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

Amen. 

Munka és kenyér. 
Az utóbbi napokban Budapesten és a vidéken is 

előfordult, hogy munkanélküliek tüntetéseket rendez
tek az utcákon, a parlament vagy hivatalos épületek 
előtt. A rendőrségnek és a csendőrségnek kellett közbe
lépnie, hogy a tüntetések elfaj ulását megakadályozza 
és az utca rendjét fenntartsa. Egyelőre ennek a közbe
lépésnek és talán a tüntetők belátásának volt köszön
hető, hogy a rendzavarások nem öltöttek nagyobb ará
nyokat; az eddig csak szórványosan előfordult, most 
azonban mindinkább ismétlődő tüntetések azonban 
mégis alkalmasak arra, hogy magukra irányítsák a 
figyeimét mindenkinek, aki az ország békéj ének és 
nyugalmának fenntartásáért felelős. 

Esztelenség lenne azt áUítani, hogy Magyarorszá
gon nincs munkanélküli és hogy azok közül, akik az 
utcán munkáért és kenyérért kiabálnak, senki sincs a 
munkára és a kenyérre reászorulva. önámítás lenne 
letagadni a nyomort, amely borzalmas lidércnyomás
ként nehezedik erre az országra, a munkát és a kenye
ret, ami nincsen s aminek pedig lennie kellene. N em 
lehet, de nem is akarjuk letagadni, hogy igenis ezrek 
és ezrek éheznek és nélkülöznek, tengődnek egyik nap
ról a másikra, egyik falattól a másikig, maguk sem 
tudják, hogyan. ÁUítjuk és belátj uk, hogy ennek nem 
szabad így maradnia, ezen .segíteni kell, mert különben 
nemcsak azok pusztulnak bele, akiknek nincs ennivaló
juk, hanem azok is, akiknek van s velük együtt az or
szág is mindenestől. 

N em hisszük azonban, hogy egyetlen ember is 
lenne az országban, aki nem szószerint ugyanezt val
Ianá s akinek nem okozna gondot az út keresése, amely 
kivezet bennünket ebből a rettenetes elesettségünkből. 
Az ország végpusztulása a gazdagnak éppen úgy nem 
érdeke, mint a szegénynek, mert hiszen a j ólét is csak 
akkor nyugalmas és biztonságos, ha mindenkit éltet és 
nem csak egyeseknek nyujt mentőszigetet a nyomo
rúság tengerében. Különösen tudják és belátják ezt az 
ország felelős vezetői, akiknek nemcsak egyénileg, ha
nem hivatásuknál és hivataluknál fogva kötelességük 
a nemzef egyetemének javán munkálkodni és azt elő
mozdítani. 

Ha tehát egyetlen ember nincs az országban, aki
nek érdeke lenne. hogy itt éhség és munkanélküliség 
uralkodjék, ha mindenki egyetért a helyzet súlyos és 
tarthatatlan voltának felismerésében és. a segítség 
sürgősségében. ha, a kormány gondjainak legsúlyo
sabbika a munka és a kenyér hiánya: miért nincs meg
sem kenyér és munka? Mi az oka annak, hogy már 

évek óta nem lehet segíteni a helyzeten, sőt, hogy szinte 
a tehetetlenség kétségbeesésével kell nézni annak 
egyre súlyosbodását? 

Megmondjuk, mi az oka: Trianon gyalázatossága. 
Trianon miatt nem tudjuk eladni a búzánkat, bo

runkat és marhánkat, Trianon miatt nincs ·nyers
anyagunk, Trianon rabolta el tőlünk a fát, az ércet, 
a fogyasztót, miatta állanak a gyárak és tétlenek a 
munkáskezek, mi.atta jutott mindenki koldussorsra, 
.akinek ma se munkája, se kenyere. 

Minden, ami Trianonon belül esik: kormá:ny
intézkedés, közmunka, közsegélyezés, a termelés átala
kítása és minden egyéb olyan segítség, amelyet ennek 
a csonka országnal5: magának kellene kiverejtékeznie, 
nem gyökeres orvosság és nem maradandó segítség. 
Egyik helyütt és átmenetileg talán enyhíthetik a nyo
morúság helyi tüneteit, de száz és ezer másik helyütt 
nem s nem sokkal többet érnek, mintha egy sebekkel 
borított testen tíz kelevény t be tudnak gyógyítani, de 
a többi százat nem. 

Milyen boldog ország lennénk mi, ha a munka és 
kenyér csak att61 függene, hogy jó kormányunk van-e, 
vagy sem s hogy tüntetünk-e az utcán, vagy sem s ha 
csak a parlamenttől vagy a főszolgabírótól függene, 
hogy mindenki meg tudjon élni! Nem; - a munkát 
es a kenyeret nem Budapest, sem Kiskundorozsma 
utcáin kell követelni, hanem a határokon! A határok 
felé, meg Páris felé emelkedje�ek az öklök, onnan kér
jünk, követeljünk segítséget, emberekhez méltó életet; 
azoktól követeljük vissza a munkát és a kenyeret, akik 
elvették! 

Csakhogy az utcai tüntetéseknek nem ez az igazi 
céljuk. A munka és a kenyér csak takaró i olyan föld
alatti céloknak, amelyeket - egyelőre legalább -
nem mernek nyiltan bevallani. Hivatásos, fizetett for
radalmárok, uszítók és agitátorok kihasználják, hogy 
éhező emberek vannak, ki akarják őket vinni az utcára, 
hogy ott aztán felhasználják őket rombolásra és fel
forgatásra, amire egy elkeseredett tömeg könnyen kap
ható. Munkát és kenyeret ígérnek nekik, az ígéretek 
rózsasZÍnű leple azonban nem ezeket takarja, hanem 
az orosz éhezők szomorú végzetét : a kommunizmust és 
az ő módszerük szerint való szociális termelésből fa
kadó, a mainál még sokkal rettenetesebb nyomorú
ságot. 

Részvéttel vagyunk mindenki iránt, akinek nincs 
kenyere, de az utcára nem engedjük. Magára vessen 
hát mindenki, aki sötét szándékaiban velünk fogja 
magát szembentalálni. Mert ahhoz, hogy a mai hely
zetből kivezető utat találjunk, mindenekelőtt rendre 
és nyugalomra van szükségünk, ezt az utolsó erőssé
günket is pedig nem engedjük elrabolni. Ha tehát ők 
kimennek az utcára, mi is kimegyünk s mindenkinek 
csak azt ajánlhatjuk: ne kényszerítsenek arra, hogy 
bebizonyítsuk, hogy velünk nem szabad szembeállani ! 
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Szakértők közreműködése 
bűnügyek ielderítésénél. 

Írta: Milviusz Attila százados. 

A modern nyomozás bizonyító eszközök gyanánt 
a tárgyi bizonyítékokat legszélesebb körben kihasz
nálja, ellentétben a régiek nyomozórendszerével, kik 
bizonyító eszközként úgyszólván kizárólag csak a 
személyi bizonyítékokat (tanuvallomás és beismerés) 
alkalmazták. A súlypontnak a tárgyi bizonyitékra 
történt elhelyezése ma:ga rután vonta a természet
tudományoknak mind szélesebb körű bevonását a 
nyomozás munkájába, minek következtében az egész 
tudományos színvonalra emelkedett. Jellemző a tár
gyi bizonyítékokra, hogy önmagukban véve rendszerint 
értéktelenek és csak a hozzáértő vizsgálat alapján 
válnak a bizonyítás szempontjából nagyjelentőségűvé. 

Egy helyszínen talált haj szál, vérnyom, a gya
nusított körme alatt talált piszok vagy ruházatán 
talált pecsét, vajmi keveset jelent egy hozzá nem 
értő ember számára, de ugyanezek, a megfelelő szak
értő kezében, az igazság kiderítése érdekében már 
dÖntőfontosságú adatokat szolgáltathatnak. 

Tekintettel a tárgyi bizonyítékok sokféleségére, 
a szaktudás is véghetetlenül sokoldalú, mely vizsgá
latukhoz szükséges. Hogy mindezzel egy ember, pl. a 
nyomozócseooőr vagy detektív rendelkezhessék, az 
el sem képzelhető. A nyomozónak tehát úgy kell segí
teni magán, hogy munkája közben olyan kérdés el
döntésének szükségessége merül fel, melyhez a kellő 
szakértelemmel nem rendelkezik; azzal a megfelelő 

Róka a csapdában. 
Írta: Mados György. 

A bokor tövében ült, csendben, mozdulatlanul, a hiúz 
éberségével. Ha nes�t vélt 'hallani, mutatóujja a puska 
ravaszára ,görbült, ikészen a lövésre. De a vadorzót elke
rülte ma a szerencse. Pedig a 'vadnak lehetett volna még 
járása, mert az erdő ,vaksötétben borongott, a terebélyes 
bükkfák nesztelenül lélegzettek s a ',bodza, laboda, a maga3-
szárú kakasparéj, a �eplkénIllyel befu'tott gyertyánbozót, a 
csalán és vadpaprika a fatörZ/seket még mindig rejtelme
sen függönyözte körül. 

Félóra is eltelt ebben a swrongó várakozásban s mikor 
J ános a lombok rése közt felpillantott az égre, látta, hogy 
a GöncOlszekere már ihalványodik. Ugyanekkor rigóflóta 
szárnyalt át a pitymallat csendjén s itt-ott a harkály is 
dobo'lni kezdett. 

_ Mingyár megvirrad - morogta Ibosszúsan -, osz
tán se őz nincs, Ide otthon annak a 'másik vadnak is nyoma 
veszhet, pedig azt nem akarom elszalasztani apuskám 
elől - szegte neki akaratát annak a kínzó titoknak, mely 
az asszonnyal kapcsolatban napról-napra rejtelmesebbé 
szövődött előtte. 

Ahhoz már nem volt türelme, hogy a rendes csapáson 

szakértőhöz fordul. A nyomozóknak ezen a téren csak 
általános ismeretekre van szüksége. Tudnia kell, hogy 
milyen esetekben, kihez kell fordulni, tudnia kell to
vábbá azt, hogy mire képes szakmájában az illető 
szakértő. Ismernie kell azt a körülményt, hogy a vizs-' 
gálatot igénylő tár'gynak vagy anyagnak gyorsan, 
változatlanul és sértetlenül kell a szakértő kezeihez 
kerülni, továbbá azt is, ihogy a szakértőt, a vizsgálat 
eredményessége érdekében, táj ékoztatni kell minden
kor az addig lefolyt nyomozás eredményéről. 

Ezeket a kérdéseket csak egész röviden érintem, 
mert e téren minden tankönyv részletes felvilágosí
'cást nyujt. Célom más. Nálunk a szakértő, sajnos, na
gyon ritkán jut ahhoz, hogy szakvéleményt adhas
son le, mégpedig nem az ő ihibájá-ból. Pedig számos 
bűnténynél éppen a szakértői vizsgálat és vélemény 
elmaradása képezi a nyomozás sikertelenségének 
okát. Én itt úgyszólván népszerűbbekké szeretném 
tenni a nálunk kissé elhanyagolt szakértőket azáltal, 
hogy ismertetek egypár, a valóságban megtörtént 
esetet, melyek arról tanuskodnak, hogy a szakértők 
széleskörű bevonásával végrehajtott nyomozások 
milyen meglepő eredményeket tudnak elérni. 

Szakértő Tehet mindenki, aki hivatásánál, fog
lalkozásánál, mesterségénél fogva bizonyos jártas
sággal !bir és a nyomozás kapcsán felmerült olyan 
kérdésekről, melyek a foglalkozása körébe tartoznak, 
szakszerű felvilágosítással tud szolgálni. A szakértő 
vizsgál, tényeket magyaráz, következtetése�et von 
le és véleményt mond. 

De nézzük meg közelebbről az egyes eseteket. 
Az alábbiakban egy mikroszkópiai vizsgálat eredmé-

ker.üljön ki az erd'őhől. Nekivágott a bozótnak és félolda;t 
fordulva, csetlő-botló lépésekkel, lihegve, ugrálva törte át 
magát az indálk, bokrok, gallyak és, a tüzes csalánfészkek 
közt. Mikor kikászmálódott az erdőből, kifúj ta magát, 
aztán toron'Yiránt indult el a falu felé. Tiporta a vastag 
.port. iA ,düih forró kereke egyre vadabb irammal haj"zolta 
előre s a fülébe tapló"t gyujtottak azok a s�avak, melyeket 
vasárnap a 'szomszédasszony tól, Gubásnétól hallott. 

- Ne.ked meg, 'János, azt mondom, hogy az asslZonyra 
vigyázz. - Igy mondta Gubásné s közben olyan gúnyosan 
és titokzatosan vigyorgott, 'hogy János a botját önkénte
lenül is, á:trnarkolta. 

- .De most aztán 'beszéljen Ikend! - ordított Gubás
néra, aki megszeppent, de mégis visszanyelte magába a 
&zót s csak 'ennyit mondott: 

- Hát ha tudni akarsz valamit, csak nyisd ki jól a 
szemedet. 

A homályos értelmű szavakbóJ ugyan, édeskeveset tu
dott János kihámozni, de a gyanakvás '1ÖTdöge a féltékeny
séget és, dühöt fe)pi,szkálta benne. Napok óta égette a 
nyugtalanság. Forgatta a dolgot ;\így is, úgy is. Közben 
per6ze a fácám. is" ,a nyúl is, az őz is Iffiegugrott előle. Mert 
aki a Igondola tai t figyeli, az legf'eljebib . csak az orra he
gyéig lát ,s jó, ha a daraz&at észreveszi, mielőtt a képébe 
belemarna. 

- De mégis, ki lehet az ,az ember? - tépelődött most 
is és hogy a titdk n.yitjÍlihOlZ közelebb juthasson, az isme
rŐ�'öket 6orbavette. 

- Ki lehetett? Tömő Ferenc, a bakter? Az könnyen 
megtehetné, hisz éccaka sose vagyok otthon . .. de nem 
hinném, Tömő becsületes ember ... : Vagy talán Bogár 
Lajkó, a kisbíró? Az kikapós ember, dehát hiszen most 
volt a lakodalma, csak tán nem kóricál máris, el? ... Akkor 
hát ki? .. Berkenye Ferkó? .. Neki nemrégen törte le 
a derekát a csősz ... Ki lehet hát? 

Ment, ment a derengésben s közben el-eltünődött és 
újra az ismerős nevek körül ólálkodott ... 
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nyeit ismertetem, melyet dr. G. Popp frankfurti 
bírósági vegyész végzett 1908. évben egy geológus 
bevonásával. 

1908 június 5-én Falkenstein község határában 
az Ú. n. Rockenhauser magaslaton egy női hullát 
találtak, melynek feje le volt vágva. Nyomok mutat
ták, hogy a hullát úgy vonszolták a helyszínére. 
A fej hiányzott. A hulla balkezén visszahajtott glacé
kesztyű volt. Az elkövetés színhelye és a tettes egye
lőre ismeretlen volt. A hulla feltalálási helye 
felett a hegyoldalon kb. 30 méterre erdei úton két 
darabka húst találtak, melyekről először azt gondol
ták, hogy a hullának vagy a levágott fejnek szállítá
sánál vesztek el, tehát a hullából származnak. 

A kesztyűben pár vérrel átitatott és az áldozat 
tulajdonát képező hajszálon kívül egy pár falevelet 
is találtak, melyek közül kettő olyan bokorról szár
mazott, amilyenek a helyszínen nem fordultak eló, el
lenben találhatók voltak a hegyoldalon kb. 45 mé
terre a hulla feltalálási helye felett. Ezen a helye.1 
megtartott helyszíni szemle alkalmával megálla9ítást 
nyert, hogy ott a talaj bőségesen át van itatva em
bervérrel, továbbá ugyanazon a helyen az elhalt szá
mos hajszála feküdt. Itt volt .tehát az elkövetés 
helye, ahol ·aztán kövek alá elrejtve felfedezt ék az 
áldozat fejét is, melyről a lágy részek már hiányoz
tak, azonban az agnoszkálás a fogak segítségével 
mégis sikerült. Az előzőleg talált húsdarabokról a szak
értői vizsgálat megállapította, hogy azok nem a hul
lától, hanem egy vakondoktól származnak. 

Tettesként a szemben levő Ú. n. Herzberg ma
gaslaton fekvő Falkenstein község egyik lakosa Került 

. . . Ver.es. Mátyáson akadt meg. 
- Ez már lehet .. . - rmondta magában -, mert Ve

res Mátyás ravasz ember. Nemhiába, ,hogy vadorzással 
foglalkozik. Most már sejtem is a fifikáját. Valószínű, 
hogy.lúgy tesz, mintha kijönne az erdőbe. Ki is jön talán 
a csalitosig, de azután visszafordul és arra felé veszi az 
utat, amerre - várják. Hiszen rengeteg nagy ez az erdő, 
,sokféle rejtekút ja !Van s' a tió ember is, a gonosz is meg
találja benne a maga ösvén�ét s legfeljebb csak a madár 
lát rá az útjára, Ide az olyan, ,hogyha lát iSi valamit, nem 
arról dalol. 

A felkelő nap vörös�m. tündökölt a toron.y bádog
·keresztjén, mikor ,,y ános a falu végéhez érkezett. A kocsi
utat szegélyező akácfák lombján a harmat ezüstösen csil
logott, a kakasok teletorokkal fújták a riadót, de az utca 
még üres volt. , 

A falu kútja mellől, a négy öreg n�árfa között egy 
.hórihorgas emberalak bukkant fel. Ugy tűnt elő, mintha 
porfelhőben jönne's inkább valaani 'testet öltött árnyékna:c 
lát&zott, melyet az éjszaka sötétje pillanatra még itt 
felejtett. 

János ráfigyeit. A hórihorgas, ködszerű emberalak az 
ő házatájáról bukkant I elő. Veres Mátyást sejtette meg 
benne. Furcsa, hihetetlen, de mérget venne rá, hogy nem 
téved. Pedig Veres Mátyás azt mondta tegnap reggel, 
hogy ma estig a kukoricásból nem jön haza. Jól megtömte 
harapniva1óval a tarisznyáját is, mert hát nem lehet tudni, 
hogy meddig kell arra oa vadkanra várni. És most mégis 
itt van . . . , haza ólálkodott a bitang ... de 'miért? Ok nél
>kül nem jön haza ez a gonosz . .. , vagy hát csakugyan az 
asszonyhoz 'Jönne? 

A szíve döngve vert. Vadul, félelmetes en. 
Megállott. 
Puskáját lekaptata válláról és megtöltötte. 
- Leszámolunk ! - lobbant irtózatos dühvel az ár

nyék felé, de amint célozni akart, az már szertefoszlott 
és eltűnt. 

gyanuba, ki tulajdonosa volt a hulla feltalálási he1yét 
képező erdőrésszel határos szántóföldnek. Tanuk azt 
állították, hogy a gyanusítottat kérdéses időben ezen 
a szántóföldön, tehát a helyszín közvetlen közelé
ben látták. Gyanusított tagadta ezt, állítása szerint a 
kritikus napon - áldozócsütörtök volt - egy má
sik szántóföldjén fordult meg, mely a szemben levő 
Herzberg magaslaton fekszik. Házkutatás alkalmá
val' gyanusított lakásán megtalálták ünneplő csiz
máit, melyeket gyanusított felesége még áldozócsü
törtökön este felületesen megtakarított ugyan, de 
azért azokon, a sarkokon, a sarok és. talp közötti ré
szeken, valamint a talpakon földrétegek voltak lát'
hatók. Az eljáró nyomozó hatóság a csizmát mikro
szkópiai vizsgálat megejtés.e céljából a nyomozás ad
digi adatainak közlése mellett eljuttatta a szakértő
höz. A vizsgálat eredménye a következő volt: A kér
déses időben gyakran esett eső, ezért a talaj többé
kevésbé nedves és iszapos volt úgy, hogy az jól oda
tapadt a csizmákhoz. Az egyes, bejárt területek föld
nyomai a csizmákon a mozgás közben ugyan össze
keveredtek egymással, helyenként azonban - így 
különösen a sarok- és talpközötti részen - az egyes 
rétegek egymástól jól megkülönböztethetők voltak. 
Ezen rétegek óvatos vizsgálata legalsó és legfelső 
rétegként a község belterülete és gyanusíbtt n:lza
táj a talaj ának összetételét mutatta, nevezetesen: 
különböző ásványtörmelékeknek szénnel és libaürü
lékkel való keverékét. A csizmabőrtől kiindulva az 
egyes rétegek a következőképpen alakultak a vizsgá
lat folyamán. Az első már megbeszélt réteg felett 
egy iszapréteg volt található, mely összetételét te-

Sokáig figyelt utána, egyre job'ban álmélkodva . 
- Kápráztam vdlna? - dörzsölte meg a szemét s 

olyan bizonytalan érzései támadtak, mintha szédü1ne. 
Maga elé mélyedve, imbolygó lépésekkel indult el. 

Mikor az ut.caajtón 'belépett, a k.utya farkcsóválva sün
dörgőzött hozzá :és, láJba elé lapult. N em vakkant fel, csak 
'vinnyogott örömében. Az ól előtt a tyúkok javában sze
mecskéltek s a kakas a Iháztetőről leszálló galambokat dü
hös szárnycsapásokkal riasztgatta el maga mellől. 

János a pitvarajtón p.örömbölni akart, de alig vágta 
oda az ök1ét, az asszony máris kinyitotta. 

- Be se vót zárva, ihiszen a tyúknak is löktem már 
- 'mondta moso'lyogva s' olyan vidámnak látszott, mint a 
napfényben cikázó fecske. 

. 

J án 0.3 köszönt és úgy elfojtotta hirtelen a szíve ka
vargását, hogy az arcán egy nehézkes mosoly is átvonag
lott. De azért belü1ről égette a parázs, csak a lángja lohadt 
le, amint észrevette, ihogy az asszony már meg is dagasz
tott és a sl'jalmát, meg a kórót is odakészítette a kemence 
elé. I 

Egy nyaláb szalmát begY'ömöszöl't a kemencébe s köz-
ben félszemmel Jánosra villant: I 

� V ót-e valami? 
János Ibefordult a szobába s onnan Iszólt vissza: 
- Semmi. 
Az asszony a kemence előtt 'lllotoszkált s aanint leha

jolt, a szalma fellobbanó lángja a tejfehér arcát arany
piros fénybe vonta. Fejét a kicsapó forróságtól hátTa
kapta s foga csillogó liliornsorként fehérlett elő a szét
szisszenő ajka mögül. 

A szakajtókosár után nyult, tett-vett, de közben nyug
talanul fürkészte és találgatta az okát annak, hogy az ura 
miért jött haza ilyen szokatlan időben. Afelől bizonyos 
volt, hogy nem ok nélkül tette. De akkor miért? 

Félszemmel, kacsintósan besoandított a házba. 
- Az öreg Gergely az este is két bakot hozott a 
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kintve, azonosnak bizonyult annak a lejtőn levő út
nak talaj anyagával, mely gyanusított lakásától a 
község magaslata és a Rockenhiiuser magaslat kö
zötti völgyben elterülő rétre vezetett. Ezután egy 
olyan' réteg- következett, mely főleg fűszálakból és 
moharészecskékből állott, ami a rét talaj ával volt 
egyeztethető. A következő réteg vörösszínű föld, fő
leg rózsakvarcból állott, ami megfelel annak a ma
gaslat talajának, melyen a hulla találtatott. A szem
ben fekvő magaslatnak, a Herzbergnek talaja viszont, 
melyen gyanusított !állítása Iszerint áldozócsütörtö
kön megfordult, teljesen más összetételű volt, vörös 
talaj ott egyáltalán nem fordult elő. A csizmákon ta
lált vörös földréteg keverve volt széjj elmállott szal
mával, zabpelyvával, elrothadt lombozattal és vörö
sesbarna növényi pikkelyekkel, mint amilyeneket a 
bükkfa rügyei hullatnak el. Ugyanezt a.z összetételt 
mutatta az elkövetés helyszínének talajvizsgálata is. 
A vörös réteg után ismét zöld fűtörmelék követke
zett, majd ezt követőleg egy újabb réteg, melynek 
főleg m észhabarcs, téglatörmelék és faszén képezte 
a fő alkatrészét. Ez a réteg megfelelt azon vizsgálati 
próbaanyagnak, melyet a gyanusított háza felett 
fekvő várrom talajából vettek. A vörös földréteg a 
már fent említett talajaIkatrészeken kívül több vö
rösesbarna gyapj uszálat is tartalmazott, melyek azo
nosnak bizonyultak az áldozat szoknyájának anya
gával. 

Átkutatták a várrom ot, hol egy rejtekhelyen 
egy vadászpuskát és töltényeket találtak. A tölté
nyek levelezőlapból kivágott papirlapocskákkal vol
tak lefojtva, melyeknek összeillesztése lehetővé tette 

kocsiderékiba - mondta csak azért, hogy medret ásson a 
ravaszul irányított ·további 13zavaknak. 

János már a gyékényágyon feküdt, lajbistól, a kite
rített bundán. A puskát nem akasztotta fel, hanem oda
áIllította az ágy végéhez, a teje mögé. 

- Az a Gergely szerencséje - mondta sóhajtva, de 
ezzel a sóhajjal csak azt a rettenetes tüzet ,próbálta lefoj
tani, amely már újra úgy emésztette, mint a sárga láng 
a kemencében a '.3zalmát. Bántani kezdte, hogy nem tudott 
(meg semmit. A kétkedé::;ét pedig nem tudta legyűrni. 
Valami szörnyű, égető Ihomályt érzett maga körül és maga 
eló't't. Tudta, hogy most megint tovább fogja gyötörni a 
pizonytalanság s hiába is menne ki az erdőre, megint el
szalasztana minden őzet, nyulat és szégyenszemre még az 
is megtörténhet, hogy;a. vadkan őt sebzi meg, ha nagyon 
el töprenkedik. 

"Meg kell tudnom, ha tarik-szakad, hogy mi az igaz
ság" - unszolta önmagát -, de hogy tudjam meg? Ha '
a� asszonynak teszem fel a kérdést, összecsapja a kezét és 
kikacag. Ha lesek rá, esetleg éoszreveszi és, még ő harag'szik 
meg. Ha llTIeg hallgatok, akkor, igen, akkor úgy néznek 
rám a faluban, ahogyan a meggyalázott emberre szokás. 
Veszekedett dolog ez, Ide én mégis a végére járok. " 

Addig töprengett, addig hánykolódott, amíg végre 
világosságot érzett derengeni az összekú'szálódott gondo
latai közt. Már Látta j� homályosan azt az utat, amelyen 
kitalálhat a titkoknak ebből a vaksötét erdejéből. Olyan 
jónak találta az ötletét, hogy a szája szél'én és a bajusza 
körül hol itt, hol ott cikázott fel az alattomos. gúnyo." de 
kissé mégis kesernyés mosoly. 

Pipáját e�őhúzta a lajlbijából, tömögetni kezdte, köz
hello tünődött is .., é,ppen ezért a pipát most tovább ·tömte, 
,mint máskor szokta. Mielőtt rá gyujtott volna, a bajuszát 
kétfelé törölte, megköszörülte a torkát, azután félszem
mel. sunyHn az ajtó felé pillantott és meg::;zólalt: 

- Szép éccaka volt. 

annak bizonyítását, hogy a töltények gyanusított tu
lajdonát képezik. Találtak továbbá ugyanott egy nad
rágot is, melyet vízzel már előzőleg jól kimostak, 
azonban azon ennek dacára nagymennyiségű ember
vértől származó foltok voltak kimutathatók. A nad
rághoz számos hajszál is tapadt, melyekről sikerült 
az áldozat haj ával való azonosságot kimutatni. 

A nadrágon ezenkívül rajta volt gyanusított neve 
is, melyet a szabó írt bele akkor, midőn a nadrágot 
készí tette. 

Később a gyanusított kabát ján is találtak vél'
foltokat, melyek szerinte orrvérzéstől származtak, 
azonban a szakértő kimutatta ezekről, hogy fekvés ük 
és alakjuk folytán nem származhattak orrvérzéstől. 

A vizsgálat eredményéből következtetni lehetett 
határozottan arra, hogy a gyanusított védekezése, 
kérdéses időben való tartózkodását illetőleg, nem fe
lelhet meg a valóságnak. Gyanusított nem lehetett 
a Herzbergen, ellenben feltétlenül megfordult a Ro
ckenhiiuser magaslaton, vagyis az elkövetés színhe
lyének tájékán. Az egyes rétegek egymásutáni elhe
lyezkedéséből kitünik, hogy tettes lakásáról a falú 
utcáján át, majd a lejtőn levő uton a völgyben fekvő 
rétre ment, azon keresztülhaladva felment a Rocken
hauser magaslaton fekvő földj ére. A földről az erdőbe 
vezető útról származnak a vörös földrétegben talált 
zabpelyva és szalmatörmelék. Gyanusított ezután a 
réten keresztül ismét a lakására ment, honna'1 rövid 
tartózkodás után felment a várromhoz, hol elrejtette 
a nadrágot. 

A csizmán tapadó sámak ezen mikroszkópiai és 
geológiai vizsgálata a nyomozás egyéb adatai val 

Az asszony nem válaszolt. A dagas�tóteknő mellett 
állott é-3 a 'tészta -tetejét liszttel hintegette. 

J ános folytatta: 
- Annyi csillag ült ki az égre,; mint tán még soha

sem. Ragyogtak, csillogtak, gyönyörűség volt őket nézni. 
Még tán beszélgettek is. 

Az. asszony egy csomó tésztát kiemeit a teknőből és 
a Bzakajtókosárba csordította. Figyelte az embert, de csak 
most érezte elérkezettnek az. időt, hogy ő is megszólaljon : 

- Ugylátszik, a csillagokatoamészkodta kend, osz
tán azért sunyí'thatott el az orra elől az őz. 

- Még kék csillagot is láttam - vetette oda szín
lelt tréfálkozással JánÜ'3. 

- N o, 'csak tán nem? 
- De biz, igen. Olyan színe vót, mint a violának, 

mint az őszi violának. A hold is sütött, világOSi volt az ég 
is, a föld is, olyan világos volt, hogy nyomra találtam. 

Az asszony felfigyelt. Jáno'3 nagyokat 'szítt a pipából 
s amint észrevette\ hogy az asszony a fülét hegyezni kezdi, 
tovább forgatta a szót: 

- Most már megvan a gonosz ... Két hete lesem, de 
mindig megszaladt 'a beste férge és elcsertetett másfelé. 
Ravasz féreg ám a vaddisznó. 

Az asszony az. ajtó felé húzódott s amikor vállát a 
félfának támas�tva halkan megszólalt, közömbös arcot vá
gott, hogy az érdeklődé.sét elrejthes6e. 

- Aztán hun tanált rá !kend? 
- Ott, ah,un más nem is !kereste vóna. Pedig kutaUa 

Mihály is, Péter is, tavasz ó'ta kajtattak utána, de most 
mégis én bukkantam rá a nyomára. 

Az asszony csupa fül lett. Ugy fürké·3zte körül az 
ember szavait, mintha azokon keresztül a lelke fenekéig 
akart volna lelátni. János pedig mosolygó nyugalommal 
beszélt tovább, bár a keserűség már fekete huIlámok.lt vert 
benne. 

- Véletlenül akadtam rá, véletlenü; �1(!l·t, ha keresi 
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együttesen gyanusított halálos ítéletéhez vezetett, 
melyet kegyelemből életfogytiglani fegyházra változ
tattak át. 

Részletesen leírtam ezt az esetet, mert eltekintve 
a szakértő által végzett csodálatraméltó .munkától, 
egyébként is igen tanulságos. 

