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

Amen. 

Husvéti gondolatok .. 
Az Istenség felséges fogalmának győzelmét 

ünnepli ma a Megváltó feltámadásának emlékében és 
j elképében a világ kereszténysége. 

Nem a mi hivatásunk, hogy husvét ünnepének 
j elentőségét a vallás dogmatikus nézőpont j aiból 
méltassuk; nem is tudnók, meI"t mi a ma ünneplő 
százmilliókban nem a katholikus vagy a protestáns 
módon imád!kozó embert, ihanem csak az Embert 
látjuk, amint leborul egy hatalmas és titokzatos 
Istenség elŐltt, aki emberré lett, hogy meghalhas �n 
érette és feltámadott, mert halhatatlan. Az Lstenseg 
fogalmának végtelen metafizikai dimenziói mellett 
semmivé törpül minden emberi elmélet és bölcselke
dés s csak anny,i marad meg belőle egyformán min
den hitű ember számára, amennyi a Husvét lényege: 
"Él az Isten l". . 

Voltak, vannak és lesznek mindig emberek, akik 
megtagadják az Isten létezését, aminthogy olyanok 
is voUak, vannak és lesznek, akik visszaélnek azzal, 
hogy van. Akadtak képzelt tudományuktól elvakult, 
emberi parányiságukon túlpöffeszkedő és a� anyag 
színvonalán felülemelkedni nem tudó "bölcsek", akik 
filozófiát is teremtettek az istentagadásnak, de szá
nalmas teóriájuk legfeljebb cSlllk a Napig vergődik, 
ha egyetlen szellőcske végső okát kérjük számon 
tőlük. Mások megtagadják azért,. hogy a maguk bál
ványait: a Pénzt, a Hatalmat, Hírnevet, Zsarnoksá
got ü1tessék a trónus ára, ismét: mások azé;,t prób.��
tak hozzáférkőzni, hogy homokba du,glhassak a feJu
ket az örök Bíró elől s elhallgattassák a lelkiismere
tüket, amely mindi'g feléje mutatott. Krisztust nem 
egyszer feszítették :meg, hanem nagyon
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,szor a 'kétezer év alatt; nem egyszer utottek arcul 
és tagadták meg, hanem arculüt'ik és megtaga?ják 
ma is ezerszer napjában. Mert a keresztrefes-zltett 
test nem lényege, hanem 'Csak az ember� értelemhez 
leszállított érzékeltetési eszköze volt rrundazon ter
mészetfölötti, csodálatos és számunkra örökké ért: 
hetetlen végtelenségek összességének, amelyeket ml 
az Isten fo<ralmába foglalunk : a Lényeg, amely tes
tet öltött � Krisztus szelleme ma is itt él bennünk 
és közöttÜnk, nem testben, hanem a Hit formájában. 

Ennek a Hitnek újra és újra feltámadásáit, az 
Lsten létezéséne,k győzelmét a tagadás szelleme felett 
jelképezi a mi hus-vétunk. 

Sokan modern" dolognak tartják azt vallani� 
hogy a mi e�beri rendeltetésünk a fizikai élettel kez-

dődik s azzal együtt örökre és nyomtalanul megsem
misül; "felvilágosodottságnak" nevezik a felfogást, 
hogy az embe,r nem egyéb, mint egy, a maga nemé
ben és a többinél tökéletesebb állat, amelynek nincs 
és nem ilS lehet magasabb életcélja és rendeltetése, 
mint hogy a maga élelmét, ruháját, autóját, palotá
ját vagy aranyát kiverekedje, felhabzsolja s utána 
fér,gek prédájává, utána meg mindössze egy halom 
csonttá válj ék valamelyik temetőben. 

A kommunistá:k már birodalmat is építettek 
maguknak erre a szánalmas ,elméletre. Az Isten el
leni arcátlan támadásukat a templomok, a keresztek 
',is a szentképek lerombolás ával 'kezdték, mintha bi
zony ezek az emberek alkotta külsőség-ek, vallás
felekezetek fo'r.rnaság-ai lennének a Hit, nem pedig 
az ember lelkében kitörülhetetlenül élő meggyőződés 
és az értelmünk kényszerű következtetése, hogy 
lennie kell egy legfelsőbb úrnak a világ felett, aki 
előtt mi csak paránya vagyunk a végtelennek s aki
nek parányokhoz illő alázattal és engedelmességgel 
tartozunk. Ezt a meggyőződést, az értelemnek ezt a 
'következtetését l,e lehet tagadni, el lehet hallgat
tatni, de kiirtani soha: előtör , felülkerekedik, úrrá 
lesz rajtunk diadalmasan és feltartóztathatatlanul, 
mert nem testben él, hanem lélekben. 

Ez a diadal a Husvét diadala! 
Bajtárs, aki most Husvét ünnepén az ébredő 

mezőket j árod, állj meg egy fűszál előtt egy pilla
natra l Adj számot magadnak róla, ha tudsz, hog-y 
ki növelte a pici magocskából azt a fűszálat, ki adott 
neki életet, ki ad neki napfényt és esőt, hogy zöldü1-
jön ho<ry növekedjék ,s hogy sok-sok millió testvér
kéjéver'" ös,szeolvadjon a Természet fenséges harmó
niájává ? Mutasson valaki egy embert, cs�k egyet
l,enegyet, bölcset, hatalmasat, gazdagot, lstentag�
dót aki osak eg-y fűszálacskát is meg tud teremtem? 
Ni�cs? De Isten sincs? Honnan van alckor a fűszál? 

És honnan van a föld, honnan a Nap és a csilla
<rok myriádj ai ; ki szabott törvényt a tűznek és a 
�íznek, az életnek és a halálnak; hol kezdődik és hol 
végződik a Valami: erre felelj l 

Nem bajtárs, nem olyan egyszerű dolog ez, 
ahogy azt némely emberek a maguk művelt ko!!á
toltságában állít ják l A templcmokat lel'�mbolhatJak, 
a �képeket és a feszü1eteket összetörhebk, a haran
<rokból szobrot emelhetnek az Antikrisztusnak, mert 
�indezek csak emberek alkotásai. De ez a rombolás 
csak nagyon szánalmas, erőtlen erőlködés a Hit ha
talmas lenyügöző logikai erej ével szemben, mert 
hiába ,�incs templom és harang: - minden husvét
ikor életre kél a földből egy kis fűszálacska s az 
EID1ber kénytelen leborulni előtte, mert érzi és tudja, 
hogy azt nem ember teremtette l 

Ez a lelkek Husvétja, feltáL'.dása l 
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A kikérdezésről. 
írta: ,'Vitéz Paksi-Kiss Tibor százados. 

A csendőrség legfontosabb tevékenysége a nyo
mozás, mert ez deríti ,fel a bűncselekményeket, hozza 
azok elkövetőit napvilágra és 'duttatja az igazság
szolgáltatás kezére. A nyomozás pedig nem egyéb, 
mint 'a bűncselekményre vonatkozó bizonyító adatok
nak az összegyüjtés€, ,ennek viszont egyik legfonto
sabb eszköze a kikérdezés. 

Csak igen�'kivételes esetben jut csendé>.r abba a 
helyzetbe, hogy a felderítendő bűncselekménynek 
maga is tanuja legyen és a bűncselekmény kibogozá
sánál a saját, közvetlen észleleteit 'I felhasználhassa. 
A bűncselekmények legnagyobb ,részében csak köz
vetve .szerez tudomást az esetről ,és a helyszínből, a 
tárgyi bizonyító adatokból, valamint ,a szem- ,és fül
tanuk, vagy a 'bűncselekményről • más 'módon I tudo
mással bíró személyek által előadott közlésekből kell 
a tényállást összeállítania. . 

Aki nyomozással foglalkozik, tapasztalhatja, 
hogy annak ,majdnem minden mozzanatában szük
sége van kikérdezésre, sokszor la más módon szer
zett adatok értékesítésénél is. Az tehát, hogy a 
csendőr ,tud-e helyesen kikérdezni vagy sem, döntő 
kihatással lehet az eredményre, de a nyomozás teljes 
sikertelenségét lis okozhatja. 

Sokan vagyunk, akik a bántalmazások nagy szá
zalékának okát ,abban keressük, hogy a bántalmazó 
csendőr nem ismeri a kikérdezés! szabályait és azok 
végrehajtási 'módját, nincs tisztában, azokkal az 
okokkal, amelyek a gyanusítottak' és tanuk vallomá
sait befolyásolják /�s irányítják, így .saját tudatlan
ságuk és a kikérdezésnek ebből folyó sikertelensége 

Nem csüggedünk. 
Be sokszor' jártunk talpigérö gyászban, 
Be ,sokStzor fordult !Nagypéntek reánk! 
Oh, hányszor álll1wk a sír éjjelé'nek 
Gyilkos .ködét, ,!pusztító záporát! 
O, mernnyis�eT, ó, háJnysz01' megtagadtuk 
Mint 'rossz ,tanítvány - mesterWnket gyáván! , .. 
Csoda-e hát: ha Ikínban ott vo'YIfLglunk 
TUTáni átkwnk véres G�lgofJájáJn .. !? 

... EgysZ{lr - nem oly rég - pOTba, sárba dobtuk 
Sunt koronánkról .(1, hitmek kl3.Tesztjét. 
S nyomban utána megcsúfoltuk. ,rútúl 
Magyar1Ságunkat: ,a legszentebb eszmét. 
N emz:etközi gp,z bérencek szavára 
Vörös ronggya .tett a háromszín �ászló , , , 
Csooo-e hát: 'ha ennyi temetésTe 
Ki nem fogyunk a bűnbáJnatos ,gyászból .. !? 

Mégis, ha Istent hisszük s benne bízva, 
FelenU'ljük a keresztet a pOTból; 

miatt türelmüket vesztve bántalmazásra ragadtat ják 
magukat, ami amellett, hogy az eredményt veszé
lyezteti, a kikérdezőre is súlyos következményekkel 
jár. , I  

Az alábbiakban ,összefoglalom a szakszerű kikér
dezésnek azokat a szabályait, amelyeket minden 
csendőrnek lismernie kell, I ha )ó nyomozónak akarja 
magát ,tartani. Az anyag elég terjedelmes, azért azt 
egy cikkben nem is tudom kimeríteni, hanem egy 
sorozatba fogom foglalni, 'iamelyet a rendelkezésemre 
bocsátott ,helyhez képest időnkint folytatni , fogok. 
Bzt abból a szempontból is jobbnak tartom, hogy így 
a csendőr �gy cikkben ,csak ,annyit olvas, amennyit 
nagyobb nehézség ,nélkül át tud tekinteni és meg tud 
magának jegyezni. 

A ktikérrlezésnél általában két cél felé kell töre
kedni: , 

. 1. Meg kell előzetesen beszélni, hogy mi az, ami 
az előfordult esetben fontossággal bír és a bűnügy 
felderítéséhez szükséges. I 

' • 

2. Az igazságot kell Jmegállapítani.,Ebben a két 
pontban benne van minden, amire a kikérdezőnek 
(nyomozónak) törekednie kell. Aki ezt a célt képes 

lesz )elérni, ,az feladatának teljes mértékben meg is 
felelt. , ' , I 

De amilyen rövidnek, egyszerűnek tűnnek �el a 
Ítenti két 'IPontban összesürített követelmények, olyan 
nehéz ,és fáradságos, dolog azoknak a gyakorlatban 
minden tekintetben megfelelni. Hogy a kikérdezést 
mindén részletében összefüggően ,és érthetően ;ismer
tethessem, az anyagot részekre kellett 'bollItanom. 

A ,kikérdezés, végrehajtása szerint, kétféle: 
nyilt, vagy feltűnés :nélküli. , 

Nyilt kikérdezés alatt, ebben az értelemben, a 
kikérdezésnek azt a módját értjük, amikor a csendőr 

Ha háToms2Ínű Iz�zlónk ,tiszta selyme 
Há,tnlrYl! lobog a leg1'iUJJgasb' (oromról; 
Ha dolgozunk, ha �gy\te.st"egy szív, lélek 
Lesz a ma.gyar· és egymást sose báJntja: 
Akko?' ',hiszem: gyÓi!3zunkat l,elcseréLi 
B oldo,g örömök Tózsas.zm rpalás'tja .. ! 

Magyar Gyula. 

Apróságok a csendőréletböt 
Eg)' kis tévedés. 

Írta: Donkó Mihály őrmester ( Budapest). 

Portyázások alkalmával, ha uradalomoan vagy másutt 
bivalyfogatot látok, mindig elmosolyodom. 

Fiatalabb csendőr koromban egy még fiatalabb baj
társammal nyomozó szolgálatot teljesítettünk lóháton. 
(Nem merem kiírni a nevét, mert biztosan megbúbolna 
érette.) 

Már harmadik napja nyomoztunk megfeszített erő
vel, de eredményt nem értünk el. Az eredménytelenség 
igen szomorúvá tett mindkettőnket, útközben alig szól
tunk egymáshoz s mindenikünknek külön-külön azon járt 
az esze, hogy s mint oldjuk meg a nyomozás rejtélyét. Igy 
következett reánk a harmadik éjjel, amelyet idegen örs
körletben, egy uradalomban szándékoztunk eltölteni. 

Kilenc óra lehetett, amikor az uradalomhoz értünk. 
Szállás után érdeklődve azt mondták, hogy a lovak szá
mára csak az ököristállóban van hely, a.z oda bekötött bi
valyok mellett. A mi részünkre felajánlottak egy kis szo
bát, de a lovainkat nem akartuk ismeretlen helyen ml-

, 
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azt hivatalosan, 'JCsendőri mivoltának felfedése mel-
lett eszközli. ) 

Feltűnés nélküli kikérdezés alatt azt ért j ük, 
hogy a csendőr ,'\csendőri mivoltának felfedése nélkül 
tudja meg .a kikérdezendőtől amit akar, úgy, hogy 
az illetőnek fogalma sincs róla, hogy kivel beszél. Ezt 
az utóbbi módot inkább csak a nyomozó alosztályok
hoz beosztott nyomozó jcsendőrök gyakorolhatják. 

A fel említett két mód magától adj'a az anyag 
felosztását :' először p, nyilt kikérdezéssel, azután a 
feltűnés nélkülivel !fogok foglalkozni. 

A nyilt kikérdezés .is kétféle lehet aszerint, hogy 
tanut ,(sértettet), vagy gyanusítottat kérdezünk-e ki. 

Először a tanuk (sértettek),',majd a gyanusítot
tak kikérdezését ismertetem, mindkettőt a végrehaj
tási mód, az előírt szabályok és ,a lélektani törvény
szerűségek (jszem előtt tartásával. 

A ta:nu kikérdezésének eredménye a tanuvallo
más ,és ez ideális értelemben véve nem lehet más. 
mint a tanu által 'a bűncselekménnyel kapcsolatban 
tett észleleteknek élőszóval vagy írásban való vissza
adása. (A csendőr előtt a tanu tulajdonképpen nem 
tanuvallomást ',tesz, hanem az általa tudottakat csak 
előadja, a fogalmazási egyszerűség kedvéért 'awn
ban az .alábbiakban a csendőrségi nyomozással kap
csol;:Jtosan is a "vallomás" �ifejezést fogom, hasz-
nálni). ' 

A Szut 424. n. értelmében tanuk Q'yanánt kikér
dezheWk mindazok.' akikról fel lehet tételezni, hog'V a 
bűncselekményről és a bűnvádi eliárásra nézve for
tossággal bíró l(I;énykörü1ményekről, közvetlen éS'lle
leten alapuló tudomásuk van. Ez azonban nem zária 
ki olvan egyének kikérdlezését. akiknek bár a bűn
cselekményről magáról \ közV'etlen 'észleletük nincs, 

gukra hagyni, azért a szobát nem fogadtuk el, hanem az 
istállóban lenyergeltünk. a közepén szalmából ágyat ve
tettünk s a nyerg,et rpárnáull használva, tíz óra körül nyu
.galomra hajtottuk a Ifejünket. A! három �api nehéz szol
:gálat azonnal ,állomba ringatott mindkettőnket. Álmom
ban is kikérdezést, házkutatást, elfogást eszközöltem és 
bevonulva, örsparancsnokomnak jelentettem az eredményt. 
'A százados túr kijött hozzánk szemlére, meg,dícsért és 'át
nyujtotta nekünk a kerületi parancsnok úr által aláírt 
,dícsérő okiratot, amikor a 'lovak zör,gése felriasztott az 
!álmomból. Felugrottam és reákiáJltottam a még mindig 
'dobog,ó lovakra, arra aztán elhallgattak. 

Gyufát akartam ,gyujtani, de eszembe jutott, hogy 
egyikünknél sincs már gyufa, mert a lefekvésnél is a 
\cselédek! Ilámpáj,ánM ,gyujtottunk reá egy-egy cig,arettára. 
Már előző este elhatároztuk, hogy ,reggel fél háromkor 
újra nekiindulunk, mert még hosszú út állott ,előttünk. 
Hogy az időt megtudhassam, kimentem a koromsötét 
,ÍstáHóból la szabadba s ott a fehérlő fal segítség,ével meg
,állapítottam, hogy körülbelül negyedhárom van. Bemen
tem az istállóba s felráztam a még mindig a'lvó bajtársa
mat. hogy keljen fel és, 'llyer,geljen, mert indulni kelJ!. 

Alig birtam lelket verni bele, olyan f,áradt és álmos 
volt. Mormogott magában, hogy i.Jyen .sötétben az ember 
lcsak! a nyakát törheti, '<U! aztán ismételt nógatásomra 
mégis csak nekilátott a csutakolásnak. 'Azután meg
tapog.attuk a szerelvényeinket, összehajtottuk a pokróco
Ikat és mindenik nekifo.gott, hogy a ,lovát megnyergelje. 
,Egy.előre osak úgy, ahogy lehet a sötétben, ha vallami 
hiba lesz, majd megigazít juk, hiszen mindjárt virradni 
fog. 

A bajtársam még mindig úgy jött-ment, mint egy 

de más olyan körülményeknek voltak közvetlen tanui, 
amelyek a bűncselekményre világosságot deríthet
nek. 

Ezzel meg van ,adva a nyomozó csendőr első fel
adata: a tanuk felkutatása.', 

Ha valamely bűncselekmény tudomásunkra jut, 
első dolgunk teháJt megállapítani, hogy ki, vagy kik 
fedezték fel 'a 'cselekményt, ki, vagy kik voltak annak 
fül- vagy szemtanui, egyszóval, hogy kik tudnak 
vagy tudhatnak valamit a bűncselekményről. Ha a 
bűncselekmény t lakott helyen :(követték el, a háziak, 
szomszédok, ha a szabadban, akkor az illető terület 
mező-, ·erdőőre, a legközelebbi házak lakói kérdezen
dők 'ki :elsősorban arra nézve" hogy nem észleItek-e 
valamit, ami ,a büncselekménnyel kapcsolatos, vagy 
azzal kapcsolatba hozható. 

A kikérdezettek vallomásuk ,folyamán 'újabb ta
nukul alkalmas egyéneket nevezhetnek meg; a sér
tett - ha k'ikérdezhető - a feljelentő és a gyanus í
tott is megnevezik azokiat. akikről gondolják, · hogy 
álIításaiknak valódiságát igazolni tudják. 

A kikérdezendőknek felkutatását lássuk az 
alábbi példán: 

Nagy Mihály dere':!skei lakos \ gazdálkodó az ör
sön feljelentette, hogy míg családjával a debreceni 
nagyvásáron volt, bezárt lakását ismeretlen tettes ek 
feltörték és onnan különböző dolgokat "1500 pengő .ér
tékben elloptak. A cselekményt Tóth Péter kisbíró 
fedezte fel, ,aki egy idézést akart neki kézbesíteni és 
ekkor' látta, hogy a ház ajtaj a fel van törve. 

A kisbíróval a kapulJan találkoztak, ott adta elő 
nekik a tapasztaltakat. 

Ebben az I,estben elsősorban a sértettet kell ki
kérdezni, azután a kisbírót, mint aki fa cselekményt 

alvajáró, azt hiszem, még csutakolás közben is aludt. 
E,gyszer csak 'hallom, hogy szídja a �ovát kegyetlenül. 
Hogy az ördög vigye el a dögit, annyi szalmát evett, hogy 
az alsóheveder alig ér öSSze a ,fe],dntóval. Hallom, amint 
nagyokat nyögve erőlködik, de hiába, az eredmény csak 
r1nnyi, :ho,gy a felrántó végén �evő első lyukba éppen, csak 
hogy be tudta akasztani a ihevedert. Fáradtan kimegy az 
istáJHó közepére, ott néhány. pillanatig 'pihen, aztán vissza
megy a Iovához és újra hozzáfog, hogy legalább még egy 

jfyukat húzhasson a hevederen. ,Rövidesen i'smét elfogyott 
,a ,türelme s most :már ,elkezdte a lovát döngetni. Figyel
meztetni akartam, hogy ne gorombáskodjék a lóval, de a 
torkomra forrasztotta a .szót egy hata'lmas bődülés: 

- Bőőőőő! 
Iszonyú 'hahota tört ki belőlem: 
- Te, miért nyer,geled azt a bivaly t ? 
Mert a bivaly t nyergelte a sötétben. A 'lovak hasig 

,állottak a szalmában s így nem tűnt fel neki, hogy 'miilyen 
alacsony lett a lova egyszerr,e. A bajtárs megállott, nem 
tudom, mit Icsinált, de n elm szólott egy szót sem. E'bben 
a rpi'IIanatban kinyílt az ajtó: 

- Adjon Isten jó regg]elt! 
- Adjon Isten! 
- Csak ,nem sötétben nyer,gelnek a csendőr urak? 
Az éjjeli őr volt. Be sem fejezte a beszédét, előkoto

rászott egy öngyujtót és meggyujtotta. Látom, hogy az 
.öngyujtót reszketve tartj,a a kezében és szájtátva bámul 
a bivaly felé. Mert a bivaly félig meg volt nyergelve s 
meIIette állott a bajtár.sam, izzadság,tól gyöngyöző arccal. 

Borzasztó komikus volt í.gy. Nagy nevetve szóltam 
reá, hogy vegye Imár ile azt a nyerget a bivalyról. De nem 
)Jirta egyedüli, a bivaly nem engedte. Ta'lán megvadult a 
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felfedezte, azután a sértett családtagjait ,úgy az eset
ről, mint a ,helyszíni szemlénél arra nézve, nem esz
közöltek-e a helyszínen valami változtatAst stb., a 
szomszédok nem észleltek-e valami gyanusat. A nyo
mozás folyamán aztán '�még merülhetnek,fel olyan. 
körülmények, hogy mások kikérdezése is szükséges8é 
válik és végül kikérdezendő lesz az is, akire a nyomo
zás ,alapján a gyanu háramlik. 

A tanuk felkutatásánál szem előtt kell tartani, 
hogy aSzut. 428. pontja értelmében vannak olyanok, 
akiket tanuk gyanánt nem szabad kikérdezni. Igy: 

1. A lelkészt arra nézve, amit vele a gyónás, 
vagy egyébként a titoktartás egyházi kötelessége 
alatt közöltek. 

2. A védőt arra nézve, amit a terhelt vele; mint 
védőj ével tudatott., 

3. A közszolgálatban (lévő, vagy abból kih'i:"ett 
egyént, ha a tanuságtétellel megsértené 'a hivatali 
vagy ,szolgálati titoktartás kötelességét és e köteles .. 
ség alól ,őt laz illeL� .. es feljebbvaló fel nem mentette. 

De szemelőtt kell tartahi, hogy ezek a személyek 
is kikérdezhetők' ,olyan körülményekre nézve, ame
lyek nem a ifenti három pont alatt foglaltak alá tar
toznak. (Pl. Ha a lelkész szemtanuja egy bűncselek
ménynek, vagy ő maga a sértett, úgy ezekre a körül
ményekre nézve kikérdezhető. ) 

Vannak egyének, akik aSzut. 429. pontja értel
mében a tanuzás kötelessége alól mentesek, ezek: 

1. A terhelt fel ,vagy lemenő ágbeli rokona vagy 
sógora, unokatestvére, vagy ennél közelebbi oldal
rokona, házastársa, vagy jegyese, házastársának 
testvére, testvérének házastársa, örökbefogadó vagy 
nevelőszülője, örökbefogadott vagy nevelt gyermeke, 
gyámja, gondnoka, gyámolt j a, gondnokoltja, még pe-

heveder 'szorításától, vagy talán büszke volt reá, hogy 
�gyszer életében lónak nézték. Igaz, hogy csak sötétben, 
de hát ez is valaimi. Hárman kellett, hogy leszedjük a 
nyerget róla. 

Bizonyos ingyenellátás fejében megígértem a baj
,társnak, hogy nem mondom el az esetet senkinek. Be is 
:tartottam az igéretemet, nem mondtam el senkinek. Az. 
hogy most itt megírtam, nem . számít, mert előre még
mondtam, hogy a nevét nem fogom elárulni. Csak ó el ne 
'árulja magát, amikor elolvassa 1 

Hallgatni arany. 
írta: pókusz. 

... Nem mindig, de néha ifeltétJ.enül. 
L. csendőr, címzetes örsvezető Máramaros megyé· 

,ben, egy rutén falucskában született és ott is cseperedett 
'fel derék, szép legénnyé. Mikor a törvényszabta kort el
,érte, besorozták katonának. ,Bevonult egy k. u. k. gyalog
'ezredbe s ott túlnyomórészt rutén fiúk között letöltötte ő 
'is a "három ikis" esztendőt. Ü gyes, értelmes, talpraesett 
J:<atona volt, a harmadik évre szakaszvezető lett belőle. 

A katonaságtól átjött a csendőrséghez, itt mint 
próbacsendőr címzetes örsvezetö letöltötte a próbaszolgá

jlatot s lett belőle csendőr CÍmzetes örsvezető. Az első 
'csendőréveit a Ifelvidéken, egy kis rutén faluban töltötte, 
a hetedik; évében a nagymihályi örs re helyezték. N agy
mihály élénk nagyközség, szolgabírói és járásbírósági 
székhely. 

L. itt barátságot kötött egy borbéllyal. De innen 
'kezdve ,már neki adom át a ,szót, úgy, ahogy egy céllövé· 
l1zet alkalmával nekünk elmesélte' 

dig a házastársi vagy sógorsági viszonyban levőkrE: 
nézve tekintet n,élkül arra, hogy fennáll-e még a há
zasság, amelyen a viszony alapszik. , 

2. Az ügyvéd, a közjegyző, az orvos, a sebész, a 
gyógyszerész, a szülésznő és ,';segédjük arra nézve, 
amit valaki a hivatásukkal járó bizalomnál fogva ti
toktartás kötelességével bízott rájuk, hacsak a meg
bízó 'őket a titoktartás alól fel nem ,mentette. 

A felsorolt egyéneket kikérdezésük előtt, vagy 
amikor a kérdéses viszony kiderül, figyelmeztetni 
kell, hogy nem kötelesek tanuskodni. Az ilyen tanu 
a kikérdezés folyamán is kijelentheti, hogy nem kí
ván tanuskodni. 

Mielőtt egy tanu kikérdezés éhez nekikezdünk, 
tudnunk kell, hogy mit kérdezzünk. Minden kikérde
zés előtt tehát arra elő' kell készülni. A csendőrnek 
sohasem szabad magát abban a hitben ringatni, hogy 
majd egyik kérdés magától fogja adni a másikat s 
hogy ha valamit a kikérdezésnél elfelejt, azt később 
pótolhatja. Az első ,kikérdezés lalkalmával elmulasz
tottakat később csak igen nehezen, sokszor egyálta
lán nem lehet pótolni, mert a tanu alimegtudni kívánt 
körülményt elfelejti, az az emlékezetében átalakul-' 
hat, meggondolhatj a magát, rábeszélhetik, hogy ne 
mondjon igazat, ismeretlen helyre elutazhatik, eltűn
hetik, megbetegedhetik és meg is halhat. Legcé1sze
rűbb a kikérdezőnek mindent, amit tudni akar 'egy 
darab pápírra felírni és a kikérdezés folyamán árról 
ellenőrízni, hogy Illem maradt-e ki valami. Az előké
születet a sértett, feljelentő előadásából, a helyszín
ből. a bűncselekmény elkövetés i módjából, a bűn
jelekből és a' büntetőtörvénykönyvben la 'bűncselek
ményre megszabott meghatározásból, az úgynevezett 
tényálladéki alkatelemekből lehet megállapítani.' Ha 

"A borbéllyal bementünk Nagymihályon egy kávé
házba. Ott egy lapostetejű aS"ltal mellett ketten hosszú 
rudakkal golyókat lökdöstek. Az ellesett bes�édből tudtam 
meg, hogy IbiHiárdoznak. Aha, - gondoltam - ez az a 
hilliárd, amelyről én már hallottam, de amit még nem 
,láttam, Megné�em1 hogy csinálják. ISemmi különös. Egy
egy "Vívni állás 1" és "Döfés!" az egész. 

Mikor a Ibilliárdasztal szabad lett, azt mondotta a 
borbély, hogy játszunk mi is. Nahát, a s�emem ,sült volna 
(kr a szégyentől azt mondani, thogy én nem tudok 'billiár
dozni. Gondoltam: három évig voltam katona, hat éve 
ívagyok csendőr, csak tudok ,én is egy vívóállást, meg egy 
döfést csinálni, ha ezek a nyápic civilek tudnak 1 

Hoz�áfogta.m a játékhoz. Megmutattam ám a bor
bélynak, hogy emberére akadt 1 Ö sohasem tudta a go
ilyót kirúgni az asztalról, de amikor én odadöftem neki, 
hát mindig hasrafekve kellett a golyót a vendég,ek lába 
alól előkeresgélni. 

Mikor a borbély belátta, hogy velem nem versenyez
het, azt mondotta, hogy ne játsszunk tovább, inkáJbb 
igyunk meg egy-egy fröccsöt. 

Visszaültünk az asztalhoz, de már akkorra a laborc
)szögi bíró is ott ült és egy hosszú pohárból valami: piros 
italt ivott. Én nem tudtam, hogy mi az, nem is voltam 
reá kiváncsi. Később ,mondták, nogy má:lnaszörp volt. 

Miután a fröccsöt megittuk, a nagy fejes gyűrűm
mel cseng'ettem a poharamon : 

- Kisasszony, fizetek 1 , 
A kisasszony odajön és sorolja, 'hogy mi volt. Két-két 

fröccs és egy garamboI. 
M éreg-be jöttem: 



1930 árpilis 1.20. CSENDŰRSÉGI LAPOK 361 

a csendőr a kikérdezéshez a fenti ,irányelvek szem
előtt tartás ával előkészült, akkor aSzut. 425. pontja 
értelmében a tanukat lakásukon, vagy ;munkahelyü- \ 
kön felkeresi, de előbb két bizalmi egyént vesz maga 
mellé, akiket a kikérdezésnél tanukként fog felhasz
nálni arra, hogy a tanuk vallomását és eljárásának 
szabályszerűségét később is tanusíthassák. \ 

A tanukat azért jobb a lakásukon, vagy a mu n
kahelyükön kikérdezni és nem �a községházára be
idézni, mert így a kikérdezés váratlanul éri őket, 
nem készülhetnek elő a tanuvallomásra és nem J>e
szélhetnek úgy össze, mint ha a kikérdezésükről előre 
tudnak. Ha azonban ez nem Ilehetséges, a tanukat a 
községi előljáróság útján a községházára kell be
idéztetni. A Szut. 425. pontja szerint, ha.a tanu a 
kcfzségi előljáróság idézésére nem jelenik meg, az 
illető elővezetésére a járőrvezető a '\községi előljáró
ságot kérje fel és csak ehhez nyujthat szükség esetén 
karhatalmi segélyt. 

A községi előljárósághoz idézés esetén ezt lehe
tőleg úgy kell eszközölni, hogy ne egyszerre legyen 
mindenki beidézve, hanem, egymás után és csak a 
szükség szerint. A tanuk meveif is csak a szükség 
szerint, egyenkint kell a községi közegekkel közölni, 
hogy a tanu csak akkor tudja meg, hogy )kikérdezik. 
mikor már megy is a kikérdezésre, mert így kevesebb 
alkalma van (az összebeszélésre, vagy az esetnek ma
gában való kiszínezésére. Ha lehetséges, a tanukat 
olyan községi közeggel kell a községházára hivatni. 
aki a kikérdezéseknél nincs '(,i elen, mert a községi kö
zeg és a tanu útközben természetesen a bűncselek
ményről beszélgetnek s ilyenkor mindig megvan a 
valószínűsége ',annak, hogy a községi közeg az addigi 
kikérdezések lefolyását és eredményét a tanunak -

- Hohó, kisasszony, négy .fröocs az volt, de garam
,bolt én nem ittam, azt ott issza a sztrányai bíró! (Laborc

·lszög'et Sztrányának !hívták. ) 
Akkor magyarázta meg a kisasszony, hogy nem az a 

gmrambol, amit a sztrányai :bíró iszik, hanem a billiárdot 
nevezik "errefelé" karambolnak. Azt pedig a vesztes 
fizeti. 

Hát ,bizony - fejezte be a mi bajtársunk az elbe
Iszélését -, ha az ember valamit rtem tud biztosan, jobb 
őszintén megmondani, vagy megkérdezni. N em szégyen 
lám az egy cseppet sem, íha vaiaki nem tud biiIiárdozni, 
.sokan kúriai bírák is lettek nélküie, a csendőr is ellenet 
anélküL :De ha az .ember olyankor :beszél, amikor hallgatni 
Ikellene� könnyen kinevetik." 

Ki volt Deák Ferenc? 

írta: Öreg csendőr. 

Segédoktató voltam az x . . .. i csendőriskolában, ahol 
elméleti kiképzés alatt állottak a próbacsendőrök. Ell volt 
rendelve, hogy a próbacsendőröknek a történelemböl is 
előadásokat kell tartani, hogy a magyar történelemnek 
,'egaláhb a 'legkimagaslóbb alakjaival megismerkedjenek. 

Egy alkalommllil Deák .Ferencről, a haza bö!cséről be
széltem. Elmondottam nagy vonásokban a halhatatlan 
államférfiú élettörténetét, ;politikai működését .és lelkes 
szavakkal magyaráztam azokat a halhatatlan érdemeket, 
melyeket Deák Ferenc a magyar nemzet érdekében kifej
tett zseniális munkásságával szerzett. 

A következő órán meg akartam győződni róla, hogy 
a próbacsendőrök mit jegyeztek meg maguknak abból, 

persze jóhiszemúen - elbeszéli s ezáltal a tanut be
folyásolja. 

A kikérdezés előtt a járőrvezető 1\ két bizalmi 
egyént figyelmeztesse, hogy mindazt, ami elhangzik 
és ami történik, dól figyelj ék és jegyezzék meg, hogy 
a bíróság előit szük's�g esetén arranézve tanuskodni 
tudjanak. A bizalmi egyének nevét, lakhelyét, pontos 
lakcímét mindig fel ,kell jegyezni, hogy szükség ese
tén könnyen fel találhatók legyenek. 

Helytelen eljárás a bizalmi egyéneket vagy ezek 
egyikét a jkikérdezés alatt elküldeni, vagy kiengedni 
és távollétük alatt a kikérdezést folytatni, mert a ta
pasztalat mutatja, hogy legtöbb bántalmazási panasz 
a bántalmazás időpontjául azt az időt jelöli meg, ami
kor a bizalmi egyének vagy ezek egyike nincs jelen. 

Amíg, a bizalmi egyének távol vannak, a kikér
dezés szüneteljen. A szünet alatt nem szabad a ta
nuval ,egyedül maradni, legalább az ajtót ki kel} 
nyitni, vagy "Valakit be kell hívni. Ha valami okból 
bizalmi egyének vagy egyén jelenléte nem lehetsé
ges, akkor ezt a feljelentésben mindig jelenteni kell, 
külön-külön, hogy ·melyik �nu kikérdezés én él nem 
volt jelen bizalmi egyén. Előfordult, hogy a feljelen
tésben feltüntetett bizalmi ,egyének, mint az a tár
gyaláson 'kitűnt, nem voltak minden tanu kikérdezé
sénél jelen és így nem tudták a történteket tanusí
tani, ami a csendőrökre aztán igen szomorú követ
kezménnyel járt. I 

Mikor a járőr két ,bizalmi egyénnel a tanut fel
keresi, a kikérdezést lehetőleg mások jelenlétének ki
zárásával, de�egalább is úgy hajtsa végre, hogy azt 
mások ne hallhassák és a tanuk jelek áltai se érint
kezhessenek senkivel. Pl. a .munkahelyen, ha külön 
helyiség nem áll rendelkezésre, a közös munkaterem 

,amit Deák Ferencrő} elmondottam. Kezembe veszem az 
.üloésrendet: 

- N os, hát mit hallott a multkor Deák Ferencről, 
Balázs próbacsendőr ! 

Balázs felugrik, egy percig gondolkodik .s aztán ki
\'ágja: 

- Deák Ferencről azt hallottam, hogy le akar sze
relni. 

Egy pillanatig értetlenül néztem reá, de aztán ha
marosan megértettem a feleletet. Volt ugyanis az iskolá
ban egy Deák Ferenc iIlevű próbacsendőr, aki már hetek 
óta betegeskedett s akkor is kórház,ban volt. Beteg volt-e, 
vagy csak szimulált, nem tudom, de az tény volt, Ihogy 
kézzel-lábbal, le akart szerelni. Hát ezt hallotta róla Balázs 
;pró bacserlüór. 

Később aztán a rejtély másik része is megoldódott. 
Balázs próbacsendőr ugyanis az előző órán őrségen volt, 
nem hallotta a Deák Ferencről tartott előadásomat, s így 
nem tudta hirtelen, hogy· melyik Deák Ferencről is van 
szó a kettő közül. 

A bátor ember. 
írta: Nagy Ambrus alhadnagy (Hajduböszörmény). 

Igen forgalmas állami út szelte ketté Z. közséwet, 
,amelyen hétfőn és csütörtökön nagy kocsiforgalom volt, 
mert a környéken fekvő, mintegy 20-22 község ezen az 
útot: járt a K-i hetivásárokra. 

A községIben csendőrörs nem volt, a szomszédos ör
sök átlag 10 km távolságra voltak. A községtől 2 km
nyire folyt az Ung-folyó s az amellett levő füzest az 
1900-as években kóborcigányok előszeretettel használták 
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egy távoli sarkába vonuljanak, vagy ha az idő en
gedI, menj enek ki a szabadba egy olyan helyre, ahol 
egyedül ;)lehetnek. - A járőrtárs a. kikérdezés nél legyen m

'
indig j elen 

és 'figyelje a kikérdezettet, !ha .szükséges, csináljon 
j egyzeteket és észrevételeire j árőrvezetőj ét f€ltűnés 
nélkül figyelmeztesse. 

A Iki.kérdezést a j árőrvezető azzal kezdi, hogy 
pgyelmezteti a tanut vallOlillásának legj.obb tudása 
és lelkiismerete szerinti és az igazságnak megfelelő 
előadására, valamint arra, hogy abból, amit a bűn
'Cselekménnyel kapcsolatban tud, iSemmit el ne hall-
gasson. 

. 

Ezután me,gkérdezi személyi adatait: nevét, 
�zületési évét, jSzülő- és lakóhelyét (pontos lakcí
mét), családi állapotát, vallását, foglalkozását, a 
gyanUisítotthoz v3Igy az ügyben érdekeltekhez való 
viszonyát és azt, hogy a bűncselekmény következté
ben szenvedett-e kárt vagy hátrányt. 

1. Név alá felveendő: vezetéknév, keresztnév, 
nemesi előnév, kettősnév, leánykori név; gúnynév 
vagy megkülÖinböztető rnév. 

2. Születési év: pl. 1903. Ha a tanu nem tudj a 
,biztosan, hogy melyik évben .született, akkor a hoz
�ávetőleges kort kell beírni, IPl. "bemondása !Szerint 
36 éves". 

3. Születési hely: !község vagy város, megye és 
ország. 

4. Lakóhely: község, város, megye, ország, 
utca, házszám. Állampolgarság. Illetékesség. Pl. op-
táltaknál. J !  

5. Családi állapot: nős, nőtlen, hajadon, férje
zett, özvegy, elvált, vadházasság. (Pl. nőtlen, X. X-el 
vadházasságban el.) 

. 

fel búvóhelyül. Egyébként az említett útvonalat, de külö
nösen annak IZ. község körüli .szakaszát nyugta'lanítOtták 
,különféle Ibűncselekményekkel. 

A kö�ség déli szélén, közvetlenül! az út mellett volt a 
temető, amely igen sűrűn fás-bozótos volt, tehát szintén 
jó búvóhelyet nyújtott. Ezt a helyet aztán a cig,ányok 
arra ,használták fel, hogy a hazaf.elé tartó járműveket 
ott az esti órákban feltartóztatták és kirabolták, máskor 
pedig észrevétlenü\< felugráltak a járművekre s úgy haj
tották v<égre a lopásokat, amelyek később szinte naponta 
ismétlődtek. 

Az ungvári szárnyparancsnokság ,rendelkezésére az 
említett útvonalat a .szomszédos örsök ,gyakran portyáz
ták ugyan, de a lopások teljesen nem szűntek meg addig, 
tamíg a községbe ......... 1904 ... ben � örsöt nem állítottak fel. 
Az örs felállítása után a 'cigányok termés�tesen azonnal 
úgy elpárologtak, mintha ott sem lettek volna. 

Az örs felállítása idején kerültem oda örsparancsnok
nak. A szomszédban lakó református lelkésznél volt a 
község intelligenciájának az alsósklubja. ISz8Ibad időmben 
néha én is át-átjárogattam s alsózás iköZ/ben ,sokszor vissza
emlékeztek a lopások és rablások idejére. 

