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

Lapszemle - magunkról. 
Azt írja egy bajtársunk, hogy egyetlen ,számun

kat sem lapozza át elolvasatlanul, még a "Lap
szemle" rovatunkat sem, 'amelyben külföldi csendőr
ségi szaklapok tartalm át szoktuk ismertetni. Érdek
lődésseI figyeli az idegen országok csendőrségeinek 
belső életét sz akI apj aik tükrében, amelyek érdekes 
és tanulságos összehasenIításokra adnak alkalmat. 

A külföldi p;endőrségi szaklapok egyik-másika 
- olvassuk tovább a levélben - nem 'tartja hivatá
sát betöltöttnek azza:l, hogy csak szorosan vett 
szakkérdésekkel foglalkozzék vagy olvasóinak a maga 
keret én belül szórakoztató olvasmányokat nyujtson, 
hanem kiterj eszti tartaImát a �sendőrség belső kér
déseinek, sőt szolgálati életének bírálatára, főként 
pedig a testület anyagi érdekeinek képviselésére, az 
illetékes vezetőség előtt, sőt néha azzal szemben is. 
N em volna-e célszerű és lehetséges - kérdi a le
vél - a Csendőrségi Lapok célkitűzésében is ehhez 
a felfogáshoz közeledni? 

A választ egy szóba foglalhat juk: nem. Azon
felül sem, hogy katonák vagyunk. 

Egy szóval sem állítj uk, hogy nálunk nem adód
nék éppen annyii megírnivaló, mint bármelyik más 
osendőrségnél. Elvégre a mi szabályzataink is 
éppúgy, mint minden dó szabályzat a világon - ideá
lis követelményeket �ámasztanak azokkal szemben, 
akiknek szolanak, végrehajtásukat azonban túl
nyomórészben átlagemberekre ,kell bízni s ezek kö
zött bizony olyanok is adódnak, akik sem egyénisé
gükkel, sem pedig szellemi vagy erkölcsi teljesítő
képességükkel nem tudnak hivatásuknak az utasítá
sok által eléjük tartott magaslatáig emelkedni. Ez 
nem a testület hibája, !hanem természetes következ
ménye annak, hogy az emberiség túlnyomórészben 
átlagemberekből áll s - más, témánkon kívüleső 
okJk mellett - oka annak is, hogy a 

"
Mindenkit 

a maga helyére" elvét nem mind,ig lehetséges ér
vényre juttatni. 

Az utasítások ideaJizmusának és az élet reáliz
musának ebbe a minuszába, az elméletnek és a gya
korlatnak ebbe a különbségébe minden józanul gon
dolkodó embernek bele kell törődnie, mint ahogy 
beletörődik abba, hogy nem minden pap szent vagy 
hogy nem minden banktisztviselő, sőt vezérigazgató 
sem finánczseni. Arról senki sem ír cikket, hogy egy 
almafán miért nem csupa szép és hibátlan alma te
rem, hanem csenevész és férges is: ugyan miért há
borod nánk hát fel minden tíz napban azon, hogy az 

emberek között akad okos és nem okos, lelkiismeretes 
és lelkiismeretlen, megfontolt és megfontolatlan, rá
termett és kevésbé rátermett, sőt férges is bősége
sen? És ha természetesnek tartj uk, hogy az egyik em
ber beleviszi a maga szolgálatába az összes erényeit 
és képességeit, amelyekkel a természet megáldotta. 
miért ne lenne viszont az is természetes, hogy a másik 
a hibáit viszi bele, amelyek az emberi természet sze
szélyének éppen olyan szüleményei, mint az értékes 
tulaj donságok. 

Mindezekkel ;meg lehet tölteni egy újságot, de 
újságcikkekkel segíteni rajtuk nem lehet sem ná
lunk és - megnyugtatunk mindenkit, - külföldön 
sem. Nem látnók hát értelmét, hogy egyeseknek 
ilyen, szinte természetes és az összesség szempont
jából :többnyire csak lokális jelentőségű és ártalmú 
hibáit magasra forgatva ország-világnak mutogassuk. 

Ott, ahol egyesek vagy többek hibái visszaélé
sek alakjában jelentkeznek, igenis ihelye van az or
voslásnak. Nagyon szomorú lenne azonban, ha ezt 
a Csendőrségi Lapoknak /kellene végeznie vagy szor
galmaznia. Példák mutatják, hogy napfényre került 
visszaélés a ranglétra semmiféle fokán nem marad 
megtorlatlanul: ugyan, miért ártanók bele magunkat 
a dolgoknak ebbe az egyedül természetes és helyes 
rendjébe, amikor felesleges lármánál egyebet úgysem 
tudnánk hozzá szolgáltatni, arra pedig, hogy névtelen
ség melegágya legyünk, nem vagyunk kaphatók. 

A testület anyagi érdekeit sem a Csendőrségi 
Lapokban, hanem ott Ikell képviselni, ahol annak 
helye, értelme és főleg eredménye van, vagy lehet. 
A dolgok ismeretében megnyugtathatunk minden
kit, hogy ez - a iÍentebb felállított t€telünk Ikeretén 
belül - megtörténik nélkülünk is. De ha - tegyük 
fel - valaha nem történnék meg, azon sem mi vol
nánk hivatva segíteni, mert a költségvetést nem a 
mi cikkeink alapján, hanem az állam pénzügyi hely
zete szerint, azon belül !pedig az é,rvek és indokok 
súlya szerint állít ják össze. Ez a súly pedig egyéni
ségek kérdése, nem a Csendőrségi Lapoké. 

Legvégére hagy tuk a legfontosabb szempontot: 
a fegyelmet. A testület fegyelme árán akkor sem kí
vánnánk népszerűséget és előfizetőket szerezni, ha 
megtehetnőik. Nyugodtak vagyunk, hogy hivatásunk
nak tökéletesen megfelelünk, ha a tudást, fegyelmet 
és a kötelességérzetet 'szolgáljuk s egyesek dolgába 
nem avatkozunk. Teljes tisztelettel vagyunk némely 
külföld eHenkező felfogása aránt, amit egyébként 
azzal is dokumentál unk, hogy közleményeiket teljes 
tárgyilagossággal ismertetjük, de a magunk viszo
nyainak ismeretében l'>átran állít juk, hogy a magyar 
csendőrség csak addig marad a polcon, ahol van, 
amíg belátja, hogy ,igazunk van. 
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Helyszínen talált ujjnyomok és 
az ujjnyomatlapok helyes 

felvétele .. 
fl·ta: vitéz NÁRAY JENŰ százados. 

Mint a csendőrség összekötőtiszt jének a m. kir. 
állam rendőrség budapesti főkapitányságánál immár 
(öbb hónapon keresztül alkalmam van a főkapitány
súg bűnügyi nyilvántartó- és ujjnyomatosztályaiban 
folyó alapos és szakszerű munkákba betekintést nyer
nem. Látva és tudva azt, hogy különösen az ujjnyo
matosztálynál működő tisztviselők egy-egy helytele

nül felvett helyszíni ujjnyom, vagy ujjnyomatlap foly
(ún sokszor milyen nehéz. helyzetbe kerülnek, hogy az 
ujjnyomból a biíncselekmény teltesére következtetni 
Ludjanak, nem tartom célszeriítlennek, hogy csendőr
hajtársaim figyeimét különösen a gyakrabban előfor
duló helytelenségekre felhívjanl. 

Hogy a helyszínen taláH ujjnyom sokszor milyen 
fonlos a nyomozásban és hogy az ujjnyomból sokszor 
a tettes személyére tudunk következtetni -- azt hiszem, 
ma már nem képezheti vita tárgyáL Ezt tudva, nt 
künk, nyomozó csendőröknek, igyekeznünk kell lw
lyesen felvett ujjnyomokkal és ujjnyomatlapokkal az 
n.ijnyomatosztály munkáját megkönnyíteníink. 

A helyszínen talált ujjnyomok felvételénél az ör· 
sök úllal leggyakrabban elkövetett hiba az, hogy a fel
vevö az argentorátporral behintett ujjnyomot ecsettel 
vagy vaLtaszúllal nem tisztítja ki s így a bemélyedő re
szeken (barázdákban) felesleges argentoratpor marad 
vissza, miúltal az ujjnyom elmosódoLt lesz, nem lest. 
(iszta s az osztúlyozásnál, valamint az azonosításnál 
érLékét veszti. • 

. -

Csoddk kora jár. 
"Meg enyhült p, lég ... vidul a határr ... " 
Elol'vadt a ,jég . .. új csodára válr: 
Lombvesztett faág, ,bokor, fű, virág . • .  

Dalos madarak haza tartanak. 
Gyöngyv�"'rág faJkad la Iharaszt alatt, 
Minden élni Ivágy ... Éled a világ ... 

Csup� egy csira SZUt1!Y/,Ylad rejtekén: 
Magyar lszív titka: repeső remény: 
Hogy pity�lUk!a hon Isötét eDén ... 

Ez a csiraimég vajjon mire vár? .. 
"Mc!Jenyhült la lég ... vidul la határr!" 
Ős 1nagwr határ .. . 

Immár a jelen nem i remény telen, 
Szebb jövő pihen lcsodás méhiben: 
K4rpátok keblérn csodák kora Ijár ... 
- Nem is csoda· már! ... 

Tikos Andor. 

Miként történjék tehát egy helyszínen Lalált ujj
nyom helyes felvétele? 

Bármilyen színesfeliileLü Lárgyat érinLsiink is J1wg 
ujjainkkal, az érintő njjak nyoma megmarad n (.ú ("
gyOJ1. Ez a nyom háromféle lehet: 

a) színes, 
b) színtelen és 
e) benyomott ujjnyom. 

Szines ujjnyom úgy keletkezik, ha piszkos, "ére') 
vagy festékes ujjakkal (példánl egy kovács szénporos 
ujja) símafelületií tárgyat érintünk. 

Benyomott ujjnyom úgy keletkezik, ha nem rit 
galmas anyagba, például megszikkadL sárba, agyagba, 
gipszbe, puha viaszba, még meleg pecséLviaszba ujjain
kat belenyomjuk. 

A színtelen, vagy láthatatlan ujjnyom a helyszí
nen talált ujjnyomok között a legértékesebb, mert leg
gyakrabban fordul elő és ügyes előhívás uLán a leg
tökéletesebb. Található bármely símafehiletíí tárgyon, 
fémen, üvegen, fémezett húLoron, papiron sLb., ha azL 
ujjainkkal érintjük. A színtelen ujjnyomok Lartóssága 
különböző; találtak üvegen a büncselekl11pny elkiiYe
tése után 18 napra használhaló ujjnyoll1oL. 

A színtelen ujjnyom elől7ívósám, vagyis láLhaLó"ú 
Lételére üvegen, fémes tárgyakon az argentoratport, 
papiron az indigópoJ't basználjuk. Az előhívás, vala
mint a rögzítés miként eszközlését a Szut. 13. mell. 
8. §-a tárgyalja. lLt megjegyezni kívánom, hogy II 
tárgynak argentorátporral hehintéséhez lehetőleg 
finomszálú (hajszálból készített) ecsetet hasznMjunk. 
Az ecseteL hemártva az argentoráLporba, óvatosan. 
könnyedén fessük be a tárgyak azon részét, ahol ujj
nyomot gondolunk találni. (Esel1cg lfttlwtó is homá
lyos ujjnyomfolt a tárgyon.) 

A nostromo sapkája .. 

. írta : PÉCHY-HORVÁTH REZSő. 

Tudni kell mindenekelőtt, hogy "no,stromo" telivér 
tengerésznyelven hajórnestert jelent. Sőt nem is annyira 
Ihajómestert, mint inkább fedélzetmestert, a fedélzet, az 
,árbócok és a vitorlák urát és parancsolóját, aki úgy ki
válik ,a mezítlábasan szaladgáló matrózok közül egyene� 
'tartásával, viharc.sizmáival, no .és a - 'hangjával, mint a 
'kakaJs a tyúkjai közüL 

A neve tulaj donképpen : "nostro uomo"; ebből a 
,kissé nehezen kiejthető ,olasz elnevezésből csinált a 
mindent kificamítani szerető haditengerészeti hajó
!nyelv "nostromot", ami magyarul körülbelül annyit je
jent, hogy: a mi emberünk. Voltaképpen azonban "boots
man" volt a ,hivatalos és a mi haditengerészetünkben is 
általánosságban elfogadott neve ennek a jóravaló és 
,tiszteletreméltö korú altisztnek, aki. a szárazföldi had
,seregben körülbelül az .őrmesternek felelt meg. 

Ezt az összehasonlítást persze csak körülbelül és 
csak képletesen kell ,érteni. Mert a nosromot -- marad
,junk csak meg ennél a telivér olasz elnevezésnél -
,semmiféle .szárazföldi katonalélek, járt légyen ő gyaíog, 
,ágyún, avagy éppen lóháton is, távolról sem tudta meg
,közel íteni gondolatainak olyan felékesített szófűzés 
:útján ,való kifejezésében, amit magyarul káromkodás·· 
nak neveznek. Ebben minden egyes nostromonak külön 
tehetsége volt, :sőt, ha már ezt a szót Ihasználtam, bátran 
nevezhetem z.senínek is a káromkodás terén mindeniket. 
Amit a nostromo meg szokott a matróznak mondani és 
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Tehát legyünk óvatosak a behintésnél, 'befestés
nél, mert ha ezt nem csináljuk könnyedén, akkor el
rontjuk a fodorszál formáját. Ha nincs ecsetünk, ak
kor vattaszálakkal is szabad a behintést eszközölni. 
Nem tudom eléggé hangoztatni, hogy ha az ar gen
lorátpor előhívja az ujjnyomot, akkór tépett vattával 
óvatosan, de alaposan tisztítsuk ki azt a felesleges ar
gentorátportól. 

Papirról indigóporral történő előhívásnál az in
digóport egyszerűen csak le kell önteni a papírról. Itt 
vattaszállal Lisztítani nem szabad, mert ezáltal letöröl
nők a fodorszálakon levő port is. A felesleges indigó
por magától is lehull a papírról. 

Argentorátpor és folipapír Bécsben, Hohlwe�· 
utca 9. szám alatt, Schneider Rudolfnál szerezhető be. 
A megrendelés történhetik levelezőlapon és magyarul 

. is. Bécsből a megrendelt anyagot utánvét mellett kül· 
dik. Indigópor bárhol beszerezhető. 

A benyomott ujjnyom előhívása, rögzítése eléggé 
körülményes és nem mindig sikerül. Legajánlatosabb 
azl a tárgyat, vagy annak azon részét, ahol az ujjnyon, 
van, beküldeni az Országos Bűnügyi Nyilvántartó HI
vatalba, mint ahogy azt a Nyut. 197. pont 2. alpont ja 
is rendeli, feltéve persze, hogy a tárgy szállítható. 

Ha az ujjnyom olyan helyen van, hogy le lehet 
fényképezIli, akkor fényképésszel fényképezlessük le 
és a képet küldjük be az Országos Bíínügyi Nyilván 
tartó Hivatalba. Ilyenkor a fényképezés felülről törté
nik és az ujjnyomatot oldalról, 30-40° szögben kell 
megvilágítani, úgy, hogy a kiemelkedő fodrok a mel
lettük húzódó barázdákba némi árnyékot vessenek. A 
fényképezés költségeinek meg térítését a nyomozó
osztályparancsl1okságtól kell kérf!i, közvetlenül. 

Egy másik módja az előhívásnak, illetve a rögzí-

ahogy megmondotta, ahhoz képest egy lovas-ujonckikép
.zés legfeljebb csak szelíd gügyögésszácrnba mehetett. 

Volt mit hallgatnia annak a matróznak, aki meg
gondolatlanul magára vonta a nostromo haragját. Mint 
a sirokkó alatt viharhullám, úgy dőlt ,szélesen tés Ihöm
,pölygősen az igazi nostromo szájából a "véleménye" ,s a 
vége csattogott is, mint a karikás. Ám azért a félelmetes 
,ember még sem, vagy csak nagyon 'ritkán volt igazán 
mérges. Nem a szíve mélyéből szaladtak ki a ,szavak, ha
nem csak úgy a rSzájából, a megszokás'ból, mint ahogy a 
,szél sem azért sivít, mert haragszik, hanem, mert úgy 
,szokott. : 

Fontos tudni még a nostromoról azt is, hogy ,ő nem 
:olyan volt, mint a többi matróz-maIi. Nem tányér
sapkáj!l volt, kacéran lobogó szalagocskákkal, kivágott 
blúza ,sem volt, a ,hátára csapott kék gallérral, hanem 
hösszú kabátot viselt, aranyosszegélyű ujj akkal, tiszti 
Isapkát, tündöklő aranyos jelvénnyel, a kikötőben pan
tallót, a viharban viharcsizmát : ez volt a nostromo. 

Aki nem így járt, az nem nostromo volt, hanem csak 
- bootsman. 

Akik az én időmben ,szolgáltak a haditengerészet
nél, még bizonyosan visszaemIékeznek azokra a nem 
lmindig verŐrfényes időkre, amikor az öreg, ingó-bingó 
�regattokon félelmetes csizmájú,  szirénahang(i nostromo 
\őrködött a szigorú hajó,fegyelem felett. 

Nostromo Calzolaio is valósázgal ideálja volt a 
pedáns és szigorú hajómesternek. Egyetlen, kIssé lazán 
meghúzott kötél a ,'20 méter magrus árbocokon, egyetlen
egy, a gondolatnyinál' talán kissé ih �t:-�� kifénye
,itett ,é ,keret sem kerülte 1': �igyV ilyesm).-

tésnek - szintén elég körülményes - az, hogy egy 
üveglapra a nyom terülelének megfelelő mennyiségü, 
igen finOInan őrölt tajték port vágy krétaport öntünk 
és azt egy Leljesen szárazra törölt üveglemezzel le
nyomjuk, úgy, hogy annak felemelése után egy szem
cséktől teljesen mentes, síma porfelületet kapjunk. Ha 

az ujjnyom viaszban vagy gittben van, a viaszk és az 
anyag teljesen megszáradt, akkor azt a részét, ahol a 
nyom van, lehetőleg vízszintesen tartva, egyenletes 
mozdulattal a porfelületre helyezzük, kissé megnyom
juk és isméL felemeljük. Az így nyert s most már hasz
nálható ujjnyomot lefényképeztetjük. 

Keletkezhetik úgy is benyomott ujjnyom, ha 
tiszta kézzel érintiink meg valamely porral vastagon 
belepett tárgyat. Ezt előhívni és rögzíteni azonball 
csak fényképezéssel lehet. Porral bevont tárgyat a 
Bünügyi Nyilvántartóba beszállítani nem igen lehetsé
ges, mert szállításközben a por feltétlenül összerázk6-
dik és az ujjnyom használhatatlan lesz. 

Színes ujjnyom előhívása és rögzítése. Sz f
nes ujjnyol110t előhívni, illetve rögzíteni csal{ 
fényképezéssel lehet. Fényképezésnél fonlos, hogy az 
ujjnyom jól meg legyen világíLva. SziIies ujjnyomnál 
- éppen úgy, mint abenyomott ujjnyomnál - leg
ajúnlatosabb a tárgya t vagy annak azon részét, ahol 
az ujjnyom van, beszállítani a Bünügyi Nyilvántartó 
Hivatalba. Ha a tárgyat nem lehet szállítani, akkor a,. 
ujjnyomot a fényképezés megtörténte után argentorát
porral (ha papíron van, akkor indigóporral) , éppell 
úgy, mint a színtelen ujjnyomatot, be kell hinteni 'és 
elő kell hívni és folipapírral rögzíteni. Erre a fényké
pezés után azért van szükség, mert ahol szines ujj
nyom van, annak körzetén okvetlenül vannak színtelen 
ujjnyomrészek is, mert nem valószínü, hogy az egész 

éppen elég volt ahhoz, hogy Calzolaio észrevegye és 
szóba elegyedjék a vakmerő mulasztóval ... 

Nostromo Calzolaionak azonban megvolt az a j ó  szo· 
kása, hogy - elté.rően a többi nostromotól - soha sen
.kit nem vitt kihallgatásra a tiszti parancsnokokhoz, ha
,nem a hajófegyelem ellen vétő és idejekorán tettenért 
malikat a rSaját külön módszere ,szerint intézte el. Kü
lönösen, amikor nagyobb viharban a fregatt legénységé
Illek nagyrésze a .szeszélyes ,széljárás miatt állandóan 
)künn feküdt a hajó pereme felett, mesze a víz [ölé haj ló 
Ivitorlarudakon, amelyeknek hol az egyik, hol .a  másik 
vége merült a vízbe, aszerint, amint a hajó jobbra vagy 
,balra dűlt ; ilyenkor került a sor a Calzolaio különös 
,büntetésére. Ősi, olajos, térden felül érő viharosizmáiban 
a vízzel borított fedélzet közepén állott és árgu.sszemek
kel figyelte a legénység 'vitörlamanővereit. De csak amíg 
észrevette, !hogy a matrózok valamelyik csomót nem úgy 
bogozták be, ahogy az előír&s megkövetelte, vagy hogy 
a csattogó vitorla felgöngyölítése nem ment olyan 
gyol"lsan, ahogy ő azt oktatta. Ilyenko.r egyet kiáltott, 
flztán hirtelen lekapta bozontos fejéről a nedves, átázott, 
-néhány kilós sapkáját és hihetetlen ügyességgel úgy 
vágta vele kupán a tizenöt-húsz méter magas,ságban 
megkapaszkodott és rosszul manőverező matrózt, hogy 
jaz akkor is bőgőnek nézte az eget, ha híre-hamva sem 
volt semmiféle mennydörgésnek. 

A legöregebb matrózok ,sem emlékeztek olyan 
esetre, hogy a nostromo sapkája 'csak egyetlenegyszer is 
,célt tévesztett vagy a vízbe esett volna. És talán ezzel a 
:repülősapkávill szemben mindig tanusított respekt\llsnak 
-volt- köszönhető, hogy mintaszerű, utólérhetetlen ügyes-
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ujj - kőrőmszéltől kőrömszélig - be volt színesitvc, 
tehát színtelen újjnyom is maradt vissza. 

Hogy a Bűnűgyi Nyilvántartó Hivatalnak hosz
szantartó munkát ne okozzunk, fel kell venni az ujj
nyomatát mindazoknak is, akik a kérdéses tárgyal 
megfoghatlák, mert nincs kizárva, hogy a felvett ujJ
nyom a sértetté vagy hozzátartozóié, vagy talán éppen 
a nyomozó csendőré volt. Természetes, hogy ha va .. 
gyanusított, akkor arról is ujjnyomatlapot kell késZI
tenünk. Az ujjnyommal egyidejűleg ezen ujjnyomat
lapok is beküldendők az Országos Bűnügyi Nyilvan
tartó Hivatalnak, mert csak igy tudnak ott azonosr·· 
tani. Az ujjnyomatlapokra rá kell írni. hog,v az a sér
tl:'tté, a csendőré, vagy a gyanusítotté. 

* 

Az ujjnyomatok elkészítésénél különösen két do
logra óhajtom a figyelmet felhivni, mint leggyakrab
ban előforduló helytelenségre: 

1. Mielőtt valakinek az ujjnyomatát felvennők, n 
kezét alaposan, szappannal mosassuk meg (munkás
kezet lehetőleg meleg vízben) és utána Wröltessük 
meg teljesen szárazra. 

2. A befestékelt ujjak felső iziiletét az ujjnyomat
lapra körömszéltől körömszéIig hengerítsük, mert en
nek elmulasztása esetén az ujjnyomat nem teljes é� 
osztályozásra, azonosításra nem alkalmas. 

Miként történjék tehát ujjnyom at felvétele az elő
írásos lapra? 

Hogy ujjnyomatot helyesen tudjunk felvenni, az 
alábbi eszközök szükségesek: 

1. Egy 105 cm. magas asztal. Ott, ahol ilyen nag) 
ságú asztal nem áll rendelkezésre, a célnak teljesell 
megfelel, ha egy alacsonyabb asztal halsarkára ne-

iSégű, szorgalmas matrózok kerültek ki mindig a nostromo 
{jalzolaio keze alól. 

ol< 

A hajóhad félelmetes parancsnokát, az admirálist 
váró fregatt hihetetlenül fényes é s  ünnepélyes volt. A 
Ifégimódi lÍahajón keményen tfeszült minden kötél. Káp
Il'áztatóan ragyogott minden, ami il'ézből volt s a fedélzet 
padlója is ,szép sárgára volt súrolva. A matrózok ugyan
�.sak megizzadtak, amíg mindent példás rendbe hoztak, 
'nehogy a � nostromo kutató /Szeme hibát találjon vala
miben s ennek .folytán baj szakadjon a nyakukba. Mert 
az admirálissal csak kijött az ember, de a nostromova( 
Iffiár nehezebben . Nem kis  munka volt ám az, mindent 
rendbehozni a hatalmas fregatton. A magasból aláfutó, 
ikarvastag,ságú kötelek megfe/Szítéséhez ugyancsak legé
nyek kellettek, 4e a nagy fáradságnak mégis csak az 
�ett a vége, hogy a kötelek, amint száradtak, mind lazáb
�ak lettek, úgy, hogy mindegyre újra kellett őket ki
\húzni. A gépalkatrészek és az ágyúk kifényesítése sem 
,volt gyerekjáték: olyan fényesnek kellett lennie !minde
Ini knek, hogy ha az admiráliiS megérkezé,se előtt hajó
vizitet tartó parancsnok fehérkesztyűs kezét végighúzta 
flZ ágyúkon, az erkélyvasakon és a lépcsőfogantyúkon : 
p fehér kesztyűn nem volt szabad foltnak maradnia. 

Minden .rendben volt - és nostromo Calzolaio 
mégis pulykamérgesen járt-kelt a fedélzeten, a díszbe 
pltözött matrózok között. Hogyisne, mikor az a bolond 
,sirokkó éppen most indult meg, é ppen most, amikor az 
fldmirálist várja a hajóraj, amelynek egyik legszélső 
pajója volt a fregatt. OA �supa modern, nehézkes pán
�élos között a régi fahajó. 

hány deszkalapot, vagy nagyobb könyveket teszünk, 
hogy a 105 cm. magasságot elérhessük. 

2. Egy 22 cm. hosszú és 12 cm. széles cink/eme:.., 
vagy ha ez nem áll rendelkezésre, akkor ilyen nagy
ságú tiszta és száraz üveglap. 

3. Egy 10 cm. széles és 1/2 cm. vastag gumihengeJ. 
Ezt azonban - amint majd később látni fogjuk -
mással is tudjuk helyettesíteni. 

4. Ujjnyomatlap. Ezt bármely örs közvl:'tlen meg
rendelheti egy levelzőlapon a "Váci kir. Országo!> 
Fegyintézt könyvnyomdájá" -tól. A fegyintézet után
vét mellett azonnal szállítja. Feltétlenül a rendszeres!
tett lljjnyomatlapot használjuk, mert a közönsége� 
papír rontja a nyomat tisztaságát. 

5. Daktiloszkópia részére rendszeresített egy 
tllbus festék. Beszerezhető - levelezőlapon - Buda
pesten, Lorilleux és Társa cégnél, József-rakpart 17. 
szám alatt. Utánvét mellett azonnal szállítja a cég. Ha 
ezt a festéket valamilyen oknál fogva nem tudjuk be
szerezni, úgy fekete nyomdafestéket szerezzünk be. 

Semmiesetre se használjuk az irodák festékes 
vettemezőpáráját erre a célra, mert az nem megfelelő. 
Nem megfelelő azért, mert a párna bolyhos anyaga fl. 
festékkel együtt az ujjnyomat barázdáiba tapad és ez
által elmosódott lesz az ujjnyomat. 

Mikor ezen felsorolt eszközök rendelkezésre álla
nak, akkor kezdhetjük meg az ujjnyomat felvételét. 

Mint ahogy már fentebb említettem, a kezet szap
pannal jól mos ass uk meg és teljesen szárazra töröl
tessük meg. 

Ezután a tisztára letörölt cinklemezt vagy az azt 
helyettes(tő üveglapot helyezzük a 105 cm. magas asz
tal bal sarkára. A festéktubusból pár cseppnyi festéket 
l'sepegtessünk a lemezre (sokat semmiesetre sem sza-

Nyikorogva hajtogatta öreg testét a fregatt, bordái 
,néha egészen alámerültek az óriási nyomás alatt s a ten
ger vize dübörögve 'vágott ,végig a fedélzeten, hogy 
megfürdessen mindent, amit útjában talált, - ragyo
góan fényes korlátokkal és il lépcsőfogantyúkkal együtt . 

A legénység egy-kettőre fenn termett a vitorlaruda
Ikon és elrendezte a vitorlákat. A ,szélirány szerencsére 
nem változott és így a hajóparancsnok legalább bizto
I'!ítva volt, hogy ,az admiráli.s nyugodtan töltheti el a 
!fregatton azt a rövid időt. amelyet a szemlére szánt. 

iE' 

Mint a ,cövek, úgy állott a hosszú sor maróz, a fedél
I�eten, amikor a szemlélő admirális ellépett előttük. Már 
,éppen örülni kezdtek, hogy minden paj nélkül múlik el 
(fejük felett a szemle, amikor olyasvalami történt, amire 
lemberemlékezet óta nem volt példa haditengerészetünk 
-történetében. 

A szél, amely eddig példásan viselte magát, Ihirte
len Irányt változtatott. A nyugodtan :fekvő fregatt hir
telen úgy dőlt át a jobboldaláról a baloldalára, mint az 
a bizonyos hajózÍlJsi novellákban sokat emlegetett 
�ióhéj. És aztán hihetetlen gyollsasággal megcsinálta 
�gyanezt a mozdulatot visszafelé, miközben bordái a 
fedélzetig víz alá merültek. 

Természetes, hogy már abban .a pillanatban, ami
kor a vitorlák megcsappantak, a helyén, a vitorlarudakon 
termett a legénység árbócos része. Nostromo Calzolaio 
pedig nem azért volt nostromo és jóhírű tengerészne
.velő, hogy ne örült volna ennek a hirtelen meginduló 
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bad rácsepegtetni, mert ezáltal a barázdák is megtel
nek festékkel), azután pedig egyenletesen kenjük el a 
lemezen. Ha nincs gumihengerünk, akkor pótoljuk 
ezt egy e<;settpl vagy marokba fogott, összegyömöszöll 
vászon rongydarabbal. Fő az, hogy a lemezen a festék 
egyenletesen, kiváltképpen pedig vék�)llyan legyen el
kenve. 

A lemez mellé teszünk egy üres ujjnyomatlapot. 
Előre felírjuk az ujjnyomatiap megfelelő rovatába an

nak a nevét, akiről ujjnyomatot veszünk fel. 
Ezután az asztal elé állít juk az illetőt és először a 

jobb, majd a bal keze sorrendben jövő egyes ujjainak 
felső iziiletét, illetve azok ujjpárnáit, a köröm egyik 
szélétől a másik széléig terjedően, külön-külön meg
hengerít jük, először a festékes lemezen, azután az ujj
nyomatlapon. Hogy ez a hengerítési mozdulat egyen
letes és könnyed legyen, az illető ujjait a jobb kezünk
kel az ujj tövén, bal kezünkkel pedig az ujj körmének 
csúcshegyénél megfogva, a hengerítést úgy a lemezen, 
mint az ujjnyomatlapon magunk végezzük. Ezután 
úgy a bal, mint a jobb kéz négy ujjának együttes nyo
matát vegyük fel, a négyujjnyomat megfelelő helyén 
(a h iivelykujj nyomatára itt nincs szükség). Az összes 
ujjak nyomatainak felvételénél jobb kezünk mutató
és hüvelykujjával az illetőnek bal kezén - szorosan 
pg,vmás mellé szoríh'a - összefogjuk a mutató-, kö
zép-, gyűrűs- és kisujját és azokat együttesen, egy
szerre bal kezünk ráhelyezésével a festékes lemezre, 
Illajd azután az ujjnyomatlap megfelelő rovatára 
Ilyomjuk rá. Ezután ugyanezen műveletet hajtsuk 
végre az illető jobb kezének négy ujjával is. 

Ha valamely ujjnak a lenyomata nem jól sike
rült, akkor az ujjnyomatlapba a rossz ujjnyomat fölé 
még egy felvételt készítsünk. 

viharnak. Most legalább megmutathatja az admirális
nak, hogy mit tud. Keményen pattogtak torzonborz ba
j usza alól a vezényszavak és élesen fújta a vezénylésre 
szolgáló sípját. 

De hát nagyon régi dolog az már, hogy szemlén 
�'lemmi sem szokott sikerülni. Nostromonk �s egy bántóan 
ügyetlen matrózt vett észre, aki a vitorla felgöngyölítése 
után guggolva és kapaszkodva mászott Ie az iLrbócko
sárba, nem állva, kiterjesztett karokkal €s csak a tér
dekkel kapaszkodva, mint azt ő a fregattáján tanította. 

A nosromo egy pillanatig szótlanul és megkövülve 
nézte a hihetetlen látványt. Az admirális jelenléte tel
jes tehetetlens€gének rettenetes €rzetét keltette benne, 
de csak egy pillanatig, mert a következőben, - ,szemle 
1de, szemle oda - ,sapkáj a olyan erővel' röpült a vakmerő 
matróz kupájára, hogy az a remekül sikerült telitalálat 
után csaknem leszédült a vitorlarúdról. Szerencséjére 
még idejében megkapott egy kötelet ,s az megmentette 
a biztos lezuhanástól és egy kevésbé kellemes, de annál 
hidegebb fürdőtőI. 

Hanem az a sapka! Az � amint már hosszú évek 
óta megszokta - magával hozta a megrendszabályozott 
,.mali" "Sapkáját is: de ezúttal nem a fedélzetre, hanem 
- az admirális fejére esett vissza. Olyan ,súllyal, hogy a 
magas előljáró hófehér, aranysujtásos vászonsapkája 
pocsékká ázottan füléig ,szaladt . . . 

* 

Nostromo CaJzolaiot nem láttuk egy darabig. Jó 

időbe telt, .amíg megint előkerült. Azt mondták, hogy -

szabadságon volt. 

Ha az ,ujjak erősen sérültek, akkor várjunk a fel
vétellel, míg a sebek teljesen behegednek. 

Ha valamely ujj hiányzik, akkor az ujjnyomatlap 
megfelelő rovatába beírjuk: "Hiányzik". 

Az ujjnyomat felvétele után, az njjnyomatlap 1'11-
vatait is ki kell tölteni. Ha az, akiröl az ujjnyomat
lapot felvesszük, írni nem tud, akkor ezen körülményt 
az ujjnyomutlap megfelelő helyén be kell jegyezni. 
Bármilyen különleges, a rendestől eltérő jelenséget 
találunk az ujjakon, azt röviden tárgyaljuk az ujj
nyomatIap hátlapján, a megjegyzés rovatban. 

