágáso
kat !követnek el 'az !utcákon, terelren, köpartolron és nyilvá
nos sétatereken, n.agJfobb közlekedé�i �tak átkelési pont jain, 
melléloutalron, valamhlt a községekhez tartozó cS'atonHikO'l1 és patakokon. 

198. §. Jegyzőkönyvet vesz fel !ai g'épjáróművek, kerékpárok és /egyéb iközlekedési eszközök tulaj donQsaival és közlekedési váiialatok vezetőivel. \ha azoK az 'ÚtrendészetJre vonatkozó törvényeket és lrendeleteket m{,gszegik. 
199. §. A kocsisc>kat, ltalyigásokat lés egyéb közlekedési eszközöknek vezetőit kényszeriti ana, hogy az 'ÚtJrendészeti törvények és ,rendeletek rendellrezéseijj megtartsák. ! 
200. §. Aszerint, !hogy milyen iaJZ eset, jegyzőkönyvileg feljelenti vagy letartóztat ja azokat a,z egyéneket, ;alcik gondatlanság, hanyagság, sebes hajtás folytán vagy másmooon valaki testi épség>ét ;mell'sértik, vagy: ru; utakon utcákon és köZNc>nalakon károkat ·okoznak. ' , 
201. §. J egyzőkönyvetJ :Vesz Ifel lmindazokkal akik nyilvá-nosan állatkínzást követnek ,el. ' 
A jegyzőkönyvet ta irendőr,i büntetőbkósághoz ,beosztott rendészeti tisztnek adja át és !ha Iv1sszaesésről van szó ezt a jegyz�kö�yvben �e�említ;i, mert Hyen esetben a gya�úsítot-ta t mmdlg fogJhazbuntetéssel kell sujtani. , 

, 
20� . .li. Felügyel arra, hogy a vadállatok mindig a főutc>n . k�ertessen� s \hogy 81 vezetők erről le ne itJérjenek; megtlltJa a vezetökne�, hogy a,z !erdőbe imenjének és hogy naplementétől napfelkeltéig áJI at jaikkal az úttesten tartózkodjanak; megakadályoz minden olyan 'Veszedelmet .amely 'ezek részéről a közbiztonságot érheti. ' 

_ E��ed��lensé,g es;t�ben a 'Vezet(íket a :legközelebbi község lllolJár?Ja ele kísen, alcinek jogáhanJ �II ha azt szükségesnek ,látJ a, ' �eknek a köztársasági űgyés7lÍ1ez rvaló továbbkisérését kérnI. Ilyen esebben a helyhatóságnak felad,ata na; állatok �lhelyezéséről és etetéséről gondc>skodni 203, §: . � fsend?rségnek kötelessége ru; e�dei és mezei káro)cat elC>ld� e�eneket elfogni és 'Ugyanígy !eljárni azok, kal �!pben IS, akikJ a iaJakat, kerítéseket és árkokat megrongálják, , lIloha ezzel :I(!\lPcsol�tosan lopásokat nem követtek el. !Iasonl�Ireppen el k�ll i�gm mindazokat is, akik gy'Ümölcslopast jagy más mezel lopast követte� el. 
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I
Jegyzőkön�et vesz'l f�l aZ,okkfll :.s;zemben, �lcik � , Hltott k "  é ::0 s.��.on helu! � 'erdolflben, a .h�za.k kertiek !p'usz'� kl 1....;;,� " epez v tS,éget" addig; ,a csa.va'rgás minden eseupen vétség. mol'csosok, kazal'o:k, stb. közel�ben tíi�et' QVÚJ't��k és'{� 'ká"

rt 
Csava,rg6 az, akinek nincs 'Tendes tartóZ'kodásl' l)e1ye, és lét-okoznak, ' , , " • ' 1, . o. hí I "é>J, reIt\ltártási e,sZköze ,és �'endszeresen I semmiféle foglalkozást 264, § .  Sz.ük�ég esetébe� jegyző]{önyvet ves' znnt.- "'e' ! 'azo" -
' \;agy' :mestet��e't néTllI "űZ!' * 'csaval'g�s1; e h'árom alalJfelté-kal k 'k  ' beá " \ on, U. ' K tel te�zi vétségg'é, fonto�, tenát, hogy a csendőrség az általa ' "a . . l !'aZ 'u , n', ut�0n; ,tel)e�Ci�,' nYl1vánPs nelyeken v!llgY te1Vett j'egy;;l:0köny'vben ezeknek' il fei\nf(j)rg�sát kifejezésre mez?k:ön ha.�,a� ek>éJuket, ;rudJa1ka�" léká�ul\at, mezőgaz- tt dasagl e�ozep<et é� e��éb, ,o,!,ya,'n � tallgy�atj' amel�eket ,a JU 

als
a
,: .. , , . ' ,'rT' · ·  , , cl: ' g, onosztevok búne,selekmen, �'ek ell,ó, vo.tésél<e ha&r.�a' lhatn- \' 'fel. .í " ""y���l ' �,o Ja.ro�a.gl,; �n eE;n . . o,ya� f!'Set�ll, aqlikor, ,a 

205 § A ' '< �'" aK kozsegl orok .elegtele'nsege l vagy hl!\;n�a Ilmatt nem volt ke-, " . " . .. �sendőr�égnel� '�t�ejezett kötelessége körjá- pes ll- I�SljNlVl'gq�at éi> 'a J.{Old:�at elfpgatni ks a esendőr" l atal es �aro1'��blg�latai al'kahna'VaQ �igyelemmel lenni min.d- , ��gnek' áta<:JaH., 'köteleS! � ésetujJ6rreget aZQlmhl{, megjelenéséről arra, �Im a kozege,s21�g!}t , e�?'ié)yeztetj., !hogy ,igy 'aj ra.gál'yos és menekülési irán�ál'ól alz.oIllnál érwsí,Ye,ni, ' , bete�;>'�ge� pusztításat 1e<j,jetoen mega.'lvadályoz:1la ; e eéll:iól " A ��end!:i'l·s� '�zen ' egyéDeit �ollé't,e <�ránt' a .t51. ,§-ba:n elJ�onzrue kell mmdazo3\nílk' !31 reIidswbályoknak v'égrehaj- megjelö b ko�egektöl állandoom érdek)ödili köteles, t�sat, arrnelyeket \az e&,ész.sé�ügyi, rendésZet lelők lés 1 egYllő- 214� §. Ha ifeltete1eU-JetŐ. bogy a 1\l<J.gY,obb lIlépesődillet konyve1l VesZi fel az?kkal, aklI{ arulak rrerklelkezléseili áthágják. ' tolytán l/- kÖ:1lrend ve9zflyezt:étve l�, a járlispa'l'ancsnok az 20?: §. Ha. 1!12 u!x>p jV�gl, la �ezlíI), lállílti Ihullát t�lál, erről aLp,re1;ektu�sal vli'ló , ,elözet�s éttekezés után vagy armak a, legkozeleb.!?l }lEilyr hatosagot ertesíti és felkéri, hogy 'a;zt nlegk.eresése folytán több őrsöt a !helyszínére 'l'endel!het ki ;  vItesse a dqgterre, ásassa:, el, v�g:yi úton semmisítse meg, ' ha szükilégesnek találja, az összpontosított erőnek parancs· vagy ,hamvassza. el, feltéve, hogy if tulaj'donos kilétét 12 órám : ' lloklását '9' IrlUl.ga veheti át, ' , 1l�1 .is ,megál�apít�n i  nem siJrerült; jaZ ilyen ,h�lyre, h,a szük- Az ör:sök áUomáshelyeikre csak akkor v'onulhatnak be, seg:snek látja, vIsszatér, hogy imeggyőződjék al'ról, l illOgy a ha jden'létijftd:é töb)lé llzű1j:ség nil1csen, llyeIJ'ko,r csak la:;;san hatoság kéreImének !eleget tett-e ; vlSS1Jautasító vagy hanyag v6nu,lna� vissza, hogy aZ. eseményeket megfigyelhessék és magllital,tás ' ;esetében jegyzőkölilYjVet ,·esz fel, anlllak egy [Jél- hogy :a , népcsödületek alkalmával ,xendesen előfordulni szo· dányát a Iszükséges int&kedések megié:tele ',végett iU'ZiOnnal kott verekedéseket megakadályozhassák. ' 
és !kÖ'zvetlenü� a prefe,ktusnakJ vagy ,az alprE}tektusnak meg- °1, 5. §. A belső keJ:eskedelem támo"'atására, az örsveze· küldi. " ,  " , tök és csendőrök kötelesek mindenko'!: �j el is portyázni és 207. §, U gYalní� j ár el a 'cbendőrség ,azoknak a Ikanto- mindazokat, az egyéneket, a.kik ,a j;:ereskedele;m, az �par vagy nolmak a terüJ.etén, amelye),) lál1.ati' )!ia;gályos beteg,g'ég,geH fero' t;gy�'ti> !ÜgYeK éraek,ében ,ut�,ak, védelemben részesíteni. tőzöttnek iVaimak nyilván'ítva. Felügyel ,arrar, hogy , a; rag;í.lyos .beteg;;églJlen' elhullotIb &.agy levágott állato,k; ,?4; Ó;lJfÍll pe; Iül vegyi úton vagy ham,vasztással megsemm'isíttessenElk, 
vagy i:lásattassa,�!I>lt '.$ ;ll'leg�l?z6e'n fnésszel fe.tőtleníttesse;n�k. 
Vigyáz arra, hogy � iiyeIi allatok ' Iegalább egy m�ter mély
ségre á�attasiilan,�k: el. , �rl�ö!ii'k, .8;�;r1," �og:r ',;zok az �llatok, 
amelyek tak{)l1yJrorban vag� marHapés'4,sben il,ullottalk el 'V,ag� 
irtattak �Ü, "börűkkeJr együtt á.sa-ttassanak el, ra \llezőren�őri 
történy és az ezzel Ikapcsolakos megyei �'endel'etek rendel ke-
zéseinek figyelemlbevételéyel. ' 

, I, 

I 208. ' § .  ,Pi;gyélemmél :m�éri aZ 'eh)Jbe1'i :!Ís 'i3:11a.ti iraga,ly?s 
betegségekmel> az örskörletben váló , tfelbukk.a:nását \s . ierl'ől a 
közigallgat!isi haiiq-\lá�ak � i��olgáláti új)on 1 a had

,
jiestpa-

rancsnokr),ak azonnal' tielentest �esz: , .. " ,; ' { őrködik ,a;zon !hogy az egeszsegugyl \ rendszabalyok ,be
tartassanak és a:Z:O'laiiaJ,: áthágásár'ql · j:egyZÖ'k,önyvet, :vesz :lfel." 

209. § .  J egyz.őkönypet vesz �el �kl\al, "a.l,rik a "fák hElr
nyóZ:ását 'elmulasztják /-rva:gy akik a prefehuso,k, ,al}:)refektu. 
wk és községi előljli;ók álta) kiadott rmezÖ'rendó'r� rend'el�E!-, 
zéSeknek eleget nem �ttek. \ � \. , "  . ' 

210. § .  Jegyzőkönyvet ve.�znek .fél �z?klk.al , az egyenek
kel akik a vadászatról és �alaszatrol szplo tOllVenyeket meg-
szegik és erdőrendőri vétségeket követnek el. , , 

A tyadásza1\i eI]ge��1l1el' bi�:ól�, lIlévjegyzékét a prefektus , 
v agy alpréfektJus �ózh � c.sendorsegge�. , , 

" I 
211. §.  A csendőrség �ag'yobb n€;pcsoportosulások, I!'mt 

vásárok; ljetipiarcok;' , ünne:pe�,y'ek �S . nYl�v�nós, � zertartaso� 
alkalmával köteles � Ihelys�nen :megJeleruu, ta �z.cs.�ndet � 
rendet ,bi .... tosihan{ és 'az , éjjel beálltávll!l a?J odavezeto utJlk�� 
a magánosok ' és keresKedőI( �1!alZásána.k biztosítása vege I 

j árő�'iiket lkikülcl,epi. " bék b" lé , 212, §. '  ;Elfogja ' � ' kezségi �l'öljáró var;y . e 1ro � 

kiséri �okat, a,kiket népcsődület,4. alka!mavaI , szere�cse 
vagy iffiá.s, ta ' tö�"Vény li Vagy, l , ,'l;en40r�, I'zl\l1:laly�!� .  -a,!ltal �'llr� 
'átékon ér tetten. Lefoglalja: I), tt4blá:ka�r ?szkoze"ket" a J á  :k�agy lottókészi.i.lél,-el'.��! a, bal�kot, "" , téte.Ket', �,f�lTmé�'Yt.a'r-

akat stb (Bünj;etotörvenykonyv 447. §\) , " . '  gy 
213. §

'
. A kö':u;égek, �s me;l:ő�., portyá2i:;í.sa l�tja\l , illle�

figyeli a �oldusoke1>, CSa;vargóka�' es egyéb , gr�Ws 
,
egye:-

neket. ' l ' h t" , Letart6ztatja mil1da�okat, 'allriket lJ. , �e YJ ,  a o
.;;

aJ?i ��,Ja'l 
, �kik ikilétük,et ; ' hiteltérdllffilÓen 19�1ru . . e� lsm�;, :VAa

gy� '!roU;lasoka't letartóztathatja , és.:' a;'! �j?;azságllg�T! tudJ�' , z  
;''''l!

t
"� 

l '  ' 1Iitlla'tJ' a 'íha azok! a kol!dulá,s k��'lá'Wzli'c' rendeszetl , .,SZ e e a " , " '" , .  k á t hogy ' á '1  ZA,'O' "'ör'\(én"t azá.ltal sérti,� :JPeg v�gy , ",agJa , . ' s ro 's vl ,. � , ' , , ' ",,,,,<,� l kOlllru1n!a.k · , 1.  er'ősz�ka1 'va,gy, 'fenyeg""""se " , ,' f 
2, 'fegyv,el'e§en lroldul�\a-k ;, , 3: éjjel ikoldUln� valgy ü't,en �"ka.l(}nptal 

hato1
4
.na:� ; 

