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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában 
Hiszek egy isteni ö?'ök igazságban 

' 

Hiszek Magyarország feltámadásdban. 

Jóízlés. 

Amen. 

N ehéz és hosszadalmas lenne a jóízlés fogalmát 
teljes precizitással meghatározni. A jóízlésnek álta
lános, mondhatnók nemzetközi, mindenkit egyfor
mán kölelező, alapvető szabályait uz egyéni. és köz
felfogásnak, egyéniségnek, intelligenciának, szoká
soknak, túlzásoknak és ki tudná még mind felsorolni, 
miféle tényezőknek a befolyása, szeizmográfszerüvé 
kifinomull ezerféle árnyalata hajlílgalja vagy mere
víti ezerféle változaltá, ezért kell ma már valóságos 
köteteket írni a látszólag pedig nagyon egyszerü kér
désről, hogy mi illik és mi nem. 

Teljes mértékben beláljuk, hogy egy olyan em
bertől, akinek nem az a főgondja, hogy a nap melyik 
órájában hol lebzseljeJl, hanem hogy melyik felada

tának vagy kötelességének feleljen meg a sok közül, 
nem lehet azt kívánni, hogy üres formaságok szak

ismeretében mindenre reáérő mágn{lsokkal vetélked

jék. Ezért nem esünk kétségbe, ha a mi csendörbaj

társunk nem kiáll "Shoking"-ot és nem esik ájultan 

össze, ha valaki nemcsak villával, hanem késsel-villá

val eszi a krémesbélest, vagy a fasírozoltat: ettől még 

sokkal derekabb és hasznosabb tagja lehet a hazá

nak, mint cay olyan valaki, akinek ebben merül ki 

minden úlll1GveJtsége. De viszont nem veheti a jóízlés 

terén mintaképnek a derék parúdéskocsist sem, aki 

_ tisztesség. heesülés adassék neki egyébként - nem 

igen törődik azzal, hogy hova köp s abból sem . csi��ll 

nagy fejtörést, hogy szal\'étába vagy
.

a mandll.la 

II jjába töri.ilje-e a száját a túróscsusza utan. 
. 

Valahol a két "églet közötl kell keresnünk azt a 

foko t, amelyet a csendőrnek a jóízlés terén el kell ér

nie s amelyet mint minimúlis követehnényt kell a 

csendőr elé állítanunk. A jóízlésnek ezt a - mond

juk _ mindennapi 
.. 

fokút ta!á� úgy hat
,
�rozhatju� 

meet. hogy a csendornek kerulIlle kell a 'Isell�edese: 
be; mindenl. ami bántóan feltíí�lö. H?gy aztan. ml 

LÜnik fel búntóan, azt már lllllldenklllek magannk 

kell megéreznie. 

Sok embernek éppen abhan nyih'ánul az ízléste-

lensége, hogy nem tudja, milwr tesz [eHünő, sz�n�)?e

ütkiizií dolgot és mikor nem. �lá�nak meg �z a 11Ib�IJ?, 

) gy egyenesen kere�i a fcltÜnésl. szándekosan I�-a

I��ít ja magúra az emherek t'igyelmé.
t, azt

. 
gondo�\'an.' 

h()"" az nu'lsnak is éppen llgy td�Zlk, I11 m t nekI. Az 
'"':

k a Illll:lzl'od:lS'íval leszi ezt, a m{lsik nagy hang-eftvJ , ,- , \. ' - '-
d ' l d' ,�'I n 11'll'l11adik a yisell(edésl'\'el, a negye 1 { pe 19 

gel , L. I j" 

például azzal, hogy olyankor dug a szájába egy hatal
mas britannikát, amikor sehogysem illenék. 

Ez a britannika n�m véletlenül jutott az eszünkbe. 
Az elmult vasárnap gyönyörüen sütött a nap, ki

csalta a négy falak közé szorult pestieket az utcára. 
A Böszörményi-út felől egy motorkerékpár töfögött 
a Déli Vasút és a Vérmező irányába, rajta két csendőr. 

Csendőrember mindig felfigyel, ha bajtársatlát, 
önkénytelenLiI jobban megnézi s még elhaladtában is 
többet foglalkoúk n-Ie, mint egy másik járókelővel. 
�li is szí\'esen és szeretettel néztük a két fialal csend
ort. De csal� addig, amíg a közelünkbe nem értek. 
:\Iert amikor elhaladtak, meg kellelt látni, hogy az 
egyik csendörnek, aki a molorkerékpárl vezette -
\·alószíni.íleg a l11otorozás gyönyöri.íségének fokozása 
céljából -- egy szipkával is megtoldott hatalmas szi
var füstölgölt a szújában. 

Valami kellemetlen érzésünk támadt, aminek ne
héz nevet adni. Valami olyanféle, minI mikor az em
ber nem tetszö, bántó dolgot észlel egy olyan yalaki
nél, aki a szivéhez van nÖ\'e s akinek nJÍnden tettében, 
minden cselekudetében. sőt nJÍndell mozdulatában is 
c sak jót, csak szépet, tökaete�et és hibáIlant szeretne 
látni. 

Hogy szolgálatban és lakolt helyen srlll gyalog, 
"cm pedig lovon vagy motorkerékpáron szivarozni 
nem szabad, azt minden csendőr ludja. mert benne 
van az utasílúsban. jl,'em nlindig elegendő azonban 
csak azt tudni, hogy mi van "agy mi nincs benne az 
ulasítús!Jan, mel'l múr azt például, hogy motorkerék
párt szolgúlaton khi.il sem illik csenuőrnek szivarozva 
\'égig\'ezetni Budapesten, nem az utasílúsnak, hanem 
H csendiírnek magúnak kell kitalálnia. 

Vannak azonban olyanok is, aldknek izléstelen
ségévd az lItasíbh is hasztalan próhúl megbirkózni. 
Ilogy csak egy példúl említsünk: szinte mindennapos 
lálYúny a szolgúlatilag feIszerelL csendőrjárűr, amely
Ilpk vHlamelyik vagy mindkét tagja csomagot cipel. 
H\'vúsúrlúst, ruhúzatol a gazdasági hivatalhoz, vagy 
ollnan az örsre, papírba, kosárba. bőröndbe, sőt 
zsúkba csumugolva. Pedig cz már aztún nemcsak az 
illető csendőr llIag:'tnügye, hanem a testület ügye is, 
mert "a testületet mindig egyes tagjainak a maga
tartása szerint i tl'lik meg". Ezt mondja az utasítás. ezt 
mondjuk mi is és nc restelIje senki a fúradságot, hogy 
nyomatékosan megértle�se ezt minden csendörreJ, aki 
nem akarja megérteni. :\Ierl hogy a motoron sziva
rozÓ meg a zsúkot cipelii csendür végleg eILünjék, az 
múr IlPl11csak jóízlés kérdl'se. hanem egy kicsit a fe-
gy('Ir111l' is. 

llivatúsunk szempontjából apró, lényegi elen kül
sihégek ezpk. De talán éppen aZI\rt, mert lényeglele
nek í's merI k üJsib\'gek: ezeket nézi és bírúlja az utca 
II IPgszívesebben . 
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Hullák személyazonossá
gának megállapítása. 

Írta: Milviusz Attila százados. 

Tapasztalat szerint gyakran találnak olyan hul
lákat, amelyeknek személyazonosság'a kétes vagy 
teljesen ismeretlen, Képzeljük el, hogy a portyázó 
csendőr valahol olyan holttestre bukkan, melyet a 
környékbeliek közül senki sem ismer, igazoló okm�
nyok a hullánál nincsenek és a környékről sem tünt 
elsenki, akivel a hullát összefüg'gésbe lehetne hozni. 
Ilyen esetekben a csendőr nehéz, komplikált feladat 
előtt áll, melynek megoldásához l,ülönös ismeretek 
és alaposság, továbbá szakértők bevonása szükséges , 
A feladatot okvetlenül meg kell oldani, mert a sze
mélyazonosság kétség€t kizáró módon való tisztá
zása a nyomozás lényeges támpont ja, sok esetben 
egyedüli kiindulópontja, Ha arra gondolunk, hogy 
pl. még a törvényszéki orvos is csak a legritkább 
esetekben képes az öngyilkosságot a gyilkosságtól 
pusztán a hullaszemle és boncolás segítségével elvá
lasztani, hanem legtöbb esetben csak a nyomozás 
adataival kiegészített megállapításai tudják ezt a 
nagyfontosságú kérdést eldönteni, úgy kétségtelen
nek kell találnunk, hogy az agnoszkálásnak SOkSZOl' 
már a nyomozás első lényegbevágó kérdésének tisz
tázásánál igen fontos szerepe van, vagyis annak 
megállapításánál, hogy "mi történt?" 

Csak a mult évben a Hűvösvölgyben elégett női 
holttest ügyére hivatkozom, hol az agnoszkálás meg
történte előtt semmi olyan tárgyi bizonyíték nem 

:Mdrcius lelke. 
Évenként. eljösz hóvir-ág-ruhádbnn, 
TnvMzló nnpok s,oellőkocsiján_ 
A rnultbn nézel: könnyet huluJjts_r. érte, 
Majd jÖ1-őt igb-sz, úgy, mint hajdanán _ , _ 

M ár-cius lelke, csodás istenasszony, 
N e i�lessen most balgc� hódolat, 
Szóv?r-ág-özön, meddő ünne pkezés: 
Mutasd meg nekünk igaz Tenmagad' 
Mert most megértünk, inj, megint úgy rlÍnmk 
Magyar sznbadság, március lelkel 
Mert mbok lettünk: Tác, oláh cseh rabja 
K i szivünket is bili ncsbe 'ver-t�, - ' 
Most kellesz nekünk, - így sohse kellettél! -
Ennyir-e n/b még nem volt magyar-: 
Nyom01-tömlöcben enfaitánk sanynr'gat 
S koncleső sunyi testvérhúsba mar _ , _ 

GYÖtÖ1- n vád is: annyi vé1- mért ömlött 
H n Kassa cseh és Szobnál a hatá?- 2 

' 

M ért hullt annyi könny az anYMze�1('kből 
H�� rru�y'zatukm b1í mbsága vá1-? 

' 

Jú oollJa szónkat: igazság-esdésiink? 
K?rüskörül c�nk rabtnrtó röhög _ _  , 
Kt �esz_ csodat, hogy kétcmnyit teremjen 
A kl-SaJtolt ugar, a puszta r-ög? 
Jövel Március, szent Szabadság lellee ! 
V érf'üstös fáklyéiCl emeld magcl-Sl"Ct 
Hogy ahol testvé1' nyög keser-ü sziv/wl 
T�lnan is, itt is mind-mind láthMsa _ ' 
Hwednek-a dalt csókold homlokám 
A gyá'vát ne saináld ostorral 1 - erri 

volt található, mely kétséget kizáróan eldöntötte 
volna, hogy az elhunyt önként dobta-e el magától 
életét, vagy más ember bűnös cselekménye oltotta-e 
ki azt. A személyazonosság megállapítása után indí
tott nyomozás ezt a kérdést már tisztázni tudta 
A nyomozás alanyi kérdése, vagyis, hogy bűncselek� 
m,énY fennforgása esetéb�n ki a tet,t�s" csak a legrit
kabb esetekben lesz az aid oz at klletenek ismerete 
nélkül tisztázható, Világos és kézenfekvő, hog\" 
másutt, különböző emberek körében fogunk az X;, 
és máshol az "Y" gyilkosa után kutatni. Gondolj'�nk 
pl. olyan esetre, midőn valakit három ember rablási 
szándékból megtámad_ A sértett támadói egyikét le
lövi, a másik két támadó pedig társuk hullájának 
visszahagyása után elmenekül. A sértett nem tud 
róluk személyleírást adni_ Kétségtelen, hogy ilyen 
esetben a hulla agnoszkálása lesz az egyedüli kiin
dulópont, amely az elmenekült tettestarsak kilété
nek megállapításához vezethet_ Berlinben egy alka
lommal ismeretlen tettesek pénzszekrény t robbantot
tak. A robbantás sikerült, de áldozatul esett a tette
sek egyike, kinek hulláját a betörőbanda többi elme
nekült t

,
agjai a hely�zíne? ,hagy!á�, A _hulla sz'emély

azonossaganak megallapltasa reven Sikerült a nyo
mozó hatóságnak a banda többi tagjait kézre
keríteni_ 

Cikkem keretében csak az agnoszkálás bon\,0-
lultabb eseteivel szándékozom foglalkozni, azokkal 
amelyeknél a nyomozó csendőrnek a személyazonos� 
ság megállapításánál csak azok a támpontok állanak 
rendelkezésre, amelyeket a hulla külseje továbbá a 
rajta lévő ruházat és a nála lévő tárgyak nyujthat-

Sikoltsd bele (� siiket éjszakába: 
H é, 1-abmagyarok, föl, me1-ni, rlternil 

Mert Te vngy nekünk n Szent Merés lelke, 
Te vagy a Kezdet, haTCmhívó kür-t, 
K egyes M egváltónk szenvedés-szégyentől. 
Arn1t (� vál/unk nrcpirulvn tűrt __ , 
Lángírás 1'agy Te viharzó felhőkön 
Égi M ementó: Magyn1-, ne feledj I ' 
Te hordozod az ősi vér-es ka1'dot: 
Nekünk bosszú kell s nem szolga-kegy! 
Jövel Már-eius, sznbadság angyala 
GY7!jtsd új lángra a csüggedő er-it, 
CStllagtüzet szórj az alvó faluk'ra 
S riadót fuvass a Vá1-0S előtti 
A • t01-�yokb_ctn verj fél1'e minden ha ra ngol. 
TodulJon h a tömlücök népe 
S (� vér-tanuk szent dalát harsonázza: 
Elég n mbság, nem kell a béke! 
N em kell a béke: IMsanölő méreg 
A ,koldus.kenyér gyilkos kegyel en;, 
Felre alnzatl Jöjjön inkább cl harc, 
Az utolsó 'wn az új végekeni 
Mert nekünk nincs rltás, 1nint az ősi átok: 
Mir;,d�nt 1nerve c� "nagyszen'í halál", 
Gyozunk vagy buknnlc? Az már S01-sunk dolga.
Magyar föld taka1', 'UL golyó talál _ , _ 

Jövel M ár'ciu.s, nagy merések lelke 
A�dig jÖjj, amíg mi 1-S itt vc�gyunlc: Mt gyaszm agyar-ok mi hiába-hősök 
H r:- nincs is lcardur/.k s béna a kanl/{k, -
Júk har-cok poklában megf01-gaftattunk, 
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nak. A csendőr első feladata, hogy ezeket a támpontokat a je��lapo.sabb vizsgalat segItsegevel :reIKUtassa, ,megflgy.eIJe, összegyüjtse, ha kell, rögzítse, s azutan ,beloluk a �zakéltókkel karöltve helyes következte�eseket �?nJo� le. Az így nyert egyes támpontokboi olyan �ss�kepet kell kihozni, amely az elhalt .;.mber, s.zemelyere vonatkozóan minél több jelle�zo,. egyem vonást tud felmutatni. Az ilyen össz�ep blrt?kába� ,a csendőrnek most már módjában all. � ,tél;r;shatosagok, nyilvántartások, valamint a 
�a�to utJan .a n�gy nyilVánosság közreműködését is Igenybevenm. Mmdenesetre több sikerre van kilátása egy olyan nyomozásnak, megkeresés nek, tudakozód�s�aK vagy saJtokózleményneK, amely a hulla renykepet, szakszerű személyleírás át, a nála talált tárgyak pontos leírását, esetleg fényképeit, továbbá számos! a szem€lyazonosság megállapításánál fontos egy�b adatot tartalmaz, mint egy szűkszavú megkeresesnek, am�ly c�a .� .annyit mond, .q.ogy itt vagy ott egy 40-45 ev koruh, magas termetű szegényesen 
öltözött férfiholttest találtatott. 

' 

.. A h�ottat nem lehet kikérdezni, sokszor mégis 
tobbet elarulnak, mint egy olyan élő ember aki nem 
akar beszélni, vagy ha beszél, nem mo�d iO'azat. 
Vizsgáljuk meg tehát elsősorban, melyek a�ok a 
támponto�, melyeket szorgos kutatás révén egy holt
testen talalhatunk. 

A hulla testén és testében található támpontok 
felkutatása és azokból kóvetkeztetesek levonasa a 
törvényszéki orvos feladata. A csendőr ilyen iráriyú 
teendői csak a ruházatnak és a hullánál levő tár
gyaknak alapos átvizsgálására és az ilyen leletből 

M egtörettiink és rnegaláztattunk, 
Mi újTa rnegyünkf :::; fönnek, jönnek ők is: 
A nyolcszázezer, kiket ott lULgytunk 
Lengyel földeken, DobeTdó szildáin, 
Kárpátok ölén, s ki tudhatja hol, -
Mind jönnek haza magyat· földé?-t halni, 
Csontváz-seregük harei dalt dalol ... 

Mát-eius lelke, jelenj rneg hát nekünk: 

Csak jelre vát-unk és - 'YItegyünk, rnegyünkl 

vitéz Rózsás József ny. szd!:;. 

A bolond Juon .. 
Írta: Régi csendőr. 

1914 júliusában az apósomnál voltam látogatóban a 
Dunántúlon. A sógorom vitt e l  hozzá a kocsiján. 

Egy estefelé egy ember baktat Igal' felől az apósom 
pusztájának. l\Iakrapipa a szájában, a kezében görbe bot, 
a hóna alatt rengeteg írás. Odaér hozzánk, köszön, aztán 
letelepszik pihenni. 

Apósom megszólít ja : 
- Hát maga mit hozott? 
A hivatalos ember - látszott az írásokról, hogy az -

kiverte a pipája hamuját s csak azután szólalt meg 
tempósan : 

_ Behívókat hoztam. Kitört a háború. . . 
Akkor már a levegőben lógott a háború. MIndenkI 

tudta, hogy közel van, mi is, de arra nem s�áI?ítottunk, 

hogy már itt is van. Mert számunkra a behlvos ember 

jelentette a háborút. . , . '  . . 
Elkezdte rendeZnI az Irasalt, ml pedl/f azonnal s.ze-

delőzködni kezdtünk. Ha így van" ha haboru van, nek�nk 

szabad itt kuksolnunk, mal' megvan a helyunk 

�ersutt. A sógorom ú gy megijedt, hogy azonnal befogta 

k�v�tkeztetésre szorítkoznak, de ennél az eljárásánal IS gy��ral! fog annak szükségessége mutatkozni, h?g� �aJat Ismereteit szakértők igénybevételével klegeszltse. Ebben az utóbbi esetben a csendőr főfel
�d�ta az, �ogy mindazt, ami szakértői vizsgálatot Igenyel, mmél rövidebb idő alatt és megfelelő állapotban a szakértő kezéhez juttassa. 

Elv, hogy egy hulla mindennemű vizsgálatát tehát a törvényszéki orvos által megej tendőt is töbJ; 
oldalról törtét,J.ő fényképfelvételnek kell megelőznie. ��l kell venm a hulla pontos személyleíl'áSát és az uJJnyomatait is . 

, A törvényszéki orvos munkáját csak vázlatosan t�rg-yaJom. Az orvos a hulla kilétére vonatkozólag �ampon�okat nyerhet a holttest külső meg-szemlélése es azutan a felboncolása által. Ezen a két úton me" 
tudja állapítani az elhunyt életkorát nemét esetle� 
faj át, egyes esetekben a vallását (kÖrülmetélés), a� 
elszenved.ett műtéteket, sérüléseket, azok körülbelüli 
keletkezési idejét stb. Meg tudja állapítani, hogy az 
elh�nyt. nem szenvedett-e valamilyen betegségben, 
felfedeZI a testi rendellenesség-eket (púp, hat újj 
stb.), a látható vagy az egykori, már eltünt tetová
lást, azokat a sajatságos elváltozásokat, amelyeket 
az egyes iparok s egyéb foglalkozások idéznek elő; 
megállapíthatja nŐKnél a nemi érintetlenséget, az 
átélt szülést stb. A már említett hűvösvölgyi elégett 
női holttest egyik tenyerén a tűz egy kb. tojásnagy
ságú bőrfelületet megkíméIt. A törvényszéki orvos 
ebből a bőrdarabkából kétséget kizáróan meg tudta 
állapítani, hogy a hulla olyan személyé, aki háztar
tási munkával foglalkozott; az elmult években egy, 

a lovakat s elment ; nyolc esztendő mulva vetődött megi.nt 
haza, valahonnan a kínai határ mellől. 

En is vonatra ültem s vittem az asszonyt IS magam
mal. A gyereket visszahagy tuk az apósomnál, arra még 
nincs szuksége a hazának. Mi azonban mentünk, utaz
tunk hegyen-völgyön, folyón, alagúton át, három nap és 
három éjjel, Bánáton, Bácskán keresztül Erdélybe, Pet
rozsénybe. Ott szolgáltam akkor. 

Megindult a háború s eljött az első háborús kará
csony. A szomszédos Romániából furcsa hírek kezdtek 
szállingózni. Hogy Románia mozgósít, már minden ké
szen van, csak a jeladást várják, hogy bemasírozzana,k 
Erdélybe. (Később persze, hogy úgy történt, de azt hi
szem, hogy 1914-ben még nem ment volna nekik olyan 
simán.) A határszél i lakosság állandó izgalomban élt, 
mindenki egyre menekülni akart befelé, az ország belse
jébe, amit, természetesen, minden lehető módon meg kel
lett akadályozni. 

Lakott a szomszéd községben egy rokkant tüzérfő
hadnagy : Maderspach Viktor. Nagyszerü magyar ember, 
izzó hazafi, a százados szárnyparancsnok úrnak jó ba
rátja. Azt mondja egyszer a százados úrnak : 

- Te Balázs, én már únom ezt a sok szamárságot. 
amit itt Romániáról beszélnek. Atmegyek magam s utána
nézek, mi igaz azokból a mozgósítási hírekből. Csak arra 
kérlek, ha aztán valami bajom támadna odaát, légy a 
segítségemre. 

A százados úr eleinte aggódott a főhadnagy úrért, 
de aztán belement a dologba : 

- Jól van no, hát menj. Segítségedre leszek, ha 
szükséged lesz reám. 

l\Iaderspach Viktort sokáig nem láttuk. Se szo. "e be
széd, eltünt a faluból. Sokáig vártuk, nem jött vissza 
még a híre sem. A százados úr nyugtalankodni kezdett. 
attól félt, hogy elfogták. Gondolkodott, mit kellene tenni 
az érdekében. Csak legalább azt tudta volna. h{)gy hová 8 
mene ment, könnyebb lenne rátalálni. De íg�' nagyon bajo,;. 
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a Dunából kifogott holttest személyazonosságát a 

a hulla o'yomortartalmának vizsgálata segítségével 
o. . 

sikerült megállapítani. Az elWnés alkalmával ugyams 

a nyomozás megállapította, hogy az eltünt utoljára 

mit
' 

ebédelt s ennek az étkezésnek a maradványai a 

hulla gyomrában megtaláltattak. 

Olyan esetekben, amikor törvényszéki orvos 

nem áll rendelkezésre, ,az elmondottak közül azokat 

a támpontokat, amelyeket a test külső vizsgálata is 
nyujthat, ia csendőrnek kell felkutatnia. Neki azon
ban be kell érni ezen tánl,pontok gondos felkutatásá
val, továbbá leírás, lefényképezés, esetleg lemintázás 
útján való megörökítésével, a következtetések levo
násától azonban már tartózkodnia ikell, mert az ezek
hez szükséges szakértelen1ll1el nem rendelkezik. 
A vizsgálatot végezze rendszeresen és alaposan, ne 
akarjon mindent egyszerre megnézni, hanem kezdje 
meg a hulla vizsgálatát fent és haladjon lefelé, vagy 
fordítva, mert ez az egyedüli módja annak, hogy fi
gyeImét semmi ki ne kerülje. 

Az orvos különösen nagy segítségére van a sze
mélyazonosság megállapítás án munkálkodó csendőr
nek olyan esetekben, midŐill a hulla különleges álla
pota .a felismerhetés érdekében bizonyos különleges 
eljárásokat kiván meg. Ilyenek pl.: a széjjeldarabolt 
állapotban talált, továbbá olyan hullák, amelyeknek 
arcvonásait a rothadási folyamat felismerhetetlenné 
tette stb. 

A háború előtt Berlinben egy cipész egy 15 éves 
fiút meggyilkolt, a holttestet apro darabOKra szeJJeJ
vagdalta s azután több darabot egy-egy csomagba he
lyezve, a csomagokat a város különböző pont jain 

Úgy március vége felé aztán egyszerre csak beállí
tott a Maderspach fbhadnagy úr. 'l'öviről-hegyire elmon
dotta a százados úrnak, hogy mit látott, mit hallott. 
Megmondotta, hogy az oláhok most nem fognak még elle
nünk háborúba lépni, megvárják, amíg az olaszok is meg
támadnak, amíg ejgy�ngüJünk s aztán amúgy oláhmódra 
ők is hátba támadnak. Addig nem. 

N em tudom, de gond<llom, hogy a főhadnagy úr eze
ket az értesüléseit illetékes helyekre is elj uttatta. Mert 
ezután már gyakrabban járt át a határon s mindig 
sokatérő hírekkel megrakodva tért vissza. 

Egyszer azt mondja neki a százados úr : 
- Te Viktor, ne mászkálj át annyit az oláhokhoz, 

mert elfognak és felakasztanak. 
Maderspach Viktor csodálkozott : 
- Már mint engem? 
- Hát persze, hogy téged. A legjobb esetben is el-

vernek, aztán attól koldulsz egész életedben. Szép dolog 
az, amit te művelsz, csak attól félek, hogy igen nagy árat 
fogsz fizetni érette. 

Maderspach Viktor ránézett a százados úrra és azt 
mondta: 

- Te Balázs, ismersz engem, úgy-e? 
- Hát hogyne ismernélek. 
- No, de nézz meg most jÓl mégegyszer. 
- Nézlek. 
- Csak azért, hogy ha megint a szemed elé kerülök 

hát megismerj . ' 

, Aztán elbeszélgettek még égy darabig s a főhadnagy 
ur elment haza a községébe. 

Egy délután, estefelé, csúnya, csatakos idő volt. Az 
ol::a

.�ó h.ó felengedte a fagyot és sarat csinált belőle. 
Sur�. kOd

, 
lepte el a bányák völgykatIanát s permet

szer�en rearakodott az emberek ruhájára és arcára. Az 
utcai lámpák sárgás fénnyel pislákoltak a nagy ködben s 
barna, koromszerű bányafüst terjengett a levegőben .  Az utcákon csak siető embereket lehetett látni, mindenki 

elhagyta. A nyomozó hatóság ezeket a csomagokat 
összeszedte; volt olyan is közöttük, amely pl. csal' 
egy szemet, egy darab arcbőrt és talán egy flilet tar� 
taLmazott. A törvényszéki orvosok ügyességét nehéz 
próbára tette az eset, de fényesen kiállották ezt a 
próbát, mert az egyes apró darabokból összeállítot. 
ták a testet, még pedig oly sikeresen, hogy a tanuk 
képesek voltak az arcot határozottan felismerni. 
Közismert tény, hogy a törvényszéki orvosok a rot
hadáJsi folyamat továbbfejlődését, annak egy bizo
nyos stádiumáig meg tudják akadályozni, a szemnek 
vissza tudják adni az életre emlékeztető fényét és 
ezáltal az úgynevezett "hulla-toilettel" már nem egy 
ízben elérték, hogy a tanuk vagy a hozzátartozók a 
hullát felismerték, holott azt az eredeti feltalálási 
állapotában a saját édesanyja sem .ismerte volna fel. 

A testtel kapcsolatban külön kiemelem a foga
za,t alapos megvizsgálá:sának szükségességét, amely
hez - amennyiben lehetséges - mindeIllk:ol' be kell 
vonni egy fogorvost. A fogak elhelyezése, hiánya, a 
hézagok, kicsorbulások, tömések, koronák, hidak, 
hamisfogak a személyazonosság megállapításánál 
mind igen nagy szerepet játszanak. Köztudomású, 
hogy a fogorvos ok a mütéteikről és egyéb íogászati 
munkálato,](ról naplót vezetnek. Sok olyan esetet is
[,lel' a bünugyi krónika, meJynél az agnoszKálast a 
fogak alapos vizsgálata és az er.edménynek fogorvosi 
napló kkal összehasonlítása tette lehetségessé. Chilé
ben egy Beickert nevű német követségi irodatiszt a 
Tapia nevű szolgáját meggyilkoIta és a' hullát el
égette. A teljesen elszenesedett holttest agnoszkálá
sát .kizárólag a porcelláill-fogtömések tették lehetővé. 

igyekezett hazafelé, alig várta, hogy bent legyen a jó 
meleg szobában. 

Egy nyakig sáros járőr vonult be ,az örsre rendes 
szolgálatból. Egy csavargót taszigált maga e;őtt az örs
irodába s ott átadta Irsai József járásőrmester-örspa
rancsnoknak. Úgy vezették elő az országútról, ahol KÓ
dorgott. Nagyon ágrólszakadtan nézett ki szegény. Egy 
rettenetesen avasszagú kozsok volt rajta, meg egy pisz
kos, feszes darócnadrág ; a kezében hegyestetejű fekete 
báránybőrkucsmát szorongatott, amelyneK az oldalán ki
fordult a bélés fehér szőre; a haja meg a bajusza bősé
gesen be voit kenve fínom birkafaggyúval. 

Irsai járásőrmester v.égigmustrálta a csavargót a 
fejebúbjától a bocskora hegyéig. Aztán reárnordult : 

- Hát te honnan az istennyilából kerültél ide? 
A csavargó egy szót sem felel, csak hunyorgat és 

pislog nagy laposakat. Egy kukkot sem tudott magyarul. 
Végre aztán oláhul k igagyogta nagy nehezen, hogy román 
alattvaló, a nagy ködben eltévedt és átkerült a határon, 
de kéri a domnu plutoniert, hogy engedje haza. 

Hát ezt azért mégsem lehetett ilyen egyszerűen elin
tézni. Ha már a járőr elővezette, át kelJ adni a föszolga-
bírónak. De csak holna.p, most este úgysem veszik át. 

Irsai j árásőrmester a fej ét vakarta: 
- Hát most mi a csudát csináljak veled? 
A csavargó csak pislog. 
- Add ide az írásaidat! 
- A csavargó belenyúl a maszatos kezével a ko-

zsokj� belső zsebébe és 'egy gyűrött, piszkos, zsíros írást 
kotor asz elő nagy üggyel-bajjal. Átadja a járásőrmes
ternek. 

Irsai járásőrmester belenéz az írásba silabizálja. 
Odavjszi a lámpához, újra csak kínlódik vel�, de bizony 
egy arva kukkot sem -értett belőle merl oláhul volt írva. 
Csak annyit . !u�ott kibetűzni, hogy valami bolond J uon 
névre van klalbtva. Hát ezzel nem sokra megy. 

Odaállít ja bolond Juont az örsiroda egyik sarkába, 
maga pedig bül az íróasztal mellé, hogya fáradt járör 
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Powl� �ngol Afrika-utazó csontvázának személyazonossagat egy arany tömés segélyével sikerült kétséget kizáró módon megállapítani. Fontos a hajzat alapos megvizsgálása is. A haj mind a szilárd mind pedig a cseppfolyós, sőt légnemü testek (szagdk) mara.dvány�it
, 

is huzamosabb időn keresztül megőrzi. Nmcs lnzarva, ho·gy a haj szakértői vizsgálata is hozzájárul, illetve elősegíti a kilét megállapítását. 
A ruházat átvizsgálásánál az eredmény szintén főleg a vizsgálat alaposságától és rendszerességétől 

függ. Általános vizsgálattal meg kell állapítaní a 
hullán levő ruházati cikkek anyagát, minőségét, sZÍ
nét, alakját, különös ismeJ'tetőjeleit, elhasználódási 
fokát. Ez egyrészt a rögzítés céljait szolgálja, mert 
segítségével reményünk lehet arra, hogy talán valaki 
ezeket a tárgyakat a leírás után felismeri, másrészt 
a ruházat ilyen általános vizsgálata támpontokat 
nyujthat az elhunyt társadalmi osztályára, vagyoni 
állapotára, esetleg a foglalkozására is. A ruházatot 
össze kell hasonlítani a hullával ; meg kell figyelni, 
hogy nem mutatnak-e ellentéteket fel. Ha pl. a 
hulla teste gondozott külsejű, a kezei finomak, ki
dolgozatlanok, körmei ápoltak, de ezzel szemben 
rongyos ruhát találunk rajta, kézenfekvő a feltevés, 
hogy a hullát a személyazonosság megállapításának 
megnehezítése céljából szándékosan öltöztették fel 
idegen ruhába vagy pedig maga öltözött álruhába, 
hogy valamilyen cselekményét vagy szándékát lep
lezze. 

A ruházat általános megvizsgálása után be kell 
hatolni a részletekbe, keresni kell az Ú. n. különös je
gyeket. Ilyenek: kalapnál a. gyártó cég, fej bőség-

helyett a tényvázlatot gyorsan megszerkessze. Belejött az 
ÍJ'ásba, bolond J uon meg addig csak állott a sarokban. 

Egyszer fel pillant a járásőrmester az írásából: hát 
a csavargó ott terpeszkedik a szép, téglaalakúra megv.�
tett, tiszta örsparancsnoki ágyon, a zöld ágytakaró kellos 
közepén. . - Hijjnye, azL a kirelejzumát a mocskos, tetve? ml
voltodnak, takarodsz le mindjárt arról az ágyró I ! ,l\lmd2� 
tetűd ott marad, te semmiházi! - npakodlk rea IrsaI 
járásőrmester. 

A csavargó szó nélkül felkel és meghunyászkodva 
visszasompolyog a sarokb�. , .  " . 

A járásőrmester tovabb !r]a �. tenyvaz�.atot. Clg�
rettára gyujt és füstölJög, ugy rOJa a betuket �gymas 
mellé: készül a tényvázlat. Egyszer véletlenül �errmt /el
pillant. A csavargó megint ott ül az ágyon, meg a saros 
bocskorait is lóbálja a nagy kényele,mben. " 

De ez már aztán több volt annal a szemtelensegnel, 
't a Szolgálati Utasítás egy csavargóról feltételezett :��or, amikor udvarias bánásmódot írt elő vele szemben. 

Irsai járásőrmester felugrott: , 
_ Azt a füzfán fütyülő kacskaringós rézan�yalat az 

öregapádnak, hát mit mondtam az imént! És �a:' hatal
mas öklét emeli, de aztán - úgy tudom - megl� csa,k 
eszébe jutott a Szol!;álati Utasítás, meg az ud�arIas , ba
násmód így hát csak odébb lódította � csavar?"o� az , ap
ról de �zt aztán úgy, hogy J uon az örsIroda ma,sl� vegebe 
pe�deredett. Ott aztán engedelmesen, meghunyaszkodva 
lapult a sarokba. 

' .  t 't I' . járásőrmester még megprobált eg) e mas 
k' d l 

sa\
ő'e a

'
�ire a tényvázlathoz szüksége lett volIJa, 'er eznl " 

h boldogult a boldogtalannal. Azert de nagyon ne ezen 
t' 'l t lk' "It alahoO'y a enyvaz a . mégis csak e. esz� v 

külö; fogdája, ahová a foglyokat Volt az orsne e�y 
' " . Odavezette Irsai járás-I'dei IYlenesen be szoktak zall1l. 'l, 't . '" " 't é b"tess �"n �. őrmester IS a csa val �o s - ]' 

- akkor majd vissza-
_ Feküdj le Ide regge 19, . 

eresztünk a határon, 

szám, a tulajdonos nevének esetleges kezdőbetűi, to
vábbá a kalapszalag és az izzasztószalag alatti rész, 
ahol gyakran találhatunk papirosokat, villamos
jegyeket, vasúti jegyeket stb. A felső ruhadarabok
nál a:wkat a cégj elzéseket kell keresni, amelyekkel a 
szabó azokat elláthatta. Felsőkabátokban rendszerint 
megtalálhatjuk a tulajdonos monogrammját, ugyan
ezt a fehérneműdarabokban is. A férfigallérokon 
rendszerint látható: a cégjelzés, gallérbőség és a 
különböző tisztítóintézetek jelzései. A cipők húzóin 
rendszerint feltalálható az előállító cég címe stb. 
Ezeken a különleges jegyeken kívül a ruházat jó 
támpontokat nyujthat még a rajta látható pecsétek, 
javítások (foltozás, stoppolás, talpalás stb.). vala
mint a zsebek és visszahajtások por- és piszoktartal
mának segítségével. Ezek megvizsgálása természete
sen megint nem a csendőr, hanem a szakértők fel
adatát képezi. Előfordult már pl., hogy a hulla ösz
szes ruháit porsZÍvógép hatásának tették ki, Az így 
nyert por miroszkópiai vizsgálatának eredménye elő
segítette -a személyazonosság megállapítását. 

A ruházaton kívül lényeges adatokat szolgáltat
hatnak azok a tárgyak, amelyeket a holttesten vagy 
a holttestnél találtunk, elsősorban persze minden né
ven nevezendő írás és papiros. Ha igazolványokat 
találunk, azokat g:mdosan össze kell hasonlítani 2 
hullával, hogy nem mutatkoznak-e ellentétek. Ha 
igazolványok nincsenek, az egyéb iratokat (levelek, 
számlák, feljegyzések stb.) kell átvizsgálni, hogy nem 
tartalmaznak-e támpontot a hulla kilétére vonatkozó
lag. Az ilyen iratokat célszerű lefényképezni s a felvé
teleket a nyomoza.thoz csatolni, mert nincs kizárva, 

A csavargó bambán vigyorogva emelte le sapkáját 
és sűrű kezitcsókolomozások közben kezdett nekikészü: lődni, hogy vackot csináljon m�g�nak éjsza�á,ra. Irs ,al 
járásőrmester az ügyeletessel reazaratta az ajtot s aztan 
visszament az örsirodába. 