Az örs felállítása után !helyeztek a községbe egy új 
tanítót, aki az ilyen beszélgetések alkalmával mindig le
kicsinyelte az egész ügyet s úgy félvállról Imondogatta : . 

- ISemmi az egész. IRa én itt lettem volna, másként 
lett volna minden. ISzerettem volna én látni azokat a cigá
nyokat, elláttam volna a ,bajukat csendőr nélkül is. 

Egy vasárnap délután szintén egy alsósparti gyűlt 
össze. Újra )SzóIbajöttek a 'cigányok fl a tanító újra a szo
kott vitézséggel nyilatkozott. 

6. Vallás: róm. kath., gör. kel., ref., ág. ev., 
unitárius, baptista, izraelLta, felekezetnélküli. 

7. Foglalkozás: napszámos, földmíves, gazdál
�odó, lakatos, kerékgyártó, pék, ügynök, magánhiva
talnok, földbirtokos, magánzó stb., stb. 

A gyanusítotthoz való viszonynál feltüntete.ndő, 
nogy nincs-e rokonságban, vagy haragos viszonyban 
azzal. Továbbá, hogy nincs-e rokonságban a sértettel 
�agy nincs-e a bűncselekményben, vagy annak foly
tán bármi módon érdekelve. 

Miután a járőrvezető a fenti adatokat felje
j,egyezt€, felhívja a tanut, hogy amit az esetről tud, 
öSrszefüggően adja elő. Nagyon fontos, hogy a tanut 
hagyja beszélni és csak akkor szóljon közbe, ha az 
a tárgytól túlságosan eltér (különösen asszonyokinál 
szokott ez előfordulni), ,de ha lehet, még ekkor sem 
kell közbeszólni, meIit a ,tanu a végnélküli össze
;vissza beszéd kö.zben könnyen szalaszt ki a száj ám 
olyan kijel.entést, ami az lügy.re döntő fontossággal 
bírhat. Ebben a tekintetben nem lehet !Szabályt fel
,állítamIÍ, Ihanem a kikérdezőnek kell a tanu egyén�sé
g-ét, szellemi !képesség-ét és a helyzet körülményeit 
tekintetbe. véve, a kozbeszólás pIHanatát megérez
nie. A fődolog, hogy nem szabad türelmetlennek 
lenni, nem .szabad mindent azcmnal és egyszerre 
megtudni, vagy a tanuból kivenni akarni, hanem 
mindent nyugodtan meg kell hallgatni, amit össze-
fees,eg. 

. 

A vallomást fel kell jegyezni és azután össze 
;k€ll hasonlítani azokkal az adatokkal, amelyeket 
mint szükségeseket a csendőr magának az előkészü
let alkalmával felirt és amelyekre a ,tanu vallomásá
ban nem felelt. Erre néz/ve adj on fel aZltán a tanunak 
kérdéseket. 

Tudtam, . !hogy ;a másfélkilométernyire levő szomszéd 
községIben lakó tanító �eányának udvarol, esténkint oda
maradozik. sőt többször éjszaka jön haza. Este hét óra 
tájban el távoztam (s 'Úgy mellékesen rmegkérdeztem tőle, 
hogy mit csinál ma este. Azt jffiondta, hogy pár órára át
megy a szomszéd községbe udvarolni. 

Elhatároztam, hogy próbára teszem a bátorságát. 
Gyorsan hazamentem s este 9 órától, miután 'egy járőröm 
rendes szolgálatban állott, ellenőrző IszoIgálatba indultam. 
A temetőben két óra lest írtam i€lő, amelyet éjfél utan egy 
óráig kellett megtartanunk. 

Éjféltájban lépteket !hallottam. ,Erősen figyeltem, s a 
világos éjszakában felismertem a tanítót, aki az udvarlás
:ból tartott hazafelé. Mikor közvetlenül a temetőhöz - ve
lünk szembe - ért, kiléptem járőrtársammal a temetőből 
és "Jó estét" kívántam. 

A tanító nagyot ugrott, aztán se szó, se beszéd, úgy 
nekiiramodott a futásnak, mint a nyúl. Még a kalapját js 
a kezébe kapta, hogy jobban tudjon szaladni. Ijedt;§ben 
cigányoknak nézett minket, pedig nem is volt nagyon 
sötét. 

Meg sem állott a laktanyáig. Csak egy csendőr volt 
otthon, azt felköltötte és lélekszakadva panaszolta, hogy 
négy cigány megtámadta a temetőnél és ki akarta rabolni, 
Isten csodája; ihogy meg tudott ;menekülni. 

Bevonulásom közben találkoztam a csendőrrel, amint 
nagysietve ment a temető felé - egyedül. A tanító semmi 
pénzért nem volt hajlandó vele menni. ,De aztán nem is 
mondta többé, hogy szeretn é látni a cigányokat. 
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Ha ,gyanuja van arra, hogy a tanu nem mond 
,igazat, akkor egyes lényegtelenebb !körülményeket 
is felj egyezhet, ,pl .  napot, időt, helyet, j elenvoltakat, 
megj egyzéseket ,stb. Ezeket . aztán 'később új ra meg 
kell kérdezni a tanutól. Ha másodszor is ugyanazt 
mondj a, akkor valószínűleg i,gazat beszél, de ha az 
első és második vallomása !között - habár csak a 
részletekben is - eltérések vannak, llikkor alapos a 
gyanu, hogy vagy először, vagy másodszor nem 
mondott igazat. . 

Kérdéseket nem szabad úgy feltenni, hogy azzal 
a tanut valamely lirányban befolyásoljuk, hanem 
mindig úgy, hogy arra befolyástól mentesen vála
szolhasson. Például sohase kérdezze a csendőr a 
tanutól, hogy : "Ugy-'e, Kovács Pétert látta a kérdé
tSes időben és helyen egy batyúval hátán a 'kerítésen 
átugrani", hanem úgy, hogy "Látott-e valakit a kér
déses helyen és időben a !kerítésen át menekülni, ha 
'igen, ki lehetett az ?". Mert ha az első mód Iszerint 
keszi fel a !kérdést, a tanut tSzinte befolyásolj a rá, 
hogy más nem lehetet.t a tettes, !mint Kovács Péter, 
'míg a második 'kérdés szabad !teret ad a feleletnek. 

.Azt, hogy a kérdező miM r és hogy kérdezzen, 
mindig a kikérdezendő tanu egyénisége, műveltsége 
és az eset !körülményei szabj ák meg ; ezeknek rend
szerbe foglalásával, osztályozálsával nem foglalko
,zom, mert csak zavart okoznék. A csendőrnek elég 
annyit tudnia, hogy mindig úgy kérdezzen, hogy kér
désével a kikérdezettet semmilyen irányban ne be
folyásolja. Sohasem szabad arról .sem megfeledkezni, 
hogy a tanutól megkérdezzük, hogy azt, amit mond, 
honnan ,tudj a, mert erre a ,tanuvallomás értékelésé
nél és ellenőr:zésénél szükség van. A kikérdezésnek 
ez a része ves.zi a kikél'dezőt a legjobban igénybe, 
mert csak az ügy telj es és ;részletes ismerete mellett 
tud olyan kérdéseket feladni, amelyekkel mindent 
lkivesz a tanuból, a,mi érdemlegeset az az ügyről tud 
.és ami annak felderítése ,szempontjából fontosság
gal Ibír. 

összefoglalva tehát az elmondottakat : a kikér
de-zéstől eredményt várni csak aJkkor . lehet, ha arra 
a 'kikérdező j ól felkészül, ,pontosan ,tudj a, hogy mire 
van szüksége, t ovábbá, ha a tanu által az első álta
János 'kérdésre adott feleletet, mely voltaképpen a 
tanu általános tudásának és benyomásainak képét 
adj a, pontosan felj egyzi. Nem győzöm elégszer hang
súlyozni, hogy a Ikikérdező először csa,k hagyja a 
tanut beszélni, figyelje meg az előadását pontosan, 
jegyezze fel , és , csak ha a tanu már mindent el
mQ,lldott, szólj on közbe, illetve jöjjön a kérdéseivel. 
Kivételt ez alól csak a�kor lehet .tenni, ha a tanu 
teljesen eltér a tárgy,tól, vagy ha az egyénisége, 
szellemi képessége, vagy máis körülmények nem 
nyujtanak reményt arra, hogy a sok beszéd közben 
a tanu magát elszólj a ,és ez által az ügy felderítésé
h ez akaratlanul is hozzáj árul. 

. Mindi.g szemelőtt kell tartani, hogy a tanuk 
legnagyobb rés:zének fogalma sincs a gonosztevők 
szokásairól, a bűncselekmények végrehajtási mód
jairól, vagy aIk it elemeiről és így sok olyan körül
ményt, ami a nyomozásra fontos, önkéntelenül el
hallgatnak, mert lényegtelennek tart3ák. Például a 
kémek, IŐr.tállók tevékeny,ségét nem ismerik 's így 
nem is gondolnak arra, hogy azt lis meg keUene mon
dani, hogy a bűncselekmény elkövetése előtt egy 
villanyszerelő volt a lakásban azzal az ürüggyel, 
hogy a villany telepről küldték és a vezeték vizsgá
rata ,közben az egész lakást megtekintette, stb. Ha 

Gzükségesnek mutatkozik, - ami a bűncselekmény 
természetétől függ -, ezekre nézve is kérdés,t kell 
fintézni a tanuhoz. Sokszor csak úgy lehet a tanuból 
mindent kivenni, amit a bűncselekményről tud, ha 
pontról-pontra kérdezi a csendőr, mert magától nem 
tudja felfogni, hogy észleletei közül melyek fonto
sa,k és melyek nem és ,talán minden rosszakarat nél
kül, de c.sak a mellékes dolgokat adj a elő, a fontos 
körülményeket ped�g, amelyek szerinte lényegtele
nek. elhallgat j a. 

Látjuk tehát, milyen fontos, hogy a csendőr a 
tanutól minden körülményt megkérdezzen. A berlini 
rendőrségnél például a különböző bűncselekményekre 
kérdőívek vannak felfe'ktetve, azokat a nyomozó 
magával viszi és a bűncselekmény sajátosságai sze
rint még Iszükséges kérdésekkel ki,egészítve felhasz
nálja a klikérdezések alkalmával. Sokszor előfordul, 
hogy a ,tanut olyan dolgokról kell k,érdezni, amihez 
a Icsendőr nem ért, például orvosi dolgok, kettős 
:könyvelés, gépszakértői dolgok stb. Ilyen esete'kben 
a kikérdezéshez szakértőt kell igénybe venni. 

A szakértők igénybevételével Milvi usz Attila 
százados úr lapunk folyó évi lll. számában océszlete
sen! foglalkozott, felesleges lenne, hogy azokat, ami
ket ott igen ,szépen és helyesen összefoglalt, megis
mételj em, Ehelyett reátérek azokra az esetekre, 
amilkor a csendőr a tanu tól 'nem várhat e'gyenes és 
elfogadható feleletet és igy más módon kell kivenni e 
belőle, amit az esetről tud. 

Hányszor talál az ember olyan tanukat, akik a 
kérdésekre ,rnem tudom", "nem törődöm ilyesmivel" 
szavakkal válaszolnak. Ilyen esetekben nem szabad 
a csendőrnek a ,nyugalmát elvesztenie, hanem kutat
nia !kell az okot, hogy vaj j on miért nem akar az 
illető ,vallani. 

A tanu ilyen viselkedésének okait a következők
ben kereshet j ük : 

1. vannak hallgatag emberek, akik restségből, 
kényelemszeretetből, de sokszor a:zért 1s, mert fog
la'lkozásuk körében emberekkel nem érintkeznek, 
vagy mert hiányos nevelésü:k miatt nincs el�endő 
szókincsük, nem szeretnek beszélni ; 

2. szeretne a kikérdezőtől időnyerés célj ából 
minél hamarabb m egszabadulni ; 

3. fél a bíróság v agy a hatóság elé .idéztetéstől ; 
4. a csendőrség és a hatóságok iránt ellen

.szenvvel viseltetik. Ez leginkább olyanoknál fordul 
elő, akiknek a csendőrséggel, rendőrséggel vagy a 
hatóságokkal valami összeütközésük volt, már vala
m'iért megbüntették őket, vagy eljárás folyt ellenük ; 

5. a bosszútól való félelem ; 
6. attól való félelem, hogy az ügybe belekeve

redik, vagy hogy az eljárás folyamán neki vagy 
valamelyik hozzátartozój ának valamilyen büntetendő 
cselekménye derül ki, esetleg oly kényes családi 
ügyei j öhetnek napvilágra, amelyeknek nyilvános
ságl'a hozatalát szeretné elkerülni ; 

7. rosszakarat, hogy hallgatásával a gyanusí
tottnak ártson ; 

8. a gyanusítottal rokonszenvezik és azért nem 
akarj a elárulni amit tud ; 

9. a tanu maga a tettes és viselkedésével a 
.csendőrt félre akarja vezetni. 

A kikérdezőnek a legtöbb esetben nehéz elta
lálnia, hogy melyik ok 'készteti a tanut a kikérdezés 
alól kibúvás ra, de minden esetben meg kell próbálni 
őt szóra hozni és vallomásra bírni. Ez csak úgy lesz' 
lehet,séges, ha ügyes puhatolózással és kérdezéssel 



364 CSENDORSt;:GI LAPOK 1930 ,április 20. 

megállapít j a a nyomozó a hallgatás valószínű okát és 
ennek megfelelően igyekszik vagy az ok megszünte
tésével, vagy más módon a vallomást !kivenni. 

Tudj uk, hogy a csendőmek a Szut. 430. pontja 
.értelmében a tanuságtételre :kötelezett tanut sem 
szabad vallomásra kényszerítenie. A vallomás meg
tétele tehát teljesen a ,tanu j óindulatától függ, azért 
elsősorban a vallomástételre való önkéntes készséget 
;k,ell ,benne felét

:
reszteni, de nem nyers és durva bá

násmóddal, vagy bántalmazással, mert ez többet árt 
a :dolognak, mint használ, hanem jóindulatú, nyu
godt rábeszéléssel, vagy ahol ez nem használ, meg
felelő .szigorral és eréllyel. 

Ezt a kérdést azonban, hogy t. i. miként kell 
egy rosszszándékú vagy makacs tanut vallomásra 
bírni, maj d egy másik cikkben fogom elmondani. 

A harcászati elvek gyakorlati 
alkalmazásának fejlődése .. 

irta : Hazai Imre százados. 

( Befejező íközlemény.) 

A háború elején az. összeköttetések megszerve'.c:ése 
nem okozott na,gy gondot, mert az egysegek szama Keve
sebb volt, mig ma a zaszloalJ on :J:>eJul az aKkorinak a két
szerese. 

Az első nagy eltérés a távbeszélő kiküszöbölése az 
első vonalból, amit a lehallgatás veszélye tett főleg szük
ségessé. 

A b) ábrán ( mult számunkban. Szerk.) látjuk a (hír
adó eszközök zömét, számolva a terepviszonyokkal, az ösz
szeköttetés különböző fontosságával és a híradó eszközök 
telj esí töképességével. 

A roham a végrehajtá.st és az előkészítést illetőleg a 
támadás legfontosabb része. A világháború elején a roha
mozó részek elszánt lendülete és az ellensé.ges vonalba való 
betörés erőteljes végrehajtása többnyire elég volt ahhoz, 
hogy a védő keskeny védővonala összeroppanjon. Ezzel 
szemben ma a védő mély, gépekkel megrakott övben fejti ki 
az ellenállás.t. Ebben a felállításhan a védő tűzgépeinek az 
ellenhatása olyan tökéletes lehet, hogy a támadó megállí
tását a teljes megsemmisítésig foko2iliatják. Ha ehhez még 
hozzáVedszük a harckoosik és a c.satarepülők s�erepét, azt 
látjuk, hogy az előlkészítés, tervszerűség és együttmű.kö
dés tekintetében a támadás eme fázisa olyan feladat elé 
állítja a parancsnokot é$ a csatárt, mely a világháború 
elején fennállott követelményekkel \Szinte össze sem ha
sonlítható. Ha pedig mindezekhez még hozzávesszük a 
korszerű harc idegőrlő befolyását is, akkor rámutattunk a 
támadás végrehajtását befolyá.soló fontosabb tényezők 
fejlődésére. 

III . .A !Védelem. 

Gyalogságunk a világháború elején a védelemtől ide
genkedett és azt csak akkor alkalmazta, ha a iharcviszo
nyok rákényszerítették. Ezen .nem is lehet csodálkozni, mi
vel ,gyalogságunk erősen támadó szellemben volt nevelve. 
Azonban már a világhálború első évében felismertéJk, hogy 
az állandó, nyomasztó túlerővel szemben ennek az erŐB 
támadó szellemnek további istápolása pótolhatatlan vesz
teségekhez vezet. Részben eme felismerésnek, részben pe
dig a gyalogsági tűzerő növskedésének az lett a követ
kezménye, hogy a védelemre is gyakran került sor. 

A tartós állásharccal együttjár a háború meghosszab
bodása, annak rengeteg hátrányával. Ezért a védelernnek 
minden formáját átmeneti harcmódnak tekintjük, melyet 

csupán addig alkalmazunk, míg a támadáshoz erőt gyüj
tünk, vagy azt mási helyen megindítjuk. 

A gyalogság bőséges ·gépfelszerelése a védelmet meg
könnyítette é.s a 'Yédő erejét meglsokszorozta. A Ihásború 
elején a védő egy összefüggő, alig párméter mély vonalban 
helyez,kedett el. Az előterepen a tüzérségi tűz uralkodott 

8. ábra. 

és azt a védő puskatüze pásztázta. Az akkor rendelkezésre 
álló néhány géppuska hatá.sa a feladatok tömegé.ben szinte 
szétforgácsolódott. Ennek a vékony vonalnak az ellen
állássa is természetesen igen csekély volt. A támadó részek 
erősebb tömörülése a betörési pontokra, támogatva a tü
zérségi tűztől, töblbnyire elég volt ahhoz, hogy a támadó 
a betörést megkísérelje. A másik nagy hátrány az volt, 
hogy ezek a védővonalak töblbnyire a magaslatok gerincén 
húzódtak. s ha az ellenség ide feljutott, az ellentámadás 
mi'ndig nagy veszteségekkel járt. 

A vékony, összefüggő vonalakban való védekezés a 
felsorolt és egyéb hátrányok miatt már a világháború má
sodik évében megváltozik. A géppuskák száma megsok
szorozódott, a gyalogság új harceszközöket kap (kézi
gránát, aknavető, lángszóró, gránátvető ) .  Ezt a ·sok gépet 
illem Iehetett már többé a szűk vonalakba,n össz�súfolni, 
mivel nem tudták jól kifejteni a hatásukat és erősebb 
tüzérségi tűzben illagy veS2teséget szenvedtek. Ezt szem 

9. ábra. 
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előtt tartva, a védő 2--3 illyen védővonalat épített egymás 
mögött. Ha az eIJenség ibetört az első vonalba, még mindig 
könnyű volt őt a lmáJSodik vonalból tűzzel megállítani és 
eIJentámadás/lal kidobni. Az esetben pedig, ha ez a kísér
let eredménytelen maradt volna, még mindig számolni le-
hetett a harmadik vonal ellenállásával. 

-

A világháború Iharmadik évében ,azonban már ez II 
rendszer i,s elavultnak bizonyult, és pedig több okból. 

Az entente hatalmak tüzérségének óriási megnöveke
dése és a szülkséges lŐ,'3zer korlátlan mennyisége lehetővé 
tette, hogy ezeket az összefüggő, jól megfigyelhető vona
lakat akár napokon át is pergőtűz alatt tartsa. Ennek a 
tűznek a hatása meg,semmmisítő volt. A tüzérségi tűz a 
na'gy gonddal és fáradsággal kiépített árkokat és akadály
mezőket teljesen öSBzerombolta és a védőt a földalatti 
óvóhelyekbe szorította. A repülők és a harckocsik támo
gatásával megindított támadárssal szemben ez a védőrend
szer sem mutat'kozott elég erősnek. ( Hogy ez a támadó 
eljárás nem hozott sikert az ententenak - dacára nyo
masztó túlerejének - az kizárólag annak volt tulajdonít
ható, hogy az állásokat a vi,lág -legkitűnÖ'bb gyalogság'l 
védte. ) Szükségszerűen bekövetkezett tehát a vonalak vé
delmének a feladása ; a harcoló felek áttértek a terület-

10. ábra. 

védelemre. A védő erői,t szélességbe és mélységbe tagozta, 
kerülve az összefüggő vonalakat. így jött létre a mélységi 
öv rendszere, melyben az egymást támogató részek rend
szertelenül nyertek elhelye�ést. 

A védőnek ezzel a felállításával szemben a támadó 
tüzérsége már nehezen iboldogult, mert összefüggő nagy 
célok nem voltak s a meglevő ki,s célok olyan ügyesen tud
tak rejtőzni a terepen, hogy nehéz volt őket felderíteni. 
A helyzet számOIDban kifejezve is erősen megváltozott. 
Míg eddig a védelemben levő zászlóalj által megszálIt ár
kok területe átlag 10-20.000 m2 volt, a szélességi és mély
/légi tagozódá,s következtében a mélységi öv területe 
ugyanosak egy zászlóaljnál kb. a 'llegyvenszeresét teszi ki. 
Ezzel sikerült elérni az ellenség tüzének s zétforgácsolását. 

A mélységi tagozódáts lehetövé teszi nagyobb erők 
vis,szatartását tartalékviszonyban. Ez a világháború ele
jén nem volt lehetséges, mert a sűrűn megszállott vona
lak minden erőt felemésztettek. Az egységek hatóereje 
tetemes en megnövekedett. Gondoljunk CiSak arra, hogy a 
háború első felében a raj milyen kicsi, jelentéktelen része 
volt a századnak. Ma azonban a raj ö,nálló sej tje a véde
lemnek, s ha géppel rendelkezik, tartós ellenállást tud ki
fejteni. 

A védő nem elégszik meg azzal, hogy erőit az előbb 
említett módon mélységbe tagozza. Az ellenség megtévesz
tésére és feltartóztatására kisebb egységeket (raj, sza
kasz) tol maga elé, átlag 1-2 km-re. Ezek a gépekkel 
megerősített harcelőörsök - különösen ha az ellenség nem 
elég határozott - igen jó szolgálatot tesznek. Sok eset,ben 
órákon át feltartóztatják az ellenséget s ha végül enged
nek is a nyomásának, a célt mégis elérték ; a támadó kény
telen ,gépeit tüzelőállásba vinni érs tagozódni. 

A védőálláti álcázá8a és iburkolása a világháború ele
jén ismeretlen fogalom volt. Mély, meredekfalú árkokat 
építettek, a kidobott földet az árok partján hagyták. Ezek 
az árkok a földről szabad szemmel is kilométerekre lát
hatók voltak. Még könnyebb volt a megfigyelés a levegő- _ 
ből a repülők révén. Mitsem ér a mélységi tagozás, ha 
nem nárosnl a leIYtö1<életesebb álcázással és burkolással. 
A mesterséges. rejtőzés ma már valóságoS! művészetté fej
lődött s néha ,szi,nte lehetetlennek lá�szó dolgokat old meg. 

A világháború elején a tartalékok többnyire a magas
latok hátsó oldalán voltak elhelyezve, ami tökéletes biz
tonságot jelentett az ellenség tüze és megfigyelése ellen. 
A repülő szeme azonban ide is belát, tehát a pihenőben 
lévő csapat i,s kénytelen rejtőzni. Itt osak közbevetőleg 
említem meg, hogy a védelem ,számára hatalmas nyereség 
a rejtőzés $empontjából a mesterséges köd és füst alkal
mazása. Ezzel az eljárá,ssal nagykiterjedésű területeket 
sikerül kivonni az ellenség látása alól. 

A viIághá1ború elején a gyalogság teljesen rá volt 
utalva a tüzérség .támogatására, B ,a támadó tömegeit is 
főleg a védő tüzér,ségének tüze állította meg. A korszerű 
gyalogság gépe'kben olyan erős, hogy az ellenség moz,gó 
élő erőivel szemben igen hatásos ellenállást tud kifejteni 
így tehát 'a tüzérség : tüzének nagyobb erejével az eIJen
ség tüzérBége és gépei ellen fordulhat. 

A védő részéről kifejtett tűzharcnak az a formája, 
melyet a világháború elején alkalmaztunk, később telje
sen elavult. Annak idején a védő a puskatüzet, éppen úgy, 
mint a táma(l.á.sban, már a legnagyobb távolságQn meg
nyitotta. Ennek a nagy távolságra leadott puskatűznek a 

A harmincéves hábo1'ú idejéből származó hadi kézi
könyv valamely megerődített hely körülzárolására a követ
kező szabályt adta: "Ha egy 'várat ostromolni akarsz, zárasd 
körül lovasságoddal, úgy, hogy egy macska vagy egy kutya 

- se tudjon kijönni. Olyan messzire tartózkodjál a várostól, 
hogy ágyúval ne lehessen téged könnyen eltalálni. Úgy üsd 
fel táborodat, hogy azt ne lehessen ágyúzni és így abban 
kárt tenni. Az összes eZ1'edekkel dolgoztass és úgy elől, mint 
hátul sáncold el mag(�d az ellenségtől." 
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hatása igen csekély volt. Lassította ugyan a támadást, de 
megállítani nem tudta. Az előterepen mindig voltak terü
I�tek, melye'k vásztázáSl ll1élkül maradtak, mert a pUJskatűz 
la,pos röppályájánál fogva oda nem tudott hatni. Ezzel 
,szemben ma a rengeteg tűzgép, ha ,nem érné az ellenség 
gépeinek és tüzérségének lefogó tüze, szinte minden moz
gást megbénítana a támadónál. 

Részben az ellenség eme tűzhatása, -részben pedig a 
támadó erős tagozódás.a szélességbe és mélységbe (sok 
cél nagy területen ) ,  okozza azután azt, hogy a védő gépei 
még,sem uralkodnaJk korlátlanul az előterepen. A gépek 
aránylag igen kicsiny területen elférnek. Ezt a ki'3 terü
letet - a tüzelőállást - könnyű ú gy berendezni, hogy az 
ellenség csak n ehezen fogja észrevenni. 

y., "-"- '"  
,..>j. 

ll .  ábra. 

)4 ,. .", )( " le:  
,.. lI. 

" 

V édelemben az összeköttetés technikai lebonyolítáEa 
ugyanolyan nagy változáson ment át, mint azt a támadás
nál láttuk. Az összefü'ggő vonalakban lefolytatott véde
lemnél az összeköttetés főleg a távbeszélőre volt ala
pozva. Ez azonban többnyire üzemképtelenné vált a tü
zérségi tűz megsemmisítő hatása következtében. így igen 
gyakori volt egyes védőegYí5égek teljes elszigetelődése. 
Ezen ma elsősorban a jelek kiterj edt alkalmazásával se
gítünk, továblbá azzal, hogy a védelem lefolyáosát a leg
apróbb részletekig szabályozzuk. Ennek alapja a tűzrend
SIIlet·, vagyis a ,gépek ügyes', előrelátható elhelyezése a fö
ellenállási öv keretén belül oly módon, hogy minden egyes 
gép hatása a legnagyobb mértékben ki legyen használva. 
A tűzterv pedig hivatva van a gépek feladatát, tűzharcát 
és együttműködését minden helyzetben szabályozni. 

Az ellenség réiszérőll' !könnyűszerre] felderített védő
vonalak megtámadása erős 'tüzérségi tűz után nagy töme
gekkel lett végrehajtva ; ez a módszer az aránylag keskeny 
védőrendszer .áttörését és felsodrását eredményezte. 

Ezzel szemlben a korszerű elvek szerint harcoló védő
nek mély rfőellenállási övébe ibetört táma,dó sokszQ.rosl3n 
nehezebb' feladat elé van áHoJítva. Add,ig, amíg a védő elől 

A harmincéves hábo?'Ú várvédelmeinél olyan távolságra, 
ahová a közönséges puska nem hO?'dott, továbbá olyan alkal
maknál, amidőn a d1'ága ágyúlövedéket nem akarták paza
rolni, az ellenség nyugtalanítására az úgynevezett gát-
1ntskát alkalvwzták. A várlaiba, vagy külön e célra szol
gáló cövekre e1'ősítették, ami egyt'észt a célzást tette bizto
sabbá, tnást'észt a lövészt megkímélte a puska hátt'alökemé
től. Különböző nagyságú gátpuskák voltak, amelyekből $-8 
lat súlyú golyókat lőttek. 

levő fészkeinek vonal át eléri, az elhárító könnyű és 
nehéz fegyverek tüzében mozog előre. Ez az elOrejutás a 
csatár fizikai és erkölcsi erőtartalékának a javát fel
emészti. Pedig mikor a védő eLső fészkeit eléri, csak akkor 
kezdodik ,számára a J egnehezebb munka : átlküzdeni magát 
a mélységi övön. Ez az átküzdés az eHenség gépe i nek o,l'da
lozó, arc- és háttüzébeIli, a magárautalság nyoonasztó érzé
sével párosullva, a gyalogos legnehezebb harcfeladata. 

A védőállás megerősítéséveli kapcsolatos műszaki 
munkák tekinteteten is j elentős változás állott be. A 'Vo
nalas védőrendszer idejében az összefüggő ál�ások, az 
összekötő- és futóárkolk, továbbá a rókalyukak tömegét 
építette a védő. Ezek kiemelése és karbantartása rengeteg 
munkát emésztett fell! és mint már az előbbiekben emlí
tettem, a repülők fénY'k�pezése révén pontos< adatokat 
szol'gáltatott a támadó tüzél'\ségnek. 

A védőál,lás erős .széless égi és mély,ségi ,tagozása követ
keztében ez az erődítési rendszer 'teljesen megvá1tozott. 

A !kis egységekből álló féS2Jkeknél a mesterségesen 
létesített nagy tér- és távklözök átihidalására nem volt 
többé szükség ezekre az ároklabirintusokra. A róka
lyukak helyét felváltot'ta az óvóhelyek: é,p í tés e, melyek ter- -
'j edelem tékintetében már [lényegesen kisebbek:. 

Az a'kadályok telepítésénél i,s szakrtdttak a régi fel
fogássa,J.. A tömött, széles, néha 80-100 méteres akadály
m ezők a tüzérség és az aknavetők romboló tüzével szemben 
csak korlá,tolt mértékben bizonyul'tak ellenMlókna'k. De 
ezekre nem is, volt már .s�ükség, mihelyt a védő a fé·szek
rendszerre tért á't. Az a'kadályok telepítésénél most már 
a gépek tüze az irányadó. A rejtett tűzgépek megsemmi
sítő hatását szem előtt tartva, ezeket az aJkadályokat úgy 
építi a védő, :hogy a támadó szinte egérfogóba !kerül. 
M irnt a 12-iik ábráról l áthatj uk, lkirí",Ó1 a: kü'lönlbség a két-
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13. ábra 

féle akadályépítési mód között. A 1 2/a. ábra szerinti 
helyzetben a támadó teljesen tájékozva van a védőállás és 
az akadályrendszer fekvéséről és erősségéről, tehát itt 
ismert tényezőkkel számol. \Ezzel szemben a 1 2/b. ábrán 
az ellenség helyzete teljesen más, mert ha fel is derítette 
az a. ,és b. géppuskálkat, nincs 'táj ékozva a föld felett köz
vetlenül fektetett akadáJlyrók A tálmadó csak közvetlen kö-
2)elről veszi észre az akadá�yokat, azok elől !kitér IS mivel 
a védő az akadályok ikö2)ötti kaput szándékosan tűz né,lkül 
hagyja, a nyíl irányába tör előre. Ezáltal t�Ij�'3en belee:;ik 
a v édő e!őkéEzített 'tűzcsapdájába. Ekkor érkezik el az a pil
lanat, hogy az eddig néma "c" géppuska megnyitja a tü?et ; 
egy i�'yen géppuskának a hatása a teljes megsemmisítésig 
fokozható. 

. 

A gépek kölcsönös tűztámogatáosán nyugszik a véde
lem szívóssága. A vonalas védőrendsz'ernél ennek sok aka
dálya voU. Nagymértéklben fennállott a saját küzdők 
veszélyeztetése és amellett a gépek tüze ,sokszor ihatás� 
talan maradt, mert az ellenség a g épelk köwtt 1 evő, rész
ben ép, rés.-,'ben összeJ'őtt árkokat felhasználta a fedett 
előrejutásra. ( l3/a. ábra . )  A mélységbe tago2)ott 
védőnél ezek a hátrányok hiányzanak. A fészkek egymást 
kö!csönösen támogatjáik és mozgékony tüzükkel biztosan 
uralkodnak az előterepen. ( 13/b. ábra.) 

A harcnak még számtalan apró részleténél ismerjük 
a változást a mult és a j elenlegi harceJjárás között, ezek
kell azonIban már nem foglalkozhatom az anyag nagy ter
j edeIme miatt. 

M ivel teJ,jesen más irálnyban ikellett volna tanulmá� 
nyomat felépíteni, a iharckocsik és a csatarepül'� alkal
mazására szándékosan nem tértem ki, csak főleg azon 
változwsokra ,kívántam rámutatni, melyek a háborút viselt 
nemzedék em1�kezetében még elég frissen élő benyoma.sok 

:.' ..kapcsán időszerűeIk. 

Borúra-derű . 

. 
Írta : Egy borút átélt öreg csendőr. 

M i  csendőrök, midőn a testület kötelékébe léptünk, bi
zonyára egyikünk sem hagytunk otthon számottevő va
gyont, gazdaságot. Én is mindössze egy német menetlevél
lel és egy katonaládával állítottam 'be az ungvári csendőr-
laktanyába jó néhány évvel ezelőtt. 

. .  

Midőn felvételre j elentkeztem, eltökélt szándékom volt, 
hogy a csendőrségi szolgálatot választom életpályámul. 

M ár az első havi zsoldom ielvételekor gondoltam öreg 
napjaimra, melyeket Isten kegyelméből elérni reméltem. 
Takárékoskodtarn. De nem úgy, hogy majd a hó végén ta
karékba teszem a zsoldom azon részét, amelyet a hó folya
l1,1án elkölteni nem tudtam, hánem a hó elején költs�gve

.tést csináltam. Egy kis összegnek feltétlenül marl).dr'lia 
kellett s. arra azt mondottam, !hogy "hincfl". Postatakarékba 
helyeztem. 

Ha egy árjegyzék akadt a kezembe, vagy egy ügynok 
ajánlotta az áruit, nem úgy gondolkoztam, mint a köny
nyelmű bajtársak, hogy vajjon lehet-e az ajánlott cikket 
valamire használni, ha igen, akkor megveszem, mert úgy
sem sok a havi részlet, hanem azon gondolkozta,m, hogy 
van-� nekem föltétlenül szükségem az ajánlott árura ?, Ha 
nincs, ha nélkülözni tudom, nem veszem meg. 

Igy aztán csak gyült a pé:vzecském és fokozódott, szi-
lárdult a szolgálati kedvem. . ' 

Midőn a hetedik szolgálati évemben őrmester, őrpa-
rancsnok lettem, megnősültem. 

. 

Szép kis összeg megtakarításom volt s a feleségem is 
kapott egy kis hozományt. Szerény, takarékos életmódo
mat pedig a nősülésem után is folytattam, ú gy, hogy a 
hadüzenetkor tizenötezer koronám volt a takarékban. 'Te
kintélyes 9sszeg egy olyan embernek, aki egy 'katonaládá-
val jött a csendőrséghez. 

' , -

Tartott a háború. A drágaság nőtt .
. 

Nem voltunK 
tőzsdeügynökök, 

' �em tudtuk, hogy a pénz értéke romlik. 
Háború van, minden drága, maj d békében megint úgy 
lesz, mint volt. Igy gondoltuk ezt mi, egyszerű emberek. 

A háború végefelé jött a csatornák patkányhada ét! 
nyomában az összeomlás. 

A Felvidéken szolgáltam, a szárnyparancsnokság bi
zalmasan közölte, hogy akinek van hová elhelyezni család
j át, az igyekezzék, mert a területet alighanem át kell en
gedni a cseheknek. 

A családornat elküldtem az apósomhoz Szatmár me
gyébe, de rosszul j ártam, mert ott meg román megszáJlás 
alá kerültek s én 2 évig még levelet sem válthattam velük. 

A pénzem tönkrement. Akkor már tudtam, hogy nem 
a drágaság nőtt, hanem a pénz értéktelenedett el. Szűkebb 
hazám oláh kézen volt. Akkori lelkiállapotom mellett 
mindezt véglegesnek tekintettem. A családtól való hosszú 
távollét nemigen alkalmas a hitvesi hűség és a kölcsönös 
bizalom fokozására. Egyik levelet a másik után írtam, de 
válasz nem jött. Ugy gondoltam, hogy ha a leggyilkosabb 
háború idején lehetett levelezni még a Szibériában levő 
hadifoglyokkal is, lehetetlen, hogy a pár kilométernyirE' 
levő feleségem ne tudna írni. B iztosan a nyomorban ő sem 
akar tudni rólam. ( Utólag tudtam meg, hogy neki is ilyen
forma aggálya i  voltak énrólam.) 

Amiért eddig éltem : a haza, a ,család, a nyugalmas 
öregkort j elentő megtakarítás - minden oda van. Akk-or 
legaÍább azt hittem, hogy örökre. Kezdtem magamat iga
zán fölöslegesnek érezni a világon. 'Sötét gondolatok féRZ
keltek .agyamba; csak az volt li. szerencsém, hogy az édes 
anyámtól vallásos nevelést kaptam. 

Egyszer egyedül mentem ellenőrző-szolgálatba. Elke-
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seredésem akkor érte el tetőfokát. Már az édesanyám is 
ritkán jutott eszembe. Meleg tavaszi nap volt. Leültem az 
út szélére, agyam talán már nem is működött, mert gon" 
dblkozás nélkül néztem magam elé. Minek itt tovább kín
lódni ? Ha már minden elveszett, vesszek utána magam is ! 
Gépiesen babráltam a puskámmal . . .  

üres tekintetem megakadt egy galacsinhajtó 'pogár
kán. Diónagyságú gyurmát hajtott maga előtt nagy eről
ködéssel. Egy kis  parasztfiúcska két ökröt hajtott arra a 
legelőre s az egyik ökör lépte éppen a kis bogárkára irá
nyult. Ösztönszerűen a vállam közé húztam a nyakamat : 
"Na, kis bogárka, most véged van ! "  De a bogárka kint 
maradt valahogy az ökör talpa alól, csak a gyurmáját ta
posta széjjel. A kis bogár dermetten nézett maga elé, de 
tétlensége nem tartott sokáig, hanem maga elé vette a 
széttaposott galacsinnak egy k i s  hulladékát s hajtotta to
vább nagy erőlködéssel. 

Én ennek ' láttára feleszméltem. Párhúzamot vontam 
az én sorsom és a bogárka s,orsa között. Én is dolgoztam, 
gyüjtöttem a filléreket, �ogy családomnak biztos megél
hetést nyujthassak. Ugyanezért erőlködött a kis 'bogár is. 
Mert il. kettőnk arányai szerint nem volt-e a kis bogárká
nak az ő galacsinja olyan érték, mint nekem ezer koro
nám ? Amíg azonban én a vagyonom elvesztése miatt fe
leslegesnek éreztem magam a világon, addig a bogárka 
csak egy pillanatig maradt tétlen, azután küzdött tovább. 
Feltettem magamban a kérdést : "H itványabb volnék-e én 
ennél a bogárnál ? N em !" 

Felugrottam s erős élniakarással teljesítettem a kö
telességemet. És amire elbúsultságomban nem is gondol
tam, érintkezésbe léptem a határszél en szolgálatot telje
sítő ibajtársakkal s azok rövid idő alatt közvetítették üze
netemet a családommal és viszont, melynek eredményeként 
családom kevés idő mulva átjött hozzám. ' 

N em tudok szégyenérzet nélkül vis8zagondolni az ak
kori gyengeségemre. Milyen 'kicsinek látom most azt a 
szerencsétlens�get, amely miatt akkor eldobom az életet is, 
ha a vallásos nevelésem vissza nem tart. 

Most, amikor olyan sokan ddbják el önkezűleg az éle
tet (leginkább azok, akik még a kezdetén állanak) ,  szük
ségét éreztem annak, hogy a fentieket leírj am. 'Ha valaki 
egy ilyen elkeseredést átélt s lelki szemeivel az évek táv
latából arra az időre visszatekint, bizony nagyon szégyenli 
magát. (Talán éppen azt tartaná szerencsétlenségnek, ha 
teljesülne, aminek nemteljesülése I miatt valamikor meg 
akart halni. 

A 'búsuló bajtársaknak szánt mondanivalómat befe
j eztem. Néhány szavam volna még a "nem búsúló" baj
társakhoz is : 

Közleményemből némi félreértéssel azt lehetne kima
gyarázni, hogy céltalan dolog a takarékoskodás . Különösen 
az összeomlás után, a 'pénz állandó romlása idején úgy lát
szott. Abban az időben nem egy bajtársam, kinek nem sa
játja a takarékoskodási hajlam, mondotta nekem : "Mi 
hasznod, hogy takarékos voltál, most neked s,incs több, 
mint annak, aki so�asem takarékoskodott," A takarékos
ság ellen abban az időben könnyű volt tetszetős példabe
szédeket mondani. ,  Például ilyet : "Két testvér kikapta az 
apaI Örökséget. Az egyik takarékos volt s a pénzét taka
rékba tette. A másik, míg a pénzből tartott, mindig sört 
ivott és az üres üvegeket a [>adlásra dobálta. Háború 
alatt a pénz tönkrement s a takarékos testvér koldussze
gény lett ; az iszákos drágán eladta az üres üvegeket és 
gazdag lett." 