'szerre tqbb!'l'l1 e�ut ftco!��l[l��; , 
<, ' hgy is' tlgazolvánll1'yal vag,'!f utlev'ellel, vapy be�gsi%et 

• v. am 
u 'lriv ·elen'l).ek meg' , ' s1alllelv'e 'bigy ,:ká�l �lő�ől<�g lJjüntetv� voltal q 

6. 8/ , ror d ' j hely,ük kantolljá,rl Mvijl ikoltlulnak. 
l;li�Z' kbl�ulás csaK bi7Jonyos mE!glha,�rozote 

, 

Ill. A J  f e j  e z e t. f ' r ! I 

I{:atonai Irendégze.b. 
21,6. "§" ''l\1.iAden cs ndőrs'égi ötsnek �ülqnleges, fq!'!ldatq., 

n�OlllOzni �s. letartóztatni a si5kev�nyeket és eng;edetlenj>bg
tilel1 bű'Aössé, vá,ltakat, Iva)amwt áz0;kab a , kat��a� �gy-énekL"", 
akik csapattestükhö21 'nem vonultak 'p " noh,a szabadsag- vagy 
el�ávozási en?;edélyük 11lá�' lejárt, ' " , , . .. , ' PI. Gseljabh�g 'ugyancsak letal'toiltam kotele� a hadseteg; 
és a hltditeIigeré9�etl1ek azokat a 'katonáitJ ,akiknek sem :ine
netle'Ve1ük, ' Sem szabadságó'lá�i �gazol;v,dn1uk, vagy az meté
kes pat'q.ncsJ,l.okság áHal aláírt eltávollásl eng!!delyük nincs. " �l. T, §. Szokés bűnt!'ttét " ki.i�eti el 'az a Ji,atonai személy, � 
flJ{i csapat j át " vagy különiÓt)ény�t, melynek állományába 
tat�bzlj,: v�gy intézeMt, mel�hl".z beos2itiisat nyerte, törvéI)Y
tel�ül �lhagyi;a és a 'katonai Düntetötörv�ny I által \llegha-
tíi,ro,zott I ip.ő'n be! ül ahhOz �is��1! nem tér. , , EngedJtlélilség' b'iintettét ,�öv,eti �l az ,a ka. �ru , sz0.lg�
Ja,tp' köt\>lez�tt eg;yén,. akl a tot-venl altal meghatarozott IMn 
be1'Ül 'a l;lehívó parancsrlak iném ;eltgedel/>l:lcs)teilik. ' 

Az éJ).grd�tle'n�égre ,�QI)atkoz6 ré.szle��s r.Cl�.del�ezéseket 
" a'" uJ' o coZáSl' törl,.eny es a 'katol'la1 b1.p1tetotpI'Velly tar-r" • ' \ 'I ' I� talmazza" ' , , �H;, �. A '<;send'őrs�,g' �öteles mindlJ,zokI,ak II :rendelkere-

s��llek ej1eget tenni; aineJY�k' különl�ge� utasf,tásokoan ' 'az 
�ngedeÜenséggel és szp\(essel kapcsolfl'tosan e\olrva van,nak. 
; , �1'9, §." A szöke;vények' �P , � be ne� vonul�lt . );zemély
leírását a �záza�paranc$'nok a J aráspa�'a:I\csnok utJán :lz el'-

'tlekelt öl'spkkel 'köibl1\i kötel� " . , 
" 220. §.  :A, *zökevé1í\Yek és a, be llem " von't1ó,k személy· 
lciH'ásá:t ' ,a 'legnags>ielJb gopddal r meg Ike�l orÍzm I�S a nY°!l1P- , 
zást mimladdig tolytatrii kell, amig azokat, letal:�öztatnl s�ke
rd�, v<a,g� a ;n,yomo�Í\>s bEiszÜ!lt1�é�e l"en4.e!tetl� el, vagy 

, az$'i.t ' mert az mé'tök elfogattaR, pnk�nt JelentKeztek vagy 
, ' " " . , 1,'" l \;;1' ri \, , ;tna's IO�""Oll .ruLJ:9 Y;��ö. \ I 

A s�ázadpar�ncsn6koki a szökevénye'kről fuind� évben 
eg1J\' ,Mtíllllinté"i llt,jstromot kflpnak, .1llel;jTbe il l\yomozas ere�-

11).1'édYét 'be"ezetni :5 , a,�táp ,azt ' II testület , J.larancsnok�!lak elo-
te'rj f:1�zteni köt!':l �k. , , , ' A� a h\! nem 'voriul�k,�t illet�, a csendŐrSlláZl\dpal'!\!lcs-

' nhk a hadki,ligészítp parancsnokokna\t , é ente a ny-omozasok, 
ere'funéliyél'ől 'egy 'á�tekil1té.lit: ��hh, . " . , . , , 221. §.  A!Z öl:sök 1l legnagyqb,p gonddal .. megvlzsgalJ �k 

l azoknak az 'irp.tait, aki� .�qr4knái .. li!>l0'a h.adk��eles,7ltnek ,latt szanak . az ilyeneknek K9teJe$séguk j{abol1akonlJVllkkel 19a-
'i1Qlni' 8r� hogy , nem I'zolgálatkötelesek. , 

, Az Öi'sök' ,a közS�gi' 'elŐl) 'á1,'6kt6l, \ a in,ező-, , é:; erdöarök;tö� 
állandóan , ét;dek'lildni, tal1tozna,k azok , i'l1ánt! "alHk a behívásI 
'paralicsna� ;'nen'l'W eng,Elaelme!lKed�ek éS elFeJ tomek. 

;322, § Ha valallle!y:ik kato.\l!lszöke'VéIlY a h.a�6ság ke
zéb� kerül l azt. csapatteStéhez V'isszp: kalI' 'irezettetm es aZ át
il'í',ltban pin�bsan meg kell �elollli, J:19� a� illető li,nként je-

, , ' 
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lentkezett-e vagy pedig elfogták. A csendőrség ilyen esetben 

jegyzőkönyvet köt�.Ies felvenni .  
A .. csendőrörs parancsnoka, ki a katonaszökevény t el

fogta vagy akinek azt valaki ��adta, kö�
.
eles

" '7zt vO!'�ton, 

ha ez lehetséges, egyébként pedIg gyalog orsrol-orsI
;
e �(ls

,
erv�, 

a megye székhelyén a csendőrség parancsnoka ele alhtalll. 

223. O§. Mindazonáltal, ha a szökevények csapatteste pon
tosan megállapítható és a csapattest állomáshelye közelebb 
van núnt a megye székhelye, a szökevényeket közvetlenül a 
csapattestükhöz kell kísérni ; a szökevények átadását ilyenkor 
l);'járőrtalálkozási könyvecskében kell elismertetni. Ha a 
csapattest, amelyhez a szökevény állítása szerint tartozik, 
távol esik a letartóztatási helytől, bekísérési parancs osak 
akkor adható, ha a csapattest állomáshelye vagy 'a szöke
vény iratai, okmányok vagy hivatalos értesülés útján ponto
san megállapítható volt; egyébként a szökevényt mÜldaddig 
őrizetben kell tartani, míg megállapítható, hogy annak me
lyik az illetékes csapatteste. 

Az önkényüleg eltávozott katonákat, ha önként jelent
keztek vagy elfogattak, csapattestükhöz a fenti szabályok 
szerint kell bekísérni. 

224. § .  Ha a terheltet nem a csendőrség tartóztatta le, 
az örsparancsnok, aki elé az elő lett állítva, az elfogást 
eszközlővel és a terhelttel letartóztatási jegyz.őkönyvet vesz 
fel és azt a 298. § .  rendelkezései szerint elŐIrt helyekre küldi 
meg. A jegyzőkönyv egy példányát annak kell átadni, 'aki a 
szokevényt letartóztatta. 

Ha az az egyén, aki a szökevéJ:lyt elfogta, . a törvény 
által meghatározott jutalomra igényt tart és ezt a k.atonai 
alhadbiztostól felvenni óhajtja, köteles a jegyzőkönyvet a 
csendőrj árásparancsnoknak láttamozás végett felmutatni, 
aki azon elismeri, hogy említett egyénnek az elfogás i juta
lomra tényleg igénye van. 

225. §. Hogy az önként j elentkező vagy elfogott oly 
egyének, akik a katonai behívási parancsnak nem engedel
meskedtek, hová legyenek átadva, arra nézve külön utasítás 
rendelkezik. 

226. §. A csendőrség jegyzőkönyvet vesz fel az"-al az 
egyénnel, aki a katonai szökevényt vagy a be nem vonulót 
szándékosaJ:l elrejtette vagy szolgálatába fogadta, menekülé
s�t elősegítette, vagy h,evonulását megakadályoztatta . vagy 
kesleltette ; ezt a Jegyzokönyvet az igazságügyi hatóságnak 
kell megküldeni. \ 

227 .. §. Ha a csendőrök a szökevények, vagy .a bevonulási 
P'7rancsnak nen: engedelmeskedő egyének ellen eroszakosságot �?v�tnek el, emIatt katonai törvényszBk vonja · őket fele
lossegre. 

( Folytat juk.) / 

""' -

•• N�II'��I N.mM�I'I� •• 
Az alapos kikérdezés fontossága. 

írta és nyomozta : Árkosi ' Gyula tiszthelyettes, 
Budapest. 

Még 1912-ben, a rég� jó békevil4gban tÖl'tént velem 
a?, aláJb.bi es·et. EmléJljezetes maradt az egész csendőrségi 
szolgálatom alatt a számomra, TIoem azért, .mi.ntha külÖnös 
érdekesség vagy szenzáció fűződött volna hozzá, ha.nem 
mert mint fiatal jrurőrvezetőnek ·ez vol<l. az első myomozá
som és .pedig olyan nyomozásom, amelyről azt h ittem elő
ször, . . hogy teljoes és tökéletes nyomozói telj esítmény, 
1\melyről azonban k'iderü,lt aztán, hogy - b.aklövés ,"olt. 

Akkor erősen bossza,ntott ez engem, de mi,nél· jobban 

gyűlt a szolgá,lati évek száma, 31máJI er�sebb l ett
, 
a ':,neg-

győződés em, hogy erre a hamis eredmennye! .:e
.
g�odo�t 

nyomomsra voltaképpen sZlüks€:gem volt, mert Ü'rokos fl

gyelmeztetés maradt a,rra, hog): mindenkor a .legalapo

sabb munkfut végezzem Lés soha ne vezessen félre a látszat. 
.>:. i , 

Pap Juon mal'oshévizi jómódJÚ gazdáJlkodó egyik ok
tóberi nrupon az őrsön panasm emelt, ihogy: a Ibekerített 
kertjében levő juhakJából az előző éjszaka elloptak egy 
juhot. A juhokat aZ! akolba terelésnél mindig megolvasta, 
így előző este is .  Nem hiányzott e gy sem. 

A káros el'Őadásá,ball1 nem volt semmi, amibő·l a tettes 
kilétére következtetni lehetett ,"olna, .gyanuja nem vol� 
serukire, az egyetlen támpont, �nit el'Őadása nyújott, az 
,'olt, hogy a juhok hátsó ba1combj,ába "P. L" betűk vol
tak bel'esütv€ . . 

Az eset nyomozására örsparaillcsnokom, mi.nt járőr
vezetőt, engem vezényelt ki ,  Préda Györ.gy próbacsendőr
re,!. Első ténykedésem volt ·ez, mint önáHó j.árőrv,ezetőnek 
s így nem mi!llden büszkeségtől menrtesen kezdtem neki a 
nyomozásnak. 

A helyszinét a.laposan megvizsg.áltam, de semmi 
olyan .nyomot nem találtam, amely irányt szabott volma 
további' teendőmnek. 'Az ottani lakosságot már jóL ismer
tem és tudtam, ihogy a juhJtús kedvenc eledelük. Eg.yéb 
nyom híjjám. aziránt kezdtem .bizalmasan Ipuhatolni, hogy 
a cselekmény elkövetése idején nem voit-e vaj.aho� va,la
mHyen. összejövetel, névnap vagy egyéb alkalmi sZÓorako
zás, ahol .töbib ember .gyiiit öSSZIe I'akomwra. A lPuhaiolás 
soriíJn megtudtam, hogy Pintye Demeter maroshévízi ·Ia
kos a i�pás elkövetése utám.i napon tartotta esküvőj·!§t s 
az esküvő utáin·i éjjel n.%gy lakodalmi mulatozás volt a 
háznáJI, amely .regg.e1 ig tartott. Olyan egyénektő.l, akik a 
lakodalomban resztvettel<, megtudrtam, hogy a lakodalmi 
vaosorán juhtokány volt feltálalva és pedig olyan mennyi
ségben, hogy .a:bból ·bátmn lehetett egy egész j,uill elfo
gyasztásrura következtetni .  
. Fiatal járőrveZletői fejemben cs·ak IÚgy s·záguldoztak 

a '  �ogikusn�k vélt követkeZitetések . . .  Juhlopás - utána 
lakodalom, juhtokámnyal : - semmi kets�g. Itt kelJ ke
l'esnem a te<ttest. E,legendönek tartottam al1 ad'atokat alTa, 
�ogy Pi.ntye Demeterrel szemben fellépjek és a lopásra 
nézve kikérd1ezzem. Gyanumat növelte még az is,  hog'y 
Pintye Demeter a káros lakásának a. l,özelében l akoct. 

Két bizalmi egyént vettem mag.am lllcllLé és a Pintye 
lakására mentü'J:lk. Amikor 'Pmtye meg.látoU be't1nünket. 
észrevehetőem meg,döbbent, ami persze csak fokozta .gya
nnm.at. Arra a: kérdés.re, hogy milyen húst fo.gyasZitottak 
a �l�kodal?mban, haboziíJs ,nélkül azt válaszolta, hogy juh
hust. Majd azt adta elő úgy maga Pintye Demeter mini 
a 

. 
házast

,
ársa !s'

, 
hog

,
y a I�kodalomra Jev á.gott juh�t egy 

hettel elobb V'asarolták a pIacon egy palotailvai embertől akinek a nevét u·gyan nem tudják. Ide megismernék h� látniíJk, . , 

M iután a véleményemet már amúgyis előre megalk?t
,
tam" 'p:rsze hazugságnak tal�ottam az egész védekez�st.

