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H�szelc egy lIStenben, hiszek egy haaában 
H�zei, egy isteni örök igazságban, 

' 
Htszek 'Magyarország feUánuulá.\S 'b a an. 

A toll hivatása_ 

Amen. 

Mult számunkban -egy önmagunkról adott lapszem�e, vagy talán inkább, programm keretében rövi
��n .ossz�foglaltuk �,d�dokokat, amelyeknél fogva � eszmt celtalannak, reszmt pedi o" lehetetlennek talál
Ju�, hogy a Csendőrségi LaPdkb:n egyesek ténykedé
�em�k rv�y, 'a /Csendőrség áJltalános belső szolgálati 
�let�n�k blra�a�ával f?glalkozzunk {Vagy hogy a csend
orseg ��yagl erdelk�él1t való \küzdelmet Japunk ,pro
gr3:�Jaba fel'ye�yuk. Ha szabadon választhanánk 
az osszes ,leheto�egek és jmegfontolások között, ,akkor 
sem volnank haJ landók 'egyéni érdekek védelme ked
véért átlépni ia !korlátokat, amelyeket a rend és fe
gyelem mindennél fontosabb \szabályai számunkra is 
kötelezően megvonnak. 

. Nagyon tel'mészetes azonban, hogy nem lehet 
telJ esen ugyanerre ,az IiUáspontra helyezkednünk a 
szakszerű véleménynyilvánításnak egy bizonyos sza
badsága szempontjából. Ma már ;nem férhet kétség 
ahhoz, hogy szakkérdéseknek egy (Szaklapban meg
beszélése nemcsak hasznos, hanem egyenesen ;nélkü
lözhetetlen, Iffiert ,a tudást, a fogalmak tisztázását, 
vitatható kérdések �elyes \és egyöntetű felfogását, 
főképen' pedig az elmélet 'lés a gyakorlat egymást ki
egészítő, !helyes összhangját Iszolgálja. Utasításoktól, 
rendeletektől 'és parancsoktól nem lehet azt' várni, 
hogya gyakorlat körében �elmerülő :minden részlet
kérdésre Js pontos és 'kimerítő útmutatással 'Szolgál
janak; a felsőbb intézkedések nyujtotta általános és 
némileg merev irányelveken belül szükség van arra 
a' szellemi elaszticitásra is, amelyet csak egy szaklap 
tud megteremteni és fenntartani, nem beszélve az ön
képzés érdekeiről, amelyhez egy szaklap hathatós és 
értékes segítséget nyujthat. , 

Mindez _ ismételjük - ma már nem szorul bi-
zonyításra. Azt hisszük azonban, hogy arra a meg
állapításunkra sem kell bizonyítékokat felsorakoztat
nunk, hogy ha van az országban szervezet, amely a 
szaklapot kétszeresen nem nélkülözheti, a csendőrség 
bizonyára az. Széttagoltságunk hátrányait csak a 

szellemi és erkölcsi kapcsolatokna.k, mondJuk: "szol
gálaton kívüli" fenntartásáv,al tud.juk, ha nem is tel-
jesen kiküszöbölni, de ell�nsuly�zm., . .' " 

A csendőrségi IszoIgalat allando to�eletesl���e 
nemcsak az országna'k érdeke, ihanem eXlsztenclalJs 
követelménye a testületnek is. Nem mindegy azon
ban ihogy la tökéletesítésünket Icsak felülről és anyag 
módjára tétlenül várjuk rvagy !pedig abban 'memes 

ambicióval magunk is közreműködu"nk-e E' . t' tök 'l t b" 
. s mm an a e e es !tes alatt 'Inem, érthetünk egyebet mint megtartását és 'kifejlesztését mindannak n"':· .. 

, 
helyes s k'l" "b"l " 

' ""-,,,l JO es 
. I {Uszo o eset vagy módosítását annak ami nem ,,11Jlz.0nyult helyesnek, önként adódik ezzel a ' zak- • szer�

f ?nzetl�!l és )óiI;dulatú véleményszabads/g jogosu saga, �ot szuksegessége is. N agyon természetes, .��gy p!.md�ek la jelzők egyúttal pontosan meO'v0t,lJa a . velemenyszabadság !határait is amel ek�t felI�m��Thl é�' .. tiszteletben tartani rmi�deneJelett valf
l 

!k�teles,segu�, .Ide teljes IVéleménynélküliség és s�e eml gepsze!us�g ;mepett egyetlen rSzaklap s�m kepes; a maga, hivatasat ugy betölteni, mint kellene. , E ppen ezer� - a !mult számunkban kifejtett állaspontun:k telJes fenntartása mellett is � feladatunk ,agYI.k sal'kalatos ltal'talmát abban látjuk, hoO' helyet adJun� a �yomtatott betű lényegének: a g;!.
d?l��a�. �ge�z��es �s�mék, �zolgálatunk tökélete
sIteset es Jayl�asa! celzo gondolatok, gyakorlati ,ta
p�sztalat?kbol .[esz�r� �anu1ságok készséges fogadta
��sra t�lal,ll:al{ �asabJamkon akkor �s, ha új utakon 
Jarna�{ � �J, lI?0dszerrel \keresik felismertszükségle
t�k klelegIteset vagy problémák ;megoldását. Amilven 
karos, �;a, valaki' a ta�adás szellemétől átitatva (cl. 
me?,le:,o allapo�ban l'rnndenáron és ,ott is hibát akar 
talalm, ahol nmcsen, éppen ,annyira helytelen lenne 
fegyele!? kérdésének minősíteni, hogy valaki a maga 
s,z�llemenek Mszségeit is ;a haladás szolgálatába ál
lI tJa-e vagy sem s hogy gondolatait nyilvános ,bírá
latra és megvitatásra bocsát ja-e /vagy( sem. Ezt a fe
gyelem szempontjából annál !kevésbé tarthatj uk aO'
gályosnak, miután egyesek egyéni véleménye akk�r 
sem gyöngítheti ra szabályzatok és rendelkezések 
erejét, ha nyilvánosan jut ;kifejezésre és ha azoktól 
részleteiben talán eltér is, Imert hiszen kötelező erőt 
mindig csak a ifelsőbbség rendelkezése képvisel os 
mindaddig, amíg az meg nem változik, minden más 
nézet csak elmélet marad, ,amely legfelj ebb ;eO'észsé
ges szellemi tornára ad alkalmat, de a szolgálat rend
jét neJ.u lzavarhatja. 

Minden eszköz tisztességes és megengedett, 
amíg tiszteletreméltó és jószándékú célokat követ, 
miért tagadnók meg ezt egyedül a toll tól, amely nem 
a rrombolásnak, hanem elsősorban az építésnek ha
talmas eszköze. Hogy valaki a ikard mellett a tollat 
is több vagy \kevesebb ügyességg'el forgatj a-e, azt 
legtöbbször az egyéni rakarattól független körülmé
nyek döntik el, mitsem von le tehát az senki szolgá
lati vagy egyéni értékéből. ha talán nehezebben 
vagy egyáltalán mem' tud /vele megbarábkozni.De aki 
szívesen forgatja, keressen fel minket nyugodtan 
vele akkor is, ha újat 'akar mondani. Nem törültük 
le és nem ds fogjuk Isoha letörüIni zászlónkról la régi 
jelszavakat, 'de helyet hagyunk rajta azoknal< is, 
amelyek az új idők méh ében születnek 
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A pénzbüntetés 
a csendőrség gyakorlatában .. 

h·ta: BODROGAI ANDRÁS százados. 
Az új büntetőnovelláról már több értékes dol

gozat jelent meg a Csendőrségi Lapokban: dr. Valló 
Jó;;sef ale;;/'.: "A legújabb büntetőnovellál'ól" 1928. 
évi 13. sz.; Mild.schiitz KáJmám szd.s: "Egy kis útmu
tatás az új büntetőnovella oktatásához" 1928. évi 
19. sz .; dr. Élthes Gyula: "Az új büntetőnovelláról" 
1928. évi 4., 5. és 6. sz. E cikkek mindegyike igen 
megkönnyítette a törvény céljának és hasznának 
megértését, annak oktatását és megtanulását .. 

Amióta a törvény életbelépett, elmult immár egy 
esztendő. Hozzászólhatunk tehát a témához olyan vo
natkozásban is, hogy tapasztalatunk szerint a tör
vényből mit és hogyan vigyünk át a csendőri gyakor
latba. 

Egy törvény a megalkotásával még nem fejezte 
be rendeltetését. Csak akkor válthatja ki a társada
lomban - a törvényhozók által is célzott - üdvös 
hatását, ha az élethez hozzá tud símulni és ha alkal
mazása könn.yűvé és egyszerűvé válik. Más szóval, ha 
azt azok, akIk végrehajtják vagy a végrehajtásában 
közreműködnek, valóban értékesíteni tudják, mert 
különben minden törvény csak írott malaszt marad. 

A csendőrség, mint a bűnügyi igazságszolgálta
tás előkészítő és megindító szerve, elsősorban köteles 
a feladatkörébe vágó jogszabályoknak az illetékes 
bíróságok és hatóságok által való alkalmazását lehe
tővé tenni, elsősorban azáltal, hogy részükre a szük-

Szalai, meg a krumpli .. 

