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, I Megjeleaik SZERKESZT Ő S É G ÉS K I A DÓHIVATAL: 
havonta háromszor Budapest, I., Országház-utca 30. 

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában. 

Szalánta. 

Amen. 

Mégis csak beteljesedett, amit rettegve sejtet
tünk napokon keresztül: csendőr követte el a szalán
tai kettős gyilkosságot. 

Miféle sötét és átkos végzet ül a mi szerencsét
len testületünk felett, ki vagy mi � bűnöse, felelőse 
annak, hogy időnkint szinte szabályszerű következe
tességgel visszatér egy-egy borzalmas eset, amely 
ponyváravalószenzációk középpontjába állítja a tes
tületet s beszélteti rólunk a világot, hogy az utcára is 
szégyenl ünk kimenni miatta. Miféle ördögi törvény- . 
szerűség van abban, hogy időnkint közénk tud fura
kodni egy-egy akasztófavirág, aki éveken keresztül 
el tudja rejteni a valódi arculat ját, belerejtőzködik a 
csendőregyenruha tisztességébe, hogy a végén aztán 
egyszer mégis kitörjön belőle a gyilkos vagy a rabló, 
vagy mind a kettő. 

N em az a borzasztó, hogy tizenkétezer ember kö
zött mindig akad egy-két gonosztevő, hanem, hogy 
tizenkétezer csendőr között is akad. N em hisszük, 
hogy lenne csendőrség a világon, amely nagyobb lelki
ismeretességgel válogatná meg azokat, akiket ma
gába fogad s amely több és gondosabb fáradságot 
fordítana a nevelésre, a kiképzésre, a jó és becsületes 
közszellem fenntartására, mint éppen a magyar: nem 
érhet tehát a vád, hogy a hiba nem egyesekben, ha
nem a testület egészében van. Ha mentegetőzni akar
nánk, fehozhatnók, hogy egyetlen ország csendőrsége 
sem mentes az ilyen esetektől, elvégre az ember min
dig csak ember marad, akármilyen egyenruhát ölt is, 
legfeljebb az arány változhatik, hogy minden száz 
vagy ezer, vagy csak tízezer között akad-e egy gaz
ember. Nem mutathat tehát senki újjal a magyar 
csendőrségre, hogy mi vagyunk az egyedüliek, akik 
gyilkosokat termelünk ki magunkból, de ezzel a meg
állapítással azért mégsem intézhet jük el egészen a 
dolgot, mert ha továbbra is igényt tartunk arra, hogy 
Európa legelső csendőrségének tartsanak bennünket, 
akkor nekünk kellene az egyedülieknek lennünk, akik 
közül sohasem kerülnek ki gyilkosok. 

Nagyon jól tudjuk, hogy ezt sokkal könnyebb 
mondani, mint elérni, kivinni. De azért talán még
sem lenne lehetetlen, főleg az előljárói felelősség fo
kozott érvényrejuttatása révén. Mert például a sza
lántai eset minden apró részletét, főképpen pedig az 
előzményeit nem ismerjük még ugyan, de kizártnak 
tartjuk, hogy az előzményekben, a gyilkos csendőr 

magatartásában, az áldozathoz való viszonyában, 
anyagi helyzetében stb., stb. soha egyetlen olyan mo
mentum fel ne merült volna, amelynek egy jószemű 
és gondos előljáró figyeimét okvetlenül meg kellett 
volna ragadnia. Szolid, józan, becsületes emberek 
nem szoktak máról-holnapra, minden átmenet nélkül 
rablógyilkosokká válni; ezt az átmenetet kell idejében 
felismerni és megállítani. Sokszor egy áthelyezés is 
megteszi a magáét, máskor meg keményebb eszkö
zökhöz kell folyamodni; minél tovább megy azonban 
valaki az ilyen eszközök alkalmazásának ál humánus 
vagy pipogya halogatásában, annál inkább van ki
téve a szalántaihoz hasonló meglepetésnek és felelős
ségnek. 

Három tényező érdemel ebből a szempontból 
különös figyelmet: a bor, a nő és a pénz. Az iszákos, 
a szoknyavadász és az eladósodott csendőrök szolgál
tatják elsősorban azt a mindenre leghamarabb képe�, 
típust, amelyen az előljáró szemének és kezének min
dIg rajta kell lennie. l:!:z a három körülmény csalha
tatlan jele annak, hogy valami nincsen a rendjén s 
hogy az előlj árónak közbe kell lépnie. Hogy pedig ez 
mIlyen formában történjék, meddig tartson a jóaka
ratú próbálkozás és mikor következzék a testületnek 
az ilyen haszontalantól való megszabadítása, annak 
- úgy hisszük - nem szabad sok fejtörést okoznia, 
éppen ma, amikor a jelentkezők boldogok, ha a kerü
leti parancsnokság csak előjegyZésbe veszi is őket. 

Nagyon szégyeljük a szalántai gaztettet és bor
sódzik a hátunk a kálváriától, ami még a bűnper to
vábbi folyamán reánk vár, mert bármennyire meg
tagad unk is minden érzelmi vagy erkölcsi közösséget 
a gyilkossal, mégis csak a mi nevünket és egyen
ruhánkat mocskolta be. Legyenek tárgyilagosak 
olvasóbajtársaink is� ha valahol szóbahozzák előttük 
az esetet: ismerjék be, hogy az rendkívül kínos és saj
nálatos a testület szempontjából, de tiltakozzanak 
minden olyan állítás ellen, amely ebből az egy esetből 
az egész testületre vonatkozó általános következtetést 
akarna levonni. Feleljék az ilyennek azt, hogy Szalán
tán nem történt egyéb, mint hogy egy zsák tiszta 
búzába belevegyült valahogy egy szem konkoly. Sza
bad-e ezért az egész zsákra azt mondani, hogy sem
mit sem ér, nem el(g-e, ha azt az egy konkolyszemet 
kidobjuk és eltapossuk? 

A szalántai gyilkos bocsánatot kért az előljárói
tól és a bajtársaitól, hogy ilyen nagy szégyent hozott 

-a testületre. Azt képzeli, úgy látszik, hogy az egész 
ügyet el lehet intézni egy bocsánatkéréssel. Semmit 
sem enyhít tettének ocsmányságán, hogy megbánta-e 
vagy sem, nem is vagyunk kíváncsiak reá. Számára 
már csak utálat és megvetés terem a földön s hogy 
ezenkívül még mi vár reá, aziránt - reméljük -
nincsenek kétsége i. 
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Az igazoltatás 
a csendőri szolgálatba'o. 

íl,ta: dl'. TÜI'ei-Osváth István l'endől'fogalmazó. 

A munkanélküliség problémája ma egyik leg-
,jelentősebb tényező a nemzetek életében. A hosszúra 

nyúlt háborús évek olyan rendezetlen helyzeteket 
teremtettek, oly mélyreható rombolást vittek véghez 
a gazdasági életben, annyira kimerítették a termelő 
eröket, hogy - a romok eltakarításán .felül - cl 
H'gen megszokott és természetesnek tartott, fejlődést 
jelentő épíLőlllunka alig tud érvényesüléshez jutni. 

A nagy húborúknak ez a beLeges velejárója a 
győztes államokat sem kímélLe meg. Az angol, a fran
eia, sőL a valóban csudálatos eredményeket feltüntető 
olasz gazdasági élet is küzd ezzel a kórral. Kénytelen 
k iizdeni vele. 

Sokkalta nagyobb mértékben kell azonban érez
nünk ezt a terhet ll€kÜllk, akik a céltalan nagy össze
csapásban oly tragikusan alulmaradtunk. Hiábavaló 
kísérlet volna lebecsülni, lekicsinyelni ezt 'a k(�rdést 
a magyar vonatkozásaiban. Nagy sullyal nehezedik 
ez a mai nemzedékre. Talán még a következőkre is. 

Mindenki előtt tudott dolog az, hogy a vesztett 
háború milyen nehéz gazdasúgi válságot teremtett 
ebben az országban. Az ipar, a kereskedelem, a föld
mívelés egyformán sínylődik. A tragikusan megvont 
hal{u'ok közé szorított nép nem tud munkaalkalom
hoz jutni. A folytonosan szaporodó beköltőzők az el
helyezkedési lehetőségeket egyre nehezítik. A válság 
nem csökkent még ma, a hékeköLést kővető 10. év 
uIún sem. 

Eljutottunk ma oda, hogy ha lenne is munka-

Esle a �ellegvárban_ 
ri Celll.'letőig zúg az áldomás, 
Mikor tort isznak lUlzánk lelett. 
A sétatéren húzza (I cigány, 
Surkalltyút penget pClrlümös zsivány ... 
lilI/gyul' la hullat lombot, levelet ... 

il Cl'lIkletőig sír lel jajszavLlnk: 
Te magyar ls/en hol késik kezed? 
A s:iviink és cl száj unk keserű -
Az arcokon hazugság derít 
Jl[ind gyászolunk, mert minden elves::ett .. 

A (;cllklctöre száll egy holdsLlgár 
Szűzen. j'ehéren, lélőn, res::kelcg ... 
Túl/wn idegen pllskatűz ropog -
Uabv(lckoI.: álnw ég felé lobog: 
Nem iiThetllck meg így egy nemzetet! 

NIL. 

alkalmat jelentő vállalkozás - hiszen megoldandó 
feladat volna rengeteg - nincs )pénz, nincs hitel cl 
hivitelhez, a tervek megvalósításához. A tömegek 
nehéz, kínzó bizonytalanságba kerülnek. 

* 

A csendőrségi szolgálattal kapcsolatosan közbiz-
tomági szempontból akarok néhány szóval megemlé
kezni a munkanélküliség problémájának mindenki 
állal tapasztalható, észrevehető mozzanatatl.'ól. Olyan 
mozzanatot ragadok ki, amely szervesen egybekap
csolódott a mindennapi élettel. Annak szinte már tar
tozékává vált. Éppen ezért a kritikai feldolgozásnál 
mint ilyen körülménnyel kell számot vetnünk. 

A fentebb már röviden vázolt gazdasági válság 
betegesen megbolygatta a népesség nyugalmát és szo
kásait. l'vIa sok-sok ember vándorbotot vesz a kezébe, 
hogy valahol elhelyezked�st találjon, különösen az 
ipari munkások köréből. Az ipari munkásnak a maga 
tanult mesterségével már nincs kedve a földmíves, 
napszámos munkához. Saját �lazájában, falujában 
pedig olyan gyenge a kereslet bármelyik iparágban -
a nagy szegénység miaU - az ,iparcikkek és ezzel 
arányosan a szakképzett ipari munkások iránt, hogy 
elindulnak szerencsét próbálni l11ás vidékekre. 

Valamikor ez ismeretlen jelenség volt a gazda
sági életben. Valamikor, ha az ipari munkás elment 
messze, ismeretlen helyekre, annak határozott célja 
volt. Odament, ahol szakképzettségének tőkéletesíté
sét remélhette. Ahol tamllhatott. Biztosra ment. Ma 
nem így van. Ma a vándormunkás olyan helyet ke
res, ahol kenyeret adnak neki. 

Ma a vándorló munkaerő - sok-sok ezerre tt'
heLő ezeknek a száma - bizonytalanul, kétkedéssel 
indul el. Anyagilag sem áll a rendelkezésére kellé) 

Az eredménv_ 
írta: Czier Károly őrmester (Debrecen). 

Nyolc ,évvel ezelőtt, 1922-ben az egy ik mozgaLma s vá
rosi örs ön vagyunk. Borongós, ködös-havas télu tói nap. A 
kályihában vígan égett a t űz ,  a jó száraz tölgyfahasábok 
vígan l'Opogtak, k'ellemes m elegoet terjesztve köröskörül. 
B ernát csendőr és Faragó próbacsendőr bodor fü stöket 
eregetve ü lt ek a legén y,ségi szo.bában a hosoSZú közös a sztal 
mell ett s b eszélg ettek. Figyelmük azonban ·n em arra irá
nyult ,  amit beszé ltek, hanem inkább arra, hogy az óra d e
let mutat s hogy a szo msz �d szobában felhangzott már a 
főzőnő tányércsörömpölése, amit o lyan szívesen hallgat az 
éhes c.sendőr. 

K 'inyí l t  az aj tó , de n em Mari nén i lépett be rajta, ha
n em az ör sparan csnok. A csendő rök felál lottak., 

- Gyo l1San ebédelj en ek meg, aztán szerelj en ek fel s 
félóra mulva j elent kezzen ek az örsirodában. Nyom ozó szol
gá llatba indu J.nalk. 

A két csendőr sz ótlanul  ü lt a sztalhoz és izgatottan ka
nalazta a párolgó lev est. Különö sen Bernát csendőr arca 
ragyogot t. Alig egy hónapj a  véglegesí t ették s már is m int 
j árőrvez ető m egy szo lgálatba. Az elsőízben jobbfelől! 
Rajtuk kívül senk i ,sin cs iUhon , ha m eg k etten mennek a 
próbac sendőrrel, n eki k ell j árőrvezetőn ek l en nie. 

Talán ,sohasem szerel t f el o lyan gyorsan, m int mo st, 
még a próbacsendőrt is sz in t e  ő öltöztette fel, csakhogy 
gyor sab ban ké .sz en l egyen . M ikor' a félóra letelt, percnyi 
ponto ssággal k opogtattak az örsirod'a aj taj án . 

Az örsparan csnok átadta B ernát csendőrnek az őrjá
rati lapot és egy f elj elentést. Hát ez b izony nem vol t va
lam i  nagy eset : egy k ert kapuját lopták -el, azt kellett elő
k eríten i. Node sebaj , ez is j o bb, m int semm i. A fő úgyis 
::fli, hogy B ernát csendőr m ost megy először sz�lgálatba, � 
m int járőrvezető. 

A 4 
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fedezet. Csupán egy-két napi kenyérre való. Ma a 
vándorló munkást a kényszerűség, vagy talán a ta
nult mestersége iránti vonzódás hajtja, íízi tovább . . .  
Addig, amíg neki megfelelő munkaalkalomhoz jut. 

Vagy addig - amíg bajba nem kerül munka 
keresés közben. 

Ezt a pontot szeretném kissé részletesehben meg
világítani, különös tekintettel a csendőrségi szolgálat
tal kapcsolatban tapasztalt körülményekre. Nem kell 
hosszabb ismertetést adnom arról, hogy milyen 
sulyos terhet jelentenek ezek a vándorló, kóborló 
egyének a közbiztonsági szolgálatot ellátó közegek 
részére. Fogalom ma már ez a tipus a csendőrörsök 
előtt, és a rendőrségek előtt is. A gyakorlat azt Iga
zolja, hogy a csendőrök részéről az ilyegyénekkel 
kapcsolatos intézkedésekben bizonyos mérvÍÍ ingado
zás észlelhető, még pedig az eljárásnak többnyire 
abban a fázisában, amikor a csendőrnek már tisztá
ban kell lennie a teendőivel: az írásbeli jelentés, a 
tényvázlat megszerkesztésénél. 

Például úgyszól ván naponta előfordul, hogy a 
csendőrség elfog az örskörlet területén olyan idegen 
egyéneket, akik a környéken vagy rendes lakással és 
foglalkozással nem bírnak, vagy személyazonosságu
kat elfogadh�tó módon igazolni nem tudják. Ily ese
tekben a csendőrörsök által, elbírálás végett az illeté
kes rendőrhatóságokhoz előterjesztett tényvázlatban 
a feljelentést szerkesztő egyének - a tapasztalatok 
szerint - különös előszeretettel használják minősÍ
tésül a "csavargás", "csavarogni találtam" kifejezése
ket. Vagyis csavargónak minősítenek mindenkil, aki 
igazolásra felhívása esetén akár magát elfogadhatóan 
igazolni nem tudja, akár más módon .- tanuk meg-

Csattogtak a puskák a folyosón , amint töltöttek. K e
ményen leszaladt utána a k ezük a szíjon, aztán m egindul
tak kifelé ,a laktanyából. 

Az utcán Bernát cs endőr k ihúzta magát és k imérten , 
önérzettel lépeget ett a próbacsendőr j obbján. Határozottan 
az volt az érzése, hogy az ember ek most utánuk nézn ek s 
azt mondják : " No nézd csak , B ernát cs endőr már jár
őrvezető!" 

A büszkeséget azonban csakhamar aggodalom váltotta 
fel. Mi lesz, ha n em deríti k i  az es etet ? Ha már az első 
szolgálata is eredménytelenséggel végződik ? M it fog szóln i 
az örs paran csnoka, meg a százados úr,  ha elolvas sák a fo
galmazványt , am i majd bek erül a k iderí tetlen es emények 
közé, örök ,szégyenére az ő első szolgálatának ? De aztán 
elh ess eg ette magától a kelleme tlen gondola tokat. M in ek 
azon törni a f ejét ,  ami úgys em fog b ekövetkezn i, m ert 
hogy ő addig 'b e n em vonul ,  amíg a t ettest elő nem k eríti, 
az bizonyos. I 

Észre sem vette, hogy m egérkeztek a h "elyszínére. Fa 
ragó próbacs endőr örült enn ek a legjo bban, mert B ernát 
olyan .sza,porán szedte a lába it, hogy ,az alacsonyab b ter
metű Faragó a lig bírt vele lépést tartan i. 

A szőlő sk ertben a károsult megbízottja fogadta ő ket. 
N em' :sokat tudott mondani, csak éppen , hogy az ellopott 
kapu kulcsát átadta. Ez pedig n em volt sok. 

Megtartották a h elysz.ín i  szemlét. A már olvadozn i 
kezd ő  hóban cs izmanyomok voltak láthatók, amelyek a kö
zel i  munkástelCiP felé vezettek. Arrafelé in du lfak t ehát, 
a bizonytalan bűnj ellel a zs ebükben ,  a nyomok m entén . 

A tolvaj legy h elyen letette a nehéz kaput a hóba s a 
járor m egszámlálhatta, hogy az t iz enk ilen c lé cfokbó l  állott. 
Ez is valami. 

A nyomok eltűntek egy széles, letaposott ko cs iúton. 
Faragó pró ba cs endőr egy pillanatra m egállott , m intha azt 
mondta volna, hogy : "Hát most m erre?" D e  B ernát cs end-

nevezés ével - nem valószínűsíti azt, hogy Lulajdon
képpen mi júratban van. 

Nem tételez fel senki ebben a kérdésben a csen
dőrörsök részéről tújékozatlanságot, nem gondolok 
arra sem, hogy a gyorsabb megoldás kedvéért minő
sül minden elfogott és magát kellően igazolni nem 
tudó egyén következetesen csavargónak, de itt valami 
azért nincs rendjén. Ez a minősítés löbb szempontból 
vitathaló, az elfogotL egyén ügyének további inlézl�sé
nél pedig szükségtelen bonyodalmat okozhat. 

Próbáljuk megvilágíLani, hogy miként lehetne 
ezt az ingadozó gyakorlatot egyöntetűvé' tenni. 

A csendőrségi szolgálati utasítás 64. §. 3. pontja 
értelmében a csendőr részére szolgálati kötelesség a 
közbizLonságra veszélyes, gyanus egyének megfigye
lése, ellenőrzése; szükség esetében velük szemben az 
eljárás foganatosítása. A Szolgálati Utasítás 307. 
pontja szerint lovábbá a csendőr jogosult bárkit, akit 
személyesen nem ismer, személyazonosságának az 
igazolására felszólitani, ha :.kilétének megállapítása 
akár az illető egyén személyének gyanus yolLa, akár 
más körülmények, nevezetesen büntetendő cselekmé
nyek gyanuja nüaU szükséges. 

A fentebb említett kóborló egyének t úlnyoll1ó 
része olyan, akit a csendőrjárőr személyesen nem 
ismer. Nem is ismerlleli, hiszen az ismeretlen sokszor 
az ország ellenkező részéről való. Az igazolásra fel
hívásnak részben tehát megvan a szabályszerű lehe
tősége. A többi már igen sokszor csak a véletlenen 
mulik. A pillanatnyi helyzeten. És a �sendőr múr 
nem térhet ki az igazoltatás elől. Ami adott körülmé
nyek közöLt fontos kötelessége is, nem csak joga. 

Az anyagiakban, de az idegrendszerében is ala
posan leziillesztett egyén sokszor elindul gyalogosan 

őr csak ment tovább határozott lé pés ekkel a t elep f elé. 
Úgy 1 00-120 ház van b enne, csak odavih ették a ka put. 

Még .nem tudták, hova m enj en ek ,  csak m egindultak 
hát a telep egyik széles utcáj án. E gy k is szató csüz let volt 
ott ,  b etért ek. Barátságos, megnyerő küls ej ű  ember volt a 
szatócs ,  B ernát cs endőr ,beszé lgetésb e el egyedett v el e. E gy 
k isfiú é ppen 1 0  k ilogramm fát vásárolt. B ernát csendőr 
m egkérdezte a szatócstól, hogY' a t el epen lakó munkások 
m ind nála vá,sárolják-e a fát ? A szató cs elmondta, hogy az 
ott lakók r endszer int nála vásárolják a tüzifát, d e  akad 
köztük olyan is - csak úgy hallomásból tudja -, aki n em 
ig en szokta ,pén zért vásárolni a tűzrevalót. "Például éppen 
enn ek a k isfiú nak az apja is " - t ette hozzá súgva. 

B ernát cs en dőr cukorkát vásárolt ,s azzal magához 
édesgette a k isfiút, ak i még m indig a boltajtó előtt ácsor
gott a fával és a cse.ndől'öket bámu lta. 

- Hát aztán m eg tudnád-e n ekem mondani, k isfia m, 
hova vitte édesapád a zt a rácsos kaput ,  amit tegnap 
hozott ? 

A k isfi ú feln evet ett : 
- N em éde.sapám !hozta azt, han em a Bar icz bács i! 
- Hol lak ik a Bar icz bácsi? 
- V elünk sz emb en. 
- És t i  hol laktok ? 
- Itt ,  a Csalogány-utca három a latt. 
B ernát cs endőrn ek felvillan t a sz em e. "M egvan az 

eredmény! " - gondolta. 
A szatócs és a közeli kovács, m int b izalmi egyének 

j el enlétében nyomIban m egtartották a Csalogány-u tca 2. 
alatt lakó Bar icz János lak�sán a házkutatást ,  mert ez a 
járőr felszó Htására a kapu előadását m egtagadta. 

A konyha t elj ese n  üres volt ,  n em volt m it kutatni 
beJme. A szoba, am elyben a 38 lév körü l i  Bar icz János la
kott ,  egyszerű en volt bú to rozva: egy tűzh ely ,  két ágy, két 
szék és egy asztal volt m inden bútorzata. A falon egy etl en 
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olyan útra, ami - tárgyilagos szemmel nézve 
számára már eleve teljesen kilátástalan. Elindul 
50-100 kilométerekre abban a reményben, hogy 
másfelé talán rózsásabb az élet. ElinduÍ nagyon sok
szor tapasztalatlanságból, vagy rosszindulatú rábe
szélésekre. Elindul néhány fillérrel. Kiéhezve, lestra
pálva egy-két nap mulva azután úgy néz ki, mint egy 
kivert kutya. Elhanyagolt megjelenésével már gy an ut 
keltő. Pedig ez a munkakeresésnél nem a legjobb 
ajánlólevél. Persze, hogy gyorsan szemet szúr a nyi
tott szemmel j�ró csendőrjárőrnek. 

Természetes, hogy nagyon sok ;van az így kó
borló egyének között, aki úgyszólván hivatásszerűen 
kóborol vitrosról-városra, községről-községre, de se
hol komoly munkát nem vállal, sehol meg nem álla
podik. Nem dolgozik, él egyik napról a másikra, bi
zonytalan alkalmi bevételekből. Ha nélkülözni kény
telen, a bűnözés től sem riad vissza. Ezek az igazán 
közveszélyes munkakerülők. 

De bizony több alkalommal megtörténik, hogy 
feddhetetlen előéletű egyének kerülnek -- esetleg 
napokon át - halósági őrizetbe, eljárás alá, csupán 
azért, mert nem rendelkeznek semmiféle olyan irat
tal, ami a személyazonosságuk igazolására minden 
kétséget kizáróan alkalmas lenne. A belügyminiszter 
pedig éppen ez okból rendszeresítette a fényképes 
személyazonossági igazolójegyeket, amely az igazo
lásnál teljesen elegendő és amit bárki .- ha munka
keresés vagy munkavállalás jogcímén, tehát. tisztes
séges szándékkal, idegen vidékre rándul - bármikor 
megszerezhet. Ezáltal megvédi magánt bárhol, min· 
denféle kellemetlenségtől. 

Az igazoltatás megejtésének a módjára vonatko· 
zólag a a Szolgálati Utasítás 308. pontja kimerítő 

kép: "Magyar Hiszekegy". De leginkább. feltünt a járőr
nek a példás rend és tisztaság, amely az egyszerű lakás
ban fogadta. De a kapu nem volt sehol. Bernát csendŐr re
ménysége már c.süggedéssé apadt, már bánta is, hogy el
hamarkodta a házkutatást és csak azért nyitott be a szom
széd kamrába is, !hogy a kudarcát palástol'ja. Itt se volt .'>ok 
látnivaló, csak rend és tisztaság . . •  

De mégis. Már éppen távozni akartak, amikor a falon 
egy Ezegen jókora zárat pillantott meg: 

- Hát ez honnan való? 
- Már vagy két téve ott lóg - volt a bátortalan vá-

lasz. ; . 
A csendőr elővette a magával' hozott kulcsot és meg

forgatta a zárban. Zárta-ny1totta vígan. 
Nem volt mit tagadni többé. Bernát csendőr leült az 

asztal mellé, elöszedte a j árőrtáskáj ából a jegyzeteit és 
megkezdte a kikérdezést: 

- Hol született? 
- Mádéfalván, Cs ik megYIében. 
- Édesanyjának mi a leánykori neve? 
- Bernát Katalin. 
Bernát csendőrt homlokon ütötte a név. 
- A ,nagyapját hogy hívták? 
Baricz JánO/> szemmel láthatóan csodálkozott. Hogy 

még a nagyapja nevét is bele kell keverni e ! 
- Bernát Mózes, a Kelemen fia. 
Bernát őrmesterben most már nem maradt semmi 

kétség: ez az ember az édesapja testvérének a fia. Unoka
testvére. 

De hát most gyanusított. Most ki kell kérdeznie, fel 
kell jelenteni'e, mO,st nincs rokon, se jóbarát. Hogy el ne 
árulja magát, tollas kalapját a szemébe húzta és folytatta 
a kikérdezést. Csak éppen, hogy a keze reszketett egy ki
csit, ahogy írta a feleleteket. 

tájékoztatás L nyujt. Kötelességévé teszi a csendőrnek 
a különös gondosságot. Ugyanis az igazolást csakis 
akkor lehet és szabad elfogadnia, ha a gyanus egyén 
személyazonossága kétséget kizáró módon meg van 
állapítva. Akár okmányok alapján, akár tanuk segít
ségével. Erre a gondosságra szükség is van, hiszen 
nagyon sok bűnöző így kerül horogra kóborlásai 
közben. 

Ha az igazolásra felhívoU egyén a helyszinén 
magát kellően igazolni nem tudja, vagy ha az igazol
"á ny ok hitelességéhez gyanú fér, igazoltatása végett 
a legközelebbi községi előljárósághoz kell kísérni és 
az igazoltatást ott kell megejteni. 

A bemondott személyi adatok helyességének, 
továbbá gyanú esetén az előéletnek, esetleges körö
zés, nyomozólevél kibocsátásának tisztázása végett -
a lehető legrövidebb úton .- távbeszélőn, vagy táv
iratt�l - a gyanus egyén lakóhelye szerint illetékes 
csendőrörsparancsnokságokhoz, állami rendőrkapi
tánysághoz, községi előljárósághoz, tudakozólapon az 
illetékes csendőr nyomozó alosztályhoz, esetleg - az 
igazolás alatt álló egyén újjlenyomatainak csatolásá
val - az Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hivatalhoz 
kell fordulni. 

Hogy ezt az igazolást a csendőrségnek kell meg 
ejtenie, igazolja a Szolgálati UtasíLás 309. pontja, 
amely szerint joga van a csendőrnek saját kezdemé
nyezéséből a gyanus egyént őrizetbe venni a személy
azonosság megállapítása végett. Joga 'van az őrizetbe
vétel után elővezetni és elkísérni oda, ahol az igazo
lás megtörténhetik. A Szolgálati Utasítás 310. pont ' 
b) alpont ja szerint a csendőr köteles elővezetni azt 
az egyént, aki előtte gyanussá válik és felszólítására 

- Mit tud felhozni a védelmére? 
Baricz elmondotta, hogy földműves ember, a romá

nok elől menekülni kényszerült s mO/>t itt keres �ovány ke
nyeret a Csonkaihazában. Bizony nagyon nehéz a megélhe
tés, a felesége most is gyermekágyban f'ekszik, tűzrevalóra
pedi'g nem jut. A kevéske pénz, ami van, keH a szülésznő
nek, meg a ,patikába, de meleg szoba is kell, ellopta hát a 
kaput. Először életében. 

Bernát csendőr nem szólt sen:mit, csak belemélyedt 
az írásába. írt szorgalmasan, vagy talán csak úgy tett, 
mintha írt volna, ki-tudja? 

A kikérdezés után magához vette a kapu vasalkatré
szeit, amit a gyanusított előadott - jól el:fértek a járőr
táskában - megköszönte a ,bizalmi egyéneknek a szívessé
get, aztán elindultak hazafelé a laktanyába. 

Megvolt hát az eredmény. De Bernát csendőr most 
már minttha -nem is örült volna neki. 

HosSlZú idő muliVa ,megszólalt a próbacsendőr : 
- Szegény ember ... 
- Ha szegény is, ne lopjon! - felelte mérgesen Ber-

nát c.s'endör s ezzel vége is �zakadt a beszélgetésnek. 
Az örsparancsnok megdícsérte Bernát csendőrt az 

eredJrnényes nYOlIllozásért s meghagyta, hogy szerkessze 
meg a feljelentés fogalmazványát. • 

Bernát csendőr nekiült a feljelentésnek. Szépen, gon
dosan. rótta egymás mellé a Ibetűket, hogy lopta el a ka
put a gyanusított. Mikor odaért, hogy a gyanusított mit 
adott elő a vé�elmére, letette a tollat és maga elé nézett 
egy darabi,g. Aztán újra írni kezdett határozott vonások
kal: 

"A gYa41lUS�tott védelmére n&m adott eJ,ő semmit". 

Bevitte a fogalmazvány t az örsirodába és bemutatta 
az örsparancsnoknak. A tiszthelyettes végigolvasta: 

- Aztán igazán semmit sem adott elő a védelmére a 
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magát igazolni nem tudja. Ugyanezen pont e) al
pontja szerint köteles elő vezetni azt, akinek igazolta
tása alkalmával személyazonossága, vagy igazolvá
nyainak hitelessége iránt alapos kétség merülL fel. 
Mindezekből Lényként kell megállapítanunk azt, hogy 
a csendőrség által őrizetbevett gyanus egyének igazol
tatását a csendőrségnek magának kell megejtenie. 

A Szolgálati Utasítás 320. pontjában foglaltak 
szerint jogában áll akár a csendőrnek saját kezdemé
nyezéséből, akár a csendőrörsparancsnoknak az őri
zetbe vett egyént szabadon bocsátani, ha a személy
azonosság igazolása kétséget kizáró módon megtör
tént és más körülmény - körözés, büntetendő cselek
mény elkövetése stb. - a további őrizetbentartást in
dokolttá nem teszi. Nyilvánvaló, hogy az így talált 
gyanus, idegen egyéneknél az igazoltatásnak közér
dekből, a közbiztonság érdekeire tekintettel áll fenn 
a szükségessége. Az igazoltatás célja annak a tisztá
zása, 'hogy a gyanus egyén igaz úton Ijár-e, vagy ha
mison. Célja annak a tisztázása, hogy nem áll-e vélet
lenül régebbi körözés alatt? Célja annak a kiderítése, 
hogy nem követett-e el valamilyen büntetendő cselek
ményt? Nem terheli-e ilyesminek a nyomatékos 
gyanuja? 