, 
RilJsz?lta1m az új párra, h�gy azonnal készüljenek a k?z�eghá

,
zara fogom ,őket k!sé'lm,i és ott fogom a további kIkerdez;est esz;közölni .  Közölltem az,t is vrul " l- h· P J . uh ' � 'u"" oglY a !l>p uon J lan.�k ellopásáva,l őket ·gy.anusítom. Erre mind-kett?� m;g�J edte�, mo�?rtá.k, mit fog szólni a vi.lág, ha a haz�ssagu� elso 

,
mapJaJn c�enc1őrök kísérik végi.g a fa�u� . ok�t, �ssZleneztek" hlmeztek-hámoztak, maj d a . élif'l .

belsmelte, hogy 'hat Igenis : ő lopta el a juhai. M lkol az aSllzonyt megkerdeztem, hogy tudott-e er.ről, 
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sírva fakadt és bólintott. Arra a kérdésem.re, hogy a bőr-, l'e l  m i  történt, azt felelték, hogy a �enyérsütőkemencében elégették Végül még a f a.nyelű zsebkést is előadták azza'l, hogy a leölt j u h  !bőrét ezzel ,n,yúzták le. An.nyira örültem az eredménynek, 'hogy nem is tartottam fonltosnak a kikél'dezést külön-külön meg i,smételn i .  Örömmel v onultam be 'aiZ örsre é's j elt:!l1iteitem 'örsparancsnokomnak az p.redményt. A f'eljelentést megtettük és lezártnak tekilntettük az ügyet. ö'römem azonban nellj sokáig tarto üt, mert a felületesen eszközölt kikérdezés hamar megbosz
szuIta m agát. 

lVIíntegy 2--3 hé,t mulva ugyanis örsparancsnokom
mal a !község ugyanazon részén, ahol I:, juhlopáH történt, 
rendes szolgál

'
atban voltunk N em messze a lopá.s S:uÍilIhe

lyétő,l lakott egy Placsintár TI-9.ján nevű közismert és 
többszörösen büntetett előéletű egy,én. M ikor a 'l:aká,sa 
előtt elihaiadtwnk, örsparancsnokom :benéz·ett az udvarra, 
ahol PJ.acsintár éppen szénrakáGsal foglalatoskodott. 
Amint bennünket észrevett, nagy sietősen igyekezett va
lamit a szélll,a alá ,gyömöszöJni. Ez gyanut keltett örs
parancsnokomban s be,tértünk az udvarra. Pla,csintálrt ott 
m.egkérdezte, hogy mit dugott a széna alá. Láthatóan meg 
volt zavarva és a kérdésre zavaros váJla5zt .aC:ott. 

örsparancsnokom láJtva a Placsi:ntár z.a.varát, elvette 
a k ezében levő villát és kezdte a szénM széjjelhányni .  
Nagy meglepetésünkre a Gzéna a16l egy j uhbőr került elő, 
de még nagyobb< volt az élll megle,petésem, amikor a j uh� 
bőrt közelebbről megvizsgálva, abban a beégetett P J .  
bé-tűket megtaláltam. Nem ;is tudtam hirtelen mire g,on
dolni. Pla.csill<tá�-IJak örsparancsnokom ,által törtoo,t a zon
nali k i kérdezése azonban hamarosan megviJágított . min
dent Heismerte, u.gyanis, hogy Pa.p Juontól a juhot a 
kérd,

'
és'es i dőben ő ·l{)pta el s ann'ak bőrét talál'tuk meg 

nála. 
" . ' l" . .  

Hogy ezek után mi történt, könnyu �ltalCl! III Ors-
parancsnokommal az előzőleg felj elentett Pmtye DemeteT 
lakásáira mentünk, !h{)gy 1egálább némileg jóvátegyük a 
h ibánkat s ugyanez.t a közsé giÍl,ázán is  lTIe�et

,
t�k, . a: oU 

levő falusi lakosság előtt. A házaspár �z, uJb
,
oll, k;kerde

zése alkalmával előadta, ho,gy cs'ak azert
" 

v�llalta� n;a
gukra a lopás elkövetését, nehogy a csendül'ok � kozseg-

" k"  U k  o"ket mett azt lI1a.gy{)n restelték volna. hazara Isenel " ' 
, " . k .. A bíróság előtt a beismerésüket ugyIs vl,sGzavonta voma. 

, , " d  ·tt ez an él' első öná,Jló nyomozásom s I gy veg:zo o ' ú -
1<: II . l lecke volt számomra, mondanom sem :e , . hogy ez li> apos 

anis ebbő! az.t :az i gazságot, hogy nem Megtanultam ;y
d egy kikérde:?iés,t felü1etes,en eszközohll l

,
ehet. 

,
nem 

t
sza

k' � Iülni. Ha P intyét és feleségét al�posan-es a latsza na e . ' d ' l '  ammt azot , kT' n-külön vettem volna kIkel' ezes a a -

, ' .. es u o 
. ] '' '  . ' _ bizonyára hamar raJottem 

utasításunk I�, e
,
oll�a 

nem
' 

fedi a valóságot s beismeré
volna, ho'gy eloadalS

,
U 

h '  r hoz való bekísértetésliket akarsükkel csak a kozseg aza 
j ák elkerüln,i. 

' c  se7'egébe.n a 7'endfokozatok 
Rá�óc�i F,�7'r:nc . 

kU�:::Vetlcezők voltak : mC/;ga a tej�nbegkulonbozteto 1elet 
kJ, , , . Mildós mint geneTaltSszt" 

delem, �ovqbb,� g7'ól �er'cs��Y;ekete k6csagforgót, a többi 
'/nusz, ttgrtsbor--Icarx:gan1�t I hér' kócsagfo'l"gót, az eZTede
vezér- pár'duclcacafl,anyt 

�
s 

f�r' ójukban hár'mn kékszí·nű 
sele pár'duckC/;C.�9

:?",Y/ z
e
t:k 1�" (.{1,SbŐr-kaCagátnyt ,éS fehér' 

clarutoUat, a tob t tS . 
k csákóján ezüst zsinórokka!, 

darutoll,at  vis,eltek . � ttSi��ér' posztózsinóTokkaL voU felaz alttszteken pe g . 11 valamely altiszt a . ha�c�an 
tüntetve a. 7'en.dlokoza�. 

't 
a 

lar-lcasbŐT-lcaCagán.lI vtseLesere. 
I · t ·· t aklcoT Jogo t nyer a , ct un , . 

Vitéz Taliga István tiszthelyettes. 
1914 októberében önként jelentkezett csapatszolgá

latra és az 1 .  hadsereg kötelékébelll harcoló m. kir. iren
cséni 15. honvéd gYaJllogezredhez osztották 'be, ahol mint 
szolgálatvezető, a 4. századhoz került. 

Bevo7IUlás a napjál� alZ f1zred Sandomil-z ellen nyomult 
előre, mely alkalommal Taliga t iszthelyettes (akkor 
csendőr&rmester) századá;nak a Visz(,uláJl1 vert kezdet1e
g,es hadihídon való gyors és csekél'y vesz;!.eség,gel j áró át
kelését b iztosította s a rákövetkező rohamnál - mint a 
kitüntetési jav,aslatában zászlóaljparancsnoka, Szakál őr
nagy írja - az elsők között tört be az ellenséges Irajvo
n,alba és ott oly vitézül harcolt, hogy szakaszával számos 
hadifoglyot és egy géppuskát zsákmányolt. E fegyver'
tén;yéért mM 1 91 4  'novemberében a 2. osztályú ezüst vi-
tézségi ére'mmeL tüntették ki. --

I 
Későb-b az Ivangor ud k6rüli harcok után az ezred 

visszavonult. A 4. század volt a� utóved. Az erős ágyú
és géppuskatűzben a század vi,sszavo,nulását Taliga őr-

Vitéz Taliga István tiszthelyettes. 
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mester fedezte. Egy ,páncélját vesztett géppuskávM több 

órán át páratlan hősiességgel és kitartással lépésről

lépésre küzdött századáért s ez alkalommal! a hadosztály

és dandárparancsnok személyeSE'n d�csérték meg hősies 

magatartásáéj't. Ezek utá.n Taliga .őn11ester tevék
,
enysége 

az .egész hadosztály területén ismeretes l.ett. Köz:ben ez

redparanosnokától a.zt a kitüntetésszámba menő megbiza

tást kapta, hog'y a manete-k alatt. mint csendőr, ő legyen 

az ezred gyüjtőos71tagának a parancsnoka. E minöség·ben 

kifejtett tevékenységéről parancsnoka azt írja : 

nA nehéz viszonyok !között történt visszavo[]!ulás és 

gyenge élelmezés következtében lemaradozó legénység 

száma oly nagy volt, hogy szójárás volt ·az eZl'edben, hogy : 

"Ha majd ,megé1'kezik a Taliga az ez?·eddeL . . . " Tény az, 

Iiogy a maradozók Taliga őrmester erélyessége nélkül el

vesztek volna az ezred, számára". 

Az 1 .  osztályú ezüst vitézségi érmet a következő fegy-

vertényéért kapta : 
1916 .  év máju« , 16-álll ,az ezred Bole�hóban ( GaJ icia) 

pihent. Az ezred biztosítását TaJíga szá�ada látta el a 

Bolekhóból kivezető országút mentén. Taliga őrmester a 

4. szakasz parancsnoka volt. A sMkasz, miiIlt oldalvé.d 

Druja község közeléban az országút mentén levő dombon 

helyezkedett eL A kora �'egge1i órákban - még alig vir

radt - a századot egy szotnya kozák támadta meg s a 

három szakaszt szétszórta. Ekkor Taliga őrmester oly erő

vel avatkozott ·be az ütközetbe, hogy 83 kozák maradt az 

ütközet színhelyén .. lA kozákok nyomán' előtörő ellenséges 

gyalogságot pedig mindaddig feltartóztatta, míg százada . 
újból' gyülekezett s ezáltal lehetővé tette azt js, hogy ez

rede az ütközethez felfejlődjék s mindezt anéI1:ül, hogy 
egy embere ie megsebesült volna. 

V ára.d�\' ezredes ezredparancsnok személye.sen tűzte 
me'1lére az 1. os�tá!lyú ezüst vitéz'ségi érmet. 

TaIíga örmestert kétszer terjeszte.tték elő 50ron
kívüli előléptetés re. 

Egyik vol,t parancsnoka ezt írja róla : "Taliga 
csendőrtiszthelyettest a harctérről ismerem. Bár csak 
rövid ideig voltam a 4. század ;parancsnoka, altiszt j eim 
közül reá emlékszem a legjobban, mert kiváló kötelesség
érzete, megbízhatósága, ügyessége s a vakmerőséggel ha
táros vitézsége miat:t hamarosan feltűn t. Pécs. 1923. évi 
szeptember hó lO-én, vitéz S zeghő Bé'J.a s. k . ,  eZJredes, a m. 
kir. 8. honvéd gyalogezred parancsnoka." 

Ez is felér egy dícsérő okirattal. 

A hadsereg számára 1 737-ben kiadott "ReguLament" 
ha.tá?·ozványati .szerint ti. kalálos itélétet. tL ha.�á�ra,íté�tnek a 
kivégzés előtt 3 nappal tudtára kelLett adni. E gy ?'ómati 
katholikus LeLkészt keLLett meUéje adni, aki lvígaszta�ja és ct 
ha.úíJ:ra. előkészítse. Képzelhe.tő, hogy a szegény delikvens a 
hosszú siralomházi idő !ÚiLtt, ha.lálféleLmében micsoda rette
nétes ILelki kínokat ál.Lott ki. 

... 
Szokatlan újításnak hitték sokam, amidőn 1 926-tóL a 

Ludovika Akadémiát végzett ifjakat azonnaL főha.dnagryokká 
avatták feL. Mint a, katorw,.ságnál sok minden, úgy e;z: sem új 
doLog. A bécsi ha.dmérnök-akadémia végzlett növendékei a 
mult század derekáig szintén azonna� fő/w/lnagyok lettek. 
Gondolható, hogy a, katonai páLyára lépő ifjúság nag.y' része 
ebbe az akadémiába, törekedett, azonba,n évente' csa,k kevés 
hely került bdtöltésrre. BefoLyásos, előkelő családok minden 
össui/tötfJetés(Üket felhasznál.ták, hogy fia,ik ide jussanak ; 
persze azzal. a reménnyeL, hogy fela)V'atásuk után azomnal a 
lovassághoz fognak titlépni és íllY r(Lngbarl, sokat 'YII!Jernek. 
A Lovasság tisztikarábaTh ab ban az időben tényleg sokan 
voltak, akik a ha.dmé?"nÖk-akadémiát végezték. 