Több helyen említést tettem arról, hogy ha nem 
tudjuk ai ujjnyomot teljesen biztosan felvenni, illetve 
körülményes volna annak a felvétele, vagy nem va
gyunk biztosak, hogy hogyan is vegyük fel azt, akkor 
a kérdéses tárgyat, vagy annak legalább is azon da
rabját, ahol az ujjnyom van, küldjük be az Országos 
Bünügyi Nyilvántartó Hivatalba. 

Ez esetben azonban legyünk igen óvatosak a cso
magolásnál. Úgy kell csomagoini a tárgyat, hogy azt a 
részt, ahol az ujjnyom van, ne érinthesse más tárgy 
(például láda fal, csomagolópapír). Viszont arra is 
figyelemmel kell lenni, hogy az ujjnyomot tartalmazó 
tárgy nagyobbfokú rázkódást ne szenvedjen, mert az
illtal jgen könnyen tönkretesszük az ujjnyomot. 

A szállításra, illetőleg a csomagolásra általános 
szabályt adni, a tárgyak különfélesége miaU, nem le
Iwt. így a hf'lyes csomagolás mindig az azt foganato
sító cSf'ndőr iigyességétől fog függeni. 

Egy példát hozok fel azonban. Az üvegen leg
gyakrabban találunk ujjnyomot. Az ujjnyomot tartal
mazó üvegdarab négy sarkát ékeljük be négy parafa
dugóba és a dugókat rögzítsük bele a ládába, amiben 
szállítani akarjuk. A lámpaüveget nyakába begyömö
szölt papiros és közéje illesztett fadarab segélyével 
tudjuk biztosan rögzíteni az ellen, hogy a száIIításköz
hen oldalait surIódás ne érjf'. 

* 

Fontos tudni végül azt. hogy mire nézve kapha
tunk adatokat vagy felvilágosítást a bíínügyi nyilván
tartóhivatalban ujjnyomalok alapján? 

Ha valakinek mind a tíz ujjáról pontos és jó u.iJ
nyomatot küldünk be. vagyis, ha az ujjnyomatot az 
illeWről személyesen vesszük fel, a bűnügyi nyilván
lartóhivatal meg tudja mondani, hogy az illető ki
csoda, vagyis a személyt, akinek az ujjnyomatát be
küldöttük, azonosítani tudja, de csak akkor, ha őt \'<.t
Inmely bíróság már elítélte, vagyis, ha büntetett elő
életű. Ilyen tudakozódásnak akkor van értelme, ha va
lakire nézve gyanunk van, hogy hamis nevet használ, 
vagy pedig ha az örskeriiletünkben levő valamely 
gyanus egyénről vagy szokásos bűntettesről mcg akat:
juk állapítani, hogy volt-e büntetve vagy sem? Erre 
nézve a Nyut. 72. pontja részletes útmutatást nyujt. 
Csupán azért, hogy a feljelentésben a feljelentett egyén 

előző büntetéseit is tárgyalhassuk, prioráItatni nem 
kell. mert azt a bíróság vagy az ügyészség később 
úgyis megteszi. 

Ha a kérdezett személy büntetve volt s ellene 
újabb körözőlevél stb. lett kibocsátva, a beküldött ujj
nyomatlap alapján a bünügyi nyilvántartóhivatal ezt 
is közli. 

Helyszínen talált egy, két, három ujjlenyomat 
alapján a biÍIIÜgyi nyilvántartóhivatal nem tudja 
megmondani, hogy az kitől származik, és pedig akkor 
sem, ha az illető előzőleg büntetve volt, yagyis, ha a 
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nyilvántartóhivatalban nyilván van tartva, mert a sok

ezer lap közül csakis mind a tíz ujj lenyomata alapján 
lehet egy bizonyos személynek a lapját megtalál ni. Na

gyon nagy véletlennek kell lennie,  hogy helyszíne� 
[al[llt ujjlcnyomatok alapján meg lehessen mondal11 ,  
hogy azok kitől származnak. 

A helyszínen taláU ujjlenyomatoknak akkor ve
hetjük hasznát, ha gyanusítottunk van s azt akarjuk 
megállapítani, hogy az ujjlenyomat a gyanusílotté,·e 
vagy sem? Ezt a bűnii gyi nyilvántartóhivatal kétséget 
kizáróan meg tudja állapítani, de természetesen he 
keH küldeni a gyanusított vagy gyanusítottak ujjnyo
mahH is, hogy a helyszínén talált ujjlenyomatokat 
azokkal össze lehessen hasonlítani. Sőt - mint írtam 
- célszerü mindazoknak az ujjnyomatait is bekül 
deni, akik a kérdéses tárgyat a gyanusítotLon kívül 
mcgfoghatták, meI"t ujjlenyomaLok a tett felfedezése, 
a helszínelés stb. alkalmával másoktól is eredhetnek. 

Az ujjlellyomatokat és az ujjnyoníatlapokat a kü
vetkező CÍmre kell beküldeni : "A lll. kir. csendőrség 
összeköLőtisztjének, Budapest, Főkapitányság". 

A kuruc hadsereg büntetöjoga .. 
fl'la: Dr, Cziáky Fel'ene ől'nagy-hadbíró, 

Bevallom, hogy e cikk megírása előtt felvetettem ön
magam előtt a kérdést : vajjon érdekeIni fogja-e a csendőr
bajtársakat egy olyan cikk, melyik a régi, elmúlt kuruc 
időknek egy l'€.szletével foglalkozik. Hiszen a mai élet min
dennapi gondja annyira körülvesz bennünket, hogy talán 
időnk sem jut arra, hogy a multtal foglalkozzunk. Töpren
géseim eredményeként mégis arra a megállapodásra jutot
tam, hogy megirom e cikket. Tudom, hogy a "Csendőrségi 
Lapok" mindig helyet szokott adni hasábjain a� olyan cik
keknek, amelyek a mult emlékeit elevenítik fel és ezeréves 
katonai emlékeinknek áldoznak. Azután azi is átéreztem, 
hogy a magyar nép nem jött-ment faj, amelyik csak a mát 
hajszolja, hanem ezeréves multtal rendelkező nemzet, ame
lyiknek léte és jövője a multjában ,gyökeredzik és évezre
des mult jánál fog;va j oga van ahhoz, hogy a Kárpátok 
övezte medencében uralmát megtartsa, illetve a régi terje
delemben visszaszerezze. Joga van ahhoz, hogy az európai 
kultúrának itt. a Kelet kapujában a jövő évszázadokon ke
resztül is előharcosa legyen. Európai és nemzetközi érté
kelésünknek is ezen nyugszik a súlypontja. Már 'pedig ezer
éves multunk figyelembevételét és megbecsülését csak ak
kor kívánhat juk az idegentől, ha azt elsősorban mi ma
gunk ápoljuk. Mert hiszen jövője csak annak a népnek 
lehet, 'amelyik a ilIlultját megbecsülni képes. Az alább el
mondandók ezeréves multunknak egyik legszebb törté
nelmi Ikorszakához fűződnek és olyan adatokat tárnak az 
olvasók elé, amikről eddig aligha volt módjukban hallhatni 
s így remélni szeretném, hogy sZÍvesen szentelnek időt e 
cikkben foglaltak átfutására. Arra kérem, tegyék ezt az
zal az érzéssel, mint mikor az élete javán túl levő férfi 
kezébe kerül valamelyik ősapjának régi, megsárgult per
gamenten lévő kezeírása s abból f81éj e su>rárzik egy darab 
('Ealádi történelem. 

Másfelől azért is érdekelhet bsnnünket ennek a kér
désnek megismerése, mert hiszen a kul'UC hadsereg bün
ietőjoga az első egységes olya"l katonai büntetőtörvény
könyv, amelyik a magyar jog ta lajából nőtt ki és a ma
gyar faj fennmaradásának magaszÍ'>3 eszméjét szolgálta. 
Ezenfelül most alkalomszerűséget llyeI't ez a cikk azon 
tény által, hogy most adták ki az új katonai büntető
törvénykönyvet is. A magyar törvénytárban, illetve a 

magyar j og történetében tehát í ;; v  tal<ilkozik 222 év táv
latán át egymásnak kezet nyujtva az első és a második tel
j es magyar katonai büntetötöf'lény. 

Ezen előzmények után elmondom a !kuruc hadsereg 
büntetőjogának keletkezési idejét ,és körülményeit. 

A Nemzeti Múzeum könyvtáTában évekke! ezelőtt ke
resgéltem a magyar hadsereg büntető és fegyelmi szabály
zatára vonatkozó s a honfoglalástól kezdődő időktől a mai 
napig életben volt szabályok után. Ezen kutatásaim köz
ben találtam ott meg a ll. Rákóczi Ferenc fejedelmünk 
hadseregére vonatkozó anyagi é.s alaki büntető j ogszabá
lyokat. E történelmi ereklye : "A magyarországi Confoe
deralt Nemes Statusok és Rendek részéről sZ/abott Hadi 

Regulák, ATticulusok, Edictumok s Törvények" címet 
viseli. 

Keletkezésének körülményei és indokaira nézve le15-
helyesebbnek találom, ha e tö'fténelmi erekJyének bevezető 
részét a maga eredetiségé>ben mutatom be, mely is szó
szerinti szöveg�ben ekképen hangzik : 

"Mi 
M�odik 

Rákóczi 
. Fe,'ene 

lsten Kegyelméből ,a Római Szentséges Biq'oclalomnak 
és Erdély Országának 

Fejedelme, 
MagyaT OT3zág Reszei'rnek 

UTa, 
Szekelyek 

Fő Ispáwnya., 
A' Srobadságe"rt Összve-SzövetklYZett Magyar 

Országnak Ve.zérlő 
Fejedelme. 

MunkáCBi é's Makoviczei 
HeTcze.g, 

ÖTökös Fő IIs{pánn1Ja, 
És Saál'os-Pataknak, Toloajnak, Re.géeznek, Eeseclnefc, 
SomlyóThak, Ledniczének, Szerencsnek, Onodnak, etc. 

Ö r ö k ö s  U T a  
adgyuk értésb'e rnindenelonek, nevezet sZM'int pedig azon 
Öszveszövetkezett MayuaT Ország Fő GeneTálisainak, Ge
nerális MaTsallusinknak, azok Vicéinek, Genet'ális s utánuk 
való Strázsa Mes tereknek, Mezei Harcz rendelő s vigyázó 
Brigadérosinak. Mezei Fő és Vicze' Ezredes Kapit/L 
nyinknak. Istern Ke.qyelméből Fleg:yverünk álta.l meg· 
védett Vámkbeli Commendánsinknak, Hadnagyinknak s 
egyéb 1ninden Tendben s kaTban helyeztetett Tiszteinknek 
s Hadainknak közönségesen és Személy Szerint. kivált
képen pedig Generális 'Fő Hadi BiTánktnak � utána való 
többi felső és alsó Hadi Bit'áinknak : Hogy mivel MI a 
Hadakozásokat egyedül 'igazgató Szent Isten Vezérléséből 
édes Nemzetünk Szabadsága, Tégi divattyábam s boldogsá
{lábam, 7>'aló visiszaállításá-r(J) czélzó FegyverlCezésünket s 
Hadi Opemtioinkat nemtsak Nemzetséges ügyünk valósá
gos igazságának hanem Hadainkna'k. is Isten Törvén1Je és 
jó Kegyességben épült Regulák, ' mint 'minden dolgaink 
egyenes sinor mértéke Szerint való igazgatás ának Világ 
elejibe teTjesztésével kivánván tökéletes Szivel moderálni 
s Vitézlő Rendeinket a mindenkor hasznos Isteni kegyes
ségnek uttyán egyenes nyomban jáTtati, miolta e magyar 
Haza terheit vállainkra felvettük, egész tehetségünket 
igyekeztünk azon miként édes Nemzetünk némely-elfajult 
fiainak az egész Kereszténységet meg-botránkoztató s 
Istenünk 'méltó hamgját ellenünk felgerjesztő eTköltstelen
ségek kiiTtatván, azoJd helyett a ifó, kegyes, Istenes élet 
Maradékaikban is tündökölhessen. A mint azért a minde
neket teTemtő böltsen igazgató Isten magát az Emberí 
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A mit vissza kell sZe?'ezniink : a késmárk,i Thököly vár. 

Nemzetnek ki-ielentette és ettől rt Szerint-is kivánnya ma
gát betsültetni, tisztelütni, Szeretíetni és félni, m'i-is 
(),gJAedül azon Szent Isten na-gyob b  ditsőségének t erie'szté
sé1'e czélozván azon Istenes igyekezetünk kinyilatkozásám 
tött nndelkezésünkből, nérnelly igazság Szet"ető s Tör
vénlf-t7�dó Fő Hiveink s Hazánk tagjai áUal egybe Sze
dett s 'meg-vizsgált Törvényeket s Hadi-Régulákat e folyó 
1 707-ik esztendőbéli Pünkösd Havának első lnapjám az 
O nod táján lévő mezőben indicált és bizonyos okokból azon 
hónap 1 6,-ik napjám extendált s következő napokon celeb
/'ált Confoedemti6nak közönséges Gyülekezetiben kiván
iliic, azon Confoederalt Magyar Ország-egybegyült Nemes 
Sta/ usai és Rendm eleibe. Hel1Je�ebb-meg-visgiílások s 
fontolásoknak okáért terjesztenünk hogy aképp en meg
egyezett akamtból lehessen azoknak Hadaink közzé ki
adattatása és lci-bo tsáttatása. M ellyekbe is belé-tekintvén 
és ujab ban rendbevétetvén tetszett 'és el-végeztetett az 
egész Confoedemlt Statusoknak meg-egyezet t  akara
ttyukból azon Hadi Törvényeknek és Reguláknak közön
séggé tétele és általunk leendő ki-adattatása. Hogy azért 
azon 01'szágos végezés Effectumban vétetvén, a feljebb 
irt Hadi Tiszteink és egész Hadaink tudhassák magokat 
azon Hadi Törvényekhez és Regulákhoz szabni s alkalmaz
tettni és ma-gok Icözött ezentul annyival is job b  'rendtartást 
követni, azon Hadi Törvényeket és Regulákat tC formá
ban Pamntsoltuk kibotsáttatni és ki-adattatni, mindenek
nek, ct kilmek illik, tnelyek is l'endi következik Ekképen." 

Igy jött létre, ilyen körülmények között alkotódott 
meg az első magyar katonai büntetőtörvénykönyv. 

E büntetőtöl'vénykönyvre általános jogtörténelmi 
�zempontból is büszkék lehetünk, mert messze kimagaslik 
a XVIII. század többi katonai jogiörténelmi emlékei sorá
ból. Ugyanis abban az időben az európai államok hadsere
geiben a büntető és fegyelmi szabályok 'rés:liben az eg'yes 

zsoldos ezredtulajdonosok szétszórt hadiparancsá:ban, ré
szint az ezred toborzásakor elkészített és kihirdetett hadi
cikkelyekben : "Adiculs Hrief" -ekben j elentkeztek. Ezzel 
szemben nálunk dicső fejedelmünk és vezéreinek bámula
tos jogérzéke egy egységes törvénykönyvben gyüjtötte 
össze és egységes irányelvek szerint szabályozta a ku'ruc 
hadse.reg tagjainak egész jogi életét. Különösen fontos ez 
akkor. ha figyelembe vesszük. hogy a kuruc hadsereget 
a nemzeti létfenntartás szüksé.gérzete hozta létre, hogy 
tagjaiban a jobbágy tól a főú'rig a magyal' népnek minden 
rendű és rangú tMsadalmi 'rétege képviselve volt és ha 
meggondoljuk, hogy ez  a -hadsereg megalakulása első per
cétől a nagymajtényi fegyverletéteIig szakadatlan harcok 
és küzdelmek között élte történelmi hivatását. H iszen nyu
godalmas időben, a béke éveiben is  azt látjuk, hogy évtize
dek lassú munkája után alkotódik meg és lép életbe, hosz
szas előkés:liítés és paTlamenti megvitatás után egy nem
zet büntetőjoga. Mindenesetre a Ikuruc hadsereg vezető
ségének bölcsességét és bámulatraméltó jogéTzékét dícséri 
a tény, hogy a fenti jogszllibály - az 1707. évi ónodi 01'
szággyűlésen közjogi formába öntve - bekerülhetett a 
magya'r j ogéletbe. 

Olyan fontos jogtörténelmi és hadtörténelmi érv ez 
ezel'éves kultúránk igazolására, amilyennel Eu'rópa többi 
nagy nemzetei is alig dicsekedhetnek. 

Ezekután e büntetőjogot köze1ebbről megvizsgálva a 
követJkewket találjuk : 

Magában foglalja ez  úgy az anyagi büntetö jogszaJbá
lyokat, mint az alaki eljárási módot, vagyis a büntetö per
jogot is. M egadja a bírói SZ€Dvezet egész Ilrepét és gxmdos
kodik a kuruc táborokban élt katonaság magánojgi perei
nek és végrendelkezéseinek biztosításáról is. 

Az anyagi iogszabályok közelebbi megvizsgálásánál a 
következők tűnnek elénkbe :  
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Az általános rendelkeZések, illetve az általános anyagi 
büntetőjogi elvek a következőképen domborodnak ki: 

Különbséget tesz szánd�kos és gondatlan cselekmé
nyek közt. E különbséget - mint a mai büntető j ogászok 
előtt is fontosnak elismert alapelvet - nemcsak a cselek
mények minősítésénél, hanem a büntetés kiszabásánál, 
valamint a büntetési tételek megállapításánál is követke
zetesen és helyes jogi érzékkel juttatja érvényre. 

A törvényalkotók jogérzéke előtt világosan állott már 
akrkor is annak a ténynek felismerése, hogy a szándéknak 
is különböző fajai vannak. Ezért a szándéknak kettős faj
táját találjuk meg e törvényben. Az előre megfontolt szán
dékot "elszánt" szándéknak nevezi és emellett a szándék
nak enyhébb fajtájáról mint "gonoszságról" beszél. 

Az egyes jogesetek felsorolása közt foglalkozik a be
számítást kizáró, vagy korlátozó. illetve a büntethetősp
get kizáró és a büntetést enyhítő körülményekkel. 

A beszámítást kizáró körülmények sorában ott taiiiJ
juk a már jogos védelmet mint büntetést kizáró okot. 
Igy az 1. Titulus VIII. ArticulusáJban a következőket 
mondja a jogos védelemről : 

"Aki puskát, kardot vagy egyéb fegyvet·t, vagy 
akármi rnás eszközt, fLmellyel felebarátját megölhetL, fog 
felebat'átjához akár józan, akár ittas korában, ha «1,Z el
kerülheti, aki ellen fogattatott azon gyilkosságra való 
eszköz, ha kiváltképen józan leend, elkerúlje és elmennyen 
előtte, ne légyen maga /veszedelmének oka. Ha pedig el 'l'/,em 
keTülheti senvmiképen és immár élete veszedelemben fo
TOg, meg nem foghattya -vagy el nem háTithattya különben 
magáróL az ő megöléséTe szánt eszközt, szabadosan állhat 
ellent, neki minden büntetés vétel nélkül maga oltalmá
ban. Iuxta Decret T7'ipart. PaTtis 3. Til. 21 . De minden 
kis időnek is k,'5zbeesése nélkül, me1·t az osztán bosszuállás 
volna, a bosszúálló pedig - ha embe/rt öl - halállal bün
tettetik. Ha pedig tsak megsebesiti, sérelmét, költségét, s 
abban következett kárát adgya meg • .  ." 

A fenti rendelkezésekből látjuk, hogy a jOgoS védelem 
feltételei mellett a védelem határainak áthágására is ki
terjed a gond{)skodás. ,Számol azzal a lehetőséggel, hogy a 
jogtalan támadással szemben a védekező védelem határait 
túllépi és az elengedhetetlen szükségesség ,korlátait át
hágva esetleg a megtorlás bosszuérzetétől vezéreltetve el
ragadtatja magát. 

A beszámíthatóságot kizáró Jokok közt &z I. Titulus 
XXII. Articulusában az elmebeteg.ségről emlékezvén meg, 
a következőképen intézkedik : 

"A bolondok vétkeikért a ,halállal való büntetéstől 
mentesek ugyan, de ezekhez a vétkekhez képest időszerint 
való büntetést szabjon rájuk a törvényszék." 

Tisztázni igyekszik a tettesség és a részesség fogalmi 
körét. E tekintetben az I . Titulus JII. ,  XII. ,  XXIV., 
XXXI. IArticulusaiból az vehető ki, hogy elhatárolt !kü
lönbséget tesz felbujtó, bűnsegéd és bűnprurtoló közt. Az I .  
Titulus XXXI. Articulusa s'zerint az orgazdaságot, mint 
anyagi bűnpártolást elvileg ugyanolyan súlyosan bünteti, 
mint a tettest. 

Megtaláljuk benne a mai fegyverhasználati j og ős
alakját is, melyet az I. Titulus XXXIII.  Articulusában a 
következőképen szabályoz : 

"Aki tisztinek hivatalja, vagy feljebbvaló Ma
gistr'átusának paranstolttja sZMint mást meg akar fogni 
és a megfogandó Személy fegyverrel elejbe-vetvén magát 
és a fogni akaró fél különben ellene nem állhat, hanem 
inegölendi azt, a büntetéstől szabadossá tétetik." 

A legmodernebb katonai büntetőjogban is benne Lévő 
felkoncolási j ogot háborúban mint a fegyelem fenntartá
sának végső eszközét így írja körül : 

"A hadi embert némely dolgokban szabados megölni, 
úgy mint : harcon lévő szaladás ban, tiszti 'ellenlámadás
ban, pártolásban, át'ultatásban és egyéb efféle hadi ren-
dekben." I 

Hozzáfűzi azonban azt a szigorú figyelmeztetést, 
hogy : aki ezen joggal viSlszaél "gyilkosnak tartatik és 
meghal érette". 

Az engedély nélkül zsákmányolók felkoncolásáról így 
rende1kezik : 

" tJtközetben vagy ostromláskOl', vagy erősség meg
vételekor, mindaddig, amíg a harchelyet el mem nyerik és 
az ellenségtől !Való félelem meg nem szünik, prédának senki 
ne essék. Sőt ha seregét megbontja, a felette való tiszt 
tartozik azt azért Jmegölni. (II. Titulus, IX. Articulus.) 

A hadból megszökés esetén pedig az V. Titulus VIII. 
Articulusában az alábbiakban adja meg a tisz,tnek a fel
koncolás jogát : 

"Ésmivel édes nemzetünk rigaz rügye rnellett minden 
élete fOU1Jtáig tartozik hadakozni, a harczkor senki 
zászlója alól el ne 6zaladjon s 7neg ne futamodjék pamn
tsolat nélkül, mert az olyat a tisztnek szabadott mindjárt 
mcgölni." 

Megtaláljuk benne a ma is elismert azon büntetőjogi 
elvet, hogy a törvény nem tudása Illem mentesít. 

Ezt a n. rritulus XIV. ArticulusáJban a következő
képen �rja elő : 

"Akik hitek letételéne" , vagy béirásoknak vagy Edic
tumok olvasásának alkalmatosságával jelen nem találtat
nának is lenni, 71tindazonáltal azok is minden Edictumok 
meg tartására kötelesek." 

A büntetési n emek közül ismer : 1. halálbüntetést, 
2. szabadságvesztésbüntetést, 3. testi fenyítő büntetést, 
4. becsületcsorbító, vagy becsületvesztö büntetést, 5. pénz
büntetést, 6. vagyonelkobzást és 7. végül a sérett vagyoni 
ká'rtahiní tását. 

Ezen büntetési nemeket közelebbről így írja körül : 
I. A halálbüntetésnek 6 fajtáját találjuk az egyes 

bűneseteknél előírva. 
Igy az I . Titulus XXXI. Articulusában .előírja : 
"valaki utonálló tolvajságban . ' .  találtatik . . . mint 

az utasok ellen intselkedő "felakasztatik". 

Ugyanezen büntetéssel sujtja az eIlenséghez átpártoló 
szökevényt, mondván: "valaki ellenséghez szökik és el
menő szándékában tapasztaltatik, vagy már annak ut já
ban menni találtatik, !Vagy azután kézbe akad, felakasz
tatik". 

Ezzel bünteti a kémeket is, mondván : "akik k-émség
ben vagy Ellenünk, Nemzetünk és Táborunk ellen való 
levélhordásban találtatnak - ámbár eLLenségnek levélhor
dói legyenek - megkinoztatván a fassió tételre felakasz
tatnak vagy csak a Hadak által is (ha Hóhér nem lejend) 
felnyársaltatnak" . 

A halálbüntetés második fajaként "megégetést" ír 
elő "a templomot és más Istennek szentelt szent helyet 

megwpókra" . ' .  továbbá a gyujtogatókra és ezek fel
bujtóira. 

A halálbüntetés hal"'IDadik ifajtájaként fejvételt szab 
ki "a hamis levél és petsét csinálókra"

. 
Igy rendeli büntetni azon tisztet, aki "a táborba vagy 

vását'ba menő embereket háborgatja, vagy tolvajló latort 

megszökteti vagy pártfogolja". 

Végül ugyanezen büntetés érte az "asszony-nő és 
gyermekrablókat" i s. 

A halálbüntetés negyedik fajtájaként feln11ársolást 

mond ki a kémekre. 
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.A világhírű Budai Dalárda a napokban érkezett vissza londoni és amsterdami útjáró!. A dalárda Ripka Ferenc budapesti 
főpolgármester vezetése alatt megkoszorúzta a londoni névtelen hős sírját. (Schliffer felvétele.) 

Agyonlövést (rneglövöldözést) ír elő azokra, "akik 
baj társuk jelszerelési tárgyait 2.-od ízben ellopják". 

Végül még beszél más halálbüntetésről is a végrehaj
tási módnak pontosabb megjelölése nélkül. Igy ,például a 
hadból meg szökés esetében. 

I I. A szabadságv�ztés büntetésnek a követJkező faj
táit soroJja fel : 

fogság, melyet rendszerint szára�enyéren�tartásból 
álló böjttel szigorítottak. Igy a nl . Titulus III .  Articulusa 
így rendelkezik : 

"Aki a strázsára rendelt idejekor vakmerőség ből a 
seregben meg nem jelenik, harmadnapig fogságban szá
raz kenyér'fel tartatik." 

M egtömlöcöztetéssel bünteti azt, aki magát a hadban 
eIlenség módjára viseli, vagy mulatozik (Vl.  Tit. XXII. 
Art.) . Hasonlóképen intézkedik azon tisztekről, akik sza
badságukról elkésve vonulnak be úszlójukhoz, mondván, 
az ,illyen tiszt "megárestáltatván számadása szerint bün-
tet�etik". 

' 

III .  A testi fenyítő büntetések között az alábbi faj
tákat találjuk meg : 

a) a vesszőfutást írja elő a káromkodókra, mondván : 
hogy a "jelenlévő hadak előtt nyilvános közhelyen kettes 
sorban álló Gregariusok közt megvesszőztessék" . 

b) a botbüntetés a XVIII. század katonai büntető jog
történelmének legismertebb büntetési faja volt. I g.y gyak
ran előfordul az a kuruc hadse eg büntetései ' között is. 

Elvileg sem tisztekkel, sem nemes rendi emberekkel szem
ben nem volt alkalmazható, 

A kiszabandó botütések száma egészen 100-ig terjedt. 
Igy például 100 pálca büntetést ír elő a VIII. Titulus IV.  
Articulusa arra, aki  tűzveszélyes helyen dohányzik. To
vábbá így bünteti a VII. Tit. V. Arliculusa azon egyént, 
aki "gazdáját, gazdasszonyát vagy cselédjét megveri". 

c) Nyelvváltságot, más szóval : nyelvének kivágatását 
rendeli azokra, "akik rágalmazók és mások becsületét meg
sértik". 

É rdekes e ponton arra is rámutatn i, hogy a valódiság 
bizonyításának elvét is megtaláljuk itt a következőkben : 

" Valaki jelebaráttyának 1néltatlanul betsületiben gá
zol és azt ,vagy szemben vagy háta megé motskos szókkal 
illeti, gyalázza, jóhirében, nevében megbetsteleniti, kiseb
biti, a Hadiszéken revideáltassék dolga s ha m,eg nem bizo
nyithattya a jelebaráttyára leent gyalázatot nyelvváltsá
gon maradjon és azt leisebb onussal ben se törhesse. Kiki 
pedig homagiumának qualitása szerint büntetődgyék. 
Kire a Commendérozó Regimentbeli Tisztele vigyázzanak 
8 ha elmulasztják a Hadi Bi1'ák ellenek p'rocedállyanak és 
azon büntetéssel büntessék, mel'yet a rágalmazó éTde'rnlett 
volna." 

Ebből elénkbe tűnik az a körültekintő gondoskodás, 
amivel a kuruc hadsereg tagjainak becsületét, katonai ön
érzetét és emberi mél,tóságát elismerték, védték, amivel 
egyben önérzeté,t is növeini igyekeztek. 
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A Justice for' Hungary (Igazságot M agyarországnak ! )  nevű repülőgép Magyar Sándor pilótával a new-yorki repülőtéren. 
Tőle jobbra Eördögh Elemér" lelkész, aki a gép árát és egy óceáni repülőút költségeit összegyüjtötte. A repülőgép a nyár 

'folyamán repül át az óceánon Európába, hogy ezzel is a magyal' igazságot hirdesse. 

IV. A becsületcsorbító, illetve becsületvesztö büntetési 
nemnek alábbi fajtáival találkozunk a kuruc hadsereg bün
tetőjog,fuban : 

a) tisztét és becsületét veszti a hamisan esküvő, amit 
az I. Titulus IV. Artiéulusa .ekként lír elő : "Senki a Tör"
vény által talált Hitit, vagy Esküvésit Jw,misan el ne mon
gya, vagy álnokul és hitetlenül ne esküdgyék, mert valaki 
ab ban találtatik és ezért Tör'vény elejibe kél dolga, tisz ti t, 
betsületit fogja elveszteni érette". 

E gy másik helyen ,(X.  Tit. V. Art . )  pedig ezeket olva'3-
hat juk : 

"Tisztitül gyalázatosan megválik az a tiszt, aki 
mustrára compániáját, vitézeit vagy szolgáját másnak 
adja." I 

Az I . Titulus XXXIII. Articulusa rangvesztéssel 
("tisztiből kivetéssel" ) büntetni rendeli azt a tídztet, aki 
a poJ.gári lakosságtól önkényesen requirál. 

b )  A hadseregböl kicsapás büntetését írja elő például 
azokra, akik a táborban szándékosan gyujtogatnak. 

V-VII. A pénz- és rvagyonvesztés :büntetéseknél a 
következő tényeket kel'! figyelembe vennünk : 

" 

A büntetőjog történelmében csak a XVIII. szá'Zad vé
gén kezd általánossá lenni az a felfogás, hogy egyedül az 
államhatalom j ogosu1t - sőt köteles - a büntettesek ellen 
eljárni. Az ezt megelőző i dőkben az a felfogás uralkodott, 
hogy a büntettes nem a köz ellen, hanem a sértettként 

figyelembe jöhető magánszemély ellen vétett. Tehát az 
utóbbinak magánügyévé tették az -a:r,ról való gondoskod'ást, 
hotgy a bŰJntettest, ai őt megs'értőt ü ldözze. Mivel pedig az 
egyének nemzetségi Jcötelékben éltek, a sértett egJlém. he
lyett - IkiÜlönösen ha meghalt - a nemzetség többi ta'gjai 
vették át a megbosszuló, az üldöző, a :büntető szerepét. 
Ebből a felfogásból fejlődött ki és ebből tá'Plálkowtt a vér
bosszu rendszere, amely a kultúra alacsony fokán álló 
egyes népeknél még ma iSi dívik. 

Viszont a büntettes bűnét meg is válthatta, vagyis a 
sértettnek vagyoni elégtételt nyuj tva mentesült az üldöz
tetés elő1. 

A magya-r katonai jogtörténelem tanulmányozásánál 
már az Arpádok korában azt látj uk, hogy a szoros értelem
ben vett katonai bűncselekmények : szökés a hadból, gyá
vaság az ütközetben stb. mindig közbüntettnek vétetett. 
Kövef*ezménye : a /kiközösítés, a nemzet testéből ildlökés, a 
hon- és családtalanná válás lett ! 

A !kuruc hadSereg 'büntetőjogá:ban a vér,bosszúnak 
semmi myoma sincs. Azonban a pénzbüntetések kiszabá
sánál, 'helyesebben azok 'hovafo-rditása tekintetében - a 
mai viszonyokhoz �kott szemmel nézve a dolgot - a 
fogalmak nem eléggé tis�tázottak. Itt-ott úgy érezzük, 
minJha a h ivatalból üldözés, a kÖZlbüntettesség elve és a 
sértett kártalanításának szükisé.gesOOge egybeolvadnának. 

(Foly tat juk.) 
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Íl' .ll)I)JIINl .. líMll.€1 y 
A Carzano-i árulás.· 

II .  

Az én századparancsnok om dr. PIVKO. 

- Egy bosnyák tiszt leírása. -
Az árulást, amely 1917 őszén a déltiroli fronton tör

tént, a Iháború alatt, érthető okokból, nemcsak a polgári 
lakosság előtt tartották titokban, de Illem tudott ,róla a 
hadsereg legnagyobb rés'ze sem, Sőt - azt hiszem, -
titdk VO�lt a mai napig is, tióOOte'het a háiború utáni idők 
nem ,szűkölködtek úgynevezett ,I eltelPl'ezés ekben. 

Miután e:bhen a tiltOlkzatos eseménYIben magam is 
résztvettem, jónak látom, hogy annak részleteit az aláb
bi'akban és a va,lóBágma,k lmegd'eIeIiően magam is ITeírjam. 

Mi - az e'gyes bosnyálkok! V. zás<'Aióa,ltja, kik egY'lror 
Bécsben álloonásoztunk, f- ki ne temlékeznék a "bo san
cik" nagyszerű, marciális alakjaira, mikor őrségelosz
tástra rneneteltek - aIDnak ,idején a Carzano m€liITetti, jól 
kié.pített áUásokban volltunk. 