Este, úgy kilenc óra felé bejött a százados úr lakta-
nyát vizsgálni. Kérdi, mi ujság.. . , . .. .. 

- Százados úr, a'ázatosan jelentem, semmI kulonos, 
_ felelte Irsai járásőrmester. - Egy oláh csavargót ho
zott be a járőr az este, - folytatta �gy mellé�esen, hogy 
éppen csak valamit jelentsen, mert }lat �z Igaz�n nem v!ll! 
különös esemény. - Reggel majd atadjuk a foszolgabJl"o 
úrnak. 

I . A százados urat sem érdekelt� va amI �ag�on az 
eset" de figyelmes ember volt. l\lmdenre kIterjedt a 

figyel�e, laktanyára, csendőrre, fogolyra. Inkább.. csak 
kötelességből, mint érdeklődésből, kinyittatta az ugyele-
tesseI a fogda ajtaját. , "  Amint a fogda ajtaja kinyílott, ott allott elotte a 
fogoly, hétrét görnyedve, meghunyászkodva, alázatosan: 

. .. Domnule capItan ... 
N . ? - o, ml az. . ,  t h Mondott valamit oláhul. de senkI sem erte� e, ogy 

mit. Valamit a bibliából. Mindjárt látszott rajta, hou 
eszelős. 

k ' ' d  . 
_ No csak feküdj le. - mondotta ne 'I a szaza o, 

úr - holnap majd elenged a járásőrmester úr. , 
... Domnule capitan ... 
-. Jól van na, csak feküdj le. , . 
A százados úr intett ali ü!"velete ne�, h�g?, zana b,e a 

fogda ajtaját s aztán a járásőI:�estertol klserve tova bb 
indult hogy a laktanyát szemlelje. 

Alig mennek egy-két lépést, �uttogó hangok jönnek 
a fogda ablakrácsa felől: 

- Balázs! . " Te, Balázs! ... 
A százados úr megfordul visszanéz, nem 'át sen

kit. Azt hitte, hogy csak képzelődött s indult· tOYÍlbh. 
Megint utánaszól valaki: 
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hoo"\, n1laki ;\ hulla személyazono ságát éppen a kézírá 

felismerése " agy pedig az iratok tartalma rév
.
én ál

lapítja meg. Egyéb használati tárgyakra tulaJ dono

suk rendszerint rányomj a egyéni bélyegét, úgy hogy 

az ilyenekre a hozzátartozók vagy az ismerősök rá

isme;:hetnek. Ezeket szintén ajánlatos lefényképezni. 

Külföldi nagyvárosokban ezeket a tárgyakat köz

szemlére szokták kiállítani, ez az eljárás már nem 

egT esetben vezetett sikerhez. Az ilyen tárgyakon 

k�ltatni kell : monogrammok, címerek, cégjelzések, 

gyártási számok stb. után, melyek a sikerhez vezető 

útnál mind fontos láncszemet képezhetnek. 

N émely tárgyakon találhatunk bevésett szöve

get is, elsősorban gyűrűknél, ezüst- vagy egyéb fém

ből készült emléktárgyakon, cigal'ettaszelencéken 

stb. -
Nem célom, de nem is lehet, hogy egy cikk kere

tében az összes eshetőségeket behatóan és módsze

resen megbeszéljem, mert ez inkább egy tankönyv 

hasábjaira kídnkoznék. Én csak a figyelmet akar

tam ráirányitani az agnoszkálás fontosságára és 

arra, hogy a holt támpontok alapos összegyűjtése 

még a legremén�'telenebbnek látszó esetekben is si

kerhez vezethet. Megemlítem még, hogy nagyváro

sokban a fel nem ismert hullákat külön erre a céh'a 

berendezett helyiségekben napokon keresztül köz

szemlére áIIítják ki, ezzel akarván elősegíteni a fel

ismerést. A mi működési terüleWnkön ilyen beren

dezések nincsenek ugyan, de azt mindenesetre meg

tehetjük, hogy alkalomadtán a hullát minden érdek

lődőnek megmutathatjuk, mert nincs kizárva, hogy 

>1 személyazonosság megállapítása ilyen úton fog sike-

- Balázs . . .  hallod-e Balázs ! . . .  
A százados úr hátrafordul a mögötte menő járás

őrmesterhez : 
- lIIiféle hang ez? 
- Nem tudom, százados úr. A százados úr nevét 

mondja valaki. Mintha a fogoly lenne. 
Hát persze, hogy az. �rert most már megint meg

szólal : 
- Engedj ki, Balázs ! 
Az ügyeletes odaugrik a fogda ajtajához és kinyitja. 

A százados úr bemegy. Ott áll a bolond Juon megint, hét
rét görnyedve, alázatosan s gyűri a piszkos kucsmáját. 

- Domnule capitan . . .  - de tovább nem mondta, 
hanem kitört belőle a nevetés : - Mit akarok? Hogy 
eresszetek már haza, mert késő van. 

A százados úrnak a szája is nyitva maradt : 
- Hát te ki az istencsudája vagy? 
- Nem ismersz ? Bolond Juon ! 
- Szóval te vagy . . . 
- Szóval én vagyok. 

. �ddigra már a járásőrmester szája is kinyílott. 
Ugy IS maradt. hogy a fogai is kiJátszottak. Belészorult a 
szusz. csak úgy hebegett, mint aki levegő után kapkod : 

- B�csánat . . .  főhadnagy úr . . .  nem tudtam . . .  
I\ht nem tudott? 

- H�gy a főhadnagy úr . . . bolondnak . . .  Juonnak . . . meltóztatik lenni . . .  
- H,át �iszen éppen annak örülök én, hogy nem �udta. Hat !atod, százados uram, - fordult a százados urhoz. - ezert �ehetek �n át a határon, amikor akarok. Úgy
, Ismernek �ar ott mmden faluban, mintha odavaló lenn ek. N em bant senki. legfeljebb tréfálkoznak velem a bolond J u?nnal. Már előre nevetnek, amikor meglátn�k. �Iaga pedIg sohase törje a fejét, - fordult Irsai járás()rme�te!hez - ha az én áR"yamra ült volna le az a csavargo. en �e cselekedtem volna különbül. Nea }attuk többé Petrozsénvban a bolond Juont. Azután mar csak odaát járt Romániában 

rülni. Célszerű a talált huIIák fényképeit a 
nyomozóalosztályhoz is  beküldeni. 

Röviden rámutatok még arra, hogy 
személyazonossági tanukkal való fellisrnelM;e:1iIi 
legnagyobb elővigyázattal kell elj árni. Az embi 
mint tanunak megbízhatatlansága már szt. 
szor bebizonyult. A hullát egyszerre mindig 
embernek szabad megmutatni, kitől a hulla 
kintése előtt - olyan esetekben, midőn egy �iJi� . 
tározott személy felismerés éről van szó _ 

személyleírást kell követelni. Magánál az CIJlH1l 
sohasem szabad egyszerű igennel vagy ne1I1Ul1I1�t.:· 
érni, hanem a tanutól a felismerésnek v.,av 
ismerésnek Tészletes 1ndokolMát i s  
Nagyon sok tanu még ott a helyszínen reájöll. 'PIiI'
hogy m ekkorát tévedett. 

A szabadságharcos honvé6. 
és a zsandárok. 

A Hadtörténelmi Levéltár eredeti okmányai aJal/Já;D 
Írta : vitéz Berkó István ny. ezredes. 

Komárom vára 1849 októb�r 3-án megadta magit. a 
császári seregnek s e�zel a magylll' függetlenségi ltarc 
drámájának zárójelenete is lejátszódott. Az orosz aqit.. 
séggel letiport ország most már teljesen a császiri li. 
lom kezébe került, amely hozzáfogott a megtorláshoz és 
a "rendcsináláshoz". 

Magyarországot az osztrák császári birodalom mODa
tartományának tekintették és eszerint bántak vele. Ma
gyal' országgyűlésről, nemzeti törvényhozásról szó se lehe
tett, Bécsből diktáltak mindent, amit jónak Táttak. 

A magyar nemzet katonai ereje azelőtt nem '"Ih Jl&
gyon kihasználva a cs. kir. hadsereg számára. Az ország 
1848 előtt csak minden tíz évben adott megfele\6 súmú 
ujoncot, akiket a közigazgatási hatóságok segitliégfve1 
szedtek össze, még pedig akár önkéntes jelentkezés alap
ján, akár erőszakkal. A tíz esztendő folyamán beállott fo
gyatékokat pedig maguknak az ezredeknek kellett potQt
niok s erre a muzsikaszóval végzett önkéntes tobordat 
alkalmazták. 

A magyar legény 1845-ig élethossziglan, 1846-töl a 
gyalogságnál 12, a huszároknál pedig 14  esztendeig ma
radt tényleges szolgálatban. Tüzéreket vagy mis eif6b 
fegyvemernbeli katonákat abban az időben még DI!D.t 
boroztak Magyarországról. 

Az 1848. és 1849. évek eseményei a cs. kir 
magyarországi kiegészitésü csapatainak létszlimilil 
megfogyasztották. A magyar függetlenségi harc 
'lok ilyen csapat a nemzeti zászló alatt harcolt : a 
dön. leginkább Olaszországban, levő magyar eZI�edli!k. l  
úgy a természetes fogyaték, mint az 1848. és 
tendő olasz háborúi folytán elég sokat vesztettek .�=: 
nyukból. Azokat az ezredeket. amelyek a magyat 
ben harcoltak. a függetlenségi harc leverése utinc . ,,"' �  
vezték s úgy ehhez. mint az olaszok ellen kli.zdiiitt, 'dj" 
kiegészítésű csapatok létszámának 
ujoncra volt szükség. Ezenkivül a flValo�gezrE!dek 
szerveze tét is egy-egy új zászlóalj felállitásával 
ték s most már a tüzél'séghez és a se:gécife:gyV&lrnE 
is soroztak magyarokat. 

Amint látjuk tphát. sok uioncot kellett ÖSl_ 
Magyarországból . Ennek akadálytalan 
nem igen lett volna alkalmas a 

. 
toborzás rell"i 

tehát azt a védrendszert léptették életbe atIlehrl!t 
kodó még 1848 december 5-én az osztrik 
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mányok részére jóváhagyott s amely, bár sok kivételnek 
adott helyet, mégis megközelítette az általános védkötele
zettsé

,
get. � sok kivé�el mellett azonban a katonai szolgá

lat alol addig mentesJtett nemességet megfosztotta ettől a 
kedvezmény től. A tényleges szolgálati kötelezettség, fegy
vernemre való tekintet nélkül, 8 évben volt megszabva ; a 
Magyarország részéről évente adandó ujoncok létszámát 
pedig 16.250 embel'ben állapították meg. 

A z  utóbb említett ujonclétszám azonban távolról sem 
lett volna elegendő .a magyarországi kiegészítésű csapa
tok tel j es létszámának eléréséhez. Úgy segítettek tehát a 
dolgon, hogy a függetlenségi harc alatt akár a honvéd
seregben, akár a nemzetőrségben szolgált összes embereket 
sorozás alá vették. M í g  a fentemlített védkötelezettség 
szabályai szerint csak a 20-26 éves ifjúságnak kellett 
sorozáshoz mennie. addig a honvédsereg és nemzetőrség 
volt tagjait életkorukra való tekintet nélkül besorozták 
még pedig akár tiszt volt az il lető, akár nem, egyformá� 
csak közlegény lett mindenkiből. 

Noha nem igen látszott üdvösnek, hogy a közelmult
ban még a császáriakkal szemben álló magyar honvédek 
meglehetősen nagy tömege, az ő amúgy is elkeseredett 
hangulatával, esetleg rontsa a császári királyi csapa
tok szellemét, viszont a hadsereg a besorozott hcmvédekben 
haditapasztalatokkal rendelkező és l egalá.bb a fegyvelTel 
bánni tudó katonákkal gyarapodott. Lázongásuktól nem 
sokat kellett tartani, mert olyan helyőrségekbe osztották 
be őket, � hol túlnY0mószámban állomásoztak a cs. királyi 
hadsereg szempontjából megb í zható csapatok. Ezek a hely
őrségek pedig. elenyésző kivétellel, az osztrák örökös tarto
mányokban, leginkább Olaszországban voltak. 

A csás�ári hatalom szempontjából különben az is első
rendű körülmény volt, hogy a legyűrt magyar hadsereg 
tagjai, besoroztatván a cs. kir. hadseregbe, ilyen módon 
most már nem széledhettek el az országban és kínálkozó 
alkalommal nem gyűlhettek ismét össze, hogy elnyomóik
kai szembeszálljanak. Szóval a császári kiráyi haderő egy
szerűen elnyelte az esetleges eJJenfelét. 

Már a függetlenségi harc alatt is azonnal besorozták 
és az olasz tartományokba küldötték a hadifogságba jutott 
honvédeket, tehát ezem az úton is került néhány ezer főnyi 
pótlás. A magyar seregek fegyverletétele következtében 
pedig - beleértve úgy a honvédeket, mint a nemzetőröket 
_ már mintegy háromszázezer főnyi fegyverfogható em
berrel l ehetett kitölteni a hadsereg létszámának hézagait. 
Be is soroztak mindenkit ; amikor pedig a Magyarország
ról kiegészített csapatok hadilétszáma ezzel teljes lett, a 
még fölösszámú egykori honvédeket az ausztriai kiegészí
tésű ezredekbe osztották be. 

Ezt a sok embert azonban először össze kellett szedni. 
A különböző magyar seregek fegyverletételei és szétoszlá
sai alkalmával a honvédek nagyrésze hazament és csak a 
kisebbik részt lehetett azonnal b esorozni. Kiadták}ehát a 

rendeletet, hogy minden volt honvéd vagy nemzetor azon
nal előkerítendő és besorozandó. Ezekne� azo?ba.n �.e� 
i gen volt kedvük 8 eszten�őre i

.
smét

, 
katonanak allm, kulo-

.. n az előbbi ellenség zaszlaJa a l a ;  sokan tehát elmene

���:ek, vagy elbujdostak. A közigazgat�si �atóságok az 

' 1  n menekült 'Vagy bujdosó honvédek, llletoleg nemz �t. 

���k összegyűjtését az akkor újonnan szervezett cs. lo r . 

osendőrségre b í zták. , 
A csendőrségnek amúgy is  elég dolga akadt az eppe;ll 

I ' 1  tt ha' boru által felforgatott országban a rendcsma
ezaj o 

' d " 'p 
l á  al A z  elbujdosott honvedeket pe 1 9  a mal!"yal .ne 

�
s

d 
. 

' d  n segítette noha olyanok is akadtak. akik a 
mm en mo o . " 

tták k ' t  ho"" 
' k  t dárok kezere Játszo , csa azer , '" 

bujdoso a a ZS
t
an" I 'enek mindemféle hivatalos zaklatástól. 

ők maguk men esu .l 

• 
Mindamellett nagy volt azoknak a rejtőzködő honvé-

deknek a száma, akiket vagy egyáltalában nem, vagy csak 
nehezen sikerült kézrekeríteni. Nem is szólva a dombos és 
hegyes vidékek akkoriban nagyterjedelmű erdőségeiről, 
amelyek mindenkinek jó búvóhelyet adtak, a magyar Alföld 
tanyavilágában abban az időben ol\yan útvesztőre talált 
minden hivatalos kutatás é.s nyomozás, hogy csak a leg
nagyobb ügyességnek és éberségnek sikerült valami ered
ményt elérni. Hiszen köztudomású, hogy pl.  a betyárok 
ellen indított valóságos hajtóvadászatok is többnyire sike) 
telenek maradtak, mert nemcsak a hatalmas területen 
elszórt tanyák ezrei, hanem a nagykiterjedésű mocsarak 
és nádasok rejtett utai is  elősegítették, hogy az üldözött
np.k nyoma vesszen. A nép pedig nem árulta el őket. 

A bujdosásra különösen azoknak volt fontos okuk, akik 
a függetlenségi harc folyamán az egyszerű katonai szolgá· 
laton kívül még egyéb tekintetben i.s magukra vonták a 
császári hatalom haragját. Az i lyenekre ugyanis a be so
roztatáson kívül még súlyos büntetés, is várt. 

A volt honvédeken és ll1emzetőrÖkön. valamint a füg
getlenségi harc politikai szereplői n kívül, azok közül a 
legények közül i s  sokan bujkáltak. akiknek az elmult moz
galmakban semmi részük sem volt ugyan, ellenben élet
kOl'uknál fogva az új rendelkezések értelmében sorozásra 
kellett menniök. Nyolc eszt.endőre nem szívesen vált meg 
az otthonától egy fiatal legény sem, aki, ha elvi tték ka
tonának, a nyolc év alatt bizony al igha látogathatott haza 
egy kis szabadságra, mert a magyar ki egészítésű ezrede
ket, érthető okokból, kivétel nélkül messzire, idegen földre, 
leginká.bb Olaszországba vitték. Az akkori közlekedési vi
szonyok mellett pedig megoldhatlan feladat volt. hogy a 
szegény katona olyan mes.sziről hazajöjjön, mielőtt leszol
gálta az idejét. 

S ha most még azt is tekintjük, hogy az államhatalom 
szempontjából a volt honvédek besorozásánál sokkal fonto
s.abb volt az, hogy a szintén elbujdosott politikai szerep
lőket ártalmatlanná tegyék, akik a nép békés hangulatát 
izgatás s al rontják, el tudjuk képzelni, hogy a csendőrség 
feladata ebben a zavaros világban éppen nem volt könnyű. 

Elegendő számú csendőr nem volt. Úgy segítettek a 
dolgon, hogy a katonaságiól osztottak be, egyelőre csak 
próbaszolgálatra, megbízhatónak tartott legénységet. 
A beosztottak legtöbbje azonban idegennyelvű volt és nem 
értette a magyar nép beszédét. még kevésbé ismerte a 
lelkületét. Ezzel szemben a betyárok és útonállók száma 
ijesztően szaporodott azokkal is, akiknek a függetlenségi 
harc alatt követett magatartásuk miatt okuk volt bujdosni 
PS reménytelen lévén helyzetük, elkeseredésükben a betyá
rok közé álltak. 

A űsendőrségnek a rendes soro.zás előkészítésénél ir; 
aJkadt szereIPe. A rendetet a.kként intézkedett. hogy az 

, ál1ítás1köteles iJfjúsá,g SO'rszámot húzzon anna,k alapjá'll 
kerül egyik al másik után a sorozóbizottság elé. A sc\"
számhúzáshoa; a J�kossá.go.t 2-3000 lélekből álló csopor
t<Jkba kellett osztani. tehát több kis falut is egy-eg�' i.1�·tm 

A z  ezrei/tulajdonosnak 1 867-ig I/tél!l r("/wlóbb jogai �'ol
lak az6tc! azonbcin ".ak egyszerü cím lett. Az ezredttdaJdo

nos' eddig CLz ideig VCL lósáyos atyja ·t·olt eZ?'eClén�k ; h
,
a

. 
tla/a

me/y tiszt például nösülni 6hajtot t, azo nban a hazassagI 6 1'(1-

dék nem vo lt meg, akkor [IZ eZ?'edtu lajdollos ./izet t� /� he

lI/ette. Ha időseb b a/tisztet tisztté /�ptettek .e.l0 '  (t tlsztt 1'1.'," 
ház.atot és 'felsze relést az ezredtulaJdollos CI)yn;/ékozta neld. 
Eladósodot t  érdemes tisztek ad6sságait szmten az rzted

tulajdonos eY!lenlftette ki:' b� teg�k a z  ő köl!ségén fiirdözte�. 
lIfajdnem IlIinden eZ I'ed tlszttkambml szolyaJi az ezred/ula)

donosnak e.q!! vagy Idt rokona, alak II legjobb pro/el.to l·o,," 
I'oltak és el/.ép::elhető, /Joy!! kellem (,s�lI szolgáltak. 
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cs (jrtba egyesítettek. A sQil's'Zámhúe;ás akkal' Magyar-
.�" J",� u' J' d o n �ág 'Volt s a nép azt gondoLta, hogy a'l 01]l)bdgon m_ "� , t h '  mindjárt a'l'ra is vonaltko(lilk. hogy � alacsony srz;llJmo , u-

zókat j,egott, a heI:ysz.íln�-öb >e'!iVise;lk. Ermek .. eredmeny: 
csalás. vesze.kedlés éIS vereiked:és lett ; legtolbbszor a esend 
őrség,l11ek kellett közbe1épll'lll€. , 

, 
, 

A volt lhonJVléde'k és nemzetőrök besorozas�na� ne:r:-
csalk a SOQ"ozási [PM"ancSilI,aik nem €.O�delmesk:edok 

,
es. b�J

�álók okoztak fennakadásoka't, halJ1em a féh'eél'>tes� IS. 

A függétlenséJgi harc befejezése a,l.kalm�val, meghodolt 
mllJgy'rur váll'wk helyöl\ségénelk egyko.rl l,egenyseg� u�yams 

abbaJn a nyugodt Ihitben tért iha'Za, ihog,y a. meghod.olas fe� 
téte].eí szer�nt ö mentes'ÍtlVe van :a tovabbl katonaI szol,ga-
1.at alóh. Azonban 1850 janlUáll' ej,ején r€.Odelet j el'ent meg, 

ami ezt a h i,tet eloszba,tta' és újabb elikasered:ésaknek adott 
tápot. Az eml'ített mEWhódolá.si. f'eltéteJek ugy:an�1S cs,�,k 
azokat mentesítették a további' katonai szolgálat alol, akIk 
azelőtt a cs. kir. hadsereg tisztjei voltak. Ezt persze nehe
zen fQgták tfel az eml\}eJrelk és csalbs,áJgot !átJtalk benne, ami 

eHen mi[J,den\képpen vrédelkerzte.k. 
A hadv-ezetöSlég mihamar belátta, hogy illem egés'Zen 

céLszerű, ha mi,ndenrkit, aki ll! rfü,g�tlI€1lIlSégi ha,re alatt hon
véd Va/gy ,nemzet&!' voht, 8 ese;1;endeig ott tart a ka,tona
ságmál Ugyan�s nemdsoaJk llJZ cllfojtott keserűség ,rontotta 
vol na 'a'z ilyen IkllJtoná'k éIS láltal'llk aJ csapatok s�enemét. ha
nem a'z o�ISrZág ga'zdasáJgi éJietJétöl is illldOikolatl'a.nrul dvon
taik V<11na sok mu.nkás Ik�et. Néhány hónap mulva tehát 
jöttek a.z renyhíté&ek. lVI>ár 1850 febl'uáll'jában elrrendelték, 
ho.gy azo..lrat la! 'Volt lIlerrIQ:etöl'öket, 'alkik fegYVeil"rel szol!gál" 
tak <és mozgÓlS6tva táJboIiba vOll1lultak" he Ikell sŰlro<zni ugyan. 
a.zonban- S'Zaba>Cl�áigolarudóik és ooaik előjegyzésbe,n bar
tandók. 

Itt kelJJ megemliít€1lli. ho,gy 1848-49"ben a ill,emzetŐll'
ség k&-ülJbelü.1 a ,kiéOOl1bil népfelkeléSJllJek fel:eólt meg és nem 
annyira ha,rara, miJl1t illlikább sl3!ját váJrósaban -vaigy falu
j álba1ll a !I'Emd fOOillJOa'l'táJSám vollt hivawa. A nemzetőrség 
tehá.t illem tévesztendlÖ össze a h oruvédsel'eg,ge4 v3\gyilS a 
tábori, e!:sővonalibeli magyail' hader&vel. 

A nemrrető<rö\k el!bo0Sátá.sáJ):a vonatkozó ['endelelet 
nemsOIkára, va'gyis mái!'eilUs l-én, követte az az i ntézkedés, 
hogy azokat a volt honvédeket, akik annakelőtte mint 
postakocs�so.k s'ZolJgál'ta1k, en Iken hoosá.tani a katona,gágtóU. 
A 'koosipo.sta u,gyamis abban a'Z ird6beln Ma,gyaJ'országo,n 
majdnem az egész -szeimély- és á'l1UfOtl'g8olmat bonyol�totJ(;a 
Ie. mert vaJsút alJig" !VoG,t ImJég 'llJZ ol's,záigballl'. Ehhez a: S'Zolgáliathoz tehát sz.ükOOg vonlt a már b'€lgyaikoroLt sz'emélyzeltit'e. 

Két hét muliv'a újalb:b :reilldeletrbeo:L hagyták meg, hogy a volt ne!Il7letörök köe;ött illem keln ikÜrlöillibSlégeJt tenni, 'Vaj�on az.olk a: "re.vollució" folyarrn:ám. táboriba. vonuJtak-e ' va'gy llem, hanem va�amennyit. lki'Vétel llIé1küI '€� kel,li bocsátani � iJgazolvámnY'a'L k el� ellatni.  Amel,yikök pedilg ko,ránál fo,gvw ál1ítá.skötel�s, az.t Ire)lldes' sormás el,é lkelU, ál'lJt.a�i. KÖIJJlIyen elképzelhető, hogy az elbocsátás i- igatzo'LváIlIYOik; 'I1Jémel'YiikéveJ. vÍ1Sszaréláselk történtek Qlyanok j avára llIkilk eddig �uj'káiltak. Ponto-IS nyilJvárutartásról ahban a� 'időb€1ll1 még nem i!II3,gyon Tehetett szó rés walkarda't1a:n nyo" �.O'Zásokkal llimÚ,gy is ifJúllterhellt c.'Íendörség munikájru í,gy uJ>a1blb nehézsiégeklbe IiitkÖ'lött. Nem lehetett azutáJn csodá�ni,. Iho,gy a csenJdőröikben megillövekedlett a gyanakvás hajlama és sOIkszol' olyamotk.at zalklattak, 31kilk erre 'semmi olkot sem adfúa'k, míg viszont azok, akik elrlen a: csáJsa,áJri b�talomn�" a m�ga srzempo,rutjábó_� ;k�fo.gás'a lehetett, konnyen IkIJatszo.ttllJk a hatÓSá:go.k'at. 

Altalrá'ba'n ebbocsábndó ,volt : 1 .  a�i a �atonai', szol,g.álatra 
enn volllt tel,jesen alkJalmas : 2. aJkl 38 'eve.s mrur elmult és I� függetlenISégi harc alatt taill�sít�tt magatartása midt 

nem volt eln�ne valami nagy llofogas ; 3. az OSJSrz.es lellké
'szék ; 4. ,aki 'I1IŐS volt, iill,galtl�n vagyo,nlll,�l nem rendelke
'zett lés tÖ'bb. mint 2 gyermek e}Jtadás�,rol' kellett gondos
Ik�dnia ; 4. Jakinek 70 éves szü1lÖket mmt egyetlen fiÚI1!aJk 
kelQetJt eltaa'tania : 5.  aki á'l'va voU és a Illa.gyszüleit tar
totta ea ; 6. aki amel,uett, ihogy árv,a' vo],t, még ik.e.esetkép
tel81l1 Jüs'ko�'ú testvéreit ilS egyedül tartotta el 

Milndezeket a ked'velZJll'lJIIDyeket azolkra is kiterjesztet
téIk alkiik csaik ezután Ikea'ürltelk. mint vout honvéde:k, a SQ
ro:z'óbizottság el.é. Azonikívü� azokat ilS el ,I,éhetett bocsá
'tJaIni akik e1l8'l1 a cs .  ikü'. hadseregbe történt besol'ooásuk 
óta 

'
&elIlmi kifo,gás nem esett. sőlt a tk.atollla6,á,g meg volt 

veilük elé.gedlve. Az idyeill'e'k úgyében awnban\ küLön ikér

vény alapján, a hadügymÍill,jB'Ztéit'�um döntött. �zt �'Z, utób
bi ikedvezményt soikan csaik a.ver,t nem vettek Itglenybe, 
rnert va.gy ,ök maguk, Ma,gy ihozzá.trurtOlZóilk, clSupa elkese· 
redeJtt gYŰlö1.etbő1. i nikább se;envedtek. de a'Z elillYOlITIó ha
'ta,lomtól n,em ikértek semmit. 

A mindenesetre megél'tásre valló rendelet azonban ki
eme'1te, ho.gy még na,gyo.n 'Sok egy\ko:ri ho.nMéd bujká,ll. VllJgy 
'hllJmi's i ga'ZollVáJnnyal h úwa �ü magát 'a ikaltoillai s,zolgaJ.at 
alól, 'Vagy pedig egyáltat{\In nem j e[ent meg a so:rooasnál. 
Az iillyeneket. 11',v el:ő:kerüateik, tekintet ilIélkül mind'enll'e, be 

'kelllett lSolrorz.ni és tegott ezredükhöz !küldeni ,  persii:e illem 
egyedüL hanem kísére,ttell va'gy szál,I�,tmanyba'n.  

AJz említett hamis i'g8ozoliYáJnyok kÖzött olyanok is sze
l'e!Peltelk. amelyeik arróll' ISz611bak, ihogy vaLaki,t testi laikal
'mIatlJ31nság mÍatt már ikoo-átbbaill e11oocsá:tottak a katonaság
tóli. Ha teihá:t a csem.dörség vagy 'a !közigazgatási hatóság 
va;J.aikínéli ikveill! gyailllUS' i@rwllványt taliillt, 'a:z il:letöt a so
rooóbizo1!tság 'e1ié kel1ett Jálllíhin í3.1. M agától él'tetöd'i,k, ho,gy 
'emnek követk�tlében ismét i,g'iiruságta,Il,J.n :ro:klatá.sok kelet
ke-ztek. Az egyszerű igae;ollváJny k üJönrben sem volt elég, 
mert a s'Z€JDJélyazonossá!gort keres1Zt'l ev�]Jel,  swmazási és 
ilJetöségi Jbiruo'.nylattrul ilS igazolni ke11'€tt. Az egyszerű nép, 
nem l�vén s'Zokva ae; i,ll)'en Q'endse;eresen POll1tos eljáráshoz, 
solks'ZolI' a.Mir tUdlatlansagobólb aikái' hMlyaglS'ágMl, elmu
ias'ltotta a'Z emlHett ok!!nányok beszerzését, amiből a'Zután 
megint csak i'gaz,ságrtaLarnsá,gok és 1ke11lemetienségek kelet

Ik,e-z tek. 
EZ\Zéu ,szem,ben aika;dtaik olyanok, akik a volt hOlWédek 

katonai szolgálat alóli mentesítésére nyújtott ked'vezmé
'll1y'eklre vOiIlJatkozó j�goslli1toogot ham ils' >úton rés hamis ok
máinyoiklka1 'a!kJalI'ták me:goszerez:ní. kI. Í'lY€1llekre nézvé ki

mOOlJdo,ttálk, . 'hogy brá.l'm'€ry c'salás es,etén, rnüruden rt<yvárbbi 
néllküll, azoillna,} eJ.!o,gandólk és a Legkö2!el:ebbi száTl íbmány
·ny.a'] ,e'Zit'edJükhöz külrdeilld6lk, ah 011 persze még egyéb is vád 
lleáj uk, m Íln,t ·kilképres'. 

Az elbocsátásoknál egyébként teljesen m indegy volt, 
vajjoru a h01!1védseregiben tis,zt volt-e ae; iGJető, va,gy csak 
közUegény ; a il'enrdlel!kJezés 80ldffint szólott, hogy mindenki. 
aki a "revolució" folyamán a magyar sereghez tartozott. 
. .  HoiIllV'éd" gyüj'tönév ,a,}á vonJ3,nldó. Azonban ha az i'Hető 
V1édlköteles' kOTban áJllb1tt. , vagyis' 20-28 éves volt, a' men
tesítés eldntézéséilg 500 forin.tolt ikeliLe.tt letétbe helyeznie. 
Emleli a'Z össrz;e'g,gel' különben 'aibbáJl1 atz; i dőben a védkötele
sEfu: egészen is megs'Z:abadruuihattak 'a ka.tonai szo,lgálattól. 
ha ameUett k'atonlámalk valő ihel·yettest állHattak maguk 
hel'yett. Persze csaiki,g 31wkll1,a.k lehe,tett ma.g;wmt így ki
váliani, akiknek nem volt joguk. a fenteJbb eml�tett indo
ko\má.ll fogva, a 'hilVatalbóJ. adott melllltesítés re s nem vol-Az ösS'Zes rnemzetőrök elboosá tás ára vonatkozó ren detettel ugyan.e� időben �dt�k ki I31Zt az in,té'Z.kedést, a.�el,y a volt hO'llJITedek egyresZ'€ill'ek ellbocsátását szabályO'Zta. 

tak e.gyiko,ri honvédek. A katonai szol,gá,la.tnak pén1-zel meg
vá�tásJ3 egrés'Zen l867-i,g, v3Jgyis Illz igazi áJ.talán.oo védkö
te1�elttlSég behoza,tal�J.i,g volt lehetséges. Valószínűleg 

• 
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"�
,
�n . � a régebbi b!tonanótáJkbrun emlegetett "kivált� ;. it. �" 

,
a kaszárnyában "szenvedő" Jegényt a kedvese akaJrJa k l'V'áJtani. 

A ��édsetreg;nelk a cs. kir. hadseregbe booorozotlt am�, ,tagJai, :kilkrő� me.gálIiapitOlttflik, hogy a függetlenségi h�r c al�tt !kovetetJt lII1aJg1a!tar.táSluk miaJtt büniteté5:re mél
tok, �z ugyruev&zJe'tt fegyelirnező máz.addkba !kerültek. Ee.ek a 

,
:S�aJ�oik vár�an volitalk elhelyezve és bi�oo,y !kemény banasmoc1bam vol,t lannalk része, aki oda ikerülJt. Ezzel szemben .azonban azt is meg ke'LL áIIapí.tami., hogy i&n.é

t.e'Lt SlZi,gOO1ú ll'eJlJde:\etek s.zóltalk ar.rÓ� hogy oa !Jesocooott 
hQI!Jvédeket nem szabad ll'oOSISz.albb báná1Smódban részes.í
ten] csalk �ém., mert hoovédelk volJtaik. Sőt .az ügyooehbek 
I�ppen úgy eI.őLéphettelk, mmt lbáll1d más.. Igen sok egyko d 
l848-49-es Ihonvéd a cs. Ikk. !hadseregben k.ésőbb tiszti 
rangot ,ént el, sőt nla/ga.s áll4s.ra, is emelkedett. 

A fü'g,getleooélgi harc utoJsó napjai,ban, a menekülő 
pdliJtill<:ai vezetőkkel együtt, wdlVaLevőLeg llJéhány ezer hon
véd török földre ment, ahol Viddinben internálták őket. 
A asáJszári kOO'lmány egy rtáJbornokoi 'küI<dötJt oda, aki ibiz
t.osította 'a menelkü.1teket, ho,gy mill1den bántódás néIlk.ül 
h�atér'hetll1,eIk, ha a ÍÜtg-getlenségi, ha:rc alaJtt különösebb 
tevékenységet nem fej tettek ki.  Mivel Viddinben vajmi 
sanya,rú �lolit a sorS/, a ,bí�tató WÓira sOIkoo hazatértek. 
Itthon azután ugyanazokkal a feltételeikikeL sorOZJtálk be 
(yket a os. !kir. 'haJds€il'egtbe, mi<nJt amelyekiről a fentiekben 
már megemlékeztünik. 

A cs. 'kir. haJds.ereg ama rl:isrz,tjeit, aki& a fü,g.getIen
!légil ih'arc I3>laJtt a magya,r ihadseJregbe átléptek., ikiM)tel nél
küli i,g-azo'lJó elj'árás a;lá kellett vonlJ1i, .s&t ha a magyarok 
o�dalán kül'ölrbÖ&elbib <teIVékenységet fejtettek /ki, hadlbíróság 
elié Ikerülltcl<:. De jtt i,s lküLönll>séget ,tettek., v1lijjoo az i,I;J,ető 
ama felhívások UJtán is mJagy,ar szollgála.tban m�radt-e. 
amelyeket !,a' oS/ászá1.-i. haidalk 'Vezére 1848 öszén, �lletve te
lén, a vislSzatwr;ésre 'VonattlkooóJa,g intézeJtt a honlVédsere.g
boo levő volt os. 'kir. ti,�'taJcllez. Azolk:natk a, volt honvéd
tis?Jtelk.n.e!k arz ellbocsátásá'ban !pedi'g, aki& ruzelőtt nem 1liWl
gáltalk. a cs. kir. ihads ereg-ben\ Haynau táb(�rszernlligy, a 
S. hadsereg Budapesten á.llo:rná,sozó paramcsnak>a döntött 
6 ha eIbocsátásuk megtörtént, ezt be k�lett jeLenteni 
H<a:ynaJUnak, laká a polgári éLetben is megfigyelés alatt 
tartotta ö'ket. 