(1INl)i. IIEIII E I) N. 
6. K6rdés. A. örs nl.egkel'csi B. ",;zon1s,zéd,os örsö/� hor/,v 

,'o.,.ítbiztositcishoz megerósilésiil e[)y 2 fŐl/yi járőrt vezé1/1Ie/
jen ki. A kivezényelt jÓ?'ől' vezetője ran[)ban idősebb A. Ö'rs 
ideir/lel/es parancsllokcincil la kinevezeit örspa'rancsnok távol 
"an). Ké,.dés: az ir!ei[)/.enes örsparancsnok eUenŐ!'ízheN-e " 

m egerősités'l'e' B. ö'rsről kivezé1)yelt jci'ró'r vezetőjét a ""s,Ií.{· 
I} ·izto.,itcis ir!.Ma1'ta.ma aiaUf 

Válasz. A Szolgálati Szabáll'zat r. Rész. 53. p'ontja szerint : 
.,Az, aki előljárói' ti.sztséggel megbizati'k, rends'2íerlintJ. rend
t"oko-z.atban ma gnsab'b vagy rangbl:l!ll idős�bb legyen miud
�zolmál, akik parancsainak alárendeltetnek. Ha 3'Zonila�1 
hiilönös viszonyok kiv·ébelt tesznek szükségess é, akkor 
ezen viszony tartamára fellebbvalók és rangba.n idősebbek 
is feltétlen en,gedelmessöggel tu,·toznak annak, ak\ előljáró
nak kinevezve vagy ennek lisztség.ére hivatva van." Ha, t.e
hát A. örs B. örsről megerősítést kér, akkor á megerösítésül 
kiv ezényelt járőr A. örsparancsnok elöljárói ha'tá"köre alú 
kerül arra an; időro és arra a swigálatra, am0lyiokre kivézt\
nyel ték. A Szut. f>70. J(ontja értelmében pedig az örspara11os
nok a'll ö�'skörlet kiizbi'zto)1sági állapolJáért teljes mérték
ben felelős. A Szut. f>68. pontjának utolsó bekezdooe �r
telmében viszont a2; ö"sparamCSnokhelyettes a z  örsp arau 1;,,
nokot tá'v,ollétében helyettesíteni köteles, az utasítás to
há t ,,2; öl'sparanoimok tiJi'volJétébe.n minden kötelességet es 
'feIelőssége1J a helyettesre hárít. A megerö�itésü'l, id'e
gen örsről A. örsre Ye�ényelt járőr �zempontjáb 61 te
hát egyre megy, hogy aoz ö'rsöt u valóságos örsparancs
nok vagy annak helyettese vczeti-e, de még az is közömbös, 
hogy kineve�ett örsparancsuokhelyettesről valP' csak fi'll örsön 
otthonlevők 'l'angldősebbjéről van-e sz6. A. örs körletében a 
vasútvonal biztosításáért személy szerint a'll a felelős, aki " 
távollevő örsparancsnokot helyettesíti, a megerősítésül oda · 
vezényelt jál'őrök tehát ennek a szolgálatnak a keretében n�lrl 
engedelmességgel tarto?illa.k. Ha ez a jogk<ir a S7.olg. Szab. 
hivatkozott pontjában nem volna számára. biztositva, a:kkor 
nem volnának kezén a teljes eszközök ahhoz, hogy eleget tu<l
ion tenni a:n.nak, .amiért a felelősséget viseli. Ugyanez az �set 
eJöfol'dulhat akkor is. amikor az örspaxancsnok otth{)n van, 
mert hiszen -egy vezényelt járőr vezet6je nála is jdő,ebb lehet. 
lehetetlen volna tehat az örspa"ancsnokságot minden egyes 
megerősítés aIkwImával esetleg cswk órM"l'a od avezénwelt já.l'
IIrvezetök között váltogatni aszerint, hogy pillanatnyilag mo
lyik az idősebb. 

7. Kérdés. A Szut. 461. pont 1. bekezdése érteMnében olya./I 
·kihd[)ásokról, amelyek nek a tettesét nem lehetett megállapí
tani, nem kel! feljelenfést tenni. Kel,l-e az ilyen 'kihó[)ások"ól 
oz illetékes hatóscighoz jelentést tenni? 

Válasz. Előre kell bocsátanunk. hogy a c,sendőrség fl 'hüu
cselekményeket a hatóságnak sohasem "jelenti", hanem mi.n
dig "feljelenti" és pedig akkor js, ha a gy!hllusított s·zcm�lyét 
nem tudta megállapítani: azzal a különbséggel, hogy az utóbbj esetben a feljelentést nem meghatározott személy, ha · 
nem lSIDN'etlen gyanusított ellen teszi meg. Iga,z, ugyau, hogy 
a Szut. 464. pont i. bekezdilse a kidéritetlen 'bilncselcrom<lnyekre vonwtkozóan "jelentés"-t és nem "fcljelentés"-t emU" 
ez a'llon ban a dolog J.é,nyegéll mit sem Yáltozta'l.. AIll!i. !\ kér
dést illeti. hogy kiderítetIon kihágásokr6l kell-e minden eset
ben feljelentést tenni, a", a v·&lemé,n�rlink, ho�y renl;lszerinl 
nem kell. Mert igaz. hogy a 65.000-1909. B .  M. számfÚ kÖN'endelet (Rlbsz.) 108. §-a azt reluleli, hogy kihágá,s esetében a ha
tóság a'Z eljúrást 'rrkkor is 'köteles megindítani, ha a terhelt 
személy o hsmeretlen, dc viszont .az is terméS'Letes ho�y ez ", 
eljárás csak formai leihet. mert hiszen a terhelt' táv�Jlét<\ben 
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S&Ul' t?-rg'Y alást iartau'i, SElIl>. pedig itéletet }wznl n.em lehet. A " , �  
f,se,ndőr tehát csaJr a m�ga, és .a, haM sá g lUlUnkáJ'át s.z.ap' o�i'tJ' a' 

. t�a v,égett" önallóan i� foUépn\i. Ebből leo vetkezik, · hogy ilyell 

&g j' l l 
"'l • (\ etl'len ,sWlgál�ti k8teJ&Sségét teljesíti a, csendőr s a tÖr;véllS 

OSZlC.ll . e es egesen , ha olyan - tö'Q'bn'Yj):e lényeg,teleJt - ki- ;voégrehajl:it,súban. jar'.e�. 'N!:ikor a c, sé ndilr a rend,zavarO:; csöpor-

1:i,ágáSl ugy ekiben, amelyekben a hatÓSá'" te111;1I*t hiánvál'lan t 
1 ". f l l 

elő 'el ' th tó ' ' " " " to ' szoétoszlá�l'a é� �ávozásra hívta . 1'�1, hivatásából ... i o yo ag 
r 

t 
a 'u,�. an: amugy' sem :!lpg tudni eljá�p.i, felj,�lentést te,srl:, j'árt cl, �gy érte 'ő1:" á kődobás ; a köve� dopó tettes tO�lár a ha-

n>.�r ,az ugyben a ha,tóság ' nem t�het egyebet, mint hogy a'Z tósági közeg elleh a\éi Ol'ŐWzak i"&Wégét, 'követte rL I. " 
el, ��rás� "a 'te1:'�lelt el?'�ll\tasá�g, 'I V\l!iy , :i'�l e-dtkll'z€séi,g"N me\{- ' . "  I I 

' , ' 

smnltetJ. és az; , ugyet 11'u�tárba fiel�eZÍ'. ,q , ' ' ) " " '1'l.. R��dés. 'Mt?'l biiIJ,ClSf:!elf,méhv li , temefŐbeN. ' a si'rQ!v If,őzt 

N-éz,etü�k' ilztll'irrf ktd'(ri<tebUen: i <k�h�gás\, ''ii�:\(�kbén (}Sa)i:. ,!tl<' l� iV� vagy ott az' �f, vo�alak� ',�z,ell,éll'ező f'dk kivágá);a ' és el., 

kol' )cell' a hatóságnak íeldqJeij,m'é&� tenlJ.1: ' hh. : \ , ' , " 7,gp'1i::�a1 ,' , , " , .  ' . " , .. ' ,. ,� , ' ,, ' . " ) 
a) a gy anusított szern:él'Ye ' is,mllr, t�,Eln! lWYa.l.\, ,'�e' y;w.ószíruü ; " VáJlasz .. Mip,tlenek\lliJtt azt ' k�JJ ofIlll"'á.L'la�ítaif.1unK, hogy az 

hogy a hatóság azt meg fogja tiu!.lni Mlapíttatni ; , " . ilyen: ' �)őb' b',<'JI't(ak " e;IhI �két'� " ,l·é)l.deH � táJ."H"I.l' k 't?kii1.te'ndŐ_"" 

b) ha a magán�nditváp.y'ra jQgosuilt egyén a",
' 'eljárás m�- v Véleméll,yiionk �\ll"il).t'! 'aJ.em" mert terp.etoberr !,j3'Vő �alt, n�m kop-

indit ását nyilatkozatban' kérte : ' ' i , vetietlen� szolgálj4k a Jioltak iránt való k;egyeletet nincs&n 

c) ha ,a ki'hágá,ssal ' kap(l$ola1Jban bünjelek ' �'an"'3Ik, a.me- it sírokkal és ' sÍl'eIÍlI�kek el qslrz;\i!i:üggé bí>n. A'ú �IYBu ,fák el-

lyekre nézve a hatóságnak inté1!kednie kell ' Jovása' tehát eg'y�eTÜ, �l;1)ék zeri'llt !Xlil1Ő�ülő' loP fis, hangsú-
d) h a  sürün 1smétlődő olyan 'ki:hágásokl'Ól van

' S'lJÓ aJ;ll.é- lyozva egyébként a zt, hogy .a temető n� tart01Jllp ·az 1�94. 

lyeket gyaníthatálag ugyallazok a gyanusitottak követ�ek el évi XTI. t.-c.-ben ériiIltett terü,letek 1}özé, tehát 'csej,ek;n;l.élliY 

vagy amelye-k ügy�beJ)) a hatóságnak általános kötiigzagatási a�kor sem n'l.ezŐrendől'i 'kiIYdgá,s, ' h!1 <;LZ el lqpgtt fa értéke ke-

vagy rendőrnatósági i.nté'zked�t kell tennie ; , , vesebb 60 P-nél. ' 

.
, 

ej ha ",alós�?,�, .  �Og! � 
,
k1.hág,j,� magán.jogi 19�nyel< ' �e- 1<2. Kél: dés. l1o{Jya';t , kell �/'l(mi a S�ul. 541. c) alpont ját, 

sőbbl érvé!lyeslteset fogJa :rmga utait vonOlJl, V\LgY1S I:!.a 'a'li J$- tekintve azr. IlqUU SZalm/y sZll�tnt a törvé'n,yszéki hatáskö'/'be 
meretlen , gyap,usi'tott valakinek vagyotü kárt" okezott és végül . (.Ctr-t02Q bJincsebeh-méln,y fwanu.ia miatt elfogott egyént a.� ille

f) ha a ha.tóság a- kioJl-agások , valamely , neméne]; p'Lin<len ' " t'!37cÍJs I�i;'. 'ügyészségnelv kell átadni? 
esetb&n való �eljelentéSét e'lr�drli . ' : . . . ,  ' '. " . VáJasz. 40- ,�) al!:>o;t �:/jel'\'!llt olyan e,gyént, a�'it az, állami 

E2len �eltetelek: fennjtorg,�s.a �]élli.U'1 a ·bdel'lte'Vlep. ' kiliaga- re)JdőrSlég :roűködépének teTÜletélIl el1}öv�tett büncselekmtnj' 

so)üól felle�.ent.�st Srl:erkesztem felesJ.ege . I�e-m , változtat ezelL ' miatti 'b árhol eUogn,ak, a l egközelebb i állami rendől'S'égIJ,�k 
li. voéleményunkon a fentebb 'hlvatkozott Bibsz. 49, �,-áln,ak a21 d 1;;ell átadni!. E'zJ az alpont arra a z,  e&etre szól, :;IJl1lik{),r a c�endör-
J'�nd�lk

.
ezés& ,se�, .. 

b:ogy u' ',' a ,hatósá,gi kÖz'eg�!, kötel,ese� 
.
. a sél\" az eIkövetett bűnc8elekm�Y nyoffio�ására te�let merint 

hlva
,

�
,
ah

. 
h.at

?,
skorukben tudou;á'su�ra J ,�t.ot.t, \b��atal,�ol uL�o- nem m�tékes. illetőleg a szóban forgó bun�eleJr.;n�nY �yom?-

zendo klhagasokat az ilrlatok es blW nYltek,ok kozléseve.J felJe- 1, zásál'a- az elk!övetéS helye szerint' iUeiékes allaml rend{)1�hato-

lenteni", n;J.ert b ilZo,ny<;>s, ,hogy inl,ál'lb ' cseleks1Jünk a rendelet �áO' bJivatott s azo1;lkívii) sem nyomoz&levél. ,sem elfogató-

SZell &lXl'É"ben akkol', aulikor a g-yakorJa,t1 értelem. �}láspont- !'>ir an,cs eset� �ern fOTog fflllll. Nem lepne tehá t semIlli �,I!telp'\,. 

j'Ma helye2Jke'dve, a ' j1�vánvaló\Ln med4� és fel!ls�eges fel- . Hycn egyént kÖ�vlitleniÜ1. "" Yádha tqságnaJi: 

jelentéséket l;llellőzzük, mintb.a a 'Í'-t 'betü�erint é1.'teh;nw.v,), ' adják' át, � lert ez illdí�áll'yt 

csupán fo�mai" 'okOkból magunknak )s és a , hlJlt'ó�ágnak is _ jsp'l;ere\é'ben Mdlg a� 

éppen m@st, 'a 'köziga.zgatá� egy�zerüsítés'é'r!l ' ,való ál 1l<111áiRos w.tita,tja ' be, nlíg a - m<eW 

törekvé.s idej,éJ\ ' ''-r , ';b as.z'on,taJam tn.' unklit, Oil!'OZ·ll!D�. . · ,,'  " 
" J)JOnt 

(I.. , 39(,. 

. " . o' ' • " I " . l ,I I l . ,  � ,. . ;rt �nl 
, 8. Kérdé�. , Mtti,k6've.t, �l' z a jj�d(.tsz, akt ,  ui s,agat I l tf'r'i.qet e �! 

' 

'ri'!'egs�bzett ' va, dat ' i'#J� e/k ��rq�li'lt�" 'kiílvrti, �,I\'rrt'(lrrh' �Z @t� ?�
hulli7t" bilrtokb.d' ,veszif ' I I � \ '  ,�, ' , 

VálaSz. A"lI elf'ljt�tt ' �ilcl!on aoz. wttJrelll tlüaJup
'
at, aldn

'ek ll', va,:, 

dászterületéTh a vad elohullott. SemmiÍ�ppen , 's�m ' §z,erehllet tu,

lajdon t te,bát a.", elejtett vadl'a olyaai egy�u., ' aktnek, aZ 'elhull,dS ' 

helyén vadászat� joga I),incs�n. Az,' aki ilyen vadat eltulajdor 

ní,t, lopást követ el, rn:ég pedig alll elejtétt vad értlke s:-er,i,nt ' 

lopás véhségét vagy lJJüntettét, ha. pedig áz olejte,tt vad ertéke 

n e-ll1 h!Llad meg 10 p-t, a )3n. 51. �-ába üt.köző tula�dop. . e�le� 

v�ló kJh�,gá:st. Ez a válasz,link Jlincs e�e�tétb�il. a lmüt e';1 3D; . 