Tegyük a szívünkre a kezünket és válaszoljunk 
őszintén arra a kérdésre, hogy vajjon, ha nálunk tör
ténik ez a bűncselekmény, meglátta volna-e valaha a 
mikroszkópus és geológus a kérdéses csizmákat? Én 
nyugodtan merem állítani, hogy nem. Pedig kár, 
mert a mi szaktudósaink ezt ugyan ilyen jól el tud
ják intézni. A baj ott van, hogy mi juttatjuk őket 
igen ritkán abba a helyzetbe, hogy szaktudásukkal 
az igaz és való tényállás megismerésében segítsé
günkre lehessenek. Nálunk kevés a megértés ehhez. 
Ha egyes esetekben meg is van a jószándék, akkor 
a tudatlanság teszi tönkre az eredményre való puszta 
kilátást is. A közelmultban történt, hogy egy egyén 
- ki úgyszólván évtizedek óta gyakorlati nyomozó -
egy véres bűncselekményből kifolyólag, gyanusított 
ingét akarta szakértővel megvizsgáltatni, hogy van-e 
azon embervér vagy nincs. Eddig dícséretes a jó 
szándék. A kérdéses ingbe ezután nyugodtan bele 
akarta csomagoltatni az áldozat bűnjeltképező, vér
rel átitatott sapkáját. Ezekután kár is lett volna az 
inget vizsgálatra elküldeni, mert én az inget soha
sem láttam, de azért biztosan állítom, hogy csoma
golás ilyen módj a mellett azon feltétlenül lesz ember
vér, ha azelőtt sohasem is volt rajta. Az ilyen hibát 
persze a legkiválóbb szakértő sem teheti többet jóvá. 

A többi eseteket helyszüke miatt csak vázlato-

ilz ember, akkor 'biztosan elkerüli. Fris'3 a nyom, tegnap 
este is azon jöhetett ki a kukoricásba, 'oszt ott lábol yissza 
hajnalban az erdőbe. Egyirány,ba van a legelő kútj ával, 
ott visz �e az a!att az öreg bükkfa alatt" améket tavaly a 
ménkű szétvágott. De gyönyörű állat lehet, annyi bizonyo�, 
.a fél hüvelykemet elnyeli a nyoma. 

Amint az utolsó szót kiejtette, hirtelen befordul t. Az 
'1�·3zony még faggatni akartal, .de ő nem felelt. Lehúnyta 
·a szemét és nemsokára elaludt. De minduntalan felriadt a 
,rossz álmoktól. Egyszer val'ami felkete hín.árba tévedt il 
líriási sárg�szájú pióc�k ragad'tak a

, 
lábába �s húztá�, 

húzták lefele, -egyre melyebbre, le egeszen a b:!kalenc-ses 
láp fenekére SI amikor szörnyű vergődés után végre mégis 
kievickélt a mocsár'ból, Gubás Péternével találta szemben 
magát, aki ocsmány, gyalázkodó szavakkal támadt rá és 
:ryáva kuty'ának lbélyegezte. 

Jáno,g, pillanatra felébredt, a hideg ,veTítéket inge uj
jával Jetörölte a homlokáról, de mivel égető fáradtságot 
érzett, ismét elaludt. 

Most meg a Veres Mátyás kegyetlenül villogó szemét 
látta álmában. Egy puskacső agya mögött villogott az a 
rettenetes, nagy. gonosz szemgolyó s a puskacsővel is, a 
kegyetlen pillantásával is az ő szívére célzott. J:ános már 
úgy érezte, hogy a szÍvverése eláll. Arra ébredt fel, hogy 
nem kap levegőt. 

- Én I.stenem, de cudar álmom volt - sóhajtotta 
láza:3 didergé.'ssel s olyan ízzó nY'ugtalanság fogta, e1, hogy 
nem tudott fekve maradni. Felkelt, 1eült !kint az eresz alá, 
pipázgatott, enni is akart, de nem ízlett a falat, inkább 
csak a szomjús,ág gyötöírte. Ugy kívánta a kút hideg vi
zét, mint akibe az 'ördög rakott tüzet. 

Déltájban 'a türelme már eJ,fogyott. Hátára kanyarí
totta a szűrt, a Ezűr alá meg- felhúzta a puskát. Az asszony 
felé egy futó pillantást vetett SI úgy látta, hogy az arca 
sápadt i'3, ragyogó is, olyan, v'áltozó a színe, 'mint az őszi 
holdvilágé. Sehogysem tudott eligazodni rajta, pedig ő, az 

san említem. Egy alkalommal gyanusított körmei 
alatt levő piszok mikroszkópiai vizsgálata embervért, 
továbbá annak a vörös�kék lSelyemsálnak szálait 
tudta kimutatni, mellyel az áldozatot megfojtották. 
Ugyanezen alkalommal a helyszínen talált zsebken
dőt, mely nem volt .az áldozaté - szintén megvizs
gálta a mikroszkópu�. A zsebkendőn embervéren, va
lamint az említett sál szálain kívül számos orrvála
dékfolt volt felfedezhető. A foltok vizsgálatánál a 
mikroszkópus dohányport, (tubákot) és kokszport, 
ezenkívül finom homok és egyéb ásványszemcséket 
talált. A gyanusítottról a nyomozás megállapította, 
hogy tubákozik, a kérdéses napon egy homokbányá
ban, pár nappal azelőtt pedig egy gázgyárban dol
gozott. 

Gyanusított ruházatán számos vérfolt volt ta
lálható, melyeken látszott, hogy azokat valami éles 
tárggyal való levakarással igyekezett eltÜntetni. 
Zsebkésének vizsgálata nagy csomó ruhájából 
származó, véres gyapjuszálacskát eredményezett, 
ami bizonyította, hogy a már beszáradt vérfoltokat 
ezzel a késsel igyekezett eltávolítani. 

Egy folyóból egy kis városka alatt egy meggyil
kolt leány holttestét halászták ki, akin röviddel halála 
előtt erőszakot követtek el. 

A boncolás után mikroszkópiai vizsgálat alá 
vonták a béltartalmát. A vizsgálat megállapította, 
hogy a belekben sok friss fügétől eredő mag van. 
A kérdéses városban csak egyetlen egy kertben volt 
fü.gefa, tehát az első nyom már megvolt. A további 
nyomozás kiderítette, hogy egy férfi, aki a kérdéses 
házban lakott, a leányt becsalta, erőszakot vett rajta, 

öreg, kitan.ult lesipuská,g azt hitte ,magáról, hogy egyetlen 
szemvillanással belelát még a l'óka ;veséjébe is. 

- No, én átballagok Cs'engődre, Mihályékhoz, osztán 
,c.sa1k majd reggel jövö'k haza - vetette oda a Gzót egyked
vűen, de a�t, hogy csak 'reggel jön haza, nyomatékosan ki
hangsúlyozta. Miután az "Istenálgyont" is elmorogta, ki
fordult az utcaajtón. 

Egyenesen az 'erdőre ment. Rövidre fogta a Ié.péseit, 
mert napszentül-ésig úgyis van idő. A hat'áron, amerre 
ment, ember nem mozdult, üres volt a szik '3 a mező, a 
búzatáblák megpirulva huJlámzottak a forró déli szélben, 
.nagyon messze egy 'karcsú jegenye ágaskodott az ég felé, 
mint egy roppant felkiáltójel s olyan csend volt, hogy 
.János szinte az utána 'kullogó árnyékának a neszét vélte 
hallani. 

Mire kiérkezett alL erdő szélére, a nap forró"ága -már 
befüIledt a lombo'k aJ'á, de idekint az. elcsigázo'tt fiYldet az 
alkonyati Ezél fris3Íteni k'ezdte. A terebélyes fák erős 
ózondús iJ'Iatot leheltek magukból, bent az erdő homályo
ElOdni 'kezdett 13a rengeteg mélyéhen az élet neszelve éb
.redeze'tt. 

János odakanyarodott ahhoz a nagy 'bükkfához, mely
ről az ágakat nemrégen a villám lebunkózta. A Ifa alatt 
megállott és óvatosan körülfigyelt. IBekémlelt az erdőbe 
is. a bokrokat nézte. hogy melyik alatt esne jó búvóhely. 
Egy borvörös indákkal befutott gyertyánbokor alá 'húzó
dott, mert úgy találta, 'hogy innen jól szét tud látni s a 
bokor mögött olyan sűrű a cserje, hogy hátulról senki nem 
közeledhet s így aztán ha jönne valaki, az csak szembe' 
jöhet. 

- Itt ugyan 'nincsl nyom - gondolta kesernv�3en 
mos,olyogva -, de aki mégis, tanálni 'akar, az csak jöjjön, 
én majd segítek neki. 

HaErafe'<.üdt a bokor alatt s a pusl<áját szépen, gon
dosan maga elé fektette. Ugy lérezte magát, mint 'mi,kor 
csapófogóval 'rókára lesett gyermekkorában. De akkor az 
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megölte és a folyóba dobta. A füge emésztési stá
diuma megfelelt annak az időtartamnak, mely a füge 
elfogyasztásától a halál beálltáig tartott. 

Egy más alkalommal tettesnek a helyszínen ha
gyott kal apj ában két haj szálat találtak, a mikrosz
kópus a két hajszál megvizsgálása alapján a követ
kező személyleírást adta. a tulajdonosukról : erős, 
elhízásra hajlamos középkorú férfi ; fekete, de már 
szürkülő hajjal, kezdődő kopaszsággal, ki a köz el
multban nyiratkozott meg. A személyleírás, mint azt 
a későbbi megállapítások igazolták - helyes volt. 
Természetes, hogy a szakértők ilyen pontos véle
ményt csak bizonyos, szerencsés esetekben tudnak 
adni. 

A közelmultban írásszakértő végzett minden el
ismerésre méltó munkát. Egy középiskolában isme
retlen tettes különböző tanszereket és könyveket lo
pott el. A lopás után az iskola tanárai a tett estől 
szemtelen hangú leveleket kaptak. A leveleket a nyo
mozó hatóság írásszakértővel megvizsgáltatta, egy
idejűleg összehasonlítás céljaira rendelkezésére bo
csátván a gyanusítható diákok írásbeli kidolgozati 
füzeteit, melyek között azonban tettesé nem fordult 
elő, mert azt még gyanuba sem fogták. A levelek 
írása - a szakértő szemében - számos jellemző vo
nást, ezenkívül egy egész csomó, folyton megismétlődő 
helyesírási hibát mutatott fel. Az írásszakértő kez
deményezésére és terve szerint most már a kérdéses 
osztály összes növendékeitől próbaírást vettek oly
képen, hogy tanáruk az óra alatt tollbamondást CSI
nált. A terv szerint a tanár először a tantárgyába 
vágó szöveget mondott tollba, majd minden átmenet 

izgalom ízét édesnek érezte, most meg rvadkeSlerűnek lérzi.  
Bár hiszen most is  az.t várja, hogy vadjon bekerül'-e a 
cs.a,pdáj ába a - róka. 

A ,két karjára Mnyökölt és várt. Mögötte fáradt 
,szárnycsapá:sok húztak el a lomhok alatt, ' vékonyércű tü
rnöktrombiták zengedeztek, valahol félálmában makogott 
a fácán s a bokrok homályából' piros rigós7Jemek villantak 
elő. Néha a fatö'rzsek közt egy-egy 'ellk:ésett da'ráz :; lis át
csapódott még s csillogó �z�rnyával 'aranyfona!.at húzott a 
levegőbe. 

János nem hall'ott és már nem is látott s,emmit. Csa�( 
,a gondolatai zúgását ég a szíve vad zaikatolá'3át hallotta, 
,Oldalt tőlle, ben't az erdő �élyén, var:ahol a rekettye meg
.zörrent. Inkább 'rezdülés 'VoU ez. Jól ,ismeri ő ezt a hangot. 
Aik/kor zörren, rezdül. zizzen így, amikor 'a vad l ába bele
akad. 

Figyelte, 'arra nézett, ide n em t.allálta gyanusnak. A 
homály már annyira körü'lfonta a, fákat, bokrokat, !hogy a 
rendes csapáson sem láthatott el húsz lépésnél messzebbre. 

Késő'b'b olyan neSlZt 'Vélt halllani, mintha mögötte, na
gyon m:es sze, a kemény földön valaJld dobogva közeledne. 
Gondolt arra, hogy talán csalódik, ital án cs'ak képzelődi,k, 
de azért mégis figyelni 'lrezdett. PeJrcek mulva félig fel
emelkedett, 'hátranézett, !hallgatódzott, ú gy szimatolt, re
megő orrcimpával, m int a vizsla. 

Az éjs�alka fekete s,átra ekkor már minden.ütt szét
feszült a csendes föld felett. ! Ilyenkor félelmete3uek tet
szik mi:den 'apró nesz, min,den Ihangfoszlány, ikülöm)sen itt 
bent a 'rengetegben, ahol a vadwk most in.dulnak a zsák-
m'ány után. ' 

Az égről egy parányi csillag b epillog'ott az erdőbe a 
lombok közt fl amint János felné(lett, hirtelen \ egy vak 
dobbanást hallott. Mintha az lindaszá'r'ban megbotlo'tt 
volna éS' 'nagyot l épett volna valaki-

János felriadiVa, keményen, lázasan figye'lt. M ert most 
meg kell tudnia a !bizonyosat, aztán a töblbit holnap intézi 
el. Azért holnap. 'hogy más is lássa. Ha ugyan igaz lenne 

nélkül rátért a bűncselekményre vonatkozó gondola
tok tollbamondására. Az írásszakértő elgondolása az 
volt, hogy az ártatlanok egyforma írással fogják 
végigírni az egész tollbamondást, míg a tettes � ha 
köztük van - amint rájött, hogy miről van szó, ön
kéntelenül is vagy elferdítve ír tovább vagy pedig 
izgatott lelkiállapota fog a további írásból kitünni. 
Ez a számítás be is vált, ezenkívül a jellemző kézvo
nások és helyesírási ihibák alapján az írás szakértő 
kétséget kizáró módon meg tudta jelölni azt a sze
mélyt, aki a leveleket írta, ki hosszabb tagadás után 
úgy a levéIírást, mint a cselekmény elkövetés ét be 
is ismerte. 

Itt említek még egy modern eszközt, az Ú. n. 
analizáló kvarclámpát, mely különösen íráshamisí
tások, bankjegy, bélyeg, csekkhamisításoknál egyes 
láthatatlan írások olvashatóvá tételénél, továbbá 
drágakövek, gyöngy ö k, festmények valódisága tekin
tetében való megvizsgálásánál teljesíthet kitünő 
szolgálatokat. Nem bocsátkozhatom itt annak a lám
pának bővebb magyarázatába. Lényege abban áll, 
hogy a kvarclámpa fényében, a legkisebb - nap
fénynél emberi szemmel észre nem vehető - szín
árnyalati különbség is teljesen kifejezetten és hatá
rozottan tünik elő. Ha pl. több különböző gyártmá
nyú papírlapot vizsgálok, melyeket napfénynél mind 
egyformán fehérnek látok és nem tudom őket egy
mástól megkülönböztetni, úgy ezek a papirlapok -
ha összetételükben csak a legparányibb eltérés is 
van - a kvarclámpa fényében a legkülönbözőbb szí
nekben jelennek meg. Az· egyik sötétlila, a másik vi
lágos lila, a harmadik rózsaszínű stb. lesz. 

Említettem, hogy a modern nyomozásba bele-

az, amit Gubásné beszél. Mert 'hiszen őr'á s e  sokat lehet 
adni, mert . . .  az is egy kotyogó vénasszony. 

Gondolatai hirtelen elakadtak. Előtte nem messze a 
galagonyabokor összerázkódott s a homályban . . .  

Már< látta ' i� hogy valaki közeledik, a szőke nyírfa 
mellett jön, haj bókolva, h'ajlongva búvik el a lehajló ága'k 
alatt s. a falu felől jön, ;nem azon az útO\fl, ahol a, 'Vadorwk 
járnak. Imbolygónak i's t.etszett a j ár,ása, alig neszelő lép
t.ekkel közeledet't, e'rre figyelt,\ al'ra figyelt, mintha keresne 
v3!l3!mit. A válla főlött, a puskája. csövén a lomlbok közt 
tbeszűrődő holdfény olykor-olykor, 'hidegen, kísértetiesen 
'villogo'tt. Pár lépést tett még', aztán egy va'3tagtörzsű fa 
mellett lehajolt. Csaknem kúsrz,va bújt előre. Szemgolyója 
k igömbölyödött s figyelte, kutatta, kezével tapogatta a 
nyomokat. A vaddisznónyomokat. 

János meglapult. A szája reszketni. !kezdett s' lihegve 
'Suttogta a forró sötétségbe : 

- Most már mindent hidok . . .  , 'holnap végére járok 
ennek a dolognak, 'elintézem, a z �a'3szony előtt, úgy, ahogy 
emtber szoikta . . .  elintézem, 'te, cudar . . .  

Meghúzódott. B újni akart. hogy a másik észre ne 
vegye. De a vér egy're vastagabban lökődött a fejébe, a 
,düh lángja kicsapott személből, szíve lobogott s ökle össze
szoru1t a puskán. 

Felug-rott. 
- Elintézem még most . . .  te, bitang !  - kiáltotta az 

erdő megborzadt csendjébe os a puska agya már a vállának 
csapódott, csöve el?remeredt s a ravasz elkattant. 

A szörnyű dörrenést százfelől verte vissza az erdő. 
Riadt madarak rebbentek el fészkeikből.  A távolból a vissz
hang egyre feles·elt. 

A füst .még el Bem oszlott, János már m egfoIrdult. 
Szeme megfénylett a sötétbe'n.  Nem nézett vissza. Daco
san, felvetett fejjel indult kifelé a csapáson. A 'dülőút felé 
kanyarodott, melyen a buj dosók járnak, akik a nádasban 
próbálják elrejteni az életüket. 
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kapcsolódik ma már a természettudományok majd 
minden ága. A következőkben egy esetet ismerte
tek, melynél a nyomozás nak egy csillagász adott 
döntő irányt. 

. 

1910. évben Am�rikában Nebraska államban egy 
embert azzal gyanusítottak, hogy egy robbanást oko
zott, mert két női tanu azt állította gyanusítottról, 
hogy a kritikus időben kezében egy kézitáskával a 
helyszínen látták. 

Egy műkedvelő fényképész véletlenül lefényké
pezte egy, a helyszínről félóra távolságra fekvő köz
ségben a robbanás napján a templomból kijövő népet. 
A képen rajta volt a két nő is, akik gyanusított ellen 
fenti tanuvallomást tették. A csillagászok kiszámí
tották a fényképen látható árnyékokból (melyet egy 
ember alakja vetett a falra) telj es biztonsággal a 
fényképfelvétel idejét. Ebből kitünik, hogy a két 
tanu a robbanás idején nem lehetett a helyszínen, 
tehát nem is láthatta ·gyanusítottat ott. A szerencsét
len ember már 15 évre el volt ekkor ítélve, perújra
felvételIel, a csillagász szolgáltatta bizonyíték alap
ján, azután felmentették. 

Ola3zországban egyidőben nagyon gyakoriak 
voltak a vasuti lopások. A tolvaj ok a koffereket és a 
ládákat 'kiürítve, azokat hasonló súlyú kövekkel töl
tötték meg. Egy minerológus (ásványszakértő) adta 
meg a később eredményre vezetett nyomozás ·első 
irányát, amennyiben megállapította a kövek anya
gát és megjelölte az ország azon részét, ahol ezek a 
ritka kövek előfordulnak. 

A törvényszéki orvos és a bűnügyi vegyész mun
kája közismert, itt van mindjárt az arzénpör esete, 
melynél hosszú évek óta a sírban enyésző hullák 
vizsgálatánál ki tudták mutatni a vegyészek a gyil
kos mérget. Egy alkalommal nyelvtudósok állapítot
ták meg egy levélben előforduló hibákból a levélíró 
nemzetiségét. 

De nemcsak törvényszéki orvosok, vegyészek, mi
kroszkópusok, minerológusok, csillagászok, fizikusok, 
nyelvészek és egyéb hasonló tudósok tehetnek ne
künk nagy szolgálatokat. Gyakran egészen egyszerű 
mesteremberek, hivatalnokok, pl. könyvelő stb. lesz
nek azok, ' akikhez a tisztázandó kérdés érdekében 
fordulnunk kell. Erre is több példát említhete�. 

Egy alkalommal a tolvaj a lopást oly módon kö
vette el, hogy volt gazdája, egy bankigazgató laká
sába, kinél mint inas szolgált azelőtt, napközben tol
vajkulcs segítségével behatolt és a bankigazgató há
lószobájával szomszédos szobában elrejtőzködött. 
A bankigazgató agglegény volt és egyedül lakott a 
házban. A tolvaj jól ismerhette szokásait 'régi gaz
dájának és tudta, hogy az elalvás előtt mindig be
szokta kulcsra zárni azt az ajtót, mely a hálószobá
ból abba a szobába nyilott, ahol a tolvaj el volt rej
tőzködve. A tolvaj azt tervezte, hogy megvárja a 
bankárt, míg hazajön, elalszik, hálószekrényéről el
lopja a pénzszekrény kulcsát s azután azt kiüríti. így 
is tett. Nehogy azonban volt gazdája az ajtót rá
zárja, valamit tennie kellett, ami a bankárban majd 
azt a téves meggyőződést keltse, hogy az ajtó be 
van már zárva. Ebből a célból a tolvaj egy hasáb
szerű kis fadarabot gondosan megfaragott és azt be
dugta az ajtófélfa azon nyilásába, melybe a zár be
zárásakor a r·etesz, a zá'r nyelve kerül. Midőn a ban
kár hazajött és be akarta zárni az ajtót, a zárnyelv 
nem tudott behatolni a nyilásba, vagyis benne azt a 
látszatot keltette, mintha az ajtó már be lenne zárva. 

A bankár azt hitte, hogy az ajtót előzőleg már bezárta, 
de azután erről megfeledkezett és nyugodtan lefe
küdt aludni. A tolvaj rmunkáját ezután tervszerűen 
elvégezte, de a kis hasábot elfeledte magával vinni. 
A vizsgálóbíró a fahasábot először egy asztalosnak, 
azután egy esztergályosnak, végül egy faszobrásznak 
mutatta fel. de egyik sem ismerte fel a saját szak
mabeli munkát. A faszobrász azonban a megfaragott 
fadarabon egy olyan különleges szerszám nyomát 
vélte felfedezni, mellyel csak a kaptafakészíWk dol
goznak. Szereztek azonnal egy ilyen szerszámot, az 
összehasonlítás fedte a faszobrász állítását s így va
lószínűnek kellett tartani, hogy kaptafakészíW volt 
az, aki a fadarabot megfaragta. Ezt közölt ék a sér
tettel, ki rögtön emlékezett rá, !hogy előző inasa mes
terségére nézve kaptafakészítő volt s így a tettes 
azonnal meg is 'került. 

Egy más alkalommal egy esztergályos arra 
figyelmeztette a vizsgálóbírót, hogy egy, a tettes 
által a helyszínen visszahagyott tárgyat egy balkezű 
esztergályos készítette. Ez a szakvélemény segítette 
nagyban elő a tettes kézrekerítését. 

Egy gyilkosság·gal gyanusított egyén kezén sé
rülések voltak, ki azt adta elő, h ogy ezek a sérülések 
bádogos mesterségének gyakorlása 'közben keletkez
tek. Tettes ezen védekezését. egy bádogosmester 
szakértő azonnal szakgzerűen meg tudta cáfolni. 

V ég'hetetlen sok volna azoknak az eseteknek 
száma, melyek mind azt bizonyítják, hogy az egyes 
szakértők milyen nagy hasznára válhatnak a nyo
mozásnak, ne mulasszuk el tehát sohasem adott ese
tekben segítségüket igénybevenni. 

A harcászati elvek gyakorlati 
alkalmazásának iejlödése. 

( 2. közlemény. )  

írta : Hazai Imre százados. 

b )  Éjjeli menetek. 

A v,ilágháború elején,  ha éjjel kellett a csapatnak 
menetelnie,  ezt majd minden esetben az tette s zük'3é
gessé, hogy a menetcélt mielőbb, még fokozott fáradal
mak árán is elérj e .  

Korszerű viszonyok között a z  éjj e l i  menetek ren
deltetése főleg a menetelő c.sapat rejtése az ellenség 
megfigyelése elől.  Mint már a z  előzőekben említettem, 
a repÜJlők nagy s záma módot nyujt az ellenségnek, hogy 
helyzetünket felderítse és a c's<lpatok menetét sűrű légi 
támadásokkal megzavarja. Ezt könnyű s zerrel meg tud
juk akadályozni még nappali meneteknél is, ha a terep 
a csapat rejtését 'lehetövé teszi. Ahol azonban ebből a 
szempontból kedvezőtlenek a viszonyok, ott éjjel mene
telü nk. Az éjj eli  menetek alka lmazására tehát sűrűn 
fog sor kerülni, ha bizonyo,s te'rü leten és bizonyos idő
ben az ellenség nyomasztó légi fölénye ellenére sem 
akarunk lemondani mozgási szabadságunkról. 

Az ily menetek gyakori's ágának ,határt ,szab a csa
pat erőállapotának kímélése. A V'ezetés mindig számol 
azzal, hogy a nyugvás idejének éjj.elről n appaIra való 
áttolása sohasem e.]egendő a fáradalmak kipihenésére. 

c) Pihenők. 

A menetbe beiktatott hos's zú pihenők a csapat 
csökkent harckésvsége folytán alkalmat nyujtanak az 
ellenségnek a rajtaütésre. Míg a multban erre csak iga-
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zán kivételesen lehetett számítani, addig ma, korszerű 
viszonyok között az ellenség légi támadásával pihenő 
alatt i,s mindig számolni kell. Ez okból a pihenő csapat 
képe is megváltozott. A pihenés kényelmi szempontjait 
bizonyos mértékig háttérbe ke,J Jett szorítani a rejtőzés 
és a légi támadás elleni biztosítás kedvéért. Az össze
függő, zárt - alakzatban való pihenés helyébe a Jaza, 
szétszórt alakzat lép (4 .  ábra ) .  • 

A légvédelemre hivatott nehéz gépek úgy pihennek, 
hogy a pihenő csapattól kisBé távolabb, gépeik egy része 
légvédelmi tüzelőállásba van helyezve. 

Összefoglalva az előbb előadottakat, azt látjuk, 
hogy a menetek végrehajtása a világháború előtt lénye
gesen más elvek szerint történt, mint ma. 

A menetelő csapatnak nem kellett felkészü,lve len
nie arra, hogy rési'lben a földi ellenség részéről, de fő
leg levegőből bármely irányból, bármely időben érheti 
az ellenség támadása. Erre nem kellett felkészülve len
nie, mert akkor még hiányoztak azok a korszerű harc
;;szközök, melyekkel ma a hadviselő felek rendelkeznek. 
A csapat nyugodtan, kényelmesen menetelhetett. Meg
volt a lehetőség ahhoz, hogy a menetelés okozta fáradt
ság csökkentésére a parancsnok minden eszközt és mó
dot l,génylbe vehessen. Ha pihenőről volt szó, csapatát 
ott állította meg, ahol elsősorban víz volt kéznél. Nem 
keHett arra is gondolnia, hogy hiába van közel a víz, 
attól messze kell választani a pihenő helyet ( pl. erdő
ben ) ,  mert különben csapatát nem tudja rejteni az el
lenséges repülők megfigyelése és támadása elől. A biz
tosítás kib. ugyanannyi erőt vett igénybe, azzal a kü
lönbséggel, hogy ezeknek a feladata lényegesen egy
szerűbb volt. 

Mivel főleg légi támadással nem kellett minden 
pillanatban számo,lni, érthető, hogy az állandó éberség 
és harckészültség fára,sztó hatása nem vette úgy igény
be a csapatot, mint ma. 

Végeredményében tehát már a menetnél is azt lát
juk, hogy a csatárral szemben támasztott követelmé
nyek fokozód tak, s hogy fizikai és erkölcsi erőkifejtés 
tekintetében sokkal többet követel ünk tőle, 

II. Támadás. 
Mint az előzőekben említettük, a gyalogság harc

eljárására a· legnagyobb befolyást mindig az ellenség 
részéről kifejtett tűzhatás nagysága gyakorolta . 

A békeévekben és a világháború elején még isme
retlen volt az a tüzérségi tömegtűz, amelyet később az 
összes harcoló felek alkalmaztak. A tüzér,ségi tűzön 
kívül még csak az ellenség puska tüzével kellett szá
molni. Ennek a puskatűznek a szétforgácsolására leg
alkalmasabbnak bizonyult a laza alakzat, az úgyneve
zett rajvonal. Ezt az alakzatot a támadó néha már 2-
3 km-re az ellenségtől megalakította, s így közelítette 
meg puskatűz távolságra a védőt. Ilyen összefüggő, sőt 
mondhatni, ikiigazított vonalakban egész zá�zlóaljak in
dultak támadásra. A támadó egység szemmeltartása, 
vezetése szempontjából ennek az alakzatnak sok előnye 
volt, s nem volt ok, hogy helyette másra térjenek át. 

Ott, ahol a támadó nagyobb erőt akart kifejteni,  
több rajvonalat alkalmazott egymás mögött s így jött 
létre a hullámalakzat. A világháború második évében 
már észrevehető a küzdőfeleknél a tüzérségi anyag és 
a géppuskák nagyarányú szaporítása. ( Ennek megvilá-

t 
l 

t 
{. 

<t 

� 
i 

l t 
ml1/JJJJI) 

. , 

t �  

Q.. 1).. 0. 

rajvof)ol 

.. Co .... 

ryu1!�'9 
�� 'l. aIabt 

" 

2.� 
5 .  ábra. 

,, �  

o 
o 

� 
q, 

..�:� � 
t / t O 

& /t o �  � O 



1930 április 10.  CSENDORSEGI LAPOK 333 

gítására elég annyit felemlíteni, hogy míg 1914-ben kb. 
minden 200 méterre jutott egy géppuska, addig 1915 
őszén kb. 50 méterre, 1918 nyarán pedig - amerikai 
adatok szerint - minden 6 IIriétem-e jutott egy géppuska. 
A védő ezáltal hatalmas tűzerőre tett szert, s módjában 
állott az előterep bármely pontjára összpontosítani a 
tüzet. Az összefüggő rajvonalak megkönnyítették a 
megfigyelést és a belövés t. Ezek a hátrányok hatalmas 
veszteségek formájában jutottak kifejez.ésre, annál in
kább, mert a raj vonal - alakjánál és térbeli helyzeté
,né, fog:va - a géppuska szórótű2 leghálásabb célján,a,k te
kinthető. 

Fokozottabb mértékben vonatkozik ez a megállapí
tá's a huIJ ámalakzatra, melynél az egymásra fel takaró 
és egymást követő raj vonalak csak növelték a vesztesé
get. Ennek az oka főleg ,az volt, hogy még helytelen 
irányzékállás esewn is hatásos volt a géppuskatűz, mert 
az egymást 200-300 méterre követő rajvonalak vala
melyike ,többnyi,re belefutott a géppuskák s�órásába. 

Ennek a hátrányÜ's helyzetnek a felismerése a raj
vonal és hullámalakzat megszüntetését eredményezte. 
Ezek helyébe jött azután a támadóegység erős tagozása 
szelességoe és mélysé�be (5. ábra ) .  

A puskás'század, m e  l y  eddig rajvonalban egy kb. 
300 méter széles, hullámalakzatban pedig két vagy há
rom 100-150 méteres rajvonalat alakított, most egy 
500 méter széles és 700 méter mély területre tagozódva, 
eloszolva támad. A század a legkisebb egységekre szét
tagolva közelíti meg az ellenséget, zárt célokat nem 
mutat. Ez által az ellenséges gépeket arra kényszeríti, 
hogy ezt a ,sok kis apró célt külön-külön küzdjék le. 
A támadás legfőbb jellege a mozgis és ennek révén az 
ellenség megközelítése rohamtávolságra. Az ellenség 
ezt a mozgást igyekszik tüzével megállítani vagy lassí
tani. A támadó ezt azzal ellensúlyozza, hogy egy részé
nek tüzével lefogja az ellenséget és azt a pontos, cél
zott tüzelésben zavarja. Ennek a kettős tevékenységnek 
a szabályozá'sa biztosítja a mozgás és a tűz közötti össz
hangot. Amíg a mozgáshoz szükséges tűz kiváltására a 
puskás egységek ma�uk voltak hivatva, addig a század 
egy része tüzelő állásban volt, a másik része pedig moz
gott. A tűz vezetése megkívánta, hogy a tüzelőegység 
kézben legyen tartva, ,s így a tüzelő csatárok ismét ösz
szefüggő, jó célt mutató, könnyen tűz alá vehető raj
vonalat képeztek. A védő a tüzet már nagy távolságról 
megkezdte, a támadó hasonlóképpen járt el, vagyis már 
a pu'ska hordtávolságának legfelső határán megnyi
totta a tüzet. Ennek a nagy távolságról megindított tü
zelésnek hatása alig volt, os mai felfogásunk s zerint 
nem volt egyéb, mint lőszerpazarl ás. 