Az ellbocsátott legénySiéget, külön 6�ámítmányban. 
szi;rutén a 3. ha.dsereglpara'I1OSnokságJ],oo ikeJJett küllc1eni, 

aholl mindenkirőL tüzetesen me,gál1.a'Pí tották, vajjon mern 
tSI"heLi-e őt ,a' függetlenségi! harc idejéből ol'yasmi, amiit a 
császár1 haJtallOmnalk most meg keH tO!l'olni .  Ha nem me

rült fel seJmmÍ IVád, akkoc s�abadon ,távo0hatott .az i11etö, 

persze i,gazolV'árrmya,L a kezében. Ha !a'Zonrbanr valami /kilÍo

g.áso1hi valló ClSel eikedetéről tudtak, aikkor hadbírói eLjárás 

alá kerüLt. Aka.dltak olyanok is, akik az elrbocsátálSt bár 
meg1úszták, 3JWlJ1ban od.atwoo él,tJe őket a letartóztatás, 

mert val.ami ,régi Ibosszú vag.y ros�alka.rait, alkáli.' meg-tör

tént, I'lkár ID€ig nem történt bÚJJös cselekedetüket be

slÍIglta 'a 0sandáJrdkruaJk. 

A svédek a hannincéves háborúban sok kisérlet ut4n vas 
táb01-i ágyút szerkesztettek, amelynek c�öve 4 ,lá.bnyi hossz.� 
volt és S--l; fontos golyót lehetett belőle letlőnt, azonkívul 
kartácsra is jál használhatták. Vontatásám tnég átszel!delt 
terepen is elegendő volt 2, sőt (Jzükség �setén egy ló �s . .  A 
lovak egymás elé voltak fogva. Az ágylL kezelése .. anny�ra 

" It hogy amíg a gyalog-muskétás egy lov�st tett 
�g

1/�:e,r1.Lt .�rÚ addig ebből h/Ílrom lövést lehetett fdnt. Gusz
t6 u�dol; s�éd király az igen könnyen ntOzgó ágyut a gyalo-

v 
é b lova oezredekhez osztotta be, hogy a há.·om 

gos- és l' sz en 
a ' t  igy kölcsönösen tá mogassa. A 81,'éd f �f ep II ve .·n e l1'�k

eg
lo !fma�g /úkka/ le lem esen m ege1·ősödött. 

iuzeT,qég eze II e az ! 

Az uj mintázó eljárásról .. 
írta : Camerle Rajmond százados. 

A mult év végén a külföldi szakirodalom reven 
f
.
ig?,elmes lettem az lIj Poller-féle mintázó eljárás ra 

SeJ
.
tve, hogy a nyombiztosítás terén nagy jelentőségíí 

talalmányról van szó, az eljárás technikáját a wieni 
rendőrség mintázóosztályánál tanulmányoztam s így 
módomban van dr. Schrantz Dénes egyetemi gyakor
nok lIr cikkének kiegészítéseképpen ismertetni az eljá
rás technikáját is, ami főként a nyomozó aloszlályo
kat fogja érdekelni. De az örsőket is érdekeIni fogja, 
hogy ez az új eljárás, amelyet egy külföldi szaklap 
ta�álóan "Plasztikus nyombiztosítás"-nak nevezett el, 
mIlyen esetekben alkalmazható a nyombiztosításnál 
és hogy melyek az elönyei más mintázó eljárásokkal 
szemben. 

A Poller-féle anyagok kal a legtökéletesebb min
lázóanyagol nyertük, amely az eddig ismert anyago
kat használhatóság tekintetében messze fel ülmulják. 
Mintázásokhoz ugyanis eddig leginkább gipszet, eny
vet, viaszkot, stearint, agyagot használtunk. De még 
a leginkább megfdelő gipsznek is hátrányai vannak. 
A lemi�tázandó tárgyat előbb be kell zsírozni vagy 
olajozni, hogy a gipszönt\'ény könnyen leváljék róla, 
ami a minlázat pontosságának és részleteinek rová
sára megy, mert a zsír vagy az olaj éppen a finom ár
nyalatokat tölti ki. A pozitívnak a negatívról való el
készítésénél a pozitív és negatív között újra szigetelő
anyago t kell alkalmazni, ami ezt a hátrányt még job
ban fokozza. Ezzel szemben a negocollnál és homi
nilnél - így hívják a PolIer-féle eljárásnál használt 
anyagokat _ .  nincs szükség szigetelőanyagra, mert a 
lemintázandó tárgyhoz nem ragadnak hozzá. De en
nek dacára erősen tapadnak s ezért igen hűen adják 
\'issza a szabadszemmel alig látható legcsekélyebb 
elvál tozásokat, sőt még a minta fényét is. A második 
ábrán látható kéznél, amely nyersen, nlinden további 
preparálás nélkül lett lefényképezve, más fénye van 
a körömnek, mint a bőrnek - ezt a különbséget a 
fénykép természetesen nem tudja kimutatni - s ez 
a körülmény maga is egyik bizonyítéka e mintázó el
járás tökéletességének az élethű szemléltetés terén. Az 
eljárás útján mindenféle anyago t (hús, szövet, fa. fém 
stb.) , mindenféle nyomot (kéz, láb, lövés, harapás és 
eszköznyomok) a legtökéletesebben lehet mintázni. 

A negocöllt egészségháborítás nélkiil élő szerve
zeLen is alkalmazni lehet és így az igen alkalmas muló 
elváltozások (például az úgynevezett vörös nyomok) 
élethü és szemléltető megrögzítésére. 

F�jós, sőt gennyes sérüléseket is akadálytalanul 
le lehet mintázni, sőt a test felületén levő szőrözet sem 
képez akadályt, mert nem ragad oda a negocollhoz, 
mint a gipsz, amelynél elkerülhetetlen, hogy a 
szőrszálak ki ne tépődjenek. Ezen tulajdonságánál 
fogva könnyen rákenhető a bajuszra, szemöldökre, a 
hajr!! is s így ezek is lemintázhatók. Rövidre nyirott 
férfihaj lemintázása esetén a negocollt alaposan be
dörzsöljiik a hajba, a ho.sszú hajat hálóval lekötjiik s 
úgy kenjük .rá a negocollt. 

A negocoll rugalmas anyag, s ezért sok esetben 
nem kell belőle több darab öntvényt készíteni, mint 
például a merev gipsznél. A meggörbített újjat például 
nem lehet a gipsznegatívból kih úzni amIkii I ,  hog�' a 
gipsznegalí\'mintát legalább két darabra zét ll(' \'{t-
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lasszuk ; l'Z a pozitív m i n ta tökéletes
. 

elkés�ítését be
fol�'ásolja, pozitív sorozatok készftéset . pedig me�e
hezíti .  Ez;zE'l szemben a negocollnál alIg lehet a kéz
nek olyan tartása, amelvben az ne lenne lemintálható 
� h ib.Úlan pozitív dar:ibokat is tetszésszerint i  szá.m
ban állí that  unk e1ö. Yarra tnélkül i  gömbplaszhka 
"ipsszel egyú l talán nem készíthető, neg.ocollal igen. 

Hogy mil�'en kényes a gipsztej, nlllyen gyorsan 
mel't" 'edik m!''' néha idő előt t és dobható el. ha a 
kl'ilö időpont� elmulasztott u k .  al. ismeretes. A nego-

oll t  ih'en esetben h úsdarálóban meg kell  őröln i  s 

(>vekig ' használható, tehát anyagmegtakarítással is 
jár.  Csak hullák mintázásához használt  negocollt nem 
szabad élő szen'ezet mintázásához újra használni .  
mert egészségtelen és u ndortkeltő lehet.  Az  ilyen 
negocoll t  célszerű lllÍndig csak h ullák nlintázására 
használ n i ('S , . H ulIanegocoll" fel ira t ú  dobozokba u 
tartani.  

A porosz és ·a lengyel llyomozóhat óságok k i k ül 
döt tei  az eljárást Bécsben már elsajátították s így azt 
ma már nemcsak Ausztriában, hanem :\émet- és Len
gyelországban is II gyakorlatban használják .  :\ú1l 1nk 
a csendör nyomozó alo�ztályok nll111ak ellMva egy
e�' teljes lemintázó-felszereléssel s így megvan a re
lllén�'ünk arra. hogy az eljárás a csendőrségnél is m i
uél előbb meghonosodik.  
. A bécsi rendőrség mintázóosztálya a rendörigaz
gatóság épületében, a nyih-ántartóhivatal kebelén be
I ii! van s rendeltetése a következő : 

a) Élő emberek és emberi hul lák egyes lestré
!>zeit tudományos célokra (k riminála n t h ropologia i 
" izsgálatok ) ,  valam int a nyomozószolgálat és az ok
tatás céljaira lemintázni.  

b) Büntetendő cselekmények m ulékony és más 
módon nem biztosítható nyomait plaszt i k  l;san bizto
sítani az igazságszol gáltatás részére. 

1 .  ábra. 

e) Bíí nügyi szempo n t ból értékes t á rgYllka t .  k ii 
lönösen bűnjeleket .  melyek eredetben meg nem tart
hatók va "\' meg nem szerezhetők, l e m i n tázás üt ján n 
bíí nügyi �;1Ítzelllllok szi'unúra értékesíteni .  

A m i n tázóosztályban időnként  8- 1 0  napos tnn
folyamokat rendeznek a közbiztonsági közegek 1'0-
szére. nem annyira az eljúrús t eljes elsaj:1 t í túsa Yé
gett ,  mert h iszen ehhez ez a z  idő röv id volnn.  m i n t  in
kább az eljárás m ibenlétének é gyakorl a t i  nlknlmaz
hatóságúnak megismerte tése végett, h ogy a nyomozó 
közegek az eljárás jelentöségéről tájékozY[l lévén. aj 
egyes adódó esetekben n z  osztúly k iképze t t  szakköz('
gei t  - n k ú r  csak a dnkt iloszkópusok a t  a z lIJJnyo
moknál - igénybe ,·egyék. Az eljárús olymérvü elsa
játítúsához, hogy azt ,-a l a k i  a gynkorla tban min
den esetben alknl mnzhnssn, hogy m ü z eu ll10k részére 
dolgozhasson és esetleg másoka t is k iképezhessen, 
últalúban 6-8 h e t i  t a n u l má n y  és gya k o ri n t  szüksé
ges. Nagy szerepe " an t e rmészetesen a z  i llető egyéni 
diszponáltságú n a k .  hnjlamosságú n n k  s bizonyos elö
ismere tek nek és k éziigyességnek , de a m i n tázóképes
ség fokozódik n gya korlattal is. Előnyben v a n .  akinek 
a festészetben n é m i  alapismeretei vannak s vnlameny
ny ire a szobrászat hoz is 'konyít , k iilőnösell,  ha tökél�
tesebb l e m i n tázáso k a t  akar végezn i.  Egyszerübb nyo
mok m i ntázásának módját a zonban 2-3 nap alatt  is 
el lehet sajá t í t a n i ,  mert maga az a lapeljúrús egysze
ríí bb, m i nt például a gipssze l .  enyvvel val ó ) döntés. 

l\Iielőtt  az eljárás tec h n i kájának ismertetésére 
rátérnék , mege m l í t em még, h ogy az eljárást többfélc
képpen neveÚk . í gy használják a "Poli er-féle mOIl
lage (olvasd:  l11 ulázs) "eljárás" el nevezést . Röviden 
. ,pol lerezés" -nek is h ívjú k .  Moulage az orvostudo-

" mányban h a s z nálatos el nevezése a z  e m b'eri testrészek 
utánzásá nak.  Szószeri n t i  jel e n tése : m i n tá zás, lemintú
zás (a francia "mouler" szó jelen tése : m i u t ú z n i . lemin
tázni) . Dr.  Poller m i nt ázóanyagai ,  a nega t ív "nego
colI" és a pozit Í\' "hom i n i t "  és "cele rit" mibenlék 
már ismeretes. A k ö n nyebb megérthetés ('rdekében. 
főleg k ezdők részére, röv iden ismertetem u lemintú
zás ál talá nos alapfoga l m a i  l .  

A I e m i n t ázás általúban két I ész lete ljá rúsb ól :'l l l  és 

pedig:  
a) A lem in t ú zandó tárgy l e m i l l túzúsbúI.  yn gy is 

az ügynevezett . ,nega t í y "  készi L éséböl és 
b) a negat h' k i ö ntése ( m i n tázása) révén az úgy

nevezet t "pozi},í,v" el őú l l í t ú súból ,  yagy is II lem inbí zott 
tárgy , .másának" elöál l í tásából .  

:v[egk ülönböztct ii n k  t ehút nega t í v  ( k m i n t ú zús ) 
és pozit ív  eljárást (utúnzatkészí t ést ) .  H a  pél dúul  I I  
pénzh�m isí tó a fémpénzt gipszbe s t b. ú gyazza.  eu!'1 az 
eredet i pénzt először l e m i ntázza,  vagyis neg'fl t íY m i n 
tát  készít ,  s m időn e z t  a nega t l \' l I l i n t ú t  l11ÚS frm l1ll'l 
k i ö n t i .  vagyis .a z  lItúl1Za toL kész í t i, akkor a poz i t í "  
da ra..bot ú l 1 ítja e\ö. I lyen rrtel e m I ,en a l ú h n YO l l l na k 
g

,ipsszel, fa ggy úya l k iöntésénél a z  iin tőa n yag. · l11el �' a 
I��nyomban megmercndi k .  a l ú h  szemponLjábúl po
Z I�I V  ugy�n ,  mert músa a lábnak (a l ó b  negatívja a t u 
l aJba.n vIssza m a radt  ben� ol1la t ) , de a m i n t á z:ís sz('l 1 l
pon tJ?ból a lábnyol1lból k i e m e l i  gipszönt vény t u laj
d?n k:-ppen a nega t í v  darab, m e rt a pozit ív a z  czen 
glpszontvényről készíle ndií másik láb lesz,  erre azon
ban a gya k or l a t bn n  m ar nincs szü k ség, mert a talaj
ban létesített  ön t v ény a n egaH y , t ökéletesen megfe-

• 



1930 má.rcius 10. CSENDÖRSÉGI LAPOK 239 

- - .-.- '-

2. ábra. 

le l  a z eredeti  lábbal való összch asonlítús &s azonosí
tá s  céljainak . Felesleges volll ::l a lábnyomat mását (a 
tulajdonképpeni pozitívet) elkészíten i  anna k  megál
lapítása végett, vajjon a gyanusított l ába tényleg bele
i l lenék-e a z  a zóta már megsemmisült  benyomatba, 
il letve, h ogy a gyan u s ítot l l ába okozhalta-e a talajban 
v isszahagyott lábnyom-sajátosságokat . Fél reértések 
elkerü lése "égett tehát az első részleteljúrást negatí\'
nak,  a másodikat pozitívnak fogom nevezni.  

Ezen a l apfogal mak előrebocsútúsa l I l á n  1 {lss u k . 
h ogy h ogyan m i n tázu nk l e  pol l erezéssel ppldÍl l l l  egy 
emheri kezet? 

A negatív technika. 

E lő sziir el készítjük a negatív minlá t .  Fél plaszti
k á n á l ,  vagyis a kéz csak felső vagy csak alsó felének 
m i ntázása esetén , minl k ezdők valamivel löbh, leh{l l  
körii lbeli.il fél k g . ,  gömbplaszt i k ú nál (egész kéznél ) 

k örül beI ii l hú romllegyed kg. negoroll l  vegyün k .  AL 
a nya go l a l U lll i n i umedényben , nyilolI  vagy fedett 
egyenletes t ü z  föl ött főzéssel felolvaszt j uk.  ez körü l · 

heli.il 1 0  percet "esz igénybe. Az edény belseje l elje· 
sen síma l egyen, zomá n cozot t edények a zománc le
patlo"zása m iatt nem célszeríí ek . A főzés alatt a n ego
eol l l  �lemcsak YÍzszi ntes, hanem fíi ggőleges in\nyban 
is  foly l o n  kava rgatn i kell ,  neh ogy odaégjen, a kava
rásL  olyan fakanállal  végezz ii k ,  a me lynek a vége nem 

"ömbölyű hanem e"yenesrc \'an vágva ( m i n t  példá ul  
b ' '" 

f '  k .. I t 'b 
a z  evező ) , mert azzal "az edény e nekene . szog e el  en 
i s  j ól felkeverhetjiik az a nyagot . A főzl'st g?ndosa�l 
kell  végezni  mert kiilönben a negocol l  romhk, a m i l  

idövel a rról ' fog u n k  észreven n i ,  hogy
. 

nem köl  j.ól s 

nem lesz évek ig h asználható. Aszennt, h o,gy 11lI1ye,1l 
sií ríí negocoll ra van szükségü.nk ,  a �őzés elöt� . .  �O.�ZH

ii n f ii n k  k é l -h úrom evőkanál tlS7fa v i zel ; l'Z kl l l o l losen 

már többször főzött negocoll használatánál a.iánlatos 
a párolgás pótlására. 

" , A  darált, de száraz h úshoz hasonlító negocoll a 
fozes f?l ):.tán ragadós, kenöcsszeríí anyaggá változik.  
me�y voros kaucsukszíníí s kellemes szagú, mert i l la ·  
l�sJtva van.  A főzést akkor szüntet jük be, ha minden 
reszecske felolvad t és minden csomócska eltűnt. Ha 
n�lalú n tó lsok vizet öntöttünk vol na hozzá, lassú fö
�z.e§ f:.� fQl �lOS keverés által a fölösleges vizet addig 
párologlatjuk�ri'i:-� �enőcs a kívánt hal mazálla
potba jut, de közben szem előtt kéiT tarÍanurik- d.� t5. 
hogy lehülésekor a kenőcs sürűbb lesz m int a főzé� 
a�att. Síírííbb negocollra van szükségünk, ha a mintá
zasokat spatulával ,  ecsettel vagy az újjakkal való ke
néssel v�gez�.ük és ha azt akarjuk, hogy az anyag a 
dombor u feluletekről a lejtőkön oldalt ne folyjon t ú l · 
gyorsan l e, míg h ígabbat akkor veszünk ha f inom
rajzú tárgyakal (érmek, plakettek stb.)

' 
mintázunk, 

ha azt a k arj u k ,  hogy a negocolI homorú m i nták kíön�
.
ésénél gyorsan szétfoly jék, minden egyenetlenséget, 

uregel gyorsan k itöltsön, valamint ha a negocolIt 
fecskendezni akarjuk ' (például hajnál) . Ezután a 
nego,�o�lt a lemintázandó tárgy vagy személy mi
nemusegének megfelelő halmazálla.potra lehii l n i  
hagyjuk. 

Ha élettelen tárgyat akarunk lemintázni ,  a nego
('ollt közvetlenül a főzés után, akár 1 00 fok mele"en 
is használhatj uk, élő embernél vagy hullánál a z�n
ban csak 45 és 38 fok C kőzött használjuk, amit hő
mérő vel ellenőrizhetünk . . Idővel a megfelelő érzéket 
gyakorlattal l1legs zerezzűk. E mbernél általában II 
negocoll olyan meleg lehet, hogy üjjunkat beledug
h atjuk, vagy, ami még egyszerííbb, amíg az edényt az 
ójjaink k özt még tarthat juk . Emberi testrészek min· 
lázása alkalmával gyorsan kel l dolgoznunk. me):' t a 
negoroll a lehiiléssel mindinkábh merevedik s mÍ\'el 

3. ábra. 



\ " I " bb ol,'an meleanek kell lennie, mint az éJö e",a d , 
, 

" , 

• d" lall  kell elké-szervezet nek , a nuntáznssal azon l 
.
0 a .  .. 

C ról . " \ .. k mÍ" a neoocol l  az elVI elheto 45 -�Z11  n \ln , " ",  
f "  .. II e"ocoll t 38 C -nl sül lyedt. Ha az otthon meg ozo n " , 

has;nálatra készen és melegen akarjuk a he�.yszmre 
k . . ttatni azt edényestül tenlloforba hely zzuk nll IjU , . 

. lk ' 'ti t "  l h'et vastag �ikr':h,..,t'k )ul h, zilag h t' ' ('511 l e \In , . 

\ . "  " 1'11 1:;' (' lllt i!''' ll l"'ocoll t sl,att..lú\·al ra-_ I.\.Ofl.l .. 'l.. vo . . b '') 
kenjük a keziinkre, melyrt ten. rrünH:-:-; i..rl'h� tiszt \ 
l H'�- \,!!'" f�: ' ·�-�.  ';"i" e7tünk "'hetuul L,tW'"! > 
l1lá,.. :Í1m "'nl " ' :tI:Jpllt i " gyelllün" keil, ho�': 
11�"o(,ol l júl odasunuljon a kézhez és hog)

: 
alall� le,,

buborékok ne képzŐdjenek. A negocollretegnek leg
alább 1 '/ 2  cm. \'astagnak kell lennie, .Ha n�hány ��r
cen belül megmerevedett, a kezet kl\'esszuk belole. 
Ezután a kéz tenyérrészét m intázzuk le hasonló mó
don. Mivel a negocoll kezdetben a lel?m�legebb és 
Í OV a le ofolyékonyaob is, a rákenést I11mdlg ott kezq'lii, ahol a finom mélyedések, hasadékok vannak �tehát például az újjheg)'eknél) és .�gy haladu

,
nk '� 

csukló felé. Ovakodjllnk túlnagy teruleteknek ve.kon) 
rétegael egyszerre \'aló bevonásától, mert I11egt�rtén
hetik� hogy mire a kIindulási pont vékony retegét 
meaerősíteni akarjuk. az már kihült, megmerevedett 
ps � második réteggel már nem egyesül, ilyen esetben 
a következő rétegek egymásról le\'álnak, mint a ré
testészta. 

Az í"" nyert két negatívminta alsó szélét ponto-"J . 
san a kéz oldalfelületének a közepén egyenesre le-
vágjuk, úgy, hogy ha a két darabot ősszeil lesztjük. a 
vágási felületek tökéletesen egymáshoz símuljanak. 
Ezután a minta belsejében esetleg látható egyenetlen
ségeket (légbuborék ok) késsel kiegyenlít jük,  a lyuka
kat úgynevezett javítópasztával kitölt j ük, de ügye
lünk arra, hogy a rendellenesség környezetét meg ne 
sértsük, be ne' mázoljuk.  

E lkészíthetjük a kéz negatív ját  egy darabban is, 
Ez esetben az egész kezet bedugjuk a negocol lal telt 
edénybe, megforgat juk benne és jól beléágyazzuk, 
hogy légbuborékok np keletkezzenek . Amikor múr 
bizonyosak yagyunk afelöl, hogy a negocolJ a bőrfelü
let legkisebb részéhez is hozzá tapadt, k ihúzzuk a 
kezünket, az újjakkal felvesszük a kíván L tartást 
(szétterpesztett, meglehetősen görbített újjak stb.)  ps 
ebben a tartásban üjabb negocollanyagot kenünk rá 
spatulával vagy ecsettel 3-4 cm. vastagságban, amíg 
az egészből gombócalakú tömb lesz. Ha az anyag meg
merevedett, az eddig mozdulaLlanul tarto LL kéz újjait 
egyenként és óvatosan mozgatni kezdjük,  mire u 
negocoll a kéz eg)'es részeiröI leválik, a végén aztán a· kezet úgy kih úzhatjuk, mint valam i  kesztyüből. E 
müveletnél a negocoll rugékonyságánál fogva bizo
nyos fokig enged; ha mégis megtörténik,  hogy a c�ukló szükebb nyílásánál elszakad, ez nem baj, mert a kézfej k ih úzása után a repedéseket megint pontosan össze lehet illeszteni és vékony tükkel rÖgzíLeni. A kihúzott kezet vizsgáljuk meg, nem tapadnak-e hozzá k iszakítolt negocoll-részecskék. A kihúzoLL kéznek teljesen tisztának kell lennie. Ha nagyobb darabot kitéptünk ' 01na, azL a hplyére vissza lÜzzűk.  (Ha hozzáférheteHen hely lenne, körü löl te egy megfelelií nagyságú daraboL k i\'águnk, a h iányzó részL odalÜz z�k s �zután a kivágott daraboL' vissza iIleszLjük.l KIsebb javítást később, a kiöntés után a pozilívon is rszkőzölhetünk. 
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A pozitív technika. 
A negat ív negocollmintából e�u�á n  a pozitív d?

. bot készítj' ük el .  amihez a hommJl vagy granulit .  la  . , t " l  I va"y celerit elnevrzésü poz I t Iv rmyago , Yl'SS7.1: ( , ' 
" phet ii nk m:í� an '!1 !-;oka t , " ,  í{:(Y glr·�l .. t . , "I S/t ,  
'l "\'a "ol sii!  újra III'"ol'ol l t I '  ' " " - , • •  l t kl k . A hOJ1ullit jl.'llpgzl' l e, 7::1<1rny. a u '  " 11 • II" 
hato:  kti l i\nf(\!.> �Il h ús. k n�lII. kii, \'us, IlI UHZ. rt'Z. 

.
. ' t lb -ZI' II1)" Il í'r. a mint:i:lanJo t!irg,'J)'1 Illeö-tl' l l1s � . ..:J _  '- � . 

f,>lelő s ínt \:llaszlhaljuk be10le. 
A viasz 'zerű hominitet  edényben . feolvasztjuk 

mindaddig, amíg az gőzölögni ke�d , am I körii lbel �i l 
1 20 C foknítl történik.  Ezután k IS e,csetlel a� e�Ylk 

a t '  kc' zdarab belseJ'ét vékony reteggel k lmazol-ne "a IV 
k II I "  j uk ,  E zen első réteg készítésénél óvatosa

,
n e. t

áe
t 

J,ar-
k Törekedni kell  arra, hogy a negalIv mm ' ugy n un . 

. d k '  él d '  t mázoljuk ki, hogy a hominit nun 
,
en . 

IS
, 

m ye .e? 
k itöltsön, mert ez az első réteg kepczI mar a

, 
pOZ I tI\' 

darab külső felületét; ü gyelnünk .k �lI  ��T.� IS, ho�' 
légüres terek a negocoll és a homll11t k ozolt  ne le
tes üljenek. EzérL az ecsetelést a legmélyeb� pont�
kon kezdjük meg 2-3 határozott ecsetvonass,al es 
folytassuk az emelkedések felé, Az ecse�

.
�·onasokat 

mindig " alamely már ecsetelt részen kezd.1 l1k meg s 
úg)' vezessük 2-3 rövid vonással a be nem ecsetelt 
részek felé, nem megfordílva. Két-három ecs�t�'onás
nál többet ne tegyünk,  mert k ülönben elszakltJlIk az 
időközben leh ü l t és ragadóssá vált felső réteget, ha
nem márL uk be az ecsetet minduntalan a W zön levő 
homini tba é így folytassuk az  ecsetelést új és folyé
kony hominittaI. 

Ajánlatos az ecsetelés megkezdése előtt e�� ke.vés úgynevezett folyékony hominitet hozzaontem, 
egyrészt, hogy az ecsetelés könnyebb, másrészt, hogy 
a pozi t ív darab egyideig hajlítható legyen, mert így a 
kéz felső és alsó része is könnyebben és pontosabban 
lesz összeilleszthető. 

K iecsetelés helyeLl a negatív darabokat gyors 
forrasztással k i  is öntbetjük ; ennél úgy jú runk el .  
mint a gazdasszony, mikor a tésztát a pa lacs inta
sütőbe önti s azt benne h imbáló mozdulatokkal 
egyenletesen szétfolyatja. Ez az  eljánís azonban 
anyagpazarhíssa l  jár, az ecsetelés gazdaságosa�L. 
mert a homill iLrétegck vastagságát LeLszés szel'lnt 
szabályozhat juk . _ 

Az első réteg u tá n  organtindarabokat terít iink a 
rétegre és most hasonl6 módon elkészíLjük a második 
réteget. Az organtin helyet t gyapjtHonálkúkat is hasz
nálha l u n k ;  mind az organtinnak, m ind pedi/( a 
gyapjúfonálkúknak a z  a rendeltetésü k ,  hogy a vázat 
erős ítsék. A legmélyebb ponton 1-2 ecsctbökpssel 
odaragaszLjuk az első réteghez az organtint s hala ·  
dunk tovább rövid ecsetvonásokkal a másodszor még 
be nem vont magasabb részek felé. I tt k ül ö n ösell kell 
ügyelnünk arra, hogy légüres terek Ile keletkezzenek, 
mert az  organt in néha megfeszül s ezál ta l  megakadá
lyozza, hogy a második réteg az elsőhöz hozzát:o< pad
jon ; ennek az a következménye, hogy a kész pozit í\ 
darab mcgf ogúsakor azok a részek, a melyek alatl lég
üres tér van, beszakadnak. E zé'rt a második réteg 
ecsetelésénél az ecseL vonások ayengéden bökéssze
rűek l egyenek, hogy az organtil�t a z  első réteghez 
hozzálapasszuk, de a bökések legyenek mégis óvato
sak, hogy az első (k ülsö) gyenge rétegen repedésekel 
ne okozzunk ,  mint amilyeneket én okoztam m ikor II 

- , 3.  szá m lí á hní n l:í thol6 a rcot rétegrzlrm, A músod ik 
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A mit V2ssza kell Bzereznünk : Trenosén vára. 

réLegn-' újabb vL'gan t i n L  teszünk és u tána hasonló el
já rással e l k észítj ü k  a h armadik réteget, amelynél már 
rövidebb sörtékböl készült  ecsettel és bátrabban dol
gozh a t u n k ;  a hominitet inkább rá bök j ü k ,  mint eese
tel j ü k .  

Hasonló módon el készítjü k  a másod ik félkezet, 
a z u tá n  a két  félkezet egymáshoz ill esztjü k  és melegí
tett  h együ k is fémszerszámmal az össze ilIeszteU széle· 
k e t  összeforrasztj u k .  Ezután a kezet h ideg vízben 
lemossuk és k is vésővel a tisztátala nságokat, a lég
buborékok okozta szemölesöket stb. levakar.juk.  

H a  a negatívot egy darabban készített ü k ,  m i n t  
ah ogy fentebb eml ítettem, akkor a pozit ívot ecsetelés 
he lyett egészben, tömören is  k iönthetjük ; ebben az 
esetben az összeÍl lesztési vonalon a varratok elmarad
nak,  de ez az eljárás anyagpazarlással jár s a szine
zés aláfestéssel nem lehetséges. 

A pozitív darab s z inezése háromféle módon tör-
ténh e t i k .  

Ha k evésbé finom, erőteljes 'és egyszinií m intá
zást készít ü n k  (például fa, vas, kő stb. anyagot) , ak
k o r  ennek megfelelő szinü hominitot vagy celeritet 
ves z ü n k .  

Többszinű vagy finomabb színárnyalatú anyag 
lemintázása esetében fehér vagy halványsárgás szinií 
hominitet haszná l u n k  s akkor a színezés a pozitív 
da rabon vagy utólag fel ülről történik,  vagy alulról a z  
( ' )ső rétegen, tehát aláfestéssel . 

A felü l ről történő ráfesLés nem elég élethií és 
n e m  elég Lartós. Használhatunk olaj- és vízfestékeket. 
de csak olyanokat, amelyek nem tartal maznak ólmot. 

lllert különben a levegőn megváltoznak. Ajánlatosak a 
következő restékek : Fehérben : cinkfehér vagy blan k 
f i x ;  sárgában : krómsárga, okker (világos és arany) , 
nápolyisárga, világos és sötét kadm i u m ;  kékben 
majdnem minden festék alkalmas, tehát pl .  a világos 
és 8ötH u ltramarin, ugyanolyan kobalt, berl ini- és pá
risikék stb. Vérerek utánzására legalkalmasabb a zöl 
des cell inkék. Pirosnál a krapplak k ,  kadmiumvörös, 
indiai,  nápolyi és velencei vörös. A testszín utánzá
sára legalkalmasabb a p i ros Caput Mortuum. Barná
nál : Terra di  Sienna, Van D ick-baTna, Terra di 'Po
coli ,  égetett U mbra. Zöldnél : Veronai zöld, zőld ége
tett föld, kobaItzöld, schweinfurti zöld. 

A ráfestés leheletszerűen történik, a hominit
alapnak át kell  látszania a vékony festékrétege ll . 
vagyis a festékrétegnek nem szabad az alapanyagot 
fednie. 

Legtermészetesebb hatású az aláfestés, amikor a 
pozitív darab első rétegét fest j ü k  meg beliilről, mert 
így ez az első (külső-felső) hominit-réteg azt a sze
repet játssza, mint az emberi bőr. Az emberi bőr 
u gyanis átlátszó, de nem színtelen, hanem sárgás
barna színű. Ha már most a bőr' alatt egy sötét, "érrel 
tel t véna fekszik, az nem világl ik át a bőrön a �aját 
színében, hanem kékes színben. Ha közvetlenü l  a bőr 
alatt élénkpiros kis véredények "annak, azok a sár
gás bőrön keresztül többé-kevésbé p i ros színárnyala
túak lesznek és minél mélyebben fekszenek, annál in
kább mennek á t  a l i la szinárnyalatba. Ha tehát eze
ket a véredényeket az első homini t-rétegre természe
tes SZÍn ü k ben reáfestjük,  a kö"etkező rétegen keresz-
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' ül eppen ugy hatnak, mini az  igazi erek 
.
a bőröJ� ke-

t "l UgyalleJ: áll a csonlokra, a hullafoltoki �, a 
r
.�

s�
:l
l
s
l . 

pl'ros zőld kékes "éraIMu lásokra, a piros 
"tro' .. . . , 
zomrostokra stb. stb. 

Egy kis gyakorlattal olyan ha onlalo:sú?Ol 

érünk el, lIlel\' tőkéletesnek mondhalo.  :\. kép�.,\. 
ah

rázolt jobbkezcm é az élő kéz között. nl l1cs k lIIOlll�

ség s szinte rossz érzés, borzongás fogjU 
.
el az  .elllb

.�
l l  

megpillantásakor. Az arcminta s
.
zintén Jól 

.
slkerull.  

láthatók rajta nemcsak a pattanIlsok, II legfI/1OJ1lab� 
szarkalábak. póru.sok, az  akkor ajkamon " olt lázk.l

iitések hancm mé<t ré<tebbi borotva"ágásoknak mar 

ma.idn�m egtlszen �ltünt h egjei. . g�'er?lekkori ebh�

Iyek stb. is. C ak a szemek kifejeze e . l1Iere� mé >; . 

mert nincsenek eléo"é kidolgoz"a. Az abra lavol rol O" 
l '  �I t l '" sem adja vissza az arcmintát a maga le Je e e lU St'-

gébell, búr még az ábrán is felismerhető ,,��yok . 
.

" 

A tőkéletes hasonlatosság révén az elJarásl k ü u 
nően lehet értéke íteni ismeretlen hullák kilétének 
ké�őbbi megállapítására. Wienben ez már t.öbb ízben 
sikerült is. A lainzi állatkertben tavaly egy Ismeretlen 
fiatal nő hulláját találták, a fél álla meg voll égve. 
mert gyilkosa benzinnel leöntötte és meggyujtotta. 
A h lllh\.t 8 napos korában találták meg, amikor Iluí r  
oszlásnak indult, a lemintázása mégis olyan tökélete
sen sikerült, hogy kilétét a h ulláról készített mintá
zairól egy h ónap muh'a megállapították, Fellner Kata 
személyében. Karácsony előtt Lébényben (1\Ioson m .) 
ismeretlen vadorzók megölték Veszprémi Antal őr
mestert. Veszprémi bajtársunk holtte le  mellett 
halva találták az egyik vadorzót is . Búr a vadorzót 
tőbb testhelyzetben is lefényképezték s a fényképeket 
mindenütt körözték, fel ismerni és k i lélét megállapí
tani még sem lehetett. Azt h iszem, nem tévedek. ha 
feltételezem. hogy a pollerezéssel lemintá zott vad
orzót már felismerték volna . 

Az első ábrán látható kéz egy a '\v ieni toloncház
ball " olt  magyar kommunista szökevény sérült bal
kezéről készült. E gyéb mintázandó anyag híján őt 
vettük elő s m iután bennem -- k i  fehér munkakö
penyben dolgoztam - magyarul beszél ö orvost srj
tett, gyanutlanul egész épületes dolgokat árult  el m i n 
tázás közben, miért é s  hogyan kellett nek i december
ben Szegedről megszöknie az ott ten'ezett kommu
nista tüntetések szervezése miatt . Egyébként igen 
szidta a szolnoki államrendőrség detektívjeit, amiért 
az ország elhagyására késztették, amit ezennel dícsé
rőleg hozok a szolnoki rendőrség tudomására. 

Az arc, a végtagok és egyéb testrészek le  mintá
zása h asonlóképen történik, alkalomadtán ezek nrk a 
részletes technikáját i s  ismertetni fogom. 

Élettelen tárgyak lemintázásánál a l e m intázand(' 
tárgyat lehetőleg melegítsük fel 30-40 CO-ig, vagy ha 
ez nem lehetséges, a negocoll hőmérsékletét csökkent
sük. Igy pl . hóban lévő láb- és kéznyomok k iöntésé
hez vegyünk kb. 20 Co meleg, egészen híg negocollt és 
a kiöntést gyorsan végezzük. Laza homokban és por
ban lévő benyomatokat elöbb cellonlakkal finoman 
be kell permetezni, mert ezáltal a benyomat szilár
dabb lesz . Ha olyan tárgyakat kell mintáznunk, me
Iy�knek anyaga vízszívó (pl . föld, fa,  szövet) , azokat 
előbb vékonyan szappanlakkal vagy benzinbeIÍ fel
oldott stearinnal kenjük be. 