S1JlÍJIIllJJl1K leikszikonroyatának 202. k�l'iles&ré -adott :'alasza.val, 

]'Uert , ott MaJk azt. az eset,et, tettük vi,zsg,lÍlll.t tárgya.::a, n'l.l1to r 

a V'ac1ás1J az el�jtetdJ vad utá<ll az ide./?eu ;vadá�z�eruletJ;e l�. , 
AZ, i'�e �en vadászt'c<rüJeten a qlogsebz eU" vad Ul('ese és esetre

ges lJJ irt.o;kb'av,étele ' �ge·tt va),ó ,'pu.szta' m'e�j el'enés pedig: m�Il"

' ll a.pit' a. a� ';""'liÍff ett 'V�\:;IJs--jjuLl,J>;b8!IiI ' plegii��ölt kílJ,fI,gásL . �', 
a , J I "' .. � \ l " 

I . 1 I . " , 
9. ',&érdé$. 'Zál(Jyje(JY ZdPáS(Í,rt�! mit kett te�tn�em a" zqlOgr 

'. n ' ," \ ' • " 
rj-egy eTtél.ének? · \ ' , ' " " . , 

'VáJ asz, A z;j.lp,gjÓgy értéke ,az; ,� össze�, amel� a � \Og: ' /'it ' :Vif,ág Ibék'éj�ér� dolgozu'n;k� a né'P�k. , ��!i1ér,tésén,�k 

tárgy vagy 'ZáLögtárg)' ak ten1 �egéS" ,érte1t4bol , a ' l�al ogl�sS�étt é� ��badisq,gáJil..a;M JiJY ét 'szoLgátjulO'� , tnon�J'ó;�. f1�y .�

levonása l;táu fen11Jlla.rad. Ra p'éla'!/u,\ , a tettes ll. . a <e
to t

o,p'3
á 

_ ""J'O)� Fl (Í;gáb "'It> IN csata,hajókkaL; ta,nko�kp,L es porn:e"i'��len 

t t ,  _ 500 P-t er s az; erre nyu" , :Ú  "'wI" '(" , .J 'k " " k  kepvt.selot cl, 
zálogjeg)T1:e elohelyezet . a: gy' . , l "bb"b61 valÓ l�vö- lha,r:ci 11ep,üL&g'éppeL 'l'enuA;: • . ezo O?·sz .... go , " '! . 

l ogkölesön 90 p, az utobP l  osszegI\<;)�. az; e ? ';
e . f?'a,ncia ny�l)v 1I'I:/''n1e:!i lSinta.fwgávaL és 'U,dva�assafl{},!,a" .� 

JláS\l után. fennn1arad�e!�r
P 

s:o�;�!i�!y k:��t ka1�d,os(!Jn fJ,ala,j ' k8zben �gy�k .�e,)}\; (Jo'ndol fkbmo�yan a,?'1'a, hogy ,a, ,»�á,stknak 

, 19. ,Kérdés. Egy c elött álló csbPortból k,wálik a gya�\1t- CSJ(J;kufJb<a,.� Qékd,S.geg� begy en. , ,, ' 

az ,utcan. Em.( kocsma ó $eni1őr felé .4 esendő/o figyeL- , Örfrlindel/f,e'iési jpg, httdf:sm:cmel'.te,s béke, e,{j)Je:nl'ö el-
sít(Jtt éS szi(lalmakat '8: � ,a yC viselkedés�t hagyja abba, meri, ' /;J'� -"· A: ., ha"" !J' oHt',, 'tá,l- on MfI.g 1. f és 'kis · hat�l1YLSs,ágo,1i; - S 

'mezteti q gl1/qitUsitotta .  Qg' . 1 , a cse/tdM tO'lldbb 'tqly- W'.� ,'" u �V v 'F . r- . '  � a,d '  
,' ''ül{jrtben ei 1.'bg jámi �bLo/l�e. Mtt �I?�y 'a aso'Pr;n'� teb/) tagj'l .rrtiht ;;�/d�e� 0, s�a'l.lak1/(,I,kl ?'�/coLb()ZO el(1f1l,Mtét -. , q, /. 1.-

tattq."i/,ÍJtjtj.i, a gyan1(-s�to�t" ;'�s'::'��duZ a . tÖ,1,�iI"1J"'n/1v�b�'� oha,rv,ö�' tMgyaliák H�gá'ba'1Í . ' " . 

'!!:táha i�du�tak, :4 c�ep.do�i�ja fel a cSbPOl'tO{. 'A, �sOP.�'f� : n e nl ' I " í1!ilfl,yhiD��, 'kvnly/,yíté$., Jtil'ng,�s �eU Jd�s , ' !Q/Wl nót �zel� 
s�etos!?lasra é�,. tavo,�t 

s;�.
, il. tOif1ja követ d?,1J. a c�.endof JeL é . , 

i'e'i1'V , :i'/i;ong;'Op'titták Wfi,bbaJn s ' ,\Utána, eloó,LZo Mak a, v.e.l�t 

eng�delm�slved"lc, so ai:�á'" őt �ég ' inkabb .. kQzqf.U'P'/" '�d· ,1' " '6 �.tétea � Mert 7bem' vÓlt ,'éle!i a� b?'sroTI' ké�ha7"r{lJ1,1-

mig n,é harwan me{,( ,. ' a feléje kozeledo, . CI/ o" , va ,.', 1  ',Y;' J ' a./,ál Iv ik "  , . bb M9"dcsolá:$?'t:I 
csend{j,; erre kai'dot 1'á�( � .. ?:v:Zf�,t való erő�za'hl e�ete-e ez, r:észe" ' 'flja,p, b log.Gí�e�et t ,ta ";b 'U1a,EH"állí� : 'k ,Prá� 
egyén karjára, Hatósaft

, 
o::; 

volt szólgálatbanf . ' Az, ország v�rlX{jz�k, dU$/c,!,l <f J a,n; .  . 1a -

tekintve hogy a csendőr 
lte . lő csendőr, ha nincs 1'& �(/)olgA- gáb'i:tn Bu/c(Lrestbe:n es, - SU,1nr,)$ "'"'"' POII'/,sban �S. TI gyan 

:Vála'sz. Az, egyep:u�.á;t V;1�\ atásának term'ész,eténi!\l fogva. 
a�ko,.' éjsza,/crín�é%t j6kedvű e'lnb�"re/o helyett . olyano/w.t 

lUitban, mint ható�ágl koze��I).t\s 1�ötéles csend- � �'endza'Va- lá�?", ' I), lová1'os utcdin a,kik 'k.is/w.bá,tban, /f.eze��be '  h,1,I./w-

(le a Sz.{Lt. 1'�p-delkw�1� ����égon�� Mpest, a r:eudl Jwlyr04I��-
�

, I 
' , , 

],'{l�  eecUin ,  a !elmel'U ' 

, " 

! 
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kolva vát'ják, hogy az első hó leessék és azt }(JJPátolva, l�O

alá,bb átrnenetileg kenyáhez jus.sa�k, :,,?uskálnak � Jó

ban" _ h'ják pt'ágai, bukarestt es 1?anst lapok . 
é� eqy 

ánJa szóval nem emlékeznek meg an'ol a gazdasagt
, 
val

ságTól, amelynek jelenlegi k01"szaká,nál komolYa.�b kot'sza

kot ez az o1"szág sohaseIn élt át, A gyonha�lfa.tJ,!'c. 
a -rr:u� 

kanélkiiliség p1'oblém,áját. Azok köziil az uJ.
sagtt'ok ikozu.l, 

akik eUenséges cikkeiket ítják . 
Mag'!fa;ors,z

ag �,
Uen, egy tk 

sem, látja ezeknek a hólapatoú!st varo, dt,de'rgo " ernbet ek
nek a csoportjait, nem láthatJák, mm't htsz�n ok ugyo:"!
a,kkot' PTága, Bukat'est és Pá1"is mulatóhelyetn habzsolJak 
az éjszaka 1ninden mffinált gyönyöt'Űségét, , ' 

Csehországban, Romániában a, .  szit1tp'ia Í1��t-olvr;s"!'t
t1ldás elegendő ahhoz, hogy valaki Jol dotált, zSt TOS �las
hoz jusson, nálunk rneg tízez1"ekr'e t"Úg azoknak a szama" 
ctkik nyerc középw'kol/:íJval" ér'etlJségiv,gt ,�� ;80113zor egyqterm 
végzettséggel villamoskalauzokrlak állanak be, va gy havat 
lapá tolnak , 

N em kecsegtet ,-ózsás reményekkel az újesztendő 
sem. Egyet azonban szer'etnénk, ha 6enki nem felejtene el , 
a tt-ianoni M agyaro1"Szágon: Igazának kell lennie \1.z em
bemek avagy qtemzetnek, - a többi csak idő kér'dése, 

Ez legyen a vígaszunk s ez oltsa belénk az I gazság 
legyőzhetetlen et'ejét mindig, 'mindenütt, ahova citálgat
nak : Hágában, Genfben, Pár'isban és végül majd -
Trianonban is! 

l>icséret. A szegecli csendörkerület parancs,wká Nagy Pál 

II. tiszthelyettest hoss�as csE>ndörségi szolgála ti ideje alatt 
minden beosztásban, cle különö.en 1�26 óh mint csendőrügyé· 
szi segédmunkás, miudenkor uagy szvrgalomma 1. lelkiismere· 
tes pontossággal és szakértelemmel párosult mü'ködéséért, 
előljáró porancsnokaillak hathatós támogl�tásáért, n�mkülön
ben f�y'elme:ltett és példl:\s nHl.gata rt�lsáól"t dicsérő oki,ratta.t 

lálla el, 

Két cselldőr öngyilkossaga. fi'arlws József és Balog Miklós 
escndörök, akik a bu<!.apesti lo,as tanalosztál;"hoz volt'ak sc
gédoktatóként beosztva, a karácsonyi ünnepekre hatnapi sza
badságot nyertek. amelynek egy rés�ét a sűüleiknél, másik ré
szét pedig Cegléden töltötték. ,Január elsejéJl a délutáni órák
ban felkereste őket a budapesti laktanyában két ceglédi nő
ismerő.ük, akikkel eltó. voztak s az éjjeli órákban Oeglédre 
ntaztak. Cegléden a két csendőr nö isnHll'öseinél szállt meg, Más
nap reggel 5 és 6 óra közötti időben Farka8 és Balog csend· 
örök szolgálati p isztolyaikkal, amelyeket magukhoz vettek, II 
nőket azok lakásain külön-külön agyonlőtbék s azután ők, is 
üngyilkosságot követtek eL Hlih'ahagyott levelcikben az ön· 
gyilkosság okára vonatkozúan semluit� sem közöltek Az. ügy
ben elrendelt hadbil'ói vizsgálat folyamatban van, 

Az 1930. évre szóló csendőrség i zsebkönyv szétküldését 
lUegkezdettük. Ajimdékképpen a zsebkönyvhöz melléke]tük " 
1'endkivüli események bejcientésére vonatkozó áttekintést is, 
Egyclmeztetjük azonban olvasóinkat, hogy a zsebkönyvhöz 
mellékeJt új átekintés csak a kiadás alatt álló Cs, -4, jel-
7.etü "Utasítás a ln. kir. csendo1'ség nY01nozó alalrulatai szá· 
»tára" címü szolgálati könyv életbelépletbsével egyidőben fog 
életbelépni. A nyomozó uta&i.tás kiadásáig tovabbra is ", Svut. 
�1. mellékiete ma rad érvényben, 

A közlekedé3i kódex tankönyve, T-űzkő Gyula "zeutendrei 
rendőrfelügyelő tanköny'vként való használatra igen alkalmas 
módon, kérdések és feieltek alakjában kézikönyy) e [o"lalta a 
közlekedési kódex rendelkezéseinek "",t a kivonata t, �melyre 
a k!öz.biztonsági kÖüe.gekuck II gyakorlati "közlekedési szolgá
lat  teljesítésében szükségük van, A füzet elsősorban a m, ki)', 
rendőrSég szá,mára k észült ugyan, de azt oktatáói célokra n 
csendőrség,;,él is i�en jól lehet használni. A szerző a belügy
mmlsüoor urtól Kerte, hogy könyvének oktatási se"é'dletkénl 
való haszruilata a csendőrségnél is engedélyeztessék� A füzet 
ára postakoltséggel együtt egy pengő, Mcgrendelhető a szer· 
ZÓnél. (Szentendre, rendőrkapitányság,) 

Hanga� S�n�ornak, az iSlllert költönek "Csaba útjá" csil
lag porpk clmu verskötete, nmely szebbnél-Rzebb háborús VeI'6,,�e! tartalmaz, kötetenként l pell!gö <IQ fillér,ért kapható a 
m:erz�nel, Budapest. I" Vnro.majol'-utca 10, Az árhan a posta' !t01 tSHg III benne \"'an. 

Előlé\,tek: A budapesti cscudőrkerülebbc-l1 tö,'zsörllleS

l e/'l'é: Qláh istván őrmester, őrmestel'ré: Csalári Berta lan, 

Ut icska Anta l, Iró ./[goslon csendörök, - A debreceni csendőr· 

kerületben törzsől''lnesterré: Posta JánOS, Bagi Sándor, Kecs

kés Ferenc. Bárány Ist ván őrmesterek, - A miskolci csendőr· 

kerületben tÖ1'Zsőrmesterré: Balogh Lajos, Kiss Rafael örmes

(.'I'ek, őr1llesterré: Kovács Lajos, Halcisz Já1los csendőrök, 

Házasságot kötöttek: A buda,pcsti cseudöl'kcrületbeu: 

JV!)isztor József ti s"thely<>ttes Tól" JuUanncí val Kőrösladány· 

ba u, Bogdán Gyu la őI'mester Filep Lujza Erzsébettel Győrtele

k<'lI, _ A pécsi csendörkerülctbell:  B"rai József .tiszthelyet

(PS Argat/> Mártával Bátyún, Pcíl Antal őrmester Passo. Erzsé.