Ha a mozgásban levő rész előre tért nyert, akkor 
az nyitotta meg a tüzet, s az eddig tüzelő l emaradt rész 
felzárkózott. Ez az eljárál: idejét multa abban a pilla
natban, mikor a tüzeléssel kapcsolatos feladatok zömé
nek a végrehajtása a géppuskákra hárult és a támadó 
áttért a szélességbe és mélységbe való tagozódásra. A 
század feladata most már főként a mozgás lendületben 
tartása volt, a mozgást elősegítő tűzről a géppuskák 
gondoskodtak. 

Ennf'k a nagy változásnak számtalan előnye volt. 
Amíg a század önmagának nyujtott tűztámogatást, ad'dig 
ez a támogatás korlátolt hatású vollt, folyamatosságát ne
héz volt szabályozni s a tűznek bizonyos célokra való össz
pontosítása csak a legritkáblban sikerült. Ezzel szemben 
a század támadását támogató nehéz gépek tüzét a terep 
bármely pontjára szinte pillanatok alatt lehet összponto
sítani. Ennek az össz.pontosított tűznek fizikai és erkölcsi 

hatát;a olyan nagy, hogy össze sem lehet hasonlítani a 
puskatűzzel. 

Amíg a tűztámogatást a puskás század nyujtotta, addig 
ez a puskatűz meglehetősen merev volt, vagyis, ha új cél 
tűnt fel" arra csak hosszú percek múltával sikerült át
hE!lyezni a tüzet. De még ez esetben is kérdéses volt, vajjon 
a 30-40 tüzelő csatár megértette-e, hogy hol van az új cél 
és milyen irányzékkal kell rá tüzelni. Uyen helyzetben a 
géppuskák és kisebb mértékiben a többi nehéz gépek tüze 
igen mozgékony. 

A támadó puskás tűzereje nagy cél't mutatott. Ha min
den egyes tüzelő csatár a másiktól 3 méterre feküdt, akkor 
ez a cél körüllbejoül 120 méter széles és 4 méter mél'y volt, 
ugyanakkor a körülbelül kéltS2eres tűzerőt jelentő gép
puskaraj kiterjedése ennek mindössze a negyedrésze. Ezt a 
kis célt azután könnyen lehet úgy rejteni, hogy az ellenség 
nehezen deríti fel. 

A legnagyoblb változást azonban a géppuskatűz két 
jellegzetessége : az átlövés és a hézagjrjvés okozta. Ezek 
alkalmazását megelőzően ugyanis az volt a helyzet, hogy 
a tűzerőt jelentő puskások és a géppuska 'biztonsági okok
OOJI vagy a támadási iránY'tól oldalt eső tüzelőállás'bó]. vagy 
kissé lemaradva támogattak.. Az utóbbi esetben a tűzerőt 
minden 150-200 méter térnyerés után fel kellett zárkóz
tatni. Ez zavarta, a nyugodt tüzelést, fizikailag jobban 
igénybevette a csatárokat. Oldalt fekvő tüzelőállásból a 
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támogatás ra ritkán n-Yílott alkalom, mert a szomszé.dos 
részek rajvonala,i töblbnyire összefüggő vonalak voltak. 

Ezzel szemben az átlövést végrehajJtó gépek nincsenek 
kényszerítve erre az állandó, rövidlélekzetű felzárkózásra. 
Ott pedig, ahol az átlövésnek akadályai vannak, a hézag

lövést alkalmazzák. ( 6. ábra. ) 
Amint a 6. ábrából látjuk, a puskás század 3 szakasza 

egymást kölcsönösen támogatva, egy 600 méteres térnye
rést 4 ütemben hajt végre. A helyzet tehát az volt, hogy 
mikorra a szakasz a tüzeléshez berendezkedett, addigra 
már el is kellett hagynia a tüzelőállás't . Ugyanezen rubra 
b )  alatt mutatja a jelenlegi eljárást. Ennek a jellegzetes
sé.ge, hogy a gépek ritkán váUoztatnak tüzelőállást, tűz
csapások leadására mi nden pillanatban készen vannak s a 
tűztámogatás állandóságát könnyen lehet ,biztosítani. 

A golyószórók rend'szeresítése annyiban változtatott 
a helyzeten, ho'gy a géppuska ltűzfeladl3.tainak egy része 
erre hárult, a géppuska főfeladata a távolabbi célok le
küzdése lett. Ha figyelembe vesszük, hogy a század táma
dását ma milyen sok tűz gép támogatja, tisztán áll előttünk, 
hogy a századparancsnoktól le a legutolsó csatárig a köve
telmények és a magatartás lényegesen mások, mint a mult
ban voltak. 

Ennek svemléltetésére elegendő, ha elképzeljük ma
gunknak egy támadás lerfolyását a rolhamig : 

A háború eltej én, a támadó puskatüzét már 2400 lépésre 
az ellenségtől megnyi totta. A század egyik része tüzelt, a 
másik része előremozgott. A század tehát állandó tűzharc
ban, a mozgás és a tűz összhanglbantartásával érte el az 
eJJ.enséget rohamtáivolság,ra. Az akkor me,glévő kevésszámú 
gé!ppus'ka hatása a rájwtó feladatok tömege miatt nem volt 
érezhető. 

Ma, korszerű viszonyok között, a támadás képe tel
jesen :megvál tozott. A g,yalogsag a terep ügyes kihasználá
sával, együtt tartott zárt részeivel az ellenséget a tüzé.rség 
támogatása mellett megközelíti a gépek hatótávolságáig, 
sőt, ha ,a terep megengedi, egészen addig, míg az eHensé
ges gyalogsági nehéz. gépek tüzébe nem j ut. Ekkor tüzelő 
áUás'ba mennek a gépek, os ezeknek tűzoltalma mellett tá· 
mad:nak tovább a századok. Ez a támadás azonban nem 
egyéb, mint a terep ügyes kihasználásávaJ, párosult előre
mozgás. Az ellenséghez közelebb j utva, a tüzelő állást fog
laIt aknavetők is megnyitják a tüzet, s a puskások első lép
csői mögött feltűnnek a ,gyalogsági ágyúk, melyek tüzük
keL lliZ ellenséges. gépek felé fordulnak. 800 more az ellen
ségtől megnyitjálk a tüzet a golyószórók is. Tehát mennél 
közelebb j utnak a puskás részek az ellenséghez, annál tölblb 
tűzg€P támogatja azok térnyerését. Mikor a támadó távol
sága az eHenségtől 400 more csöki'ken, akkor veszi kezde
tét a puskatűz. 

Tehát a helyes képet mutató Itámadásnál csak a gépek 
tüzét halljuk, összefüggő vonaLakat sehol, nem látunk, s ha 
puskatűz jut a fülünkibe, ez annak a jele, hogy a puská-
sok már 400 more vannak az ellenségtől. 

. 

A gépek nagy száma és azok hatalmas tűzhatása rá
kényszerítette a támadót 'a terep fokozott kihasználására. 
Ma már a lőkiképzés, mcllett a terepkihas?iIl'áláslban való 
gyakorlottság a gyalogsá'g Iharcértékének a fokmérője. Ez 
könnyen érthető is, mert a puskás cswtárna'k, amíg az 
ellenséget 400 more megközelíti, nincs más feladata, mint 
a mozgá's. Erlt pedig egy olyan területen kell végrelhajtania, 
mely a gépek tömegének tüze és megfigyelése alatt álL 
Ilyen helyzetben előre jutni csak az a csatár tud, aki 
tökéletesen gyakorldtt a terepkihasználásban. 

Fokozott mérvben követeljük a terepkihasználást a 
gépeknél, mert itt az egységek biztos előrejutásáItól függ 
a további működés. Az ellenség fokozott tűzhatása, a 
támadó késleltetésére és megsemmisítésére alkalmazott 

harceszközö'k sokfélesége a vezetést is lényeg,esen megne
hezítette. De ugyanakkor még a legkisebb egysé·gnél is a 
hatóerő, a teljesítőképesség és az önállóság annyira meg
nőtt, hogy a vezetés már a rajnál is lényegesen töbh cse
lekvőkészséget és tudást . kíván a parancsnok tól, mint a 
multban. A ihálború elején a raj gyenge egység volt. A.kor
szerű fe!lszereJés tette lehetővé, hogy a raj kisebb felada
tok megoldására önállóan is alkalmazható. 

Abihan az időben, mikor még a gyalogság nehéz gé: 

pekkel nem rendelkezett, a lökőerő és a tűzerő közötti 
együttműködés fontossága igen csekély volt. Ezzel szem
ben lényegesen más a helyzet anná], a támadónáll, akinek 
géppuska, golyószóró, aknavető és gyalogsági ágyú áll a 
háta mögött. Itt már az együttműködés megszervezettsé
gén múlik, hogy 'ez a sok harceszköz tényleg e r,edményesen 
támogassa a támadót. Erre annál is iIl'kább szükség van, 
mert különben a véd'ő ltű'Zgépeinek a tüzében a támadás 
ös'szeroppan. A védő részéről a támadó egységeire irányí
tott szinte állandó géptűz álta:Jában elég erős ahhoz, hogy 
minden mozgást megszüntessen. Ha tehát a támadó előre 
akar jutni, ezt csak akkor teheti meg, ha a:z ellenséges gé
peket teljes hatásuk kifejtésében megakadályozza. 

Erre a feladaltra a tüzérség és a nehéz gyalogsági 
fegyverek vannak hivatva. 
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A ,gépek az ellenséggel a tűzharcot saját kezdemé
nyezésükből veszik fel, de ez nem sokat ér, ha a tűz nem 
oda irányul, ahonnan az ellenség a támadást akadályozza. 
Az ellenség eme tűz.forrásainak a felkutatása és j elen
té,se a puskás egységek legfontosabb feladata, mivel ők 
érzik elsősorban ennek a tűznek a hatását. 

. 

Ha a puskás részek a mozgásra azt· az időt használ
ják fel, aIIIlíg a saját gépek az ellenséges gépeket lefogják, 
akkor ,azt mondjuk, h.ogy a tűz és a mozgás köoott az 
együttműködés Iblztosítva van. Ennek az együttműködés
nek a hiánya mindenkor ihataJmas veszteségek előidézője 
lesz és a számbelileg sokkal erősebb ellenséget is elüti a 
s i·kertő l. 

A harCIban egymást támogató különJböző egységek kö
zött az össZihang csak akkor van meg, ha az összekötte
tés jól van megszervezve és az megbízhatóan működik. Ha 
itt összehasonlítást teszünk a régi és az új eljárás között, 
ismét sok változást látunk. ( 7, ábra.)  

Elsősorban is az összeköttetést szolgáló híradó eszkö
zök .sokfélesége tűnik a szemünkbe. lndoka oonek az, ho,gy 
korszerű harcban a Iharcterüleben való mozgás. erősen Kor
látozva van, a lát�i viszonyok .tekintetében pedi.g mindi,g 
számolni kell a gázzal, a mesterséges köd és füst alkalma
zásával. Ezen akadályozó tényezők hatását csak úgy csök
kenthetjük, ha az összeköttetések különféle módját al
kalmazzuk. Csak így számíthatunk arra, hogy ezek egyike 
miJlden helyzetben rendelkezésünkre áll. Erre a sok hír
adó eszközre még azért is szük.ség van, mert pl. a táma
dásban levő záJszlóalj Ik'b. négyszer olyan nagy területen 
mozog, mint a világháború elej én ;  a rendelkezésre álló, 
szétszórtan elhelyezett Bok tűzgép hatá,sát csak akkor lehet 
kihasználni, ha azokhoz a paranQSok gyorsan ' és biztosan 
eljútlflak. 

( V  ége következik. ) 

Régi bűn.esetek., rég. 
nyomozók .. 

I. 
Nemzetközi járlathamisítók. 

" A régi alföldi betyár tipi�ui> áHa1ltoLvaj IVdlrt. Zsákm:á
nYBi aJ  ló, szarvasmaroo, j uh és ·sertés. Munkája :könnyű 
voLt, iba érte,tte � áHatokkal való bánásmódot. A cSlÍkósból 
lett betyár a ló után vágyott, g:ulyáJs, juhász, kanás:z, 'ha 
a betyáréletre adta magát, rendesen a I!."égi foglalkozás 
szerint válas,z.totta meg art ellopanrló jószágot. 

, A :rrégÍl íbetyárvHágban cook a lár,a, szarvas.mall'hára 
keHe1lt járlat. Birka, disznó s más, íh.alt<znos állat j árlat nél
kül is cserlélIhetett ga�dát, még lI'ég·ebben a ló €B szarvaJs� 
IOOIrIha :után sem kellett prulSZUS. 

A ló- és szarvasmarhatolvajok, akik bandákba tömö
r'ÜLve a ménest, ,gulyát zsá!kmányolták, falkaszámll"a mgad
ták eb al lábasjószágot, úgyszintén a nyáj !és Ikonda déz,s
málók is magas számmal vágtalk eret a Ibill"ikáln, d�szn6n. 
Hiszén ha cswk egy-két birka vagy süldő hiányzott, a &Zám
adó még feljelentést lSem tett a nyomozó hatóságnál" mert 
tudott �egíteni ma'gán. 

. A 0'00- és sertésállomány megdézsmálása utáln a nyo
mozás természetesen nehezebb 'VoLt, éppen 'azért, mert a 
jÓlsZágdk származását, tulajdonjogát nem kellett okmá
nyd!cl<:al ig'azolni, de me;g azért is, mert ezeket � ilassabban 
mozgó ·áJJatokat tolvajlók a legagyafurtabb és legraffináJl
tabb emberek voltak. 

Medzihradszky Fri,gyes szalontai csend!biztos mesélt 
eJ egy érdekes és lugyancs'ak furfangos tolvajészre valiló 
ésetét, ' melyet 'érdemes megeml,iteni. 

Az Almásy ®róf sarkadi ,uradwlmán, erős ool�i
kor az egész határt hó borította, felbontották; a binkaalkol 
hátulját s onnatn )h:u1szonót dan:ab iVemhes bitkát emelt-elk 
ki és 'szép csendben eL lÍ,s hajtották. A nyom s�pen l,átswtt. 
A bilrkákat ,két bocskoros ember hajtotta el. A nyom lután 
haladva Medúhradszky és két pandurja eIJutott a szalon
tai natárbaJn fekvő ,tölgyesi,g, 

A- nyomok bevezettek az erdőbe. . 
N em Jkeilett soká utánuk menni. Egy tisztásra ,ért a 

bi�kák és a toLvajok nyoma, innen aztán minden nywn 
megszünt, s.em Itovább, sem pedi,g 'Visszafele ,nem vezetett 
semmi, 

A csendbi�tos és le,gényei meglepetve (llé.ztek össze. 
Hová Lettek a ibirlkák ? . . .  Hová a tol'Vajok ? 
Hrurmadnrupra . eld'ogltáik öket ra gyulai ihatárban, Ekkor 

már a hi,rkákat sZlálnkón szál.Jítottáik. 
Váradkörnyéki oláh juhászok voltak a birkatolvajok, 

akik valaha az Almásy grófoknál j uhászkodtak. 
A /Vallatás ·alatt el is mondtáik a ravasz furfanggal 

véghezvitt tolvajliást. 
A Ibirkalopáshoz illégy.en szövetkeztek. Kettő az akoli,g 

liopódzott, annak ;v,áJ'Yogfalát megásitak, a birkákat kiemel
ték, azután Ilábon ellhajtották az erdői,g - be a tisztásig, 
ahonnan aztán a birkákat vállon kIhozták az ol'szagútIg, 
aho} .szánokkal már 'Várták a cimborák. 

Kijövetelnél a pocskort fordí,tva kÖltöt'bélk fel és min
díg gondOlS an vigyáztak, hogy a régi nyomba Ié:pjenelk. 

A I'ó- lés szacvasllIUllVhatoLvajoknak oomooak orgazdá
roo kellett ,gondoskodni, hanem, hogy a l<wott ,Lovat, 
szaTvasmarhát értékesíteni .is tudjáJk, ahhoz j ál'llatot is 
kellett szerezni . JárJat néLküL az állat ára. agen kevés volt, 
az oc,gazda ilyenkor ali>g fizetett egYIPár pengöt. JárlaJt bir-
tokában. a lopott jószág 'Ís rendes áron kelt et 

. 

Éppen e�t a ,Ió- és szarvasmarhaltolJvajolk mindent 
elkövettek, de elkövettek a ló- és szarvasmarhakereskedök 
is mindent, :boa, lopott jószággal' kelf.eske<ltek, hogy járlaJt
ról tudjanalk gondoskodni. 

E�üllött segédjegyzÓik, kapzsi �ótáriusok jó pénwrt 
álillítottak ki lopott jószágokróL j árilatot, de ezt nem rtehet
ték ·az állatlopásokkal arányban, mert akkOI!." üzemüket
hamM lelepLezték. A szór;vánYOSlan kiáJUított jlyen passzu
sold<:a� vásárra vitt jósz.ágDk :a�utlán mint .igaz tulajdonok 
ke1telk: ;el. 

De (pass�wsra mégis )S�ü!kség iVolt. J ó ílfású bűnözők 
azutáJn a iPllisszuskiiga:zítáls f(}rtlélyáihoz folyamo<ltalk. Az. 
iUyen passzussal awnban csak egyszerű, írástudatlan em
bereknek lehetett jószágot ela.dni. 

N égy-ötéves ,lovat a ibetyfur le,grfeljebb /rrUlJga alá lopott. 
A csikónak volt keletje, mert a lótartó ember, hd 

passzus nélkü1 i s  ;vette, tudván lopott voltát, mint saját 
nevel�ű állatra szerezhetett igaz járlatot. A szarvasmar
hánál is a fjatal növendék voit a keresettebb - hasOlIlJó 
okból. 

Az álIatlopásolk nagy 'Száma következtében azután az 
országban egy, külön bünöző iparág fejlődött ik,i - a ha-
mis ,passzusgyártás. 

A hamis ;passzusgyártás.t és a vele ikapcsolllitos üzem 
irányítását egy titJkos központ végezte, hogY aJnnak szék
helye Pesten volt--e, vagy a külföldön, azt még Ráday ,gtróf 
embereinek sem ,sikerült kÍlnyomozni. E !központ valószínű
le,g külföldÖin volt s hátamögött nagy ló- és szal'vásmarha
keroskedő cégek álltak, kik külföldön prulszusblamkettálkllit 
nyomattak, pecséteke,t !készítettek s riigynökeiklkél azután 
elár

,
asz�tt� a ,nagy országos VáS�'o�at, �1Ó1 .2-� '{oci�

tokert arultak a passzust - de gondélS!kódtalk flÍ�utan ezal
twl az 'ár'ak ilenyomásáról IS f'> ' l!:  nagy ",áS�l1l'ások . az ,oc,ga� 
daság árnyékát is eltereltélk e dúsgazdag vásárlÓIkról, kik 
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Szentmi'3e néhai IV . •  Károly király lelkiüdvéért április l- én, halálának 8. évfordulóján, a budavári koronázó Mátyás
templomban. 

azután alku kö",ben - bár a lhamis,Í,tvány tokéietes volt, 
csruk odasúgták az eladónak, hogy: bizony! a járlat hamis s 
ha nem adja úgy, ahogy kérik, hát csak ki1llta'Ilalkt a asend
l eg ény nek. 

Egy ilyen nagyarányú járlathamisításról Osváth 
Pál nagyváradi esendbiztos rántotta le a leplet s be
tekintést nyerhetünk abba a szövevényes, nagy és ha
taLmasan meglSzervezett üzembe, ameLy az Alföld sze
génylegényei által évtizedeken összelo'pott gulyákat, 
méneseket, nyáj akat és falikákat potom pénzen össze
vásárolva, ki tudta szá l l ítani az ,országból.  

Osváth .Pál csendbiztos megemlékezései szerint a 
nevezetes és nagy port f,elvert bűneset kiderítés e a kö
vetkezőképpen történt meg. 

Bihar vármegyében Furta nevezetes hely volt. 
A színmagyar község l akói hevesvérű, kötekedőtermé
s zetű ,híres verekedők voltak. A község fiatalsága sok
szor voLt kénytelen menekülni a törvény büntető Ikeze 
elől  s sok lett a b etyár lbelől ük, akik azonban a rokon
ság,gal tová!bbra is fenntartották a szoros érintkezést, 
úgyhogy; !közbiztonsági szempontból az egész község gYIl
nus volt a hatvanas, h etvenes éveikben. 

Sok vesz.edelmes ha,ramiát füleItek itt le a vakmerő 
pandurok. 

Sok Igyilkosság történt a falu határában. 
Sok furtai rabló vett részt iFábián Pista, Orbán Bá

l i nt vagy Víg Miska bandájának vakmerő, gyilkos vál
lalkozásain. 

Ha B'iharban, Hajduban :va.gy Békés várme,gyében 
nagyobb bűneset tö,rtént, a nyomozás alatt csendbiztos, 
pandur ugyancsak kinézett Furtára. Ott !hírt, adatot a 
nyomozás hoz mind,ig lehetett találni. 

Kovács János is furtai legény !Volt, becsületes jó
képű l egény, aki  még nem áÜott gyanusan sem lPerseku
tor, sem b író előtt. iDe .egyszer mégis csak ibajba kel'ült. 
Osváth Pál fu,rtai kirándulása alkalmával Kovács J á
Hosnál  egy szép paripát talált, amel yre azonnal ráis
mert, hogy a ló  a Pongrácz ,gróf' sokat ker'esett parj,pája. 

- Te ez a ló  l <>iP ott - szólt a csendbiztos Kovács 
.Jánosra. 

- N em lopott az kérem, hiszen van róla pasz
szusom. 

Elő is adta a passzust, amely teljesen tökéletes 
volt, csak egy sajtóhiba ,volt a szövegben, ami felkel
tette a csen dbiztos figy-elmét, de hát ő sem tudta bizto-
1'an azért, hogy hamis ,passzussal van doJ.ga, 'de azért 
rávágta : 

- Hát a passzus, az me,g hamis. 
KovéÍlcs János, aki tényleg becsül etes ,ember volt, a 

cs'endbiztos kijeJ.entésér'e megrezzent, de azután 'teljes 
ősz'intesé.ggel elmondta : 

- Teki�teteSl u,ram, én ezt a llovat a homoródi esd
kóstól kaptam ,régi adóssága /fejében. D e, mert járlatot 
is 'kértem a 'Jóhoz, !hát azt mondta, menjek be vele .Nagy
váradra, ott m aj d  eligazítjéÍlk a dolgot. Be is mentünk 
Váradra ,a 'lóvásárra, ahoL a K1ss Jóska, a homoródi esi-
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A néhai IV. Károly király lelkiüdvéért tartott misén résztvett tábornoki kar a templom bejárata előtt. 

kós, egy :;o;sidótól, akit megiSlmernék, ha JMnám, váltott 
egy passzust, amiért 2 'forintot tfizetett. 

Osváth Kovács Jánost megnyugtatta, hogy nem 
lESZ semmi Ibaja sem, ;ha a dolgot tito�ban tartja s 'i 

lovat Igrótf Pongráczhoz visszaszármaztatj a, de szolgá
latára· kelJl á�lania os aWrt a 'legközelebbi lóvásárra be
rendelte Váradra. 

A 'Vásár előtt 'Üsváth két darab papir ,egy,forintost 
tanuk előtt megjegyzett s azt odaadta !Kovácsnak azzal, 
hogy ezzel a megje,gyzett pénzzel szerezzen neki is 
járlatot. 

Kovács a lóvásáron találkozott is a zsidóval, aki 
szintén megösmerte, megrendelte nála a járlatot s meg
egyeztek abban is, hogy hol találkoznak. Osváth az isme
retlen zsidót köv'ette nyomon, aki egy IPálin'kamérésbe 
tért be, majd 'Onnan 15-20 perc mulva kijött és gyanut
lanul ment a találkozásra a hamis járlattal, amit Ko
vácsnak átadott, akii la ,hamis okiratot a cs·endbiztos ál
tal megjelölt 2 dl1b 'egytforintossal fizette ki. 

Ali,g tette ,el a zsidó a pénzt, Jegy ;pandur nYllikon
ragadta és l,etartóztatta. 

KözJben Osváth négy ,emberével a pálinIkamérést 
szállta meg. 

M<eg�e:;o;dődött a házkutatás. Összeker,estek min
dent, mig végre ,egy kis hordóban megtalálták a hamis 
járlatblaIllkettákat. 

Grün Mórt, a pálinkamérés tulajdonosát és test
vérét 'Grün JAbelt letartóztatták. A pálinlkamérő beval-

lotta, hogy a járlato'kat egy előtte ismeretlen igen ele
gáns úrtól vásároita 'for,intjával darabját, azokat az
után ő áI>lította !ki s testvére ,pedig, mint felbujtó, azokat 
2 fOl'iJlitjával' értékesítette. 

Hogy hány ily,en �járlatot hoztak forgalomba, azt 
megállapítani nem sikerült. 

A lefoglalt blankettálk száma másfélezer ,volt. 
A nyomozás során később megállapították, hogy a 

hamis blankettáil<at Bukarestben készítették. A hamisí
tás teljesen tökéletes volt s azt a biharmegyei járlatok 
mintájára készítették. 

A Grün testvérek, mint később �iderült, 'egy nem
zetközi járlathamisító :bandáullik voltak biharmegyei ex
ponensei, azonban a Ifőbűnösö!k a legszigorulbb nyomo
zás után s'em kerültek soha kézr,e. 

Kovács Jánosból ped�g később Osváthnak egyik 
leghűségeseljb pandurja lett. 

U. 

A cifraszüros ismeretlen. 

A fegyverhasználatról és a io'golykísérésről akarok 
valamit elbeszélni. Ho,gy ho.gy van lIlla, azt tudjuk, de 
hogy hogy ;volt I"é,gebben, azt csak· akkor tudjuk, ha 
megemlékszünk egy-egy esetről. iE,kikor látjuk meg azt, 
hogy a muLt és jalen iközött mi,lyen na,gy a kÜllönbség. 

1861�ben a hékéscsabai közs>é.gházára hírül hozták 
azt, 'hogy a mai néven is úgynevezett Felsőnyomáson 
egy elhagyatott há2!ban sokszor !körözött v'esz.edelmes 
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A világháborúban elesett belga csendőr öknek művészi emlék- ' 
művet emeltek Brüsszelben. 

zsivány fészkelte b e  magát, aki a személy- és va,gyonbiz
tonságot erősen veszélyezteti a környéken . 

A hírvívő Spiszár János j uhászszámadó n agy le1-
kendezéssel mondta el  mindez'e�et Zsiros György akkori 
község,i bírónak 

A bíró intézik'edni akart, a perzekutor nem volt i d '3-
ha�a, Vereska János és 'Povázsay János, a 'perze'kució 
emberei szintén távol voltak Békéscsabáról, mert az 
Alíöld betyárjait üldözték. 

Ellenben itthon volt  Gyebnár ( Stefkó ) István, B ::
késesaba legutolsó kisbírája. 

. 

A Ibujdosó s 'hír szerint veszedelmes betyár elfoga
tása reá várt. Meg i,s kapta a parancsot. Felkészülődött. 
Egyetlen lovát kordába fogta, maga mellé tette d,upla
csövű, frissen porozott fegyvoerét s l assú kocogással el
indult Felsőnyomás fel é .  

A vadl ibák éppen akIkor h úztak. Tavasz elej,e volt. 
A mai nap már jólszántott föld'ek hajdan dús l egelőin 
hajtott egy1Ío,gatú ko csiján végig Stefkó ( ezt a nevet 
irom, mert Gyebnár István néven talán senkisem is
merte Csabán )  . 

Ahogy a kordé kocogott, ahogy a lkJerék fordult, úgy 
fordult Stefkó agyában a mindenféle taiktikai és st-raté
giai Imódus, minél ikev,eseiJJb kockázattal nagyobb ,ered-
ményt elérn i .  

. 

Akkoriban a Felsőnyomás részben vízállott terület 
volt s a mocsaras részek hosszú elkerülésével Stef'kó 
járművét egy dombo1dal ffi€l lé  á l l ította, Ikocsijáról le
szál lt, duplacsövű puskáját újból fölporozta, a kapszli
kat ráigazította, azután ha,soncsúszva, mint a vízilsliJdó :  
nád, káka, perj ésfű, vizes zsombékok között odakúszott 
az elhagyott tanyához. 

Egész a közelébe. Ott azután ,gon dolkozott egy keve
set, majd az öreg mordáj ,két kakasát fel,húzva, pUSlka
csővel bekopogtatott az ajtón : 

- F,e}, .a kezekkeL ! A�i megmozdul, halál fia ! - s be
l'ú,gta a madzagra j áró ajtót. 

Erélyes fellépésének megvolt a foganatja. A pitvar
ban Levő tapos,ott !SzaLma megmozdult ,s egy cifraszŰ'rös, 
fokosos fiatal le,gény ikászolódott k i  a sza,lma tlcözü l ,  

A óf,raiszűrös legény talián jobban megijedt, mint 
Stefkó, aki a duplarpuska árnyékában mégis csak bizton
eágosabban érezte magát. Előnyét fel 'is használta. Egy 
kötél l el hátrakötötte a meglepett betyár !kezét. Azután 
előkerült egy másik istráng is. Az istrángból hurok, 
amel<y a c ifraszűrös betyárlegény nyakába llIkas�kodott, 
maj d a másik végét Stetfkó kordélya tengelyér.e kötötte. 

Ezután felkászolódott a kordéra, lovát a csabai 
n agy toronynak irányítva hazafelé ballagott. 

A ,vasderes Ik'ezd.etben csak lépésben haladt, azután 
a tempót át\nett-e a ló lába gazdáj a fantáziájátó1, amely 
mind gyol'sabba,n és gyorsabban szökIkent 'előr,e, légvára
kat építvén a sikerből, amely első szereplését i lyen 
eredményesen koszorúzta, 

De hát ·hagyjuk Sterfkót, hagyju'k. a kordét, hagyjuk 
az egyre gyorsabban haladó vasderest, d'elejtkezzünk el 
a hátrakötöttkezű betyárról is, kinek nyakában hurokk�1 
kellett versenyt .futn i a vasderessel, térjünk a tárgyra: 

A 'Vas d eres befutott a közsé,gházára. Gyebnál' 
( Stefkó) István büsz:kén haladt kocsiján ; ihiszen nagy 
dol,got hajtott tyé,gre ! Azt h itte, hogy a békéscsabai 'pol
gárok 'elkö>vetett nagy cseletked,ete miatt néznek Ikocsija 
után vissza. Amikor a kordé berobo,gott a városháza 
udvarára s amikor a b író úr az ambituson megj el ent, 
katonás fürgeséggel ugrott le a kordéról és jelentette 
a i){ö,vetktezőkoet ; , 

Mo::;zkvát>an orosz vöröskatonak hordják ki a templomokból a 
szobrokat és képeket, amelyeket azután rakásra dobálva össze

törnek. 
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Bíró úrnak tisztelettel jelentem, hogy a reám bizott 
feladatot eNégeztem s a delikvenst beszállitottam. 

A b író sem azt nem mondta, hogy jól  van, sem azt, 
hogy Ste:l':kó rosszul csinált valamit, hanem rémül t  te
kintettel, kimeredt szemmel ,a 'rongyokiba kavart !Sáros 
és poros hústömegl1e n�zett, rumi hosszú kötélre kötve 
Gyebnár kocsijának a háta mögött ott feküdt a porban, 
ÖssZletörve, megful ladva holtan. 

A 8zerenClSétlen Gyebnár ugyanis a jó fogás örö
mére , mint hazafelé kocogott, megfeledkezett arról, hogy 
a kordé tengelyéhez hozzá van kötve az öss?Jevissza 'kö
tözött szerencsétlen ,rab, aki a va'sderessel lépést tar
tani nem tudott, aki útkö�ben elbukott. aki ilyenformán 
holtra zúzta magát. 

Gy,ebnár is meg;borzadt s élő kérdőjelként mer.t�dt 
a bíróra. 

A bíró nem is olyan sokái,g 'gondolkozott s máris 
kimondotta a szentenciát :  

Kaparjátok 'el ! 
És a cifra'szűrös hetyál1legényt el is temették vala

hol a fényes,i temetőben. 
A temetésnél talán vo lt pap, azoruban sem orvos , 

sem hatósági vizsgálat 'a halál okát és körül ményeit 
nem állap ította meg soha. 