Amilyen fontos ez az eljárás, m i n t  tech nikai  se
gédeszköz a nyomozás terén, éppen olyan jelentősége v�n � �zP'111f,1tp+rí f')ktlltii< terpn i< A 7 P1ŐS71i ':ll " � g" 
iru.!SJu.l.n H' ... � ). I n Pl ct . .  k "\ II I � J  f('u.'dt • ..,H 

mennek, nehezen érlhelők. meg, míg a szem révén 
szerzelt benyomásOk sokáig megmaradnak emlékeze
tünkben. A lanszel'túrakban, m ú zeumokban látottak 
nem mennek feledésbe évek lllulva sem. A z  eljárá, 
ré\'én az országos jellegü csendőrségi bün ügyi ml!
zrum é tanszertár, melyet a nyomozó utasítús az örs
parancsllokképző i kolánál 

,
rendszere�í��lt.: értékes 

l ansegédlelekkel lesz gazda?,th ató, 
.. 

k,ulonosen olya 
nokkal, melyek a nyomozastan korebe "ágnak . A 
plasztiku m intán életh iíségben bemutatott vágott. 
zúzott  sebek, k ü l önféle fegyverektől és távolságokból 
,zármazó löll sebek, pörkök.  a sebek k i - és bemeneli 
nyílása i ,  a kül önféle eszkö.z?k �.s 

"
s�e��zá��10k ,Okozia 

f'lváltozások és nyomok, k ulonbozo Idokboi sz.armazÚ 
elszíneződések az emberi testen, a "éraláfutások és 
hullafoltok közötti k ül önbség, fl "érnyomok színvál
tozásai,  az  alap minemüsége, a h őfok, a napsugár ... 
az  eltelt idő szerint, a z  egyes foglalkozási ágak ismer
l előjelei ismeretlen szelllélyeken és h ullákon (pl. n 
cipész térde, a varrónő ujja, a kalapos tenyere, a 
szabó és asztalos foga, a m á zoló belső ujja , a z  Ü .  1 1 .  
"pipalyuk" stb.) maradandó emlékei lesznek a !' z e l 1 1 -
léltető oktatá snak. 

Befejezésül közlök néhány beszerzés i forrást p, 
c í met.  

Az eljáráshoz szükséges a nyagok és szerszámok 
az . ,Apotela Lahol'atoriu m "  cégnél , \Vien, XVIU. 
Wiihringerstrasse 1 1 5. sz. alatt kaph atók. 

Dr. Poller Alphons címe ugyanaz. Eljárá ál is
mertető mííve a közeljövőben fog megjelenni .  

Homm i ! - és negocoll-anyagok értesülésem sz('
rint Finger Frigyes (B udapest, VI., IIaj c'Js-ulca 4 1 .  sz.) 
iizletében is k aphatók már. 

Egy nyomozás töriénete. 
Írta : Dl'. törökfalusi Pap Zsigmond rendőrfogalmazó. 

Akárhogy vesszük is a dolgot, az ország derék kakas
tollas katonáinak az élete nem fenékig tejföl ; komoly, 
idegölő munka az ő munkájuk, s a bün elleni örökös harc
ban ritkán vegyül humor és ritkán történik olyan, ami a 
derék csendőrök szívébe egy kis derüt lopna. De 'ha mégis 
előfordul, arról azután napokig beszélnek az örsön csen
des esti pipaszó mellett . . .  ! 

Egy ilyen humoros esetet szeretnék elmondani a 
csendőréletből, amely egyébként ékes bizonyságot szolgál
tat arra is, hogy a jó csendőr kötelességtudásával nem 
tesz különbséget bün és bün között, egyforma lelkiismere
tességgel nyomozván mindegyiket, s hogy kis ügyekben 
is milyen értékes eredményeket hozhat az ügyes csendőr 
mindent megfigyelő, éles szeme ! . . . 

A dolog úgy kezdődött, hogy tavaly nyáron, igen 
meleggé fordulván az idők járása, jónak láttam búcsút 
mondani a kedves körösparti füzeknek és kétszáz kilomé
tert vasutazván és hajókázván egyfolytában, leszaladtam 
az ország másik végébe, egy Duna melletti nagyközségbe, 
ahol évek óta arabbá szoktam magam süttetni a Duna 
forró homokzátony ain. 

Megérkezésem után való nap már kora délután ki
siettem a dunapartra, ahonnan egy igen célirányos jármű 
szokta átvinni a fürdőzőket a szigeti oldalra, amelyet a 
lokalpatriotizmus - minden ok nélkül - ,.strand" néven 
szokott becézni. 

Zárójel között legyen mondva, még ennek a jármű
nek js volt valami bűnügyi vonatkozá�a, mert hiszen köz
tud< ma, �ze l i t  ez a ki8 hqó erf'd,' lkg q nIL.").,'yilh ,i' 



1930 március 10. CSENDORSEm LAPOK 

Amerika könyörtelen küzdelmet folytat az alkohol ellen. Ezerszámra semmisitik meg az elkobzott, szeszes Italokkal telt üvegeket. 

D raga szerb királyné kéj-jacht ja volt, de aIZ idők folya
mán lekopott róla a kéj, és őszintén szólva, a jachtból is 
kevés maradt raj ta ! . . . 

A lelkem csak úgy úszott a gyönyörűségben, látván 
magam előtt pál' száz lépésnyire a jól ismert homokren
getegeket, csupán az zavart, hogy egyetlen fürdőző lelket 
sem láttam. 

_ Hát hol van i tt a strand ?  - kérdeztem csodál-
kozva Vas bácsit, a kormányost, aki jó egypár évtizede 
gondolázik a két part között és aki a rossz nyelv�k szerint 
úgy összeszokott már a kis hajójával, hogy amikor egy
szer a háborgó, viharos Duna elszakította a hajókötelet s 
az megindult lefelé az áflral, Vas bácsi csak egyet füt�ölt 
és a fúrverk engedelmesen visszasompolygott a helye�e. 

_ Hogy a stran d ?  - felelt Vas bácsi némile� indlg
nálódva _ eh un van-é ! - és kezével egy fantasztikus al-
kotmányra mutatott. 

. 0 0  0 0  o o 

A nemes magisztl'átus ugyams surgonypozn�ból ha-
t I o oOO get ácsoltatott amelynek termeszetesen a mas negysz ' 

th " ot csak a kerete volt meg és azt láncokkal a par oz e
.
rosl -

o o o k '  d án hogy a faalkotmanyon ven, vlzre bocsatotta, Imon v , 
" 

kívül tilos a fürdőzés. A bölcs rendelkezéi;ne� k
.
ét el�nye 

. It I " 0 0  J's eOppen úgy be lehetett fulm a vizbe, 
IS vo , e OSZOl' 

• •  

mint azelőtt másrészt a Duna éppen ezen a .. nY�lon 

• 
. 

'
. df lett leapadván a négyzeten belul több-amugy IS mo e '

h a legöregebb kösz-nyire olyan pocsolya uralkodék, ogy 
kb

' 
k l '  vényes békák is kivonultak belőle és unalmu .al

� P
k
o � � 

• ké t túloIdaIon zaj o or zo 
koncertet rendeziek esten n a 
tiszteletére ! . . . 

Szó ami szó, tíz percen belül én is ott lubickoltam a 
megengedett "keretek" között, minekutána a strand egyik 
vetkőző helyiségében nyári színezetet ölték. Meg kell val
lanom - mert hozzátartozik a történethez -, hogy ez a 
"helyiség" egy szemnek felettébb tetszetős füzes erdő 
volt, amelynek egy-egy jól fejlett fűzfáján már a kora 
délutánon ott fityegett a "bérelt szakasz" tábla s az 
ágakra felaggatva hivalkodtak - minden felügyelet nél
kül - a lubickolók mindennemű ingósága\. 

Alig, hogy elmerültem a hullámokban, őszinte rész
véttel adózva a jó csabaiaknak. akik otthon a főtér forró 
aszfalt ját tapossák, amikor egyszerre egy operett-nyi
tánynak is megfelelő hangzavar ütötte meg a füleimet·: 

_ !Jaj, a pénztárcám, tolvaj, fogják meg ! - hallat
szott a füzes felől és egy pillanat mulva a fürdőzők csa
pata - jó magammal az élükön - eszeveszetten rohant a 
meredek parton felfelé ! . . .  

_ J aj a fésüm, a zsebkendőm ! - hallatszott innen 
is, onnan is a kiáltozás, csak én nem kiabáltam, ámbátor 

_ !köztünk maradjon a szó - tőlem is elloptak egy tük
röt. Igen szép és fejlett példány volt a boldogult, kerek 
nyolc fillérekért vettem a békéscsabai tavaszi vásáron ! . . .  

Negyedóra mulva a csendőrörs udvarán Balogh örs
parancsnok jutott abba a kényelmetlen helyzetbe, Ihogy fo
gadhatta a károsultak népes küldöttségét. 

A küldöttség vezetője egy szomszéd községből átrán
dult, mérges pesti úr  volt, akinek a tolvaj éppen az újon-
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nan vásárolt nadrágszíját találta ellopni s aki így állandó 
közlekedési zavarokkal küzdött. . 

Balogh tiszthelyettes elboruló arccal hallgatta a pesti 
úr mérges kifakadásait : . "  

_ Tessék csak ránkbízni, megfogj uk ml a gezen-
gúwkat, ha addig élünk is ! - mondta Balogh tiszt�.

elyet
tes és aki ebben a piLlanatban ránézett az E!.

rdélybol .sza
kadt, ,marcona, barnára, ége�ett arcú cS7n?�rre

l' 
az Igen 

élénk részvétet kezdett erezm - a tolvaj Irant . . . .  
:€s Balogh örsparancsnok azonnal megindította a 

nyomozást. Némely QPtimista gondolkozású egyén persze 
úgy gondolná, hogy a nyomozás fel�étele, u�yana�nYI,  
mintha _ teszem fel - valaki felveSZI az utszelen busla
kodó ezerpengőst ;  pedig hát nagyobb sora van annak�. 

kü
lönösen egy olyan községben, amely heg

,
y.nek fel, vo.lg,�� nek le épült és ahol egész utcasorok a legUjabb "szurdlk 

rendszer szerint épültek. 
Tűzött az augusztusi nap, szakadt a derék csendőrök 

arcáról a verejték, fáradhatatlanul rótták az utcákat, búj
ták a szurdikokat figyeltek, érdeklődtek, de mindhiába. 
Mert nem könnyű 'dolog ám - teszem fel - a valamelyik 
szurdik mélyén hallgatagon meglapuló tükörszerszá
mot, vagy a mellette hűsülő tolvajt felfedezni az ott ural
kodó egyiptomi sötétségben ! . . .  

Az örsparancsnok homlokán már dagadni kezdtek az 
erek, amikor órák mulva elérkeztek a cigánynegyedbe. 

_ Baj lesz ebből, meglásd, mert ilyen szégyent nem 
tűrök az örs-körletemben, az igaz ugyan, hogy megérdem
lik a fürdőző népek is, miért hagynak a füzesben hegyin
hátán mindent - mondta a járőrtársának komoran Ba
logh tiszthelyettes, éppen elhaladván a Kolompár Palcsi 
szurdikja előtt, melynek kerthelyiségében Palcsi unatko
zott egy bánatos társaságban, amely szemlátomást éE 
igen hevesen éherek. 

Miközben Palcsi alázatos kézcsókjait nyilvánította a 
csendőr uraknak, hirtelen kinyilt a disznóól ajtaja és lát
hatóvá lett a Palesi szemefénye, a 7 éves Mári, elől ret
tentően lesimított frizurával . Nagyot, diadalmasat villant 
Balogh tiszthelyettes szeme és akkorát kiáltott, hogy 
Palcsi ijedtében csuklani kezdett. 

- Hát így vagyunk ? - kérdezte gúnyosan Palcsitól. 
azután sürgősen maga elé idézte a jólfésült fáraó-cseme
tét. aki reszketve állott meg előtte. 

- Hozd ide a fésüt, amivel megfésülködtél ! 
szólt rá a gyerekre Balogh örsparancsnok - meg a tük
röt is ! . . .  

- Jaj, dehogy lopott az instálom, - rítt keservesen 
Palcsi - nagyon tiszta gyerek ez, mindig fésülködik ! 

- 11:s mivel ? - kérdezte a� örsparancsnok moso-
lyogva. I 

- Hát csak úgy tenyérrel, instállom, csak úgy te
nyérrel ! 

A tiszthelyettes hirtelen perdített egyet a Falesi 
magzatán és nagy diadallal bogozott ki - rövid keresés 
után - a kócos hajfürtökből egy eldugott, igen takaros 
fésűt. -

Ekkor azután eltört a mécses és jött a bűnbánó vallomás. Kiderült rövidesen, hogy a dunaparton hancurozván, egy Pepi nevezetű ICÍgány kamasz. aki előzőleg többször megtekintette "Az éjszaka piócái" című kalandorfilmet a községi moziban, vérszerződéssel súlyosbított rablóbandát alakított és vezérlete alatt a banda érdemes tagjai sorban végigrflzták a füzesben felaggatott ruhákat s ami kihullott, azt - csakúgy, mint 'például odaát Erdélyben az oláhok - j ogerősen kisajátitották ! . . .  
Szurdik . agyagos partba vájt földalatti lakás. 

l\lásnap reggel már együ�t volt minden. A fésű, a , a szíJ' sőt a dísztükröm IS, amelyet kerek nyolc fil-penz, I . ' I' l' I Iérekért vettem a békéscsabai 
,
ta�asz.I, vasaron . 

_ Megmondtam, hogy vegll'e Jarok a dolognak ! -
mondta Balogh örsparancsnok mosolyogva a hálálkodó 
károsultaknak és én még akkor sem tisztelhettem volna 
j obban ezt a kötelességtudó, ügyes csendőrt, ha annak, 
idején ő fogta volna el a dá�osi .ra�lógy!lkosokat ! 

, Mert a bűn az bűn, akar kiCSI, akar nagy, a farad
ság is egy, de a jól vé�zett, k

Ö,
teles�ég ör?me is egy ; ezt 

mi a rend katonái tudjuk es erezzuk legjobban. , 
Elmenőben még félrevontam Balogh tiszthelyettest : 

_ l\Iondja, tiszthelyettes úr, hogy bukkant rá a he
lyes nyomra ott a Kolompár Pal;Si szurd

,
�kjáná� :, " Rámnézett a marcona, dallas csendor és JOlzuen el-

mosolyodott : 
_ Nem volt az nagy dolog. fogalmazó úr ! Mert ki 

az ördög látott még életében ok nélkül megfésült cigány-
d ' t ?  I pur e . . . . .  

A dunaoarti füzesben rendüietlenül tovább lógtak a 
fürdőzők ruhái, de lopás nem történt többet, miután Ba
logh tiszthelyettes végleg feloszlatta "Az éjszaka piócái" 
című szövetkezetet. 

-va, -ve --1- lesz. 
Előző közleményemben rámutattam arra, hogy az 

"által, . . .  -tatik, -tetik" személytelen szenvedő alakot min
dig helyettesíthet j ü k  a személyes cselekvő szerkezettel. 
Ezért hátran elfogadhatj uk azt a közismert sMbályt, hogy 
,,-tatik, -tetik a magYMban nem használtatik". A csángók
ná� ugyan van .szenvedő i,ge, a m i  köznyelvünkben azonban 
csupán n éhány szóban fúrdul elő : születik, dícsértessék, 
méltóztassék. Minden egyéb szenvedő szerkezet a !atin
német minták szertelen utánzása következtében terjedt el 
nálunk. Pedig el're nincs szükség, mert a: szenvedő alak 
helyett - a már emlitett megoldáson kívül' - a magyar 
általános alanyt vagy a visszaható igét is használhatj uk. 
Pl. : A jegyzőkönyv már beterjesztetett, - helyesen : A 
jegyzőkönyvet má1' felterjesztettük, vagy felterjesztettek, - persze még jobb, h a  megmondjuk, hogy ki te.rjesztette 
fel (és nem : be) .  Sokszor kisegít a bajból az ősi magyar 
vis�aható ige, amelynek rövid s amellett tökéletes erejű 
párját hiába keressük a sokat magasztalt nyugati nyelvek
ben. Pl. : A kérdés megoldatott, - helyesen : . .  , megoldó
.dolt. A kihallgatás befejeztetett, - helyesen : . . . befeje
ződött. 

De mindennél csúnyább idegenszerűség az, ha a -va, 
-ve végü melléknévi igenevet a lesz i gealakkal kapcsoljá'.{ 
össze. Ez a szerkezet a jövőidejű cselekvés kifejezésére 
még csak megjárja '(pl. az intézkedés majd 5 6rflkor lesZ 
kiadva), bár itt is hel;yesebb a személyes cselel(\'ő /llak la  
1Jarallcsnok az intéz/redést 5 órako/' adjn ki! ,  de telj es�n 
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rossz a személytelen s d "  , 
PI A cs d '" 

, zenve o ertelemben való használata 
. en oTsegnél . 

l . . 
h I 

mtnc en ugy gYOlSa/IJ), lesz elintézve -e yesen : A csendőTSé 'l 
. 

d .. ' 

el vagy ' , A d " 
�ne mm en ugyet gyoTsan intéznek 

ne! t ' csen ol'seg Y1lor-san intézi el az iigyeket A me ugyan a ro b k I '  , 
. 

. ' aga ur'o Od20 terme' szeM I . 
mondJ a " ve Igy 

.. 
. : . .  es unTd (werden) el'Zedigt - 'd . , t k" vessuk ml a n '  t k ' 

, e  mlcr 0-

" ék ? HI's en:
l
e e e

,
t eppen abban, amire ők sem büsz-" .  zen a z  I yesfele be ' 'd . . . . 

világosságának más I k
"'
b
ze �oa I.�en-I

,�
en 'árt a stílus 

, • 

nye ve en I S .  Meg turhetetlenebb ez a
, 

nemetesseg a multidejű alakjában, pl. X. y le l tt t ' 
tozta,tva ; a pamncs ki l tt d 

. e al 

ér-tesítve lett stb 
e a va ; meg lett lIwgyal'ázva,  , . 

Azt h iszem, most már nem is kell ku" lo"n I'd ' 
h 

. ' .  e Irnom. o��an IS mondja mmdezt a magyar ember. De ha valaki megls �egzavarodiik a hivatalos fogalmazás közben és ha ezt
, 

I rn a :  1- g�anu�ított nem lett kikérdezve . . . , akkol' 
azian este Igy dalol'J a  el  a nótáj át : "Édes anyám által ke
sel'vesen lettem taTtva." Mert hála Istennek ne'pu" nk n I . 'k ' It i '  

, ye v��e e a a aban
, 

rornl�tIan. Az egyszerű népnyelv, külö-
osen pedi g a nepda� es a mese nyelve mincenkor .. d't "  , 

t . t 't·  f ' 
U I o es 

ISZ l o onas lehet számunkra. Ne akarjunk tehát írá-
s
.
u�kban se m�sok lenni, mint amik vagyunk : az ősi -

orok magyarsag gyermekei . 
vitéz Rózsás József ny. szds. -

�1I111)11). (1INI)í).lílil�. 
A francia csendőrség. 

(25. közlemény.) 
VI. CíM. 

Alta lános rendelkezések. 

E g y e t l e n  f e j e z e t. 
323. §. Minden' előbbi rendelkezés, amely a csendőrség 

szel'Vezetére é s  szolgálatára vonatkozik, kivéve a jelen uta
sítas 50-ik §-aban enllített, a h adseregnél az előléptetést sza
bályo,zó rendeletet, hatályát veszti. 

324. § .  A hadügy-, a belügy-, az igazságügy-, a tengeré
szeti és a gyarmati miniszterek jelen rendelet végrehajtá· 
sáróI, amely különben a törvénytárban is megjelenik, külön
külön intézkednek. 

R e n d e l e t  
az  1 903.  évi májUS hó 20-án kelt csendőrségi Szervezeti és 
Szolgálati Utasítás bizonyos rendelke.zéseinek alkalmazására 

nézve. 
Páris, 1903 május 20. 

O tthonukba visszaté?·t volt katonák javaslatba hozatala a 

�sendőrséghez val6 felvételre. 

A jelentkezők utáni puhatolás. 

A csendőrszázadparancsnokok �atásk?rébe tartoz,ik a 

fogyaték kiegészítésének bi�tosításá�:ol val? g0!.ldo�kodas. , E 

célból puhatol mindazok utan a felug,rel�h terule!en t!lr�z

kodó volt katonák után akik: a csendorseghez valo belepesre 

_ helyzetüknél fogva -' hajlandók lennének. .. ' 
Azokat, akikről úgy értesült, hogy a testu�etb.� SZI.v':.se� 

belépnének, felhívj a, hogy ah�l�ett, hogy fel�:ate�uk
k 

b�ra��t 
k?r {/1V iket I';ryenesen a nl1nll<zterhp?, nYUJ n 

'k
'

.
· . 

aZIJ) d� " uha'ol is megeJ t'·> l :l IH' J\.lny megszCI esztese 

vége�t a . �zázadparancsnokságnak újra leadni kénytelen, ö hozza adjak be. 
A jelentkezők előzete.� �negvizsgáltatása. 

H . 
I tk " , a a Je en ezo nem a megye székhelyén lakik aklkor a sz;.zadparancsnok 'a területileg illetékes örspar�csnokot heg Izza, �?gy azt, vonja előzetes vizsga alá és állapítsa meg, 

�gy az elou't, f,elteteleknek, mint amilyen az életkor, a S'Lol-
galat megs2lakJta'sa, termet, magaviselet stb. megfelel-e. 

A jelentkezők behívása a század állomáshelyére. 
A.z ö.�·stől vet� jelentés alapján a századparancsnok mér

legelm koteles, vajjon a jelentkezőt célszerű Iese-e beren
delme. neho�y az utazási költségek hiába meriilienek fpl. H.a �z, lly�m, berendeléshez szük5égesnek látj a a minisz
ter dontes�t kikerni, akkor jelentésében részletesen felsorolja 
azokat .. a �elentkező sze�é�yére :vonatkozó adatokat, amelye
ket a don tes meghozatalanal tekmtetbe kell vpnni .  J!yenek : " 
kor, a szolgálati évek száma, a tényleges szolgálatban elért 
rendfokozat stb. 

Ha s�ükséges, a hadkiegészítési parancsnokságtól kéri 
azokra a Jelentkezőkre vonatkozó adatokat akiknek a ka
tonakönyvük az 1 9 1 1 .  évi június hó 8-án k�lt rendelet alap
j án lett kiállítva. 

A jelentkezők vizsga ,alá vonása a század állomáshelyén. 
. Ezt a .vizsgát a legnagyobb gonddal kell megtartani és 

kl kell terJeszkedni a jelentkező nevének termetének a 
�:olgálat tartamának és megszakításainak, 'a testi alkalrr:as
sagnak, az általános és katonai képzettségnek, az erkölcsös
ségnek, stb. megállapítására. 

Kor. A kor szerint a jelentkflzők mint címzetes csend
ő�ök . vagy. mint címzete� gárdisták, mint csendőr-, illetőleg 
gardlsta-u]oncok hozhatok felvételre javaslatba. 

Jelentkezők felvétele címzetes csenclőrként . 
A gyarmati csendőrséghez csak címzetes csendőri mmo

ségben lehet felvételt eszközöIni. A jelentkezőnek a 25-ik 
életévét már be kell töltenie és az esküt le kell tennie. 

A hadsereg bármely fegyverneménél szolg-áló katonák 
már 24-ik életévük után is javaslatba hozhatók a csendőr
séghez való felvételre, de felvételük csak a 25-ik életévük 
betöltése ,után történhetik meg. . 

Jelentkezők felvétele csendőrujoncként. 

Az anyaországbeli, valamint az afrikai és a korzikai 
csendörséghez a címzetes csendőrökön felül örsönként egy-egy 
fő mint csendőrujonc is felvehető. 

A köztársasági gárda úgy a lovas-, mint a gyalog
osztag-aihoz fel vehet úgy címzete� csendóröket. mint csendör
ujoncokat. 

A felvétel fel tételei a címzetes csendőröknél és a csendór
ujoncoknál ug-vanazok. azzal a különbségg-el. hogy utóbbiak 
már a 22-ik életévük betöltésekor is felvehetók. 

Az olyan jelentkezők, akik 40-ik életévüket betöltötték 
felvételre javaslatba nem hozhatók. Altalános elv, hogy 'az 
ötvenötödik életév betöltésével az érdekeltnek 25 szolgálati 
évvel kell bírnia. 

Testma!lasság. A megkövetelt testmagasság a gyalog-
csendőröknél és g-yalog-gárdistáknál H;6 cm, a lovascsend
őröknél 164 cm és a lovasg-árdistáknál 170 cm. Testmagas
ság tekintetében engedményről szó nem lehet. 

A szol.qálat ta?·tama. Azok a volt katonák, akik kato
nai szolgálatra behíva és otthonukba szabadságolva az 1889. 

évi július hó 15-én kelt törvény alapián az elóÍrt idónél 
előbb lettek, a fel",ételnél olybá tekintetnek, mintha a hadse
regben az előírt három évet kiszolgál ták 'Volna. 

Mindazok az önként belépettek, akik otthonukba előbb 
lettek szabadság-olva, mint amennyi idóre szolgálati kötele
zettséget vállaltak. olyan elbírálás alá esnek, mint akik az 
egész szolQ:álati időt kiszolgálták. 

Altalában azonban a jelentkezők a felvételnél tekintetbe 
csak akkor jöhetnek. ha a zászlók alatt leg-alább 2 évet és 
6 hónapot szolgáltak ; volt tisztesek kivételesen akkor is 
fel veh etők, ha csak kétéyi katonai szolgálatot teljesítettek. 

A szolgálat megszakftása. A századparancsnoknak figye
lemmel kell lennie 'az 1906. évi szeptember hó 2-án kelt 
rendelettel módosított 1903. évi május h6 20-án kelt rendelet 
ama rendelkezésére, miszerint az, akinek tényleges katonai 
szolgálatból val6 kilépése óta 5 év eltelt, a csendörséghez 
fel nem vehető. 

Testi alkalmasság. A jelentkezőket gondos orvosi vizsga 
alá kell vonni. Tekintettel a csendőrségi szolgálat különben 
fárasztó voltára, a csendörséghez vagy a köztársasági gár
dához való felvételre nem elegendő a hadiszolgálatra val, 
al1wlmassál;. h npl11 a ;f·l ·,tkP�íin�k fpltétlenül erőtelje- 1-
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kell lennie és semmiféle szen'i bajban ,'agy gyengeségben 

nem szenvedhet. 
Az a századparancsnok, aki a jelentkezöröl a felvételi 

javaslatot szerkeszti, a jelentkező csapattestének orvos

fönökétöl o1"\"osi bizonyítványt kér, amelynek a jelentkezöre 

vonatkozó megkívánt adatokat és az orvos aláírását kell 

tartalmaznia. 
Képzt'itsé[l. A jelentkezo elemi iskolai képzettségét ket-

V álasz. A tettes eljárása erosen kihh'ja a bírálatot s ha 
a j áröl' a való tényállást elöre ismeri, a t�ttest bizonyára' 

ki
?kta� Vobla arr61, hogy el.j�r�sa nem . a jóh!szemü, jó

lZlésu és egyenes emberek eljarasa, \ alammt arrol is, hogy a 
,'asuti ügyelelen lévö járör dolga nem az, hogy részeg emb":' 
reket ápoljon, hanem' csak az, hogy azokat a nyilvános he
lyekröl eitávoJitsa és öket botrányos maguktartása miatt 
feljelentse. Az is kétségtelen, hogy a járör felültetésén 
a tetteshez hasonló gondolkozású emberek jót mulathattak 
Viszont alig hisszül" hu�y }isz;t�ssé&"es , emb!r . szemében a� 
esettel kalJcsolatosan a Jaror te..:mtelyen ba1"l1ll csorba esett 
volna, mert aki az eset erkölcsi megítélésében alul van az a 
tettes. Bár ér�zzük, hogy a tettes eljárása bizOllyOS m�gtor
lást érdemelne, nem találunk olyan j ogi szabályt, amelyre ez 

tös próbával kell megállapítani. Az érdekelttel a század, 

parancsnok vagy az általa megbízott ,tiszt jelenlétében egy 

felvétel iránti kér\"!inyt s aztán tollbamondás útj án egy 

odlalt iratni. 
A századparancsnok ne habozzék a miniszternél annak 

az egyénnek elutasítását j avasolni, akinek katonai kiképzése 

hiányos, 
Azok az egyének, akiknek elemi képzettségük nem ki-

elégítő, a köztársasági gárdához feh'ehetök. 
A köztársasági gárda szolgálata ugyanis különbözik a 

nlegyei csendörség szolgálatától és a jelentkezönek alkalma 

"an hiányos elemi képzettségét az ezrediskolában kiegészíteni .  

Mindazonáltal ök a megyei csendörségnél szolgálatra nem 

alkalmazhatók, legfeljebb akkor, ha az elemi képzettséget a 

megkívánt mértékb.en már elsaj átították. Éppen azért a 

köztársasági gánlához való felvétel iránt be.nyujtott kél",é
nyükbe az alábbi szöveget -is fel kell "enniök : "Elismerem 

elemi képzettségem elégtelenségét, kijelentem, hogy nem tar

tok igényt a megyei csendörséghez való beosztásomra, csak 
akkor, ha elöljáróim úgy döntenek, hogy elsaj átítottam mind
azokat az ismereteket, amelyekkel jelenleg nem rendelkezem." 

(Foly tat juk.) 

( 1 1 1 1 1 1 1)  N. 
---

. 43. K�r<ies. A tettes csoporto.�"lás jd"nlétében az 1nt.,--

,1(",.1On?-le címii dalt énekli. Biincselelw"!i1!J-e ez? 
. 

Val.asz. Az I�ternacionale, az ú. n.  proletár-induló, nem
csak S:Z<)\'ege ,zermt, hanem a maga egészében, mint az Ú. n .  
proletár-uralom megvalósulását j elképezö dal alkalmas arra 
hogy az �1l:un és társadalom törvényes rendj ének eröszako� 
felforgatasara vagy megsemmisítésére, különösen pedig a ma
g,uka.t ,p:-olet:ál'oknak valiók kizárólagos ill'almának eröszakos 
letesJt<;sere . lzgasson . .  Aki tehát ezt a dalt mások jelenlété
ben el<;nel,<h, o!,Yan kIfejezéseket n!1sznál tudatosan és olyan 
magatar��t �ovet, amely az 1921. évi III.  t.-C. 5. §-a alá esik. 
. ' 44. Kerdes. A 

,
tette�. 

betanitott lwt!Jújál'al b·tékes ingrJ
"ag�t lopat �l a s�rtett

.?
l s a htya-lopta ing6ságot magá

nak lIl!g tartJu . M,!y buncselekt/tényl kÖl'ddt el a tettes ? 

Valas.z. A lopasn:,-k nem a kutya az elkövetöje hanem a 
�,:ttes, akI . tuda!osan es, akarattal a kutyát a lopá� elköveté
�eb�n eszkozül :el�asznaha. A kutyának szerepe itt büntetö
JOgl sz�m?()ntbol eppeI! o�yan, mintha teljesen élettelen tá.rgy 
leI!ne e.s �pe.n oly kevesse lehet arról szó, hogy a. kutya lát
sz?lag onallo �zf!replésével a tettes felelössége módosulna 
mm� a�o� I!em lehet szó akkor, .ha a tettes például mad: 
zag 

I
I a . ko�o�t es egy ablakon bedobott horoggal vesz el vala

me y mgosagot masnak birtokából. 

a megtorlás alapítható lenne. A Kbtk. 46. §-a csak azt bün
teti, aki a h.tóság köz;e�ét sértő kifejezéssel illeti, már pedig 
Itt ez nem tortént. Szo lehetne azonban a becsületsértés 
vétségéröl, ainelyet elkövet az, aki más ellen lealacsonyítJ, 
cselekményt követ el. A tettes cselekménye alkalmas lehet 
arra, hogy a j árőrt nevetséges helyzetbe hozza, de a leala
csonyító cselekmény fogalmát telj esen nem fedi. Az eset 
megítélése mindenesetre azon múlik, hogyan értelmezzük ezt 
az eljárást, amely a járőrt részeg emberek kiszolgálására 
használja fel, félrevezetö előadással. Véleményünk szerint a 

becsületsértés Vétsége miatt a tettes eUen megindítandó el
j árás sikere kétesnek látszik. Van ugyanis az esetnek másik 
oldala is. A részegség szintén betegség s olyan rosszulléttel 
járhat, amely a segítségnyuj tást emberiesség szempontjából 
szükségessé teszi, bármily elítélő legyen is erkölcsi érzésünk 
az ilyen betegségbe esett emberrel szemben. Az is tény 
hogy a csendőr sohasem alázza meg sem magát, sem hÍ\-a: 
tali áJlását azzal, ha emberiességet tanusít, még azzal szem
ben is, akivel szemben megtorló hatásköre \'an. Bár nincs 
olyan általános szabály, amelynek megtartásával a �sendör 
az ilyen esetek elöfordulását biztosan elkerülhetné, almyit 
mégis mondhatunk, hogy a csendör csak olyan esetben nyujt
son ilyen természeti; segítséget, amikor annak megokolt "<Dl
táról személyesen meggyőzödött. 

46. Kérdés. A sé,.te tt tulajdonában lévő, kőful/al körül
,'ett stl'andfiirdől'e, (L jÜ"dő bezárása IItáll. a Z métC>' magas
ságú falon á tm{��zva, a tettesek behatolnak s jog talcL1wl meg
fiirödneh', m ajd Hgyanúgy, ahogy jöttek, eltál'oznak. Mili, 
biiltcselek?nényt ,,·ővetteT.: el? 

. 
V álasz, Ha a bezárt strandfürdö egyúttal a sértett fulet

helyiségének is tekinthetö. az ott emelt énületeket tekintve. 
a tettesek cselekménye a Btk. 332. §-ába ütköző magánlaksér
tés vétségét tiinteti fel, elle.nkező esetbe.n inl?:atlan vag-yon 
jo?,talan elfoglalásának vétsé,ge m i att tartoznak felclő<sé.,.n-el 
a Btk. 421 .  §-a szerint. Mindkét bűne elekménv magálli�d.ít: 
ványra üldözendö s elbírálásuk a kir. járásbh'óság hatás
körébe tartozik. 

�7. Ké�dés, Ifgy kOCSl/lál'os közli vendégei!'el, hog!! n 

legkozele bbt l'a.sal"naJ)on tánc11lulatságot tart kil lön 11Ieghí"ó 
kibocsátása �s belépőjegy nél"ül. A /'·itíízöt; lIapon a tánc' 

ntul��ág mtntegy 4 0-50 jőnyi " észtvellőt'e l, zeneszó '/He/lett 
leza1 11� s a }' ''',dégek ZW/'óra eWtt cltávoznal,. Szükséges-e o: 

Il!len Jelleg" ta ncnwlatságh oz lwt6sági engedelem? 

, Vál:,-sz. A vendéglösnek nincs joga ilyen táncmulatságot 
h�to�ág�. en&:edelem nélkül re.ndezni. A táncmulatság az Ú. ll. 

rog-tonzott tan c fogalma alá esik, ilyent azonban csak váro
sokba� \'; ll: belügyminiszter által megállapított számon belül 
az elsofoku rendorhatóság eno'edélyével lehet rendezni s ezek 
a mulatság'ok rendörhatósági'" el1enöl'Zés alá esnek. 

R;endöri ,engedélyezés nélkül rögtönzött táncokat csak 
egyesulete� es k�:>bok rendezhetnek, kizárólag tagi aik és 
azok hozzatartozol számára, de semmiféle címen belépödíjat 
11em szedhetnek. . 

A v�n�églős a nl. kir. belügyminiszter 1927. évi 206.000 
1926. szamu rendeletébe ütközö kihágást követte el. 

4,8. Kérdés. A postán é"kezet� levél bo,'ftéká m (( cíll,zetl 

1Í!lásanak m egjelölése elé ]'alnld '(( "l'Olt" sz6t í/·jn. Bec,,;ilct
s e,·tés-e ez? 

, 45. Kérdés. Az ál/o máson veszteglő l'onat ablakából 1" 
szol n tettes a l'nsíllÜg !leletet végző csendőrjá"ő'"1!ek ho;' 

e�y ltf�. S:!.l:/Jllja "'fatt  e!ájult s e.qy POlHÍ?' t,íz"e lenn� sziB,!� 
se�: A. ) á,o, szolgaltrakeszen egy · 110há,. j/'iss vizet ,jelvi.s
rt ,�cs1S,:,aka.�zb(l. Az állítólagos szhobnjos eg /Ién kiissza ; ;'ra: mzet os (I járőr CL szal�aszt elhagyja. M;kor a jÚ?'őr � l: 
ft 

��.�.
tt, a t� ttes "f!"I/!!.okat -'W l' ct 

�
LZO", hogll bolonddá tette 

rrol,t, 111." I az ,/letu, n"'nek /·e .• zérc a vizet l,hte ne11l 
':�I"� sz'kbaJ,o�.' n e ll1 is �jlllt d, h a nelll ,csal, " észeg t:olt. A 
.I 1 'á �:,e

, 
kesobb ?-zzal )ut t"domásál'(( (LZ esd, hog/I a te ttes 

e J l asan a tabb, l<.tas 11IegbotrÓ/ll'0-ott Felel'"s ; ' 
1 t '  1 " "  

• • . o seql e 1'011-
lfl o-c c 1(O'Il!�líé!rl a tette.<;, .<; ha iuen, mily ef men ? . 