IJellel Babócsán, A szegedi cseudől'kel'ületben: Mészáros 

[st ván II, törzsőrmester [{Ió.'ik Erzsébetlel Ujkéeskéu, [(Q, 
lIcics József L tör�őrmester Kovács Má'riáva l  K iskullhala· 

<ou, Szabó József V, őrmester Józsa Agnessel Szentesen, 

Z"oldi Imre őrmester Perecz Eszterrel Kőröslad,ányban. - A 

,kbreceni csendőrkerületben: Polgá" IsI'ván törzsö",mester Ko· 

módi, E/elkával Konyúron. Oláh And,'ás törzsőrmester Hor· 

vci th I!onával Mik<>pércsen, Török Mihály t1>rzsőrmestpr Be,,

zef! Margittal Nyiregyházán ,  - A miskolci cseudőrkerület

b" ,, : Agoston János. tiszthelyettes Elek Évával Parasznyáu, 

Papp István törzsőrmester Nagy Jolánnal ;Encsen, P'ikét A n-

1,,/ törzsőrmester Hohlda,mpf Terézzel Siittőn, 

'l'artalomjegyzéket a mult �v·folyam'llnkról mai S'Zárnru,llk� 

hoz ll1ellékelün>k. 

Tollforgót, szépet, keres megvéteIrc Tólh .Tcín os II lova8-

ől'lIlester (KisújszálláS), 

______ -_____ '_.,_.,.-_.�..,..,_..' . . , . t ,1 

. to" l , ert\(CSI,-,-, _ Sl.l1eteK: ��, il le J .1i 
.; .... "---"� ... -... '-'">-�� 

Cikket nemcsak a csendőrség tagjait61, hanem bár
kitől eUogadunk s azt kőzlés esetén megfelelően hono
ráljuk. A lap!,nkban megjele�t közleménv,e� tulaj,

do�
jogát fenntart,uk, azo�at tehat beleegyezesunk nelkül 
nem szabad utánnyomatni. - Kéziratokat nem adunk 
vissza. A közleményeket kérjük az ivnek csak az egyik 
oldalára, félhasábosan és írógéppel vagy könnyen olvas
ható írással irni. Kézíratok sorsáról csak a szerkesz
tői üzenetek között adunk választ, azért kérjük mindig 
megirni, b ogy milyen jelige alatt válas;z:oljunk, - A szer
kesztői üzenetekben mindenkinek válaszolunk, levelet 
nem írunk. Jeligéül kérjük kisebb helységek nevei� vá
lasztani, mert a:z; azonos jeligékből származ6 félreérté
seket csak igy lehet elkerülni. Ha jelige nincsen meg
jelölve, az érdekelt nevének kezdőbetűit és az állomás
helyét használjuk jelige gyanánt, Közérdekű kérdé. 
sekre a "Csendőr Lekszikon" rovatban válaszolunk. Előfizetni csak legalább félévre lehet, A csendéirség tényleges és nyugállományu legénységi egyénei az előfizetési ár felét fizetik. Az. előfizetéseket kérjük pontosan megujitani, mert a felsz6lítás költségét külon felszámítjuk. - A nekünk szánt pénzkűldeményeket kérjük a Nemzeti Hi telintézet Budapest-krisztinavárosi fi6kjának (Budapest I., Krisztina körut 141) 1672. számn csekkszámlájára befizetni, a csekkre pedig feljee-Jezni, hogy a befizetés a Csendőrségi Lapok javára törtenL -A hozzánk in',nett leveleket igy kell címeZDÍ: "A Csendőrségi - Lapo" szerkesztőségének, Budapest I. ker., Vár, Országház utca 30. szám". 

'v' 
C;sákó. 1 .  Beszüntették azt már sokkal régebben s egyelőre kilátás sincsen rá, hogy a vitézségi érempótdíjakat úji-a foIyositsák Olyan kérdés ez i5, amit okvetlenül rendE%n" fognak val amilyen formában" hog'y az erdekel-tek igényeit kielé-
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gítsék, de h�gy ez mikor � hogyan fog megtörténni, azt 'senki sem tUdh.at}'a., M� oQ.�an sze.gény a kinestfu·, fvis2jonrt; al1J1'YÍ r:agy>szaJba&u 'es ,egeto pl'oblemát kell megoldaJlld'a hogy a vité�ségi érempótdijak kérdésének a rendezésére �ost g'Ol1-oo.l·�:l ,sem lehet: 2. 'Ülva"s.sa �l J apunk ,1928. ié'vi 9. 'Számliban kozolt 48. leKszlkonválaszunkat. Kísérje figyelemmel a hivat�llQ.s !'aJpot - :a iBudapes,ti iKöz'lönyt -, továblbá a Ronvéd�'egl es C�endorségi Közlönyöket, a pályázatok erekben a lapod<:?an JeI�ck .meg ,esetről-esetre. .A 'páll)'láz,at�k tartalmaJzzalk ,a palyazatJ felteteleket s azt il>, hogy ffi'Cllyi'k esetbem. !hova k�ll . a kél;v;ényt benyujtaJlli és ho,gY'aJl1 :kelll pkmányolk�a! .e:Nártm . , 3.  A Z'oikat az áH á S'oIkat, amelyek 19ényj'ogosultS/agl l'gazo.]vann:val ellátott altisztek számáIra Vl=aik fenl1-taJrtva, os'ak ,akkor ,tölthetik be ig.aZdLvál'!nYalt nem rendelkező PáJyázókkal, ha igazolván'Yo.s [pályázók nineseneik. Ezek1'e az áUásokra tClhá.t .a :hiva1la�os 'l:aplbam pá�yázatot kEi![ hirdetn� enéJ:\dU az áll4sok nem tölthetők he. 4. A címváLtozá3t budo: lllásu[ vettük, 

, .. NYl\gá,lIományú. Hogy a csendőrségnél szolgálatot teljeSltO honvédorvos a nyugállomány ú csendőröket köteles-e 
me.gvizsgáJlni vagy sem, ez a kérdés 'nincs, sza'bállyozva.. Ha 
a hon'Védopvos ingyen nem akarja ,megvizsgáJlni, menjen be 
a /honv&!- és közrendész'eti kórházba, 'ott díjmentesen megvizsgálják. Nyugállományúak a honvédgyógyszertárakban 
orv�si Vényekl'e .(.neceptekre ) Igyógyszereket és egyéb beteg
áp�hÍJsi cikIDElket szerezhetnek ,be ugyanolyan áJ'On, mint a 
ténylegesek. Csakis azokat la gyógysze'reket készítik el, aan.e
l y1€];;)e:t 'a m indenko.r ,érvényes "Gyógysze'rszabvány" ma.gá'ban 
fogllalJ . GyógYISzelI' és kötszer cs·akLs ujoml'an kdáJmlbott vagy 
az Q,rvos áH!!!l is métlés céljából :alá.írt és keltezett vén�e ad
ható' ld. A honvéd gyógyszerbárakbaJil1 küLöll1�eges ,gy\S.gyszere
ket ( sza'badaImazott készitményeket, 'Úgynevezett s,pllciáJldtá
sokat) egyálib!!!láhan nem lehet kapni. KilJtonai gyógysZ'€lrtár 
van : Budapesten három, Székesfehérvárt, Győrött, Szombat
helyen, N agykanizsán, Pécs'ett, iKaposvárt, Sz-egede!1. Debre
ceniben és MiskoliCon. A gyógysze:rtárak naponta 8-12-ig és 14-18 prá�g vanna k  nyitva. A kiállító orvos által, sriirgős

'nelli oelzett ,gyógyszereket a hi"mtail<OIS időn kiViÜl il>, . a nap 
bá;rm�ly ,szalkában kiszolgáltatja a,z ügyelet\l$ gyó.gyszertw.'i 
tisztviselő. 2. Betegsége kö·vetkeztében a tö,rvény \Szennt je
lenleg helyesen megál1apítotlt lI1yugdíjánáJ csak akko'!' JlcéiI'
hetne 'Il1·agF\<Slalbb összegű - úgynevezett kedvezmoo)'es _ 

nyugdíjat, ha heigazolná, hogy betegségét minden kétséget 
k·i2!á;rqam. i11 csendőrségi szd�gáLaJt révén. ·szerezte, �l1!n.'ek 'kö'Yért
kJeztébeil1i lVáJ,t szolgálatképteIenné és .a ,beteg'sélg ,ke,letkeoose, 
wl:lamint a szolgáLatképtelenség megállap[íása között három 
évmoél Ihossza,bb idő nem telt el. 3. iA ny:u,gdíjat a törvény 12. 
szo,b.gálatbam. !eltöltött idő és. az utoljfu'a ;él,yezet� beszámít
ható jav'aIIl'a1mazás szerint sz'abá}y<ozza. AJ'rol ;senkl �m telhet, 
hQgy 'Ö11ll1e:k 'arányJ,ag Jlcorán keLlett a betegseg.e ml·att nyug
díjba menrn'e IS ,í.gy a nyugdíja '-is bizoll1y Iliem �ok. A fele: 
sé.ge és a gyermeikei , �tán �lilönbe� 74, .� 4�. f�lITlér I!l>al�dl 
pótLékot iklap a nyug�IJan �elul, teha� megls ,�oP'bet kap kez-
11'ez lhaJVonta, mint amenll1?1t a leve'leben emht. 

Farkas Erdőtelek. A Csendől'ség,i LapOlkJ'a polgfu'i egyé
neiktől lelöfizetést nem fogadunk el. Nem tartjuk 'kilván,atos
llIlllk <l!e iértelmét sem iJaláJjuk arun41ik, hogy J.apull1ik, a csend" 
örs�g.gel . semmiféle ,rrexushan ne:n. álló , �aJI'ád aJSrlj;,a,]lán .. ,he
I y>et fo,glaljon. ;Mi a testül,et tagJama;� u:]uk '� JlaJpm, maso
k!at !alig �rdekelhet 's biz<onyos 'Okolkibo� Joibb lS, ha a !I1'!!!gy 
nyilvánosságot lehetőleg nem keressük/, hane� a lap t�r.�al
mát a :testmet keretein belül :tgyeksz<ünlk Itartall!!l. IElzze�' e'leru!llk 
egy ml<ÍJsik céLt i s :  ne gondöJhassa xó[unk: oonJci, :hogy .a Ja ra 
- 'a esendől'sl§g súlyát fe�'�asz!llálva .·-.. ' . eI<í[izetőik:� akarull1k 
gyűj ten i .  Az érdeldődés �'olesett, koz<ol] � ezt nevunkben a� 
il!letö hölggyel s k érje nevünkben aJ'l'a �IS, ;hogy ez,t :az elV\! 
áHálspoll1tUllllkat ne, vegye itölünk l'o:ssz néven. 

. �jh�r. if\. nősü1ési kérvények .beadáS'át 'tiiltó il'endelet még mmdlg, el'venyben .v'an. Ez VlOnatkoz'ik az összes kerületekre. 
, Gyulafehérvár. A vol.t cs. és kir. 50. gyailogezred irattara Kecskeméten, a polgármesteri hivatalban van. 

. Kampier ,Sándor ny. tiszthelyettes. Elveszett dkmáJnyo
Imt vagy wCS'érő okil'atokat m i  !llem wel'ezhetünik be . Ene �e időnJ<, se módunk nmcs, mi osak felvilágosítást adhatunk, ';tO gy kell azokat beszerezl}i. Az ön ügyében a belügyminiszter urhoz (VI. c. oszt:í,ly) kell szolgálati úton felterjesztést intézni. Ir�a meg a felterjesztésben az adatokat s 'kérje, hogy a dícsérő okIratra vonatkozó irattári adatok alapján a dícséret utólag 
igazol tassék. 

Szanda Lajos ny. tiszthelyettes. NeikiÜnk az a célun.k .s törekvésünk, amit levelében olvasunk : "kellemes és hasznos 
á.rál!:at szerezni bajtársainiknak". Ürömmel, olvassuk �ogy 
ezt a céllt öil1ll1él i.s teljes mértékben elértüJe J ÓlkiVlá;'ságait 
köszöntjük, ma is mÍ'llden jót kívánunik önnek családjával 
egyűtt. A rajztJi1rnlllk SlI;óJó elismerést 4,llletékes helyre jut
tattuk. 

Havas. Urhegyi Antal ny. táibwnok címe : Győr, �rzsé
bet király:né l1ÍIt 2. IóZ. Be-ncze ,(azelőtt Schw,arz ) Józ<sef ll1y. 
őrnagy címe : Fülöpszállás, Bethlen-u. ' 80. sz. Nonay Ferenc 
ny. iSzáz·ados cím e :  Gyoma. 

Eger. ,l. Az 'Úthiztosi rLarufdlYllJllokra vOil1atkozó pállyázati 
hi'!'detmén.yek a Bud.apesti Köz,löny'ben jelennek meg, kisérje 
azt f.igyelemmeI a községJi előljárósáJgnáJ. 2. Előnyben ezek
nek '-'z p,U4so�ak a betöltésénél az igényj ogosultBági iga
zol"ányos aliisztek részesümek. Ha még hozzá jllégy közép
iskolai osztályt is el'végeztek, előnyösebb állásba kerülhet
nek. IÖnmaga,ban a középi.skola négy OISztállyl3. azonJban az 
igélruyjbgosultság,i jgazolv<Í1ruyt ll1em pótOilja. Ha igén'Yjogos.ult 
jelentkező ThÍ:ncs el�eJ1dő számban, a!kko�' a tÖibhi pályázók
kal tö'lti!k heJ jaz álLáSokat iS te.rmés-zetes, hogy la n.égy kö.zép
�SlkO'!Ja ll1állllk il> előnyt jelent. 3. Ha az állás nyugdijképes 
és megszakitás nélkül megy áJt a CiSendő.rségtől a községi 
S'lloolg,áJl"üba, akkw' a nyugdíjidejébe a csendőT,ségi szolgálati 
�dejét �be fogják �számitani. 