Az elföldelés után mind'en érdeklődés megszürif. 
Sem Gyebnár I<s.tván, ,sem a bíró, sem senki más 
ma 'sem tudja azt, Ihogy ki volt ,a f�1sőnYOllllási e,l
hanyagolt ház cifraszűrös Ialkója, akit Gyebnár I'stván 
kisbíró vasd'eres lova ihalálra hurcolt a fels őnYOill1ás i 

s zá l lásoktól a békéscsabai közs€glházára 1861 tavaszán. 

-th-n 

� ' "  ." .l".IIIMl • ICIMll-.,1 Y 
Egy kém leleplezése. 

B. <),rmestert Ja p . . . i örsön, 1929 február 19-én 17 
órakor a telefonhoz hivták. Az <JIt'tall1i szálloda BZOoo.
asszonya a szá�J,Ióba kérette, mivel egy úr a1<a:r vele he
széllni, ki, CJSeh terÜ'letelIJ' IlaJkó szüleitől üzenertJet hozo,ut 
számáira'. 

B .  ő rmes,ter a szá],Jóban megjelent, ahol egy uTiasan 
ölft;özött ember várt ,rá, ki mint H.,  k . . . . i lókeTeskedő 
b emuiba,tkozott s útl>evel'e felmutatása melJett előadta, 
hogy a cseh köztársaság. számára ,lova:t akar vásárolni. 
E gybeIIJ közölte, hogy B. őrmester édesanyjával, K . . -ban 
találkooott, killlek az volna a kívánsága, hogy a fia mielőbb 
numjein haza. 

B. örmesteT megköszönte a szíveSBélget s a szánó ét
termében borozgatva elbeszélgeibett H-val, majd az eset 
után 111(�hány 'napra l>evelet í,rt édesamyjána!k, Mrta a hal
Iot'takat. V áIaszt kapott ha�ul',rÓll, amely szeriil1t az édes-

Az orosz szovjet nemcsak a templomi szobrokat és képeket semmis��i meg, de leroonbolja a t�plom�kat is: �özel
. 

1200 
templom esett eddig áldozatul ennek a vandalizmusnak. A sokmilllO orosz paraszt pedIg annal buzgobban Imadkozlk -

otthon. 
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run y ja H-t nem i.smeri ,  vele ·sohrusem baLáI,kozott s üze
netet senkitől sem !k ü IdÖltt s így érlJhetetlen a do:log 
el� 

Ugy>aruez év :március 21-én 17 órakor H. telefonon 
másodSlZor is 'a szá:l1óba kérette B. őrmestert, kit H. nagy 
örömmel üdvözölt il ismét !tolmácsolta szülei üdvöz'lletét, 
üzeneté't s ismét azt tanácsolta, hogy menjen haza a 
s?Jü.Jői házhoz a Fetlvidékre. B. őrtrnes.ter .rmmtegetödzött, 

,- mondván - azért 1J'l<errl megy haza, mert mint ka-tona
szökevényt bizonyá.ra e1fognák os sú,lyosan me.gbüntetnék, 
mire. H. lállhattq n'agy örömme.l aZonnaIl felajánlotta szol
g!álLatát, !kij elen,tette, hogy neki nagy összeköttetései 
vannak s Mas80arytktól mindent kies<1közöl. Ha B. őrmes
ter val'óban átmegy ,szü-lőföldjére, áJ11lás'hoz j ut'tatja. A bo
roz'gatás közben mindilJ'lkább bizalmasabb lett a beszéllge
tés, a két ember össZ€lba,rátikozott, peTtut iifJtak s mi'ntegy 
2 1i�er bor el rfogyasZltá'Sa után - amitt B .  őrmester szor
ga.lmasan, ItÖllltögetett - H. elmesélte, hogy hamis útl'evele 
VIan s. azért jö:tt Magy'arországTa, hogy b iz.a,I,ffiaS ka!tonai 
vona tikozású crolgoka.t megállapítson. 

B. őrmes,te'r most m ár bironyos,ra vette, hogy kém
mel van doJ'ga ; színleg segítséget is ajántloilt fell s a to
vábbia!k során ma/gát lrommull1ista érze,lműnek ilS valJotta. 
Felaj áhlotta sZOiI,gálatai,t . H. biza,lmát s,i'került teljesen 
megnyernie, ki ezeniOOl őt " eJovtársnak" neveZJte s elmon
dotta, hogy V. ,].eszere11t csendőr is vele együtt kémkedik 
s biztatta, hogy adjon neki e,gy fénYIképet s ·  áJI;Jljon a szol
gMatába, .nagyon solk pénZit fo,g keresnoÍ . 

B. őrmester melgéreMIn'ek aá'tJta a 'helyzetet a kém le
lepl'ezésére ; egy-két pi:lJanatlra !kiment a szobáM1, az 01'
szagoo vásáron 'levő járőrért küldöM, majd visszatéil'Ve, 
tOlVá!lJb beBzélgetve bevárt.a a járőr érkezését . A járőr a 
kémet elfogta, a bűi!l 'je,leket őrizetbe vette. A", örsparancs
nok egy máSlik j árőm küldött V., volt csendőrért, !kit a 
f�esétgével' együtbt u,gyancsak silkerüJt elfogni .  

. HA a budapesti m .  kiT. honvédtörvényszék :kémke
déS bűntettében bűnösnek mondta ki 8 ezért 6 éven fe
lüli sú�yosbítod;t súlyos börtönre ítéltte. 

i B. őrmester hazafias, körrü.JteikilIltő és igen ügyes 

ma,gatartásáva'j. egy veszedelmes kémszövetkezetet tett 

ártal:matirunná ; érdemei elismeréséül kerületi parancs
noka dícsérő okirattal tüntette ki. 

�1J111)11). (1INl)i.lílil� . 
-.. 

A francia csendőrség .. 
(27. közlemény.)  

A lgí1'ba és Tunis.zba pályázó jelentkezi[Jc. 

Az algíri és tuniszi csendőrséghez ,pályázó jelentkezőket 
figyelmeztetni kell, hogy felvételre csak akkor számíthat
nak, ha az ott állomásozó katonai légiók ból jelentkező nincs. 

Korzikai származású jelentkezők. 

A korzikai származású volt katonák a köztársasági gár
Jához, az anyaországbeli, az algíri, a tuniszi vagy a gyar-

mati csendől'séghez hozhatók csupán j avaslatba. A l5-ik 
légióhoz felvételre csak akkor számíthatnak, ha megelőzően 
a csendőrség /Valamely egyéb alakulatánál legalább három 
évet szolgáltak. 

Feg Jjve1'kovácsi állásra alkalmas jelentkezők. 

Azokat a jelentkezőket, akik valamely csapatnál mint 
fegyverkovácsok szolgáltak, fel kell szólítani a l5-ik légió
hoz fegyverkovácsi minőségben leendő szolgálattételre és 
tudomásukra kell hozni, hogy e légiónál hamarabb kerül
hetnek felvételre, mint a csendőrség egyéb alakulatainál. 

Első fe lsze1'ele,s. 

Annak megállapítása, hogy 'a jelentkezÖJlek van-e első 
felszerelésre igénye, a csendőrség illetményszabályzata alap
ján történik. 

Azok a vo,lt katonák, akik a gyarmati csendőrséghez kérik 
felvételüket és .az első felszerelésükre igényük nincs, viszont 
annak költségeit saját jukból fedezni nem <tudják, kérhetik 
azoknak elengedését, mely kérelmet rendszerint figyelembe is 
kell venni. 

Bennszülöttek 'javaslatbahozáJ,sO! kise!J.ítő csendőrökül. 

Algíri 'bennszülöttek k�segítő lovascsendőrökül csak akkor 
hozhatók javaslatba, ha az 1882. évi március l3-án kelt tör
vényben meghatározott személyazonossági lappal bírnak. Ha 
algíri lövészek, mint kisegítő lovascsendőrök h02atnak javas
latba,. a lovasképzettségiikről szóló bizonyítványt a javaslat
hoz mindig osatolni kell. 

A jelentkezők elutasítása. 

Ha a jelentkező -nem felel meg a kor, a termet, a szolgá
lati idő és a . szolgálat meg:sz,akítása. valamint a testi alkal
massá,g tekintetében felállított felvételi feltételeknek, akkor 
a századparancsnok azt kéreImével elutasítja. 

Ha a századparancsnok valamely jelentkezőt saját hatás
körében közvetlenül elutasított, erről a miniszterhez jelen
tést tesz. 

Az 1903. évi május hó (z3-án kelt és volt katonáknak a 
csendőrséghez való felvételéről szóló rendeletnek alkalmazása 
körül az alábbi észrevételek merültek föl. 

Gyakran eőfordul, hogy a századparancsnok a jelentkező 
hiányos előképzettsége miatt a felvétel elhalasztását javasolja 
s ugyanekkor nem győződik meg arról, hogy a jelentkező 
vajjon a többi feltételeknek, mint a testi alkalmatosság, meg
felel-e. Ennek eredménye az. hogy a századparancsnok azt a 
jelentkezőt, akit előképzettség hiánya miatt halasztásra ho
zott j avaslatba, később egyik feltétel hiánya miatt annak 
elutasítását javasolja . .  

E z  az 'eljárás, a mellett, h ogy teljesen észszerütlen, a 
jelentkező érdekeinek is árt. 

A hadügyminiszter e visszás állapotnak végét vetendő, 
elrendeli a századparancsnokoknak, hogy mindannyiszor, 
amikor valamely jelentkező felvételének elhalasztását j ava
solják, győződjenek meg arról is, hogy azok' az egyéb felvételi 
feltételeknek megfelelnek-e. 

Otthonukban tartózkodó jelentkezők. 

A századparancsnok a felügyeleti körletében tartózkodó 
jelentkezőket állandóan figyelemmel kíséri és nem mulasztj a 
el az 1891. évi j anuár hó 28-án kelt miniszteri rendelettel 
rendszeresített havi kimutatásban részletesen fejtüntetni azt, 
ha a jelentkezők valamelyike vagy azért, mert magaviselete 
kifogás alá esett, vagy mert a j avaslattétel óta megbüntette
tett, a csendőrséghez való felvételre érdemetlenné vált. 
Ugyancsak törlését kéri annak a jelentkezőnek is, aki időköz
ben megnősült és házasságkötése a szolgálat érdekeinek és a 
csendőrség tekintélyének h atározottan ártalmára van. 

E zenkívül említést tesz azokról a jelentkezőkről, akiknek 
felvétele azért nem kívánatos, mert. időközben a legmagasabb 
korhatárt elérték, azaz a 40. életévüket betöltötték, vagy 
pp-dig, mert 55.  életévükig a nyugdíjhoz szükséges szolgálati 
időt lérdembe hozni nem lesznek képesek 's végül, iIllert a had
seregből való kilépésük óta 5 év mlÍir eltelt. 

újonnan fölvettek. 

Bevonulás elhalasztása. A légióparancsnokok jogosultak 
azoknak a jelentkezőknek a bevonulását legfeljebb 115 nappal 
elhalasztani, akik a bevonulás időpontjában valamely válla
latnál teljesítettek szolgálatot és az elhalasztást !kérelmezik 

A halasztási engedély elnyerés'Mez a jelentkezőnek a 
vállalat vezetője által kiállított olyan alkalmi bizonylatot 
kell felmutatni, amely szerint a jelentkező tényleg a vállalat 
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szolgálatában' áll és néhány napig nem nélkülözhető. Az el
halasztási engedélyt a jelentkező tartózkodási helye szerint 
illetékes légióparancsnok adja meg. 

Ha a 'kérelmező nem annak a légiónak a kötelékébe lesz 
felvéve, mint amelyiknek felügyeleti körletében tartózkodik, 
akkor a megadott halasztási engedélyről az ��10?1án�illet�ke� 
légiót a lakóhely s:llerint illetékes légió mmdig ertesltem 
köteles. 

Az újonnan fölvettek okmányai. Amikor a <századparancs
nok a jelentkezőt a felvételről tudomásba helyezj, ugyanakkor 
annak bkmányait a légióparan'csnoksághoz előterjeszti. 

Hogyha. a jelentkező felvétele előtt Imás század területére 
költözködött, akkor a felvételi javaslatot készítő századpa
rancsnok az okmányokat annak a századparancsnoknak küldi 
�l, amelyiknek területén a jelentkező újabban tartózkodik. 

A'z újonnan fölvettek testi alkalmasságának megvizs.gá
!ása. A századparancsnok, mielőtt a fölvett jelentkezőket 
útbainditja a körletében tartózkodókat még akkor is orvosi
lag álapos�n megvizsgáltatja, iha azoknak felvételére nem ő 
tett javaslatot. Erre azért van szükség, mert megtörténhetik, 
hogy a javaslattétel óta a jelentkező olyan betegségbe esett, 
amely miatt a csendőrsé:gi szolgálatra alkalmatlanná vált. 

Minden 'Újonnon fölvettet, aki az ilyen orvosi vizsgálat 
szerint csendőrségi szol�latra alkalmatlan, a felülvizsgáló 
bizottság elé kell állítani. Ha ez a bizottság úgy találja, hogy 
az illető a csendőrségi szolgálatban jól be fog válni, azt 
azonnal útba kelJ indítani és kinev·�zését véglegesnek kell 
tekinteni. 'Ellenkező esetben a légióparancsnokok, Tuniszban 
pedig a századparancsnokok fel vannak !hatalmazva a�ra, 
hogy a miniszter nevében az ilyen újonnan felvetteknek kme
V'e:llését hatálytalanítsák és erről azokat a felülvizsgáló Ibizott
sácr által megejtett vizsgálat után nyomban értesítsék. Az 
ily�n e setről a miniszternek mindig jelentést kelJ tenni. 

Az az orvos, aki a jelentkezőt az útbaindulás előtt meg
viz5g1Ílja, ha célszerűnek látja, jogosult a felvett bevonulá
sának elhalasztását hosszabb vagy rövidebb időre javasolni, 
aszerint, amint az íllető egészségének 'helyreállítása hosszabb 
vagy rövidebb időt �gényel. 'Ha az igy engedélyezett határidő 
lejárt, az illető felvette t újbóli orvosi vizsgálatnak kell 
alávetni. 

Ha az újonnan felvettet a bevonulásra alkalmasnak ta
tálták, de a felülvizsgáló ,bizottság nem vizsgálta meg, akkor 
a rendeltetési helyére való megérkezésekor vizsga alá kell 
vonni. ilIa az orvosi vizs.ga eredménye kedvezőtlen, az előbbi 
bekeroésben foglaltak szerint kell eljá:rni. 

A gyarmati csendőrség ú.ionnan fölvettiei. A gyarmati 
szolgálatra kijelölt egyének, behajózásuk előtt, a gyarmati 
szolgálat főnökénél jelentkezni ikötelesek, aki azokat elindulá
suk előtt orvosilag megvizs�ltatni köteles. 

Nyugdíjazottak ténylegesítése. Nyugdíiazott ,katonáknak 
a csendőrség ,kötelékébe való felvétele alkalmával a közigaz
gatási tanácsnak mindig meg kell állapítani azt a napot, 
amely nappal az illetőknek nyugdíj át he kell szüntetni. 

Az erről szóló értesítést a hadtestparancsnokság had
biztos-főnökének kell megküldeni, aki azt egyenesen a pénz
ügyminisztenhez és a hadügyminisztérium közigazgatási 
osztályához továbbítja. 

A csendőrséghez v aló felvétel előtt ki8'zabott fenyítések. 

Mihelyt a századparancsnok az újonnan f�lvettnek anya
könyvi lapját ké-uhez kapta, az eddig kiszabott fenyítéseit 
egy <büntetési jegyzőkönyvi kivonatba vezeti be >. azután a 
járásparancsnoknak leadja. 

Felvételről való lemondás. 

Lemondás útbnindulás előtt. IHa az újonnan felvett útba
indítása előtt kinevezésének hatálytalanítását kéri, akkor azt 
a kérelmet a századparancsnok a hadü.gyminiszternek kése
delem nélkül előterjeszteni köteles. 

Lemondás bevonulás utám. Ha az újonnan felvettek be
vonulásuk után kérik a lcineve'zésük hatálytalanítását, semmi
féle illeték re nem tarthatnak igényt. Az ilyen kérelemhez 
mindig csatolniok kell a közigazgatási tanácsnak azt a bi
z onylatát, miszerint a felszerelési illetéket, a Ikinevezés óta 
kézhez kapott zsoldot és a bevonulás alkalmával felmerült 
utazási költséget visszatérítették. Ez esetben a lakó- vagy 
tartózkodási helyükre szükséges utaz·ási költségek et sem 
igényelhetik. 

( Foly tat juk.) 

IlEIllE" •• 
64. Kérdés. Milyen tennészetű szolgálatnak kell tekintem 

a vasútüg!le[eti f;zolgálatot, hogyan Vcell e� 1ttán a szolgálat 
1.ttán a szolgálati órákat felszárnítani? 

Válasz. /Ha valamelyik örs állomáshelyén állandó vasút
ügyeleti szolgálatot kell tartani IS ha a1J ilyen örs tagjai közül 
egyesek egés1J ihónapon át csak vasútügyeleti, vagy felváltva 
csak vasútügyeleti és állandó helyi szolgálatot teljesítenek, 
de külszolgálatot nem végeznek, akkor a szolgálati órák be
osztása )ás számítása � Szut. 255. pontjának a 3. bekezdése 
szerint tőrténik. Ha azonban laz örs tagjai közben külszolgá
latot) is végeznek s hak alkalmilag - egy-két napon 'át _ 
teljes.Stenek vasútügyeleti szolgálatot, akkor a vasútügyeleti 
szolgálatban töltött időt a ,szolgálai órák ,számítása tekinte
tében la 'Szut. 1284. pont d) alpont ja 'szerint kell elbírálni. 
Ahol állandó vasútügyeleti szolgálatot az örsnek nem kel I 
tartania, hanem csak esetenkérÍt rendel �i az 'örsparancsnok 
vasútügyeleti járőröket, az ilyen vasútügyeleti szolgálat u tán 
a <szolgálati órákat l a  Szut. 284. pont la) alpont ja szerint kell 
felszámítani. . 

65. I{érdés. Büntetendő cselekmény-e egy CL Magyat· Nem
zeti Bank kibocsátotta bankjegynek szándékos elégetése ? 

Válasz. Nem követ el büntetendő cselekményt, ha valaki a 
tulajdonában levő, a Magyar Nemzeti Bank kibocsátotta ban
kót bármi módon is megsemmisíti. 

Minthogy a Magyar Nemzeti Bank a magyal' állam terü
letén a pénzforgalom szabályozása végett létesült s ezért leg
főbb feladata a készfizetések (bankjegyeknek ércre való be
váltása) előkészítése, az, aki ilyen cselekményt elkövet, egy
szerűen ostobaságot, sőt egyenesen a józan ész ellen való dol
got követ el, ,mert a bankjegy megsemmisítésével elveszti a 
lehetőséget arra, hogy a bankjegypapirosért annak idején tör
vényes ércpénzt kapjűn. 

M ás eset az, ha valaki a bankjegy megsemmisítését olyan 
célzattal vagy olyan körülmények között követi el, hogy ebből 
a magyar állam méltósága, becsülete vagy hitele ellen .irá
nyuló támadásra lehet következtetni .  A pénz értékének állan
dósága ugyanis nagy állami érdek, a Magyar ,Nemzeti Bank 
kibocsátotta bankjegyek ezt az érdeket jelképezik, e bank
jegyek forgalma és megbízhatósága ellen irányuló bármily 
támadás, rémhírek terjesztése tehát nagyon közelről érintik 
az állam belső tekintélyét és nemzetközi hitel ét, amelYnek 
védelmét biztosítják az 1921 : III.  t.-c. 7. és 8. §-ában foglalt 
büntető rendelkezések. 

66. Kérdés. Kell-e a jáTő1-nek bizaLmi egyének közt'emükö
dését igénybe 'vennie ama felhívás teljesítésében, hogy eUII 
külföldi személyt e llenőrizzen? 

Válasz. A Szut.-nak a külföldiek ellenőrzésére vonatkozó 
rendelkezései (376-378. p . )  bizalmi egyének alkalmazását nem 
kívánják meg s ilyeneket alkalmazni nem is kell. A Szut. 
világosan megszabja, hogy a külföldiek ellenőrzésében feltét
lenül kerülni kell minden zaklatásszerű eljál'ást, már pedig 
bizalmi egyének alkalmazása csak bonyolódottabbá tenné az 
ellenőrzés munkáj át s például bizalmi egyénekkel a külföldi 
lakására való felvonulás már zaklatásszerű lenne. 

Bizalmi egyének alkalmazására egyébként nincs is semmi
féle szükség, mert az egész eljárás a csendőrség személyes 
megfigyelőképességén és helyes érzékén alapszik s lényegében 
véve a közigazgatási hatóság belső bizalmas értesítése a cél. 

67. Kérdés. A g1fanusitott két ízben lopásét,t mát· büntetve 
volt s utolsó bünte tése kiállása óta még nem telvén el 10 év, 
49 P éTtékü gazdasági termény t l01l a mezőről. Büntetté minő
sül-e ez CL cselekmén?! a Btk. 388. §-a szerint? 

Válasz. A gyanusított cselekménye az 1894 :XII .  t.-c. 93.  
�-a a) pontj ába ütköző mezőrendőri kihágás, mf'rt a Btk. 338. 
�-a erre az esetre nem alkalmazható. Ezt az álláspontot követi 
a bírói gyakorlat a m. kir. Kuria egyik döntvénye alapján, bár 
kétségtelen, hogy a döntvény a mezőrendőrségi törvény 93. §-a 
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értelmével bet ü szerint ellentétes. A bírói gyakorlat azonban 
túlságos szigorúnak tartván a törvény alkalmazását betű sze
rint ,ezt az értelmezést fogadta el. Ez az értelmezés megokol
ható azzal, hogy a 'törvény szerint kihágásnak nyilvánított 
mezei lopás nem a Btk. értelmében vett lopás, amelyre a Btk. 
338. §-a vonatkozik. 

68. Kérdés. A kocsi és kerékpár' megjelölésére szolgáló 
jelzőtáblákat házilag előállíthatja-e a kocsi, illetve a kerékpár 
tulajdonosa? 

Válasz. Ha .a 250.000/1929. B. M. sz. alatt kiadott közle
kedési szabályzatban előírt kellékeknek megfelel, akkor igen. 
A rendelet 104 . .§-a 'szerint a táblának a tulajdonos nevét 
(cégét) , lakóhelyét ( telephelyét) és a ivármegye nevét jól 

olvashatóan kell tartalmaznia. A kizárólag iparszerű árufuva
rozásra szolgáló járóműveken ezenfelül fel kell tüntetni a 
j árómű önsúlyát és raksúlyát (legnagyobb hordképességét) 
is. A teherkocsi j elzőtáblájának 25 cm. szélesnek, 20 cm. hosz
szúnak kell lennie. lA jelzőtáblát teher- ;és kézikocsin a kocsi 
jobboldalán, kívül, ' a '  kizárólag személyszállításra szolgáló 
kocsin pedig a kocsi belsejében (tükördeszka) kell elhelyezni, 
úgy, hogy az jól látható legyen. Az idézett rendelet 100. §-a 
értelmében a kerékpárokat is el kell l átni j elzőtáblával, ame
lyen a tulajdonos családi és ut ón evének, továbbá lakóhelyének 
kell feltüntetve lennie. A fehéralapú, 10 cm. hosszú és 5 cm. 
széles táblán a betűknek, illetve számoknak feketeszínűeknek 
kell lenniök. A táblát a tulajdonos köteles elkészíttetni, illetve 
maga is elkészítheti 'házilag az '�lőírt méretekben. A tábla 
lehet deszkából vagy fehérre festett bádogból. A nevet fekete 
tintával vagy festékkel is rá lehet írni, la fontos. az, hogy j ól 
olvasható legyen. A kerékpáron a táblát az első kerék tenge
lyének menetirány szerinti jobboldalán kell felerősíteni. Több 
városban, így Budapesten is, a kerékpárok részére a hatósá
gok adnak ki egyöntetű jelzőtáblákat, de azok központi beszer
zését a fent hivatkozott közlekedési szabályzat nem teszi köte
lezővé. 

69. Kérdés. Mit kell érteni a Szut. 1. pontjába.n előforduló 
"szabályrendeletek" alatt ?  

Válasz. A v ármegyék ,és városok bizonyosfokú aut<mó
miával, önállósággal vannak felruházva s ennek az autonó
miának a keretében egyes kérdéseket szabályrendeletek útján, 
önállóan szabályoznak. A Szut. 1. pontj ával azonban csak 
azokat a szabályrendeleteket lehet kapcsolatba hozni, amelyek 
valamely rendőri tilalomnak vagy rendelkezésnek a megsze
gését kihágásnak minősítik. Ezért rendeli el a Szut. 489. 
pontja, hogy az örsparancsnokságokat az illetékes vármegyék 
hivatalos lapjával el kell látni. Községek önálló kihágási sza
bályrendeleteket nem alkothatnak, ilyen céllal csak java�latot 
tehetnek a vármegyének. 

70. Kérdés. tA Szut. 89. pontja értelm ében vasúton való 
szol.l]álati utazás alkalmával - fogo lu kíséret esetét kivéve -
a vasúti éttermekbe étkezés céljából be szabad menni. Vonat
kozik-e erre az ooetre is az a tilalom, hogy a. szolgálatba.n álló 
csendőr'nek szeszes italt fogyasztania nem szabad? 

Válasz. Igen, a tilalom erre" az ,esetre is vonatkozik. Az 
étkezés nemcsak otthon, de vendéglőben sem j elenti azt, hogy 
okvetlenül szeszes italt kell 'melléje fogyasztani. Sokan azon 
a téves nézeten vannak, hogy a vendéglőben' elfogyasztott ebéd
hez vagy vacsorához szeszes italt is kell rendelniök, külön
ben "kinézik" a pincérek. Ez elsősorban nagy tévedés, másod
sorban még nagyobb gyámoltalanság. Tévedés azért, mert 
manapság a vendéglői étkezők igen tekmtélyes része követ
kezetesen :vizet iszik, gyámoltalanság pedig azért, mert a 
maga keresetéből, illetményeiből ki·ki azt eszik vagy iszik, 
amit akar, ebbe beleszólása se vendéglősnek, se pincérnek nem 
lehet. Ezért gyámoltalanság az, ha valaki a vendéglői ebéd 
mellé szinte kötelességszerűen rendeli meg azt a nem jól eső 
pohár sört vagy bort. Azok tehát, akik nem élnek szeszes 
itallal, :ne szégyenkezzenek emiatt vendéglőben sem. Azok 
pedig, akik úgy érzik, hogy a kísértésnek nem tudnak ellent
állani, kerülj ék a kísértő alkalmakat. Vegyenek hideg ételt 
és étkezzenek a vqnaton, ott a víz is j ól esik, ha van. Vég
eredményében pedig akár így, akár úgy nézzük a dolgot, egy 
bizonyos : szolgálat közben, még pihenő ,időben vagy vasúti 
vendéglőben is, szeszes ital fogyasztása tilos. Hozzátesszük, 
hogy szolgálaton kívül sem tanácsos. 

Nehéz oly vámt védelmezni, és sok lelki erő kell hozzá, 
hol a v ilág szemei elől elvonultan a legjobb sike,r sem lehet 
egyéb, mint hosszas szomorúság után a vár omladékai alatt 
tanu s taps nélkül tem etőhelyre találni. S csoda ott szépet al· 
lcotni, derekast írni, hol nincs megismerő, nincs olvasó. 

(Széchenyi.) 

•• N�ll'�.I N •• M�I'I.�. 
-

Egy gyilkosság kiderítése. 
Írta és nyomozta: Papp András ny. tiszthelyettes 

( Somogyi-telep ) .  

A háború előtti években a krassószörénymegyei Anina 
községben szolgáltam. M int lelkes fiatal csendőr címzetes 
őrsvezető, annyira szerettem hivatásomat, hogy nemcsak 
akkor gondoltam a szolgálatra, a szolgálat érdekeire, ami
kor felszerelve, őrjárati l'appal ellátva szolgálatba indul
tam, hanem rendszerint akkor is, Iha mint szolgálatmentes 
csendörnek a kimaradási engedély volt a zsebemben. 

1911 .  év egyik meleg augusztusi estjén különösen 
visszásnak, nem kedvemrevalónak , tünt /fel előttem, hogy 
szabad ' időmet valamelyik vendéglő fülledtlevegőjű szobá
jában egy fröccs vagy egy korsó sör mellett töltsem, elha
tároztam tehát, hogy kisétálok a vasútállomásra, hátha 
észlelek ott valamit, amit a szolgál:at j avára értékesíthetek. 
Eszembe jutott ,ekkor is, amit ' szolgálatom alatt már több
ször tapasztaltam, hogy t. i .  a bűncselekmények j avaré
szét :onyan egyének követik el, akik inem helyben laknak, 
hanem máshonnan érkeznek az esti órákban, a hűncselek
ményt - rendesen: Ibetörést - végrehajtják, azután reg
gel továbbálInak. IS állnak a nyomozók is tehetetlenül, sok
szor a legalaposabb helyi és személyi ismeret dacára -
igen -, !mert hiszen 'a tettesek talán a harmadik, negye· 
dik vármegyéből valók. Ez 'a gondolat ösztönzött engem 
arra, h ogy sétautamat a vasútáIlomás felé vegyem. Meg 
akartam lfigyelni, !hogy érkeznek-e idegenek az éjféli vo
nattal a 'községhe és hogy llincs-e azok között gyanusnak 
látszó egyén. 

A vonatnak éjfélkor kellett beérkezni, én már ott vol
tam II óra tájban . "Tíz-tizenöt perce sétálgattam Ie és fel 
a vasútálIomás 'perronján, amikor három fiatalember sie
tett felém és izgatott hangon új ságolták, hogy a vasúti 
tö!tés oldalán, szemben a vasútállomással egy ismeretlen 
férfi hullájába botlottak. E lső ipillanatJban azt hitték, hogy 
egy rész,eg ember fekszik ott, de mikor az kérdezősködé
sükre nem felelt és gyufát gyujtottak, akkor látták, hogy 
a fö!dön fekvő férfi gégéje át van metszve és arca, ruhája 
véres. 

A három fiatalemberrel azonnal az általuk megjelölt 
helyre siettem, az állomás,ról kért lámpa s'egítségével meg· 
viz&gáltam a hullát, az már egészen hideg volt. A három 
fiatalember közül egyiket vistlzaküldtem a vasútá!Iomásra 
azzal a meghagyással, hogy onnan telefonon értesítsék az 
örsöt. Közben én a helyszínt alaposan m egvizsgáltam, de 
ott semmiféle nyomravezető tárgyat nem találtam. 

Csakhamar odaérkezett volt örsJlarancsnokom, FilI
mann, most vitéz Szakállházi Lajos tiszthelyettes, jelen
leg dorozsmai szakaszparancsnok két csendőrrel és ők is 
alaposan megnéztek mindent a hulIán és a hulla körül, 
azonban ők sem tudtak semmit felfedezni, ami további 
nyomozás unknak irányt szabott volna. N evezett volt öm
parancsnokom úgy intézkedett, hogy a vele jött két csend-
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Qr visszamarad 'a hulla orzesere, én pedig bevonulok az 
örsre, felszerelek és vele együtt Imég az éj folyamán hozzá
I�tunk a nyomozáshoz. 
i Elsősorban is a gyilkosság színhelyéhez legközelebb, 

mintegy 8-l{) lépésre lakó BencsiIIa Jánoséknál érdeklőd
tünk, hogy nem 'ihallottak-e valamit, nem tudna-k-e valamit 
a ,gyilkosságról ? Úgy ;BencsiIIa János, mint egész háznépe 
nagyon meg volt rémülve, mikor tőlünk az esetet megtud
t�k, .de Inem tudtak nekünk semmi felvilágosítást adni .  
Sem dulakodás zaját, sem segélykiáltást nem hallottak. 

Tehát itt sem klllptunk kezünkbe semmi támpontot, 
amelyen elindulhattunk '!olna. 