. 

Ha az ilyen gyanus elemek nél a személyazonos
ság már kétséget kizáró módon igazolva van, ha az 
előélet is tiszta, még mindig fennáll nlÍndeniknél a 
közveszélyes munkakerülés gyanuja. Itt kapcsolódik 
bele a közleményem elején vázolt ijesztő munka
nélküliség problémájának a mérlegelése a csendőr
ségi szolgálat menetébe. De viszont itt rejtőzködik az 
okozója a fentebb említett ingadozó gyakorlatnak 
is. A lényeg az, hogy nem mindenki feltétlenül köz
veszélyes munkakerülő - csavargó - is egyben, aki 

gyanusított ? - kérdezte és ránézett Bernát csendőrre. 
Aki télen kaput lop, hogy tüzelhessen vele, annak ne lenne 
semmi rn�ntsége ? 

. 

Bernát csendőr hallgatott. 
- N os - k'érdezte tovább az örsparancsnok - ha 

volt mentsége, miéTt 'nem írta be a feljelentésbe ? 
Bernát csendőr csak állott vigyázzban, mozdulaUanul. 
De aztán kitört belőle a ""?lÓ: 
- Azért, tislZthelyettes úr, mert unokatestv,érem. Ha 

idegen lett volna, 'beírtam valna. De mert rokonom, nem 
_ írtam be. Nekem 'nem szabad őt pártolnom. 

Az örsparanc.snok jóságosan nézett a vérbeborult 
arc ú fi'atal csendőTre : 

- �edves fiam, az Igazság mindig csak IgaZ'ság ma
rad, rokonaik között és idel!'enek kö'zött is egvformán. lA 
cs·endőrnek -pártatlannalk k'elI lennie, maga pedig nem volt 
az. Amit leír, az olyan igaz l egyen, mint a .szentírás, ak
kor nem k;ell félteni e  a becsületét. Ezt a felfogá át tartsa 
meg ali -egész csendőr�égi szolgáIati ideje alatt, akkor 
mindi� boldogulni fog, ezt én mondom magának. 

A Bernát c.sen.d'őr váHára tette a kezét, aztán vis sIZa
adta a fogalmazván-yt. Bernát csend'őr pedig kiment, 'ki
húzott egy mondatot és egy megnyugtatott lélek derüjé
vel és s zeretetével írta a fogalmazvány szélzeté're: 

,.Gyaln.usított azzal vé':le1cezett, hogy kerelSete nincsm, 
feler'Í'1e nyermBlwgybQJY/) fekszik, nem volt tüzelője . . . " é'3 
így tovább. 

Baricz János másnap névtelen levelet kapott. Aza� 
hogy nem is annyira levelet, mint inkább csak egy boríté
kot. Ezerötszáz korona hullott ki beJő:le, egy sor írás nélkül. 
Odavolt a c.sodálkozástól, meg nem -tudta fogni, hogy ki 
küldihette .. . .  

Ezt a his,t6riát nem én találtam ki, hanem az élet. 
Csak éppen, hogy a neveiket írtam másként. 

magát sem okmányokkal, sem tanukkal nem tlldja 
igazolni. 

Az 1913. évi XXI. t.-c. 1. §-a szerint közveszélyes 
l1lunkakerülőnek azt 'az e�yént kell tekinteni, aki 
mint keresetre utalt, munkaképes egyén azért kóbo
rol, hogy a rendes munka végzése alól magát kivonja. 
Tehát 'úgy igyekszik megélhetését biztosítani, hogy 
ezért dolgozni ne kelljen. A kozveszélyes munkakerü
lés, mint büntetendő cselekmény ismérveiből követke
zik, hogy a vagyonos ember, akinek a megélhetését 
biztosító jövedelme van, nem tekinthető munk.akerü
lőnek, mert nincs keresetre utalva. (Kivétel, ha olyan 
foglalkozást űz, ami már maga kimeríti a közveszé
lyes munkakerülés fogalmát, pl. a pinkabérlő.) A 
munkaképtelen ember hasonlóképpen nem. 

Nem vitás, hogy a valóban minden komoly 
munka nélkül élők, a komoly munka megszerzésére 
nem törekvők társadalmi rétege közbiztonsági szem
pontból veszélyes elem; ezekkel szemben a szükséges 
kényszerrendszabályokat feltétlenül alkalmazni kell. 
Ez a veszélyesebb réteg, mert ez bűnöző, vagy bűnö
zésre erősen hajlamos. De a közbiztonságra nézve fel
tétlenül aggályos - ha nem is veszélyes - az a cso
port is, amely nem tekinthető ugyan közveszélyes 
munkakerülőnek, de viszont a reá nézve idegen hely
ségben tartózkodása illetőség, rendes lakás, létfenn
tartási eszközök, igazolóokiratok hiányában nem kí
vánatos. 

E két csoporthoz tartozó egyének között különb
séget kell tennünk. EgyéniesíLenünk kell I11inden fel
lépésiinknél. Amint következetes szigorral kell eljárni 
azokkal szemben, akik ezt az elbánást visel t dolgaik 
miatt kiérdemelték, úgy a lehetőség szerint gyakorol
juk a méltányosságot, a pártatlan kíméletet akkor, 
amikor a mai gazdasági válság szerencsl'tleneivel, 
nyomorult jaival találkozunk. 

Ez okból az igazoltatásnál nlÍndig ki kell terjesz
kedni arra is, hogy a gyanus egyén milyen célból jött 
el a rendes tartózkodási helyéről, mikor indult el 
onnan és hol, kinél dolgozott utoljára. Mert ha ezt a 
csendőr elmulasztja, e körülmények tisztázására vo
natkozólag semmiféle intézkedést sem tesz és a gya
nus egyént minden további nélkül, mint csavargáson 
tettenértet elfogja és a hatóság elé állítja, akkor eljá
rásának alapossflgához és helyességéhez komoly két
ség fér. Ne tévesszük soha szem elől, hogy a közye
szélyes munkakerülés nem valmni jelentéktelen kihá
gás, mulasztás, ami az egyén életére semmiféle befo
lyással nincs. A közveszélyes munkakerülés komoly 
eset. Megbélyegző büntet-éssel jár. A minimális bünte
tése 8 napi elzárás. Itt nem igen �ehet beszélni a Bn. 
I I. 4. §-ának az alkalmazásáról sem, amidőn a ter
helt egyéniségének, személyi és vagyoni körülményei
nek a mérlegelésével súlyosabb mérvű pénzbüntetést 
lehetne megállapítani elzárásbiintetés helyett. A csa
vargó vagyontalan, fizetni nem tudhat semmiből. A 
csavargónak legitim vagyona nincs. 

Nem mindi!] állja meg helyét a közmondás, hogy "sok 
lúd disznót gJ/őz".' Például az 1 848-ban és 1849-ben a cs. 
kir. csapatok és az olaszok közt lefolyt csatákban St. Luciá
nál (1848 május 6.) 1 9.000 cs. kir. katona 41.000 lliemon
tit ver·t. meg; Custozzánál (1848 július 25.) Radetzky 55.000 
főből álló serege Károly A lbert 75.000 főnyi seregén diadal
rnallkodott; Mortaránál (1849 71�árcius 21.) D'As]we altábor
nagy 1 5.960 emberrel 25.240 piemontit győzött le; Novaránál 
(1849 március 28.) a 41 .000 harcos t számláló cs. kir. seregnek 
60.000 olasz hwrcos fölött siker'ül� diadalt amtnüh 
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A csendőrségnek tehát m inden őrizetbevett egyén 
ügyében a lehcLéí leggyorsahban - távbeszélő, távirat 
ú Lján - közvetlenül meggyőződést kell szereznie az 
őrizelbevett által bemondotL személyi adatok, foglal
kozási, alkalmazlatási hely és idő valódiságáról. Erre 
a szolgúlati utas Ítús 308. pontja utasítást és felhatal 
mazúst ad. Ez  az igazoltatás fogja megmutatni, hogy 
az igazolásra felh ívolt és a magát kellően igazolni 
nem tudó egyént közveszélyes munkakerülőnek kell-e 
tekinteni, vagy pedig nem. 

Az bizonyos, hogy az igazoltatás precíz lefolyta
túsúban a csendőrség egy bizonyos mértékben korlá
lozva van. Ugyanis a szolgálati utasítás 3 2 2. pontja 
érlelmébf'n az elfogott egyént, az őrizetbevételtől szá
mítolt 24 órán túl a csendőrség őrizetében tartani nem 
szabad, hanem át kell adni az illelékes halóságnak. 
De llgyanezen pont megengedi azt is, hogy ha a 24 
órán belüli átadást elháríthatatlan akadályok - sú
lyos betegség, forgalmi zavar, nagy távolság stb. -
gátolnák, a késedelem okát a tényvázlatban jelezni 
kel l .  Vagyis el l ehet tekinteni indokolt esetben a 24 
órai időtől is. 

Ha pedig a csendörség észleletei alapján valakit 
közveszélyes munkakerü lés elkővetésével alaposan 
gyanusíl, akkor neki kötelessége gondoskodni az c 
gyanul túmogató bizonyíLékok ősszegyüjtéséről is. 
Ezeknek a bizonyítékoknak a beszerzését célozza az 
őrizelbenLt gyanus egyén által előadott védekezés, 
helyesebben áll ítások igazolása a lársparancsnoksá
gok igénybevételével . Ha ez az igazolási eljárás azt 
eredményezné, hogy az őrizetbevett egyén már hóna
pok óta sehol komoly munkát nem végzett, vagy már 
kőzveszélyes munkakerülés miatt jogerősen büntetve 
volt, csak ekkor lehel őt, mint közveszélyes munka
kerülőt, csavargót elővezeLni az illetékes elsőfok li 
rendőrhatósághoz. 

A közveszélyes munkakerülés gyanujánál soha 
ne tévessúik szem elől azt, hogy ma rendszeres - ál
landó, hónapokon, éveken át tartó - munka a leg
többször valóban nem kínálkozik . Így ha valaki iga
zolni nem tudja , hogy álmenetileg, itt is, ott is na
pokon út dolgozott, keresetéből igyekezett magát 
fenntartani, akkor vele szemben a közveszélyes m un
kakerülés tényúlladéka nem lesz megállapítható. 

A rendőri biintelőbíró - szolgabíró, rendőrtiszt
viselő - ha az  elfogott egyént a Szolgálati UtasíLás 
31 1. és 322. pontja alapján mint közveszélyes munka
kerülőt adják át neki további eljárús végett, de vi
szont az e gyanut, vagy tényeket támogató adatok a 
tényvúzlatból h iányzanak, az elfogott egyén sérelmét 
jelentő időveszteséggel kénytelen tisztázni ezeket a 
körülményeket. 

Mivel a közbiztonsági szolgálatnak egyik legfon
tosahh célja az, hogy a gyanus és kétes elemektől a 
köq1yék a lehetőség szerint állandóan megtisztíttas
sék, az igazolásra felhívásnak rendesen az a vége, 
hogy a gyanus egyént őrizetbe kell venni és elővezetni 
a rendőrhatósághoz. Az őrizetbevett egyénnek a 
rendőrha tósághoz továbbítása tehát a legtöbbször az 
esetben sem maradhat el, ha a gyanus egyént nem is 
terheli közveszélyes munkakerülés gyanuja, de a vi
déken idegen, ott rendes lakása, foglalkozása n incs, n 

Az 1 848/49. évi hon'védse1'cg " Tábori utasítás"-a a lovas
sági Iccwabéllyal való célzásra a következőket ít·ta �lő :  "a 
lovaskaro bélyokkal 30 lépésn.lliről a hasra és 1 00 lépésnyit·ől 
(f fejTe eélzunk, h ogy egy legén!Jt mellén találjunk. 1 50 lépés
nyitől pedig fövegének legmagClsabb jJontjá1-a eélzunk," 

létfenntartáshoz szükséges anyagi eszközöket k imu
tatni, személyazonosságát igazolni nem képes. Mert a 
közbiztonságra és ],özrendre így is aggályos. Aggú
ly08 marad akkor is ,  ha személyazonossága igazolva 
van, vagy a környéken tartózkodását valóban iga
zolni tudja a munkakereséssel. 

D e  ilyen esetben az őrizetbevett, elfogott egyént 
nem mint közveszélyes munkakerülés k ihágásával , 
vagy v�tségével alaposan gyanusítható egyént kell és 
szabad szerepeltetni a tényvázlatban, hanem csak ab
ban kell megjelölni az elővezetés, elfogás indokát, 
hogy az il lető személyazonosságát elfogadható mó
don igazolni nem képes, a község vagy város terüle
tén illetőséggel nem bír, ott sem rendes lakása, sem 
rendes foglalkozása nincs, a létfenntartáshoz szüksé
ges anyagi eszközökkel nem rendelkezik, így a köz
ség vagy a város területén tartózkodása a közrend és 
l�özbiztonsá g érdekeire tekintettel nem k ívánatos. 

Ilyenkor a rendőrhatóság az elfogott egyén ellen 
nem indít büntetőeljárást, hanem a községi illetőség 
megállapítása után közigazgatási rendelkezéssel 
tolonclevéllel vagy kénys'zerútlevéllel - gondoskodik 
arról, bogy a gyanus egyén a környékről e! tűnjék. 

Az igazoltatásnál a csendőrörs alaposan terjesz
kedjék ki minden esetben a közveszélyes munkakerü
lés ténykörülményeire, az erre irányuló gyanuokok 
tiizetes megvizsgálására és ha erre megfelelő adatot 
sikerült beszereznie, úgy a feljelentését ily értelemben 
tegye meg. De viszont nem lehet minden igazol tatott 
egyént egyben csavargónak is minősíteni. 

• Tirpitz. 
Írta : Szladek Barna ny. százados. 

Lassanként mind eltünedeznek. 
Nagy idők eseményeinek irányítói - 'ahogy ők ma

guk gondolták, vagy ahogy mi hisszük ; a IVp..lóságban 
inkább eszközök, törékeny játékszerek a kifürkészhetet
len Sors kezében . . .  

Tirpitz vezér-tengernagy i-s meghalt. kkik a há
ború kitörésekor a ,szárazföldi hadseregek élén és egy
mással s zemben állottak, már mind elmentek. : Hötzen
dorfi !Gonrád, lNiko,laj Nikolajevics, Moltke, Joffre, -
követte őket· a volt német hadiflotta Gross-Admiralja is .  

Halála nem �nnak az embernek halála, akinek ra
vatala mellett a kegyelet azt parancsolj.a: "A halottak
ról vagy jót, vagy semmit !"  Ez a mondás vonat
kozhatik az Ő magánéletére, de nem ana a Iszerepkörre, 
amelyet a nagy események a számára kijelöltek. A neve, 
az élete egy darab történelem, - iltt n incs h elye 'sab
lonos dícséretnek, nincs helye ikicsi-nyes gáncsoskodás
nak, - csak az igazságnak. Vagy mondjuk úgy inkább: 
a becsületes, elfogulatlan igazságkeresésnek. Ha 'a tör
ténetírót a tények felderítésén s a puszta igazságkel'e
sésen kívül más motivumok 'is vezetik, - történelemha
misítást követ el. A ,történelemhamisítás pedig néha már 
az élőkön, Inéha ,csak az unokákon, de minaig megboRz
szulja és mindig azokon bosszulja meg magát, akiknek 
érdekét a tör�énelemhamisítással .szolgÚilni "élték. 

Tirpitz admirális neve egyet jelent a német tenger
alattjáró háborúval .  A tengeral attjáró háború maga 
után vonta az Amerikai Egyesült-Államok -beavatko
zását a háborúba, -ezzel a bevatkozással :pedig 'u háború 
sorsa is  véglegesen eldőlt az ántánt javál'a. 

Most, amikor Tirpitz meghalt és halálával kapcso
latosan újból felelevenedtek a nagy hábQrú sorsdöntő 
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eseményei, �alán )!lern les� tanulság nélkül való, ha a 
rendelkezésünkre á I Jó  tényanyagra támas�kodv'a,  meg
kísére ljük világos feleletet adni olyan kérdésekre, amely 
kérdések ma is áIJandó viták tárgyát képezik s amely 
kérdések homályos össze-visszaságban feleletre várnak. 

Szükség volt-e valóban a tengeralattjáró háborúra ? 
Mily eredményeket ígért e�?  
Hogyan kezdették meg s hogyan folytatták a ten·· 

geralatti háborút és rmiért nem váltak a hozzáfűzött 
remények v'alóra ? 

Amerika beavatkozását csakugyan és ki�árólag a 
tengeralattjáró háború okozta-e ? 

S ha Amerika nem 'üzen háborút, győzhettünk 
volna-e vajjon ? 

De kezdjük Isorjában. Ki volt Tirpitz ? Egy ember 
teli határtalan önbizalommal, győ�niakarással és vak
merőséggel. A� i lyen emberre a német ,azt mondja : 
.,Draufganger". S Tirpitz valóban Draufganger 'Vol t .  

A "Draufgangertum" egymagában véve nem min
den körülmények között dícséretes és követendő erény, 
de a� eseményekre 15 év távlatából viss�atekintve, Né
metország a vereségét talán elsősorban annak köszön
heti, hogy úgy a poIitik>a, mint hadviselés ve�éralakjai ,  
B etJhmann-HoIlweg és Moltkc, tele voltak mindig túlzott 
aggodalmaskodáss'al, ami őket isméteJ.ten, a háborúban 
legártalmasabb HalbheW') -megoldások irányába terelte. 

Amikor ,a háború kitört és AngI iától is  megjött a 
hadü�end, Tirpit� gondolkozás nMkül harcba akarta 
vetni az ,egész német flottát a Handl'i ai  partoknál,  hogy 
az Angliából ,érkező csapatok kihajózÍLsát  megakadá
lyozza, legalább is megnehezítse és késleltesse. Miután 
nem volt korlátlan parancsnoklási j oga és inkább csak 
mint tanácsadó működött, ezt a szándékát nem valósít
hatta meg, tervét a legmagasabb helyen nem hagyták jóvá. 

Miért a vakmerő váI Jalkozás a tú lerőben lévő angol 
flotta ellen ? M iért kockáztatni IH német flotta megsem
misítését, amikor a német szárazföld i  hadsereg egyma
gában, la flotta támogatása nélkül is elvégzi a reábízott 
feladatot ? 

Ez volt az első :keserűség, amit Tirpit�nek le kellett 
nye,lnie.  

A német flotta tehát maradt odaláncolva a kikö
tőkben, az angol csapatok zavartalanul partra száIJhat
tak s hogy ezeknek laz angol csapatoknak partraszállása 
és harcbavetése mit j elentett, arra csak a marnei csata 
után eszméltek rá. Vajjon ha megfogadják Tirpitz taná
csát és az egyesített német flotta nyílt harcra kénysze
ríti ,az. angol hajórajt, amelynek védelme alatt az angol 
csapatokat' Calaisba áthajó zták ! ?  VlHjjon ! ?  . . .  

Persze e� nyitott kérdés marad. Nagyon v'alósZÍnű, 
hogy a német flotta nem mért volna döntő csapást az 
'angol fJottára, sőt erősen valószínű,  hogy a küzdelem
ben alulmaradt és visszavonulni kényszerült volna, de 
viszont feltételezhető az is, hogy a német flotta Ileg'alább 
is  késleltette volna a� angol csapatok p'artras�áI Jását. 
Két-'háromnapos késedelem pedig aÍmyit jelentett volna, 
hogy Kluck hadserege úgyszólván minden ellenállás nél
kül vonulhatott volna 'be Párisba, mert Kluck elé ki�áró
lag a�okat az angol egy,ségeket dobták, lamelyeket 
augusztus második felében Calaisban kihajó�tak. Ez  
esetben GalIieni tábornok hadteste, amely Pári sból 
e lőretörve, az angolok üldözése közben dél-nyug,at f-=lé 
lekanyarodó Kluckot o,ldalba támadta, - nem lett 
volna elegendő arra, hogy a marnei csatát - a világ
háború döntő csatáját - a� ántánt j avára eldöntse. 

* )  ,Félrends�abály, tökéletlenség. 

A marnei vereség elvette a háború győzelmes, azaz 
helyesebben a ,gyorsan győ�elmes befejezésének remé
nyét, Moltkét leváltotta Falkenhayn, aki a még mindig 
teljesen intakt és hatalmas német hadsereggel mégis ki 
akarta erős�akolni  még abban az évben a győzelmet. Tá
madást indított Ypern irányába, a támadás roppant vér
áldo�attal járt, de ekkor már a� angolok és franciák 
erősen megvetették lábukat és bár értek el részleges 
eredményt a németek, IH frontot áttörniök s ez�el a dön
tést kierős�akolniok nem sikerült. 

1914 novemberében teljesen megmerevedett a� an
gol-francia front. Kezdetét vette az ideget és lelket ölő 
hosszú állásharc. 

A �  egés� német had iterv, az egés� háború arra valt 
alapozv,a,  hogy Németország Franciaorszá:got északról 
Belgiumon keresztül meglepetésszerűen gyorsan Ie  
fogja gá�olni  és néhány héten be lü l  békére fogja kény
szeríteni. Ez nem sikerült 

Mit kellene hát és mit lehetne -csinálni ? - Német
országban tisztában voltak azzal,  hogy minél hosszabbra 
nyúlik a háború, annál kedvezőtlenebbek l esznek a győ
zelmi kilátások. 

Most jött megint Tirpitz. Már békében foglalkozott 
egy angol-német háború esetére a tengeralattjáró há
ború gondolatával . - "Angliát meg lehet verni a '5zá
razföldön, legyőzni ,azonban csak vízen !" - - A háború 
gyors befejezését most már csak abban az esetben Iehe
tett ,remélni ,  ha Angliát tengeralattjárókkal hlokád alá 
veszik, azaz, ha a tenger színe alatt rejtőzködő tenger
alattjárók minden oda igyekvő vagy onnan jövő kereske
delmi, tehát élelmiszert, szenet vagy más nyersanyagot 
szál l ító hajót elsü1lyesztenek. Az anyaország teljesen a 
g)"armataira van e tekintetben utalva, tehát elméletben 
könnyen e lképzelhető volt, hogy Angliát hónapok alatt 
kiéheztetik s így békére kényszerítik. 

E lvben megegyeztek a vezetőkörök abban, hogy 
a 'tengeralattjáró háborút meg fogják indítani, csak a 
végrehajtás módjára és a megkezdés időpontjára nézve 
mutatkoztak eltérések. 

A német haditengel'é szetnél lázas·an folytak az elő
készületek a tengel'alattjlu'ó háború megkezdésére. Tir
pitz javaslata szerint a megkezdés időpont ja 1915 
június l ett volna, a módja pedig : 'az angol partvidék 
egy részének - a 1egfontosabb Tés�ének "effektív blo
kádja." "Effektív IbIokád" alatt a tengeri hadviselésnek 
azt a formáját kell  értenünk, amely a nem�etkö�i egyez
ményeken a lapszik s am0ly � nem�etközi jog szempont
jából nem eshetik k'ifogás alá. 1915 júniusát pedig azért 
javasolta Tirpitz, mert ebben az i dőponthan számítása 
szerint már elegendő tengeralattjáró á IJott volna ren
delkezésre a b lokádnak erőteljes, eredményes végrehaj·· 
tására. Ezt a blokádot, azaz a b lokád területét gondolta 
Tirpitz fokozatosan kibővíteni az újonnan épített és 
építendő tengeralattjárók arányszámának megfelelően. 

Ehelyett a tirpitzi elgondolás helyett azonban a ten
geralattjáró háborút a következőképen kezdették meg: 

A Nagybritanniát körülvevő vizeket haditerület
nek nyivánították és közölték az összes ál lamokkal, hogy 
1915 február 18-tól minden ezen a területen mutatkozó 
el lenséges kereskedelmi hajót megsemmisítenek. Közöl
ték egyben, hogy ,a semleges h ajók is veszélynek teszik 
ki magukat, ha ebben a �ónában mutatkoznak, mert sem
leges lobogóval történő visszaélések miatt nem lehet 
mindig elkerülni,  hogy el lenséges hajókra történő táma
dások emlegeseket 'is ne érj enek. 
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E z  az á l lamokho z inté zett proklamáció február 4-én 
kelt és mi ndjárt m eg volt az a nagy hibája, hogy a z  ellen
séges államoknak - főlként A ng liának - 14 nlllPi 'idot 
adott arra , hogy bi zonyos mértékben el l eninté zk edés ek et 
tehessen ek, tehát erre a z  új háborúra i s' a l eh etőség ,sze
rint f elkészülj enek. 

A h elyzet tehát a z  volt , hogy a tengeralattjáró-épí
tés szorg,almazója s a tengera latti háború gondolatának 
s zülőatyja Tirpitz volt ugyan , d e  f elfogá sáva l ,  m eggyő
ződésével ell enkezett ú gy a tenger,alattjáró háború m eg
indításának időpont j a ,  mint ,annak vi selési módja i s. 

M egkezdődött nem j úniusban, hanem már februárban 
a teng eralatti Iháború , száms'zerint mindössze 23 tenger
alattjáróval. 

A tengeralattjáró paranc snokai olyan utasítást kap
tak, hogy semleges lobogó a latt ú szó k er esked elmi h aj ót 
ctAa,k abban az ,esetben nem keU elSlÜlly eszten i ,  ha a lobo
gót figyel m en kívü l hagyva ,  má s körü lményekből ( a  
hajó építése, a lakj a ,  a hajó előtalálásának h elye, a z  ál
taláno s vi selk edés stb. )  két ségtel enü l  m egál lapítható , 
hogy a hajó semleg es. 

Mivel azonban a gyakorlatban a lobogót fi.gyelmen 
kívül hagyva szinte lehet etlenség t elj es bizonyossággal 
m egállapítani, hogy egy ,hajó valóban semleges-e vagy sem , 
a t engeralattj áróknak tu lajdonkép en mi nden !hajót el k el
l ett sülly eszteniök ,  amelyet a 'háborús területnek nyilvá
nított wnáJban előtaláltak. 

Ném etország a proklamációjában hangsúlyo zta , 
hogy a t engeralattjáró háború m egindítását Angl'ia n elU-

zetkö zi j ogell en es magatartása provokálta 'ki , m ert fel
f,egYlVerezte k'ereskooe'lmi Ihajóinak nagy ,részét, a Calais
csatornát aknamezővel 'zárta el a semleg es hajóforgaloiID 
elől' s úgy egyik , mint a m á sik ténykedésével súlyosan 
m egsértette a n em zetkö zi j ogot. 

S aj no s, ezek a z  indokok é s  érvek vagy n em gyöke
reztek eléggé erősen konkrétumokban vagy más - most 
n em ré szl etezh ető d ef ektu sokban szenvedtek ,  - elég a z  
ho zzá , hogy a sem leges á llamokat, elsősorban Amerikát 
n em ,sikerü lt m eggyő zn i  a m egindított új  háború szük
ség ességéről é s  j ogosultságáró l. Ném etország proklamá
c ióját, különö sen ,a zt a ré szét a proklamációnak ,  ame ly
b en a ,semleges hajók "v eszé lyéről" b eszé l ,  a 'sem l eg es 
á llamokban m egütkö zé ssel, Amerikában p edig fel zúdu
lássaI és ném et-ell en es tüntetésekkel fogadták. 

Amerika, még m i előtt a tengeralattjáró háborút 
megkezdték, február kö zepén 1iltako zó j egyzéket kü l
dött Ném etországnak,  am elyb en figyelm ezt ett e arra, 
hogy seml eg es hajókkal szemb en egyesegyedü l  a z  ellen
őrzé s, - a d ugárú miatt ,gyakorolt  ellenőrzé s  - joga 
i ll eti m eg Ném etországot, de semmi néven n ev ezendő 
jogcím n em l eh et arra , hogy sem leges haj ókat elsü llyesű
szen vagy hogy seml eg es ál lamok polgárai é letüket vagy 
vagyonukat veszítsék. I 

A z  első j egy zék után sűr ű  j egyzékváltások követték 
egymást, am elyek a zonban konkrét eredményr e n em ve
zett ek. Am erika követelte, Ném etország p edig n em vá l� 
l a lhatott garanciát 'a'ITa ,  hogy a sem l eg es hajók minden 
v eszély nélkül s zabadon haj ó zhassanak. E z esetb en az 
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egész tengeralattjáró háború illuzórikussá vált voln'!. 
hisaen minden ango l k er esked elmi hajó kitűz h ette a 
svéd, norvég, ho lland vagy amerikai lobogót. 

A jegyzékváltások ideje alatt s űr ű  tanácskozások 
folytak részint B erlinben, részint  a ném et főhad iszállá
<;on . A tanácskozásokon r endszerint résztvettek a német 
c:iász'ár, a kan c el lár, Falk enhayn, T'irpitz és még egy
két admirá lis 

A német csá8zár. Bethmann-H o llw eg és F·a lken
hayn azon a nézeten vo ltak, hogy Amerikával a hábo
rús koniliktu�t minden kör ülmények között el k el l  k e
rü lni ,  T i r pitz és á ltalában az adm iralitás annak a m eg
győződésének adott kifejezést, hogy a t en g era lattjáró 
olyan fegyver, amelly el feltétl en ü l  térdre l eh et kénysze
ríteni Angliát, amelyről t ehát 'n em �z.abad l emondani 
akkor s em, ha miatta A m er ika vagy más ál lam részéről 
háborús veszé l y  fen y eg etn e. Az admiralitás általában 
nagyon o ptimisztikusan nyi latkozott, de szükséges n ek tar
totta, - mint az eredményt egyedül garantáló f eltétt!lt, -
a tengeralattjáró háború k orlátlan folytatását. T ehát n em 
mint Am erika követ elt e, szigorú m egszorításokkal, ha
nem ellenkezől eg, minden korlátozás m egszüntetésével. 

Tirpitz olyan ki jel entést is t ett, hogy ha a t enger
a lattjáró háborút korlátozás nélkül folyt'atják, Angliát 
hat hét en b elül  m egadásra kényszerítik. Ez a kijel en
tés ta lán több vo lt, mint amen nyi a jogos u lt önbiz'alom
mal össz eegyezteth ető .  Tirpitz l egnagyobb h ibáj a az 
volt, hogy túlbecsült e a t engera lattjárók er ejét, t elje-

sítőképességét, n em számított azokkal a fegyverekkel és 
ellenintézkedés ekk el, amelyekkel azok ell en küzdeni I e
h et ett s olyan r emén y ek et, leh etőség ek et c s i l logtatott 
m eg a kön nyen h a jló császár és kanc ellár előtt, amelyek 
n em voltak b eil leszth etők egy r eális számítás ker etébe. 

Igaz ,  hogy a t en g eralattjárók jelentős eredménye
ket értek el és nagy károk·at okoztak Angliának, d e  még 
s em egészen olyanokat, mint amilyen ek et a vérmes re
ménysé g ek ala pján várni l eh et ett. Iga z az is,  hogy a 
t en g eralattjárók száma minden hóna ppal gyara podott, 
de viszont i gaz az is, hogy az Anglia l'észérő l é letb elé p
t et ett ell enintézk edések mind jobban és jobban érezt et
ték hatásukat. Kísérőhajók, aknák, légi m egfigy elők, a 
tengera latt járó bázisok f elkutatása és elzárása, különl e
g es vi lágító és haTlgató a pparátusok a lkalmazása foly
tán a t engeralattjárók munkája mind n eh ezebbé vált. 