írta: MAHACS LAJOS !Százados. 
Zord hegyóriásolo tünedeztek elő a hajnal szürke 

d:.rengéséböl. Madár se tévedt ebbe a kopár, havas 
koren.ge�egbe, csak néhány elszórt, árván fagyoskodó tiirpe�enyo bizonygatta, hogy még itt is tengődik valamiféle 
elet. 

, 
Ebben ,a sivár környezetben két rajvonal nézett egy

massa l farkasszemet. A magyarok a Monte ForM oldalá
ban, az olaszok a hegy lábánál lapujitak, !SZiklák és kőraká
s

.
dk mögött . , Kimeredő nézéssel figyeltek az őrszemeIk, a 

tobbiek pedig az álomban kerestek békességesebb sz.íne-
sebb világot. 

' 

Az egyik szikla tövében inianteriszt Szalai Márton 
a.lu.dt� mélyen, ol ya� tompa kábulatban, mintha doronggal 
utött:k v�lna �arkon. Mellette Bátori cugszfürer Ikuksolt. 
F,elcsillano tekmtette� f�gyelt a völgybe, ahol apró lovacs
Ikak kapaszkodtak felfele. A reggelit hozták. Meg�megriad-k ze'ükh.; ':';4 1!1'ánátok robba,:"á�átóJ. 

- 111 ard t�! J ön a menáz8 ... 

séges adatokat összegyűjti és nekik felhasználás vé

gett beszoTgáltatja. 
Az említett novellában is ilyen csendőri vonat

kozásban több figyelemreméltó rendelkezés található. 

A legfontosabb kötelezett�éget az örsökr
,
': és a 

járőrökre a törvény harma�Jk szakasza rOJa. E 

szakasz a következőket mondJa: 
... Ha a terheltnek megfelelő vagyona, jövedelme 

vag�' 
keresete van stabad.ságvesztés-bünteté.s I,mellett, 

meUék'büntete.sk�t pénzbünteté.st Ikell ,megállapítani 

a vagyon elleni bün�ett�k" vétségek 
"
és lciháu,ás?k 

minden esetében, továbba bwrrmely buntett, vetseg, 

vagy kihágás le.setJében, iha azt
, 

ny���éf!vág.Yból" vagy 

jogt.alan vagyoni haszonszerze.s celJabol kovettek el. 

Ezenfelül ha la terheltnek megfelelő vagyona, 

jövedelme, V�gy ke1'esete vam, szabadságvesztés
büntetés mellett mellékbünteté.sként pénzbüntetést 

áIlapíthat meg a bí1'óság egyéb Ibüntett, vétség 'vagy 
kihágás e.setében W, I ha ItiJkintettel iltZ elítélt egyéni
ségére, úgy IfJalálja, hogya pénzbüntetés alkal?nazá
sával!taz elítéltet újabb büncselekmémy elkövetésétől 
hatályoSabban lehet Ivissza�artani ... " 

Röviden tehát: a törvény arra kötelezi, illetve 
hatalmazza fel a büntető ügyekben ítélkező igazság
ügyi és rendőri hatóságokat, hogy a bűntett, vétség 
és kihágás miatt elítéltet pénzbüntetéssel is sujtsák. 
Vagyon elleni bűncselekményeknél a pénzbüntetést ki 
kell, a többi bűncselekmények eseteiben pedig ki lehet 
szabni. 

Nem terjeszkedem itt ki jan nak bővebb részlete
zésére és megmagyarázására, hogy milyen bűncselek
ményeknél lehet és milyen eknél Ikell ipénzbüntetésre 
ítélni a terheltet, mert a csendőr a lehet vagy kell 

Szalai felriadt. Lassan felJkönyökölt s a törpefeon.yő 
tövén árváskodó osajkája után .kotorászott. Odahajította 
NováJknak, mert a� val,t a soros, hogy a menázsit elhozza. 

Kis idő mulva ragyogó ábrázattal loholt vissza a tele 
csajkáokkal, de Sz.a.lai nem vette észre a Novák �ókedvét. 
Komor gondolatokkal nézte a távoli ormokat, melyekről 
már Velence tornyait fürkésZIték, akkor jött azonban a 
rükkcug . . . 

Az utolsó korty feketekávé után mérgeset köpött 
Szalai. Csajkáj át a szikla tövébe haj itotta s nem tudta, 
hogy ebben a vigasztalanságban mit kezdjeJll a gondola-
taival ' 

. Feltűnt fI1�i, hogy Bátori cugszfürer vígan fütyöré
sZIk s a motyoJat �endezgeti. 

- De jó kedve van, Gyuri ibátyám! - törte .meg a 
csendet Szalai savanyú ábrázattal. 

, -. Oka van annak! - felelte titookzatos mosolygással Baton. 
-

... 
Reo:erve? - kérdezte Szalai ifásultan. - Nem ��� orom itt a rezerve se. De azért ránk férne! - tette 

- Nagyobb dologrÓl van itten srzó, Marci , . , , - Mir&lJ no? Tán megnyiLik a za.badság? _ kez-dett élénkülni Szalai. 
- Annál is nagyobb! 

, - A�ná� is,? Az �sak a mennyország lehet ! Mondja mar
. GYUri batyam, mi' késZ/ül lVe�ünk ? - k' dezt S l' feLvillanyozódiva. I 

• er e za al 

- Az, amit mondtál. Mennyország . Megyünk VoILJ'-níába ' . ' .. 

,\ 
sinc'; III 
tem

, 
II 
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nek Iri. 
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mérlegelés�be amúgy sem bocsátkozhatik, ez a bíró d�lg�. �Ieg,. �a ,leszögezzük, hogy minden bűntett, vetseg es kl,h�gas esetében a bíró pénzbüntetést is szabhat az el.ltel,tre, ;ra?y legalább is mérlegelnie kell an;tak , a  ,szuksegesseget. Ez alól egyetlen bűncselekn:enynel el> egyetlen terhelttel szemben sincs helye kiveteInek. 
, A pénzbüntetés alkalmazását azonban ahhoz a felte�e}hez köti a �örvény, hogy a büntetés összegét az ehtelt - anyagi helyzeténél fogva - valóban képes legyen megfizetni. Vagyis a terheltnek 1. megfelelő vagyonának, vagy 2. megfelelő ke1'esetének, vagy 3. megfelelő jövedelmének kell lennie. 

. Ahol tehát. e három követelmény közül egyik smcs , meg, v�,gYls ha a terhelt teljesen vagyontalan, termeszetszeruleg nem lehet szó pénzbüntetés alkalmazásáról. De amikor a pénzbüntetésre való elítélésnek mind a három, vagy kettő, avagy csak egy kellékét is megtalálja a bíró, vagyis pl. ha a terhelt valamelyes vagyonnal rendelkezik, vagy jövedelme, vagy keresete van, pénzbüntetést is kell kiszabni. 
A pénzbüntetés nagysága is ettől a három körülménytől: a terhelt vagyoni, kereseti és jövedelmi viszonyaitól függ. Akinek előnyös az anyagi helyzete, 

azt nagyobb összegű pénzbüntetésre ítélik el ugyan
olyan súlyú bűncselekményért, mint egy szegény 
embert. 

Az egyéniség elbírálása tekintetében az a döntő 
a pénzbüntetés kiszabás ánál és annak nagyságának 
megállapításánál is, hogy az a terheltet újabb bűn
cselekmény elkövetésétől hatályosan visszatartsa. 

Az elmondottakból nyilvánvaló, hogy ítélethoza-

Szalainaik tátva maradt a szája, mert erre csak
ugyan nems.zámHott. JIitetlenkedJve csóválta a fejét. 

- l\Iese a' Gyuri bátyám! Minket ebből a piszok kö
bŐI el nem visznek sOha ... 'Nem akáTlki bírja ezt! .

csendüLt ki hangjából az önérz,et, kissé {mélabúsan, fá
radtan. 

- Novák /hozta 'a hirt. lA Fridman is feljött a me
názzsal, attól hallotta .. . 

- Ha a F,ridman mondta, akkor igaz. Megyünk 
Gyuri bátyám ... megyünk ! . " -. 

rikoltotta
" 
�z��ai s a 

hirtelen rászalkadt örömtől majd ki�ugrott a boreböl. 
Fridman a s.zázad felvételező al!.tisztje volt, természe

tes hát, hogy mirndent jóelőre kiszimatolt. Az értesülései 

hitelességéhez szó 'se férhetett ... 
Szőtték az álmokat . 
.Igaz ugyan, hogy északon is /háború van, oit is vér 

folyil�, de al'l orosz ,mezőkön mégis mclegen s�t a nap, ott 

illata van a földnek, a bakancs alalt Illem cSlkor�g ez az 

éles, komisz sziklapol' és fehérhúsú krumph feszkel a 

termő anyaföldben ... 
Krumpli! Micsoda boldogság! . .. .. 