Az én száz,adorn, amelyben hadnagy szakaszparancs
niOIk voltam, a laiibachi dr. Pivko ,tartll.lékos főhadnagy 
parancsnoksága alatt állott és zászlóalj unk szárnyát ké
pez;te ; jOlbbfelőJI a !bécsi DeutJschmeisterek csatIaikozta'k. 
A szlovén dr. Pivkon és rajtam kívül a századnál volt még 
egy bécsi ful'ta]'ékos ihadnagy és Mt (lsM Ihadnagy. >A s'zol'
,gállatvezeoo őrmester �zin,tén c.seh volIrt'. 

A helyzet a következő volt : jobibkézfelől, a mi állá
s'UIlikra merőlegesen egy méITy terepbevágás húzódott egé
szen .az ell ems éges á�láso!kig, amely minket a Deutsch
rnei ter,ektől ,elválasztott. Balliktéz tfe!lő1 sorakoztak a zászló
aljunk többi századai. Az előterep sűrűn fedett, benőtt 
voLt ,és ez a lterepf'edezet az egyes köteléket mindegyre 
megszakította, az egész :terepet pedi.g átteikinthetetlenné 
tette,. A mi :századunk előtt n�gy tálboTi őrs számára 
megerosít'ett á�1áook voll:tak, mindeniik egy-egy szakasmlyi 
kiterjedésben, bornlbalbiz'tosan befedve és swgesdróttall 
biztosítva. A főá�lás rna,ga szintén ,igen jól voLt kiépítve 
és b itztosítva "HeldenkeIJ1er" -eik és málsféJe saját tal'áil� 
mányú berendezések áLtal. ENe szükség voot, mert a mi 
áLlásunkat mindenikil Tri'ent !kuITcsánaik tekintette. 

Érthető tehát, hogy az olas�dk is lerősen törekedtek 
arra, Ihogy rniniket �pen itt áttörjenek. JEz azonIban s.oha 
és seho,gysem sikerült ooktik, hiáJba öss�pontosítottáJk 
reánk i szonyatos erőveL az angolt lhajóágyuk és a japán 
ütegek borzalmas tüzét, hiába rohamoztak fáradhatatlanul 
az oLasz hadsereg Iege!litebbi csapatai. Legfelljehb az sike
rült nekik In€ha, ,hogy a ,száza.dlunk eJőtti ter,epen i tt-ott 
Ibefészkeliték rnaglu\kat, de a il��Lső e'll€:ntárrnadásunik min� 
di,g visszaverte őket tés h'ellyr,eáLLította az előbbi állapotot. 

E.gy ilyen összeütközés a�almával a: szolgálatvezető 

* A mult számunkban közölt hasonló ,című közleményünk 
másodi� része. 

őrmesterünk fo,g.ságlba esett. Milliyen na,gy volt azonban 
az örömte!l'jes me,gJep etésünik, amikor két nap mulva �y
szerre csak épségben bevonult és jelentette, hogy sike
rült egy o'lasz fQgolliY'táJborlból', amel'y !közvetlenül az arc
vonal} mögött van, m�gszÖlkni'e. J e'1entése, amelyet bőven 
fűszerezett részleteikikel, telj'esen Ihihewen hangzott és az 
őrmester a .nap Ihősévé lett. 

Szeptember 1 0-tén árokszoLglái'atot telj esí tettem. Ú gy 
éjféL !körül" miután a ,legutolsó ,tábori örsöt is eJllenőriz
tem, rn.egállottam egy pirrLanatra, hogy az ellenséges állá
sokat megfigyeljem, miután ott éppen feltűnő csendes
ség uralkodott, amikor egy embert Hátok jönni az olasz 
álllátsOlk felől. GondtaLanUIl és semmiveL ern törődve lépe
getett felénk, m�ntha nem jls a hal'Ctéren, két 'eLlenség 
,gyiil,kos tü�e \között járna, A sötétségben az egyenruháját 
nem tudtam felismerni, azért gyorsan J'edeztem maga
mat és m€jgvártarn, ,hogy Iközel�bb érjen. Három 'lépés
nyire en,gledttem magamhoz, aikikor ,egyszerre kiugrottam 
és a !pisztolyt a mellének szegee;tem. iMekkora volt azon
ban a meg,lepetésem, amikor ta köooledőben - a század
parancsnokomat, dr, Pivkot ismertem fel, aki inkább za
vartan, mint megijedve magyarázta, hogy e1Jenőrző útja 
alkalmával egy kissé túlközel tévedt az ellenséges állá
sokthoz. 

Még most is élénken emlékszem reá, hogy milyen nagy 
tiszteletteiIJ csddá!ltam meg századparancsnokom köteles
ségérzetét és 8�emélyeSl bátonságM. Persze csak addig, 
amíg - elég hamar - me,gika,ptam éjjoeli sétájának a ma
gyarázatát, amdly hiztosan ,nem az első volt és n em is az 
uto'ISó. 

Egy Ihét mulva - mint aztán \később eszembejutott -
me,gihívott dr. Pivko, hogy itöltsem az estét az ő d'edezé
kében, hogy a születésnapját megünnepeljük. A szintén 
meghívott bécsi hadnagy kimentette magát, én azonban 
szíve.'3en elmentem, A két cseh hadnagyot éppen nagy be
széLgetésben találtam dr. iPivikovalt. 

Az "ürme,pi vacsora" Ibefejezését valódi babkávé ké
pezte, amelY'et a iházigazda - mi,nt mondoHa - egyene
sen az én ,tiszte1eternre sZ'erzett valahonnan, nagy neh e
�en. A Ifeketekávé azonban sehogys'em íz.Lett nek,em, mer,t 
valami tktürröntÖs, !kesernyés meIaékíze volt s ezért aztán 
nem is ittam meg az egészet, jóllehet dr, Pivko ugyan
csak tk.ínáJ.gatta. Rövid idő mulva aztán valami ólomnehéz 
fáradtság, ame1Iy a lÍejembőL kiindulva végigömtött a tag
jaimon, arra ,kényszerített, ;b()lgy eliköszönjek. 

Csaknem részegen tárnolyogtam "haza" a fedezé
,kernbe és Ilafeküdtem kemény fekhelyemre. 

Hogy mennyi li,d'eig lÍeküdtem, nem tudom r- egy 
IkiméleotJlen kéz felrázott a kábuJtságombóL De a heves 
ráz'álsná� is jobban f.eIiriasztottak a .szavak, amely�k haL
vány öntudatÜlm iküswbén dörömbö1tek : "Gospodine . , . 
TaJliani . . .  navala ! . . .  " (Uram ! . . .  olaszok " . táma
,dás ! . . .  ) És amíg na,gynehezen felikáSzá,lódtam, a kulacs
Mb vízzeL öntöztem a homlokomat és az árokba kirohan
tam, magy sietve elmondotta nekem az ernlber - az én 
,derék t.is:DtilSlZolgárrn, Mustafa [Me!hic voLt - hogy az este 
az egész század !kávét kapott vaClSorára rummal s min
deniki, ak,i ivott b előle, úgy alszik től'e, mintha meg len'lle 
halva, Az a nehány ember, alki illem ivott a kávéból, kép
telen a többit 'fe1kö.�teni. 6, Mtustafa, ·az őrrnestel'hez sza
ftatdt, aikinek a fedezékéből ,gyanus Jármát haUott. De rni
ellŐtt o daért voLna, Játta, hOlgy 'egY .nagy .asapat olasz, ame
�yet .PiMkO' főhadnagy ve�etett, az áJJI,ásainkba betört és 
azt is látta, ahogy az olaszok az a,lvó bosnyákokra reá
vebették magukat és agyoDIVerték őket. A szomszéd tá
bori örSU1élt is Ilárma van, valószínű, hogy ott i ugyanez 
történiik. Minden piJ,]anatban itt lehet�ek az olaszok - 

mODJ<lta Mustafa. 
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Eközben, am�mnyi,re ITIehetett, il]lagam is gyorsan tá
jékozódtam. Az összes őrök mélyen aludtak, a ,l'egénység 
a fedezékekben sziultén Csipkerózsika Ihalálos áLmát a,ludta. 
Egyszerre magamhoz jöttem. Keresztülugrottunk az ámk 
hátsó falán €.s amíg Mu,stafát - aki a császárvárosban 
tényleges szolgálata a�la,tf elég jóL me,g'tanult németül -- 

futásban a Deutschmeisterekhez küldöttem, magam hátra
whantam, oda, ahol a mester,emberek és más nemharcolók 
békésen feküdtek a barakkjukban. 

Zi'hálva, bot�lva és nagyoikat 'esve r,ohantam az éj
szakában. Végre elértem az első 'bara:kikfédezéket. Egy 
pisztolylövésse» hamarusan taJpraáníltottam az alvókat ;  - 

pedig aki az én földijeimet ismeri, tudja, hogy n€lIll egy
könnyen ragadtatjáJk ki magukat Morpheus ]Juha ikarjai
ból. Gyorsan küldöncöket küldöttem a többi barakkokhoz 
és a zászlóaljtörzshöz, hogy akiket lehet, minél gyorsalbban 
felriasszanak. Rövidesen aztán magamnak is szerv'eztem 
egy kis hadsereget, persze csak olyat, ami:Jyet lehetett : 
egy körültbeHH harmincfőnyi tarka társaságot, amely 
ellenséget legfeljebb csalk álmáJban Játott : szakácsokból, 
akik forgattá:k a főzőkan.allat, de a puskát kevés,bé, aztán 
suszterekJ'böl, szabókJbÓlI, a számvívő altisztek segéd urai
bóI, akilk igen bátra,n forgatták a tűt, az árt meg a tol
lat, de a roham'kést már nem annyira. MálhásáHatvezetők, 
tisztiszolgák és lóápolók csatlakoztak. Puskája csak felé
nek voIlit, va,lamennyinek volt azonban rohamkése és gya
logsági ásója, mindlkettő borzalmas es�köze a Mzel
,harcnak. 

HangtalanuL igyekeztünk így az árok felé, amelyből 
már csak úgy ömlött az olasz. E.gyszene cHak hatalmas 
ordítás,sal reájuk vetettük magunkat ; itt-ott egy-egy lö
vés és máris az ellenségen vo,ltunik. A derék bosnyáikjaim 
elemükben voi tak. 

Sokáig persze ennyien nem tudtuk volna tartani ma
gu.rukat, de hamarosan segítséget kaptunk, először a 
neutschmeistereiktől, azután a saját zászlóaljtall'taJ.ékunk
tM, amely szi,ntéru egy-kettőre oH volt. 

Egészen déliig tartott a borzalmas harc, amelyhez az 
utolsó tarta,lélklUnkat is igénybevettük. Akkor az olaszok 
visszaözö.nlöttek, slZámos fo,gJyot, köztük egy őrnagyot is 
a kezeink között hagyva. 

Este láttuik aztán, amint átelleruben az árkukban két 
akasztófát készítettek és arra iket olSztrák-ma,gyar tisztet 
felakasztottak. Hogy kik voltak ezek, afelől - azt hi
:3zem - senkinek sincs kétsége. 

Az akkor és később ejte.tt fOg'llyoiktóL részletesen meg
tudtuk az orvtámadás történetét, amelyet Pivko, a két 
cseh hadnagy és a cseh őrmester ,elLenU,nk terveztek. 

Az első összeköttetést az olaszokkal az őrmester 
vette fel, amikor áITllítóJag eld'ogták. Az egészet azonban 
dr. Pivko tartalékos főhadnagy ikészítette elő, aki éjl3za
kánkint áts�ökött hozzájuk. KörülbelüJ 30.000 embert 
ös,c;zpontmsHottak az olaszok, ho,gy a mi arcvoinaJunkat 
fel!göngyölHsék és szabaddá te.gyék az útjokat Trientbe. 
Az áttörés idŐi>ontjául azt az éjszakát Wztélk ki, ame
Ilyen Pivko a szü1:eoos,napját "ünnepel,ve" a le,gény,séget 
és engem is ópiumos kávévalli lÍtatott meg. 

EJJké,pzelhew, hogy mj],yen mérhetetle.n volt az ()Ila
s,zak elik'eseredése, amikor Játtáik, hogy megfosztottuk ők�t 
a könnyű győzelemtől'. Amik0r öket nagy veszteségükkel 
visszaiVertük, jórnIehet semmi ell:enállilsra nem s zámíto,t
tak., dühüik Pivko és' tál1sai elLen fordu.Jt, mert azt !hitték 
róluk, hogy tőrbecsalták őket. A végeredményt már meg
mondtam : két rurulót az eglés,z arcvor..ahmk szemeláttára 
f elaJkaszto.ttak. 

Hogy mi lett a másik kettővel és ho,gy kik voltak 
azok, akiket felakasztottaik, nem ,Iehetett megtudni. 

MRÁZIK JÁNOS tiszthelyettes. 

Önként jelentkezés folytán a volt V. 15zlÍmú csendőr
kerülettől 1914 szeptember 10-én a harctérre, a veszprémi 
volt 31 .  honvéd gyalogezredhe� osztották be, ahol az ezr'ed 
törzsénél teljesített kü,lönleges szolgálaltot. 

Mrcázik János tiszthelyettes. 

Ezredpa'rancsnoka - Ghyczy ,alezredes - személye
sen ,r'endelkezett vele s' fontos felderítő szolgálatokra al
ikallirnazta. Mráziik tiszthelyettes - aikkor őrmester -
minden alkalommal bebizonyította, hogy méltó eZl1edpa
l'ancsnoka; bizalmára. 

Első fegyverté:nye 1915. július 7-ére esik. Ekkor 
ugyanis ezredparancsnokától azt a parancsot kapta, hogy 
a két raj vonal közt fekvő Kraskow községben e,gy fény
jelressel ,gyanusított egyént fogjon el és !hozza az ezred
parancsnoksághoz. Mrázik őrmester ötödmagával indult 
el a feladat végrehajtására és sikerült .is a gya.nusítottat 
elfognia. A lakossáJg közül azonban valaki az Ql'oslZokat ér
tesítette, akik a fogoly kiszabadítására: egy 10 főből álló 
járőrt k!üldQttek, amely járőr a visszavonulás útját el
zárta. Amikor Mrázik őrmester az oroszokat észrevette, a 
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foglyot egy honvéd őrizetére bizta s maga a j áről' többi 
tagjával az oroszokat oly lendülettel támadta meg, hogy 
kettő közülök elesett, a többi nyolc pedig megadta magát 
IS í,gy Jegy !fogoly !helyett ki,lenlCCel vOTIlult be az ezredpa
rancsnoksoághoz, ahonnan a tisztek -az egész esemény le
folyását figyelték. 

Ezredparancsnoka, aki szintén szemtanuja volt a tör
ténttekuek, a K. A. 246.821. ,számú kitüntetési javaslat tanu
sága szerint az I. osztályú ezüst vitézségi éremmel való 
kitüntetésre hmta javaslatba Mrázik őrmestert, aki awn
ban csalk a II. osztályú ezüst vitézségi érmet ,kapta meg, 
ami ezek után semmit sem von le vitézi cselekménye érté
kéből. 

A következő évben egy tábori örs elfogása alkalmá
val tanusított vitéz magatartásáért a bTOnz vitézségi ére1n
mel lett kitüntetve. 

Mrázik őrmester ezenkívül megszerezte még a koronás 
ezüst érdemkeresztet is a vitézségi érem szalagján. Ezt 
az.által érdemelte ki, hogy Bysztrica községnek a két raj
vonal közé eső -részéből az ellenkJező lakosságot másodma
gával parancs nélkül egy éjszaka ellenséges tűzben kila
koltatta s hátrakisérte s ezáltal az ellenséget hírszerzői
től fosztotta meg. 

M rázik János tiszthelyettes három évet töltött a 
veszprémi honvéd ezrednél s vitéz magatartásával meg
becsülést és elismerést szerzett mind magának, mind pe
dig a testületnek. 

- -b _ _  , am. _ . ,  amenny. en . . .  
Ezek a névmáSdk is gyakran előfordul,nak - termé

szetesen főként a hivatalos nyelvben mint mondat
kapcsoló kötőszók. Pedig csak jgazán szigorú mértékkel 
szabad őket használni. Az ami-t pl. csak ilyen esetben : 
, .Elfeledtem, amit mondtál." - Itt helyes, mert a rfőmon
datban nem határoztuk meg, hogy mire vonatkozik. Egyéb
ként az amely névmást 'használj uk helyette, pl. az a fel
terjesztés, amely . . . ( Érdekes, hogy a régi- és a népnyelv
ben az aki és ki névmás n emcsak személynévre, hanem 
dolog- és állatnévre is vonatkozik, pl. az a nagy fa, akit _ . .  , 
az a ló, aki • . .  Ezzel szemben az ami nagyon ritkán.) 

Már ez is mutatja, hogy az ami-vel csinján kell bán
nunk. Az e gészséges nyetvérzék azért idegenkedik tőle, 
mert a mondat értelmét legtöbbször elhomályosítja. Fő
képpen akkor, ha nem egy-egy névre, tehát csak egy-egy 
mondatrészre, hanem az előtte álló mondat ( sőt sokszor 
mondatok ) egéSZ tartalmára vonatkozik. Ez mindenesetre 
kényelmes megoldás, mert így nem kell világosan meg
mondani, kire-mire vonatkozik az ami-vel kapcsolt, ren
desren másod-vagy harmadrendű mellékmondat. A hivata
los írás fogalmazója ugyanis í gy gondolkozik : Én leírtam, 
de hogy mit irtam, azon törje más a fejét . " Azzal persze 
nem törődik az ilyen "író", hogy hát illenék valóban ma-

gyarul tudnia, ha már a magyaIT föld'bő} és a magyar lé
lekből él . . .  Pedig csak egy i gen kicsit kellene magát 
megerőltetnie s mindjárt kiigaúthatná maga ,is az ilyen 
csúnya hibát. 

Ime ,a példa : " X .  Y. feljelentését visszavonta, de i,dő
közben áthelyezték, a,mi az illető személyét gyanus sá 
tette." H át mondja meg ebbőll valaki : mi  keverte gyanúba 
a seerencsétlent ? Az, hogy jelentését vi'sszavonta, vagy 
pedi g az, hogy áthelyezték ? Találós kérdés. Vagy-vagy. 
Node így nem érj ük el írásunk legfontosabb célját ; azt 
t. i ., hogy megértsék. Ezt a mondatot tehát helyesen így 
keJ,I meg.s�erke.szteni : "X.  Y. f,e1jlelentését vi.sszavonta. 
Ez őt gyanussá tette. De időközben áthelyezték." - Ha 
pedig más értelmet akarunk adni, akkor így : "X .  Y. fel
jelentését visszavonta. Időközben azonban áthelyezték s 
ez ránézve gyanús volt." 

Az egész tudomány megint csak ennyi : merj ük a 
mondatot befejezni, azaz merjünk minél többször pontot 
tenni. így aztán a hivataloskodó (tehát erőtlen és zava
roSi) ami helyett szinte nyE:Jvünlkre !kívánkozik a magyaros 
mondatkapcsoló névmás : ez, az. 

Hasonló i détlenség a Bach-korszakbeli a mennyiben 
szertelen használata is. Ez is ci"ak egyetlen esetben jó, 
még pedig a résZIbeli kOlTlátozásná,J. Akkor tehát, ha erre a 
kérdésre fele l : mennyiben ? Például : "Ezzel csak annyi
ban foglalkozunk, amennyiben minket érdekel." - l\1in
den egyéb használata a hely,es magyarság rovására van. 

Példák : "A járőr a gyanu sítottat, amennyiben s20-
késétő! l�hetett tartani, elfogta." Mennyiben fogta el a 
járőr a gyanusítottat ? (lVIert ezt kel! itt kérdeznünk) . 
Felelet : Csa.k annyiban, amennyiben szökésétől lehetett 
tartani .  Tehát ez a derék járőr ezt a gyanusítottat csak 
úgy részletekben fogta el, már persze csak a jelentés sze
rint. 

A helyes és magyaro" kötőszó ebben az esetben : mert, 
mivel, minthogy_ 

Hasonló eset : "A helyszíni szemle alkalmával a lopá
sok elkövetése megállapítható nem vallt, amennyiben a pa
naszos által említett albIaikon erőszak n yomai láthatók nem 
voltak." - Ae amennyiben 'hel'yett itt is a 11tet't, mivel, 
minthogy okhatározó !kötőszó a helyes. 

A köznapi ( rendszerint finomkodó) beszédben leg
többször a ha feltételes kötőszót mellőzik az amennyiben 
kevéért, pl . :  "A mettnyiben nem esik az eső, elmegyek hoz
zátok." - A becsületes, fertőzetlen nyelvű ember mindig 
azt mondj a : "Ha nem esik az eső : . . ." 

Túlozzuk ezt a hIbát, próbáljuk b elevinni az egészsé
ges népnyelvbe : "Édes anyám amennyiben bejön 
Egerbe . .  ." Ha valakinek ez jobban tetszik, mint így : 
, .Édes anyám ha bejön . .  ." , azon nem segíthet a világ 
semmiféle nyelvésze sem. 

De ez nem is volna nagy baj . Inkálbb az a szomorú, 
hogy ezek az idegenszerű jattyuhajtások kiszOt'ítják a 
használat ból az öS?nagyar szavakat és szet'kezeteket. A ?na
gunké elsorvad, elpusztul, a betolakodott idegen pedig 
vígan tenyészik . . .  Meddig tart és hová visz ez, ma
gyarok ? ! 

Vitéz Rózsás József ny. százados. 

Akarod, hogy az 'olvasás tartós nyomokat hagy
jon mag'a után? Szorítlwzzál néhány jeles elmére s 
táplálkozzál belőlük. Sehol l,sincs, 'aki mindenütt van. 
Kik életüket utazásban töltik, sok 'ismeretséget tesz
nek, de barátokat nem szereznek. Ez kpll, hogy tör
ténjék 'azoknál is, jkik egy könyvet sem forgatnak elő
szeretettel, Ihanem mindent futva és sietőleg lapoznak 
keresztül. Seneca. 
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A francia csendőrség. 
(31.  közlemény. ) 

Csak végső szükség esetében, ha ·,a foglyok mint veszé
lyesek ismeretesek, lehet kivételesen az őrkíséréssel tényleges 
szolgálatban álló csendőregyéneket megbízni, akiknek ilyen
kor teljes fegyverzettel és felszereléssel kell ellátva lenniök. 

Ha az őrkíséréssel más csendőrök (lábadozók, visszahono
sítottak) lettek megbízva, akkor' azokat a jövőben mindig 
pisztollyal és 12 tölténnyel kell ellátni. 

Ezeket a fegyvereket és , töltényeke't ezek a csendőregyé
nek a Franciaországba való megérkezésükkor a kikötőben szé
kelő gyarmatügyi főnöknek adják át, aki 'Íazokat a legköze
lebbi katonai szállítmány útján küldi vissza annak a gyar
mati parancsnokságnak, amely ' azokkal a csendőröket ellátta. 

,A fenti l'endelkezéseknek betartása a j övőben amellett, 
hogy a foglyoknak postahajókon és kereskedelmi! hajókon 
való szállítását is biztosítja, megóvja a kincstárt a fölösleges 
költségek által való megterheléstől. 

A foglyoknak vasúton való;'szállítását szabályozó igazság
ü.gyminiszter'Í körrendelet. 

(Az 1885 július !hó '5-én kelt körrendelet magyarázata.) 

Páris, 1897 július 16-án. 
Az 1884. november 29-én kelt s a foglyoknak vasúton 

való kíséréséről szóló körrendelet akként rendelkezik, hogy a 
költségjegyzéket lúgy az ítélkező, mint a végrehajtó ható
ság megerősíteni köteles. 

Hacsak lehetséges, az őrkísérettel olyan csendőregyéne
ket kell megbízni, akik az anyaországba való visszahonosítás 
vagy nyugállományba !Vonulás végett térnek vissza Francia
országba. 

Ez a szabály azonban csak akkor alkalmazható, ha az 
őrkíséretet a rendeltetési helyig egy és "'Ugyanaz a járőr tel
jesíti. Akkor azonban, amikor az 1885. évi július hó 5-én kelt 
rendelet értelmében az őrkíséretet több egymást követő j árőr 
adja, a közigazgatási eljárás a következő : 

"A csendőrök a felváltás helyére való megérkezés után 
az ottani igazságügyi hatóságnak a megkeresés egy példá
nyával együtt átadják a költségjegyzéknek két példányát és 
a vasúton felhasznált vasúti jegyeknek két másodlatát. A 
megkeresésnek az igazságügyi hatóság által láttamozott má
sodpéldányát a költségjegyzék harmadoéldányához csatol
ják és elszámolás végett "!IZ elindulási hely igazságügyi ható
ságának adják át." 

Felmerült 'az a kérdés, hogy az utolsó őrkíséret csend
őrei, akik a foglyokat rendeltetési helyükre kísérték, . kötele
sek-e a költségjegyzék harmadpéldányát az ítélkezést végre
hajtó hatóságok'kal úgy aláíratni, mint 'azt azok a csendőrök 
teszik, akik a foglyokat egyetlen őrkísérettel adták át rendel
tetési helyükre. 

Elődeim egyike e kérdést a fentiek szerint így is oldotta 
meg és 1889. február 28-án lilyen tartalmú rendeletet adott ki : 

A kérdés újból megvizsgáltatván, rájöttem arra, hogy a 
kincstárnak egyáltalában nem érdeke az, �ogy a 'költségiegy
zék a végrehajtó hatóság által megerősíttessék. Ez az eljárás 
különben is nem felelne 'meg az '1885. évi július 5-én 'kelt 
rendeletnek, amely abban az esetben, ha az őrkísérést több 
járőr végezte, a költség megtérítésével azokat a 'hatóságokat 
bízta meg, amelyeknek székhelyéről ,az  őrkísérő j árőrök el
indultak. 1 

Felkérem ezért, figyelmeztesse alárendeltjeit, hogy mind
azokban az esetekben, amikor az őrkísérést több egymást fel
váltó ijárőr teljesíti, a költségek kiegyenlítés énél mindig az 

1885. február 5-én kelt rendelet rendelkezéseit kell szem előtt 
tartani. Nem lehet tehát különbséget tenni a közbeeső j árőrök 
és az átadást foganatosító járőrök között. 

Polgári foglyoknak harmadosztályú vasúti kocsikban való 
száUítúsáról szóló igazságügyminiszteri rendelet. 

Páris, 1901. november 7. 

A vasutakkal kötött szerződés bérleti tételei alapján ezek 
kötelesek minden olyan alkalommal, amikor a tárcámat ter
helő fogolykíséretekről van szó, m ásodosztályú szakaszt ren
delkezésre bocsátani. 

A hadügyi és a tengerészeti miniszterek már több év óta 
másodosztályú kocsit vesznek igénybe .a foglyok szállítására. 

Ennek az újításnak a. bevezetése szükségesnek látszott a 
polgári foglyoknál is. A kincstár érdekein kívül ez az intéz
kedés 'megszünteti egyúttal azt a különbséget, amely a pol
gári és a katonai foglyok szállításánál eddig fennállott. 

E tekintetben a közmunkaügyi miniszter támogatásával 
sikerült az állami és tíz különböző magánvasúti igazgatóság
gal megállapodást létesíteni. 

Ezek a vasúti vállalatok kötelezték magukat arra, hogy 
jövőben a foglyokat szakaszonként és kilométerenkint 20 
centime ellenében fogják a harmadik osztályon szállítani. 
Kikötötték azonban, hogyha az igénybevett vonaton harmad
osztályú szakaszok ' nem állanak rendelkezésre, akkor a fog
lyokat szakaszonként és kilométerenkint 22.4 centimért fogják 
a m ásodosztályon szállítani. 

Kérem a szükségesnek látszó intézkedéseket fenti meg
egyezés foganatba való tétele céljából ,megtenni. 

Szállítások alkalmával mindig a harmadik osztályú 
kocsit kell igénybevenni. Ha kivételes ' eestekben a szállításnak 
másodosztályú kocsiban kell történnie, elegendő, ha az őrkísé
ret parancsnoka a megkeresésen elismerteti, hogy harmad
osztályú kocsi hiányában a szállítmánynak másodosztályú 
kocsiban kellett utaznia. 

Egyes vasúttársaságok árleszállításokat engedélyeztek, 
vagy egyéb engedélyeket tettek s erről az l igazságügyi hatósá
gokatiértesítették is.  

Megragadom az alkalmat, hogy a foglyok szállítására 
vonatkozó szabályok pontos betartására a félremagyarázások
nak véget vetendő, a figyelmet újból felhívjam. i 

A szállítási költségek a :háromhavonként benyujtott nyug
ták alapján lesznek kifizetve. 

Az igazságügyi hatóságoknak kerülniök kell minden olyan 
sz�llítást, amely nem , az én hatáskörömbe tartozik. Például 
szökevények, elítéltek, kiskorúak, visszahonosítottak stb. szál
lítása. Ezeknek szállítására vonatkozó intézkedéseket a köz
séig ,előljáróságok és az illetékes közigazgatási h atóságok 
teszik ,meg. 

A megkeresések példányain mindig meg kell ; említeni a 
vádbeli cselekményt és a kísérő csendőrök nevét (1804. novem-
ber 29-én ikelt rendelet) . 

. 

Fontos tudni azt, ha a szállítási költség nem tudható be 
az igazságügyi tárcának, hogy az őrkíséret visszautazásánál 
h ány hely !vétetett igénybe. ,Ha ugyanabban a szakaszban 
bűncselekmény t elkövetett egyének és olyan más személyek 
Rzállíttatnak ' együtt, akiknek szállítási költsége a közigazga
tást vagy más minisztériumot terhel. akkor a szállítási költ
séget mindig meg kell osztani és ' ilyenkor az őrkíséret pa
rancsnoka , ezt a körülményt mindig jelezze. 

Hogy a szállítási költségek ' behajthatók legyenek, az 
őrkíséret parancsnoka sohase mulassza el az ·összes vasúti 
jegyek másodlatait beszerezni és a ) bírósági iratcsomóhoz csa
tolni. Ha a vasúti állomásfőnök ezeket 'a másodlatokat kiállí
tani nem hajlandó, erről a körülményről , elindulás előtt a köz
társasági ügyészt értesíteni kell. 

Felkérem. figyelmeztesse alárendeltjeit 'e l'endeletnek 
pontos betartására. 

A csendőrségi légió parancsnokai felkéretnek. hogy alá
rendelt tiszt jeiket és altiszt jeiket e rendeletben foglaltakról 
tudomásba helyezzék. 

A tengeren való !o.golyszállítús költsé.C1einek meg térítéséről, 
a hadügyi és pénzügyi miniszter'ekkel egyetértően kiadott . 

igazságügyminÍ8zter'i körrendelet. 

A pénzügyi és
' 

a hadügyi miniszterekkel történt megálla
podás alapján elrendel em, hogy a foglyoknak Korzikáról, Al
gierből vagy Tuniszból az:anyaország-ba vagy viszont történő 
szállításánál a behajózásl he1y illetékes köztársasági ügyésze 

Minden művészben megvan a ;  vakmerőség egy 
csirája, mely nélkül tehetség i3l /Sem képzelhető. 

Goethe. 
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a csendőrparancsnoknak a megkeresést két példányban köteles 
kiadni és azoknak ,hátiapjára a szállítási lajstromot rávezetni. 

Ebben a megkeresésben meg kell említeni a fogolynak 
nevét, büntetőjogi helyzetét, a bírói megbízás vagy ítélet kelt
jét és a rendeltetési helyet. A megkeresés egyik példányát a 
költségjegyzékhez leendő csatolás végett a csendőrök őTzik 
meg. A másodpéldányt és a szállítási lajstromot a v ádhatóság 
jegyzőkönyvvezetője őrzi meg. Ez :a tis'ztviselő gyakran távol 
lévén, nincsen I abban a helyzetben, hogy pontosan megálla
pítsa a szállítási költségeket, semhogy ezirányban a szükséges 
kutatásokat megtegye. Szükséges tehát, hogy egy, a csend
őrök által szabályszerűen vezetett okmánnyal bírjon, amelyet 
a megkereső igazságügyi hatóság ellenőTZött. 

(Foly tat juk.) 

lllell l le l) N. 
94. Kérdés. A gyanusít ott cséplést végez tanyája közelében. A m
,
ég elcsépeletlen gabonaasztag tetején a g.llanusított pipára 

gJjU}t, példáját a kévehányómunkások is követik. Az arramenő 
járŐl' !.ig.llelmezfeti őket, hogy a dohányzást hagyják abba, 
�nert tuzet okozha t nak. A gyanusitoit azt feleli, hogy ha elév 
�s a gabona, az az ő kára s a figyelmeztetésre nem hajt. Mint
hogy a tan.llától mlÍs tanyaépületek több mint 1 km távolság
ban vannak. az esetleges fílz más vagyonát nem veszélyeztette, 
Mi a jáf"őr tennivalója ilyen esetben? 

Válasz. A esendőrnck a Szut. 64. pontja él'telmében (7. al
pont) szol gálati kötelessége elemi csapáso k és ba lesetek észle
l ésekor segítség nyujtása. Ebből következik, hogy swlgálati. 
kötelessége a bal esetek lehető megelőzése is. A feU Jtforgé eset
ben tehát, ha nem is forgott fen'll bűncselekmény gyanuja, 
mert az esetleg kitörő tűz esak a veszélyeztető cselekményt cl
követő tulajdonos va gyonát fenyegette, joga és kö telesSIége volt 
a esendőrnek me'gfelelő figyelmez,tetést intézn'i az éTdekelthez. 
Ámde arról is szó lehet a jelen esetben:, hogw az esetleg kitörő 
tűz fenyegette volna a tul ajdonoson kívűl a'Zi ott dolgozó nap
számosok testi ,épségét és él etét is, valamint a rajtuk l evő ru
házatot, mint vagyonukat. Szó lehet tehát arról is, hogy a ki
törő tűz a Btk. 425. §-a él'telrniében t.Űzvészllek tekilltessBK. 
Akármelyik esetet vesszük ]g tehát, a 'gyanusított nem utasit
hatta viBsza jogosan a csendőr figyelmeztetését, még azért 
sem, mert a csendőr nem tartozik érdektelenűl szeml élni a bár 
magántulajdonban levő gabonakészletnek könnyelmű elpusztí
tására irányuló gondatlanságot sem. Jogo,iÍtva van tehát ilyen 
esetben a csendőr figyelm�tetésének megfogadását követelni, 
s ha ellenállásra talál, akaratának m Í'llden törvénye eszkb:t;
zel érV'ényt szerezni. A gyanusí'úott eg-yóbként a Jrbtk. 109. §-'ába 
ütköző testi épség ellen való kihágással gyanusítható, mert 
könnyen meggyúló anyag tartására és őrzésére vonatkozó sza
bályt szegett meg. 

Az eset elbírálásánál egyébként figyelembe jön a várme
gyei, esetl eg kÖ2lSégi tűzrendészeti szabályrendelet is. 