L. V. ŐrJR., Cserhátsurány. Ha váUon' tartja a regyv;ert 
l> mozduLatJ.anul áll, még nmcs pk és alap la f-egyverhaszná
latra. A járőil' kész helyzetbe vett pUl>kával meg1rözelJitheti 
s .köz ben aztán eldől, .hogy az illetönek m[k a ,száru:leka.i. Ha 
csak .egyeltlen mQZdulatot tesz, amiből nyilvánrva:NS. hogy tá
madni lalkar, a járőr könnyen e.s bizOOoon elejéi veheti eJ\.n.ek 
a táJrnadásn41k bá.rmelyjik pill<lInatban. A második e'ilet már 
v1esz<élyesebb, mm't el�'ejtőzött iS azo�r.a:k a feltétel eiknek auem 
hajllandó e,leo-et tenni amelyekre a Szut. 330. pOil1t 4. al
pontja allJ,pján ilyen ;esetbell1' a jáJ·ő.r az illetőt ikötelezheti', 
Itt :elVlileg ki lellet mOllIdani, hogy a péllda !az előblb emlitett 
pont 'a�aJPj.á:n Jfegyverha"s.zn�latra ��ikJaLma6: A !h�a<;liik �t 
az em�Jnett pont l.  aLp{)ll!t]a Iala.PJaiI1 ad Jogot a Ja;romek a 
fegyverhaszná.latra. A lőfegyverrel való oéllbavétel' JlIagyo.Il' is 
hatál'l()7.ott IS amellett olyan kOlllloly veszély, hogy jpillaJlUl.to
kig lSem lehet v:í.mi a fegyve.rihaszn;álla�tal., �eg I1reI1 � on
ban je<gyflzll1ünik, ;hogy fegrverhasznallatl peldáika� .szerk�
ten! Il!.agyon Il!.eh� dolog ugy, j-lO'gy azok a VMOsa.g05 ,elet 
mi!llden ITehetőségével is ISzámoInassanak. Ezeket a példád<at 
csaik efvben 'lehet 'elbírálni, de mindig hozzá keBl gúll!.dol!lli ,  
hogy a ,gyalkorl,at ezerféle módon befolyásolhatja az Ilsetet. 
A csendőr aztán a ,g'y.akol'latb3Jll vizsgázill: le tulajdonik�
p�n ho,gy �z elveket helyesen sajáJtútOltta-.e el vagy sem. 

Ezz�l nem azt mondjUJk .hogiV !példák illel!11 �ellenek, c'sak 
attól aJkarj:ulk ó'Villi ÖiI1t, ih6gy a; példák.at utasítás erejű ,alap
nak fogadja el a fegyv,erhasznalat teren. 

Tündérkert. Disz!llótQros ;képet eJvböl nem közliÜnk töb'bé. 
Be kell nátni� hogy amennyire hasznos és. jóízű d'O'log a 

diszl1.Óölés', éppe'n, �lr� . kevésbé Ízléses do[og a felkoncolt 
hízó képe a lap hasabJalll. 

Egyedüli magyar hangszergyár az országban ! 

Ál I '  I '  t I V·  I '  márka I Hegedti tárogató, harmoolka és az összes vonós éb fúvós hangszerek. 
ta 

l
an0s

h
an 

e IS!lle
k
r . !t �g 

Zenekarok leiszerelése k6zvetlen a gyári áron. Árajánlatot ingyen küld az 
RQm ott . angszere JavI asa, 

Első Magyar Hangszergyár S T O W A S S ER 

. � kir udva'ri szálJilö, a .Rákóczi-tárogató fe 1talá lója. .  Bpest, U., Láncbld-a. 5. � 
. 

6 b - c •• oda.a ..... 1I: ked"." .. 6oytl. 06.,,1.111 •• ". I 
A1apfllalolt . 1770. " eD. _ 
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LEGENY A GA TON_ 
- ,Regény -

íRTA: BAR ÉNYI FERENC. 
(2.) 

Eleinte várta, )hogy Czauber ,őrmester illleg ;foliia ilre1'
deZIÚ, !hogy hogyan ís ;volt az eset ,a gubás embereklrel. EI  

volt szánva, hogy )Czauher prmester kérdésére pszintén �

mondja kalandját. De hát Czauber őrmester nem �,érdezett 

semmit. Mint ahogy nem is kérdezhetett, mert hiszen hal

vány sejtelme sem ;volt Kesernye Bálint útikalandjáról. Igy 
aztán Kesernye 'Bálint mindörökre adós maradt> Czauber ör
mesternek ezzel a j elentéssel , pedig később ,aztán egyszer 
nagyon 'megbánta, hogy eltitkolta, 

. 

2. 
AlJronyatra hajló téli délutánon C7;au ber ormesteJr !ll 

meleg örsirodában az .íróaszt>alnál ült. J<.:lmerengve nézte, 
hogy odakint, mint \"alami végtelenül, folyton omló fehér 
kárpit, nagy pelyhekben ,sűrűn hulldogál a hó. Egyedül volt 
az örsön. A többiek mind szolgálatban voltak. Legelőbb Gál 
örsvezetőt és Szel!úczkyt várta haza. ,Egy ó'l'áh belül meg
érkezhetnek s éppen ;azért elhatározta, <hogy Imegvárj a őket. 
Akkor aztán ny"godtan ihaz3lffiehet 'a .feleségéhez. 

�������� 

II Dolmánykészítés � 
A m. kir. Belügyminiszter 46.500/EJn. VI. C. 1929. 
szám ú rendeletével rendszeresített tár�asági disz-

I 
ruhát legtökéletesebb kivitelben teljes garancia 

I . mellett a Magyar Köztiszlviselök Szövet ke- � � 
zete Ruházati Osztályának saját egyenruha-

� • szabósága kész it i el 

I főtiszteknek ' .  • • • • • •  48 P I � . törzstiszteknek . • • • • .  56 P � • készítés i díj ellenében � 

I Polgári és egyenruházati cikkek állandóan dús I � választékban kaphatók � • . Ruházati áruházaink : � 

I Budapest, Gróf 1 i�za István· u .  18., IX., 'Mester- I � . utca 15-:-.:1,7., 1., Attila-utca 14., Debrecen, Vár- � � u�ca �., tifIskoTc,
_ 

Kossuth-utca 1., Szeged, Aradi- � 
':..I Kazinczy-utca 2 ,  Székesfehérvár, /lákóc�i-Út -5�: �I � Nyíregyháza. �zéchenyi-lér 8 ,  Kaposvár 

,.; � - ' .  � 
�������� 

Hi rtelen felrezzent álmodozásából. A teleron csengetett. 

Füléhez emelte a kagylót és l'áismel'u Gizi !hangj ára. 

_ Halló ! !Kezét ps6kolom. Itt Czauber őrmester. 

_ ,Halló, őrmester úr. PostMedezet kelL . De arra ,k�
rem, őrmester úr, hogy rögtön, ,tessék küldem, me�·t marIS 

indítom ... postát. 
. 

_ Magam vagyok csal< !!LZ örsön'. A többiek iIllind por

tyáznak odal,."int - szólt Czauber őrlne�ter OIlI ,telefonba. Köz

ben eszébe jutott, mogy Gál örsvezető éS! Szelniczky nem
sokára hazaérkeznek. 

- Pedig feltétlenül kell fedezet _ nnakacskodott Gizi. 
- ISok ,pénz megy a ;postá;val. 

CZ8lUber őrmester meg al<arta kérni" hogy váa'jon <1 
postaindít>ással, a.m..íg Gál 'Öl'svezetőék ihazaj önnek. De ,aztán 
meggOilldoltli, hogy !harminc6rás szolgálatból fognak haza
jönni, fáradtan, átfázva. Hirtelen elhatározással szólt a te
lefonb!!>: 

- iA-zonna.! felszerel ek. Rögtön ott leszel" )Kezét IeSó
kolom. 

Visszaakasztotta a telefonkagylót �s elővette a ,szolgá
I ati könyvet>. Előírta magánalt a szolgálatot és hamar fel
szerelt. A kalapja 'alá ihósapkát ,húzott ,a fejére, !hogy Ine 

, fázzon meg a füle. A laktanyát Juli nénire bízta : 
- . . .  Az.tán a ifeleségemnek Imondj a meg, /lc>gy csak 

éjfél után fogok hazajönni, mert szolgálatba kellett 
mennem. 

- Igenis, onnester 'Úr ! 
Czauber őrmester a behav,azott kis kertiajtón átment a 

postára. ,AmikOl'; az judvarra ért, Vaszi már befogta a lova
kat a posta szán ba. A kapu kőoszlopa mögött Huss Avrum 
ólálkodott és sunyin .hunyorgatott ,befelé. Amikor Czauber 
őrmestert útrakéSzen ,meglátta - Ihirtelen .eltünt. 

Gizi kijött a postaszánhoz és át!lldta a pénzeszsákot. 
Vaszi a többi ,postazsákkal ,betette a ládába, Arra aztán 
felült Czauber őrmester balról, V!L.OZÍ meg jobbról. 

- Nagyon hideg dV am, őrmester úr. Megfázna csak1 így, 
köpenyesen - ,szólt izi. - Ugorj csal< be Vaszi hozd ki 
az őrmester úrnak a bundát, meg a lábzsákot. 

' 

- Nagyon szépen köszönöm, de jga-zán ·nem kell - sza'
b!lldkozott Czaubel" őrmester. 

Csendörségi száiiitó ! 
Khaki poszló, Loden, színtartó gyapju ,  a legerősebb 

strapára, méterje - - - - 15'20 P 
Ugyanaz "Herkule� Lode'n " minősé�ben - - 17. 
Khaki kammgarn, szinJarló. tiszta gyapju - - - IS'SO 
Ugyanaz extra finom ban - - - - 22'50-25.
Csendilrkalap_toU, valódi kakastoll, csak dupla, dus 

kivitel bp '1 van raktáron. tollforgóJokkal együtt 7.60 " 
a 40 év óla fennálló és a csendilrségnél elismeri 

M Á R. E R  
egyenruházati intézetében 

Budapest. VIII . •  Baross-tér 9. 
a Keleti p • •  ndvar érkezési oldalán, 

Telefon : József 321-78, 
Egyenruhák külön mérték utáo. 3 - 6  havi hitelro. 

Egyenruha-szabóSágom és sapkemilhelyem 8 helyszinen ' személyes 8zekképzeU vezelé�"'m mellett mCiködik, 

BUTORT ÖN IS olcs6, készpénzáron vásárolhat 
10-15-20 havi folyószámla , hitelre 
TO�10RY és TSA buiorárQhá�'baa. 

l IV, Veres Pálné.u. 7. 
A csendőrség tagjainak kivételes kedvezmény. ----------___ 1 ______ __ 

(Apponyi térnél). 
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f k-
Deh,og� is, hOg'yne ikéne. Hiszen CSOlJltig fagyria ilyen' a r  a'Sordíto hIdegben. , 

'. • - ��szo,kt)\!il;, kér�. Vann.ak {el'),nél lnagy.OJhb Ib.fd�gel(i ' IS es nu 'esak iköpenYesen lPortyázunk. ' , ,- , Azt még; lehe�, mer'!; akkor j árna!k" mgzeghak. A gyaloglastó'l I'?egmelegednek. IDe )m.ás 9rahbsszat a .��liel ,szeme be� e� helyben ülni jlyen �id�g Itéi iéjsiakábtin. ,E;2Jt e!\,y szal lropepyben neJ11 lehet lInegC&ll1álni. 
- Vas71i \-..'ilwzta a bur:,dát; meg a l�pzsá�ot é,s 9j�i ,k�dve� sen ur:sz;alva, " �:za�:eetr. o�m.�sterre ;eroltrette. Meg s�gít�tt �p 

a. felhuzasban es. v aszIt ' IS o bug�olalta; be. a meleg pO\{l'ó<;b�, - Szerencses !Utat ! ' 
- Kezét csókolom. 
Csengve,ebongya; indultak el a lovak; s a pos'taszán: l(ŐI'IY

nyedél1 suhant ki az országútra. G�zi fázósan futott be a 
szobába. ,Dideregve iállt aJ kályha mellé. 

- Nem irigyl�m , ezeket a szegénoy cse1)jiőröket _ 

. m�mdta az aJnyjának. - Nagyon ihideg 'Van o; éjszaka ;még 
" hidegebb lesz, !lne;rt egészen kiderült. , 

- Bizony Illehéz (%elgála,t - felelte J3eFt(ll nénii �s meg
piszkálta a tüzet. - 'De hát megszokták. Vas21i is j01 bírja 
a hideget. A vasúti postán felmele)Sedhetnek, mielőtt vissza
indulnaJk, 

-. Hát igen. Mégis, 'éjfélig kicsit sok - vélekedett Gizi 
és borzengva :nézett ki a ' !havas országútra. .Azután egy
szerre örvendve felkiáltott : - Ni, ,a.7< �fjú pár ! 

Borbolya nyitott IPe és bol<iogan mosolyogva előrew,ssé- , 
kelte lll. Ifeleségét, - a Iragyogó arcú Etá�. IGi�ék lelkes 
örömmel fogadták az ujdonoolt ház,aspátJ;t; >kedvesen, ;huncut 
mosolygás sal néztek Etára. 

- Nos, hogy vagy mehyecs�é ? ' 
Eta ·kissé szégye:nlőse:t!. de IbóldogaJ1, !:���i�:����f:i${'� reáj uk. BorbolyánaJk .nagyon tets2fe�t �z i�jú 

. Vidáma,n, 'kérdéssel .feJeIt lj! kérdésore, mEl'liet 
egyelőre válasz nélkül Il).agyQtt. , 

-, Én meg ;nem ,mlil>l'te.m noyilljotRez:ni, - vetette 1i:özbe 
BOI'l;>qlya, - mer� a7li; gO!;ldoltas.rv-, lhpgy Eta nem s.zeret . .  

Gizi rá!'l1osoly&,ott a szerelmes házaspiÍ-rril : - Nos, ene 
ha,m�J;á.�b is J;'áj öhettétoek volna. 

-' Persze nevetétt Borbolya. - ;Pe Mt ennek ÍlfY 
kellett len1J.i, ihogy el(h'e kiPJoröljük ma�t. Most :aztan 
annál !biztosabbak lehetünk, hogy nál4J)k mindig békesség 
lesz, mert mi m4r emre pel'l�kildt�1< egy éle1lre valét • . .  