Ez volt most a vágyak vágya. Minden SZikla mogott 

erről folyt a szó. . . 
Teherautók röpitették ,Ie IÖlket a lVasútlg s ahg ho�y 

a caldonazzoi tóban megfürödtek, Imáris r?bogott veluk 

t fel északnak. Váqtott mozdonyok lilhegtek a ko-
a vona, , 

'k I "tt mert sürgös volt az /Ut. . eSI � �
g;ednap orosz földön állott meg a vonat. KlU

.
?,r�l" 

, kbo'l s egy 'napiJ járóföld! se maradt mogot-
tag a vagono " 

.. á 't .. " k"zéjük 'I'ágott az elso orosz gr na . 
tuk, ;Fans �i1ágba csöppentek. Heteki'g járták a S�l'

.. t �
unY

t
a 

s akilk még akkor is mozogtak, ,földbe bÚJtak 
nyu anco ! 
a nagy kaszás e1ől. 

tal kor a bírónak pontosan ismernie kell a terhelt va
?yoni, kereseti és jövedelmi viszonyait, vagy. legalább 
IS olyan mértékben, mint a bűnügy többi anyagát, hogy e részben is nyugodt lelkiismerettel mondhasson ítéletet. 

Amint a közvádló a nyomozás anyagát használja fel a vádemeléshez, éppúgy van szüksége a tárgyalásvezető bírónak is az előzetes megállapítások során beszerzett adatokra. I Mert gyakran előadódik, hogy 
egyes ténykörülményeket felesleges a főtárgyaláson tanuvallomásokkal bizonyítani, különösen, ha azokat a nyomozás kétségbevonhatatlanul tisztázta; ilyenkor 
elegendő, ha csak a nyomozás vonatkozó adatait ismer
tetik. Tudunk olyan esetekről, amikor pl. egy főtárgya
láson elhangzott vallomások a vádlott ártatlanságát látszottak bizonyítani s mégis elítélték, mert a nyomozás olyan kiváló pontossággal és alapossággal felépített munka volt, hogy a bírónak ezt kellett tényállás
ként elfogadnia, nem pedig azt, amit a főtárgyalás 
eredményezett. 

A tárgyalást megelőző és különféle szervek és 
hatóságok által teljesített sokféle eljárásnak (csendőri 
nyomozás, rendőrhatósági nyomozás, ügyészi nyomo
zás, vizsgálóbírói vizsgálat, vádirat elleni észrevételek 
megvizsgálása, stb.) tehát nem csupán az a célja, hogy 
e sok 'rostán keresztül a bűnügy tiszta anyaga szűrőd
jék le és hogy a terhelt tevékenysége, valamint bűnös
ségének mértéke tökéletesen kidomborodjék, hanem az 
is, hogy laz adatgyűtjés minél több oldalról és a leg
szélesebb körben történjék és hogy minden részlet pon
tosan felderítve, a vád és védelem szempontjából bizo
nyítva 1egyen. 

(Közbevetőleg megjegyzem, hogy a Bűnvádi Per-

Szalai ék százada egy őserdőben ütött tanyát, a szom
szédos ötödik század pedig egy Ihatalmas tisztás szélén 
húzott 'Vonalat. 

Az Mség cudarul marta a gyomrukat, mert Frid
mannak " vele persze a ·kondéroknak is, nyoma veszett. 
A tartalékkonzervákat pedig, - azokat régen megették. 
Régen, nagyon régen. De hát minek is azt cipelni? Hogy 
a muszka, vagy éppen a szanitéc egye meg? ... 

Szalai hanyattfekve, ellkeseredetten bámult bele a 
teliholdiba mely körül bárányfelhök úsztak, akár a jég
táblák otthon, a rzajlÓTiszán. Úgy találta, hogy a ;felhők 
lassankint óriás sál'kány alakját veszik f,el s a sárkány 

kitátott 'torokkali úszik a sárga korong felé, hogy el
nyelje azt. 

Becsukta a szemét, de így is !{!sak a feJhősáI1kány fa
lánk torkát rtátta fl a magla gyötrő éhségét érezte. 

_ Hej, magosságos dó Isten! IMeddig fo�ok .én még 

kQplalni ebben a megzápult világban?! - sohajtotta s 

beleternette a 'fejét a Idús fűbe. , . 
A virradat nehezen jött meg erre a koplalos éJsza-

kára. 
Reggel aztán rnegkerültek a kondérok. . �ost m�r 

meg is lettelk volna lassacsk�, de vala,nu hdercn�omas 

feküdt a melLükre. Nagy gondjuk volt ... a Ikrumpll. 

Mindig erre gondoltak s meg kell adni,.IV�lt is eb

ben valami. Mert ha már a hábonús SOJ'S n.�l� IS ke�ve

zett egyszer s lesegítette őket a hegye�rol !de . OIOSZ 

f"ldre ahol tengernyi krumpli terem, mlert csufolJa meg 

ő�et �al, hogy egyetlen krumplifészek se botlik a lábuk 

alá? 
'

I .. l \ 
Ebben a gyötrő vágyódásban azonban ott sotétlett a 

lemondás. Már nem is a·emélbek. 
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rendtartás lehetővé teszi és megengedi, hogy olyan 

bünügyekben, amelyeket egyedül a csendőri nyomozás 

is teljesen tisztázott és bizonyított, mindenféle egyéb 

megelőzŐ eljárás kíkapcsolásával a kir. ügyész 'csak a 

csendőri nyomozat alapján emeljen vádat és a tárgya

lást is megtartsák. Ez magában véve is indokolttá 

teszi ama törekvésünket, hogy a csendőri nyomozás 

az ügyésznek valóban mindenkor a lehető legtökélete-

lyekre az adandó válasz részben hozzásegít i a bírót 

a szükséges adatok megismeréséhez. 

Az erköcsi bizonyítvány 10. pontj ából megtud-

ható R terhelt főfoglalkozása, � 16. pontból pedig 'ál

talános magaviseletén felül la jó és !rOSSZ tulajdonsá

gai, hajlamai és a vérmérséklete. A vagyoni bizonyít

vány említett pontjai a következőkről tájékoztatnak : 

3. a) hol és mily terjedelmű földje van a ter-

heltnek és milyen értékben; 

b) hol és mily háza és egyéb épülete van és mi-
sebbet nyujtsa.) 

A nyomozószervek által készített iratok mind ott 

vannak a főtárgyaláson a bíró kezében. Egyfelől azért, 

hogy azokból vehesse ki a tárgyalás vezetéséhez szük

éges adatokat, másfelől, hogy lássa, figyelemmel kísér

hesse, ki miként vallott a nyomozás során nem változ

tatott-e valaki az akkor megtett vallomás
'
án. 

lyen értéket képviselnek azok; 

az a) és b) pontokban felsorolt ingatlanokra 

Ha már most a főtárgyalás alkalmával a bíró 

előtt fekszik a gyanusított vagyoni, kereseti és jöve

delmi viszonyaira, valamint egyéniségére vonatkozó 

t�rgyilll;gos csendőri jelentés is, bizonyos, hogy azt a 

targyalas során, de főként az ítélethozataikor szintén 

�rt
,
é�esíteni fogja. Ilyenkor aztán hiába mondja és 

lliltJa. � .. terhelt, hogy ő ilyen szegény, meg úgy nincs 

semmi Jovedelme, nem ér el vele semmit mert a bíró 

�lZ örs jelentéséből megállapítja, hogy
' 

nem mond 

Igazat. 
�rra, hogy a t�rh�lt (gyanusított) vagyoni, jöve

Je1n:1 vagy kereseti viszonyairól teljes tájékoztatást 

U�uJtson, a�. 
erkölcsi és vagyoni bizonyítvány nem min

,hg elegendo. Megmondom, hogy miért. 

. 
Az erkölcsi bizonyítvány 10. és 15. pontjai, vala

Jnm� a vagyoni bizonyítvány 3., 4., 6. és 8. - fiatal

\;oru gyanusítottaknál még a 7. - pontjai azok, ame-

f;ánk�t I� �o��k Szal� hi.�e maradt rendületlen. Éjsza

E ' 
e e

, 
UJ orgo� errol azonban senki se tudott. 

'o
�t:

:
n::

.
tan hasa nott a kenyértarisznyájának. Krumpli 

Villámgyorsan híre ment a dolognak. 
_ Hun szerezted ? törtek rá. 
_ Ot�, abun vót! - düllesztett egyet a mellén. 