95. Kér{lés. A jál'őr egy vendéglős egész pohdrkészletét őri
zetbe veszi a poharak piszkossága miatt. Jogos-e a járől' el
jdnísa? 

Válasz. Minthogy a m. 'kir. népjóIéti miniszter 1922. évi 
502. sz. rendeletének 5. §-a szerint tilos az italmérő helyiségek
ben az italok készítésére 'és tartására használt edényeket tisz
tátal anul kezelni s e tilal om megszegője a rendelet 11. §-ának 
2. pcmtja szerint kihágást követ el, a járőr j ogositva van a 
tiShtátalan edényeket őrizetbe venn�, de esak akkor, ha a köz
ségi előljárósággal egy'etértésben járt el. A rendelet 3. §-a sze
rint ugyanis az idézett minishueri rendelkezésekre tekintettel, 
a felügyeletet ,és ellenőrzést ikis- és n agykö7.Ségekbe-n a kÖ7Js'égi 
előljáróságok, a községi és körorvosok gyakorolják. azt tehát 
helyi rendészeti ügynek kell tekinteni. Ily esetben is, ha az 
őrizetbevételnél hatósági orvos Diem volt jelen, arról az orvost 

a:zonnal értesítem koll, ak.i ,köteles azonnal IIlIegj elen'll'Í az őri
zetbe vett tárgyak megvi-nsgálása végett. 

96. Kérdés. Meddig nevezik gidának az őz borját? 
Válasz. lA vadászati törvény nem határozza meg az idő

pontot, amikor a vadászati tilalom sz,empontjából valamely 
vad fejlődési szaka beáll. Igy tehát a gyakorlati élet szem
pontjából kell eldönteni ezt a kérdést. Gidának ;az őz borját 
általában egyéves koráig 'neve:t;ik Természetesen az, aki őz
gidát tilalm� időben lelő, rendszerint és várhatólag >lzzal fog 
védekezni, hogy a gidát kifejlett állatnak nézte. Ilyenkor azon
ban vizsgálni kell azt is, Ihogy a 'vitatott tévedés nem gondat
lanságon alapszik-e, mert ha igen, a kihágás :fennforog. Sza
bály ugyanis az, hogy a vadásznak meggyőződést kell Fze
reznie az előtte álló vagy eliramodó vad minemüsége felől. A 
tévedésre való hivatkozás tehát a legtöbbször gyenge 'Védeke
zésnek fog !bizonyulni a kellő ismeretekkel rendelkező [csendőr 
előtt. Tudni kell ugyanis még azt is, Ihogy a kifejlett őz szőre 
nyáron felül és kívül sötét rozsdavörös, télen 'barnás szürke ; 
lábainak alsó és 'belső oldala világosabb. Ezzel �zemben az őz
borjú vörhenyes alapon fehéren vagy sárgásan pettyezett; 
igen )gyakori a fekete-fehér, ezi.istfénYÜ és LoltlOS példány is. 
Életmódja szerint az őz leginkább család0k!ban él együtt, egy 
bak egy, ritkábban 2--3 tehénnel �s lborjaival, de télen több 
család is összeverődik. A fiatalok 10 h6nap1g maradnak a tsa
ládban, aztán elszélednek és 14 ,!hónapos korukban lesznek 
ivaruk srerint érettek. Van elég adat tehát arra, Ihogy a dol
gához értő vadász !felismerje az őzgidát, vu,gyis a még fiatal 
őzet. Ha az állat teljesen kifejlett példány, gida jellege \meg
szűnik. 

97. jKérdés. Mennyi időn át kell általában tartásdíjat 'fizet
nie a természetes apának törvénytelen gyermekéért?  Ta1·tásdíj 
fizetése helyett veheti-e a természetes apa a gyermeket saját 
gondozásába? 

Válasz. A bírói joggyakorlatban hosszú időn ,keresztül köve
tett jogszabály szerint a természetes apa általában a gyermek 
12-ik, kivételesen 14. életévéiJg köteles tartásdíjat fizetni. Ujab
ban azonba!} a tartásdíjat általában a gyermek 16, éves koráig 
szokták megítélni. Minthogy a törvénytelen gyermek a ter
mésretes apával jogi rokonságban nincsen, rajta a szülői jogo
kat és kötelességeket az anya 'gyakorolja s mert atyai: hata
lom az ilyen gyermekre nézve nincsen s anyjának természetes 
és törvényes 'gyámsága alatt áll (tha az anya nagykorú) ,  jogi 
akadályai Ivannak tehát annak, \hogy a természetes apa ren
delkezzék a gyermek tartása, elhelyezése és nevelése kérdésé
ben. Ha a természetes apa ebbe ,il kérdésbe be akar avatkozni, 
ezt csak az anyával való egyetértésben teheti s 'a !kötött meg
állapodást nagyon is  lCélszerű a ;gyámlhatóság 1óváhagyása alá 
bocsátani ; a tartásdíj kérdésében kötött megállapodásra ez a 
gyámihatósági jóváhagyás kötelező. 

98. Kérdés. Mi az örökbefogadott gyermek 10gállása \az 
öröklési jog szempontjából? 

Az örökbefogadásnak a magyar jog szempontjából leg
közvetlenebb hatása az, thogy a gyermek öröklésjogi szem
pontból az örökbeiogadóval sremben teljesen a törvényes le
származó jogi helyzetébe jut. Az örökbefogadott gyermek 
tehát, örökbefogadó szülője után úgy örököl, mintha törvé
nyes gyermeke lenne. Következőleg öröklésjogi szempontból 
érvényesítheti mindazokat a jogokat, amelyek örökbefogadó 
szülője jogán úgy 'szálltak reá, mintha annak leszármazója 
lett volna vér szerint. 

99. Kérdés. Mi a lényeges tartalma annak a legfelsőb b  ke
lIyelmi elhatározásnak, iamelyet a Kormányzó Úr Ofőméltósága 
Magyarország kormányzójává választása tizedik évfordulój!l 
alkalmával 'kiadot t ?  

Válasz. IE 1egfelsőbh elhatározás lényeges részének értel
mében kegyelmet kaptak ,a követloozők : 

a) akiket kormányzó sértés miatt az ' elhatározás kelte 
( 1930 március 1 . )  előtt oogerősen a polgári: bíróság elítélt, 
vagy akik ellen -az elhatározás kelte előtt elkövetett ily bűn
cselekmény miatt kell eljárást indítani, vagy folytatni ; 

b) akit a legfelsőbb elhatározás kelte előtt elkövetett 
vétség vagy esetleg ezzel együtt kithágás miatt j ogerősen 
8 napnál nem hosszabb szabadságvesztés-bÜlltetésre vagy 
pénzbüntetésre ítélt el a p olgári 'bíróság, feltéve, hogy a pénz
büntetést behajthatatlanság esetén B napnál nem hosszabb 
szabadsá,gvesztés-bi.intetésre kell átváltoztatnI;  ( 

c) akiket .a polgári bíróság a legfelsőbb elhatározás keltét 
legalább három évvel megelőzőleg elkövetett vétség vagy eset

, leg ezzel együtt kihágás miatt jogerősen elítéltek 1 hónapnál 
nem hosszabb szabadságvesztés-büntetésre, avagy pénzbün
tetésre ; 

d) akiket a pOlgári ,bíróság a legfelsőbb elhatározás keltét 
legalább öt évvel megelőzőleg elkövetett vétség vagy esetleg 
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ezzel együtt kihágás 'miatt hat hónapnál nem hosszabb fog
ház- vagy államfogházbüntetésre j ogerősen elítélt ; 

e) szabadságvesztés-büntetésük fele részére nézve . azok, 
akiket a legfelsőbb elhatározás kelte előtt legalább öt évvel 
megelőzőleg elkövetett bűncselekmény miatt egy évnél ner.1 
hossza!>b szabadságvesztés-büntetésre ítélt el jogerősen a pol
gári bíróság; 

f) azok, akik ellen a legfelsőbb elhatározás keltét legalább 
három évvel megelőzőleg elkö vetett vétség lmati Ikell eljárást 
indítani vagy folytatni, kivéve, ha még nem jogerős ítélettel 
1 hónapnál hosszabb szabadságvesztés-büntetést már kisza
bott a 'bíróság. 

Nem részesülnek kegyelemben azok, akik büncselekmé
nyüket külföldön követték el, akik ellen nyomozólevél vagy 
fzemélyleírás-körözés van kibocsátva s akiket a legfelsőbb el
határozás kelte előtt elkövetett bűntett miatt vagy három 
évvel ezt megelőzőleg elkövetett szándékos vétség miatt sza
badságvesztés-büntetésre ítéltek el jogerősen. 

A legfelsőbb elhatározás további része azokra vonatkozik, 
akiket öt napot meg nem haladó elzárásbüntetésre vagy akkora 
tartam ú djárásra átváltoztatható pénzbüntetésre ítéltek el, 
továtfuá a kiszabott elzárás [felét illetően azokra, akiket öt nap
nál hosszabb elzárásra ítéltek ICI, valaInint azokra, akik ellen 
a legfelsőbb elhatározás keltét megelőzőleg legalább egy évv0l 
elkövetett kihágás miatt kell eljárást indítani vagy folytatni, 
kivéve, ha rtlCm jogerosen öt napnál lhosszabb elzárást már ki
szabtak, végül büntetésük fele részét illetőleg azokra, akik 
jövedéki kihágás miatt a legfelsőbb elhatározás keltek or sza
badságvesztés-büntetésüket töltilc Kegyelemben az elhatáro
zás, második része szerint nem részesülnek általában a jöve
déki kihágások miatt eljárás alá kel'Ülők (az idézett kivé
tellel ) ,  valamint azok sem, akik a legfelsőbb elhatározás kel
tét megelőzőleg azonos vagy hasonló természetíí kihágás 
miatt már jogerősen el voltak ítélve. 

Az amnesztia tehát nem volt általános s nagyobb részben 
olyan bűncselekményekre vonatkozott, amelyeknek tárgyi je
lentősége nem nagy s amelyeket büntetlen -előéletű egyének 
követtek cl, a cl) pont esetében a kegyelem meg éppen fel
tételes, mert ha a bíróság az elítéltet öt éven belül büntett 
vagy szándékos vétség miatt szabadságvesztés-bÜTItetésre jog
erősen újból elítéli, rajta a d) pont szerint feltételesen el
engedett büntetést is végre kell hajtani. 

1 00. J{érdés. MikO?' t'endelik el az előzetes letartóztatást, 
mikor a rizsgálati fogságot és mikor bocsátanak ki nyomozó
le'velet, ille tve e lfogatóparancsot?  

Válasz. Az előzetes Jetartóztatást a nyomozás alatt ren
deli el a rendőrhatóság, illetve a kir. ügyészség, mint a nyo
mozást 'végrehajtó hatóság. A vizsgálati fogságot a bírói vizs
gálat alatt, a terheltnek a vizsgálóbíró által történt kihallga
tása után rendelik el. Nyomozó levelet csak bűntett esetében, 
továbbá akkor bocsájtanak ki, ha a tettes a letartóztatási jn
tézetből megszökött és tartózkodási helye ismeretlen. Vétség 
esetében a személyleírás-körözésnek van helye. Elfogató pa
rancsot akkor bocsájtanak ki, ha az elfogandó egyén tartóz
kodási helye ismeretes. Az elfogatási parancs annak az örs
nek szól, amely ,'az elfogandó egyén tartózkodási helye szerint 
az elfogás eszközlésére hivatott. 

101.  }{érdés . Mit kell közelebbről tudni a kiutasításról és 
CL kitiltá.sról?  

Válasz. A kiutasítást a bíróság csak külföldivel szemben 
éR csak bűntett miatt rendeli el. Súlyosbítani l�het a kiutasÍ
tást az ors:�ágba való visszatérésnek örökre vagy meghatáro
zott időre való eltiltásával. A {kiutasítás vagy tolonClÚton vagy 
kötött menetlevéllel történik. A kiutasítottakra a rendőrható
ság a csendőrség figyeImét is fel szokta hívni. 

A rendörhatóság kitilthat valakit az ország egész terü
letéről vagy annak egyes részeiről, valamely város, község, 
vidék területéről. Az egész ország területéről csak nem ma
gyar honos tiltható ki. Illetőségi helyéről senkit killtasítani,  
kitiltani nem lehet. A rendőri hatósig saját területéről olyan 
idegen illetőségüeket (ezek nem idegen állampolgárok, hanem 
csak más rendőrhatóság területén illetékesek) tilthat ki, akik 
a közbiztonságot veszélyeztetik (csavargók, kéjnők, hamis já
tékosok ) .  A l)íróság olyan egyéneket szokott meghatározott 
helyen való taftózkodásra utasítani vagy valamely -helyen való 
tartózkoclástól eltiltani, akik előzetes letartóztatisban vagy 
vizsgálati fogságban voltak, de azután szabadlábra kerültek 
s úgy folyik tovább ellenük a vizsgálat. Ennek célja az, hogy 
a bűnjeleket meg ne semmisíthessék, tanukat ne ibefolyásol
hassanak s általában a bűnvádi eljárá;; sikerét otthoniHükkel 
ne veszélyeztethcssé�. 

102. Kérdés. Vonatkozik-e a Szui. 248. pont 1. bekezdése 
az ellenőrző ját'őrökre is ? 

Válasz. Az utasításnak a kérdésben említett e nmdelke
zése .a iköz;ségek és ipartelepelk portyázásra lÍelszámítandó kü
lön időre vonatkozik. Célja enneik az, hogy laZ, őrjáratok kere
tében a ,községek és ipa,rtelepek -portyázásár,a. )a � árőr n agyobb 
gondot s így rteI"JDészetesen több időt 'iSI lfordíthaooOlll. Nem 
tehelmé ezt, !ha 'oa ak a tereptárgy tól Itereptárgyig vezető út 
hossza szerint lenne megállapítva la ;portyázási lidó. Ebben az 

esetben a járől1öknek a 'legfontosabb helyeken ' (községek, ipar
telepek) 'vIalóság�al át kellene 5uüadniok. Az ellenőrző fiár
őrök tulajdonképpeni feladatával azonban nem egyeztethető 
Ö5Sze, hogy egyes tereptárgyakon hooszabb �dót töltsenek. Az 

ellenőrzó járőr feladata az, hogy az örs szolgálatot teljesítő 
jár<Örét, illetve járőreit atekintetben ellenőrizze, hogy azok 
a szolgálati kö,telesl:égeiknelk pontosan és teljesen eleget tesz
nek-e vagy sem. Az ellenőrzőj árőrt éppen �zért nem lehet 
ahhoz kötni, hogy milyen tereptárgyakat portyázzon le s 
hogy az �gyes :tereptárgy-aiknál hnennyi !ideig tartózkodjék. 
Ez tisz.tán attól függ, hogy az ellenőrzés érdekeli ,mit, hogyan 
Jdvánnaik meg. Az utasítás most .tárgyalt Irendelkezése tehát 
'az ellenőrzőjárőrö!kre általában Illem vonatkozik. Ez természe
tMen inem gátolja !azt, hogy az örsparancsnok, ha ellenőrző 
rszolgálata során egyes községeket vagy tereptárgyakat rész
letesen is Je lakar portyázni, ezt magának külön előírj a. Eb
ben teljesen szahad keze van az örsparancsnoknak. 

•• N�II.��I N.�M�I'I��. 
Személymotozás fontossága. 

írta és nyomozta : BÉNDEK MIHÁLY tiszthelyettes, 
örsparancsnok, ISzil. 

A Iszomszédos csornai örs 1930 január 3-án 17 -órakor 
távbeszélőn arrÓl értesítette a !Szili  örsparancsnokságot, 
hogy ugyanaznap, Csornáról Szombathely felé, 16 óra 
30 perckor induló vonatra felszál lás alkalmával, Pados 
János bői lakos, munkásember kabátja külső zsebében 
elhelyezett munkakönyvét, melyben 2 darab húsz és 1 
darab öt pengős bankjegy volt, e l lopták. A gyanu a kér
déses vonaton utazó Sztojka János k istatai lakos, ci
gányra irányult. 

Amikor a feljelentést tevő a panaszát lead ta, a 
vonat már elindult, így a gyanuba vett Sztojka Jánossal 
,szemben a csornai örs a nyomozást ,lefolytatni nem tudta. 
ezért vált  s zükségessé a .szi l i  örs táv:beszélőn történt 
megkeresése, hogy Sztojkát, mikor a vasútál lomáson ki
szál l ,  átmotozzák és ha l ehet, a iJJűnjelt biztosítsák. Ami
kor ez a telefonmegkeresés a szi l i  örsre érkezett, é ppen 
külszolgálatban á l lottam s így ennek az esetnek nyo
mozására kivez.ényelt  járört nem részesíthettem kellő ki
oktatásban. A járőr először az örsál lomástól 2 kilomé
terre 'fekvő Kistata községbe ment, ahol a gyanuba fo
gott cigány l akott. Felkereste annak kunyhóját, de a 
cigány 'még nem érkezett haza. A j árőr útnak indult 
annak az útvonalnak irányában, ahonnan Sztojka a vasút
állomás felől  l akására mehetett. A járőr útközben össze 
is  találkozott Sztojkával és ennek nejével. A találkozás 
helyén bizalmi egyén rendelkezésére a j árőrnek nem ál lt ,  
ezért úgy Sztojka Jánost, valamint ennek nejét Kis
tarCISa községbe kísérte, hol bizalmiférfi j elenlétében 
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úgy a gyanuba vett Sztojka Jánost, valamint nejét, 
ZEemberi Borbálát i,s kikérdezés alá vonta. Amikor a 
lopás elkövetését tagad ták, a járőr alapos ,személymoto
zást végzett mÍndkettőj üknél, de a keresett pénz és 
munkakönyv nem került elő. A nyomozást végző járőr 
ezen ténykedése után eredmény nélkül bevonult. 

Ezen esetet követő napon, amikor külszolgálatból 
bevonultam és a z  esetről tudomást szereztem, a nyomo
zás eredménytelenségéről a {!sornai örsöt értesítettem. 
Az értesí�s szerkesztése alkalmával, február 4-én a 
c.sornai örsről egy járőr a ,szili  őrsön megjelent és j elen
tette, hogy a folyamatban .levő lopási ügy nyomozása 
végett j elent meg. Ezen járőr mellé egy, a helyi viszo
nyokkal ismerős csendőrt vezényeltem ki-, !Segédkezés 
céljából. A csornai örs járőre Sztojka János gyanuba · 
vett cigány t a nyomozás lebonyolítása céljából magával 
vitte· Csornára, a nyomozás a cigány tagadásával ,szym
ben ez alkalommal is eredménytelenül zárult. 

Január 7�én Csornán országos vásár volt, .sztojka 
.János is megjelent a vrusáron é s  miután időközben 
Csorna és Sopronnémeti vasútállomás között a pályatest 
mellett, Pados munkakönyve a benne volt pénz ,nélkül 
meg.kerül'" megerősödött a csornai örs gyanuja is, hogy 
a tettes más nem lehetett, mint a vonaton utazó vala
melyik egyén, minden valószínűség szerint � Sztojka 
.János. 

Ezért a csornai őr,s járőre ismét kikérdezés alá 
vonta Sztojkát, ki most már beismerte 'cselekményét. 
Előadta, hogy amikor Pados a vonatra felszállt, ekkor 
lopta ki zsebéből a munkakönyvet az abban elhelyezett 
pénzzel együtt. A vonatról azután a munkakönyvet a 
későbbi megtalálás 'helyén kidobta, a pénzt pedig meg
tartotta magának. Előadta továbbá a Clsornai őrs járőré
nek, hogy amikor a :vonatról leszállt és feleségével :haza
menet, a szili őrs járőrét megpillantotta, az 'út  árkába 
leguggolt szüIDségét végezni ( ekkor már ,sötét volt) s 
észrevétlenül az út árkába rejtette el a lopásból szár
mazó pénzt, nehogy azt a járőr nála megtalálja. 

Ez alapon a csornai örs Sztojka Jánost lopás vét
sége miatt a 'csornai kir. járásbíróságnál fel is jelen
,tette. 

Ezen lopásesetet, bál' nem az én ö,rskörletemben 
követték el, nem tekintettem teljesen 'befejezettnek, 
illetve !lem nyugodtam bele abba, hogy tSztojka lehet a 
tettes, bár a cigány vérénél é s  természeténél 'fogva 10-
pásra nagy hajlammal bir, de Sztojka, ki  1898. év óta 
nyereségvágyból ,származó bűncselekmény miatt nem 
vollt büntetve, általános viselkedésével határozottan 
azt bizonyította, hogy Sztojlka már megjavult. 
Azt pedig tudtam, hogy Sztojka felesége és a vele volt 
Ka.rika János is nagy hajlammal birnak és minden kínál
kozó alkalmat felhasználnak lopásra, imely bűnClSelek
ményért már sűrűn voltak büntetve. Ezen körülmény 
indított engem arra, hogy ez üg)'lben egy más irányban 
- továbbra is nyomozzak. 

A feljelentést követő néhány n ap mulva megtudtam, 
hogy a lopás elkövetése alkalmával Csornán nemcsak 
Sztojka János é,s ennek neje, Zsemberi Borbála voltak, 
hanem Karika János szili lakos cigány is, ki akkor, 
amikor a szi l i  örs j árőre, Sztojka János és Zsemberi 
Rorbálával összetalálkozott az ú tvonalon, már elvált 
tőlük. Ezen adat megszerzése után tovább puhatoltam és 
besúgóm útján is puhatoltattam, amíg sikerült megálla
pítanom, hogy Sztojka János nejével, Zsemberi Borbálá
val Karika János szerelmi viszonyt folyt,at. 

Február 12-én a rábacsanaki országos vásárra ki-

vezényelt vásárügyeleti járőrök ellenőrzésére mentem. 
Szolgálatbóli valo bevonulásom alkalmával Sztojka Jánost 
é s  nejét, Zsemberi Borbálát ő,rizet alá vettem és Szil 
községbe kísértem, ihol ,részletes kikérdezés alá vontam 
őket. Fentebb kifejtett feltevésemben nem csalódfam. 
N em is szolgált különös meglepetésként, hogy Sztojka 
János most már a ,csorn.ai örs >járőre előtt tett előadását 
oda módosította, hogy a lopást nem ő követte el, hanem 
Karika János, aki szintén vele volt a cselekmény I8lkö
vetésének napján Csornán. Csornán azért vállalta ma
gára a lopás elkövetését, mert neje, Zsemberi Borbála 
és Karika János ,rábeszélték, bogy vállalja magára a 
lopást, miután ö 1898 óta nem volt b üntetve, enyhébb 
lesz a büntetése, mint az övék, akik a közelmultban 
,többízben voltak lopás miatt büntetve. 

Egyben bemondotta ,azt ilS, hogy a lopás ,elkövetése 
után Karika János nejének adta a lopott pénzt és más
nap neje küldött Karika Jánosnak a lopott pénZJből 5 
pengőt. Karika János az 5 pengőt keveselte és' azt üzente 
feles

'
égének, hogy küldjön neki a pénzből még 5' pengőt, 

mert különben fel !fogja jelenteni a csendőrsegnéI. Erre 
felesége Karika Jánosnak még küldött 3 pengőt, neki, 
'Sztojka Jánosnflk pedig 20 pengőt adott. 

Ké,sőbb j utott tudomására, hogy Karika János sze
,reimi viszonyt folytat nejével é,s részben a bemondottak 
alapj-án, részben ,pedig azért beszélték ,rá a bűncselek
mény elvállalására, hogy ha majd a bíróság ISzabadság
vesztésbüntetésre ítéli el ezen cselekménye miatt, akkor 
,szabadon folytathatják neje és Karika János a köztük 
fennálló viszonyt. 

Karika János a kikérdezése folyamán tagadta a 10-
:vás elkövetését, azt azonban beismerte, ,hogy tudott a 10-
rás elkövetésé,ről ; a lopás elkövetője Ze.emberi Borbála 
volt, aki a lopás elkövetése utáni napon hallgatás fejé
ben 5 pengőt küldött neki, később - kérésére - még 
hármat. 

Beismerte azt is, hogy Zsemberi Borbálával együtt 
beszélték rá Sztojka Jánost, hogy vegye magára a lopás 
elkö'Vetését. A már .leírtak szerint Z>Semberi Borbála a 
lopás elkövetését beismerte é s  előadta, hogy amikor a 
sértett a csornai vasútál lomáson a vonatba felszállt, 
ekkor vette ki zsebébŐl a munkakönyvét, melylben 12 darab 
20 és 1 darab 5 pengő s bankjegy ,volt. 

A munkakönyvet a megtalált helyén a mozgó vonat
ból 40bta ki, a pénzt pedig elrejtette. 

Amikor a szili örs járőrét megpillantotta az útvo
nalon, miután sötét volt, egy váratlan pillanatban a 
lopásból származó pénzt a szeméremtestébe rejtette. 
Amikor a szili örs járőre a nŐiszeméllyel ,átmotoztatta, 
ez a nő egy ingre vetkőztette és mindenét megnézte, 
'c,sak é ppen azt a helyet nem, ahová a pénz el 'Volt ,rejtve. 

Bei,smerte, hogy mondotta férjének, vállalja ma
gára a lopás elkövetését és pedig azért, mert lopás miatt 
többször ült már és a fogházban megtanulta azt, hogy 
ha valaki nyereségvágyból származó bűncselekmény 
miatt már kétízben büntetve volt és utolsó büntetése 
óta 10 év még nem telt el és ha ismét, habár ,csekélyebb 
természetű bűncselekmény t is követ el, az esetben a 
,törvényszék ítélkezik felette é s  súlyosabb büntetélst kap. 
!Ezért nagyon félt, - viszont tudta, hogy férjénél, aki 
1898 óta büntetve nem volt - ez a z  eset nem áll fenn. 

Másré,szt viszont - ,s e zt is bei.smerte - az indí
totta férjét reábirni a lopás elkövetésére, hogy Karika 
Jánossal zavartalanul folytathassa szerelmi vi,szonyát. 

A folytatólagos nyomozás eredménye alapján Zsem
,beri Borbálát, miután utol,só büntetésének kiállása óta 
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még 10 év nem telt el és kétszer lopás miatt már Ibün
teve volt : lopás büntette miatt, Sztojka Jánost : orgazda
ság miatt, mert a lopott ipénzből 20 pengőf kapott, Ka
J'ika Jánost pedig ugyancsak orgazdaság és zsa,rolás 
cÍmén jelentettük fel. Sztojka János még az  ügy d'őtár
galása előtt - ,szerelmi bánatában - öngyilkosságot 
.követett el .  

Az eset egyik tanulsága, hogy oly helyzetben, ami
kor nőkön - különösen cigánynőkön - végrehajtandó 
személymotozás szükségessége merül fel , a személymo
tozálst végző nőt ki kel l  oktatni arra, ,hogy a személy
motozást miként végezze. Másfelől figyelmeztet ben
nünket az eset arra, hogy a tettes nem mindig feltétlen 
bizonysággal az, 8ki tettesként jelentkezik. Különös 
gonddal kell hát a megállapítás körül  eljárni és Ifigye
,Iembe kell venni a fennállÓ' családi kötelékeket és főleg 
.azt, ami jelen esetben ils elsősorban mérvadó volt, 
Ihogy a tettesség elvál lalása nem mentsíti-e egy, az ál
tetteshez közelál ló Iszemélyt egy oly büntetés alól ,  amely 
büntetés (annak minősítése, súlyossági foka stb .)  viszont 
,öt - a tettességet magára vál laló egyént - nem 
fenyegeti. 

IJl.,.aIMII. 
(Jugoszlávia) . Zsandarmeriszki Vesznik. 

1 980. 4. szám. 
Az első cikk a Csendőrségi Lapokból átvett tanulmány 

folytatása, amelyet Posszert Jakab százados a kasszafúrásról 
írt. A lap egész terjedelmében, szószerinti fordításban, az 
összes ábrákkal együtt kö�li a cikket. 

Jovanovics J. csendőrőrmester a látnoki képesség érté
kesítéséről ír véleményt. Bizonyítja. hogy a bűnügyi felderí
tés terén - bármily kívánatos volna is - eddig a l átnokok 
semmiféle pozitív eredményt nem voltak képesek kimutatni. 
Minden nagystílű bűntett alkalmával százával is jelentkez
nek az úgynevezett látnokok, akik állításuk szerint a multba 
(és jövőbe) képesek nézni, hogy "látomásaik" segítségével 

nyomra vezessék a nyomozókat. Valahányszor ilyen nyomot 
követtek, mindig kudarc volt a vége, - tehát kár vele fog
lalkozni. H a  ilyen .,Iátomány" adatait megvizsgáljuk, ren
desen nem találunk benne mást, mint amit az új ságok írtak 
az esetről - kissé kicifrázva. Legújabban Kutjepov orosz 
tábornok elrablása izgatj a a látnokokat, természetesen csak 
azért, hogy reklámul szolgálion nekik a közönséggel szem
ben, akiknek hiszékenységéből élnek. 

I. r. az ember nemi életmód; áról bűnügyi vonatkozásban 
ír hosszabb ismertetést, felsorolja a természetes nemi élet
től eltérő jelenségeket jellegzetes megnyilvánulásaik szerint 
csoportosítva. A legveszedelmesebbek a perverz hajlamtÍ 
egyének között a "kínozók" (szádisták ; de Száde márk; 
leírása nyomán keletkezett kifejezés) .  Ezek mások kínjaiban 
lelik nemi gyönyörűségüket, ami természetesen 'a bűnügyi 
rovatba t,artozik. mert akárhányszor az áldozat halálát 
okozza. Ilyen a hírhedt "Düsseldorfi rém". - ilyen volt 30 év 
előtt a a 

"
hasfelmetsző Jakk". Régente Lucrezia Borgi R 

( Bordzsa) , a "kékszakáll" stb., stb. (nálunk a "Fekete gróf
né") . Rejtelmes halálnál arra is kell tehát gondolni. hogy 
nem foroghat-e 'fenn nemi Igyilkosság esete? E célra fontos 
volna perverz hajlamú embereket nyilvántartani. Fő ismer
tető jelük, hogy nem mennek nőhöz. Perverz hajlamú nőknél 
már nehezebb ezt megállapítani. A megfigyelést már a gyer-

mekkornál kellene ikezdeni, ahol a perverz hajlam kisebb 
gyermekek, de főleg állatok kínzásában nyilvánul. 

Szerző szerint a többi fajta, nemi degenerált nem any
nyira veszélyes viagy ártalmas, amíg nem irányul gyermekek 
megrontására, amit a törvény 5-10 évi börtönnel büntet. 
A Szodomai betegségre nézve megjegyzi (közösülés állatok
kal, rendesen hülyék szokása) , hogy tulajdonképen csak a 
nyilvános erkölcsösséget sérti, ami nem oly rossz, mintha 
az ilyen degenerált egyénnek rendes úton további degene
rált utódai keletkeznének. 

Gj. r. V . .a csendőrség tudományos képzésének fontossá
gáról ir. Felsorolja, hogy mi mindent tanul a csendőrség 
.a nyugati államok szakiskoláiban : daktiloszkopia, Bertillon
age, antropologia, antropometria, vegytan, fotokémia, gra
foló�da 'és pS:?lyhiátria rendes tantárgyak. Fontos továbbá 
a sokféle gépjármű ismerete és vezetése. Mindezt és sok más 
mindent Kell a csendőrnek tudnia és ami a fődolog : értenie 
kell azt gyakorLatilag alkalmazni. A legcélszerűbb az örs
parancsnokokat szakszerűen és célirányosan kiképezni és képe
síteni, hogy a tanult elj árásokat a mindennapi szolgálatban 
értékesítsék, ami a legjobb módja fiatalabb csendőrök kiké p
zésének és nevelésének. A lap a szolgálati könyvek és lajstro
mok pontos vezetését ajánlja a csendőrök és különösen az 
örsparancsnokok figyelmébe, mert már nem egy örsparancs
nok járt pórul azáltal, hogy ezt a fontos szolgálati ágat 
elhanyagolta. A bevezetés csak általában mutat a tárgy fon
tosságára ; - la folytatás azzal fog foglalkozni, ami a sza
bályzatokban és rendeletekben nem foglaltatik, amit azonban 
szolgálati írásbeli munka terén jó és hasznos tudni. 

Jakovljevics Szt. csendőrszázados t3.Z örsgazdálkodások
ról ír hosszabb fejtegetést. A bevezető Tész nagy általános 
vonásokban dícséri a közgazdálkodás hasznát és előnyeit és 
elriasztó példával illusztrálja, hogy mily tragikus következ
ményei is lehetnek, ha a csendőrök ahelyett, hogy szabad ide
jüket a közgazdálkodás művelésére fordítanák. eljárnak 
kocsmázni. Leír egy esetet, amikor egy csendőr ittas fővel, 
kocsmai veszekedés folyamán ellen felét leszúrta és többeket 
megsebesített. Eredmény 20 évi börtön, amit könnyen elkerül
hetett volna, ha otthon marad, la kertben dolgozik és azután 
lefekszik, mint a többiek. ( Folyt. köv.) 

Perunovics R. hadb. százados néhány szót ír a nem szán
dékos emberölésről. összehasonlítja )3. régi (szerb) büntető
törvény rendelkezéseit az új (jugoszláv) törvénnyel. Idézi 
a katonai büntetőtörvénykönyv rendelkezéseit és idéz egy 
példát, amelyben egy fiatal csendőr ,minden ok nélkül megölte 
egy rendfokozatban levő, de rangidősebb bajtársát. Halál 
helyett csak 20 évi börtönre ,ítélték, mert két enyhítő ok 
szólt mellette : eddigi jó magaviselete és a tett nyilt beisme
rése. A régi törvény szerint legalább két enyhítő körülmény 
kellett a halálbüntetés megváltoztatásához, - az új szerint 
egy is elegendő. 

-0-
(Spanyolország). Revista Técnica de la Guardia Civil. 

242. szám. 

A spanyol csendőrségnek évente három ünnepnapjla van : 
március 28-ika a csendőrség alapítás ának emléknapja, október 
12-ike, a testület patronusának névnapja és október 4-ike. 
Az utóbbi napon tüntette ki az uralkodó a csendőrséget, 
la csendőrség adja a díszőrséget a királyi palotába, ami külö
nös kitüntetést jelent. Az őrségre kerülő csendőrszázad ez 
alkalommal a csendőrség zászlajára 1:t nagykereszt fekete
fehér szalagját is feltűzi. A lap a címoldalon felvételt közöl 
arról, amint három csendőrál'va :feltűzi a szalagot la dísz
őrségre induló csendőrszázad zászlajára. 