A jegll ve'"fogások egyöntetű, üteliLszerü véa l'cllajtásáll<l" 

tagadlwtntlanul . nagy jegyelmező "'eje van. Kicsin!les felii-
letcsségflel nem szabnd lem oso lljogni ezt már /'égen beláttál:. 
Az 1 737- ben kiadott "Regu lalli,,;tw ; , "  sze/-int ,:,inc!en jegy
l'rfog�st h á l'o�n te 11lyóra �ellett 1'égrelwjtani. A "ezén [/szá 
e h a,:,q.qsa utan mmdeCl1/tk lrcLtona magában el.szú iHolt<l 
, ,:g!l , es ezze! egyideii íleg vé.'/?·ehajtott� az első t C /I I JJát. 
n.u lan Iw.sonloan magában s-ámo!t'a a ke tto"t" e

', ,, I/n r-
mat" á Ok 

. ... " , ' t' 

, II ?n St · két tempót szintén 'gy csinálta 111<'11· 
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V álasz. Ha egy tényleg'e I ' I  tiszthelyettes lev�let 

s s�o ga ?-t�t teljesítő csendőr-
ezt a szót találja :;�é 

a�os�aln s al.las� !l1egjel!5lése előtt ��nb��
r
�H�:rzel�i:, mi�y �élz:�u 

lel��ftt�oz��lt ���ta
�da�ó1á� 

leh�t ha JaJ:!tősege e:: �te!me az ilyesminek csak akkor 
lefolyt fegyelmi 

el�!s
. 

koruhl1,�yre . 5p�ldául a címzett ellen 
sejthető belőle. A vofi sz�e�r�� , . �IJ aras.r:;) v�nat�ozó célzás 
rete mindellesetre sz" k ' 

al�oJanak llnlete, celzatanak isme
Egyébként értelmetle� S���y é���n

a d?!?g, megbí�álásához . 
címzett tud ' h e J aras az egesz Ha a . . ' }a: ogy az a, szó a postán került a bO;ítékra V lzs&alato.t ik

k
erhet 11 'po�t:;n,  miként került a levél illetéktele� megJegyze�e �t odaflrkalo egyén kezébe. 49: Ke�des . . Ha egy esendő,' szabadságot éh'ez az ét, Wtlal'Selytk honap1áb.an, meg

,
illeti-e öt ugJfanabban a hónaljban rt 

d :;
l
1tt� 578. pont1a szerznt engedéb,ezhetö eltá vozási en ge e y !  . -

, 
V�lasz . . Am�yi?en, a szolgáJati viszonyok megen edik evenkel1: mmdenk� reszere engedélyezhető 'bizonyos taftam6 sza�adsag. A,z e}tavozás engedélyezése az évente engedélye _ heto , s;:abadsagtol teljesen különálló, független dolog. Ha :z utaslta�nak :;z , lett ;,oln� a célja, hogy 'a havonként engedélyezheto 24 ?ra.s �tayozas az évi szabadságba beszá,míttassék, 'ennek k�f�Jezest IS adott 'V�111�. Ezt azonban az utas·ításba:n Inem talal}�k meg s így �etse<gtelen!il úgy áll a dolo�', �mt !e;ntebb .1Itu�. De ,ez egesz.en termeszetes is. A sZaJbads� ceIJa. a pihenes. Ezert tart hosszabb ideig. Az eltávozás celJa pedig az, hogy havonként egy napon minden csemdőrnek módjában ,álljon a legsürgősebb magánügyeit zavartalanul ren�e7lI1 i! elintézn�. Hi!Íba volna valakinek egy évben akár 2 hOl1<l.pl szabadsaga IS, ha az.tán 1 0  hónapon át egy percre 

sem mozdulhatna el az. álloonáshelyéről. A kéthónapi szabad
swga alatt mem intézhet el mindent előre egy évre, mert egy
egy hónapi időközben mindem.kinek adódik rvalamelyes magán
ügye, vagy adódnaJk ilyen ügyei, aJmelyeknek alaposabban kell 
utámajármia. Természetes tehát, hogy a szabadság és az eltá
vozás egymással ' összefüggésbe 'nem hozhatók. Ami pedig azt 
illeti , \hogy abban a 'hónapban, aonikor valaki szabadságon 
volt, igénybevehet-e eltávozás t, elvileg azt a választ kell 
adnU!l1k, hogy igen. De csak elvileg. Mert abbam az esetben 
például, iamikor a csendőr március 5-től március 26-ig sza
badságon volt, különös (és indokolatlan lenme, ha az illető 
m árcius utolsó napjaiban 24 órai eltávorlást kérne, csak 
azért, mert az ubsítás fentírt pontja alapján azt kérheti. 
A legtermészetesebb dolog, hogy az örsparancsnok az ilyen 
csendőrrel szemben a legridegebben jár el, mert az, hogy 
valaki a jogokhoz tisz.tán csak oa j ogok hangoztatása kedvéért 
ragasz;kodi ék, egyáltalában nem okos, nem !becsületes és 'Így 
nem csendőrhöz méltó eljárá.s. Különben is teljesen az örs
narancsnok belátására 'van bízva, Ihogy az eltávozást engedé
lyezi-e Yagy �em, ez tehát nem olvan abszolut iogosultság. 
amihez bármilyen. körülmpnvek között köthehlé magát a 
csendőr. Viszont azt i s  el tudjuk képzel'ni, hogy valaki március
ban szabadságon van, onnan bevonul s néJJány nap multán 
valami halasz.thatatlan és nagyon fontos magánügye támad. 
Ilyen esetben viszont az a természetes, 31a az örsparancs
nok él a Szut. 578. pontjában írt jogával és az eltávozá,t 
engedélyezi. 

Ol yan utasítást még nem . szerk�.szt,:tt.�k és nem is 
fognak soha szerke��teni� amely�k . a . . kol��o!loS • emberi jó
indu latot és észszeru belatást nelkulozhetove tellné. Most IS 

csak erről volt szó. , 
50. Kérdés. A Szut. 312. pont C. 1 7. a/pontja e�:tel!nében 

el  kell fogni azt, aki jO,qosulatlanul kafonat vagy közhwatal
naki egyenruhát visel. El kell-e logm ezen az alalJ.on azt ,0 

tűzoltópa7'anesnokot, aki lIor1t'édtiszti sapká t,  k01Jenllt eR 

ka" dbojtot visel? , . . t 
Válasz. A Szut. itt hivatkozott rendelkezese klfeJ�zet en 

olyan egyénekre vonatkozik, akik jogosulatlan ul . " tselnek 
közhivatalnoki v agy katonai egyenruhá�, nem pedl'i az?k�'r 
a ol ári vagy katonai egyénekre, akik szabá.IJjta am� 0 -

töz�ö(fnek. SZaJbálytalan öltözködés miatt �edl� senkIt el
fogni nem lehet. A tűzol tóparancsnokot �eg�lletl az eg�en
ruha de természetesen csak laz, amely szamara s�abáIYli�-
deletheg rendsze!es�tv,e ,van . . . H a  njm t!l:ét.it f�af:h

t
etje��: íráshoz, !egyelml, �Iha!\'ast kovet e , amjr:.ile ' alá van ren

ten i annal a �a0sagnal: amelyhek :fh gye feJeImi hatóság
delve M ás kerdes azutan az, ogy aJ a 

d· f l I h t az 
nál történt feljelentés eredménytelen mara ' . 17 e e -e 
i lletőt � közigaz.gatási ható�l���tJn�s jz

e��fn�i�e�l
.
ltp.tt 

h�fl::� 
r\lha vlselése miatt. A h bálytalanság kimeríti-e a 
bírálja majd azut�n �l, o

�
y, �á:i�aJk tényálladékát vagy 

tiltott egy�nruhavlseles 
,. 

k����ti iil töze ti cikkeket csak annak 
. «m. Az l\ .. ts�gtelel:, hogy . .  ' '. " " zel'<,sítvp vannak. ,�!\bad vi",IJ1le, akmek azol l en .� 

•• Nm.lj,mI N •• M.IÁI.E. 

Egy gyilkosság kiderítése. 
Nyomozta : Nagy Sándor ny. tiszthelyettes, 

volt ógyallai járásőrmester. 

1905. évi október hó 17-én délelőtt Naszvad község 
előljárósága távbeszélőn arról értesítette az ógyallai 
örsöt, hogy 'Havran János ottani lakos földmívest, a 
kö�ségtől kb. 4 km távolsági a, az erdő felé vezető ú t 
meHett meggyilkolva találták. 

Az értesítés vétele után Nagy Sándor ógyal lai  örs
beli járásőrmester 2 csendőrrel a helyszínére ment, 
hogy a nyomozást bevezesse . Naszvad községbe érve, a 
jegyz.őtől é rtesült ,  hogy a .hul lát egy szalmakazalban 
elrejtve ta,lálták meg. honnan megtalálása után a 
hul laház.ba száll ították. 

Nagy járásőrmester a hul laházban Havran hulláját 
alaposan sílemügyre vette. A koponya a tarkó fe,lett 
szét vol t zúzva, a haj a l ud t vérrel és agyvelőrészecs
kékikel el,borítva, a jobb alsókar pedig el volt törve. 
Mindoezek rullapján gyanítható volt, hogy a halált tompa 
tárggyal történt agyonverés okozta. 

A hu l l� fel volt öltözve, kabát ján több 'helyen, fő
leg a gallér és az ujjak táján ,·erőszakos szakadások vol
tak láthatók, melyek larra mutattak, hogy a halált erős 
dulakodás előzte meg. Zsebében volt néhány koronát 
ta.lüqmazó pénetárcája, így nyilvánvaló volt, hogy rabló
gyilko.sság esete nem forog fenn s Havran halála való
színűleg bosszú műve volt. 

A meggyilko ltnak felesége előadta, hogy férje az 
előz.ő napon délután azzal távozott ,hazulró l ,  hogy ;gróf 
Pálffy erdész.éhez megy, hogy munkát kérjen. Bár férje 
késö estig Jlem jött Ihaza, nem aggódott, mert arra g{)n
ddlt, hogy az időközben 'kel'etJkezett na.gy ,eső elŐlI valamely 
ismerőshöz tért be, hogy meg,várja, míg az eső reláJll. Este 
nyugodtan lefeküdt, csak mikor reggel ,látta, hogy ura 
még mindig nem jött haz.a, rosszat sejtve, :keresésér\! 
ll1dult. 

A községben senkitől sem kapott férjére vonatk{)zó-
lag felvi lágosítást. Felkeltette tehát szomsz.édait, kö
zölte velük az esetet és 'kérte őket, hogy ,segítsenek neki 
urát meglkeresni . Szomszédai szívesen eleget tettek 'ké
résének s együtt folytatták a keresést. Mivel Havrant 
a faluban csak az előző napon látták, midőn az erdész · 
lakba ment, az erdész.lak felé induUak. 

útközben, midőn az erdő \közelébe értek, feltünt ne
kik, hogy la veté·g. 'az 'út mellett össze volt taposva. Gya
nut fogva o damentek: és követték az onnan az út 'Íel€ 
ve�ető nyomokat. A nyomok az út· másik oldalIán foly ta
tódtaik: és onnan egy szalmakazalhoz vezettek. A kazal 
tövében, hol a nyomok véget 'értek, kutatni kezdtek a 
szétszórt sz.almában 'il a kazalban, szalima közé el,rejtve. 
c�akhamar megtalá lták Havran holttestét .  Erre egyik 
közül ük bement a kÖ7.ségbe, kocsit hozott, mellyel a 

hullát II köz.ségi hullaházba szá\IIították . 
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A járőr az asszony kikérdezése után a cselekmény 

színhelvére ment. A vetésOen talált nyomok több ember 

dulakodását :mutatták. Helyenként a vetésben - da

cára a már majdnem 24 óra óta szakadó esőnek - vér

nyomok is  voltak. A nyomok innen a meghalt fele

sége által is említett 5zalmakazalhoz vezettek. Ott, ahol 

a hulla feküdt. a szalma csupa vér volt és vértóc�a 

volt a földön is.  lI[jután a h u l lán talált sebek azonnali 

halált idéztek elő, Nagy járásőrmesterben azon meg

győződés alakult ki, /logy a tettes, vagy 'tettesek Hav

rant az út mellett valamilyen tompa tárggy.al agyon

ütötték s hogy II hul lát  elrejtsék, a zalmakaza lhoz vit

ték és ott e lrejtették a szalma !között. 

Nagy járá őrmesternek azon törekvése, hogy a nyo

mozáshoz alkalma lábnyomokat találjon, meddő ma

radt, mert a nagy eső a homokos talajon minden láb

nyomot elmosott. A szalmakazal környékének átvizsgá

lása után azonban ikerült neki a kazaltól pár méter 
távolságra, a veté ben 'elhajítva, 2 'darab 'kapanyél vas
tagságú, másfél méter hosszú, frissen vágott akácfa
hu ángot megtaláini. Az egyiken vérnyomok is  voltak, 
így tehát a I&'yilkosság valószínűleg ezekkel lett elkö
\etve. Az, hogy 2 husáng volt, azt bizonyította, hogy a 
tettesek legalább is !ketten voltak. 

A husángok vastagabb végének kismérvű görbüle
tébőL valamint a bból, hogy a homOl'ú ol dal ukon haránt 
gyürődések vol tak, Nagy jará őrmester arra következte-
tett, bogy mielőtt azokat levágták, a fát lehajI ítoUák. 
A vágási felület .zsebké re mutatott, melyen awnban 
csorba lehetett, amit a kérgen levő különben élesen 'ki
vehető metszési vonal mutatott, mert az egy helye n 
megszakadt és ott a kéreg nem m u tatott é les metszésre. 

Má nyom, melyből a tettesek /kilétére követlooztetni 
lehetett volna, nem volt feltaláIható. 

Nagy járásőrmester ezután azon nyomok felkeresé
séhez fogott, hogy a gyilko ság elkövetése után a 'tette
sek mely irányban menekültek. Rövi d  keresés után sike
került i neki 2 emberi lábnyomait a vetésben felfedezni 
melyek a gyilko ság ISzínhelyétől, a vetésen keresztü Í 
toronyirányban Naszvad község felé vezettek való
sZÍnúvé téve azt, hogy a gyilkosok naszvadiak l ehettek. 

A lábnyomokból megál lapította azt is, hogy a tet
tes� �etten voltak, hogy az egyik magasabb volt, mint 
a maslk, valamint az is, 'hogy azok zaladtak mert a 
nyomok egymástól jóval messzebb voltak , m i�,t lépés
ben haladó embernél .  

A nyomok pontos konturjait itt is elmosta az eső 
Nasz�ad községtől kb. 'másfél kilométerre, legelőre érve

' 

:�� 15 megszüntek iS a község alatt a kertek végébe� 
UJ boi nem lehetett felfedezni őket. 

A járőr m?st azt igyekezett megállapítani, hogy a 
tettesek � h usangokat hol vágták, hogy ezáltal támpon
tot nye':Jenek arra, bogy mely drányból jöttek azok a 
gy�lkossag színhelyére, vagy esetleg nem hagy tak-e ott 
ol:, n�omo�at, amelyek a nyomozást előbbre vihetnék. Ke
v� f�ra�ag után, mivel azon tájon nem sok akácfa volt s Iker u It 15 a községtől ·1 km távolságra azt 'az akáccs � 
portot 

.
feLtalá lni, hol friss vágási helyek ·voltak. MZs 

n�o� Itt sem akadt. A vágási hely azonban fekvé
senel fogv� �eg:rősíte1lte azon gyanut, hogy a tettesek 
Naszvad kozsegbOI mentek a tett színhelyére, tehát azo
kat ott kell keresn i. 

. . 
A községbe visszaérve, Nagy járásőrmester újból 

klke�d ezte 
. 
Havrannét, aki azonba.n nem tudott megn e�ezm �nklt sem, aki férjének olyan. haragosa l ett volna ogy kepes volt a gyilkosságot elkövetni .  

' 

Idöközben a járörnek tudomására jutott, hogy a 

gyilkos ág napján mintegy 60-80 napszámos jött haza
felé az erdőből és pedig ugyancsak azon az úton, amely 
mellett Havrant meggyilkolták. Ezeket Nagy járáeör_ 
mester kikérdezte, hogy nem találkoztak-e hazaf�Ié jö
vel, Naszvadból az erdő feJé menő egyénekkel.  Azok 
akik a száll ingózva haladó m unkáscsoport elején men: 
lek, senkit sem láttak, d e  akik oa végefelé haladtak, eló
adták, hogy a sötétségben láttak 2 embert velük szem
hen jönni,  kik az út kétoldali  árkaiban gyorsan men
tek, vállukon kapaféléL vittek s köszönés üket nem fo

gadlák. ,Ázok, akik lá ották a 2 egyént, ' zemélyükre nézve 
közelebbit előadni nem tudtak, mert a sötétben nem 
ismerték meg őket, azt azonban valamennyien á l I Hották 
hogy az egyik magasabb volt, mint a másik. 

' 

Nagy járásőrmester ,ezt a 2 �smeretlen klgyént vette 
gyanuba, annál is  jnkább, mert a nyomokból ő b azt 
á l lapította meg, hogy a z  egyik tettes magasabb növésú 
" olt 5 úgy gondolta, hogy amit a napszámosok la sötét
!.Jen kapának néztek, valószínűleg a husáng volt, 

Kikérdezte Laczkovics erdészt is ,  ak i előadta, hogy 
Havran járt n á l a  munkát keresni IS közben megemlitette, 
hogy szeretné az  erdészetnél elvesztett munkafelügyelöi 
ál lását visszaszerezni ,  amit azonban nem igérhetett meg 
neki, mert Havran 'hanyagságáért lett az erdészettől el
bocsátva. Előadta még az erdész, hogy Havran kb. fól 
19 óra után távozhatott el  tőle. 

Nagy jál-ásőrme ter laz erdész előadásából arra kö
vetkez,tetett, hogy a gy i lkosságnak 19-negyed 20 óra 
tájban ike l lett törté n n i, mert az a h ely, 'hol a gyilkos
ság történt, az erdészlaktól 3 km távolságra volt, tehát 
a meggyilkolt kb. 1 9-negyed 20 óra tájban érhetett 
oda, miután az erdési!'Jlakból elment. 

M,iwtán a tettesek kilétére vonatkozólag semmi 
nyom <'em volt, Noagy jál'ásőrmester a !községben érdek

lődött Havran életkörülményei felől. Megtudta, hogy 
Havran az erdészetnél mint előmunkás volt alkalma�va, 
de onnan elboc sá·tották hanyagsága miatt. Az új eló
munkás utána Dobai Péter naszvadi lakos lett, aid azon
ban - miként azt !Nagy járásőrmester megállapitotta 
-- nem vol,t Havrannal haragos viszonyban. 

De, ha megállapítást n yert is vol na, hogy Dobai 
haragban volt Havrannal, a gyi lkosság még így sem lett 
volna Dobairól feltételezhető, mert min denk i higgadt 
gondolkozású embernek ismerte őt. 

Azonban Nagy járásőrmester mégis gyanuba vette 
azzal, hogy ha nem is ö a tettes, de valam i ,része nehet 
a d olog?a n .  Úgy gondolta ugyanis, hogy Dobai tartha
tott attol

. 
hogy Havran addig jár a z  erdész nyakára, 

m}g az vlss�veszi Js akkor ő el veszti mostani jó állását. 
Hatha Dob ai efeletti félelmében tette, vagy tétette el 
Havrant láb wlól. 

. . D?bai Péter kiké rdezésekor elfogadható tanulckal 
al I�lt Igazolt. Fia, a 23 éves -Gyula előadta, hogy 1 6-áo 
esh� �.

tthon f�t vágott, majd átment Héjj András lDevú 
baratjahoz, kivel elment a Weiss-féle kOC&lllába, hol 
k�ttesben 8 d l  pálinkát ittak meg. A pál i nka elfogyaaz
tasa ut�

.� kb. �9
.
órakor a kocsmából elmentek, egy dara

bon
. 

�eJ!t elklserte, majd ihazament, megvacsorázott B az Ista l Joban l efekü dt-

. Ezután Héjj A n d rás kikérdezésére került a sor. 
AmIkor Nagy járásörmester a iközségházán meglátta a 
hatalmas termetű 22 éves legényt, ösztönszeriileg 
arra gondolt, hogy csak i s Héij és Dobai gyilkolták 
meg Havran� mert míg Héjj jól megtermett, hatalmas 

a l
.
�k 'vol t, addig Dobai alacsony köpcöstermetú. Ez pedig 

kovetkeztetésén ek és a tanuk bemondásának megfelelt. 
• Héjj előadta, hogy a gyilkosság napján otthon tal'-

tozkodott. 17 óra tájban felkereste öt sógor-a, Dobai 
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Gyul a, kivel a WeilSs-fél e  kocsmában 8 d l  , . , gyas tottak Utá palmkat fo-z, . na ketten a kocsmából It'  ztn l. . 
őt elkísérte e k '  . je avo -, DobaI , gy ICSIt az utcán elbeszélget tek de 20 ' kor milr otthon volt IS az ágyban feküdt Ezt k ' k '  ��'a
ze�� . lszo�széd�k is megerősítették �s 

. 
e lőad�k 

I 
�o 

e
HeJ.J anYJa, mIkor eo 'órakor estét ha,rangoztak .� ' l t �Y a fIán � \, hog K I '  oc , �,zo I,S 

� y "  e J u. el Andr.i.s, imádkozz ! " 

, 
Wel'ss Salamon kocsmáros Dobai é,s Héjj vallomásaval .  'egybehangzót adott le.]ő. Előadta hogy H ' "  , 

DobaI egyedül ,ültek ,egy asztalnál éis �sendesen ��SZié� gettek. Fel�unt neki, hogy 8 dll pálinkát fogyasztottak pedIg annyIt sohasem ittak nála, habar toooször 
' 

s zoktak kocsmájában fordulni .  Megemlitette az ' h
meg 

dacá k '  'I ' l. ' 18, ogy ra a so pa, mll\.anak, nem látszott raJ' tuk itta ' Na ' " '" ssag. . , �y Jarasormester, bár ellenük egyelőre döntő blzonyJtek nem volt, mindkettőt őrizet alá vette V 1 ' -' '" ti l 
. a o szmu

, 
e� vo t ugyan, hogy valaki oly rövid idő alatt 4 

k m .teTtl utat tegyen meg IS ezalatt valla:kit meg is ,gyil
kolJon, de arra ,gondolt, hogy faluhelyen nem harangO,znak pontos-an, hátha ,a ha,rangozó később harangozott 
s Igy m m djárt több :idej ük vo,j.t a cselekményhez. 

.. DO?�i és Héjj �ermészetesen tagad ták a gyilkosság 
e lkov�tes�t., Azon .�erdésre, hogy miért ittak meg épp�n 
a ,gYIII'kossag na,pJan oly ,sok pálinkát, azt adták elő 
hogy máskor is ,ittak annyit. Ruhájukon vérnyomot fel� 
fed,ezni  nem lehetett. fTestükön, arcukon" kezükön, dula
kodásból eredh ető ilmrcolások Inem voltak. A házkutatás 
sem eredményezett semmiféle bizonyítékot. 

Héjjnél már több eredmény volt. Vérnyomok ugyan 
itt sem voJ'tak, d e  volt nála egy nagy zsebkés, �elynek 
pengéje egy helyen csorba volt s nyelében friss fakéreg
résZiecské'k voltak felfedel'Jhetők. Ez azonban önmagában 
még !kevés bizonyíték volt. I 

Két nap >telt  el  ezután anélkül, hogy va,l'ami t  sike
r ü l t  volna megá l lapítani A harmadik nap azonban 
mégi,s meghozta az eredményt. Amint ugyanis Dobai a 
községháza udvarán ü l t  ,s előttük látltlott Nagy járásőt'
mester, észrevette, hogy Dobai csizmájának a fejbőr és 
talpközötti részén csillog valami.  Levettette tehát a csiz
máját, azt !közelről megvizsgála s a napfénynél apró, 
cs.i,JJogó, vörösesbarna :részecskéket p i l lantott meg. rEzek 
megalvadt vérrészec,skék voltak homokkal keverve, amit 
a helybeli orvos ,is, határOZOIttan annak ismert el. 

Nagy j árásőrmester a talált vérnyomokat megmu
tatta Dobainak 8 eléje ft,árta, hogy Ili vér csalki,s a gyil
kos,ság ,színhelyén kerülh€1tett csizmájára s felszólította, 
hogy v'altlja be cseJ.ekményét. 

Eg,észen ,gyors, ISzinte váratlan eredménye volt en
nek oa tfel.fedezésnek. Doba1 lkies·ett a tetteteitt nyugalmá
ból IS m á r  a zavarával ,is elárulta magát, hogy Nagy 
járásörmester az eg,és z  nyomozást helyesen építette fel. 
D obai megtört ,s- bevallotta, hogy Héjj,el együtt gyilkol
ták. meg Havpant. Előadta, hogy atyja nem Itud az eset
ről.  E z  később b e  i,s bizonyosott. A ,gyilkosság okául azt 
hozta iel, hogy attól' tartott, hogy Havran addi� jár az 
erdész.hez könyörögni míg az vis,sreveszi IS atYJa akkor 
elveszti mostani áll�át. Hogy ezt megakadályozz.a, el
határozta, hogy Havrant elteszi láb alól .  

M időn 16-án megtudta, hogy Havran ismét kim.ent 

az etrdészhez, fel'kereste s6gorát, Héjj Andrást, aklv�l 

Havran meggyilkolásáról már többször beszéltek s .  elhata

rozták hogy itt a kedvező allGlllom, Havrant megohk. 

H' me l'M"-ük legyen a Weiss-féle kocsmában 8 
ogy " =' , 

' l  k d "  
dl.  pálinkát ittak meg, 1/.19 óra tájban elmdu ta' az ,er o 

felé . d 'k" k ' . 
útközben az egyik akácosban Héjj min egyI u J'e-

, t '  tt hogy azz.a,I' HaVI'ant agyon-
sre re egy-egy husango vago , 

' l  t lálk tak ak ik 

verjék. Az erdő szélén sok mun kaRRa a oz . 

elől letértek a-z út árkába, nehogy azok felismerjék őket. 
A� e:dő közelében lesbe álltak s körülbelIÜl 10-15 percnYI varakozás után jött Havran az erdészlak felől, �ely oda kb. 3 km-re lehetett. Amikor Havran hozzájuk 

ert, szó nélkül megtámadták, de el akart menekülni. 
Be��rott. a vetésbe, de Héjj utánaugrott s a husánggal feleJ e sUJtott, azonban a sötétben nem találta el Havran 
d�lalkodni kezdett, mire Hfjj odaszólt Dobainak, 

. 
hogy se

gl tsen, mert Havran elveszi tőle a boto t. Ö erre odament 
s a bottal több ütést mért Havran karjára, aki Héjjt el
el'esztette. Héjj kiszabaduh-a fejbeütötte Havrant aki 
összeesett. Azután mindkette� addig ütötték, míg' meg 
nem halt. l\Iikor látták, hogy már nincs benne élet, a 
botokra fektették, a szamakazal'hoo vitték s, ott elrejtették. 

A cselekmény végrehajtása után futva mentek haza
felé, ,azért, hogy esetleg 'hosszú elmaradásukkal gyanut 
ne keltsenek. 

Héjj kikérdezésekor eleinte tagadni ;próbált de mi
?on látta, hogy Dobai máJr mindent beismert, me�ört s Ő 
IS hasonlóan adta elő az esetet, azzal védekezve, ihogy őt 
Dobai beszélte rá a gyilkosságra . 

A járőr mindkettőt elfogta s a komáromi m. kir. 
ügyészségnek átadta, 

A főtárgyalás 1905 december havában a komáTomi 
esküdtszék előtt folyt le. Tekintve, hogy a tettesek egyike 
sem volt még nagykorú, Héjj András 10 évi, D(}bai Gyula 
pedig 1 1  évi fegyházra ítéltetett. 

Nagy Sándor járásőrmester, akii azóta már a jÓl meg
érdemelt nyugdíjat évezi, 4 napi fáradságos nyomozás 
után, majdnem semmiből kiinduln, derítette ki  ezt a nagy 
kegyetlenséggel végrehajtott gyilkosságot. Jól építette fel 
a nyomozást és volt kitartása is egészen az eredményig, 

IJlI>IIIMIL 
(Franciaország.) Revue de la Gendarmerie. 

ld. szám. 

P. Bouchm'don vizsgálóbíró, aki a háború alatt mint had
bíró teljesített szolgálatot, "Emlékezések kémkedési bűn
pörök1-e" című cikkében felsorolja a hadbírói gyakorlata alatt 
tapasztaltakat. A mozgósításkor a szajnai törvényszéknél volt 
vizsgálóbíró s előadói minőségben a 3, haditanácshoz nyert 
beosztást. A kémkedés i bűnügyek csak 1 915-ben kezdődtek, 

mert a bűnösök addig tudtak Páris forgatagában elrejtőzni. 

Hangsúlyozza, milyen fontos, hogy a tisztek és katonák nyil

vános helyeken, utcán, kávéházban, vendéglőben, moziban 

hallgassanak, mert az ellenség kérnei mindenütt résen van

nak. Az ellenséges betöréskor a kémek raja lepte el Francia

országot. Mindenféle társadalmi állású, nemzetiségű és fog

lalkozású egyének adták a kémkedés re magukat, az !Újság

kihordótól a miUiomosig, a nép egyszerű leányától a kurti

zánig. Kiegészítődtek mindkét nem kalandoraiból, a lezüllöt

tek, a szerencsétlen kártyások, a munkakerü!ők s az él\'
vágyók sorai ból. Valamennyi könnyű préda. 

Leírja, mint hálózza be az állomásra érkező tanácstalan 
szűkölködőt a támogatást színlelő kémszerző. Eg'Y mellék
utcában levő félreeső házba viszi őt, hol a kiképzés megkez
dődik. Egy nő is "puhító" szerepet játszik. Csinos, elegáns, 
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féh·ilág-i. Mire a zsákmány a házat elhagyja, már az ellenség 
tábora ba tartozik. Most jön a veszély. A kém, rendszerint 
semleges állampolgár, rendes útlevéllel kezd dolgozni. Házaló 
kereskedést úz. SZI\'acsot, fénymázat, déligyümolcsöt, kon zer
,-eket árul. Leleplezése igen nehéz. A szimpátikus tinta igen 
tökéletes, a feljegyzések nem láthatók, a titkos kulcs minden 
esetben más és más és megfejthetetlen. 

A kém nem élhet kémkedés ürügye alatt vidáman és költ
ségesen. Megbízói munkát követelnek töle, szigorúa n elIen
orzik s örökös bizonytalanságban tartják. Utazásai alkalmá
" al alá nem írott leYelezolapokon kell tudatnia az egyes he
I�'eken megfordulásat a pOntOS Idő feltuntetesevel. tiogyan 
mUKódnek '! Artatlan csaladi, vagy hazaflastartaJmú Jevelre 
irJaK olvashatatlan sZimpatiKus tmtaval a soro K Kozé a hlr
adast, álnevet hasznalya. A lathatatlan Irás tUZ felett meg
barnul. lJyen levelet fogtak el egyszer a francia tromon. 
Hosszú nyomozás után vegre egy pansl penzlOoan Vlsszaha
gyott cím lrasa volt azonos az elIogOtt level titkos tinta val Irt 
soral\·al. Jl,1indössze öt szó vezetett nyoml·a. ),;gy órával késobb 
a kém Vincennes Den már le volt tartoztatva. 

Sokan ketsegbe vonják, hogy egyes vigyázatlan katonák 
elejtett szavai ton tos anyagot nYUJtanánaK a kérnkedes cél
jaira. Példa az ellenkezore : l!:gy kiS városban van egy ezred 
pótkerete. Onnan 1400 embert küldenek ki a frontra. Zene
szóval az állomásra kíséri öket a városka lakossága. Egy, a 
városban röYiddel ezelótt letelepedett gyúmölcskereskedo erre 
táviratot küld Barcelonába, Spanyolországba, hogy a várt 
bizonyos dinnyéket vagy konzervládákat nem kapta meg. Ez 
a semmitmondó, de szamokat tartalmazó távirat adja tudtára 
az ellenségnek, hogy a fronton milyen számú ezred kapott és 
mennyi megerősítést. 

A cikkiró ezután felsorolja a kémeket, akikkel dolga volt. 
Az egyik, D. P., munkakerülő volt. Kivégzése elött közölte, 
hogy o csak a kis kémek közé tartozik, majd csak ezután jön
nek még a nagyok. A másik egy Costa nevezetú lezüllött szí
né;;z volt. Atkozódva halt meg. A harmadik egy tényleges 
szazados, akit egy elhibázott alibibizonyítás leplezett le. 
Utána következett a híres Mata Hari volt táncosnő. A szí
nésznőt adta egészen a kivégeztetéséig. Szimpátikusabb volt 
egy Rose F., megtévesztett szegény nö, aki kivegzésekor fenn
hangon bo�sánatot kért FranCiaországtól. Végul az utolsó a 
kalandorrniJh�m�s .Bo!o, ,Pasa, ki a lélvilágot bejárta s kit 
egy tu.rlm m!\Sfelmllhohras csekk-kiutalás leplezett le. Vala
mennyit halálraítélték s kivégezték. . !-élll alezr.�de� befej;zi "A csendö,.ség jejlődésé"-ről írt 
cikket. , Az erkolcSI neveles fontosságát hangoztatja. Köteles
sé�ud�s" csapatszellem a fő, aminek párosul nia kell a szocI.�hs erzessel. E�t meghon?sítani a tisztek dolga. EI kell érmok alárendeltjeik bizalmat, akkor mindent követelhetnek. , A cse'..'dörség kötelessége a vidéken a közbiztonsági szolgalatot eUa�nl � az u.takon felügyelni. Az automobilközlekedés roh�mos fejlődese miatt az útrendészet ellátása különös fontossag:ga! bír; A: közlekedési rendészet ellátásának súlya a csen�or�e� vallai ra neh.�ze?ik. Lehet, hogy holnap a vasutak ellenonese,t IS .a " csendorsegre fogják bízni, mert a vonatoko'..' .. � utobbl Ido�en , sok ItIerénylet történt. Valószínű, hogy a Jovoben a c;;e�dor,seg , kozvetlenül fog sorozni ,  mint az 1�7

1 
l-.?e,:, a parlsl lazadaskor a két köztársasági gárdaezredne tortent. 

. T�r�alja a. �sendőrség elhelyezésének folyamatban lévő I ende�es�t IS. ��Iono,s fO,ntossággal bír a szolgálatra, hogy a c��n
l
dors,eg ta!?iJal egeszseges, a mai kor igényeinek megfelelő e

.: 
<; yez:she� Jussanak. Egyes megyék már a multban is ki, :<10 eledm<:;,yeket mutat�ak fel e téren, ott, ahol a veze ' _  seg a csendorparancsnoksaggal együtt dolgozott S k 

tő 
aZ<?'..'.ban kr�jc.árogkodott. A végső cél az ho ' 

o meg�� 
ad'dovedelmebol re,:dezzék, :' csendőrség 'elh!i�e�s�e

g
�r

k 
m� on, ?ogy !aktanyakat yasaroljanak, vagy megfeleló tanu?' ;�ie��s �t:e� �e���",�e� �����ő��lgsé

g�'1 t!�u"'�b
laktan�ák:J.t 

at. Ily módon 12-14 ' l 
u aj ?na a menjenek 

ződni fo d
. , ev a att fokozatosan veglegesen rende, 

A 
g a csen, orseg. eJhelyezésének kérdése. 

pot kell
b
1!��te���.

zekbol a hadügyminiszternek kétféle ala-
a) . A közönséges pénzalapot, melyet a miniszter k altl

l 
�Ir mgat

l
la;lOk, jó állapotban lévő laktanyák vásárl:s

z
�
lne

k' ce Jaira szo galna. ana 
b) A különleges alapot m l t ' . , 

nokságok kezelnének ez a �egf 
y
: I 

a
�t 

egy�s legIOparancs_ 
javítási költségeire �zolgálna. 

evo a anyak fenntartási és 

Sége��e:áf:t��f!t 
te�'Ü�étén egy, válial�o.zó végezné a szük

tisztek ellenö';znék. ' Ez lefe��é
a
g
Jtas �t

OdJát pe�ig, csendőr-es, mel a csendOl'seghez sok 

tiszt a nlllszaki csa�atoktól, vag.y .. a tüzérségtöl jött át, akik 
az építkezésekhez ertenek. Kul on ben lehetséges lenne a 
csendőrtiszti iskolában is egy építészeti tanfolyamot beálll
tani. Szükséges volna ezután a csendőrség részére egy, a mo
dern Ikor igényeinek megfelelő "Laktanyaszabályzat" kidolgo
zása amely mindent felölelne. 

A cikk azután az irodai segédmunkások érdekében emel 
szót, kik különösképzettségü emberek s bizalmi állást tölte
nek be. Előléptetésük nincs úgy rendezve, mint megérdemel_ 
nék. Cikkír6 szerint az 1 .  fokú irodasegédi rendfokozat ml 
megfelel egy adjulant-i rangnak, 20 évi szolgálat után �1na 
elérendő. A 2.  fokú irodasegédi rendfokozat, a "maréchal des 
logis chef" rangnak megfelelően, legalább 10 évi szolgálatot
igényeIne. A 3.  csoport a rendfokozatnélküli irodasegédeket 
képezné. 

Ezeket a feladatokat azonban a mostani szűkös költség_ 
" etési keretek közt kell megoldani. Előrelátható, hogy a 
csendőrségnél is be fog következni az általános motorizálás. 
Minden csendőrnek lesz motorbiciklije. Ez azt fogja eredmé
nyezni, hogy a gyors közlekedés miatt a felügyelhető terüle
tek kiterjedése megnagyobbodik. Több örs lesz összevonható 
ami létszámleszálHtást fog eredményezni .  Ez végeredmény� 
ben mindenütt megtakarítást jelent, a megtakaritott pénz 
azután befektetésekre használható fel. 