Akkoriban elhittük, hogy üres sörösüvegekből meg 
lehet gazdagodni. IMa megint reájöttünk, ;b ogy sörtöl még' 
csak az gazdagodott meg, aki eladta, aki megit.ta, soha. 
Háború ;volt, forradalom volt, tűzvész és jégeső, de vajjon 

ne építsen-e házat senki azért, mert tűzvész van a világon 
és ne vessen-e senki, mert a termését ,elverheti a j égeső ? 

Az én tizenötezer pengőm ma már ,csak papiros és 
mégis azt mondom minden fiatal csendől'bajtársamnak, 
hogy takarékkönyv nélkül ne menjen neki az életnek. Jobb 
a bizonytalan valami, mint a biztos semmi. 

Nem emberektől tanultam ezt, hanem egy bogártól. 

Az állam ellenségei. 
Írta : Dr. Panajoth Fejér Gyula rendőrfőtanácsos. 

Egy állam életének alakulására nemcsak azok az 
erők vannak k,ihatással, amelyek a szorosan vett ál
la.mi gondolatból táplálkoznak, hanem olyanok is, 
amelyek az állami érdekekkel ellenkező célokat szol
gálnak. 

Már 1875-ben nyomát találjuk például annak a 
szabadkőműves felfogásnak, hogy a világ szabad
kőművesei egyetemes érdekkapcsolatban és célkitűzés
ben állanak egymással. A hamburgi nagy orient pá
holy 1875-ben kívánatosnak jelzi a szabadkőműves
ség ' egyértelmű harcát a "sötét" hatalom ellen. Az 
1889-i pári si !Szabadkőműves kongresszuson 'egy nem
zetközi nagytanács terve vetődött fel. Hogy a szabad
kőműves összefüggések miJt jelentenek a politikai élet 
szempontjából, azt abból érthetjük meg, hogy hitelt
érdemlő történelmi kutatások szerint az utóbbi év
század mondhatni összes forradalmainak és politikai 
természetű gyilkosságainak legtitkosabb hátterében le
tagadhatatlanul mindig ott dolgozott la szabadkőmű
ves'ség keze. 

A "B 'nai Brith", vagyis a "szövetség testvérei" 
című newyorki független páholy a vezető titkos szer-

Szent hely Jeruzsálemiben, ahová Krisztus keresztjét tették 
a ikeresztrefeszítés után. 
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A Magyar Aero Szövetség 1680 köbméteres világítógázzal töltött Hungária léghajójának április 13-án volt a negyedik 
felszállása Budapesten. A léghajó utasai Poppe Kornél ny. őrnagy, Pál Andor ny. őrnagy és vitéz Seeberg-Wanekel 
József- csendőrszázados, budapesti szárnyparancsnok 11 óra 10 perckor indultak Budapestről és 14 óra 30 perckor szál-

lottak le Salgótarjánban. Képünkön a léggömb megtöltését mutatjuk ·be olvasóinknak. 

vezet az egész világ számára. A mult század negyvenes 
éveiben rllapították Amerikában, el van terjedve az 
egész világon és befolyást gyakorol az összes izraelita 
szervezetekre. Képviseli a zsidó nép érdekeit, valamint 
a zsidó tőke világuralmi törekvéseit és őrködik vala
mennyi államban mind a kormány, mind a befolyásos 
pártok felett. Hozzátartoztak azok is, akik a világ
háborúban mindenütt s így nem utoljára Berlinben 
működtek, kiváltképpen azonban a forradalom idejé
ben mind Oroszországban, mind Német- és Magyar
országban. 

A világ összes testvérei tulaj donképpen csak egy 
páholy t s így végeredményében csak egy szövetkezetet 
alkotnak. A háború nem választotta szét az egyes páho
ly okat ; a szabadkőművesek táborában rég elhatározott 
dolog vólt, hogy ki Jegyen a győző és ki a legyőzött. 
A győző országokban a páholyok cselekvőleg részt 
vettek az összes intézkedésekben, míg a német páholyok 
teljesen visszavonultak és csak a forradalom idején 
mutatkoztak ismét a nyilvánosság előtt. 

Kétségtelen, hogy a szabadkőművesség a kozmo
polita és nemzetközi eszmékkel igen rokonszenvez és 
a szociáldemokratákkal egyirányban halad. A közös 
ellenség ellen a közös célokért küzdő két társadalmi 
alakulatnak fegyverbarátságát akarja előkészíteni. A 
szabadkőmüvesség mellett épp a s zociáldemokrácia az 
a másik erő, amelynek politikai célkitűzései nem min
dig egyeznek az állam célkitüzéseivel. 

A szocializmus az országhatárokat és nyelveket 
csak mesterséges elválasztó tényezőknek ismeri el és 
csak az osztályközi különbségeket hajlandó eleven 

hajtóerőknek tartani. Ennek megfelelőe!} könnyen túl
teszik magukat azokon az etikai kötelezettségeken, 
amelyek mindent polgárt nemzetéhez és országához kell 
hogy kössenek. Külföldre járnak vádaskodni. A romá
niai fémipa�i és vegyészeti munkások a mult évben 
ünnepelték Bukarestben az amszterdami internacionálé 
alapján álló szervezetek 10. évfordulóját. A magyar
országi munkásság nevében Szász Sándor szólalt fel. 
Az Adeverul tudósítása szerint Szász Sándor a magyar 
testvérek üdvözletének tolmácsolása után kijelentette, 
hogy Mag-yarországon a munkások helyzete sokkal 
rosszabb, mint Romániában. Magyarországon szerinte 
nincsenek munkásvédelmi törvények, nincs meg a 8 
órás munkanap rendszere, ellenben diktatúra van és 
a reakció megakadályozza a szindikátusok. szervez-
k��� 

c 

A magyar kiküldöttnek erre a szomorú szereplé
sére a romániai szociáldemokraták vezére, Flueras 
képviselő egyébként csúnyán rácáfolt, mondván, hogy 
Romániában csak látszat minden. A magyar állítólagos 
diktatúra j obb, mint a román kormányzat úgynevezett 
demokráciája. Náluk maga a. kormány provokálta ki 
a lupényi tömeggyilkosságot. Törvénybe van ugyan 
iktatva a 8 órás munkaidő, mégis vannruk gyárak, ahol 
10-12, sőt 16 órát dolgoznak. A vádaskodás tehát 
visszafelé sült el. 

Az osztálykülömbséget a nagy francia forradalom 
mind jogilag, mind tényleg megszüntette. Ezt a j el
szót, amely a tömegekben még tud gyujtani, az ese
mények már túlhaladták. Az a haladás, amely a kö
zösség iránti kötelességek és a személyes szabadságból 
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származó egyéni jogok kiegyenlítése terén észlelhető, 
nem j elentéktelen. Bár a bérviszonyok terén tagadha
tatlanul vannak jogos követelések, mégsem szabad a 
proletariátust a kapitalizmussal szemben ellentétbe ál
lítani, hanem a proletariátusnak és azzal a szocializ
musnak olyan módon való megszüntetésére kell töre
kedni, hogy megélhetési viszonyait megjavítsuk. 

A szocializmus és kommunizmus között igen ne
héz a határvonalat megvonni. Előbbi még a magán
tulajdon alapján áll, de azt fokozatos fejlődéssel korri
gálni akarja. Válságos időben a szocializmus könnyen 
beledől a kommunizmus kaoszába, amely alkotni nem, 
csak rombolni tud, ledönti nemcsak a gazdasági élet
feltételek alapjait, hanem minden etikai értéket is 
sárba tipor és az ösztönök vad himnuszát zengi. 

Az orosz propaganda csápjai mindenhova eljut
nak, a sejtszervezetek mindenütt kiépülnek és a szov
j et nyiltan dicsekszik aknamunkájával. A párisi lapok 
a mult év szeptemberében közölték a Moszkvában 
megjelenő "Kongomanszkája Pravda" cikkét, amely
ben a lap büszkélkedve állapítj a meg, hogy a szovjet
propaganda nagyszerű eredményeket ért el az euró
pai hatalmak hadseregeinek felbomlasztása terén. A 
lap szerint a propaganda főképpen a francia hadsereg 
bomlasztására irányult és itt a III. Internacionálé 
brilliáns eredményt ért el. Hála - mondja a lap -
a kaszárnyákban működ ő kommunista egyesületeknek, 
a mult év áprilisa óta a francia kaszárnyákban 40 tün
tetés zajlott le a rossz táplálék miatt és a fellebbvalók 
ellen. Ez év januárja óta 150 katonai. egységben zaj
lott le forradalmi tüntetés az Internacionálé éneklése 
közben. A francia hadsereg a legutóbbi nyári nagy
gyakorlata során egész ezred vett részt forradalmi 
tüntetésben. A lap büszkén említi, hogy nem múlik el 

tartalékosok behívása anélkül, hogy ne kísérné forra
dalmi tüntetés. 

Látva azokat a veszélyeket, amelyek az állam létét 
annyi oldalról fenyegetik, a közbiztonsági szervekre a 
legszentebb és legma.gasztosabb feladatok várnak. ők 
kemény karral ellentállnak minden bomlasztó munká
nak és érvényt szereznek az ország törvényeinek. N em 
néznek sem jobbra, sem balra. Nem filozófáinak, nem 
mondják, hogy ebben vagy abban a programmban 
van-e némi iga'lság, vagy nincs, hanem mennek előre 
a maguk egyenes útján, tudva azt, hogy az állam mit 
vár tőlük és mível tartoznak lelkiismereWknek és szol
gálati esküj üknek. Amíg ők teljesítik kötelességeiket, 
a különféle bomlasztó törekvések haJ ótörést szenved
nek ·és győzelmesen kerül ki az ezeréves tradíciókon 
nyugvó nemzeti gondolat. 

A pápa hadserege. 
A pápávrul megkötötte 01amors.zág la soorződé8t, mely

ben -elitsmerte -a lkül:Ön á1l'rumisá.gát. Egy "á'lllam".;ban ter
mészetesen ál1ami ,berend�é.st is 'sejtüIllk 's bár az csak 
igen korlátolt keretek között van meg fl pápai á:rIamban, 
mégis megvan. ; 

A leguoolbbi római zarándoidaton ezt a berendezést 
a'llkalmrum volit többé-kevésbé tanu'lmányozni. 

Kü1önösen szép és érdekes ia pá,pa hadseI\ege. 
A svájci gáTda teljes díszbeöatözött csapata fogadta 

a pápa elé j áruló magyar zarándokokat s végigvezette 
a hatalmas vatikáni épületkoloss.zuson, a Pigua-udvalfon, 
a Rafael-Stenrzákon s a LoggitáJkon. Pergett a dob, ami 
itt a tilszt-elletadás egyik ékes megnyilvánuJása. Ezer és 
ezer megcsodálni vaffó aikadt. Aztán la palatinusi őrség 

A kosár odaerösítése a léggömbhöz. 
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A léghajó a levegőbe emelkedik. 

katonáit volt allkaJmunk ,látni, majd a .pápai testőrség 
vaJóban festői egyenruháját. Amerre a pápa elh'alad, 

Valgy amer're csalk jáa:hat, mindenütt ez a testőrs'ég áLl. 
Mert 13. páJpai Il1€m mehet alkárhová, csak oda, ahova a p·ápai 
udv.armester az utat már előkészíti s csak akkor, amikor 
a prQgrammj.a :azt eil.őírja. A hatalmas' és Szinte végte'len 
vatiikáni ikiertJbIe.n is, csalk prog"lramm szerint sétáJlhat s 
akkOll" iB .a pápai testőr·ség, Ikatonaság áll, - szinte sor
fal/at. 

A pápai katonaság vá'logatott Jeg'énységhől, több

nyire M; olasz hadsereglben Ild!Pl"óbált és őrmesterségig 
szolgált olasz Ikatonákiból ám. Idegen nemzeti.ségűnek na
gyon nehéz ide bej utnia . 

A pápalÍ hadsereg ma már tulaj doniképpen c.saik di
szül, valamint az egész 'irntézménynek - per ti'tuló - vé
delméül szolgál s alig három-négyszáz katonából áll. Ré
gen más volt. Il\1:a ' legtöbb tagot számlálja a svájci gárda. 
Beosztásulk s�rint, fekete, sár/ga és vi)rös egyell'ruhá:ban 
teljesítenek szolgáJatot. Rajtuk kívüJ a 'Pápai csendőrség 
őrségi szolgálatot teljesít. A palatinusi 'gáJrdán Ikívü� a 
nemesi gárda már aféle parancsőrtiooti szolgálatot lát el. 

A XVII. században, VIII. Kelemen pápa urwlkodása 
arLatt, töb!b, mlÍnt tízezer lovas lés sz.ázezerrnél több ·gyaJo
goosa volt 13. pápai államnak. Még a mult század ötvenes 
éveiJben is· majd ny()llceze�' katooája volt a pápá:nak, a 
testörségell lkívüL Szabályos műsz;aki Ikü,lönítménj'€ik, va
dászoik, egy ez,red ,lovasság várta a pápa parancsát. 

V. M ilklós, idején, 1450-lben a!lakították a svájci gár
dát. 1500 után, II . .  Gyula pápa toborzás útján vaJóságos 
ezreddé fejJelztette. Nevét onlIlla:IJ. ikapta, hogy egy bíbo
rost :küldött II. GyuJa a svájci szövetség tanácsa elé, hogy 
engedélyezzék ezer a1abárdosn.aik a Vatikán részére való 
toborzását. Ezt meg is engedték s egy főtiszt vezetése 

alatt C'Sraiklharma'r együtt volt az alabárdoso k csapata s 
bevonult a Jaterá:lIlü palotába. Gyönyörű eg)'1enruháj ukat 
nem kioobb híresség, mint M.ichel AII1,g,el·o tervezte. 
A rég.i· svájci zrsoldosok sis�kos, wl,abár,dos egyenrruháját 
ka,ptálk, művés�i 'érzélklke'! stiJizálva. 

Nwgyrésvben még mindig a svájci, kantonokban to
borozzáik a gá'rdistákat s tisztjeiik ds ta 'Svájci ezredekből 
kerülnek ki . 

Olaszo:rszág és a pápai állam közötti ismert és régi 
keletű lkonf'liktus sem semmisítette meg ra svájci gárdát. 
Me.gihwgytálk a ·pápa ,r en deltkezés ére továbbra is, régi for
rnájába� €8 szervezetében. 

A gá'rda p.a'ranc.snoka ezredes. TIÍ'Bztjkara áll még 
1 &lezredesből, 1 őmagyból, 2 számdosból és 5 hadntargy
bÓJ. Létszáma kh. 150 fő. 

A palh,tinus-.. ezQ"ed" ta. .pápa elgykori gya.logságából 
zsugorodott ÖSSZle parádéshtadsetI'eggé. Természetesen le
vetették eredeti páooélos feJsooreLésüllret IS alapos lrefor
moo, menteik Ikeresztü,L megalaku,lásuik óta. Eredetileg 
ál�i g fegyverben álló, harcra Ikész hadseregnek indult, sok 
ezer taggru. Ma má,r alig .száOOln varmak s főleg kerti szoJ
gálatot teljesítJeneik egyszerűbb ö,lltözetben, mert a szabad 
ég; aLatt az időjá,rás virszon�glságainak ki vannak téve. 

A pápai csendőrség, tI'€.gli olasz katonai di ZJben tel
j es í t  úgynevezett ikapuőrségei. Iniká,bb az ol.asz karabi,ne
rek iJltöz.etét viselik. Feladatuik a pápai állam h.atárvona
l'ai'ook védelme. Ma �ilIlcs erre szükség, de egykOTon ne
héz s,Zjo:Iglábatuik vallt. Most Inkább csak a,l'ra vi,gyáznaik, 
hogy kiváncsi idegenieik ne f,él'kőzzenek be a Vatikán te
rületére, esetleg be ne osonjanak, va,gy pláne ne mássza
naik be a falalikon . MetI't d1lyemek ,is !bőven akadnak. Azon
kívül felvilágosításoklkaJlJ szoJlgáI.janrak azoknak, akik a 
Stanc�an és Log,giálklban kérdezősködnek. N agy ü n/nepi 
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alkalmakkor kisebb s�as�uk a IPápai menet élén haJad. 
Szép szál, válogatott legénYrSéglből álLI a pápa kato

nasága, kistermetű nin.cs közöttük 
Szolgálatwk ill�m terhes. Napi nyoJe ó�a, két részben. 

T€I1j es e J:látá,s t ikapnak, egyenrwhát s a M.IlJgfokozat
nélküliek al,apfizetése ezen feLül havi 100 aa-anyHr.a. Ter
mészetesen mindemJki nőtlen. 

A rSvájca gáTdán Ikívül belsőszolgálatot teljesít a ne
mesi glá,rda. A 'Svájciak e&ak a fO'lyosólkon, nagyobb hal
loIkban álllInak, a nemesi ,gáJrda már a termekben. teljesít 
sooI,gá!latot s a pápa i.gazi belső testőrség,e. Csak �lda:l
f'egyvert érS �evolvert v,i'seliIlek s a pápa mellett fuvő szo
bában ketten le is ü lihe tnek, ketten a pápa szobáj áJban 
állva szolgálják urukat. De nem [eszes vigyázz állásban, 
hanem közvetlenü,l, szinte társaságát alkotjáik az egyedül 
Levő páipának A !kívüli l'evők fOlgadjáik az eJőkeJőségeket, 
alZokikal bes,oolgetéSlbe elegyednek, rStb. 

A nemesi .gárda 'Íalgjai valóballl csak az ola'sz, rit
kábban más nemz,etek lOOIlleSrS.égéből ( főleg fŐinJeJneseiből, 
herceg�bőJ, 191'óf()lkbóJ, Ib�óikból') ,rekrutálódik. Kijárhat
nak a Vatikán épületéből, ellentétben a többi katonákkal, 
akikl1ieik nem szabad a Vatikánt e�hagYill,iok. Tagjai mind 
idősebb u,rak, rukiik llősÖ'k is lehetnek. VII. ,Pius pápa 
1800 ... ban srzervezUe m€ig öiket. OlyanféLe szvlgáJlatot tel
j es í tenek, mint néhai Fe.renc József király mellett Paar 
és Bolfras slZáamysegédek teljesítettelk évtiZl€deken keresz
t.ül. Felvételük felett a legmagasabb pápai t.anács dönt, 
miután eI&őle,&" orenlgeteg szűrŐin mentek :át. Pa,rancsno-' 
kuik milll,denkOll' a leg,i.<iooeblb, aki a Ig'ánlaikapitány. Két fő
hadnagya van s négy hadnagya. Tíz ,g�datiszthelyettes 
s kb. 80 tagja valll, tudniIillik a Ibílbor<>:skanoook mellett 
is valll e,gy-egy. A tempILomi rSzertartásOiknáJ i'S segédJkez-
lllek, wgyanú,gy a pápa temetés énél. Új J;JíboTosok avatá
sáináJl ,a pápa egy nemesi gálrdistávrul küLdi el a bíborosi 
föveget. 

E.z volinaJ a pÍ1!pa h adOOl'egének ismertetése főbb vo
nal'akbaon . Amit i.ntimebb do'lgakól megtudtam, erre vo
natkozóa,n D' A ttag>Li1erón,i Ama,deo második szertall'trás
mester úr sZIÜi�gálllt feJ.világosítássai1. 

Há!lás lkŐSlZÖlllet érte. Nyáry László. 

Török benyomások. 
Aki a régi Törökországot a maga mis7Jtikumávall, a 

mohamedál!l va!]lássa'l, annak minden kü,lsőségé�1 is<
merte, az a "ma" 'bitroda-Imában idegenook érzi magát, 
nem tudja megérteni, mi minden történt itt 1 1  év alatt. 

Tudjuk, hogy TöröikorBzá1got Kemal pasa mentette 
meg, visszaránltJva .az örvéllly szélén-ŐlI. S�eretilk őket a 
ja'pánolkikaL összehasonlíJtani. De ez a hasonlat tUJ!ajaon� 
kélppen, nem mindenben heLytál'w, mert la japánok nagyQn 
is ra.gaszdwdook a tradició khoz, a2l ősi dollgok ,tiszteleté
hez, mí,g a ma Töröikországátban radikáli.s módon máról
hO'liOOpra eltöiröltek mindent, ami a régi vi,lágTa emlé
keztet. 

KeZdhetjük mindjárt a v.aililáson. A ooel!elti emher 
PrSzichéjét ismerő európaiak nem taortJottáik ·valÍla :Iehet
ség.esnek azt, ami Kemal pasámak siikie,rüJlt. A fez, a fe
redzse ( fátyo.\.) eltörlése, a női 6nu1ll1ciipáció, a ' török, 
ÍIlJ1etve araib írás elha.gyása stb., stb., mind nehéz ;prob
léma volt ,tö,rök földön. Ez a tény ann áll érdekesebb, mert 
Tfuölk.or.s.zálgna!k elrSő refoormátor'a, EIIl�er pasa, nem 
tudta célját elérni .  Fall1tasztikus tocvei voltak, a .'  pán
tUll'anizmus hívének vaU'otta .ffia,gát, vagyis il. kaukázusi 
vidékeiket, a Turkesztánt, az egés7! tatárlakta területet, 
mind egyesíttelll i akarta Törölkország/g!lll, ezwl sremben 

Kemal osak a modem Törökországot alk.arja felépíteni.  
Tudjuk, hogy Enve!rt megöl,ték, terve Illem siketrü,lt. 

Érdekes, hogy Törökország pénzügyti,Jeg> mégis meny
nyJlre ÖSSIze !tudta magáJt szed:ni, dacá'ra, hogy terüJeté
nek jórészét elvesztetlJte s a le,�.\toJsó években a hábo'rúk 
egész sorozatán esett áJt ( olasz-török, baIkánlÍ és vi,lág
háború, török-görög felszabadító harcok) . 

A török PéI!l� békebeli értékének 50 százalékát, míg 
a flrancia fora-nk 20 száza�&kált, az �lasz líra csak 25 szá
zaléikáJt őri�be meg. ElIlnek a malgya,ráztát aboon taláJlhat
j uk, 'hogy Töröikorszálg � háJborút többnyi,re nem törölk 
pél!lrzen viselte ; h iszen tudjuk, hogy a :magas pm·ta állan
dóan pén�av�ral küzdött, különösen a balkáni háború 
óta fl ílgy inkább szövetségesei pénzével, különösen német 
pénzen viselt hábű'rút. 

Felltüll1ő, hogy Tö;rökomzáJg lllagyon sDkat költ a had
seregére. A j övedelemnek kb. 43 szálZa�'ékát. A tis'zt:ikM 
képezi a ",ghaM" (,győztes ) diktatúorának gerincét. Ezekll'e 
támas.zlkod�k ő és á1ta:1uk a hadrSeJ.iegJl'e. A törók tisztikar 
e1sőrang>ú. A tiszt firetérSe 1 �-2...srerese a poLgári tiszt
viiOOlő fi�et.ésének. Te.rmészetes, hogy az i nteIl'igencia java 
a ikatonú pályáJra megy ; míg ar,?; egy,etemek meglLehető
sen üresek, addig a katonaiSllroláik 'Yálogathatnak s csaJk 
a legJjobbakllit veszik feL a létszám kieglészítésére. 

A 'hMseoreg ,�éltszáma 125.000 fő, 30.000 csendőr és 
10.000 h at�őr. 

A hadsIereg 23 hadostlltálYira tagozódik, közte 5 llovas, 
54 gyalog-, 1 1  lovas ezreddel érS aorál!ly,lag igen sok tüzér
ség/ge]" A k iké;pzérS, fe1szereJérS magas fokon álil. Nagy 
figyelmet szenteLnek az ifjúsá>gi előképzésre is, ame.lyet 
cserikés2csoportokiban végez.noek.  

I�oo nagy figyelmet f()rdítaook a JégJi haderők ki
építésére. JeIell1lleg több, millllt 300 repü,lőgé!pj ük van. 

Ezzel szemben azOllllbailJJ a haditeng'eI1.·észet még> i gen 
el van m�adva, tulajdonkép;pen lIllár osak a kivénü,lt, 
vol,t n.émet "Goehen", a "Hamidié" és, "Medzidié" öreg 
ciJI1kálókra és néhány elavu,lt tJorpedónaszádra 'l'ehet szá
míta.niok. 

Fel'tünő, oa. Itörökök lIlli.J.y ellenséges érzelemmel visel
tetnek az ide,genek !iránt. Ezeknek millldenütt nehézséget 
okoznak. Miil1de1!l,fé1e i'gazoavány.t követeLnek tőlük, 5-
6-<800r l!reJ.l magukat leféll1yképeztetni, úgyhogy ma egész 
jó üzlet Törökországban tényképésznek lenni. KonstantI
nápolyban egészen más vízum szükséges, mint Angorá
ban ; Nyugatanatólia egyes városaiba idegent egyáltalán 
nem engednek b e. 

A mod.e.rn Törökországot iI1yugatázsiai államnak 
. m1nő&íthetl!llénik. FéLig e.u,rópai kü'!sővel, ma. lIllár meg;]e
hetősen egyönt.eJtű, az idegennel eJienszenvező 'lakosság
gal érS elrős beLső f€lgye,lemmeJ.. Ez a fegyelem te�lIllészete
sen erőszakvn nyugszik s vasszigorral, hiztosítják. A mo
dern TörölkorszÍ1ignak sokkail. na,gY'Obb a sú'lya, mint .az 
egykori magas podának érS, dacára a koorlátolt jövedelmi 
for,rásoknak, az ereje mégis sokkal nagyobb, mint valaha 
vol:t. 

T�o'l\SIZá:g>nak legm,agyO'bb eIilensége ma AIl[gl\ia. 
P'a.lesz.Unában, TrRloojordánia, Hed�s- és Irá:k.Jkal közö
sek a határok. Ezen arllib országokat Anglia 1916 és 1920 
között alaJkította, meg. Ezeket arab s ejik.ek Ulraljáik, k iket 
viszont a Bank Qf EilJJgilaI!ld péntzlel. A iI1Ievezett puffer-ál
Ia,mok által az -aIlIgolok. az oroszoik és a törökök elLen 
akalrtáJk a SZUiez-osatoroot és a M ossuJi petróleum terÜlle
telt j ob-ban biztosítallli 

. 

A modoerm repülőgépek korwb.an aZOJllba.n a Szuez
csatornáIt háborúIban ali.gha lehet majd használni. Az 'an
golok bombákika.l, tankokkal. foontartjáik ugyan a rendet 
az ál1taluk alapított új álllamokban\ e�el azonban néPrSZI€-
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rűségiÜrk lI1em igen .nő, viszont a törököik Angorában kár
örömmel, iSzemlLéliik e jelle1ls ég1et és várnak . . .  

Oroszo.rszág számára ilS> célszerűbb a ten,gersrorosok 
pal1tján ,baxátot ,látni, mint elllerusé,get, AngJiát. Az oro� 
szak voltak az elsők, akik Kernalt elismerték, neki segít
ségiet, fegyvert, felszecr-elést jutt�ttak ,és Angorában egy 
óriási, de hallatlan ul iz:léstelen épületet emeltek, üszta 
proletárstílusban, amelYIet Kemal' pasa egysze,r tréfából 
dreadnou,ghtnak nevezett. A nemzeti Oroszország ezt a 
dreadnoughtot maj d át fogja építeni, de török-barátságát 
alighanem meg fogja őrizni a jövőben is.  

Töröikország mai politikája és magata.rtása szfÍlnx
szerű, de aki a multba,n olvMott és e gy.es ,szimptomá�ból' 
tanulni tud, az sok érdekes következtetést vonhat Ile a 
jövőre .néme is. S-y. 

MÁRTON MÁTYÁS tiszthelyettes. 

Márton Mátyás tiszthelyettes a háború kitörésekor 
a brassói kerület nagyszebeni szárnyánál telj esített szol
gálatot, mint fiatal !Csendőr. 

A mozgósítás lezajlása után a telj esen nemzetiség 
lakta vidék fokozott tevékenység elé állította a felemelt 
létszámú örsöket, ',annál is inkább, mert kétségtelen volt, 
hogy a románok előbb-utóbb ellenségeinkihez csatlakoznak. 
így történt azután, hogy bármennyien jelentkeztek is arc
vonalszolgálatra, a felettes parancsnokságok a jelentkezők 
legnagyobb részét visszautasították, mert a határszéleken 
minden emberre szükség volt. 

Így )ffiaradt Márton M átyás csendőr is a szebenmegyei 
hortobágyfalvai örsön, nem is gondolva arra, hogy nem
sokára szűkebb hazája is hadszíntérré változik s nem kell 
külön engedély arra, hogy békés közbiztonsági szolgálatát 
harcos tevékenységgel cserélje fel. 

. 

A román hadsereg betörésekor túlerő elől vissza
vonult csapatokkal együtt a 'hortobágyfalvai örs is el
hagyta állomáshelyét. Az örs legénysége nem maradt 
együtt. \Különböző magas�bb parancsnokságokhoz osztot
ták be őket a tábori rendészeti szolgálat ellátására. 

Márton Mátyás - Fehér István, Bereza János csend
őrökkel, Kovács Lajos és Leitgel Mátyás népfelkelőkkel az 
Újeg)'házán állomásozó 1. hadosztályparancsnoksághoz ke
rült, ahol, mivel a környéket teljesen ü,merte s a vidék 
nyelvét is bírta !- rendszerint felderítő szolgálatra alkal
mazták. 

Egy ilyen alkalommal 1916 szeptember 5-én Horto
bágyfalu ,környékén egy csendőrjárőrrel találkozott, amely 
azt az Oltszakadát községben elfogott veszedelmes k émet 
kísérte a hadosztályparancsnoksághoz, aki már többször 
ártott csapatainknak és most is fontos jelentéseket akart 
a románokhoz eljuttatni. A járőrvezető figyelmeztette 
Márton Mátyást, hogy járőrével óvatosan haladjon előre. 
mert a román lakosság azóta bizonyára értesítette a román 
csapatokat a kém elfogásáról s nincs kizárva, hogy, azoK: 
már keresik a fogolykísérő járőrt. 

Alig múlt el egy negyedóra a két járőr elválása óta, 
amidőn Márton csendőr, aki harmadmagával volt, egy kö
rülbelül 410 (fő erős és géppuskával ellátott ellenséges lovas
szakaszt vett észre, amely az országúton haladt irá
nyukiba. Márton , csendőr a két népfelkelővel az ország
úttól körülbelül 150 lépésnyire lévő galagonYaJbokrok kö
zött foglalt állást s mikor az ellenséges lovasszakasz a kö
zelükbe -ért, gyorstűzzel rajtaütött, ami,re az három halott 
hátraihagyásával elvágtatott. A 80D--400 lépésnyire lévő 
hídon azonban menekülésülvben a lovasok annyira össze
torlódtak, hogy pár perci,g még tüzelhettek rájuk, aminek 
- mint később a foglyoktól értesültek - több sebesülé� 
volt az eredménye. 

Vitéz magatartásáért a 2. osztályú ezüst vitézségi 
éremmel tüntették ki. 

Kitüntetési javaslata szószerint í gy ,hangzik : 

. ,1916. évi szeptember hó I 5-én Horto bágyfalva és 
Holczmá(ny között mi'Y/Jt járőrvezető, gyors és bátor elhatá
rozással v@ghezvitt támaJdással érzékeny veszteség okozása 
meUett visszavonulásra kényszerített egy 40-50 főnyi 
eTJ,er/jSéges lovasjárőrt, mely egy csendőrjár'őr által Olt
szakadát községben elfogott kémet kiszabadítani, illetve' 
ezen járőr t ' elfogni igyekezett. Majd (UgyanfJJZon hó 15-
28-ig Sz'tintjánoshely, Hortobágyfalva, Kolun, Glimboka 
és Szá.szház köz,Qéf'/ek áUatáltomár/l1Játnak biztonságbahelye
zéSIénél, a falvak kiürítésénél és sikeres felderítés énél, vé
gül '29-én a cs, és kir. 7. lQva.sdwndár lős:;;:er- és élelmiszer-

Márton Má.tyás tiszthelyettes. 
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d.flzlopá'Y/iak megmentésénél mindig I a legveszedelmesebb 
heTnJzetekben állhwtatossággal és vitéz maga,tartáJssal pá
rosult! buzgó tevékenységet fejtett ki." 

M árton Mátyás ; mindössze alig két hón3ipig volt a 
harctéren, de e rövid idő alatt is bebizonyította, hogy a 
jó magyar csendőr mind -békében, mind háborúban becsü
lettel álllja meg a helyét. 

, 

M.Ii •••••• N, IC •• .,N ••• N. 
" ' It i · ' t "  . " " mia a ,  ml er IS . " .  

A " személytelenségek" ( szenvedő szerkezet, -andó, 
-endő s tb . )  fejezetét egyelőre befejeztem. Nem azért, 
mintha nem lehetne még több i devágó példát megtárgyalni 
( és megróni ) ,  hanem azért, mert a h ivatalos nyelvben 
más bajok is vannak. Ezekre is kell egy-egy cseppnyi or
vosság. 

A csendőrírásokból is azt látom. hogy nagyon sokan 
nem értenek a helyes és magyaros mondatkapcsoláshoz. 
Mondatot mondatra halmoznak. húzzák-nyujtják a 'meg
kezdett mondatot. de nem merik befejezni. Ebből szárma
zik aztán a legtöbb Ihiba : az idegenszerű mondatkapcso
lás. a másodrendű alárendelés stb. pedig a magyar em
ber sohasem szerette a hosszadalmas, nehézkes mondat
szerkezetet nem is szerethette, mert a magyar lélek alap
jában eg1/szerű és világos, kifejezésében tehát a rövid
slÍgre hajlik. 

Igaz - ebben a tekintetben is - sokat ártott az ide
gen ihatás, különösen a latin meg ! német. Nemrégen 
még jónevű tudósok és írók is Ihangoztatták, hogy a ma
gyar nyelv mennyire alkalmas a "klasszikus stílusra", te
'hát pl. a szónokias körmondatok és ihasonló "jók" 'haszná
latára. Ma már bátran megmondhatjuk : mindez tévedés ! 
A mi nagyszerű magyar nyelvünk ugyan alkalmas lehet 
erre is. arra is, de természete, szelleme tiltakozik az ide
gen kaptafára szabott hosszadalmas mondatszerkesztés 
ellen. Én nem is hallottam még, hogy pl. az alföldi ma
gyar 3--4 mondato t "egy szuszra" mondott volna, kör
mondatot is eddig még ,mindig csak könyvből olvastam, 
rendszerint rossz könyv/bő!. 

N ode lássuk csak a "medvét". Hol tanyázik boldog 
bőségben ez az idegenszerűség ? Persze a h ivatalog nyelv
ben. Az irodákban, h ivatalokban. tfent és lent egyaránt. 
Mert nem is hangzik elég h ivatalosan az a "fogalmaz
vány" vagy "kiadvány", amelyben nincs legalább jó egy
nehány miáltal, amikor is, miért is, m,inek következtében 
és egyéb idegen sallang. 

A pesti villamoson is gyönyörködhetünk néhány ilyen 
hirdetményben : ' "  a kalauzok pénzváltásra nem kötelez
hetők, miért is mindenkit 'felkérünk . . .  stb. M iért miért 
is ? Az a derék kalauz aligha tanult latinul. (bár manap
ság ilyenek is vannak ) ,  miért nem szerkesztik tehát eze
ket a felhívásokat valóban magyarul ? Talán meIt így na
gyon is egyszerű volna : . . .  a kalauzok nem kötelesek pénzt 
váltani. ( Pont ! )  Ezért tehát felkérünk mindenkit, ,hogy . . .  

Másik példa ugyancsak a villamosról : . . .  felkérjük a 
t. közönséget, hogy menet jegyét az u tazás végén szakítsa 
e�, miáltal elkerülhető, hogy mások az elhasznált j eggyel 
visszaélést kövessenek el. 

Ez a mondat már amúgy is  nagyon hosszú (még 
hosszabb, mint ahogyan itt leírt�m) .  Miért nem aprózta 
fel tehát írója 2-3 kisebb ' mondatra ? Valószinűleg azért 
nem, mert nagyon is h ivatalos, nagyon is "hatóság" akart 
lenni .  Azt hihette, hogy így több foganatja lesz ennek a 
bizalmas felkérésnek. Ez meglehet, (bár én nem igen bí
zom a pesti közönség ilyen nagyfokú figyelmességében a 
B SZKRT-tal szemben, ) ,  magyarosan mégis így kellett 
volna megszerkesztenie : . . .  kérjük a t isztelt közönséget., 
hogy menet jegyét az utazás ;végén szakítsa el. ( Pont ! )  
I gy (vagy : ezáltal) elkerülhető, hogy . . .  

M indebből a z  a tanulság, hogy merjünk minél több
ször pontot tenni, vagyis a mondatot befejezni és újat 
kezdeni. N e nyujtsuk tehát néhány ,rőfnyire. Így aztán 
sokkal egyszerűbb, világosabb, magyarosabb lesz az írá
sunk. 

Én azonban most mégsem teszek pontot a "miáltal" 
és "miért is" után. Legközelebb ugyanis csendőrírásokbó) 
vett példákkal folytatom. Vitéz Rózsás József, ny. szds. 

1CIJlllllml 1.INmia.ílillC. 
A francia csendőrség. 

(28. közlemény.) 

Hogy .ilyen visszás ihelyzetek ne állhassanak elő, a szá
zadparancsnok ·köteles az útbaindítandó jelentkezőket figyel
meztetni arra, hQgy ha bevonulásuik után mondanak le a tes
tületbe való felvételükről, hogy annak micsoda következmé
nyei lehetnek. Ezt a közlést a felvétel tudomásul adása 
alka!mával írásba kell foglalni és az érdekeltekkel alá kell 
íratni. 

A felvétel közvetlen haMlytalanítása. A légióparancsno
kak jogosultak a felvételüknek hatálytalanítását kérő jelent
kezők€t azon a napon, amikor ezt a kérelmüket előadták, a 
[elvettek köziÜl törölni. Erről a miniszternek jelentést tenni 
kötelesek. 

A felvétel hatálytalanítása hivatalból. A testületbe való 
felvételt hivatalból ik€ll hatálytalanítani, ha a jelentl<ező 

1. hiányosan Jrepzett, vagy az előírt testmagassággal 
nem bír; 

2. csendőrségi szolgálatra általában alkalmatlan ; 
3. testileg alkalmatlan. 
Az első esetben elegendő a javaslathoz a jelentkező 

próbaírását csatolni. 
A második €setben a javaslathoz a fegyelmi tanács, a har

madik esetben pedig a !felülvizsgálati -bizottság jegyzőkönyvi 
Ik-ivonatát kell mellékelni. 

Tudnivalók az ö1'sparancsnokok számára arra az esetre, ha 
volt katonák a csendőrség hez való felvételüket kérik. 

Az örsparancsnokoknak kötelességük érdeklődni azok 
utin az örskörletükben tartózkodó volt katonák után, akik 
csendőrsé:gi -szolgálatra alkalmasok lennének és a testületbe 
való Ibelépésre hajlandósággal bírnak. 

Ha valamely volt katona az örsparancsnoklllál a csendőr
séghez való felvétel céljából jelentkezik, az meg1gyöződni 
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tartozik, hogy az illető a csendőrségi Szervezeti és Szolgálati 
Utasítás 14-ik §-ában előIrt tfeltételeknek megfelel-e. 

Az örsparancsok ne tévessze szem elől : 
1. hogy ha a jelentkező a katonai szolgálatból már öt 

éve kilépett, a szolgálat megsza;kítását attól a naptól !kell 
számítand, amely napon a csapattól haz�ldték; 

2. hogy a jelöltek hiányos elemi előképzettségük miatt a 
megy ei osendőrsé,ghez nem hoZihatók javaslatba, csupán a 
köztársasági 'gárdához; 

3. hogy a századparancsnok ihatáskörébe tartozik a jelöl
tek előképzettségi fakának megállapítása, miért is habozás 
nélkül el kell készíteni és az előljáró tiszthez, továbbítani 
ezeknek az iratait, különösen akkor, ha azok nem látszanak 
teljesen tudatlanoknak. Utóbbi esetben elegendő az előljáró
hoz a jelentkezőnek az örsön felvett p'róbaírását elküldeni s 
annak alapján továJbbi parancsot kérni ; 

4. ihogy a köztársasági gárdáihoz, csak nőtlenek és gyer
mektelen özvegyek vehetők rfe!. 

Ha az örs parancsnok arról győződött meg, hogy a jelent
kező a tfelvételi feltételeiknek meg1felel, köteles azt részlete
sen tájékoztatni, h ogy a felvételi !kérelemhez milyen okmá
nyok hecsatolása szükséges. 

Ezeket az okmányokat egy iratje.gyzékbe ,kell foglalni és 
a századparancsnokhoz lrell felterjeszteni. 

Az irat jegyz éknek az alábbi okmányokat Ikell tartal
maznia : 

1. húsz sOl'ból (álló próbaírást, amelyen a ihibáikat piros 
tintával alá kell húzni és a szöveg alján balra a hibák szá
mát ugyancsak piros tintával kell összegezni; 

2. a jelöltről szóló jelentést, amelynek az alábbi személyi 
adatokat !kell magában foglalnia :  

Fo,glalkozás, te.stmagasság, a jelentkező családjának er
kölcsi és vagyoni viszonyait, a jelentkező elfkölcsisége, a 
szol�álati idő pontos tartama és végül, hogy a csendőrséghez 
való felvételre volt-e már javaslatlba hozva, avagy sem. 