, Gizi Kacagxra ' heÍ'Y!lseltl: -' Ez mán aztán deTék dolog. 
Kevth 'há��ár m Qhatja e1 �zt má.�átG�,\ hog'N' igy be van 
bilZtosít\la a csallicl.i �Il!l)pa:&;ar ellen. De mosj; aztán Eita, 
meséld el, hogy yolt a�, esküvő'! • 

Eta ; o3. v�ro&ban s2i'Ü:léi.né� ü� meg a la1!;odalm.áb � így 
érthető ,"olt, hogy , Gitiékiet Inagyon �rclekelte, � íhogyan 
folYt le :az esküvő.' l{.özrefógták Etát és unszeltá"l\, Ih� el
ut;ii.zbától kezdve mondjon Jel mindent. Etá hűségesen , Ibe
számoIt az esküvőről, meg :a laIbirói lés Giziék :őszi.n.té ér
deldődésS'el hallgatták. Borbolya !tréfás lmegjegy,zéseivel ika
caj t fa"l\aS2tva" l'iatá$osan egészítette !ki maj előa4ásá:t. Bor
poly,áék annyira jól találták magukat Gíziéknél, hogy ott 
raga<itak vacs<JTán. De:rűs hangulatban, vidám tereferével 
kellemesen tett a� �(Iő. Vacsora után Bol'lbolya lS?iivarra gyüj
tolit és sajnáIkez.va mondta : - Ejnye, ,heh ikár, !hogy ;nincs 
itt aJ l ovwg, milYeJil pompás !hangver�eny;t csinálhatnánk:. 

- Hátha 'áttelefon41nánk ·az ,örsre - aj4nlotta Eta. 
- Én ás áhitooom egy �s :muzsikára. 

- Sajnos, hiába, telefonálnánk. Nincs senki aJZ öllsőn -
szólt Gizi. - Miind �ol�álatbaJn vannak. Oza.u1;ler őrmester
ternek is el kelle,tt menni postafede:zetre, mert 'egy csendőrje 
sem velt o1)tho!'l. 

- Ily� ku,tyal:Iidegben Jlem irigyl�mdő dolog - je
meg BOlll;>.olyl;t .fá�sll.!lJ. - Df'\ a��ii �rmasban is 

- Micsoda, men:yecske ? Nem is menyecske. 
- Hogy-Mgy,? 

'�:;:;';���:�i;1�������!Jl��:����
t 

- !Egész ;tl/ennyol'Sp;í.g t -. felel11e Bo,:rbol)'a lelkese . Ih""",' 
A holdog .Etá forró pillantással, �'iitalmlilzta \' ir<jl:jOll'gó, mrát s 

azután G�ii anYilához f�);dul't : ';"---' l ' lya.tIJ b�'l§o'g: YaJg'yo., B.erta 
néni hogy ki sem mondhatom ! 

, 'j : '- Látod, l átod 'k( hitte vo na'? "  • .  • " , ? , 
EtaJ meglepetJtel1i huzta I ]fel , s�mq�doket : '- . �eiJ� . 
- Há.t, hogy előbb ' nem ,tudtatok lJnegfér.\l'I, 

pörölt�, . . . ; . ' . '  ( k "  Eta nevetve vO�löga,.tta lil valJát ; - Hlsze�l az ,c§a �gX 
volt. Éppen !jo2iért. Csak azért p,öröltem M!litYll;.al, lIne:tl,t I;I%t 
hittem" hogy nem �zeret 

m .  kir. 

posztét, 

prizmás látcsövek 
6�1Z ti6ol.:pig terjedh�tö r�szlet-

, fizetésre készpéoz"'OD, elJenóriz, 
heló ,e�edeti , gyá,rl li,rjegyzelj: sztÍ�in t. 

H�"(SCHEK ts FAR.KAS 
e.ptikai é8\ Eéoyk�pészeti sz�üzlet 

•• (Kiizp városháza 

I 
BVDA ST IV., Károly-korut 28. épill�lebe�l, '
FiÓk : VI., Andrássy-ut 31 . . (Nagymező-u. sarok.) 

, " , R:é/j<1 ' I�guj .. bb nagy �épe. álJe!ll'zéknnkel. . 
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_ Gyerünk haza, későre jár már az id� � . . 
_ Ó ne menjetek még, hiszen olyan Jol eSIk Igy elbe-

s7Jélgetni '- marasztották őket GiziéJo. o .  

Eta szedelődzködni kezdett: - Nem leheL, edes I!erta 

néni, úgyis nagyon kihúztuk a
.
z időt. pe ?lra}' jól talaltuk 

magunkat, hogy észre sem vettiIk az Id� mu!asat. 
. . 

_ Na.gyon kedves volt, hogy nekunk aldoz;tatok ezu az 

estét. Máskor is tegyétek meg. 
o "  

De előbb Berta néniék jöjjen�k át ho.zzank, Iln.",,!,n me� 
nem is látták a lakásunkat. Majd tmeg'latod, Gl'ulkem, mI
lyen kedves kis fészket csináltunk magunknak. 

_ Megnézzük, Ihogyne. Mikor nem lennénk alka'lmat-
lanok? 

d "  _ Sosem. Akármikor jösztök, min ig nagyon megor-
vendünk nektek. Gyertek, amikor Jól esik. De �inél elő�bo. 

Hosszas búcsúzkodás után elmentek Borbolyaek. Azutan 
Gizi kezet csókolt az anyj ának: - Mama, feküdjön le. 

- És te? 
_ Megwárom a iPostát. N em érdemes addig lefeküdni. 

Majd kézimunkázom, úgy hamara:bb )telik az idő. ' 
_ Hát akkor j óéj szakát, kislányom r- bucsuzott Berta 

néni. Megcsókolta GiziCés bement a hálószobába. 
_ Kezét csó1:'Olom. 
Gizi a kézimunkájával a lámpa mellé ült lés serényen 

horgolni kez,dett. Amíg finom !fehér keze fürgén horgacsolt, 
elmerengő elméje egyik gondolatot a másikba öltötte. Persze, 
Borbolyáékra gondolt. Milyen boldogok. Derék, jó ember 
Bcnbolya, jEta jól járt vele. összeiUő pár. Lám, IE1>a elérte 
már a boldogságot, amiért élni érdemes. ,Vajjon neki mikor 
nyílik meg aJ búldogság kapuja ?  

Keserveset 'Sóhajtott s aztán az órára pillantott. A mu
tató éppe.n a tizenkettes számhoz ér. Most kell jönnie a iPos-
tának. Letette a horgolást és felvette a lámpát. Bolyhos 
kendőjébe burkolódzva átment a post,ahivatalba. Ilyenkor 
Vaszi már he swkott lhajt?JI1; az udvarra. Kinyította az, aj
tót és körülnézett a holdvilágos udvaron. A kapu még be volt 
téve, ·seJlOl ,senki. Körül :néma Icsend. Dideregve viss.zament 
az irodába, bosszankodva járt fel és alá. - Lehet, hogy vala
hová b�értek melegedni egy pohár italra. Nem. Czauber 
ől:mesrer nem tenné. De .lincs is hová betérjenek. Egész 
úton a '  vasúti 'állomásig nincs is ház, Ha:csa:k a v asúti pos
tán nem maradtak. Lehet. 

Egy idő mulv a '  a telefonhoz lépett ,és felhívtlJJ a vasúti 
postahivatalt:  

- Halló, hallÓ', ,főnök [Úr? 
- Igen; én vagyok, kezét csókolom. 
- A posta még nem jött vissza a vasúttól. Meg akartam 

kérdezni, hogy mikor inditotta ,dsszal főnök lúr? 
- Én nem is indítottam. Nem lis indíthattam, mert 'itt 

sem tvolt. 
Istenem, mi ,történhetett? 

- Lehet, hogy elakadtak 31 hóban. 
- N em 'hallott róla ?  
- Nem. Nem i Si  járt itt senki. Nincs kizárva hogy 'Va-

lami baj történt . . . 
' 

- Istenem ! - ,Gizi kétségbeeretten hanyatlott a székbe. 
Az aggodalom és a felelősség él'zése összeszorították a szí
vét. Tanácstalanul meredt maga elé. Azon itJöprengett, hogy 
mit ,tegyen. ,Eszébe jutott Gál örsvezető . ..Az adhatna ,taná
csot. 'ö segíthetne. De éppen most nincs idehaza. 

Gizi a tehetetlenség kétségbeejtJő ,érzéséveI lsírva !borult 
a.z íróasztalra. 

3. 
Már erősen alkonyodott, 'amikQr Gál örsvezető Szel

niczkyvel hazaérkezett. 

.
-
. 

Juli néni, v .. �sorá t !  De ,hamar, mert különben magát 
e.sszuk �eg - kIabalt Szelniczky n evetve és ,topogva rázta le :nagaról a havat. Gál örsvezető már a szoba ajtaját nyiiogatta, de nem tudta !k.inyítni, �mert ,Jrulccsal 'Volt Ibezárva, Bos�zankod,va fordult meg" hogy a konyhába menjen de sletőn csoszogva jött már >Juli néni. ' 
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_ Itt a kulcs, örsvezető úr ! Bezártam, mert az őrmes

ter úr elment ,szolgálatba. 
_ E gymagáhan ? • o "  

_ Egyedül ment, mern volt más itthon. A postat kIser!. 

Azt mondta, hogy éjféIre megjön. 
_ No, de most aztán egykettőre a vacsorát. Mert na-

gyOOl éhesek vagyunk. • 

Juli néni nem v áratott soká magára. Tudta, hogy 
körülobelüU mikor jónn>ek haza Gál 'örsv<lzetőék és Im,;,r el"re 
elkészítette a vacsorát. Csak fel kellett melegíteni. Pár perc 
sem tellt bele 's már betáJoaIta a ipárolgó ételt. Farkaséltvágy
gyall, moh :n estek neki Jlt jóízű vacs(>l">á.naik. A ibal'átságos 
meleg swl:>áJban jólesett a meleg étel. IT{eJlem� j óérzés fogta 
el meggén]beredett tagjaikat. F oJa-ól-fo%ra mindjobban él'ez
ték, hogy a IJIqdeg hogyan megy ki fagyo.s )testükböL Az �h
ség és ,a fázás legyűrése után :máJ: csak .egy keJ�emet�n Iér
zés maradt a testükben - a fáradtság. D e  ez aztán annál 
eJlemHlhata:tlanabbul nyügözte � �s;'blbadt tagjaikat. Alig 
szívták el 'a cigarettájllkat, .rögtön I,efeküdbek. , 

Gál ő.rS'Vezető álmosan bújt az ágyba lés f á'Uósan Ihúzta 
mag'át össze a IPokróc alatt. Amint az ágyban felmelegedett, 
lassan-lassan kinyúj tózkodva élvezte az egyenletes j ó  mele
get. Fáradt tagjai elzsihbadtak, szemhéj a ól<>msúl1yal incloe
zedett � szemére. Alomképek jötteik-menlteik, mint a tarka 
vetített képek, egyre-másra v:ílotakoztak. 

A2lt áJm<>dta, hogy SzelnlÍcz�<yvel p'ortyázák és ,a", frl'jáorat 
végén már ,hazafelé tartanak. Éjféli-e jár. iA k(>r<Y·nsötét éj
sZlJJkáhan csaik ,a' vakitőan fehér hó vil�jt. Elhagyatott el'dő
I'eTIlgetegben törik az öles hava,t. ,A cudar hidegibe'n vágya
kozva ,gondoln'ak a meleg s2lol>ára és dermedt testükbe új 
e.rőt ÖIn,t ,a ,remény, hogy nemsokára m á'r haz'aérnek. Szótla
nul, csendesen baktatnak. Olykor megálln.aik és :f.igyel'll�. 
Silvít a szél, zizegve hull a hó. A kemény, szemcsés hópely
hek hegyes tm'ajként .szurkálják ikipi�ul.t arCUJkat. iA metsző 
hideg szél farkasok ordfttását hoz",a fe1éjük. A fal'k3Jsordí
tásra elnyújtott kutyavonítás felel ; a csaholás hangja öröm
m�11 !tölti el szívedket. Érzik, hogy anál' a jfaluhoz !közelednek. 
Tudják, h ogy fél'Órán beloül oItthon leszonek. Fel01la'llyozva 
gyorsítji':k meg lé,pteiket. E-g-ysZe.l'l·e e l áll a szél zú.g,ása és 
h",lkul a arutyaugatás. Zizzenve csuszkál 'a :hó 'a fehérbepó
lyált feny&k tűlev.ele,in. Hirtelen él.énik lónyerítést \haHa'nak. 
l\IegáJlnak és hallgatódzva figyelnek. Tágranyitott szemmel 
néznek körül. Megismerik a magányosan álló tölgyet, mel
lette a szakadékat. Csa1ódottan állapítják me,g, hogy :még 
lnessre vannak a fal,utól. iDe mt hogyan kerül ide �ÓJl'Yeri
tés, ilyen messzü'e az utolsó szállástól. Irányt változtatva a 
lónyerítés imnyába indulna:!<, mely nem csendesül, sőt i!rlr
telen Témült ho,rlmntás:;á fajul. Amint haladn aJk rn-i:nd

' 
sű

rűbben, !h·angzi,!< a horkantás. MM hallják az dde�n top!)r
�ékol'ó IQ:,:ak pabáinak kapálását, ahog,y tö,rik 'a jeges havat 
cs kaparjak fel alóla a fagyos g·öröngyöt. 

(Foly tat juk.) 

Kidolgozat - pálvázat. 
Feladat : Röviden �e kell írni, hogyan �ehet egy isme

retlen egyénnek a szemé�yazonosságát megállapítani ? 
A pályázat terj-edelme 2 gépírásos vagy 4 kézírásos 

hasábnál többre nem terj-edhet. Pályázatot csak a csend
őrség legénységi egyéneitől fogadunk el .  A .legjobb pá
lyázat szerzőjét egy szép u!l;azóbőrönddel j uta:lma.zzuk. 
Ha,táridö február 1 .  Az eredményt a február 1 0·i számunk
ban közöljük. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős : 
PINCZÉS ZOLTÁN százados. 
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