Lindberg századában ezek a tervek megvalósulhatnának 
már. Csupán az 1935-1940. évek fognak kiegészltési nehéz
ségeket okozni .  Az új viszonyok között is meg kell azonban 
őrizni a csendőrségnek függetlenségét tisztjei parancsnok
sága alatt. 

A csendörségnek a háború alatt nem volt alkalma arra 
hogy harci értékét mint külön csapat bebizonyítsa. A csend� 
örök mégis számos katonai érmet és keresztet szereztek. Re
méli, hogy a jövő háborújában alkalmuk lesz kiválóságukat 
bebizonyitani, mint Napoleon régi gárdájának. 

A cikkíró bízik a csendőrség legszebb jövöjében 
Az út,.endé8zet problémájával foglalkozik egy másik cikk, 

A kérdésnél a következó szempontok tartandók szem elött a 
csendörség részéről : 

1 .  A rendelkezésre álló eszközök, 2.  a követett rendszer, 
3. az elert eredmenyek, 4. a balesetek kérdése. 

ESZKözök a kovetkezók :  aj álló közlekedési csendőrök az 
útvonalak ton tos pontJa,", b) a csendorseg 500 renaes gép
kOCSIJa �-. � vezetovel, melyek az útvonalaKat járják be, o) 
nagy kOCSik (10-12 C. V )  a föközlekedési ütőereken külön
legesen kiképzett személyzettel .  Ezek közül hat a nemzeti 
turista társaság által támogatva a Páris, BOO'deaux, Har
sellle, Lyon es 1'1[ ancy-i garaz,;oKOan van. tiarom kOCHlt l'j 1Z
zá ban az alpesi tengeri lotanács szubvencionál. Hat kocsi 
szintén támogatás mellett Rouen, Laval, Tours, Amiens, 
Toulouse .. és .llesan�on állomásokon, két kocsi pedig Tunisban 
van a kozpont (Resldence generale) által támogatva. A kö
vetett .:endszer az 1928. évi május la-án kelt szabályzatban 
van korvonalazva. Elv : nevellll útbaigazítani segíteni sú
lyos kihágásokat megakadályozni. A cikkíró ez�tán száZ:Uék
szer?en, mutatja ki a balesetek különböző okait. Jegyzőkönyv 
felvetelenek� vagy pénzbírság alkalmazásának csak a nyilvá
"?S ,biztonsag' f�'..'yeg·ető . fnegsértése esetén van helye. A k!hagasok elkov�tOl UdVa!'las, de határozott erélyes hangon fl
gyelltl;zteten?ok. A.z elert eredményeket mutatja ki ezután a 
clkklro. �z utrendeszet ellenőrzése terén 514.882 óra szolgá
lat�t �ljesitette� az örsök. 1 1.316 menet teljeBttése mellett 
48.�62, ora szol�alatot a közönséges kocsik emberei, 226.370 
kllometer b�futasa mellett 2827 óra szolgálatot pedig a külön
legesen .. do.talt kOCSik emberei. 90.621 jegyzőkönyvet vettek fel a.z ors?k!. 5762 jegyz�könyvet a közönséges gépkocsik, mig 
295 Jegyzokonyvet a kulonleges gépkocsik vezetöi. Pénzblrs'g alkalmaztatott : 75 frank 96 esetben 100 frank 29 esetben 1?0. frank �. esetben, összesen 126 esetben. A csendől'ség 1928 J un;us 15-tol 1928 április l-ig 611 esetben nyujtott elsősegelyt . ba�eseteknél és 1702 esetben nyujtott segélyt anyagban bajbajutott automobiloknak. 

Sokan an:ól panaszkodtak, hogy a csendőr éjjel látb&
�atla�: Vala.mlly�n foszforeszkáló eljárással láthatóvá kelene , o! te':llll. Masok északi csendőröknek délen val6 alkaln;azasa!, kifogá;;olják. (A déli francia nyelv eltér az északi��.) Veger�dmenyben a csendőrség működése ellen mindiilale 
ut 

panasz er,�eze.tt be, de ebből is csak négy volt jogos. Sok 
a ��e�d��

ento
� 

fl�eh:neztetése után renitenskedik, ekkor kell 
nie a k"  

.�e , Jegyzokonyvet felvennie. Végre is el kell ismer
az a sz�:�se'k'�k a cse.ndőr tekintélyét s be kell látnia, hogy , , yo a Ismeri, mert azokra oktatják. 

tlt
�\��a� a köv,etkezőket kell majd szem előtt tartani . gás eseten a személyazonosság megállapftáaánAl, 
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tekintet nélkül a terhelt türelmetIenségére po t ' k II ' II 't . h t ' " , n osan meg e . . a api,  am a a �sa� szam.ára szükséges adatokat. 2. A belugynumszter a nyiIvanos munkák miniszterével egyetértőle,g hozott a�a, rendeletén�k, hogy a gépkocsivezetői enged�llyel nem biro koc:nv�zet?k , automobiljai egy garázsban vlssza!artassanak, ,n:mdlg ervenyt kel l szerezni. Kocsivezetői engedellyel nem biro automobilista katasztrófa előidéző ' lehet. Je 

, A ci��í�ó ezutá�l a b�lesetek tárgyalására tér át. Tájékozas�l kozl} FranclaOl'szag automobilközlekedési viszonyait. Francll�orszag:ban vo}t. 1928-ban 1,41 7.755 automobil és motorkoc:1 <.� ���Iek�desl ';'Iszonyokra jellemző pl., hogy DeauvIII e furdo utJan unnepely alkalmával egy óra alatt 463-tól 661-ig terjedő számú gépkocsi közlekedik ) .  Franciaországban és IAlgÍl�ban volt 1925-ben 2089, 1928-ban pedig 2941 Jlalálos automobil baleset. A kocsik száma volt 1925-ben 893.498 1928-ban 1,417.755. Igy 100.000 gépkocsira esett 1925-ben 233: 1 928-ban pedig 207 halálos baleset. A csendőrség feladata lesz, hogy a közlekedési szabályok ellenőrzésével ezt a számot csökkentse. 
Az 1929. évben június 15-től szeptember 15-ig az alábbi adatokkal rendelkezünk. A csendőrség megállapított 1 1 .190 balesetet. A baleseteknél 100 eset közül 70 esetben a kocsivezető volt a baleset okozója és pedig: 53.06 esetben a közlekedési szabályok be nem tartása ; 17.04 esetben a kocsivezető tapasztalatlansága vagy betegsége miatt ; 24.85 esetben más 

körülméiny€k voltak a baleset okozói; csak 505 !eset 'okát ké
pezte egyéb ok, mint defektus, az út állapota stb. 

Boula?'d parancsnok befejezi az algeri csendő?'Ség tÖ,.
téneté1'ől írt cikkét. E harmadik rész az afrikai csendőr
légióval foglalkozik. 

1836-ban az escadron-chef-i rangban levő Cardini, az 
Afrikában levő csendőrség parancsnoka. jelenti Clauzel mar
sall kormányzónak, hogy az ott szolgálatot teljesítő 201 főnyi 
létszámú tisztet, altiszteket és csendőröket számláló erő fel
adatának ellátására elégtelen. Jelenti a csendőrség külön
böző bajait, az anyagi gondoskodás hiányát és hogy a csend
őrség a katonaság részéről sokszor méltánytalan bánásmód
ban részesül. Ezen jelentés Cardini parancsnoknak "egész
ségügyi szabadságra" távozását vonja maga után . .  A had
ügyminiszter azonban utóbb Cardininak igazat ad, ót 1838-
ban parancsnoknak Algerba visszahelyezi, ki most újult erő
vel fog hozzá az afrikai csendőrség megszervezéséhez. A szer
vezés eredmén'Yelrent megjelenilk az ,1839 augusztus 31-én kelt 
királyi rendelet az afrikai csendőrlélSió m�gszervezé�éről. 
Ezt követőleg október 7-én Bonnen:alson V1comte al�b?r
nagy, csendőrségi felügyelő megjel�mk A,!ge;ban s a kl�'aly 
nevében hivatalosan beiktat ja az ÚJ csendorseget. Az afnkal 
csendőrség látszáma 708 fő (tiszt, alti&z,t és ose�dőr) , LÓál,!o
mány 448. A csapat hivatalos elnevezese "Afnkal csendor
légió", Szervezet : 1 ezredes paranc;mok,. l e�cadron chef, 4 
százados századparancsnok, l gazdasz�tl sz�zados, 1 4  ha�
nagy, 1 maréchal des logis chef gazda sz seged ; 25 lo,:as es 
13 ' gyalogos maréchal des , log:i s  chetl', 50 10lVas , :s 38 
gyalog örsparancsnok ( bl'lgadler ) ,  325 loyas- , e� , 228 
gyalogcsendőr. A légió 4 századot alkot. Az elso , s�azad allo
máshelye AIger, a másodiké Boufarik, a harmadlke C�nstan
tine a negyediké Oran. Mindegyiknek parancsnoka szazados, 
az �Iső két század fölött azonban a chef d'escadron parancs-
nokol.. . Id ' I  1839 július 25-én 'kelt rendele: :'e�dez� a z s?, . s

. 
az ? :  

helyezés kérdését. A légió gazdasagi �gyett a kozlgazlfa,tasl 
tanáos látja p.I, amelynek elnöke 'l; légl.opa�·ancsnok, tagJ�:re�� 
algeri század parancsnoka, a gazdaszab szazado� s \Ogy a

l ?"'
" 

hadnagy Cardhli a1ezredes;;é lett kinevezV'e, s
, 

\) nett a eklO . 
k ' A ruházat célszerű változtatason ment e

�:.�:��sn;�;k�s�yakszírt_védővel, a sötétbalina nadrálS hel�ett 
kikess�ürke nadrág lett rendsz.e;esítye. A .nyírott �aJusz J:�;� 
léSJe kötelezővé Jett téve. 1846 Januar l4-en ll; iko�as mu e 
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c Rendol'Ség klvalo tevekeny�efaktanyák építéséről is gondos
nYOO1101"Úságos, D parancsn

k
o
t á'k t kiü rítteti a ll'I1alál'iás be

kodik, az €'gészségtelen la any a , 

:-egeket . hazaküldí Franciaországba. Gondoskodik, hogy illősök IS nyerJenek a Jaktanyákban elhelyezést, a laktanyák 'közelében kerteket alakítsanak, hogy úgyszólván kis csendőrgyarmatok létesüljenek. E zen rendszert Cardíni alezredes 'Utódja, Vial ezredes is átveszi. 
. A francia �sendőrség mellett még egy mór csendőrség 
IS volt, \Ozt f&�é,p [bennszülött laraboklb&l legészíte.tték ki. A francia coondőrséggel együtt működött, de az arab hatóS\ágoktól függött s il1etékeit is onnan kapta. 

1840 december 20-án kelt kOl1nányzósági rendelet szervezte a mór csendőrséget. Ez két századból áll{)tt, 'az egyik AJger, 'a másik pedíg Koléa és Blida számára. Köz.vetlenűl a nagy vezérkar megbízott tisztjeinek rendelkezései alatt ál1ott. A francia tiszteket a lovasságtól vették át. A mór 
csendőrök a spahik soraiból, vagy a régi mór csendőrök közül 
kerültek ki. Ruházatuk kék zubbony fekete ,paszománnyal, tuvbáin és burnusz. Feladatuk a c,endőrség támogatása volt. Ez a szel'Ve-zet azonban nem állotta meg helyét. A bennszü
löttek mind Inősek voltak, különleges szokásaikhI sok ,baj 
volt, nem is voltak egészen, megbízhatók. Később Cardini azt 
javasolta, Ihogy mint vezetők és tolmácsok a francia 'csend
őrök mellé osztassanak Ibe. A francia csendől'ÖI'sökre osztat
v,án be, Illem akart IszoigáIni az 'új örsparancsnok alatt fl ott
h3Jgyta 'szolgálatát. 

AIger katonai története U839-től 1847· ig küzdelem Abd 
el Kader emil' �llen . Ezekben a küzdelmekben a francia csend
őrség hősiesen ,állotta meg helyét. Az rL837. IV. 30-án Tafná
ban kötött béke Bugeaud tábomok és Abd el Kadei" közt csak 
fegyverszünet volt. Abd el Kader megtiltotta a franciáknak 
a Mitijda felé yaló ikiterjeszkedést. Ennek következ.mény�ént 
a fl'anciák csak a szűk megszállott zónákra szorítkozhattak I, 
a közlekedés Alger és Cónstantine tartomány közt nnegsza
kadt. Erre la franciák a POl1;es de I<'er-i katonai akcióval feleI
Lek, mire Abd el [<ader a szent háborút indítja �neg; tűz és vél' 
fakad mindenütt a nyomában. Vallée marsall segitség>et kér " 
184� tavaszán 2 il1adosztállyal 4 oszlopban megkezdi a táma
dást a mórok ellen. 

A korrnányzó elfoglalja Cherche llt, már hal'madÍl'Jbe'1 
Médeát s M!iUanát. A7. oszlopok elvonruJása után azonban a 
helyőrség�et az ellenség körülveszi. lMentőexpedfciókat kel l 
szervezni. iMás =Iopok ,átszelik Oran és Constantine tal1;o
mányokat. Nagyon nehéz a tábod csendőrség szerepe s a csa
patok visszavonulása után a 'helyi csendörségé a lázadó lakos
ság közt. Itt névszerint felsorolja azt a szrunos csendöl' altisz
tet, kik az arabok elleni harcokban hősi halált haltak, vagy 
magukat kitüntették. 

Különösen kiemeli Mézin ma réchal des logis-t, a kaddousi 
örs parancsnokát, aki fosztogató, rabló arabok; eBen kevesed
magával hősiesen, eredményesen harcolt. Azonkívül BilIet 
hadna"'yot a koubai különítmény parancsnokát, ki 19 csend-<> , 'h örével 400 arab ellenében vette fel eredmenyesen a ' arcot. 

Végre a kormányzat belátta, hogy a ,mórok pllen csak 
igen erélyes eszközök ,használnak. A feladattal 1841-ben 
Bugeaud rtJábol'tlokot bízza meg. Bugeaud mái' Napoleon aJ'att 
szolgált Sp3Jnyolországban, o,tt elsajátította 

. .  a J:tarcmoo.0rt, 
amit Afrikában is alkalmazl1l kellett. iMegszuntet� a Igyonge 
szétszólt örsöket. Gyorsan mozgó erősebb oszlopokkal nyug
talanítja az ellenséget. Tehel'lnentesíti II ka�onát, l?egterh�li 
a Jovakat. lA nehéz csákó helyett a !könnyu sapkat (keplt ) 
hozza be. KeveS€hb lesz a kíséret, a tüzérséget mozgékonyaibbá 
teszi. iKevesbíti a kocsik, nagyobbít ja a :hegyi Joyak számát. 
Az ellenség>et mindenütt nyugtalanítja. Bugeaud a "Bugea?d 
apó" nevet nyeri katonáitól . Ő hajtja .végre a na�y muruka,�' 
Két oszlopban t-ámadja meg AI;>d, el Kadert. Egy?,k AI&:rbiíl 
indul Baro&'lley d'Hilliers, a m8s1k Mostaganemböl az \) pa
rancsnoksága alatt. 

Más iC�kk : Paganini hires hegedűmű"ész volt, aki ;?l Lehár 
Ferenc operettet is ht. Ez iS'merete's, de �e"esen tudják, hog�: Paganini c sendőrtiszt is vO,!t', 11806-ban .Im'ta �neg la lucquesl 
udvarba Elisa, Napoleon novere. IKegyelv:el haln�.oz� e.1 s �z 
aJkkol' francia mintára szervezett hercegi c�ndorseg�el sza

zadosnak n()vezte ki. Ezen elit-csapatba lnn�v:ezte,tés , nagy 
megtiszteltetés volt, al�1Íre a herceg�g nemeS€1 all va.gyodtak. 
Később Elisa a t�s�anal nagyhel'cegn� lett, Id� �'om:lt la csen�� 
örség>e is.  Pagammnak azonban a �zep � sendol rul�aba:n a n,o� 
körül nag-y szelC'llcséje volt, aJn�ért Elisa .e�y Ifelt�� ysegl 
l'ohamáJban felelősségre vonta. Erre . �agamn,1 l�leg�zo�o� . �� 
ud,raltól. igy tÖlt derékba a Paga11l 11l csendoltlszb pályaJu , 
- írja az "egyik olasz csendörségi lap "Egy k>i\'ételes c�e-ndöl'

tiszt" c!mű cikkében. 
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Ön kri1iko. 
A m elita GaUi-Cw'ci a neve, ola.sz a származC!sa, A, me

i ika a második hazája, töméntelen a pénze u,nna,k u,z ének
művésznőnek, aki Buda.pesten megbukott a hu,ngjával. A 
közönség �tem é1·tékeUe ezt u, Iul ngot 1<nnyi tapsra, és pen-
gőre érdem esnek mint am.ennyire a reklám beharu,ngozta .. , , 
Megbukott hát és búcsú'sZÓ nélkül faképnél hagyta 11 sztn-

, házi direk tort s Ininda.zoku,t, u,kik pénzt aku,rtak 'keresm 
a hwngján, vagy akik pénzt akartu,k költeni a hangjára. 

, Minden részvUünk a művésznőé, Inert a bukás körül
ményei nem voltak sem finomak, sem kíméletesek. Hamg
szik is ránk nagyon . .  4.zt nyilatkozza most Bécsben, hogy 
a ntagyarok a gu!yást sze1'litik. Ezze! nyilv(Í;n azt aka,1'jU, 
mondani, hogy a pódiumon nekünk c .. ak a csikóskw'jongu,
tás szerez zenei é!vezetet. Meg, hogy Wilson soku,t ártott 
nekünk a 14 pont jával s 'most ezt neki, mint A mm'ikából 
jött művésznőnek kellett megkeserüLnie. 

Lehetne 81-ről a kérdésről sok szempontból beszélni. 
H ogy tényleg nem túlságosan é1'tjük-e az énekművészetet, 
avu,gy talán éppen az a bu,j, hogy igen nagyon is é1'tjük ?  
Hogy tény!eg lovu,giu,Ua,nok vagY1Lnk-e vagy csak nem. es
tünk éppen u, fejünk lágyára, ? ]{íváha,tós-e, hogy u, külföld 
produkciói előtt ment81L hu,sravágódjunk, aVlLgy ezen u, 
té1'en is mutassuk meg, 1wgy végre mi Ile 'ug1 unk be már 
minden Mk és 1nindenkin ek ? 

És így tovább lehetne itt kérdéseket fe!vetni s a vá
laszokat azokm kifejtegetni, csu,khogy mindez nem túlsá
gosu,n érdGkelné, mondjuk, a csanyteleki örsön szolgálu,tot 
: l.jesítö bajtársainkat. 

Megéreztünk a,zonbu,n a GaUi-Curci ese.tében egy ál
ta,lános és mély em beri tanulságot, u,mÍJ"e é1'demes néhány 
sort áldozni, 

A tanulság pedig az, hogy minden véges ezen u, földön. 
A fiu,talok megöregszenek, a szép u,rc ráncoku,t ku,p, u,z 
éles elme megkopik, fL mu;n)w,képesség elenyészik s a szép 
hang is -- egyszer megbukik. ' 

Pedig nem kellene megbukniu,. Ga,lIi-Curcina,k szinte 
az egész élete erkölcsi dicsőség és u,nyagi Eldorádó voU. 
Hu, megérezte volna, azt u, pillu,na,tot, u,mikor u, visszavonu
lásnak vagy önként, vu,gy muszájból, de okvetlenül be 
kell következnie, akkor ezekm.ek u,z erkölcsi és u,nyu,gi kin
cseknek az emlékein és j61éUb81t szíve utolsó dob banásáig 
boldog életet élhetett volna. NenL fütyülték volna ki Budu,
pesten, neki ismeretlen város bu,n idegen emberek, meglett 
volna nélkülünk, ha soha se látott voLna minket. És -- Bu
dapest is meglett volnu, nélküle. 

Miért jött hát ide ? A dolláTokért vagy o, tu,psokért ? 
Hát nincs ezekből neki u, kelleténél is töb b ?  Miért ? Meg
mondjuk. Azért, mert ő is ember, neki sincs önkritikája. Ő is örök életre aku,rt berendezkedni u, fö!dön, ő ,is elhiszi 
mindenki másról, hogy öregszik, hogy gyengül, csak magá-1'61 nem u,ku,rju, elhinn,i. 

És így van ezzel Go susztertől kezdve Galli-Curciig 
m indenki. !I. kivénhedt' lá bbdímüvész is egyedüli mester-

nek tu,1·tja nIagát és lehU):rogju, u, 'fi�tal segédet. Pedig a 
keze reszket u, kalu,pács sulya u,laU es a fu,szegnek b!zony 
már meUéje ütöget. .. ' . . . . " -

Ha nincs az emberben onkrtt'!ku" annal konyortelellebb 
aztán a __ mások kritikáju,. Gu,Ui-C1�1'ci k.áPTáza,t�.

s hangja 
tegnap még elbűvölt benniin�et, .mu, pedtg a lege!so gIkszer
nél kifütyüljülv. Ezt u,z elso g!kSzeTt _ke� tde3ébe1� meg
érezni és elkerülni u,hhoz, hogy az egéSZ elet munkálkodá
sánu,k és verejtékének u, fJyülltölcsét egyensúlyozott, derűs 
lélekkel tudjuk élvezni, 

Mu,gunlmak kell képességunk és erőnk fogyu,tlwzásá-
nak a legelső jelét észrevenni, A j6zan önkritika, legyen a 
mérőszerszáln e bben, meTt ha mMok k ritikája dönti el a 
visszu,vonu!ás pWu,nu,tát, u,z bukást és u, bulcásban fneg
méTgezett lelket jelent. Boto1'ság egy piUu,nat kockázatos 
sike1'e kedvéé1·t egész élet gyü m ölcseit rom.bu,dönteni s bi
zony ezt u, hibát kicsiben és na,gybu,n mindenki elköveti, 
aki nem aku,1'ju, tudomásul venni, hogy a te1'mészet rend
jével sze'mbehelyezkedni nem lehet. 

--o--
Dr. Blaha Sándor államtitkár kinevezése. A Kor

mányzó Úr Ö Főméltósága a nyugalomba vonult dr. Ladik 
Gusztáv államtitkár helyett dr, Blu,hu, Sándor h .  állam
titkárt, a belügyminisztérium törvényelőkészítő osztályá
nak vezetőjét a belügyminisztérium adminisztratív állam
titkárává nevezte ki. A belügyminisztérium tisztviselői és 
tisztikara folyó hó 3-án az Országos Kaszinóban társas
vacsorát rendezett az államtitkár tiszteletére. A vacsora 
alkalmával -- amelyen dr. Scitovszky Béla belügyminisz
ter és dr. Sztranyavszky Sándor államtitkár is megjelen
tek __ a belügyminisztérium tisztikara nevében dr, Ta
tits A1'kád h. államtitkár üdvözölte az ünnepeltet, akinek 
évtizedekre terjedő belügyminisztériumi működéséhez . az 
értékes és maradandó alkotások egész sora fűződik, :Köz
szeretetben és tiszteletben álló egyénisége, széleskörű 
tudása és vezetőállásra reátermettsége folytán a hivatali 
ranglétra e legmagasabb fokára való kinevezése nemcsak 
a belügyminisztérium, hanem az egész közigazgatás tiszt
viselői karának körében osztatlan és őszinte örömet kel
tett __ mondotta Tatits ih. államtitkár -- s különös prö
mére swlgál hogy ez.t éppen ő j uttathat ja kifej ezésre, 
akit az ün�epelthez évtizedes személyes barátság fűz. 
Ugyanezen alkalommal üdvözölte dr. PeTcze! Sándor volt 
h.  államtitkárt, a belügyminisztérium elnöki osztályának 
vezetőjét is miniszteri főtanácsossá való kinevezése al
kalmából. .oT. Scitovszky Bélu, belügyminiszter felszólalá
sában dr. Blaha államtitkárt mint az igazi, önzetlen ba
rátság mintaképét állította a tisztikar elé, aki mindig ér
tett hozzá, hogy szeretetreméltó egyéni tulaj donságaival 
melegséget vigyen bele a h ivatali élet' ridegségébe. Külö
nös örömére szolgál, hogy a belügyminisztériumnak két 
ilyen kiváló vezetőszemélyiségét megérdemelt elismerés
hez j uttathatta. Dr. Blaha államtitkár meghatva mondott 
'köszönetet az i.inneplésért és az elísmerésért, főleg pedig 
a baráti ragaszkodásért, amelynek a belügymin isztérium 
tisztikara tanujeiét adta . 

. A magyar térképészet mult ja, jelene és jövője. Irta : 
Kugotowicz Lu,jos ő�·nagy. A szerző kiadása. A tanulmánY 
a magyar térképészet fej lődésél'ől és körü,lményeiről, vala
mint a tél<képészet jövő céljairól ad összefoglaló képet. 
Korunk nagyszerű technikai fejlödését a térké-pész�t 
szolgálatába állítva, látjuk, hogy a térképezés - a fe�m;: 
Tés, a térképábrázolás és sokszorosítás -- módszerei Ul 
irányba kell, hogy terelődjenek. E módszerek jövendőjére 
'a r€pülés útján nagyszerű lehetőségek tárulnak szem?nk 
e>lé. A szerző tanulmányában aJ helyszínrajz és a térke�
zés áltaIánüS ismertetése után megemlít i. a magyan' kez-
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irati térképeket, a magyar térképírás multJ" ' t 'd I M h '  ' d " a , maJ a vo t l onrurc la maso lk es harmadik felmérését is t t '  Ig ' d  k ta I ' , mer e I. en er ·e es nu manyanak azon része amel"ben a " _  ' I l ' té k ' , J Z on a o m��y

.
a� " r epezés első fórekvését említi fel,. Ebwn a szer�o. őnallo kutatásai alapján rámutat azokra a nagy �nya

,
g'l aldozatokJra, amelyekkel a magyar álllllm a volt s es kIr, ka�on�i földrajzi intézet költségeihez hozzájár�h

'
, , A ,  to�abb:a�ba

,
n a volt Monarchia negyedik felmérését, ha?I

, 
terkepeZ

,
esét .. � a magyar téffiépészet viláJgháboru utam - a bekekotessel kapcsolatos - hasznos munkálatokat foglalja össze, 

A magyar Állami TérképéslZet megala1kuláeát és munkásságát külön fejezetben tárgyalja és ábrákkal is könnyen érthetően kimutatja, hogy millYen nagy munka váJr még új rrtaJgyar intézményülIkre, hogy a: bécsi intézet öI'ökségének, a teljesen elavult térképeknek átdolgozását befej ezhesse. 
"A jövő térképezése és a jövő térképe" cimü fejezet

ben a szerző saját elgondolása alapján kiifejti allt, hogy 
mil'yennek látja a jövő térképezés módját és milyennek 
gondolj a a jövő térképét. . Igen érdekes,ek a szerző ezen 
fejtegetései, mellYeket nemcsak a szakkörök» hanem a szer
ző egyéb munkáit is figyelemmel kísérő olvasó is bizo
nyára örömmel fog köszönteni.  A tanulmány csinOSi kiálIí
tásban a szerlZőné1 ( B udapest, 1., Alkotás-u. 25,  II, 25. 
Tiszti lakóépület) és minden kör.yvkereskedésben kapható. 
Ára : 2 pengő, 

Házasságot kötött : Tavassy Lajos százados Wallner Magda 
úrhölggyel Veszprémben. 

Csendőrségi Közlöny, 5. szám. Személyes ügyek. A Kor
mányzó Úr őfőméltósága adományozni méltóztatott: a Il, 
osztál!lú magyar érdemkeresztet : Monosto.i Erreth A ladá1' 
m. ki.r, táoborn.ok,nak, a Ill. osztályú magyar érdemkeresztct :  
Raab Antal m, kir. csendőrezredesnek, a IV, osztályú magya.' 
érdernkeresztet : Tom01'y Endre és kézdiszentléleki Voloncs 
István m. kir, csendőralezredeseknek, vitéz Sáral! Fe1'enc és 
Czirenne1' Józse! m, kir, csendőrőrnagyoImak ; dícsé.,ő elisn,e
·)'és ben részesítette : Fodor György, Tihanyi Fe.'enc és Resch
ne.· G!!ŐZŐ m. kir, csendőrőrna.gyokat, S,zabó /en.ő Dénes� vitéz 
seebergi Wanckel-Seeberg Józse!, 01'ban Laszlo, Scholtts Jó
zse!, Spielbe.'ge1· Gyula, Lotti Ferenc, �tró?l Pál, és Cz�glé�y 
Jenő m, kir, csendőrszázadosokat, tovabba : Vegh Kahnan, 
Molnár Károly és Havas László gazdászati századoso�at, dr: Halasi Ká1'0111 m, kir, csendőr törzsállatorvost; ad<Jmanyozm 
méltóztatott továbbá : az V, osztályú magya.' é1'demkeresztet :  
'Vo'vák István, Kovács A1'on, Galamb Józse!, Wébe.' Sá?,dor, 
Bel'kes Józse!, Bálint )Mihály, B1'Uder J,óz,se!, Kul.csár Kar'oly, 
Rákosi Ferenc, Arva István, Valuch Ltpot, Kumt Józse!, Ba-
1"CLSics Kálmán, Bogná1' Ernő, Csorba hnre, Horváth Fe.'enc l" 
He1·ke Józse!, .Takó Sándor, Balogh István" Nagy Ambrus, 
Pándi Józse!, Tanics Péter, Bobula Péter, Cstk F .. erenc al had

nagyoknak ; a magyar ezii.st é1'demérmet a zold sza(agon : 
S:17ili János Szabó Sánd01', Mészáros Gyula I" Tóth LaJOS II" 
Kiss Laios' I., Horváth A nd'rás I" Kalapos Pál" Kormm�:' A, 
József, Barók Józse!, Szörényi István, Vass LaJOS !" G:0ru.y-
pál A lbe1·t, Grünvalszky Károly, KISS �ózse! II" Neven ,San
dor Kádár A ndrás. Bujdosó Imre, Bed� Ferenc. D,obos Joz,�e�, 
Bes'enl/ei Gá'<1Jár, Pink Pál, Kosztolányt Ist

\B
ván KaI1]�n,

! 
K e·

l
-

tész jános Be1'eczki István, Sütő Józse!, erencz ozse a 

hadna ok�ak ; a magyar b1'onz érdemérmet a zöld �zala.q�n : 
S�ilv{!r Gyula, G�lyá:. JÓzs�, 0�;;:v��:g:,::,s��'d��n��1'�::;e�� Janos alhadnagyo n� , az ' k b Boidizsá.· Miháhl ti>;?;tIvácson Józse!, Maltczky Bél� �a 

M�d�mér1net zöld sz iL/agon : 
helyetteseknek ; � magYMá �:us 

Pál Elek, vitéz Józsa Józse!, Há.i Józse! I., Jancz�r 
F , 1  onMaq" lar István II.. Fésii.s -'ríno, •. aeleta A l?ert . Pásztor

IC �1 �7i Vida 'Lajos Friderics JÓzsP.!, 
nernet1'ovtCS István, �Vt 

ó ; Fridmann A nd1'ás, Pethö La
Geiger Józse!, Szakonllt J zse

L
· ,  

ló vitéz Nag1l József III .. 
ios, Pú01,ics József: Ga.z��g 

K 
a.;z 

J6zse! Cloós János. Kovács 
Kecskés Fe1'enc, Illtng B aK 

o, 
Istt'ti'n ,HO?'váth Gábor I" 

János II" Mes�pr Sándo.· . . . .. anl,.s;,os, Tal;nácsi Im1'e, Ván!/a 
" itéz Ve1'eczket István, Ful�P 

á J Nyul lstván Papp Arzen, 
Péter, Szalai János, Gonda sJv n, 

II Csordás ' Adm'ás tiszt
Cse1Je Mihál,l István, Tóth J nos 

érd�mérmet zöld szala,qon : 
helyetteseknek ; (/ ma,qua.' b';ta Török Dávid, Var'ga Kál� 
TJjpál Józse!, Lédermaller N G �r, 

Bors Márton, Gom bo/a. 
mán, Császár János, Varga 1f!jrgJI, 

Butuka Mihály, Szabó 
Jáno8, Kéri János, Márton rn , 

Gyula, Bodorits János, Karap Ferenc, Csiki A lbert, vitéz Varga Józse! X., Szabó Sándor, 'Martinkovics Miháll!, vitéz Juhász Gyula, Papp Zsigmond, Springenszeisz György, Viglz Imre, Szabó Laj08, Szili János, Vatresz Dezső, Erős Józse!, Hadnagy Adám, Bákai Márton, Varga Pál, Balogh Péter, R,édl János, Béndek Mihály, Szőcs Sándor, Kuntár János, Vttéz Vágó János, Fleischer Józse!, vitéz Dósa Gergely, Erdős György, Sostwrecz János, Gábos :Lajos, Jakab Józse!, Kőmüve� Józse!, Keszler János, Trotnbitás G!lula, Lidi Flórián, Vtttek Márton, Kurdics Balács, Samu János, Hegedii.s István, Stróbli György, Becze Máté, Pálmai János, Vágó Joachim, Marinkás János, Rajó Sándor, Kiss Sándor, Kiss Gyula, Tóth István, Keserü István, Kövesdi Mihály, Ádám János, Göncző András, Temer Lajos, Ste!lea Marián, Lendvai János, vitéz Mester Miklós, Helyes Sándor, Tamás Györgl!, Varga Vencel, d." Szenkovits Antal, László hn.'e, Kiss György, Koller Dezső tiszthelyetteseknek ; az V. oszt, magyar érdemke1'esztet: Nagy Sándor III" Kossa Géza és Balázsovits Józse! gazdászati tiszthelyetteseknek ; a mag!/ar ezüst érdemérmet ' zöld szalagon : Kóka And1'ás és Radics Sándor gazdá
szati tiszthelyetteseknek ; a magyar bronz érdemérmet zöld szalagon: Sipos Mihály, Konrád János, Józsa László, Jál'O.·szki Józse!, Tóth Józse!, János Múrton, Répás Józse!, Szabó 
Béla, Elek Sándo.', Lányi Gyö.'gy, KulcsM István, Kaincz 
Ferenc, Szigethi Lajos, Paska Ádám, Simon 'G!lö" gy, Balogh 
Józse! II" Dömötör Gyula, Dénes Józse!, Bábai János, Keszt
helyi István, Barecz Mihály, Báka!! Lajos, Szabó SándO?' I, 
és Lajos Károly gazdászati tisztJhelyetteseknek ; a magyar 
b.'onz érdemérmet zöld szalagon : Dencs Ferenc, vitéz Molnár 
Sándo.', Laskó Józse!, Hatházi iKá.'ol!l és Bóné Ká.'ol.ll törzs
őrmestereknek ; Vasvári Károly főfegyvermesternek és Csu
vár Im1'e patkolófőmesternek ; az V, oszt. magya)' é1'deln
keresztet :  vitéz Sz, Molnár Lajos őrmesternek ;  a magyaT 
b.'onz é"dentérmet zöld szalagon : Soós .G!lu/a őrmesternek. 

Kineveztettek csendőr alhadnagyokká : vitéz Szakálházi 
Lajos, Sztojka Károly, Fábián Péter. Hegyi Ernő, Orbán 
István, Se"ák Ferenc, Griínvalszki Károly, Bok01' Mózes, 
Oszoli István, Bálint Mihály, Sütő József, Bartha Mózes, 
Szediák Ferenc, Mészáros Gyula, Filiszár István, Ba.'ók Jó
z�ef, Do.'os István, Kovács Domokos, St.'ánczky Zsig'mond, 
Rákosi Ferenc, Néveri Sándor, Szilvási Gyula, Bereczki Ist
ván Csaba Ákos, Csik Ferenc, Vass Lajos L, R'osztolányi Ist
ván

' 
Kálmán, Ba?'na Ferenc, Besenyei Gáspár, Bel'ene:: Jó

zsef Árva István, T6th Lajos II" Csepi Kál'mán, HOTváth Sán
dor ' U" Nag!! Károly L, Valuch Lipót, Ke.·tész János, Füleki 
József Doba Mihály, Báth01"Í János, Bedő Ferenc, Var.'/a Jó
zsef Dobos József, Erőss Imre, Füredi László, Na.qll Lázár, 
Bar�bás Izsák, Barta János L, SilJOS József, Szabó József V ,  
Aszal6s Samu, Kiss Lajos I, Bntder József, A lbucz Péter, 
Pándll Gyula, Buncsi József, Horváth József I., l'iget! Ala,i?s, 
Papp Titusz, Ritlop Miklós, Ho.'vát� .Fer�nc, Ea�JU_�' Istv�n,  
aólyán József, Perényi Zsigmond, Bth� Jan?s, Mtlclos Istvan, 
Nagy Beniamin, Györgypál Albert. Kts,< Jozsef II" Fu�eka .. 
János L, Pink Pál, Bongárr József tiszthelyettesek, 

Névváltoztatások. Mmvik Zoltán g. főhadnagy nevének 
Csabá-ra, Skrabák Ferenc őrmester nevének Székely-re, Ba:,k 
Antal őrmester nevének Bé.'czes-re, Dol,..a János csendor 
nevének Da1'Vas-ra, Kléber Mihály őrmester nevének Ker
tész-re való változtatását a !belügyminiszter meg:-ngedt�, -
Ideiglenes nYltgállományba helyeztettek: Bogna r Gw!rgy, 
Mészá1'os Vendel, Kató Bálint, Kernya István, Nagy !iaroly, 
Dániel István, Somogyi Lajos, Csergő Józse!, Dam J6zse! 
tiszthelyettesek és Maczelka Józse! g, tl�z�hely

.
ettes, f!zal>ql,!