Ha a jelölt Szajna-megyéből 'származik és a szajnai szá
zadhoz vagy a köztársasági gárdához kéri a felvételét, a je
lentés végén piros tintával fel kell jeg)"Czni, hogy a jelölt 
komoly jellemű, kifogástalan magaviseletű és egyéniségéböl 
arra lehet ,következtetni, h ogy jól meg fog felelni. Ha a je
lentkező nem nyujtja a kívánt ,garanciákat, ezt az említett 
helyen ugyancsak piros tintával fel kell tüntetni ; 

3. iha a jelentkező nős, annak nejéről szóló jelentést, 
amely az alábbi adatokat foglalja mag1ában : 

Életkor, foglalkozás, ,a nő erkölcsisége, a házasság meg
kötés ének időpont ja, a gyermeJk,ek száma, a hozomány és ha 
szükséges, a nő családjának erkölcsi és vagyoni viszonyai ; 

4. kimutatást a teljesített szolgálatokr,ól ; 
5. büntetési je.gyzőkönyvi ikivonatot; 
6. bizonyítványt a jó magaviseletről ; 
7. katonakönyvét; 
8. a törvényszék elröke vagy a /békebíró által hitelesített 

születési bizonyítványt ; 
9. a törvényszék elnöke vagy a békebíró által hitelesített 

házassági anyakönyvi kivonatot, lIa a jelentkező nős ; 
W. az alprefektus által hitelesített erkölcsi ibizonyítványt ; 
1'1. a Jladitengerészet tartalékosainál a tengerészeti pre

fektus megihatalmaz'ását. 
Jegyzet. 1. A jelentkezőről és ha szüks,éges, annak lÍele

ségéről a jelentést csak egy példányban kell megszerkeszteni. 
Ha azonbanl az örsparancsnok arr,ól értesül, hogy a század
parancsnok a jelentkezőről felvétel� javaslatot készített, a:kkor 
az előbb említett jelentésnek egy másodpéldányát külön pa
rancs ,bevárása nélkül, előterjeszteni !köteles. Ez a jelentés
másolat a jelentkező azon iratjegyzékiihez lesz csatolva, ame
lyet állományilletékes légióparancsnoka kezéhez kell meg
küldeni. Az első példányt a javaslattal együtt a miniszterhez 
kell előterjeszteni. 

2. A bűnügyi nyilvántartási lapot a századparancsnok a 
jelentkező tartózkodási helye szerint illetékes köztársasági 
ügyésztől sZlerzi be. 

A jelöltek figyelemmel kísérése. 

Ha valamely jelentkezőt a csendőrségi szolgálatra alkal
masnak találtak, akkor a századparancsnok arról felvételi 
javaslatot szerkeszt és azt a miniszternek előterjeszti. 

Ennek megtörténtéről a századparancsnok az örsparancs
nokot nyomban értesíti. Az örsparancsnok ettől a pillanattól 
kezdve a jelentkezőt állandóan figyelemmel kísénú köteles, 
hogy ha megnősült, magaviselete ldfogás alá esett, megbün
tették, csendőrséghez ]wndő felvételi szándékáról lemondott, 
valamely !baleset folytán csendÖor égi szo1gálatra alkalmat-

lanná vált, vagy kora miatt a felvétel nem kívánatos, -- minu
erről jelentést tudjon tenni. 

Ha a jelentkező megházasodik, az örsparancsnoknak a nő 
személyi viszonyairól jelentést kell szel'kesztenie. 

Jelentkezők felv6tele. 

Ha a jelentkezőt felvették, az örsparancsnok közli vele 
a felvételről szóló minü,zteri döntést és annak a napnak a 
keltét, amikor útbaindíthatása végett a századparancsnoknál 
jelentkeznie ikell s végül a kinevezés tudomásulvéteIét írás
ban elismerteti. 

Ha a jelentkező valamely kereskedelmi vállalatnál van 
alkalmazásban, egyidejűen arról kell őt értesíteni, hogy a 
légióparancsnoktól legfeljebb 15 napi halasztást kérhet. E cél
ból az örsparancsnok, miután a jelentkező a csendörséghez 
való felvételét tudomásul vette, azzal egy halasztás iránti 
kérvényt ikészíttet s ahhoz csatolja a vállalat vezetőjének 
azt az írásbeli nyilatkozatát, amely szerint a jelentkező 
néhány napig nélkülözhetetlen. 

( Foly tat juk.) 

---------� ,.-------
71. Kérdés. Kifogásolható-e az örsnek az az eljárása, hogy 

az elfogott gyanusítotfat az örskörlet terűletén elkövetett bűn
cselekmények kinyomozása után á tadja a kir. űgyészségnek, 
holott a gyanusított a szomszédos örskörletben is követett el 
bűncselekménytf 

Válasz. A Szut. 396. pontjának 4. bekezdése a kérdés szem· 
pontjából két esetet különböztet meg és pedig: 

aj a gyanusított által több örs körletében elkövetett bűn
eselekm�nyek üg'Y'ében a nyomozást ugyanaz a: járőr a?! 'összes 
örskörletekben Iefolytatja és azután a gyanusítottat a kir. 
ügyés�égnek átadja, vagy p edig 

b) a járőr a gyanusítottnak csak a saját örskörletben el
követett bűncselekményeit nyomozza ki, ennek megtörtén tc 
után őt az illetékes hatóságnak átadja, azokat az örsöket pe· 
d'ig, amelyeknek körletében a gwanusíúoti szintén bűncselek
ményeket követett el, erről értesíti arert, hogy őt a saját örs· 
körletükben elkövetett bűncselekmények folytatólagos kinyo
mozása végett az illetékes biróság tól vagy ügyés71ségtől ki1kér· 
hessék. 

Mikor van helye az egyik ,és mikor a má sik eljárásnak' 
Az első eljárásnak, hogy t. i .  a gyallusított által több örs 

körletéb ell elkövetett ösS'zes bűncselekményeket ugyanaz II 
járőr nyomozza, akkor van helye, hU' a gyanusított által elkö
vetett bűncselekmények olyan öss"befüggő sorozatot alkQtnak, 
hogy azokat nem lehet egymástól szétválasztani. I1yon eset 
lehet p l .  ha egy betörőbanda több örskörletbell SQrozatos be
töréseket követett el, a lopott holmit pedig ugyanU7J()]I orga",
dáknál értékesítette; ha egy gya nusítottnál a járőr több bŰIl
cselekményből szárma"bó olya11 bűnjeleket vett őrizetbe, am('
lyeknek eredetét tisztáznia kel l ;  ha egy 'bűnswvetkezet tagjai 
vagy a sértettek több örs körletében laknak elszórva, stb., stb., 
rgyszóval, ha a gyanusított által több örs körletében elköve
tett összes bűncselekményeket feltéUeDlÜI egy feljelentésben 
kell tárgyalni. Ilyenkor természetes, hogy a nyomozást végig 
ugyanannak a járőrnek kell lefolytatni, mert Ihis'lIen a másik 
örs járőre nem ismeri a7; ad'<1ig kinyomozott elő71ményeket, 
összefüggéseket stb. s ha n yomozni akarna, "előlről kellene 
újra végigcsinálnia és megállapítania mindazt, amit az első 
járőr már megcsinált és k inyomozott. Miután azon'ban a7; ere
detileg nyomozó j á rőrnek ideg>en örskörletekben nincs meg a 
szükséges helyi és személYi ismeIfete, azért rendel i a"b utasítás. 
hogy az idegen örskörletekben 'az illetékes örs járőrének a se
gítségét is igénybo kell vennie. 

Ha azonban a gyanusított által " több örs körletében elkö-
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vetett bűncselekmények egymással semmi össwfüggésben nem 
állanak, akkor a b) alatt említctt eljárást kcll követnie, vagyis 
a gyanusítotiat a nyomozás befejezése után a kir. ügyészság
nek át kcll adni, az esetleg még érdekelt örsöket pedig erről 
fÍrtesíteni kcll , hogy a gyanusítottat a saját örskörletükben 
cIkövetett bűncselekmények folytatólagos nyom(}Zása végett 
kikérhessék. Ilyen eset lchet Pl. ha a gyanusított az egy�k örs 
körletében lopást, a másikban csalást, a harmad ikban gyujto
gatást követctt el, vagy ha mindenütt azonos bűncselekmény t 
követett ugyan el, de az egyes bűncselekmények között hOS'z
szabb idő tel t el stb., stb. Vagyis ennck az eljárásnak akkor 
van helyc, ha a gyanuSlÍtott ál tal különböző helyeken elkövc
tett bűncselekmón yek olyan önálló és befejezctt deliktumokat 
képejjnek, hogy azokat kiilön-külön lehet nyomozni és a"Zokról 
külön-külön feljelentést lehet tenni, anélkül, hogy ez a:z< elkü
lönítés az egyes feljelelltéseket hiányosakká tenné. 

Ha az egyes örsök nyomozását el l ehet különíteni, akkor 
elvben mindig a második cljárást kell 'követni és az első eljá
rást kell kivételnek tekinteni. 

Olyan esetet, hogy az örs a gywnnsitottat a nyomozás be
fejejjése után ne az il l etékes bíróságnak vagy hatóságnak, ha
nem egy másik örsnek adja át, az utasítás nem ismer. Törvé
nyeink szelleme szerini ugyanis bírói határozat nélkül még a 
bűncselekményekkel alaposan gyanusítoti egyéneket is csak 
az elkerülhetetlenül szükséges ideig szabad fogva tartani. 
E!>ért rendeli a Sznt. 322. pontja �s, hogy 'az ·elfogott vagy elő
vejjetett egyónt az e}fogástól vagy őrrzetbevételiől számitott 
24 óra alatt az illetékes biróságnak vagy hatóságnak át kell 
adni, illetve, h a  e z  nem volt lehetséges, a késedelmet indokoIni 
kell. A törvények által védett egyéni szabadság szempontjából 
ugyanis káros eljárás lenne, h a  az örsök a"Z elfogott gyanus'Í
tottakat saját hatásköriikben esetleg heteken át egymásnak 
adogatnák át, 'bármily érdeke kivánrná is ez<t a nyomozásnak. 
Ebben az esetben megtörténhetnék ugyanis, hogy .az elfogott 
egyén csak hetek mulva kerülne a kir. ügyészséghez, a"Z ügyész
Elégnek tehát nem. állana módjában idejekorán bírálat tárgyává 
tenni. hogy vajjon a csendőrség jogosan fogta-e el a gyanus'Í
tottat vagy sem, már pedig ennek elbírálására a bűnvádi per
rendtartás értelmében a bíróság, ille·tve a kir. iigyészség kö
telezve van. 

A kérdésre a választ tehát abban összege7Jhetjük. hogy ha 
a gyanusitott által az örskörletben elkövetett bűncselekmények 
sp.mmiMle összefüggésben nem állottak a másik ibűneselek
ménnyel, amelyet a gyanusított a sz<omS"Zédos örs körletében 
követC'tt el, akkor az örs helyesen cselekedett, hogy a"Z illetőt 
nem a szomszédos örsnek, hanem' a kir. ü gY'észségnek adta át 
és erről az érdekelt másik örsöt csak ·értesitette. D e  abban az 
esetben is, ha a gyanusítottnak a k·ét örs körletében elkövetett 
bűncselekményei között összefüggés l ett volna, nem a gyan'U
sitottat kellett volna a másik ö rsnek átadni, hanem a szom
s:zJédos örskörletben elkövetett bűncselekmény t is f4"Z első örs 
járőrének kellett volna kinyomoznia ·és feljelentenie, a gyanu
sítottat a"Zonban ebben az esetben is a kir. ügyésjjségnek és 
nem egy másik örsnek kellett volna átadni. 

Megjegyezzük végűl, hogy olyan esetekben, amikor alapos 
a gyaD'U, hogy a gyanusított nemcsak az örskörletünkb en, ha
nem másutt is követett el bűncselekményeket, oélszer'Ü. a Nyo
mozati Értesítő útján a többi örsök és a rendőrhatóságok 
figyeImét felhivni reá akor is, h a  erről pozitív tudomásunk 
nincsen. Dyenkor közölni kell minda"Zokat a'll adatokat, ame
lyek alapján a többi örsök és a l'endőrhatóságok az illető felől 
tájékozódni tudnak, tehát a személyleírást, az elkövetett bűn
cselekményt és főleg a módot, alhogy azt elkövet te, mert kö"Z
tudomású, hogy szokásos bűntetbesek ugyana:zokat a bűncse
lekményeket rendswrint azonos módon szokták elkövetni. }<'e
lesleges levelCjjés elkerülése végett a Nyomozati Értesitőben 
közölni kell azt is, hogy a gyanusított hova lett átadva, hogy 
az esetleg érdeklődő örsök vagy rendőrhatóságok ne a köz"Zé
tevő örshöz, hanem közvetlenül a"Z illetékes 'bírósághoz vagy 
hatósághoz forduljanak. 

72. Kérdés. A vevő viseltes mhát v esz meg 1!-itelbe az el
adótól kialkudott vételár on. A részletfizetésre kikötött határ
időket nem tartja meg s az első részletet is késedelmesen fizeti 
meg. Az elad6 sürgetésére azután közli, hogy az ügylettől eláll 
s (]j ruhát, Jóllehet már néhányszor fel is vette, ·visszaküldi az 
eladónfJk. Mi ennek az eseln.ek jogi megitélése s forog-e fenn 
valamely bűncselekmény gyanuja'/ 

Válasz. A vételügylet áz elllJdó és a vevő között jogi h atás
sal létrejött s azt már csak köws megegy�ssel lehet felbon
tani. A vevő egyoldalú elállása a megkötött ügylettől folyó 
jogi következményeket nem szünteti meg; minthogy pedi.g az 
ela;dó az ügylet minden . f�ltéteMt teUésítette, joga va'Th köve
telnie az ügylet teljesítés·ét a vevőtől is, vagyis II vételár 

hiánytalan megfizetését. A fennforgó körülmények között joga 
van ugyan az eladónak is ahhm, hogy az ügylettől elálljon. s 
a vevőn kártalanítást követeljen, ha a ruhár.a nem akadna 
újabb vevő ugyanazon .az áron. Az eladónak átadott vételár
részlet .az eladó tulaj dona marad s ha az ügylettől eláll, ezt 
a vevőnek visszaadni köteles, de 'ha ragaszkodik a7J ügylethez, 
a felvett vételárrészletet j ogosan tartja meg tör! esztés'Ü.l a 
hátraMkos vételárra; jogosan tartja meg akkor is, ha a vevő
től pusztán kártalanítást követel. 

Az eset magánjogi sérelmet foglal magában s h a  a felek 
békésen nem tudnak megegyezni, polgári per úton kell elin-
tézni. Bűncselekmény gyanuja nem forog :fenn. 

. 

73. Kérdés. Egy 14 éves leány féTjhez menvén, egy év mulvu 
özvegyen mm·ad. Jogosult-e magáninditványt tenni, ha sér-
tett félT 

. 
Válasz. A fennálló büntető jogszabályok szerint olyan 

egyén, aki 16. életévét m�g nem töltötte be, magán indítvány t 
tenni nem jogosult. Ez a szabály érvényes arra a nőre is, aki 
férjhezmen vén, életéveire tekintet nélkül t,elj eskorúvá vált, 
amely teljeskorúság nem szűnik meg' akkor sem, ha 24. élebévé� 
nek betöltése előtt jutott özvegységre. 

A törvény a 1'6. életévvel külön büntetőjogi nagykorúság.ot 
létesített s ez alól nem tesz kivételt (Bp. 47. §-a, Btk. 113. § a). 

A 16. életév betöltése olőtt tehát a sértett fél belyett törvé
nyes képviselője (atyja) tehet csa:k indítványt. Viszont a 16. 
évén túl levő egyén, tekintet nélkül arra, hogy magánjogi 
értelemben még kiskorú, bármely bűnoselekmény esetén, mint 
�'értett fél magáninditványt tehet. 

74. Kérdés. .A gyanusított a sértett lakásába nyíló ajtó 
kilincsét emberi ürü lékkel b eken te. Mily bűncseleleményt kö
vetett e17 

Válasz. A gyanusitott cselekménye, minthogy a sértett 
ellen lealacsonyító cselekményt követett el, becsülotsértés. 

75. Kérdés. A hajtó észreveszi, hogy a vadász figyelrnét el
kerülte egy elejtett nyúl. A vadászat befejezése utún magához 
veszi az elejtett nyulat, természetesen a vadászbérlő tudta 
néU,ül s hazavivén, elfogyasztja. Mily bűncselekmény t kÖl'e
tett el a hajtó1 

Válasz. Az elejtett nyúl a vadáSjjterület bérlőjének, a va
dászatra jogosultnak birtokába ős tulajdonába jutott. A nyu
lat tehát a hajtó másnak birtokiából tul aj donította el jogtala
nul. A nyúl élelmioikk s így a cselekmény a Bn. 51. §-ába üt
köző kihágás tulajdon ellen, lévén a nyúlnak 10 P-nél kisebb 
értéke. Th II cselekmény magánindítványra üldözendő s elb-í
rálása a kir. járásbíróság hatáskörébe tarto"Zik. Ha a nyúl ér
téke 10 P-nél n agyobb, a eselekmény hivatalból üldözendő 
lopás vétsége. 

76. Kérdés. Joga van-e a szőlőföld tulajdonosának földjét a 
szomszéd biTtoktól elválasztó mesgyére fákat ültetni? 

Válasz. A mesgyén fának elültetése nem tiltott cselekmény. 
HaJ a"Z elültetett fa a szomsz,édos birtokos �rdekeire sérelmes, 
jogában áll a határmesgyérn l evő fának saját telkére átnyúló 
'ága'it lemeiszeni iS elvágni; akár a fát is kivágha�ja. A birtok
határok,kal össz<efüggő vitás kérd'ések elinté"Zésére a törvény
hatóságoknak szabályrendeletük van. E szabályrendeletek me
rint az ilyen vitás kérdésekben la közigazgatási ha·tóság intéz
kedik esetről-esetre. 

77. Kérdés. A tulajdonos a birtokában levő marhalevélbe 
önhatalmúlag bei1"ja az állat szinére vonatkozó, etluébkél1t a 
va.lóságna k megfelelő jelzést. Követett-e el bűncselekmény t? 

Válasz. A cselekmény .a Btk. 391. §-ába ütkő'w közokirat
hamisítás bűntettének j elenségeit tün teti fel. A bir6i gyakor
latban a felmentő ítélet hasonló esetekre vonatkozólag gya
kori, mert az eset körülményei szCTÍnt a jogsérelmet vagy a 
jogsérelem lehetőségét nem látja a biróság fenniorogni. Két
ségtelen azonban, hogy a cselekmény jogtalan., mert a� állam
hatalomnak II k ö zokiratok kiállítására vonatkozó jogának sé
relme a"Z ilyen eljárás. A bűnvádi f'elelősség súlya a161 tehát 
a tulajdonos l egfeljebb a?,on a eimen menekmhet, hogy nem 
vezette bűncselekmény elkövetésére iTú,nyuló smndék. Ennek 
elbírálás ára awnban a csendőr nem lévén hivatott, a járőr
nek, ha ilyen esetet észlel,  a Btk. 391. §-a alapjáUl kell oljárnia. 

78. Kérdés. A járőr teitenér a.<i erdőben öt egyént száraz 
gallyfa szedésével elkövetett erdei kihágásban. Hány kihágás 
fordult itt elő s hány dm'ült ki a tevékenységi kimutatás szem
pontjából7 

Válasz. M inthogy a tettenért gyanusitottak nem egyctlen 
kihágás elkövetésére szövetkeztek, hanem mindegyik önáll6 el
határozás alapján külön-külön valósította meg a cselekményt 
s így sem tárgyi, sem személyi összefüggés az egyes kihágá
sok közt nincsen : öt kihágás előfordulását és kiderüJtét kell 
statisztikailag feltüntetni. 
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79. Kérdés. Egymás közelébeIt lakó négy egyén iparenge
delem nélkül cipészmestel'séget folytat. A. járör mind a né
gyet tel lenérés alapján jelenti fel. Hány kihágás előfordulását 
és kideriiltét kell feltííntetni ebben az esetben a t6Vékenységi 
kimutatás szempontjábóif ' 

Válasz. Ez az eset is egymástól swmélyileg és tárgyilag 
különböző kihágásokat tüntetvén fel, az előford'Ult lés k iderült 
esetek száma négy. Személyileg az.ért 'különböznek az esetek 
egymástól, mert egymással tettesbársi vlligy részességi viszony
ban nem lévő egyének követték el. Tárgyila'g pedig a"Zér� mert 
ro indegyiknek cselekménye önálló, egymástól független tény
álladék, amelyet a másikéra vonatkozó minden összefüggés 
nélkül kell elbírálni még akkor is, ha a négy kihágást a járőr 
egy feljelentésben jelentette fel. 

SO. Kérdés. Egy öttagú társaSág este 11 órakor lármásan 
halad az utcán, csendháborítást követ el. Hány kihágás elő
fordulását és kideriiltét kell feltííntetni ebben az esetben? 

Válasz. Itt nyi l vánvalóan a társaság közös elhatározásából 
eredő együttes cselekményéről van szó. Egy elkövetett kihá
gás kerül tehát itt eljárá" alá, amely kihágásnak öt tettese 

van. Ezért a statisztika szemtpontjából egy kihágás fordult elő 
s egy derült ki,  de öt gyanusított j el entetett fel. 

81. Kérilés. Mely helyiségeket kell érteni a SZ1tt. 487. g) 
alpont jában emlitett nyilvános helyiségek alattf 

Válasz. A kocsmákat. esárdákat, vendéglőket, kávéháza, 
kat s általában azokat a' helyiségeket, amelyekbe a közönség 

minden bejelentés vagy bevezetés nélkül szabadon bemehet. A 
zárt körök helyiségei, kasúnók ilyen szempontból n'em te ' 

kinthetők nyilvános heJyiségeknek. 

" Bocsásd meg a 
vétkeinket !U 

• 
mt 

írta : Deák Deszpoth István !ny. tiszthelyettes 
(Szeged) .  

1907 december hó 13-án ' Erdőtelek* községben a z  a 
hír terjedt eI, hogy özv. Ba.bos Lászlóné, szül. M ihály 
Teréz eltűnt a l akásáról, ahol László nevű 'fiával és. ennek 
nej ével, szül. Szatmári Franciskával házközösségben 
lakott. 

Ak,kor azt kezdték suttogni a falub?n, :hogy az öreg 
Babosné bűntény áldozata lett s sokan azt is Ihangoztatták, 
hogy az öregasszonyt egyetlen IS !Vele lakó iLaci, fia tette el 
láb alól, mert 'Vonakodott a !házának még 

'
nevén lévő felét 

is a fiára iratni .  S miután többen tudták azt magátÓl az 
eltűnt özvegy től, Ihogy úgy; a Ifi ával , m int menyével ,igen 
rosszul élt, sőt a z  utólJ)bi 'időben a Imenyecske meg is 'Verte 
az anyó'3át, a ,gyanu kezdett mindjctblban erős!böd'ni s 'ter
j edni. }Ez természetesen az ifj. 'Babosné fülébe is eljutott, 
aki azután széltében-ihosszá'bban azt hangoztatta, ,hogy az 
anyósa az \..ltóbbi időben aligha meg nem tébolyodott s 
úgy kóborolt el a Iháztól. Babos László sem 'maradt tétle
nül. Ű is eLkezdte híresztelni, /hogy édesanyja világgá \ment 

* A község nevét, valamint a sértett és a gyanu-sítottak 
neveit megváltoztattuk. Szerk. 

s hogy a ,lközségházánál, majd a szolgabírói !hivatalnál is 
bejelentette édesanyja eltűnését s kérte annak .köröz te
tését. 

Az ;1907. évi 108. sz. Rendőri Közlöny 18108. tétele 
alatt a községi előlljáróság által kibocsátott körözvény 
meg is j elent, miből én is értesültem, ki akkor a mező
'kovácsházi 'j árás parancsnoka voltam. I 

Én már akkor az erdőteleki örs, illetve járás leendő 
parancsnokává voltam kiszemelve, s mert a fentírt kö
rözvény nekem !felette gyanusnak tűnt ,'fel, azt magamnak 
feljegyeztem, /hogy Erdőtelekre való át.helyeztetésem után 
ezen ügyet nyomozás tárgy ává teihessem. 

Az áth'elyezésem (1909 április 'hó utolján meg is tör
tént, ,s ;midőn ;új örsÖIn állapotáról magamnak táj ékozást 
szereztem, az ott volt csendőröktöl megtudtam, miszerint 
ez ügylben 'Balbos [László ellen a Inyomozás 'annak ',idején Ibe 
lett vezetve, de eredmény nem {Volt elérhető, hnert semmi 
olyan gyanu, ami a IBabos László ibűnösségét igazolta 
volna, lfeltalálható Inem 'Volt s í gy a IPótnyomozás sem ve
zetett eredményre. 

Az iratokat átvizsgálva, tapasztaltam, hogy azokból 
vajmi kevés támpontot nyel1hetek . tP uit'atol n i kezdtem az 
ügyben, de sen.ki sem ,tudott lsemmi pozitív adattal szol
gálni. 'EI is telt már másfél év s az \ügy Imár ;feledésbe kez
dett menni, mert mindenki ,félt attól, Ihogy !ha egyet-mást 
elmond, a tgyanusított 'fülébe kerülhet s aztán még rágal
mazásért tpöl'ibe Ifogja. 

Nekem, mint 'Új -embernek, ismerősöm nem volt s í gy 
azt sem tudtam, hogy kitől tudhatnék meg valamit, ami 
ezen titokzatos ü gytben némi támpontul szolgálna, ennél
fogva már-lffiár kezdtem feladni a ,reményt, Ibogy ezt is 
napfényre derítsem. 

Azt tartja a 'közmondás, hogy az Isten sujtó karja. 
ha késik is. nem múlik. Én i lestem az aLkalmas pillana
tot. \mikor :kezdhetek 'bele a nyomozásba, mert arról meg 
voltam győződve, Ihogy lBabos László az édesanyját meg
gyilkolta s valahol elás ta, 

Valahol. ,de ihol ? !:Mondták. a tanyán valahol. Könnyű 
azt Inondani ,  ide nehéz megtaláln i. 

Segítségemre jött az úgynevezett 'Véletlen. m i  annyi 
esebben játszott már fontos szerepet a nyomozások törté
netében. 'i 

1909. év pün1<"ösd tmásodnapján az orszá SS tö'bb helyén 
naQ'V záuor zúdult a földre, Ít:!'y E rdőteleket lis valósáQ'os 
fel'hőszakadás árasztotta el. Némely l aposabb ihelven úgy 
összefutott az !lesövíz, hogy a /házak összeomlásától tartot
tak az emlbere'k. A ronuant víztömeg- Ibömpölvöt:!'ve, zúg-va 
tört a Tisza !medre felé s több helyről összefolvva. met:!'
árasztotta a iközség- északi oldalán el,húzódó rpQ'i Tisza 
medrét. melvből a víztömeg kicsapott s a Il'olyó Tisza med
rébe törtetett. 

M ásnap délután 14 'óra tájban lmagánúton arról értesül
tem, hogy a fentemlített föreg Tisza szögében, az úgyne
vezett IKígyó6ziget Icsúcsánál az esővíz egy női ihullát mo
sott ki a földből s a hullában ,egyesek az eltűnt öreg Babos 
Lászlóné hulláját vélik /felismerni. tMint mondták, a hulla 
szívetájékán egy nagyszemű rózsafűzér volt elhelyezve, 
melyet SZalbó lIstván \községi rendőrbiztos magához vett fl 
a :kir. járásbíróság'hoz beszolgáltatott, hol az esetről szó
beli jelentését is megtette. 

B osszantott, hogy egy ilyen fontos és halasztást ne
'
m 

tűrő esetet nem !közölnek az orssel, Ihanem lúgy kel! az prs
nek erről véletlenül tudomást szerezni .  'Ennek magyaráza
tát TótJh /József csendőr, ki régebben teljesített az örsön 
szolgálatot, úgy !jelentette, hogy a Ibelterületen történt ese
teket a \községi rendőrség, m í g  a z  örs csak a határban 
előfordult eseményeket nyomozza. (Ez 'bizony elég hely te-
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len és sza1bályellenes szokás 'Volt, később ,aztán ibe is  szün
tettük. 

Kö�ben felszereltem a fentnevezett csendőrrel, ki már 
régebben elbeszélte nekem, ihogy ebben az ügyJben ő is 
nyomozott már, .de eredményre még kilátás sincsen, mert 
Babos László nagyon makacs és megátalkodott ember, akit 
vallomásra !bírni 'aligha lehet. 

Első dolgom volt a kir .. járásbíróságnál az eset után 
érdeklődni, Ihol tudomásomra adták, Ihogy a j árásbíró ür 
a helyszínére imár ki is szállt. 

. 

Most már a !helyszínére siettem. ide itt is elkéstem, 
mert a járásbíriÓ úr a !hullát egy koporsóban már a temető 
felé vitette. Láttam is a menetet. Nem bántott 'Volna a 
aolog, 'Iha nem � járásbíróság szomszédságáJban laktam 
volna s a helys,zín felvételének ,késedelme Ibefolyással lett 
volna a nYO'Illozásra, Ide í gy a hulla ' fekvését, mitől igen 
sokat reméltern. nem láthattarn. 

A !helyszíni szemlét azonbíln mégis megtartottam s 
amennyire lehetett, egyet-mást mégis láttam. N evezete
sen feltűnt nekem az, Ihogy a hulIa alatt tőbb nyárfalevél 
volt, amiről Irnegállapítottam, Ihogy azok nem ,véletlenül ke
rültek a gödör fenekére. 

Minden 'kétséget kizárólag megtud tam azt is, hogy 
az lözv. IBaJbosné egye'tlen leánya, Vitosné felismerte a ta
lált !bullában eltűnt édesanyja Iholttestét. 

tA 'helyet, ,ahol a hulIa feküdt, 'jól szemügyre vettem 
s a nyárfaleveleket 'is átvizsgáltam, de nem találtam 
semmi olyan lárgyat, ami a további nyomozásra fontos
sággal bírt volna. 

Követve az utat, amelyet a ,gyilkosnak idáig meg kel
lett tennie, arra a felIedezésre dutottam, hogy a tettesnek 
a hulIa alatt 'volt nyárfaleveleket a helyszínéhez rrnintegy 
250 lépésnyire fekvő s neki útJbaeGő nyárfás erdőcskéből 
kellett felszednie s a 'gödörbe szórnia. 

A rózsafűzér elrendezése és a lehullott faleveleknek a 
sírgödöl'be szórása megérlelte bennem "azt a gyanut, hogy 
a gyilkos csakis B aJb 00 LászlÓ! lehetett, miért is, a felkere
sésére indultam. Nem találván azonban otthon, mert nejé
vel és 3 éves ikisfiával egYlütt a határban voltak kukoricát 
kapálni, azonnal lóra ültüqk IS a megjelölt határrész azon 
iránya felé iparkodtunk, ahol Babos László kapált. Alig, 
hogy az első lutcát -elhagytuk, szembe találtam magamat 
Babos Lászlóval és nejével, amint hazafelé jöttek. Kocsiju
kat megáIlítván, a férfit ' a kocsiról leszáIIíttattam s a 
községházához ,kísértem, a velem volt Tóth József II.  
csendőr c. örsvezetőt pedig utasítottam, hogy Babosnét kí
sérje haza, a kisfiút Ihelyezze el valamelyik szomszédnál s 
a nővel azonnal jöjjön lÍel a községházához, de útközben 
szóljon Ibe az útJbaeső laktanyáJba is, hogy egy két főből 
álIó járőr azonnal jöjjön fel a községházához. Ezt azért 
rendeztem így, Ihogy IBabosné lássa a n éptömeget, mely 
az utcáj ában hömpölyög. ( Erdőtelek közel 27.000 lelket 
számláló község, így ill. !hír !Valóságos néptömegeket vont a 
Fenyőfa-utca felé, ahol a Babosék 'Iháza volt.)  

Babos Lászlóval szemben igen óvatos voltam, mert 
minden gonoszságát magán viselő, tipi,kus Lombroso-arca 
és rutinírozott gonosztevőre valIó magatartása sejtetni 
engedte, jhogy ikemény dióval lesz dolgom. N ern siettem 
hát a ikikérdezésével már azért sem" lIDert sem a járőrtár"
sam, sem vedig a telefonon \rnegsürgetett segély járőr nem 
érkezett meg. 

• 

Míg én a tanuk társaságáJban tanulmányoztam az em
beremet, ő r- amint azt 'jól ,észrevettem - 'Viszont engem 
inéregetett végig�végig. �fgy pói meggu'3ztáltuk egymá,st, 
azután az írásaimat s jegyzeteimet rendezgettem s tervet 
készítettem elő, hogy' s miként fogom a kikérdezést le
folytatni. 

Latolgattam a gyanusított alacsony műveltségi fokát, 
anyja iránti szeretetét s különösen a valIásos.ságát, mely
ben az anyja nevelte. Úgy számítottarn, !hogy e z  a bigott
ságig vallásos ember úgy akarta az anyja szellemét kien
gesztelni, /hogy a gyilkosság utá"n sűrűbben járogatott a 
templomba s a 'ró�safűzért is azért tette az anyja keblére, 
hogy a másvilágon is IdmádkozJhassék. 

Míg ezek felett gondoLkodtam, feljött a j árőrtársam 
is tBa!bosnéval, ki'hez a laktanya előtt még a kirendelt jár
őr csatlakozott. A nép, mint egy !hömpölygő víztömeg, kö
vette a f!csend'őröket s /hangosan zúgott. Volt közöttük, aki 
hangos megjegyzést tett : "lgy kell a gyilkosokkal elbánni ! 
Fel kell őket aikasztani ! (j volt " a  fel!bujtó, mert ha ő nem 
bujtogatta volna az urát, az sohasem vetemedett volna 
ilyen nagy '\bűnre !" s így tovább. 

A j árőr megérkezése után első do].gom volt Babosnét 
is szemüg.yre venni s aztán néhány szót intéztem hozzá. 
Megkérdeztern tőle, ihogy mit gondol, miért van ez a sok 
nép az utcán. Nem \gondolja, Ihogy !valami rendkívüli eset 
történt, ami a népet ennyire

' 
felizgatta ? Babosné feldúlt 

arccal s ')magából erősen lkike1v!:' hangosan. majdnem dur
ván azt felelte, hogy "semmi közöm a nép izgatottságához, 
tőlem akár éjjel s nappal :zúghatnak az utcán . . .  " Láttam, 
hogy méltó a férjéhez, ennélfogva hagytam, hogy duz
zogja ki magát 's gondolkozzék a látottak felett. Jó lesz 
az nek i .  

Ezután Babosl Lászlót !vettem elő, mert már akkorra 
nagyjáhan :készen voIta;m a tervemmeI. 

Az általános kérdésekre s'Zé,pen Imegfelelt s nyugodt
nak látszott éppúgy, mint j ómagam, (bár mindkettőnk lel
kében a nyugalomnak éppen az ellenkezője volt. M ikor 
azt a kérdést tettem fel, hogy mennyi vagyona van és ki
től ',örökölte azt, közömbösen felelte, hogy a vagyont a 
szül€i szerezték. Az a,pja meghalt, az anyjáról Iffieg nem 
tudja, Ihogy hol !Van. IMásfél ,év �óta eltűnt. (Most vettem 
észre, Ihogy az anyja hulláj ának feltalálásáról még mit 
sem tud ; ,íez más irányt adott ,az eddig kigondolt tervem
nek.)  

- Hát nem él az anyja ? r- kérdeztern. 
- Azt nem tudom - felelte. 
- N ern-e? Hát tudom én, Ihol van ! Ott, ahol azon a 

sötét éjjelen eltemette ! - kiáltottam rá. 
Ös.szegyűrött arcának még csak egy izma sem rán

dult meg a lszóra, amelyre én olyan nagy súlyt fektettem. 
Azt hittem, ha a '  szemébe vágom a bűnösségét s 
azt, hogy már az anyja hollétét is tudom, össze
roskad . . N agyon csalódtam. Sokkal mélyebben :gyökered
zett már belé a tudat, hogy rá a bűntény t Ibebizonyítani 
senki Iserm !bírja, mintsem \hogy zavarba jött volna. 

Kezeit hátul a derekán keresztbe fogta, egyet rántott 
szűk s ferde vállain 6 azt :felelte. ' 

- Hát ha maga j obiban tudja, hát tudja. 'fJn őt se
hová sem tettem. Vagy ha tettem, bizonyítsa he, h a  bírja. 

- J ól van Lac i ! - mondtam - Ihát majd megpróbál
kozom :vele, hogy bizonyítsak. De annyit mondü<k, ihogy 
majd maga is szedje ám össze az eszét, mert én nem 
adom ám ikönnyen ! 

Ezután leültettem ,az egyik sarokba, míg 'én a község
háza udvarára betódult nép k,özé mentem .s !felszólítottam 
őket, Ihogy aki tud valamit, álljon elő tanuskodni. Sovány, 
semmi eredmény ' volt ez is.  Senki s em 'tudott semmit. 
mindenki csak azt hangoztatta. hogy Babos a bűnös. 16 
ütötte agyon az anyját. iEnnyit azonban én is tudtam, ne
kem bizonyíték kellett volna. 'Ez azonban nem volt sehol. 

A járásbíró úrtól annyit megtudtam, hogy a \hulla 
fején ikét csonttörés észleLhető. s Ihogy a fejre egy vékony 
és két berlinerfejkedő 'Van ic.savarva ; a kendők a vért fel-
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fogihatták, mert a vérnyomok a kendőkben most is meg
vannak. 

A !hulla összehúzódott helyzetIben (3 a jOlblbkar fenye
gető /helyzetben van. a kézfejet a víz elsodorta s így csak 
a felső karcsont mered felfelé, mintha fenyegetne valakit. 

A szomszédok és ismerősök, valamint II Vitos-család 
kikérdezése után annyit meg-tudtam én is, ,hogy ifj . 'Ba
bosné meg is verte az anyós át. ki attól kezdve nagyon félt 
a menyétől s többeknek panaszkodott, 'hogy "meglátják, 
engem előbb-utóbb , eltesznek láb alól a menyem, meg a 
fiam". Az utolsó napokban nem is Imert otthon !hálni, ha
nem a szomszédoknál ihúzódoWiIDeg, ihol sajnálatból helyet 
adtak neki éjszakára. E gyik, szemben lakó szomszédnő
től, ki a kérdésben forgó napokon betegen s ágyban fe
küdt, megtudtam. /hogy az 1907 december 14-ére menő 
éjjelen úgy éjféltájban !mintha kocsizörgést 'hallott volna, 
mely a BaJbosék udvarából jött ki. \De mert akkor nyirkos 
időjárás volt, nem : lhaBhatta, !hogy a lkocsi merre fordult. 
Neki az volt a gyanuja, !hogy a Nap-utca felé ment, de 
biztosat nem tudott mondani.  

A gyanusított keresztanyj ától megtudtam, hogy az 
öreg Babosné a fiával nagyon szépen éW addig, Illlíg az az 
Ő -ellenére a Szatmári-családból feleséget nem hozott a 
házhoz. Azóta állandó volt a perpatvar Babosné és' a !fi a  
között, aki nem akart, vagy nem tudott a feleségének pa
rancsolni. LeguWbb a Ipel1patvar azért fajult tettleges
séggé, mert ifj . B abosné követelte, hogy az öregasszony a 
ház mási,k felét is irassa át a fiára, amit az azért nem 
tett meg, mert !még egy leánya is volt, os nem akarta azt 
rnegkárosítani. 

M egtudtam még azt is, hogy iSzatmári egy alkalom
mal azzal fenyegetődzött, hogy Iha veje 'nem végez az any
jával, ő teszi el láb alól. De azt, hogy ' a  szóbanforgó na
pon vagy este valaki látta volna Babost ,kocsin kimenni. 
nem tudtam megá1Iapítani . '� 

19y telt el laZ éj s bennem az a gondolat fogant meg, 
hogy elviszem a ,gyanu,sítottat és nejét a hullahá:oba, ahol 
az anyja, ilIetve anyósa személyazonosságát velük is meg
állapítom. Ettől a rettenetes viszontlátástól sokat remél
tem s mert foglyaim enni nem akartak tS az egész éjj elen 
át egy percet sem aludtak, erejük igen megfogyott, erő
sen hittem, hogy ez a találkozás hatás nélkül nem ma
radhat. Tervemihez a vizsgálóbíró úr hozzájárulását is 
meg kellett szereznem, aki eleinte tartott attól, hogy nem 
megengedett módon akarok vallomást kicsikarni a gyanu
sítottakból, de később aztán mégis megadta az engedélyt. 

Másnap délutánra volt a 'boncolás ,kitűzve s arra meg
felelő kísérettel én is elmentem. A hulla az egyik terem
ben a földre tett koporsóban, iszonyúan eltorzult arccal 
feküdt, klórmésszel leöntve. 

A koporsó fedelét fel sem Iehetett tenni anélkül, hogy 
a fenyegető csonka kezet Ie ne ' nyomják s' ez í gy állott, 
fenyegető helyzetben, mik.or én Babossal, ki i,parkodott 
hidegvért mutatni, ,beléptem. 

Amint rápiIlantott az anyja holttestére, meglátta 
annak ,klórmésszel Ibefecskedezett, sáros arcát, mely ret
tenetesen eltorzulva meredt a nézőre, karjával eltakarta 
az arcát, hogy ne lássa a rettenetes látványt, majd han
gos zokogásba tört k i .  

- Nos, mondtam, hát é n  a tegnap tett i géretem 
egyik részét már beváJtottam, most már csak a másik 
része következik. 