1915 májusában egy ném et t engeralattjáró egyet
len torpedólövéssel elsüllyesztett e a vára tlan ul lőmezc
jébe k erült nagy angol személyszá llító hajót, a Luzitániát. 
Kb. ez er ember veszt ette életét, közöttük mint egy száz 
amerikai állampolgár. 

A m erika ú jabb jegyzéket kü ldött Németországnak, 
am elyb en határozott garanciát kért a s em l eg es polgárok 
é leté n ek és vagyonának m egóvására. 

Az am erikai jegyzékek nyomott hangu latot terem
t ett ek a döntésre ill eték es körökben, d e  viszont az ad
mira litá s tó l  n y ert - fentebb m eg említett - o ptim i sz
tikus nyi latkozatok is m egtették a maguk hatását. A 
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császár, a kancellár és a hadsereg ve�érkari főnöke inga
doztak. Végül is arany középutat kerestek, amely csök
kentené Amerika részéről a háborús veszélyt, másfelől 
még se zárná ki a legveszedelmesebb e l lenfélnek, Ang
l iának megbénítását. 

A végzetes Halbheit ! ! !  
Ha hittek Tirplitznek, -- h agytak volna mindent rá, 

ruház,ták volna fel korlátlan parancsnoklás i joggal s 
talán - . . .  

Vagy: Nem tartották célravezetőnek a tengeralatt
j áró háborút éJl nagyon respektálták Amerika jegyzé
keit, s:büntették volna be teljesen a tengeralattjáró há
borút. Ez esetben nem szolgáltattak volna okot arra, 
hogy Amerika hadat izenjen. 

A végzetes Halbheit ott volt a marne-i csata legfor
róbb óráiban, ott  voU a gorlicei á.ttörésnéJ., fellelhető a 
bresztlitovs:bki békeköté.."Jl€1 és per6W nem hiányzott 
itt sem. 

Folytatták a tengeralattjáró háborút, de nem úgy, 
ahogy T:irpitz és az ladmiralitás akarta, hanem úgy, hogy 
Amerikának ]e'hetőleg ne l egyen oka panaszra. 

A tengeralattjáró háború 1915 vége felé foko�ato
san ellanyhult, de ennek da.cára történtek még la Luzi
tániához hasonló esetek, amelyek Amerikát végleg N é
metország ellen hJangolták. Amikor Németország 1917 
elején - persze elkésve ,- mégis arra határoz,ta el  
magát, hogy megkezdi a korlátlan tengeralatti háborút, 
Ame'rik!a bizonyos számú újból i  jegyzékváltás után hadat 
üzent. 

Megl ehet, sőt erősen valószínű, hogy ez a hadüzenet 
akkor is  bekövetkezett volna, ha nincs tengeralatti há
ború . Amerikának érdeke volt, hogy ebből a háború'ból 
az ántánt-ál lamok kerüljenek ki győztesen . Hogy miért, 
az már egy másik cikk tárgyát merítené ki. Az egyik 
legfőbb ok illZ volt, hogy Amerika volt az ántánt-á l lamok 
nagy !hadser'egszállítója. Pénzét csak' úgy remél/hette meg
kapni, ha az ántálllt győztesként kerül ki. 

Igen ! - Amerika háborús beav,atkozását aligha 
kerülhettük volna ki .  - De ! - És itt jön megint a 
nagy DE ! 

Elsősorban : az, 'hogy Amerika a háborút amúgy is, 
tehát tengeralattjáró !háború nélkül is, megizente volna, 
csak feltevés a ténnyel szemben, hogy de facto megizente a 
tengeralattjáró háború 71�iatt. 

M ásodszor : Ha Amerika megizente volna amúgy ' is 
a háborút, vajjon ugyanaJbban az i dőpontban tette volna-e 
ezt, mint amely'ben tette a tengeralattjáró Iháború miatt, 
aVlagy ta lán mégis várt volna valamilyen más ürügyre, 
amelyet népe elé vihetett. mint okot a háborús beavat
kozásra ? 

M inden valószínűség Iszerint, ha már a beavatkozásra 
el /Volt tökélve és 'a Ibeavatkozásnak el kellett következnie, 
ennek :időpontja később követJkezett volna be, mint így, a 
korlátlan tengeralattjáró háború meginditásával. Ha pedig 
a beavatkoz,ás késŐlblb következttt lVolna Ibe, vajjon idejé
ben 'jött volna-e Pl€rshing az ő friös hadosztályaival a 
nyugati frontra, amikor Ludendorff 1918 márciusában 
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páratlan elánnal megindította hatalmas offenzíváját, 
amely offenzíváját brbizonyíthatóan csak az tudta feltar
tóztatni, /hogy akkor már 300.00D amerikai katona állott 
Fooh marsal l  rendelkezésére ,és ,tovább özönlöttek a kitü
nően élelmezett, kitünően felszer,elt amerikai csapatok a 
nyugati hadszíntérre, amdyeknek ,segítségével ,az ántánt 
végül 'is 'biztosítaUli tudta magának a győzelmet. 

Az amerikaiak így is <éppen a tizenkett€'dik órában 
érkeztek a franci,a-angol haderő segítségére, ha pedig a 
korlátlan tengeralattjáró h áború megindlítása nem szolgál
tatott volna a beavatkozásra legalább is külső <?kot, lúgy 
ez az amerikai segítség egész bizonyosan későn j ött volna. 

Tirpitz ad'mirális 1916 voégén ,nyugalomba vonult, az 
] 917-ben megkezdett korlátlan tengeralattjáró háborút 
má'!' mások irányították. Tirpitz most 81 éves korában 
meghalt. 

A világtörténelem lapjain nem !kerül .arra a helyre, 
ahová a győzők, a Tegetthoffok, a Nelscnok kerültek. A 
világtörténelem nem törődik tehetség g,el , akarással, kö
rülményekkel, csak ,egy alapon bírállja és oSltályozza 
Nagyjait : az elért eredmények alapján. A thaa'vezér, az 
admirális, csak egyféleképpen mutathat fel eredményt : 
ha ,győz. 

Ez pedig sok esetben nem rajta múlik - talán éppen 
a Tirpitz esetében nem - 'hanem a Sorson, amely csak 
látszólag 'engedi magát 'elmberek által' i rálJ1yítani, végered
ményben ő rángat ja többé-kevésbbé tragikus vagy ko
mikus szerepeikben az embereket. 

, " 

Eljen Ofelsége ! 
Írta: N ovotny Károly 'őrnagy. 

A sok hihetetlen esemény között, amely a háború 
'ellőtt éSl alatt a volt cs. éS! kir. hadsereg háta mögött a 
'kém�edés' és árul1ás terén történt, azt hiszem, oa leg}elI:em
z.Őtbbpk egyike 31 következő. A rés.zlebei olyam 'egyedül
.álYÓak, hogy bátran témát s.zoIgál'tathatnának a legfan
tasztikuslabb Sherlbck Holmes 'regény számára. N.em i s  
merném lleírni, ha nem Iltmne egy s'ereg tiszttanum, 'aki 
alz .esetet 'VégigéltJe. E gyik-rnáslik i lyeIlI bajtársam bizo
'nyára el i S' ollvasSlai ezt a ci.kkemet SI igazol'ni fogja, hogy 
'a történet, amelyet i tt ellmondandő va'gyok, őt is éppen 
'úgy megrázta, mint engem. 

<'1 m. kir. 9sendőrség 30 év előtt : Havasi örs. laktanyája Pojána Rot1,lndáll. 
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Gl'ác, 1 9 1 3  a:uglusztus 18.  Az egp.sz tiiSztikar, 'a I'eg
CIataIabb ta,l'ta l:ékos hadnagyi g és Z ás<� lósig ünnepélyes 
hangulatba,n gyülekezik a tiszti étkezde feldíszített ebéd
i115j ében a díszkivonulás után : díszebéd l esz a Legfels'őbb 
Radúr 83-ik születés na�ja a l,kalmáJbóL Szürkülőhajú ,ez
,redparancsnokunk mondja a felköszöntőt, egy pohár 
pezsgővel a kezében, a meI,y egy évben 'egyszer, ezen a 
.napon kerül iebédh ez az asztalra. 

A felköszöntő u tán felemelked i k  ,a pa,ámcsnokkal 
szemben kij el:öl,t h elyéről az ezred i lluszt r i s  vendége : 
Ki rályffy T i bor m. k i r. honvédhuszár ezrede3. Elegánsan, 
artanysújtás,os atti l'ában.  GyönyÖ'rű, marciális t ípusa az 
igazi magyar !:ova:slti s,ztnek, úgy negyvenedik ,éve dacára 
IS gyönyörűlen feszül rajta a;z atti la,  kamgarn szalon
nadrágja, felül egy kiss,é b ricseslzformára van sz,abva, 
lakkcipőjén diszkréten cseng a parányi sarkantyú . M in
,den mozdulata StZimpátikus és lovagias : i gazi úr, ami
lyen egy magyar csak lenni tu d .  A magyar királ:yi hon
védelmi minisztérium küldötte ki, hogy a cs. és' kir. kö
r�ös ha,dsereg szervez'eni éSI techn ikai új ításait tanulmá
ny.azza és , tapasztalatai ról a honvédelmi minisztériumnak 
j elenté,st tegyen. Hogy mi a honvédJh uszártisztet a l eg
mellegebb bajtársi,assággal: fogadtuk SI hogy neki min
dent megmutattunk a legkisIebb rés,zllet'ekig, az csak egé
s'zen termész'etes, és' magától értetődő volt.. 

A z  elegáns h u szárezredes felemeli a poharát, baljá
val végigsimít jal fekete bajuszát és érces' h angon, mint
ha csatk egy h uszárezredet vezényelne, tŐ 3gyökere3 ma
gyaros német k i ejt.éss'el beszélni kezd : 

Uraim ! A fekete-sárga és a' p i ros-fehér-zöI1d hatál'
os'zl.opok között is egyek vagyunk : egy a szívünk, egy a 
r.eJtkünk, egy 'a'z érzésünk. Az érzés,eknek és az akaratnak 
I<lZ az egysége, mélyen ti sztelt o,sztrák bra,itársaim, ez a 
l:n i erőnk, amely eg'yszer maj d győzelmet hoz a szá
'munkra. Törhetetlen hűs,éggel, vállvetve állunk a ma
g,unk őrhelyén Bregenztől Kolozsvárig és Reichenbergtől 
Budáig, l,egyen szabad tehát nekem, is katonaszívem n1Ín
den lelkes'edéséveb poharat emel.nem, hogy Őfelsége, 'a mi 
k�gfels,őbb had urunk, császárunk és királyunk sokáig él
j en ! É-J1j en ! Élo,i en ! 

1914 au gusztus 28. Hos,szú es'zmél.et1len.ség után fel
nyitom a szemei�et s cs,odálkozva t,ekint.ek szét magam 
körül'. E gy rakás' sIzaImán fekslzem, egy üre,s, nagy, fe
hérre meszelt teremben. Éles szúrást érzek a mel J,emben 
és n em t udok megmozdulni .  Melll.ettem még sokan feküsz
nek köröskörül a véres szalmán, egyiknek a fej én van egy 
véres kötés, a másiknak a karj a  vag'y a lába van bepó
Iyázva. Az egyik teljesen apatikus', a másik jaj gat, sóhaj t 
vagy hörög. Csak n:e.hezen nyerem' v issza az em lékező
képességemet és a valósággal való ka,pcs, oJ:atomat. Ez bi
zony elég szomorú,  Ezredünk, dandárunk és, hadosz tá
lyunk au gus,z,tus 2 1 .  óta meneteIt a Dnyesztertől észak 
felé, mert, főparancsnokságunk 'az oros:z; feliVonul,ást abbó l 
az .irányból: várta. E gyszerre c.sak jön a parancs : ka.nya
l'od ás kelet f'elé ! É s, máris  nekivágódtunk az oroszoknak, 
a.kik hatalmas tú1s.(ülyal jöttek nekünk ke let fel,ől . M in
den el,őkészítés nélkül rohamoznunk keHett. Egés.z szaka
szokat, .szá:�adokat és zászlóaljakat percek alatt semmisít 

, 
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meg a jól beásott ellenség gyilkos tüzelés e,  még amint 
futás'ba,n felvoruulnak. Egy vasúti  töltés eH€ni l'ohamnál 
minden elsötétült a szemeim előtt . . .  aztán nem emlék
sZ.em semmire. 

Ahogy a környezetemből ki bírom venn,i , egy oro.sz 
városka i skoláj ának a tantermében fekszem, hogy hol, 
azt persze nem tudom. A mell€m át van l'őve. M ellettem 
fekszik bekötött fejj el a dandárparan.csnokom, Müllel' 
ezredes. Meg �em mozdul,  mintha hal'ott lenne. Jobbra 
tőlem Schwarz alezred'es : h iányz i k  a balkarj a. Úgylát
s,zik, az orosz sebesültvivők felszedték a csatatéren és a 
front mögé vitt,ek a tábori kórházba. Tehát fogoly i s  var 
gyok ! Felemelem a fejemet, amennyire bírom és kinézek 
a kicsi ablakon : az utcán orosz csapatok menetelnek 
agyagsárga ruhájukban, tüzérség és vonat, szakadatla
n u l .  lVr i n d i g  újabb és ú j abb csapatok végevál'hatat l a n  
sora megy előre,  a m i e i n k  e l len . . .  

Egyszerre kinyíl ik  a z  aj tó, belép egy orosz tábor
nok. Magas, e l egáns alak, gyönyörű l akkcsizmát vise l .  
Mögötte a segéd t iszt  je ,  aztán két kü ldönc.  Az utóbbiak
nál n agy kosarak, telve borosüvegekkel és é l e lm i szerrel .  

- Hol láttam én ezt  az  embert ? - vil lant át a 
gondolat lázasan l üktető fejemen.  

A tábornok megá l l  a terem közepén,  uarátságosan 
felénk mosolyog, a z tán megszó l a l  a l egtöké l etesebb, 
l egtisztább németséggel : 

- Üdvözlöm az urakat, m i n t  szeretett hazámnak 
Oroszol'szágnak vendégeit,  amel y  háború ban áll  ugyan 
a z  Önök hazájáva l ,  de  j ó l  t u d om, h ogy Önök, ul'[l im, 

n em t eh etnek róla .  M i n denikük vitézül megfele lt  a kö
t e l ességének, az Önök számára végetért a háború . Üd
vözlöm az urakat s meg fogj ák látni ,  hogy Oroszo rszúg 
nem olyan. mint .am i l yennek azt  Önöknek otthon lefes
tették. 

Egy intésére a k ü l dön cök e l őveszik a kosarakat, 
bort töltenek a poharakba s m i n d e n i k  s ebesül t e t  meg
kínálják borral,  süteniénnyel  és h i deg sü lttel . 

Erősen a szemébe nézek ' a ,tábornoknak. Észrevesz i : 
- Novotny százados ú r, az Ön sebe nemsokára 

meg fog gyógyu l n i . 
Csodá lkozva nézek reá. Honnan tudja ez az orosz 

tábornok, hogy én k i  vagyok ? Amióta megsebesültem, 
senkivel egy á rva szót nem beszéltem és - m egt1apoga
tom - az igazolványtokom is még a nadrágomban van 
bevarrva, tehát o n n an nem tudhatja. 

- M ü l ler  ezredes úr és  Schwarz a l ezredes ú r, mé
lyen sajná lom, hogy Önöket. két  i l ye n  kiváló bajtársat 
i s  baj érte.  A d erék stájerek csodála traméltó hősiesség
gel harcoltak ! 

A két s ú l yos sebesül<t n agynehezen feléje fordítja 
a fejét. É n  még j obban csodál kozom. Honnan ismer ez 
a tábornok m i n dn yájunkat névszerint ? 

Hozzám köze l ed i k .  Önkéntelenül  is ajkamra tol ul  a 
kérdé,, : 

� Honnan ismer minket, tábornok ú r ?  
- Honna n ? - é s  ebben a p i l lanatban még ismerö

s ebbé válnak markáns, marciál is  arcvonágai . - Novotny 
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százados úr, mi már egyszer Ikoccintottunk is. Nem em
lékszik reá ? 

Egy pi l lanatra végignézett rajtam, amint ott fe
küdtem előtte a földön, a véres s za lmán, nyomorultan, 
tehetetlenül, s úgylátszott, mintha ,a zavaromat élvezné. 
De aztán nagyon komoly lett az arca : 

- M in den eszköz, amely a célhoz vezet, megenge
dett és becsületes, ha a h a zánknak szolgálunk vele. A . 
kémkedés is, ha az ember nem gyalá:natos pénzért, ha
nem hazaszeretetből csinálja. Most már beszéheWnk 
róla. Emlékszik-e, százados lúr, a inonvédhuszár ezre
desre, aki a mult évben a gráci tiszti étkezdében az 
Önök császárját és királyát é l tette ? 

Hih�tetlen ,fájdalmaim dacára, emberfeletti meg-
erőltetéssel felültem : 

- Tábornok úr . . .  
Moso Iygott : 
- Nos, most megismer-e ? Sokat merészeltem, be

ismerem, de Istennek hála,  sikerü l t. És ezt a mi kelet
galiciai sikerünket nem kis mértékben lannak is köszön
hetj ük, amit én annak idején önökné l ,  mint magyar h u
szárezredes, megtudtam. Én is megte,ttem a magam kö
telességét, éppen úgy� mint Önök, százados ú r. Szívem
ből kívánom, hogy ,a háborúnak mielőbb vége legyen és 
hogy az én osztrák bajtársaim mielőbb visszatérj enek 
az ő szép hazáj uba. 

Pályázati hirdetmény. 
A magyar lovassportirodalom fej lesztése érdekében 

az alábbi feltételek mellett pályázatot Ihirdetek : 

r. 
Tárgy : "A luvagláli művészete, a lovasméTkőzések ke-

J·etei között 
1. idomítottságí vizsgáknál ; 
2. ugrómérkőzéseknél ; 
3. militarynál." 
A dolgozat terjedjen ki � rrovaglás mű,vészete fogal

mának rövid megihatározására ; alapelveinek kimerítő tár
gyalására a lovast lés Jovat ,illetőleg. Jelentősége 'jusson 
világosan Ikifejezésre az egyes ágazatokon belül, mint díj
lovaglás, díj ugratás :és military. Ezen kelletek határai a 
fejtegetésben megindokolandók. 

összdíjazás : 8001 P. ElJbőI : I. Idíj 500 P, II .  díj 200 ,p . 
és III. díj 100 P. 

II. 
Tárgy : "A lovas kiskátéja." 
A dolgozat a gyalogos fegyvernembeli tiszteknél 

szükséges mérvben a következőkre terjedjen ki : 
1. Általános lóismereti fogaLmak ( fajta, vér, 'kondició, 

vérmérséklet) . 
2. A ló külleme ( külső testalkata ) .  
3 .  A l ó  magasságának mérése. 
4. A ló életkorának meghatározása. 
5. A l ovak színei, jegyei és ibélyegei.  
6. A 'ló mozgása. 
7. A lovak rossz szokásai. 
8. A hátas-, hámos- és málhásló küllemének követ

kezményei és lényegesebb hibái. 
9 .  A 16vásárlás' és szavatosság. 

10. A lovak ápolása és gondozása : 
a) az istálló és berendezése ; 
b) az almozás ; 
e) a lóápolás ; 
d) a lovak jártatása ;  
e) a lovú kímélése. 

1 1 .  A lovak takarmányozás a : 
a) a szemestakarmányok ; 
b) a szálastakarmányok ; 
e) a póttakarmányok .  
1 2 .  A használat kö:nben leggyakrabban fellépö közön

séges betegségek. A legfontosabb fertőző betegségek. A 
patkolás. 

13 .  8zerszámzatfeliHesztés és nyergelé.s. 
1 4. A lovas öltözködése különféle alkalmakkor. 
1'5.  A nyers ló betanítása. 
16. A ló előkészítése a military A. kategóriára. 
A lovas kiskátéjának terjedelme kJb. 50-60 gépírásos 

oldal legyen, beleszámítva az 5 cm-es margót is. 
összdíjazás : 1200 P. Ebből : I. díj 700 P, I I .  díj 300 ,P 

és III. díj 200 :P. 
III. 

Tárgy : "A magyar lovassport története " 
A dolgozat terjedjen ki : 
1. az Árpádok korára ; 
2. a vegyesházi királyok és erdélyi fejedelmek korára ; 
3. a Habsburgok korára ; 
4. a legújabb korra. 
Tárgyalandók a lovagi tornák, lovasvadászatok, agará

szat, veraenylovaglás fejlődése, lovasmérközések. Hírneves 
lovasok névszerint megemlítendők és szer,eplésük részlete
zendő. 

összdíjazás : 1000 P .  E,bböl : I. díj \600 P, II .  díj 300 P 
és III. díj 100 P. 

IV. 
1.  A jeligés pályamunkák lezárt borítékba.n és ,géppel 

írva f. évi október hó l-ig újfa.lussi vitéz Ujfalussy Gábor 
tábornokhoz, lovassági szemlélő ( Budapest. 1., Tárnok-utca 
2. ) ,  mint az intézőbizottság elnökéhez - küldendők be. 

2. A díjny,ertes munkák kiadási joga a honvédel'llli mi
nisztert illeti. 

KönyvalaJkiban való kiadás esetén szerzőt a -tiszta ha
szon 50 százaléka j.JJeti .meg. 

3. Díjnyertes dolgozatokat az intézöbizottságnak joga 
van a Szent György lapn.ak közlés végett rendelkezésre bo
csátani. Szerző ezért külön díjazást nem igényelhet. 

4. A bírálat eredménye f. évi dectilllber 31-ig köz,hí rré 
fog tétetni. 

Budapest, 1930 február hó 19-én. 
vitéz Gömbös Gyula s.  k., 

honvédelmi miniszter. 

Várhatók-e gáztámadások 
nagyvárosok ellen ? 

A legújabb háborús fegyver � a harci gáz - sok 
fejtörést okoz a világnak. 

Azzal mindenki tisztában van, hogy a gázt a jövő há
borúlban mindenlki alkalmazni fogja, aki c,sak teheti ; ,hi
szen pl. Amerikában, Angliában már békében is alkalmaz
zák nagyobb zendülések megbénítására és pedig olyan jó 
eredménnyel, hogy a gázellenes felzúdulás lassanként el
némul. Legutóbb az ősszel használtak az angolok a dél
afrikai Durban városban kitört négerzavargások elnyo
mására könnyfejlesztő gázt. Tényleg sikerült a mozgalmat 
rövid idő alatt elnyomni anélkül, hogy emberélet esett 
volna áldozatul, sőt sebesülés is alig fordult elő. Ilyen té
nyekkel szemben nem lehet továbbra is a gázt embertelen 
fegyvernek minősíteni ;  ellenkezőleg azt lehetne mondani, 
hogy a gáz a leghumánusabb fegyver, ha emberségesen 
alkalmazzák. Persze borzalmas következményei is lehet· 
nek, ha az ellenfél erősen mérgező, halált .okozó gázokat 
alkalmaz. 
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Háborúban nem valószínű, hogy valami Bzelídfajta 
gázt fognak használni, mert a gáztámadásnak az a célja, 
hogy az ellenséget lehetőleg hosszú időre tegye harcképte
lenné. Ezt pedig csak mérgező gázzal lehet elérni. Gáz
támadásnál tehát mérgező gázokra kell Bzámítani. A tá
madások ugyan csak a hadsereg é.s a hadicél okat szolgáló 
építmények és berendezések ellen fognak irányulni, de 
mellesleg a közelben lakó polgári lakosságot is érni fog
ják. Ennélfogva háború esetén mérges gázok hatásának a 
polgári lakosság is egészen bizonyosan ki lesz téve ! 

Ez a bizonyosság békében éppen olyan kevés benyo
mást tesz az emberekre, mint az egykor biztosan bekövet
kezendő halál tudata ; de háborúban nagyon könnyen 
okozhat pánikot, aminek kiszámíthatatlan következmé
nyei lehetnek. A pánik annál nagyobb, minél több embe
ren tör ki. A legveszélyesebo tehát a nagyvárosok lakos
sága között ki törő pánik, mert a ,legnagyobb mértékben 
veszélyezteti a hadsereg ellátásának munkáját a hát
országban. 

Szükségesnek bizonyult tehát alaposan foglalkozni 
azzal a kérdéssel, keII-e háború esetén nagyvárosok ellen 
irányuló gáztámadásokkal számolni és ha igen, milyen 
óvóintézkedéseket kell a nagyvárosok védelmére előké
szíteni ? 

Megejtett számítások szerint nem valószínű, hogy 
valamelyik hadvezetőség az ellenség nagyvárosainak el
gázosítását komolyan tervbe vehetné. A bizonyítás igen 
egyszerű :  ' 

Vegyük alapul B erlint. A házakkal beépített terület 
nagysága 120 km". Ha Berlint a legerösebb gázzal támad
ják is, amelyből a legkisebb mennyiség is elegendő ( foz
gén ) ,  akkor 'annak 10 m. magasságban való teljes elgázosí
tásához legalább is a francia légiflottának a felére vagy 
az egé.sz angol vagy USA légiflottára volna szükség, hogy 
eLt végrehaj tsa. Más államok légiflottája egyelőre szám
szerűleg még nem olyan erős, hogy ilyen feladatot eivé,· 
gezhessen. M inden másfaj ta gáznál pedig már legalább is 
tízszer akkora légiflottára, vagy tízszer megismételt tá
madásra volna szükség. 

M iután a légiflottákra háború esetén az ellenséges 
légiflotta leküzdésén kívül száz és száz más sürgős fel
adat hárul, nem valószínű, hogy felesleges cselekményekre 
is maralIna idej e  és ereje. A nagyvárosok lakosságát te
hát ezirányban már békében, de különösen háború elején 
meg kelJ nyugtatni. T ekintettel arra, hogy Budapestnek 
sem sokkal kisebb a kiterjedése, mint BerIiné, 'a magyar 

'főváros elgázosítása .sem valószínű. 
E�.zel p'ersz.e nincs mondva az, hogy n agyvárosok terü

letén egyáltalán nem várható gáztámadás, mert ahol a 
hadviselésre fontos épületek és berendezések nagyváros 
területén fekszenek, ott semmiféle tekintet nem fogja az 
ellenséget az ezek ellen való támadásában 'feltartóztatni. 
Az ilyen pontok közelében lakó vagy tartózkodó polgárság 
tehát háborúban okvetlenül ki lesz téve légi támadások 
következményeinek. 

A leghathatósabban olyan módon lehet a polgárságot 
gáztámadások ellen megvédelmezni, ha a városok és kü
lönösen a nagyvárosok területéről már békében kihelyez
zük az ellenfél támadásainak céljait: Ezzel a rendszabály
ly ai az az előny is egybe van kötve, hogy az elkülönítve 
álló lehetőség szerint álcázott vagy háborúban álcázható 

Idegen uralkodóházak tagjai csak 1818 óta viseltek ez
t'edtulajdonosi méltóságot a cs, kir. hads

.
eregbe'f!-.

, 
Az els

,
ő 

Konstantin prosz nagyherceg volt, laz akkori, cár ftVere, aktt 
I. Ferenc császár és király 1 813 október 1 8-án, a lipcsei 
csatatéren rzevezett ki a 8. vértesezred tulajdonosáv�, 
amelyben annak idején, trónörökös korában, ő maga tS 
szolgált. 

ily építkezések, telepek és berendezések kis és magasból 
nehezen eltalálható célokat képeznek ; védekezésük i,ly
módon a gáztámadások ellen is sok tekintetben meg van 
könnyítve, különösen akkor, ha a várható támadások ide· 
jér,e ködb� és füstbe képesek burko1óznj., 

P-y-v. 

I I 
l 

MIlIi.lla.,IIM, _1I_IMi,IlN. 
(által) + -aDdó, -eDdő. 

A szenvedő szerkezeteket nagyjában már meg tár
gYaltam, de idekívánkozik még néhány feltűnőbb példa, 
Ezeket azó,ta böngésztem ki hivatalos írásokból : "E rkölcsi 
és vagyoni biz.onyítványa a

· 
kőzségi előljáróság által fog 

bete1'jesztetni." "X. a kir. törvényszék által 2 évi foghá(l
zal büntettetett." "A (pénz) az após javára lett be
vételezve." 

Itt mO;Slt mindenki hagyja aJjba az olvasást és ön
maga szerkes.sw meg ooeket a rossz nwndatokat jó magyar· 
sággal. De azért tbiztonság Okáért ideírom a találós kér
dés megfejtését is : A . . . . bizonyítványt az eZőljáTóság 
teTjeszti fel, vagy : togja f elterjeszteni. X-et a törvényszék 
2 évi fogházzal bünteltte. A pénzt az após javára (nevére) 
vételez ték, vagy : írták be;  még egyszerűbben : A pénzt az 
apósl kapta m�g. 

Hasonló hiba az, is, ha a IszeméIyes cselekvő alak he
lyett az által névutóval kapcsolatban az -andó, -endő szer
keretet használják. Erz az idegenszerűség a tartós latin 
hatás következtében terjedt el. Valamikor nálunk is latin 
volt a tudomány, irodalom, törvényhozás, .sőt az iskola 
nyelve is. Még a mi nagyapáink is !tudtak JatinuI. Nem 
csoda tehát, illa itt-ott a mai napig megmaradt ( és sol<ak
nak. nem is ellenszenves ) a hatása. Ez a szerkezet leg
inká�b a hivata10s nyelvben fordul elő, :még pedig azért, 
mert igen alkalmas a személytelen kifej ezőmódra. A kato
nai nyel�ben a parancsoláshoz, valamint a különböző sza
bál�atok szinte lépten-nyomon használj ák, pedig van he
lyette becsületes, régi magyar szerkezet is, De Iás:sunk csak 
néhány példát : X. a para;ncsnokság által utasítandó. Miért 
volna ez JOIbb, határozottabb, katonásabb, mint a magyaros 
alak : X -et a parancsnokság utasítsa ? Csendőrirásokban 
sem ritka ez a latinosság, pl. : . . . .  örs által megállapí
tandó, hogy • . .  A derék örsparancsnok biwnyára így ismé
telte ma,gában a kapott utasítást : . . . .  állapítsa 'meg, 
hogy . . . .  

Van aztán olyan eset is, amikor az -andó, -endő kelle
mesen hangzik, p1. : Ezen összeg ;X-nek kiutalandó, már 
persze csak akkor, Iha ez az X. reánk vonatkozik. Ilyenkor 
perS(le inkább csak a "kiutalandó" összeg nagyságával tö
rődünk, mern a magyar nyellVérzékkel, amely ,pedi,g mindig 
!kívánja követeli az alany megnevezését, vagyis hogy ki 
utalja ki azt a kis pénzmagot, Legtöbbször a gazdasági 
hivatal, vagy valami pénztár, Ne hallgassuk el őket se, ha 
nincs semmi okunk rá. Ilyenkor pedig biztosan nincs, 

Végeredményben tehát : "az -andó, -endő kerülendő." 
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Csak egyetlen esetben bocsáthatunk meg neki, akkor t. i . ,  
h a  jövőidejű melIé'knévi jelző, pl.  elintézendő feladat, ké
sőbb meghatá1'ozandó idő, követendő példa, stb. Ilyenkor 
helyes és magyaros. De már az ilyen használata : Munká
mat bevégzendő, itthon maradok, megin t  rossz. Helyesen 
így mondják : Hogy rnunkámat bevégezzem . . .  

vitéz Rózsás József, ny. százados. 