José Pastor ( Hozé PasztoI') folytatja a csendőrségi bűn
ügyi nyilvántartás felállítására és megszervezésére vonatkozó 
tervezetét. A folytatás a személyazonosság megálLapítását 
irányító központi nyilvántartással foglalkozik. Szükséges 
személyzet : l parancsnok, 2 felügyelő, 1 laboratóriumi főnök 
és 1 fényképész. Feladata lenne a következő : 1. Tervezetet 
készíteni a központi személyi nyilvántartás és az azonosítás 
egyöntetű bevezetésére ; 2. kidolgozni 'az ehhez szükséges 
szabályz.atokat és . utasításokat ; 3. megszervezni a központi 
belső szolgálatot ; 4. nyilvántartási ügyekben az érintkezést 
a többi közbiztonsági szervekkel és hatóságokkal felvenni és 

Hajdan a könyvek ritka volta ártott a tudomá
nyok haladásána,k, I ma i túlságos tömegük az, mely 
megzavarr és megakadályozza az ön61ló gondolkodást. 

Weber. 
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fenntartani és végül 5.  tanácsadás. A csendőrségi bűnügyi 
nyilvántartásnak kétféle nyilvántartásra lesz szüksége és 
pedig a körözöttek és üldözöttek nyilvántartására. (Spanyol 
büntetőjogi fogalmak szerinti megkülönböztetés. - Sze�·k.) 
A körözöttek nyilvántartása magába foglalná :  a) a távol
levők ; b) szökevények és e) körözött külföldiek nyilvántartá
sát. Az üldözöttek nyilvántartása állana: a) a büntetett elő
életűek ; b) szabadságvesztésre ítéltek ; e) kiutasítottak ; 
d) rendőri felügyelet alá helyezettek ; e) számkivetettek ; 
f) az ország területéről kitiltott idegenek ; 19) szokásos bün
tettesek ; h) tfeltételesen szabadságolt fegyencek és végül 
í) a polgári jogaiktól megfosztott vagy foglalkozásuk gya
korlásától eltiltott egyének nyilvántartásából. A nyilván
tartás által gyüjtött adatokat célszerű lenne időnként kihir
detni. Ebből a szempontból különösen bevált az olasz "Bulle
tino delle ricerche" ( Nyomozási hirdetmény) , valami olyat 
kellene Spanyolországban is meghonosítani. A nyilvántartás 
számára a szükséges nyilvántartási anyagot a l csendőr
főparancsnokság bocsátaná rendelkezésre, amely a bírósá
goktól és a hatóságoktól kapná meg azokat. A bűnügyi nyil
vántartás a következő főosztályokat :ajánlja :  A) személyi 
.adatok nyilvántartás a ;  IB r jellegzetes és érdekes ítéletek és 
bírósági végzések gyüjtése ; C) felvilágosítások és tanácsok 
adása ; D) nyomtatványok szétküldése. Az A) alatt említett 
személyi adatok nyilvántartásának további tagozódása P. 
következő lenne : a) ujjlenyomatlapok ; b) kartotéknévsol' 
beWrendben (azonos hangzású nevek különböző kezdőbetű k 
alatt ; e) személyleírások ; d) már azonosított személyek ujj
nyomatlapjai. (Folyt köv.) 

Osuna alezredes, a csendőrök höstetteinek fáradhatatlan 
krónikása leír egy esetet, amelyben egy époly bátor, mint 
hidegvérű csendőr egymagában megvédett egy őrlaktanyát 
egy nagyszámú feldühödött tömeggel szemben és két baj
társa életét is megmentette. A fődolog nem is lannyira a 
bátorság volt a leírt esetben, ;mint inkább a hidegvér. Egy 
spanyol csendőrörs állomáshelyén el akarták árverezni egy 
öreg embernek két sertését. Az öreg ellenkezett, kiabált, 
mire nagy tömeg gyült össze az árverés színhelyén. A tömeg 
mind fenyegetőbb magatartást tanusított a községi előlj áró
val szemben s 'a végén meg akarták verni, mire a községi 
bíró az örsre menekült. A tömeg utána nyomult a laktanyába 
is. 'Az örsparancsnok a l ármára kiment, de a tömegből 
valaki azonnal rálőtt, úgy, hogy az örsparancsnok vértől 
borítva összeesett. 'Rajta kívül még két csendőr volt otthon 
az örsön, az egyik éppen akkor jött le a P1adlásról, de kény
telen volt visszafordulni s így a fegyveréljez sem tudott hoz:!a
jutni. Az otthon levő másik csendőr a legénységi szobában volt 
s mikor látta, hogy miről van szó, felkapta a puskáját és az 
ajtón lát ,egymásután terítette le a betolakodott támadókat. 
Nyolc halott maradt a helyszinen és több, mint húsz sebesült, 
míg a tömeg végre is szétszaladt. A csendőrnek semmi baja 
sem történt. Gyors orvosi segítséggel a súlyosan megsebesült 
örsparancsnokot is sikerült megmenteni. 

A lap folytatja ,a panyol csendőrség modernizálása érde
kében kifejtett agitációját. Ma már csak modern csendőrség 
tud megfelelni hivatásának. A csendőrség háborúelőtti sza
bályzata kétségkívül bölcsen volt megszerkesztve - az akkori 
időkre. Csakhogy azóta nagyot változott a világ, változnia 
kell tehát az utasításnak is. Nem új a gondolat, hogy minden 
csendőrkerületben a kerületi parancsnok helyettesét bízzák 
meg a szükséges újításoknak a 'kerületnél való keresztül
vitelével. A legszükségesebb ilyen újítások lennének : fény
képészeti laboratórium felállítása helyszini és egyéb felvételek 
készítésére, tökéletes és teljes daktiloszkópiai felszerelés, bűn
jel- és nyomrögzítő ,felszerelés és 'a szüksége adatgyüjtés 
megszervezése. Feltétlenül szükség van egy külön, tehát a 
közhasználatú állami berendezéstől független csendőrségi 
rádió-, távíró- és távbeszélőhálózatra, motorkerékpárokra az 
örsökön, hogy a csendőrök la helyszínen mindig gyorsan meg
jelenhessenek, gép j áróművekre az uti forgalom ellenőrzése cél
jából és végül csapatszállító gépjármüvekre, hogy azokkal 
minden időben és bárhova azonnal lehessen csendőrségi kar
hatalmat szállítani. Mindezekkel kapcsolatosnak kell lennie 
természetesen a csendőrségi illetmények rendezésének is, 
hogy a csendőrség válogathasson a jelentkezők között és így 
csak kiváló emberanyag felett rendelkezzék. A külön csend
őrségi rádióhálózat szükségét ig,azolták a spanyol rendőrség 
tapasztalatai, amely saját rádióhalózatot létesített az ország 
hat nagyvárosa között. Erre a detroiti (Amerika) rendőrség 
adott példát. Az ott két éve berendezett rádiószolgálat kitü
nően bevált, a rendőrség mindenütt úgyszólván abban a pilla-o 
natban értesül a nagyobb Ibűncselekményekről, amelyben azok 
megtörténnek. Nagyon fontos, hogy a csendőrség autói rádió
állomással is fel legyenek szerelve ( Blanco századosnak van 
egy ilyen találmánya) , hogy annak segítségével bárhonnan 

és bármikor azonnal intézkedni lehessen ; pl. megszökött autók 
feltartóztatására, gyors segélykérésre (pl. baleseteknél) , elfo
gásra (nyomozásoknál) stb. A rádió és a gépkocsi ott, ahol 
alkalmazzák és kihasználják, olyan eredményeket produkál, 
amilyenekre azelőtt gondolni sem lehetett volna. Francia
ország éppen most rendezi be az országos közbiztonsági 
rádiószolgálatot, amelyhez 'a többi európai államok rádió
szolgálatai is csatlakozni fognak. A központi leadóállomás 
az Eiffel-tornyon lesz elhelyezve. Az országban egyelőre 51 
vevőállomás lesz a rendőrfőkapitányságok és a mozgó brigá
dok székhelyein, főleg a határok mentén, továbbá az ország 
néhány gócpont jában. 'Az állomások rövidhullámúak. Az 
elmondottak világossá teszik a követelményt, hogy a spanyol 
csendőrségnek - de a többieknek is � nem s7Jabad megelé
gedniök azzal, hogy eddig szerzett babéraikon nyugszanak, 
hanem frissen, mozgékonyan kell haladniok a kor szellemével. 

Andrés Seura Peral a spanyol szolgálati utasítás néhány 
pontjára mutat reá, ,amelyeket a mai kor követelményeivel és 
körülményeivel már nem lehet összeegyeztetni. Ilyen előírás 
pl. hogy a járőr két tagjának nem szabad szorosan egymás 
mellett mennie, nehogy mind a két csendőr egyszerre legyen 
kitéve ugyanannak a hirtelen támadásnak. Ezt az előírást 
azonban pl. a motorkerékpáros j árőrnél nem lehet betartani, 
mert az oldalkocsiban a csendőr szorosan a vezető mellett ül. 
Az ilyen előírásokat ma már revideálni kellene. 

Az előző számban említettük, hogy a csendőrakadémia 
parancsnoka s7Jabadon választott tárgyú előadásokat vezetett 
be a tananyag élénkítése végett. Az első előadást Don Ped�'o 
SM'rano csendőralezredes tartotta a csendőrség lakásviszo
nvairól. Miután elmagyarázta ,a higienikus lakás ' általános 
követelményeit. áttért a csendőrség elhelyezésére és meg
világította a zokat a hátrányokat, amelyek a csendőrséj:!' cél
szerűtlen elhelyezéséből származnak. A csendőrséget - külö
nösen a nagyobb karhatalmaakt - ott kell elhelyezni, ahon
nan szükség esetén gyorsan elszállíthatók, vonaton, vagy ha 
az nincs, gépkocsin. A csendőrlaktanyákkal szemben a követ
kező követelményeket állít.ia fel : Minden helyiségnek legyen 
leg\a láb begy balkonja (Délen nagyon szokásos. - Sze?·k.),  ha 
az nincs, akkor ablaka az épület külső oldalán (vagyis nem 
folyosóra) . Az ablaknyílás legkisebb mérete 1 .5 m2• A padló 
legalább 30 cm-rel legven magasabb a külső talaj felszinénél. 
1<'alak legalább 2 m 80 cm magasak, köbtartalom személyen
kp.nt legalább 20 m3• Istállók térfogata ug:vanennyi legyen. 
Magánlakásban személyenkint, az összes helyiségeket szá
mítva, legalább 15 ma-nek kell jutnia. EP.'Y rendelet kimondja. 
hogy a csendőrség számára nem megfplelő az olyan altiszti 
lakás, amelyben legalább egy közös lakószoba és három háló
fiilke (a házaspár és a két nembeli gyermekek számára külön
külön) nincsen. 

--0-
(Franciaország) . V:tcho de la Gendarrnerie Nationale. 

2349. szám. 

A helyőrségi szolgálat szabályzatának 3. ifejezet 8. pontja 
kimondja, 'hogy \3, csendőrtisztek npm látnak el áIlomásparancs
noki teendőket. Amikor ez a szabályzat megielent, még' nem 
voltak felállítva a mozg-ó köztán'asági gárdána:k különböző 
alakulatai'. Ennek me,gbörténtc után azonban visszás helyzetek 
állottak elő. Oly állomásokon, ahol katonai csapatok nincse
nek, ellenben a moz�ó köztársaslÍig'i .f!árdi eg'y szakasza állo
másozik, gyakran érkeznek különböző 'hatóság-októl megkere
sések a mozQ.IÓi köztársasági ,g-árda szakaszának narancsnoká
hoz, mint iáHomásparancsnokhoz. Nagvon vi�szás a /helyzet 
akkor, ha az állomáson a megyei csendőrség- parancsnoka l4>�y, 
a mozg-ó köztársasági �árda parancsnokánál rang'ban �dőselbb 
tiszt. Katonai ünnepélye:ken egy csendőrszázados 'háttérbe szo
rul a mozgó köztársasági gárrla fiatal hadnag'y szakasz
parancsnokával 5zemben. Ez főleg a július 14-€i ünnepre 
(francia nemzeti ünneu ) 'V'onatko7.ik. A kérdés annak figye
lembe 'V'ételével oldandó meg, Ihogy a c sendőrség elit csapat, 
melynek nem szabad 'háttérbe szorulnia. 

A hadügyminiszter 1930 ánrilis hó 2-án kelt rendeletével 
ldadja a m ozgó köztársasági gárda szervezetére vonatkozó 
rendelkezést. ,A mozgó 'köztársaság-i �árda 6 légíóból .áll. A 
légiók 3-4 csoportra tagozódnak. Mindeg-yik csoport 'íI-4 f'zá
zadJból 'áll.  A századok szakaszokra (peleton) loszlanak. Van
nak :�ovas és gyalog alakulatok. lA mozg.6 köztársasági ,gárda 
6 lég-iójának állomáshelyei a következők : 1. Montrouge, 2. 
Jouéles-Tours, 3. Lyon, 4. Nancy. 5. iN"antes, 6.  Arras. 

2350. szám. 

A (nyugdíjasok kívánaIrnai nem nyertek elintézést, a becsü
letrend s a katonai érem 'Pótdíjának rendezését azonban a S2le
nátus mégis elfogadta. A /döntés' s zerint a becsületrend s a 
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katonai érem tu�ajdonosainak a következő pótdíjak járnak : A 
becsületrend lovagkeresztje után 500 frank, a tiszti kereszt 
után 1000 frank, a parancsnoki kereszt után 2000 frank, a 
becsületrend! nagy :tiszti keresztje után 4000 frank, a nagy
kereszt után �OO'O frank évenként. A katonai érem tulajdo
nosainak évi 200 frank jár. 

A lap :felemlíti, hogy igazságtalannak tartja az eljárást, 
lllelyet a jf'lentkezők gyüjtésének jutalmazásánál követnek. 
Ezen eljárás következménye, hogy a legutóbbi évek statiszti
kája a sorozásra jelentkezők számának állandó csökkenését 
mutatja. 100-120 fTanknyi jutalom járt eddig annak, ki a 
csendőrség részére iminden évben legalább 6 jelentkezőt gyüj
tött. AZ! ügynek ily módon való l'endezésénél megfeledkeztek 
azonban arról, hogy az egyes örskörletek viszonyai nem egyfor
mák. Némely, külőnösen földmívelő lakossággal bíró örskör
letben igen nagy fiiradtságot fejt ki >az az örsparancsnok, ki  
4-5 jelentkezőt toboroz. Ne legyen most már ez az örs
par�mcsnok fáradozásáért megjutalmazva ? Nagy az az. örs
parancsnok, aki '3 csendőr jelentkezőt ,gyűjtött, de 6 jelent
kezőt a ihaditengerészet számára toborzott, ne legyen megju
talmazva, mert a csendőrség részére csak hármat gyüjtött. 
Javasolja >ennek a ,kérdésnek a rendezését olyképen, !hogy a 
toborzásért járó jutalmazás összege felemeltessék s hogy 
nemcsak a csendőrség részére, hanem .a katonaság, haditenge
részet továobszolgálói részére eszközölt jelentkezőgyüjtés is 
juta1maz.tassék, 

Március ,hó végén Ales községben a kommunista érzelmű 
előljáró érzékenyen megsértette a szolgálatban kötelességüket 
teljesítő köztársasági gárdistákat. Ezért a nimesi törvényszék 
április l-én 1 00 frank pénzbüntetésre ítélte. A lap kiemeli, 
hogy a büntetést csekélynek tartja. 

(Belgium ) .  Le Gendarme. 

124 . szálll . 
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"Amire én gondolok" című vezércikkében arról ír Gilla?'d 
őrnagy szerkesztő, hogy a belgiumi jubileumi I( Belgium fenn
állásának száz éves emlékünnepe) évben nem csökkenhetnek 
kötelességeink a csendőrök árváival szemben. A cikk kereté
bon felemlíti, hogy a csendőrség zászlaját, amelyet ezelőtt 
7 esztendővel >a király adományozott, végig fogják hordozni 
Brüsszel utcáin. A zászló annak a 300 csendőrnek emlékez.etét 
jelképezi, kik a világháborúban estek el. Az esemény büszke
séggel tölti majd el a parancsnokokat s a csendőröket, ezen 
elit csapat tag.jait. Különös,  hogy a régi csendőröket még nem 
hívták meg erre az ünnepélyre, \pedig ott a helyük az ,első 
sorokban, csak nem fognak :elibujni a tömeg közé, hog-y onnan 
üdvözöljék a csendőrdicsőség jelvényét. 

A képviselőházhan számos támadás .érte i8. csendőrsrget. 
Március 7-én Carlier képviselő Ezóvátette, hogy egy derek 
munkást orvvadászat gyanuja miatt egész éjjel a csendőr
laktanyában őriztek. Ugyanezen a napon Vindevogel képviselő 
pan�sz tárgyává tette, hogy a flamandok fascisták részéről bán
talmazásoknak voltak l,itéve. A csendőrség parancsnoka ez 
alkalomból helyeslő megjegyzést tett. A képviselő kérdést inté
zett, hogy milyen intézkedést tesz a miniszter a csendőr'ség 
parancsnoka ellen '! Főkép a Flandriába kiküldött wall on 
csendől'ök ellen panaszkodott. CarliE'r képviselő április l-én 
interpellált az orvvadászat közben agyonlőtt 'Deroissart nevű 
26 éves egyén ügyében. A miniszter válaszá:ban megvédte a 
csendőrséget. \röbbek közt megjegyezte, hogy amíg a vadász
törvény ilatályban van, annak érvényt kell szerezni. Ezen 
szolgálat közben pedig a csendőrök sokszor életveszély/ben 
vannak, mert az orvvadász ok lelőhetik őket. A lap �kritika tár
gyává teszi azonban a miniszter védelmét, mely részleteiben 
több téves megjegyzést is tartalmazott. 

1930 április hó 30-án tárgyalták a képviselőházben a 
c sendőrség költségvetését. Ez alkalomból El-nest képviselő 
szóvátette, hogy a csendőrség fejlesztése és költségei már 
nem ismernek határt. A költségvetés 144,086.111 !fTankot tesz 
ki, míg 1914-ben csak 1 1,267.000 frank volt. A több kiadás 132 
milliót tesz ki. �z több mint valorizáció. Minden évben nő a 
csendőrség költségvetése s ezzel a létszáma ds. Ez é V'ben a 
tisztek létszáma ;t58, míg 1914-ben csak 88 volt. Csak az utolsó 
évben is 10 lfőt nőtt a létszám. Ugyanez az eset az altiszti �ét
számnál is. 1914-ben 3760 volt az altisztek létszáma, 'ma 628!. 
Az emelkedés 2521 főt tesz ki. 998 brigádos (örsparancsnok ) 
van most az 1914-beli 500-al szemben. Ugy látszik, !hogy a 
csendőrség átszervezésének ürUgye alatt még n1Índig emelni 
akarják a !étszámot. A cél katonai érdekeket szolgál, ami nem 
fedi a törvényt. A csendőrség hivatása békében a rend fenn-

tartása s a mozgósítás előkészítése. Háborúban kiállítja a 
tábori csendőrséget, az örsök azonban helyükön maradnak s 
tovább működnek. A tervbe vett átszervezés 186 tisztre és  
6685 főnyi legénységre emelné a létszámot, vagyis 400 ''Cmber
I1el többre, mint a mult évben. Megfontolandó : nem Ikellene-e 
mérsékelni ezeket a kiadásokat ? 
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(Olaszország), La Fiamma Fedele. 

1 930. 4. I!Szám. 

A lap áprilisi száma szép kiállítás ú füz.etben II. Viktor 
Amadeus életét és uralkodását ismerteti. Maga a folyóirat 
ennek a füzetnek úgyszólván csak mellékleteként jelent meg 
egy íven, elég kis tartalommal. A vezércikk, mely az első 
oldalt m ajdnem teljes egészében elfoglalja, nem más, mint 
előfizetési felhívás. 

,,Az alessandriai c sendőrkerület ,gyásza" címen közli a 
lap, hogy április )l3-án Marcelli Pietro csendőr egy automobil
szerencsétlenség Ikövetkeztében életét vesztette. A temetés 
Alessandriában a város költségén, a ,polgári és katonai lelő kelő
ségek részvétele mellett nagy pompával folyt le. A gyászkísé
l'etet egy szakasz csendőr szolgáltatta. A lap szerint a teme
tés 'Ünnepélyessége, az előkelő gyászolók nagy száma, fényes 
megnyi�atkozása volt annak a tiszteletnek és meleg Irok on
szenvnek, melyet a lakosság az olasz csendőrség iránt érez. 

Ezen kívül a lap egy novellát, egy költeményt, egy kimu
tatist az anyakönyvi lapszámokról és szerkesztői üzeneteket 
tartalmaz. 
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(Olaszország).  Fiamme d'Argento, 

1 930. 4. szám. 

A vezető cikkben Antioco Gratziu Camboni a Róma alapí
tásáról szóló mondákat ismerteti. 

Egy másik cikkben a lap Mussolini leányának Galleazzó 
Ciano Igróffal kötött házasságáról :emlékezik meg. 

Arturo Bau szizados folytatja a "Vörös eml}prek között" 
címií cikksorozatát. Ismerteti az 1919. évi milanói viszonyo
kat, részletesen leírja a december 2-i nap e seményeit, amidőn 
a forradalmi tömeg a csendőrséget megtámadta 'úgy, hogy az 
kénytelen volt lőfegyvert használni. 

"Dicsőség a hősöknek" cím alatt a lap gyászkeretben ilozza 
öt olyan csendőr nevét, akik kötelességük teljesítése közben 
életiiket vesztették. Az öt közül nég)" a cirenaicai gyarmati 
harcokban az 1929. év folyamán halt hősi halált. Az ötődik : 
Modica Ragusa Giuseppe gyalogcsendőr !folyó év január 17-én 
Tremesteri Etneo községben esett el közbiztonsági szolgálat 
teljesítése közben. Egy megtámadott ember segítségére �ietett, 
mely alkalommal a tettenért gonosztevő őt két revolverlövés
sel leterítette. A \csendőrfőparancsnokság !halála után ünnepé
lyes dicsérő elismerésben részesítette. 

A 176. oldalon a lap szerkesztősége az ,�gyik csendőrnek 
részvétét nyilvánítja nagybátyja elhalálozása alkalmából, egy 
másik 'helyen pedig Franco Oliva csendőrőrnagynak Iküldi sze
rencsekívánatait, kit az olasz király a gyarmatokon teljesített 
rendkívüli szolgálatokért magas kitüntetéssel jutalmazott meg. 

A lapszemlét a "Külföldi Cl:>endőrségek" című rovat tar
talmazza. iA cím felett kis illusztráció van elhelye7.ve, melyen 
a német, francia, belga és olasz csendőr társaságában ott lát
ható egy kakas tollas magyar csendőr mellképe �s. 

,,A szabadsá,golt csendőrök oldala" rovat híreket hoz a 
szabadságolt (tartalék) állományban levő csendőraltísztek 
szervezkedéséről és egyesületi életéből. Az egyik ilyen cikk 
idézi Napoleon m ondását, hogy az altisztek képezik a had
sereg gel'incét. Napoleonnak ez a meghatározása minden 
ország had"eregében nrinden időben meg:felelt 'a valóságnak -
írja a cikkíró. Az altisztek fáradságos és nehéz hivatásuknak 
mindig a magaslatán állottak. 'Szolgálatuk saj·átossága, hogy 
mint előljárók közvetlen érintkezésben élnek a legénységgel és 
így a nép katonai nevelésének nelmes fuunkájában, igen nehéz 
és nem mindig hálás szerepet töltöttek be. 

A katonai rovat cikket tartalmaz, mely szelint március 
23-án a fascista Unner-ségek alkalmából a milanói fascista 
miliciának 'géppuskAkat adományoztak. A cikkíró ifelveti azt 
a kérdést, hogy mire is szolgálnak a milícia fegyverei ? Nem 
háborús készülődést jelent ez,  'hanem csak óvintézkedéseket a 
sors esetleges meglepetései ellen. A cikkíró véleménye szerint 
kívánatos volnai a lfascista 'miliciát az összes m odern fegyve-
rekkel ellátní. . 

"A tartalékos tisztek nemzeti egyesületé"-bc, egy 1928 
december 24-én életbelépett törvény értelmében mindazon tar-
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talékos tisztek kötelesek beiratkozni, akiknek ,mozgosítás ese
tén szolgálni ok kell. Az ilyen tisztek száma Olaszországban 
k<il"Ülbelül 20.000-re tehető. 

A háború után közvetlenül, az olasz had.seregben eltöröl
ték a hátibőrönQ.löt, csupán 'a kenyértarisznya maradt meg. A 
hadügyminiszter m ost el akarja ,ismét látni az alpin i ( alpesi) 
csapatok :kivételével az összes fegyvernemeket egy könnyű, de 
erős vászonból készült, teljesen új mintájú hátibőrönddel. Az 
új hátibőrönd egyaránt hordható a háton és kenyértarisznya 
módjára fl. v,állon. Belseje két részre v,an 'osztva, kívülről két, 
töltények befogadására alkalmas táskával van ellátva, a háti
bőröndre két oldalt egy-egy fémkarika van felerősítve, me
lyekre \kézigránátot tartalmazó zsákok akaszthatók fel. 

"A hivatalos lap" rovat Jlat csendőr br,onz katonai érdem
éremmrel va1ó ikitüntetéséről számol be" melyet a 'közbiztonsáO'j 
szolgálat l«özben szeElélyes bátorsággal véghezvitt különbö;ő 
cselekményel{ért nyertek el. ' 
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(Poroszország). Der Gendarm. 

7. szám. 
Poroszország 1927-�Kn törvényhozásilag rendezte a köz

tisztviselők (b",leértvc ,a csendőrséget) illetékeit. A vonatkozó 
törvény végrehajtási utasítását azonban csak most tárgyalja 
a porosz képviselőház ,,,gyik bizottsága 2,. olvasásban, mert 
összhangot óhajt létesíteni a birodalmi kormánynak a tiszt
viselői fizetésekre vonatkozó - szintén tárgyalás alatt álló -
::endelk,ezésével. Az érdekeltek a végrehajtási utasításho7., 
Javaslat for;l1lájában megtették .az é szrevételeiket amelyek 
közül említésre mélt.ók : 

' 

1. A harctéri ' szolgálatot - a pénzügym:inisztel' 
. 
állás

pontja szerint - csak akkor számítják be a fizetési fokoza
tokban v,al<i előmozditáshoz megkívánt időbe ha az érdekelt 
bizonyítani tudja, hogy közvetlenül a háború idtörésekor vagy 
annak tartama alatt szándéko7.0tt már a csendőr"éghez be
lépni. Mint1lOgy Ezt ,a legritkább esetben tudják a csendőrök 
írásban bebizonyítani, kérjk a pénzügyminisztert hogy enyhítse 
ezt a feltételt. 

' '=' 

2. A pénzügyminiszter elutasította 'iaz érdekelteknele azt 
a kívánságát, ihogy a nőtlen csendőr részére, illa t:oí mogatásra 
szoruló hozzátartozója 'miatt háztartást kénytelen vezetni, a 
nős egyének nek illetékes lakbér járjon. Az érdekeltek kérik, 
hogy ez esetben a birodalmi kormány rendelkezésével való 
összhangtól tekintsen el a pénzügyminiszter. 

3. J ogtalanul felvett illetéktöbbletet a pénzügyminiszter 
feltétlenül 'Vissza akar fizettetni. Az érdekeltek kérik, hogy a 
jóhiszeműen felvett többfizetést ne kelljen visszatéríteni. 

Grzezinski tP0rosz belügyminiszter visszalépett. Utódja :  
dr. Waeting egyetemi tanár. 

A porosz pénzügyminiszter nyilatkozott arról, hogy a 
tisztviselői fizetések ezidőszerint nem j avíthatók, d.e egyúttal 
határozatban kijelentette azt is, hogy 'a fizetések leszállításá
nak a tervével sem iS, sem a birodalmi kOlmány nem foglal
koz,ik. 

Winkler csendőrőrnagy arról a veszélyről ír, amelyet az 
ország'Úton közlekedő kivilágítatlan kocsik és kerékpárok je
lentenek az autó részére. Szembeszáll a kocsisok és kerék
párosok J'észéről hallható ama kifogással, hogy az autó reflek
tora eléggé megvilágítja az úttestet. iÁ gyorsan haladó autó
ról egy: kivilágítatlan kocsit, a reflektor túlságosan ,erős fénye 
miatt, nem lehet megismerni. Ha pedig már közel é rt hozzá, 
esetleg nem tud idejében fékezni. Ha azonban Ibármilyen kis 
fényt vesz észre a s offől', idejében lassít s megelőz minden 
balesetet. Az egyszerű büntetéssel nem lehet célt érni, ,az 
érdekelteket meg kell ,győzni annak szükségességéről, hogy 
járműveiket kivilágítsák. ' 

A vezetőség a telefonbeszélgetéseket takarékossági okok
ból lU legkisebb mérvre redukálta. ,Egy -,::�endőr reámutat, hogy 
ennek az intézkedésnek, a megtakarítástól eltekintve, csak 
hátrányos következményei mutatkoznak. A lcözönség :eddig 
ahhoz volt szokva, h ogy a csendőrség a !büntetéseket gyorsan ki
derítette. :Ma a csendőr !!lem tud eléggé széleskörű íntézkedé
seket tenni s iCzért több a kiderítetlen bűneset. 'Ebből 'viszont a 
közönség azt a következtetést vonja le, hogy a csendőrség 
szaktudása és szorgalma rvisszaesett s megrendül a testületbe 
vetett bizalma. IN éhány ,további érv felsorolása után cikkíró 
azt -kéri, hogy vagy írják bele a telefonkönyvbe a csendőrség 
telefonszámai mellé, hogy azok csak a csendőrség felhívására 
szolgálnak vagy bízzanak 'meg a csendőrökben, Jlogy hivatásuk 
magaslatán állanak s ,céltalanul nem veszik igénybe a telefont. 

A mult év 'őszén egy miniszteri tanácsos 'Pyilatkozatot tett, 
hogy a csendőrség tagjait a motorkerékpárvezetésben és az út-

rendészeti szolgálatban ki fogják képezni, hogy az útrendé
szeti szolgálatot el tudják látni. Ehhez egy csendőr azt a meg
jegyzést fűzi, hogy a motorkerékpár kiképzés részben indo
kolt, mert még nem minden csendőr járatos abban. De egyéb 
kiképzésre nincsen szükség, mert csak az ideje hiányzik a 
csendőrnek ehhez, az Ő 1mostani szolgálatánál feltétlenül köny
nyebb szolgálathoz. A csendőr : detektív, karhatalmi és köz'�
kerlési rendőr egy személyben. !A csendőr szolgálata ezeket rt 
speciális közbiztonsági ágakat mind felöleli. 

A porosz képviselőházban ,elhangzott interpellációra a 
belügy- és kereskedelmi miniszter azt a választ adta, hogy 
hajlandó megfontolás tárgyává tenni, hogy az autóvezetőkre 
nézve már !fennálló balesetkártérítési .biztosítási kötelezettsé
get törvény;hozásilag a motorkerékpár vezetőkre is kiter
jesszék. 
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(Ausztda.) Der Gendarmeriebeamte. 

1 15. szám. 
Egy cikk szószerint leközli a német birodalmi belügy

miniszter rendelEItélt, �melyet 'a német rendőrséghez intézett 
az önzetlen hazafiasság, la lakossággal való helyes bánásmód, 
a testületen belüli szigorú fegyelem éb , .tisztelet sub. ,tárgyá
ban. Ennek ilmpcsán sHu3iSzáll ,a,mellett, hogy az :osztrák őr
testületek ( rendőrség, csendől'Ség, pénzügyőrség, igazságügyi 
őrség, \:I.etektívtestület) , 'amelyek a közös illeté'ktörvény által · 
úgyis egymásra vannak utalva - 'amellett, hogy ,'Saját testü
letünkön belül is törekszenek eme erényeket minél erőseb hé 
fejleszteni. ,azon munkálkodjanak, hogy ezek az ideálok a fel
sorolÍ( testületek között, is mihanmr kifejlődj enek. 

A mai számban "különböző hírek" cím aLatt, a mi 
"Csendőr lekszikon"-unknak megfelelő rovatot találunk, 
amelyben :a I I�ikkíró 'lcérdés és felelet alakjában a következő 
két ,kérdést tárgyalj a Imeg: 1. Imilyen kényszerítő eszközöket 
alkalmazhwt a csendőr egy, a bekísérésnek passzív módon 
ellenszegülő fogollyal szemben és 2. a bilincselésnek 
passz,ív 'módon ellenszegülő fogollyal szemben leh';)t-e 
fegyvert használni. A válasz szerint mindkét esetben 
igénybe kell 'Venni minden 'Ieszközt ( kocsi, idegenek segít
ségül hívása) a passziv ellenállás letörésére, illa 'azonban ez 
nem vezet eredményre, akkor a fegyverhasznál:at is ,jogos
sult. (A mi utasításunk 337. pontj a ezt kifej ezetten meg
tiltja. Szerk.). 

-o-
(N émetország.) Deutsches Gendarmerieblatt. 

5.  szám. 
Köllner csendőrlSzázados felsorolja azoknak � csendől'ök

nek ;nevét, akik Jéletüket vesztettéd( fegyveres bÜlltettesekkel 
szemben, az utolsó ,egy-két év alatt II enneik kapcsán ama 
nézetének !ad kifejezést, hogy ha a csendőrök lők.iképzése 
jobb \volll'a, a Ivesl'iteoogek száma' tetemesen hlsebb lenne. 
A Csendőr rendes szolgálati fegyvere .laz 1 922-23.-ban rend
szeresíte,tt Mauser istmétlőpisztoly. A kurtályt csak kivételes 
szolgálatokioon haszruí.ljáik. lAz éve.ruNént egyszer megbartott 
céllövészet Illem volt elég ahhoz, ;hogy a csendőr veszélyben 
gyorsan és szinte ösztönösen jól nasználja a fegyverét. 
Ezért két év óUi évenként 3 céllövészetet engedélyeztek 
A csendőrség sl'iéttagolt �lhelyevése II la, lőterek hiánya ;nagy 
nehézségeket oikozJJak, de már olyan pok a löv&'zegyesület, 
hogy az utóbbi akadályt eléggé ki lehet küszöbölni. A csend
őrök kedvét a céllövészet 'liránt, díjak kitűzésével kellene fo
kozni. Nem ,kerek céltáblár'a, hanem gyakorlatias alakokra 
kellene ,tüz�ütetni s a rövid távolságon, mozgó 'célra való gyors
tüzelésre Ikellene n�gy súlyt helyezni. A csendőrök jó lőtech
nikája nemcsak s aját maguknak, de ,a köznek 'is érdeke, amit 
az 1919-től 1929-ig szenvedett kereken 150 fő' veszteség ibizo
nyít legjobban. Folytatóhl-g l!'észletes ismertetést közöl la cikk
író az i smétlőpi,sztolyról iS a céllövészet prektilkus meg'tar
tá sáróI. 