. Meg�okkente.�. Jó bajtársnak ismerték eddig Sza
�Jt . Amit a ihadlJog alapján itt-amott szerezgetett min-

19 megosztotta velük Érezték. h 

• 

a titkolódzásra de a'ztá ' á
' 

'I
Ogy na�y oka lehet neki 

L" 
' n ,urr ett rajtuk az irig , 

atszolag oda se néztek a k,ru \'" d 
yseg. 

hOgY
t 

ezu�án minden I�pé�t p;�öl
l�:��re 

e 
f7��:��ozták, 

gy Jutott el Novák es Kocsis alkony ttá ' t ' 
mögé g .. . , 

a J a szazad 
, e Y cserjes kiS melyedés szélére E b k .., 

ben meghúzódtak s nézték b' It'k 
' . gy . . o or töve

krumplit. 
' amu a , mmt sut! Szalai a 

fú���:k:�n�o;���:a 
h

s.üllyedve, ha.ngtalanul tépked ték 

k' 't ' , ogy mondan! kellene valamit 'Iő�t�iu�k�m.l e��et a. sötét, irigy gondolatltikat a másik 
. rJa. gre IS Novák szólalt meg: 
.. 

t 
-. Szamár ez a Szalai! Újk.rumplit akar haJ'a'b 

�u n! . . . 
a 

. - Persze, hogy szamár! - ka tt ' . 

l Jkrumpli csak főve ., 
'Po a szon KOCSIS. -

JO . .. 
M ikor megsült a ikrum r ' 'S I' 

Készületeikkel nekifogott 
p 

,
; es I' za al körülményes elő-

� issal fordult egyet a v�l� e vezetnek, NO'Vá��l ,és Ko

I:ája billent� júgy billent az
g:öv�ZgTs acs�lal adamcsut-

akat. KOCSI Icsuklani kezdett 
' még nagyob

"I ,,"'lY) li állhatta me'" m t 
a ,

nem ,embernek való kin-

. l. _, ' 
� os mar szo nélkül: 

.. ,r j ....... ;€\t::t e� a fa-

van-e j elzálogos teher betáblázva; (Jelzálogos teher 

alatt azt kell érteni, hogy az ingatlan tulajdonosa ál

tal felvett kölcsön, vagy hitelre vásárlás értékének 

fedezetéül a kölcsönvett, illetve a hitelre vásárolt 

összeggel a telekkönyv "C" lapját megterhelik. Ha 

azután az ingatlan eladásra, vagy árverés alá ke

rülne, az ingatlan ért befolyt összegből elősorban, il

letve a betá:blázás sorrendjében a betáblázott össze

get kell kiegyenlíteni. Ilyenmódon biztosítja tehát a 

pénzét a hitelező) ; 
e) az ingó vagyon felsorolása és értéke; 

4. mily összegű adókat és 

5. hol fizet; 
6. kiknek az ellátásáról kell a terheltnek gon-

doskodnia (családtagok, örökbefogadott vagy más 

általa gondozandÓ személyek) ; 
, 

7. ha a terhelt fiatalkorú (18 éven aluli) a szü-

lők vagyoni állapota; 

, 

8. megjegyzés. 
(Hogy ez utóbbi pont alatt mit kell feltüntetni 

arra a nyomtatvány nem nyujt támpontot. Csupá� 

lánk tolvaj. De osak ikunyeráljon még egyszer cigarettát ... 

_ Fukar disznó! - szólt pgq.intén Novák is ezzel 

takarodtak vissza 'az árokba. Smlai pedig nem�á.ra 

kerek hassal, jóllakottan tá[>ászkodott fel s elégedetten ta-

postlt el a parazsat. 
Igy ment ez napokig, Szalai ette a krumplit a többie

k�t e!te a méreg, az irigység. IMár az önérzetü kbe ,is bele

blc�azott a dolog, mert háb vannak ők is olyan legények 

amilyen Szalai, 'ha mindjárt a pokolbóL kaparja is azt � 
krumplit. De hát Ihol az a pokol? ... 

, Ez az" �lffiire nem tudtak \ rájönni, egészen addig 
affilg egy eJ szaka Novák a deikkungban égve hagyta � 
gyertyavéget. Színlelte aa; alvást Kocsissal .. tt d 
ugyanezt tette Szalai <is. Mikor a hortyoga' 

n egyu
, 

. e 

b 'b k 
:; ar OgQ zenE' 

S 
o;:

b
:

n 
:v

h
�rodot� a �Űk od�ban, lóvatosan k rulnezett 

. szem en, ogy mmdenlki alszik n . kaba ka 
nyarmtotta a kenyértarisznyáját és kiosont � tit kungDÓI 

- Megy! � súgta Novák I 
. 

- U-utána I - kap\< d tt K '  . 

szundított. ' 
o o ,oosIS, aki még.L;l c ak .. 1-

Szalai kimászott az árokból A , . 
lopakodott utána. Tisztá '1' 

'to maslk kettő óvatosan 

fürgesé.gével �úszott a 
�

r
���� t\ a iho.ld. S�:uaL a �yík 

mozgott, a na.gy tisztáB fetlé 
a att, Ismeros csapasc)ll 

Elöl kúszott Szala' J :. ..t 
Kocsis. A tisztás szélé� ' ;ogo te Novák, kissé hátrább 

lapos mélyedés voLt, arr:el;�el az �:osz állásokhoz, Jrerek, 

_ 
Betyár tolvajoa h��m% �:a 

? �Inyelte Szalait. 

krumpli . . .  _ lilhegte 'Nov'k 
eJar . . .  " Meg;nan a 

meglbizony?sodott, 'Vi,SSZaf();du���t 'a ddlogról Kocsis is 

A masnapot rettentöe ' 

jóval <éjfél elött Jdódalog't
n 

k ihosszunak érezték. Már 
a a dekkungból s kevés 

p 
\'on:1Ü 

�o!!Y. 
i,l

t 
kiállltú 
lén r:1n 

AZ 
részjel�5 
bizonrll 
azt aZ 1 

rel 
jren h:� 
\' a!r' :I 
rannak· 
heltnek 
\'áltó- I 

részn1n 
Az 

pOlltna 
üre- n 
inC'O v: 
I1;'e"� 1 
pek 
állat lk 
ten) " 
fel-era 
nyíl' . 
a \. g 
tet na 
ott ':I 
hogy 

Á 
tarh'L 
adatai 
ból ll! 
-

ido n 
L' - JI. , I' tllll.., 
dudor. 
�e ha 
hála 
sok su 
földjé 

l 
:II e gil 

I 
ahog 
ták ! 
vékol 

tk u , 
látt 

kálq 

Nov 

Vol sár 
a 1 
föl 
�Zl 
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a von�tkozó 10.900-1910. számú rendelet említi, h??y , l,tt az?k31t a helységeket kell felsorolni, ahol a k�alhto �atosag tudomása szerint a terhelt nek szinten van I ngatlan vagyo na. ) 
, Az er��I;si és yagyoni viszonyokról tehát elég r�szlet�s ,taJekozta�ast nyujt az erkölcsi és vagyoni blzonYltvany, de megsem olyan terjedelemben, amint azt az 1928. évi X. törvénycikk megkívánja. Péld�ul k�vés tá�pontot nyújt arról, hogy milyen hatast valtana kl a terheltnél a pénzbüntetés? Vagy a vagyoni helyzet elbírálása szempontjából: vannak.e s ha igen, milyen mellékfoglalkozásai a terheltnek, van-e készpénze, bankbetét j e, kölcsöne, v�ltó-, és egyéb - be nem táblázott _ adossága, reszvenye, stb.? 

Az ingó vagyont is sokszor lehetetlen a 3. ej pontnak erre a célra rendelkezésre álló 8 cm hosszú üresen hagyott sorában felWntetni, már pedig az ingó vagyon ismeretére is szüksége lehet a bírónak. Ilyenek például a készpénz, gazdasági felszerelés, gé
pek, kocsik, gép- és egyéb járművek, hasznothajtó 
állatok (ló, sertés, szarvasmarha, juhok, faj baromfi
tenyészet stb.), ékszer, lakberendezés stb. Mindezek 
felsorolására azonban az erkölcsi és vagyoni bizo
nyítványban nincsen hely s a tapasztalat szerint 
a vagyoni bizonyítványt kiállító hatóság nem is fek
tet nagy súlyt az ingó vagyon megállapítására, hol
ott valaki nagyon gazdag ember is lehet anélkül, 
hogy ingatlan felett rendelkeznék. 

Ámde még mindig csak a vagyoni viszonyoknál 
tartunk, pedig az erkölcsi és vagyoni bizonyítvány 
adataival már végeztünk. Az elbírálás szempontjá
ból ugyanilyen súllyal bíró kereseti és jövedelmi vi-

idő mulva a tisztáson másztak, a krumpliföld felé. 
FElhö!- burkolták be a ihol dat, sejtelmes sóhajokat 
dudorászott az esőt ,hozó .szél. Egyetlen puskalövés 
se hangzott s a ,döbbenetes csendben meg,borsódzott a 
háta a ,két mákvirágnak. (Pillanatra erőt vett rajtuk a 
so'kszor átélt érzés, hogy a Mt drótrnew között, a senki 
földjén, mi'nden 'emberi közösségtől elszakadtak. 

Egyszer észrevették, hogy ott elől valami motoszkál 
Meglapultak. 

- Oroszok! - súgta Novák. 
Lrupította1k. De ,hátul .is neszezett valam!. Csak úgy, 

aJhogy a ipÓk a vízre pottyan, de ők most ezt IS �egh�llo�
ták s úgy nekihasaltak a földnek, hogy a paplrosnal IS 

vékonyabbak let.tek. 
IIátulról valaki közeledett feléji1k. Elhúzott m�llet

tük, de csalk a zaját hallották, a sötétséglben semmIt se 

láttak belőle. , 
- Ez csak a Szalai lehet - szólt Novák. 