Drámaíró tollára való jelenet volt ez ; megdöbbent 
mindenki, aki jelen !volt attól, amit látott s hallott. A lé
lek legyőzte az embert. A régóta takargatott, leplezett 
igazság kezdett felülkerekedni s viaskodott a gonosz szel
lemmel. 

N em bántottam nehány percig a bűnös embert ; hagy
tam, hogy viaskodjék a lelkiismeretével. Lélekbúvár bő 
anyagot talált volna arra, hogy jellemezzen egy lelkiharcot. 

A s í rógörcsök'ben !Vonagló embert átkisértem a szom
szédos terembe, mely az ő lelkiismeretének megfelelően 
halotti koszorúkkal volt feldíszítve. 

M i re azonban leültettem, arca minden átmenet nél
kül fagyossá vált s az előbbi reményem, !hogy most már 
nyert ügyem van, szétoszlott, mert B abos a terhére rótt 
cselekményt most is leghatározottabban tagadta. 

Arra a kérdésemre, mondja meg, mit érzett, mikor a 
megölt anyját a Tiszapartra vitte, azt felelte, íhogy sem
mit, mert az anyját nem ő ölte meg s nem is temette el 
a Tisza partján. 

Abbahagytam a meddőnek látszó rábeszélést s az asz
szonyt vettem elő, ki azalatt a t emetőőr szobájában várta 
a fejleményeket. A j elenet ugyanaz volt. Babosné hiszté
rikus rohamba esett, mikor anyósának megcsonkított hul
láját meglátta. Kötényével takarta el az arcát, én kitakar
tam s unszoltam, /hogy csak nézze meg jól, hogy a hulIán 
l evő ruha azonos�e azzal a ruhával, melyet anyósa az el
tűnésekor viselt. IBál' lezárta a .szemeit, mégis le tudta 
Írni a kendők színét, minőségét s a ruha minden egyes 
darabját s mintázatát. 

'öt már nem engedtem ki olyan könnyen a kezeim kö
zül, mint az urát. Amint visszakísértem az előbbi helyére, 
azt a kérdést tettem fel neki, "hogy Iehetett egy anyának, 
ki piciny 'gyermekét szorongatta a kelblén, végignézni azt 
a b orzasztó jelenetet, amikor az édesapja a férje anyját 
agyonveri ?" 

Ezen az egy kérdésen mult az egész nyomozás sorsa. 
Fogalmam sem volt ugyan arról, hogy az öreg Szatmári, 
a IBabosné apja Jelen volt-e a gyilkosságnál vagy sem, a 
kérdést mégis feJtettem. Mert itt csak két eset volt lehet
séges. Vagy tényleg j elen volt s akkor az asszony látni 
fogja, hogy mindent tudok, vagy nem volt jelen s akkor 
meg azt fogja gondolni, hogy a férje a gyilkosságot be
ismerte, de a bűnösséget az ő apjára hárította. 

J ól számítottam. 
B abosné felugrott El könnyes szemeit meg sem törölve, 

rám meresztette s határozott hangon kijelentette, hogy 
akkor az ő apja ott sem volt. 

- J ó, jó  mondtam, halálos nyugalmat erőltetve ma
gamra, akkor Laci ferdíti el a dolgot. M ondja meg !hát 
maga a valódi igazságot. Én már az egész dolgot isme
rem és tudom ; csak azt nem érthetem meg, hogy lehetett 
magának olyan kegyetlen lelke, hogy végignézze azt, mi
kor Laci az anyjával végzett . . .  

A fuldokló nő erre mintegy önkénytelenül kibökte. 
- H isz amint ·Iáttam, hogy Laci a balta után nyul, 

a gyermekemet felkap tam s mire lesújtott volna, én már 
futottam kifelé a szobából. 

- Hát a !Vért, ami az öreg asszonyból kifolyt, ki 
mosta fel ? - kérdeztem. 

- Kevés ivér ' folyt belőle nagyon, mert a berliner
kendők felitták a vért. Ami kevés pedig kifolyt. azt a 
Laci, miután az anyját a kamrába kicipelte, lábaival a 
szoba földjén elmázolta - felelte a láthatólag megköny
nyebbült bűnös nő. 

Most már megvolt a jég törve. Adtam fel a kérdése
ket egymásután s csakhamar tisztában voltam a gyilkos
ság minden részletével. 

Vallomása közben apró szüneteket tartott, mialatt 
mintegy kibúvót keresett, hogy s mint nem kellene a fe
lette súlyos bűntény apróbb részleteit is elmondania. 

Beismerte, hogy anyósával nem jó viszonyban éltek, 
sokat torzsalkodtak) veszekedtek, verekedtek is. lA ve ze-
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kedés oka az a nehány hold föld, szőlő és félház volt, ami t  
a z  öregasszony nem akart rájuk iratni, mert félt, hogy 
nem fogják azután eltartani. 

Luca napján leste 15-6 óra közötti időben, az öreg
asszony hazament s miután egy kis vacsorát készített 
magának, felkészült, hogy átmenjen a szomszédba hálni .  
Babos ezt a z  alkalmat használta fel, hogy az anyját agyon
üsse. 

A kisbaltát egy szék mellé állította, leült arra a székre 
s várta, míg anyja a fejkendőjét igazgatva a kistükör felé 
fordult, mely a közös szoba szekrény tetején állott. Ekkor 
megragadta a baltát fl a \háttal álló anyját annak fokával 
úgy fejbeütötte, hogy az menten összeroskadt s azonnal 
meghalt. 

Míg ez történt, azalatt ő ( Babosné) a ház előtt az ud
varon didergett s várta a fejleményeket. M ikor a férje 
kiment hozzá az udvarra s közölte vele, hogy végzett az 
anyjával, éj is bement a szobáJba, hol az anyósa a földön 
elterülve, holtan feküdt. 

. 
, 

Tanakodni kezdtek, hogy most 1Ditévők legyenek, 
hová rej tsék a hullát ? V égre megállapodtak abban, hogy 
kiviszik a kamrába, melybe a konyhán át l ehetett bejutni 
s ott tartják mindaddig, míg a falu lecsendesül, azután 
Babos kiviszi a holttestet a Tisza mellé s ott alkalmas he
lyen elássa. A hulla a kamrában azután abban a helyzet
ben, ahogy féloldalt feküdt, meg is 'meredt. I Éjfél után 
Babos kocsiba fogta a lovát s lassú lépésben megindult 
a leírt hely felé, hol anyját el is  temette. Előadta méj.!'. 
hogy a rózsafüzér anyósának a ny:akában szokott lógn i 
s így azt a férje akkor, mikor a hullát kocsira tette, ve
hette magához s utóbb az anyja keblére tehette. 

Ezek után Babost vettem elő, de őt - bár minden 
rábeszélő képességemet elővettem. - beismerés re nem 
tudtam bírni. 

Míg a k ikérdezés tartott, azalatt a boncolást befe
jezték az orvosok s í gy már-már attól féltem. hogy a' pap 
is megérkezik s a temetés szertartása kezdetét �veszi. 

Tudtam, hogy Babosból csak addig tudok, ha tudok, 
beismerést kapni, amíg az anyját el nem temették. Ha 
egyszer túl lesz a temetésen, megint megkeményíti magát 
s akkor az eg�sz nyomozás eredménye kétes lesz, mert az 
asszony beismerő valIomásán kívül semmi egyéb bizonyí
ték nem állott rendelkezésre. És akkor még mindig fenn
állott annak a lehetősége, hogy Babos egyszerűen tényleg 
az apósára fogja a cselekményt s a felesél{ére is reáfogja, 
hogy azért, csak azért vádolja őt a tett elkövetésével, hogy 
az édesapját megmentse, 

Nagyon megrázott engem is a drámai tetemrehívás. 
de hát elvégre nekem nem az volt a hivatásom, hogy a 
gyilkost sajnáljam és kiméljem. hanem, hogy az igazságot 
szolgáljam. 

A koporsó künn volt az udvaron s akkor megkérdez
tem Babostól, hogy nem kíván-e az anyjától még egyszer 
elbúcsúzni. Igenlő válaszára odakísértem a nép által kö
rülvett koporsóhoz, amely csak mintegy 6-7 lénésnyire 
volt a halottasház ajtajától. ahol mi tartózkodtunk. Babos 
mell'állott a koporsó előtt, de akárhogy erőlködött. sehogy
sem tudta a Miatyánkot elkezdeni.  Letérdepelt�ttem R 
hagytam, hogy három-négy percig imádkozzék. Figyel
meztetésemre felállott, keresztet vetett s aztán a karomba 
kapaszkodva bevánszorgott az előbbi t.erembe. Ha nem 
tartom olyan erős.en, összeroskadt volna. E gy pillanatig 
csak magában könnyezett, de aztán hangos zokogásban 
tört ki s egyre azt hajtogatta : " . . .  bocsásd meg a mi 
vétkeinket . . .  " "bocsásd meg a mi vétkeinket . . .  " 

Leültettem egy székre, a .fejére helyezett kezemet a 
két kezével leszorította s ,aztán elkezdte a beismerő vallo
mását. Azzal kezdte, hogy nem haragszik reám, mert 

tudja, hogy én csak a kötelességemet teljesítem. Az esetre 
vonatkozó vallomása mindenben fedte a neje által elmon
dottakat. Előadta, hogy szörnyű lelki kínokat állott ki a 
gyilkosság óta. Nem volt nyugta, sem éjjel, sem nappal. 
Azt a helyet, ahová az anyját eltemette, sokszor meglá
togatta titokban s mindig remegett, hogy a tettét fel fog
ják fedezni. 

E beismerés után Babosné előadta a baltát is, amivel 
férje a gyilkoss.ágot elkövette. A beismerést mindketten 
a vizsgálóhíró előtt is megismételték. Babos azt vallotta, 
hogy sohasem vetemedett volna erre a gyilkosságra, ha a 
felesége folytonosan nem bujtogatta volna. Az asszonyt 
viszont az apja, Szatmári lovaita folyton, hogy tegyék 
már el láb alól az öregasszonyt. 

Az öreg Szatmárit eleinte sem Babos, sem a felesége 
nem keverték bele a dologba, mint később k iderült, azért, 
hogy a kisfiúknak nevelője legyen. De később aztán a tár
gyaláson nem kimélték őt sem s mindent reávallottak úgy, 
ahogy volt. 

Babos Lászlót a szegedi kir. törvényszék 1909 decem
ber hó ll-én tizenötévi, Babosnét ötévi és Szatmárit hat
évi fegyházra ítélte. 

Engem a törvényszék meg sem idézett a tárgyalásra 
annyira tisztán állott az eset előtte. 

I •• IIIMII. 
--

(Belgium.) Le Gendarme. 
123. szám. 
A belga csendőrség ünnepet ül. M aUl'y Camill e - Aim:S 

Leon ezredes tábornokká neveztetett ki. j,MaUl'y tibornok 
1873 j anuár 24-én Enghienben ( Hainaut) született, 15 éves 
!wrában önként lépett be a '9-ik sorezredhez, hol 5 éven ke
resztül altiszt volt. lA csendőrtestülethez 1895 j únius 25-én 
lépett át mint tisztjelölt. Itt kezdettől I fogva végigjárja a 

-csendőrség iskoláját különböző alkalmaztatásokban. Telje-sen 
gyakorlati ember. Hadnaggyá 1901 június 26-án nevezték ki. 
Többek közt alkalmazva volt a mozgó lovasszázadnál s mint 
oktatótiszt is szerepelt. A világháborúban mint százados 10-
vasszázadparancsnok, beosztatott a katonai kormányzóság
nál, kordonparancsnok és tábori csendőrtiszt. A leszerelés 
után csendőrségi külszolgálatot telje�ít. 1922 j únius 26-án 
őrnagy, ekkor már igeni gyor�an lép előre. 1927 március 
26-án ezredes. Külszolgálatteljesítés után a csendőrség ve
zél'karához kerül. Ott helyettes vezérkari főnök, maid fel
ügyelői segédtiszt. a mozgó légió parancsnoka s a központi 
közigazgatási tanács elnöke. Az 1914-18. lévi ÖSS7.es hadi ki
tüntetések birtokosa, a koronarend parancsnoki k,eresztjének 
tulajdonosa. A csendőrség felügyelőjének állá�ára van kisze
melve. Előléptetése ',gen nagy örömet okozott a csendőrség 
körében. 

Belgium felszabadulásának 1 00-ik év fordulóján nagy ka
tonai ünnepély 11esz Brüsszelben j únius 5, 7, 8 és 9-én. A7. 
iinnepélyen a belga csendőrség is résztvesz, amennyiben ] 00 
lovascsendőr fog a lovasmutatványokban és a carrousselbe1'\ 
közreműködni. EZ/ek között 6 nyo'cascsoport fogja a lándzs�
sok francia négyesét zeneszó mellett bemutatni. A csendőrök 
rés7.ben a háború előtti rép,'i csendőregyenruhában. ré"zbf" l 
sankásan, lándzsával '·fognak szerepelni .  V""lamennyien fe}�r 
nadrágban. A lovasmutatványokat Kettelle ezredes fogja 
rendezni. Erre a 'célra a mozgó légió s a tanosztály emberei 
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fognak csak i:génybevétetni, a külszolgálatot teljesítők iközül 
senki sem lesz elvonva. 

Gillard őrnagy srerkesztö megemlékezik arról az eset
ről, midőn FrancIaország egy városkájában két kötelességét 
teljesítő köztársasági gárdistát a kommunistaérzelmü elől
j áró nyilvánosan lealacsonyító szidalmakkal illetett. Felteszi 
a kérdést, miként járnának el a belga ' csendőrök hasonló 
esetben egy belga polgármesterrel szemben ? Hossza'3 fejte
getés után arra az eredményre jut, �ogy a nyilvános rend 
megzavarása elég ,ok az előzetes őrizetbevéteIre s meg van 
gyoződve róla, hogy a "belga csendőrök tudnák a kötelessé
güket. 

A lap e lragadtatással méltatja a magyar Csendőrségi 
LapoKat, melye t; nagy;;zerü klauvanynak nevez. Magyar lUe
ZeteKet közöl a Csenuorsegi Lapoknak a lapszemle rovat alatt 
a "Le Gendarme"-ot ismertető cikkéből. A Csendőrségi LapoK 
fordltására hlVja fel l ,olvasóit, mert úgy látszik, hogy az a 
teljes csendőrsegi anyagot a legkimerítobben öleli fel. V égill 
azzal fejezi be Ismertetesét, hogy a Csendőrségi Lapok el'30 
spra mm dig a "Hiszek egy IstenDen, hiszek egy hazában" fo
hásszal ,kezdődik. (Belga laptársunk megtisztelő elismerését 
ezúton is hálásan kÖ'3zönjük. Szerk.) 

122. szám. 
A belga csendőrség, mint azt az 1830 december 26-án 

kelt kormallyrendelet I,'t!lóírJa, három teruletI hadosztáJybol 
aJ!. KettoneK ezen teruJetI nadosztalyok kozul parancsnoka 
tabornoK, a harmalllKnak ezredes. JVlindegYlk teruletJ hau
osztálynak van egy moz�ó légiója, mely a magvát képe.zi a 
mozgv::;nas alKaJmaboJ alaKItanuo ezre'lnek. 

A [belga csendőrségnél a közeljövőben valószinűleg két 
ezredest lugnaK taoornoKKá kmevezni. A hadugymlllI'3ztel' 
a csendőrfelugyelői állást eddig mindig csendŐrtIszttel töl
tötte be, I.most ugy látszik, el akar térn i ettől, mert ez ügy
ben (hivatkozva az 1924. november 15-én kelt törvény 15. te
jezeteben előírtakra, mely szerint csapattisztek a csendőrség
hez nem oszthatók be s ott nem működhetne k) Sinzot és 
Housiaux képviselők meginterpe!lálták őt a képviselőházban. 
A miniszter a feltett kerdésre megnyugtató választ adott. 

A parlamenti bizottság előadója jllouslaux képviselő feb
ruár la-án beterjesztette jelentését a csendőrség 1930. évi 
költségvetéséről. Ez 144.086.111 frankot tesz ki, 16.592.760 
frankKal ,többet, mint az előző évben. A kiadások növekedésé
nek több oka van, legfőképp a létszám emelése ( 1 0  tiszt, 281 
ember és 281 ló) . 

A. csendőrségnek háború esetén való alkalmazásával kap
csolatban szóba kerül a csendőrség tervbevett átszervezése 
is. A csendőrség a világháborúban példásan megállotta Ee
lyét. Hatáskörét közel egy század óta\,két törvény, a forrada
lom II. évének germinal 28-ai törvénye s az 1815 január 30-i 
törvény szabályozza. '!Háború esetére a hadügyminiszter meg
állapítja a tábori csendőrség hatáskörét. Megengedhető, 
hogy az ország védelme céljából s a háborús technika fejlő
dése miatt módosítások eszközöltessenek ezen a szolgálaton, 
a csendőrség azonban semmiesetre sem vonható el eredeti hi
vatásától, mert nem kizáróan katonai célokra, hanem a köz
biztonság és igazságügyi rendésret ellátására lett megte
remtve. 

--o-

(Csehország.) cetnicky Obzor. 
5./1980. szlÍlm. 
Vezetőhelyen Masaryk elnök' 80. születésnapjával foglal

kozik és ez alkalommal lelkes szavakkal üdvözli az elnököt. 
A cikk írónak feltűnik, hogy a régi világban, Ferenc József 
idejében csak a hivatalos körök és a németek ünnepeltek 
ilyen alkalommal, ma 'ipedig a legkisebb falu és az állam min
den polgára hetek óta azon törte a fejét, mi módon adjon 
kifejezést az elnök iránti szeretetének. I' Az ünnepléstől a 
csendőrség sem maradt el. Örömét csak az rontja, hogy a 
testületet ez alkalommal olyanok képviselték, ,aJtik az iállam-

Á ltalános az a hit, hogy a trénnél ritkán jut az ember 
veszedelembe. Nem mindig állott így a dolog. A régi had
sereg szekerészcsapatai 1 848/49-ben 28.000 emberből és 89.000 
lóból állottak; ebből a 28.000 emberből a két háborús év 
alatt 7 arany és 124 ezüst vitézségi érmet kaptak a szekeré
szet katonái ; Iftoha abban aZ időben nem vala.mi bőkezűen 
osztogatták a kitüntetést. Tény azonban az is, hogy akkor
tájt a tüzérség et is a szekerészet fogatolta és így ,meglehe
tősen sok alkalom nyilt, hogy a szekerészek veszedelmes 
helyzetben kimutathassák vitézségüket. 

fordulat előtt, de utána is Massaryk ellenségei s igy a köz
társaságnak is ellenségei voltak 'l s azóta is a demokratikus 
Masaryk-elvek elnyomói maradtak. Ezek az emberek mégis 
felszínen tudtak maradni. Ünneplésüket nem lehet őszintének 
tekinteni, mert örömük hamis, a hamisságot pedig M asaryk 
mindig üldözte. Masarykot nem szavakkal, hanem tettekkel 
kell ünnepelni és a csendőrség nagy tömege azzal ad szerete
tének :kifejezést, hogy M asaryk elvei szerint él, kinek poli
tikai, erkölcsi és emberi felszabadítását köszöni. 

Egy másik cikk Masaryk személyiségével és bölcseleté
vel fo.glalkozik. Sevezetésül közli, hogy Napoleon német élet
rajzíroJa, Ludwig Emil 19�7-ben az európ'u egyesült államok 
kilátásairól .beszélt Shaw .Bo angol drámaíróval, aki kijelen
tette, hogy elnökül csakis lV1asarykot tudj a elképzelni. 
Ugyanígy nyilatkozott H. G. Wells angol író is, aki Masary
kot Európa legnagyobb emberének nevezte el. A ICi kk részle
teselll foglalkozik az urasági kocsis fiának fiatalkorával, 
egyetemI tanári milködésével, tanításai val, (küzdelmeivel, há
boru alatti államalkotó :munikájával s főleg világszemléleté
ve1. },l evet a legnagyobb gondoIKodoK mellett emlegeti. ;::'OKat 
idéz sMasaryk muvelből és eiméieteinek különböző elnevezése
Ket ad, melyeket mi a szabadkőművesség fogalma alá gylijt
hetünk össze. A cikk szerint M asaryk át van itatva :a sza
badság, egyenlőség, testvériség és humanizmus eszméivel, 
szabadgondolkodó a legtisztább értelemben, pe legelső sor
ban az Igazság rettentnetetlen bajnoka. Nemcsak a köztársa
ságnak él, de az egész emberiség haladását lés javát szol
gálJa. N em csoda, nogy e bölcs csodálatos élete nemcsak a 
Köztársaságot, hanem Jaz egész világot annyira érdekli. A 
cikket idr. 'Schrava Leó írta, aki annakidején egyik vezére 
volt a cseh törekvéseknek. 

Langer Ferenc leírja első oroszországi találkozását Ma
sarykkal, 1917 december 7-én la Kiew melletti cseh táborban. 

Vegy!,!s hírek. - A felvidéki csendőrparancsnokság terü
letén l���-ben 7699 személyt tartóztattak le, elővezetteK 2346 
embert és feljelentettek 214.72f).et. Hatósági felhívásra a 
csendőrség 22191 esetben járt el. 43 halottat találtak meg éR 
190 személy sérült. 

A hamburgi egyetem tanárai szerint az apaságot a 
gyermek uJjnyomata után Ibiztosan megáHapítani nem lehet, 
ue a ,vérvizsgalat mellett az ujJnyomat IS tampont ja lehet az 
apaság megaJlapításának. I 

Augusztusban nemzetközi bűnügyi kongresszus lesz Prá-
gában, mely legutóbb, '19�5-ben Londonban ülésezett. ( 

Irodalmi részben ismertetI Kunz tbk. könyvét, melynek 
címe : "Szabadságharcunk az osztrák kJatonai ,jog tükrében." 
A könyv részletesen ismerteti a cseh elszakadási törekvéseket 
es aZOKat az intézkedéseket, melyeket az !osztrák hatóságok 
erekkel szemben tettek, de azt is, hogyan játszották ki a cse
heK azokat. JIIlajd az egyes árulók munkáJát és szenvedéseit 
írja meg. 

--o

(Csehország.) Cetnické Listy. 
6./1980. szám. _ 
Vezető helyen visszatér a belügyminiszternek a költség

vetési bizottságban mondott beszédere és megállapítja, hogy 
a Ibelügyminisztérium illetékes referensei legalább is nem 
eléggé tájékoztatták a minisztert a valódi helyzetről. Igy pl. 
a csend őrs égi pótdíj rendszeresítésére igenis külön törvény 
nélkül is módja jVolna a kormánynak, ha a kellő megértés és 
jóakarat nem hiányoznék. Hasonló intézkedésekre számos 
példát s orol fel, hogy felfogását igazolja. Szólnia kellett volna 
a miniszternek a sok elkeseredést szűlő karácsonyi segélyek
ről és az előléptetési módozatok rendezéséről is. Igen iSok 
olyan e lőljáró van, aki szívesen kacsintgat vissza a monar
chia idejére, :,az államnyelvet nem ismeri kellően, az állami 
ünnepek idején szabadságra megy, hogy ünnepelnie ne kell
jen. Ezektől a csendőrtestület javulást nem várhat. Ugyan
csak beszélnie !kellett volna a miniszternek a készültségi szol
gálat díj a,zásáról, a lehetetlen fegyverzetről, egyes előljárók 
önkényeskedéséről, amire nézve különösen a Felvidékről és 
Ruténföldről a lap számos példát hajlandó átnyujtani a mi
niszternek. H ogy egyes fiatalabbak j obban érdekloonek a 
csendőrségi szolgálat iránt és jobban utánanéznek minden
nek, :mint az öregek, azt a miniszternek nem szabad rossz 
néven vennie, hiszen ők ezreI csak tökéletesíteni akarják a 
csendőrséget. Jobbak ök, mint az olyanok, akik már nem ta
nulnak, hanem a megváltozott viszonyok között i3 csak abból 
akarnak megélni, amit valaha megtanultak. Az ilyenek 
csak kerékkötöi ra haladásnak s ezért nagy részükre tu
lajdonképpen nincs is szükség. Nincsen rendezve a szabadsá
gok !kérdése sem. Igen sok csendőr éveken át nem mehet sza-
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badságra. E:rről a lap külön cikket is ír. A miniszter törté
nelmI ertékű munkát végezhetne, ha alaposan belenézne a 
testulet belügyeIbe. J ómdulatárol mindenKi meg van gyo-
ződve. " 

A szolg. utasítás 2 1 .  §-a szerint a c·sendőr szolgálatmen
tes időben az állomás tertiletéről (ilO km-re eltávoznat. hzt 
sok örsparancsnok a beosztottak kárára magyarazza és mar 
nem egy csendőrt büntettek meg önkényti t eltávozásért, aki 
az utasltás eme kedvezményével élt. Aiszámítja, hogy az 
irodai és készültségi szolgálattal együtt ,a csapatcsendor ái.
lagban napi 14 és náromnegyel órát van szolgálatban. igaz
ságos volna tehát, hogy egyes Iparancsnokok ne vonj ák meg 
toie azt a könnyítést, melyet az utasítás megenged. 

Vegyes hírek rovatában !közli, hogy egyIk szemlélő elől
járó altiszt a falubeliek nagy mulatságára kertek alatt és ke
rítésen átmászva közelítette meg a csendőrlaktanyát a Nas
úti állomásról, hogy meglepö szemlét tarthasson. Elméleti 
vizsgáztatása sehogyan sem akart sikerülni. i Ugyanis azt 
akarta megértetni a csendőrökkel, hogy pl. 1 kg-ban 10 deka
gram van, feltételezve, hogy a deka és dekagram különböző 
dolgok. Igy aztán sehogy sem akart l3ikerülni a szemle. A 
falu zsidajánál érdeklődött, mennyivel adósok jUála a csend
őrök, majd ·a szomszéd falu lakosait végig kérdezte, milyen 
időközökben szoktak ott a csendőrök Jnegjelenni. Végül hatá
lyon kívül helyezte a minisztériumnak a pisztolyviselésre vo
natkozó rendeletét. Ugyanez az előljáró pár �héttel ezelőtt 
még együtt mulatott a csendőreivel a huga társa-ságában s 
csak azóta haragszik alárendelt j eire, \ mióta meggyőződött, 
hogy egyikük sem akarja a hugát nőül venni. 

Legutóbbi prágai összpontosítás alkalmával .a hajnali 
vonatokkal beérkező csendőrökkel 8-tól lO-ig katonai fegyel
mező gyakorlatokat végeztettek, majd elméleti oktatás kö
vetkezett. 14 h-tól \16 h-ig ujra fegyelmező gyakorlat és utána 
szolgálat 22 h-ig. A hosszú útról jövő csendőrök perceket 
Bem kaptak arra, hogy rendbeszedhessék vagy éppen kipihen
hessék magukat. Tiltakozik az ilyen át nem gondolt intézke-
déskiadás ellen. \ 

Sajnálattal állapítja meg, hogy igen sokan, akik teljes 
nyugdíj igénnyel bírnak, nem távoznak a testületből, hanem 
tovább szolgálnak, pem gondolva arra, hogy ezzel fiatalabb 
bajtársak előhaladását nehezítik meg. Javasolja, hogy a túl
szolgálatot csak igen kivételes körülmények között enged-
jék meg. 'J , . I 

A csendőrség é-s rendőrség közötti ellentétek elsimításá
ról a költségvetési bizottságban igen szép és szívhezszóló be
szédek , hangzottak el, de a lap ezeket a szép terveket csak 
elméleti eredményeknek tartja, amelyeknek a gyakorlatban 
semmi értékük nincsen. 

Az "Obzor" humoreszkjei ellen igen éles bírálatot közöl. 
A humorel3zkeket egyenesen tekintélyrombolóknak tartja. 

A Masaryk-jubileum alkalmából Kőrösmezőről Prágába 
jubileumi stafétát rendezett a csendőrség. 

A prágai csendőrparancsnokság területén 1 929-ben 
22.890 személyt fogtak el és ' 13.119 különös szolgálatot . (mint 
házkutatás, elővezetés, kiséret, karhatalom 13tb.) végeztek a 
csendőrök. Tűzesetnél és árvíznél .2000 esetben jelentek meg. 
Egész évben 1559 holttestet találtak (meggyilkoltak, öngyil
kosok, baleseti áldozatok stb.) Büntető feljelentést 287.375 
esetben tettek. 

A lap tele van a "C. O."-ral folytatott elvi, harcról 
szóló cikkekkel és közleményekkel. 

-o-

(Ausztria.) Der Gendarmeriebeamte. 
113. szám. 
Egy előző számunkban hírt adtunk arról, hogy az /Oszt

rák csendőrtisztek részére tájékoztató, az altisztek részére 
pedig továbbképző tanfolyamot akarnak nyitni Grácban. 
Ilyen tanfolyamok évekkel ezelőtt már működ tek is. Most 
egy türelmetlen hang erősen szembeszál! azzal a felfogással, 
hogy továbbképző tanfolyamra szükBég volna. úgy mondja, 
hogy talán az érintett ,egyének ,tudnának éppen hasznot haj
tani azzal, ha tapasztalataikból átadnának a tanfolyam-gon
dolat szülőjének. Amit a haladás folytán meg jkell tanulniok, 
azt ugyis pótolják a saját szorgalmukból, arra kár a kincs
tár - ·anás szükségletek részére üres - pénztárát igénybe 
venni. 

A csendőr szakegyel3ülés kiküldöttei a ikancellári hivatal 
10. osztályának vezet6jénél ( Büm. csendőrségi osztály) ki
hallgatáson jelentek meg, az aktuális kérdéseket megtárgyal
ták IS kívánságukat egyidejűleg írásban is átnyujtották. En
nek rövid tartalma : Létszámemelés szükséges, mert a túl-

terhelt rendes szolgálat mellett az utóbbi években annyI ossz
pontosításra volt szükség, hogy az a mai létszámmal már a 
közbiztonsági szolgálat rovásara ment s emellett anyagilag 
is nagyon sujtotta a csendőröket. A létszámfelemelésre azért 
is szükség lenne, mert .a háború óta aránylag keves volt � 
pótlás s Igy a csendőrök nagyobb (része már koros ember, 
Szolgálat, kiképzés : A csendőr szolgalata sokféle (közbizton
sági, (közigazgatási, nyomozó stb . ) ,  azért állandó továbbkép
zésre van (szüksége. 1\'1a a minimális külszolgálati órák van
nak azonban csak megállapítva, amit rendszerint annyira 
túllépnek, hogy napi 10-1� külszolgálati óra jön ki. Ezze; 
szemben a ibelszogálat egyáltalán nincsen fixirozva. A Bzak
iskola (a mi örsparancsnokképző iskolánk) központilag van 
felállítva s így az egyes tartományok rendeleteit nem lehet 
már ott (lIlegtanulni. Az iskola decentralizálása a tartomá
nyokban úgy ezt, mint a szétszórt karhatalmi osztagok kérdé
sét megoldaná. Ügyeleti szolgálat és annak díjq.zása : Az 
ügyeleti szolgálat elnevezés helytelen, mert nemcsak egy
szerű j elenlétet kívánnak, hanem menetkész állapotot, hogy 
bárme!y pillanatban sürgős szolgálatba útbainduljon az 
illető. A díjazás csak a megszakítás nélküli 24 órára jár, ez 
méltánytalan, óránként kellene azt megállapítani. Készült
ségi szolgálat : A díjazás méltánytalan, mert egyes csoportok 
nem !részesülhetnek belőle s emellett alacsonyabb a rendőrségi 
készültségi szolgálatért járó összegnél. Ö1'sök : Nagyobb lét
számú örsök létesítése kétségtelenül előnyös, mert az össz
pontosítások száma csökkenne, de ezt csak a létszám feleme
lésével szabad megoldani. Ha kisebb örösök feloszlatásával old
ják meg a )<érdést, annak az volna a következménye, hogy 
nagy területeket csak ritkán portyáznának ezután. Autó, mo
tor ma még nagyon kevés van a csendőrségnél s annak a 
használata is ritkán van megengedve, ha pedig azon teljesí
tenek szolgálatot, akkor az iJletékekben rövidül I meg a 
csendőr. Szaporítani kell a gépeket, megkönnyíteni az alkal
mazásukat ,s a vele járó !illetménymegrövidülést meg kell 
szüntetni. Tele/onja sok örsnek még nincsen, sok pedig csak 
a posta hivatalos ideje alatt' lhasználható. Az ideális a saját 
csendőrségi telefonhálózat volna, amíg az teljesen megold
ható, addig legalább a nagy örsök kapjanak dlyet, ahol az
után autó is kellene, hogy legyen. Riadó és készültségi oszta
gok : Ha a próbacsendőr- és a szakiskolákat a tartományi 
csendőrparancsnokságok székhelyeire decentralizálnák, a kér
dés már jórészt meg lenne oldva. Csapatszállító autóra ter
mészetesen szükség van, mert különben Icsak félig értük el 
a célt. Fegyverzet :  Rendes szolgálatban csak pisztoly és kard 
legyen előírva, puska pediig olyan alkalmakkor, \ mikor erő
szakra lehet számítani. Ruházat : A mostani szürke helyett 
a békeidőbeli fekete, illetve acél zöld ,legyen. A ruhaátalányt 
fei kell emelni. A trendő1'ség terjeszkedése a csendőröket a 
legkisebb vidéki helyekre szorítja. A ,gyermekek nevelése ne
hézségekbe ütközik, ez elkedvetlenedést szül s a jövőben a 
csendőrség kiegészítését hátrányosan fogj a befolyásolni. 

1924-ben az összes tartományi csendőrparancsnokságok
nál nyomozó osztagokat állítottak fel. 1928-ban azokat olyan 
helyeken, ahol la tartományi fővárosban rendőrigazgatóság 
volt, feloszlatták. Maradt Alsóausztria é s  VOTalberg részére 
egy nyomozó osztag, amelyet 1929. XII./31.-ével szintén meg
szüntettek és a tartományi kormánynál detektívcsoportot 
szerveztek belőle, ahova � csendőröket is átvették. A lap üd
vözli a távozó csendőrbajtársakat s abbeli :reményének ad ki
fejezést, hogy az együttműködés továbbra is meglesz. A szak
egyel3ülés közbejárt, hogy a detektívcsoport I pótlását és ki
egészítését ezután is a csendőrségt�l vegyék. 

--0-

(Németország.) Der Gendarm. 
9. szám. 
Az első cikk egy csendőr i skolai feladatát tartalmazza, 

amelyben röviden, de igen érthetően és dicséretes készséggel 
ismerteti Poroszország közigazgatási berendezését. Hasonlít 
sokban a magyar közigazgatáshoz. 

Egy vadászat alkalmával egy körzetben (a mi járásunk) 
egy hajtót sörétes puskával megsebesítettek, a szerencse az 
volt, hogy a megjelenő csendőrnek sebkötöző csomagja volt. 
Rövid időn belül ez ott már a harmadik baleset. Kérdi a cikk
író, hogyha a soffőröket vizsgára kényszerítik, nem lehetne-e 
a vadászokat is ar,ra ,kötelezni ? 

A költségvetés egyes tételeihez az érdekeltség kérelem 
formájában beadta a megjegyzéseit : Ezek közül figyelemre
méltó az a javaslat, amely a csendőrfőhadnagyi rendfokoza
tot megszüntetni javasolja olyként, hogy a főhadnagyi helyek 
35 századosi és 35 csendőrfőmesteri (kb. a mi alhadnagyunk) 
állásra szerveztessenek át. 
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Egy rablás gyors kiderítése és a tettes elfogás a 
'
kapcsán 

reámutat a lap annak a fontosságára, hogy a csendőrtis�ti 
parancsnokságok mielőbb autóval láttassank el, minden csend
őrörs mielőbb telefont kapjon s a fényIrepezéshez, daktilosz
kópiához stb. szükséges eszközökkel is Wkéletesebben lássák 
el. A leírt esetben a csendőrtisztnek autója, a környező 
csendőrállomásoknak pedig telefónjuk volt,- ennek volt köswn
hető a gyors siker. A csendőr a vidéken nehezen kap segítsé
get, ha bajban van, legalább a technika vívmányaival kell segí
teni rajta. 

Az egyesület vezetősége beadványt intézett a belügymi
nisztel1hez s abban! kérte, hogy a csendőröknek motorkerékpár
ral való ellátása vagy saját motorkerékpárok szolgálati hasz
nálatának engedélyezése tekintetében eddig elfoglalt, legna
gyobbrészt elutasító álláspontjából engedjen. Reámutat, hogy 
milyen előnyökkel járna ennek a közlekedési eszköznek a beve
�tése szemlék, összpontosítások, berendelések alkalmával, 
valamint útrendészeti s egyéb, nem szorosan vett kö�bizton
,sági szolgál'atok ellátásánál. A württembergi és bádeni csend
őrséget már ellátták motorkerék.párral s egyes más állami 
közegek is már kincstári motorkerékpáron teljesítenek szol,gá
latot, a saját gépükért pedig ,bizonyos évi koptatási átalányt 
kapnak. 

--o--
(Franciaország.) L'Écho de la Gendarmerie Nationale. 

2345. szám. 
'Lavigne alezredes, a 19. (afrikai) légió parancsnoka, pa

rancsban közli alárendeltijeivel, hogy a francia köztársaság 
elnöke' 1930 február 19-éllJ a megyei csendőr.ségo zászlójára a 
becsületrend lovagkeresztjét adományozta. A parancs kiemeli, 
hogy ezen dicsőségteljes kitüntetés azoknak a szolgálatoknak 
elismerése, melyeket a csendőrség a századok folyamán Fran
ciaországnak tett. A bűn elleni küzdelem örökös : a csendőr·ség 
éjjel nappal őrködik 'az ország biztonsága s a Wrvények fölött. 
A csendőrség a civilizáció őre. Hősi halottainak száma folyton 
nő s a csendőrség aranykönyY'ének lapjai tanuskodnak tetteik
rő!. Tisztelet a csendőröknek, a béke katonáinak ! Emlékeztet 
a parancs Houdschoot, Villodrigo, Taquin és Sebastopolra, 
mely csatatereken a francia csendőrség bebizonyította 
katonai kiválóságát. Az afrikai csendőröket figyelmez
teti, mit tettek elődeik ezen a földön. Ez a név vésőd
jön emlékezetükbe : Taquin! iHelytállottak a csendőrök a világ
háborúban is, 1926-ban pedig a Levant-n. Most, hogy 'a köz
társaság elnöke a becsületrend lovagkeresztjét adományozta 
s a bátrak csillaga felkerült a zászlóra, reményli, hogy méltó 
utódai lesznek őseiknek. Az eseményt Algil1ban a 119. légió dísz
termében márványban is megörökítették. IS az emléket nagy
számú előkelő katonai és polgári közönség ,előtt ünnepélyesen 
leplezték le. 

2846. szám. 
A lap megemlékezik a 165.-ik számú mozgó szakasznak a 

franciaországi árvíz ,alkalmából tanusított magatartásáról. 
A Montoubanban állomásozó szakasznak 1930 március 30-án 
éjfél tájban jelezte a városi hatóság az árvíz közeledését. 
A Tam \�olyó árja már ellepte Sapiac külváros alacsony ré
szeit. A montoubani csendőrszázados felügyeleti területén az 
árvíznél künn volt. Az intézkedéseket tehát a városban Ro
bert százados, 'a 2.-ik köztársasági gárda légió 12-ik század á
nak parancsnoka tette meg. A 65-ik mozgószakasz emberei 
Robert százados és Dautais adjudant vezetése alatt Sapiac 
külvárosban voltak, hol a megáradt Tam és, a Tescou folyók 
egyesülnek. A folyók kiléptek medrükből. A villákból s az el
különített épületekből kétségbeesett segélykiáltások hallat
szottak. Robert százados ;;egy csónakot kerített, melynek ve
zetését Dautais adjudant vette át, ki régi halász volt. l'I;1agá
val vitte Bouton és Mercadier gárdistákat. �Mivel a villany
és gázvez.etékek el voltak szakadva, vaksötét éjben és zuhogó 
esőben indultak a mentésre, ,Ióriási küzdelemmel kerülve ki a 
vizen rohanó faltörő kosok gyanánt működ ő fákat és geren
dákat. A városrészt ellepő ár alámosta , tés megingatta a há
zak alapjait. Sok ház beomlott. Dautais adjudant előbb az 
asszonyokat és gyermekeket mentette. A kiszállást elősegítő 
Robert százados és 8 gárdista vállig gázoltak a jeges vízben 
egész éjjelE'n át. 1 órától 04 óráig 5 mentő utat tett meg 
Dautais adjudant s 14 személyt mentett meg a biztos halál
tól. 7 óra 30 ,perctől 10 óra 30 percig Toulousain külvárosban 
újabb 30 személyt mentett meg Dautais adjudant, köztük a 
klinikai kórház betegeit. Robert százados közben 'segítségül 
katonai fogatokat kapott. Mivel az árvíz a gárdalaktanyát 
is elöntötte, onnan :mentette a gárdisták családtagjait, a lo
vakat, a fegyvereket s az iratokat. Ez alkalommal Maube 
gárdista, az étkező vezetője a számadásait takarta megmen
teni s a vízbe fuIt. Nagy katonai dísszel temették el. 

(Jugoszlávia.) Zsandarmeriszki Vesznik. 
1 980/8. szám. 
A füzet az eddigitől eltérő ' külsővel jelent meg. A jugo

szláv csendőrt ábrázoló rajz helyett a tartalomjegyzék szere
pe� a címlapon. 