A merseburgi körlet �sendőrei, ötvenkét évvel ezelőtt 
vadorzókkal vívott harcban elesett iBarasch nevű társuJmak 
a már tönkremeTit emléikművét IÚjjal ,cserél ték lfel. iKobbe 
ny. áH. 'csendőrszázadoS' ez alkaJ.omból az ",set !lefolyását új
ból ismerteti. 

Moszt Konrád, aki la [>orosz belügyminiszter megbízásá
ból már 1908-ban kutyaidomító és vezetői tanfolyamot tar
tott a csendőrség (t'és7Jére, Rotter szolgálatonkívüli csendőr
r.le.z.redes révén, aki aikIkor az osztrák kutyaidomító-telep ve
zetője volt, tanulmányozta a ;rendőrkutyaintézmény helyze
tét Cseh-Szlovákiában. TapasztJalait � következőikben ismer
te,ti : Cseh-Szlovákiában cs<aJk ,a c�endőrség vall rendőrkutyák
kal tervszerűen ellátva, a 'rendőrség csak elvétve. IÁ csend
őröket PyflCheli-ben, az erre igen alkalmas csendőrkutyaido-
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mító ltelep€n képezik ki vezetőkké. A kutyatelep a :belügymi
�térium csend<>rségi osztályának van közvetlenül aláren
delve, {5 az. ottani �ku�aügyekkel foglalkozó) ;n.ferens a 
veretője. Eúdőszerint la 14. '- három-négyhónapos - tan
folyam ',van, amelynek a gyakorlatait IMoszt végignézte. 
A ,tapa.s�ta.Latok szerint az eddig :idomított ikutyafajtákból 
egye.sek mern rváltak ibe s �zért a csendőrség ,uj ífajtákkal 
(hazai juhászkutya stb.) végez kísérleteket . .cseh-SzlováJciá
ban ,eZ!időszerint 41 csendőr mozgónyomozóosztag :van. Mind
egy;il&lez 4 kriminalisztikailag külön , képzett és megfelelő 
felszereléssel ellátott csendőr tartozik. Ehhez la felszereléshez 
tartozik egy rendőrkutya is, laffielyeb mellékkocsis motorkerék
páron s:;zállítanak. A kutyákat vásárlás és saját :be.nyés:nbés 
útján !>ótolják. A vewtőséggel folytatott megbeszélés folya
mán! [M:oszt megállapította, l10gy a rendőrkuty'a alkalmazása 
tekintetében Cseh-Szlovákiában ugyanaz 'a vélemény lah�ku1t 
ki, mint NÉ'IInetországban, hogy t. i. a rendőrkutyát elsősor
ban i"édő é..� kísérő szolgálatra kell alkalmazni ; Illyomozó
szolgálatban csak a csendőr segédeszköze lehet, de sohasem 
bizonyító tényező. 

, 

Ereimeszesedés - gutaütés. 
Az egészségünkre vonatkozó összes fogalmaink közt 

talán ez aJ kettő, az érelmeszesedés és a gutaütés a legis
mertebb, azért, mert lépten-nyomon haUljuk őket emlegetni 
és mert állandóan azt halljuk, hogy majdnem minden nor
mális elhalálozásnak érelmeszesedés az oka, másrészt pe
dig, mert a ,gutaütéses halál tényleg: a mindennapiak közé 
tartozik. 

A Csendőrségi Lapok ápril is  20-i ,számában már ir
tam, hogy az emberi testet éltető vért 18. szívl tartja kerin
géSIben. Vérkeringés nélkül rögtön megszűnik az !élet. A 
szív löki be a vért :az erekbe, az erekben folyi,lq el a vér 
mindenhová. Tehát a pumpáló szívnek is, meg a csőrend
szernek, vagyis az ereknek is, egésfZS>égesnek :kelJ lenniök, 
mert ha akár a szív, akár az erek !betegek, akkor vérkerin
gés� Mvarok lépneki iel. A multkor megismerkedtünk a 
&zívlbajokkat és azok keletkeZ'éseinek az okaiiVal, most pedig 
azt fogjuk Ih a],] ani , hogy mi,l,yen beteglségei ,lehetnek a vért 
�állító 'c�őrendszernek, az el1eknek. Az erek sérülései ,  da
ganatai ,stJb. nem igen jöhetnek számÍltásha, mert cswk 
mint ritkaságok j elentkeZJhetnek i tt-ott egyes embereknél. 
Ezzel szemben az ,érelmeszesedés már mindenkinél, minden 
egyes olyan embernél j elentkezni fog, aki már bizonyos 
kOJ:'it megért. Nagyjában tehát az -érelmeszesedésl az öre
gedő kor betegsége, rendesen csak a 40-ik életévben kezdő
dik, néha azonban - mint látni, fogjuk - firutalabb ikor
ban is felléphet. 

Lássuk ezek után :aZ; ereknek a működ és ét. 
A� ,ereknek a fala három réteghőL áll, még pedig bel

ső, Iközépső ,és !külső rétegIből. A belső réteg rendkívül fi
nom és síma. TapintásI'al ,teljesen olyan, mi,nt pl, az 'egész
séges foghús. A középső rétege� főleg lizmok a:lkotják, a 
külső Iréteg pedig Tészben laza, reSlZben rugalmas kötő
szöveti rostokból áll . Izom tehát csak} a középső rétegben 
van. Ha a iközépső rétegnek a körkörösen futó finom izom
rostjai összehúzódnak. akkor az 'érnek a belseje sfZűkülni 

fog és így Ikevooebb 'Yér ,tudl belefolyni ;  ennek azltán el
fehéredés lesz a köv'etkezménye. Ez történik pl. az elsá,ppa
dásnál, vagy Ihlll kezünket hidegvízbe tess!Zük.  Ha pedig az 
izomrostok elerny'ednek, akkor. az ,erek ikitág'ulnak és így a 
rendesnéD több vér fér beléjük. Ily,enkor a test ezen ,része 
piros lesz. J ól látjuk ezú pl. az elpirulásnál, vagy, cha 
kezünket meleg vízben tartjuk. 

Az elmondottakJbó� tehát azt látjuk, hogy az erek szű
külni és Itágulni itJudnak ( elsáppadás-elpirulás) .  Ha tehát 
Pl . a SlZÍvünk valamilyen okból erősebben ver, aJkkor ugyan
azon idő alatt több vért fOg) az ,erekbe belehajtani, vagyis 
nagyobb lesz a vér nyomása az ér falára. Ez a nagyobb 
nyomás aztán a rugalmas ,eret ki fogja tágítani. Vagyis 
ugyanaz történik az érrel, mint amikor pl. a gumihólyagba 
erős'ebben Ibelefúvunk, 

Az ereknek a vérnyomáshoz való ezen állandó alkal
maz�odása ,(tágulása és szűkülése) óriási fontosságú az 
emberl életr'e. Csakhogy: az ereknek az a képessége, hogy 
ha kell : táguljanak, ha k ell : szűküljenek, nem marad meg 
a síríg. A 40-ik életévtől k ezdve ugyanis az. ér fala egyre 
merevebb lesz, egyre veszít a: rugalmasságából azért, mert 
a mindennapi nyelven szólva kezd elmeszesedni. 

Miben áll .az érelmeszesedés ?  
A'1J érfalnak a belső rétege, a síma fala {több helyen 

mákszemnyi, lencsényi nagyság'ban megduzzad úgy, mint
ha csak valami kis szemö1cs nőne ki a belső érfalból. Ezek 
a k�sI duzzanatok, szemölesök megpuhulnak, elzsi,rosodnak, 
kirf,ekél'yesed'nek. Az így keletkezett mákszemnyi-lencsényi 
fekélyek ma:guktól szépen meg, is ,gyógyulnak, anélkül, 
hogy az ,ember az egész folyamatról valamit is tudna. 
Ezek a fekélyes szemölcsök, mint minden más seb is, hege
sen gyógyulnak. Minden heg mint tudjuk, !Zsugorodik. A 
zsugorodós-heges rész magához húzza a s!Zomszédos ép 
szöveteket és így szűkítil az. ér belsejét. Sokszor halljuk pl., 
hogy v'alakinléJ., aki tüdőbajiban 'szenvedett, a tuberkulo
tikus fészkek elmeszesedtek, vagyis a beteg tüdőré� elme
szesedéssel ,gyógyult, amit a Röntgen is nagyonJ szépen 
mutat. Ugyanígy Irakódik Ilie a méSlZ az 'ér faoJában kelet
kezett fekélyecskék Igyógyulásánál is.  Az érelmeszesedés 
tehát nem máSI, mint az erek ,belső falán fellépett ikis fe
kélyeknek meszesedéssel való g:yógyulása, amely gyógyu
lás zsugorodással, és í gy az ér belsejének meg,szűkülésé
vel j ár. 

Az i lyen elmeszesedett rész természetesen merev �esz, 
ezért ezen a helyen az ér kevésbé tud táguLni" mert a ru
galmasságát elvesztette. Az ér belső falán azonban nem
cSJak legy, hanem számtalan ilyen elmeszesedés léphet fel ; 
ézek az apró elmeszesedések aztán{ egymással lassankint 
összefolynak €s így lassan-IasS<aIll az ér 'egész falára Ikiter
j ednek. Vé'gül is' aztán az ér az egés� hosszában megszűkül 
és egyúttal egész hosszában merev, rugalmatlan is lesz. 
Tegyük még' ihozzá, hogy ezek az. elmeszesedések 'és !követ
kezményes zsugorodások-szűkülések mindig előbb az apró, 
a vékony erekben lépnek fel iS csak évek múlva terjednek 
át a nagy erekre i,s. 

Az érelmeszesedés .következményei :  
1 .  A már kifejezetten nagyfokú érelmeszesedés álta

lános megöregedést, bőr, haj kiszáradá:st, ráncosodást, 
rossz hallást, látáSIt ,stb. �déz elő. Jellemző 'az öreg embe
rek gyakori vértódulása, mérges, indulatos f'ellépése, hir
telen fellépő nagyfokú ingerlékenysége, gyakori !karakter
változás,a, áimatlanság1a, főfájása ,stb. Nőknél mindig \ké
sőbh 'és sokkal \könnyebb' formában lép feb az érelmes�se
dés, mint a férfiaknál. A nők közt Újabban lábrakapott 
elférfiasodás, ivás, dohányzás stb. idővel majd az éreIme
szesedést a nőknél is erősíteni fogja. 

2. A szív 'érzi meg :elsősorban az, előrehaladott érelme-
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szesedést, mert a ,JIlegszűkült erekbe nehezen tudja bele
szorítani a vért. A szív tehát, hogy a munkát elbírja, meg
nagyobbodik, később pedig kitágul. 

3. Vérnyomás emelkedés, ami fájó, szorongó érzése
ket, idegességet stb. idéz elő, ahogy azt már olvastuk. 

4. Szívasztma léphet fel, ame�yet a szív !Saját ereinek, 
az úgynevezett koszorús ereknek az elmeszes'edése hoz 
létre. Hogy a' szívasztma milyen, tünetekkel jár, azt szin

, tén az április 20-i számban olvastuk. 

5.  Ha az ,elmeszesedés az érfalról a billentyűkre is ,rá
terjed, akko l' ezek a billentyűk is, zsugorodnak és igy �i
sebbek lesznek, már nem 'érnek! össze, ,tehát 'rosszul fo.gnak 
zárni. Így jő létre a szervi szívbaj. 

6. Aortatágulás. A rendes aOll"ta hüvelykujj nyi, vagy 
annál is vastagabb. Ha az érelmeseJesedés erre "is ráterjed, 
akkor fillérnyi, ötkoronásnyi, vagy még nagyobb Ikiöblösö
dések is támadhatnak ,rajta, sőt az aorta ,teljes egészében 
is ikitágulhat. A tágulás azért van, mert az elmeszesedett, 
nem rugalmas fal a nagy nyomásnak nem ,tud ellenállni. 
Aortatágulásban .szenvedő embernek, .még tréfábÓol sem 

. szaba.d a sZÍve! fölél ütni, mert arányl�g kis ütésre is l'ög
töni halál állhat be. 

7. A gyi tünetek. Az agyvelő igen finom ereinek vége.i 
nem kapcsolódnak a velük tlzemben levŐ! szomszédos erek
hez, hanem mintegy zsákutcában végződnek. Ha ,ezek az 
igen V'ékony ,és zsákutcákban végződő erecskék elmesze
sednek, heszűkülnek, akkor az általuk addi,g vérre� j ól 'el� 
látott agyvelő részek igen kevés, avagy semmi vért sem 
kapnak. Ha kevés vért kap az agyvelő, az sorvadás'sal, kö
ve�ezményes emlékezetgyengüléssel, agyi Ibénulások fel
léptéveV Etb. fog járni (öreg emberek gytmge emlékező, te
hetsége, gyengeelméj űségel stb) ; ha pedig az éri telj esen 
beszűkült, akkor a z  agyvelőrésrz; - nem kapván táplálékot 
- eLpusztul, el'lágyul. Amelyik agyl"ész ellágyuL, az már 
nem működik. így lép fel a legsúlyosabb következmény : az 
agylágyulás. Ha az agylágyulás csak egyes agyvelő részekre 
vonatkozik, akkor természetesen csak bizonyos dol,gokban 
lesz az illető 'agyalágyult. (Lásd "AZi agyvelő munkája" c .  
cikkemet a Csendőrségi Lapok, 1929. évi 17 .  számában.)  

8 .  Lábujjüszkösödés. Sokszor azt halljuk, hogy valaki
nél a láb öregujja elkezdett heveSIen fájni, maj,d megpiro
sodott, aztán elkékült, végül elfeketedett. Az elfeketedés 
V'ége !aztán! jgennyes lábujjrotha;dás le,tt. E z� az elég súlyos 
bajt néha csakis lábszáramputációval lehet megállítani. 
Öreg emberek betegsége ez, oka :  érelmeszesedés. A szíV' a 
tőle nagyon mess� aevő láböregujj megszűkiült erébe már 
nem tudja helenyomni' a vért és táplálék hiányában az ujj 
ellágyul, elrothad. Felhívom it� al f�gyelmet arra, hogy a 
legtöbb esetbelll az ér nagyfokú ,elszűkülése nem magában 
a beteg lá.bujjban, hanem sokkal magasabban vanJ valahol. 
Ezért kelJ ilyen Ibetegeknél néha többször és J€gyre maga-
sabban és magasabban amputálni. , 

9. Sántító já?'ás ; elég gyakori tünete a láb érelme
szesedésének. Ugyanis a láb-ér megszűkülése, megmere
vedése néha: görcsös izomösszehúzódásokat okoz, aminek 
részben az érelmeszesedés okozta, rossz táplálkozási az oka. 
A (beteg hirtelen erősen sántítani, kezd, majd , enged az 
izomgörcs és megszűnik a sántítás. Természetesen a baj 
bármikor megismétlődhetik. 

Azoknál, akik már fiatal gydfekkoruktól fogva idült 
vesebaj ban, vagy pedig cukorbaj ban szenvednek, avagy 
már iskolás korukban vérbajt szerwtek, �z ilyeneknél az 
érelmeszesedés természetesen nagyon !korán megindul és 
40 éves Ikorukban már QH tartanak, ahol a 60 évesek. 

Mi okozza az érelmeszesedést ? 

Ha a szívünk mindig egyforma erősen verne és így a 
testünk táplálása i s  mindig egyforma volna, akkor talán 
sohasem halnánk meg. Tény azonban, hogy az érelmeszese
dés renchld vül sietteti a testünk megöregedését, a kiszára
dásá�, lalkáI'csak a rosszul öntözött v�ráglllál. Tény, hogy 
az előbb felsorolt következményes betegségek legnagyobb
részben és az ezután említendő gutaütés pedig csakis ér
elmeszesedés követJkeztében léphet fel. 

Érelmeszesedést okoznak : 
1 .  Régeni tartó vesebaj, 
2. cukorbaj, 
3. alkoholok, 
4. dohány, 
5. vérbaj, 
6.  nehéz szeUemi munka, 
7. tuberculosis, 
8. elhízás, 
9. köszvény. 
Az, érelmeszesedések túlnyomó é" legsúlyosabban je

lentkező formáit azonban a vérbaj okozza. Az �gyszerü em
berek erős dohányzása, ,sőt bagiózása közel sem ,olyan ártaL
mas, mint a .művelt emberek finom cigarettája, azért, mert 
az 'egyszerű ember nem szívj� le a füstöt és ami a fő, köp
köd s 'így nemi nyeli, le a nikoiinos nyálat sem. 

Az érelmeszesedés elleni védekezésnél elsősorban a 
fent felsorolt okoknak a kiküszöbölésére kell gondolni. A 
legtöbb, a Iegsúlyosabb érelmes'Zesedést okozó alkohol, do
hány és yérbaj ellen könnyen védekezhetünk. Ke.rülni' kell 
a sok folyadékivást, ritkán és a.l<kor is kevés húst /kell enni. 
Rendes,en már idősebb emberekről varu szó� és ezért a régi 
megrögzött szokásokról ugyan nehéz lemondani, de mér
sékelni mégis csak lehet. Az érelmeszesedés egyetlen ki
tünő gyógyszere a jód, amely olcsó, könnyen besze1'ezhető. 
Az angOIL férfiak túlnyomó része már 40 éves korában 
megkezdi és egész életén át folytatja a jódszedést. Fődolog, 
hogy állandóan kell szedni. Az előbb felsorolt súlyos érel
meszesedési tünetek, eleinte lassan, majd egyre jobban és 
jobban enyhülnek, a beteg élénkebb, elevenebb, munka
bíróbb Jesz. A j ódot szedő ember maga is észrevesz.i, ma,ga 
is érzi a j�vulást. Némely ,embernéJ a jód állandó szedése 
kisfokú náthát, börviszkefést, esetleg apró pattanásokat 
is okoz, ezek a tünetek azonban csak rövid ideig') szoktak 
tartani .  Akiknél azonban állandóak, azok két hónap után 
hagyják. abba a jódszedést egy hónapra s aztán újra és 
újll"a folytassák egy.,egy havi kihagyáSlSaJ. 

A mindennapi életben a legszebb halálnak tartják a 
gutaütéses halált. Tényleg, ha már) meg kell \halni, akkor 
fájdalom nélkül, h irtelen, minden előzetes halálfélelem 
nélkül, és normáli!san csak a gutaütésben J,ooet meglha1ni. 
De nem minden' gutaütés j árj ám halállal. HaJ pedi,g a guta
ütés,t nem követi a halál, akkor rendesen súlyos utókövet
kezmények maradnak vissza. Legsúlyosabb ilyen útókövet
kezmények, III bénulások. Gutaütés, után megbénulhat az 
egész féloldal, bénulhat az arc legy l'észe és a kar. Igen 
gyakori iUtókövetkezmény a némaság,gal\ is járó nyelvlbé
llIulás ; a szellemi képesség csökkenése, a teljes, vagy l'<éSZ
leges agylágyulás, stb. Elég gyakori eset, hogy valakit 
csak egyetlenegyszer ért gutaütés, a:zt kiheverte, de egész 
életben esetleg 10-15 éven át oly nyomorék: marad, hogy 
kocsin kelJ tolni stb. Az ilyen gutaütés nagyobb szeren
csétlenség, mint a rögtöni halál. 

Mi okozza a gutaütést ? 

Egy pár, ilgen-i,gen ritka esetet kivéve elmondhatj uk, 
hogy a gutaütés nem más, mint én"epedés az agyvelőben. 
Tehát! más ,szóval � Igutaütés nem más, mint agyvérzés. Az 
agyvelő a k iömlött vél' miatt nyomás alá kerül, a nyomás-
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nak a kemény koponya nem enged.  Az ér minden egyes 
esetben önmagától arert reped meg, mert el van meszesedvc 
és nem ,tudott ellenállni a hirtelen bekövetkezett nagy vér
nyomásnak. Pl. a h irtelen fellépő izgalom, sok evés, alko
hol, kávé stb. mind izgatják a szívet. ,Erre a szív erősebben 
és gyorsabban működik, ami vi�zont azt jelenti, hogy 
sokkal több vért nyomJ az erekbe, mint rendesen. :Ennek a 
hÍl

�
telen jövő több vérnek, tehát a magasabb vérnyomásnak 

nem tud az elmeszesedett, már lIem rugalmas él' ellenállni, 
nem tud kitáguni, hanem inkább megreped. Miért kell 
azonban éppen csak az agyvelő erei nek megrepedniök ? 
N emesak az agyvelő, hanem más testrész erei is megreped
hetnek, másszóval megütheü az embert a guta a hátán, a 
talpán, az orrahegyén, vagy a 'tenyerében is, mert! hiszen 
ezeken a helyeken is el lehetnek meszesedve a véredények. 
Tényleg idős" vérmes embereknél néha kék-�árgás-zöldes 
foltokat lehet látni a bőrön. Ezek mind' v érzésekJ nyomai. 
Bajt arert mern, okozta:k, mert ezeknek a helyeknek zavarai 
az életet nem fenyegetik. Tehát a testünk bármely részén, 
úgy, kívül, mini belül, úgy a tüdőkben, a szemekben, mint 
a májban stb. is felléphet az érrepedés, azonban a guta
ütés kirfejezés csakis az agyvelőben történt érrepedésre 
vonatkozik. Pl .  a vesében történt érrepedés vesevérzést, 
véres vizelést stb. okoz, de ezt mégsem nevezzük vesegutá
nak. Viszont az. agyvelőben vannak a legvékonyabb, leg
finomabb erek és hoz,zá még végerek, azért olyan gyakori 
az agyerek megrepedése. 

Sokszor halljuk ·ezt a kifejezést, hogy "szélütés", 
"szívszélütés". Ezek c::lak más szavak. A szélütés, a szív
szélütés mind egyszerűen gutaütés. Van azonban egy má
sik hasonló közismert kifejezés i,S! és e� ta " szívszélhűdés", 
"szívguta". A szívszélhűdés sem más, miolt a 'Jlyult agy
ban levő sZÍvet � il légzést mozgató központ Ibénulása 
okozta gutaütés. Néha ugyan máguk a i:Yzívet tápláló, már 
többször említett koszorús erek repednek meg, amire il szív 
azonnal megáll és rögtön bekövetkezik a halál . A halotthoz 
hirtelen odahívott orvos azonban nem is tudja megmon
dani, hogy szívszélhűdé.s, vagy szélütés-gutaütés történt-e. 
De ez már akkor nem is fontos. Mindenesetre érrepedés 
okozta a halált. 

Csak megemlítem, hogy ig�m ritka esetben lehetnek 
olyan gutaütések is, amelyeket nem érrepedés, hanem az 
érnek az eldugulása okoz (thromoos.is, embolia) .  '\Mind a 
kettő szintén azonnal halálos l ehet. Az agyvelőben történt 
én'epedés, tehát az igazi gutaütés a:bban különbözik az 
agyvelő éreldugulástÓ1 ( a  thrombosistól, emboliától ) ,  hogy 
a rendes gutaütésnél a beteg h irtelen lesz eszméletlen, hir
telen lépnek fel a 'bénulások, míg érdugulásnál az eszmé
letlenség és a: bénulások ITassaru fejlődnek ki, sőt néha az 
eszméletlenség nem! is következik, be. 

Minden gutaütés előzetes fel,téteJ.e a vérnyomás foko
zatos emelkedése. Bizonyos előjelek, bizonyos tünetek már 
előre figyelmeztetik a beteget a közelgő veszélyre, i lyen 
figyelmeztető j elek a következők : szívnyomás, gyomor
görcs, hangyamászásszeríí érzések, többszöri apró orrvér
zés, hideg verejtékezés, főfájás, szédülés, émelygés, hány
inger, .szívdobogás, nyugtaLanság, iz.gaJom. A vérnyomást 
fokozzák és így ,gutaütést okozhatnak! a következő dolgok : 
erős izommunka, s�adás, megijed�s, váratlan nagy 
öröm, nagy lelki izgalom" bőséges evés, különösen este, al
koho� sok vagy kevés, de erős feketekávé, azonban m inden 
dolog közt és legkönnyebben, a nemi, izgalom. Erőseru érel
meszesedett, vagy különben is. idős embereknél a nemi iz
galOlr ':encLkívüli veszedelemmel jár. 

A.. .lévnapi, születésnapi, disznótori, lakodalmi stb. 
vacsorák alkalmával való bőséges est.i, étkezés, alkohol
fogyasztás és utána tánc, az emeletre való ifelmenés sok 

éreLmeszesedett embernek ásta meg már a sírját. A guta
ütött ember szinte !hangtalanUl rogyik össze. Teljesen ön
tudatlan, eszméletlen lesz. Az öntudatlanság ritka esetben 
napokig is eltarthat. Az agyvérzéS! okozta bénulás a nyult 
agyvelőben levő Iéi egzés il és szívműködési központra is rá
terjed, amikor rögtön beáll a halál. A gutaütésnél az első 
3 nap a leg,kJritikusrubh, ',de a 3 nap után sem mult még 
el a veszély, mert a tizenkettedik napig még mindig újllJbb 
gutaütés j elentkezhetik. Gyakran halljuk, hogy valakit 
évekkel ezelőtt megütött a guta, de aztán teljesen, minden 
következmény nélkül, meggyógyult. Ez tényleg meg is tör
ténhetik. Ugyanis a kiömlött vér egyrés�t kevés volt, aztán 
gyorsan felszívódott s a nyomás, a táp1álikozási zavarok alá 
került agyvelő így teljesen ép mara.dt. Ezért lett a beteg 
újra teljesen egészséges. Érdekes a gutaütések statiszti
kája. ( D r. Novák. ) Legtöbb a gutaütés tavasszal, legkeve
sebb nyáron. Hónapokra nézve a legtöbb szélütés decem
beI'ibeIII fordul elő. Ennek az, érdekes körülménynek a lég
nyomás változása az oka. Minél kisebb a légnyomás, annál 
.könnyebben r'eped meg az ér, mert a magas vérnyomás.nak 
nilIlcsen meg a megfelelő ellensúlyozó külső légnyomása. 
Életkor szerint az összes gutaütések 62 1százaléka a 30-60 
év közé esik. A 30 évenl alul csak 10, százalék. 6Q éven túl 
pedig 28 száza,lék. A gutaütötteknek 20 százaLéka öt per
cen, belül, 50 százaléka pedig két órán belül meghal. Érde
kes dolog az is" hogy foglalkozások szerint az egyszerű 
emberekl 24 százalékkal, az intelligens elem pedig 21 szá
zalékkal szerepel a gutaütéses halálban. JViszont a nőknél 
már más az arány. A ,gutaütött nőknél 10 százalék az iÍn
tel l igens elemből, 15 százalék az ipari alkalmazáshan levő 
Jlőkből'J 20 százalék a napszámos asszonyok és 23 száza
lék aJ cselédek közül kerül ki. Az érelmeszesedésnek és így 
a gutaütésnek is túlnyomó részben a vérbaj az oka. A sze
gény és ,egyszerű ember nem: tudja, vagy nem iSI akarja a 
vérbaját kezeltetni, ez lehet az oka a fenti százalékos kü
lönbségnek 

Él'elmeszesedésben szenvedő öreg emóel' gyakran ma
rad halva a für.dőkádban. Ennek az oka a következő : nya
kig] henne ül a meleg vízben, 3" vízben levől test pirosllJbb 
lesz, mert az erek itt a melegben kitágulnalc és i,de tódul a 
legtöhbJ vér. Viszont ilyenkor az agybanJ kevesebb lesz a 
vér. Ha most a beteg a kád ból h irttlen kilép, akkol' a. vél' 
rohanva áramlik be ól fejbe é SI érrepedést okozhat. �zért 
nem sZllJbad soha a kádból kijönni, hanem a vizet kell 1e
ereszteni, így lassan kezdj .eloszlani a vér. Volt ,rá már eset, 
ho,gy az örökösök az öreg urat szeretettel forró vízben für
dették, majd, hirtelen a kádIból kisegítették és ezáltal átse
gítették a má:wilágl'a. Sokszor csodálkozva olvassuk, hogy 
valakit 40-50 éves korban megütött a guta. Itt mindig 
majdnem biztos, hogy az illetőnek ki nem kezelt vérbaj a 
volt. 

Mit keH tenni a gutaütött emberrel ? 
Azonnal vízszintes helyzetbe kel] fektetni .  Roppant 

veszélyes lehet a szállítás, mert a rázás csak fokozza az 
agyvérzés,t. A forró fejre, arcra jeges borogatást tegyünk. 
Ha az arc, a fej hideg, akkor tilos a, jeges borogatás, mert 
itt nem agJV'érzés, hanem éreldugulás (embolia) van. 
Fonft.oo a beöntés-adás és az állandó feJ ügyelet. Ha a vér
nyomás nagy (feszes a pulsus ) ,  akkor érvágást kell vé
gezni .  Az esetleges éle,tbenmarada§ feltétele a teljes nyu
galom. 

Tudjuk, hogy ól Igutaütést érelmeszesedés okozza, te
hát a ,gutaütés ellen ú gy védekezünk, amint a2t előzőleg az 
elmeszesedésnél IMtuk. Kerülni kell tehát az érelmeszese
dést OKozó, vagy a vérnyomást fokozó dolgokat, különösen 
pedig a vérbajt kell kezeltetni és szedni a jódot. 

Dr. Kemény Gyula altan. orvo:'!. 
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Gandfji. • 

Néhány héttel ezelőtt, amikor' ez a félmeztelen sovány 
hindu apostoL egy-két tucat fanatikus követője kiséreté
ben elindult a tengerpart felé, hogy sót pároljon és a só
monopólium megsértésével harcra szólítsa honfitársait ,az 
angol fennhatóság ellen, az egész akció félig fantasztikus, 
félig humoros színben tünt fel Európa szemében, Na éli 
Pestnek persze nagyon "jól jött" ahhoz, hogy a vicclapok 
és a kabat'ék hálás és gazdag anyagra találjanak benne, 
"Gandhi elindult". "Gandhi sót párol". "Gandhi sóhiva
tala Peshavarban" megannyi alkalom jobb-rosszab b  szel
lemi sziporkára. Ogy járt szegény Gandhi Pesttel, mint 
- mondjuk - A tnanullah, akinek a nevéből is legalább 
tucatnyi viccet vaTiáltak. 

Ma már kevesebb viccet lehet Gandhiról olvasni, ellen
ben annál ,többet súly'(J'8 forrongásokról, 'sortüzekről meg 
páncélkocsik harcáról Indiában. A dolog komoly. Az an
golok szinte legendás politikai zsenialitása a britt világ
uralom megteremtése óta talán most áll a legnehezebb, 
legkritikusab b  problémája előtt. Ez persze az angolok és 
a hinduk tnagánügye, ne beszéljünk tehát an'ól, hoVY lIne
lyiknek van igaza. Az ángliusnak-e, aki olcsó pénzért ad 
kitünő konyhasót, de ennek fejében bizonyos koncesszió
kat köt ki magának, a vagy Gandhinak, akinek lepárolt 
- egyelőre persze csak szimbolisztikus - sója élvezhetet
len és ötszörannlliba kerül, rnint amit az angolok forga
lomba hoznak, de amely viszont a szabad hindu nemzet 
első saját termelésű sója. Afelett sem bocsátkozunk vitába, 
hogll öteze� év függetlensége mmden tradiciójával együtt 
adott-e annyi kézzelfogható hasznoS' dolgot a hindunak, 
mint amennyit ötven év angol elnyol1w,sa ? I gaz, hogy az 
angolok nem puszta hinduszeretetből adják, amit adnak, 
hanem alaposan lefölözik minden erkölcsi, szellemi és 
'materiális b efektetéseik kama,ttejfelét és teleszürcsölik 
tnagukat sok jóval, amit a hindunak viszont csak néznie 
szabad : - egyszóval nehéz feladat lenne igazságot, tenni 
közöttük, 

Nem is ezen a hiábavalóságon törjük mi a fejünket. 
Ami bennünket leginkább és legközeleb bről érdekel, az en
nek az egész hindu mozgalomnak a közbiztonsági vonat
kozása. 

Az angolok a reájuk annyira jellemző hidegvérrel és 
nyugalommal elmentek Gandhival és hiveivel szemben a 
türelmes várakozásrw,k addig a határáig, amennyit ha
sonló arányú mozgall1u:Llc esetén egyetlen európai kormány
hatalom sem mert volna megkockáztatni, És erTe meg
született nálunk is az összehasornlítás : "Lám csak, A nglia 
mindenkinek megengedi, hogy a véleményét s�abadon 
nyilvánítsa, hiveket toborozzon magának még egy ilyen, 
a birodalom szempontjából ennyire veszélyes akcióra is, 
mint ezé a Gamdhié. Bezzeg nálunk - rnert ezután min
dig a "bezzeg nálunk" szokott következni - betiltják még 
a legártaltnatlana,bb képviselői beszámolókat is és mind· 
járt attakimznak, ha egy u tcasaroknál háTomnál több em
ber összegyül." Hogy ez persze nálunk sincsen így, az az 

ö&,szeha.sonlítás szempontjából �erl'll fonto�, fő :a. konkluzió ; 
még az elnyomott Indiában is mennyivel tágabban és libe
rálisab ban értelmezik a közszabadságokat, mint nálunk, 

Különösen addig hangzott ez sűr'űn, amíg nem jöttek 
a hirek Indiából elevenen elégete;tt rendőrökl'ől, meg tíz
ezres tömegek és géppuskás rendőrcsapatoTc vér 'es idkö
zeteiről. Próbáljunk csak egy kicsit így is összehason
lítani ! 

Ha Angliábam megmozdul egy százmiUiónyi lakossal 
bír'ó dominium és száz különböző városbcLn egyszerre ro
pognak is a puskák, az a britt bú'odalomban esetleg �e
szélyes, de mégis csak lokális jelentőségű dolog. Angltá
nak tucatszámra vannak a ke.,ében olyan technikai, gaziLa
srigi és egyéb fegyve1e.1t, (annelyek i'legítS'égével kisebb
nagyob b  erőfeszítés áTán um maradhat a helyzetnek. Ha 
másként: megegyezéssel, engedményekkel, koncessziókkal 
akarja rnegoldani a helyzetet, azt is meg teheti, van miből 
adnia és engednie. . 