- Mifelőlünk jött, csak ö lehet. Nekimegy amu�z-
káknak ... Mit csináljunk ? - aggodalmaskodott KOCSIS. 

_ Mondtam már, hogy lapulunk . . . - morgott 

Nová'k. 
- Hát a 'Szalai ? ... 

_ K icsit begyullad a tolvaj, aztán ö is lapul - k
.
un 

co ott kárörvendőn Novák. - :Ne Ifájjon 
,
érte a .feJed, 

o 
g 

tt ő már muszkát . . .  - 'vigasztalta aztán Ko�slst. 
f g'o

S 'I • pedig csak k úszott előre. Megszokott utvonala 
za al . 

t "től I . 
nagyon óvatoskodott. Amm az eso e -

v?lt ed
' 

n::;
d
�� 

macska módjára, !finomkodva rakosgat� 
saroso o 

't intha valami neszt !hallott volna a 'krumph
a tenye

l :'I
e '

M
m 

ih "költ s \kővé dermedten figyelt bele az éj
föld fe o . e� o . ' ta a dolgot 
szakába. Nem hallott semmIt. Arra magyaraz , 

szonyok felől az erkölcsi és vagyOnI bizonyítvány egyáltalában nem tájékoztat. 
Kétségtelen ennélfogva, hogy a terhelt vagyoni 

bizonyítványból ki nem vehető adatait, valamint a 
kereseti és jövedelmi viszonyait teljes mértékben a 
nyomozó járőrnek kell felderítenie. Ennek a felfo
gásnak a helyességét igazolja, hogy egyes kir. 
ügyészségek, amidőn a közvetlenül hozzájuk beküldött 
bűnügyi feljelentéseket nyomozás végett az örsöknek 
kiadják, a felhívásba rendszerint belefoglalják azt is, 
hctgy az örs a gyanusított vagyoni, kereseti és jöve
delmi viszonyait tegye külön nyomozás tárgyává. 

A vagyoni viszony fogalma az előbb elmondot
tak után világos. Ez alá a fogalom alá vonunk tehát 
minden ingó és ingatÚ1n dolgot, aminek értéke van. 
Fontossággal bír természetesen a dolgok pengő ér
téke is, ezért ennek a megállapítását és feltüntetését 
sem lehet elmulasztani. 

A jövedelmi viszony képe abból alakul ki, hogy 
valakinek mi a főfoglalkozása és vannak-e s ha igen, 
milyen mellékfoglalkozásai. Továbbá, hogy a vagyona 
után mekkora a bevétele és mik a kiadásai. Például: 
egy háztulajdonosnak, földbirtokosnak, bérlőnek, 
bankigazgatónak mennyi jövedelme van havonta 
vagy évente; egy hivatalnoknak mekkora a havi fize
tése. De nem lehet mellőzni annak a fel említését sem, 
hogy mekkora kiadása van például a földbirtokos
nak, vagy bérlőnek évente a birtok üzembentartá
sára. Mennyi kamatot fizet a be nem táblázott ;váltó
és egyéb kölcsönei után, avagy milyen kamatozás ra 
és hol helyezte el a készpénzét s az értékpapírjai 
után mekkora a jövedelme. Vagy: egy fuvaros nak 
mit hajt évi, havi átlagban a vállalata, egy orvosnak 

hogy a széll suhogtatj a az 'indákat, de most már óvatosab
ban kúszott tovább. 

A különös nesz azonban megismétlődött. Most már 
egészen közel, alig néhány lépésnyire előtte. 

- Ez mán nem a szél! - 'Villant át agyán a gon
dolat. Lehasalt a krumpliindák közé s a lélekzetét i s  visz
szafojtotta. - Orosz! - döbbent fel . - Itt cseleked�i 

kel'! Szalai ,  innen visszalógni nem lehet, ... - morfondl
rozott magában. - Két hét szabadság gebür, ha elevenen 
beviszem, . ... - ,biztatta magát. lA szíve azonba." úg? 
vert, ,hogy a mellkasát majd kidöntötte és szorongas fo� 
togatta a ·tol'kát. Nem volt nála fegyver . . .  Csak a ket 
ökle, meg a fogai. 

Kidugta a fejét az indák közü.
l. Kim�r?szt�tt ,e a 

.
s�e

mét de nem látott mást semmit, mmt a suru. kover sotet
ség�t, amely szinte csurgott a komor égből. Az eső ."igas�
talan egJlhangúsággal szemetelt, a vízcseppek vaktaban IS 

megta'lálták az utat a földre. 
, . .. 

Szalai fölött mintha megallott volna az Ido;, Ebben 
az ideggyilkoló figyelésben örőwké,:alóságn,ak 

.
t
,
unt fel 

minden pillanat. Hiába meregette a szemet, hlaba he
gyezte a fülét, nem látott semmit s nem hallott egyebet, 
mint a szél esőhang.ú suswrgását. 

- Nyul 'is lehetett .. . - kezdte m�s �ldalról fo�

to�g.atni a h elyzetet. De meg is akart errol bIzonyosodm, 

nekidUl'álta magát, néhány centimétert előrecsúszott:. 
Ig�', 

nJacskaóvatossággal kúszott arrafelé, ahonnan az elobb a 

neszt hallotta. 

Egyszer csak a jobb tenyere nem ér
.
� földet .. F:n�

akadt valamin. Ruhára tapintott s ettol a tapmtastol 
ereibe dermedt a vér. 

Ember volt a l'uhában ... 
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A szóbanforgó anyagnak az örsökön való oktatása 

során tapasztaltam, hogy a csendőrök maguk is nagyon 

jól ismerik a legtöbb polgár vagyoni, kereseti és jöve

delmi viszonyát és egyéniségét. Így olykor az is elő

adódhatik, hogy ezeknek az adatoknak nyomozás útján 

való külön megállapítása felesleges, hanem elegendő, 

ha mindezekre a j árőr, vagy az örsparancsnok a fel

jelentés "Megjegyzés" fejezetében rámutat, mint saját 

tapasztalatára, ismeretére, nézetére és véleményére. 

Főleg a pénzbüntetés alkalmazása által kiváltandó 

hatás kifejezésre j uttatásánál kerülhet előtérbe a 

járőr vagy az örsparancsnok véleménye,  akik a gya

nusított egyéniségét közvetlen tapasztalatból ismerik. 

a rendelője, egy ügyvédnek, közjegyzőnek az iro

dája stb. 
A kereseti l'iSZ01lY megállapításánál a foglalko-

zást kell figyelembe venni, vagyis azt, hogy valaki

nel, mi a (tisztességes) kenyérkereseti forrása. S ha 

e foglalkozása mellett, például egy asztalos, vagy 

egyéb iparos egyúttal , kereskedő, korcsmáros, egyéb 

alkalmazottja, ügynök, munkás vagy napszámos is, 

milyen napi, havi vagy évi átlagos bevétele (kere

sete) van a mellékfoglalkozása után ? Itt persze nem 

csupán a készpénzbeli jövedelem, kereset vagy h'a

szon lényeges, hanem az esetleges természetbeni já

randóságokat is fel kell sorolni. 
. A vagy?ni, kereseti, jövedelmi és egyéb egyéni 

vls�onyokat �� �uhatolás, de ha szükséges, nyomozás 

soran kell a Jarornek megállapítania. Ezeknek az ada

tok�ak l�hető
, 
pontos és hiteltérdemlő módon egybe

gyuJthetese vegett a legtöbb esetben tanukat is ki kell 

kér?ezni" kikne� előadását a feljelentés "Tanuk" feje , 

ze:eben .eppen ugy 'kell tárgyalni, mint a bűnügyre 

nezve :kikerdezett többi ltanukét, 
A vagyoni, kereseti és jövedelmi viszonyokra 

von�tkozóan a�ato�at szolgáltathatnak maguk a gya

nU
,
sltottak, tovabba azok alkalmazottai, segédei, sze

melyzete, ugyanabba a társadalmi osztályba soroló 

vagy. ugy!lnolyan életviszonyok között élő más oly egyé� 

nek
, 

IS,.
 kik 

.
a gyanusított ebbeli körülményeit és hely

zetet Ismenk, szomszédban lakók, szomszéd földtulaj

donosok, helyi pénzintézetek vezetöi, a gyanusítottak 

munkaadói, a községi előljáróságok. 
A .  gyanusított egyéniségére támpontot nyujtó ta

nukat IS könnyen talál a járőr a munkaadók, alkalma

zottak, községi előljáró:ági tagok lelkészek tanítók 

stb. körében. 
" , 

_ Megvagy ! - remegett á't rajta a bizonyosság 

borzongató öröme. A szabadság jutott az eszébe. 
Minden ereje a karjába feszült s egyetlen ugrással 

az orosz ra vetette magát. 
_ Cs-ak a torkát ! - biztatta magát. 

Si�erült is
, 
a
, 
imus:?Jka nyakát elkapnia, de még meg 

se szontotta. mans elengedte. Irtózatos ökölcsapást érzett 

a pof.acsontján, a hasába meg, mintha belerugott volna 

valaki. M eglepődött, ezt nem várta a muszkatóJ. 

összeakaszkodtak. Rugták, tépték, csépelték egymást. 