IllNl)ia 11�11.�.N. 
5 1 .  K érdés. A lll. kir. beliig!lll/iniszle?' 1 929. évi 25;2.1.8.:2. 

sz. kön'endelete .sze?·int italmérés céljára .szolgá ló űzlethel!li
ségben és azzal közvetlen összefüggésben let'ő 1'l�ktárhel!lisfg
ben nem szabad tm'tani 1 50 liternél több szesze.sitcdt. Mikép 
értelm ezendő itt  az iizlet h el!/iséggel hözl'etlen összefiiggél!ben 
levő mJ.-tárhellliség ? 

Válasz. Az italmérő üzlethelyiséggel az a raktárhelyiség 
függ közvetlenül össze, amelybe az italmérő helyiségből úgy 
lehet eljutni, hogy közben más helyiségen keresztülmenni 
nem kell. Ez a rendelet szavainak értelme szószerint. Tágabb 
értelemben közvetlenül összeftiggőnek lehet tekinteni azt a 
raktárhelyiséget is, amely el van ugyan választva az italmérő 
helyiségtöl valamely más helyiséggel, de ez a közbeeső helyi
ség a raktárhelyiségnek az üzlethelyiséggel összefüggését 
nem zavarja s a raktárhelyiség gyors és kéz ügybe eső hasz
nálata tekintetében nem akadály. Például a söntésből nyíló 
pincehelyiségben van a raktár, de a pincehelyiségnek előtere 
van s ez más kocsmafelszerelő tárgyak elhelyezésére szolgál.  
Ha az italmérő engedélyben megjelölt , raktárhelyiség egyéb
ként az italmérő helyiségtől különálló helyiség, de amely az 
italmérő helyiség raktárhelyiségével célszerűen és összefüg
gően használható, ez a raktárhelyiség az idézett rendelet 
végrehajtása szempontjából az italmérő helyiséggel közvet
lenül összefüggőnek tekintendő. 

52. K érdés. MilI/en n lIlag.l!C/1" á llam jelenleg é1'vényben 
levő címe?'e ? Mil!! bűncselekmén!lek köt'ethetőJ.- el  n magun?' 
állami címenel kapcsolatosan? 

V ál asz. Magyarország' címerét legutóbb 1 896-ban állapí
tották meg hivatalosan. A Budapesti Közlönyben közzétett 
miniszterelnöki rendelet szerint kétféle címer használatos, 
az Ú. n .  külön (kis)  címer és a magyar szent korona orszá
gainak egyesített (közé p )  !Címere. A külön (kis) címe?' rövid le
írása a ,következő : Függőleges vonallal kettéosztott pajzs, jobb
ról nyolc vörös és ezüst sáv , '( pólya ) ,  balról vörös mezőben hár
mas zöld halmon álló nyitott aranykoronából kiemelkedő kettős 
ezüstkereszt ; a címert �ét fehérruhás lebegő angyal tartja. 
A címerpajzs felett a szent korona képe van. A magya?' szent 
kO?'on(� o?'szágainctk egyesített  (közé])) címe?'e nagyobb külső 
pajzsból áll, melynek közepét kisebb belső pajzs fedi. A közép
pajzs Magyat'o?'sz(íg külön (ki s )  címerét foglalja magában. 
A !külső pajzs négy mezőre oszlik. Ezek elsej ében Dnlmácin, 
másodikában Hon'áto?'szág, harmadikában Szlavónin, neg'ye
dikében E1'dély címere van ; a harmadik és negyedik közé 
alulról beékelt mezőben Fiu1I1e címere látható. Az elősorolt 
részekből egyesített ( kettős) címerpajzs felett van a magyar 
szent korona. A címert két fehérruhás lebegő angyal tartja 
vagy cserfa és olajág övezi. A magyar kir. belügyminiszter 
1898-ban kiadott rendeletéhez képest az a gyakorlat fejlődött 
ki, hogy azok a minisztériumok, amelyeknek h

.
atáskör� a 

társországok területére is kiterjedt, M agyarorszag és tars
országainak egyesített címerét, vagyis a !közép ál,lami címert 
használták azok a minisztériumok pedig, amelyeknek hatás
köre csak � szorosabb értelemben vett Magyarország terüle
tére terjedt ki, az egyszerű, vagyis a kis címert. 

Megemlítjük, hogy az 1 9 1 6 :XV. t.-C. a magyar-osztrák 
közös intézmények használatára kivételesen a magyar szent 
korona országainak olyan egyesített címer ét létesítette, amely 

Magyarország címerét és abba alul beékel ve a horvát címert 
tartalmazza. A törvény szerint ez esetben a horvát címer 
Horvát-, Szlavon- és Dalmátországot egységesen jelképezi. 

Az állami nagy címer hivatalos megállapítása nem tör
tént meg. Ezt a címert tudtunkkal jelenleg egyedül a buda
pesti kir. magyar Pázmány Péter-tudományegyetem hasz
nálja ( Mária Terézia királynőnek az egyetem számára adott 
királyi levele alapj án ) . Ez a n agy címer jelképezi a magyar 
szent korona országainak egyes történeti igényeit s magában 
foglalja különböző emlékcímereit. Ebben a nagy címerben 
helyezkednek el Horvátország, Dalmácia és Szlavónia címere i 
mellett Galicia, Lodoméria, Bosznia, Szerbia, Kunország ( Ku
mánia) és Bulgária címerei is. 

A hagyomány szerint a címerben előforduló négy ezüst
sáv az ország négy főfolyój át ( !luna, Tí >,za, Dráva, Száva) , a 
hármashalom az ország három főhcgység-ét, a kettöskereszt a 
megkol'onázott király apostoli méltóságút jelk'>pezi. A szent 
Korona a címerpajzs felett a magyar állanmak és hatalmá
l:ak jel\'t'nye. 

Az 1 898 : XXI.  L-c. köteleziíleg előírja, hogy középületek
nél és közintézeteknél minden nyilvános (nemzeti ) ünnep al
kalmával a nemzeti lobogót és az ország cÍmerét kell hasz
nálni.  Ilyen nemzeti ünnepek : Szent István király napja, már
cius 1 5-e, az uralkodó király születése napja, a világháború 
hősi halottainak emléknapja ( május havának utolsó vas ár
napj a ) , valamint a törvényhozás által esetleg még kijelölendű 
napol" A !1518.  B. M. 1 925.  sz. rend'€let a 'kormányzó szüle
tésének és nevenapjának megünneplése végett elrendeli, hogy 
ezeken a napokon a hatósági épületekre 'a nemzeti lobogó (az 
ország címerével ) kitüzessék. 

Az 1 907 :XXV I I .  t.-C. szerint minden népiskolán és a tan
termekben Magyarország (kis)  címerét kell elhelyezni, nem
zeti ünnepeken pedig a címeres nemzeti zászlót ki kell tiízni. 

A magyar tengeri kereskedelmi hajók a 18.397. M.  E .  
192 1 .  sz. rendelet szerint a (kis)  címerrel díszített magyar 
nemzeti lobogót kötelesek használni. 

A magyar állam itt vázolt címerjogában Trianon nem 
okozott változást. ( Ezt elfelejtették tőlünk elvenni . )  A ma
gyar szent korona nem {mondott le tehát még átmenetileg sem 
az egyesített címer használatáról. Ezért pl. a folyami hajók, 
amelyek lobogój ára hivatalos intézkedés nem történt, akár a 
kis-, akár a középcímeres lobogót viselhetik (a folyamrendé
szeti hajók a már említett rendelet szerint csak a kiscímere
set) . útleveleken, fuvarleveleken, kincstári váltóürlapokon a 
kis címer használatos. 

Az Ú. n. közös ' címe?' az Ausztriával való kapcsolatunk 
felbontásával természetesen elvesztette érvényét. 

A 8200/ 1 9 1 4 .  sz. belügyminiszteri rendelet szerint hazai 
egyesületeknek nem szabad idegen állam ' címerét, színeit vagy 
jelvényeit használni ok. A magyar szent korona területén élő 
nemzetiségek azonban használhatják történelmi hagyomá
nyokon és régi szokásokon alapuló színeiket, feltéve, hogy 
ezek a színek llem azonosak valamely idegen állam színeivel, 
de tilos ezeknek a színeknek kizárólagos használata, vagyis a 
használat alkalmával a magyar nemzeti színeket legalább 
ugyanabban a mértékben szintén alkalmazni kell. 

M agánosok, magánjellegü testületek és vállalatok az or
szág kis vagy közép címerét nyilvános müködésükben és üzleti 
életük kereteiben állandó jelleg'gel csak abban az esetben 
használhatják, ha erre a m. kir. miniszterelnöktől engedélyt 
kaptak. Ilyen engedélyt csak az kaphat, aki erkölcsileg ki
fogástalan, politikai jogainak gyakorlásától meg'fosztva nin
csen, üzlete pedig oly terjedelmű, üzleti árui vagy termelvé
nyei olyan jóminőségüek, hogy megérdemli az ország címel'é
nek használatában rejlő kitüntetést. Hitel- és pénzintézeteket 
az ország címerének használatára csak törvény j ogosíthat fel. 
Akik az állam egyedáruságainak tárgyait hatósági engedély
Iyel árulják ( pl .  dohánytözsdések) ,  címtábláikon használhat
ják a magyar címert, valamint azok is, akik megkapják a 
m. kir. udvari szállítói címet. 

Az állami címer büntetőjogi védelmét célzó törvényes in
tézkedések a következők : 

1. A kbtk. 36. §-a szerint kihágást követ el, aki olyan 
címert (jelvényt) használ, árul vagy terjeszt, amelynek hasz
nálatát miniszteri rendelet tiltja azért, mert az állam és tör
vényes intézményei ellen irányuló törekvés vagy érzelem jele. 

2 .  A kbtk. 37. §-a szerint kihágást követ el, aki az ország 
nyilvános használatban elhelyezett címel"ét, vagy a katonai és 
polgári hatóságok jelzésére nyilvánosan használt címert meg
gyalázó szándékkal bemocskolja, megrongálja vagy leszakít ja. 

3 .  A 20.345. B .  M .  1 908. sz. rendelet szerint kihágást kö
vet el, aki a magyar címert szándékosan elferdítve használja, 
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illetőleg .alkalmazza, úgyszintén az, aki ezt a címert az állam 
méltóságát sértő módon használja, illetőleg aiKaImazza. 

4.  Az 1 883 : X V I I I .  t.-c. szerint kihágást követ el az i3, 
aki a magyar állam címe·rét a törvénybe ütköző /módon (pl. 
minisztereJnöki engedély nélkül) használja. 
. 5. Az 1921 : II 1 .  t.-c. 8. §-a szerint vétséget követ cl az, 
ak1 a magyar állam vagy nemzet ellen meggyalázó kifejezést 
használ vagy ilyen cselekményt követ el. Aki tehát a magyar 
címert, mint a magyar állam egyik jelvényét gyalázza, gúny 
tárgyá vá teszi, becsmérli vagy bárminő oly cselekményt ko
vet el, ami· a címer lealacsonyításával, megvetésével és meg
gyalázásával egyértelmü, ezt a vétséget követi el. Mint lát
ható, eme törvényes intézkedés I feleslegessé teszi a 2.  pont 
alatt megjelölt törvényhely alkalmazását. 

53. l(érdés. FiatctlkoTúnk bűnüg!leibcn sziikséfles-e er
I,ölcsi é,q l'ng !loni bizonllítl,rínU besze1'zése ? 

Válasz. A fiatalkorúak bíróságáról szóló 1 9 1 :3 :  V I I . t.-C. 
életbelépietése és végrehajtása tárgyában kianott 56.000-
1913.  sz. igazságügyminiszteri rendelet 36. §-a kifejezetten 
hangsúlyozza, hogy a bünvádi eljárás céljára szükséges er
kölcsi és vagyoni bizonyítványt nem pótolj a  a fiatalkorú egyé
niségének, értelmi és erkölcsi fejlettségi fokán ak, valamint 
életviszonyainak megismerése végett beszerzendő környezet
tanulmány. 

Ez természetes is. A környezettanulmányba foglalt ada
toknak nincs hatósági lag megállapított tény jellegük, hanem 
bizalmasjellegü értesüléseknek és a 'környezettanulmányt el
látó egyén megfigyeléseinek és véleményének foglalata. 

Viszont mindenképpen fontos lehet annak hiteles isme
rete, milyen vagyoni viszonyok "közt van a fiatalkorú ; nincs-e 
a nevén esetleg nagyobbterjedelmü ingatlan vagyon, amelyet 
a fiatalkorú elhanyagolásával visszaélésszerüen kezelnek s 
más hasonló fontos kérdések eldöntésére nyujthat alapot a 
vagyoni bizonyítvány, míg az erkölcsi bizollyítvál}y különösen 
a büntetett vagy büntetlen előélet \ kérdésében lehet hiteles 
bizonyíték, különösen, ha az országos bünügyi nyilvántartásc 
ból beszerzett értesítést is magában foglalja. 

- -
, 

Egy lopás, ahol a sértett 
jótáll a gyanusítottért .. 

Nyomozla : a sú.,vú.'j ih's. 
1928 március 6-án Ro�enthal ZSIgmond sárvári lakos 

a sárvári őrsön bejelentette, hogy aznap éj j el a nála alkal

mazáshan levő Oletics Teréz mindenes szobájából, amely

ben a sértett aludt, 1400-1450 pengő készpÉnzt i smeret

len tettes el lopott . 

Rédl tiszthelyettes örsparancsnok az eset tudomásul

\'étele után meghagyta a n apos cscndől'l1ek, hogy a városban 

keresse fel vitéz Turóczi Báli nt törzsőrm�ster é" Németh 

István IV csendőrből álló h elyi járőrt és adja át a paran

csát, hogy menj enek a helyszínre. ahol az örsparancsnok i::; 
megjelent. 

Először azt kellett t isztázni, hogy a sértett nőnek 
tényleg volt-e annyi pénze, m ini. amennyit a főnöke a be
jelentés során felemI ített, mert aiig volt h ihető, hogy egy 
cselédleánynak az akkori nehéz viszonyok között annyi 
megtakarított pénze legyen . 

Hogy a sértettnek tényleg volt annyi pénze, azt több 

tanu is igazolta, akik többször látták, amint a sértett a 

pénzét megolvasta és látták azt is, hogy egy zacsi<:6ban a 
nyakában szokta azt hordani . 

A sértett nő előadta, hogy aznap v i nadóra a kávéház 

konyháját 2 órai zál'órakor hagyta el és a kávéházzal 
összefüggő és az udvalTa nyiló külbnbej áratú szobájába 
ment lefeküdni ,  m i ko r  azonban az ajtót a kulccsal ki akarta 
Ily itni.  azt zúratlanu! taj�lta. 

E lődta továbbá, hogy mielőtt lefeküdt volna, az ajtót 
bezárta és a k u lcsot a zárban hagyta, cl nyakán 
hordott 1 465 pengő papirpénzét l1legolvasta, azután a 
pénzt az ágya mell e tti l ubako"árra rakott ruhája közt> 
Q U jl"Ía és lefeküdt. 

Reggel 9 órakor felkelt, felöltözött " m i kor él pénzét 
új ból meg akarta olvasni, a zacskót ü resen talúlta. A 9 drb 
1 00. 10 (h'b 50, 2 drb 20 és 1 drb 5 pengűst, összesen 
1465 pengőt, ismeretlen tettes, ismeretlen módon ellopta. 

A további kél'Clésekre még előadta, hogy alvás közben, 

4 óra tájban köhögést hallott aj taja előtt és úgy véli ,  hogy 
a h ázif'zolga köhögése volt. A lTa yonatkozólag, hogy a szo
bájában az ő t u dtával ki szokott megfordulni ,  előadta. 
hogy a háziszolga, aki tudta, hogy mennyi pénze van és 
azt úgy éjj el,  mint nappal hol szokta tartan i ,  többször volt 
rJála bent és állandóan szerelmi ajánlatokkal ostromolta. 
Azoll kívül a személyzet többi tagja is volt  időközben a 
B?obáj ában, de határozottan kijelentette, hogy más a szo
bájúÍ)an nem j árt és nem is j á rhatott. 

A helysz í n i  szemle megejtése és a sértett kikérdez€se 
után a j árőr alTa a meggyőződésre j utott, h ogy a tettes, 
még m ielőtt a sértett aludni ment volna, beosont a szobába 
és az onnan a padlásra vezető feljáróban meghúzódva 
megleste, hogy a sértett hova teszi a pénzét, maj d amikot' 
az elaludt, lejött, a pénzt magához vette és anélkül ,  hogy II 
:,értett felébredt volna, kinyi totta az ajtót s a szobúból 
eltávozott. 

Ezt a feltevést bizonyította az II kórülmény, hogy az 
épŰlet padlásfeijárula a sértett szobájába nyílt ,  melynek 
egy zárnélküli  deszka ajtaj a  \ an és azt d róttal szokták be
csukn i .  Erre vonatkozólag a sértett előadta, hogy lefekvb
kol' a drótot beakasztva találta, míg a padlásra vezető fel
j áróba be sem nézett, mert alTa nem is gondolt, hogy ott 
valaki tartózkodhatik. 

E feltevés, amint később látj uk, helyesnek bizonyult, 
de a tettes személyére nézve semmiféle támpontot nem 
szolgáltatott. A tettes személyére csupán a sértett azon 
áII ítása, hogy hajnali 4 óra tájban az ajtaja előtt a házi
szolga köhögését hallotta, szolgáltatta a gyanut, de későbh 
ez is  helytelennek bizonyult. 

Ezekután az örsparancsnok arra a meggyőződésre 
j utott, hogy a lopást csakis a h el y i  viszonyokkal ismerős 
ember követhette el és azt vagy a szemé.Jyzet között, vagy 
pedig a sértett ismerősei között keI I  k eresn i .  

Sorra vette tehát a kávést, a feleségét, az alkalmazá
:,ukban álló fizetőpincért, soffőrt, mindenesleányt és a 
I:aziszolgát és tüzetesen kikérdezte őket. 

A háziszolga kivételével mindnyájan alibit  igazoltak, 
ele r. lopás elkövetését a háziszolga is tagadta. 

A járőr a háziszolga szobáját, ruháit átkutatta, de er, 
Stm vezetett eredményre. M indazonáltal továbbra i s őrizet
ben tartotta, mert egy tanu ugyancsak azt vallotta, hogy a 
háziszolgát reggel 4-5 ó ra között ar, u dvarban, a sértett 
ajtaja közelében látta. 

Ezenkívül megáIIapíiást nyert, hogy egyízben már 
\ olt lopásért büntetve, amit szintén tagadott. 

Eltelt két nap anélkül,  hogy a, nyomozás csak egy lé
péssel is előbbre haladt volna, Irner� a háziszolga vált ig ta
gadott s m iután ellene semmiféle ,bizonyítékot beszere�n i  
nem s ikerült, szabadlábra i s  kerü lt. 

Az örspal'ancsnok újbÓl k ikérdezte a kávést is alTa 
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vonatkozólag, hogy a sértettet nem kereste-e f�l vidékról 
valaki, akit a ,sértett valami okból el akar hailgatni a 
csendőrség előtt ? 

A kávés úgy emlékezett, ,hogy a lSértettet egy, szombat
helyi nőismerőse már két-három !Ízben IS meglátOgJatta, aki 
1-2 napig nála ,S'zokott maradni, de a lOlPás napján nem 
látta nála. 

Erre az örsparancsnok a sértettet újból kikérdezte, de 
az említett nőről ekkor se slZólt semmit, majd amikor az 
örsparancsnok a szombatJhelyi nőt felemlítette, a sértett 
láthatólag meglepődött rés azt felelte, (hogy az neki nagyon 
jó ismerőse, azt ne gyanusitsák a lopás elkövetésével, mert 
azért ő jótáll. Még azt se szeretné, ha a .Jopásra vonatkozó
lag kikérdeznék, mert a barátnője megharagszik Irá. 

Az örsparancsnok megígérte a s,értettnek, Ihogy 'a nőt 
figyelmen kívül ,hagyja, de mihelyt a sértett eltáJvozott, 
egy, járőrt azonn�h S zombathelyre wüldött -azzal a �rancs
csal, Ihogy állllipítsa meg' a nő kilétét. é.s. a kérdéses éjsmka 
alibijére vonatJkozólag, igazolmssa s ha 'kétséget kizáróan 
alibit igazolni nem ,tud, vegye őrizetbe és >él. nyomozás le
folytatása végett kísérj e Sárvárra. 

A járőr az említett nő kilétét S zombathelyen. Kis Em· 
ma';" elvált asszony személyében lIllegállllipította, aki akkor 
SzombatJhelyen Iháztartási alkalmazott volt. A kikérdezés
ből és a 'bev'ásárlólkönyvbe történt dátum bejegyzéséból 
a járőr megállapította, hogy a nő a lopás elköveté2e 
előtti nap 'reggelén állt szolgá!latJba és azóta onnan sem nap
pal, sem éjjel eij nem távozott. 

Az örsparanc.sokot a j árőr j elentése láJtlhatólag leverte, 
de még mindig nem adta [el a ,reményt é.s. bízott a :sikerben. 

Másnap reggel, amikor a lakásáról bement laZ örs re, 
közölte a ,helyettesével, !hogy jó lenne egy .másik j árőrt 
Szombathelyre küldeni és újból kikérdezni a nőt, mert 
szerinte igen gyanús, I hogy, a nő éppen a lopás elkövetése 
előtti napon állott szolgálatba s hogy egyébként is 'annyira 
pontos alibit igyekszik bizonyíta,ni, hátha a j árőrnek téves 
dátumot mondtruk be, talán a lOil!'ás elkövetését követő lIl3iPon 
állt szolgá,latba és lakkor" mint a helyi viszonyokkal isme
rős, 'a lopást elkövetiliette, még a reggeli vonattal rvissza
mehetett 'Szombathelyre, ahol azonnal szolgálatba lépett. 
Nem is késlekedett az örsparancslwk, hanem Hulbai András 
Ől'IIlegter es Szuppinger József rpróbacseudőrből áJJló járőrt 
SzombatJhelyre küldte és meghagyta, hogy a helyszenőt, a 
gyanusított nőt és annak munkaadóját újból kérdezze ki, 
hogy melyik napon Iállt a nő szolgálatba és Iha az előző meg
áHapítástól a j árőr megállapítása elrer, vagyi,s a nő a lopás 
elkövetése után állt szolgálatba, akkor vegye őrizetbe, a 
bűnjelek előkerítése végett a nyomozást folytassa le Szom
batlhelyen és azután kisérje ISárv&rra. 

A járőr bevonulásakor' jelentette, hogy a nőt már nem 
találta Szombathelyen, mert a szombathelyi rendőrkapi
tányság előző napon az illetőségi helyére, Haj dúszoboszlóra 
toloncoltatta, nem volt ugyanis cselrédikönyve. De megálla
pította azt is a j árőr, Ihogy a, no nem :a lopás elkÖlVetése 
előtt, hanem az azt követő napon állt szolgálatba, A gyanu
sított szolgálatba lépését la Ibejelentő IhivataLban nem Iehe
tett megállapítani, a munkaadójától azonban a j árőr meg
tudta, hogY' a ,g-y:anusított 'a szolgálatba állása reggelén egy 
ddboz cipőkrémet válsárolt megbízásából könyvre az üzlet
ből és a bevásálóköny;vbe törtJént dátum bejegyz,éséoon álla
pította meg a j árőr a ISzolgálatJbalépés napját. 

A két járőr ellentétes megállapítás ából az örsparancs

nok aZ4 utóbbit fogadta el Ihelyesnek és 1I110St Imár a lopás 

elkövetJésével Kis ElI11mát komolyabban iSi gyanusította. El

fugása végett azonnal táviratot küldött >él. debreceni állam

rendőrség kapitányságának, ahonnan harmadnapra lI11eg-

--"'- A gyanusított nevét megváltoztattuk. Szerk. 

jött a válasz azzal, Ihogy a nőt el[ogták, ide pénzt nem 'talál
tak nála, a lopást Ipedig <tagadja. 

Az örsparancsnok Pintér Sándor tiszthelyettes és 
Fritz István csendőrből ,álló j árőrt a nQ átvételére ,és vele 
a nyomozás lefolytatása végett Debrecenbe kiül·dte és meg
hagyta ,Pintér ti.szthelyettesnek, Ihogy a nőt addig el ne en
gedje, amíg ali,bijét kétséget k Í'�áróan nem igazolja. 

A f árőr Debrecenbe érkezve, tielentkezett a rendőrka
pitányságon, ahol azt közölték vele, nem hiszik, hogy a nő 
legyen a tettes, mert 'pénzt nem találtak nála, dacára an
nak, hogy toloncolás alkalmával Szombathelyen, Budapes
ten és Debrecenben a rendőrségen megmotozták. lA j árőr 
emé kedvezőtlen közlések dacára sem csüggedt el, \hanem 
a gyanusított' átadásM 'és egyben a nyomozás, illetve kikér
dezéshez tanuként egy rendőr kirendelését kérte. 

A járőr a nőt azonnal !kikérdezte arra vonatkozólag, 
hogy ismeri-e sértettet, azzal hol ismerkedett meg, mi
kor volt nálla utólj ára és volt-e ,tudomása arról, hogy 
sértettnek mennylÍ pénze volt, továbbá, hogy Szombat
helyen mettől-med dig, kinél szolgáU és utolsó munka
adójáIhoZ' mikor lépett be szolgálatba. 'A gyanusított, aki
nek elég idej e  volt a rendőrségi fogd ában >él. gondolko
dásra, minden kérdésre h abozás nélkül felelt, anélkül" 
hogy arcán vagy viselkedésén a legcsekélyebb zavart is 
észre lehetett volna venni. Pintér tiszthelyettes látva, hogy 
a gyanusított a feleletre e.lőre elkés�ült, a iIlŐ további k i
kérdezését egyideig ,abbahagyta és a rendőrrel beszél
getett álltalános dolgokról. 

Beszéd közben azt kérdezte a rendőrtől, hogy a gya
nusítottat alaposan megmotozták-e. A rendőr azt vála
szolta, hogy kivétel nélkül mindenkit megmotoznak, 
akit a kapitányságra előálJí.tanak, azért mégis megtör
ténhetett, ho'gy a nőnél maradhatott valami elrejtve, 
ha nem - nő motoZ/ta meg. 

Közben Pintér tiszthelyettes a gyanusítottat állan
dóan figyelte és a beszélgetés közben észrevette rajta, 
hogy ideges l ett. Hogy a zavarát kihasználja, újból kér
dezni kezdte, miközben közölte, hogy egy nővel újból 
meg fogj a motoztatni, mire az még jobban zavarba jött, 
de még mindig ,tag>adott. Eközben behozták a gyanusí
tott bőröndjét. A bőröndben két pár új fél clÍpő, 1 új női 
tavaszikabát, egy új női k,alap, 1 új selyemsál, 1 új 
férfüng és 1 új férfi alsónadrág volt. A holmik eredetére 
vonatkozólag azt adta elő, hogy azokat az elvált férje 
vette neki. Pintér tiszthelyettes' közölte vele, hogy ezt 
csak úgy hiszi el, ha az elváLt férje is megerősíti, ezért 
elmennek a volt  férj éhez és  kikérdezJik. Látva a gyanu
sított, hogy nincs kibuvó, elkezdett könnyezni és kérte 
Pintér tiszthelyettest, Ihogy ne 'Jcísérj e sehova, mindent 
beismer, ő lopt,a el a pénzt. Arra a kérdésre, hogy a pénz 
hol v,an. azt adta elő. hogy 400-500 P-ért ruhát és I á.b
belit vásárolt, míg a ,többit. amikor a detektívek D ebre

c enben egyik vendéglőben elfogták és a rendőrségre 

bekísérték, útközben eldobta. hogy motozása alkalmával 

nála ne találjáok meg. A gyanusított szavainak P.intér 

tiszthelyettes nem adott hitelit, hanem kikérdeze a detek

tívet, aki a gyanusítottat elfogta, hogy l ehetséges volt-e 

az, hogy 'a nő kiS.érés közben eldobta a pénzt ? A detek

tív határozottan ál lította. hogy az lehetetlen volt, mert 

állandó.an figyplemmel kísérte útközben minden mozdu

latát és így semmit el nem dobhatott. 

Hogy ezen körülményt tisztáz�a, a gyanusítottat 

e lkísérte abba a vendéglőbe, ahol elfogták és útközben 

Pintér tiszthelyettes kérte ,a rendőrt, hogy egy lI11egbíz

ható nŐit keressen aki a gyanusítottat megmotozza. Ezt 

halLva a gyanusított, újból sírni 'kezdett és kérte a járőrt, 

hogy ne kísérjék tovább, menjenek vele a legközelebbi 
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kapu alá, ott előadja a !pénzt. A j árőr a gyanusí tott eme 
kérésének eleget tett s mikor la legközel ebbi kapu alá be
mentek, a gyanusított a j árőrnek hátat fordított, elő
adta a pénzt, amely zsebkendőbe volt csavarva ; 6 drb 
100, 1 dI10 '.50 és 2 Idrlb 15 Ipelllgöst, öswesen 660 P-t 1U\!lálJt a 
járőr a zsebkendőben. 

Ezekután ·a vendéglőben megá l lapítoltba a j aror, 
hogy a gyanusított a volt férjével és annak barátjával 
'együtt ikét majp rés ,egy éjje� mulatott és 'k,b. 250-300 p-t 
köhtöH eh. 

Még mielőtt a j árőr a gyanusítottat r,észletesen kikér
dezte volna, táviratban értesítette az örsöt, hogy a gya
Ilusíltott beismerte la iopást és a bűnjelek is részben 
már biztosítva v·annak. Hogy a sértettet megörvendez
tesse, az örsparancsnok a táviratot elvitJte hozzá és kö
zölte vele, hogy la tettes megvan és az nem más, mint 
akiért j ótál l ott. De a sértett még akkor sem akarta el
hinni, azt hangoztatVa, hogy az lehetetlen .  

A j árőr a távirat feladása után a gyanusított 
részletes kikérdezéséhez fogott, aki a lopás előzményeit 
és annak elkövetését 'az alábbilak szerint adta elő : 

1927 november havában ment el hazulról, Haj du
szobo,szlóról Bzomlbathelyre, ahol a sértettel megismerke
d etJt s azzal 1928 február hó végéig Szombatheiyen al
bérletben együtt l akott. 1928 február vegen a sértett 
Sárvárra költözött, kit ő azóta Szombathelyről három
ízben Sárváron meglát()gatott. Tudomása volt 'arról, 
hogy a sértettnek sok pénze van és azt éjj el-nappal hol 
szokta tartani, 1928 márc. 5-én 122 óra 30 perckor Szombat
helyről Sárvárra �l'kező vonattal a sértett tudJta nélkül 
Sárvárra ment és amíg a sértett a kávéház konyhájában 
tartózkodott, annak záratlan szooájába, majd! �nnan a ,pad
lásra vezető feljáróba osO'nt lés bevárta, amíg al sértett 
aludni tért. Onnan megfigyelte, ihO'gY' a sértett lefekvéskor 
a rpénzét hova teszi és amikor laZ lefeküdt rés rövid idő 
mulva elaludt, zajtalanul lejött, a 'Pénzt magához !Vette, az 
ajtót zajtJalanul kinyitotta és anélkül, ihogy a. sértett, vagy 
bárki lész rev ette volna, a h átsó kapun át távozott és 'reg
gel a 6 órai személyvonattal SZOlffihathelyre utazott. Ott 
bement a helyszerzőhöz és még aznap el is s zegődött 'Cseléd
leánynak, hol azonban március 8-án 'a sZOlffibathelyi !rendőr
kapitányságtól !kiküldött detektív őrizetbe vette és mert 
c:selédkönyve még leánykori nevére szólott, március 12-én 
illetőségi h elyére, Haj dúszoboszlóra tO'IO'ncolták, aIhova már
cius 1 6-án érkezett meg. Toloncolás közbeni a lopott rpénzt 
kabátja felgyűrt újj ába rej tette IS így, dacálra a több�zöri 
motozásnak, a pénzt nem találták meg nála. 