.'endeletek: A nyomozó alakulatok polgal'lruhas legenys�get 
külön személyazonossági igazolvánnyal látják el. Ezek az }ga
zolványok külalak, alapnyomás és felü!nro�ás t�kl11teteben 
azonosak a csendőrségi személyazonossagl 19azolvann�al, 

,
el

térés !CSupán az, hogy ra 2, külső oldalon a .. Tudmva!
,
o�" 

szövegére fehér papírra fekete betűkkel nyomtatott kulon 

szelvény kerül. Ennek a szelvényne� 4 pontja va�l, am�lye
,
k 

azokat az intézkedéseket tartalmazzak, amelyek al ra
. 
szukse

gesek, hogy a polgáriruhás nyomozó legé�ység a cs�n?ort n;e�'

illető jogokat gyakorolhassa, - A gazdaszatkezelesl utasJtas 

128, §-a kiegészitést nyer '!- te�in
,
�etb

.
en! hogy �Iyan e�etel�?en, 

amikor a csendőrség szolgalati koteleke�en �Io s�elY}c!y:l�le
.� 

kincstári vagyonban általuk okozott karo�ert kartentesI k
,
o

telezettség hárul, a kerületi parancsnoksagok fe,ladata
. 
koz

igazgatási határoza!ot hoz!l� a 
.
�ekintetb:n, hogy lot és �l1,IY:- �l 

mértékben terhel kartéritesI kotelezetts�g, Ha � lo�cstar el

dekének veszélyezt.etésétől lehet tartam, a keruletJ P� \'a�c"
nokságok még a marasztaló határozat �neghoz,!ltala <'s Jog

erőre emelkedése előtt jogosultak ll: szabalyszeruen mcgeng,
dett illetménylevonásokat elrendelm, 
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ItA. • 

Cikket nemcsak a csendőrsé� tagjaitól, h�nem bár

k't"l Ifogadunk s azt közlés esetén me!!leleloen hono

r.uiuk� A lapunkban me�elent közleménve� tulaido�

'o!!át fenntartju'" azokat tehát belee�ezésunk nélkul 

�em szabad utá�nvomatn;. - Kéziratokat aem ad�k 

vissza. A közleménveket kérják az ivnek C;�ak az e !!ylk 

oldalára félbasábosan és irógéppel vagy konnyen olvas

bató irá�sal irni. Kéziratok sorsáról csak a 
.�

zer�es�

tői üzenetek között adnok választ, azért kérjük mmdlg 

meeirni, b,,/!"y milven jeli�e alat! válaszoljunk. - A szer

kesztői özenetekben mi .. denkll,ek válaszolnok, Io;velet 

nem irunk. Jeli!!éül kérják kisebb helvsé!!ek ne
.
ved

. 
v�

lasztani mert az azono� jelie-ékből származó felreerte
seket c�ak i� lebet elkerülni. Ha jelil!:e nincsen meg
jelőlve, az érdekelt nevének kez�öbetüi�

. 
és az 

.
�lIo!"á�

bel vét használjuk jeli!!e I!yanant. K ozérd-:ku kerde. 
sekre a Csendőr Lekszikon" rnvathan válaszolunk. 
Előfizetni 

'�sak lel!'alább félévre lehet. A csendőrség 
téavlee-es és Dvue-ál1ományu lep'éDv9�e'i enc;.uei az elő" 
fizetési ár felét fi:r.etik. Az elöfizetés"ket kérjük nonto
san mel!'ujitani, mert a felszólitás költsél!ét külön lel
számitiuk. - A nekánk s ... á",t pénzküldeménveket kér
jük a Nem7eti H;telintbet Budapest-krisztinavárosi fiók
jának (Budapest I., Krisztina körut 141l. 167� . szám!, 
csekkszámlájára befizetni, a csekkre pedi!! fel,ep'veznl, 
bo!!V a befizet és a Csendőrséei Lanok Javára történt. -
A bozzánk intézett leveleket i� kell cimezDÍ: "A Csendőr
séei Lapol< szerkeszlősée'ének, Budapest l. ker., Vár, 
Országhá", utca 30. szám". 

'zamos. arn idoszerü a csendúr eljegyzése, ha a nösü1ési 
ehető<éo-ektöl bárm.ilyen okból is nagyon távol van. Egyene

,en me�gondolatlanság, sőt nem egyszer lelkiisnH;retl"llség, 
ha például egy t24-25 éves csendőr eljegyez egy ,Ieanyt, mert 
hisZ(-n addi", amig a nősülé-si kéryényét beadhatia, le?;allább 
3-4 év telik el, az engedély megadására is hosszabb ideig kell 
yárakoznia s igy együttesen olyan sok időt tesz ki a ;e."o-yes
ség ideje, hogy az semmiképpen sem kiyánato'. Leköti a 
c;;endőrt és leköti a leányt is. lIa aztán a jegyess6get ;hlyen 
h()sszú idő alatt valami baj éri, ami bizony könnyen megtör
ténik, akkor a leány határozottan kárát látja, mert a ihosszú 
ideig jegyben járt leánnyal szemben 'az emberek, de különősen 
a nösülendő fiatalemberek, valami bizalmatlanságot éreznek 
akkor is, ha a leány élete a legkifogástalanabb is. Gondolni 
kell emellett arra, hogy fiatal leány sokkal könnyebben megy 
férjhez, mint az elidősödött. Van rá eset nem is egy, hogy az 
ilyen hosszú mátkaság végét a leány már csak azélt 'vá.rj 3 
türeiemn\el, melt az évek elrepülnek fölötte & igy még �bban 
az esptben se bontja fel a jegyességet, ha talán már nem is 
szereti a \·őlegényét.  Az ilyen kényszerházasság "pedig szeren
csétlen dolQg. Az eljegyzésnek tehát csak 'akkor van itt az 
ideje, amikor a nősülési kérvényt is hamarosan be lehet adni. 

párta. 1 .  A csendőrség sportalapja meglehetösen csekély arra, hogy n agyobbszabású és gyakori versenyek 'rendezését 
lehetövé te.l-tetné. Amennyire azonban 'a szerény anyagi kere
tek engedik, azt sportyersenyek rendezése terén is hasznQsí
tani fogják. Téves hiresztelés, hogy a osendőnségi SpOlt meg
,zünt. Erről szó sincs. Az iskolákban rendszeres sportolás lEoI yik, ha pedig az örsók fiatalabb legénységének van szabitrIideje, kedve és tehetsége a sportok valarnelyikéhez, azt nyugodtan megteheti, sőt kívánatos is. hogy megtegye. A kocsmázásnál és gyanus ud\'arlásoknál feltétlenül hasznosabb 1ls egészségesebb időtöltés . Aki igazán sportember, az ne sajnálja a pén"lt egy súlygolyóra, de még diszkoszra sem U!!TÓmércét is könnYeIl lehet összetákolni, a futáshoz �dig :sz:bad lér minden falun van bőségesen. A Spolt kedyelői tell:ít ne 

. '  I' f I 'o" b" iranv[tást '" Iöleg ne vúrjana k  kö1t>ége1 \w-\'arJlUl8 , e s ' v . 
_ 1. k ' " I l endezésol.l{et, hanclll sportoljl1n'W"
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� kérdés, hogy /e,z-e l'tI s nukot' - pénz , . , 
Nagyszénás, L. J: Igaz, hogy n. c-6omn.g .'�,;m ")�t �Ih,\'!'''-
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nt az hogy nen\ ha�:l.lU\l Q CSl'n( Ol' e ' ln e yooe \. :\ ('''0-szem po I .. 
't tt ' 

ok cl'pelése Oko.an tette, hogy Y t e e s ncm " ltt,', mag ' 1 ' 1 ' .' t t h I EJnnek fl költsége _ búruülyen C sc
, 
tC �' lS -, �\O. ,�en� .CI: .. O -

heti. De az örspal'ancsnokot ,�l11. �I 1,�11 o,zt UIll a�"k koz�tt. 

,'.kik ré,zél � a cS\llnagban hlldc m�n)' ;rk�;.(tt . �I ) an ">ekely 
dolog, hogy eze rt senki nem fog klf()ga�t emelm. 

VaJlásos, 'Mi "e tudtuk " olno ponto,abban m<-'g\lla�)',,-
rázni, úgy eltalálta. , . ' , , . , 

n,icskai. Régen tárgyaljak és még 'o,klllg log-Jak tn\'-
gyalni. Hozza .e szú1hatunk, csak a. "'en:ényunlmek ,;lhatunk 
kifejezést, hogy bi zonyo szempontboi el�nyos Icsz, 

'z. S. cs. A Hecht Banl,ház R t .  elme: Budapest , V I ., 
Andrtí,ssy-út 3. szám, 

Világháború. 1 .  Vezé.rtáborI.'agyi rendfokozu: 
,nem \'olt 

soha s ma "incsen. Nyilyán nem IS I�sz : �zt II a,éres�t Illh?tet
len leljesiteniink, hogy a vi1ágh��o�:us ldok tabol�okl

,
knr,m,'k 

és ezrcdeseinek a név.>orát lekozolJuk. Bajosan JlIsszuk, hog,' 
ez la névsor valahol össze volna szedve s hu Illi meg is tuclnúk 
talán szerezni, olyan hosszú lista jönne ld, hogy U l ra lll,\ \' 
nincs helyünk. De minek is e� 

.
őn�ek � lIa ,c.ak a7.t akarta. b,'

bizonyítani valakinek, hogy nu nundent l{lkut.alunk -. ll1e� a 
moszkvai nagyharang tÖl tén<!tét i. - akkor eletreyulohb kc;'. 
désekkel jöjjön, amiből legalább �'alami haszon IS " 'lll , 2. Jo
?sef kir. herceg I'cndfokozata : tabOlllagy. 

Csány. 1 Olvas.a el az 1928, évi 9. szamunkb3n kö'(ölt 
48. lexikon v�l aszunkat. A \a uton az utazó>zemélyz\'� t3!{
jaitól az újabb felvételek nél négy középiskolat követelnek, 
erdőőr aZO'l1ban lehet anélkül is. Mcgpróbálhatja, 110gy "0-
nyujtja a k él'\'ényét akkor is, ha a ,zóbanfol'�ó ái1:\�okl'U pú· 
lyitzat hirdetve nincs, de !öbb reménye lehet 19a

,
zo!,:,�y' alap

ján az Ihclyezkedé�hez ugy, hogy II Budapestr lI._o:donyb c ! � 
figyelemmel kísérJ a pályúzati hirdetményeket. 2. Ullllr,tel'1 
tanfolyam most van , ebben az ,évben valószinűleg Ill'Ill losz 
újabb. E tekintetben is a hivatalos lapol kbérje figyelellln",!. 
3. Kérheti, de csak akkor, amikor kötelezőjének a lejúrla l<ii-
zeleg, két-három hónappal előbb. . 

l rodafiités. lIa az irodafűt�si álalanyt a !tözgazdálkoda, 
kezeli, az irodát, csak a foglalkozási, azaz hiyatalos idő alatt 
köteles füleni .  Az örsparancsnoknak köt€lessége figyekmmel 
\�lllli árra, hogy a fütési átalány az irolla fütését fedezze, a 
közgazdálkodás arra ne fizessen l"Ú. Viszont a közgazlblko
dásnak sem szabad a fütési átalánnyal túlszuken bitnnia 
csak azért, hogy a maga részére abból valamit megtakarít
son. 'Ezt a kérdést rés2lletesen szabályozn i nem lehet, me,g
oldást - csak .a. köl csönös belátás és egymás anyag'i érdckeinek 
kölcsönös kimélé�e hozhat. Legnag'yobbrészt mindene<c're 3? 
örsparancsnokon múlik a (lolog, 

Sínpár. A vasúti várótermek általábatl nem a1ka1 nul'''.l' 
UlTa, hogy azokban csendőrjárőrök pihenőt tal'tsanak. Ege
szen kiyételesen el  tudunk képzelni olyan esetet, amikor ::al,a· 
melyik kisebb forgalmú álloIllMon, ahol vonatindulúsok kozo:l 
hosszabb idő telik el, a váróterem bez:lnható, telje"en üres c" 
így oa járőr ott pihenőt tarthat. De ez, ismételjük, csak 01,."11 
\"árótermekben és csak az alatt az idő alatt lehetséges, ahol 
és amikor az il1omúson utazóközöi,ség nem ta ttózkoctlk é< azt 
is feltételezve pergze, hogy az állomásfőnök a ,'úróte,ren,me1, 
pihenő céljaira igénybevétel ét kifejezette,n megcng-cth. ön " 
'zolnoki váróte1111et említi a levelében, Köztudomúsú dolog, 

hogy Szolnok nagyon forgalmas vasúti állomás, ott cSl'ndi;\" 
járől1lek semmiképpen sem nyllik alkalma l)ihcnésl'l'. Ha tp
hát a járőr ott a pihmőt nem tartotta )llcg, azt nagyon helye· 
sen tette s am ennyiben a pihenő meglartásának m:ís lellcln
rege sem volt, akkor a pihenőt nyugodtan mcgtarthalja II 1:11,
tanyában akkor, amikor szol gálalból bevonult . EI sem tudj ui, 
képzelni, hogy egy járől1lek a szolnoki \"asútúll<Y111ÚS "" ríM\'-
mébe ft'janak elő pihenőt. " B. J .  cs., Perem ul'longyárlelep. 1 .  A j,ötelezö lejúrla ('Iotl 
most már nem lehet leS'tel'elni, az ene 'Vonatkozó J'eJ\deletet 
hatályon kívül helyezték. 2. M arathon városa A t tika I,clct , 
partján fekezik. Miltiades vezérlete alatt Kr, e. 490-ben a z  
atihéo1eiek és a plataeaiak itt arattak győzelmet a pcrzsnk f?l�tt. 
Az elesett górög harcosok sírh alma és a Miltiarles ellll('kere 
állított győzelmi emlék maradványai még- 111a is  meg-vannak, 
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3. R;óma� . s.zámjegye�kel egymilTió : .x vagyis ,a tizes számJeJ e� af?loit, v:;lam�t balról és jobbról egy vonás. 4. Ez a kerd es nmcsen altalanossá.gban szabályozva, a régi 'gyakorlat a�onban ,a�, ,ho�y II. osztályú Írónál a feljelentés fogalmazvany, az Jrasoel� feladatot helyettesíti. 5. A közúti köz!ekedé';i rend�sz;t egy�eges szabályzatának 74 §. 5 .  bekezdés �n ) alp�tJa el'telnH�?en � �zetői vizsgára jelentkezők kél'vényéhez hamm darab fenykepet kell csatolni. Ez a rendelkezés által án�s és "mindenki re
, 

!<.öteiezö. Hogy egyes rendőrhatóSoáogc ', �1llért �ovetelnek megls n ég y  fényképet, azt mi !111m), tudJhatJUk. BIzon yos, hogy a szabályzat az ü'ányadó de az is bizony:os! hogy �a valaki három azonos fényképet' csinált8.t, megcsmaltathatJa a Illegyediket is. Különösebb fejtörésre nem alkalmas a kérdés. 
Dunaparti. Az öltözeti táblázat társasági öltözet rovatúban f) pont ·alatt az áll, hogy társasági öltözetet kell felvenni ( szolgálati jelvény nélkül ) , mindenkor, amikor az illem követel ményei az e )  pont alatli alkalmakon kívül is megkülönböztetett öltözetet kívánnak. A pol'gári bÍrósagok és hatóságok előtt tanuként megjelenés is megkülönböztetett öl tözetet kiván, iilyenkor tehát társasági ruhát kell felvenni, feltéve természetesen, ho,gy nincs szolgálatilag öltözködve. 
Párbajdilemma. Lehet ugyan, hogy csupán ,sietségböl maradt alruratlanul a Jevele, de mert névtelen levélre el'V1ből nem válasz.oIU!l1\k, önnel sem tehetünk kivételt. Hozzánk intéz<ltt levelét bárki nyugodtan aláínhatja, mert .a kérdező nevét rajtunk kh-ü.l senki sem tudja meg, a le�eleket pedig a válasz megadása után megsernmisítjük. 
A .  L. csendőr, Balatonföldvár. A közlekedési kódex 19. §-a a gyal ogosforgaImat általában szabályozza, a Szut. 93. pontja 'pedig csak a fegyveres ·szolgálatban álló c&endőrjárő" 

nek városO'k és községek belső' területén való gyalO'gos közlekedését rendezi. Az utasítás kiragadja a fegyveres szolgálatban :ruHó csendőrt a lrukosságra általában érvényes szabályok 
alól, mert a szolgálat érdekei ezt a különle.ges szabályozást 
sz'Ükségessé teszik. Ha a csendőr nincsen fegyveres szolgálat . 
ban', ,akkor gyalogO'san neki ls a közlekedési kódex 19. §-a sze
rint ilcell közlekednie, de fegyveres szolgálatban a Szut. 93. 
pantja kötelpző reánézve. �z utasítás azért ,r�l)d�lkezik :így, 
mert az úttesten haladva, 'Jobban figyelhet a .1aror, nagyobb 
a váratla:n támadásokkal sz'emben való biztonsága, f�gyverze
tével felszerelésével könnyebben mozO'g az útt'esten ,  mint a 
gyal�gjárÓil1 , különtösen a ,szűk falusi jál'dákon, al101 a járőr 
tagjai sokszor nem is haladhatnának egymás mel lett, hanem 
csak egymás mögött. . . 

Grönland. A kérdést ön fogja fel helyesen . Lapozzák fel 
az 1928. lévi 26. számunkban "Szeptember végén" jeligére kül
dött üzenetünk 1.  pontját, ahol részletesen kifejtettük, hogy a 
pihenőket J10gyan kell a szolgálat időta�1;a�ába, hely:S'en ��
számítani. Nem lehetetlen, hogy €Z a kel'des m�s�t� �s Ife.Jt?
réseket okoz, mert éppen bajtársain ak a sZ

,
anl!t�sl m�Ja 

csapja he az embelt n agyon ii' könnyen. Az emlItett uzenet unk 
áttanulmányozása sO'kakra lehet hasznos . 

Závár tŐrm., Polez őrm., Pun ak örm., Szombat
,
hel.y. !'

rsendőrség' �öréből származó elÖifizetőink s0ma az Iu�O'??1 h�
na-pok alatt annyira felszaporodott, hogy mar a folyo eJ\ I t�l.
talékpéldánY'ai�.k Js mn:d elf�.gytak s ezérv a lapot csak mal-
eius l-től .kezdodo en kuldhetJuk. , 

Sz F tőrm Esztergom. Rövid!élekzetű, kise'bb est;t. 

ügyes :nyo�10zás, 5gy is kell annak lennie, de közlésre ez meg 

nem alkalmas . . 
t' HandzsérO's nyomozás. Olyan dolog ez, (Jnmt.�a egy lZ

literes üveget megtölt  cukroslével, beled.ob egy SZIlV
I 
�sz

k
em�t s . h 'tt tíz liter befott. Sok a e, e�cs a azt mondJa, O'gy I ,:an 

d l'való iPedig önnek 'hosszú , '1 SQk a szo keves a mon an . . sZl
l
va:1 t LJlténtek ott bizonyosan komolyabb dolgok IS. szo ga a a van, 

d l t e kÖliilményt csak Ana !I1a!fy�)TI ügyel.i�n" hogy, egy '�l�� ' a 
gKosra v�tünk, tar-egysze r I r

l
Jon

d
l� . t�T��:z

c
o
s�r�.mtatju.k �s kifárasztju� vele talmat ke I a n:, u o 

ak el n emcsak lapunlk olvaSOl, haaz olvas��. �e ár, va;,n ' k 
�:z 

szolgálati .szempontból is rtövinem az ugyesze :s Ira . ' ennát A kéziratát kivételesen debb szárra 'kell' hat fogn Ia. a p 
k"ldJ'Ük önnek lássa, memlyi 

átiavítO'ttuk s tanulsagul VIssza u , 
hiba van benne. 

, ' .  o é en a legérdekesebb kér-
Sztojka nyomozas; K<l-l , h gy 

l�gásban azt ne,,€zetesen, rlést !I1em tisztázta l'eszle::e�
k Fl beisl�el";s� . Hi szen minden 

hO'gy miél1; akadt �en;n a z OJ
n 

a
omozó járőr eljárását. Hopy 

kÖliilmény igazolm latszott a . Y 
tekintetben s llOgy ez veg

önnek lI11éO'is voltak aggodalmal 
e lda' ot hozott kétségtelenül . � , más mego o , ' k . eredményében �gesze� 

k'f 'tve tanulságos nyomozasna I� 
érdeme önr.el< es kelloen I ej , 

érdekes lehetett volna . .A hozzánk beküldött legtóbb !I1yomo
zásnak éppen ez a hibája, hO'gy t. i. csak magát a száraz ese
ményt írják le, arra azonban nem terjeszkednek ld, ami a legtöbb tan'Uhúvalót nyújtaná : milyen gO!l1dolatmenet, milyen elképzelés, milyen okfejtés, milyen kÖliilmények visznek rá valakit arra, hogy egy bizonyos nyonu'a rátérjen, avagy ,azt elhagyva, más irányba forduljon. Ha ön ezt leírta volna, a nyO'mozása ig>azan tanulságos volna, így azonlban nem üti meg a mértéket . Próbálja meg átdolgozni. 

Kirlibaba. Gyulay Gábor ny. ezredes címe : Budapest, VII., Hajtsár-út 60/b. szám. Fried Jenő tartalékos !főhadnagy volt. címe ismeretlen. 
Udvarhely. Vöröss József ny. őrnagy címe : Budapest, II., Retek-utca, Szapáry-!aktanya. 
Tiszti cím. Tauber Oszkár ny. százados címe : Budapest, 1., Mészáros-utca 14. 
4 polgári. Csak a kötelezője letelte után szerelhet le. Ez 

az idő valószinűleg nincs már messze, próbálja kivinni, hogy az állást addig fenntartsák -önnek. Ha erre hajlandók, akkor a 
kötelezője letelte után nyomban leszerelhet és nyomban be is 
léphet az új állásba. Azért, hagy csendőr, közben meg is választhatják azzal a kikötéssel , hogy az állást csak a le.szerelé"e után fogl·alja el. 

Cseszneki vár. 1., 2. Választ egyik későbbi számunkban 
kap. 3. A zalaegerszegi polgármesteIi hivatalban. 4. Meg
kezdődött. 

Lesz még jobb is. Ez nem feleit meg. Próbálkozzék mással. J. 1. Őrm., Székesfehérvár. A beklildött összeg 2 &vi elő
fizetésre elegendő. A lapot csak március l-től küldhet jük, melt 
az elő�ö számO'k tartalékpéldányai elfogytak. E!őfizetése te
hát március l-től kezdődik. 

, , 
LEGENY A GA TON .. 

- Regény -
(8.  ) 

íRTA : BARÉNYI FERENC. 

Szél!> tulajdonság a büszkeség; ám megesik, hogy �ájdal� 
t k " �nak akivel éreztetik, de �akl'an annak IS, aki ma o oz w.u. , 

.. ' át '  I k' 'It l a meg - .  t t' Gál Imre is sok keseru 0'1' Q Ime e vO' n elez e !. " k ' 't I " .  iI1; volna J olánt és önönmagát is, ha busz esege e!\'yoz\ e , 
J O'lánnak. Pel',ze nem sejthette, hogy a J o}an ,leyeleben emle-

etett Mester nem festőművész, sem !nazololeg�x, hanem 
takaros kis pulikutya. Ha hirtelen gerjedt haragJab.�n ne� 
té te volna el akkor Jolán levelét, később higgadt feJJ;1 meg 
e�szer elolvashatta volna s akkor észrev�tte.. v�lna a ihezt���, 
hogy egy levél kimaradt il. Jolán levelel kozul ; az a e\ e . 
melyet Szilvia ellop ott. 

. Ha Jolánt egyenesen, nyiltan megkérdezte \"Olna, !-tog) 
miféle szerzet a Mester, hamarosan meg1;udta vO'I�a, 1;og? , 

I'bú a képzelt vetélytárs, amilyenre nem sz.okas f�lte�egY
l " <ln' Dehát ő forrósodó fejjel rögtön Hélt; sertett busz

k 
eny <

e 
��cs hallgatásra késztette s elhatározta, haq nem 

1f:;z
e
O'I erre a J€'Vélre sőt, hogy nem is ír többet J �lannak. 

�i zont a lelke legbelsŐ zugában mégis remélt és naprol napra 
tü�;ll111etleneobül várta a Jolán levelét, mel� f- félr�éltést .f't 
simít j a  s mindent megmagyaráz. Azonban o, an n�eg?em

, 
u .� 

ami Gál Imrét arra ingerelte, hogy "ha te ugy, . en IS 'U�y 
elvével él·en. E rőnek erejével igyekezett, hog� �vesse sZIvé
ből JolánJ elJlllékét s a "csak azért .is" udva�'la:;'loz alkalma-

t nyt keresett. Nenl kellett messzIre menme, csak, a SZOtJ11: a 
� dba E zután mind sűrűbben járogatott a postara, anll 

���o� a kedvére volt Gizinek, de nem esett )�l Balo,I\'h:t�,k. 
Itt ki kell térnem Baloghra, akit. Berta nemnek peldaja'.l 

indulva, a kályha melletti karosszékben hagytunk alurlm . 
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T:wadhat nt lan . hl)g�' jó ah·ónak. bizonyult a " okonszenV(lS 
fiatakmber. ynlósúgo;; mesteralyonak. Oly�n lend��ettel �1.01,
kolt , JlOgy :1 fde fölölt levö gyékény�egye�ob?l . sorJ:lban n?l�� 

lf'fújta a családi fényképeket a falro!. G?zful·es.-;;zel ,�et:l,e � 
horkolúsn késobb csendes, szelid áloomn8 eJl�hult. '. e:rsen� 

al",\nak beillett \'01 na, anuyira belejött .az a�,,-a��a. M �!Jt ah?
g)'an fi versenyfutó a kilométel'Cket ,zmte €.l:z�k<;t::�,ul futja 
m�g úgy alun.ta át Balogh az egymasra pelg<) Olakat. • . 

'):.m1 vette észre az ido múlásút, ne'lll hallotta m�g a del: 
hnrangsl'A1t sem, s lllCg 00111 1110ccant, 8'l'}iko.r BeJ t::- nen 

azut{m lnind sÚ]'libben nézett be a nappahba, hogy l<;b!'f0e-
7ik-e má1' a vendéo-. De a r<>konszenve.s fiatalember eMd ld�
Jére SeJll ébredt fel; ezért Berta néni, aId �'ilúgék�bp.Jl �ll�d!g 
köwtkezetes \'olt elhatározta hogy nem kolt, fel alooll,zu,zek 
,-endégét, h�nem ' 

hagyja. aludni, n1íg m��tó.l Ifel nCl�l ébl;ed. 
_ Hadd aludia ki magat, -- gondolta JO sZlVvel Berta nem, 
s aztán csönd�sen megebédelt Gizi"el a vendég nélkii!. 

"Talán 111ásnap l'eggelig is elaludt voln� a rokonszen've3 
fiatalember, h a  ",í.ra.tlan eSeJl,ény nrun szal�.totta . "0Ina :"�g 

hosszúra nyúló álmát. Ké�ő délutá� \'ol� m�r, anuko�- .�Z!IVla 
hi rtelen betoppan t a postara. TulaJdonkeppen, neJnl Glzlékhez, 
hanen' a jegyzőékhez indult, de útközbein egyszerre kelle'lllet
len érzése támadt : lecsúszott a fűzője és lépéSTől lépésr€! job-
1:>an é rezte hon'v mc.,.lazult harisnyája esik ,!eifelé. Szerencsés , b_ b ,-_r t h " olt, hogy 11':11' éppen elérte a postút. Hamar "",,- utot , ogy a 
sürgös 'beavatkozást köy-etelő öltözeihlbán igazítson. A�onba,: 
a postaruvatalban nem Gizit találta, hanem a po.sta.szolgat, akl 
a sarokban csomagokat rakosgatott. Jóllehet a postásleg�n�t 
annyíÍ'a elfoglalta a munkája, hogy se látott, se hallott, megJs 
előtte nem végezhetett ilyen kényes öltözetigazít"st s 'azért 
gyorsan benyitott a nappaliba. A rokonszenves fiataleJ11ber 
még mindig olyan mélyen aludt, hogy meg se szusszant és a 
nao-" öblös karosszékben olyan kic ,;;re 'Zsugorodott, hogy az D ·  • irodaajtón !belépö Szih'ia meg sem láthatta. Szilvia "'Bm 1� 
kereste meg Gizit, hanem kapkodva, sietŐSoe1l á.gyek"'ezett a mind 
sürgősebbre váló öltözethibát rendbeszedni. Hamar levetette 
a kabátját és fesztelenül nekilátott a bizalmas lt>e11ll1észetü 
yetköződésnek, azon megnyu.gtató hiedelemben, hogy egyedül 
van a szobában . Szilvia motoszkálására a már éppen hét órát 
aludt Balogh ébredezni kezdett. Alomittasan :figyelt, hogy 
micsoda szöszmöté1ést hall II szobában. La'ssan 'ocsudva illyi
totta ki iLlomki:}dös szen ét és Szilviát 'éppeJl a legkényeSelbb. 
helyzetbl'n látta meg. Balo,gh csodálkozva 'dörzsölte meg la 
>zem ét. hog) vaj ion nemcsak káprázat-el az, amit lát. Lassan 
felállt és értetlenül köri.ilnézett. Sehogyan sem ét·tette! a. Ifonák 
helyzetet. Nem tudott magának SZánlOt adni .óla,  hogy mi
ként került ijssze ezzel a vetköződö hölggyel, egy sZI>bába. Azt 
sem tudta hirtelenében, hogy hol is van most tuLajdonlcéppen . 
Nyugtalan és félénk lett, mint az ártatlanul tilosba t'évedt 
ember. Za,-aros ag;gyal az éjszakai utazásról egészen meg
�eledkezett és váltig azon törte, a fejét, hogy vajjon ihol 'VIan es hogyan került ide. Aztán amint az öltözködö Szilvi át nézte, kinos aggodalomban töprengett, hogy látta-e már valruh.·a ezt 
�l csin?S fekete nőt, aki olyan' lellG myugf110mnnal vebköződik lU, mmtha otthon lenne. LBánn<ennyire is erőltette a7. eszét, nem emlékezett, hogy valaha is ,látta voln'a. IsmeretIeni e .. ,.ész valójában iSllle!·etlen. Dehát akkor hogyan került vel� ö�sze eirY szobá�a? NyUd.nvaló, hogy ez II fesztelenül vctköződii holgy yan Itten itt.'1on é& ö !<e,nült ide hivatlanul. De hát hogym ? Am 8karmilyen körülmények között is lcelült iee ne�n .ildam,Gs, hogy . végignézze e.gy hölgy vetköződését, aki nYllvam'aloan nem lS sejti, hogy hivati an férfi szemek nézik. 
l!!deg wreJték gyöngyözött Balogh f(),rJ'ósodó Mmlokáltl. J\.lnosan feszengve tépelődött, 1J.ogy mit csináljon. E'lbújjék. hogy meg ne lássáld Vagy U<Íilllenjen a szobáMl ? Merre'? Hov"a ? 

.. .. Szil�i� felegyenesedve a fali tükörbe !nézett os ekkor a tukor kepehem egy iSll}eretlen férfit pillantott meg. Riadtan megfordult és mérgesen támad.t Baloghra : -- iMit akar ? Ki maga? H<>gy kelült ide ? 
. - Igen, hogy kelült ide ? Eo az, - l'agadta meg' a kéJ'd�s� ,BaJogh zsibbadt agya, Ebből ,a kérdésből nyilvánvalóan klVl.laglik, hogy a yetköződő hölgy van otthon és ő hivatlanul knult lde. - Tehát

. 
'innen el kell tűnni, -- gondolta Balogh mbgszeppen�e

, - me.� l'edig
}la�lar. - Annál is inkább, melt a etolakodasa.n fel�oszult !l0 kék szeme már nagyon haragosan lobogott es szep arcat rettenetesre torzftotta a Ifeltornyosodó düh. 

- Boc:-'nat ,. - dadogta Balogh félénken és gyorsalli beUgrott .a <lm ebbIK ajtón, amelyik a legközelebb esett h á Megnyugodva fellélekzett, amikor az ajtó 'becsapódott 
o��B� 

götte ; Iboldog volt, hogy már nem látta a méregtöl taj-
tékzó nőt. ,- ' ost . 

De a " égzet ;úgy aokaJ·ta,  .,ogy mEll? m . . se nyugodjék 

meg, Ilyugalma csal, egy kll:'ta 
t 
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ásik piUanalban már megna.sz o egy me va an '" o O nol ;'��g: __ iNo de kérem ! Mégis csak hallatlan! 
l Balogh meg;rezzent �s ijed� 'pjJ�altlt�tt . f� . ..sz�p 

.
szökc 

lán'yt látott � tükör elott, akI sZ lll't�m Qlbozk?dott, mmt n 
má�ik szobában, és akit szintén illem 1SaneJ:t. GlZ� volt, ,nki a 
hálószl>bábnn éppen átöltözru ,készült. -- 1:!0va kel'liltem ? 
Hová keri.iltem ? -- hajtogatta Balogh eszel<:>..<en és dermed-
ten megállt. . . . . . . . 

__ Menjen ki ! -- Jualtotta GlZl es gyorsan m agal'a kapta 
pongyoláját. B alogh n;ajd !negvakult. a ha�fehér :��lak�ól, 
mel veket mé"'is egy vJllanasra me.glatott. Tatott szallaI allt 
,-ol';'a továljb "egy helyben, de Gizi erélyesen rászólt: - Men
jen ki!  

__ Bocsánat! -- rehegte Balogb megsemmisültrul é" két-
ségbesetten kereste a menekül� útját. Érth�t.�en �'akodott 
attól az a'jtót61, ;amelyiken beJ ott, mert amog'ott :" haragos 
fekete nőt tudta. Szerenc,sére volt a hál6szobanak még 
egy kijárata, a szabad?ltLs ö rön�é;'el rohan;t ki ra)ta B�logh. 
Hanyatthomlok menekülve, a sotet folyoson felrugta 'az ott 
ásítozó bádogcsebreket melyeJ{ 'a visszhangos folyosón éktelen 
lármát ütöttek hogy z�ngett belé a ház. A 'Visszhangzó zenebo
nától Balogh ,;,ég j.o1;>ban megrőkön�<X;Iött s ,es;c nélkül esett 
neki az egyetlen ajtonak. H amar klr�n�otta es szmte ?ez�
hanva rontott 'a konyhába. EgYlk labaval a mosogato de
zsába hágva el csúszott és egész felsőtestével a szappanos v íz
zel lteli mosóteknőbe esett. 

_ Ö Jézus Mária ! -- kiáltoLt a megriadt 11l0só-nő s ijedté
ben majd hanyattvágódott. N oib'a Berta n énit a iek"Tlöbe t�nye
llel t  Balogdl szintén telciröcskölte szappanhabbal, és bár mél
tán meglepödhctett II rokonsz.e nyes fiatalrunber ilyetén való 
hir.telen megjelt>nésén , mégis 'Berta néni té<rt magú'hoz II lel!;
hamarább. 'Arcáról a szappanhabot ,törülg'etve, nyáj asan kér
dezte : - Mosdóvizet parancsol, titkár úr ? 

Noshát m09dóvlz már nem annyira keJl.ett Boa'loghnJ '{, 
m int inkább tÖl]Ülköző, mert éppen akkor emelkedett ki a víz
ből Jf€ih.ér szappanibabba pólyált f�je. Tri.\ szkölt->prüszkölt s 
orrá!ll�száján olyan .szép szines szappanbuborékoka.t ,e'regete'tt, 
h<1gy sz·ánt.szándékkal sem tudta volna szebben . Közben zava r
tan felelgetett : -- Igen . . .  hápci . . .  nem . . .  (hápci . . .  nem 
kérek . . .  hápci . " nem . . .  hápci . . .  -- ,SealOgyan sem tudott 
épkézláb választ adni ; nem csoda, hiszen 001' altlnyir� meit 
volt habarodva, hogy ha kérdezték 'Volna, -- fiú-e, vagy 1án y ?  
-- bi'lonyára azt vágta volna :rá, hogy lány. 

Belta nténi törülközőt nyujt.ott Balogh fellé:  -- Tessél" -
De lBalogh ICSUrgó iistijkű fejét lehajtva, mint az ázott túzok 
topogott! €igY !helyben. Nemcsak, hogy nagy za"arától se nem 
látott, se nem hallQtt, haneln m ost valósáJggal n'Cm látott, 
melt 81 .szappanhabtól nen: tudta a szemét kinyitni.  Berta néni 
csakhamar Ibelátta, hogy !Így nem mennek semun'Í l'c, - szé
pen megfogta Balogh csapzott üstökét s -tiszta. vizes ru'hával 
megunos'ba a rokonszenves fiatalember szapparrhabos m-cát; 
gondosan kitörülte a szemét, száját, mint a gyergkl1'ek. Mos
datás kÖl!blm mosolyogva jegyezte me,g : -- No,. tit"ár úr, 
most IT átha t ja csak igazán, hogy milyen tót!ágast il1 már � 
vil'ág : magJa jött I&nhozzám lüvat'al,vizsgálatra és &n mosom 
meg a Ifejét. 