Megfordított a helyzet egy kis országban, ahol mm
den életforrás Tendszerint a fővárosba lwncentr'álódik és 
ahol hatalmas anyagi erőforrások, a,rnelyeknek segítségé
vel gazdasági természetü mo�g'{lltnakat levezetni lehetne, 
nem állanak rendelkezésr'e, Egy il1Jen kis országban - te
hát például nálunk is .. - a karhatalom és a fon'ongó tö
meg között előfoTduló mitIden összecsapás végleges dönté� 
jelleg ével bírhat és az egé3z Otf:zágot alapjában r'endíthett 
meg. És vajjon ennek biztos tudatában szabad-e a k�r:
mányhatalornnak - rnár csak a humanizmus szempontJa
ból is - a dolgokat olyan fokig érlelni engedni, hogy 
azután málr c.8ak s01-tüzek �s embe1'l'ér árán tudjon Vl'rL 
maradni a helyzetnek ? Hogy Anglia hogyan csinálja, az 
ő dolga, Az angolok meg tehetik, hog y feZtétlen fölényük és 
hntalm'l/k tudatában, angoll flegrnával van/ak a végsőkig, 
akkor aztán néhány ezer embert agyonlövetnek II Tende t 
tererntenek. A Tról peTsze, hogy ez is hel1Jes-c vagy sem, 
nem vitatkozunk s azt sem számolgat juk, h ogy ellenkeztÍ 
felfogás mellett h ány szegén1J r'endőr és hán!! 

,
még szeg�

n1jeb b  hindu ördög tnaradt volna életben. Nehpz lenne kt
igazodni benne, hogy Anglia az ő mindig sajátszerű 
magatartásáva), mikm' milyen politikai célokat követ. . 

De azt a tanulságot le.szűrhetjük az egész Gnndht 
esetből, hogy egy kormány elhatá1'ozásánaTt mindig

, 
eliibb 

keLl megszülefJnie, mint a cselekedetének. Ha engednt akar, 
engedjen addig, amíg nem késő, ha pedig r'endet akar te .. 
remteni, teremtsen azt is addig, amíg nem késő. Mert a 
géppuska és a kézigránát nem eg1Jetlen, hanem csaT.; 
�dolsó eszköze a rendcsinálásnl1k s nem bölcs dolog vala
mit ott kezdeni, ahol végezni kellene. Egy lázadás rne,q
előzése sokszor nagyob b  érdem lehet, mint a leverése. Kü
lönösen nálunk, ahol a.z, ami az angolnak hindu, nekünk 
- magyar, 

-o--

Fegyverhasználatok. Pinc�s �ábo; .
. 
ka�ácsondi 

,
ö�sbe}i .  

Felsőábrány iközségben 2 1  nap� �g�z.segu.g;yt �z.a.�a4s.agat ,�l
vező csendőr május 4-én az estI orakban ket polgal'l Ismerose 
társaságában sétált., Sétaközben 

"
négy leg,én?yel �l�lkoztak, 

ezek egyike, Dobi Janos, la csendor tarsasagaban ,lev? Novák 
Gáborral összeszólalikozott és verekedm kezdtek. Pmces c.sen�
őr ,a verekedőket szétválaJSztotta, miközben, ikll;rdja �arkol,atá
val Dobi ikezefejére ütött. A vereked

,
ö.k ,szetv3;lasz�aE�a utá!,! � 

legénycsoport egy !kocsmába ment, Pmces pedIg iket lsm.erose
vel Novák lakására távozott. Körülbelül egy' óra elteltévt;l, 22 
óra. tájban Pincés csendőr Novák társaságában hazafelé Igy�· 
kezett, Útközben ismét összeilalálJkoztaik: !l. legény�kel! !kIk 
hangosan dalolva jöttek 'velük �zembe. Az :UJ :;bb �la!k�za.s al
kalmával Pincés csendőr meglkerdeZlte DobI tár5asagatól, hogy 

A szépség lélek nélkül 'az <p,pa;nYPo'rhoz hasonló, 
mely g lepke száJrnywin csiUog, s l�sodo'rva, k�llemet. 
len harmuvá lesz. K'lsfaludy Karoly. 
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ki volt az, i3lki .illekik azt kiáltotta ihogy : ,,kuss ! "  Egy Szabó 
István :nevü egyén a csoportból előlépett, (pi,IlJOés csendőr 
elé állott, �1kapta la csendőr hóna �att aévő gyalogcsendőr
kard mal'kolatát, kirántotta a hüvelyéből és azzal \elfutott. 
Pincés csendőr NováJk segítségével ISza;bót megfogta és n eve
zettől fa kiardot visszavette. Mikor Dobi JánOos látta, hogy la 
csendőr lés Nová!k �zal;>ót \megfog'tálk, egy késsel la osendőrt 
megtáJmadta. A csendőr a táJmadóval s:ljemlben k,ardfegyverét 
ha.�ználta és támadójának balk'arját és hátát megvág'tJa. Dobi 
JánOos 20 napon felül gyógyuló, de inem életveszélyes sérülé.flt 
�zenvedett. A kivizsgálás folyamatban van. 

Balogh GYÖ?'gy >és E1'délyi Bálint őrmeSltereWből álló járőr 
május 12-én 1 pm 'tájban: Sóskút községben Tóth Sándor és 
Kovács János ,elleritS:ljegülő kiatonákiliJal szemben szolgruatball 
szuronyfegyvert használt. A sérülés ikönnyű. E rdélyi Bálint 
őrmester saj át szuronyától szinrtén !könnyű sérülést szenvedett. 
Az ellenszegülő lkiatonákat elfogták lA kivi:ljSgálás folyille 

Közlekedési baleset., Május 4-én 19 Ól' a tájban Újfehértó 
!községben kerékpáron :'ls?Jolgál,atot 'teljesítő Gödri Zsigmond 
újfehértói örs beli őrmestel't egy személyJautó felütötte. Gödri 
tÖl'zsőrmes'ter !könyebb lábzuzódást szenvedett. ,Az jösszeütkö
zés .következtében :az :autó üvege eltörött, a i ;kerékpár pedig 
megrongálódott. A nyomozás során megállapítást nyert, !hogy 
a baleset véletlen folytán !keletkezett, Iffiivel egY'�lé)lő?Jőleg elhaj
tott autó az út porát felverte s így az úton közlekedők egy
más,t nem 'l áthattálk. 

Esküvő. Dr. Kovács Mária Olga fővárosi tisztviselőnő, 
Kovács Károll! ny. csendőrezredes leánya és dr. Gábor-Szabó 
Józse! miniszteri fogalmazó fmájus hó l-én a ,1uisztinavárosi 
templomban házasságra léptek. Násznagyok voltaIk : Preszly 
Alctdár' m. !kir. honvédezredes és Cavallier Józse!, az új nemze
dék főszerkesztője. 

Eljegyzés. Toldy Á r1Jád százados siklósi szárnyparancs
nok május 13-án eljegyezte Körner Pálma urhölgyet.. 

Sportversenyek. Folyó hó 4-én Nyiregyházán a helyőrségi 
vívóverseny a következő eredménnyel végződött : 1. Idrányi 
fhdgy. 2. Dittmar őrnagy. 3. Öhrn. fhdgy. 4. Csürös őrnagy. 
5. Kiszely fhgy. - A Május 15-én Debrecenben megtartott 
hel!fő?'ségi lőversen!J eredménye a következő volt : Puskaver
seny : 1. Dr. VÖ?'ÖS szds. 2. Kr'umenakker őrgy. 3. Jánó fhdgy. 
4. Benedek szds. 5. nádudvari Kiss szds. Pisztolyverseny : 1 .  
Csür'ös őrgy. 2. Ádám fhdgy. 3.  Benedek szds. 4 .  Győrbiró 
főhadnagy. 

"Honvédelmi Lapok". A "Honvédelem" című katonai 
szaklap megszünése óta mind a katonai, mind pedig a polgári 
társadalom széles rétegeinek napról-napra sürgető kívánsá
gára 'új katonai szaklap létesítése vált szükségessé. Ennek az 
egyöntetű sürgetésnek, de az ebben megnyilvánuló bizalomnak 
és érdeklődésnek kíván a megindítandó katonai lap szerkesztő 
bizottsága becsületes törekvéssel eleget tenni, amikor Szom
bath lJ Kálmán hozzáértő felelős szerkesztésében és jeles ka
tonai íl'ógárda közreműködésével "Honvédelmi Lapok" címen 
olyan katonai folyóíratot indít meg, amely a megszünt "Hon
l'éclelem"-nél szerzett évtízedes prakszison épül fel s magába 
foglalja tartalomban és kiállításban mindazokat a kíváló té
nyezőket, amelyek az érdekes, friss, színdús és értékes katonai 
hil'szolgálat nélkülözhetetlen kellékei. A Honvédelmi Lapok 
előfizetési ára a Honvédségi Jóléti Alap tagjai számára egész 
évre '4.- 'P, félévre 2.� P, remdes előfizetési áI1a pedig egész 
évr-e 10.- P, félévre 5.� P. Melegen fajánljuik az új katon8JÍ 
szaklapot olvasóink, különösen a tiszt urak szíves figyelmébe. 
A megrendeléseket a következő címre kell küldeni : A H onvé
delrni Lapok kiadóhiv,atalának, Budapest, 1 . ,  Attila-körút 17., 
félemelet 10. ' 

Csendőrség i Közlöny. 12. :.szám. A tényleges állományba 
és Ct csendő?'sé,qhez visszahelyeztetett : vitéz Kovács István 
ny. százados. Áthellleztettek : Szirtes Ferenc százados Adony
ról Budapestre. Dr. Ki'l'álu Józse! g. százados Szegedről a 
belügyminisztérium VI.  b) osztályába Budapestre. Be
n!fovszky István' g'. százados Budapestről Sopronba. Létszám 
felett vezetendő : Rodt Kornél g. százados. Felmentetik a 
szolgálat alól :  -vitéz Balássy László 'g. s�á7Jados. Az ideiglenes 
n!fugállományban meghagyatnak : Gulyás Józse! debreceni 
VI. és Spitcze János mis!kolci VII. kerülclbeli tiszthelyettesek 
- A Közlöny tárgyalj a a lakáspénzosztályok és lakáspénzek 
újabb szabályozását. A hévízi csendőrotthon szabályzata 
nyert némi módosítást, melynek egyik minden beutal t csend
őregyént érdeklő pontj a az, hogy, a hévízi csendőrotthonba 

'beutaltak az 1 930. évi ,fürdőévadtól kezdődőleg gyógy- és 
zenedijat is tartoznak 'fizetni, melynek összege jelenleg napi 
15 filiér. 

' , 

Balogh 'Pál volt )Cs. ,es kir. 48. ,gy.-ezredbeli gp. századost, 
aki jelenleg ismeretlen ilelyen gazdatiszt, keresi Tóth Kálmán 
tör7lsőrmester I(Veszprém, ig1azdaságli \hivatal) IS kéri azo�at, 
akik 'a nevewttről tudn�, közöljék azt vele levélben. 

től ,�lerdteSl üte�eteK: 
Cikket Demcsak a cseDdőrsé� tagjaitól, haDem bár

kitől elfogaduDk s azt közlés esetéD me�felelőeD hODo
ráljuk. A lapuDkbaD megjeleDt közleméDyek tulajdoD
jogát feDDtartjuk, azokat tehát beleegyezésünk nélkül 
nem szahad utáDDyomatni. - Kéziratokat oem aduDk 
vissza. A közleméDyeket kérjük az ivnek csak az e�yik 
oldalára, félhasábosaD és irógéppel vagy kÖDnyeD olvas
ható irás sal irDi. Kéziratok sorsáról csak a szerkesz
tői üzeDetek között adunk választ, azért kérjük mindig 
megirni, h ogy milyeD jelige alatt válaszoljuDk. - A szer
kesztői üzenetekbeD miDdeDkinek válaszolunk, levelet 
nem íruDk. Jeligéül k érjük kisebb helységek neveit vá
lasztaDi, mert az aZODOS ieligékből származó félreérté
seket csak igy lehet elkerülDi. Ha jeIie;e DiDcseD meg
jelölve, az érdekelt DevéDek kezdőbetüit és az állomás
helyét haszDáljuk ielige gyaDáDt. Közérdekü kérdé. 
sekre a "CseDdőr LekszikoD" rovatban válaszoluDk. 
ElőfizetDi csak legalább félévre lehet. A cseDdőrség 
tényle�es és Dyugállományu legéDységi egyéDei az elő
fizetési ár felét fizetik. Az előfizetéseket kérjük pODtO
saD megujitaDi, mert a felszólítás költségét külöD iel
számítjuk. - A Dekünk szárd péDzküldeméDyeket kér
jük a Nemzeti Hitelintézet Budapest-krisztiDavárosi fiók
jának (Budapest I., KrisztiDa körut 141) 1672. számu 
csekkszámlájára befizetDi, a csekkre pedig felje2'yezni, 
hogy a befizetés a Csendőrségi Lapok javára történt. -
A hozzá nk iDtézett leveleket igy kell címezni : "A Csendőr
ségi LapoJ" szerkesztőségéDek, Budapest I. ker., Vár, 
Országház utca 30. szám". 

�==� .. __ .. .r,���== ____ ��= 
Tavasz. tAnnyi idő telt el azóta, hogy úja;bb kiképzésre 

volna szüksége, ez ,azonban nem azonos a próbaszolgálattal. 
Az iilletékes kerületi parancsnokság gondoskodnék arról, QlOgy 
a táViOoI töltött idő alatt elfelejtett i smereteket ,:visszaszerezze 
s megtanulja mindazt, amit ,a mai 'szoJ.gálattleljesítéslhez .tudnia 
kell. De ha felveszik, nem próbacsendőrnek veszik :ífel, a, meg
előző csendőrségi szolgálati ideje az! előléptetés szempontjá
ból elvileg beszámítana, valószínű azonban, hogy amíg! be 'nem 
bizonyítaná, hogy az örmesteri előléptetésre alkalmas, ez az 
előléptetése eltolódnék. Csak az a baj a: dologban, hogy most 
egyáltalában nincs felvétel s' a :JWzeljövőben se lesz könnyű 
visszajutnia. Kérdés azután, hogy ennyi idő ,multán hogyan 
érezné magát az örjáratOokban ? Nem ajánljuk neki. ' 

K. J. ny. g. th. Szeged. Valamelyik közelebbi számunkban 
jönni lÍog. 

Aranyosgyéresi .  \lgen fjoÓ, !közelebbről jönni fOog. De miért 
ne írjuk ki a nevét ? Nincs mit szégyent�,ie rajta. 

Leonidas. Annyira részletkérdés, hogy ezt csak 'Gegléd 
város monografiájáJból lehetne megállapítani, az pedig nem 
áll a rendelkezésünkre. 

Zöld erdő. Nem jogosultak. 
Kolozsvár. 1. Közös megegyezéssel vonták vissza annak 

idején a nősülési kérvényt. tHa majd ismét be lelhet nyujtani, 
megismételhetik. Kettőjük dolga a kibékülés, ipersze ebből ne 
legyen olyan játék, amivel �'Z előljárókat csak zaklatják. .2. 
Hogyne ,illetn é meg. Volt tiszti előljáróival vagy még inkább 
a volt ezrede irattárából ,szerzett okmányokkal igazolja, amit 
nekünk me,girt s terjessze fel szolgálati úton a kéreImét a 
kerületi p arancsnoks;í.ghoz. 

Soffől'. Egyelőre '.csak a budapesti nyomozó alosztály kap 
gépkocsit, a többire később kerül so.r. 

Nem egyöntetű. lAz 1921. évi június 2 8-án kelt 19.043/Eln. 
5-1921. ISz. H. M. rendelet II. fejezet b) pontja szerint 
csendőrnekJ és próbacsendőrnek ezüst sapkarózsa nem illeté,
kes. A go.mbokra vonatkozólag olvassa el a mult évi '9. sz. 
Csendőrségi Közlönyben 45.510/eln. VI. C. '1929. sz. B. fM. ren
deletet. 



1930 május 20 CSENDŰRSÉGI LAPO K 487 

Zágré "Vize. 1. Rendes útlevelet 10011 szereznie, azután 
vizumot kell kérnie Budapesten a román konzulátuson (VI., 
Teréz-körút 34. sz. ) .  Természetesen szabadságot is 'kell kérni. 
2. A külföldre engedélyezett szabadság az évente igényelhető 
szabadságba beszámít. IMiért{lne számítana be ? Ezek után pedig 
mi szeretnők tudni, hogy Imi laz a, "Zágré" vize ? 

Remény. 1. Később ,ikap választ. 2. I:Ia anyja él, akkor őt 
illeti meg, különben öné a jog. Ürlapot kell venni a trafikban 
s azt kitöltve a községi előljárósághoz nyujtsák be, ha az 
anyja az illetékes. Ha önt illeti meg, akkor szolgálati útoll 
kell ezt bejelenteni. 

Zagyva. Az erkölcsi és vagyoni körülményekre vonatko
zólag egy évvel előbb 'kiállított bizonyítványok helyett újakat 
kell kérni, mert egy év elég ddő ahhoz, hogy mindkét 'vonat
kozásban változások történhessenek. A -többi okmány helyett 
nem 10011 újakat beszerezni. 

Berettyóújfalu. Papucsát ,a fo�ó évi 13. számunkban 
"Dénes" jeligére küldött üzene1Jünk szerint kezelheti. 

öreg rendőr, a csendőrség barátja. Ön fis Ihmzár volt -
mint írja - s nagyon bántja az önérzetét, 'hogy a 20. számunk 
tárcájában Ibivalyt nyerigeIt meg egy l ovas csendőr. Azt 
mondja, hogy ilyet Illem 'hisz el egy volt 'huszárról s azzal 
akarja megcáfolni a dolgot, hogy a �ónak nincsen szarva. Ezt 
csak tudlhatta volna a csenuőr, hiszen a bivaly Ilfeje éjszaka 
is szarvakban végződik. Hát ez igaz, ::de az eset mégis meg
történt. Mit csináljunk, ha egyszer az a szegény l csendőr 
annyira álmos volt, talán nem is 'I olyan hibás a dologban. 
Legyen elnézőbb vele szemben, vaksötéthen mindenkit érhet 
ilyen, sőt '�nnél is súlyosabb baleset is. Ettől az ártatlan 
bivalyhistóriától ne féltse a csendőrség tekintélyét, kibirjuk 
mi azt, csak ennél nagyobb bajok ,ne e ssenek ! Őszinte levelé
ből egyébként jóleső örÖimmel látjuk, hogy valóban igaz 
barátja ,tJestületünknek. !Köszönjük. 

Tiszamenti öreg zsandár. A kötelezője lejárta előtt a 
honvédség'hez nem mooet át. A kötelezője Iletelte előtt 2-3 
hónappal ,sz<Jlgálati úton terjessze fel a kérelmét, azt 'aZ elől
járói el fogják juttatni a honvédség l illetékes szerveihez s 
aztán, ha a felvételnek valami akadálya nem lesz, 'a csendőr
ségi kötelezője letelte után megszakítás nélkül léphet be 'a 
honvédséghez. 

H. J. őrmester. , Az örsparancsnok meghatározhatja-e, 
hogy a gazdálkodásvezetö naponta hányszor mehet be a kony
hába ? Sőt" �"Yáltalában jmeg is tilthatja-e ezt az örsparancs
nok ? Olyan kérdések ezek, hogy csak egy lehet rájuk a vá
lasz : 'itt valami hiba lehet a konyha körül. Ha aztán tényleg 
hiba van a d<Jloghan, azon nem ilyen "szabályozással" lehet 
segíteni, hanem azzal, hogy az , örsfőzőnőt elbocsátják. Azt 
mondanunk sem kell, hogy a gazdálkodásvezetö konyhaláto
gatásainak dlye.n korlátozása ,'egyene�en képtelenség. 

Göcsej. Házasságot köthetnek akadály nélkül még akkor 
is, ha az egyházi hatóságok nem bontották is fel a házasságot. 
A ihonvédségnél é s  a csendőrségnél azonban az egyházi eske
tés 'is �ötelező. Az utóbbi tekintetben forduljanak a lelkészhez. 

Kaszinóvö]gy. Igazolja a kérdéses szolgálatot és szolgá
lati úton terjessze fel a kérelmét. M� Inem tudjuk elbírálni az 
ügyet, mert a dolog részleteit nem ismerjük, �úgy látjuk azon
ban, 'hogy a kéreIme eredményes lehet. 

M. B. csendőr, Rákóczifalva. Olvassa el lapunk ' 1925. évi 
20. számában "önképző" jeligére kriildött üzenetünk 1 !pontját. 

Sorsüldözött. Ha igazolják a dolgot, bíróság elé 'vihetik. 
A, mai értéke m indössze 160 P, de ta bírósQg az árfolyamtól 
függetlenül, a két fél anyagi viszonyainak a )l11érlegelése útján 
állapítja meg a visszafizetendő összeg valorizált értékét. 

Váchartyáni várhegy. Ha igazolni tudJa, akkor megilleti . 
Szolgálati !Úton kell felterjeszteni a kérelmet. 

Brassó. LehetOleg friss nyomozásokat közlünk szívesen, 
de, amint a tanulságos nyomozások rovatában megfigyelheti, 
régi nyomozásoknak is helyt adunk, ha egyébként alkalmasak 
a közlésre. Fődolog az, hogy tanulság és érdekesség legyen 
bennük. Küldje csak be. 

Fogházőr. A gyulai alispáni hivatalban őrzik. Ha ott nem 
tudná megszel'ezni az okmányokat, akkor az illetékes köz;;égi 
előljárósággal vagy más, szavahihető tanukkal igazoltassa. 

Poroszló. 1. .Az 1925. évi XLIII. t.-c. I- a halászati no
vella -- :kifejezet.ten sehol sem mondja ki, ' hogy éjszaka is 
szabad halászni, de nem i s  tiltja azt. Err,o vonatk<Jzólag az 
1888. évi XIX. t.-C. 62. �-ának b) 9)ontja állapított meg- annak 
idején tilalmat, ezt azonban a ihivatkozott új Ihalászati tör
vény 30. §-ának 2 .  bekezdése hatályon kívül 'jhelyezte. Tekin
tettel tehát arra, hogy az éjszakai halászatot tiltó jogszabály 
hatályban nincsen, kétségtelen, hogy a Ihaliszat éjjel, .ha azt 
a törvény által megengedett naptári időben és 'aszközökk"l 
halászatra jogosult egyén űzi, mlegengedett dolog s \kihágá�t 
nem képez. 2. A folyó évi 1 1 .  iSZ. Csendőrségi Közlönyhen erre 
vonatkozólag rendelet jelent meg. 

Döbörhegy. Olvassák el legutóbbi számunkban "Ujjas 
vállgallér" jeligére küldött üzenetünket. 

Megértés. 1. Elvileg lehet. 2. Budap'est, Vár, Béc�ikapu
tér 4. sz. 3. Irja ;meg, ki az A ) ,  ki a TI) és hogy a kettő 
között miféle II kapcsolat. Nagybetűkről nem tudunk véle
ményt mondani. \ 

Érdeklődő. Önt az egészből csak annyi él'dekf'lheti, 
amennyit a mult évi 19. számunkban "Szenvedő alany" jeli
gére megírtunk, olvassa azt el. Már régen életbelépett. 

Háromszín. 1. Az illetékes csendőr kerületi parancsnok
ságnál létszámfelett tartják nyilván, de élelmezési állomány 
szempontjából a koronaőrséghez tartozik. 2. Az előléptetési 
ügyét adja elő kihallgatáson. Kérje, hogy IÜgyét te.gyé� át az 
illetékes csendőr kerületi iParancsnokságihoz E( onnan döntésre 
a belügyminiszter úrhoz (VI. c. osztály) terjesszék fel. A 
palotaőrség egyik tagjának törzsőrmesteri előléptetés e kivé
telesen ezen az úton megtörtént. Ha bizonyos előléptetési fel
tételeknek a csenc!őrség szempontjából esetleg nem felel meg, 
az önhibáján kívül, a koronaőrséghez való vezénylése folytán 
történt. 3. Ezt az ;ügyet is kihallgatáson adja elő. Amennyiben 
ön élelmezési szempontból a koronaőrsé,g állományába tarto
zik, a kedvezményes vasúti ;utazásra jogosító arcképe s igazol
ványa ügyét is az ottani gazdasági hivatal nak ( számadó test
nek) kellene elintéznie, ha azonban ennek akadálya volna, 
akkor az ügyet szolgálati úton a belügyminiszter úrhoz, (VI.  
b. osztály) kell eljuttatni. Altalában minden Hyen kétségf's 
ügyében kérje a jelenlegi előljáróit arra, 'hogy a csendcrség
gel való kapcsolat felvétele Íltján tisztázzák a tisztázásra szo
ruló kérdéseket. 

Egyedüli magyar hangszergyár az országban ! 
Általánosan elismeri I Világmárka I Hegedü, tárogató, harmonika és az ósszes vonós éf> fúvós hangszerek. 
Romlott hangszerek javitása. Zenekarok felszerelése közvetlen a gyári áron. Árajánlatot ingyen küld az 

� 
Első Magyar Hangszergyár S T O W A S S ER 
kir. udvari szállitó, a Rákóczi-tárogató feltalálója, - Bpest, 11., Lánchíd-u. 5. 
Alapíttatott , 1770. évben. � C.endőrőkaek kedvezményes részletfizeté. ! 

FUCHS SÁNDOR 
Csendörségi és egyenruházati 
felszerelési cikkek szaküzlete 

BUDAPEST, VI, Gr. Zichy Jenő-u. 24. 

; 

Cégemnél a legjobb minőségű árút, legol
csóbb készpénzárban felár nélkü1, a leg
ked vezőbb r e s z l e ti i z e t é s r e  vásárolhat ja. 

Árjegyzéket, szövetmintákat, legolcsóbb ármegjelöléssel, 
kívánatra a z o n n a l  és t e l j e s  k é s z s é g g e l  küldök. 
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Ditró. 1 .  Csak a feleség és 'a 15 éven aluli gyermekek 
utazhatnak közös útlevéllel. 2. 14 aranykorona. 3. Budapest, 
Teréz-körút 34. 

Örökös. A külügyminisztérium1a adjon be kérvény t ( szol
gálati úton ) ,  leírva -abban J'észletes::m minda�t, amit ,nekünk 
megírt. A külügyminisztérium azut:5.n érintkezéshe lép az 
amerikai ikülképviseleti hatóságainkkal s gondja lesz reá, 
hogy az ön jogos érdekei csorbát ne szenvedjenek, vagy ha 
visszaélés történt, az amerikai hatóságok azt a lehetőség 
szerint reparálják. 

K6nyi. Az ezredparancsnokság csapatparancsnokság. A 
csendőr kerületi parancsnokság is annak felel meg. Háború 
idején is, mert a csendőr kerületi parancsnokság jellege és 
hatásköre békében és háhol'lÍban azonos. 

Sámson. A vitézzé avatás egyelőre szünetel. Amikor újra 
be lehet adni kérvényeket, arról szolgálati úton nyer majd 
értesülést. 

UtlevéI. A rendőrség valószínüleg megkapta már a ren
deletet, amely szerint tisztek részére csak egy évre állíthat
nak ki útlevelet, de ezt is csak Európa területére. ,Ha valaki
nek egy é vnél hosszabb időre, \ragy a tengeren túlra kell az 
útlevél, akkor arra előbb a 1eliigyminiszter úrtól (VI. c. osz
tály) engedélyt kell kérni s az engedély alapján lehet azután 
az útlevelet kiállítani. 

Gyöngyvirág. 1. Május l-én volt 4 g. tiszthelyettesi elő
léptetés, előreláthatólag június l -én is lesz annyi, ahány üres 
hely lpsz. Eddig egy van. 2. Folyamatban vannak ezek a tár
gyalá sok. 3. Irjon Daróczy István családtö,ténetírónak ( Buda
pest, Márvány-utca 12. ) ,  válaszbélyeget ICsatoJjon. 

H. A bplügyminiszter úr (VI. c. osztály) bírálja el a 'be
érkezett iratok alapján, hogy felülvizsgálat elé állít ják-e vagy 
sem. Ha méltánylást érdemlő körülmények forognak fenn, a 
tényleges szolgálatban akkor is meglhagyhatják, tha a bc�teges
kedése hat hónapig tartott. 

I gazol. Budapest, Veres 'Pálné-utca l l .  
Családos. A folyó évi 10. sz. Csendőrségi Közlönyben 

megjelpnt 71.926/VI. b. 1930. sz. B. M. rendelet 5. §. 3. pont
jának 3. bekezdése a balatonfüredi g-yógyházba beutaltakra 
általánosságban vonatkozik, nemcsak a honvédség és az állam
rendőrség tagjaira. A főszolgabíró, aki egyben fürdőhiztos, 
kilátásba helyezte, hogy a legénységi állományúak a szóban 
forgó díjakat nem fogják fizetni, �z azonban még nem bizo
nyos. A balatonfüredi csendőrgyógyház annyi gyógyulási és 
üdülési lehetőséget nyujt, hogy még a gyógy- és zenedíj be
számításával is nagyon olcsó az ottani üdülés. Természetes, 
hog'y több családtaggal üdülőnek már számottevő összeget 
kell kifizetnie, de még mindig hol van ez az összeg ,attól a 
pénztöl, amit másutt kellene egészen egyszerű üdülési lehető
ségek /fejében is e lveszteg"etni. A nagycsaládú embereknek 
azzal számolni ok kell, hogy a család üdülése, gYógykezelte
tése még a legelőnyösebb feltételek mellett is komoly pénzbe 
kerül . 

Mór. Dr. Péchy Gyula ny. alezredes címe : Budapest, 1.,  
Pálya-utca 16. 

P. J.  őrn. !I'artali:kos Ifőhadnagy volt, cím':'! ismeretlen. 
Ember küzdj és bízva bízzál. 1. A vámőrséghez belátható 

időn belül nem lesz felvétel.. Próbálja meg, adja be · annak 
idején a nősülési kérvényét nálunk. Lehet, hogy a körülmé
nyek lehetőséget nyujtanak az engedélyezéshez. 2. Ez nem 
vonatkozik a csendőrség tagjaira. rlp a ihonvédségnél is J1atály
talanították. 3. A csendőrségi szolgálati ideje a nyugdíjába 
be Ifog számítani, csa:k arra ugyeljen, hogy megszakítása ne 
legyen. 

HegedU 
a,.",on/u", 

Tá,.ollató csak itt a valódi CI", b a 10." 
Ha,.",on/ka 

Clte,.a 

, , 

LEGENY A GATON. 
- Regény -

15. 
íRTA : BARÉNYI FERENC. 

Csaholva, boldogan rontott kd :Mester az irod ából. Jolán 
hiába csitított a, nem bírt vele. Úgylákzik megérezte a kutya, 
hogy az érdeklődés központjába került. Fel-alá loholt és hol 
Jolánra, hol Fürth dokton'a ugrándozott, míg végre aztán 
elcsendesülve, megállapodott a Ihátuljövő Venyige bácsinál, 
ki természetesen nem maradhatott el ilyen fontos alkalom
ról. A fényképezés elképzelhető en mulatságos volt. Eleinte 
persze sok haj volt a lrutyával. Hiába :illította Jolán vigyázz
állásba, ha Fürth doktor rákapta a fényképezőgépet, fel
ugrott és megugatta a doktort. Nem volt más megoldás, 
mint hogy Jolánnal együtt fényképezze le. így', már nyugodtan 
tűrte Mester a megörökítést, csak :fekete bogárS7..eme yillo
gott kajánul. mintha tudta volna, hogy milyen n agy meglepe
tést fog szerezni valakinek" aki csodálkmva fogja majd 
n6zni a képét : - H át e� a ,Mester ! ?  Hiszen ez nem mázoló, 
sem festőművész, hanem egy kedves kis kutya. - És .Mester 
nagyon meg volt elégedve magáv,al. Amikor minden különö
sebb mozzanat nélkül átesett a megörökítés nem minden
napos műveletén, vígan kibicelt Fürth doktornak a továbhi 
felvételeknél. Jolánról több ielvételt csinált a doktor és végül 
mi nden "zab:Ldkozása ellú)l6re lefényképezte Venyige bá
csit is. 

Pár nap mulva elkészültek a fényképek. A legsikerü
tebb fénykép hátára dh·ta Jolán, hogy e1l a Mester. Se má
zoló, se festöművéi3z, csak! egyszertí. kis pulikutya. De olyan 
hűséges, hogy egynémely valakik példát vehetnének tőle. 
N emesak híven Ih.itartott mellettJe a !balatoni nyaraláson, de 
még utána is jött, olyan messziről - gyalog. És azó!tJa foly
ton vele van, olyan hűséges, amilyen csak kutya lehet. Egye
be't nem írt, borítékba zárta a fényképet és ezer reménnyel 
indította el útjára. Elindult a levél, de amíg a hosszú utat 
megtette, nagyoti fordulil 31 világ. 

13. 

Gál őrmester és Szelniczky örsvezető lázas munkában 
voltak, amikor a postát az irodáJba hozták. Csodálkozó mo
soly röppent el Gál Imre arcán, amikor a borítékon Jolán 
kezeírására ismert. Már a papírvágókés után nyúlt, hogy fel
bontsa, �e aztán mégás félretette a levelet. Majd később, ha 
ráér; most még nagyon sok a dolga. 

Borholya jött be, szürke katonasapkát tartott a kezében. 
Szokott tréfás modorában köszöntötte Gálékat, de most 

Fényképezőgépek 
prizmás látcsövoek 

6-12 hónapig terjedhető részlet
fizetésre készpénzároD, el l enőriz
hető eredeti gyári árjegyzék szerint. 

HATSCHEK És FARKAS 
optikai és fényképészeti szaküzlet 

I BUDAPEST IV K ,  I k" t 28 (Közp városháza , ., ara y- oru . épületében). 

Fiók : VI., Andrássy-ut 31. (Nagymez6-u. sarok.) 
Kérje legujabb nagy képes IÍljegyzékünket. 
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mintha valami keserű mellékíze lett volna a tréfálkozásnak. 
- N o, ti aztán szép [katonák vagytok, - sz.ólt a sapkát 

az asztalra csapva. - Mindenki tibennetek lútta az igazi ka
tonát és most, amikor igazában vitézkedni kellene, most a 
szegény polgári embert küldi tek a lí:áborúba. 