A hazaérkezése utáni napon bement Debrecenbe és ott 
különböző ruh\allE�műeket és láJbbeliekét vásárolt, ÖSlszes.en 
439.20 pengő értékiben. A vásárolt cikkeket aznap Hajdú
szoboszlóra hazavitte ,és ott egy ismerősénél elhelyezte. 
M árcius 19-én la 1V0lt \férjével és an'nak egy lbarátj ával 
együtt bement Debrecenbe és azokkal egyJÜtt Ja Pesti-féle 
vendéglőben két map és 'egy léjjel  cigányzene mellett mula
latott, míg 20-án este 23 óra táj ban e lfogtákJ résl a Irendőr
kapitányságra előállítottáJk. A yendéglőben minden elJo
gyasztott italt és ételt ő fizetett, kb. 2ií0-300 pengőt és 
azonkívül a cigányoknak ' is fizetett. E lfogatása alkalmával 
a még megmaradt 660 pengő 'Papírpénzt egYi .zsebkendőbe 
takarva úgy rejtette el, hogy csak női motozó lVelhette volna 
észre. Azt, ihogy férje �s annak harátja tudott volna a ' pénz 
holszerzéséről, tagadta. A járőr az. összes 'bűnjelek összesze
dése és az érdekeltek ki�érdezése ,után a, gyanusítottat a 
sárvári örsre kísérte, /hO'nnan la szombathelyi kir. lügyész
ségnek adták át. A szombathelyi kir. törvényszék 6 Ihavi 
börtönre ítélte. 

-
Deutsches Gendarmerieblatt. 
2/1 930. szám. 
A csendőrség kiegészítése és értékelése : Németország 

PESzeS csendőr- (a csenctörség polgári testület) és rendőr
egyesületeit magában foglaló "Rendőr-szakbizottság" 1925-
ben memorandumot fogaaott el, amelyben az egyenrangú köz
biztonsági szervek tagjai részére egységes előképzettség 
Irányelveit fektették le s ugyanott leszogez1ek azt IS, HOgy a 
csendőr t a detektívvel egyenrangúnak kell tekinteni. A wurt
tembergi rendőrség szaklapjában 1929. év elején egy cikk lá
tott napvilágot, amelynek írója a mai helyzetben a csendőrt 
I�sak az egy fokkal alacsonyab O rangú községi, illetve városi 
rendőrrel kivánta egyenrangúnak delkarálni, mert szerinte a 
csendőrség ma a, karhatalmi rendőrségből egészítődik ki. 
Csendőrrészről tett ellenvetésekre az �löző renaór-cikkíró ki
jelentette, hogy a fenti memoranduml;>an foglalt elvnek meg
ttelelően a csendőrt csak akkor lehet a detektívvel egyenran
gúnak, tekinteni, ha a csendőrség kiegészítése és kikepzése a 
memorandumban foglaltaknak megfelelően .azonos a detek
tivekével, vagyis : legalább két éVI n agyvárosi rendőrségnél 
telj esített .sZOlgálat kimutatása a felveteinél és ugyanazok
naK a vizsgáknak a kiállása, mint amelyek a detektiv reszere 
eló vannak Irva. 

Csendőrségi részről most reflektálnak eme utóbbi eikkre 
,; megállapítják, hogy : 1. az 1925. évi memorandum határo
zatait azóta Ismételten teljes mértékben j óváhagytak, :G. ami 
a csendőr- és detektívpálya azonos előkepzettsegét illeti, a 
memorandumban elfogadott elv a következő vol t :  a rendőr
ségnél megkezdett szolgálatnak legkésőbb a 3. évében (amíg 
az illető csak karhatalmi szolgálatot teljesít) középfokú, 
egyéves rendőriskola elvégzéséret való alkalmasság bebizonyí
tasa. Ennek elvégzése után legalább kétévi városi egyes rend
órszolgálat (kb. a mi rendőrségi órszemünk szolgálata) s csak 
elmek letöltése után lehet a csendőr-, iiletve detektívpályára 
lépni. 3. Ha egyes esetekben meg is történt, ,hogy a közép
fokú rendőriskola e lvégzése után valaki továbbra i s  a l"end
őrségi karhatalomnál nyert peosztást, ez nem jelenti azt, 
hogy az illető egyáltalán nem teljesített vároai :rendőrszolgá
latot. 4. Ha württembergi rendőrségi részről ilyen elvétett 
eseteket a csendőrség értékelése ellen kihasználnak, akkor 
- kérdi a dkkíró - egyenrangúnak lehet-e tekinteni a de
tektívtestület ama 10 százalékát, amely egyenesen a polgári 
életből lép be detektívnek? 

Egy másik eikkből, amely szintén a csendőr- és xendőr
egyének egyes állásainak az összehasonlításával foglalkozik, 
megtudjuk, hogy mindkét testületben a 12. szolgálati év be
töltéséig a �sem:!őr v agy a xendőr állása csak Ideiglenes és 
bármikor elböcsátható. 

A j énai magasabb rendőriskola igazgatója cikket ír ar
ról, hogy mi védi meg a p olgárt a csendőr túlkapásai ellen. 
Megállapításai szerint :  1 .  a csendőrségi utasítás határozvá
nyai, 2. a perrend szabályai, 3. a felügyeleti hatóságok be
avatkozási joga, 4. a fellebbezési jog, 5. a csendőri beavat
kozás visszautasítása ,és )Végül 6. az önvédelem. 

Az egyes pontok részletes ismertetése a lapszemle Ke
reteit erősen meghaladná. 

A bajor csendőregyesület üléséről S7-óló tudósításból 
megtudjuk, hogy a .csendőrök nyári zubbonnyal és lehajtó 
gallérral való ellátását ott is csak most tárgyalják. Ugyanott 
szóbakerült egyes csendőrörsöknek takarékossági okokból 
való megszüntetése is, amely az egyéni érdekekkel szemben 
minden ellenvetés dacára be fog következni. 

R it/tán gondolunT. világoson ct sötét8égre, boldogságban (f 
lIyomoruságra, örömllél a fájda lomra, de megfordítlJa nl indi!1 

(!(tm t.J 
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( Belgium .) Le Gendarme. 

lil. szám.  
1 920 január hav ától jelenik meg GiJl a rd Győző címzete� 

iírnagy szerke�ztésében Borgenhoutban havonta a "Le 
Gendarme

" 
címü csendőrség i l ap ,  mely igy most lép be fenn

állásának tizenegyedik évébe. Cél j a  volt mindig a csendőrség 
érdekeit védeni. Ezen hivatását mindig függetlenül teljesí
tette, úgy hogy odaadásával és pártatlanságával tiszteletet 
\ ívott ki magának a csendőrség körében. 

1930. évi j anuár hó 19-én Bruxellesben egy jótékonysági 
díszestélyt rendezett a csendőrség sportegyesülete a csendőr· 
árvák j avára. Az ixellesi M ercelis-színházban a mükedvelők 
a "Froufrou

" 
címü vígjátékot j átszották igen nagy sikerrel. 

Az estélyen megjelent Bayart nyug. tábornok, Maury ezre
des, a csendőrtestület parancsnoka s más csendőrségi és pol
gári eiőkelőségek családjaikkal. A sportegylet titkára az 
utolsó felvonás előtt nagy tapsok között mondott az árvák 
nevében köszönetet a megjelenteknek a támogatásért, a mü
kedvelőknek a fáradságukért s a "Le Gendarme

" 
szerkesztő

jének az eszme sajtó útján való odaad ó támogatásáért. 
GilIard őrnagy hosszú cikkben száll síkra Buyst csendőr
altiszt árváin ak segélyezése ügyében, egy másik cikkben pe
dig a csendőrárvák segélyezésére hív fel. 

A "Le soir" címü lap a csendőrség átszervezéséről í r, 
mely most van folyamatban a hadügyminisztériumban. Szó 
van arról, hogy a vezetésben fog változás bekövetkezni s 
hogy a csendőrség mozgó alakulatait háború esetén mint lo
vasságot fogj ák alkalmazni. A lap aggodalmait fűzi ehhez a 
tervhez, mely elvonn á a, csendőrséget eredeti törvényes hiva
tásától, a rendfenntartástól. 

"Nékünk írják
" 

rovat alól kiragadjuk a következőket : 
Felvetődik a kérdés, nem volna-e célszerü a központi ha

tóságok által a parancsok ban megjelölt egyéneket, a szöke
vényeket, a királyságból kiutasítottakat, a visszabocsátotta
�(at betiísoros névjegyzékbe foglalni és így kiadni ? Ezek min
dig csak a j egyzőkönyvekben vannak feltüntetve, de olyan 
tömeget képviselnek, hogy a csendőr nem képes azokat szolgá
latba vinni. Egyes örs ökön a csendőrök az iratokat a bicikli
táskában viszik magukkal, mert az irattáska erre kicsi, a 
betiísoros névjegyzék így n agyon célszerü lenne s az őrjárat
ban a kérdéses egyénekkel való találkozáskor azután rögtön 
kéznél lenne. Az eljárás nem kerülne sokba. 

A "Petit chocolat
" 

( Kis csokoládé) nevezetű kis csend
őrségi kézikönyv visszaállításának szükségességét hangsú
lyozza. Ebben a csendőrt útbaigazító összes törvények kivo
natolva bennfogl altatnak. A könyvecske praktikus, zsebben 
hordozható. 

A lap előhozza, hogy még milldig vannak csendőrök, 
k i k  nem előfizetők. Ezek olyanok, kik a iIDás, lapj ából olvas
lIak, vagy pedig a fegyelmetlenek, kiknek il lap szelleme nem 
tetszik, mert a lap a fegyelem álláspontján áll., 

1930-ban Belgium függetlenségének évfordulója alkal
mából azt egész országban nagy ünnepélyek lesznek, amellyel 
kapcsolatos szolgálat majd a csendőrség vállaira fokozott ter
heket TÓ. A hadsereg nem fog hadgyakorlatot tartani, l eg
feljebb keretgyakorlatok lesznek. Az öröm ezen esztendejében 
nem mentesíthetné-e a felsőbbség a csendőrséget a katonai 
gyakorlatok s a szemlék alól ? 

A lap ezután a csendőrözvegyek és árvák részére beér
kezett számos adományt nyugtázza. 

--0-

(J ugoszlávia.) Zsandal'mel'Íszki Veszn ik. 
1. 9.10 / 1 .  .�zlÍ lIL. 
A címkép a szerb királynőt ábl'ázolj a, ldnek 3 1 .  születés

napj át, a vezércikk ünnepli ( 1 899 dec. 27. ) .  E zzel kapcsolat
ban a következő cikk a mult év sorsdöntő január 6-ának, 
\agyis a szerb diktatúra 'egyéves fennállásának d ícséretét 
hirdeti, amikor a szerb király felfüggesztette a Vidov-dáni 
alkotmányt, hogy a birodalmat egységessé kovácsolhassa. 

Vinil csend. alezredes befejezi a hivatásos gonosztevők
ről megkezdett cikksorozatát. ;Kifejti annak szükséges vol
tát, hogy a nyomozó csendőrök szokják meg már a nyomok 
után megítélni, hogy ,hivatásos vagy csak alkalmi gonosz
tevővel van-e dolg'Uk, ami a nyomozást bizonyos irányba te
reli és megkönnyíti. Minden nyom hiánya rendesen hivatásos 
gonosztevőre vall, aki hozzá van szokva, ,hogy hidegvérrel 
dolgozzék és a nyomok elkerülésére vagy eltüntetésére nagy 
gondot fordítson. Ilyen esetben megkönnyítik a nyomozást a 
I(örülmények és a mód, amelyek között a büncselekményt 
végrehajtották, mert minden ismert gonosztevő rendesen 
csak egyféle irányban és ,módszerrel �olgozik, legfeljebb tö
kéletesíti magát és specialista lesz idővel. Erre különösen a 
fogház- és börtönbüntetések ideje alatt képezi ki magát, ahol 

sokat elmélkedhetik, nem annyira azon, hogy miképen keresse 
kenyerét tisztességes úton, hanem azon, hogy miképen ke
rülje el a jövőben az igazságszolgáltatást. Ez okból nagyon 
fontos a hivatásos gonosztevőket a kitöltött büntetés után, is 
nyiJvántartani és figyelni, mert ilymódon nem lesz nehéz a 
buncselekmények jellegzetességei u tán könnyen felismerhető 
gonosztevőt kézrekeríteni. Szerző végül alTa a köriilményrc 
is reámutat, hogy a közöJiségnek is nagy szerepe lehet a 
tettes felfedezésében. 

Posszert Jakab m. kir. csendőrszázados cikkét a betöré
ses lopásokról ( lásd : Csendörségi Lapok 33. és további, 1929. 
évi számaiban ) teljes egészében leközli horvát nyelven. A köz
lemény folytatásokban jelenik meg. 

Vlnh csend. alezr. fentebb ismertet('tt cikkét érdekes mó
don egészíti ki Jovanovics J .  őrn. tanulmánya, hogy miképen 
lehet a 'bűncselekmény színhelyén v isszamaradt, vagy az az
zal összefüggésben álló vagy állható tárgyak és szerszámok 
segítségével a nyomozást helyes mederbe terelni. Szerzo 
ezeknek az eszközöknek legalább is oly fontosságot tulajdo
nít, mint ujjlenyomatok és egyéb nyomok megállapításának 
és konzerválásának. Annál inkább csodálkozik, hogy erre a 
csendőrség kiképzésénél nem fektetnek elegendő súlyt. Több 
példán bemutatja, hogy milyen fontos a büncselekménnyel 
összefüggő tárgyakat (bűnjeleket) �lem raktárba helyezni, 
ahol idővel teljesen elértéktelenednek, hanem lehetőleg szé
les nyilvánosságra hozni. E rre többféle módszer is á l l  ren
delkezésre. Lehet az illető tárgyakat valamely nyilvános és 
forgalmas helyen, �nint pl. a bíróságok folyosóin,  községhá
zán, üvegszekrényben, sőt 'l1yilvános kirakatok ban is köz
szemlére kitenni és azokra a közönség figyeimét a napisajtó 
és falragaszok útján felhívni. Különösen fontos esetekben 
fényképmásolatokat is közzé lehet tenni a lapokban, bizonyos 
tárgyakat nagyítva, mint pl. óráknak a belső lapján levJ 
számokat és egyéb bevéséseket. Ez az eljárás újabb időben 
nem egy esetben vezetett meglepő eredményekhez. 

1 930 j an .  l-ével új büntetőtörvény lépett életbe J ugo
szláviában. Az új törvény lényegesen különbözik az eddig 
é,'rvényben állott büntetőtörvény től, szükebbre fogja a hiva
talból üldözendő cselekmények számát és sokkal szélesebb 
határokat szab azoknak a törvényellenes cselekedeteknek, 
amelyek miatt csak a sértett fél indítványára lehet eljárást 
foganatosítani. Ily esetben a feljelentés v issza nem vonható. 
A lap sürgősen ajánlja a csendőröknek az új törvény err!! 
vonatkozó §-ainak tanulmányozását. Különösen fontos tudni, 
hogy ezentúl az utóbbi elbírálás alá esnek a következő cselek
menyek : férfiak személyes szabadsága és biztonsága ellen 
irányuló cselekedetek, titok tiltott felfedezése, a nyilvános 
erkölcsösség megsértése, házasságtörés és magzatelhajtás. 
Becsületsértésekre nézve az új törvény teljesen új rendelkc
zéseket tartalmaz. (V ége következik.)  

J. 1'. P. a mérgező gázok ról  ír.  Jugoszláviában ugyan 
még nem fordul� elő, hogy a gonosztevők mérgező gázokkal 
dolgoztak volna, de köztudomás szeTint a gonosztevők mindig 
egy lépéssel előbbre vannak a közrend és közbiztonság 
őrei előtt, amennyiben sietnek a technika vívmányait gonosz
tettek végrehajtására felhasználni, mielőtt a rendőrség és 
csendőrség megfelelő elJenszerekről gondoskodhatna. A mér
gező gázok at a háború folyamán hadicélokra használták. A 
háborús vegyészet az ipari nagyállamokban állandóan fog
lalkozik mérgező harci gázok előálJításával. Nem csoda tehát, 
ha modern gonosztevők a mérgező gázok használatát átültetik 
a praktikus életbe és áldozataikat újabban gázokkal teszik 
ártalmatlanná. Cikkíró felsorol néhány esetet, - különösen 
Amerikából, - ahol utonállók éjjeli támadásoknál gázt fúj
tak a megtámadottak arcába és azután az eszméletlenül elte
rült áldozatot kirabolták. A magához tért rendesen nem em
lékezett másra, mint, hogy valaki felemelte ellene a karját 
vagy a botját, mire rögtön elvesztette eszméletét. Cikkíró fel
hívj a a csendőrség ifigyeimét e1;re a gonosztevők kezében 
levő legújabb eszközre, hogy alkalomadtán tisztában legye
�lek vele a csendőrök, hogy miről van szó. 

B. D. cs. szds. befejezi közleményét a gyakorlati mód
szerről, melynek segítségével az örsparancsnok a fiatal 
csendőröket szolgálatukba a legbiztosabban bevezetheti. 
".Előbb a példa, - azután a szabályzat." A tanulmány elbe
szélés alakjában van tartva. Elmondja, hogy amikor aZ! örs
parancsnok elsőízben magával viszi az új csendőrt portyázni, 
hová vezeti, mire figyelmezteti, mit mutat meg neki, kivel 
ismerteti meg a környékbeli falvakban. Az első faluban pl.  
a pénzügyőrökkel, az orvossal, a kisbíróval, bábaasszonnyal 
és több más személlyel, akikről a fiatal csendőr el sem tudta 
képzelni, hogy mi dolga lehet neki velük a szolgálatban. Míg 

ezen gondolkozik, az örsparancsnok igazoltat útközben min
denkit, akit nem, ösmer és összehasonlítj a a hivatalos köröz
vényben leírt adatokkal. A tiltott helyen fürdőző gyermekeket 
elkergeti, mert ott veszély fenyegeti őket. Ilymódon mindenre 
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kiterjeszkedik, ami útközben feltünik és a csendőrségi szolgá
lattal összefüggésbe hozhat.ó. Előbb megmutatj a, hogy mit 
kell tenni, hogyan kell fellépni és cselekedni és csak azután 
magyarázza az összefüggést a tett és a .törvény, a szabályzat, 
az előírások, rendeletek és egyéb rendelkezések között. Befeje
zett őrjárat után az örsparancsnok figyelmezteti a fiatal 
csendőrt, hogy mindazt, a mit ma látott, gondolj a át mégegy
szer,. mert másnap az elméleti előadásnál minderről szó lesz 
a szabályzat illető pont j a inak ismertetésénél. A fiatal csendőr 
már az első őrjáratban többet ta!1Ult, mint amit kizárólag 
elméleti előadás után hosszabb időn át tanulhatott volna. 

VlcLh cs. ezr. a magaviseletről és annak következményei
ről ír néhány intő szót, ami !l csendőr, mint a l1yilvános rend 
hivatott fenntartój a, életében különösen fontos szerepet ját
szik. A .csendőr a nyilvánosság előtt dolgozik. Mindenki őt 
figyeli, ennélfogva nagy súlyt kell helyes és kifogástalan 
viselkedésére helyezni. 

V égül ismét alkoholellenes kiskáté talál helyet a lapban. 
A felirat azt mondja, hogy ha valaki olyan tettet akar elkö
vetni, amit a józan ész ellenez, akkor - iszik ! Ne igyál ré
szegítő italt, mert - 12 pont fenyeget és pedig : 1 .  az alkohol 
méreg, r2.  a szülők iszákossága a gyermekeken bosszúlja meg 
magát, 3. az iszákos könnyen petegszik, 4. terjeszti a nemi
tegségeket, 5. a szesz fegyvert nyom az ember kezébe, ,6. sokba 
kerül, 7. sok emberhalált kíván, 8. anya, aki gyermekének 
szeszt ad, nem anya, hanem állat, 9. a szesz az idegeket öli, 
10. iszákosnak csak 3 útj a van : a tébolyda, a börtön, vagy a 
sír, 1 1. 80k iszákos megfagy, 12.  az a nemzet nem lehet 
egészséges, boldog és haladó, melynek fiai iszákosak. 

A különböző rovatban rövid ismertetéssel találkozunk az 
OlcLSZ csendőrség (carabinieri) újjászervezéséről. A csendőr
ség parancsnoka h adtest- vagy hadosztály tábornok. Alája 
rendelve : 2 hadosztály tábornok, li dandártábornok, min t 
szemlélők, 23 ezredes, 90 alezr., 67 őm., 327 szd s és' 589 had
nagy, összesen 1 105 tiszt. Altisztek : 1700 őrm., 2850 I. oszt. 
és 3650 II. oszt. szakaszvezető, 2650 szakaszvezetőhelyettes, 
5000 tizedes, 30.000 csendőr, évente 3400 próbacsendőr. Ezen
kívül irodaszolgálatra 500 altiszt. Összesen kb. 50.000 fő. 

A kínai csendő?'ség is gyorsan fejlődik és nemsokára a 
helyzet magaslatán lesz. Nagyjából osztrák mintára ruház
zák fel és képezik ki német tisztek. 

-o� 

(Csehország.) cetnicky Obzor. 
:/ 1 9.3U. szám. 
Vezető hel yen M asaryk köztársasági elnököt údvözli 80. 

születésnapja alkalmaból. Az elnököt, mint az igazság baj
nokát és az elnyomottak pártfogóját méltatj a, akinek haza
szeretete, törhetetlen akarata és tudása lehetővé tette a köz
társaság megteremtését. Majd rátér arra, hogy a végrehajtó 
közegek ,bár bámulják Masaryk érdemeit és tevékenységét, a 
gyakorlatban nem törődnek elveivel, sőt azokkal igen sokszo l' 
egyenesen szembehelyezkednek. Az összes testületek és szerve· 
zetek között leginkább a csendőrség sinyli meg ezt a rend
szert. Nagy vonásokban felsorolj a a csendőrség összes sérel
meit és panaszait és megjegyzi, hogy a testületben mind
inkább elharapódzó felkiáltás, hogy "jobb volt az osztrákok
nál

" 
szörnyű vád ama rendszer ellen, amely lábbal tiporj a 

a M asaryk elveit. A csendőrségtől mindent elvettek, ami az 
osztrákoknál jó volt, de a rosszhoz még hozzátettek. Masaryk 
sok csalódáson és szenvedésen ment át, amíg céljait megvaló
�íthatta. A csendőrségnek l'em szabad kétségbeesnie, hanem 
szilárdan ki kell tartania, hogy sorsa j avulását meg'érhesse. 

A költségvetési bizottságban Bel'gmann képviselő többek 
között k i fejtette, hogy míg ,1921-ben egy közalkalmazott át
lag'ban havi 1586 koronát kapott, 1928-ban ezen összeg havi 
1096 koronára csökkent. A közalkalmazottak 70 százaléka 
az alacsony fizetések miatt nem éri el a létminimumot. Az 
illetmény törvény nem volt rossz, de a végrehaj tással elron
tották. A magasabb fizetési osztályok illetményeit arányta
lanul, sokszor 100 százalékkal emelték az alacsonyabb k ate
góriák rovására. Nem kíván luxus-illetményeket, de követeli, 
hogy a megélhetés feltételeit mindenkinek adják meg. 

A pozsonyi orsz. csendőrparancsnokság napiparancsban 
tiltotta meg, hogy csendőrök szolgálati és szolgálati állásuk
kal összefüggő magánügyeikben közbenjárókat vegyenek 
igénybe. A parancs ellen vétők felelősségrevonását helyezi 
kilátásba. Az "Obzor" foglalkozik ezzel a paranccsal és ki
fejti, hogy a csendőrségnél uralkodó rendszer az oka, hogy 
ilyen parancsot egyáltalán ki kellett adni. 

Az összes közalkalmazottak hihetetlen módon el vannak 
adósodva. Egyesek 25 százalék kamatot is  fizetnek és nem is 
titokban. Az államnak. mely nemcsak munkaadó. hanem az 
uzsora hivatott üldözője is, a gyakorlatban megl is kell felel
nie feladatának. Kívánja, hogy a pénzügyminiszter az ösz-

szes tekintetbejövő pénzilltézetek bevonásával mentse ki a 
közalkalmazottakab a mai áldatlan helyzetből. 

A 13 havi illetménnyel kapcsolatban azt írj a, hogy a 
pénzügyminisztertől ebben a kérdésben kifejtett j óindulatán 
kívül egyebet nem lehet várni. Ezt az illetmény t a magánal
kalmazottak renumeráció ( részesedés) alakjában már régen 
kapjál,- Az állam legalább így segítsen alkalmazottain.  Nem 
szabad azonban megengedni, hogy ezt a kérdést a csendőrség
nek megígért 4000 K-ás pótdíj ával Ikapcsolatba hozzák. 

A régi és új nyugdíjasok illetményeinek egyesítését cz 
évben állítólag a 70 éves nyugdíj asoknál, jövőre a 65 évesek
nél és 1!J:32-ben pedig a többieknél fogják végrehajtani. 

Állást foglal a minősítések titkossága ellen. Meg'történt. 
hogy egyik altiszt, akinek egész szolgálata alatt "igen jó" 
minősítése volt, most csak 

"
jót" kapott. Utánajárt a dolog

nak és kisült, hogy a rosszabb minősítés oka csak annyi 
volt, hogy az örsparanesnok feleségével nézeteltérése tá
mad t. Jellemző, hogy az örsparancsnok ezért soha nem vonta 
felelősségre, hanem a minősítésben adott érzelmeinek kifeje
zést. Ha a minősítvényt szerkesztő bizottságban a minősítell
dők által választott tag is volna, ilyen dolgok nem történ
hetnének meg. 

-0-
( Spanyolország.) Revista técnica de l a  Guardia Ch·il. 

1 9,,0/240. szám .  
A címkép D. Pec/7'o Pablo Ma?·tinez altábornagynak, a 

perui csendőrség parancsnol,ának fényképe, aki nemrég Spa
nyolországban utazott és a spanyol csendőrséget tanulmit
nyozta, melynek mintájára spanyol csendőrtisztek szervezték 
meg Peruban a csendőrséget. Ez alkalommal nyilatkozott az 
eddig elért eredményekről. Eddig 3500 gyalogos és 500 lovas
csendőr, 3000 nemzetőr és 250 rendőr áll a közbizton�ág szol
gálatában. A szervezés azonban még nincs befejezve és újabb 
erők kerülnek felállításra, miután az ország határain (a ma
gas hegyekben) gyenge a közbiztonság. 

A spanyol csendőrség parancsnoka José ( Hozé) Pasto/' 
( P asztor) tábornok, különös figyelmébe ajánlja a csendőrség
nek Roddguez de Hinojosa I( Rodrigec 'd€ Inohóza) csendőr
�zázados ],övetkező javaslatait : Köztudomású, hogy a csend
őrség kiképzése a bünügyi nyol1lozásban ma mál' nem felel 
meg a kol' követelményeinek. Maga a daktiloszkópia még nem 
dég, mert '.nem alkalmazható n1Índen esetben. Szükségesnek 
tartja, hogy az örsparancsnokhelyetteseket bízzák meg- '1. 
n yomozó szolgálat vezetésével. Ez a feladat részben technikai, 
részben kiképzési célokat szolgálna. Előbbihez tartozik egy 
csendőrségi daktiloszkópiai - fényképező laboratórium fel
állítása, továbbá egy csendőrségi kartoték nyilvántartás fel
fekteté::.e, anl€ly úgy a szűkebb köneti, mini az országos és 
nemzetközi gonosztevők személyadat!\inak nyih'ántartására 
szolgálna. A kiképzés célja volna a csendőrséget mindenféle 
eljárással megismertetni, amely úgy a íbelföldi, mint a külföldi 
csendőrség és l'cndől'ségnél a ny()mozú� terén bevált. 

Mivel a ifegyvertörvény egyike az öl'sparancsnoki vizsgát 
képező kérdéseknek, a lap ennek la törvénynek egyes pontjait 
külön magyarázza. 

A spanyol csendőrség az országos állat{l'llomány és for
galmi eszközök Ikatona; nyilvántartásának és szükség e setén 
harácsolásán ak vég-rehajtá,:ával . is meg van bízva. Évente 
megjelenik a dövő éne szóló illető utasítás. A lap az 1930. évre 
szóló utasftásokat és mintákat közli, melyek az állatok, álbt-
vonta és gépjárművek lI1yilvántartására szolgálnak. I 

Osuna ezredes egy del ék csendől' történetét írja le, aki 
egy hb'es zsivány t közelharcbani legyőzött, ámbá!' az egy lépés 
távolságról a hasába és a balvállába lőtt. Kardjával széthasí
totta a Izsivány arcát, de 'amikor az a földre zuhant, akkor Imár 
nem bántotta tovább, hanem 'megvédte a többi üldöző ellen, 
akik agyon akarták vemi. Csak a zsiV'ány kezére tette lábát, 
amelyikben <lZ a revolve rt tarto,tta és így őrizte azt, amíg 
csendőri 'segihég érkezett. 

A lap a népfelkelőtörvényt is ismerteti, amennyiben az 
a csendőrBég szempont jáMI szükséges. 

A lap külön rovatot nyit 'bizonyos csendőrségi kérdések 
megvitatására, - azaz magyal'ázatára. A je�en eset a követ
kező : Egy öreg ember panaszkodik a jál'őmek, hogy egy ro
kona visszaélt bizalmával és elvitt tőle néhány szer�zámot, 
melyeknek értékét nem képes megmontlani, l1wd régen has:z:
nálta ,azokat. A csendőrök felszólítására a rokon viss�adta 
a szerszámokat. Miután családi perpatvarról ,volt szó, köteles 
volt-e al járőr Jopás miatt feljelentést tenni, vagy nem? A lap 
magya.ráza a járőr helyes eljárását, m e rt tényleg nem kellett 
a cseJ.ekményt !hivatalból üldözni. 

A csendől:1tisztikal't részben az altiszti karból egészítik ld 
�Iy csendől'okkel, akik a csendől'ség'i akadémiát elvégzik. A z  



282 CSENDŰRSÉGI LAPO K (1930 március 20. 

akadémia az év elején úJból megnyilt. Ez al kalI omból Gazzia
Mel'cadillo ( Mel'kadiljo) hadnagy magyarázza a főiskolai kép
zettség el&nyeit, hogy törekvésll'e ·serkentse az ifjú csen<dőr
nemzedéket. 

A ,1ap It'észletesen ismerteti a csendőrségi költségvetést 
az 1930. é'Vre. 

Az automobil tel'je désével szaporodik a gyors mozgási 
eszközökkel rendelkező gonosztevők száma is, akik ellen 
ugyancsak gyors já'l:müveklrel lehet eredméuryesen síkra szál
lani. Ha a háború ,előtt a sp'anyol csendőrség oly 'I1lllJgas fokon 
áHott, Ihogy a külföldi csendőrségeket tanulmányozó O.suna 
Pinedo, akkori csendőrEzázadostól a berlini spanyol követ 
büszkén �(éIl'dezhetJte, hogy "miért megy tanulmányútra, 'ami
kor otthon van a világ legjobb csendőrsége ? ", � a háboru 
után a ,spanyol csendőr8ég, már nem 'áU a, helY2et m agaslatá:J., 
mert nincsenek autói ,és technikaHag sincs felszerelve. Ha a 
csendörséget alapRó Ahumada (Aumáda) he'l'ceg azt mondta, 
hogy : a csendőrség 'alapelve "a tekintély és 'az erkölcsi erő", 
akkor a mostani időben hozzá lkeJl' tenni "és a gyors ;mozgási 
képesség". - lA dk.1,: sürgeti a icsendőrség ellátását gépjár
müvekkel. 