-- lAz ám, igen -- gurgulázott' a rokonszenves fiatalem
ber, míg borzas fejé.t ,száraZl'a csutakolta. a, gondos Be-rta néni. 
Most kezdett csak Balogh fejében del'ell'gen i :  -- Hivatalvizs
gál atra jött ide . . .  Egész �jjel utazott . . .  A n:lp!):1 liban elalud� .: . �z a !postamesternő özv. Berczelyné . . .  Az a' ked
ves nem, akl fogadLa . . .  Ig n, ez az a k'edves jó ll1éni . . .  

M�helyt ,Berta néni szárazl:a törülte s szemét ;fel tuJta nyitni, BalO\gIh kezet cs&kolt és hálásan �ézelt Bel ta néni jó
s�go� �l'cába : - Csókolom a kezét, na.gyságos ass70nyom, koszonl>m sz,épru1. 
, 

.-. Nincs mit� - hárította el Bert,a noéni Ralo!l'h hálálkoda·�at. -- Tessek utánam jönni, megmrut8ltom a ',',endég
s'lobat, oU aztláon' egészen rendbeszedh eti magát .. Bal()g-h oa szanaszét rugdosott iOOdoo-csöbl'ök között, ÓV:1-�osan l�eget,:", k�"ette Berta :nénit a ;ötét folyosón. ,An1int 
� "end?gsz�balba lél'tek, félszegen hajladooott : -- !Bocsánatot kell .meg .kernem n agyságos asszoll'yomtól' egy ol1:ísik ügyetlensegeltllert. l'gaz, ih.ogy ártatlanul keveredte�ll II dologb�. 
Nem /tudtam,

. �gy még más nők is vannak itt . . .  
M
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?
l megáll t az ajtóban és csodt\lkozvn kérdezte : l e no . 

- !Bocsánat - hebegte a n'okonszeill'Ves fiatalembe'!' 'é. 
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mélyen elpirult - hölgyek Nem t d ' gyek is varrnak: itt , . .

' u tam, hogy meg más höl-
- Más. hölgyek itt? k '  d alaposan megnézte Bal

' 
h t 

e� ezte [�erta néni értetlenül és 
vontatottan tette hozz<g_O 

Ne��r�:�tk�:1;�'�: 
Aztán 

. 
-. Én (Sem, nag�sagos �sszonyom, '-- felelte Balo til zava. r;tan. - ,É

. 
nl sem ertem kerem R" 'd t . . "d ' � nlÍntiha , O" b "  b '  , . . .  - OVI unu es utan , '" yonna, . un ano arccal folytatt a :  I- Hát 'lÍ.<ry ,'olt ker�m ,  hogy Ilnlukor a nagyságos asszony magamra ha ott a kaly,ha mellett a, nag� karos,székben, elaludtam . . . 

gy 

. 
- ,!�dom. Tobbszor benez.tem a 'titkár úrhoz, - szólt Belta nem .�,o�,olyogva. - Ide sajnáltam vom'a felébreszteni mert, lolyan Joozuen aludt. Nem csodál om hiszen a hosszú éjjeli utazas után nagyon törődött lehetett . . . ' - Igen, nagyságos asszonyom, llagyon fárndt voItam és elaludtam. Egyszerre csak valami motoszkálás neszére felooredte�! � amInt a szememet kinyitottam, a tükör előtt egy v,etkez.odo . " azaz, hogy öltözködő Illőt . . .  bocsánat, bölgyet lattam . . . 
- Érdekes, - jegyezte meg Berta néni elkomolyodva, 

, - HO?YDe, ?agyon érdekes, _. vágta !rá Balogh _ de tessek csak: figyelm, nagyságos asszonyom ami most következik az még érdekesebb . . . 
' , 

- CS3Jk nem ? - hüledezett Berta néni. 
- De bizony, most jön a java - erősítette Balogh Berta 

néni megdöbbtmésére. ' 
- Folytassa kérem, - sürgette Belta néni - hadd haJl

jam, folytassa !  
(Folytatj uk.) 

Nyomozási feladatunk 
megfejtése. 

A fOlyó évi február l-i számunkban közölt nyomozás; Fel-

adat megfejtése a következő: 

A nyomozás feladata megállapítani, hogy: 
1. Mi történ t s hogyan ! 
2. Ki a tettes, részes stb. 
A nyomozás alapját annak az eldöntése képeZi, hogy tör

tént·e bűneset vagy sem I Ha nem történt, úgy bűneset hiányá

b a n  a nyomozás beszünlctendő. Ha meg történt bűneset, úgy 

e l döntendő az is, hogy mily bűneset lett  elkövetvet Ez lUly' 
nyiban fontos, mert minden bűnesctnek megvan a sajátságos 

ismérve, ténYáll adéka, melynek fennforgását bizonyítani a 

nyomozás feladata. (Igy például gyilkosság esetében azt, hogy 

aZ ölés előre megfontoltan történt; rablás esetén azt, hogy az 

e rőszak vagy fenyegetés miben áUott tb., stb.) 

Mi történt tehát jelen esetben' Egy ember szíven 71úrás kö

vetkeztében beállott belső el vérzés folytá n  elhal t. 
Az ember halála bcáIJhat tel'mé zetes úton és nem termé· 

szetes ú ton. ,Telen esetben nem természetes halálesettel á lIu n k 

szem ben , melynél eldöntendő az, hogy a hahi l :  

a) öngyilkosság, 

b) b a l eset, 

e) avagy más cselekmény folytán á I l ott·e be! 

ad a) K iz�.rtnak látszik. Elhalt  egész este, éjjel jól mulatot
.t, bOI�og voIegén)' volt, rövidesen nősülni akart. Az ön

gYdkossagra tehát nem látszik semmi ok fenllforo�ni. 
Az elkövetési mód is kiZá rja alluak feltevését hisz ruhá n 

keresztül törté
.
nt a szúrás, mely biztos döfés volt.

' 
(Öngyilkos0,I< I�me�telellltlk a test azon részét, ahova Szúrnak s szúrá. 

salk lUkabb bizonytalanok, több ki.ebb-nagyo bb szúrást ejte. 
nek magukon.) Az elkövetési eszköz hiányZik, elhall jObbkl'
zes, mely nem véres, ismét csak az öngyil kosság ellen \'alló 
adatok. 

ad b) A balesetet, tekintve a feladatbau közölt adatokat, 
ugyancsak kizártnak kell venni. 

Előre megfon toltan csak bűneset történik, mell' orYl1l, 
al attomosan let t  végrehajtva : gYi lko.ság. 

Jj;nnek megvizsgálása után jön a 2, kérdés tü;ztázá.a: Ki 
a tettes! 

. a.d r. A tettes kilétének megállapításánál el ősorban az 
tlsztazandó, hogy a c.elekmény kinek ál lott érdekében. Kem 
történik ok nélkül az é l etben semmi. Az anyagi érdekből elkövetett gy i lkosságtól -, tekintve, hogy elhaHnak az értékei 
megvoltak - el lehet tekintenünk S igy az ölés egyéb indító. 
okait:  a bosszút, szerelmet, kell vizsgá lnunk. A bosszú \'a kit,  
mindenre képessé tesz, de még inkább a szerelem. 

Jelen esetben is különösen ez a két indító ok képezheti , a  
nyomozás kiindulópont ját. D e  szükséges bünesetek tisztázásá. 
nál annak a kérdésnek eldöntése is, hogy kinek állott módjá 
ban a tettet elkövetni (a l i bi) s kinél \'an avag�' lehet ett az 
elkövetési eSZkö?' 

Ezen mérlegelés és a nyomozás által eddig bizto ított ada. 
tok alapján leginkább gyanusitható: 

l. Ifj. Horváth Lajos, 
2. Horváth Kálmán, 
3. Pá sti Imre. 
ad l. Ifj. Horváth Lajos azért gyanusítható, mert: 

a) A c.elekmény indítóoka, a bosszú, személyére vonatko. 
zólag fennállhat ; 

b) részéről többízben, de különösen II jel en mulatság so. 
rán is történtek Tőkét fenyegető kifakadá ok; 

c) a kritikus időben, boismerése szerint, tényleg kint járt 
a kocsma udvarán s ez időre vonatkozlóag a Halász ne\'ű ta. 
nut hamis vallomástételre bírta rá ; 

cl) zsebkése nincs meg. 
ad 2. H07'valh Ká/mán azért gyanusítható, m ert : 
a) az inditó ok, atyja halálának megbossznlá'll, nálu is 

fennáll ; ugyancsak ő is tett már többízhcn Tőkét fcnrcgetO 
kijelentéseket; 

b) II kri t ikus idő elött távozott a helrszínérol, állitólag 
gyászban levő kedveséhez ment s a kritikus időt is állítólag 
ott töltötte; 

c) a kisbíró által t alál t véres zsebkcndő monograllllllja 
K. fiL, mel y Horváth kedvesénck, Ko\'ács :Margitnak ncyé" cl 
azonosnak látszik. 

ad 3. Pásti Imre azért gyanusítható, mert : 

a) Az inditó ok. a szercl em, az el halt lllenyasszonyán,ü; 

vallomása szerin t, személyére vonatkozólag fennálIóna k hi t ·  
szik; 

b) II kritikus éjjel ismételten kint j,il't a kocsma udvUl'án, 

á l l ítólag gyomorfájása vol t ;  

Egyedüli magyar hangszergyár az országban ! 
I V'I ' ' k  I Regedó tárogató harmonika és az ósszes vonós é. fúvós hangszerek. 

Általános
h
a n  elisme

k
rl

. !t ?
gma

Z.:ekarok 1.{sleJelése ' közvetlen a gyári áron. Árajánlatot ingyen küld az 
Romloll angszere JavI asa, 

Első Magyar Hangszergyár S T O W A S S ER 
� � k'r udvari szállitó, a Rákóczi-tárogató (eltalálója. Bpest, ll., Lánchíd-u. 5. 

I • 

é b ............ C.eadőrőkDek kedvezm'Dyea réazletfizeté. J 
AI_pUla'oll : 1770. v eD. ........-.. 

B U TO RH ITEL 
ÚJ ALAPON, Ezen rendkivüli rlzetésl 

k z énzérban, 18 havi rész! .. III""lésr... Sandor Ignéc búlo�
k:d·vlzményt vidéki vev6knek JS :e����mi8_ 20. Vilmos császár.ut 
éruhéza Budap��" VI_. fr:::�nJ-2.es és 10es. villamos megA/ló, 
éH Nagymező·u. közott (saj t ) � .... ........ � ........ .... .... ..:� .... �� ...... � ��' .. 4� .... 'Á' .... 4� ....... � � � 

Csendőrség és honvédség 
számára szükséges 

könyvek és lérlt.épek 
k a p h a t ó k  

G R I L L - f é l e  könyvkereskedésben, Budapest, 

V., Dorottya-utca 2 . 
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CI hvl1UHll tudta. hog�- 32 elhalt . •  Tök�" vadőr' b honnRll 

t udta azt, hog)" nz (�lhnlta.t szIYens�úl't:.l k' �Iiért neDl tt'rt 

d ...... zn II jürorrel fi brlyszilll'e! 

ri) II jobb knbüt1.M·bóuC'k b�lése Y�res; 

t'I ÖZ\"l'gy i'doNlu) ja s",ületett �mllúr Katalin, igy n�nnk 

lt'auykori n�y< a ki.biró alt ul t"la J( "éres z eblwndö K. Ar. 
lUOllograulUljúvnl (>gyezöllek lútsZJk: figy�lOlube �éYC fi téll�·
allúsbau jl'lzC'tt azon körülmenyt, nusz.crint Pústi édl'sanYJH 

n';metajkú. kiknél 1\ k�reS2llé, megelőzi a Yrzetéknent, igy " 
K. M. Jllouúgraullll Katharina �fiiller - kozdóbetüjet is 
jí"ll}zheti: 

f) őt nem érdek�lt. az, hog)' ki öltó lllúg ,jóbanitjut .. , lll'lll 
jlitt. fl júrörrel visszn a helyszínére. 

nu 2. A nyomoui.s l)orán tisztúZUllUÓ: 
aj ifj. Horvúth Lajos zsebkése tényleg sógorullál VUll-(' l!o 

hogy jútot t  oda f 
bl Rornith KúlmlÍll alibij4Ínek ktil.égtelen lllegállapít'",,>: 

c) K. M. mouogrnmmos zsebkendő tulajdonosauak meg
allapitlisn érdekében Ko,ács Margit kikcrdezésc, házkutatás 

fogana tosi! ása. 
d) A ,eres zsebkendő az ad 3. pont el alpontjtlbuu kifej

tettek szHint Pásti édesanyjának leánykori zsebkClldője is le
het, ig, vele szemben IlZ előbbi pont alattiak foganatosit:isa 
ugya ncsa k szükoéges. 

el Tekintyc az ilyen e etekben elöáll ó zürza "nrt, idege.sé
get és izgalmat., kéWgteleniil !lsztúZIIJldó, "ajjon Jiunui fel
bmert .-e az áll"la feHalaJt legen)- hnllújáuak kil.Hél s .... ujjon 
kiizölte-c a muiató társa ággal az áldozat nenlt "agy nem I 
Utóbbi esetben honnan tudta Pásli már a kocsmafolyosón azt, 
hogy az áldoznt "Tőke'" Ki i.merto fel n hnllát elsőnek ' 

fi Pásti kabát zsebének ,éres Mlése őrizetbe wendő, a 
_zükségesuek mutatkozó ,erYizsgálat lesz hiyat .... a megál lapí-
tani, hogy a bélés ,éres yolla állati (disznó) a .... agy emberi 
yértöl �uírmazik-eJ ut óbbi esetQcn c etleg még azt is képe� 
lesz a \'Cg)',iz galat eldönteni, hogy a ,ér az áldozat .érilvel 
azonos-e vagy sem. Ha."onJÓ ,jzsgiLlat lesz szük éges II patak
ban feltalált zsebkésre s az Azon lévő alyadt ,érre ,-ollatko
zólag is. 

gl Xem hagyható teljesen figyelmen kívül Simon és Humli 
leg"nyek ez ügybeni zereplése sem, hál' A gyanu velük szem
ben eddig c ak egyszerü. 

11) Mindhlirom granusítottnal külön-külön II tetemre-
h�"ás" foga�atosilása is célszerű lesz, mert aoz enuek folyamán 
kifeJezésre Jutó, bizonyára különböző lélektani hatások az 
igazi bünöst lelep lezhelik. il Miért nem érdekel te Pástit hogy ki ölte mc� .. jóbarát
j"''' s miért nem jött vissza a jirőrrel a hullilhoz. 

A tel le.ség kérdé ét főleg a jelzet t bl, cl, dl. el és f) pom 
, o laItI  adat ok tisztázása fogja "égleg eldönteni. 

au 3. (Rekonstrukció : )  
Pá. t i  Imre h alálosuu szerelme. volt az olha ll yudiir 

II H\ny��s�(myába, ak ikut"k eg:rbckelésL' rövidesen ya rhu tó volt . 
TobbIzben foglalko�hatott azzal a gondola ttal, hogy Tökét 

Tóth Annától elvala>ztJu. A leány iránt i szerelme "égül is ,\Tra késztette, hogy Tőkét megölje. 

.. 
?Iulatságon töbhízben hallotta ifj. Horváth Cs oa t yjúnak 

kOZH;!1'ert. fenyegetését, hogy ",elbilnn ak Tőkével". Látta, hog�" g>;'es�� IfJ. ��r�áth igen fennh
.
angon mul l\t, annak hátyj� 

pedig "" Ó13 .. k?rul elhagyta a tancmulat ságot , igy Pást i úgy �élt e, h.ogy utott a c'e lek\'és órajn:  :f;szre"éllenül magáho
'
z 

'.�tle �lfl:on legénynek �z
. 
asztalon hag')'ott ""ebk".ét (Simon 1 0ke l0konal. kJleste Tokenek s ifj. HOl',áthnak az nd,arra 

� � � . .... � � � 
HegedD 

armonlum Tárogat6 csak itt G valódi Cimba lom Ha,.",onllta Citera 
és ez öuzetl Iplljo�h h8",�szerek. továbbá 8 legJobb .. a\d16k'.zu.16kek csokiS ilt e g)'srbon 

k.ph.,ók. 
Múvée:desen JavIt. IpgJobb hurokat ké8zlt. 

ÁfJegyzéket ingyen küld 

_MO:::G::::Y�O.:..:.R Ó:.:S�S..:..Y ..::,GY.:.;U::,::L:::.:A m. k Ir. ..ah. 
hang8zergyáre 

Ety •• iU b 
BUDA.PEST, VII., RÁKÓCZI_ÚT 71. 

���!�=����t�� ....: ,.. ... "'" ... ..,. ,.. ... "'" ... ..,. ,.. ..... "' ........ 

történt kimentIscit, hog)-ha keu,ező lesz a körülmény, 1" '1-:' 
t i  t kos szú nd�kú t lllűg" II lósítjn ; lUnjd nz }(''''1. n lU t "zn t, lU i I I  I ha 
ifj. Horni t h  lenno II gyilkOS, 

A fcl tiillt-S cJkprülése \�égctt gYOlllO rfúj:ist sllnll'lvl" PHsti 

is Wbször klwout n koo.sUlU udyul'ura. 

Amig tellút vigan folyt a zene s a tUllC, miközboln még 
kOc.illtott is 'l'oké ,'cl , figyt.·lm(':Sl'D zenl elott tartotta 1\H ,cL dt.' 
ifj. Jiol'Ylit l'lo t is. 

A véletlen i' fi kez,;re jútsúk Pil�tinak. Uj. HOHUlll és 
Tőko llWjltllt.\lll. cg�'idvlJűn Induluuk II kOC.sma u d \ a ru ru. ll\\' 
IYCll fi llng;r hideg' mwtt senki -em t artózkodOL l .  Pu�ti utanuk 

$ict és bur dcg sti tét. \"IlU. felismeri Ifj, .bor,'ulhot, aUllut az. 
:\ jóvul hutru l,b fc1i.YÖ úrn;yéksz.ékbe nlegy, mig '!'ukt.' Uz. ud· 
yuron ülló pajtuhoz mcg�· szüKbéget Yé-gez.ni. 

Pilsti Tokéhez c at lakOZlk, runleg ő is a ,zükseg-lct';l 
\"t;gZl, majd il nHt sem s('jto 'lóket 8Z. eIore olkeslÍt�tt kcs�el 

cgy biz.to;::,; Sl.úrussal sZlveudöfi, II 7.Súbkest, �ely kl.sse \cr�s 
lelt, beesnkJa, kalJatjn jobbzsclJébe tesú, kezel édesanyjunak 

K. M, jelz.sú 1ll011ogl'aJllmul ellutolt zs,'bkentlújélJe törli . 
Inár siet 15 Yl::-sza fi. kocsmá ba.. 

Do l�lj pl'rc mulya beront Rumli u tánctel'clllbe ti meg· 

r�miil ve közlI, hogy a kocsma ud variLu ,t vula.kü'· mogö l tek. 

Püsh, ki idegescll yurtu ezt. n. percet, II tö lJlHeli1i.el C ln"utt  ki· 
rontott 820 ul1V&Tl'n .s lZgalotlsugában magll l ól Ulegrel(ldk�z.Yl'. 

"szegény Toko buriltj,," irunti sninulkozu.unuk nu k,fejézc.t. 
Holln akkor n l1ulln k i léte még iSIllcretJcn yoH. Az. d:so zur· 

znV:.1l"lJau azonban l.JústlllUk ezen ú rul6 lnagntartúbtl �s kije
lent ése fel selll hint, ugYflucsuk nem yolt gyanus �U.Oll kIje
lentése. sem. hog�- o t-Olct cl'tel!oítclli az örsöt . Ut közhcn Pu ti 
"h·e.ztetle an)-j�nak K. hl. jelzésű bcyórczot t zse bkendojét, 
majd az örsröl hazattine, út közben fi pat akon at yezetö fu
hidon eldobta az öléshez hasznult z ebkésl is. 

* 

Ditsérctcsoll oldot/ák meg a feladalal : Dóczi 1,1 ,'Uli ör",. 

SzombailIely. Czinka Auc/ras til. Suged, ,Uészáros Lajos I. 
őr"', Szombalhely, Nagy Tamás önll, Szoll/balll ely, Z"lczsá" 
János örm,. Szeged, 'l'akcics áudor 6rm. Péc:,', l\. olo:: s !'arj 
Gyula th. Szombalhely, Fés'iis Jállos til. Székesf,II ,'n'"r, Ba· 
lázs Józ8ef II. O/'lll, Gsm'g6. Simol! Ist t'áll f. III. Pú's, 7'lIb/l 
Fetellc th. Szombathely, Lakatos IslvlÍlI önn, Szombath ely. 
Helyesen fejlel/ék ",eg to vábbá: Havrilla Fer"'lc th. Szom· 
bath ely, Kormos Tólll Jonos őrm . , JIiskolc, Kll l i  Jú.s,!, til. 
Szombalhl l.ll, Kajdacsi János Örm. Szombatllely, Porpác,; 
Gi/lIla til. Szc.mbal hely, FailIsi A n ta l  III. Szoll/balll rly, Dankó 
Jlihály őrm. Budapesi, Kun ,U iklós th. Péc .• , Szilágyi Ist " 1111 
I h .  Pécs, Gom úos Gyula örll!. HajdlÍhadház, Szlifla, Jó;; 'c! 
csel,dőr Pétervására, Bajsz József Il. Örlll. Sán'cir, Pál/d!! 
Gyula th .

. 
B ic.stw, Horváth Lajos Ill, th. Szombalh dy, lleUi/

har
.
� fs�t'On .01'111. Szomba thely, Füleki József a I/Higy ToptJlI(Ír. 

GyorgYIk Ja1/os cselldő,' Bodvaszi las, Sii,'cg Józ�cf csclldör 
Dorog, Re"znál� Pál ürm.. JllezókcI'eszfest Lovcisz Ff/J'cue 'ijrm. 
l}ebTecen •. . Gsépke György örm, Dem ecser, Szabó Jó,se{ Ir. 
"I'm, TarJa n, Rak6 Sandor Örm. Btldapest, Pénzes Isi !l<Í1/ Ih, 
Szened, T"ad lstván th, Pécs, Erdődi János til. S,o/ll/)a lll,{I/ . 

* 
A legjob h púl) amunkúk 87.áuHira k i tiizött dső elijllt Dóezl Ish'án őrmester (S7.0mbathely), a m.í,oclik díjat C"luka Au(\· ,·,\s th. (Szeged) , a harmadik díjat pedig l\Iész.\l·os Llljos I:. Ől'lllestel' (Szombathely) nyert.e meg akiknek azokat egyide-

lucn elkiildöltiik. 
' 

Fényképezőgépek 
prizmás látcsövek 

6-12 hónapig terjedhető réulet
fizetésre készpénzáron, el lenőriz
helő eredeti gyári árjegyzék szerin I. 
HATSCHEK És FARKAS 
optikai és iényképéueti 8zaküalet 1 8 U D A P E S T  IV Károly k" t 28 tKözp volro.holza 

. .. , ., - orn • epulettben). 
Fiok : VI., Andrássy-ut 3t. (Nagymezíl-u, sarok.) 

Kérje legujabb negy képes áljegyzékOnkel. 
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Megfejtés. 
A fOlyó évi 5. számunkban közölt 

I"ejtése: 
kel'eszb'ejtvény� )l1eg. 

-
. . -

·j ·izszintes sOI'ok: 1. közbiztonsági,' 14 I da l' "  16 - � lat 17 18 ' 9 
. , , v. llZ, . Yaz· • ' 

.
. sav, . ne, l . ap. 20. nulla, 21. Eni, �. Teréz, 25 it. 26. oli, 27. sercgostrom, 31. cé, 32. 111', 33. étel, 34. Márk ' 35 'á i; 36. ada t, 39. ráol vas, 41. ae, 42. goly6�zóro' nil " 7  y )' ,,:. ' . ,�' · g '0 K . t . ?  p • , ± . l = ll. ,'" " ' � .  rp a, O�. pamut 53. cár 55 a �aJ' <6 l' k '7 ,- . ; 

• 9 b ' " . "" , tol .  I t) OKOS'Sct u' � . ar " , 1>0. II unni a, 62. ahynok 64. el 65. de 6" r·t 
. 67 K'" ' " 69 k "  d 70 . .  ") . . ' "  v. , • "lp, . ll ,  . aa, I - lhány, 72. auo, 73. r�, 74. Öl' paral1C_IH,k. !!,iiggiJleg�s sOI'ok: 1. �s és ;?-agy pihenő, 2. öda, 3. �Ya)'. 4. buntett, 5. lZ?, 6, zsarolas, 7. tuz. és mozgás, 8. övez 9. Nani 1

.
0. sz

.
urok, 11. a llomás, 12. Galicia, 18. i tal, Mel ajá�dék, 22' 

� L'r, 24. Eg'e:, �9. ta I ,  30. n, 37. dó, 38. a lemondás, 40. vr, 4.3. 
�n, 4�!. ?v, .40. o �·a .

. 
46. vérrokon , 48. pakulár, 50. kegy, 51. Tab, �3. cs.atar, . J4. ·rahayn, 58. Kncip, 59. Annus, 61, irha, '62. akna, 1>3. karó. (iS. Tac 

• 
HelyeseH lejtelték meg a következők :  Ba/iz László tőn". 

(l:!zoIH 
.. 
ok), Náda� Ká lll'!án őr'm. (Szentendre), Borbély József csendor (Budapes!), Re vész Ferenc csendőr (�omOUYSZel1 tmi/':. 

/6s), Sz ili J á ,ws a llwdnl1gy (Karcag), Jakab Miklós th. (Szi. 
ge/vár), Juhász József őrl11. (,l{edgyeshdza), Néder An /al tőnll. 
(Szolnok), Ribáry László csendőr ' (Nagyoroszi), Dóczi ls/t,d" iirin. (Szombathely), Vida Márton őrm. (Sopl'on), lJalázs Imre 
csel/ dőr (HévlzszeJ/tand�'ás), Kovács GJ/ula /őrm. (Lébénu). 
Mohácsi Balázs őnn. (Szo/nok), Szalólci Ferenc őr1l1. (Gönc). 
Kolozsváry Gyula th. (Szombathely), Me11yhátt István ől·m. 
(Szo mbathely), Mádas Gergely őrm, (Szomba thely), Gabnai 
Dániel őnll. (Szo mba/h ely), Tóth János IX. őrnl. (MagyOI'· 
boly), llIés Mihály őrm; (Beréttyóújfalu), 'Váli 1<'ereizc -c:'en(lör 
(DoI'og), Keresz/es At/dul' gth. (B udapest) . Nyers László t6rm . 
(Kaposvá,,), Gál József őrm. (1<'elsőszölnőlc), . ilfészáros La}OR 
T. Ő 1'111. (Szom bathely), Horváth József XIV. tönl!. (.11Ór). Sam· 
son László őrm. (Sásd), Igali Ferenc őrm. (pécs), Vincze Re· 
zső csendől' (Ta/a), Csató Józ�ef (írm, (Derei:s"ke), Vclgi ' [»I;:e 
csel/cW,' (Dorog), BU/ OI' Aladár csendfJr (Csanádapáca), Taus .• 
Feren c csendőr (Devecse1'j, Kajdcígsi János őnn. (Szomba/· 
hely), l\'agy Gyula őrm. (SzonlQathé1y), HO)'t,áth � Jó'!se! V. 
/ő/·m. (Adony), Gulycís Sándor őnn. (Hegyeshalom), N�gy Jú. 
1I0S IT. törli/. (Esz/ergom). ,ltészcíros Ts/vrín ll. csel/dői' (KO(!· 

. Csendörségi szállító ! 
.... .-

Khaki posztó, Loden, sZ,Í'ltartó gyapju, a legerösebb 

strapára, méterje - - - - 15'20 P 
Ugyanaz "Herkules Loden" minösé�ben 

Khaki kamgarn; színtartó, liszta gyapju 

17. - .. 

18'50 

Ugyanaz extra finombah - - - - 22'50-25 .. - .. 

CseDd6rkalap-toU, valódi kakastoll, csak dupla, dus 

kivitelbp'l van rakláron, tollfori!ólokkal együtt 7.60 .. 

a 40 év óta fennálló és a csendílrségnél elismert 

M Á R. E R  

egyenruházati 
Budapest, VIII., 

i'ntézetében 
Baross-tér 9. 

a Keleti p .. udvar érkezési ,oldalán, 

Telefon : Józse! 321 -78. '" 

k

"

"lő é lék ulAa 3 - 6  havi hitelre. 

Egyeorubák u D ID r I k ühelyem 6 helyszinen szemé yes 

I 
Egyenruha.szabó, ságom és 8,.01 _ am

m mellett működik. --
878kképzetl veze e!1l� 

• • 

pus111érő), Bognár János őr",. (Ozora), Pál Sáll/Ilel Ih. (Za/a 
egerszeg/, Turi Ernő őrm.· (Esz/eI'gom), Sipos I m re őnil 
(NapYbcltony), Járdánhdzy Gábor csendőr (Kunszelltmildós), 
Kovágs Mihály clicl/dőr (Szeg e d) CSÓRka Jcínos csendőr (To koq.AltárÓ), Ifjú Ferenc őrm. OiajkaJ, Papp Titusz th. (Kis· 
kunfélegyháza); Teke Sándur tő/mo (E1egye�/lalol1l J. Simon Al· 
bert ől·m. (KemeIlC�), Kalmrir Péter csendőr (OkIÚIY), �lIcída .. 
Geroely. l. árJn. (.'�zo/JIbafhely), Pálfy IstvlÍn csendő,. (Szé. c$ény), Ma,.kó 3IiklóÍI csendőr (Ostt!yasszo",tfa), Herl'ze{J Fr 
re)�c únn. (Fót), Kii/ti ().>rgely ő" m. (Deúreeen), ) "111'0" Ká/. 
IIlun csendőr (H évlz�zenta ndrá�), Da "csecs Fe/elle esel/dlj/ 
(Szenl!hJőrgYVŐlgy), Bu.ndik Elek csimdűr (ViseuoídJ Raro
nyi lstpán őrm. (Szeged), PJagh Károly őrm, (Szilcszó) Jlésza. 
1'0.8 János l. csendőr � (NagYbátony), Laka/os Istv6n őrm .  
(Szom ba / hely), Szomba/h László őrm. (Hegyeshalom) Haum 
Gábor őrm. (Beretlyódjfalu), Bordos Erni) csend;;/' '(Tompa i ,  
S�omor T"/" cín őrm. (Siklós). 

* 

.A l)Qroiválókészlc!et a szerkeszlőségünkben megejtett SOr • 

�olás során Pálfy István csendőr (SzéCSény) nyerte meg, aki. 

nek azt egyidejüeu elkiildöttiik. 

, , 
. I a l l l l'  a l i  I' ' I  N w. 

Vízszintes s01'ok: 2. Virág része. - 3. Régi űrmérték. -
7. Vadász igéj e. - 8. Sámuel királyunk előneve . ....... ID. Nap· 
siak. - 13. Ugyanaz a napszak, mint a vízszi ntes .10. _ 

16 . . Ékezettel felvidéki nép. - 17. Fát rágcsáló bogár. _ 

18. Dohányos igéje. - 20. ,A törvény szigorúan bünteti ezt 
a ,  bűnt a katonáskodással kapcsolatban. - 26. Ott végezték 
ki ·a 13 vért:l!J.Ut. - 31. A legegyszerűbb gép. - 32. Petőfi· 
vers. címe, melyet márc. l5-én szavainak. - 33. Azonos 
mássalhangzók: -34. "Jónak lát" - rövidebben. - 35. Ki· 
csinyítő rag. - 36. Tőke után fizetik. - 37. Szalma, me· 
Iyet az állat alá raknak. - 39. Áradás után áll be. - 41. Ta
vasszal gyakori az ilyen idő. - 43. Idős ember. - 45. Észre
venni kezd valamit. � '48. !Téli sporteszköz. \ - 49. Harc· 
eszköz. - 52. Az ismebitlen adakozó aláírása. - 54. Télen 
tartják lányos házaknál .- 55. A régi magyarok harc előtt 
neki mutattak be áldozatot. - 58. l848-49-ben küzdött ez 

a. nemzet a szabadságáért. - 60. ;Katona. - 63. Rossz ló. -

E Z E N  T U R C S Á N Y - R O T A R Y  
" , 

SOKS�OROSITO-GEP 
a legalkalmasabb arra, hogy bárki olcsón 
és pár perc alatt egyedül 1\ észíth.ess.e e l  
saját nyomtat ványaít. Abszolut preClz. tiszta 
és megbizható munkája felveszi a versenyt 

a k ü lföldi n agyon drága rotaciós·rend· 
szerü sokszorosító gépekkel. :- A z  egyet

.� 
len magyar gyártmán y ú  rotáclós-rendszeru 
sok szorosító-gép a T u rcsá n y-Rolary. 

Ára te l jes  f e l s z e r e l é s s e l  csak 195.- pengő. 

Egyedüli  ké.s
z�tője Turcsány Antal 

és el árusítóJa . 
Budapest, VIII. kerület, Onöi-út 2. szám. 
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65. Vízben él. - 66. Kirakatban olvasod. - 67. A ház tete
jén dolgozik. - 68. Egymástól távol levők folytatj ák egy
más között. - 71. Régi vasútunk rövidítése. '- '73. Látó ige. 
- 74. A közmondás szerint "cseberből" - ide kerül az .em
ber. - 75. Csomagolási súlyegység. _ rT6. Késnél fontos. f-
78. Külvárosokban gyakori bűncselekmény. - 81. Bánata 
van. - 83. Nem tegnap. ,..... 84. Igekő �gy. is, meg ;fordítva is. 
- 85. Kórházban fekvő /!Sendőr részesül benne. - 87. Fém. 
- 88. Gyáva ember lába teszi. � 91 . Szép női tulaj donság. 
- 95. A !fák újraébredése tavasS2al. - M. Német hely>ha-
tározó - fordítva jótékony ige. \- 98. A legfontosabb, amit 
egy vallomásból ki kell rválasztanunk. - 100. Okozat !test
vére. - 101. Csapat elindulásánál vezényli parancsnok. -
103. Bosnyák katona viseli a fején. - 104. OA német szemé
lyes névmásokban "ő"-t tielent. - 105. Mostanában gyakori 
csapadék. - 106. Kis házikó. I- 107. = 31. \- 108. Italra 
mondja a budapesti jassz. 

Függőleges sorok : 1. ,Petófi "Nemzeti <lal" -ának első 
sora. - 2. Allóvíz. - 4. Építőanyag. - p. Folydogál. _ 

6. Nélküle nem lehet háborút viselni. - 9. Civil támaszko
dik rá. ,..... 10. Bolondnak nincsen. - 11. Jupiter után a leg
nagyobb bolygó. - ,12. A galambot (becézzük így. - 13. Nap
szak. - ll.4. Kerekszám. - 15. Az �TZénrnérgezésekkel kap
csolatban sokat emlegetett falu �eve. - 19. "Jónak tart!' 
rövidebben. - �O. Ami nem bizonyos. - 21. Tagadószó. _ 

22. István királyunk neve előtt olvasható rövidítés. - 23. 
Étteremben teszik eléd. - 24. Ének. - :Z5. Becézett női név. 
- 27. Fordítva csapadék. - 28. "'Föléje" �llentéte. r- 129. 
Okozat testvére. - 30. )Égitest. - 36. É pítőanyag. _ 38. 
Ruha rövidebben. - 40. Az teszi, I<inek követelése il'an és 
nem akarják teljesíteni. - 42. Felületre mondjuk . ...... 44. Kacsa - német nyelven . ..... 46. Azonos mássalhangzók. i--
47. Bánat rövidebben. - 50. Csendörnél, katonánál ez isme-

-t 
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re tlen fogalom. - 51. Nem paraszt. - , 53. Vidéken tarlja 
fenn a rendet. - 55. Természetre mondjuk, de vármegyénk 
neve .is. - .56. Gulya, nyáj teszi délben. '- 57. Falusi sze
kér Iteszi. - 59 .A nU hazánkban nem nagyon isszák. - 61. 
Kirakatban olvasod. - 62. y,A"-val közte rossz toj ás jelzője. 
- '64. Budavár . . . . a honvedség részéről 1849 május 21:én 
történt. - 65. Télen csapadék. - 67. Puskával 'de 10 ,

a 
csendőr. - 69. Férfi keresztnév. - 70. Határozott felle
pésü csendőrrel kapcsolatos szó. '-. 172. lIa a hazáddal szem
ben követed el - kötélhalál a Ibüntetésed. - 73. Rag. -
77. Szorgalmas állatka, de szövetkezet neve is. - 79. TiI,!:a: 
kozó szócska. - 80. Közel ellentéte. - 82. V!zisportot uzo 
teszi. - 83. Személyes névmás. i- 86. Orosz lovasság fegy
vere. - 87. Bogár tapogató-szerve. - 89. Férfi keresztnév. 
- 90. Értéktelen növény. - 92. Az f"!gészből származik. -
!l3. Személyes névmás. - 94. Kertész teszi Imostanában a 
faággal. - J)6. Kirakaiban olvasod. - 99. Vízforralásnál 
fejlődik. - 102. Mutató és csodálkozó szócska. 

• 

Megfeitési határidő :  áp'rilis 1. Megfeitést csak a c8�n�
őrség legénységi egyéneitől fogadunk el. A helyes megfeltok 

között :egy szép könyvet sorsoltmJc ki. Az e1'edntényt az áp
rilis 10-iki szá.munkban fogiuk Mzölni. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős : 

PINCZÉS ZOLTÁN százados. 

Stádium Sajtóvállalat Rt., Budapest, VI., Rózsa-utca 111 . u, 

Felelős üzemvezető : GyőI'}' Aladár, 
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