Az első cikk tömör előadásban ismerteti német forrásból 
a csendőrség taktikai alkalmazását különböző esetekben. !Eddig 
ily tárgyú közlemény még nem jelent meg a Vesznikben, 
mert 'Jugoszláviában nincsenek sem olyan nagy városok, sem 
ipari nagyvállalatok, mint Nyugaton. Ujabban azonban Bel
grád, Zágráb, Szabadka, Spalato oly gyorsan fejlődnek, hogy 
a �'ap helyénvalónak látja, hogy - külünösen a vezető állások
ban levő csendőrtiszteket a forradalmak, felkelések, nagyobb 
zavargások, tüntetések, sztrájkok és hasonló zavargások alkal
mával fellépá csendőrkarhatalmak taktikai alkalmazásának 
alapelveiről tájékoztassa, mint azok a nyugati államokban a 
legújabban kialakultak, már azért is, hogy 'elég idő maradjon 
a meglehetősen terjedelmes előkészítő munkákra és az e célo
kat 'szolgáló különleges kiképzésre. 

A cikk különösen az utcai harcokkal foglalkozik, ahol 
rendesen a, csendőrség játsza a főszerepet, minélfogva d'eltét
lenül szükséges, hogy a csendőr,ség vezetői tisztában legyenek 
azzal, 'hogy mit kell, mit lehet és mit nem szabad tenni. 

Nagyarányú rendzavarások nem törnek ki hirtelen, ha
nem csak bizonyos előkés�ület után. !Minden készülő tömeg
demonstrációról a hatóság rendszerint idején ,értesül, hogy 
megfelelő ellenrendszabályokat tehessen. Már itt van szükség 
a l egnagyobb körültekintésre és közreműködésre hatóság és a 
karhatalom köwtt, hogy a kifejtett akció minden körülmények 
között sikeres legyen. A hatóság legkisebb kudarca I sokszo
rosra növeli a rendzavarók számát és - ami a fődolog -
enkölcsi erejét is. A tömeg legnagyobbrésze kormányhű 
vagy legalá!bbis indifferens, - nagYl1észe ingadozó és csak ke
vés az uszító. A hatóság első dolga legyen az uszítókat izo
lálni és ezáltal az ingadozókat visszatartani, amit aránylag 
csekély erőkkel is  végre lehet hajtani. 

A hatóságoknak még a békesség idején fel kell készül
ni ök az esetleges l'endzavarásokra, a megelőző intézkedések 
megtételében pedig az összes hatóságokkal egyetértésben kell 
eljárniok. 'Ide tartozik : 1. Elegendő erőről gondoskodni, 2. az 
előkészületeket a legnagyobb titokban tartani, 3. a veszélyes 
helyekről pontos terepfelvételt készíteni, 4. ezek megszállását 
részletesen meghatározni, 5. a megszálló erők ismerjék a tere
pet, 6. minden irányban biztos összekötteresről gondoskodni, 
7. tartalékokat felállítani, melyek bárhová gyorsan szállítha
tók, 8. legfontosabb a magaslatok - tehát tetők, emeleti 
abl'akok, .balkon ok megszállása. Tető ura - utca ura! Aki ezt 
elmulasztja, drágán fizet a 'rnulasz,tásért, :9. az ellenfél összes 
viszonyainak pontos felderítése, 10. gondoskodás lőszer- és 
egyéb pótlásokról, sebesültek és foglyok elszállításáról, utób
biak kihallgatásairól, 11. gyors mozgási eszközöket előkészí
teni. A gyorsaság biztosítja 'a sikert. De nem szabad előbb 
cselekedni, mielőtt mindellJ úgy nincs előkészítve, hogy a siker 
feltétlenül .biztos legyen. 

A csendőrség vezetőinek tisztában kel! lenniök, hogy a 
csendőrség egymaga csak kisebb feladatokra 'képes, u. m. egyes 
fontos pontok és épületek védelmére. Mivel ez rendesen nem 
elég, idejében kell a szükséges segéderőkről és szerekről gon
doskodni és megtanulni azokkal együtt működni. A következő 
fejtegetések mutatj ;k, hogy nagyobbszerű rendzavarások
nál a csendőrsége'b 'meg kel! erősíteni. Az e célra szükséges 
tüzérség, géppuskák, tankok, páncélautók, technikai felszere
lés ( szegesdrót, kötelek, deszkák) stb., stb. beosztását 'idejé
ben elő kell készíteni. Nagyjából három különféle feladatot 
kel! megkülönböztetni : 1. átvonulás az ellenfél tüwben álló 
utcákon, 2. az ellenfél által védett épületek (barikádik) ost
roma, 3. az ellenfél �ltal támadott épületek stb. védelme. 

Az 1. pontban foglalt feladatra nagyjából a harcászati 
utasítás mérvadó. 'A legofontosabb a felderítés és biztosítás. E 
célra szükség eseren a biztosító osztagok a tetőkön haladnak 
előre. Keresztutcákat el ken zárni \ ( szeges drót stb.) .  Szükség 
esetén repülőgépek tisztítják meg a rendzavarók által meg
szállott tetőket. A csapatok csak egyes osztagokban menetel
nek. A házak mentén lövészek kísérik a csapatot és figyelik a 
szemben levő házak ablakait, a Ibaikonokat és tetöket. 

Ad 2. Elsáncolt ellenfélt ostromolni nehéz dolog. Tüzérség 
n élkül lehetetlen. A csendőrség csak megfelelő 'tüzérségi elő
készítés után, lehetőleg tankok és páncélautók védelme alatt 
mehet rohamra. A legfontosabb a megostromlandó épületet 
lehetőleg minden összeköttetéstől elvágni és csak azután ostro
molni. - Ad. 3. A védekeres ne szorítkozzék csak magára a 
megvédendő épületre, hanem inkább a környékére. Az összes 
szomszédos épületek 'tetőit, ablakait stb. meg kel! száUani, az 
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odavezető útak at elzárni és a békés lakosság részére figyel
meztető táblákat kiakasztani, hogy közeledni életveszélyes. A 
legfontosabb az összeköttetés a saját felebbvalónkkal. Tarta
lékokat úgy felállítani, hogy 'bárhol egyenlő gyorsan megje
lenhessenek. Miután a zavargások esetén támadásoknak kitett 
pontok (épületek) ismeretesek, ezek védelmére már eleve lehet 
pontos terveket készí,teni. (tA. munka látszólag nincs befejezve, 
folytatása valószínű.) 

Az adminisztrációs rovat az írásbeli jelentésekkel foglal
kozik. Minden jelentés legyen : 1. világos 'és érthető, 2. pontos 
és kimerítő, 3. rövid és szabatos, 4. egyszerű, megfontolt, 'ko
moly, 5. elozékeny és udvarias. 

A szolgálati sikereket nyílvántartó rovat beszámol : a) 7 
csendőrörs Sikeres nyomozómunkájáról. b) felsorol 6 esetet, 
ahol rendőrkutyák kiváló szolgálatokat tettek. Igy pl. csak a 
kutya segitségével sikerült megállapítani, hogy egy Tuzla-i 
községházan elkövetett betörést maga a muktár követte el. 

A közgazdasági 'rovat dicséri a munkát, mint az ember 
haladásánaK, sikerenek és jólétének forrását e földön. A cik
ket a laibaohi csendőriskola növendétkeiről 'készült fénykép dí
szítí, amint az iskola veteményeskert jében dolgoznak. 

A történelmi rovat a csendőrség fejlődésének történeté t 
írja le, abból kiindulva, hugy már az első emberi telepítvénye
ken mutatkozott a 'közbiztonság megvédésének szüksége. Sok 
változás után a mai csendőrség alakult ki a közrend kezdet
leges őreiből. A modern csenáól'Ség majdnem minden nagy 
államban egyenlő, csak kis államokban van még büntető joggal 
is felruházva. (lUjabban az útforgalmi csendőrség is ! )  A 
csendőrség a közjót szolgálja és rossz, ahol ez a felfogás nem 
uralkodik. Első kötelessége minden törvényellenest 'megakadá
lyozni. Európa összes csendőrsége katonailag van megszer
vezve, miután ez a szervezet a céljának a legjobban felel meg. 
A csendőrséget tehát e bben az irányban kell fejleszteni. 
A nagy lállamokban a csendőrség inkább a nagy városOkon kí
vül mliködik, mert a nagyvárosok gonosztevői egész külön fel
készültséget kívánnak, azél't a csendőrség munkája ma már 
rendkívül sokoldalú és nagy előkészületet kiván. Jugoszláviá
ban azonban a modern eljárások, mint a daktiloszkópia, antro
pometria stb., nincsenek a csendőrségnél bevezetve, mert Bel
grádban még hiányzik a megfelelő központi szerv. 

A természettudományokból a föld.rengés keletkezése van 
leírva és pedig úgy a vulkánikus, mint a föld szerkezetének 
sajátságai ból eredó (lektonikus) földrengés. A cikk szerint 
utóbbi földrengésforma különösen Magyarországon ( � ) ve-
szélyes. .1 

Radics 1. Zvonko hadnagy "A magyar királyi csendőr
ség" cím alatt a magyar csendőrséget ismerteti. Az ismerte
tés a Szut.-on alapul és némileg elavult, mert pl. az Egyesített 
Csendőriskolák és a csendőr kutyatelep is szerepelnek benne, 
a nyomozó alakulatokról és a közlekedési csendőrségről pedig 
nem emlékszik meg. Részletesen ismerteti a magyar csendőr
ség szervezetét és rendeltetését, egyes kisebb tévedésektöl el
tekintve, általában helyesen. Szerző tájékozatlanságára jel
lemző azonban a következő reszlet: "Nagyjában ezek a jel
lemző vonások, amelyek hű képét adják a magyar csendőrség 
szervezetének. Feltűnő, hogy a hadsereg és a csendőrség kö
zötti kapcsolatról nincs említés téve, habár a Szolgálati Uta
sításban - amelyből ezek az adatok vétettek, - benne van, 
hogy a csendőrség katonailag szervezett őrtestület. Ezt való
színűleg szándékosan kerülik, mert a trianoni szerződés a 
magyaroknak nem engedi meg, hogy állandó keretű hadse
reget tartsanak fenn s így a hadsereg csak csekélyszámú 
zsoldoskatonából áll. Mindössze néhány gyalogezredük, há
rom tüzérezredük és egy lovasezredük -van. H adi repülőgépeket 
nem tarthatnak s hadiiparuk is ellenőrzés alatti áll. Az a lát
szat, hogy a magyarok erős csendőrségükkel, amelyet a béke
szerződés engedélyezett, a hadsereg hiányzó kereteIt akarják 
pótolni. Emellett tanuskodik a csendőrtisztek nagy létszáma, 
amely körülbelül kétezret tesz ki; a csendőrök száma is elég 
nagy. A l ovas alosztályok, különösen a kiskunhalasi, teljesen 
berendezett pótlókeretet alkotnak, amelyekben hadiszükségle
tekre idomítanak lovakat." A továbbiakban a következőket 
írja a szerző : 

"
A felszerelés és a gazdászatkezelés igen meg 

van könnyftve s ez az egyes parancsnokoknak igen nagy 
előnyt nyujt, mert a munkát meggyorsítja, a belső köz igaz ga
tast pedig a 'minimumra csökkenti. Ez a csendőrség célja és 
feladata szempontjából igen fontos, mert ezáltal a parancsno
kok több időt szentelhetnek a szolgálatnak. A tisztek és a le
génység szakkiképzésére elég nagy figyelmet fordítanak, amit 
különféle iskolák és tanfolyamok, valamint a tiszteknek kül
fiildi tanulmányút jai is bizonyítanak. A tiszti létszám pótlá
sáról az utasításban nem esik szó, holott tudjuk, hogy a tisz
tikart a tényleges hadseregbeli tisztekből egészítik ki a Ludo-

vika Akadémia elvégzése után. A fegyverzetre, felszerelésre, 
a csendőr külső megjelenésére és általában a csendőrség szük
ségleteinek kielégítésére igen nagy gondot fOl'dítanak s erre 
a célra nem sajnálják a legnagyobb pénzáldozatokat sem. A 
magyar csendőrség szolgálatteljesítésének módszere egyébként 
ugyanolyan, mint azelőtt volt s arra enged következtetni, hogy 
Magyarország közrendje és állami biztonsága jól felszerelt és 
jó szellemben nevelt csendőrség vállain nyugszik." 

A belga csendőrség felszereléséről és fegyverzetéről is ta
lálunk m egemlékezést a lapban. Eszerint a felszerelést és ru
házatot a csendőrök maguk veszik egy, a csendőrség által fenn
tartott központi raktárban. E célra a csendőrök belépésüknél 
900, azaz 800 frankot '( lovas vagy gyalogos) kapnak és pót
lásra havi 1150 frankot ( l  frank = 23 fillér) ,  amiből egy 'és 
mindenkorra 6150, azaz 400 frankot kötelesek mint betétet a 
ruházati raktárban tartani, - fegyvert és egyéb katonai fel
szerelést az állam ad. 

London és a többi angol nagyváros gonosztevőinek szapo
rodása és technikai fejlődése szükségessé teszi az angol rend· 
őrség ujjászervezését, ami legközelebb várható. (Tudvalévő· 
leg Angliában nincs csendőrség, .csak ,rendőrség. )  Az egyen
ruhás rendőrséget moo fővel, a polgári detektíveket: 100 ügy· 
nökkel szaporítják. Állítólag egy új csendőrzászlóaljat lS állí
tanak fel ( ami aUghanem csak fordítási félreértés ) .  A ,rend
őrök 8 heti, a detektívek 6 havi kiképzésben részesülnek. 

Szívba;ok, a vérayomás. 

Az emberi test éltető eleme a testünkben keringő 5 
liternyi vér, amely az életünket 'Úgy tartja fent, hogy 
egyrészt az életfenntartáshoz szükséges anyagokat a test 
legelrejtettebb, legkisebb hel,yére is elszállít ja, másrészt 
meg ugyanazon helyekről az elhasznált ártalmas anyago
kat elhordja. A vér ezen életfenntartó ereje azonban csak 
addig tart, amíg a vér ked'ng. Ha esak egy percnél is 
kevesebb ideig nem keringene, nem hozna a testünk sejt
jeinek friss levegőt (oxigént ) és ugyanakkor nem vinné_ 
el az .elhasznált levegőt ( széndioxydot ) ,  .az lenne a követ
kezmény, hogy előbb eszméletlenség,. pár percen belül 
pedig haláL következne be. Ezt az életet fenntartó munkát 
az öt liter vérben levő 2.5 ezer milliárd (25' billió) vörös 
vérsejt végzi el. , 

Az öt liternyi vért az Ökőlnagyságlú, 30 deka ( 300 
gramm) sú:lyú kis h ústömeg, a szív, mint valami ,pumpa 
tartja keringésben. Egy perc alatt kétszer cserélődik meg 
a vérünk, tehát egy perc alatt kétszer öt, azaz tíz liter 
vér fut keresztül a sz.Íven. A nyugodt szív percenkint 
72-szer húzódik össze, tehát 72 pulzus van egy perc alatt. 
E gy nap alatt százezer, egy év alatt negy-venmiIIió, 80 év 
alatt ped i g  iháromezerkétszázmiI1ió összehúzódást ( pul
zust) vé,gez a SZÍvnek .nevezett kis húsdarab. A szív tehát 
valóságos szívó-nyomó kút, olyan, mint pl. a vizet pum
páló ,gép. Ahogy a víz a csatornákban, éppúgy a vér az 
ereknek nevezett csatornákban foLyik tovább. Ha pl. a 
testünkben lévő ütérhálózatot egyetlen hosszú csatornává 
- esővé - tudnók ikinyujta'ni, akkor a vérünk mindig 
egy ,irányban folyna. A vér egy perc alatt 540 cm-nyi 
utat, több, mint öt métert tesz meg. A vér által megtett 
út egy ·nap alatt már 7 km és 800 méter, egy év alatt pe
dig majdnem egynegyedmiIIió km (227.000 km ) .  Ha te-
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hát a vérünk mindig egy irányba folyna, akkor 80 év alatt 
öt és félszer tudná a földet 'körülfolyni Ca föld kerü'lete 
40 ezer km) .  

Az az izomerő, amelyet a szív ,egy óra alatti össze
húzódásai révén 'kifejt, m ewfel,el 750 méter kg-nak. Ez 
pedig azt jelenti, hogy egy órai sZÍvmunka olyan erőnek 
felel meg, amely erővel 750 kg vasat egy méter magasra 
lehetett volna felemelni .  E gyévi szívizom munka már 
6Y. millió kg vasat emelt volna fel egy méter magasra. 
A 80 évig dolgozó szívünk izommunkája pedig 520 
millió kg (ötmilliókétszázezer métermázsa) vasat tudott 
volna egy méter magasra felemelni. 

És ezt az eddig vázolt oriási munkát a szívünk szü
net nélkül, megállás nélkül végzi,  mert h iszen ha csak 
pillanatokra is megállana, az rögtöni rhalállal j árna. Gon
doljunk még arra, hogy izgalmak, ,betegség,ek, testi
mU'!lka, gyors j árás stb. alkalmával a szívünk nem 72-őt, 
hanem esetleg 92-őt, ,va,gy még többet üt és Így a végzett 
munkája is sokkal nagyobb lesz, mint a fenti számítások 
adatai. 

A fentiekből következik, hogy minden olyan baj, 
betegség, ami akár magát a pumpáló szívet, avagy az 
abból elinduló csatorna-érhálózatot megtámadja, nagyon 
megrövidíti, néha meg egyenesen kioltja az életet. A 
szervi sZÍvbajok tehát veszélyt jelentenek, különösen és 
elsősorban azokra, akik testi munkával, sporttal és ha
sonló doJ.gokkal foglalkoznak. Lássuk azon okokat, ame
lyek sZÍvbaj okat tudnak előidézni.  

1.  A túler�ltetett, túlhaJszolt testi munka, de külö
nösen a ma ,divatos sportdk túJ.hajtása igen sok ember
nek teszik tönkre a későbbi életét. Nincs a világon két 
egyforma ember, nincs tehát két olyan szív sem, amely 
egyfortnán birná a testi munkát. M inden izomrnunkánál 
a működő izomnak nagyobb vérmennyiségre van szük
sége. Ezt a több vért >úgy ka.pja meg az ,izom, :hogy erei 
nagyon kitágulnak. Ugyanakkor természetesen a testünk 
valamely másik részének kevesebb vér jut. A sZÍv -gyor
sabban kezd dolgozni, többször húzódik össze a szokásos
nál azért, hogy a működő izmok idej ében megkaphassák 
a szükséges több vért. Ugyanakkor természetesen emelke
dik a vérnyomás is . Nagyobb munkánáll a megfelelő izom
zat meg'nő, megvastagszik. Igy van ez a sZÍvvel is, az is 
megvastagszik és kitágul. Ez a sZÍvizommegvastagodás, 
sZÍvtágulás azonban bizonyos fokon túl már nem mehet. 
A vÍVó, sportoló, nehéz testi munkát végző embereknek 
mind hatalmasan fejlett és tágult, tehát erős szÍvük van. 
De ha tovább sportolnak, egyszerre .csak nem bírják to
vább. Ezt 'nem szabad a sportoló embernek bevárni,  mert 
akkor a szívbaj a állandósul. Ezért kell évente többször az 
ilyen egyénnek a szívét orvossal megvizsgáltatni. 

2. A szeszes i talok túlságos élvezete mélyen leszál
lítja, egyenesen akadályozza a testi és szellemi munka 
végzését. Ugyanígy káros behatással van a szÍvre, amely 
alkoholistáknál erőltetve, lustán, fáradtan dolgozik. Köz
ismert tény, hogy a sörivóknak milyen nagyon tágult 
sZÍvük van. Itt a nagymennyiségű folyadékfelvétel és az 
alkohol okozta állandó i zgatás mellett, még a szÍvre ható 
alkoholos mérgezés is nagy szerepet játszik. 

3. Az elhízottaknál, a kövéreknél az ökölnyi szívnek 
hatalmasan megnagyobbodott testtömeget kell vérrel el
látnia, ami persze nagy túlmunkával jár. Ehhez társul 
még, hogy a szív rostj ai közé is zsír .rakódik le. Az addig 
szorosan egymás mellett húzódó izomrostok egymástól 
eltolódnak és Így az együttes, a közös munka részben fel
aprózódik, mert a részben különváLt rostok már nem tud
nak olyan erős munkát kifejteni, mintha szorosan együtt 
dolgoznának. A szív itt is meg fog nagyobbodni és ki fog 
tágulni. 

4. Kávé, tea, dohány, mint erősen izgató mérgek, 
állandóan hajtj ák, kergetik a szívet, amely Í gy kénytelen 
:lesz 72 helyett 100--ÍlO ütést végezni percenként, hogy 
!pedi.g ez mily,en uúlmunkával jár, azt előzőleg hallottuk. 
A feketekávé, de különösen a n ikotin erősen doppingolja 
a szívet. Ez az állandó sZÍvizga.Jom állandó szívizom túl
munkát fog eredményezni.  A nikotin hajtotta szív néha 
igen gyorsan, néha meg lassan dolgozik, a verése tehát 
szabálytalan é.s egyenlőtlen. 

5. De a legsúlyosabb szívbetegség mégis a szívbil
lentyűk tmeg betegedése. A szív négy részből, négy kam
rából áll, amelyeken a· vér be-, i lletve 'kifolyik. Ezenkívül 
a jobbsZÍv két kamrája, valamint a balszÍv két kamrája 
között iSI van: egy-egy ajtó. Igy a szíven összesen 6 kapu 
van. Ezeket a kapukat biHentyűk, szelepek zárják eI. Ezek 
a Ibillentyűk a szív összehúzódásánál hol 'kinyÍlnak, hol 
becsukódnak. PéldáUl a szívbőL egy összehúzódáskor ki
lökődik 170 gramm vér. Amikor a szív ezt a vért kilöki 
magából, a biIlentyűk, szelepek ki'nyílnak, amikor pedig 
a vér már kint van az; ércsatornában, a sze1epek hirtelen 
becsukódnak. Ha ez nem Í gy vol.na, a ;vér egy l'észe min
dig visszafolyna a szÍvbe. Ha már most a biIlentyűk 
valamilyen okból nem zárnak jól, akkor a becsukódásuk 
után is rés marad mellettük és a 'kilökött :vér egy része 
visszafolyik a sZÍvbe. Igy a szívben állandóan vér marad 
vissza. Ez a visszamaradt vér nem megy a tüdőbe, tehát 
·nem frissül fel ,és Így állandóan mérgezi a tüdőből a 
sZÍvbe jövő friss, jó vért. 

A szív izomzatának az összehúzódása és ugyanakkor 
a billentyűknek a kicsapódása együttesen adják a sZÍv
hangokat. A jó sZÍvhangok tiszták, zaj-, zörej nélküliek 
és "tik-tak", "tik-tak" módjára hangzanak. Ha azonball a 
billentyűk nem jól zárnak, akkor a kilökött vér egy része 
surranva visszafolyik és ilyenkor a tik-tak hangból a sze
lep nyitási hangja, tehát a "tik" hang) tiszta lesz, de már 
a becsapódási "tak" hang mellé némi fúvó-, súroló hang 
társul, amit az említett visszafolyó vér okoz. Orvosi nyel
ven ilyenkor azt mondjuk, hogy a betegnél szí vzörejek 
vannak. 'Ez szervi szívbajt j elent, de ,csak akkor, ,ha ezek 
a szívzörejek tornázáskor, vagy erősebb munka alatt erő
södnek. A sZÍvzörejeket minden jó fül azonnal megthallja, 
ha a vizsgálandó egyént egy kicsit megtornáztatja. Hogy 
aztán ezek a zörejek melyik sZÍvkapu szelepeitől származ
nak, azt csak orvos tudja eldönteni .  

A billentyű megbetegedését legtöbbször heveny fer
tőző betegségek, Í gy vörheny, diftéria, orbánc, kanyaró, 
izületi csúz, vérbaj, de különösen gen yes mandulagyulla
dás okozhatják. Az öreg korban kezdődő szervi sZÍvbaj
nak pedig rendesen érelmeszesedés az oka. ( E rről majd a 
következő közleményemben fogok ·részletesebben Írn i . )  

A szívbajos sZÍve rendetlenül működik, ő maga igen 
hamar kifárad, .gyorsan eláll a lélegzete, sZÍvdobo.gások, 
mellszorongások, szédülések kínozzák. Az arc, az ajkak 
sZÍne kékes. A részben rossz vér miatt pangások lépnek 
,fel az egész testben, főleg alszár, boka stb. duzzanatok. 
Akiknél a szív beteg, vagy csak kezd beteg lenni, azok
nál estére mindig szűk lesz a cipő, a lábakban levő pan
gás miatt még ha testi munkát nem vé.geznek is. Reg
gelre azonban az éjjel i  nyugalom miatt leapadnak a .lá
bak. Néha szÍvrohamok ( szÍvasztrna) , maj d halálfélelem
mel járó sZÍvgyengesége'k j elentkeznek. 

Ha a szívbajos ,ember nem kénytelen nehéz testi 
munkát, sportot vagy sok gyaloglást végezni és ha az 
orvos tanácsára hallgat ( izgalmak kerülése, alkoholok, 
dohány, kávék, teák beszüntetése, a vérbaj kezelése, kevés 
folyadékfogyasztás, jó -levegő, sportok abbahagyása stb. ) ,  
éppúgy elélhet sok évig, mint bárki más. Akik azonban 
szervi szívbajuk mellett az ,életmódj ukon nem változtat-
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nak, azok csakhamar elhalnak. Egyes' családokban a szív
bajok öröklődhetnek is. 

Sokszor halljuk, hogy valaki ' szívidegességben ( szív
neurosis) szenved. A vérszegény embereknél, az általános 
idegessé.gben szenvedőknél a szaladás, lépcsőn j árás, lelki 
izgalmak, megijedés, izgató italok, dohány stb. rosszul
létet, szívdobogást, pulzusszaporaságot, verejtékezest 
idézhetnek elő. Igazi szívidegességben szenvednek a go ly
vások (Basedov-kór) ,  akiknél percenkint 180-200 is le
het a pulzus ,száma. Leginkább a hisztériás nők ismerik 
és kultiválják a szívidegessé.g'et, azt hiszik, hogy az elé
,glins, előkelő dolog. A háború alatt sokan igyekeztek ki
bújni ezen a címen a kötelesség alól. Szerencsére az egy
szerű embereknéJ. azért nem igen fordul elő, mert nem is 
tudják, hogy ilyen betegség is van. Aki szívidegességben 
szenved, az rendszerint telj es egészében is i deges. Hideg 
borogatásra, jégtömlőre, hipnotizálásra, vígasztalásra a 
legtöbb szívideges nő lecsillapodik. 

Valamennyi szívbaj közt, mint annak következménye, 
a legsúlyosabb tünet a iszívasztma néven ismert beteg
ség, amelynek azonban semmi köze sincs az öregkori 
tü dőasztmához. A beteget hirtelen szorongó, rendkívül 
nyugtalan érzés ,lepi meg. U gy €rzi, hogy megfullad, 
hogy a szíve kiugrik. Levegő után kapkod, segítsé
g€rt kiabál. A roham olyan súlyos I,ehet, hogy a halál
félelem a beteg,et öngyilkosságba, ablakból, vonatból való 
kiugrásra, mások meg,támadására stb. vezetheti. Hideg
verejték .lepi e1 a testet. Szapora és . szabálytalan lesz a 
szívműködés. A Iheves fájdalmak a szívből indulnak el és 
rendkívül jellemzően a balkarba és hát bal, felébe sugár
zanak ki. 

Ennek a betegségnek is ,rendesen szervi szívbaj, bal
szív elégtelenség, a szív koszorús ereinek az elmeszese
dése az oka. A szívizomzatnak ugyanis szintén megvan
nak a maga erei,  amelyek a szívet koszorú alakban j ár
ják köröskörül. Innen van a "koszorús ér" elnevezés. 
Sajnos, hogy ezek a ,szívet tápláló erecskék is ig'en ,gyak
ran megbetegszenek, aminek természetes következménye, 
hogy a szív nem kap ,elég élelmet (vért) és így Iassan, 
avagy hirtelen beszünteti a működését. Az érelmeszese
dés teszi tönkre legtöbbször ezeket a szívet t&pláló csa
tornákat. A szív fölött, a mellben j elentkező görcsös, 
szinte rágó, markoló, szorongó fájdalmakat ezeknek az 
elmeszesedett kis 'ere�nek a ,görcse szokta előidézni .  

N emcsak a szerelmes nótákban, hanem a valóságban 
is megrepedhet valakinek a szíve. A szív azonban csak 
akkor repedhet meg, ha beteg az izomzata, tehát a fala. 
A szívnek a fala i lyenkor nem bírja az összehúzódáskor 
létrejövő nagy vérnyomást ,és kiszakad, kireped a fala. 
Minden olyan körülmény, amely az Uyen beteg falú szí
vet hirtelen nagy izgalomba hozza, av.agy nagy munkára 
kényszeríti, szívrepedést €s rögtöni halált okozhat. Ilyen 
körülmények lehetnek pl. hirtelen :megijedés, lelki izga
lom, menekülés, lépcsőn szaladás, testi munka, alkohol
éJ.vezet, de különöseIIJ a n emi izgalom. 

Uton-útf.élen, társaságokban egyre találkozunk a 
vérnyomással. Sok ember pontosan számon is tartja, hogy 
mennyi a vérnyomása. 

HaH ottuk, hogy a szív minden egyes összehúzódása
kor 170 gramm vért lök ki az érrendszerbe. Csakis így 
oJehetséges, hogy a v€r még a szívtől olyan messze levő 
lábujjakba is egyaránt eljut. A megállás, a minden szü
net nélkü]. való szívlökések tartják .fenn a vér állandó ke
ringését. A szívlökésnek tehát bizonyos erővel kell tör
ténnie. Az érbe ,bel'ökött vér nyomja, feszíti, löki . az erek 
falát ,éppúg.y, mint a tűzoltók fecskendőjének a vezetékét 
is nyomja, feszíti, l ökdösi az oda b eáramló víz. Ha a tűz-

ültok . vízvezető 'csövét a fecskendezés alatt össze akarjuk 
nyomni, akkor ahhoz bizonyos erő kell. Ha azt az erőt, 
amive'! a fecskendő csövét összenyomtuk, megmérjük, 
megkapjuk a csőben levő víznek a nyomását. 

Ugyanígy vagyunk a vérerewkeJ. is. Ha lemérjük azt 
az erőt, amivel a véreret annyira összenyomtuk, hogy 
ahban meg szűnt a vér keringése, akkor megkapjuk a vér
érben áramló vér nyomását. E célra többféle vé.rnyomás
mérő eszközünk van, azokon éppen úgy, mint a hőmé'rőn 
a meleget, hi deget, egyszerűen csak le kell olvasni a vér
nyomást. 

Felnőtt ember vérnyomása a verőerekben (arteria) 
a 40-ik életévig 1 1 8-140 higanymilliméter. Ugyanakkor 
a viszerekben 4-5 hg. mm. Az orvosi, a mindennapi 
számítás mindig erre az artériás vérnyomás ra vonatkozik. 

Természetes dolog, hogy a fiatalabb években az egész 
test, így az erek fala is rugalmasabb .. A rugalmas ér tá
gul, enged a nyomásnak, ezért alacsonyabb a fiatalok vér
nyomása. A 40-ik éven túl azonban az erek fala egyre 
rugalmatlanabb, keményebb lesz és mind nehezebben enged 
a vérnyomásnak. Az érfal keményedéséhez járul még az 
is, hogy az egyre fokozódó érelmeszesedés miatt az erek 
szűkebbek is lesznek, a megszűkült csatornában pedig min
dig kevesebb 'helye lesz a vérnek. A vér mennyisége azon
ban mindig kereken öt liter marad. Ennek az öt liter vér
nek továbbra is a régi hely �el l .  Mivel pedig az áramlás 
útjában akadály - érszűkülés � van, azért a szív, hogy 
a vérnek mégis helyet szorítson, azt nagyobb erővel löki 
ki, hogy a keményfalú eret tágítsa. A nagyobb lökés ter-

. mészetesen nagyobb nyomással is jár, ezért magasabb az 
idősebb ember vérnyomása. 

A vérnyomás különben ingadozó. Idegesség, testi 
munka, szívbaj, lelki izgalmak, sok víz, alkohol ivása, stb. 
mind befolyásolják. Rendes körülmények közt azonban a 
korral nő ; 40 éves korig 1 20'-140, 50 éves korig 145-155, 
80 éves korig 180-190, kóros esetben azonban felemeI
kedhetik 240-300-ig is. A magas vérnyomás izgatottsá
got, nyugtalanságot, fŐ>fáj ást, szédülést, rosszullétet, szív
dobogást, stb. okozhat. Ezek a tünetek figyelmeztetik a 
beteget arra, hogy veszély közeledik. A veszély abban áll, 
hogy valamelyik ér nem bírja kiállani az egyre fokozódó 
.nyomást, megreped és belső vérzés áll elő. Ha ez a belső 
v,érzés az agyban történik, akkor gutaütés a neve. 

A vérnyomás emelkedése tehát a legtöbb esetben sok 
mindenre jellemző és egyúttal figyelmeztető momentum is. 
A régi öregek bizonyos időkben a borbélyoknál köpülyöz
te t t.ék, piócáztatták magukat. Ma ugyanazt csináljuk mi, 
orvosok. Egyszerűen eret vágunk a betegen, amire a 240-es 
vérnyomás 140-160-ra esik le s ezzel a gutütés vesze
delme egy időre el van hárÍtva. 

Meg kell említeni, hogy van a rendesnél sokhl ala
csonyabb vérnyomás is, még idős embereknél is. Az ala
csony vérnyomás ne ijesszen meg senkit. Vannak emberek, 
a.kiknél minden kimutatható oknál fogva mindig alacsony 
a vérnyomás, ánélkül, hogy tudnának róla. Az 50-ik élet
éven túl egyenesen szerencse az alacsony vérnyomás. Az 
alacsony vérnyomás csak akkor j ár életveszéllyel, ha az 
vérzésekhez, fertőző betegségekhez (difteritisz, kolera, 
tüdőgyulladás" influenza, szervi szivbaj, mérgezések, stb . )  
társul. Ilyenkor ugyanis rendesen a szív izomzata kezdi 
felmondani a szolgálatot, a szívpumpa, a szívmotor egyre 
erőtlenedik, már nem tudja hajtani a vért, azért süllyed 
a vérnyomás. A valóságban nem más ez, mint a már emlí
tett és egyre fokozódó szívgyengeség. 

V égeredményben a vérnyomás számontartása, időn
. 'kén ti megmérése üdvös dolog, sőt egyes esetekben egye

nesen életmentő is lehet. 
Dr. Kemény Gyula altan., 

,
orvos. 
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Séta }{ ö:zbeo. 
"Jó estét kívánok, megjöttek az A lvinci huszáTok." 

Sőt alig hogy beügettek, - galoppban jött mindjárt 
utánuk a "Huszárfagás" is. 

· . .  ami elsős01'ban jó "fogás" la színházigazgwtók ré
széről. A sorra ' bukott sok operett után elővették a rezer
voárból azt lJ, témát, 'amelyiket 'tnás oeímekkel, egy kicsi
két más zenével s egy , kaptafára bár, de mindig örömmel, 
lelkesedéssel fogadott a magyar közönség : színpadra vit
ték megint a magyar huszárt. 

· . .  s ezzel ha nincs is Imegmentve a vajudó, botorkáló 
és Mját maga magát megéa lálni nem tudó mai színművé
szet,· egyelőre - fpár hétr'e mindenesetre - meg van 
mentve a . . .  kassza. 

· . . aztán azért valahogy eszébe ne j'lf,sson valakinek 
minket azzal vádolmi, hogy belőlünk az irigykedés fa
csarja ki ezt. Mi csendőrök vagyunk. "Közrendészet." S a 
Sárga csikó, Piros , bugyelláris, Falurossza satö bbiekben 
igazán gondoltak ránk is, legfeljebb,  hogy valamivel mos
tohább szerepet kaptunk, rrI,int a huszárok, ,me'l't amíg 
-Csajafla huszárőrm6.'lter meg-megpengeti a sar'kantyú
ját, sőt még a Pacsuli kutyamosó is megereszt egy-egy 
nótát, addig a színpadi csendőröknek a Sárga csikó ban és 
tá;Tsaiban mindössze annyi Iszerep .jutott, hogy a lókötők, 
org,azdák, libatolvajok és garázda legények ötletességével, 
talpraesettségével és Iszellemeskedésével szemben olyan 
bi'l'ka-jámbor...agyalágyultan gyámoltalankodjanak, hogy 
nincs az 50-es éveknek az a tnegyei pandúrja, aki e tekin
tetben versenyezni merészelne velük. 

A kiket egyáltalában nem vittek színpadr'a s akiknek 
ez esetleg roS'szul eshetik, ,azok a bakák, tüzérek és az 
"egyé.b

" katonaság. 
Ha a gyalogsági vagy tüzér-ségi szellem dolgozni kez

dene bennük, joggal morfondirozhJatnának, hogy most, ct 
háború uwm . egyik-másik katonadarab ban legaláb b  úgy 
mellékesen róluk is megemlékezhetnének. , 

· . .  de végre is ez az ő dolguk. Per.sze komoly keser
gésre nincs ok, Imár csak azért se, mert - ami a dolog
nak ezt az oldalát illeti - a magyar katona szimbolisz
tikus komplex-képe a . , .  huszár. Tekintet nélkül csapat és 
fegyvernemre. Ennyit katonai és hadseregszervezeti vo
natkozásban. 

A másik, - mondjuk úgy, hogy '"művészi" - oldala 
a dolognak már kissé komolya b b, ha úgy tetszik, vitatkoz
hatunk is róla. Eltekintve attól, hogy 'egy-egy ilyen ope
rett meséje a földkerekségnek leg'OOgyobb . . .  nem . . .  ez 
a kifejezés nem szalonképes lés akkor sem szabad haA3znál
nunk, ha helyébe nem akad megfelelő rnáisik. Tehát egy 
ilyen operett meséje a földkerekS'ég leg'OOgyobb i naiv
ság a . . .  

Naivság ? . " Ezzel a szóval történnek a legrútabb és 
értelmileg leghelytelenebb visszaélések. Schopenhauer 
szerint a naivság a zseni díszköntöse. Csal, a kiváltságos 
tehetség ,tud és mer. naiv lenni. Ergo : ha" wlamire vagY 

valakire 'azt akarjuk mondani, hogy ostoba, - ugyanak
kor losto baságot nwndunk, ha az ostoba szót a naivval he
lyettesítjük. 

· . .  pardon az erős kileng�ért, - mindez csak leple
zés volt, hogy ne kelljen megmondanunk 'őszinte ;vélemé
nyünket az operettről. Ezek az operettek általában arról 
nevezdesek, I hogy röv�déletűek. · Sok közülük csak tr fö
próbáig jut, azután kimulik s ha a premieren nag1Jnehe
zen átvergődött, akkor is ritkaságszámba 'megy, ha '25-ös 
vagy 50-es előadást jubilál. Pedig a magarn részéről mintha 
kissé 'sajnálnám, hogy ezek a szegény operettek ilyen 1'Ö
vidéletűek. Nem azé1�fj, mert meg vagyok győződve a mü
faj érték6Sségér·ől, hanem, mer·t ezek az operettek vissza
hoztak egy rövidke kis időre egy dara bkát a békebeli béké
ből, � álomországból. 

Hiába azonbatn minden. Alomor.szág - álomország. 
A mi operett fJJ békebeli években esetleg a valóság káprá
zatos, kedves, kellemes illuzióját keltette, az ma - akár' 
akarjuk, akár nem - isokszor kiábrándítóan hat. Ezek az 
operettek: "A lvinci huszárok

"
, "Huszárfogás" egy csep

pet sem rosszalbbak, mint voltak a 'békebeliek, pillanatnyi
lag slágerdaraboknak iis számítanak, mégis feltétlen biz
tosság.qlal előre meg lehet .fósolni, hogy egy-két vagy tíz
husz előadás után lekerülnek a műsorról l és nem jár.ják be 
azt a diadalmas utat, mint például annak idején a " Tatár
jár/Í;s". 'Eltűnnek, elmerülnek az örökre elfelejtés ten.qe-
�en. I 

Az első hiba, amit már - per tangentem - 'ernlítet
tem, ott van, hogll ezek a dar1abok, különösen ezek a hu
szárdambok úgy hasonlítanal, eqymáshoz, mint két tojás. 
A közönség örömmel lfogadja őket, de aztán mégis meg
csömörlik 'tőlük, aMr a Zerkomtz-kupléktól 'Va.q?/ mint fl 
krémes bélest szerető diákg7/erek, l 1>a  két ,tucatot mknak 
elébe és azt mondják neki diálwsan : Zabál?! 

· . .  aztán : a sokszor , kifordított, divat jukat , mult ku
lisszák, az érzékeny szerelmi ,szcénák, . . .  a nagyhenegi 
szerepet játszó kórista, akiről tudjuk, Ihogy a :déli próbák 
után könyvújdonságoklaal jár ügynökösködni . . .  igen . . .  

· . .  és hiába . . .  a bűbájos, ringató, 'békebeli illuzióka t 
nem tudjuk életrekeUieni. Valószínűleg azért, 'tnert túlsá
gosan ismerjük a valóságot. 

Nehe"z pontosan ,meghatáTOmi, 'hogy 'Úgy, nagy általá
nosságban mi ,is az, ami a mai színház ból, a mai színelő
adásokból hiányzik. Talán annak a nemzedéknek lelke, 
amely - hogy is 'mondja RemaTque - "elpusztult akkor 
is, ha a gránátok megkímélték". Talán a keresgélés \Lz 
idealizmus és a natur'alizmus (között. És itt vagyunk : két 
szék között a pad alatt.  A kik idealizmust keresnek a szín
padon, azok ma ,már nem találják meg azt 'oly mértékben. 
amint azt romanticizmusra hajló lelkük meglcívánná. akik 
pedig a natu,ralista irányzat hívei, azoknal, sokkal többet 
nyujt a mozi, mert e téren a 'színház nem vehet� fel a ver
senyt a mozi val. 