Az utolsó oldalon é.rdekes családi képet látunk : A Biskaya-i 
tal'tománryi csendörparancsnoksá;g vitéz alhadnagya, D. Felipe 
Benito Isidll-o-nak arckép ét négy fiától köriil�ve, akik vala
mennyien a csendöraltiszti egyenruhát hordják. 

Hízás-fogyás. 
Bármiféle ételt eSZJünk is,  legyen az hús, kenyér, 

tészta, tej, vagy a gyümöLc.sök, növény'ek, főzellékek akár
miIyen faja ; legyenek azok sJÜtve-főzv€, avagy nyersek, 
az emberi szervezet m indig, háromféle anyagot készít be
[lő1ük : f'ehérjét, zsírt és cukrot (szénhi'drátot ) .  A szerve
zetünkbe jutott összes táplálékaink csakis ,egy száZalé
kos sósvízben tudnak feloldódni, ill:etve felszívódni. Tud
juk, 'hogy pI. a vérnek is milyen sós íz� vam. ÉI€ Wnk 
fenntartásáh:oz tehát ötflél'e tÚiPanyagra van se;üks'ég : 
fehérj ére, zsírra" oukorra, vízre és sóra. ( Lásd részlete
seb'ben a Csendőrségi Lapok 1929 április 10-i 'Számában, 
'lA táplálkozás" című cikket . )  

Egészs,ég'es, 70  kg-os embernek, ha nem végez n€he
zebb testi munkát, 24 óra: allatt 100 gramm fehérjére, 60 
giramm zsírra, 400 gramm cukorra, 20 gra'mm sóra és 2 
liter vízre van szüksége. Itt eml'ítem meg, hogy pl. egy 
tojásban 6%, ,gramm, egy kHó sült marhahúsban 310 

. gramm a: fehérje. Vagy pl. a'biban a tízdekás vaj ban, 
'amelyet vás'árolni s'zokbunk, 87 gramm a �sír, tehát két 
csomag tízdekás vaj e,g'y felnőtt embernek három napra 
fedezni tudja a zsírszükségl€tét. Ha pl. vaLa,ki ai na,ponta 
s�ül�séges 400 gir cukrot (s,zénhidrátot) fehér kenyérből 
akarná fedezni, akkor naponta 700 gramm, tehát nem 
egészen % k'g kenyeret keUene meg,ennie. (A fehér ke
nyér cukortartalma! 60%.)  Viszont a 80% oukrot taTtal,. 
mazó tortából már vz kg is ellég a szükségl€s napi eukor 
fedezésére. 

A fent említett és szükséges napi 1 00 gramm feb€r
jénél, 60 gramm ,zsírnáli, 400 gmmm cukornál azonban 
majdnem mindenki többet es�ik. De ha c:sak ,ennyit enne 
is, akkor is 70 év alatt egy 70 kg'-os fér� 35 métermázsa 

fehérjét, 14 mázsa zsírt, 126 mázsa cukrot fogyaszt el. 
Ezek a s,zámok a megevett tÚiPJ.álékokm átszámítva, a kö
vetk'ew eredményt adják : a fenti 70 évi'g) élő, 70 kg-o,s 
férfi, ha c's,ak todáSlt, sült  marha;húst, vaj at, szalonnát, 
kenyeret, vizet és sót 'evett volna, akkor egész életében 
elfogyasztott vol!ml, :  60.000 tojást, vagy 111  méter
máZSa! sült marhahúst, 15 métermázsa szalonnát, vagy 16 
métermázsa vajat, 1 80 mázsa :fehér kenyeret, 5 mázsa 
sót, 510 hektoliter vizet. É rdemes azt is felemlíteni, hogy 
,pk ,egy naiP 'alatt a táplálékok elégés e alkalmával al tes
tünkben keletkezett meleg olya'n nagy ( 2500-3000 ka
lória) "  hogy azzaL najPonta, 25-30 l iter j éghideg vizet fel 
lehetne forral'ni. 

Ezeknek előrlebocs'átása után lásSluk, mikor mondhat
juk va:J,a:kirő\., hogy el van hí,zva, hogy kövér. Senki sem 
hallija! szívesen, ha !lJzt mondják rá, 'ho,gy ő kövér. Külö
nös'en nagy sértés s,zámba megy a kövérség firtatása a 
dilvat t.eI'rorja a;latt állo nőkkel ,szemben. Ha pedig mégis 
szó es'ik va.lakinek a kövérségéről, akkor azzal :szokott 
víg,a'sztallódni, hogy "van nállaim kövérebb is". Többször 
haHottuk, hogy akkor egésllséges valaki, ha nem tudja, 
hogy ,gyomra, mája, veséje, lába, szeme, füle stb. van. 
Igy vagyunk az 'elhízással, is'. A valóságban akkor kövér 
valah, ha a kövérsége neki kell:emetJ,enségek'et oko.z. Ez 
az iga'zi meghatározása a' :kövérségnek. Más lapra tarto-o 
zik aztán, hogy ,bevruJaja-e 'az ember, hogy neki a kövér
,f,égle terhére van, hogy akadályozva van ezáltal a minden
napi: munkájáiban. 

Az egész vil.ágon ,elfogadott, ha orvosilag nem is tel
j esen helytálló meghatározás, a testsúlyra nézve a követ
kező : annyi kil:ogram:m legyen a testsúlyunk, ahány cm-el 
a 100 feLett van, a magta!sságunk. Vagyis pl. 170 cm ma
gas egyén normális' testslÚLya 70 kg. Ha' valaki ezt a, test
súlyát 1 0 % -al meghalad}ru, akkor már aJ kövérség felé 
jár. J elen esetben tehát al 170 cm magas embernél 
70+7=77 kg a normál,is test.súly v,égső határai. Ezen túl 
már a kövérség kezdődik. A magyar nő átlago.s ma,gas
s'ág,a 158-162 cm, tehát a,z ő normáJ.is súlyuk 63-68 kg. 
És mégis hogy félmek ettől a súly tól azért, mert a' divat
hóborttói ké[>telenek szabadulm,i,. 

Annak ismételt hangsúl'yo7iása mellett, hogy a' kövér
ség csak akkor :számít ethízásnak, ha a� kellemetlen.sége
ket okoz, liás'suk ezután� hogy miben án a: kövérség., hogy 
mik lehetnek a'nna,k a káros következmény'ei .  

Az elhízás Mm egyéb. mint a felesleges zsíroknak a 
lerakódása. Kedvenc zsírlerakódási !helyek : a vasék, a 
szívkörüli ,zsírl,erakódás, ui ,bélfodorbam, de mindenekfelett 
a bőrallatti, kötősllövetben. Ez a lemkódott zsÍ>l' adja a 
test gömbölyűségét. Nők sokkad jobban ha,j lamosak a 
zs,írlerakódásra" innen van az, hogy a női test sohasem 
ol�an szögletes, mint a férfitest. 

M i  lehet aí'l elhízás oka ? 
1. A feLesleges'en sok evés, amikor is főleg az édes 

tészták és zsírok játszák a főszerepet (soÜtemények, zsí
roSi éte�ek ) .  Legjoibba'n hízlal az esti étkezés és az ebéd
utánÍ Lefekvés. 

2. Nagy mértékben ellősegíti a hízás,t a kevés testi 
mozgás . .  Ezért van annyi kövér 'ember a hivatalokban. 

A katonatisztek 1 848-ig csak szolgálatban viselték az 
egyenruhát. YlJbben a felfogásban ment Windischgriitz her
ceg altáborno,gy is 1 848 március 1 3-án este Bécsben a had
ügyrninisztériurnba, amidőn arról folyt a vita, hogjf Metter- . 
nich herceg, kancellár lemondjon-e hivataláról. Windisch
griitz ellenezte a lemondást és nag!Jobb nyornaték kedvéért 
hazarnent, hogy egyenruhát öltsön. Mire visszaté1·t, a lemon
dás már megtörtént. Állítólag ez az eset volt o/fa annak, 
hogy elrendeljék, miszerint a tisztek úgy szolgálatban, mint 
szolgálaton kívül egyenruhában jelenjenek meg. 

� 
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A portolók a rendesnél sokkal1 többet esznek, mégsem 
híznak cl. 

3. Sajátságosan hangzik, de közismert tény, hogy 
nagyon hízlalnak a \szeszesitalok azoknál, akik még nem 
kifejezetten al!kohol,isták. Az ailkoholista egyén ugyanis 
rendes'en sovány, mert a sok italll okoztw bélhurut és a máj 
kóros működése miatt hiányzik az étvágyuk és í g� na
gyon keveset esznek. Hogy pl. a sör mennyire hízlal, azt 
mondani sem kel1. Az alkoholok �ért hízlallnak, m.ert a 
zsí'rok és at szénhidrátok (cukoc) e�égését azool akadá
lyozzák meg, hogy elsősorban ők - az a:lkoholok 
égnek el. 

4. Vannak, akiknél veleszületett tuLaJjdonság a hí
zásra való hajlam. Ezek teh<etnek bármit, koplalhatna:k 
állandóan, azért mégsem fogynak le, ső,t mindentőll híz
nak. Az i.Lyen egyéneknél a mai tudásunk szerint nwgy
mértékben csökkent az ivarmirigyek és a pajzsmirigy 
működés,e, ami viszont leszállítj a a! test energiaforgaImát. 
A csökkent energiafol'ga,lom aztán kevesebb táplálJékot 
kíván, mert a sok t�lálék kihasználására nem képes a 
test. Azért a veleszüLetett kövér felnőtt ember alig is 
eszik valamit és. mégi's jól néz ki, d'6 sohasem oLyan erős, 
s'osem olyan kitartó, alhogy az ember 'a: külsej e  után várná. 

5. Az ivarmirigyek csökkent működése határozottan 
fokozatos hízással jár. Közismert dollOg, hogy bizonyos 
korba:n" fő},eg az 50-ik év körül, az emberek kezdenek 
hízni. Különösen látni ezt az aSiszonyoknál" akik a, 40-
50-ik évek közt egyszerre csak ihízni: kezdenek. A férfiak
ná] is az 50-ik év felé jeoJentkezik az úgynevezett "ka'Ppan
háj". Mindnyáj'an ismerjük azon téIliyt, hogy az ivar
mirigyek kivétele után IPI. mennyire hízásnak indul a 
bikából lett ökör és a kakas,bIó� Lett kappan. 

Itt emlitjük meg azon tényt, hogy némelyik asszony 
'PI. a, harmadik szülése után rohamosran hízni kezd' és ál
landóan kövér is marad. Ennek a körülménynek gyakori 
következménye, hogy n.em lesz több g�.erekoe. 

Mik a kövé1'ség kárr'O'{3: köv'e,tkezményei ? 
L M indend'éJ.e orvosi lVi2S'gálat igen nehéz a kövér 

.embereknél, még ·a, Röntgent is nagyon befolyásollja .  
2. A nagy teher, mint túlterh>el!és nagy munkát ró a 

csont- éS! izomrendszer're, az i,züloetekre. Az állandó túL
súly miatt kereszttáj i és hátfájdalmak kínozzák a bete
get és csakhamar kifejlődik az ,annyi bajt okozó l'údtalp is. 

3.  A szív sz'enved' aJ leginkább, mert a megszokottnál 
sokkal nagyobb testtömeget kell vérreL ellátnia. TJermé
szetes dolog, hog.y a tüdők is megérzik a túlsúlyt. A má
sik baoj azonban még nagyobb ; ugyanis' a zsír hefurako
dik a finom i zomr.ostok közé, azokat egymástól mintegy 
szétto�ja. A következmény, hogy az addig egymás mellett 
szorosan álló és közös,en öss'zefogval, egy ember módjára 
dolgozó szív-izomrostok most kütőn-külön, szétforgácsolt 
erőkkel fognak dolgozni, ami a,zután szívtágulásra, szív
gyengeségre vezet. A szív elzsírosodása tehát a testi okok 
miatt veszélyessé is válhatik. Ezért a szívbetegek Lefo
gyasztása valóságos áldás. 

4. Az i zomrostok közé furakodott zsír nemcsak a 
szíven, ha,nem más i zmokban is bajokat okozhat. Kövér 
embereknél emiatt ,könnyen támadnak sérvek, főLeg köl
döksérvek. 

5. Nagyon nehéz és ves,zéJ.yes a kövér emberek'et el
altatni, i,llletve meg,�perálni. Az altfiltást nem birja a már 
emllített okokból elgyengü11t szív, a tüdők, másrészt meg 
a zsíros nyak nyomást gyakoroJ' a légcslőr.e is . 

6. Kövér embereknéL az Oiperációs sebek i gen nehe
zen gyógyulnak és könnyen elgenyesednek, mert a zSÍr
tömeg eg�részt ros s.zlú 1 táplált, más.rés'zt meg a műtét 
közben nagyon zúzódik. !Egy másik fő oka a rossz seb
gyógyulásnak az, h.ogy a varrat körül zsí r  szivárog ki. 

Ez a 'ZSÍor keveredik a vérrel . ZSiÍ r  és vér együtt igen ki
tünő táiptalaja a badllusoknwk és í gy a genyedésnek. 

7. Érdekes mindenn3lPi, dolog, hogy epekőbetegs.ég
ben szinte kivétet nélkül csak a kövér emberek, főleg a 
kövér nők !Szenvednek. Ennek oka abban kereshető, hogy 
a kövér egyének vérében igen sok fil cholesterin, azt pe
dig tudjuk, hogy az epekövek túlnyomó része cholesterin-
k "  o. 

Ha t<ehát a kövérség ennyi hátránnyal jár, ha annyi 
Ibajt okoz, ha megQ'övidíti az életet, kérdés, mi módon le
het ellene védekezni, iHetve a már fent álló kövérséget el
mulasztani. Röviden tehát, hogyan lehet lefogyni. 

Rendkívül fontos dolog, hogy fogyókúrát csak an
nak sza:bad tartani, aki tényl'eg kövérebb a normális 
súlynál, tehát pl!. ha a 170 cm-es férfi 80 kg-ot nyom, a 
1 60 cm-es nő ,pedig a 70 kg felé jár. 

Tilofl minden fogy,ókúra,; 
1. akinek normális, avagy még; annál is kisebb a 

testsúJlya ; 
2. aki valamilyen krónikus, avagy akut fertőző be

tegségben szenved ; 
3. akinél a tüdő nem egészséges, tehát tuberkulózis, 

tüdőcsúcshurut, vagy hal csak hajlama is van a tüdő
I.:!súcshurutra ; továbbá aki vérszegény, gyenge, aki, cukor
bajban, golyváJban ( Bas'edov) szenved. A fogyókúra alatt 
!Ugyanis minden már elmúlóbaon },evő, alVag,y meglevő be
tegség. vi:sszatérhet, újra lángra: lobbanhat, főleg pedig 
súfyosbodhatik. 

Kétféleképpen lehet lefogyni : vagy akaratunk elle
nére, vagy s.zándékosan. Aki 31karata: ellenére, tehát tud
'tán kívül I;efogy, annak valami baja van. Ilyen akara
tunk nélküli lefogyást okozhatnak : 

1. a cukorbaj . A cukorbetegségnél ugyanis csak a 
zsírokat és a fehérjéket tudja a szervezet feldolgozni, de 
,már a szénhidll'látokat ( kenyér, tészták stb. )  nem tudja cu
korrá átalakítan�, 'pedig1 éppen arwk az anyagok híztal
nak legjobban, amelyewbőr cukor I;esz ; 

2. gyomo,r-, ,bélbajok ; rosszindulatú daganatok 
(szarkoma, rák) ; 

3. lazas betegséglek, a vérszegénység, tüdőbaj, testi 
fáj dalmak ; 

4. mindenki előtt ismeretes, hogy a lelki fájdalmak, 
a sok gond, a: bánat, a fol'ytonos bánkódás stb., mind le
Ifogyást idézhetnek elő azért, mert ilyenkor az idegrend
szer behatására állandó étvágytallanság, rossz emésztés 
stb. lép fel ; 

5. a B a'sedov-kór, amikor fokozott elégés, tápanyag-
elha'sználás történik. 

IJI o,gyam !!ehet me\'lterség1ooen lefogyni ? 

1. Már 'előzőleg. liáttuk, hog,y 'elhízásra vezet, ha va
laki, fől:eg este' sokat eszik és SIOkat fekszik, ha keveset 
mOlZog, ha' alkoholokat, főleg sört i'szik, ha' sok tésztát és 
süteményeket, cukrokat, zsíros ételeket s,tb. eszik. Akinél 
ezek al dofgok okozzák a kövérséget, az könnyen segíthet 
magán azáltal� ha a felsorolt dollgokat k'€rüli .  

2. Sokkali nehezebb annak a' helyzete, aki veleszüle
tett okoknál fogval, tehát ismeretlen okokból hízik meg. 
Az ilyennek a diétás. étrenden kívül rendesen még gyógy
szereket iSl k'€lI\ adni. 

3. A fogyókúra elslŐ szakas,za abban áll, hogy sokkal 
kevesebbet szabad enni, mint a: kúra megkezdése előtt . 
\Különösen aJ víz az, ami hízl'311. Kerülni kel'Y tehát minden 

olyan étel'neműt, amire sok vizet kelll inni (sós, fűszeres 

ételeket) . A beteg olyan do�gokat egyék, amiknek kevés 
a kalóriaérték,ük, a gyomrot mégis megtöltik, a jólaká.�

érzést kel'tik, de még sem lhízla,I,nak. Egy ilyen étrend 

I'enne pl. a következő : a,) reggeli :  cukornélküli ( esetleg 
� 
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saccharinos ) tea és egy kemény tojás ; b )  tízórai ra : 
aludttej, vagy alma ; c J  dél re : h úsleves, bármi lyen főze
lék, kevés zsí rral és rántással, k evés ( 15-20 deka) párolt 
vagy főtt marhahús, kenyér és tÉszta nélkü l ;  d) u zson
nára : cukornélkül i  tca ; c) vacso,rára : valamilyen főzelék, 
két kemény t oj ás és alma. A felsorolt dolgokat korlátlan 
mennyiségben és cserélgetve leh et enn i .  A betegnek min
dig tele lesz a g,yomra', nem lesz éhes és még i s  fogy n i  fog. 

4. Nagyon ('rős fogyasztókúra a következő : két-há
rom héten keresztül állandóan csak tej et é" kevés bur
g<lllyát szabad enni ,  kevés karlsba,di ken�'érrel . Utána 
újra az előző pont alatt leí rt reggeli, t ízóra i ,  ebéd, va
csora, uzsonna. Négy hét a l a t t  4-5 k g-ot I'ehet így l e
fogyni .  Szintén eredményre vezet, ha valaki h eten ként 
kétszer úgynevezett tejnapot tart, amikor i s  a tejen kí
"ül semmi t ,  még vizet sem iszik,  

5.  Lássuk végül a gyógyszeres eljárást, amely biz
tosan fogyást fog előidézn i még azoknál is,  akik vel:ük
született, ismeretlen okokból kövérek, va gyis akik  bár
mennyit  koplalnak i s" mégsem t udnak I.efofyn i .  

a J Vízelvonási eljárá " amit  vi7.el,('thaj tó �zereknek 
vagy az i zomzatbu. vagy egyen es'ell az érbl' va]!5 befec,.;
kendezésével lehet elérni ( salyrgan stb. ) . Ezt a kúrát 
csak ,orvos végezhet i .  

b J Ismeretes. hogy a Bas'edov-kórban ( golyva ) 
szenvedők bármennyit esznek, nem tudnak meghízn i .  Az 
orvosok már régen rájöttoek arra is ,  hogy azon egyének, 
akik az érelmeszesedés ellen jódot szednek, fokozat.osan 
fogynak. A vizsgálatok azt is k imutatták, hogy a pajzs
mi rigy ál,tal készített anyagban jód is van, sőt, hogy ez 
a mirig,y csak jód j eJ.enlétében tu d működl1l . (A pajzs
mirigy az Ádámcsutka alatt, a nyak két olda lán va n .  
Pajzsm i ri g y  nélkül az él.et lehetetJ,ell. PajzsmirigysQ.rva
dás nagyfokú bambaság.ot, telj es' hüllyeséget i déz elő. Aki
nél a pajzsmi rigy megnagyobbod i k, annak golyvája, Ba
sedov-kórja van . )  

A tu domány azt i s  k i mutatta , hogy h a  az egyébként 
add i g  rendesen működött pajzsm I r i gy valamilyen okból 
fokozatosan kezd működni,  aklwr az mető egyén egyre 
R10ványabb liesz azért, mert a pajzsmi r i gy által termelt 
anyag ( thyrox i n )  a testünkben felbalmozott tápanyago
kat roh amosan f'elél i ,  elfogyasztja (urvosi nyelven, ox i
dálja, eléget i ) .  Ha valaki pl .  jódot szed, akkor a jód fo
kozza a pa:j zsmiri gy működéset, a mely fokozott működés 
viszont lefogyásra vezet. E zért fogyaszt a j ódkúra. 

Ma már mesterségesen is előálliítják a pajzsm ir igy 
fenti hatóanyagát és o ldatban, paszt i llákban ál'usítják.  A 
gyógyszertárakban thyroxin név,en van forgalomban. E gy 
kúra 6-8 hétig tart  és naponta 3-4 thyroxin-tabl>ettát 
k el t  bevenni,  ami 6-8 hét alatt 5-8 k g  súlyveszteséget 
is 'e'redményezhet. Egy mási k  i lyen fogyasztó pasztilla 

I T  Á R O G A T Ó I 'I legkönnyebb [uvóhengszer I Saját találmány ! 
Ovakodás utánzatok tól l mert mind melyek ncm 
gY6ramból erednek. silány. külföldön készü" után
zatok. Hegedük. Trombiták, Harmonika és az 
összes hangszerek és hurok legfinomabb kivitel-

ben szállilja az 
ELSÖ MAGYAR HANGSZERGYÁR 

STOW ASSER ki��,;\�fr 
Budapest, IL, Lánchíd u. 5. 

KivánaIra árjegyzék bérmenlve. 

Az egy.dill .. agyar baDgszergyár az országban. 
r.sendőröknek kedvezményes réozlelfize.és ! 

endoxydina néven van forgalomban. S z i n tén igen .J O  
fogyasztó gyógyszer. Csak egy baj uk van ezeknek a sze
reknek, hogy i gen drágák. 

M i nden fogyókúra ártalmas, ha azt rohamosan hajt
juk végre. Aki pl . 8 kg-ot akar fogyn i ,  az úgy végezze a 
kúrát, hogy a 8 kg-ot 8 hónap alatt adja I,e. mert az ilyen 
l.assú 1'2fogyást a testünk meg sem érzi, az i lyen kúra nem 
öregít, az i smerő�ök a l i g  veszik észr'3 a lpfogyást, mert 
testünk telj esen hozzászokott az új h elyzethez. 

Nyo m a téko8a n fe/hívom. azon b(m nlindenkinek cl 
figyei mét arra, hogy orvosi vizsgálat él) állrtndó o rvosi 

ellenő1izés nélkül sem miféle fogyókúl'á t nem �'!z(Lbad kez

,deni, sem diétásat, sem gyógy.'!u",'el5et. A kúra megkez
dése előtt orvosnak kell megállapítania, hogy nem szen
vedünk-,e olyan nyilt vagy lappangó betegségben, amely 
mi att fogyókúrát nem szabad tartanunk, a kúra tartama 
alatt pedig orvosnak kell ellenőriznie ,  hogy az nem árt-e 
az egészségünknek, fől-eg a szívünknek. Főként a sová
r.l,yí tÓ gyógyszerekkel kell  v i gyázn i ,  mert azok könnyen 
ártalmasakká válhatnak, ha orvos nélkül  túl nagy meny
nyiségheIl. vagy tú lsokáig szedj ü k  őket . 

ih. J{ e /nénI! G!J1t/fI a/ta li. orvos. 

Ne 1udja a balké: _ _  _ 

A nyo mo l'gók m egsegítése nem él elem, hanem köteles
sPg. De nem indulunk ki illJen messziről, mert különben 
túlságosan sokat kellene foglalkoznunk Ró bel  t brícsival, 
pedig mi röviden szeretnénk. Elég azt látni és olvasni, amit 
( I  lapok közöliwk róla, únos-untalan, az angol ki1'álytól sem 
többet,  pedig az is valaki. 

Á tlag n1Índen harmadik napon kénytelenek vagyunk 
tudomásul venni, hogy él Budapesten egy Róbert bácsi, aki 
naponta 40-50 nag?! kanál levest oszt ki a szegényeknek. 
ri. hozzávaló t persze nem nU/ga adja - uglJan, honnan i.� 
a dná, - han e m  úgy gyűjti össze a csarnokokban, ker-eske
elő knél és oly(�nokná.l, akiknek van szivük hu.zzá, hogy ad-
. I Juna.l-.  

Róbert brícsi sze1'''pe tulajdonképpen akkor kezdődik, 

. A csendörség I 
mélyen tisztelt Ti szti ka rát I 

ezennel tisztelettel m eghívom 

úr i  és euyenruha-osztá lyomba, 
ahol a legelőzékenyebb és legszolidabb kiszol-
gálásban részesül. Mély tisztele�tel 

t STA N I C S  JOZSEF �por , úri és egyenruha szabó szalónja -=s lova910.kban Budapest, I V., Váci - utca 20, 
IS speclahsta félem. - Tele�on : Aut. 82 7 - 56 
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amikor kidüllesztett rneUel kiáll Budapest legforgalmasabb 
pontjára, télen a Kálvin-térre, nyámn a Városligetbe, maga 
köré gyűjti a szegényeit szép, szabályos körbe és - vár. 
Mert a Icanál addig nem merül a kondérba, amíg közönség 
nincs hozzá. Nem kell fizetni éTte, ingllen lehet nézni. Cir'
kuszt csinál naponta a főváTos legforgaltnasabb pont jain, 
e�jtÍJlS'Za a jótékon'ysag pa:ródirijá:t obyan színéIszi tehetffég
gel, hogy akár a Napoleon szerepét is reá lehetne bízni va
lamelyik darabban, amilyen rendet és fegyelmet tart a sze
gényei között. 

Egyszóval Róbert bácsinak mindig van gondja arra, 
hogy a jótékonyság körül kifejtett érdemei ne maradjanak 
véka alá rejtve, ellenkezőleg, e címen majdnem leveri a 
jámbor villamoskalauz sapkáját a fejéről, aki őt, Róbe1·t 
bácsit ne-m ismeri fel első pillantásra és nem kéri tőle a 
jegyet illő respektussal. M ert Róbert bácsi aztán teljes 
mértékben megkövetelte és igénybevette a jótékonyságnak 
kijáró tiszteletet, tipikusan testesítvén meg az adakozók, 
a jótékonykodók legellenszenvesebb fajtáját, azt, aki a 
piacra áll ki adakozni és a kezét is jó magasra tartja, mi
kor' ad - a máséból, - nehogy akadjorv. valaki, aki nel1� 
látja meg. 

Azt mondhatná valaki, hogy jó, jó, azért nem kell úgy 
mérgelődni és elfogultnak sem szabad lenni, elvégre az az 
50 kanál leves mégis csak ötven kanál leves, amely jóllak
tat naponta 50 szegényt. Ez ma,tematikailag igaz, de vi
szont az is igaz, hogy a főváros naponta 20000, azaz húsz
ezer ingyenebédet oszt ki. A minap olvastuk ezt egy sze
Tény hírecskében, a másik odalon azonban megint csak ott 
láttuk Róbert bácsit kitünő kondícióban, nagy kanállal n 

kezében, a ványadt szegények levesváTása közepette lefény
képezve. Pedig mi az az ötven kanál leves a főváros húsz
�zre mellett?  És azt a húszezret nem is kell a Kálvin-té'r 
kellős közepén, Róbert bácsi vezényszavára végzendő zárt
rendű gyakorlatok közepette megenni, hanem el lehet bújni 
vele, hogy az emberi önérzetnek legalább az illuzióját meg
mentse, aki rászorul . . .  

Hát ki az a Róbert bácsi voltaképpen ? Annyit tudunk 
róla, hogy Feinsilbernek hívják, Jaffában született, Tahi
tótfaluban hitközségi szolga volt, ma pedig Budapesten 
háziúr, akinek - a leánya 45.000 pengőket szokott kölcsön
adni. Nehezen tudjuk elhinni, hogy mindezt a tahitótfalui 
hitközségtől kapta volna sámeszi javadalmak fejében. Ha 
pedig máshonnan került a házacska meg a pénzecske, akkor 
kezdjük megérteni a dolgot. Kezd világossá válni előttünk, 
miért kellett a levest következetesen és kiabálva mindig 
csak a Kálvin-téren és a Városligetben kiosztani és miért 
nem lehetett ugyanezt valamelyik eldugott mellékutcában, 
vagy - mondjuk - a Róbert bácsi házának az udvarán 
megcsinálni. Azé1·t, mert ez az ember értett hozzá, hogyan 
kell és főleg hogyan lehet ebben a gyermekesen naiv, hi
székeny városban a szegényeknek gyűjteni és adni, hogyan 
kell a szegényeknek élni úgy, hogy az adakozó se menjen 
tönkre Imellette . . . 

Nem azért írtunk ennyit Róbert bácsiról, mert az uj
ságok is Ifoglalkoznak vele, hanemtmásért. A minap egy úr
hölgy akart felszállni la villamosra. Egy köpcös, nem na
gyon előkelő benyomást keltő 'emberke rmelléje furakodik, 
a hölgyet félre taszítja, felszáll előtte és aztán felháborodva 
visszaszól: 

J ól akar Ö n vásárolni ? 
Divatosan akar Ön a tavasszal tetőtől-talpig felöltözködni ? 
Szőnyeget akar ? Szövetet óhajt ? Cipőre van szüksége ? 
Ruhát szeretne ? Selyemre vagy csipkére vágyik ? 

Igénybe kell akkor Önnek 
vennie az oly jól b e vál t  kirakati 

nyujtott 
készpénzáron 
f o l y ó s z á m l a h i t e l t  

, , 

a 

H AVA S A R U H A Z B A N  
Tudnia kell : Önnek is csak előnyére lehet az a kapcsolat, amely már eddig is mintegy 20.000 
vevőt fűz áruházamhoz. De tudnia kell Ön nek azt is, hogy semmiféle szervezetnek nem vagyok 
a tagja s így kezelési költségek nélkül tudom Önt jól és olcsón kiszolgálni. Keresse fel tehát 
bizalommal áruházamat s meg vagyok győződve, bogy Ön is megel égedetten fog állandó 
vevőim napról-napra szaporodó hatalmas táborához csatlakozni. - Vidékre miDtáil a l  küldök. 

HAVAS LÁSZLÓ IV, Budapest, Calvin-tér 1 .. 

.. 



286 CSENDŰRSÉGI LAPö K 1930 március 20. 

- Nem tudja maga, hogy ki vagyok én ? Ismerhetné 
a Róbert bácsit! 

Aztán 'merje még valaki azt mondani, hogy Jaffából 
nem érdemes Budapestre bevándorolni! . . .  

-0-

Fegyverhasználat. Plaszkó János csendőrt szolgálaton 
kívül március 9-én 22 óra tájban Tarcal községben Krausz
mann Bernáth tarcali lakos udvarán, ahol látogatóban volt, 
Osváth István és Magyar József tarcali legények zsebkéssel 
megtámadták. Plaszkó csendőr kardot haszált és a két legényt 
súlyosan, de nem életveszélyesen megsebesítette. Plaszkó 
csendőr nem sebesült meg, támadóit azonnal orvosi segélyben 
részesítette. A kivizsgálás folyik. 