A hulla 'közelében egy deszkakerítés húzódott, ezt is 
(igyeImesen átvizsgáltulk és egyik !helyen v€rfelfreccsené
seket fedeztünk fIeL Ebből azt következtettük, hogy a gyil
kosságot valószínűleg itt Ja deszkakerítés mellett haj tották 
végre és csak későbIb cipelték a hullát arra a 'helyre, ahol 
azt a három ifiatalemlber megtalál ta. ' 

, 
Semmi nyom, 'bűnjel, támpont nem lévén, örsparancs

nokom elhatározta, hogy sorba 'fel fogja keresni az összes 
�ocsmákat és azokban próbálunk valami adatot szerezni. 
Miután a meggyilkoltnak személyazonosságát szerettük 
volna 'megállapítani, a legközelebb eső kocsmát kerestük 
fel, amelynek tul'ajdonosáról , tudtuk, hogy évek hosszú 
sora óta lakik a községben és ismer mindenkit. Magunkkal 
vittük hát íN. :J. kocsmárost a 'helyszínére, aki, amikor a 
lámpavilágításnál rátekintett a iholttest arcára, azonnal 
felismerte abban Sztanila Illés bányamunkást. Megne
vezte a meggyilkolt férfit és mindjárt hozzátette, hogy az
nap délután kib. ihárom órától oote kilencig 'az ő kocsmájá
ban tartózkodott és azzal 'szórakozott, ihogy sör mellett a 
kocsmahelyiségben elhelyezett zenélőautomatába 10 filIé
reseket dobált és annak hangjaira énekelt, sőt táncolt is. 
Kilenc órakor eltávozott a kocsmából, ő pedig, mert más 
vendége nem volt, negyed tízkor !bezárt. M ás felvilágosí
tást adni nem tudott. Megjegyezte, hogy véleménye sze
rint a meggyilkolt csakis bosszú művének eshetett áldoza
tul, mert szegény bányamunkás volt, a pénzéért nem gyil
kolhatták meg. 

Innen if. K. kocsmájába mentünk és azután érdeklőd
tünk, hogy ·este 9 órától 12�ig kik , j ártak 'a kocsmában. 

A kocsmáros által megnevezettek között a meggyilkolt 
apósa is szerepelt, akiről közben megtudtuk, hogy vejével 
igen rossz viszonyban élt. Ezt az embert Szulea Szilárdnak 
hívták. Azért haragudott vejére, a meggyilkolt Sztanila: 
Illésre, mert ez ellkergette leányát és két unokáját a házá
tól, 'akiket könyörületből ő tartott el. A kocsmáros elő
adása szerint este fél tizenegy pra tájban jött oda -Szu lea 
egy Imenár nevű munkás kíséretében. E,gy pohár sört 
rendelt Szulea I és beszélgetett az ottlévő 'vendégekkel.  Kö
rülbelül 10 Iperc mulva, anélkül, hogy az sörét kiitta volna, 
észrevétlenül eltűnt a kocsmából és mintegy félóra eltelté
vel jött csak vissza, általában úgy tűntette fel távozál.3át, 
mintha csak szükségének ' elvégzése céljából ment 'volna 'ki .  
Szulea azután még rendelt magának és  Izvenárnak 1-1 
pohár sört, azt megitták, �zulea ·a söröket kifizette s az
tán Izvenárral együtt éjfélkor a kocsmából távoz.ott. 

Mi sem természetesebb, bogy fentieknek tudomásul
vétele 'után iSzuleá,ra terelődött gyanunk. 

A gyilkosság egyébként nagy feltűnést és izgalmat 
keltett a 'községben, mindenki kíváncsi '!olt, mindenki ér
deklődött. csak éppen Szulea 'nem. Szuleát felkerestük la
kásán és kikérdeztük, de semmiről sem akart tudni.  A ki
kérdezés után 'házkutatást tartottunk nála, melynek során 
a szobában egy véres inget találtunk. Ugyancsak vérfolto
kat fedeztünk fel az övén is ' (románul : prástya ) .  Az ingen 
látszott, hogy valaki dolgozott a vérfoltok eltávolításán, 

ez azonIban nem sikerült. Azon kérdésünkre, hogy a vér
foltok ihogyan kerültek az ingre és a derékövre, azt felelte, 
hogy néhány nappal 'előbb erős orrvérzése volt, valószí
nűleg akkor vérezte be magát. Az istálló háta mögött meg
találtuk a gyanusított fej széjét is, amely �úgy volt az eresz 

alá helyezve, ' hogy a fokára rácsepegjen az ereszről le

csorgó víz. A ,gyilkosságot Ikövető éjszakán ugyanis nagy 

felibőszakadás 'Volt és Szulea azt gondolta, hogy a víz majd 

lemo!;sa a fejsze fokán esetleg rajta maradt vérfoltokat. 

Ez úgy 'is történt, a fejszén magán nem !Voltak vércseppek 

felfedezhetők, azonban a fejsze 'qokába szorított nyél végén 

a repedésekben vérnyomok és egy-két fűszál volt fel

fedezhető. 
Szulea nem tudott arra feleletet adni, hogy a vér

nyomok s a fűszálak hogy kerültek oda, de a gyilkosság el
követését továbbra is tagadta. Tagadta azt is, hogy az 

Izvenár nevű egyént, akivel ő a kocsmáros 'állítása szerint 
a kocsmába betért volna, ismerné. 

V égül is ez az Izvenár vetett világosságot a még ho
mályos részletekre. 

Izvenár nevű egyén sok volt a községben, s így meg
lehetős időt vett i,génybe, amíg az általunk keresettet elő
kerítettük. ( 

Izvenár eleinte tagadta, hogy Szuleát i merné, avagy 

hogy nevezettel a kocsmába ment 'Volna, csak akkor mu

tatkozott hajlandónak ' az igazat megmondani, amikor a 

.személyazonosság megállapítása végett nevezettet .szembe

sítettük a kocsmárossal. 'A gyilkosságról, annak körülmé

nyeiről azonban tová'bbra sem akart tudni .  'örsparancsno

kom félnapi gondolkodási i dőt adott neki s ennek a fél

napnak elteltével delentette 'Izvenár, !ho.gy hajlandó elmon

dani, amit látott. \ 
A következőket mondotta el : 

Hazulról este 9 órakor indult el az N.-kocsmába. A 

vasútállomás közelében a sínek ,között lmeglátta ISzuleát, 

aki ott állt éG várt. rMegkBrdezte őt, hogy kit vár. Szulea 

erre a kérdésre 'nem válaszolt, elleniben megkérdezte tőle, 

hogy !hova megy. Amikor ő megmondotta, �ogy az N. kocs

máj ába igyekszik, Szulea azt mondotta neki, ''hogy ő is 

vele tart, menjenek együtt. ' Ez a kocsma azonban, ami

korra odaértek, már zárva ' volt, így visszafordultak a 

vasútállomá1.3 felé. útközben észrevette, 'hogy Szulea a ka

bátja alatt egy fejszét rejteget és azt is észrevette, hogy 

nagyon figyeli a gyalogút mellett elhúzódó bozótot. 6 ment 

elől, Szulea utána, így haladtak a vasúti töltésig. Itt ő 

(Izvenár) egyenesen felment a töltésre, rSzulea balra ke

rült a Bencsilla-ház felé, ettől a háztól egynéhány lépésnyi 

távolságban megállt és valamit megfigyelt .  Egy-két perc 

mulva ;ő is iÍeljött a vasúti -t,öltés,re s azután együtt men

tek J. K. kocsmáJjába. A Ifejszét ide is magával hozta, de 

mielőtt beléptek la kocsmába, elrejtette azt a kocsma

b járó előtt lévő átjáró alá. 

Elmondotta eZlUtán Izvenár - egYlbehangwan a kocs
máros ,előadásával -, hogy mi történt a kocsmában, ho

gyan és mikor távozott el 'Szulea kb egy félórára a kat:;
máMI �tb. 

Amikor éjfélkor együttesen a kocsmát elhagyták, 
látta, hogy Szuleánál már nincs fej sze. M ivel igen félt 

Szuleától, nem akart semmit kérdezni tőle. örült, mikor 
elváltak �s otthon lefeküdhetett. Másnap, amikor hallotta, 
hogy mi történt, mindjárt gondolta, hogy a 'gyilkos csakis 
Szulea lehetett. Feljelentést nem mert tenni, mert bosszú
álló emJbernek ismerte Szuleát 'és félt, hogy ha bezárják és 
kiszabadul, 1bosszúból őt is Ie fogja ütni .  

.szulea továbbra is tagadásban ' maradt, de Izvenár 
tanuvallomása és a megtalált bűnjelek alapján a bírb3á� 
7 évi fegyházra ítélte. 
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III •• IIMII. 
(Csehország.) Cetnicky Obzor. 

ü/1 9JO. szám. 

Vezetőcikkében kifogásolj a, hogy a belügyminiszter a 
belügyi költségvetés bizottsági tárgyalása alkalmával a csend
őrségről utolsó helyen emlékezett meg tés csak annyit mondott, 
hogy a nyomozóosztályokat szaporítani fogják, néhány új 
laktanyát építenek, lllinden örsnek lesz telefónj a, összeírják 
a cigányokat és a végén a szolgálati kutyákról is mondott 
valamit. !A csendőrség igényeinek ikiegészítéséről egyáltalán 
nem esett szó. A miniszter a többi közbiztonsági szervekről 
bőven szólt. Ebből a lap azt a következtetés,t vonja le, hogy 
a csendőrfelügyelőség nem tartotta szükségesnek, hogy a mi
niszternek megfelelő lanyagot bocsásson rendelkezésére, 'mint 
azt a rendőrök 'tették. 

A nyomozószolgálat ellátásában .a szabályzatok külön
böző magyarázata miatt a legnagyobb zavar van. Ki-ki tet
szése szerint ,nagyarázza a szabályzatot 'és senki sem ismeri 
ki magát benne. Mindenki olyan előjegyzést és nyilvántartást 
vezet, amilyet akar, 'aminek oka az, hogy a régi irodai ügy
v iteli szabályzatot hatályon kívül helyezték, de újat elfelejtet
tek kiadni. A nyomozóutasítás teljesen elavult és nem felel 
meg a kor követelményeinek. 

"Tamás bátya kunyhója ,a cseh csendőrségben" dmmel 
foglalkozik az új laktanya-utasítá1ssal és a következőket írj a :  
A z  új utasítás valójában csak pótlék é s  kiegészítés 'a régihez, 
amely az osztrák csendőrség felállítása idején készült. M a  
már nem lehet 'fenntartani a régi utasítás katonai alapon 
megállapított határozványait. Az új utasítás a túlnagy szám
ban rendelkezésre álló nyomtatványokon jelentéktelen változ
tatásokat ír elő, de nem jelöli meg azt, hogy a régi nyom
tatványokat is Jehet használni, amíg :a készlet tart. Ezen tehát 
ismét csak a csendőrség hivatalos nyomtatványszállítój a ke
res. A csendőrség tanfolyamaiban lévők ezentúl nem '"jelöl
tek", h anem "tanulók". Tiltakozik ama h atározvány ellen, 
amely szerint a 'fölé- és alárendeltségi viszonyt teljesen a régi 
rendszer szerint állapították meg. Kifogásolja, hogy polgári 
feljebbvalóknál a csendőrnek jelentkeznie kell, kívánja, hogy 
ezeknél :a bemutatkozást vezessék be jelentkezés helyett. Az 
új rend szerint al :csendőrnek alig jut pihenő. A régi világban 
a csendőr minden falusi bírónál a nau minden szakában szíves 
fogadtatásra talált. Megpihenhetett, megmosdott és evett. 
Akkor a falusi bírák gazdag és tekintélyes parasztok voltak. 
Az 'új választási rendszer folytán ·kommunisták és szocialis
ták, sokszor teljesen szegény emberek l ettek a bírák. E zekhez 
a csendőrnek 'még belépnie sem szabad, tehát megpihenni sehol 
sem tud. Az í)ltasítás a szolgálat utáni pihenőt olyan szűken 
szabja meg, hogy az már nem is nevezhető pihenőnek. 

Néhány altisztet fegyelmileg megbüntettek azért, mert 
polgári bíróság előtt tanukénti kihallgatásuk alkalmával egyik 
volt parancsnokukról illetlen vallomást tettek. Tiltakozik az 
ilyen eljárás éllen, amely alkalmas arra, hogy a csendőröket 
a j övőben hamis tanuvallomásra kényszerítse. 

A prágai bűnügyi központot halvaszületett csecsemőnek 
nevezi. A rendőrség féltékenye n őrködik, , hogy csendőr ne 
kerülhessen oda, viszont ők maguk nem tudnak mit csinálni. 
Követeli, hogy ·a központ alkalmazottai háromnegyedrészben 
c'3endőrök legyenek, akik az állam 12/13 részében látják el a 
közbiztonsági szolgálatot. ' 

A rendőrség sajtóirodájával a sajtó egyáltalán nincsen 
megelégedve. A híreket későn, értelmetlenül �s sokszor a va
lóságnak meg nem felelő beállításban közli. A sajtó rendszer
változást kívánt, de a belügyminiszter nem teljesítette az óha
jokat, hanem a rendőri sajtóirodát most már hivatalos szerv
nek minősítette, amely nem tart igényt arra, hogy a napi-

lapok előfizetői legyenek. A sajtó hatalmával tehát szembe
helyezkednek, de a csendőrségi sajtóirodát nem hajlandók fel
állítani, pedig a rendőrség a csendőrségtől származó adatokat 
nagyon is szereti meghamisítani. 

8/1930. szám. 
A csendőrség fegyelmi és fenyítő szabályzatáról szóló töi·

vény most .van .a szenátus előtt. A Iap ezzel kapcsolatban éle
sen kikel az ellen, hogy a csendőrségnél ilyen szabályzat egyá
talán lehet. Harcol e szabályzatnak különösen ama részei 
ellen, amelyek a parancsnok fenyítő és fegyelmi jogát a nyug
díjasokra és ellátásban állókra is kiterjesztik. Követeli továbbá, 
hogy a csendőrt ne büntess�k azonnal elzárással, hanem pénz
büntetést is vezessenek be és határozott.an írják körül, hogy 
lehet véteni a testület jóhírneve, az állásbecsület ellen, mert 
ezen a téren a legszabadabb vél�mények vannak, amelyek 
emberek sorsának megítélésénél nem állhatják meg a helyüket. 

A ,keleti Felvidéken beQsztott csendőrök a kultúrátlan 
viszonyok miatt állandóan panaszkodnak, az Obzor pedig át
helyezési lehetőségeket ,követel számukra. Felveti azt a gondo
latot, hogy a Felvidéken 6-10 évet szolgált csendőröket, ha 
kívánják, helyezzék a történelmi országokba, vagyis Cseh- és 
Morvaországba, v,iszont a csendőrség utánpótlása csak 
Pozsonyban képeztetnék ki, megszűnne a prágai, brünni és 
ungvári csendőrkiegészítőparancsnoksag. A csendőrök első szol
gálatra a történeLmi országokba o.sztatnának be s csak később 
kerülnének a Felvidékl'e, ezzel azt is el lehetne érni, hogy a 
testületben mind a két törvénykönyv ismeretes legyen. (A Fel
vidéken ugyanis a régi magyar törvények, Cseh- és Morva
országban pedig az osztrák törvények vannak érvényben.) 

A karabélyok bevonása és az ismétlőpisztolyok általános 
bevezetése mellett újból hosszú és konkrét esetekkel alátámasz
tott cikket ír. 

Vegyes hírek rovatában figyelmezteti a testület tagjait, 
hogy mindenki igyekezzék megszerezni a polgári iskola negye
dik osztályának bizonyítványát, mert a I készülő új törvény 
szerint csak ezzel a minimális végzettséggel lehet számítani 
arra, hogy valaki az állami szolgálat más ágában elhelyezked
hessék, ha a csendőrszolgálatra alkalmatlanná válik. 

Az elnök születése napján I a középületekre ki kell tenni 
a zászlót, ha ezt a politikai hatóság elrendelte. így döntött a 
legfelsőbb közigazgatási bírósá.g. 

Kifogásolja, hogy a csendőrök nincsenek tájékoztatva a 
testület munkájáról. Valamikor statisztikát vezettek és azt 
közölték a csendőrökkel, lilla a büntetéseket közlik, az ered
ményeket nem. 

A n apisaj,tó is foglalkozik azzal a letagadhatatlan ténnyel, 
hogy egyes körök a csendőraltisztek között különböző ellent
téteket igyekszenek kiélezni. Felsőbb helyről beavatkozást 
követel. 

A vasúti lopások elszaporodásának okául azt tudja be, 
hogy ,a vasútellenőrzésből a csendőrséget csaknem egészen ki
zárták és rendőrséget, illetve polgári nyomozókat osztottak be, 
akik nem állanak faladatuk magaslatán. 

Prágában április 7-i kezdettel kriminológiai tanfolyamot 
rendeznek, de úgy, j1ugy az altiszteknek nem adnak alkalmat 
annak látogatására. Tiltakozik az ilyen numerus cJausus ellen. 

Egyik szemlélő kifogásait zárt borítékban adta át az örs· 
parancsnoknak azzal a paranccsal , : hogy csak eltávozása után 
bontsa fel. Személyesen a szemlélőnek semmi kifogása nem 
volt, annál több kifogást emelt írásban. A Iap tiltakozik az 
eljárás és ilyen férfiatlan szemlézés ellen. 

Panaszkodik, hogy Cerny dr., a volt belügyminiszter a 
rendőrintézményeknek annak idején 100.000 koronát ajándé
kozott, de a csendőrökhöz egyetlen jó szava sem volt. 

Svédországban mindössze r2000 'fegyenc van. Egész sor 
fogházat múzeummá és levéltár l'á alakítottak át. Hasonlóan 
alakul a helyzet Angliában is, ezzel szemben Csehország újabb 
fegyházakat kénytelen építeni. Hol a hiba? 

9/1 930. szám. 
Az utóbbi időben mindinkább érvényesülni igyekszik az 

az irányzat, amely a közigazgatási csendőrtiszteknek mind 
több befolyást biztosítana a nyomozásra. A lap élesen kikel 
eme irányzat ellen és bizonyítj a, hogy a nyomozásban nem a 
nagyobb iskolai képzettség, hanem egyedül szakismeret érvé
nyesül. Nincs tehát létjogosultsága ennek az iránynak, melyet 
egyesek a csendőrök kisebb iskolai képzettségével akarn,ak 
indokolni. Részletesen leírja, hányféle ,iskolát és tanfolyamot 
kell a csendőrnek elvégeznie, míg vezetőhelyre kerül.. A veze
tésre nemcsak iskolai tudás, hanem legelsősorban szakképzett
ség 'szükséges. Németooszág j ó  kÖzJbiztonsági viszonyait azzal 
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magyarázza, hogy ott mindenkinek a "szuronynál" kell kezde
nie a cS

,
endori szolgálatot. A régi Ausztriában is így történt. 

Megem!ItJ, h?gy
" 

a Kassa 'elle�ll bolseviki támadás és egyes 
zavargasok loeJen egyesek eppen nem viselkedtek úgy, 
ahogyan a vezeto knek kellett volna. Sőt . . .  

, 
A rendőrség köréből mindgyakra�ban �z a törekvés nyil

vanul meg, hogy ,a. csendőrséggel egyenjogúsítva legyen mlll
den téren. Ez a törekvés be m'm avatottakban azt a téves hitet 
keltheti, hogy a csendőröknek l:gyöngyéletük van, amelyben 
mások is részes�i1ni óhajtanak. A cikk kifejti, hogy a rendőr
sé� szoJ,g'álati, anyagi és társadalmi téren sokkal jobban van 
ellátva, 'mint a csendőrség, figyelmezteti a rendőröket, hogy 
gondolJ anak arra, hogy az egyenjogúsítás sokkal több rosszat 
hozna nekik, mint jót. A csendőr szolgálati pótdíja 30 év alatt 
:>5.820 korona, a \rendőré 54.000 kor. A csendőrnek nincs 
készültségi pótdíj a, amely a rendőrségnél számottevő. A szol
gálat akármennyi, nem pedig 1 1  nap havonta, mint a 'rendőr
ségnél. A két szolgálatot különben sem lehet összehasonlítani. 
Ha a rendőrök igényeik érvényesítéséhez támaszt akarnak, 
azt ne a csendőrségnél keressék, mert cseberből vederbe keruI
nek. Reméli, hogy a rendőrtestület barátságosan fogja mérle
gelni a jótanácso'kat és nem fogja a közvéleményt félrevezetni 
a csendőrségnél uralkodó helyzetről azzal, hogy hasonló 
elbánás után yágyakozik. 

A hadseregnél a köztársaság fennállása óta immár tize
dik esetben változtatják meg az egyenruhát. A lap kifejezi 
ama reményét, hogy most sem utoljára .. A nemzetvédelmi 
minisztérium, egyesek szerint, inkább szabóüzemnek látszik, 
annyit foglalkoznak ott az egyenruhával. Az egyenruha jelleg
zetességet és csint kíván. Erről teljesen megfeledkeznek azok, 
akik egyre-másra terveznek és rendszeresítenek új egyen ruhá
ka't. Minden állam igyekezett a katonai egyellruhának töbo
kevesebb vonatkozásban történelmi jelleget adni. A cseheknél 
is bőven lett 'volna erre alkalom, de kisebbségek iránti érze
kenységből eltekintettek ettol. ::;ajnos, a csenoórség készsége
sen majmolja a katonai egyenrul1át és hűen követI a változ
tatásokat. Ausztriában másként van. Ott a csendőrség máris 
áttért a régi kipróbált és bevált háborúelőtti csendörunifor
mishoz. A mostani egyenruhaváltozásnál a csendőrvezetöség
nek meg kellene ragaania az alkalmat arra, hogy teljesen fu g
getlenítse a csendőregyenruhát a katonaitól. .l!:gyennIha kell, 
de az egyszerű legyen. A bűntettesnek nem fontos., hogy őr
mester vagy törzsörmester fogta-e el, a rendfokozati Jelvé
nyeknek tehát nem kell feltűnőeknek lenniök, iáltalában pedig 
az egész egyenruha ne legyen feltűnő. A katonai dísznek 
harcban nincs értéke, ,a csendőrség pedig mindig harcban van. 
Ehhez kell szabni az egyenruháját. Reméli, hogy ezt a kérdést 
észszerűen fogj ák megoldani.  Idevágóan más Ihelyütt közli, 
hogy Németországban a bíróság ítéletben megállapította, hogy 
az eljáró csendőr nem köteles magát igazolni. Igazolására az 
egyenruha elegendő. 

Idegen csendőrségek rovatában közli, hogy Ausztriában a 
csendőrképző tanfolyamot ,10 �ónapról 12-re hosszabbították 
meg, sőt egyesek 14 hónapra akarják kitolni. 

Megemlékszik Veszprémi Antal őrmesterről, akit az orv
vadászok szolgálatban lelőttek. 

M agyarországon nemzeti szellemben nevelik a csendőr
séget. A "Csendőrségi Lapok"-ban Dybás őrmester írja, meny
nyire fáj a szíve, ha a "szégyenhatárO'kon" teljesít szolgálatot 
és látja, hogy a túloldal on lakó testvérei segítségére nem 
mehet. A távolból ködbeborult , Tátra-csúcsok küldik üdvöz
letüket. "Sírban hagy juk-e Nagy-Magyarországot?" - kérdi. 
- "Megérjük-e, hogy a Kárpátok ormán ismét magyar lobogó 
leng?" Mint II átható, a magyar csendőrséget erős nemzeti 
szellemben nevelik. Nálunk a jóhírnévvel, fegyelmi szabályzat
tal és lehetetlen szolgálati szabályzatokkal nevelnek, úgyhogy 
nem ritka már a sóhaj, hogy jobb volt a régi Ausztriában. -
Hiába, "ahány ház, annyi szokás". 

Vegyes hírek között írja, hogy a M asaryk népművelődési 
egyesület házi tanfolyamait ezrek végezték már el kiváló ered
ménnyel. A legkülönbözőbb tová.bbképzésre nyujt alkalmat ez 
az intézet csekély havi 10 koronáért. Felhívja a csendőröket, 
hogy ezt az alkalmat különösen a négy polgári iskolai osztály 
elvégzésére minél többen és legelsősorban saját érdekükben 
használják iel .  

Csománfalván a csendőrjárőrt 'háromtagú tolvajbanda 
fegyverrel megtámadta. A csendőrök a bandavezért, Kovács 
Györgyöt lelőtték, két társát megsebesítették. A csendőrök 
csak pisztolyt használtak. Ez is bizonyítja, hogy a pisztoly 
elegendő. 

Újból panaszkodik, hogy a nyugdíj ha menő bajtársak 
leszerelésénél lehetetlen nehézségeket támasztanak egyes gaz
dasági hivatalok olyan egészen apró felszerelési tál'gyakért, 
amelyeket az illető' még osztrák időkben vételezett fel. 

A csendőrhumoreszkek harmadik kötetét az ügyészség 
ismét elkobozta. 

A fegyverzet célszerűtlenségének újaób bizonyítéka, hogy 
egy csendőr megbotlott a kardjában, néhány bordáját betörte 
és hossz;ú időre szolgálatképtelen leti. 

A Felvidéken és Ruténföldön beosztott cseh és morva 
csendőröknek áthelyezés iránti segélykiáltásával mind széle
sebb körök kezdenek fogl alkozni. Az "Obzor" azt akarja elérni 
hogy mindenkit visszahelyezzenek, aki 10 évig szolgált az emlí� 
tett helyeken, ha áthelyezését 'kéri. Az áthelyezési költségeket 
az államnak kell viselnie. I 

Lapunk 6. számának hírrovat ában a magyar közbizton
sági rádiól'ól iközölt cikket a megnyitási ünnepség kihagyásá
val, csaknem szószerint i smerteti, sőt értesültsége még jobb, 
mert így folytatja :  További 700 rendőrségi és 160 határmenti 
vevőállomás kiépítés alatt van. A budapesti adónak saját víz
és villanyműve van arra az esetre, ha a városi üzemek felmon
danák a szolgálatot. Bizalmas híreket rejt jelezve fognak 
továbbítani számjelkulcs alapján, amely minden rendőrségi 
vevőállomáson megvan. A gépházat a legmodernebb biztonsági 
berendezéssel látták el. A budapesti adó hullámhosszát 1 5-90 
méter között lehet szabályozni. A határmenti vevőállomások 
egyben csendőrörsök is, így a magyal' csendőrség igen jó! lett 
ellátva. Mi pedig ezalatt csak telefont és távcsövet kapunk. 
Talán majd 10 év mulva fényképezőberendezést is adnak, dc 
a rádiót közülünk - úgy látszik I- senki sem éri meg. 

-o--

Der Gendarmeriebeamte. ( Ausztria.) 
112.  szánn. 
A csendőrségi illetékek letiltására nézve 1 927. évben 

érvénybelépett törvény szermt a 15U ::í-es legalacsonyabb llavi
dljból lkb. 11 % ,  ImÍg pl. 500 :::;-es havIdlj ból már kb. 4ti % tilt
ható le végrehajtás céljaira. A szakegyesillés felterjesztéssel 
élt, .hogy a 150 :::;-es havIdljat, mint létmmimumot mentesítsék 
egeszen a végrehajtás alól IS a magasabb fIzetéseknél is csök
kentsék a leoltható százalékot. 

A gyermekek iskoláztatásának elősegítésére létesített 
állami ösztöndíjakból a csendőrök gyermekeI úgyszólván telje
sen ki vannak zárva, mert a csendorök a mai iJletékekből nem 
tudják a városi magasabb iskolákba adni a gyermekeiket, 
tehát az ösztöndíjakra nem is pályázhatnak. A szakegyesülés 
ezért a minisztériumtól valamIlyen kárpótlást kért a csend
őrök részére. 

A közalkalmazottak szövetségében a hadsereg képviselői 
javaslatot tettek aziránt, hogy a szolgálati idő felemelten való 
számítás ának ( 1 2  hónap 16 hónapnak számít) a kedvezménye, 
továbbá a csendőrségi pótdíj, amely részben a {nyugdíjba is 
beszámít, - a hadsereg tagjainak is megadassék. A közbizton
sági szervek kiküldöttei a j avaslatot Iffiegszavazták. A lap hely
teleníti ezeknek az eljárását, s kérdi, mi indította őket ennek 
a megszavazására, nem emlékeznek-e már a közel multban szol
gálatteljesítés közben elhalt bajtársaikra? A hadsereg tagjai 
béke idején meghalnak-e szolgálatteljesítés közben, mint a 
csendőrök ? 

A vezető csendőrtisztviselők (csendőrtisztek) és a JaraSI 
csendórparancsnokok (a mi szakaszparancsnokaink) részére 
1929-ben '!hathónapos ismertető tanfolyamot rendeztek Grác
ban. Idén a vezetőség ezt megisrrnételni szándékozik, azonban 
a tananyag csökkentése mellett a tanfolyam tartamát is négy 
hónapra leszállítva. A lap elvi vitatkozás mellett a tanfolyam 
egy ihelyen való megtartása ihelyett az egyetemi városokba 
való decentralizációt ajánlja. 

-o-

(Franciaország.) L'Écho de ]a Gendarmerie Nationale. 
2841.  Rzám. 
Megint a csendőrségnek megfelelő egyenruhával való 

ellátását teszi szóvá. Elítéli azt a hadügyminisztert, aki annak
idején a csendőrségnek hagyományos, még I. Napoleon idejé
ből eredő j elvényeit, mint a lóherealakú vállzsinórt, a csend
őrségi mell díszt s a fehér kardszíjat elévültnek jelentette ki. 
A csendőrség érdekében még a következő j avaslatot teszi : 

1. A fontos .csendőrörsök részére automobil ok bocsáttas
sanak rendelkezésre, melyek a lovakat fogják helyettesíteni. 
2. A csendőrség kiegészítését előmozdítandó, szükséges, hogy 
a szemlélőtábornokok a külörsöket �s megtekintsék s meg
győződjenek róla, hogy a laktanyák higiénikus berendezése 
megfelel-e a XX. század követelményeinek. 

A 'vámhivatal panaszt emelt, hogy az Észak-Afrikából, 
Korzikából s a gyal'matokl'ól Marseillebe s más kikötőkbe 
érkező katonák csempészárut, főleg dohányt. hoznak be. 
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E visszaélés kiküszöbölése tekintetében a hadügyminiszter 
rendeletileg intézkedik. 

2342. szám. 
A ,csendőrnyugdíjasok .szövetségének végrehajtó-bizott

sága a csendőrség illetékeinek rendezéséért harcol. E célból 
összehasonlítja a csendőrség helyzetét a rendőrségével és a 
katonaság altiszt jeivel. Jogi szempontból a csendőrörsparancs
nok s a csendőrök szolgálata azonos a különleges rendőrség 
s a mozgórendőrség felügyelőinek szolgálatával. Ezek azonban 
csak elöljáró rendorhatóságaik útján működnek, míg a csend
őrség a törvények s a rendőri büntetőrendszabályok áthágói 
ellen önállóan jár el, jegyzőkönyveit pedig közvetlenül ter
jeszti az ügyészség elé. Segít az újoncozásnál s lebonyolít ja a 
közlekedést. Adandó esetekben a katonai rendőrhatósági meg
bízott szerepét is betölti. így a csendőrség szerepe sokkal 
nehezebb, mint a rendőré. Nehezebb a helyzete a csendőrség 
tagjainak a katonaság altiszt jeinél is, mert a csendőrség tag
jai állandóan szolgálatban állanak, még vasárnapjuk sincsen. 
Ezért kell a mértékadó köröknek illetményeiket rendezni, mely 
kérdés megoldásához 40 millió frank költségtöbblet kell a 
csendőrség s a mozgó köztársasági gárda és 4 millió a párisi 
köztársasági gárda részére. 

2343. szám. 
Az 1929. augusztus 10-én kelt belügyminiszteri rendelet 

intézkedik, hogy a rendőrség tagjainak egyenruhája úgy szín, 
mint szabás tekintetében, eltérő legyen a csendőrség egyen
ruhájától. Ez a rendelet, úgy l átszik, írott malaszt, mert egy 
franciaországi városban a városi rendőrség tagjai a csend
őrökéhez s a csendőrtisztekéhez hasonló sapkát viselnek. Más
hol egy rendőrparancsnok a csendőrtiszti sapka mellett lovas
tiszti jelvényt hord. Hasonló esetek vannak azonkívül máshol 
is. A lap síkraszáll, hogy a katonai jelvényeket illetéktelenek 
ne viselhessék. 