�lsötét�lt �en,nük i.s a világ, kialudt az értelem fénye s ko,r

latlallJ Ul:r� lett rajtuk a féktelen életösztön. Hol aa: egyik, 

hol � masl'k kerekedett felül, életre-halálra ment a tusa
kodas. Egyszer lihegés, aztán hörgés kísérte a vad küz
delmet s a l eheletük is fenyegetőre forrósodott amint az 
egymás torka felé mal'kolásztak. 

' 
'" Nem bírt�k :g�.áss-al. Már a fogakra is sor ke

rult. . S�alal langolo faJdalmat érzett a nyakán s ekkor 
:gy irtózatos �áromkodással próbált lel·ket önteni magába 
es vadu1 beletendeit a mlJJszkába. 

, 
A?�n a pillanatban, ahogy Szalai eikáromkodta ma

gat, !kItört a 'keserűség a muszkából ,is : ' 

A vagyoni, kereseti, j övedelmi és egyéni viszo

nyok felderítésénél nagy alaposságot és körültekintést 

kell a járől'öknek kifejteniök ; a beható és részletes 

ctdatgyűjtésre nagy súlyt kell helyezni azért, hogy az 

ítélethozataira hivatott bíróságnak vagy hatóságnak 

már a csendőri nyomozás alapján és a felj elentés ide

vonatkozó adataiból is módjában álljon megnyugta

tóan eldönteni, hogy a gyanusítottat meg kell, vagy 

meg lehet-e pénzbüntetéssel büntetni e s ha igen, mek

kora legyen annak összege és hogy eléri-e annak révén 

azt a célt, melyet az 1928. évi X .  törvénycikk meg-

kíván. 
Korántsem lehet tehát ezeket a fontos körülmé-

nyeket a feljelentésben csupán egy pár semmitmondó 

szóval elintézni, mert a vagyoni, kereseti, j övedelmi és 

egyéni viszonyok alapos kinyomozása néha éppen 

olyan fontos és elengedhetetlen követelmény lehet 

mint annak a megállapítása, hogy magát a bűncselek� 

ményt ki követte el. 
Ez bizony munkát és néha tetemes munkát ró a 

j árőrökre és az örsökre. Mert amíg egy évvel ezelőtt 

_ J aj . . .  ihasam ! - nyögte a másik. 
_ Te is százegyes vagy? I- kérdezt' S�a,al most 

már hdározottan és zOI,d,an. 
A más.i'k keserű-g1únyos-an felvihogott : 
_ Nem . . , éJ] a Ibulgár király vagyok . " De te . . .  

te ki vagy, azonfelü� hogy barom vagy ! . . .  

, 

_, ,Szalai vagyak a ihatodiktól. Te meg, a hangod 

utan 1 lelve, Kenyeres iPisla ·az öttől, mi ? 

_ Mért nem kérdezted előbb ? Minek rontottál ne

kem? 
. _ �uszk>án k vélteid< - sutto.gta 'Iehangoitan Szalai 

s kimerulten terült el a l l \r�kos in(lhkon, 
_ Hát csak neked terem Itt kl" nlPli m€ II mu, -

k ' � n, ? . 
.-

an .. " .  - v,ICciorgott a masik 
_ Közel van ide a muszka ál'nk . .  - u gratta S alai 

Kenyel'est. 
Az felfortyant : 
- M�s legény nincs ig, tán a Iföldlkerekén csak t e ? '  

, - Hat. ha el nem jajdítod magad akko�' edd' 
, .;" 

szetszedtelek volna ! _ szitotta Szalai � tüzet. 
I g mar 

_ J a� . . .  hasa-m ! - lÉs neki eresztett egy tö '" . d 
zamatos karomkodást ő i,s. 

mOI, e 
m ' 

��ülő in�kkaI. verekedő !kakasok indulatával már

ze�r ���: �!���:;�
�
,�g,rottak, de Szalait lefé'kezte a hely-

- Nanana ! Nem az endi'ődi ' 
gyuJ]k . . .  ,Jó les.z pucolni innet m t 

nagylkocsmaba va

nek! 
' er a nyakunkra jöhet-A váratlan magyar szó úgy vágta homlokon Szalait 

h�gy � szíve verése is elállott. Ki az, akibe ő most bele: 
kotött . , Magyarul beszélő orosz, vagy talán n ' t 
szomszedos Gronau divizióból, avagy csakugya 

eme a 

lenne? 
n magyar 

T',i: ima ásr� készen bizalmatlanul hebegt� · 
- Ki _ . . Ilo va" y t<:> '! 

Ez a kilátás Kenyeres indulatát is 
ben f.elszagg-attak néhán f '  " lehűtötte. Sebtir 
ÖSIltö '" kk I 

y eszeknYI lkrumplIt csodálatos 
IlJU e megtalál ták a h I' . , ' 

tok alatt becsúsztaJk; az 
" e YelS

, 
lranyt s amilkor a dró-

val lett gazda bb 
:u okba: ket teletansznya krumpli-

ga a 'kozpontJ hatalmak haderej e, két 

'úr 
p 
's pelclául 
I '. 
kikérdez e-

'h�nV sC 
ne ,. . . 

' r el 15 
ma . ke 
""on l , , 
b' as 
III'omoz, . 

J\1ert mIn 

hágás t kl 

e't!fo!'ma 

is utanaJ '  

és munka 

ságok .. � 
csenclorse 

d ' 
1 

ko assal 
A�t 

örség Iyl 

is a l aló 

mök kell , 
feIUlete�: 

nek lel:et 

ami egY� 

kerül, '; 

szokott � 
l t 

zeljöh 
ügyeK ej 

erko. ' 

azt 0I\ .1l 
a hat) a 
munkM� 
lentéktel 

nem tes; 
az erköli 
me van. 

sapkával 
krumplJ 

A h 
csékká . 
hösl. Ra 
egész zá 
nyalkaI' 
gött, ab 

Pá� 
konyhaá 
orra al' 

szerezt 
K 

legény kanalaz 
B ' 

gorváll 

Sz: 

nem \ fÜl'er 
' 

hagyta &ésre 
e 1< .�Y Ol Ujra i 
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is. p,éldáuJ �gy egyszerű kihágás esetében a gyanusított kIkerdezesevel, személyi adatainak feljegyzésével és a néhány sornyi feljelentés megszerkesztésével az örs már .el is vég�zte a maga feladatát, addig ma a vagyom, keresetI, jövedelmi és egyéni viszonyok utáni nyomoz�ssal olykor hosszadalmasan kell foglalkoznia. Mert mmdegy, hogy bűntettet, vétséget vagy csak kihágást követett-e el a gyanusított, minden esetben egyforma alapossággal kell a tényeknek ezen a téren is utánajárni. De mert ezzel az újabb megterheléssel és munkatöbblettel a kir. bíróságok és rendőri hatóságok munkájába kapcsolódunk szorosaoban bele, a csendőrség ezt is szívesen vállalja és ambícióval, iparkodással el is végzi. 
Azt talán felesleges is mondanom, hogy a csendőrség ilyen irányú megállapításainak és !elentéseinek is a való tényállást mindenben a legpontosabban fedniök kell. Nemcsak azért, mert egy szándékosan vagy felületességből helytelen jelentés igazságtalan ítélet

nek lehet az okozója, hanem azért is, mert mindennek, 
ami egyszer egy csendőr vagy egy örs jelentésébe be
kerül, az igazságot hajszálnyira, a tól ünk mindig meg
szokott és elvárt becsületességgel kell fed nie. 

Itt említem meg, hogy tudomásom szerint a kö
zeljövőben rendelt jelenik meg, amely szerint kihágás i 
ügyekben a csendőrségnek nem kell a gyanusítottról 
erkölcsi és vagyoni bizonyítványt beszereznie, hanem 
azt olyan esetekben, amikor szükségesnek mutatkozik, 
a hatóság szerzi be. Ez a csendőrséget sok felesle�es 
munkától fogja megszabadítani, mert különösen Je
lentéktelenebb kihágások esetében, amikor a büntetés 
nem tesz ki többet két-három, legfeljebb öt pengőnél, 
az erkölcsi és vagyoni 'bizonyítványnak nem sok értel
me van. Ilyen esetben nézetem szerint is elég, ha az 

sapkával ellenben szegényebb, mert aZDk .ottragadtak a 
krumpliföld szurkDs sötétjében, 

A hajnal aran Y D S  sugara.i ka cagva lSimogatták a po
csékká sárosodott, összepüfölt, dagadt 'képű , két !krumpli
hőst. Rajtuk mulatott, nem is mulatott, de rÖhö,gött az 
e&,ész zászlóalj, Legjobban N�vá'k ét, .. Kocsis, am�nt �lik� 
nyatkor krumplit - újkrumplit! - sutottek a szallad mD
gött, abban a kis cserjés mélyedésben, � hiénák! . " 

, 
Pár nap ffiJUlva pedig dögivel hozták a kl:umplIt a 

kDnyhaágyúk s a legények vigyorDgva tartottak Szalal 
orra alá -a tetejesen teli psajkákat : 

- N esze !krumpli, Szalai! 
Szalai döfni szeretett volna tehetetlen dühében, Dc 

nem hagyta magát : , , 
- E' csa:k burgonya, Az 'VDlt a krumplI, amIt ma�am 

t magam sütöttem és - ma,gam ettem meg , , , , szerez em, , k l '  t K lJ· tt ebben valami nagy igazsagna enme, mer a 

legény:k 
e 

morDgva ódalogtak el me!lő�e és kDmDr képpel 

kanalazták a szakácsfözte >---- burgDnyat , , , 
BátDri pedig kDmDlyan megharagudott Szalai ra, Mo-

gDrván ripakDdDtt rá : 
' ?  