Szalánta. Két hétnél tovább hÚ':tJÓdott a szalántaI gyilkos
ság nyonlO'zása. Ismeretes olvasóink előtt, hogy 'a 60 éves po,,
tamestC'rnőt, Boden lak I l olIát ,és nővérét milltegy két héttel 
ezC'lőtt llleggyilkolta val aki és 1800 p erllgőt II a-próbb érték
tárgyat is elv�tt a tettes. Lapzárta előtt vettük az értesítést, 
hogy a nyomozás cJ'edményhe'z ve'z(>tett, ebben az eredmény
ben azonban �l mI szempontunkból ,n incs köszönet. Amennyi
ben a r!'ll'd e l kezésünkrc álló adatokból öss:?Je tudjuk állítani, 
a nyomozás eredménye' eddig cl };;övetkező : 

A tettes Ambrus István szalántai ör!ibeli  ő l'mC'st'Cl', aki a 
gyilkosság elkövetését beismerte és tárgyi bizonyítékok ÍI� 
e ll e n e  bizonyÍLallak. Megtaláltak nála egy bo rítékot, amely
ben a gyi l kosságrÓl s'zóló ujságközleményt ·és n a gyobb pénz
összeget tal áltak. A kutatás során megtaláltá k aztán nála a'zt 
az ujságot, amelyikből a borítékba zárt köz'leméllyt k ivágta. 
Elfogatásakor részldes beisml'rő valllomást Ílett, amely sze" 
rint a m eggyilkolt po&iamresternővel srz·erelmi. yj'szonyt folyta
tott, a gyilkos�ág estéj é n  össz lwesztek, a Inő gyertyatartót 
vágott hozzá. Ez allnyira kihozta sodrábó l ,  hogy fojtogatn i 
kC'zdtc az asszollyt, ,aztán 'egy sodrófáva'l agyollvC'rte. Ugyana7. 
I rtt a sorsa a post amesternő nővérének i s  a:zért, hogy tanuja 
a gyjJ1wságnak n l'  l egyen. A pénzt csak azé,rt vette magához, 
hogy rablógyllkosság szi nezete legyen a csel ck m�n ynek s a 
gyanui ezzel is el trrolj'e m1a'gá ról. Lelkiismeretfurda lásában 
és szégyenében öll gyilkosságra készülődött, levélben megírta, 
hogy a p énzt hova rejtette és bocsánatot kért a levé1ben elől
:iáróitól és bajtársaitól a zért, me,rt lJOl'zal rnlas tettével a csend
őrségre ilyC'n nagy szégyenli h ozott. 

É rtesüléseink szerint azonban ebben II b eismerő vrullomá
sában ellentmondúsok vannak, ,a tények sem fedik a�fI telje
sen. A további nyomo'lJásr most m ár a l'ésu etcket is hamaroslan 
tisztázn i fogja. 

Hibaigazítás. Micskey Kálmán századosnak ,.A mérge
zésekről" írt s a f. évi 6. számunkban közölt cikkében a 167. 1 
oldal j obbhasábjának első bekezdése hibás. Kérjük olvasóin
kat. hogy az említett bekezdés helyére a következő szöveget 
íriák, illetve ragasszák be : ,.Foszformérgezett beteggel a 
hánytatás előtt és után szódabikarbónát kell itatni. Zsírok, 
fej 

'
és to,iás adását szigor'Úan kerülni kell, mert. oldják a fosz , 

fort és megkönnyítik annak felszívódását". 
Cscndőrsé!\'i Közlöny. 8. szám. Személye� ügyek: Athe

Iyezfelf'if Dcnuífh Sándor százados Szontendréről Buchmestre 
az 1. nyomozó alosztályhoz. Beosztatfak: Benuflvszk11 István 
g. sz,ázados, a be1iir�Y�ll illis7,té1'i.lltn VI. b. osztályán a1, f'�őa rl "  
ti sztje , a  budappsti cSE'ndőr kerületi  paranes11 0kság 1 ör,sgaz' 
dasági hivataláho? 11gyana'lon minőségben , Di lt'ói Zoltán It 

"'T�T� "'T�T� "'''�T� ",T''' '''T�T� '''T�T� '''T�T� �.� �.� �.� �T� �.� �.� �.� 
Hege dU 

a,.,.,onlum Tá,.ogató csak ilt a valódi CI,.,ba/o,., Ha,.monika 
Clte,.a 

és az össze. Ipgjobh han. szerek, továbbá B 
legjobb rádiókészülékek csakis itt a gyárban 

kaphatók. 

� .I� MűvéB:.!esen javit. legjobb huroLal készit. 
, Árjegyzéket ingyen küld 

I MOGYORÓSSY GYULA m. k ir. szab. 

il' - ,  '" 
hangszergyárB t .  BUDAPEST, VII., RÁKÓCZI-ÚT 71. 

Egy.dili magyar h •• gszergyár ar országb •• Csendórs�gnek részlelflzelésl kedvezmé-ly 
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százados, a budap(}Sti kerü l d i  ral'ancsnokság iörzsgazdasági 
hivatalának előadó tisztje ugyanez.en minőségben a budapesti 
II. osztályparallCsnokság gW1Jd'a'Sági h i vatalához, Sipos Lajos 
g. főhadn agy a budapesti II. osztályparancsnokiság ga�dasági 
hivatalának előadó i'i,sztje ugyanezen minőségben a budapesti 
I. osziályparanesnokság gaz.dasági hivatal á hoz.. Nyugállo
mányba helyeztettek: Oláh József, Jubák Márton tiszthdyet
tesek és Dicsőfi András g. tiszthelyettes. Ideiglenes nyugállo
mányban meghagJ/aftak: Iútlbert János, Lakatos Pál, Borbély 
Márton, Schrtidi Islván, Paul GYŐ1'gy, Váradi Mihály tiszthr
lyettesek. - Ideiglenes nyu.qállományba helyezl"etlek : Regdan 
Mátyás, Mudris János, Bálint Ferenc, Balogh Gyula, BarlóT" 
András és Tóth Lajos tiszthelY'evtesek. Névváltoztatás : 
Maczlauer József őrmester n eV'ének Márvány-ra való megvál
toztatásáL w belü gyminiszter megcngedte. Szabályrendeletek: 
Karhatalmi al kal ll1lazásnál, ha zárt rendbCrn k ell tWlJeln'i, a tü
'zel ést egy soros vonalban kell végrel1'ajtani. Ha az egysorros vo
TIal felvétel ére idő és hely nincsen, akikor a vonalban álló 
al aknlatnak csak az e,lső sora tüzel. A rendelet a vezénysza
vakat L� megardja, valamint a zárt rendben való tüzreJ'IÍS mód
jának a r0szleteit is szabályoz7Ja. A SZllt. 50. §-ánál kell elő
j rgyezni. - 'l'isztek a tábori hM'na t ársasági sapkát mcghosz
sT.abbított határidővel, 1930 dec. 31-ig viselhetlk. - lsmer
teti a k özlöny a l egénység á ltal vis'rlb ető fíízős PS síllla cipő
ket s czzel kapcsolatban az, ö l tözeti tábl á'znt'ot i s  helyesbíti. -
Ismerte t i  továbbá a nYllgdíjtöl'vény al apján méltányosságból 
eng'edélypzhető eJlá tások n á l  sziikségf's adatok es iga'liolások 
bej e l o ntését. A kérvényekben részletesen irslll�rtetni kell a 'kü
l önös méltánylást érdemlő köriilmónyt és rés':lil etese.n kel[ 1S
mertE'tni a kérelmező óletkörülmónyeit ilS, h ogy a ]{lére-lern el
bíl'áIható l e'gypn. 

Felhívjuk mindazokat a bajtársakat, akiket 10 év előtt, 
1920. év tavaszán, a románok E rdélyben a Kratochwil-féle 
csoportban összeesküvéssel vádolva bebörtönöztek, hogy cÍmei" 
ket Thw'zó Béla kir. főmérnökkel (Budapest, IV., Vármegye
ház, ÁIlamépitészeti hivatal) közölni szíveskedjenek. 

Dícséretek. A szegedi csendőrkerület parancsnoka Szabó 
Antal II., Holpert Antal, Biró Get'gely, Nádas Jeremiás, 
Bucsi Zsigmond, Faragó Sándor, Serfőző Mihály, Bor Pál, 
Jerkovits Péter, Ille Sándor, Gáspár Ferenc és Bq,rtha Mihály 
tiszthelyetteseket a közbiztonsági szolgálatban kifejtett igen 
buzgó és eredményes tevékenységükért, örsüknek jó rendben 
való tartásáért, alárendelt jeiknek helyes és célirányos veze
tése, nevelése és >-befolyásolásáért, Szücs István II. törzsőr
mestert, :Kristály András tiszthelyettest, Hegedüs László őr
mestert, Mikló Mihály és Takó Lajos törzsőrmestereket a köz
biztonsági szolgálatban kifejtett buzgó és eredményes tevé
kenységükért, örsparancsnokuknak hathatós támogatásáért, 
Németh János II. és Ágh Zsigmond I tiszthelyetteseket hosz
szas csendőri szolgálati idejük alatt előbb a közbiztonsági 
szolgálat ,terén kifejtett eredményes tevékenységükért, utóbb 
mint irodai segédmunkásoknak, mindenkor nagy szorgalom
mal, lelkiismeretes pontossággal és szakértelemmel párosult 
működésükél't, előljáróik hathatós támogatásáért, Werli Már
ton g.-tiszthelyettesnek törzsgazdasági hivatali segédmunkási 
minőségben a gazdászati és számviteli szolgálat ellátása kö
rül mindenkor kifejtett igen buzgó, pontos és igen eredményes 
tevékenységéért, Galicza Mihály g.-tiszthelyettest különböző 
irodai alkalmazásban, de különösen törzsgazdasági hivatali 
segédmunkási minőségben tanusított kötelességtudó, buzgó, 
pontos és igen eredményes tevékenység�ért, Pauli József 

Fényképezőgépek 
prizmás látcsövek 

6-12 hónapig terjedhető részlet
fizetésre készpénzáron, el lenőriz
helő eredeti gyári árjegyzék szerint. 
HATSCHEK És FARKAS 
optikai és fényképészeti szaküzlet 

BUD APEST IV K ,  I k" t 28 (Közp városháza , ., aro y- oru • épületében). 
Fiók : VI., Andrássy-ut 31. (Nagymező-u. sarok.) 

Kérje legujabb: nagy képes árjegyzékünkel. 
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g.-tiszthelyettest gazdasági hivatali segédmunkási minőségben 
a gazdászati és számviteli szolgálat ellátása körül mindenkor 
kifejtett igen buzgó, :pQlI1tos és igen eredményes tevékenysé
géért, Pásztor �ntal g.-tiszthelyettest 'ho,sszas csendőrségi szol
gálati ideje alatt mint a gazdasági ohivatalhoz beosztott segéd
munkás mindenkor nagy szorgalommal, lelkiismeretes pontos
sággal és eredményes tevékenységgel párosult közreműköd é
sééTt és előljáIróina,k hathatós táJmogatásáért, Demes Sándor 
tiszthelyettest hosszas csendőrségi szolgálati ideje alatt a köz
biztonsági szolgálat terén általában tanusított igen buzgó és 
igen eredményes tevékenységéért, mint örsparancsnok, örsé
nek anintarendben tartásáért, előljáriónak minden tekintetben 
öntevékenyen megnyilvánult kiváló támogatásáért és igen j ó  
magaviseletéért, végül Simon Péter' II-od oszt. altisztet 1912 
szeptember 1 ., tehát immár közel 18 év óta a reáháramló ösz
szes teendők sokszor igen nehéz viszonyok között kiváló szor
galommal, teljes odaadással és buzgalommal való ellátásáért, 
különösen a sokszorosítógépek körül végzett sokszor igen túl
halmozott és fárasztó, de mindazonáltal mindig pontos és 

. lelkiismeretes munkateljesítéseért, végül általában igen de
rék, anegbízható, J1azafias Ilnagatartásáért dícsé1'ő okirattal 
látta el, míg Veszelovszld János tiszthelyettest hosszas 
csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szol
gálat terén általában tanusított buzgó és eredményes 
tevékenységéért, mint örsparancsnokhe]yettes, örsparancs
nokának hathatós támogatásáért és jó magaviselet.éért, 
Kmetykó János törzsőrmestert hosszabb csendőrségi szolgá
lati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén általá
ban tanusított buzgó és eredményes tevékenységéért, a mező
hegyesi örs ön mint beosztott törzsőrmester több éven át a 
mezőhegyesi állami birtokon, Nagymágocson és Bánkúton az 
udvari vadászatok alkalmával K01'mányzó Úr ő Főméltósága 
magas személye körül teljesített kiváló szolgálatteljesítéséért 
és jó magaviseletéért, Pintér Józse! őrmester t hosszabb csend
őrség'i szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén 
általában tanusított buzg-ó, eredményes tevékenység-éért, mint 
örsparancsnokhelyettes, örsparancsnokának hl'l thatós támog!l
tásáért és jó magaviseletéért, végül Fekete Mihály II-od oszt. 
altil"ztet 1922 szeptember 1.  óta reáháramló összes teendőknek 
kiváló szorgalommal, telies odaadással és buzgalommal való 
�l1átásáért. továbbá általában igen derék, hazafias magatar
tásáért nyilvánosan rnegdícsé1·te. 

A rniskolci csendő1'kerület parancsnoka Drávucz Vilmos 
tiszthelyettest 20 évet rmeghaladó csendőrségi 'szolgálati ideie 
alatt a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett igen buzgó és 
eredményes tevékenységéért, őrsparancsnoki minőségben alá
rendelt,íeinek helyesirányú nevelése és befolyásolásáért, vala
mint �éldás rmagaviseletéért, Boros János törzSől'mestert 11 
évet meghaladó csendőrségi szolgálati ideje alatt a 'közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett igen buzgó és eredményes tevékeny
ségéért, valamint j árőrvezetői minőségben fiatalabb bajtár
sainak jó példaadás útján. helyesirányú befolyásolásáért és j ó  
magaviseletéért, E?'őss Ká?'olu tiszthelyettest 1 6  évet. Tep
liczki Mihály tiszthelyettest 16 évet, vitéz Szik�za1l Józse! 
tiszthelyettest 1 1  évet meghaladó csendőrségi szolgálati ideje 
alatt a kö�biztonsági szolgálat terén kifejtett szorgalmáért, 
továbbá mmt segéd okta tó, a próbacsendőrök kiképzése, neve
lése és vezetése terén kifejtett j óeredményű tevékenységéért 
és példás magaviseletéért, H crbszt Ferenc őrmester t 7 évet 
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meghaladó csendőrségi szolgálata alatt 5 éven át a közbizton
sági szolgálatban, azóta pedig mint segédoktató, a próba
csendőrök nevelése, vezetése és kiképzése terén kifejtett buzgó 
és eredményes tevékenységéért és példás magaviseletéért, 
Kiss Sándor tiszthelyettest mint a kerület segédtisztségénél 
közel 7, év óta beosztott irodai segédmunkás, munkakörében 
mindenkor odaadó szorgalommal és igen jó összeredménnyel 
való működéséért és igen j ó  magaviseletéért, Jt'alticslca An
tal tiszthelyettest 18 éve t meghaladó csendőrségi szolgálati 
ideje alatt úgy a közbiztonsági szolgálatban, mint az utóbbi 
5 év alatt a csendőrkerületi parancsnok ügyészénél beosztott 
irnok, ezen minőségben igen nagy szorgalommal és odaadás
sal végzett eredményes tevékenységéért, valamint igen jó ma
gaviseletéért, Kecskernéthy Sámuel tiszthelyettest 9 éve t meg
haladó csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szol
gálat terén, különösen pedig osztály-, majd tanosztályirodai 
segédmunkási teendők végzése körül kifejtett kiválóan pon
tos, ügyes és lelkiismeretes szolgálataiért, valamint példás 
magaviseletéért, Plakinger Győző tiszthelyettest 18 évet, 
Farkas János tiszthelyettest 18 éve t, Bálint Lajos tiszthelyet
test 1 6  éve t meghaladó csendőrségi szolgálati ideje alatt a 
közbiztonsági szolgálat terén, különösen azonban mint osz' 
tályirodai segédmunkás, ezen munkakörében teljes odaadás
sal és buzgalommal végzett eredményes tevékenységéért, vala
mint példás magaviseletéért, O?'bán Józse!, Bojtár András, 
Benedek Mihály, Dolinszki Sámuel, Laukó Márton g.-tiszt
helyetteseket és Treitli László törzsőrmestert hosszas csendőr
ségi szolgálati idejük alatt különböző beosztásban, különösen 
pedig mint törzsgazdasági hivatali segédmunkások, teendőik
nek fáradhatatlan buzgalommal és szakértelemmel, igen JO 
eredménnyel való ellátásáért és példás magaviseletükért, 
Széni János, Szabó Ferenc, Kohutics Tivada?' g.-tiszthelyette
seket és Homér István törzsőrmestert hosszas csendőrségi 
szolgálati idejük alatt különböző beosztásban, különösen pedig 
mint osztálygazdasági hivatali segédmunkások, teendóiknek 
fáradhatatlan buzgalommal és szakértelemmel, igen jó ered
ménnyel való ellátásáért és példás magaviseletükért, Énekes 
Józse! tiszthelyettest 24 évet meghaladó csendőrségi szolgálati 
ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén, különösen azonban 
mint osztályirodai segédmunkás, ezen munkakörben teljes 
odaadással és buzgalommal végzett eredményes tevékenysé
géért, valamint példás magaviseletéért dícsé?'ő okiTaUal látta 
el, míg Szintai Bálint törzsőrmestert 11 évet, Gőz Lajos, JOr 
vítás Károly törzsőrmestereket 10 évet, vitéz Cse?'i Lajos lov.
törzsőrmestert II évet meghaladó csendőrségi szolgálati ideje 
alatt a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett buzgó és ered
ményes :működésükért, ,mint járőrvezetők, fiatalabb bajtársaik
nak ,jó példát mutatva, azoknak helyesirányú Ibefolyásolásáért 
és jó magaviseletükért, Molná?' Sándor János lov.-törzsőr
mestert 17 évet meghaladó csendőrségi szolgálati ideje alatt 
a közbiztonsági szolgálat terén kötelességtudással párosult 
buzgalommal teljesített eredményes működéséért és az utóbbi 
időben tanusított jó magaviseletéért, Diószegi Józse! I. lov.
őrmestert 7 évet, Bogdán György és Harangi Mihál!! lov.
őrmestert 6 (éve t, TÖTöld PéteT, Dankó MátJ/ás. Batki Fe?'enc, 
Bodolai Káltnán, Má?'kus Józse!, Brindzá?' Demeter, Tl'leki 
Im1'e, Czéli János, Roskó István gy.-őrmestereket 7 évet, Pol
gár Józe!, Herendovics Mihály, Darvas Józse! és Szöllősi Ist
ván gy.-őrmestereket 6 évet meghaladó csendőrségi szolgála-

Cégemnél a legjobb m i nőségfi árút, legol
csóbb készpénzárban felár nélkül, a leg

ked vezőbb r é s z l e t f i z e t é s r e  vásárolhat ja.  

Árjegyzéket, szövetmintákat, legolcsóbb ármegjelÖléssel. 
kívánatra a z o n n a l  és t e l j e s  k é s z s é g g e l  küldök. 

KATONAI ESŐKÖPENY :�:v:/��rtC::�:�áV61 P45 
KÖRGALLÉR minden hosszban csuklyával P 50 

négy havi részletfizetésre is kaphatók 
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tuk ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén kötelességtudás
sal párosult buzgalommal teljesített eredményes működé
sükért és jó Jmagaviseletükért, Pléh László örmestert 7 évet 
meghaladó csendőrségi szolgálata alatt a közbiztonsági szol
gálat terén kifejtett jó szolgálataikért, utóbbi időben pedig 
mint segédoktató a próbacsendőrök nevelése, vezetése és ki
képzése terén kifejtett j óeredményű tevékenységéért és pél
dás magaviseletéért nyilvánosan megdícsérte. 

Az Országos Központi Hitelszövetkezet a 4. nyomozó al
osztályhoz beosztott Vad István tiszthelyettesnek, mert a 
hitelszövetkezet kárára kb. 591.957 pengő értékben elkövetett 
többrendbeli sikkasztás, csalás és okirathamisítás alkalmával, 
minden apró részletre kiterjedően, alaposan, lelkiismeretesen 
lefolytatott nyomozással lehetővé tette, hogy a kár egyrésze 
megtérült, elismerését és köszönetét nyilvánította. 

örsparancsnoki kinevezés. A budapestr csendövkerület pa
rancsnoka Domokos A lbert tiszthelyettest örsparancsnokká 
nevezte ki. 

Elóléptek. A budapesti csendőr kerületben törzsőrmes
tet'ré : Sz. Nagy Pál, Gaál Béla II., Szabó András III., Kere
kes János I., Bőti Im?'e és Fekete Ferenc őrmesterek, őrmes
ter1'é : Mikulka Józse!, Barna Kálmán, Fehér János, Beck 
Sándor, Csipálc Józse!, Varga Mihály és K. Szabó Béla Icsend
őrök. A székesfehérvári csendőrkerületben törzsőrmesterré: 
Kö1'n István őrmester, őrmesterré : Szilágyi Lajos, Bakos Ist
ván, Pintér István, Kiss Pál, Nagy Józse! III., Páncél Adám, 
HO?'váth Nándor, Virger Imre, lReider Józse!, Takács János V., 
Pap Kovács JSándor, Endrész Mihály, Reichart Ferenc, Nagy 
László, Csizmadia István, Süveg Józse!,' Váli Ferenc, Po
leczki Vendel és Bodó Imre ,csendőrök. A debreceni csendőr
k.erületben törzsőrmesterré : O láh Sándor, Paizs 'Sándor (és 
Szovák István őrmesterek, őrmesterré : Pakulár György, Sápi 
bnre, Szabó Józse!, Gazsi András, Cs. Szabó Imre, Halmi 
r;áspá1', Weiner Gábor és Harmat András csendőrök. A mis
kolci csendőrkerületben törzsőrmesterré : Kutlán Gyula őr
mester, őrmesterré : Ragó Miklós, Bottka Lajos és Szabó Bá
lint csendőrök. 

Esk üvő. Pintér Marika és Árvay IJó�ef m. kir. csendőr
százados március 25-én tartják eskii.vőjűket BudapeSlten a bel
városi plébánia-templomban. -Sürgönycím: Pannónia-s7�lloda, 
Budapest. 

HázaSSágot kötöttek. A budapesti csendőI1ker'Ületben 
V. Nagy Józse! törzsőrmester Marsli Margittal Abonyban, 
Bodnár Józse! őrmester Osváth Ilonával Csengeren. A debre
ceni csendőrkerületben Fodó István törzsőrmester Radics 
Jul�ánnával Debrecenben, Létai János törzsőrmester Farkas 
Jolánnal Vasmegyeren, vitéz Kalocsai János törzsőrmester 
Gárdus Máriával Szatmárcsekén. A miskolci csendőrkerület
ben Barsi Károly törzsőrmester Ste!án Irénnel  Bodvaszilason. 

Melléklet. ,Mai számunkhoz mellékeltük a Török A. és �sa 

Bankház r.-t. ( Budapest IV., Szervita-tér 3.) kartonmellék-

letét. J 

$ rflrcsltöl . Ze'\JfV . .  lIeteK:�·' 
, ute�L 

Cikket nemcsak a csendőrsée- tagJait61. hanem bár
kitől elfogadunk s azt közlés esetén mee-1elelően hono
ráljak. A lapunkban megjelent közleménvek tulajdon
jogát fenntart juk, azokat tehát beleegyezésünk nélkül 
nem szabad utánnyomatni. - Kéziratokat nem adunk 
vissza. A közleményeket kérjük az ivnek csak az e�ik 
oldalára, félhasábosan és ir6géppel vagy könnyen olvas
hat6 irással imi. Kéziratok sorsár61 csak a szerkesz
tői üzenetek között adunk választ, azért kérjük mindig 
megirni, hogy milyen jelige alatt válaszoljunk. - A szer
kesztői üzenetekben mindenkinek válaszolunk, levelet 
nem írunk. Jeligéül kérjük kisebb helységek neveit vá
lasztani, mert az azonos jeligékből származ6 félreérté
seket csak igy lehet elkerülni. Ha jelie-e nincsen meg
'elölve, az érdekelt nevének kezdőbetüit és az állomás
helyét használjuk ielige gyanánt. Közérdekü kérdé
sekre a "Csendőr Lekszikon" rovatban válaszolunk. 
Előfizetni csak leJ!'alább félévre 'ehet. A csendőrség 
tényleJ!'es és nVUJ!'állományu lee-ényséJ!'i enénei az elő
fizetési ár felét fizetik. Az előfizetéseket kérjük ponto
san megajitani. mert a felsz6lítás költségét külön fel
számitiak. - A nekünk s2áet pénzküldeményeket kér
lük a Nemzeti HiteJintézet Budapest-krisztinavárosi fi6k
Jának (Budapest I., Krisztina kömt 141) 1672. számu 
csekkszámláiára befizetni, a csekkre pedig feliee-yezni, 
hogy a befizetés a Csendőrségi Lapok Javára történL -A hozzánk intézett leveleket igy kell cimeZDi : nA Csendőr
ségi Lapolr szerkesztősée'ének, Budapest I. ker., Vár, 
Országház .. tca 30. szám". 

�===---.== .. ����== .. --�-==. 

L, A. Baja. Figyelmébe ajánljU!k 31 ,cs. L. 1926. évi folya
mát, ebhen az 1I921 :III. tc . .  gY'a:korlati magy.arázatát magában 
foglaló terj edelmes cikk'Cb 'Úalál. A törV'ény 6. �-ára von atkozó 
kérdésére a cikk szintén feloeletet ad. Ha .a cikk elolvasása után 
is V'aJlliIlak ké1ségei, lÚjabb lrel'liésére S'lJÍvesen adunk bővebb 
magyaráza tot. 

Szamosujvár. A cseh követség címe: Budapest, VI., Ró
zsa-utca 61. szám. 
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HirdB8SBI a CSBudársBgi Lapokbau! 
Hirdetése feltétlenül eredményes lesz 
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Ibolya. A névváltoztatással kapcsolatban ilapunk 1926. évi 
1. �ámában "K. J. B." jeJige alatt l'Ós7Jletes tájékoztatást kö
zöltünk, la pozza fel az említett ürenetet. Természetesen csak 
a vezetéknév meg változtatásáról lehet szó, kereszlnevet meg
változtatni nrun l ehet. Amí nálunk szoka tlan név, u,z más n'6-
peknél nagyon is megszokott lehet, ha tehát a keres'ztneve 
miatt esipke!ődésben van rés:lle, mosolyDgjon rajta. Iskolás
gyerekekhez még itJIik a'Z ilyesmivel való hoocelődés, de meg
'lett férfiak - mint a csendőrök - egymás keresztneV'én csak 
nem ,akadnak fenn, legyen az a név akár Tóbiás is! Van ne
künk Jakabunk is, mégse s7Jégyerrli érte magát. Sőt!  

Imre csendőr, Őriszentpéter. Közösen egy csekklapon lehe
tőleg ne küldjenek előfizetési díjat, vagy ha mégis így küldi'k 
.az összeget, akkor a csekk1apon résZll.etIe:lllJék, hogy a beki.tldött 
összeg kiknek az előfizetését fedezi. 

Közeledik a veszély. Azt írja, hogy kórházb an is meg
állapították, hogy tüdőcsúcshurlXtja van, de ,ahCilyett, hogy a 
gyógykezeltetéséről gondoskodta.k vagy eg.és�gügyi szabad
ságra bocsátották volna, swlgála ttkiépesnek nyilvánították és 
visszaküldötték az örsre. Ha szá::lI esztendővel ezelő,tt kaptuk 
volna ezt a levelet, akkor talán el is hittük volna, ma. azon
ban már csak csodálkozni 17udunk rajta. Vlaigy .az illem igaz, 
hogy ö n  komOIly beteg, vagy pooig az nem, 'hogy b eúcgen is 
szolgálatteljesítésre kényszerítik. A képzelt b etegek száma 
talán a valóságos betegek számánál ils nagyobb, ,a klÓpq;elt be
tegségnek pedig egyedüli orvossága az, ha az orvos el..ruyesen 
ha2lakűldi az ilyen embereket dolgozni. Sokan még így is csö
könyösen ragaszkodnak ahhoz, hogy ők betegek és ?;okon ve
szik: .az orvostól, ha a"li ezt nem h isl'li el nek:ik. Lassankint az
tán m.aguk is belátják, hogy nem betegek. ValóSZÍnünek Ját· 
juk, hogy ön is HY'en képzelt beteg, de ha m'égis beteg volna, 
jelent en csak egés21 ibátran újra 'beteget. A tüdőcsúcshul'utot 
mta. már biztosan meg tudják állapítani s ha egY'S"lJer IDIegálla
pították, hogy van, akkor Sl7JolgálattCiljesítésre nem 'kötelezik. 
Ámbár alig van olyan ember, a.ki enyhe tüdőcsúcshUl"Uton ne 
mJent volna keresztül anélkül, hogy elit egyál talában és�1'Cvette 
volna s mikö'7Joon vigan po,rtyáwtt, a ibaj >el is mult. De újra 
csak azt mondjuk, hogy ha beteg>nek érzi magát, menjen or
vosi v:i'ZSgá latra, ezt ,senki meg nem akadályozhatja. Ha la"liU
tán az orvosok újra csak azt áUapítják 'l1IIeg, hogy s�olgálat
képes, akkor nincs is lSerrumi baj SI akJ!1or természetesen ugor
jon egyet örömében, aJhelyett hogy az orvosokra haragszik, 
akik nem engedik betegnek Jenni. 

1873. sz. 1. A csendőrségi állanlli rendszerű .altisztek státu
sában. újabb rendezésre van kilátás, a 'l'észlebek'et lazonban még 
nem ismerjük. Val ósúnű, hogy magasabb fokozatú állások is 
lesznek. 2. Egyelőre nincsen. 3. Erre sem számíthatniak. 

N. K. becsület. Budapest, !., Mészáros-utca 14. sz. 
Tavasz. K'Ót nős vian örsön. Az egyi k  a Jaktanyában l akik, 

a másik ,a község'lben bér,clt magúmak lakást. A laktanyában 
lalkónak van konyh'akertje, másiknak n incsen. Kérdi: igazsá
gos dolog-e cz1 Hát aIZ iga'ZSágos dolog'-e, hogy az egyik em
bernek ,a fejetetejére 'esik ,az ereszről a csol'ép, a másiJknak pe
dig csak melléjet Aztán hogy némelyíknek dús a haja, más meg 
korán kopaszodik. Hát hol itt az igazságt N e gondolkodjék 
ilyen gyerell'esen. Látott-e már két embert, akikinek azonosan 
al akulnak az életkörűl mooy eiJk, még ha egy testületben szolgál
nak ist Lesz majd idő, amiJkor örunek lesz konyhakert je és 
másnak nem. Akkor ugye, ,ren:dben lesz az; �gazságt M ert e z  
így szokott lenni. I f 

"KRONOSZ" óra és ékszerkereskedelmi Rt. 
A Société Horlogére de Porrentruy Phénix 

Watch Co, Julliard et Cie Cortébert és La Chaux de Fonds Cor
tébert Watch Co svájei óragyárak magyarországi képviselete 

B(JDJlPEST KossutI) La/os utca 4 • .-dm_ , E_ emelet, 2_ a/tó_ 
ajánlja a m. kir. honvédségnél, a m.  kir. államrendőrség· 
nél szolgálati óra gyanánt forgalomba hozott és kitünően 
bevált PhéllÍx és Cortébert gyártmánya szolgálati-

zs.b6rákat, valamint L_or ébresztő 6rákat. 