· . .  de 'hát végre is mindegy. Öregszünk és velünk 
együtt öregsz'i/f, a színpad é:s az operett. Jön, sőt máris 
itt van az' ördögi technikájú, forgó és sillyeszthető szín
pad, az operett helyett az élet! forgatagából merített . . .  
revü. A tempó mindenütt 'gyonsabb lett, a hatkötetes re
gények helyébe is a ;,-övid essa1J-k, leírások lépnek.  (Csak 
én nem akarok javulni, (hogy mindezt olyan hosszadalrna
san írtam meg.) 

Notus. 

A Kress altábornagy nevét viselő 7. könnyű lovas- (ké
sőbbi 1 1 .  dzsidás-) ez'redben, mely olasz nemzetiségű legény
ségből állott, 1 840-1849-ig az volt a divat, hogy az e.qész 
tisztikar és a legénység teljes szakállt viselt ,. továbbá. hOY7I 
az 18481'49-iki magyarországi hrtdjáratban a karddal nem 
váutak, hanem $zÚrtak. 

' 
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Fegyverhasználat. Abrahám Pál kunbajai ömbeli őrmes
ter, járőrvl'zető és Ma/'leó Gergely csendőrből álló j árőr f. hó 
7-én 21 és 22 óra között Szerbiából a knnbajai határon átvezető 
bajmoki országúton p ortyázva, az orsmghatár közelében 100 
lépés távol ságra k ét fekete és egy sziirkeru'hás, köooptermetü 
egyént vett észre, kik, mihelyt a jáTőrt megpillantották, azon
nal megfordultak és a szerb határ felé futásnak eredtek. Járőr 
az illetőket ü l dözőbe vette és a törvény nevében megállásra 
szólította fel, azonban ezek a fegyverhasználattal való fenye
getés dacára sem álltak meg, hanem az ors'zághatároIl' á t  igye
keztek meneküln i, ezért Ábrahám őrm. 2, míg Markó cs. 1 
eredménytelen lövést tett a Jll!enekülőkre. Megállapítást nyert, 
hogy nevezettek visszamonekültek Szerbiába. Ruháwtukról 
ítélve, szerb cigányok l ehettek, akik valószínűleg lólopás cél
jából jöttek át Magyarországra. 

D icséretek. A m. kir. csendőrség felügyelője a szolgálat 
teljesítése közbon szerzett érdemek eIismeréséül dicsérő okirat
tal l átta cl : 

A szegedi  V. kerületben : Pethő Elek, Fmrlcz Mihály és 
Kovács István III. tis:IJthelyetteseket, továbbá Dudás Sándor 
törzsőrmcstert. 

A szegedi V. kerület parancsnoka a szolgálat teljesítése 
közben szerzctt éllllemek elismeréseül dicS'érő okirattal látta el 
.,fbrahám János tiszthelyettest. 

. 
Halálozás. Berta József tiszthelyettes, móri örsparancsnok, 

április 8-án a budapesti II. számú honvéd és közrendészeti 
kórházban meghalt. B erta tiszthelyettes a csendőrség kötelé
kében 1909 augusztus 21 óta teljesített megszakítás n él kül szol
gálatot. 1 914-ben, a háború kitörésekor a szerb harctéren ágyu
Jövés következtében kapott a jobb Ji.ilében dobhártyareped.'ést 
és 1924-ben annak elgennyesedése folytán gyógykezelésben ré
szesül t. Folyó évi március 10·én kiújult fülbajával kórházba 
került. mütétet kellett rajta v·égrehajtani, gyógykezelteúése 
közben azután agyhártyagyulladás ánott be s Berta tiszthe
lyettest az életnek megmenteni nem lehetett. 

Kiváló képességeivel és szorgalmával alárendelt jeinek, kü
l ön'ösen a polgári életből toborzott fiatal csendorök kiképwsét 
és nevcl'ését vasszorgalommal végezte, úgyhogy összes előljárói 
bizaImát és szeretetét a l egteljesebb mértékben YÍvta k'i ma
gának. 

Temetésén megjelentek: Lózsa Jenő ezredes, kerületi p a
)'uncsnok, A n fany Rajmond százados, osztálysegédtiszt és Ger
z8cbek Kálmán f:zázados, szárnyparancsnok. Koszorút az elől
járóin és az örslegénységen kívül a móri -előljáróság és a pénz
ügyőrség is helyezett a koporsójára. Özvegye és három kis 
gyermeke gyászolja. 

I(önyvadomúnyozás. Dr. Preszly Lóránd alezredes, a sze· 
gedi esen dőrkerület pUl'anesnokhelyettese, "A nemzeti társada
lom alapkérdései" címü könyvéből 800 példányt ingyenesen 
ajánlott fel a csendőrség részére. A belügyminiszter úr � fel
ajánlott könyveket elfogadta, az örsök, iskolák és <intézmények 
könyvtára ihoz eljuttatta és dr. Preszly alezredesnek áldozat
készségéért a csendőrség nevében klöszönet�t fejezte ki. Itt 
adunk hírt .'uTól is, hogy dl'. PI'eszly Lóránd alezredest a sze
gedi Dugonics Irodalmi Társaság tagjai sorába válaS".ltották. 

H ázasság. Szamos/al'vi Panajott Sándor ny. m. kir. altá
bornagy tudatja, hogy fia Pál április 21-én délben l órakor 
vezeti oltárhoz a győri székesegyházban kolozsnémai Domon
kos J úlirít. 

Csendőrségi Közlöny 10. szám. Athelyeztetfek 1930 április 
l-ével :  Vitéz Kapossy Gyula g. szds. Szeks'zárdról és Csaba 
Zoltán g. főhathJagy Debreceu'ből J!1ölcS'önösen ; Patakfalvi Fe
renczy Sándor őrgy. Zalaegerszegen helyben; Szendrődi Béla 
őrgy. Esztt'l'gomból Tatál'a; Mácsek Ferenc szds. Jászberényből 
Budapeslre; Sze7dgyörgyi J:l;b lánczy EI'vin s:lJds. Cegltédről 
Jászberénybc ;  Kirchner Boldizsár szds. Szegedről Ceglédre; 
Farkas Dezső szds. Ceglédről Makóra; BeSEnyői Beöthy Kál
mán szds. Eszlergomból Szentendrére; Arvay József szds. Esz
tergomból Szentgotthál'dra; Inczédy Agoston szds. Mátészal
káról Zalaegerszegre ; Bárdió Mihály S7Jds. Esztergomban hely· 
hen ; Manninger Nándor fhdgy. Zalaegerszegről Makóra; Kő
szegi Ma.l/er László fudgy. Zalaegerszegről Makóra ; Kinevez
tetet i :  Ha.idu Andl'ás s:IJds. szárnyparanCsllokhelyettessé Ceg
lédre: Ta1't6san vezényeltettek: Halbich László szds. Szent
pllrlrét'ől Budapestre; vi téz Bajai Ferenc s:l1ds. Miskolcról Ma
kól'a; Kubau Oszkál' S7.dS. Makón helyben ; Köllő András s·zds. 

Sárospatakról Salgótarjánba. További intézkedésig rendelke.
zésre állanak: Ruttkowsk.l/ Győző ŐI'gy. Miskolcon, Lukáts 
LŐ7'inc Ől'gy. Makón, Békefy Sándor sros. Zalaegerszegen, vitéz 
Deménll El emér szds. Tatán és Szilasy László mds. Miskolcon. 
Beosztásnkra külön történik intézkedés. - Adományoztatott 
a II. oszt. tiszti szolg. jel : Raab Antal eZTedesnek ; a III. oszt. 

tiszti szolg. jel : Buber Ferenc őrnagynak. Ideiglenes nyug
állományban hagyat nak: 'vitéz Taliga htván III. ker., Farkas 
Gerzson VI. ker., Lemák László VI. ker., Kocsis Sándor VI. 
ker. és Biró Barnabás VII. ker. tiszthelyettesek. - Szabály
l'endcletek: Kormányzó úr Öfőméltósága a m. kir. honvédség 
tisztjei által biztosítandó házassági óva:déktőkét újonnan sza
bályozta. Az erre vonatkozó renrdelkeZlést KOrnIányzó úr Öfő
méltósága a m. kir. csendőrség tiszt jeire is kiterjesztette azzal, 
hogy a csendőrség tényleges állományú havidíjasa'Í a honV'éd
ság azonos állománycsoportja'iba tartozó havidíjasai résrere 
megszabott házassági óvadéktőke összegének csak .az 5O%-át 
tarto:IJnak biztosít ani. (Az óvadéktőke összege: hadnagy 60.000, 
főhadnagy 50.000, százados 40.000, őrnagy ro.ooo pengő .) - A 
zubbony, nadrág és köpeny szabásában, t ovábbá zsebeinek 
méreteiben és elhelyewsében különböző módosítások rendel
tettek el. - A Közlöny közli a balatonfüredi cs'endőrségi 
gyógyház ideiglenes szabálY:IJatát, amelyet a mult számunkban 
már részletesen ismertettünk. 

"Családi és wooKend-házak építése." Irta : Soltész József. 
okl. gépészmél'llök. � épüleitorvrajz:lJal. - Saly E. könyvter
jes'Ztővállalat (Budapest, VII., El'zsébet-köl'lÚt 35. �'Z.) kiadása. 
Ára 4.50 P. Azok, akik épitteln'i szándéko'znak, sok �rdekcs és 
hasznos tudnivalót meríthetnek ebből .a könyvből. Igen köny
nyen érthető stílusban ismerteti az építési anyagokat, az épít
kezés lefolytatását és általában a:IJ építkewsek minden részI e
tét. Különösen ·érdekes a könyv második fejezete, . amely a 
nyaralóépítkezésekkel, weekend-házakkal foglalkozik. Nem 
hiányzik a könyvből a példának felhozott egyes �pületek költ
ségvetése sem, úgyhogy a laikus épitőközönség világos bepil
lantást nyer az építkewsnek előtte túlnyomórészt idegen ter
rén.umába. Nagyon ajánlatos, hogy az épittetők e mÜs1.ialti ta
pasztalatok alapján elkészült gyakorlatias könyvet saját élllle
kükben megismerjék, 

Börzsöny-hegység kiránduló térképe. Az Állami Térképé
szet kiadásában most jelent meg a Duna visegrádi könyökétől 
északra, az Ipoly vonalától keletre és a Vác-Diósjenő-Dré
gelY1>alánk vonalával mint keleti határral beZIárt "Bőrzsőny
hegység" kiránduló térképe. A térkép a z  l :  25.000 arányú, a 
helyszínen készült térkép kétszeres kisebbíbése, többsZiinü, 
nagysága 50X61 cm. Kidolgozása azok réswre; akik a régi 
"katonai térkép" kivitelét szokták meg, teljesen újszerűleg 
hat. A csíkozást a térképen nem látjuk, e helyett a hegyek 
rajza .sürü szintvonalakban és árnyalva nyer kifejeoost. Az 
ízléses kivitelü térkép a községeket összevonva, jellegzetesen 
ábrázolja:, sőt a beépített területeket piros SZÍnben emeli ki. 
Az összes túristautak - a természetben is feltalálható - útj el
r.éssel vannak megjelölve, ami nagyban hoz'Zlájárul a Mrk!ép 
útján való gyors eligazodáshoz. A többsZÍnnlYomású térkép a 
területileg érdekelt örsöknek igen jó szolgálatot tehet. Ára 2 P. 

Értesítés. A brassói volt 2. gyalogezred bajtársi köre 1'. évi 
május hó ll-én d. e. 9 órakor a budapesti Kapisztrán helyőr
ségi templomban hősi halált halt bajtá.rsai emlékére k egyelf:l
tes istentiszteletet tart, melyre az ezred volt tagjait, arok 
hozzátartozóit és barátait tiszlelettel meghívja. Az istentisz
telet után bajtársi értekezlet a honvédtis'Ztek orsz. kaszinójá
nak I. emeleti kis tanáestermébcn (IV., Váci-utca 38.). KözvlYt
len e:IJután bajtársi ebéd ugyanazon épület 'földsünti (Posch
féle) vendéglőjében. A részvételt Leporisz János ny. őrnagy 
VI., Vörösmarty-utca 48. sz, címére kell bejelenteni. 

A "Magyar Otthon" címü szépirodalmi lapot nem kell kü
lön bemutatnunk olvasói.nknak, tudomásunk szerint ennek a 
valóban ízig-vérig mab'Yar folyóiratnak a csendőrség kebelén 
belül szép számú előfizetője és o l vaSÓja van. Hazafias' köteles
ségünknek vélünk eleget tenni, am'ikor a "Magyar Otthon"-t 
olvasóink figyelmébe ajánljuk. A J!1iadóhivatal készséggel küld 
ingyenes mutatvállyszámot. Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
Bndapest, IX., Köztelek-utca l. 

Előléptek: A budapesti I. kerületben törzsőrmesterré: Csala 
György, Sallos Ferenc, Tamás Dezső, Pipó Sándor, SZállás 
Iml'e, Lőrincz János, Farkas László, Emődi Dániel, Idrányi 
László, Papp Lajos, Nagy Sándor, Németh Pál, Révész Rezső 
és Sepsi András őrmesterek ;  őrmesterré: Bagi Mihály, Fü
zesi Sándor, Bodiczky Kálmán és Takács István cseooőrök. 
A S'/Jegedi V. kerületJ):>en tőrzsőrmesterré : Cseh András, PClPP 
István, Szénási Mihály, Zsiros Bálint, Lahó Vilmos, .Ábrahám 
Pál, Bana Bálint, Nyári Pál, Mórocz Sándor, Komlós József, 
Kendsz Iml'e, Farkas József, [(ollár György, Béla Merwhért, 
Gulyás András II., Szalai János, �igyártó Iml'e, Hegedüs 
László, Kollár János, Magyar István, Tólh János, Bei,n Lajos, 
Jusztin Márton, Végh Sándor, vitéz Pusztaszeri. Pál, Cz. Kiss 
Mihály, Szalóki István, Szalóki András, Balogh György, Ora
vecz Ferenc, Gál István, Szijál'tó- Gyula, Ju.hász Péter, Barta-

, 
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lus László, Telep Ferenc, Börcsök János, Dékány Sándor, Csapó 
Antal, Baranyi István és Pusii!ta . Kálmán őrmesterek; őrmes
terré: Papp Lajos, Mónus Pál Ernő, Romácz József és Vágó 
József csendőrök. A debreceni VI. kerületben törzsőrmesterré: 
Kotyesz József, }i'odor Ferenc, Botos Benjámin, Kozma István, 
Antal Károly, Csizma Sándor, Abuczki József, Kiss Lajos I., 
Szabó Lnjos, Tompa Miklós, Orosz István, Vágner Mihály, V. 
Szabó Vince, Eördögh Gyula, Jávor- András, Pók Lajos és 
Jakab Béla őrmesterek. 

Házasságot kötöttek: A budapesti T. kerület állományá
ban: Bodányi Kálmán tiszthely-ettes Fehér Margittal, Győrben ; 
Veres _ József tiszthelyettes Boda Emmával, Pestújhelyen. A 
székesfehérvári II. kerület áHományában: Gyirkis István törzs
őrmester Czibor Margittal Esztergomban . A szegedi V. kerület 
állományá:ban : Gyapjas István t1szbhelyettes Ködmön Máriá 
val Kevermesen. A debreoeni VI. kerület állományában Szovák 
István -törzsőrmester Gombos Juliannával, IDerecskén:; . Oláh 
Sándor törzsőrmester Jenei Zsófiával, B<éké'sen > Mészáros János 
törzsőrmester Gyüre Ilonával, F'ényeslitkén. 

Tóth János II. kisújS'zállási örsbeli őrmester 1918 j únius 
l-től szeptember második feléLg' az 1. h. huszá,rezred 5. Sll'iá"ha
dánál teljesít-ett szolgálatot 's a j elzeitt �dőben csapattes,te 
Oroszországban, Pivatll'ihatkán állomáso::Ilott. Kéri azon ba,jtár
sait, akik vele .együtt szolgáltak és a s'záza'dparanesnok, vala
mint szolgálatvezető őrmester nevére 'emlék-e'znek, holn" nevei
ket és esetleg a neVlezettek l a1ucimét �s vele kö'zölni :szívesked
j enek. 

Hadirokkant, egyenTuhaszabász, huszonJötéves gyakorlat
ta-l, állást keres, bárhol,' katonai va-gy közrendéS'ze ti intéz'e'tek
nél is. Bővebbet Bartóky István alligol nőisza:bónál : Budap-est, 
V., Vadás'z-utca 30. ' 

Cikket nemcsak a csendőrség tagjait61, hanem bár
kitől elfogadunk s azt közlés esetén megfelelően hono
ráljak. A lapunkban megjelent közleménvek tulajdon
logát fenntart juk, azokat tehát beleegyezésünk nélkül 
nem szabad utánnyomatni. - Kéziratokat nem adunk 
vissza. A közleményeket kérjük az ivnek csak az egyik 
oldalára, félhasábosan és irógéppel vagy könnyen olvas
ható ·írással írni. Kéziratok sorsáról csak a szerkesz
tői üzenetek között adunk választ, azért kérjük mindig 
megirni, hogy milye .. jelige alatt válaszoljunk. - A szer
kesztői üzenetekben 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 használjak jelige gyanánt. Közérdekü kérdé. 
sekre il "Csendőr Lekszikon" rovatban . válaszolunk. 
Előlizetni csak legalább félé,ne lehet. A csendőrség 
té .. yleges és nyugálfományu legénységi egyénei az elő
fizetési ár 'felét fizetik. Az előfizetéseket kérjük ponto
san megajitani, mert a felszólítás költségét külón fel
IÍzámitjak. --. A nekünk szárat pénzküldeményeket kér
jük a Nemzeti Hitelintézet Budapest-krisztinavárosi fiók
iának (Budapest I., Krisztina kőrut 141) 1672� számu 
cllÍekkszámlájára befizetni, a csekkre pedig feljegyezni, 
hogy a befizetés a Csendőrségi Lapok javára történt. -
A hozzánk inté2!ett Je"eleket igy kell címeznÍl "A Csendőr
ségi ,Lapo"'. szerkesztőségének, Budapest I. ker., Vár, 
Országház utca 30. szám". ' 

'y' -
Irígység. A folyó évi 8. sz. Gsendörsé.gi Közlönyben 

megjelent 45. 295. eIn. VI. c. 1930. ,sz. B. M. körrentdelet hlO'r 
tározza !'neg, hogy a cipőnek milyennek kell lennie. !Ez nem
csak a tömegtől igényelt, hanem a csendőr által készittetett 

magánlábbelire is vonatkozik. Az említett rendelet tárgya is 
a viselésre ,pne:g'eng'edett" cipőt említ, ebben pedi,g benne 
van a i!l1I�gállilíton készíttetett cipő �s, de különben is önma
gától értetődő dolog, !hogy magániholmikat is csak akkor 
szabad hordania, ha azok az előírásoknak me,gfelelnek. A 
rendelet megjelenése előtt ,az előírásostól eltérő f011mában és 
kivitelben ,csináltatott cip&l�et ennek ellenére sem kell el
dobni, természetes, hogy az-okat ·el Lehet hordani, ezen 'a CÍ
men azonban az elő:írástól eltérő cipő-ket nem :szabad új.on
nan osináItatni. A2l ,örsp'llrancsllJokok dolga, hogy ezt ellen
őrizzék s az !Újonnan csináltatott szabálytalan cipők ihordá
sát megtiltsák. Kicsinyeskedni viszont nem sz,abad ez'en a 
tér,en sem. Az ,említett rendeIetiben megvan ,a cipők rajza, 
azt meg Ikell mutatni ,a cipésznek s ha a cipő, alakja s kivi
tele általában megfelel az előírt rovmának s kirívó különb
ség nincSlen, nem szabad eldobatni valakivel egy új cipőt 
csak azért, mert az ,orra talán néhány milliméterrel �eske
nyebbnek vagy szélesebbnek látszik, mint -aho!gyan azt va
laki a raj2lból kiveszi. Ennyire ponto,san cipőm ,előírást adni 
nem lehet ,annál kevésbé -sem" ;mer� ,a lábformák igen k ülön
bözők. Azt nagyOllj könnyen meg lehet állapítani, ,hogy III jcipő 
a rajztól lényegében eltér-e" anélkül" hogy a szélességet 
milliméterekre mér.ics�élni ,]�el1ene. 

Lovasvágy. Szolgálati úton adja Ibe újból la kéreImét, de 
siessen v:ele, mert a mostani tanfolyam :május végével befe
jezést nyer. Az indokolás, amivel eddigi delentkezéseit el
utasították, feljogosít ja arra, ihogy újból jelentkezhessék. 

Zavar. Természetes, ihogy a malacok lcihajtása, hetere
lése és etetése, általában gondozása az örsfőzőnő .dolga, akit 
azért tart és fizet a közgazdálkodás" hogy a fő,zésen kívül a 
köz gazdálkodás körüli többi tennivalókat is elvégezze. Ha a 
főzésen kívüL más munkát nem vállal szívesen, sőt - amint 
a leveléből olvassuk - az ilyen munkák .derogálnak neki, 
akkor el k'ell küldeni, keressen magának előkelőbb' foglalko
zást. Még akkor is, ha nagyon' júl főz, mert inkább e,gyék az 
ember valamivel lgyengébb kosztot, mint nagyon finomat 
azon az áron, hQgy a főzőnő a nyakára nő. LZl. ú,gy látszik, 
,önöknél flJajok vannak a főzőnő körül s 'ebben ,a kérdésben a 
közguzdálkodás tagjai nem is értik melg egymást teljesen. 
Ön azt ,írja, hogy a fő�őnő feltünően és határ.ozottan elvárja 
aJZ ön kösz,önését, ön pedi'g erre nem hajland6, de nem akar 
erélyese bben !fellépni, mert "a ,kellemetlenségeket nem sze
I1eti.". Hát itt hiba van a kréta kö,rül IS ez!eu, ,csak az örspa
rancsnok segíthet, tegy,en jelentést neki. A főzőnő az önök 
alkalmazottja, neki kötelessége ölllÖkJkel szemben tisztelet
tudóan viseLkJedni s ha erre nem hajlandó, el kell ilciildeni. 
Lehetnek és vannak is esetek, amikor a csendőr a hibás, 
mert a főzőnő alkalmazott ugyan, de mégis nlő .s igy a nők
nek általában járó megkülönböztetett lbánásmód bizonyos 
mértékben őt is megilleti, azt meg is kell neki adni. Olyan 
kérdés ' ez, amit kölcsönös tapintattal és jóakarattal nagyon 
könnyen meg lehet oldani, de ahol annyira fajulnak a !dolgok, 
amennyire a leveléből olvasottak után í1Jélve fajultak, ott a 
probléma egyetlen megoldása az, ha a főzőnő -elmegy, még 
akkor is, ha nem tel,jes mértékben ő a hibás. Ez ugyan igaz
ságtalanságnak látszik, de inkább · ezt válasszuk, mint a fő
zőnő miatt lappangó, később kitörő egyenetlenséget 'és baj
társiatlankodáS1t.. Ennyit egy örsd'őzőnő kedvéért se !szabad 
megkoékáztatni. Lehetnek aztán Olyan esetek is, -ho,gy a köz
gazdálkodás 'Valamelyik, vagy éppen több tagj-a a főzőnő
bellj meglátja a - nőt. ,Ebben az esetben pedig feltétlenül 
mennie keÍl, még pedig' sürgősen. IMinél jobban főz, annál sür
gősebben ! 3. cAz számít, hogy kit léptettek elő korábban, az 
életkor nem irány.adó s az sem, hogy kit milyen alapon ,lép
tettek elő. 4. Előfizetését a folyó év szeptember 30-ig -ren-
dezte. 

-
Parajd. ll. Nem értette meg az üzenetünket teljesen. Azt 

is megírtuk, hogy áthelyezési kérelmet nyíltan sem közlünk, 
mert felsőbb helyről betilt ották:. Jelentse örskihallgatáson, 

E gy-két évszázaddal ezelőtt a tüzénégnél nagyon sok
féle löveget alkalmaztak. A harmincéves háborúban például 
a császári seregnél kilencféle mozsarat használtak, ame
lyeknek nagyságát törtszámokkal fejezték ki. Az "egész" 
mozsár százfontos golyót, a legkisebb, vagyis egyharminc
ketted mozsár pedig 1 2 %  fontos golyót dobott. A golyó sok
s�01' kisebb volt, mint az ilrméret ;  ezen azután úgy segítet
tek, hogy fával, kóccal vagy gyeppel kitömték a hézagot. A 
lövés emiatt, másrészt az egyenlőtlen lőpor következtében is, 
nagyon . bizonytalan volt. 
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hogy melyik kerület területére óhajtja az áthelyezését s kérje, 
hogy ügye szolgálati úton felterjesZJtessék. Előljárói azután az 
illető kerületi parancsnoksággal érintkezésbe lépnek 's ha van 
jelentkező, az áthelyezésének nem lesz akadálya. Természete
sen a kéreImét indokolnia kell, de azt úgyis meg kellene tennie, 
ha a mi közleményünk alapján kérné az áthelyezését. Alapjá
ban véve tehát a :szolgálati út ,segítségéve l ugyanoda juthat, 
mintha a �érelmét közöltük volna, sőt a szolgálati útat az 
utóbbi eset,ben sem lehetne nélkülöznie. Sorait különben azzal 
vesszük tudomásul, hogy mi is a jobbikat tételeztük fel önről. 
Hogy azután csalódik az ember ott is, ahol igazán nem várná � 
Ez igaz. De hátha még az olyan ember csalódik valakiben, 
aki nem jár egyenes úton. Gondolja el, hogy annak milyen 
kellemetlen és veszedelmes lehet a csalódása. Az ilyen csa
lódások sok sorsot tettek már tönkre, viszont az egyenes úton 
járó ember csalódásai ilyen ,bajokkal nem járhatnak, mert aki
nek rendben van a szénája, annak nincs szüksége mások ta
kargatására és remegve őrzött jóindulatára. 2. Ha volna is a 
bronz vitézségi éremmel kapcsolatban olyan rendelkezés, ami
lyet kérdez, ezzel a nagyobb kitüntetései még mindig nem 
volnának elintézve. Kitüntetéseit másként nem viselheti, csak 
úgy, ha igazolja, hogy azokat valóban meg is kapta s ez a 
bronzra is vonatkozik. Ugy látjuk, hogy az igazolás �rén 
minden lehetőt elkövetett s nem az ön mulasztásán vagy 
tájékozatlanságán múlik, hogy nem tud eredményre 'jutni. IHa 
azok a volt tiszti előljárói, akik a kitüntetéseket 19azolhatnák, 
elestek, akkor volt leg,énységi bajtársaktól szerezzen ,be a köz
ségi előljáróság előtt hitelesített nyilatkozatokat, hogy a ki
tüntetéseket annakidején megkapta. Ha ez is nehézségekbe 
ütköznék, még mindig lehet talán módot keresni az igazolá
sáTa. Bizonyára volt otthon sZ3Jbadságon a háborúban s akkor 
biztosan viselte is a kitüntetéseit. /Ha igen, arra bizonyára 
emlékeznek is sokan, talán a községi előljáróság tagjai is. 
Szerezzen ezektől nyilatkozaJtot, hogy a kitüntetéseket látták. 
Egészen szokatlan módja lenne ez az igazolásnak s fogalmunk 
sincs róla, hogy elfogadják-e illetékes helyen, de próbálja meg, 
hátha. Igaz, hogy a háborúban sokan viseltek illetéktelenül ki
tüntetéseket a szabadságuk alatt, már csak csupa hősködési 
viszketegségböl is, az igazolásnak ezt a módját elfogadni 
ezért is nehéz s mi is inkább csak ,azért írjuk önnek, hogy az 
igazolás beszerzésére ösztökéljük, mert szép kitüntetései van
nak. s azokról nehéz lehet lemondani. 3. Megszakítása nagyon 

T Á R O G A T Ó  
lj legkönnyebb fuvóhangszer I Saját találmány I Ovakodás utánzatok tól I mert mind melyek nem 
gyáramból erednek, silány, külföldön készül. után· 
zatok. Hegedük, Trombiták, Harmonika és az 
összes hangszerek és hurok legfinomabb kivitel· 

ben sz"lIitja az 

ELSÖ MAGYAR HANGSZERGYÁR 
STOW ASSER ki;�ál��r 

Budapest, II., Lánchíd u. 5. 
Kivánatra árjegyzék bérmentve. 

Az egyedüli magyar hangszergyár az országban, 
Csendóröknek kedvezményes részletfizelés I 

BUTO R részleire 
olcsón VI. , O· Budapest 3 

· utca • 
Postások és rendőrség szállltója. 

lilL 

FUCH'S SÁNDOR 
Csendörségi és egyenruházati 
felszerelési cikkek szaküzlete 

BUDAPEST, VI, Gr. Zichy Jenő-u. 24. 

hosszú, a katonai szolgálati idejét a iI1yugdíjidejébe még ke
gyelmi úton se lehet beszámítani, illetve ezt még kegyelmi 
úton se lehet kérni. · 

. 

Nyilvántartó. 1-3. és 6. kérdéseire a választ részint üze
netben, részint a lekszikonban megkapta. 4. Ha a bűneset az 
örs statisztikájában még egyáltalán nem szerepel, akkor mind 
a statisztikába, mind pedig a tevékenységi naplókba be kell 
vezetni 'akkor is, ha a nyomozást nem saját kezdeményezésé
ből, hanem az ügyészség felhívása folytán és útmutatásai alap
ján teljesítették. Ha azonban az ügyben az örs már feljelen
tést tett s az mind a statis�tikában, mind pedig a tevékeny
ségi naplókban egyszer már sz€repelt, akkor az ügyészség fel
hívására teljesített pótnyomozás és tett újabb jelentés alapján 
azt újra bevezetni nem kell. Termésretes, hogy az első eset
ben a statisztikai adatokat is fel kell a fogalmazványon tün
tetni, a második esetben nem. A fentiekben az 5. kérdését is 
megválaszoltuk. 

Csikszereda. 1. A 'Szut. 524. pont 3. ,bekezdése előírja, hogy 
a felhívás teljesítését a felhívó hatóságnak csak akkor kell 
jelenteni, ha az ezt kifejezetten kivánja, vagyis, ha a, felhí
vásban a foganatosítás bejelentését elrendelte, különben nem. 
Ez vonatkozik arra az estre is, ha a járőr az egyik hatóság 
felhívása folytán a másik hatósághoz foganatosított előveze
tést. Azon, hogy a csendőrség a felhívást foganatosította, 
nincs mit jelenteni, mert ez természetes. Csak azt kell jelen
teni, ha a felhívást valami okból nem lehetett teljesíteni. '2. A 
főszolgahíró az örsnek nem adhat olyan ,felhívást, hogy egy 
családot "a községi előljáróság közbenjöttével" lakoltasson ki, 
mert a c·sendőrségnek még felhívás ra sem szabad senkit ki
lakoltatnia; Ez a községi előljáróság dolga, a csendőrség leg
feljebb csak karhatalmat nyujthat hozzá. Az örs eljárása tehát 
helytelen volt. A helyes eljárás az lett volna, hogy a községi 
előljáróságot a felhívásról rövid úton é rtesítik é� megkérdezik 
tőle, hogy a karhatalmat mikorra igén�li � Vasárnap nem 
szoktak kilakoltatást foganatosítani. 

Sv. Önnek ugyan kijutott a :viszonta.gságokból. Olyan 
komplikált az ügy, hogy alig lehet rajta eligazodni. Elsősor
ban az .a baj, hogy a katonai szolgáLatát nem tudja igazolni 
okmányokkal. Próbálja meg a volt tis�ti elöljáróitól erre vo
natkozólag nyilatkoz·atokat kérni. De ha ,ez megvan, akkor is 
baj van a megszakítással . E tekintetben igazolja a betegségét. 
Ha orvos nem kezelte, a községi elől'járóság előtt felvett jegy-

Bútor. � 20 havi N � '" ... 

RÉSZLETRE, 
előleg nélkül 

NEMZETI BÚTORHÁZ 
Dohány-utca 46. (Klauzál-u. sarok) 

ueORUlft" BUTORCSARftOK 
Részlelr� olcsón ! Dohány-ulca 39. 

közalkalmazottak bevásárlási forrása. 

Cégemnél a legjobb m Jnőségfi árút, JegoJ� 
csóbb készpénzárban felár nélkül, a leg_' 
ked vezőbb r é s z l e t f i z e t é s r e  vásárolhat ja. 

Árjegyzéket, szövetmintákat, legolcEóbb ármegjelölésseL 
kivánatra a 7. o n n a l  és t e l j e s  k é s z s é g g e l  k üldök. 
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zőkönyvek útján kérjen erre vonatkozólag nyilatkGzatot a köz
ségbe!i szavahihető emberektől ( esetleg a községi előljáróság� 
tól}, akik annak idején tudtak róla, hogy Ibeteg. Ha ez is meg
van, akkor jön a zűrzavaros esztendő. Igyekezzék mindazt, 
amit ezzel kapcsolatban leírt, nyilatkozatokkal igazolni, asze
rint, �mint az események forgataga egyik helyről a másikra 
dobálta. Mindezeket a nyilatkozatokat gyiÜjtse össze, őrizze 
meg a nyugdíjaztatásáig s akkor kegyelmi úton kérje, hogy 
a nyqgdíjidejét Wl15 május 115-től számítsák. IMinél alaposab
ban ;gyüjti össze a nyilatkozatokat, annál több rerhénye 
lehet a sikerre. Különösen fontosnak l átjuk annak . az igazolá
sát, hogy 1919 február 2�-én a csendőrséghez való felvételre 
jelentkezett. 

Bizakodó. A levele nem nagyon bizakodó, sőt ! Pedig min
den oka megvolna ,arra, hogy másként nézzen bele a világba. 
A föle\' ma súlyos válságban ,van, de mégis csak föld az, örül
jön neki, hogy van. Annyiért bérbe tudja adni, hogy a terhek 
kamatait fiz'etni tudja s aztán lesz jobb világ is, amikor a köl
csöntőke törlesztésének is nekiláthat. Persze, mi lega]'ább át
lagosan jó földet fel,tételezünk, . alapul véve az ön által becsült 
értéket. Tartson ki szívósan, takarékosság s általában gazda
sági érzék van önben elegendő, ezt látjuk a leveléből. Ilyen tu
lajdonságokkal pedig még manapság is a semmiből is leHet 
valamit csinálni, háthft még anyagi alap is van hozzá, mint 
önnél. Olcsóbb kölcsönre most sehol sincS! kilátás, de az állam 
hamarosan a föld segítségére megy olcsóbb kamatozású hitel
lel. A Pénzintézeti :Központtól kölcsönt nem vehet fel. A leve
lében tárgyalt pénzintézet évtársulat-akciója komoly takaré
koskodási lehetőség, a számítása eg,észen reális, de kedvező 
a felekre is. Lehet, hogy más pénzintézetnél jobban lehetne a 
betéteket kamatoz.tatni, ·ennek az akciónak azonban megvan 
az a nagy előnye, hogy már a fiUéreket is értékeli,  a takaré
koskodást pedig éppen ,a filléreken kell kezdeni. Am€lIett biz
tosítással ·és olcsó kölcsönnel is kombinált ez az akció, az elő� 
nye igy többszörös. Ami aztán önnek a jövőjét illeti, több biza
lommal nézzen eléje, mert nevetséges dolog volna azon elbukni, 
hogy 9 hold földet örökölt. Ha még azon botlik me.g valaki, 
hogy nem örököl, azt értjük, de az ellenkezője nagy6n furcsa 
lenne. I 

Értesítés ! 

Jakesi őrmester; Szőreg. A volt cs, és kir. 65. gy.-ezred 
il'attárát a miskolci alispáni hivatalban őrzik. 

Móri szakaszparancsnok. , Elhunyt bajtársak fényképét 
csak a legkivételesebb esetekben, különleges indokok fennfor
gasá esetén közöljük, általában nem. Sem a tisztekét, sem a 
legénységét. Sok bajtársunk halálát csak elkésve tudjuk meg 
s így még hírt sem adhatunk róla, az általános bajtársi kegye
letnek - nem volna -a javára az, ha ezzel szemben egyeseknek 
a k épét is közölnők. A fényképet, kivánsága szerint, vissza
küldöttük. Reméljük, hogy ezt az álláspontunkat a család is 
méLtányolni fogja. ' ' .  

Csiki hegyek. Ha katonai szolgálatát 19113-ig tudja iga
zolni, akkor a nyugdíjideje onnan kezdődik, mert megszakitása 
egy nap sincsen. Hadiévek : l'914-W:W, vagyis hat év. A ka
tonai szolgálati idejének az állományparancsban való tárgya-
lását kérje. \ 

Várhely. Önt illeti meg, hogy a háborús emlékérmet hősi 
halált halt 'atyja nevében átvegye. Akármelyik dohányárudában 
kap blankettát s ott megvan az utasítás, mit kell tennie. Ha 
k>étségei lennének, a községi előljáróságtól kérjen fel vilá
igosítást. 

, Nagy őrmester, Eszterháza. Előíizetőink számának n agy
mértékű megszaporodása miatt ,a tartalékpéldányaink már áp
rilis l-ről is 'eLfogytak, csak április W-től indíthattuk meg a 
lapot, de aZ előfizetés is természetesen április ID--ével kezdődik. 

Pápai szárny. 1926-ból nincsen, a többit 'elküldöttük 
Tiszamenti 32. '  1. Kérvény t terjeszthet [el a belügymi

niszter úrhoz szolgál,ati úton. N em sok reménye lehet, hogy 
engedélyezik, de próbálja meg. A csendőrségi 'szolgálatát is 
felhozhatja indokolásnak az;zal, hogy bizonyos szoLgálati érde
mei es szoLgálati lsmer,etsége a mostani nevéhez, fűződnek, ön
n�k érdekei fűző

-
dnek . .  ahhoz, hogy a névváltoztatással, azaz 

az lIletékes név fe.lvételével mindezt el ne veszítse. Születési 
anyakönyvi Idvqnatot, a törvényesitésre vonatkozó iratokat, 
iskolai stb. bizonyttványokat ( másolatban) csatol'jon a kér
vényéhez. 2. A volt tiszti előltjáróitól szerezzen be nyilatko
zatokat. Egyébként olv�assa el mai számunkban ,/parajd" jel
igére küldött üzenetünk 2. pontjáJt. 

Csögle. Postakezelőnői tanfolyam most van, arra már 
nem lehet bejutni. Különben előbb legalább egy évig kisegítő 

Szíves tudomására hozzuk a m. kir. csendőrség t. tagjainak, hogy 

husvéti vásárunkra 
a vasar tartama alatt női, férfi- és gyermek tavaszi kabát jain
kat, továbbá a ráktárunkon levő női, férfi- és gyermekruhákat, 
tavaszi selyem�, mosó- és vászonárút, női, és férfifehérneműeket, 
ágynem6.t, paplant, szőnyeget, továbbá mindenféle divatcikkeket 

r e n d k i v ü l  o lcsó készp é n zárban  
árusítunk 

kedvező fizetési feltétel�k mellett 
, 

Vidéki rendeléseket aznap elintézünk ! Képes nagy árjegyzéket, árumintákat bérmentve küldünk. 

R E F OR M  R u h ázat i  "észvénytársaság 
Budapest, VI .

. 
kerület, Vilmos császár-út 7. (Félemelet) Telefon : 132';'96. 

� 
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szolgálatot kell végezni valamelyik postánál. Az erre vonat
kozó kérvényt a helybeli postamesternél kell benyujtani az 
illetékes postaigazgatósághoz címezve. Közelebbi részleteket a 
postamester tud mondani. Alapképzettség 4 középiskola. 

V. ÖIl! fiatal is, nőtlen is, őrmesteri rendfokozattal is kér
heti a lovasítását. Szolgálati úton kérje, de hamarosan, mert 
az új tanfolyam ideje közel van. 

Reménykedő, Igal. Felvilágositást sZÍvesen adunk bármi
lyen kérdésre, de kérvények sorsának nem járhatunk utána. 
Annyira túl vagyunk halmozva a szerkesztés nem csekély ten
nivalóin kívül sok egyéb munkával, �ogy a legnagyobb jóaka
rat mellett se volnánk erre képesek. Kivételt nem tehetünk, 
mert egynek csak ú,gy teszünk meg valamit, ha ,azt mindenki 
másnak is megtehetjük. Kérjen egynapi szabadságot é3 sze
mélyesen nézzen utána ügyének a honvédelmi minisztérium
ban. Nem kell ahhoz semmi összeköttetés, hogy a felvilágosí
tást megkaphassa. ' 

Vizslás. Egyszerűen nem hisszük el, hogy a későbben be
adott kérvényre (40 éven aluli) hamarabb jött ki a nősülési 
engedély, mint a korábban beadott kérvérryre. Ilyesmi a csend
őrségnél nem fordul, de nem is fordulhat elő, mert az enge-

' 

dély megadását parancsban közlik s azzal együtt azt is, hogy 
az illetőnek milyen sorszáma volt. Ha azonban Ön mégis bizo
nyosan tudja, hogy úgy van, amint írja, akkor tegyen erről a 
csodáról jelentést. Semmiféle protekcióval sem lehet illetékte
lenül soronkívüli nősülési engedélyt Jdeszközölni. Nézzen csak 
utána a dolognak jobban s rájön, hogy téved, vagy megté
vesztették. 