Az 1928 december l-én kelt rendelet a. csendőrség szer
vezetéről, kiegészítve az. 1929. június hó 27-én kelt utasítással, 
160 lapoldal terjedelemben megjelent a Charles-Lavauzelle et 
C. könyvkiadó cégnél. Magában foglalja a csendőrség szerve
zetére vonatkozó összes tudnivalókat. Ára 5 frank. 

2344. szám. 

"Régi csendőrtörténetek" cím alatt írja 'egy tábornok, 
hogy 1928 év kezdetén Párisban egy bizottság döntött afölött, 
hogy mely testület legyen megbízva az útrendészet ellenőrzé
sével. Kár, hogy a tanácskozások jegyzőkönyve nem közöl
tetett a nyilvánossággal.  Csak a döntést ismerjük, mely az 
útrendőri szolgálat ellátását a csendőrségre bízta. ( 1928. évi 
május 19-én kelt miniszteri utasítás.) A csendőr ;nem az 
utca embere, mint a rendőr. Ö a szabad mezők embere. üldözi 
a tolvajokat, gyilkosokat, harcban áll a vadorzókkal. A nyilt 
terepen szolgálatot teljesítő csendőr ismeri legjobban Francia
ország útjait. Ö van erre a szolgálatra l.egjobban hivatva. Már 
az 1610 május 27-én kelt királyi rendelet a maréchaussée fel
adatává teszi "az utakat szabaddá tenni s biztosítani". Hason
lóan rendelkezik 1670-ben de Lamoignon a. prévötokkal szem
ben. A XVIII. században hozott rendszabályok meghatároz
zák, hogy hány lovat szabad a kocsik elé fogni. A kétkerekű 
taligák a kis alapra nehezedett nagy súly :miatt okozták az 
utak állapotának romlását. Ily j ármuveket október l-től ápri
lis l-ig csak 4 lóval, április l-től október l-ig csak 3 lóval 
volt szabad húzatni a lovak, a taliga s a szerszám elkobzás á
nak és 1300 livre pénzbírság kiszabásának terhe alatt. 
Nég-ykerekű kocsik 1J. szükséges számú lovak által 
voltak vontathatók. Az ellenőrzéssel a ·  maréchaussée biza
tott meg. Később hozták be az út melletti korlátokat. A sza
bad közlekedés biztosítása azután a csendőrség kötelességévé 
tétetett. m tekintetben több 'törvény, a forradalmi V. év ger
minal 28-iki, a X. év 29. floreali, az 1851 május 30-iki és 
különböző rendeletek intézkedtek. A mult is bizonyítja, hogy a 
csendőrség az egyedüli testület, mely hivatva lehet a szabad 
közlekedés biztosítására. Meg kell állapítani, mely technikai, 
közigazgatási, törvényhozási intézkedések szükségesek arra, 
hogy a csendőrség ezen szolgálatát teljes eredménnyel l át
hassa el. Számolni kell a körulménnyel, hogy az automobilok 
számának rohamos növekedésével az útvonalakon a személyi 
biztonság is csökken. Ezen veszéllyel szembe kell nézni s ennek 
megfelelően szervezni meg a csendőrség s a köztársasági 
gárda ezen szolgálatát. , 

Egy franciaországi városkában két köztársasági gárdista 
két lövöldöző kommunistát fogott el. Ezek bekísérése alkal
mával a kommunista érzelmű községi elöljáró lealacsonyító 
szidalmakkal illette a gárdistákat. A lap erősen kikel ezen 
eljárás ellen s a j övőben erős védelmet követel a csendőrök 
s a gárdisták részére. 

Séla lf. ö:ben. 
Legelőször is, mielőtt elindulnánk a sétára, arra 

kérem pa] taTsaimat, a Usendörségi jLapok olvasóit, se ne 
csoaaUco�zanalC p,zon, se ne haragua]analC azel't, ha a cím
met: ,,:ieta Icózoen" f/yalcraboan UJ,/,U.j,lcoznalc lapunk hasáb
jain és ha látJák, hogy a téma, amit iU hosszaOb-rövidebb 
létekzetben megtárgyUA,unk, nem - szak téma. 

Hisz éppen ez az. Azzal akarom kezdeni a �étát, hogy 
mindjárt hadat üzenek a háOorúelőtti tradicionális ferae
ségnelc, amely ön- és 'végcétnak tekintette magát a szakot, 
a szakképzettséget, a szaktudást és az egyént - hogy így 
fejezzem ki magamat - a szaktökéletességnek oly égbe
nyúló magasságaiba Sa1"kantyúzta, hogy az iUetönek, 
a,mikor nem várt komolyra fordult a dowg, nem rnarddt 
?nás ,hátra, mint a magasból - lezuhanni. igen, mert mi
kor dönteni, határozni keUett volna valami telől, ami :nem ta,rtozott szigorúan a szakmájába, nem tudott a szeren
csétlen specialista, mert minden, ami a szak?náján, hiva
tásán Jcívül esett, mind áttörhetetlen sötétségbe volt bur
kolva a szá?nára. 

.E� '!Persze nem ránk, csendőrökre, azaz nem c s a k 
ránk 'Vonatkozik, egyik /őjellegzetessége volt ez a régi 
Osztrák-Magyar Monarchiának, egy bizonyos fokig a ha
talmas német birodalomnak is és mindaddig kitűnően be
vált a "szak-gép-ember-tökéletesítés", amíg a háború ki 
nem tört, amely azután másra tanított. 

A ,háború megtanított arra (vajjon csakugyan �eg
tanított-e ?), hogy a jogi vagy katonai tudományok mellett 
igen jó például, ha tudjuk a módját, hogyan kell a fagyott 
tallórepából Jyulyást készíteni és az is kétséget kizáró 
módon beigazolódott, hogy a sztratégiának karöltve kell 
.járnia a politikával lés viszont. Nem elég ,hát, lha ,valaki 
kitűnő sztratéga, de iskolázatlan politikai dolgokban; mint 
ahogy hiába'1J(1ló háborúban, lU politikus. kitűnő8,ége, ha /cl. 
hadvezetés művészete laikusan idegen előtte. Példát erre ? 
Hát van sok. De hogy a legismertebb események kapcsán 
hozzam fel a példát, ott van Hoffmann német tábornok. 
,Mint vezérkari alezredes és ezredes, ő dolgozta ki a leg
híresebb keletporosz-, majd oroszországi győzelmes csaták 
terveit, később aztán BresztLitovszkban, mint a békedele
gáció tagja, nemcsak súlyos politikai baklövéseket köve
tett el, de a szó szigorú ért·elmében véve kompromittálta 
a békedelegáció többi német tagjait. lKühlmann és Czernin 
mint kényes kérdésről emlékeznek meg Hoffmann tábor
nok politikai tapasztalatlanságáról, a nemrégen 'Szovjet
oroszors�ágból száműzött Trockij pedig, aki akkor a 
szovjetdelegáció 4fézetője volt, így emlékezik meg a tár
gyalás egyes részleteiről : " . . .  General Hoffmann setzte 
seine Soldatenstiefel auf den ITisch" (Hoffmann tábornok 
rárakta katonacsiz?náit az asztalra), ami annyit jelent, 
hogy akkor is katona, c s a k katona volt, amikor poli
tikusnak kellett volna lennie. 

Ez a diszharmónia politika és hadvezetés között volt 
egyik legkárosabb következn�ényekkel járó gyengesége a 
központi hatalmaknak, viszont ennek ellenkezője - tehát 
a kölcsönös megértés - volt az ántánt legfőbb erőssége 
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és ez hárította el fejük felől - nem is egyszer-kétszer -
legválságosab b időkben a bajt. 

Egyébként annak igazságára, hogy az élet - különös
képpen a mai élet - sokféle ismeretet, a szaktudáson 
kivül sok más tudást is követel meg (tgy a magas, mint 
az egyszer"Ű közfunkcionáriusoktól, rá kellett mindenkinek 
jönnie, aki az utolsó két évtized eseményeit mint felnőtt 
ember végigélte s - nem beszélve most vérről, iszonyat
ról, éhezésről - az ,emberi osto baságnak néha jó-, néha 
rosszindulatú megnyilvánulásait talán saját magán kellett 
é1·eznie, avagy közvetlen közelből látni és hallania. 

Gazdasági, politikai, szociális és társadalmi okok és 
okozatok olyan szorosan kapcsolódnak egymásba, hogy -
természetesen a szakot, a hivatást legelső helyre helyezve 
- azon !fell lennünk, hogy minél több univerzális isme J 

retre tegyünk szere, mert ha a k. u. k. örökség tradicio
nális üt ján megyünk tovább - was geht das dich an ? -, 
akkor minden szakképzettségünk és szaktudásunk dacára 
is, éppen akkor fogunk egy nagyot botlani, talán el is bot
lani, mikor a bőrünkre megy a dolog. 
J Nincs az a könyv, sem szépirodalmi, )SIem tudományos, 

sem speciális, sem univerzális értékű tartalommal, amely 
az életet pótolni tudná. Az ;élet a ,legnagyob b  tanítómeste1'. 
Oktatási módszere a legegyszerűb b, érzékelhető s rneg
győző. Az élet sokszor jelentéktelennek, naivnak, nevetsé
gesnek, unalmasnak, avagy osto bának látszó jelenségei 
olykor fáklyafénnyel világítanak bonyolult problélOOkra, 
amelyek megértésén agyunk sokszor álmatlan éjszakákon 
hiábavaló munkát végzett. 

Azok a dolgok, amelyekről "Séta közben" megemlé
I4�ünk, minden rendszer nélkül ,iönnek, úgy, ahogy séta!) 
k,özben ,a . pázsitot az aszfalt, a falusi faZ!.Sindelyes háza,t 
a lhatemeletes palota 'váltja fel. Ha az írásom, "Séta köz
b�" célját úgy körülbelül megjelölni tudnám, akkor azt 
mondhatnám talán, ez az írás arra szolgál, mint ételnél 
a só vagy egyéb füszer. 

Varn egy éltel Kíruibfan, úgy hívják, ,hogy beri-beri, 
hámtott l"izsből kéS'zül é� mert a lJJ,kfJsság egy részének 
nincs módja, hogy étkezésébe változatosságot vigyen, ez a 
fof{ytonos bari-beri, akárcsak a ,románok egy részénél a 
puliszka, a folytonos puliszka, súlyos betegséget szokott 
előidézni. 

Ez a beri-ber'i iut esze.mbe, (ami/un'l azt ál/.ítom, hogy 
a szellemi tevékenykedésnek szigorúan csak egy irányban 
történő foglalkoztatása 'károsan befolyásolhatja nemcsak a 
szellem rugékonyságát, de lassan képtelenné teszi az agyat 
a gondolkodásnak átfogóképességére. 

Erre pedig szükségük van ) nemcsak a Hoffmann 
tábornokoknak, de sok esetben 1001' ) a fiatal rangidős 
csendőrjárőrvezetőnek is, hisz adódtak és adódhatnak elő 
helyzetek, amikor cselekvése előtt ezt, azt, amazt latolgat
nia kell. 

Ezért kérem az olvasó t, ha netalán ellenkeznék meg
győződésével, hogy egy szaklapban, a csendőrség szaklapjá
ban bártáncosnőkről vagy tenyészállatvásárról beszélünk, 
legyen elnézéssel, hagyja ki ezt ra "Séta közben" rovatot és 
gondoljon arra, hogy a testület 1 2.000 tagja között talán 
olyanok is fognak akadni, akik )valami kis 'változatosságra 
vágynak. E {lyszóval gondoljon a beri-berire. 

Apropos ! Nem ik beri-beri. A te'ftyészállatvásár. 
A külső Kerepesi-út közelében lévő nagy térségen még 
most is kopácsolnak, kalapálgatnak a lebontott csarnokok, 
bódék körül. Aki megnézte a mult hónapban ezt a tenyész
állat- és mezőgazdasági kiállítást, az olyasvalamit látott, 
amit sem Londonban, sem Párisban semmi pénzért nem 
láthat. A magyar agrárálla'mnak oly pazar produktumai 
kerültek állatok, gépek s ,egyéb termékek képében az ember 
szeme elé, amelyet sem�iféle színházi vagy sportattrakció 

--------------------------------------------

nern tud pótolni, még a Galli-Curci sem. A városi ember
nek különösen azért esett jól kimenni az állatok közé, mert 
az egylOOs közötti tülekedésben megfagyott szeretet 
mintha felengedett volna a birkák, juhok, lovak és tehenek 
társaságában. Nem, ez nem tréfa. A z  ember odaállhatna 
a sarki I hordár mellé reggeltől estig és vizsgálhatná a 
szembejövőket és a szembejövő 1 0-12.000 embe?' tekin
tetében nem sikerülne felfedezni összesen annyi jóságot, 
hűsél{Jet, önfelálJdozást, mirut 'rJ,mennyit ennek a kiállításnak 
egyetlenegy 'kutyaóljában talál. Megcsodálni való szép ló 
annyi volt egy tömegben, hogy szinte elveszítették az érté
küket, mint ahogyan egy bálterem ben éjfél körül alig-alig 
tudjuk már a szépséget értékelni, a parfőmillatot érzé
kelni, hiszen száz meg száz szép nő gomolyog mint egy 
hangyaboly és száz- és százféle parfőrnillat immunizálja 
egymást . . •  A tehenek között volt egy (a nevére, sajnos, 
már nem emlékszem, pedig megérdemelte volna, mert ha 
álmomból felköltve is tudom, hogy az X futballcsapat bal
szélsőjét hogy hívják, miért ne jegyezhetném meg ennek 
a tehénnek a nevét), amely - sőt úgy is megé1'demelné, 
hogy "aki" - egy év alatt nem kevesebb, mint 12.500 
liter tejet adott, egy napra tehát átlagosan 41 liter esik. 
Ennek fejében gazdájától egész évben nem kapott tö bb 
szecskát, mint amennyit a lOOr említett balszélső eg?} 
játékra eső játékosgázsijából egész évre -busásan be lehet 
szerezni. Valami 'Páratlanul érdekes volt ab ban is, amikO7· 
a legmodernebb tankhoz hasonló, tekintélyt parancsoló 
legújabb I gőzvontatógépet szemléltem, de ugyanakkor 
tucatnyi szeb bnél-szebb \fogat elején elhajtott előttem -
mint egy valószínűtlen álom régi időkből ezek között a 
turbinák, motorok között - ragyogó ezüstveretes szer
számban, egyforma lépésben, szügynekszegett nyakkal a 
legpazarab b  ötösfogat. 

A kontraszt olyan éles volt, amellett olyan eredetien 
érdekes, hogy amerikai globetrotterek képesek lettek 
volna ezért a látvány ért egymagáért eljönni Budapestre. 
Ha . . .  Igen, ha . . .  Mert éppen ez volt a legelszomorítóbb 
ezen a kiállításon, hogy alig volt idegen. Idegenforgatóink
nak kellene érteniök, hogy mi az idegent nem foghatjuk 
meg olyan dologgal, amelyet másutt is lát vagy hall, nekünk 
speciaTlitásls� kelL !'el.őállmunk, mirut Salzburgrt(J,k a passió
játékokkal, Lourdesnek a csodatévő barlangjával, Szent 
Moritznak a téli sport jaival. Hát ez a kiállítás ilyen valami 
volt. Csak még eredetibb, még szebb, még értékesebb. 

Mikor kijöttem a kiállításról és megvettem a legfris
sebb déli ujságot, abban olvas tam, hogy az ausztráliai 
Sidney elektrotechnikai kiállításán kigyulladt háTom vil
lamoslámpa, amelyeket Marconi gyujtott meg a génuai 
kikötőben horgonyzó yachtjáról. Sidney 10.000 kilométerre 
van Génuától, dróthálózat nem köti össze a két várost, de 
a három villamoslámpácska mégis kigyulladt egyetlen 
gombnyolOOsra. 

* 

Megint eszembe ,jutott az ötösfogat. 
Egy letűnt évszázad ködbevesző, holOOlyos emlékezése. 
Aztán Marconi . . .  1 0 .000 kilométer . . .  hálózat nélkül 

kigyulladó három villamoslámpa . . . 
-

Egy eljövendő 'évseá.zad ködös, holOOlyos megsejtése. 
Csak a ma - az nincs sehol. 

Notus. 

-o--
Groffits Gábor gazdasági akadémiai tanár kitüntetése. 

Groffits Gábor keszthelyi gazdasági akadémiai tanárt, aki 
a hévizi csendőrotthon tervezése és építése terén a csendőr
ségnek önzetlenül és nagy szívessé,ggel álIott rendelkezé
sére, a belügyminiszter úr dícsérő elismerésével tüntette 
ki.  Az ő tervei és szakértő felügyelete alatt épült fel az 
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otthon s az évenként ismételt tatarozás i munkálatokat is 
ő irányította. A belügyminiszter úr dícsérő okiratát Fischer 
József tábornok Groffits Gábor . lakásán 'nyujtotta át. 
Megjelentek ezen a családiasan bensőséges ünnepségen 
Schönherr Károly ezredes, Szopkó Győző ezredes, Ásvány 
Mihály g. százados és vitéz Ugray Gábor százados. Fischer 
tábornok úr közvetlen, meleg szavak kíséretében nyujtotta 
át a dícsérő okiratot és a csendőrtisztikar hálájának jeIéül 
egy művészi kivitelű, nehéz-ezüst szivardobozt, amelybe 
a csendőrotthon látképe is be van vésve. 

A balatonfüredi csendőrgyógyház megnyitása. A balaton
füredi csendőrgyógyházban az emésztő- és légzőszervek huru
tos megbetegedéseiben, vese- és anyagcsérebántalmakban, vér
szegénységben és idegbetegségben ' szenvedő s a kimerültségük 
miatt pihenésre és üdülésre szoruló csendőrtisztek, altisztek 
és azok családtagjai nyerhetnek elhelyezést. A gyógyház téli 
és nyári üzemrnel egész éven át nyitva van, a következő gyógy
időszakokkal : I. Január 2-január 29. II.  ,Február 2-már
cius 1 .  III. Március 5-április 1. IV. Aprilis 5-május 1 .  
V. Május 5-június 1 .  VI. Június 5-július 2. V I I .  Július 6-
augusztus 2. VIII. Augusztus 6-szeptember 2.  IX. Szeptem
ber 6--október 3. X. Október 7-november 3. XI. November 
7-december 4. XII. December 5-január l-ig. A vérszegé
nyek, idegbetegek, kimerültek elsősorban az V-IX. gyógyidő
szakban, a többi, fent felsorolt betegségekben szenvedők 
pedig az I-IV. és a X-XII. gyógyidőszakban nyernek be
utalást. Awk a szívbajosok, akiknek szénsavas fürdőre sürgős 
szükségük van, kivételesen bámnelyik gyógyidőszakban beutal
hatók. Ha hely van, a rendes gyógyidőszakokon túlmenő időre 
is történhetnek beutalások, de igénybe lehet venni hely esetén 
a gyógyházat közvetlenül a gondnok útján rövidebb időre, 
napokra is. Az utóbbiak naponta 4 pengőt fizetnek személyen
ként és ártérítés ellenében kedvezményes fürdőjegyeket is 
kaphatnak. , 

A beutalásokat a belügyminiszter (VI/b. osztály útján) 
intézi. Beutalást kérhetnek a tényleges és nyugállományú 
csendőregyének családjukkal, továbbá az özvegyek és lárvák. 
Ha üres hely van, a honvédség és államrendőrség tagjai is 
- de csak saját személyükre nézve - beutalhatók. Gyerme
kek csak betöltött ,6.  életévüktől kezdve !\ltalhatók be. Fertőző 
betegek nem kapnak beutalást. 

A kérvényeket szolgálati úton kell a belügyminiszterhez 
(VI/b.) fel terjeszteni. Csatolni kell a kérvényhez 80 filléres 
okmánybélyeggel ellátott csendőr (honvéd vagy hatósági) 
orvosi bizonyítványt, amelyben az orvosnak arra vonatkozó
lag is nyilatkoznia kell, hogy a kérvényező : nem tüdővészes, 
nem bőrbajos, undort keltő nyilt sebe nincsen, nem szenved 
fertőző betegségben, kórházi ápolást nem igényel. A kérvény
ben azt is be kell jelenteni, hogy a kérelmező mikor volt utol
j ára a hévizi csendőrotthonba, illetve a balatonfüredi csendőr
gyógyházba beutal va. Azt lis fel kell tüntetni, hogy ha a kért 
időszakban )hely nem volna, melyik másik időszakot kéri. 
A nyugállományú folyamodók a beutalni kért családtagokkal 
való együttélést nyilatkozatban jelentsék és a kérvényeket fa 
nyilvántartó gazdasági hivatal útján terjesszék , fel. A tényle
gesek, ha családi pótlékban nem részesülő családtag beutal á
sát kérik, nyilatkozatban jelentsék, hogy azzal állandó közös 
háztartásban élnek és eltartásukról ők gondoskodnak. 

A beutal ás idejére a tényleges állományúak egészségügyi 
szabadságot kapnak, ez az évi rendes szabadságba nem szá
mít be, de évente csak egyszer vehető igénybe és pedig vagy 
Hévizzel 'Vagy Balatonfüreddel kapcsolatban. Ha van hely, 
egy évben imindkét helyre lehet beutalást nyerni, de akkor 
az egyik beutal ás rendes szabadságnak számít. Az V-IX. 
időszakokban 62 tiszt és 62 legénységi állományú, az I-IV., 
illetve X-XII. időszakokban 40 I tiszt és 40 legénységi állo
mányú egyén utalható be, elvileg (fele tényleges, fele nyug-
díjas. I , 

Étkezés penziószerűen, naponta négyszer, közös étter
mekben felszolgálva. Gyógy- és élelmezési költségek naponta : 
altábornagy és tábornok 4.-, ezredes 3.-, alezredes és őr
nagy 2.50, százados és főhadnagy 2.-, padnagy és zászlós 
1 .80, legénység 1 .50 P. A nyugállományúak naponta : 300 P 
vagy ennél ' alacsonyabb havi ellátási díj élvezetében állók 
(lakbér, családi pótlék, nevelési j árulék, sérülési pótdíj nem 
számít bele ebbe az összegbe) : 1 .- P; 300-425 P-ig 2.- P, 
425-570 P-ig 2.50 P, 570-700 P-ig 3.- P, 700 P-től feljebb 
4 P. I A napi ellátás valóságos összege 6 P, a különbözetet a 
ténylegesek után a kincstár, a nyugállományúakért pedig a 
nyugdíjjárulékalap téríti meg, illetve számolja el. Özvegyek
nél az özvegyi nyugdíj összegét lakbér és nevelési j árulék 
nélkül, szülőtlen árváknál a kegyelmi ellátás összegét veszik 
alapul. A költségeket a beutalással együtt kiküldött csekk-

lapon előre kell befizetni és a csekklap feladószelvényét kell a 
gondnoknak felmutatni. 

A beutal t tényleges állományú csendőrtisztek legidősebbje 
a gyógyház pal'ancsnoka. A parancsnok megengedheti, hogy a 
látogató hozzátartozók a gyógyházban étkezzenek és szállja
nak meg. Gondnok egy vezényelt tényleges {!sendőr g. tiszt, 
mellé háromhónapos felváltással egy g. tiszthelyettes nyer 
beosztást. 

Az orvosi szolgálatot szerződtetett balatonfüredi orvos 
látja el. I 

A gyógyház L évi június 5-ével, vagyis a VI. gyógyidő! 
szakkal nyílik meg. A kérvényeknek május ,IlO-ig a belügy
minisztérium VI/b. osztályába be kell érkezni ök. 

A megnyitás ünnepélyes keretek között , fog megtöl'ténni, 
arról annak idején beszámol unk. Most csak a legszükségesebb 
tudnivalókat közöltük olvasóinkkal, hogy a beutalásra számí
tók, a beutal ás módozatairól mielőbb értesülhessenek. 

Fegyverhasználatok. Molnáff János V. csendőr napos 
szolgálatban a postára menve, Gölle község templomterén 
Ságvári János 19 éves, igali lakos, lókupec cigány t tettenérte, 
midőn az a 'g-yalogjárón vizelt. Molnár csendőr nevezettet 
igazolásra szólította fel, aki "nem parancsolsz" szavakkal 
felelt. Erre a fellépő csendőr őrizetbevételét jelentette ki és 
felszólította, hogy J<övesse őt az IÖrsre, azonban a cigány nem 
engedelmeskedett. Molnár cseridőr ekkor karját megfogva 
kénY'3zerítette a továbbmenésre, miközben az ellenszegülő a 
csendőrt puszta kézzel arculütötte és .futásnak eredt. A csend
őr lmintegy l · km távolságon át üldözte és a cigány telepen el
fogta. Ekkor a cigány mellenragadta Molnár csendőrt, aki 
kardjával hasbaszúrta és életveszélyes sérülést ejtett rajta ; 
a kaposvári közkórházban ápolják. 

}I'ehé?' György kéthelyi lakost szénlopásból kifolyólag iki
kérdezés végett a járőr pihenőj ére hivatta. Nevezett a pihenő
helyen meg is jelent, amikor azonban a járőr kikérdezéséhez 
fogott, Fehér gyanusított, anélkül, hogy válaszolt volna, sar
kon fordult és elszaladt. Járőr a gyanusított után sietve, azt 
a pihenőhely től kJb. 400 lépésre l akó Antal József lakásán fel
találta. Ott a j árőr felszólította, hQgy menjen be vele a község
házára, de a gyanusított ezt megtagadta. Erre Pap Lajos 11. 
törzsőrmester járőrvezető kijelentette az elfogását, de mert 
a gyanusított mégsem engedelmeskedett, meghagyta Vanyik 
J ózsef csendőr járőrtársának, hogy bilincselje meg. Fehér 
György a bilincselés közben Vanyik csendőrt fejbeütötte, majd 
ismételten ütésre emelte a ikezét. Pap II. törzsőrmester szu
ronyával a gyanusított combjába .szúrt. Fehé?' sérülése súlyos, 
de nem életveszélyes. A :k.i.vi1Jsgálás folyik. 

Szerelmi dráma. Szecsei H.afael j ászárokszállási örsbeli 
őrme�ter ,iíprilis 8-án 10 órakor Budapesten, a gellérthegyi 
sétányon agyonlőtte I Ördög Margit 22 éves j ászárokszállási 
leányt és ,azután öngyilkosságot követett el. Mire a !mentők a 
tragédia Bzínhelyére értek, mindketten meghaltak. Szecsei 
őrmesternek tulajdonképen Tiszavárkonyba kellett volna 
utazni, ahova áthelyezés folytán kellett volna bevonulnia. Az 
oktalan és meggondolatlan szerelem azonban eltérítette a kö
telesség útjáról : 8-án hajnalban a leánnyal ' együtt Buda
pestre utazott. A gellérthegyi sétának több szemtanuj a volt. 
Ezek közül egyesek azt állít ják, hogy a leány idegesen visel
kedett, volt valami vonakodá-s a !magatartásában s a helyzet
ből is, ahogyan az egyik padon találták, arra lehet következ
tetni, hogy Szecsei őrmester pisztolya elől menekülni akart, 
nem bizonyos tehát, hogy közös akarattal mentek a halálba. 
A 1eányt két pisztolylövés érte, egyik ',a 'mellén, a másik a fe
jén. Szecsei őrmester főbelőtte magát s a lövés iR fejét csak
nem teljesen szétronc'solta. A vizsgálat folyik. .szecsei őr
mester mindössze 24 évet élt s mint csendőr, ebből is alig 
egynéhányat. Kezdetén volt életnek s életpályának egyaránt. 
Sem az életkora, sem a szolgálati körülményei nem voltak 
még távolról sem alkalmasak arra, hogy komoly szerelemnek 
átadhassa magát. Nem ismerjük azokat a közvetlen okokat, 
amelyek 'Végzetes tettét kiváltották, de maga a itény elég a 
megítélésre : ebben az életkorban a férfi s különösen a 
csendőr lne adja át magát a szerelemnek, mert ebből jönnek 
sorozatosan a véres tragédiák. És még valami : még a maga 
élete fölött sem rendelkezik korlátlanul a 'becsületesen gon
dolkozó férfi, másnak az .életéhez pedig a szerelem címén 
se nyúlhat Ihozzá, mert ez is éppen ,olyan közönséges gyilkos
ság, mint a többi. Érthetetlen, hogy a mai nyomasztó viszo
nyok között, amikor annyi sok jember küzd >véres verejtékkel 
a mindennapi betevő falatért, akadnak emberek, akik arány
lag nagyon �s j ómódjukban I elveszítik a fejüket s ahelyett, 
hogy a kötelességtudat és észszerű életbeosztás útján jobb 
sorsukért hálát s megelégedettséget mutatnának, eldobják az 
életüket lés magukra veszik a legszennyesebb bűnt : a mások 
vérét is. 
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Baleset, A szegedi nyomozó alosztály állományába tar
tozó Horváth Antal tiszthelyettes folyó :évi április 5-én Kis
kundorozsmán polgáriruhás szolgálatot teljesített. Pihenő 
közben Frommer Stop pisztolyát szétszed te és összerakta 
miközben a pisztoly véletlenül elsült, a lövedék a Horváth 
tiszthelyettes hasába fúródott és azonnali halálát okozta. A 
Szegedről kirendelt mentők az első segélynyujtást megkísé
relték, de Imár eredménytelenül. Az eset közelebbi körülmé
nyéil'lek kivizsgálása folyamatban van. 

Éjfél körüli utakon vigyázni kell. A visegrádi örs állomá
nyába tartozó Dankó József csendőrt Visegrád községben 
március 29-én 1 óra tájban szolgálaton kívül, midőn egy nő
ismerőséhez akart bemenni, ismeretlen tettes hátulról egy ke
mény tárggyal két'3zer fejbeütötte és rajta könnyebb sérülést 
okozott. Az eset kivizsgálás alatt áll. 

Közlekedési Kihágások. A ,csendőrség ,és a rendőrség ré
szére írta dr. Élthes Gyula. A járőrszolgálatra használható, 
könnyen Ikezelhető zsebfüzet magában foglalja az összes 
3zárazd'öldi közlekedési kihágásokat, így a vidéki 'gazdák ér
dek,ében I.ciadott közlekedési pótrendeletet is. A zsebfüzetet a 
belügyminiszter segédletül való használatra alkalmasnak ta
lálta. Megrendelhető a szerzőnél, Budapest, VIII., Szentkirá
lyi-utca '35, III. 8.  Ára; portómentesen 1 P 20 fillér, befizetési 
lappal. 

Dícséretek. A m. kir. csendőnég felügyelője a szolgálat 
teljesítése közben szerzett érdemek elismeréséül dícsérő okirat
tal látta el : 

a m. kir. székesfehérvári II. kerület állományában Á hra
hám Lőrinc, A lbert Ferenc, Horváth István, Pap Miklós 
l., Ilyés Ferenc, Nagy Mihály, Lukács János, Németh Károly 
I., Padlovics Imre, vitéz Nyitrai István, Bor József, Szkurka 
János, A lmási Józse! és Valló János g. tiszthelyetteseket 
továbbá Hart János és Szabó Mihály II. törzsőrmestereket. 

A m . .  kir. szombathelyi III.  kerület állományában Lázár 
A lajos, Fendrik Károly, Szabó Lajos, Fülöp János Teile?' 
József, Székely Lajos és lJ3alogh I Péter tiszthelyetteseket 
továbbá Müller Mihály törzsőrmestert. 

' 

A m. kir. pécsi IV. kerület állományában Serák Ferenc 
alhadnagyot, Mészáros József I., Gáspár Dávid, Király Sán
dor, Szabó Bódog, Pobori Lőr"inc, Kajcsos János, Szántó Jó
zsef I., Szabó Jénos V., vitéz Tóth István, Miklósi György, 
Boldog József, vitéz Érczes Kár'oly, Pál Sámuel, Kutass János 
és Kovács Ferenc II. g. tiszthelyette'3eket. 

A m. kir. debreceni VI.  kerület állományában Incze Gyula, 
Nagy Sándor, Szilágyi László, 'Szücs Mihály, Both András, 
Szabó József III., Lázár Manó, Burkus István, Váczi Nagy 
János -és Kozma Mihály tiszthelyetteseket. továbbá Daróczi 
Benjámin és Varga József II. törzsőrmestéreket. 