Gál és Szeln:czky lehajtott fejjel, sötéten néztek maguk 
elé. Tárgyalták ők ezt már maguk kÖllött, nem is egysz.er, 
hanem sokszor, amióta a mozgósítási !parancs megjött. Mind 
a ,ketten nagyon vágyódtak a háborúba, mentek is volna már 
az első Ibevonulókkal, de fegyelmezettségiik megérttette vc
lük, hogy a hábol)ús időkben a katonának ott kell me-gállnia 
a helyét, ahová előljárói állították. A csendőr a legjobb ka
tona, a legfegyelmezettebb. Éppen azért be kellett látniok, 
hogy, különösen ezekben a nagy időki>en, nem tehetnek 
mást, csak amit a parancsnokuk parancsol. De azért becs
vágyó önérzetiLket nagyon bántotta a dolog. SzJnte röstelték. 

Gál cigarettával kínálta Borbolyát és Szelniczky gyufát 
gyujtott neki. - Persze, ti itt maradtok, de engem elvisznek 
szegény családapát, - folytatta Borbolya ugyanazon hang� 
nemben és >rágyujtott. iMíg felszívta a gyufa lánooját meg- · 
res�ketett a szájában a cigaretta. Nagyot szippant�tt és 
amIkor onán-száján kifújta a füstöt, tréfásan hunyorítva 
igazította ki előbbi mondását : - . . .  leendő családapa. 

- Mikorra várjátok ? - kérdezte Gál Imre olyan igye
kezettel, amelyen meglátsz{)tt, hogy másra akarja terelni 
a szót. 

, -:- Három JJ.ét mulva - felelte Borbolya s elkomolyodva 
sohaJtot�a : - Ki tudja, mire születik meg szegény poronty ... 

A bIzonytalan jövő megérzése ült rá mind11ármuk lelkére. 
Jó ideig hallgattak, amíg aztán Borbolya a hamutá1cába 
gyűrte a cigarettát és megadással mondotta : - Hát ez már 
így van. - A két jóbal'át vállára tette a !rezét és szemükbe 
né,z,ett : - 'Remélem, ,hogy nem vettétek komolyan, amit az 
elebb mondo.ttan:. Trefa volt csak. Hiszen tudom én, hogy ti 
vagytok az Igazu katonák, már a békében is hábor'IÍskodtatok. 
így van ez rendjén. Dehát nem azért jöttem, hogy nektek 
napszámra karatyoljak, amikor ki s'em látszik a fejetek � 
sok dologból. Búcsúzni jöttem . . .  

Sötét gond komor árnya szállt a szemére amint továl>b 
b;szélt : - Mint jóbarátaimhoz fordulok ho�zátok egy iké
ressel . . .  

Gál és ,Szelniczky baráti készséggel bíztatták : - Tessék. 
N agyon szívesen teljesítjük. 

- " Bizonytalan sorsba megyek, fiúk. Itt marad a fele
ségem magában. Amióta Gizi férjhez ment Berta néni is 
elköltözött a városba, nincsen Etának senkije ' . . .  Arra kérlek 
:riseljétek gondját, ki tudja, hogy fordul a világ kereke. A� 
Ilyen gyámoltalan asszony olyan egyedül áll, mint a viharban 
a nádszáL .. Fiúk, óvjátok, védelmezzétek a feleségemet, meg a 
fiamat . . .  - A sapkája után nyult és a szeme felvillant, 
ahogy mondotta : - mert fiú lesz, tudom. 

- Nyugodtan mehetsz, M atyi - válaszolt Gál Imre 
komolyan -, gondját viseljük a feleségednek, meg aztán majd 
a kis fiadnak is. 

Két erős férfikéz meleg szorítása pecsételte meg a baráti 
fogadalmat, mely könnyebbé tette a BOI"bolya lelkére szakadt 
gondot : - No szervusztok ! Áldjon meg az én Istenem ! 

- Isten veled, Matyi ! - búcsúztak Gálék - jó szeren
csét ! 

Borbolya ' a fejére tette a sapkát és legényesen a jobb sze
mére vágta : - Annyi szent, hogy nem állhat valami jól a 

II r.·, -CLIO �::..�tr! II ÁRA: . ,  a R e CCem e s  ü di tö i taC/ 10 flller: " MINDEN FŰSZER- És CUKORKAÜZLETBEN I<APHATÓ.� 

KATONAI ESO"KO··PENY gummizotl kaki· P45 szövet ből. csuklyával 

KÖRGALLÉR minden hosszban csuklyával P 50 
Négy havi részleUizetésre is kaphatók 

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

monarchia hadseregének a dolga - kacagott fel régi mókás 
kedvén -, ha már én kellek nekik. - Még egyszer kezet szo
rított barátaival és vígan dúdolva ment kifelé. A mozgósítás 
diadalváró mámorában fogant nótát dúdolászta : - Megállj, 
megállj, kutya Szerbia ! lVlajd megtanít .Ia monarchia . . .  

Gálék a kapuig kísérték. Amikor laz örsirodába vissza
tértek, komoran néztek egymásra. Szelniczky nem szólt egy 
szót se, Gál mégis felelt neki arra, amit a szeméből kiolvasott : 
- Mi nem mehetünk, nekünk itt a helyünk, itt kell marad
nunk. 

- De meddig? - fakadt ki idegesen Szelniczky. - Min
denki elmegy. A behívókat már mind megkapták. Mindenki 
elmegy. Nem marad itt ember. Semmi dolgunk sem lesz . . .  

- N e  félj te attól, - legyintett Gál őrmester a kezével 
és távolbanéz& szeme elkomorodott : - Lesz itt munka elég, 
csak győzzük. 

- Igen, de � vágott a szavába Szelniczky idegesen, -
ez nem harctér. Pár hónap mulva vége lesz a ,háborúnak és 
mi itt maradtunk a sutban. Elbújhatunk szégyenletünkben, ha 
majd aztán kérdik, voltunk-e a harctéren? ' "  Mit felelünk 
akkor ? 

. 

Gál őrmester lemondóan húzta meg a vállát : - Mit ? Azt, 
hogy itt voltunk a beosztási helyünkön, hogy a kötelességün
ket te1jesítettük. - Vontatottan, lassan mondotta ezt, mert 
maga is érezte, hogy mennyire bizonytalanná lett a hangja. 
Hiszen nem azt válaszolta Szelniczkynek, .amit belül a szíve 
mélyén érzett. Dehát hogy bírt volna akkor ennek a magyarba 
oltott lengyelnek harctérre ragadó háborús lelkesedésével, 
melyet egyre szított az őseitől átöröklött vakbuzgó muszka
gyűlölet, ha elárulja neki, hogy az ő lelkében is már magasra 
lobbant a harcikedv lángja. Annyira, hogy már a lelkét égeti 
a belső tűz és attól fél, hogy nem tudja magábafojtani. Szíve
esze, teste-lelke, minden ina-izma duzzadó erőtől remegve 
áhította a vitézi tusát. 

Tehetetlenül álltak ott, mint két megláncolt óriás, ki nem 
tud erejével élni. Ellenállhatatlanul vágyódtak a háborúba és 
nem mehettek. Ezen 'keseregtek, mert nem is sejtették, hogy 
a háború eljön hozzájuk. 

. 14. 
Özönvíznek hatalmas áradata gyanánt hömpölyög a nagy 

orosz hadsereg Magyarország felé. Mohó elnyeléssel fenye
gette, mint a iffiég szárazon maradt árva szigetet a földéhes 
árvíz. Vadul törtek előre az ellenséges hadak, abban bizakod
tak, hogy most már nem ütköznek akadályba. Nagyon téved
tek. Mint ahogyan a viharos tenger vad hullámait visszaveri 
a parti kőszírt, úgy állt hazánk fenyegetett határán a magyar 
csendőr, sziklaszilárdan. A Kárpátok taraj án, ahol három 
ország felé lehetett ellátni, vigyázott Gál Imre őrmester ma
roknyi hadával. 

Amikor híre ment, hogy jönnek az oroszok és a lakosság 
menekülni kezdett, egyszerre csak beköszöntött a laktanyába 
Krizsán, a medveölő : r- Hallottam őrmester úr, hogy jönnek 
a muszkák, hát bejöttünk . . .  

Ezer dolga közül felnézett Gál őrmester : - Hát maguk 
is megszaladnak, mint a vénasszonyok? 

Krizsán arcán kipirosodott a hajdani medvepofon helye : 
- Dehogy futunk, őrmester úr. H át olyanoknak gondolt min
ket. Eljöttünk az őrmester úrhoz, hogy szolgálatra jelentkez
zünk. Most, amikor veszélyben a haza, minden itthon maradt 
férfi fegyvert kell hogy fogjon. Látom, kevés az embere, hát 
talán hasznunkat veheti . . .  

A töLtőlollat ma már senki sern nélkülözheti aki 
irásmunkával foglalkozik. legkevésbé a cse�dör. 

A legjobb lölt610llak dús válaszlékban T U R C S Á N Y  A N TA L  
löl161011 és paplrkereskedésében Budapes', VIII., OIl61-úI 2. 
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Gál· őrmester felugrott és lelkesülten rázta meg Krizsáll 
kérges jobbkezét : - lsten hozta, Krizsán ! Derék dolog. H á· 
nyan vannak? 

- Huszan, hát csak az öregek, akik itthon maradtunk. 
A fiatalj a már elment a táncba, még a mozgósításkor . . .  

- Az öccse is? 
- Iván ? Már Szerbiát tapossa . . .  
Kimentek az udvarra, ahol Gál őrmester üdvözölte Krizsán 

embereit. Kemény, kipróbált medvevadászok, akik nem ijednek 
meg a maguk 'árnyékától, de még a másétól sem. Igaz, hogy 
akadt köztük már fehérhajú nem egy, de azért valamennyi 
erős, elszánt ember. Gál őrmester nagyon megörvendett nekik, 
mert bizony nagy szüksége volt puskás emberre. Kapott ugyan 
az örs megerősítésül öt csendőrt és tíZ) népfölkelőt. Utóbbiak 
persze már deresedő, idősebb emberek voltak, de mégis később 
valamennyien derék, jól használható katonáknak bizonyultak. 
Igaz, hogy ennyi ember szájnak sok, puskának kevés, de Gál 
őrmester' ,mégis meg volt elégedve. Mem számított rá, hogy így 
megszaporodIk az örse. lVIáról�holnapra lett tíz csendőre, tlZ 
népfölkelője és húsz medvevadásza. Összesen negyven ember. 
Negyven puska mégis csak 'valami. Ennyivel már remélheti, 
hogy meg tud felelni a kapott parancsnak, hogy körletét védje 
meg, amíg a hadseregünk megérkezik. 

Gál őrmester meghagyta Juli néninek, hogy vendégelj e 
meg a medvevadászokat és azután a többieknek is adjon enni, 
mert étkezés után mind elmennek. Azután Krizsánhoz fordult : 
- Maga jól tud oroszul, ugye ? 

- Hogyne - felelte Krizsán mosolyogva -, hiszen rutén 
vagyok, oroszhitű ; de a mi papunk magyarul misézik. Magya· 
rok vagyunk mi már régóta . . . 

Gál őrmester elgondolkozva bólintott rá s aztán félrevonta 
Krizsánt : - Éppen jókor jött, Krizsán. Ilyen ember kel! 
nekem éppen . . •  

Krizsán önérzetének jól estek Gál őrmester szavai. - Tes
sék parancsolni, őrmester úr, - szólt készségesen, - hiszen 
azért jöttem, hogy őrmester úrnak szolgálatjára legyek . . .  

- Nézze csak Krizsán, az orosz hadsereg felől nincsen 
semmi hírem. Vannak hírek, de ezek csak a rémhírek, amiket 
most terjesztenek. Nekünk biztos hírek kellenének az orosz 
hadsereg helyzetéről. Mennyien vannak, mennyi a gyalogság, 
mennyi a lovasság, van-e tűzérség . . .  

- Értem, őrmester úr, ki kell kémlelni az ellenséget. 
- úgy van. 
- Vállalom, ,őrmester úr, megyek is. 
- Ne siessen - tartóztatta Gál őrmester -, előbb egyék. 
- Köszönöm L-- felelte Krizsán tarisznyájára ütve -, van 

kenyerem, szallonám egy hétre való. Inkább sietek, nehogy a 
beste muszkák megelőzzenek. 

- Jó - intett Gál ől'mester, � Aztán igyekezzék, hogy 
egy élő muszkát hozzon. Nem nagy dolog ez magának. Vitt 
maga, már medvét is, ihát hozhat most eleven muszkát . . .  

Krizsán elmosolyodott, de látszott rajta, hogy nem értette 
meg Gál őrmcstert. 

- úgy értettem, hogy egy <orosz katonát fogjon - ma
gyarázta Gál őrmester, - �s azt élve hozza el, hogy kikér
dezhessük. Ha kicsit megszorítjuk, kivalI az mindent az orosz 
hadseregről . , . 

Krizsán nevetett : - Most már értem. - Megfordult 
és menni készült. - Isten áldja őrmester 'Úr !  

- Csak nem akar egyedül menni,? - ütközött meg Gál 

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

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

BlJDAPEST Kossut!) Calos utca 4. s=ám. 
, l. emelet, 2. altó. 

ajánlja a m. kir. honvédségnél, a m. kir. államrendőrség· 
nél szolgálati óra gyanánt forgalomba hozott és kitünően 
bevált Phénix és Cortébert gyártmányu szolgálati-

zseb6rákat, valamint Luxor ébresztő
_ 

6rákat. 

őrmester. - Feltétlenül vigyen magával legalább egy em
bert. Hát, hogy tudná segítség híjjál'll a, :foglyot elhozni ?  

Krizsán a tarkójára lökte zergeszakállas kalapját és 
egy pillanatig gondolkozott. Ezalatt végigfutott a szeme a 
moovevadás7!okon. - N em keH senki - szólt aztán helyre
billentve a kalapot. - Gyorsabban tudok, járni, ha magam 
vagyok. Még nappal kell megnéznem a muszkákat, különben 
nem látok semmit belőlük. 

- De ha valami, baja esne - figyelmeztette Gál őrmester. 
- Sose féltsen, őrmester úr, - szólt Krizsán elbizako-

dottan. M edvevadász vagyok, katona is voltam, tudom, hogyan 
kell ezt csinálni. 

Gál őrmester nem akart ellenkezni ;  a kapuig kísérte Kri
zsánt és közölte vele, hogy hol fogja megtalálni, ha visszatér. 

- Estére visszajövök - jelezte Krizsán elmenőben. -
Isten áldja, őrmester úr. 

- J ó szerencsét, Krizsán, - búcsúzott Gál őrmester és 
gondolataiba mélyedve ment az irodába. Mindent átgondolva, 
eszébe j utott Borbolya felesége. - Milyen jó most, - gon
dolta, - hogy pár nappal ezelőtt, amikor a gólya kelepeini 
kezdett, a városba szállíttatta Etát ta kórházba. Most nem 
tudna vele mit kezdeni. De a Borbolyáék lakására vigyázni 
kell, nehogy tolvaja akadjon. Rögtön 'intézkedett is. Bús 
Ambrus csendőrt már előzőleg kijelölte, hogy két népfölkelő
vel a laktanyában marad, míg ők elmennek. Most aztán a 
lelkére kötötte, hogy gondj a; legyen a tanítóiakra. Juli néninek 
is meghagyta, hogy időnként' nézzen át a Borbolyáék lakásába, 
s aztán j ól zárj on be minden ajtót. 

Amíg Gál őrmester az irodában elrendezett mindent, Szel
niczky három lóra felmálházta a tartaléklőszert és az élelmet. 
A medvevadászok, nagy örömükre, katonapuskát kaptak. 
Aztán valamennyien felszereltek és a kis csapat vígan indult 
a határra. Ott felvonultak az emlékezetes hágó fölötti magas 
hegyre, mely fölényesen nézett le a 'meredek völgyön Buko
vinába. 

Gál őrmester három rajra osztotta kisded hadát, ame
lyekbe arányosan elosztotta a medvevadászokat. Az első rajt 
a most j ött Kovács Kálmán örsvezetőre bízta, a másodikat 
Kesernye Bálint csendőrre. A hegygerinc lejtős részét szál
latta meg a két rajjal és minden ,emberét ő maga helyezte el 
a borókabokrok közé, hogy az ellenség szeme elő1 jól el legye
nek takarva. Mindegyikkel gödröt vájatott és azt kőtörme
lékkel körülrakatta, 'úgy, hogy mindenki biztonságosan elrej
tőzve tudjon az ellenségre szabadon kilőni. Mindkét oldalra 
és előre megfigyelő őrszemeket küldött. Az arcvonal mögött 
kétszáz lépésnyire volt egy sziklabarlang és amögött egy sűrű 
fenyőkoszorútól elrejtett teknőt képezett a hátra lankásodó 
hegy. ,Ide helyezte el Gál őrmester a tartaléknak szánt har
madik rajt Szelniczky Kázmér örsvezető parancsnoksága 
alatt. 

Hirtelen egyre hangosabbra váló motorbúgás hallatszott 
a magasból. Valamennyien a nyakukat meresztve kiváncsi an 
néztek felfelé, de nem láttak semmit, csak az alkonyattól szür
külő égboltozatot. Egyszerre a fenyőcsúcsok sötét keretéből 
kivált egy világostestű gépmadár és mint a kiterjesztett szár
nyú kőszáli sas, méltóságosan ringott a levegőben. Acéltesté
ről messzire rikított a piros és a fehér karika, melyben egy 
kék pont sötétlett, - orosz repülőgép. I Szájtátva bámulták, 
mint a csodát, hiszen a legtöbbje most látott először repülő
gépet. Az elevenebbek hamar észbekaptak és puskájukat 
lövésre emelve, fel akartak ugrálni. 

A Phénix és Cortébert 6rákvalódi svájcigyártmányok, tiszta 
nikkel tokban, l 5  rubinos szerkezettel birnak és 10 évi '6tállással 
havi 5 pengős részletfizetéssel mindössze 30.- P-be kerülnek 

A Phénix és Cortébert órák fölötte állnak minden más hasonló 
gyártmány u óráknak. Teljesen pormentesen zárnak és ugy lovaglás
nál, mint bármilyen erősebb rázkódtatás mellett is a lehető legpon' 
tosabbak, ezért szolgálati célokra különösen alkalmasak. 
A Luxor ébresztő német gyártmány, csinos külsővel. erősen 
világitó számlap pal és ismétlő ébresztő szerkezettel bir. Ára 

- ugyancsak 6 havi részletfizetésre - 24,- pengő. 

Megrendelő katonai parancsnokságoktól számtalan elismerést 
és megelégedést nyilvánitó levél birtokában van a cég. 

A Phénix és Cortébert órák. valamint a Luxor ébresztő óra a m, kir. csendőrség tagjai által közvetlenül ti cégtől rendelhető meg 
levelezőlapon, vagy levélben a pontos eim és személyi adatok megjelölésével. Az első részlet a megrendelést. illetve az óra· 
leszállitást követő hó 1. napján esedékes. - Raktáron tart ezenkivül mindennemü arany·, ezüst· és ékszerárut a legmérsé· 

keltebb árakon és kivánatra, levélbeli megkereSésre, megbizottját gazdag választékkal küldi vidékre is. 
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- Feküdj ! r- vezényelte harsányan Gál 'őrmester. -
Nem szabad lőni ! Mindenki :hasra ! Bújjanak a bokrok alá, 
hogy meg ne lásson bennünket ! 

Gál őrmester maga is elbújt egy sziklára hajló fenyő ágai 
közé. Mukkanás nélkül feküdtek így elbújva, míg az ellen
séges repülő, mint a vércse a baromfiudvar fölött, lesei kedve 
keringett fölöttük. Örökkévalóságnak tetszett, amíg, szinte a 
lélekzetüket visszafojtva, némán hasaltak, amíg aztán a kar
csú gépmadár hirtelen délnyugatnak fordult 'és mind kisebbre 
válva, lassan eltünt a szemük 'elől. Megkönnyebbülten lélekzet
tek fel és nagyot nyujtózkodva megtárgyalták a nagy ese
ményt, a repü!őgépet. - Orosz volt? - kérdezte az egyik nép
fölkelő. - Az. - >felelte a másik. 

- Kár, hogy nem engedte az őrmester úr - jegyezte 
meg a harcsabajuszú Döme népfölkelő, - mégis csak jó lett 
volna egy pár golyóbist beléereszteni ! Milyen nagyot zuhant 
volna ! . . .  

Gál őrmester meghallotta Döme megjegyzését. Odament a 
beszélgető népfölkelőkhöz : - Azt \hiszi, Döme, hogy eltalálta 
volna ? - kérdezte meg Dömét. 

- El én, őrmester úr, - j elentette a deresbajuszú Döme 
s kék szeme csak úgy l'agyogott a túltengő önbizalomtól. 

Gál őrmester elmosolyodott : - Mit gondol, milyen maga
san volt? 

Döme húzogatta a vállát : - Hát . . .  hát úgy torony
magasságnyira . . .  

(Foly tat juk.) 

A víg özvegy öt peugöje. 
(A Csendől'ségi Lapok pályázata.) 

Özv. Szűrdaróc Jánosné új J,alWjától, Falas Adol'jántól 
máju3 hó, 4-én 5 pengőt kért ,kölcsön s ,azért la ,szövetke�tben 
ugyan'!lzon a napon cukrot és rteát lYásárolt s azzal este több 
legényt megvendégelt. Amikor ·a legények az özvegyWl eltá
voztak; IS az lutcám értek, közülök ,az 'egyik - ·Bendő Pál -
azt imondta, ihogy jó Jakój,a van la lYíg özvegynek, le&z ,mit 
falni, míg itt Jakik ez lU. ,marha F lclas. 

Falas, akit i3- legények nem ismertek, épp pazatéröben 
volt s e kijelentést meghallotta. Felháborodásában bement az 
özvegyhez s oa kölcsön Mott öt Jpengőjét 'visszakövetelte, amit 
azonban .az nem tudott 'Visszaadni. Erre ' F,alas ja megmaradt 
cukrot, teat s egy 'kis üveg irU.motJ az öt !pengő fejében magá
hoz vette. ,Az özvegy' erre rfelnyitott'!l az ;ablakot ;; ,torka sza
kadtából ordítaJni kezdett ,,segítség, segítség, J'wbló". tA. kiabá
lásra soklln a ház felé tartottak, mire a megszeppent Falas 
a ,másik utcál'a nyiló kis ,k,apuhoz 'rohant, ahol Ujságos Pál 
levélhordó őri�tlen kerékpárján ,menekülni Jgyekezett. Köz
ben ,a tea és cukor ,a ,sáros úton kiszóródott, a rum os üveg is 
ö"szetört. 

A levélhordó, aki időközben a szomszéd házból kijött, 
észrevette, hogy ikerékpárjálJ vahki elhajtott s utána il-amo
dott, kie nem tudván teljesen beérni, ,táskáj át utána dobta, 
amir'e, Flalas la kerekpárl1al az árokba fordult. A kerékpár 
összetört, Falas 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. 

F,alas ezekután h aza akal1t menni, de lakásának ajtaját 
zárva tJalálta, /s holmijla ott feküdt ·az udvaron, télikabát j a  
azonban h iányzott. BármennyJre kérlelte, a z  asszony n e m  en
gedt.e Ibe s arra .a ,kérdésre, jhogy hol '\'lan la télikabát ja, (azt 
mondotta, hogy azt, ha megtagy sem! iadja oda, amíg a cukrot, 
teát, rumo!; vissza nem 'adj a. lFalas erre elment, hogy a csend
őrségnek jelentést Itegy€ll1 ,s lamíg ,odajárt, val,aki. a !Iholmija 
közül egy pár ópőt elemeIt. 

r-O---
Kit, milyen büntetendő cselekmény gyanuja terhel és 

miért?  A választ CL megfelelő §-ok?-a való hivatkozással úu[o
kolni kell. 

--o-
Megfejtést csak la c.sendőnség Jeg1énységi egyéneitől fogIa

dunk el. H'!ltáridő : j únius 1 0 .  
A legjobb pályázatot közöljük s szerzőjét egy szép 

ébresztőórával jutalmazzuk. Az eredményt június 20-i szá
munkban közölj ük. 

Megfejtés. 
A folyó évi 12. számunkban közölt nyomozcísi feladcLtunk 

helyes megfejtése a Ik,övetkező : 
,A feladat megfejtésénél elsősoTban a "mi történt" kérdé

sét kell eldönteni. Erre vonatkozólag a hulla !helyzete, a rajta 
talált külséreimi nyomok és a helyszín általános adatai nyuj
tanak felvilágosítást, s ezekből megállapíthatjuk, hogy gyil
kosság történt. 

A továbbiakban azt kell megállapítás tárgyává tenni, 
hogy ami történt ,,miért" történt, miért követte el a tettes 
a bűncselekmény t, vagyis mi volt cselekményének indító oka? 
A rendelkezésre bocsátott adatok szerint a bérlő meggyilkolá
sával egyidejűleg a szobából a pénz is eltünt, kétségtelen 
tehát, hogy a tettes a pénz megszerezhetése végett gyilkolta 
meg a bérlőt s így a tett indító oka vagyoni haszonszerzés volt. 

Ez alapon a gyanú ifj. Kovács Józsefre, az elhalt unoka
öccsére irányul, mert elsősorban neki volt érdeke a pénz meg
szerzése. Ily általános indítóok azonban legtöbb egyénnél 
fennforoghat, éppen ezért a gyanút a többi számításba jöhető 
egyénekre is - az elhalt gazdasszonya, a gazdasszony vőle
génye és az éjjeli őr - ki kel! terjeszteni, annál is inkább, 
mert a pénz megszerzése - a házassággal kapcsolatos kiadá
sok fedezhetése végett - a gazdasszonynak és vőlegényének 
is érdekében állhatott. 

Az indítóok fennforgása azonban csak puszta gyanúokot 
képez s bizonyító erővel nem bír, szükségesnek mutatkozik 
tehát olyan adatok beszerzése, melyek megmutatják, hogy a 

8UTORT ÖN 
(Apponyi térnél). 

IS 
olcs 6, áron vásárolhat 
10-15-20 havi hitelre 

TOMORY és TSA batorá .... ház�baa, 
IV. Veres Pálne-u, 7. 

A csendórség tagjainak kivételes kedvezmény. 
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gyanuba vett egyének közül kiknek állhatott módjában a kér
déses bűncselekmény elkövetése. Ily irányú adatokat 

a )  a bűncselekmény elkövetési idejének megállapításából és 
b) a végrehajtás módjának mérlegeléséből nyerhetünk. 
Az elkövetés idejére a helyszín lI1yujt felvilágosítást s ez 

mutatja, hogy a gyilkosság a bérlő lefekvése után történt. 
Közelebbi támpontul a hulla állapota szolgál és azon körül
ményből, hogy a járőr a hullát kihült állapotban találta, meg
állapítható, hogy a gyilkosság a helyszini .szemle előtt több 
órával történt. \Hogy mikor, azt nem állapíthat juk meg órára 
kiterjedő pontossággal, de annyit kétségtelenül következtethe
tünk, hogy özv. Varga Péterné azon állítása, hogy ő a bérlőt 
Ih3 órakor beszélni hallotta, nem valószínű, mert az ágyon 
fekvő holttest három óra alatt nem hülhetett ki. 

Ez alapon a gyanuba vett egyének alibijét vizsgálva, azt 
látjuk, hogy ifj. Kovács a gyilkosság idején valószínűleg nem 
tartózkodott a tanyán, mert a 8-9 kilométeres útnak éjjel 
való megtételéhez átlagosan számítva legalább 2 órára, vissza
felé jövet pedig a fáradtság miatt esetleg több időre is  lehe
tett szüksége. !Miután a beszerzett adatok szerint 23-tól 24 
óráig az állomáson tartózkodott, kétségtelen, hogy a tanyáról 
már 21 órakor el kellett indulnia, s oda csak 2 órakor, eset
leg 2 óra után érkezhetett vissza. iNem valószínű tehát, hogy 
a gyjlkosságot ő követte volna el, mert a bérlő halála - a 
hulla állapota szerint r- minden valószínűség szerint már 2 
óra előtt bekövetkezett. Nem járnánk el azonban helyesen 
akkor, ha vele szemben a gyanút teljesen elejtenénk, mert 
ezek a megállapítások nem ikétségtelen tények, hanem csak 
az adatokból vont következtetések, amelyek az ő tettességének 
teljes kizárását kellőleg még nem indokolhat ják. 

A gazdasszony alibijét vizsgálva, látjuk, hogy ő egész 
éjjel a bérlő közelében tartózkodott, így a cselekmény elköve
tése kétségtelenül módjában állhatott. [)e ép]} úgy módjában 
állhatott azt elkövetni az éjjeli őrnek s a gazdasszony vőlegé
nyének, mert alibijük csak 23 órától, metve 23 óráig tekint
hető igazoltnak. 

A bűncselekmény elkövetési módját viz'lgálva, a helyszín 
adatai ból megállapíthatjuk, hogy a tettes erőszak nélkül 
jutott be a szobába. Ez az ajtón keresztül nem volt lehetsé
ges, mert azt a bérlő lefekvés előtt belülről bezárta, de az 
ablakon át is csak úgy történhetett, ha azt a tettes egészben 
vagy részben 'nyitott állapotban találta. Az előzmények alap
ján kizártnak kell �ekinteni, hogy az ablakot a bérlő nyitotta 
volna ki, bizonyos tehát, hogy azt a gazdasszony hagyta 
nyitva, ill�tőleg �em zárta be egészen akkor, midőn őt a bérlő 
az ablak bezárására utasította. 'Valószínűnek látszik, hogy a 
tettes ezen ikörülményről tudomással is bírt, mert nehezen 
hihető, hogy a különben bezártnak látszó ablakon ,a behatolást 
megkísérelte volna. \ 

A Sl hában a tettes - a bérlő megölése után � a pénzt 
a bérlő k. ,át jában kereste, ami arra : mutat, hogy a pénznek 
ottlétéről, ,gy annak az [róasztalból !való kivételéről tudomás
sal ,bírt. Ez annál is inkább valószínűbb, mert a kabáton csak 
a belső zsebnél vannak vérnyomok, ami azt bizonyítja, hogy 
a tettes a pénzt keresés nélkül megtalálta . .A lábnyom ok azt 
mutatják, hogy FI tettes csak ezután ment az íróasztalhoz, 
így tehát az iróasztal feltörése indokolatlannak látszik, ami
ből az következik, hogy a tettest a feltörés eszközlésével 
féll'evezetési szándék vezérelte. 

A pénznek az íróasztal ból való kivételéről és a zsebbe 
való tevéséről csak a gazdasszony bírt tudomással, a bűn
cselekményt tehát vag-y ő, vagy olyan egyén követte el, kivel 
ezen körülményt közölte. 

Ha ez alapon a gyanuba vett személyeket vizsgáljuk, 
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látjuk, hogy ifj. Kovács és az éjjeli őr nem vehető számításba, 
mert valószínűtlennek látszik, hogy a gazdasszony ezirányban 
előttük nyilatkozott, vagy velük a bűncselekmény elkövetésére 
szövetkezett volna. Sokkal inkább valószínú az, hogy ezeket 
az adatokat vőlegényével közölte, amit annál is inkább meg· 
tehetett, mert a bérlő lefekvése idején a lakásán tartózkodott. 

Ezek alapján a bűncselekmény elkövetésével elsősorban a 
gazdasszony vőlegénye, Balogh Imre gyanusítható. A gyanú 
alaposságát igazolja még azon körülmény is, hogy az ltblak 
nyitvahagyásáról csak ő bírhatott tudomással, s csak neki 
állhatott módjában a bűncselekmény feltünés nélkül való 
elkövetése. 

Azon körülmény, hogy a gyilkosság színJhelyén Szabó Já
nos soros éjjeli őr fokosa találtatott, a gyanú alaposságát 
nem zárhatja ki, mert azt Balogh a közös pitvarból bármikor 
magához vehet te s mi sem volt könnyebb, mint azt állítani, 
hogy a fokost 23 órakor a szolgálatba induló éjjeli őr kezében 
látta. 

. 

A kertben talált különböző lábnyomok két egyén szereplé
sére mutatnak, miután azonban a szobában c3ak egy egyén járt, 
kétségtelen, hogy a tettes a. gyilkosságot egyedül követte iel, 
bár a kertben a tettesen kívül !más egyéni is járt. Ez - az ada
tok alapján - a gazdasszony lehetett, ki - feltehetőleg őrt
állási szándékkal - követte vőlegényét. A keresztező nyom 
al'ta mutat, hogy a kísérő egyén a tettes után p1ent. 

Ezek alapján nyilvánvaló, hogy a bűncselekmény elköve
tésében - bár annak közvetlen végrehajtásában nem vett 
részt - a gazdasszony is részes. Az adatok is arra mutatnak, 
hogy a bűncselekményre együttesen készültek s a végrehaj
tásra a kérdéses alkalmat találták legmegfelelőbbnek. Rész
letes megbeszélést a bérlő lefekvése után a konyhában eszkö
zölhettek. ugyanitt tárgyalhatták meg az elkövetés után a 
h amis vallomás résdeteit is. ' 

Fentü�k alapján a bűnc.selekmény végrehajtása oa. követ
kez&kben rekonstruálható : 

A bérlő elalvása után Balogh Imre a fdkost magához 
véve a kel1ten át menyasszonyától kísérve az ablakhoz ment 
s azt kézzel benyomva azon át l>emászott. A szobába bejutva 
az alvó bérlőt fokosával fejbevágta, majd az ágy mel1etti 
széken lévő 'kabátból a pénzt !ffiagához vette. E zután, hogy 
a gyanut magáról elhál'ithassa, az '.íróasztalt feltörte, abból 
- a pénzkeresés látszatát keltve - az i ratokat kiszórta, majd 
a fokos visszahagyása után az ablakon keresztül eltávozott. 
Távozása előtt az ajtót kinyitva, abból a kulcsot ma!!,ához 
vette, amit aztán Ja kertbeérve el is dobott. A kertből a jöve
tel útján távozott el, majd - a gazdaasszonnyal a hamis val
lomás részleteineik megbeszélése után 23 ,órakor - h�tért 
s ettől kezdve egész éjjelen otthon tartózkodott. 

Beérkezett összesen 58 pályázat. Leghelyeeebben oldották 
meg a feladatot : Füleki József alhadnagy, Toponár. Kolozs
vári Gyula tiszthelyettes, Szombathely. Lovász Ferenc törzs
őrmeste�', Debrecen. Vince György ő�'mester, Tapolca. Kürti 
Gergely őrmester, Debrecen. Juhász József csendőr, Zsadány. 

A, fényképezőgépet la szerkesztőségünTcben 'megejtett sor
solás alalJján Kürti Gergely őrmester (Debrecen) nyerte meg, 
akinek azt postán elküldöttük. 
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