_ Tudod-e, mit k-apsz ezert , 

Szalai gyanította : " 
_ Két pDf .ont, de lehet, hDgy h�rmat IS " ,  
Némi ingadDzás után így szólt Baton : , 

b : tkD2iUnk! PDf .ont nem adDk, MatulfDgva 
- Nem ara 

"' ''d '  1 k cu"'sz ' ok se rDkDnok se .. o le.{, csa 0 -
nem V'agyunk egymasna , ; 

t . t 
'
Sz,alai ' _ Ezzel Dtt-, Bát ri meg Inol.an ensz ' 

fürer U
S
l' I '� �ki, elsápadva sDmfordált utána S könyör-

hagyta za al , , , f t a dDlgDt de hiába , , , 
gesre Dg � '

t ' amikDr együttesen emeltek ki 
Két he� mU�::

t 
a:

z
a��dő LSarkából, BátDri cugszfürer 

egy DrDs�
, 
�eP

k
Pu

. . kDnának fDgadta infantel'iszt SzalaIt, 
újra földIJene es 1 0  

örs a feljelentésben bejelenti, hogy a gyanusítottnak milyenek a vagyoni, jövedelmi 'Vagy kereseti ;viszonyai, a hatóság ebből is tájékozódhatik a kiszabandó pénzbírság mértékét illetően. 
Az 1928. évi X. törvénycikk alkalmazása való

színűleg ki fogja váltani az erkölcsi és vagyoni bizonyítvány nyomtatványának megfelelő módosítását is. A tapasztalat legalább is erre kell, hogy késztesse majd az illetékeseket. S ha majd az erkölcsi és vagyoni bizonyítvány-nyomtatvány kellőleg módosul és kiegészül, akkor az ezekkel járó munka nagyrésze is valószínűleg a községi előljáróságokra fog átszáll ni. Addig azonban a mi dolgunk ez, ami pedig a mi dolgunk, azzal csak elismerést szabad szereznünk. 

A kuruc hadsereg büntetöjoga. 
írta: Dr. Cziáky Ferenc örnagy-hadbíl'ó. 

(Befejező közlemény, ) 
Pénzbüntetés és vagY Dnvesztés elvileg csak tisztekre 

és a hadsereg nemes rangú tagja ira volt kiszabható. 
Igy pénzbüntetést LSzab ki a káromkDdó és Istent ká

romló regimentbeli felsőbb tisztekre, Ugyszintén azokra 
is, akik em hallják és be nem jelentik a Hadi Birónak. 

Az I, Tit, JV, Art , 100 fDrint pénzbüntetéLSt ír elő "a 
hamisan esküvő tisztekre és nemes emberre

"
, akit "a Hadi 

biró tartozik Inindjárt executióba venni", 
Az "Is teni szolgálat alatti l'észegeskedőket

" 
ingó tá

bDl'beli javaik elvesztés-ével bünteti a törvény, "A kémek 
pedig jószágukat vesztik" - mDndja ki a VI. Tit, .xX, 
Articulusa, 

Érdekes megismern i azt is, hogy az öngyiikosokkal 
szemben milyen álláspDntot foglalt el e jDgszabály? 

"Magát aki megöli, minden keresett java, jószága a 
'nije a mezőben vagy a Hfld közt találtatik, a Fő Tisztié, 
a külső jószága pedig - valamint a nótában (haza{Írnlás )  
esteké az Ország Törvénye szerint való confiseatió alá 
vettetik annak az ő rendi szerint.

" (I, Tit, XIr, A rt. ) 
A bűncselekmény fDlytán jDgaiban megsérteunek 

"agyonjogi kál'talanítását az alábbi l'endelkezésekben ta
lálhatjuk meg : 

A mai büntetőtöavénykönyvünkben halált .okozó SÚIYDS 
iestisértés fogalma alá vDnható esetekre vDnatkDzóan az 
r .  Titulus IX, Articulusa azt írja elő, hogy a tettes vagy 
"halállal

" 
vagy " dijjának letételével fog bünhödni", 

,
míg a 

mai pDlgári büntetőtörvénykönyvünk gondatlanságboI DkD
zDtt emberölés és testisértés vétségeinek megfelelő ese
tekben pedig az I. Tit, 'X .  Art, k imondja, hogy az ilyen 
tettes a meghalt díját fizesse meg", illetve "megglló
gyu1.ható sérelmeÚ: s költségeit adggya mBg", Előbbire 
nézve még ugyanilyen rendelkezést találunk az I. TIt, 
XXV Articulusában is, Végü,l az ingó vagYDn elkDbzásának egy érdeke� j,

D�
tö,rténe1mi alakját találjuk a .gyujtogatál3 bi.Int

,
ete�erol 

intézkedő VIII,  Tit, II. Al'ticulusábm, mely
, 
I �yetenkepen 

hangzik : "Valakik a Com m endérozó Gelleralzsll�k enqe

delme és parantsolattlla 'kivül a Táb01 h�11let 
,
sz

.�
n

,
t sz��

dé/ckal meggyujttyák, az olyan emb�r vele l�vv 
,?,

av�ltol 

elesik, melyek azon Hadi Birákra s�álla)l<!k, ak;k 7 Or�e!l!!
,
t 

lattatnak reájuk ; őket illetvén �lZ lll/ehe \lalo vI�!lawS , 

A kuruc hadsere&,ben dívó bíl'a:;kDdás �zaba1ya l llak 

\'ilágo;abb megérthetéLSe célját'Jól meg kel] �smerk:dn
.
ünk 

a XVIII. század hadseregeinek bel'endezkedeaével es elet

módj ával is, 
A hadseregek köte'ékén belül a tulajdonképeni ha rcos

állományon kívül SDk polgári élethivatást űZÖ. a hadhoz 
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Kormányzó Úr őfőméltósága a hősök etnlékünnepélyé1'e való érkezéseko?' elhalltd a csapatok előtt. (Schiiffer felv.) 

maradozók, fosztogatók és 'kémek. M indezeknek áortalmat

lanná tétele és a harcoló csapatok ibelső nyugaJmának biz

tosítása a táJbori rendészet feladata volt aklWir és az ma is.  

szaros értelemben nem tartozó olyan €gyén é'lt, akik állan

dóan kísérték a hadsereget és annak mindenféle táboro

zásáJban résztvettek. Ilyenek voltak például a mG'rkotá

nyosok, aJkik a hadseregek élelm€zéséről gondoskodtak. 

A csapatok szekértáborában éltek 'a harcosok feleségei, 

gye'rmekei és házta,rtási tagjai is. Ezek az adott helyzetek 

azt tették lSz,ükség,essé, Ihogy a hadsereg vezetőségénelk apról 

is  gondoskodnia keHett, hogy a hadi <fegyelem ezekre a csa

patot árnyék'ként kísérő egyén€kre is kiterj esztess&. Igy 

ál'lott elő azután 'a tényleg€s viszonyokból folyóan az a j ogi  

helyz,et, hogy ebben a lronban 'a 'k!atonai �gazságszo1gáJlta
tá,s ezekre a rpolg,ári nő,kre €B gyermekekre, iVla;]aJIDint a 
markotányosokra is kiterjedt. 

Fi gyelembe kell vennünk még azt i,s, hogy e kor had-
seregei jfuésZlben 7lso1dosOlkból ál'lottak, aki'lmél a katonás
kodás 'életh ivatás volt ; ll. harc nemcsak veszélyt, hanem 
_ esetleg megengedett zsákmányolás Il'évén - vagyon
szerzési l€hetősé.get is jelentett. Viszont a zsfukmány fel
osztásának kérdése 'körül rrr1!aJgánj ogi vitáJk, nézeJteltBrések 
és pedekedések fordwlhattak elő, amik sz-inltén bírói eldön-
tést igényeltek. 

Az ilyen zsoldos katona 'az ütközetE'!k előtt a táborban 
levő ingó, vagy azon kivül ta1álható ingó és ingatlan va
gyonáról halálesetre szóló végintézkedést i s  óhajtott tenni. 
Tehát gondoskodni kellett olyan hites e.gyén.ről, akinek az 
i'Iyen tes,tamentumok és végső meghagyások érvén3',esíté
sére gondja l€gyen, másfe�ől a harcosok hozzá e célból biza
lommal fordu�hassanak. 