Segédtisztség, Pécs. Vámkezelés alá tartozó gépjárómű
vekre kell a Kö�lekedési SZlabályzat 93. §�a 2. bekezdésében 
előírt táblát: feltellni. EZleknek< 'a járóműveknek a vám'hatóság
nál kell jelentkezniök. 

Hargitta. A kpvj. honvooek i s  csak próbacsendő rnek ve
hetők fel, ha majd egyáltalá:ban l esz felvétel, tisztekké azon
ban . nem léphetnek elő. A csendőr g. tisztikar most kapott ki
eg.észítést, belátható időn belül ,nem les� újabb felvé�l. A hon
védségnél esetleg bejuthat, ezt majd 'anmak idején szolgálati 
úton amúgy is megtudja. 

Hegyalja. 1. Amíg a� ,eg>észségügyi szabadságot az előljáró 
parancsnokság nem engedélyezte, addig elvileg a laktanyá
ban köteles tartózkodni, a gyakorlat ,azonban az, hogy az örs
p arancs!lQk már a:� orvosi b izonyítvány felterjesztésekor meg
engedi, hogy beteg eltávozzók oda, ahol a ooteg'Szabadságát töl
teni fogja. A s:rebadság természetesen csa'k 'a' va[óságos meg
kezidés napjától számít. 2. Az elsőfokú lI.'endő rhatóságtól kell 
engedélyt kérnie a'� osztályparanesnokS'ág útján a flóbertpuska 
tartására. Valószínű, hogy az eng.edélyt megkapja. Célba
lő ni csruk olyan hCilyen szab ad, ahQl �nkinek a testi épség>ét 
ezzel nem ves�él ye?Jteti. Akárhol tarthatja, ahol aJka:J.mas he
lyet talál számára, elvégre nem titkolni való dolog, ha vaQaki
nek flóbertpuskája van. 

Egy rablási eset nyomozása, Sajószentpéter. Nyomozús
nak novella, noveHának pedig - nYQmoz.ás. Kö'zbeeső írásfaj 
nem lévén, nem közölhet jük. IntCilligens, jó miiI usa van, leírni 
is ügyesen tud, keresse n  erősebb témát, komolyabb esetet és 
írja le, valószinű, hogy jó �esz. 

Bata János ny. őrmestCl·, Abony. Nyugdij as (loogydíjas) le
génységi áJlományú egyének kö�űl .a?JOknak van féláru are
ll'épes igazolványra ig.ényjogosuJtságuk, akik: .a 21.170. eIn. 39-

1919. sz. és az 1920. évi 5O.830/i).-1920. sz. crendeletek értelmében 
- tekintet nélkül az előzőleg vioolt rendfokozatra - őrme..�
teri vagy annál magasabb rendfokoz.atba minősíttettek át és 
ellátási díjaik is ennek megfelCilően folyósíttattak. Az .aláírása 
s�erint ön is' ezek kö'w sorol. A Csendőrségi Közlöny 1927. évi 
25. számában köz:bétett 97.469-V1. 'b. 1927. sz. B. M. körrend('!e
tet tanulmányozza át. Az örsön ZÍvesen megmutatják. A le
velében LaláH 16 f. bélyeget lapunk javára beV'ételC'7Jt,ük. Ma
gánlevelet senkinek scm írunk. 

Nbátony. Levele adatai szerint a. Károl y-csapatkeres�t meg
Illeti. Szolgálati úton a kerüJ.eti plllrancsnoksághoz terjess'Ze 
fel az odaítélésre vOllatkoro kórehnét. Hausmaninger Károly 
ny. tábornok címe : Kős7Jeg, Kays�rál-utJca 4. sz., Kuba Vilmos 
altan:ácsnok az 5. hon véd vegyes dandárparanesnokságnál 
S1iegeden, Latzkovics Béla szárnv. főtisztviselő a m. kir. hon
védelmi mir1isztériurn 6/k. ()sztá�yában teljesít szolgálatot, 
Princzipál János volt trurtalékos főhadnagy címe: K'l1reag, 
2178. sz. Ezekt61 az uraktól ne arra vonatkozólag kérjen nyi
latkozatot, hogy - amiJnt ön írjw - a Károly-csapatkeresztre 
be vo lt adva, mert erre nem fog em.Jékezni senki sem. Arra 
vonatkozólag kérjen nyHatkozalbot, hogy a levelében említett 
időben legalább 3 hón.apig a'l"Cvonalbeli swlgálatot teljesített. 
Elég, ha két ilyen nyilatkozatot meg>SlZerez, 8mnak alapján a 
kérvényét már felterjcsztheti. 

Varga csendőr, Siófok. Sajnos, egyilk sem S'zerep()l a nyil
vántartásban, illetve az uióbbi előfordul, de II címe ismeret·· 
len. A volt legénységi bajt ársaival keressen kapcsolatot, azok 
talán ismerik a keresettek címeit. 

A Phénix és Cortébert 6rákvalódi sváJci gyártmáayok, tiszta 
nikkel tokban. 1 5  rubino8 szerkezettel birnak és 10 évi j6tállással 
havi 5 pengős részletfizetéssel mindössze 30.- P-be kerüln e k  
·
A Phénix é s  Cortébert órák fölötte állnak minden más hasonló 
gyártmány u óráknak. Teljesen pormentesen zárnak és ugy lovaglás
nál, mint bármilyen erősebb rázkódtatás mellett is a lehető legpon
tosabbak, ezért szolgálati célokra különösen alkalma.ak. 
A Luxor ébresztő német gyártmány csinos külsővel, erősen 
világitó számlappal és ismétlő ébresztő szerkezettel bir. Ára 

- ugyancsak 6 havi részletfizetésre - 24.- pengő. 

Megrendelő katonai parancsnokságo!1 ól számtalan elismerést 
és megelégedést nyilvánitó levél bi . tokában viln a cég. 

A Phénix és Cortéberl órák, vala mint a Luxor ébresztő óra a m. kir. csendőrség tagjai által közvetlenü a Céglől rendelhető meg 
levelezőlapon, vagy levélben a pontos eim és személyi adatok megjelölésével. Az első részlet a megrendelési, illetve az óra
leszállitást kövelő hó 1. napján esedékes. - Raktáron tart ezenkivül mindennem ü arany-o ezüst- és ékszerárut a legmérsé-

keltebb árakon és kivánatra, levélbeli megkeresésre, megbizollját gazdag válaszlékkal küldi vidékre is. 
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LEGENY A GATON. 
- Regény -

( 9. )  
íRTA : BARÉNYI FERENC. 

- Igen kérem, - engedelmeskedett B alogh - nos, tessék 
elképzelni, n'agyságos asszonyom, az én kellemetlen helyzete
met. IOtt ülök a karosszékben, s előttem vetkeződik . . .  azaz, 
hogy öltözködik egy ismel'€tJien nő . . .  bocsánat, ihölgy . . .  

� IMilyen volt az a hölgy ? - \kérdezte Berta néni észre
vehető idegességlgel. 

- Milyen? iHát ízlés dolga, nagyságos asszonyom, tetszik 
tudni - kertelt szemérmetes pirulással a rokO!l1'Szenl\'es fiatal
ember. 

- Mégis, milyen volt ? - nógatta Berta néni határozott 
feleletre. 

- Hát \kérem, nagyságos asszonyom, mint mondottam, 
ízlés dol'ga, kill1ek milyen tetszik. Ahogyan Petőfi mO!l1dotta: 
"Szép a :szőke, szép ,a barna, mind a kettő szép, iha ,szép". 

- Szőke volt ?  - kérdezte Berta néni izgatottan. 
- Nem, kérem, fekete volt . . .  
- [lyen nincs is a házban. - mondotta Berta néni meg-

nyugodva. - Talán csak álmodott a titkár úr valami fekete 
szépséggel . . .  

- Dehogy ,álmodtam, . - felelte Balogh s ideges kezéJVei 
végigsimította megszáradt 'haját. - Nem álmodtam én, nagy
ságos asszonyom, élő valóság volt. Hiszen mint a !fúria támadt 
reám, mérgesen, mihelyt észrevett. Sűrű feke.te !haja, mint a 
viharfelhő fenyegető en borzolódott és nagy kék szeme ihara
gosan 'Villámlott . . .  N agyságos asszonyom, !kérem, 'Úgy me.g
ijedtem, ihogy azt <se néztem, merre�ho'Vá, csak beugrottam 
a legközelebbi lajtón . . .  

- N em tudom, :J-:i lehetett. Mindenesetre idegen. Talá�l 
Szilvia volt, a pópa leánya . . .  Annak van koromfekete haja 
éS! szép nagy !kék szeme'. No sebaj, - !fejezte be Berta néni 
nekividámulva - hiszen nem tehetett róla, hogy \'életlenül 
akaratlan nézője yolt az ismere1!len hölgy öltözöködésének, 
amit a hölgy mindenesetre otthon is elvégezhetett volna . .  . 

- Igen lám, de még nem mom:ltam el az egészet . .  . 
- Hált iÍolytatása is volt ? - csodálkozott Berta, néni. 
- Volt kérem, volt, I-- gyónt a rokonszenves fiatalember 

töredelmesen - volt folytatása, de a másik nővel . . .  bocsá
nat, !hölggyel ; - az szőke volt . . .  

- Szőke ? - ismételte Berta néni rosszat seji-ve. 
- Igen, 'aranyszőke a haja, ez már aztán igazán il1:agyon 

szép vdlt 's ez is vetkeződött 'a tükör előtt . . .  
Berta néni aggodalmasl1a !Vált arccal kérdezte : � Vet

keződött ? !  - Aztán ernyedten dölt le a közelébe esett székb�. 
---l De cS/ak inem Htta ruhátlanul ? 

- Nem, - felelte gyorsan Baloglh, kinek tfigyelmét nem 
ke.rÜ'lte el He.rta néni h angu!atváltozása és !felfokozódott é r
deklődése. - Mielőtt még láthattam volna, pongyolát vetett 
magára. 

Berta néni fellélekzett, aggodalmas' arca derülni kezdett : 

- Nos, attól szaladt úgy meg a tiikár ur, hogy meg sem állt 
volna, ha la mosóteknö nem kerül az útjába ? 

- Igen, nagyon megijedtem. Hát tessék elképzelni, n.agy
ságos asszonyom ezt a roppant kényes és kellemetle.n hely
zetet, amibe én kerültem, s ártatlanul, kérem. Annikor be
csattant az ajtó, IS mögöttem tudtam aJ haragos, �ekete nőt . . .  
bocsánat, hölgyet, megnyugodtam. De alig e szmél'tem, rám 
kiáltott a szőke nő . . .  bocs.mat . . .  hölgy, és én úgy megrőkö
nyödtem, hogy hová is kerültem. Kétségibeesésemben csak azt 
néztem, ihog'Y merre menekülhetnék. Arm persze :nem akar
tam, amerről bejöttem, mert ott a haragos, fekete nő . . .  bo
csánat . . .  ihölgy volt. Találtam még egy ajtót iS azon ész nél
kül kimenekültem, végigbotol'káltam a folyosón, oU ta �ádog
csöbrökbe botlottam 's a ll1agy zenebonától még öobban meg� 
ijedtem. Hamar beugrottam az egyetlen ajtón . . .  

- Egyenest a mosótekn6be - :kJacagott iBerta Illéni. 
Nevetve lassan felállt és barátságosan megveregette Balogh 
vállát : � Annyi baj legyen. A s zőke, az az én leányom. Nem 
fog haragudni, ha elmondom neki, hogyan történt ,a dolog. 
A fekete, az idegen, valaJlui látogató lehetett, azzal is majd 
eligazitOlITl. Semmi baj, öcsémuram, felejise ,el a dolgot. Te.gyen 
aztán úgy, mintha semmi sem történt volna. Nem akarom, 
hogy ez a véletlen kaland a legcsekélyebb tmértékben is feszé
lyezze itt-tartózkodása alatt. Azt szeretném, hogy j ól érezze 
magát öcsémuram minálunk. De most megyek, j ó  höséges 
uzsonnát kész:ítek, hogy kipótoljam laz elmaradt �bédet. 
Hiszen már nagyon éhes lehet. Aztán siessen öc'sémuram, iba 
rendbeszedte magát, ,j öj j ön át a konyhába, onnan majd beve
zetem az ebédlőbe, - mondotta elmenőben Berta néni és ne
vetv� fűzte hozzá : - nehogy ismét vulami kacér kalandba, 
keveredjék . . .  

- Balogh udvariasan hajlongva az ajtóig kísérte Berta 
nénit és aztán vígan fütyörészve szedte ki a !kefét és a ifésűt 
utitáskájáiból.  Valami jóleső, na;gy vidámság !kerekedett még 
az elébb a;ggodalma'san szoronlgó lelMben ; rnagyon megörven
dett, hogy az a haragos, fekete némber nem tartozik :a ház
hOll éS! hogy az a szép szőke leány kl. h ázildsasszony. Leánya 
ennek! a kedves jó i11éninek. 

Még nem tudta, hogy miért, KIe nagyon prolt 'e'!l.nek ,a 
f.elfedezésnek és roppant nagy igyekezettel látott neki az öl
tözködésnek, hogy az uzsonnához méltón kicsrnosítsa magát. 

7. 
Karácsnny volt. A sreretet és az orom ünnepe., s mégis 

olyan nagyon szomorú volt. A kis karácsonyfa apró gyertyái 
alig-alig pislákoltak, lnintha félnének, ihogy 'gyenge kis. fényü
ket e[nyeli 'a komor sötétség, mely a lelkehe borult. !Mint 
fájdalmas [könnyek hullottak a forró lViaszcseppek 'ai kiSI fen'Yő 
sötétz,öld :tűleveleire. 

A gyérvilágítású kis karácsonyfa alatt ketten ültek EZÓt
lanul. Két szomorúlelkű embe r :  Jolán és Venyige,! bács.i. 'Nem 
mertek egymásra nézni, nehogy hangosani sírva !fakadjanak. 
Csak titokban törülgették a szemükből egyre-másra ;pergő 
könmyeket, azzal a lelkIiiket áltató hittel, hogy a másik (nem 
látta meg. 

Venyige bácsi búnak eresztette dereshajrú fejét ; még a 
pipa sem ízlett, azt is félretolta. Aggódva pillantott Jolánra, 
aki némán meredt maga elé. Talán :nincs is a iVilágO'l1 anmyi 
szomoruság, amennyi most ezekben a szép !kék szemekben 
vonaglott. Ó, mit adna egy cseppnyi örömért, egy' szemernyi 
Iboldogságért, hogy ne felhőzze he >a bánat e drága szemek kék 
egét ! 

- íEz Mt a jóbarárt, a hős, az óriás, ---I gondolta :Venyige 
bácsi keserű fájdalomm.al. � Hónapok óta nem adott éle.tjelt, 
nem irt egy sort sem. Hát ihogy Jellet az ? Hiszen !Szerette 
őket, hát már eifelejtette volna azokat, aJkik őt szeretik ! ? 
Noha annak idején óva inteite Jolánt, ihogy ne szeressen 
belé éS/ még gondolatban sem számított ·arra, hogy GMI Imre 
Jolánt elvegye feleségül, - mégis, hogy �gy ,szó nélkül, igy 
forduljon el tőlük, ,azt igazán nem gondo,lta. A 'barátjuk, a 
hős, 'az óriás . . .  Az emberqriás talán kinőtt az ő kicsinyes 
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viszonyaikból. Lehet, de akkor is szólhatna, vagy írhatna leg
alább egy ,sort, ihogy szegény Jolán ne sírja ki a szemé.t. Mihez 
kezdjen n agy kétségbeesésében eZilel a szegény gyetlJnekkel ? 

Homloka hűvös érintésére rezzent fel Venyige bácsi; 
Jolán 'homlokOll1 csókolta :  - Me:njüruk aludni apus, jó éjsza
kát . . .  

- Jó .éjs�akát, k i s  lányom . . .  
Hangtalanul, csendesen tette be Jolán maga után az ,aj

tót. Kis szobájának meghitt csendjében aztán elemi erővd 
sírt fel pelőle a zokogás . , , N em 'bírt már óriásira n őtt lelki 
fájdalmával, csukló zokogással vonaglott az ágyon. Eddig 
napról-napra áltatta, hitegette magát, várt türelemmel cso
dálatosan bízó <reménységgel . . .  De :még most se, még kará
osonyra sem küldött egy sor írást . . .  

Idegesen felkapta összeborzolódott szőke fejét : - Kará-
csonyra . . .  - Felugrott és a szekrényéhez futott : - Kará-
csonyl'a . . .  - K apkodva húzta ki a fióko t :  Kará-
csonyra . . .  - az volt albba a névtelen levélbe beleírva 
hogy karácsonyra lesz a Gál Imre kézfogój a , " De ihol � 
levél ? ', ' - Láz

,�
s
" 

izga�ttsággal itu,rkált la sok szalag, csipke, 
tarka hm-lom kozott. Vegre meg'talalta, amit keresett a Szil
viától kapott ármányos n évtelen, levelet. Keserű diadallal 
vitte az ágyá,hoz ; egyik lábát a másik alá húzta, úgy ült le 
az ágyra. Kivette a levelet a borítékból és újra elolvasta. 
I.!?en, j ól eml�kezett, itt

, 
van, karácsonykor lesz az elj egy-

7lese . . .  - Bus le.rnolJ1dassal engedte le a kezét s a levél ílö
rögve hullt Je a padlóra . . .  

, 
�lgondolkozott !fos ekkor eszébejutott, hogy amikor ezt az 

armanyos levelet megkapta, akkor hosszú, könnyes tépelődés 
u:�án., �lhatál"?zta, ih?gy ;nem áll a. Gál Imre útjába, '!nem cö
llönkoh ynaga� ihoz za, de azért sz,eretni Ifog'lja mindhalálig , . ,  
Alk%or ugy velekedett, hogy a leghelyesebben cselekszik ha 
nem küldi el Gál Imrének a névtelen levelet. 

' 

Ugy�n - �e ezt pfrulva vallotta be most önmagának, -
akkor arert hatar�zott Igy, mert aUllior még irCmélte, hogy !hát
ha . , . De most mar nem Jenne értelme, hegy tovább is magá
ná! �artsa, az álal

�
cosan rágalmazó levelet. Mit csináljon vele ? 

M egis, akarhogy IS :van a dolog, ha mint "testvérke" továbbra 
is őszir��� akar viselkedn.i Gál h�ITéve], szemben, úgy el kell, 
hogy I]mldJe 'a! levelet neki. Hadd �ássa és tudjon róla hátha 
még szövődik ellene valami ármány. 

' 

Gyors elszánással, �lamar írta meg levelét, melyben ag'Ye
kezett teljesen tárgyilagosan !írni. 

"Kedves imre ! 
Három hón apja,. hogy ezt a névtelen levelet kaptam, 

Nem tudom! hogy .ki, és �lOgyan tudta meg a dm emet, sem 
azt, ihogy �I�ek 

,�
I erdeke lehete�t, hogy engem la Maga vi

selt dolgalrol taJekoztasson. Elemte nem küldtem el Magá
nak, �nert gondoltam, hogy Maga fog nekünk írni arról ami 
�1?,ben � levél�en ;neg

, 
van !rva, s akkor a válasszal el fogom 

Kuldem, De. hab il1em nt mar hónapok óta s ezért én azt gon
dolom, hogy )lem lehetek tovább őrzője ennek a levélnek 
mely elvégre most már csak M agát érdekli. 

' 

Ha úgy le
,
nne, �int,ahogy a l�vélben meg van írva, hogy 

most; van la kezfogoJa, ugy fogadj a ehhez legjobb szerencse
kívánatainkat. 

ISzívélyesen üdvözli 
Jolán." 

BUTORHITEL 
ÚJ ALAPON, 

készpénzárban, 18 havi részletfizetésre. Ezén rendkívüli fizetési 
kedvezményt vidéki vevőknek is megadom, Sándor Ignác bútor
áruháza Budapest, V,., Dessewffy-utca 18- 20. Vilmos császár-út 
és Nagymező-u, között (saját házában) 2-es és 10es- vi llamos megálló, 

������� 

Amikor Gizi ezt a l evelet pár nap mulva a postazsákból 
kiszedte, mellette ült Balogh, a postatitkár, aki a hosszúra 
nyujtott hivatalvizsgálat után most már másodszor j árt 
Giziéknél látogatóban. 

- Éppen jókor jön a szép őrmester, - mondotta Gizi az 
ablakon kitekintve, hol Gál Imrét látta a posta felé köze
ledni, - levelet kapott. 

- Gyakran jár ide ez a szép őrmester? - kérdezte 
szemrehányó megállapításként Balogh, s hogy idegességét 
elpalástolja, rágyujtott. 

- Gyakran '! Hát elég gyakran, - felelte különös mo
sollyal Gizi, - A csendőrök szomszédaink s azért sűrűbben 
járnak át hozzánk, nemcsak amikor postát hoznak vagy 
visznek. Édesanyám nagyobb biztonságban érzi magát, ha 
csendőrt lát maga körül. De szeretjük is a kakastollas vité
zeket ; 'boldogult édesapám tfőszolgabíró volt, tőle örököltük a 
hagyományos csendőrszeretetet. A Imi csendőrörsünk ikülönben 
is nagyon jó, jllincsen köztük egyetlen egy kivetni való se. 
Mind nagyon derék emberek ezek a csendőrök, illedelmes, 
j ómodorúak. Higyj e meg, hogy a 'legjobb tár,sasá..gban iÍs meg
állanák a helyüket. 

- Hm, igen - bümanögött B alogh szárazon - hiszen 
a mi csendőrségünk világhírű. 

- ügy van - bólintott rá Gizi - nagys7Jerű emberek. 
- Ez . . .  ez a szép őrmester íkülönosen . .  , - jegyezte 

meg éllel Balogh. Azt ak:nta mondani, hogy Gál, Imre külö
nösen gyakran j ön át a p9stálJ·a. 

De Giú másra értette:  - Igen, a szép őrmester külö
nöselIl', Ő al legkülönb közöttüik. Egyébként cS'ak most, újesz
tendő után nevezték ki é'rmesterré, eddig csak örsvezető volt. 

(Foly tat juk.) 

Hogyan segítsünk egymáson ? 
(A Csendőrségi Lapok pályázata.) 

Az ákosfalvai örsparancsnokhelyettes az örs otthonlévő 
4 főnyi legénységének március , I B-án 15 óra 15 perckor a le
génységi szobában parancsokat olvas fel. Csenget a telefon. 
orsparancsnokhelyettes a telefonhoz megy és fel veszi Béla
puszta intézőjének közlését, mely szerint a Gulyáskútnál két 
csendőr és öt polgári ruhában levő egyén lövöldöz egymásra. 
Szál tiszthelyettes még kérdezősködni akar, de ebben a pilla
natban megszakad a távbeszélő összeköttetés. 

Örsparanesnokhelyettes azonnal riadót rendel el, utána 
a felszerelt legénységet a falu D-i kijáratához vezeti s ott a 
következőket parancsolj a :  

"Ké� csendőr és öt felfegyverzett polgári egyén Gulyás
kútnál egymásra lövöldöz. A lJo'lgári egyének valószíniileg a 
mi falunk I felé menekülnek, ezt meg kell akadályoznunk. 
l-es és 2-es itt maradnak és lezárják ezt az utat, en a 4-es és 
5-sel a Sáros-utat zá1'om le. Végeztemf" 

1. és 2. csendőr a parancs értelmében a falu déli szegé
lyének a vonalában az úttesten feláll, a többi csendőr örs
parancsnokhelyettes vezetése alatt i a falu K-i szegélye mentén 
a Sáros-útra megy s ott ugyanúgy cselekszik. 

Kevés várakozás után élénk puskatüzet hallanak, amely 
feléjük mindjobban közeledik, de a küzdőket nem látják. 

16 óra 30 pelJ:'ckor a Sáros-úton álló csenuől'ök egyike meg
jegyzi, hogy az egyik fél már a dombélen levő bokorcsoport 

BUTOR 
& 

reszlelre 
alcs6n VI., 

p O Budapest 3 
- ulca • 

Postások és re.dórség szállit6ja. 

BUTORT ÖN IS olcs6, áron vásárolhat 
10-15-20 havi hitelre 

TOMORY és TSA batoráruház�b.a, 
IV, Veres Pálne-u, 7. 

" CORUIn" BUTORCSARnOK
I 

{A,,,":,,m,,' A "�""" ,.,i.'''' ki, .. ,,, " d��'",. � 

Részletre olcsón ! Dohány-ntca 39. Butor 20 ha�fI . � 
közalkalmazottak bevásárlási forrása. RÉSZLETRE, NEMZETI BUTORHAZ 

előleg nélk" l  Dohány-utca 46_ (Klauzál-u. sarok) 
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D-i szegélyéről tüzel s rögtön ezután két embert is lát a bok
roktól az erdősarok felé futni. Ezt örsparancsnokhelyettesnek 
jelenti. 

örsparancsnokhelyettes vezényli : "Tölteni! Tölts I Csa
tárWz I a bokorcsoporttól az erdősarokhoz futó alakok, 1 0001" 

"'000 ",,- Soo 

�fO 

o 

A tüzelésre az alakok eltűnnek. örsparancsnokhelyettes 
kevés várakozás után előrenyomul addig, ahol az alakokat 
látták, de mert sem ott, sem pedig a környéken az ellensze
gülőket vagy · a  cdendőröket nem látják, összes legénységé
nek elrendeli az örsre való bevonulást, ahonnan aztán az elő
írt jelentéseket megteszi. 

Kérdés : Milyen hibákat követett el a jelen esetben az örs
parancsnokhelyettes és az örs 'legénysége ? Le kell írni, hogy 
mi lett, volna a helyes eljárás és melyek lettek volna a helyes 
parancsok. Megfejtést csak a csendőrség legénységi állomár 
nyú egyéneitől fogadunk el. A helyes megfejtők között egy 
értékes levéltárcát sorsolunk ki. Beküldési határidő április 1 0., 
az e1'edményt az április 20-i <számunkban fogjuk közölni. 

Megfejtés. 
A folyó évi 6. !)zámunkban közölt "Távolsági kimutatás"· 

pályázatun k  megfejtése: 
A megfejtés többféle lehetősége kJözü!l egyik helyes meg· 

fejtést alább közöljük: 

I. számú őrjárat. 

1. Belénfalu 
2. Mohipuszta 

11. Bengő-komp 
13. Itatóház 

5. Sanilak 
7. Ak község 

10. Zabilak 
9. Borongó-tanya 
8. Cigány telep 
1. Belénfalu 

Összesen 

Összesen 

Ezen távolság után illetékes 
Hozzáadva a tereptárgywk l eportyá

zására szükséges időt, és pedig 
Ak község 

km. 
2 km. 
6.2 km. 
2.5 km. 
4.3 km . 
6.2 km. 

21.2 km. 

2.3 km. 
4.2 km. 
4.3 km. 
4.5 km. 

36.5 km. 
28 ó. 30 p. 

1 ó. 30 p. 

Az őrjámt tartnma 30 óra. 

II. számú őrjárat. 

1. Belénfalu km. 
8.5 km. 
4.8 km. 
7.8 km.  

6 .  Mongol tó 
14. Rendház 

7. A k  köwég 

4. Arendásház 
3. Aszalványos 

12. Soky-tanya 
1. Bel'{mfalu 

Összesen 21.1 km. 

3.4 km. 
3 km.  
5.6 km. 
3.2 km. 

Öss�e.oon 36.3 km. 

Ez után a táVOlság után illetékes . .  28 óra. 
Hozzáadva a tereptárgyak l eportyá-

zására szükséges időt, és pedig 
Aszalványos (00 p.),  Ak köZlSég 
(1 ó. 30 p.) 2 óm 

Az ő.l'jámt tartama 30 óra. 

Ha tehát a járőrök egyidőben indulnak �l, az I. szám.ú őr
járatba induló járőrnek 21.2 km-t, a- II. mámú őrjáratba in
duló járőrook pedig 21.1 km�t kell Ak községig portyá=i. 

A két járőr tehát majdnem egyidőben érkezik Ak községbe 
s így megbeszélésre leg'3ilább egy óm :rond'Clw.G6sükre áll. 

H�lyesen fejtették meg a követk�7JŐk: 

Pál Sámuel th.  (Zalaegerszeg), Csobod Ferenc őrm. (Rózsa
szentmárton), Kelemen János őrm. (Csanádpalota), Gálos Já
nos th. (Zalaegerszeg), Kovács György II. őnn. (Marcali), Kon
czi István th. (Kenderes), Nagy István VII. őrm. (Kővágó
szöllős), Herczeg István őrm. (Kővágószöllős), Láng Gusztáv 
csendőr (Pétervására), Szlifka József csendől' (Pétervására), 
Apostol Lajos őrm. (Sárospatak), Kurits Ferenc őnn. (Tokod
altáró), Gál József őrm. (Felsőszölnök), VasVál'i Istvan csendőr 
(Elek), Zsugonits József th. (Nyergesújfalu), Tilhof Rafael 
őrm. (Kisláng), Balázs Imre csendől' (Hévízszentandrás), Ko
vács Imre tőrm. (Budapest), Liska Vilmos tórm. (Ba
latonföldvár), Baczonyi Jenő őrm. (Biharkeresztes), Vincze 
Rezső csendőr (Tata), Kolozsváry Gyula th. (Szombathely), 
ErdélYi János őrm. (Bodajk), Kovács Mihály csendőr (Szeged), 
Balázs János csendőr (Érsekvadkert), Lájer János őrm. rVas
vár), liévész Ferenc csendől' (Somogyszentmiklós), Nozsár La
jos csendőr (Bőnyrétalap), Hegedüs őrm. (Csákvár), Tömegi 
őrm. (Hódmezövásdrhely-Központ), Hozleiter István csendőr 
(Kölesd), Mikita Zoltán őrm. (Kiskunlacháza), Hamza Gábor 
őrm. (Berettyóújfalu), Juhász Gábor őrm. (Győl·szentiván). 

* 

A többi megfejtést figyelembe nlOm vehettük, mert a két 
őrjáratban azonos tereptárgyak .ÍIS szerepeltek, pedig a pályá
zat értelmében különböző teooptárgyak porlyázására kellet1J a 
járőröket kivezényelni. 

Ugyancsak nem ·vettük figyelembe azo/ennIe a munkáját 
sem, akik egymáséról másolták le a megoldást s így csendőrhöz 
nem illő módon alwl·tak a pályázatban l'észtvenni. 

* 

A teljes borotválóleészletet a szerkesztőségünkben meg
ejtett sorsolás során Apostol Lajos őrmester (Sál'ospatak) 
nyerte meg, akinek azt egyidejűleg postán elkiildöttük. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős : 

PINCZÉS ZOLTÁN száz�dos. 
Stádium Sajtóvállalat Rt., Budapest, VI., Rózsa-utca 1 1 1 .  sz. 

Felelős üzemvezető : Győry Aladár. 

:.ÖZ'::;:�h"�-:::;;'�kj,aa a jó kávé nélkülözhetetlen -.e 
- Ujból szállíljuk a békebeli eredeti 3 és 5 kilós plombált zsákokban. -
3 kg. SOERAAAJA kávekeverék ára P 23.- -0- 5 kg. SOERABAJA kávékeverék P 38.-

Költségmentesen leszállitva. ingyen csomagolásban. kivánatra 3 hayl részlellizetésre. - Kérje ingyen árjegyzékünket összes gYllrmatáruk'8. 
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