A m. kir. székesfehérvári II. csendőrkerület p arancsnoka 
a szolgálat teljesítése közben szerzett érdemek elismeréséül 
dícsérő okirattal látta el Jánossy Rudolf alhadnagyot, Berta
lan Lajos, Horváth József, Czinege Lajos, Kővári Sándor', 
Kupán György, Kastal Péter, Mészáros József II., Fazekas 
János, Fodor Sándor, Kocsis Fer'enc, Asboth tbnre, Szakonyi 
József, Kovács Mozsár József, Czinege Ferenc, Horváth Sán
dor' I., Kádár Ferenc, Szász István 'I., Balázs Péter, Zsebi 
J�zsef, Vass Sándor, Biró István, Fejes Sándor, Takács 
Janos II., Matusz Péter, Hunyadi János, Benkő Lőrinc, Kajtár' 
István, Bagcsán József, Bakonyi István, Molnár Lajos Györke 
Laj?s g., IZi Istv

.
án g., P�liv�n bnre, Varga Ferenc g:, Nem0s 

Gyor'gy g. es Retter Istvan tIszthelyetteseket Kázmér Ferenc 
vi�éz Mol�ár Sán,dor', �o,,!ács F,lór'ián, Ková�s József András: 
Penzes Jozsef, Gtna Mthaly, Kttta Pál Kajdi István Kurucz 
György és vitéz Ker-ényi Béla 'ltörz5ő�mestereket Menyhárt 
Vendel és Molnár Ferenc őrmestereket továbbá Határ Géza 
II.. oszt . . altisztet ; nyifvqnosan. megdícsé;'te K vasznyica József, 
Ktss ��tgmond. g., Jano Istvan, Fehér Gyula, Molnár- István 
II., vtte

.
z Szabo bnr-e, Gáspár Ferenc, Hor-váth Imr-e és Kósa 

J�no� tIszthelyet�e�eket, K?llár' Imr'e, Németh Józse! I., Novák 
Kovacs Imre, Bodocz Istvan, Ambrus Géza Kiss Imre Lérer 
Fer'enc, Piszkálik Sándol' és Józs<a János

' 
törzsőrmestereket 

tová�bá Ifolczer 
.
Józse!, Balogh György, Qr-oszi Lőrinc: 

Juhasz Jozsef, Toth Ferenc V., Csizmadia Gábor Fekete 
István, Németh Mihály, Schöffer István Horváth Endre 
Per:saits József, Ferenczy István, Juh�sz Gábor, Tóth 
LaJ�s III., Éc�t I;nre,

. 
Papp József, Szalai Lajos 'Ill., Bartha 

A laJ?s, Koppanyt K
.
aroly,. Horvát

.
h ,György, Gere Sándor, 

B�lso Gyula, Kereszteny Jozse!, VeJczt Ferenc, Hencz József 
Pt�wkke� István; Váli Tóth 

.. 
János, Babos József, Németh 

Kar'oly es HOl'vath Ignac I. ormestereket. 
. A, m.

, 
kir. sz�mbathelyi III. csendőrkerület parancsnoka 

dwsero oktrattal I atta el Porpáczi Gyula, Béndek Mihály, Me-

chura Boldizsár, Aczél György, Varga Lajos I., Busa Vendel, 
Ternóczky Sándor, Tóth Imre, Major Lajos, Pintér Sándor 
és Erdős Lajos ,g. tiszthelyetteseket, Link Ádám, Söjtör'i József. 
Szabó István I., Rózsa György, Pivatcsi Antal és Var'ga Ist
ván II. törzsőrmestereket ; Molnár István ,és Vincze István 
II.,  őrmestereket ; nyilvánosan megdícsérte Dobri József és 
Qrovecz. I st1!án tiszthelyetteseket, Riener F er'enc, V öller M i
hály, Söjtöri ,József, Nagy István I., Cseteb Lajos és Samu 
Fer'enc törzsőrmestereket, Sulyok János, Király Elek, Németh 
János III., Somogyi Sándor', Fonyó István, Nemes János, 
Gőcze József, Var'ga Dénes, Szakály Imr'e, Vida Márton, Mar'
kovics Gusztáv, Sáling Dezső, Bödöcs Antal, Török FM'enc, 
Hor'váth Gyula II., Deák A ntal, MészÚ?"os Lajos I., Tóth László 
II., Déri József, Németh János III., Varga Dénes, Szollár 
János, Lippi Kálmán, és Horváth Elek őrmestereket, továbbá 
PalJP Jenő és Tóth Lajos IV. csendőröket. 

A m. kir. debreceni VI. csendőrkerület parancsnoka 
dícsérő okirattal látta el M-ihálydeák János alhadnagyot, Két
egyházi Imre, Szabó István, Pénzes Lajos és Bardócz Sándor' 
tiszthelyetteseket, Herczku Gyula, Balogh Áron, Bornyász Ist
ván, Maklári Józse!, Bálint István, Jankó Ferenc, Salánki 
András, vitéz 'Osváth József, vitéz Kalocsai Gusztáv, Lajos 
István, Mészáros János és Mészár'os Gusztáv törzsőrmestere
ket, Balogh János és Vajas Endre őrmestert. 

Házasságot /!kötöttek. A m. kir. pécsi IV. csendőrkerület 
állományában Papp Lajos II. törzsőrmester Biró Mária Ilo
nával Balatonszárszón. 

Eladó egy J ókarban levő Mignon-írógép 80 P-ért, vagy 
tízhavi részletfizetésre 100 P-ért. (Felföldi György csendőr, 
Bácsmadaras. )  

Cikket nemcsak a csendőrsé� tagjaitól, hanem bár
kitől elfogadunk s azt közlés esetén megfelelően hono
ráljuk. A lapunkban megjelent közleménvek tulajdon
jogát fenntartj uk, azokat tehát beleegyezésünk nélkül 
nem szabad utánnyomatni. - Kéziratokat Rem adunk 
vissza. A közleményeket kérjük az ivnek csak az ee-yik 
oldalára, iéihasábosan és irógéppel vagy könnyen olvas
ható irással irni. Kéziratok sorsáról csak a szerkesz
tői üzenetek között adunk választ, azért kérjük mindig 
megirni, hogy milyen jelige alatt válaszoljunk. - A szer
kesztői üzenetek ben mindenkinek válaszolunk, levelet 
nem írunk. Jeligéül kérjük kisebb helységek neveit vá
lasztani, mert az azonos jeligékből származó félreérté
seket csak igy lehet elkerülni. Ha jelige nincsen meg
jelölve, az érdekelt nevének kezdőbetüit és az állomás
helyét használjuk jelige gyanánt. Közérdekü kérdé. 
sekre a "Csendőr Lekszikon" rovatban válaszolunk. 
Előfizetni csak legalább iéiévre lehet. A csendőrség 
tényleges és nyugállományu legénységi egyénei az elő
fizetési ár felét fizetik. Az előfizetés eket kérjük ponto
san megujitani, mert a felszólítás költségét külön fel
számit juk. - A nekünk szárd pénzküldeményeket kér
jük a Nemzeti Hitelintézet Budapest-krisztinavárosi fiók
jának (Budapest I., Krisztina körut 141) 1672. száma 
csekkszámlájára befizetni, a csekkre pedig felje�yezDi, 
hogy a befizetés a Csendőrségi Lapok javára történt. -
A hozzánk intézett leveleket igy kell címezni: "A Csendőr
ségi Lapo),. szerkesztőségének, Budapest I. ker., Vár, 
Országház qtca 30. szám". 

�==��-SU�,��--��-== 
"Indulat." A nyomozási feladatot - mint írja - csak rész

ben
. 

ol?otta l!leg helyesen. A másikban is bizonyára volt va
lamI hIba, mInt ahogy a mostani pályamunkája sem sikerült. 
Ha kifogástalan munlkát küld be, idejében, neve bizonyára 
szerepel a megfejtők között. 
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Maroshídfő. 1 .  A szolgálat időtartamát a z  elindulástól a be
vonulásig kell számítani és pedig a szolgálati lap adatai sze
rint. Ha a szolgálati lappal szolgálatba indult járőrnek vona
ton kell teljesítenie a szolgálatát (pl. elővezetés) , a menet
levélre a vonat indulásának és megérkezésének az időpontját 
igazoló Ibélyegzők kerülnek, a vezénylési ,pótdíj szempontjából 
azonban nem ezek az időpontok a mérvadók, hanem - mant 
mondottuk - a szolgálati lapra feljegyzett elindulási és be
vonulási időpontok. A levelében írt esetben tehát a szolgálat 
időtarta.ma 15 óra s így egy ada.g vezénylési pótdíjat fel lehet 
számítani. A menetlevél alapján elszámolni nem lehet, mert 
a menetlevél adatai szerint vezénylési llótdíj nem volna ille
tékes. 2.  Mindkettőre vonatkozik. 3. A háborús emlékéremre 
vonatkozó alapszabályok 1. IC) pontj a szerint .a hadiárvák 
közül csak a legidősebb fiúkat illeti meg az érem. Különös, 
hogy az elsőszülött fiú a' fiatal abbik fiútestvére javára lemond 
az éremről, amint írja. Az érem tulajdonképpen' a hősi halált 
halt apát illeti meg, utód csak a halott apa érdemeiért és 
annak nevében lkapja meg. A hősi halott apa emlékének a 
megbecsülése ez csupán, nem pedig egyéni elismerés az utód
nak. Arra pedig, hogy a halott apa emléke tiszteletben tar
tassék, legelsősorban a legidősebb fiú hivatott IS az ezzel kap
csolatos tényikedések elvégzése is az ő kötelessége. Lehetnek 
mindamellett esetek, hogy a legidősebb fiú nem méltó és nem 
alkalmas, vagy nem is hajlandó erre .a szerepre. Ezt a körül
ményt az érmet adományozó hatóságnak be kelJ jelenteni s 
kérni kell, hogy a család más tagja vehesse át az érmet. E z  
azonban a legidősebb fi ú  határozott é s  súlyos megbélyegzését 
jelenti, ezt tehát a családnak, mielőtt tenne valamit, fel kelJ 
tárnia előtte. 4. A hátszalagnak a derékszíj alá kelJ j önnie a 
felcsatolásnál. Ez nem azt jelenti, Ihogy a deréIkszíjat a hát
szalagra rácsatoljuk s így a Ihátszalagot a derékszíjjal el
takarjuk, hanem azt, hogy a hátszalag a felcsatolt derékszíj
tól lefelé feküdjön. 

Komárom. PaJlavicini György őrgróf lakóhelye Mosu.ós, 
Homogy megye. 

Szittnya. Kihallgatáson kérje, hogy ügye sürgősen kerüljön 
át a csendőrséghez. Bizonyos számú llróbacsendőrfelvétel lesz. 
Azzal számolnia kell, hogy megkülönböztetett elbánásra igényt 
nem tarthat. Előnye mindössze az volna, hogy nem ikettő, ha
nem csak egy évig kellene próbaszolgálatot /teljesítenie, de 
máskülönben éppen olyan próba�sendőr volna, mint a töhbi 
és a rendfokozatszerű előhaladás tekintetében is a többiekkel 
együtt tartana lépést, ugyanazt a szolgálatot kellene teljesí
tenie az örsön, mint a többieknek és még csak reménye se 
nyílik arra, hogy va:laha is a tisztikarba bejusson. Leg-

magasabb elérhető legénységi rendfokozat az alhadnagyság, 
igen hossza.s szolgálati idő után. Megmondjuk önnek őszintén : 
nem ajánljuk. Ön már bizonyos rendfokozatot elért s onnan 
hosszú évekre alacsonyabb rendfolkozatba visszamenni elég 
keservp.s dolog volna s amelle'tt egész eddigi életberendezke
dése nehezen volna összeegyeztethető az új körülményekkel.  
Ki nem elégíthető ambíciókkal bajos dolog h asznosan végig
élni az életet. 

100.000. A végkielégítettek újbóli  alkalmazását nem minisz
teri rendelet, hanem az 1912. évi LXV. t.-c. (nyugdíjtörvény) 
49. §-a szabályozza, az 1924. évi 5100. M. E .  számú kormány
rendelet L !fejezetének 18. és 19. pontja pedig kimondja a 
polgári közszolgálatnak az állami szolgálattal való viszonos
ságát. Ha tehát a végkielégített a községnél nyugdíjra jogo
sító állásba kerül, akkor ügyét rendezés végett a vármegyei 
nyugdíjintézethez kell bejelentenie s ott a fent hivatkozott 
törvény értelmében fognak intézkedni a tekintetben, hogy a 
véglkielégített a végkielégítését hogyan fizesse VlÍssza s ennek 
ellenében a régi szolgálati ideje a nyugdíj ába hogyan számít
tassék be. 

Kétes. il. Az államrendőrséghez most egyáltalában nincs 
felvétel. 2. Azt irja, hogy a kocsmáros az ajándékkutyáról 
lemondott, a régi 'tulajaonos tehát újból szabadon rendelkez
hetett vele. Az el is adta egy mérnöknek s az árát megkapta. 
Ez szabályos és 'meg nem támadható magánjogi ügylet. 
A mi felfogásunk az, hogy a mérnökön kívül a kutya tulajdon
jogára senkii igényt nem tarthat. Ha aztán a mérnök nem 
i smerte itt fel a jogi előnyeit és bizonyos jogfeladásokkal kö
tött egyességet, az már az ő magán ügye. Büntetendő cselek
mény azonban ezzel az esettel kapcsolatban nem forog fenn. 
Arról senki se tehet, hogy a kutya csavargó természetű. 

Brassó. 1. A tetemrehívás a régi világban az istenítélet egy 
fajtája volt. A gyanusítottnak a meggyilkolt ,sebére kellett 
tennie a kezét és Istenre kellett hivatkoznia, hogy ártatlan . 
Ha a ,seb vérezni kezdett a gyanusított keze alatt, akkor ő 
volt a tettes és ezen az alapon marasztaló ítéleteket is hoztak. 
OlvassáJk el Arany János ilyen cÍtll1ű 'költeményét, abból látni 
fogják, hogyan folyt le a tetemrehívás régen. A tetemre
hívásnak a modern nyomozásban is megvan a maga sz.erepe, 
de csak lélektani alapokon. Ha tényleg a rgyanusított a tettes, 
akkor kÖJ1nyen elárulhatja magát az áldozata holtteste mel
lett. Az áldozat láttára felébred benne a lelkj,ismeret, esetleg 
annyira, hogy teljesen megtörik és 'beismeri a gyilkosságot, 
vagy legalább is ikiesik a tagadás eddigi biztonságából s ha 
csak egy elsápadással, egy szemrebbenéssel árulja is  el magát, 
a j ószemű nyomozó figyeimét az nem kerüli el, a.mi pedig a 

Egyedüli magyar hangszergyár az országban ! 
Általánosan elismert I Világmárka I Hegedi, tárogat6, harmonika és az ósszes vonós és fúvós hangszerek. 
Romlott hangszerek javítása. Zenekarok lelszerelése közvetlen a gyári áron. Árajánlatot ingyen küld az 

Első Magyar Hangszergyár S T O WA S S ER 
� kir. udvari szállitó, a Rákóczi-tárogató feltalálója. - Bpest, ll., Lánchíd-u. 5. � 

A1apUtatotl , 1770. évbell. ::X::C:: C.elldőrő .... ek kedvezméllye. ré.zleUbeté. I 
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K I  � I N T  V E T., Ú GY A R AT !  
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. .��� � ��.� \.�.�. ��'\� \.�\" ... 
M a u t h n e r  O d ö n  
MAGTERMELÖ ÉS MAGKERESKEDELMl R.-T. 

Központ : 
Budapest, VII., RoHenbiller-utca 33 

Újonnan átalakított és megnagyobbí-
tott belvárosi eladási helyisége a 

Ferencrendiek t e m p l o m  á y a I szemben ! 

BUDAPEST, IV., KOSSUTH LAJOS-UTCA 4 
Főárjegyzék, növény árjegyzék, őszi árjegyzék 

__ ingyen és bérmentve ! __ 
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nyomozás további menetére nem marad hatástalanul. 2. Vá
laszt a Lekszikon-rovatban fog kapni. 3. Az örsfőzőnőnek 
feddhetetlen előéletűnek kell lennie. Aki már kétszer is bün
tetve volt, bármilyen csekélység miatt is, nem mondható egé
szen megbízhatónak. Azt nem lehet mondani, hogy olyan 
parasztnőt, aki valamiért !büntetve ne lett volna, alig lehet 
találni. Ennyire talán még se vagyunk a falu erkölcseivel. 

Eger. 1. Olvassa el l apunk 1926. évi 1. számában "IC. J. IB." 
jeligére küldött üzenetün�e't. 2. Helyi átköltö�ödési átalány 
nincsen. Ha valakinek a szolgálat érdekeiböl a laktanyába be 
vagy a l aktanyából iki kell költöznie, a felmerült és igazolt 
költözési költségeket a kincstár ' fedezi. ; Ön nőtlen, bútora 
nincs, a ládáját ll1éhány fillér ellenében egy suhanc beviszi a 
laktanyába, mit térítsen meg a kincstár? 3. Az idősebb rangú 
a rangidősebb, tekintet nélkül arra, hogy az egyik gazdászati 
tiszthelyettesi vizsgát tett. Majd ma ezt gazdászati tiszthelyet
tesnek lkinevezik s a másjk törzsől'mester marad, llikkor akár 
meg is fordulhat a helyzet. V al amilyen vizsga letétele ön
magában a rangviszonyokra semmiféle hatással nincsen. 
4,. Ezt nem tudmatjuk. 

Pán Dávid ny. th. Nyirbátor. Bizony, a rangkórság belénk 
ütött s ezen a téren az asszonyok vezetnek. Igaza van abban, 
hogy a tudás, állás, származás és független anyagi helyzet 
volna a helyes mérték, nem ,pedig az, hogy valaki kalapot 
tett-e a fejére, vagy sem és aszerint tituláltat ja magát nagy
ságos vagy csak ténsasszonynak, asszonyságnak. Mi határo
zottan az asszonyságok pártján vagyunk, az ő egyszerű, 
hivalkodás nélküli szerénységük minden becsülést megérdemel. 
Az amerikai megszólítások nagyon talpraesett dolgok, de 
nálunk nem lehet megcsinálni, kevés lenne rá a jelentkező. 
H agyja az egészet. vannak ennél komolyabb gondjai �s a 
magyar hazának ! 

Érpart. !Egyházi adót fizetni az illetményei után nem köte
les. 2. A közgazdálkodás elmulasztotta bejelenteni ,a beteg
segélyzőnél, a fizetési kötelezettsége most ezért fennáll. 

Tiszamenti örs. A vasárnapi napirend nem alkalmas arra, 
hogy az egész héten át összegyLi.jtött nyomozati értesítőket 

az örsparancsnok felolvassa. Ha ez rendszer, akkor odavan 
minden vasárnap. De ettől eltekintve, a szolgálatnak sem 
érdeke az, hogy a nyomozati értesítők egész héten át az örs
parancsnok fiókjában heverjenek és az egész heti anyagot 
egyszerre olvassa fel a legénységnek. Lehet, hogy a szerdán 
érkezett nyomozati értesítőben olyasmi van, aminek egy csü
törtökön szolgálatba induló járőr nagyon jó hasznát vehette 
volna, ha i-- olvasta volna. Az örsparancsnoknak arra kell 
törekednie, hogy a nyomozati értesítőket az örs legénysége 
-mielőbb elolvassa. Aki ma nincs otthon, 'az olvassa el holnap, 
nem baj, ha nem egyszerre hallja az örs minden tagja. Minél 
frissebben és minél többet tanulmányozzák az örsökön a nyo
mozati értesítőket, annál több hasznát veszik. Ha vasárnapi 
templomi prédikáció helyett olvassa fel őket az örsparancsnok, 
annak úgy is veszi hasznát. 

Hadiérem. Amint ön is írja, a beküldött nyomozási eset
tel csak arra akart rámutatni, hogy a nyomozást vezető csend
őregyének azért, mert eredményt nem tudnak azonnal elérni, 
ne /adj ák fel a reme :nt, He . csüggedJwek el, hanem minden 
fáradsággal daco:va tal'banak ki és munkájuk meghozza a 
maga gyümölcsét. -- Ez szóról-szóra igaz és a beküldött nyo
mozás kétségtelenül mint példa állítható ennek az igazságnak 
bizonyítására. Azonban a tanulságos nyomozások megváloga
tásánál előszeretettel foglalkozunk olyanokkal, amelyek Krimi
nalisztikai értelemben véve, bizonyos konkrét értékeket szol
gáltatnak. így : a helyszinjellegzetességek, nyomok, hátra
hagyott bűnjelek, besúgók, szakértők, saj át következtetések 
stb. s ,ezek összességéből vagy ezek valamelyikéből kiinduló 
szálak, melyek végül is az eset felderítéséhez vezétnek. Az 
ön által leírt esetben a teiiesek kézrekerítése a fáradságos és 
kitartó munkához sok esetben társulni szokott szerencsés 
véletlennek köszönhető. A nyomozás szempontjából általános 
értékü tanulságokat az eset nem tartalmaz s ezért nem közöl
hető. 

Tavasz. 1. Rendezés alatt álló kérdés. 2. 'tarthat és hordhat, 
de a ruha- és fegyverzeti könyvecskébe a magánholmikat nem 
kell bejegyezni. 3. Csak ujjas vállgallért viselhet, mert az 

Jól akar Ö n vásárolni ? 
Divatosan akar Ön a tavasszal tetőtől-talpig felöltözködni 1 

Szőnyeget akar 1 Szövetet óhajt 1 Cipőre van szüksége ? 
Ruhát szeretne ? Selyemre vagy csipkére vágyik ? 

Akkor igénybe kell vennie 
Önnek az oly jól b e v ál t  kirakati 

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

H av as áru házban 
Tudnia kell : Önnek is csak előnyére lehet az a kapcsolat, amely már eddig is mintegy 20.000 
vevőt fűz áruházamhoz. De tudnia kell Önnek azt is, hogy semmiféle szervezetnek nem vagyok 
a tagja s így kezelési köJ.tségek nélkül tudom Önt jól és olcsón kiszolgálni. Keresse fel tehát 
bizalommal áruházamat s meg vagyok győződve, hogy Ön is megelégedetten fog állandó 
vevőim napról-napra szaporodó hatalmas táborához csatlakozni. 

HAVAS LÁSZLÓ Budapest, IV, Calvin-tér 1 _  
Vidékre miatákat küldök, 
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van rendszeresítve. 4. Rovott előéletű az illető, mert bűntett 
miatt elítélték szabadságvesztés büntetésre s a büntetés kiál
lása óta 10 év még nem telt el. Az illetőre tehát a Szut. 312. 
pont 6.) alpont j a  vonatkozik, h a  egyébként a pont élén Írt 
feltétel az elfogásra is fennforog. 

Árpád 1900. Nem tudunk időpontot mondani, de valószínű, 
hogy annyi ideig már nem tart a tilalom, ameddig tartott. 

I\.émer. 1. Magyar hatóság előtt csak abban az esetben le
het örökbefogadási szerződést kötni, ha előbb a gyermek magyar 
állampolgárságát megszerzi. Ha erre nincs lehetőség, akkor az 
illetékes erdélyi (román) gyámhatóság hozzájárulása szük
séges s ha az a beleegyező okil'atot megküldötte önnek, akkor 
a m. kir. igazságügyminiszter urhoz kell azt felterjesztenie 
az örökbefogadás jóváhagyása végett. Az erdélyi rokonokkal, 
illetve ismerősökkel a legcélszerűbb elintéztetni az ottani 
gyámhatóság hozzájárulását. 

Hidegh és 10ss törzsőrmesterek, Szombathely. Tartalék
példányaink már elfogytak, a lapot csak április lO-től kezdve 
ki.ildjük, az előfizetés is természetesen innen kezdődik. 

A rács. Olvassa el lapunk 192'8. évi 9. számában közölt 48. 
lekszikonválaszunkat. A levél adatai különben is hiányosa k  
ahhoz, hogy megmondhassuk. Úgy látjuk azonban, még várnia 
kell vQle. 

Cseszneki vár. 1. Sz'abadhegyi Elemér, volt népfelkelő szá
zados tartózkodási helye : Nagydém (Yeszprém megye) .  Zalán 
Gyula, volt szkv. százados címe : Budapest, VI,  Eötvös-utca 
10., I. em. 21 .  

Margitta. Hertelendy Miklós ( nem lAndor) ny. alezredes 
címe : Budapest, VII, Ilka-utca 32. sz. - Folis Jenő ny. alez
redes címe : Wien, Sechskrügelgasse 2. 

Nagykanizsa. A gondolat, hogy az ismeretlen orvvadász 
által visszahagyott kalapot az iskolában mutattatta fel a taní
tóval a gyermekek előtt, mindenesetre jó és leleményességre 
vall, a leírás egyébként nem 'üti meg a 'mértéket, közlésre 
nem alkalmas. 

a. F. törzsőrmester. Magyaróvár. Helyesen járt el, a leírás 
alapján kötelességtudó, ügyes csendőrnek látszik. az esemény 
maga száraz, 'egyszerű, minden különösebb tanulság nélkül, 
- nem közölhető. 

Régi tsetek. Egyik leírását április l-j számunkban közöl
tük és félretettük tartalékba 'a másik két esetet is .  Mindkettő
ből lehet tanulni. A leírás élénk, érdekes. ValószÍnűlpg sorát 
fogjuk ejteni az egyiknek, esetleg mindakettőnek: 

������� 
. Csendörségi szállító ! I 

Khaki poszt6, Loden,  színtartó gyapj u .  a legerősebb 

strapára. méterje - - - 15'20 P 
Ugyanaz " Herku les Loden "  minősé J w n  17. -
Khaki kamgarn, szintartó. t i szta gyapju l S'SO 
Ugyanaz extra finomban - - - - 22'50 - 25.
Csend6rkalap-toll, valódi kakastol l ,  csak dupla.  dus 

kivilelbp'1 van raktáron. tol l forJGI( kkal együt t  7.60 
a 40 év óta fennálló és a csendőrségnél eli!;merl 

M Á R. E R  
egyenruházati  in tézetében 

Budapest. V I I I  . •  Baross-tér  9. 
a Keleti p.-udvar érkezési oldalán, 

Telefon : József 321 -78. 
EeyeDrabák külöD 1D6rt6k atáD 3-6 bavl bit eIre. =l 

Egyenruha-szabóságom es sapkamühelyem a helY8zinen szemelyes 
szakkepzett vczetésem mellett múködik. 

������� 

, , 

LEGENY A GATON. 
- Regény -

( l l . )  
íRTA : BARÉNYI FERENC. 

Ne menj még Etám - marasztaIta Berta néni. - Rú
érsz még. Olyan régen nem beszélgettünk, 

- Ej haj ! - 'szólt Eta, amÍkor a rózsacsokrot meglátta. 
- Ez ,már aztán husvéti megl'epetés !  Gyönyörű rózsá'k ! Olya a 
frisse'k, m intJha most szedték volna. Gizi kapta ? 

- Persze. 'Degnap hozta a posta Pestről . 
- �itől ? - kérdezte Eta lhuncut mosolygással. - Vagy 

Ilitolk. ? ) 
- Egyelőre még, - válaszol Berta 'I'léni nevetve. - Mi 

sem tudjuk, mert nem volt semmi írás benne. Ám én sejtem, 
hogy ki Iküldte. 

- Sugja meg neke'l'l'll Ber,ta néni, nem ,árulom 'el. 
- N os, lássuk, hogy kitalálod-e ? - adta fel a ta,lányt 

;Berta néni. - Hát Ite mit ,gondolsz, hogy ki külúte ? 
- Babgh, a postatitkár . . .  - felelt meg rögtön Eta, 

gondolkodás nélkül. 
Be,rta néni elégedetten igent intett a fejéV'el. - N a látod, 

hogy te is .mindjárt Baloghra Igondoltál. 
- Persze. Hát Gizi ? 
- Gizi ? Nem akarja elhinni . " - válaszolt Berta néni 

elkomolyoclv ... . 

- Do .hát k1re gondol ? - k érdezte Berta csodálkozva. 
Berta néni vállat vont: - Kire ? Mit tudom 'én . . .  - Pár 

..... � ... ..411 ..... � ... ..411 ..... � ... ..411 ........ ..... � ... ..411 ..... � ... ..411 ..... � ... ..411 �A� �A� �A� � �A� �A� �A� -�-----;:::::;:------I 
.. ,.mon/um 

� Tá,.ogató csak ill a valódi � C/m b a /om 

.ot\: • Ha,.n,onika .. 
CIt",.a 
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pillanal1iig hallgatott, mintha valamin nagyon elgondolkozott 
volna; liz.tán bizalmaskodva magához vonta Etót a kanapéra : -
Gyere esak, ' akaro·k neked valamit mondani . . .  - Egy�zerre 

-felfigyelt ;  kocsi robogott be a postaudVal'I'a : - Vajjon ki 
jött ? 

- Talán a posta - találgatta Eta. 
- Nerm. A mai már megjött', estig nem jön uja,bb. Vendég 

lesz . . .  - mondta Berta néni izgatottan. Ebben a pillanatban 
kopogtattak az aj,tón : - 'Szabad ! - szóH Berta néni s minda
ü{etten kíváncsian néztük az ajtóra. 

- Kezeit csókolom nagysfugos asszonyom - állított be 
Balogh Il"agy,ogó amcal. Kezet csókolt Belta néninek és Etának. 

- Isten hozta, kedves öcsémuram - fogadta szivélyesen 
Berta néni. Ez aztán a kedves meglepetés. Ugyan, nem is 
meglepetés - fűzte hozzá s jelenltősen mosolyogva, a rózsa
-csokorra ' Imutatott : - Ezek a lszép, kedves rózsáik már előr� 
megsúgták, hogy kedves vendég érkezik _ _  _ 

- Igen, megjöttek ? Hamar jöttek . . . hebegett 
Balogh s �agy zavarában izgatottan törü[gette a homlokáról 
pergő verejtékcseppeket. - El tetszett találni, nagyságos asz
szonyom. 

- Hát hogyne találtuk volna ki - nevetett Berta :néni 
s összenézett EtávaL - Mindjárt tudtuk, hogy maga küldte. 

- Hódolatomat akartam nyilvánítani Gizike őnagyságá
nak. 

- N agyon örvendett. Amíg találkoznak, addig én köszö
nöm meg, öcsémuram, hogy �lyen örömet :lzerzett a leányom
nak . .  _ 

- Gizike nincs itthon ? - kérdezte Balogh elborult kép-
pel. • 

- Nincs \- válaszolta Berta néni s nem mert Etára 
nézni, nehogy kirobbanjon :belőle a féktelen kacagás. Mert 
ezt nem lehetett volna komolyan kiállani, B aloghnak )Ezt a 
mérhetetlen kétségbeesését, amellyel a hírt fogadta. Berta 
néni sietett is, hogy megvigasztalja : - A templomba ment, 
hamar visszajön. MindeneEetre nagyon fogja sajnálni Gizi, 
hogy nem volt itthon, amikor öcsémul'am érkezett. Hogy azon 
melegiben megköszönhet.te volna a lovag'ias figyelmességet, 
ezt a gyönyörű rózsacsokrot . . .  

- ó, kérem . " - rebegte Balogh zavartan, de már ki
derülő arccal. Egyszerre kigyult a szeme ;'3 látszott, hogy 
egy hirtelen támadt ötlet egészen felvillanyozta. - Ha meg
engedi u1a gyságos asszonyom, elmegyek a templomba Gizike 
után . " Aztán majd hazakísérem . . .  

- Tessék, hogyne. - Biztatta Berta néni mosolyogva. 
- De nem lpihenne inkább, öcsémuram? Nem fáradt? 

- ó, (Iehogy, nagyságos asszonyom. - Tiltakozott Ba-
logh és udvariasan elköszönt ; egy-kettőre már az ajtón kívül 
volt. 

Eta célzatosan rákacagott Berta nemre, mihelyt az ajtó 
bezárul t Balogh ·után. Berta néni mosolygott : - Na, mit 
mondtam? - Aztán egyszerre elkomolyodott és egészen közel 
ült Etához : - Ez az éppen, Etelka lelkem, amiről beszélni 
akarok veled. Látod, mi kitaláltuk rögtön, hogy Balogh küldte 
a csokrot és Gizi rá sem gondolt. 