Csiktapolca. 1. Ha a kitüntetés viselésének engedélyezé
sére vonatkozó okirat elveszett, ' addig a ikitüntetést nem visel
heti, amíg arra engedélj"t nem kapott. Az, hOlgy a Csendőrségi 
Lapok valamelyik régebbi száma a kitüntetésről megemléke
zett, nem alap a viselésre, alap lehet azonban arra, hogy az 
ott közölt adatok alapján az engedélyt újból megkaphassa. 
Szolgálati úton terjessze fel az erre vonatkozó kéreimét. Hi
vatkozzék azokra az adatokra, amelyeket nekünk megírt. 2. 
Igazolnia kell, hogy a levelében említett időből legalább 3 hó
napot a tűzvonalban töltött. Lehet, sőt valószínű, hogy ez az 
okmányaiban fel varu jegyezve s akkOr nem szükséges nyilat
kozatokat beszereznie, ez - amint írja - különben is nehéz
ségekbe ütköznék. Ha az okmányaiban kellő adatok nem ál
lanak rendelkezésre, akkor mégis csak a volt tiszti előljáróitól 
beszerzendő nyilatkozatok alapján érhet el eredményt. 

Tudakozódó. Csak teljes névvel aláírott levélre adunk fel
világosítást. 

G. 1., Sajószentpéter. A "Kétezer forint" c. leírás lelemé
nyességre vall, de nem közölhet jük, mert nem értünk teljesen 
egyet a szóbanforgó örsparancsnok eljárásával, ami egymagá
ban véve nem lenne baj, hiszen, hibákból és tévedésekből is 
lehet tanulni, de attól tartunk, hogy az eset közlése egynéme
lyik olvasónkban nem kivánatos tanulságok leszűrésére adna 
alkalmat. Ami a másik ,)Lopási eset nyomozásá"-t illeti, igen 
rövid lélegzetű kis leírás, tanulságos nyomozásnak nem al-
kalmas. í 

Fényképezőgépek 
prizmás látcsövek 

6-12 hÓDapig lerjedhelíS réulel
fizelé.re ké.zpéozároD, ellenőriz
helő eredeti gyári árjegyzék szerint. 
HATSCHEK ÉS FARKAS 
optikai é. féDyképé.zeU aakblel 

B UD AP EST IV K '  I k" t 28 (Közp városháza 
, ., aro y- oru • épílletében). 

Fiók : VI., Andrássy-ut 31. (Nagymez6-u. sarok.) 
Kérje legujabb nagy képes árjegyzékílnket. 

, , 
LEGENY A GATON. 

- Regény -
íRTA : BARÉNYI FERENC. 

( 12. ) 

Gál Imrét láthatóan meghökkentette a váratlan kérdés. 
Arca elborul t, nagyot lélekzett, ami sóhaj nak is beillett 
volna. De hamar összeszedte magát és kiderült arccal fordult 
Etához : - Miért kérdezi ezt tőlem nagyságos asszonyom ? 

- Miért? - Eta kissé z avarba jött. � Mert itt volna 
már az ideje. Őrmester lett mostan, örsparancsnok is, telje
sen megért a házasságra.. 

- Kitűnő férj anyag - mutatott rá Borbolya és nevetve 
mondta Gál Imrének : - Miért legyen neked jobb dolgod, 
mint nekem? 

- Vigyázz Matyi, kikapsz l - intette tréfásan Gál Imre 
s aztán Etához fordult :  - talán van is imár számomra meny
asszony j elölt j e ? 

Ne csúfolódjék, nem vagyok én házas.ságközvetítő - mél
tatlankodott Eta nevetve. - Csak azért hoztam fel a dol
got, mert sajnálom, hogy ilyen derék ember legénysorban 
senyvedjen. Bár ha éppen arról volna szó, tudnék én magának 
valót . . .  , 

Gál ., Imre kíváncsi an fülelt :  - És pedig? 
Eta leszedte az asztalt és érdektelen közömbösséget 

mutatott : - Nem is kellene messzire mennie, mert a szom
szédj ában van . . .  

Gál .Imre lmeglepődött : - Gizi ? 
Eta nem vetette iel la szemét az asztalról ; közönyösen 

igent bó.Iintott. Gál Imre elkomolyodott. - Nem hozzám való, 
- felelte lassan, hogy szinte kifejezésre j uttatta, mennyire 
megfontoltaj amit rmond� 

- Már hogyne volna-magához való l - fakadt ki Eta. 
- Gizi szép és n agyon jó leány . . .  

- Igaz, szent igaz, mégsem hozzám való . . .  
- Azt akarja, hogy most m agát feldícsérjem, - kaca-

gott Eta, - nem tehetem. Hiszen akkor Matyival gyűlne 
meg a bajom. 

",T�T� ",T�T� "''''�T� �",,,,T�T� ,,,T�T� ,,,T�T� ��� ��� ��� ����� ��� ��� 
HegedD a,.monlum 

Tá,.ogat6 csak itt a valódi Clmb./om H.,.monlk. CIte,.. 
és az összes legjobb hangszerek. továbbá a 
legjobb w.cUtSkénúlék.k csakis itt a gyárban' 

kaphatók. ' 

Múvéa"lesep JavIt. JegJobb hurokat készit.' 

Arjegyzéket ingyen küld 

MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szab. __________ -:-_, hang8zergyára 
.. BUDAPEST, VII., RÁKÓCZI_ÚT 71. 

EtyMlU -agYit baguer"," u 'n1't� .. Csendőr.égnek részletfizetésI kedvezmény 
....................... 

... ...... � ......... � ......... � �  ......... � ......... � ......... � ,.. ..... �� ,.. ..... � ..... � ,.. ..... � ..... "'11111 :a: ,.. ..... � ..... "'11111 ,.. ..... � ..... "'11111 ,.. ..... � ..... "'11111 i ft 1i1�g legjobb baluszelei: beledO. llDIOll ba�������!h!���D Itb. ( 
Reménvl IIlha_vnal Csend6röknek kiTételes részletfizetési kedvezmény. 
Budapest, VI., Király-a. 58 -60 Minden hangazerr61 kíllőn-külön árjegyzék díjmentes. 
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- Nem is ,ajánlom, - zsarnokoskodott Borbolya tréfás 
szigorral és mókázó kedvében olyan mord képet vágott, hogy 
Eta és Gál Imre alig győzték már a kacagást. 

- N em úgy értettem, - mondotta ezután Gál Imre, 
amikor kinevették magukat. - Nagyságos asszony félre
értett engem . . .  

- N os, ,akkor hogyan értette ? . 
-- úgy kérem, hogy Gizi nem hozzám való, mert úri-

leány. ' 
. 

Eta összecsapta a kezét : - Hogy mondhat ilyen badar
ságot. Maga komoly ember? 

- Hogyne kérem, mert én altiszt vagyok. 
� Nohát, hallottak ilyet, - méltatlankodott Eta. -

A túlzott szerénység szól magából, mely nem számít a maga 
egyéni értékével . . . " 

- Ugyan, ugyan nagyságos asszonyom, - szerénykedett 
Gál Imre. - Ne pirítson el ! 

- Hát a maga értékes egyénisége nem egyenjogosítja ? 
- Nem ! - volt a határozott felelet. 
Hát mondjon valakit itt a környéken, ,akinek olyan szép 

állása 'van, mint magának ? Egy csendőrőrmester . . .  - széles 
kézintéss,el hatásosan fejezte be : - nagy tekintély ám egy 
csendőrörsparancsnok. 

- Lehet, de a jelen esetben nem, - tiltakozott Gál Imre 
szerényen és szivarját nagy figyelemmel gyömöszölte a papír
szipkába. Közben lenézett a sziv,arra s fel sem vetette a sze
mét, amíg fojtott hangon mondotta : - Gizi úricsaládból való, 
én meg paraszti sorból származom . . .  

Eta ismét összecsattantotta 'a kezet, mint az imént : -
No hallja Gá1, okosabb embernek hittem magát. Hogy mond
hat ilyen csacsiságot. Most hát . . .  hát . . .  - Gondolkozott 
Eta, - hát a hercegprimás nem paraszti sorból származott és 
mennyire vitte . . .  

_. Igaz, hogy nem i s  házasodott meg - kacagott közbe 
Borbolya és mint a gyerekeknek, meghúzta a felesége fülét : 
- Ez rossz példa volt, megbuktál, öregem. 

Ezen azután mind a hárman nevettek és Eta kacagva 
mentegetödzött : - hirtelen csak ő jutott az eszembe. Idézhet
nék nektek akárhányat, akik alacsony sorból, csak a maguk 
erejéből küzdötték fel magukat a 1maglasba . . . . 

A mindig mókás Borbolya összeráncoIta a homlokát és 
tréfás komolysággal vetette közbe : - Például Huss Ábrahám, 
ő is a magasba küzdötte fel magát. Igaz., hogy a hóhér is 
segített neki . . . 

. 

Eta bohókásan ütött az ura vállára : - Eredj, te bolond. 
Aztán mikor kinevette magát, kOTIlolyan fordult Gál 

Imréhez : f-- Nézze csak, még ha úgy is lenne, ahogyan maga 
helytelenül gondolja, akkor sincsen akadály. Amilyen értel
mes ember, könnyűszerrel elvél?:ezné a postatanfolyamot és ha 
fele�égül venné Gizit, m aga lehetne itt a postamester . . .  

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

Watch Co, Jull iard et Cie Cortébert és Ls Chaux de Fonds Cor
tébert Watch Co svájci óragyárak magyarországi képviselete 

BUDAPEST Kossut!) Ca/os utca 4. szám. 
, l. emelet, 2. a/tó. 

ajánlja a m. kir. honvédségnél. a m. kir. állam rendőrség
nél szolgáll1 ti óra gvanánt forgalomba hozott és kitünően 
bevált Phénix és Cortébert gyártmányu szolgálati-

zsebórákat, valamint Luxor ébresztő órákat. 

,Gál Imre megütközött : - Hogy otthagyj am a csendőr-
séget? 

- Miért ne - válaszolt Eta. - Hányan megtették ? . . .  
Gál Imre legyintett a kezével : - Azok mind megbánták. 
Megvonta a vállát és magasaJbbra tartotta fejét s a 

meggyőződés biztonságával, büszkén mondotta : - Nincs 
szebb hivatás a csendőri pályánál ! Örülök, hogy bekerülhet
tem la csendőrséghez, nemhogy itt hagyn ám ezt a szívemhez 
nőtt testületet. Ami vagyok, azt a csendőrségnek köszönhetem, 
amit tudok, arra előljáróim tanítottflIk ; a csendőrség csinált 
embert belőlem . . .  Ezek után nem csodálkozhatik nagyságos 
asszonyom, ha azt mondom, hogy olyan angyal még nem 
termett a világra, akiért otthagynám a csendőrséget. 

Gál Imre lelkesült hitvallása nem maradt hatás nélkül ; 
Borbolyáék még nagyobb tisztelettel néztek rá, mint eddig. 

- Nem is gondoltam én azt úgy, hogy maga otthagyj a 
a csendőrséget, - magyarázkodott Eta, - hogy kilépjen 
Giziért. Nem, ezt én csak mint lehetőséget említettem. Hiszen 
nem is lenne szükséges . . .  

Gál Imre elmosolyodott. - Annál kevésbé, úgy-e, mert 
úgysem jönne hozzám Gizi . . .  

- Azt igazán nell). tudom, - felelte ártatlan arccal Eta. 
- Valójában nem is tudhatom, hogy efelől Gizi hogyan gon-
dolkozik. Hiszen sohasem beszéltem vele erről, én csak fel
vetettem véletlenül az ő nevét . . .  és csakis példaképpen, szem
léltető bizonyításként, hogy kaphatna maga is feleséget, hogyha 
keresne. Dehát maga nem keres, mert morcos agglegény akar 
lenni. Nem akar megnősülni . . .  , 

Gál Imre lassan megingatta a fejét : - Elvben nem 
vagyok házasságellenes, nem, sőt megnősülnék én nagyon szí
vesen, dehát hosszú sora van ennek . . .  Mint fekete éisz3-
kában messze égő pásztortüzek, úgy gyúltak ki szeme sötét
jén a halavány bánatmécsek ; lassan, lassan mérhetetlen nagy 
szomorúság tükröződött fekete szemében. Elfojtott hangon 
mondotta : - Én nem 'nősülök meg. 

Attól ' foe;va nagyon kedvetlenné vált Gál Imre. nem 
tudott már felviduIni. Nem is maradt, hamar elk:i�önt és 
hazament. 

Döngő lépte'kkel ment végig a laktanya udvarán. Bár 
ebédnél szokása szerint alig ivott bort, 'mégis a megpatta
násig feszült minden ere. - Mindennek az a facér mázoló, a 
Mester az oka, '--- gondolta haragos indulattal és ököl be szo
rult a keze. 

- Őrmester úrnak levelet hozott a postásfiú Gizi kis
asszonytól - j elentette Juli néni és Gál Imre haragos tekin
tetétől megijedve. félénken csoszogott vissza a konyhába. 
Menet még mondotta. de nem mert visszanézni : - Ott van 
az irodában, az íróasztaIra tettem. 

- Válasz kell ? - kérdezte Gál Imre az irodába menve. 
.Tuli néni megszeppent. most kapott észbe, hogy nem is 

kérdezte meg a 'postásgyereket. hoP.,'v kell-e válasz. Mit mond
jon ?  Mihez is kezdjen most? Mit feleljen, hogy meg ne hara-

A Phénix és Cortéberl órák valódi svájci gyártmányok, tiszta 
nikkel tokban, 1 5  rubinos szerkezettel birnak és 10 évi jótállással 
havi 5 pengős részletfizetéssel mi ndössze 30.- P-be kerülnek 

A Phénix és  Cor/ébert órák fölötte ál lnak minden más hasonló 
gyártmány u óráknak. Teljesen parmentesen zárnak és ugy l ovaglás
nál. mint bármilyen erőse!ili rázkódtatás mellett is a lehető legpon' 
tosabbak, ezért szolgálati célokra különösen alkalmasak. 

A Luxor ébresztő német gyártmány csinos külsőve!. erősen 
.világitó számlappal és ismétlő ébresztő szerkezettel bir. Ára 

- ugyancsak 6 havi részletfizetésre - 24.- pengő. 

Megrendelő katonai parancsnoks'ágok'ól számtalan elismerést 
és megelégedést nyilvánitó levél b; takában ven a cég. 

A Phénix és Cortébert órák. valamint a Luxor ébresztő óra a m kir. csendőrség tagjai által közvetlenü a cégtől rendelhető meg 
levelezőlapon vagy levélben a pontos cim és személyi adatok megjelölésével. Az első részlet a megrendelést. i l letve az óra· 
leszállitást követő hó 1. napján esedékes. - Ro ktáron tart ezenkivül mindennemü arany·, ezüst- és ékszerárut a legmérsé. 

keltebb árakon és kivánatra, levélb'eli megkeresésre. megbizollját gazdag választékkal küldi vidékre is. 

a '� ;RAÜSw1�T�i b;Á;ösaSiiGED I 
-- ElsOrangú órajavilóműhely. o Árjegyzék órákr61 és ékszerekröl. I 

BUTORT ÖN 
(Apponyi térnél), 

IS olcsó, áron vásárolhat 
10 - 15-20 havi hitelre 

TOMORY és TSA lt�ty:�:u;��!.���� 
A csendörség tagjainak kivételes kedvezmény. 
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gítsa az őrmester urat. Talán csak megírták a levélben, hogy 
kell-e válasz. Mit tudhat ő abból. Mégis kiszólt a konyhaajtón : 
- Nem mondott a gyerek semmit. 

De ezt Gál Imre már nem h allotta, nem is érdekelte. 
Hiszen már a levelet olvasta meglepetten, felhúzott szemek
kel : 

"Kedves Gál! 

Okvetlenül beszélnem kell tnagávCtl. Két'em, jőjj ön át 
egy szóra. Magam leszek az it'odában, nég!fszemközt 
n!lugodtCtn beszélhetünk. A viszontlcításig szívélyesen 
üdvözli GIZI." 
Gál Imre gondolkozva tette le a levelet. Vajjon mit akar-

hat tőlem Gizi ? >-- kérdezte önmagától gondolatban. Hirtelen 
fellobban t a szeme és a fiókjából kikereste a névtelen levelet, 
amit Jolán küldött. ,Egymás mellé tette a leveleket és össze
hasonlította a két írást. Teljesen különböző írások ; nincs egy 
hasonló vonás se, mely annyira-amennyire elfogadható alapot 
adhatott volna a legcsekélyebb gyanura. 

- Ártatlanul �yanusítottam meg Gizit, - dünnyögte 
megbánással. - M ás volt a gyalázatos rágalmazó, nem ő. 
Majd kifirtatom, hogy k i  volt, 'de j aj annak, h a  megtudom ! 
- Nagyon restelte, llOgy igaztalan volt Gizivel szemben és 
ii1dotta a szerencsét, hogy a véletlen !még idejében tisztázta 
Gizit, mielőtt még valami vádoló megjegyzést ejuhetett volna 
előtte. amit nehezen tudott volna j óvátenni. 

Nagyon örvendett, h ogy meggyőződött Gizi ártatlanságá
ról, mert hiszen az egész dologban főként az a szerinte nem 
alaptalan feltevés bántotta, hogv Gizi, a postahivatalnok, bon
totta fel a levelét. Boldog volt, hogy nem csorbult meg a 
magyar posta .ióhíre, s most már csak az izgatta, hogy vajjon 
""it akarhat Gizi tőle. Mit akar vele Gizi négyszemközt meg
hos7.plni? Hiába törte a fejét, nem tudta kisütni.  Annyira 
kiváncsivá tette Gizi levele, !ho!"y e�y -pillanatot sem tunott 
volna tovább várni ; sietve indult a postára. 

Rövidítvp az utat. a kerten akart keresztül menni. de még 
mielőtt a ki� f?lpres aitót kinvitotta volna, meglátta B aloghot 
Berta néni kertjében, amint gondolataiba mélyedve ült a nagy 
diófa alatt. a koni padon. Restelte volna megzavarni és valami 
ösztönszerli gátlástól korlátozva, n8m :is akart Balogh-gal 
addig talMkozni. amíg Gizivel nem beszélt. Ezért. mielőtt 
még BaloP'h észrevehette volna, megfordl1lt és az utcai ka.nun 
mept ki. Amint a kaoun kilpnett. szinte heleiitközött a vplpt
lenül énpen arra haladó Súlvi ába A váratlan tal:'ílkozást.ól 
meghökkenv"'. már nem keriilhették el p!';vmást. Nvár óta 
nem bp<;7.pltek el1'vmással és így érthető kínOR"" h " tott r:'í ink 
a sl1ta helvzpt. Gál ITT""'> tl'rtozkonóan k;;<:;z;;nt és 87.ilvi :'i t  udva
,.il\san kikerillve. tovább akart menni.  De nem E'z .. badnlt olyan 
könnven. mint ahogyan gondolta. Szilv;' nagyon barátságo�)'In 
fO,l1'l'l rl.ta kö<;zöntését és kacé1'ul mO�(llv(lO'Va k,,::rdett beszpl
I!'etni : - C;sak a véletlennek kösz;;nheteffi ezt I' <;:>:orencsPt 
hogy a s:>:én őrme<;ter úrral tal álko:>:h ",Uam. Hop"v van ? 
Nagyon ré<t nem lftttam. Pers:>:·p már felém sem néz. Pedig 
v:'í rtam piros tojással . . .  Még locsolkodni sem sött el 'hoz
zám . . . 

- M aguknak nem most van a husvétjuk - szabadkozott 
Gál Imre mosolyogva. 

Ezt ,úgy mondja, mintha a mi HlUsvétunkra el akarna 
jönni, - j egyezte meg Szilvia ; minden áron ki akarta erősza
kolni Gál . Imréből, hogy beígérje la l átogatását. De aztán, 
mikor látta, hogy nem felel semmit és tovább is a sapka
ernyőn tartja a kezét, mint aki tovább akar menni, azt kér
dezte : - Hova siet? 

- A postára igyekszem. 
Gál Imre már majdnem azt felelte, hogy csak a postára 

megy és nem Gizihez, de meggondolta, mert méltóságán alóli
nak tartotta, hogy Szilvia előtt kerteljen. Hiszen nem tartozik 
számadással sem neki, sem másnak ; odamegy, ahová akar. 
Határozottan felel t :  - Gizihez. 

Szilvia bájologva színészkedett : - Gizihez ? Gratulálni 
megy úgy-e? 

Gál Imrét meglepte a kérdésbe rejtett közlés, de nem 
mutatta. Hagyta, hadd mondja el, amit úgyis meg akar 
mondani. 

- Hogy mihez? kérdezi? - adta fel a kérdést Szilvia, de 
úgy, mint ,aki nem 'Vár feleletet, rögtön meg is felelt rá 
m�ga : - Menyasszony. Bizony menyasszony. 

Gál Imre elcsodálkozott, de nem szólt semmit. Mégis Szil
via azzal folytatta : - Azt kérdezi, hogy ki j egyezte el ? Nem 
tudta? Igazán nem tudta ? Hát, a postatitkár . . .  

- Balogh ? - kérdezte Gál Imre, csak éppen, hogy szól
jon valamit. 

- Azt hiszem. Úg'y híviák, - felelte Szilvia. - Gyö
nyörü J'ó:r.sacsokrot küldött Gizinek . nusvétra. Tegnap már ő 
j �  megérkezett és annak rendje és módja szerint megkérte a 
kezét. Most lesz az eljegyzés. ' 

_. No lám ,  milyen kedves Gizitől - gondolta Gál Tmre 
fplmelegedő szívvel -, azért írta a levelet, hogy meghívjon 
az eljeQ,'yzésre. Dc nem említette a levélb�n, csak titkolódzott, 
hizonvá1'a meglepetésnek tartogatta. 

. 

Szilvia nem vette észre, hop:y Gál Imre gondolataiba 
merülve csak félfüllel figyelt a beszédjére. Hosszú. seprős 
sz"moillá i át szép s:>:emére eresztve ártatlan arccal kérdezte : 
_. N em tl,dott róla? 'Pedig régi dolog. Én . már régen tudtam, 
l'YlPP' rl.ecemberben. Amikor először j árt itt a postatitkár. Vélet
J oni;! topnantam be ,éppen Giziékhez és láttam. hogy a posta
titkár m :'í r  akkor nagvon benfente<;en mozg(ltt )'Iz egész ház
h"fl . . .  Régi ismeretség . . .  Úgy j árt-kelt Giziéknél, mintha 
otthon lpnnp. ',,- }> :í]ós:r.obába is bement, olyankor is, amikor 
Gizi öltözködött. Szilvia színészkedve irult-pirult és ártatlan 
k t;nnel lesütötte a szemét. amíg ezt Gál Imrének eloletykál�a. 
A. zt nersze bölcsen 'elhallgatta. hogy tulaidonkénpen ö vet
k.�7;;nött. 'R a loP'], eliítt és hoav Balogh csak ő előle menekült a 
le!d<;;7olebbi 'ajtón át a h :' ló�zobába. ' 

Gál Jmre inen;enül n ézett Szilviár", f' arcánt kiült kel
lemetlen érzé<:;sel h'lllgatta a rO<:;R7,máiú pletvkálkodást. :Ösz
tön;;� nnnorral megére:>:te. hoQ,'V Szilvia fondorlatosan ármány
konik. Mint a kíQVótól irtózó, óvakodva h átralépett és utálat
t>l.l né:r.te 'l szendén lesütött szemíl Szilvi át. Egyszerre hirte
len �. fejéhez kapott, önkén y telen ül a névtelen levél jutott az 

-

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

női-, férfi·. valamiR! a Honv. sifont, zefireket, és egyéb abroszokat, kötött és szövött és függönykelméket uj. gyá-
Miniszterium álta l  rendszere

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

vászonárukat, női s férfi- árut. kötött gyermekgarnitu- rilag sterilizált ágy tollat és 
fehérnemüeket készen és 

• 
ráto keztyüt. harisnyát, kész pelyheket. paplanokat, min-

rendelésre. törülközőket. kötött kabátokat, függöny dennemü mosókelméket. 
selymeket, valamint diszpárnákat a 

T RI BON Ruházati Részvénytársaságnál, Budapest, VIII. Üllői-út 14. szám I:l . 3 :  �����: 
Az egyes vásárlások után i első részletek a vásárlást követendő hó l -ével kezdődnek. - Vásárláskor azonnal nem fizetendő semmi ! 
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számára szükséges 
k ö n y v e k  és lér" épek 

k a p h a t ó k 

GRILL -f é l e  k ö n y v k e r e s k e d é s b e n, 
Budapest, V .. Dorottya-utca 2. 
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Kisipari Butorcsarnok, Dohány-u. 66. 
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eszébe. Ármányos természetű ez a Szilvia, mindenre képes, 
bizonyára a névtelen levelet is ő írta. Majd megállapítj a, 
ha sikerül meglátni a keze írását. 

A lesütött szemű Szilvia nem vette észre a Gál Imre sze
mében utálkozó undort és nagyon meglepődött, amikor egy
szerre csak kurtán elköszönve, otthagyta, mint Szent Pál az 
oláhok at. Bosszúsan nézett a távozó Gál Imre után, amíg csak 
láthatta. Amikor látta, hogy Gál Imre befordul t a postára, 
mérgesen hazament. 

10. 

Amikor Borbolyáék magukra maradtak, szinte egyszerre 
mondották, a távozó Gál Imre után nézve : - Ennek a fiúnak 
valami nehéz bánata van. 

- Láttad a szemét, milyen ,szomorúan nézett? - kér
dezte Eta. 

- Láttam - felelt B orbolya s komolyan biccentett a fe
jével. Derűs természete nem bírta a borút, hamar visszaesett 
mókázó kedvébe. Vidáman megcsipdeste a felesége ' orcáj át : 

- Tudom is, mi a baja. 
- M i ?  
- A szerelem ,epeszti. 
- Csakis - felelt Eta. - A ,vak is láthatj a. 
Borbolya zsebrevágott kézzel állt elébe és a 'vállát fel

húzva, fontoskodó képet vágott : - De azt nem tudod, h ogy 
kibe szerelmes? 

- Honnan tudnám? 
- Én tudom - állítótta Borbolya kidüllesztett mellel, 

szétterpeszkedve. 
Eta kíváncsi lett : - Kibe? - kérdezte a választ lesve. 
- Megmondjam? Ne mondj am? � mórikálta magát Bor

bolya a felesége előtt és a szemében huncut turpisság ka
cagott. 

Eta nem tudta, hogy nevessen-e, vagy bosszankodjék : 
- Már látom, hogy megint :csak bolondozol. 'Pedig úgy 

csináltál, mintha valóban tudnál valamit. 
- Tudok is. - Borbolya komolyságot színlelt és las-

san, vontatottan tagolta : Reménytelenül szerelmes . .  . 
szegény Gál Imre nagyon szerelmes . . .  egy szép asszonyba .. . 

Eta meglepődött : - Férjes asszonyba? 
(Foly tat juk.) 

ÉS 

'Illa'AI" 
nem állanak egymással ellentétben , sőt 

Nyomozási feladat. 
(A Csendőrség i Lapok pályázata.) 

Kovács András hOi;, l.útanyai bérlőt meggyilkolták. A 
gyilkosságot gazdaasszonya - özv. Varga Péterné - vette 
észre, ki a helyszínre, április 22-én fél 6 órakor megérkezett 
járőrnek a következőket adta elő : 

Április 21-én 21 órakor gazdája közölte vele, hogy a két 
nap óta nála vendégségben lévő unokaöccsével összeveszett, 
mert kártyaadósságának kifizetését megtagadta. Öccse há
romnegyed 121 órakor a lakásából el is távozott, de előzőleg 
megfenyegette, hogy az adósság kifizetéséhez szükséges 
pénzt tőle mindenáron megszerzi, annál is inkább, mert tudja, 
hogy hol áll a pénz. Éppen :ezért � lovak eladásából származó, 
s eddig az íróasztalban őrzött pénzét magához vette. 

Előadta még, hogy a bérlő - miután vele az ablakot 
bezáratta - a szoba ajtaját kulccsal bezárta és fél 22 órakor 
lefeküdt. Kb. 10-15 perc mulva a lámpát is eloltotta, majd 
elaludt. Ö ekkor a konyhában foglalatoskodva, vőlegényével 
beszélgetett, majd annak eltávozása után ,23 órakor lefeküdt. 
Fél R órakor felébredve, a bérlő hangját hallotta, de annak 
nem tulaj donított jelentőséget, mert a bérlő gyakran szokott 
álmában beszélgetni. 5 órakor kelt fel, majd swkása szerint 
kopogott a bérlő ajtaj án, s miután választ nem kapott, pe
nyitott a szobába. Ekkor vette észre a gyilkosságot. A járőr 
kérdésére előadta még, hogy a szobáho z a bérlőn kívül az 
unokaöccsének is volt kulcsa. 

A j árőr a helyszint megvizsgálva, a következőket álla
pította meg: 

A hull a az ágyon h anyatt feküdt. A homlok középső ré
szén 8-10 cm. hosszú, éllel biró eszköztől származó sérülés 
volt. A test kihült, az ágynemű, s a takaróul szolgáló pokróc 
erősen véres, a falon agyvelő-részecskék. Az ágy melletti szé
ken levő kabát >belső .zsebénél véres nyomok; a zsebek üresek. 
Az ágytól az íróasztalig s innen az ablakig véres férfiláblenyo
matok. íróasztal feltörve, összes iratok a töldön szétszórva, 
pénz hiányzik. Az ablak nyitva, párkányán j ól kivehető láb
lenyomatok. Az ablakon erőszakos kinyitás nyoma nem lát
szik. Az ablaktól 1 m-re egy véres fokos fekszik, rnelyben a 
bizalmiférfiak a Szabó János tulajdonára ismertek. Az ajtó-

A gépírás csak akkor előnyös, ha a szép munkán kí vül gyors is. Minden új írógép szépen ír, de nem mindegyi kkel lehet gyorsan írni 

A REMINGTON PORTABLE fRÓGÉP szépen és tisztán ír és amellett a legnagyobb gyorsaság érhető el rajta.  
Egy váltó,s bil lentyű beosztása révén azt az előnyt is nyújtja, hogy aki ezen a gépen tanulja meg a gépírás!, mi nden más 
modern írógépen azonnal írhat. 

A REMINGTON PORTABLE fRÓGÉP kis helyet foglal el, könnyű, fárAdtság nélkül bárhova szállítható 

A csendörseg tagjai részére minden nagyobb anyagi megeröltetés nélkül akarjuk beszerezhetóvé lenni. ezért a legolcsóbb áron, a legkedvezőbb fizetési 
feltételek mellett bocsátjuk rendelkezésre. - 18 havi ré.zleUizetbre l. .zállitjak. - Érdeklódóknek díjtalanul küld ismertetést és ajánlatot : 
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Telefon : Automata 212-85 és Automata 218- 09. 
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ból a kulcs )hiányzik, a .zárban erőszaknak nyoma ;nincs. A 
kulcsot a j árőr később a kertben sértetlen állapotban meg
találta. 

A kertben a kertajtótól az ablakig és vissza lábnyomok. 
A nyomok közül némelyik egyezett a szobában, ilIetye az ab
lak párkányán talált nyommal, de némelyik különbözött attól. 
E nyomok egy helyen keresztezték az egyező lábnyomokat. 
A nyomok a kertajtótól kezdve tovább már nem voltak lát
hatók. 

Ifj. Kovács József, az elhalt ullokaöccse előadta, hogy az 
összeveszés után a kb. 8-9 km-re lévő állomásra ment, a vo
natot azonban lekéste s ezért egyórai pihenés után vissza
indult a tanyára. A tanyán 3 óra körül találkozott az éjjeli 
őrrel, kivel a magtároshoz tért be. Tagadta, hogy a bérlő szo
bájához kulcsa volna. 

Szabó János soros éjjeli őrtől megtudta a j árőr, hogy a 
fokosát ifj . Kovács azon indokolással, hogy az tetszik neki, 
10-én délelőtt elkérte tőle, de még aznap délután visszaadta. 
Ö ekkor a pitvarban a falhoz támasztotta, de szolgálatba
ilJdulásakor már nem találta. 

Előadta még, hogy Balogh Imrével 23 órakor találkozott 
a pitvarban, ifj. Kovácsot pedig 3 órakor a bérlő kertajtaja 
előtt vezető úton találta. 

Balogh Imre, a gazdaasszony vőlegénye közölte a j ár- . 
őrrel, hogy menyasszonyától )23 órakor tért haza. A pitvarban 
találkozott az éjjeli őrrel, ki akkor indult - kezében fokos
saI - szolgálatba. E zután lefeküdt s egész éjjel otthon tar
tózkodott. Ezen körülményt családja kétséget kizárólag iga
zolta is. 

Megállapította még a j árőr, hogy ifj . Kovács tényleg egy 
órút időzött az állomáson s onnan 24 órakor indult vissza és 
a magtároshoz 3 órakor tért be. 

Ki gyanusíthatÓl a !bűncselekmény elkövetésével és miként 
történhetett a bűncselekmény végrehajtása? ( Rekomtruálás.) 

Megfejtést csak a csendő1'ség legénységi állományú egyé
neitől fogadnnk e l. Megfejtési határidő 'májns 10.  A helyes 
megfe.itők között egy fényké]Jezőgé]Jet sorsolnnk ki teljes- fel
sze1'eléssel. Az eredményt ,a májns 20-iki számnnkban fog
jH/( közölni. 

Megfejtés. 
A folyó évi 9. számunkhan közölt "Hogyan segítsünk 

egymáson ? "  cÍmű pályázatunk megfejtése : 

6pkh. a következő hibákat követte e l :  
1 .  A távbeszélőn vett értesítést a szobában levő legény

séggel azonnal közölnie Ikellett \volna � csak a tartaléklőszer 
kiosztása és a puskák megtöltése után kezdhet szándékának 
végrehajtásába. 

öpkh. nem gondolkodott, mert hal ezt megteszi, nem vá
IIJsztja a tétlenséget, ami minden esetben megbosszulja ma
gát. Cserbenhagyta a csendőrbaj társakat és nem kerítette 
kézre a felfegyverkezett tetteseket. 

3. Csökkent létszámú félrajnál először az ötös, azután a 
négyes számok helyét hagyjuk betöltetlenül s így a 4 főből 
álló félrajban 4. és 5. nem lehet. 

4. Felfegyverkezett ellenfél ről lévén szó, az ,úttestre fel
állni helytelen, hanem legalább rejtőzésre akalmas helyet 
kellett volna kikeresni. 

5. öpkh. nem győződött meg arról, - mielőtt a tüzelés t 
elrendelte, - hogy olyan egyének futnak-e az erdősarok felé, 
akik ellen fegyverét használni joga van, illetve kötelessége. 

6.  A puskákat már elinduláskor meg kellett volna töltenie. 
7. Rossz a tüzelésre kiadott vezényszó, mert csatártűznél 

a céltárgyat és irányzékállást a csatár maga választja s nem 
a rajparancsnok j elöli meg. 

8. öpkh. rosszul becsülte meg a távolságot, mert a célok 
nem 1000, hanem 1400 méter távolságra voltak. 

9. Bevonult, holott a lcél nagyságát, oa céltávolságot és 
lövők számát figyelembevéve, tűzhatás elérése nem látszik 
valószínűnek ; eddig még csak 2 alakot látott és így nem tud
hatta, mi van a harcban állott (2 csendőrrel és a má"ik 3 pol
gári egyénnel, azaz nem segített bajtársain s .a harcoló, fel
fegyverkezett egyéneket sem tette ártalmatlanná. 

Az örs legénységének mindegyike elkövette azt a hibát, 
hogy nem iébredt tudatára El nem adott 'kifejezést anna,k, 
hogy bajtársai megsegítése ,érdekében cselekedni Ikell. 

Helyes 1negoldás és parancsok : A távbeszélés befejezte 
után őpkh. közli legénységével a vett értesítést, valamennyit 
azonnal felszerelteti, a tartaléklőszerből fejenként legalább 
negyven darabot kiosztat, majd sorakoztat j a  félraját és a 
puskákat megtölteti . 

Mindezek végrehaitása alatt őpkh. ilyképen gondolkodil..
Ha i�az al hír, - aiIDiben kételkedni nincs ok, mert ::.Z\ int8ző 

közölte, - csendőrbajtársaink veszélyben vannak, sürgősen 
segíteni kell rajtuk. A csendőrök ellen harcoló fegyveres 
egyének veszélyesek a közbiztonságra, ezért azokat mielőbb 
kézre kell keríteni vagy ártalmatlanná tenni. 

Hogy a közlés igaz-e, milyen a helyzet Gulyás-kútnál, 
illetve, Hogy a segítést és a tettesek ártalmatlanná tételét mi
ként oldhatom meg, arról legbiztosabban és leggyorsabban 
saját szemeimmel a 210-es magaslatról győződhetem meg. 
Innen nemcsak tájékozódhatom, hanem a harcba beavatkoz
hatok, sőt onnan a 210-es, 228-as pontok közötti magaslat É. 
oldalán rejtve, a polgári egyének hátába juthatok. 

Jelentéstételre, segélykérésre most nincs idő s ez jelenleg 
nem is szükséges. 

öpkh. elhatározása : összes legénységével fel a 210-es 
magaslatra. 

Odamenet közben a fegyveres ellenfél tüzelhet félrajára, 
ezért veszteségek elkerülése céljából laza alakzabban megy 
a magaslatra. 

öpkh. III. 18-án 15 órakor a laktanya udvarán sorako
zott félrajának személyesen, szóban parancsolj a :  

"
Megközelítéshez tagozódás !  Irány a 210-es magaslat. 

Botos őrmester velem előrejön, a többiek minket 100 m-re 
csatárcsoportban követnek Végeztem." 

öpkh. ,Botos őrmesterrel �15 óra 35 perckor a 210-es 
magaslati pontra ér. Innen többféle helyzetet láthat, ezek 
mindegyikének megoldása azonban túllépné e feladat kere
teit, ezért tételezzünk fel egy olyan helyzetet, melynek fenn
állása ebben az időpontban legvalószínűbb s amelyben a to
vábbi magatartás helyes elveit is megvilágíthatjuk. 

Az őpkh. tehát 15 óra 35 perckor a 210-es magaslatról 
látja. 

Előtte 11000 m-re a '228 és Béla-puszta É.-Ny.-i csücs
kétől egyenlő távolságra 5 polgári ruhában levő egyén tüzel 
Béla-puszta felé. Ezt a tüzet Béla-puszta É.-ny.-i sarJ.::ától 
É .-ny.-ra 400 more fekvő 2 csendőr viszonozza. 

öpkh. gondolkodik : A tüzelő ,polgári egyének !tüzükkel 
a velük szemben levő csendőrök és Béla-puszta lakosságának 
életét közvetlenül, jogtalanul, súlyolSan veszélyerz;tGtik', ezt 
fegyverhasználat nélkül elhárítani nem lehet. ( Szut. 330. pont 
2. alpont.) Lőfegyvert használok, bár 1000 m-es távolságra 
nem várhatok nagy anyagi hatást, de az ellenfelet meglep em 
s ennek erköIcsi hatásával tüzelésének beszüntetésére kény
szeríthetem. Ezenkívül az azonnal megnyitott tűz gyorsab
ban segít a Béla-pusztától É .-ra levő csendőrökön, 'mint az 
ellenfél hatásos tűztávolságig való megközelítése. 

Az időközben mögötte fedezésben lefeküdt félrajának 
őpkh. 15 óra 36 perckor kiáltj a :  

"
A dombélen ( arcvonalat 

mutatja )  l'üzelőállás ! . . .  Tűzzel való rajtaütés ! 1000 ! A 
Gu]yáskút irányában a domboldalon tüzelő polgári egyének ! . . .  
Rajta ! "  

A tűzzel való rajtaütés hatása alatt a z  ellenfél 1 .  vagy 
beszünteti a harcot és annak jeIéül puskáját letéve, azt el
hagyja és feltart ja kezét. 

2. Vagy tovább harcol. 
ad 1. Öpkh. tüzet beszünteti és parancsolj a :  

"
A polgári egyéneket elfogás végett megközelítjük, mint

hogy azok újból tüzelhetnek, 2 csoportban felváltva, egymá
son túlhaladva, szökelésszerűen nyomulunk elő. Az egyik cso
port tűzelőáIIásban tűzoltalomra kész, a mozgó csoport támo
gatására. 

Ha a polgári egyének a földre lehajolnak, vagy' futásnak 
erednek, tüzeIni kell rftjuk, ha haIIótávolságra érünk, a tüze
lés előtt a S zut.-ban előírt figyelmeztetés sel kelJ élni. "A" 
esendőr velem . . . . . . . . .  -ig előre ! "  

a d .  2.  Öpkh. parancsa : 
"

Támadás ! Botos őrmester "A" 
csendőrrel irány a Gulyás-kút. Én a töbibekkel a domb É.-i 
oldalán, a 228. felé 1500 m-re előremegyek s onnan a polgári 
egyéneket hátbatámadom. 

"
B" és "C" a domb mögött utánam ! 

* 
Beérkezett 21 pályázat. 
Az adott helyzetet megértve, leghelyesebben fej tették 

meg : Füleki József alhadnagy ( Toponár) , vitéz Ambru,,� 
András tiszthelyettes (Kerkaszentmiklós) , Fürjes József őr
mester ( Salgótarj án) , Dani József csendőr ( B aglyasalj a) , 
Deák Kálmán csendőr (Veszprém) . 

A levéltárcát a szerkesztőségünkben megejtett sorsolás 
során vitéz A mbrns András tiszthelyettes nye1·te meg, aki
nek ezt postán elküldöttük. 

A szerkesztésért és kiad ásért felelős : 
PINCZÉS ZOLTÁN százados. 
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