- Talán csak úgy mutatta - felelte közbe Eta -
szokták azt úgy a fiatal leányok. ITetetik magukat, mintha 
nem tudnák, hogy ki szerelmes beléjük. \ 

- Igen, szokott ez így lenni - h agyta rá Berta néni. -

A XXIV. M. kir. Osztálysorsiáték 
I. osztályának 

H U Z Á S A  
-

m á r  április hó lG-án kezdődik. 
- Sorsjegyek korlátolt mennyiségben még kaphatók a föelárusitónál. 

•••••••••••••••••••• 

D e  ebben a z  esetben n e m  így van. É n  ismerem Gizit, sokkal 
egyenesebb, öszinébb természetű, semhogy tetetni tudná 
magát. ·Nem, ne ,hidd. Láttam, hogy még eszeágában sem 
fordult .meg Balogh, amikor a csokor küldőjét firtatta. Egy
általában, mint lreheWsé.gre sem gondolt, hogy Balcgh küld
hette volna. Másra gondolt . . .  

- Másra? - kérdezte Eta csodálkozóan. - Dehát kire'! 
Berta néni kedvetlenül vonogatta a vállát. 
- Mit tudom én ? Nekem inem mond ,semmit. Nem is 

kérdezhetem, .mert olyan ingerlékeny egy idő óta, hogy nem 
is Imerném megkérdezni. ,N agyon különös lett Gizi az utóbbi 
hetekben ; zárkózott, idege::; . . .  

- Ugyan? lepődött meg Eta. - Mégis, 'Berta néni, kit 
gondol ? Hiszen más nem udvarol neki s Gizi sem 'Volt más
felé . " 

- Nem, csak Balogh udvarolt. Igaz, hogy Gál, meg 
Szelniczky is ,szinte mindennaposak voltak nálunk, dehát itt 
laknak a szomszédunkban . . .  

- Igen . . . . Gál Imre . . .  - ismételt Eta .elgondolkozva. 
- Az igaz, hogy Gizi ,mindig szívesen foglalkowtt vele . . .  

- Kedves volt, mint minden vendégünkhöz - vetette 
közbe Berta néni. - Én nem vettem észre semmit. 

- Lehet, Berta néni - szólt Eta -, lehet. Mégis any
nyit megfigyeltem, hogy Gál Imréhez mindig kedvesebb volt, 
mint máshoz. lGyakran j ár ide Gál ? 

- Gyakran - felelt Berta néni -, azaz . . .  - Homlo
lkát redőkbe vonta valami ·aggódó ;megsejtés. - Most �sz
mélek csak, ha elgondolom . . .  Már hetek óta nem j árt ná
lunk . . .  

- Lássa, Berta néni, lássa. 
- Eta lelkem - ragadta meg Berta néni '.Eta kezét -, 

úgy látszik, a helyes nyomon jársz. Most (hogy úgy visszafelé 
gondolkozom, egyszerre eszembe ötlött, hogy azóta változott 
úgy meg ,Gizi, amióta Gál kimaradt. Amióta nem jár ide 
Gál, azóta olyan zárkózott, ingerlékeny és ideges. Különös . . .  

- Talán volt köztük valami - kockáztatta ;meg Eta a 
feltevést s lszeliden megszorította Berta néni kezét. Talán 
összevesztek és lez ,bántja Gizit. 

- Lehet - sóhajtotta Berta néni -, de .én nem vettem 
éS:M'e semmit. • 

- Hiszen, édes -Berta néni, elvégre nem lennne olyan 
rendkívüli dolog. Gizi nagyon !Szép és kedves leány, könnyen 
rbeleszerethetett ' Gál . . .  I 

- Nem Jvettem észre, dehát lehetséges . . .  
- Igen - folytatta Eta és letompította a hangját -. 

Gizinek is megtetszhetett Gál. Csinos, daliás ember . . .  
- Lehet - bólogatott Berta néni eltűnődve. 
Gondolataikba mélyedve , hallgattak mindaketten, míg 

aztán �ta egy hirtelen ötlettől megkapva, iIDegszólalt :  
- És h a  úgy (Volna, édes Berta néni . . .  
- Hogy, lelkem? 
- Hát úgy, vonogatta a vállát Eta -, hogy Gizi ,meg 

Gál ,szerelmesek egymásba . . . 
Berta néni lehajtotta fejét � hallgatott. Agyában egyik 

gondolat a másikat követte s egyik sem volt okosabb a má
isiknál ; lmindannyi csak a lelkébe torlódó aggódást idézte. Eta 
Berta nénihez hajol t :  

És ha úgy lenne, hozzáadná ? 
Hozzá - ocsudott fel Berta méni -, mindennél tion

tos abb nekem a leányom boldogsága . .  Az a :fő, /hogy boldog 

34 év óla a világol uraló eredeti angol 
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�egyen. ;Nyugodtan is bíznám Gál Imrére a leányomat. !Kiváló, 
derék ember, kezdettől fogva n agyon kedveltem. De . . .  

De? - kérdezte Eta kiváncsian, mert Berta !néni el
hallgatott. 

- De >- !ismételte Berta néni el révedezett lélekkel -, 
igen, azt akartam mondani,  hogy csak attól félek most, hogy 
ha mégse lenne semmi . . . 

- Nem értem - mondotta Eta érdeklődő arccal. -
Hogyan gondolja ezt, 'Berta lnéni? 

- Hát 'Úgy, lelkem, hogy hátha Gál Imre egyszersmin
denkorra elfordult és Gizi {hiába 'Várja, hogy visszajöjjön. 
Vagy ,úgyis lehet, hogy esetleg csak Gizi szerelmes Gál 
Lmrébe . . .  

- Gizi .olyan szép leány - vetette közbe Eta meggyőző
désscl. - hogy 'ha 'Olyan d'éd'i mint Gál, és�revette volna a 
hozzávaló hajlandóságát, !Úgy '!feltétlenül obel�szeretett volna. 

- Lehet, de mégis, mint valószínű esélyekkel, ezen eshető
ségekkel is kell számolni - érvelt Berta néni. - És ez az, ami 
aggaszt E,ta ,lelkem. Ha nem lesz !belőle semmi és ezért Gizi 
elszalasztj a a szerencséjét. Mert ritkán akad 'ám szegény leány
nak ilyen szerencséje. Balogh most hamaro,san meg lÍogja kérni 
a !kezét, s h81 Gizi Gál Imrére számítNa kikosarazza Baloglhot, 
/könnyen! ikét szék között a pad alá ül'het . . .  

- Igen, - szólt Eta, '�ki most kezdte meglérteni Ber.ta 
néni gondolatmenetét. - Tudom most már, mire ,gOllldol iBerta 
néni. 

- N a látod ugye, - kapott ,raj.ta iBerta néni örömmel, 
hogy van valaki, akivel megoszthatja aggodalmát. - Hát nem 
úgy vant? 'Mert hát biwny mi tagadás EtJa lelkem, 'Valljuk csak 
meg őszintén, hogy bizony jó volna ez a iBalogh a .mi Gizikémk
nek. Nagyon ll'okonszenves fiatalember, gyönyörű állása van, 
maholtrllap postataná.csos . . .  

Eta egyetértően mosolygott : - Bizony jó lenne. 
- N o M.t ugye ? - kapott :lj szón Berta néni sZOlkatlan 

hévvel. - Eta aelkem ezt >taJlJáoskozzuk meg. Tenni kell vala
mit, h ogy Gizi ne rontsa el a ,szerencséjét. 

- Igen rBerta noémi - kés2;ségeskedett Eta, - dehát mit ? 
- Eta ,le1tkem, csak te tudsz !most rajtaTIlj ,segíY.>.ni. 
Eta felhuz.ta szőke szemöldökét és melegtJekintetű szü.rke 

32;eme c sodátkozva nézett Berta nénire :  - Én ? 
- Igen te fiacskám - mosolygott , Berta néni, - benned 

minden reménységem. Én '!hiába prÓlbálkoZl!lék Gizinél, csak el
roIlltanám a dol'got . . .  

- Beszéljek én vele ? - Eta kész,sége.sen ajánlotta fel 
segí.tségét. - S ZlÍvesen , csak tessék megmOll1tdani, íhogy mit 
szólj ak neiki. 

Be!·ta néni lemondóan legyintett a ikezével. - Th' se men-
nél sokra, Gizivel., Nem ővele kell azt elintéZl!l� . . .  

- H anem ? - fülelt Eta kíváncsian. 
- Gál Imrével ? 
Eta meghökikent. - Gál Imrével ? Nem ttud0ll11 'hogy 'le

r.etnre. 
- ügyes asswny vagy te, megltalálod a módjá-t. rS�edd 

!ki ,belőle, ,hogy mi van, hogy van . . .  Mi a ,szánKléka ? . . .  ' 
- Jó, Berta nténi, megteszem nagyon 'szlvesen. Csak még 

nem tudom, !hogyan ? 
Berta ném'Í hevesen megoölelte Etát. >-- Il'udtanl lelke..'ll,  

hogy rád számíthatok. Köszönöm dtá.ga Etám ! - Berta néni 

hálásan megcsókoLta 'Etát, azMn ősz kontyát igazgatva izga
tottan mondotta : - No most aztán tanácskozzuk meg a 
dolgot. 

Addig tanakodtak, tanáioskoztak, mig a ,templomjárók 
hazajötteík. Gizi ki volt piru:lrva, ,barna 'diószeme Idegesen csil
logott. Hű lovagja B.alogh, szélesre íkiderült álbrezattal nyoanOlll 
köveJ!:te. iVelük 'jött 'Bo,rboJya 'is, aki szÍnle,j.t haraggal fordult 
a feleség�hez :  - As'szOl!lyom ! Nenl hittem vo'ma, 'hogy en:nyire 
istentelen. Vegye tudomásul, hogy egy tanító . . .  - Nem foly
tathatta továJbb, mel't Eta szájon csókolta. - Ne bolondozz 
Matyi. Giziért j öttem be, de ő akkor már elment a templomba, 
Berta néni leültetett és 'Úgy elOeszélgettünok, hogy észre sem 
vettük az idő múlását. 

- Ne hHagudjék Borbolya - békített'C Berta néin'Í szelíd 
mosollyal - 00 vagyok az oka. Itt maorasztottam Etát egy Ikis 
tered'erére. 

Mulatságos nevető fintorral ,állt meg! Borbolya Berta :nténi 
előtt : - Kezét csókolOtm, nem vagy,o,k én olyan mérges' ember, 
nagyságos assz,onyom, mint amilyennek látszom. - Színlelten 
esetlenül, furcsán hajolt meg és azután egyszerre megroppant :  
- Hah ! Mit látoJd - 'kiáltott 'lfel s mulatságos szinészt ta.g-
l,ejtéssel mut�,tott a rózsac sokorra : , 

- Gizi acapta - szólt Eta - s aki kiildötte az itt is van -
- Gratulálok - üdvözölte Borbolya kecseskedő meghaj-

l'ással Gizit, de mert ideges hangulatát észrevette, !nem \foly
tatta vele tovább a tréfálkozást, hanem Balogh /felé fordult : 
- Kedves titkár úr, miután csak mi ketten vagyunk itt a 
gyengébb nemből ' "  félreértések kikerülése végett közbe 
kell lvetnem, Jhogy bári többnyire a hölgyeket szokták a gyen
gébb nemhez sorolni, én már rájöttem, hogy fordítva van : 
A nőkkel s�emben mi vagyunk :a ,gyengébbek, mi szegény, 
szánalomraméltó férfiak ; a�ért tehát a gyengébb nem dísz
elnevezés minket :illet, [titkár úr. Tehát mint mondottam, mi
után csak mi ketten vagyunk itt ebből a sz.ép fajtából, s mert 
bármennyire dlÚs is a tanítói javadalmazás - ilyen remek 
csokorra mégsem telne !belőle - ezekután nyilvánvaló, a nap
nál is világosabb, hogy a csokor ,küldőjét a nagyrabecsült tit
kár úrban tisztelhetjük Gratulálok - hajtotta meg magát 
Borbolya mulatságos szertartásossággal és huncutul vigyorgó 
fintort vágott - gratulálok, titkár 'Úr . " az Ízléséhez. 

Balogh bágyadtan mosolygott és félszegen feszengett a 
széken. Borbolya kezet szorított vele és atyásan meg'Veregette 
a vállát : - Ezt jól csinálta, titkár úr ! Ez aztán igazán szép 
husvéti aj ándék ! 

Balogh zavartan köhintett és Berta nénire nézve, halkan, 
vontatottan /Jnondotta : � ,Ezt Gizikének küldettem ; de hoz
tam én a 'nagyságos 'asszonynak is valamit, aminek j obban 
megörülnek, mint a bokrétának . . .  

- Nos? -' Minden szem és fül kiváncsian Balogh felé 
fordult, akit ,fontosságának tudata kivetkőztetett eddigi fél
szegségéből. Egyenesre ült a székben ,a és ,mellét kidomborí
totta : J ó hírt hoztam - mondta aztán 'hirtelen Berta néni 
felé fordulva. - Pénz áll a 'házhoz, nagyságos asszonyom. 

- Ugyan ? - döbbent meg boldog sejtéssel Berta néni. 
- Honnan ? 

- Az iga�gatóságtól - felelt Balog!h és végignézett a 
kíváncsi arcokon. Különösen a Gizi arcán leste la hatást. 

Berta néni kedve lelohadt : - Nincs nekem ott semmi 
függő járandóságom. 
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- Nem IVolt, de m ost van, - mcsekiedett iBalogih tőle szo
katlan ,önérzettel. 

- Nem lértem - ,szólt Berta néni iköz.Ö'mbösre vált hangon. 
- Tüstént meg fogja érteni a nagyságos asszony - jelen-

tette ki ,boldo'gan Balogh. - Gsak engede1me1J '�érek, kiosit 
hosszú leszek, azaz egy ikis bevezés szükséges . . .  Vissza kell, 
hogy térjek Russ Abrahámra . . .  

- ó'h - 'hangzott az általános csodálkozás moraja s Ba
logh boldogan kezdett a 'mondókájába, ihogy; ilyen érdeklődést 
kelte1Jt. - .Aztl lII11é1tóztatmak tudni, hogy Husst cill1kostársaival 
végső fokon elitélték . . .  

- Azóta már fel 'is kötötték - iha.r.sogott Borbolya ne
vetve -, újahbat kérünk. 

- Igen, de - hebegett Balogh, akit megzavarl 'Bor'bolya 
nem várt ,k'özbeszólása. Félszegen hordozta körül tekintetét 
é,s amiikor látta, hogy a itámaság; inagyobb '�észe Jérdeklődve 
lesi szavait, nekibátorodott és folyékonyan előadta, amit lIllon
dani ak;art : - 'Hát kérem Huss a főtár,gya1áson és az egész 
elj.áIl1ás, soráln végig konokrrl. tagadott. Csak végén, ,szinte már 
a bitófa alatt beiSlIllert mindent, sőt még többet is. Beismerte 
a pémzhamisítás és a postarablás e lköV'eltését s azt is, hogYl ő 
bujtotta [el Mi'hálikát a .gyilikoságra. 'iV,ég'ÜI 'bejelentette, hogy 
a 10 év előtti postalopást is ő követte el. 

- Ugyan '! Berta néni álmélkodva Icsapta össze a kezét 
és Borbolyáékhoz fordult magyarázva : - M aguk még akkor 
nem voltak itt. ITíz éve történt. A zárt postakocsiból a vasút
tól idáig eltűnt a pénzes-zsák, melyben húszezer korona volt. 
Nyomozták ,sokáig, de egy siikra nyomot sem kaptak. A dolog 
vége aztán az lett, hogy mirajtunk hajtották be az egészet. 
A vasúti fűnök meg én fizettük meg részletekben, nagyon 
keservesen . . .  

- Ez az éppen, kezét csókolom, amit mondani akarok, 
- vágott Balogh a Berta néni szavába. Az arca diadalma-
san ragyogott, tmint a kártyásé, aki feltétlen biztossággal 
kivágja nyerő k ártyáját. - Ez az, kérem. Huss vallomása 
alapján intézkedtem, hogy ill postakincstárt Huss vagyoná
ból kártalanítsák . . .  

- És az én lPénzemmel mi Ilesz? - szólt közbe Berta 
néni idegesen, - amit tőlem levontak erre a kárpótlásra. 

- Ez az kérem, kezét csókolom, .- kapott ' a szón 
Balogh türelmetlenü!. - Eljártam már a postaigazgatóság
nál, hogy az illetéktelenül levont húszezer koronát nagyságos 
asszonyoméknak visszafizessék. Pár nap mulva már meg is 
kapják . . .  

Berta néni n em hitt a fülének : Igazán ? De igazán ? 
Aztán a teljes elragadtatás lendületével ragadta meg 

B alogh kezét s hálásan megs�lOrította : - Köszönöm, öcsém
uram, nagyon köszönöm . . . 

- Nincs mit, nagyságos asszonyom, nagyon sZiÍvesen 
tettem, - szerénykedett Balogh, de azért Ikéjesen fürdött a 
dicsőségben. 

- Gratulálok, gratulálok, - harsogta Borbolya lelkesen, 
hát ezt j ól csinálta titkár úr. E7J már aztán igazán szép 
husvéti ajándék. Nagy pénz, Istenem, de nagy pénz ! Akkora, 
hogy ilyen nagy pénzt magamfajta szegény �mber nem lát 
soha az életében, legfeljebb csak álmában, vagy a halála után 
a mennyországban nyujtogat ják feléje szép angyalkezek a sok 
kékhasú bankót . . .  

- Istenem, micsoda szerencse ! - 'kiáltott fel Eta, és 
huncutkodó mosolygással súgta oda Berta néninek : - Éppen 
jó lesz Gizinek kelengyére. 

A súgás nem sikerült valami hal�, mert Gizi meg
hallotta. Idegesen megrándult az arca ,és elfehéredett, fel 
sem pillantott, lesütött szemmel, bosszúsan sietett ki az iro
dába. Balogh, aki szintén meghallotta Eta megjegyzését, a 
feje búbj áig elpirult s nagy zavarában nem tudott mit csi
nálni. Pár pillanatig idegesen feszengett a széken, s amikor 
Borbolyáék beszélgetve körülfogták Berta nénit, óvatosan, 
mint a j átékához szökő iskolásfiú sompolygott ki az ajtón 
Gizi után. 

9. 
Berta nem es Eta tanácskozásának az lett a legköze

lebbi következménye, hogy husvét hétfőjén Borbolyáék ebédre 
marasztották Gál Imrét, amikor locsolkodni j ött. Szívesen 
fogadta el a lIlleghívást; úgy sem volt most különösebb dolga 
s mindig is kedvelte Borbolyáékat. Amíg ebédeltek, sok min
denről folyt 'a szó, különösen a házasságról ; Borbolyáék, aki
ken valóban meglátszott, hogy boldogan élnek, váltig dícsérték 
a házasság intézményét és felemlegették a házasélet minden 
előnyét. Közben Eta ügyesen Gizire terelte a szót és leste, 
hogy IGál Imre bekapja-e a kivetett horgot. De nem állott 
kötélnek. Udvariasan bólogatva helyeselt, hogy Gizi szép 
lány, jó lány, de ,aztán 'egyebet nem Imondott. Eta bosszan
kodva megérezte, .hogy így nem kerülnek szegletre s hirtelen 
módszert változtatva egyenesen megkérdezte Gál Imrét : -
Miért nem nősül meg? 

( Foly tat juk.) 

-

Csendörtisztek, altisztek és azok családtagjai 
n y o l c h a v i részletfizetésre készpénzáron a következő cikkeket kaphatják : 

női-, férfi-, valamint a Honv. 
Miniszterium által rendszere

sített e g y e n r u h a szövete
ket, bélésárukal, vásznat, 

sifont, zefireket, és egyéb abroszokat, kötött és szövött 
vászonárukal, női s férfi- árut, kötött gyermekgarnitu-

fehérnemüeket készen és rát, keztyüt, harisnyát, kész 

és függönykelméket uj, gyá· 
rilag sterilizált ágy tollal és 

pelyheket, paplanokat, min· 
dennemü mosókelmékel, rendelésre, törülközőke!, kötött kabátokaI, függöny 

selymeket, valamint diszpárnákat a 

I T RI BON Ruházati Részvénytársaságnál, Budapest, VIII. Üllői-út 14. szám r:l
. �j§�:�: 

Az egyes vásárlások utáni első részletek a vásárlást követendő hó l -ével kezdődnek. - Vásárláskor azonnal nem fizetendő semmi ! 

�. 

KATONAI ESŐKÖPENY gumm izotl kaki-
szöveiből, csuklyával P45 

KÖRGALLÉR minden hosszban csuklyával P 50 
Négy havi részletfizetésre is kaphatók 

PANNONIA gummikereskedelmi Rt. Budapest 
VI,Audrássy-út 19. Tel. Aut. 268-54 

B U T O R részletre 
olcsón VI. , 

p O Budapest 
. utca 

Postások és readörség szállitóia. 
3. 

:Yl�f�Oábn�u GYERMEKKOeSIK 
a legdúsabb választékban 

HOCHMANN LAJOS-nál 

Budapest, VII., Erzsébet körút 4. 
Tel.foa I .r6z .. f 418 - 90. 

Ugyanott : réz, vas és kerti butorok matracok, 
paplanok, stb. Vidékre megrendelést azonnal elin· 

tézünk. - Képes árajánlat díjtalan, Legelőnyösebb fizetési feltételek. 
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Egy kis számoloivaló. 
(A Csendőrségi Lapok pályázata.) 

Budapestiől északra a Dunamenti községekben árvizvesze· 
delem van. A kerületi parancsnokság összpontosítást rendel el. 

Gödri Péter nőtlen csendőrt a nagytétényi örsről a viseg
rádi örsre vezényli k. 1930 március l6-án 6 óra 20 perckol' 
útbaindul. A visegrádi örsön szolgálatteljesítés közben már
cius hó 23-án a lábán megsérül. Március 24-től 26-ig az örsön 
gyengélkedő, 26-án orvosi vélemény alapján kórházba kelJ 
mennie. . 

Budapestre a kórházba március 26-án 10 óra 34 perckor 
érkezik meg. Aprilis lD-én onnan felgyógyul va az anyaörsre 
bevonul, miután közben az összpontosítás megszünt. 

Kérdés : 
1 .  Mikortól meddig és milyen illetékek j árnak a vasúti 

stb. költségekkel együtt Gödri csendőrnek? 
2.  Mit kellett a közgazdálkodásba fizetnie, ha a visegrádi 

örsön a n apibetét 1 P 80 fillér volt? 
3. Kórházi költsége mennyi lesz, milyen módon és hova 

nyer az kiegyenlítést? 
4.  Mennyi pénze marad Gödri csendőrnek a március és 

mennyi az április havi illetményeiből, ha a napibetéteket is 
befizeti ? 

--0-

Pályázatot csak a csendőrség legénységi úllomúnyú egyé
neitől fogadunk el, gazdászati tiszthelyettesek és gazdasági 
hivatalokba beosztottak kivételével. Pályázati határidő május 
elseje. Á helyes megoldások beküldői között egy szép levéltú7'
("át fogunk kisorsolni. Áz eredményt a május l 0-i szúmunkban 
közöljük. 

Megfejtés. 
A folyó évi 8. számunkban közölt keresztrejtvény meg

fejtése : 
Vízszintes sorok : 2 .  tő, 3 akó, 7, lő, 8. Aba, 10. est, 13. 

est, 16. /tót, 1 7. szu, 18. szi, 20. katonaszabadítás, 26. Aradon, 
3 1 .  ék, 32. Nemzeti dal, 33. z z, 34. véi, 35. ka, 36. kamat, 37. alom, 
39. apadás, 41 .  esős, 43. öreg, 45. neszel, '  48. si, 49. ágyú, 52. N .  
N, 54. Q:súr, 5 5 .  Hadúr, 58. magyar, 60. utász, 6 3 .  gebe, 65. 
hal, 66 . .ár, 67. cserepes, 68. levelez, 71. Máv, 73. néz, 74. ve
der, 75. tara, 76. él, 78. késelés, 81.  búsul, 83. ma, 84. le, 85. 
ápolás, 87. cin, 88. remeg, 9 1 .  erény, 95. virágzás, 97. da, 98. 
lényeg, 100. ok, 101 .  irány, 103, fez, 104. es, 105. eső, 106. 
lak, 107. ék, 108. pia. 

Függőleges sorok : Talpra magyar, 2.  tó, 4. kő, 5.  patak, 
6. katonaság, 9. bot, 10. esze, ll.  Szaturnusz, 12.  tubi, 13.  est, 
14. száz, 15 .  Tiszazúg, 1 9. j avai, 20. kétes, 2 1 .  nem, 22, szt, 
23. adag, 24. dal, 25. Ilon, 27. réd, 28. alája, 29. ok, 30. nap, 
a6. kő, 38. mez, 40. perel, 42, sima, 44. ente, 46. "3 s, 47. bú, 
50. gyávaság,_ 5 1 .  úr, 53. ,csendőr, 55. heves, 56. delel, 57. ráz, 
59. almabor, 6 1 .  ár, 62. z/á/p, 64. bevétele, 65. hó, 67. ' cél, 69. 
Ede, 70. erélyes, 72; árulás, 73. nél, 77. hangya, 79, se, 80. tá
vol, 82. úszik, 83. mi, 86. pika, 87. csáp, 89. Ede, 90. gaz, 92. 
rész, 93. én, 94. nyes, 96. ár, 99. gőz, 102. ni. 

Helyesen fejtették meg a következők : 
Vitéz

' 
József csendőr (Csépa) , Gulyás Sándor I. csendőr 

(Ajka), Juhász Gábor ő?·m. (Győrszentiván) , Á?'vai Bernát 
csendőr (Ragály) , Dudás István th. (Békásmeg,/Ier), Illés 
Mihály őrm. (Be?'ettyóujfaI1t) , ök?'ös Vince ő?'m. (Gyula). 
Nádas Kálmán őrm. (Szentendre),  Mikos Imre csendőr (Resz-

FUCHS SÁNDOR 
Csendörségi é s  egyenruházati 
felszerelési cikkek szaküzlete 

BUDAPEST, VI, Gr. Zichy Jenö-u. 24. 

nek), Horváth Józse} V. törzsőnn. (Adony), Kertész Mihály 
iJrm. Be?'zence), Mészá?'os Lajos I. őrm. (!::Jzornbathely) , Papp 
Titusz alhadnagy (Kiskunfél�g yháza) , ódo?' Kálmán Őr?Ii. 
(Lövő), Fcdusi Antal th. (!::izombathely), Va?'ga Kálmán 
csendőr (Hévizszentandl'ás), Halogh László Ő1'I1/. (Bszte? gom) , 
Gál József ,ő?�m. (Felsőszölnök) , Mészár"os János I. esendő?' 
(Nagybátony) , Z?'inyi József c.qendőr (Gamás); Szalóki Fel'ene 
őrm. (Gönc) , Vincze Rezső csendőr (Tata), Baranyi István 
ormo (Szeged), Szontar' István őrm. (Siklós), Czirok Sándo?' 
őrm. (Pécsvárad) , Molná?' Béla csendőr (Szászvár) , Nagy 
János II, tőrm. (Esztergom), Tösmagi János őrm. (Hódmező-
1,ásá1'h e ly-Központ) , Nagy Gyula őrm. (Szo1nbathely), Szom
hath László őrm. (Hegyeshalom) , Deák Kálmán ' esendő?' 
(Ve.9zp?·ém), Pich József tŐ?·In. (Sátomljaujhely) , Simon A l
bCl,t őnlt. (Kemence), Kőmives púl ő?·m. (Kemence) ,  Vinnai 
Gábor esendő?' (Putnuk), Szécsényi László őnlt. (Berettyó
ujfalu) , Pomozi Lajos őrm. (Zákány) , Erdélyi István csendő?' 
(Bábolna), Czimmermann József őrm. (Siklós), Juhász István 
őrm. (Székesfehé1'vár) , Lende?' Hugó őrln. (Szabadbattyán) , 
Cseh Gábor csendőr (Somoskőujfalu), Molnúr Bertalan őrm. 
(Debrecen), Lakatos István ő'rm. (Szombathely), Jankó Imre 
tŐ?·m. (Szentes), Sipos Inwe őnn. (Nagybátony), Varga János 
I. őrm. (Gödöllő) , Tóth Miklós esendő?' (Sóstógyógyfürdő), 
Merczigán Imre csendő?' (Tum), Papp József IV. ő?'m. (Má
goes), Jakab Miklós th. (Szigetvár) , Pál Sámuel th. (Zala
egerszeg), Resnyák Pál ő?'m. (Mezőkeresztes), Bognár János 
őr'm. (Ozora), Tóth Lajos őrm. (Nyiregyháza) , Csonka János 
csendőr (Tokod-altá?-ó), Bú'ó Balázs csendőr (Szécsény) , Rácz 
Sándor' ő?'1n. (Battonya) , Váli Fe?'enc" őrm. (Do?'og), Antal 
Ágoston tőrm. (Budapest), Igali Ferenc őrm. (Pécs), Tóth 
M. István csendőr (Kerepes), Balogh János I. őrm. (Topo
ná1') , Vida Má1·ton tőnn. (Balf) , Pandur Sándo?' őrm. (Nagy
mányok), Hári Lajos csendő1' (Győr), Révész Ferenc csendő?' 
(Somogyszentmiklós) ,  Dm'sies Sándor csendőr (Budaőrs),  
Szili János alhadnagy (Ka?'cag), Kampof Ferenc csendőr 
(Söjtör) , Patáj József csendőr (Oros), Déri József ő1'ln. 
(Szombathely), Tóth László II. ő?'m. (Szombathely), Dóczi 
István őrm. (Szombathely), Menyhá?,t István ő?'m, (Szombat
hely), Szajkó Vikto?' őrm, (Ba,latonb og lá?') , Bú'kás János 
tőnn. (Resznek), Csőke Lászlo őrm. (Sükösd), Járdánházy 
Gábm' csendőr (Kunszentmiklós), Nyers László tőrm. (Kapos
vM), Kajdácsi János őnn. (Szombathely), F. Kiss János Ő?'nL 
(Szeged), Nagy (;y. Fm'enc csendőr (Jánoshalma) , Tóth Géza 
Ő?'rn. (Torony), Fürjes József őrm. (Sa 19 ó ta?'ján) , Csenki 
tőrm. (Berettyóujfalu) ,  Kovács Lajos V. őnn. (Mozsgó) , Kiss 
Kálmán th. (Szeged), POTtik József th. (Klotildliget) , Sirnon 
Lctjos c,qendő1' (Tiszavcírkpny), Holezer Ferenc csendőr (Mór), 
Salamon János őrm. (Kiskunhalas) ,  Mong József csendő?' 
(Nagykőrös), F(wkas Pál II. tŐ?·m. (Szombathely), Papp Fe
"'enc tőrm. (Nyú'egyháza), Marton Mihály th. (Szombathely), 
Molnár József őrm. (Kistm'enye) ,  Ádám István őrm. (Szeged) , 
Kolozsváry Gyula th. (Szombathely) , Csobod őrm. (Rózsa
szentmárton) , Horváth József XIV. tőrm. (Mó?-) , Plagh Ká
roly őrm. (Szikszó), Gaál János őrm. (Mecsekszabolcs), Gonda 
Pál csendőr (Kunbaja) , Mestyán János tŐ1·m. (Szombathely) , 
Laczkó Sándor csendő1' (Biharugm), Krajczár János th. (Ka
locsa) , Kiss Lajos I. őrmester. 

* 

A könyvet, a szerkesztőségünkben megejtett sorsolá3 során, 
Varga János I. őrmester ( Gödöllő ) nyerte, akinek azt egyide
jűen postán elküldöttük. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős : 

PINCZÉS ZOLTÁN százados, 

Stádium Sajtóvállalat Rt., Budapest, VI., Rózsa-utca 1 1 1 .  sz, 

Felelős üzemvezető : Győry Aladár. 

Cégemnél a legjobb minőségű árút, legol
csóbb készpénzárban lelár��néJkül, 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 ármegjeJÖléssel. 
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. 