Gondoskodni kellett továbbá a békés táborozások alatt 
a tábor rendészeti feladatairól, menetelések közben a csa
patok összetartásáról és rendjéről ; végül a harcok közepette 
a rend es fegyelem fennta,rtásálró,l . Hiszen mióta hadsere
gek vannak, amióta harc és háború dúl a földön, azóta min
dig voltak, vannak és IeszIlek : szökevények, békebontók, 

Ezeken, e kor zso'ldos ezredeit j ellemző tényleges' hely

zeteken kívül a kupuc 'hadseregnél még az alábbiakra is 

figyelemmel kelJ lennünk : 
A kuruc ihad;gereget az a veszé!liyérzet hozta létre, 

.amelyik a magyarsá:got önálló állami Jétében, fenn mara

,dásában és életi-rá:nyáruak önál,ló megszabásában fenye
gette. Ez okból benne a magyar népnek miden rendű és 
,ragiÚ t8kossága résztvett : a d'öUiraktó,1 a középnemességen 
és a városi polgárságon át le a legszegényebb j obbágyig 
mindenki. Ezek nemcsak rendjük szokásait hozták ma.guk
kal, hanem poLgári éoJetviszonyukb'an élN'ere,u kiváliságai
kat és jogi intézményeik€t Js. Abban a korha.n ugyanis 

. elvitathatatlan elvet ilOOpezett az a szabály, hogy a nemes 
ember felett e!vüeg csak a 'király - vagy az öt a ma.g:"llJr 
alkotmány sz.erint megszemélyésítenJ hivatott, a 'ki'rály 
bíráskodás i j ogkörét .gyakorló nemesi táblák, nemesi tör
vényszékek - ítélkezihettek, míg ezzel szemben a j obbá
gyok fel€tt az úri székek ; a váJrosi polgiirok felett pedig 
az önjogú városok bírói tanácsa ülhetett törvényt. 

M indezen bírói testületek más· a1apelveken nyugvó 
szabályok szerint szol.gáltatták a kisebb, ;vagy kényesebb 
igényű i ga1iságot. Már most ez a rendi széttago],tságiból 
folyó ál.lapot erős akadályát képezte annak, 'hogy a .kwruc 
hads.ereg vezetősége ebből a különböző rend iJségű, külön
böző jogi helyzetű egyénekből egy egyeséges szabályok 
Szerint élő, fegyelmezett hadsereget képezren és a fegyel
met egyöntetű eljárási szabályokkal megszabott i g azság
szolgáltatás útján tal-.tsa fenn. 

Képzeljük csak bele magunkat annak a kuruc óbester
nek a helyzetébe, akinek a csarpatában a legénység ikozt 'Ott 
volt a nemes föidesúir fia, a város� polgár öné'rzet.e és a 
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Kormányz6 Or 6főmélt6sága megkoszorúzza a hősök ell1 lékművét. (Sohiiffe,' fett'étele.) 

mindenét vesz,tett, még a hitéért is üldözött jobbágy el
keseredése. Ahány Irn.tona : annyi jog, annyi egyéniség, 
annyi a:kadály az egyöntetű k lkép2Jésben, vererlésben ás 
fegyelemben. MindeniJret a hazaszeretet érzése vitte a fe
jedemi zászló alá, de mindenik maglÍlval :hoz,ta n,ndisé
gének vele járó jogait, vagy jogtalanságát. 

Katonai 'szempontból lehetett valaiki Tiszt, Főtiszt, 
vagy esetleg vezérlő Tábornok, aVaJgy legénYlSégi ál'lomá
nyú Gregárius, rend·i szempontból a Gregárius éppúgy 
nemes ember lehetett, mint a Főtiszt je, vagy ÚbMtere. 

A !kuruc hadsereg katonáira tehát azért nem lehetett 
az <akkori kor zsoldos ezredeiben általáIban ,dívó igazság
szolgáltatást egyswTűen alk;aImazni. 

A kuruc hadsereg ezen viszonyainak megismer
tetése után lássuk tköwlebbről az i,gamágszoigáltatás 
a latk i szabályait : 

Az  igazságswlgáltatási szervezet viz.sgálatánál azt 

olvashatj uk a X I I. Titulus r. ArticulusáJban, hogy min

den ezredben vol,t egy Hadibíró lés ezen kívül "minden 
distructua/Jis comrnandéroz6 Ge'YlAmiJ,is�ak Corpusai mel
lett keUeU 1-1 Hadbír6nak l�nie". 

Eze:n.kíVÜI szükségesnek ítéltük" - olvassuk ugyan

ott � hogy Magyal'országban lévő egész I4rmádiánkban 
egy Grme"áli;: vagy O"szágos F� Hadi l!�Tánk

, 
is legyen, 

akinek az egész Hadaink közt tnteT�emálando ��yob
,
b 

oon!oedeTati6ju Caususokra &s Causak1'a InspectwJa lé-
7Jén amelyek azok közül laz ő székú'e tal'tozandók lesz
nek:'. "Ennek a Fő Hadi Bír6nak távolléte vagy akad,á-

lyoztll.lása esetén a ,Genem.lstáb mellett egy má.sik Hadi 
B ír6nak is keUetik len'nie". 

Ezen birróság tisztéről a következőket rendeli : "Az 
igaZJSágot és törvényt a Mi ?zevünkkel, lsten törvénye, a 
Hadi világos A I'ticulusok /és a Haza törvényei szerint is 
ítélje és szolgá/tassa és amint szokáJs egyá.taUyában min
den törvények előtte legyenek". 

Hogy a hadbirák tábori 'rendészeti szer�k i s  voltak, 
i lletve ilyen szotgálatot is e lláttak, azt az alábbiaJCka.l ta
nucsithatju.k : 

" Ugyanezen Hadi Bíró ,a rillgeket és egyéb ak.ármi 
méTtéket a Táborban revideál/ya és adá.snak, vételnek ár
rát rendeIlye s helynek és az időnek alkalmatosságához 
képest, omellyet ha a kereskedók meg 7z/?'m tartanának, 
ugy a KOl'tsmáTOsok, Mal'kotá1nyosok, avagy tsaMrdságban 
tapasztaltatnának, Inindennemii. ál1ljuk és pOl'tékájuk 
confiscallatnak a mi nagy Gene'rálisink hirével s fengedel
méből". " Tartoznak azért a Regimentek Fő Tisztjei, a 
Hadi Birák dispositióiflak egyarátnt engedelmeskedni, 
'/'IUÍ;Skint az engedeUenségért II Hadi Bir6 Pl'ocedalhat el
lenek és érdemekhez képest legyen tbrvényes büntetések". 

Annak a bizonyságául, hogy a tábori életben előfor, 
duló mag:ánjogi kérdések rendezése és illetve a magán
jogi érdekek tközlhitelű - perellkívüli - ·biztosítása is 
a 'hadlbírák hatáJskörébe tartozott, a XI. Titulus IlL lAr
ticulusában a következőket olvashatjuk : 

" A Hadak között tett Testementullwknak, Obligá
tióknak, Conl:ractulwknak s egyéb levetbeli á.'fapo6okna.k, 
mellyek Törvényes processussal vagy megegyező aka l'at-
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U . Iq légyen }civáltképoo a ból is véghez 7/te'/ttek, .te ye.s ereJe 
' t "f ' al midőn Hadi Biró által subscribáltattak es ra t tC -

tattak". < _ · · relret a Hogy az i.ngókra vonatk02lÓ <mag .. uJQgI ,pe " 
Hadi Bírák intézték el a táboro�ba.n, a�ra n�e allJo� 
itt a XI. Titulus V. Artilkulusanak kovetkezo rendel 
kevése : 

' l ' " Ke eske Mindennemű nehézségek a Taborban evo ,
r � 

do" k  �agy KalnUÍrok és MarkotányOjSok közt és P1/c,s. H�� 
. ." ' nak a Had1., lBl1·O emberek között is, amelyek tnterve'n1 ... na , 

" 0"_ által revide�\rpIIWJk, � igo..zít.tJa;sis� el (M oly CaJ..,.,�
_ kOlt kíltül, a 7nelyek ingatlan ,ószagokról os (Mokhoz ta 

tozó accessoliunwkról valók". . , 
I l\Illl&"a a szoros értelemben vett bü,ntew Il>gazsagsw -

g,áltatás a következöklben Ifolyt le: . • . 
A bűnvádi eljárás meginditásához a Re�lmeDLbe!1 

Commendánsok, � Districtuális )Commend�ozo Gener�: 
l i,' III Fő Generális illetve a Feje"del'em "parantsolattya v�jt szükséges. Va�yis a mai �elyzetteJ telje�en azQJl� 
elvi alapon volt akkol' is a lbűnlVádi üldözéSI �og sz.aba
lyolJva él:; az a magasabb ön.álló ruapatJtest, Illetve csoport 

és seregtestek parancsnoki állásávall velejáró j og volt. 
A tisztekkel szemben csakis a Fejedelem, vag-y he

lyettes Generálisai adhattak ki bűnvádi ül?özési paran,
csot, amint azt az XI. Tiulus XVIII. iArtlculusa a :l<o
vetkezőkben rendeli : 

A Hadi Tisztekre is jól vigyázzon a Hadi Bú'ó, 
hogy" a vétkesek lcemmyen 'YIteg- büntette�s.�ek, kik �ia 
remissusok volnának, Nékünk vagy GenerálWltnknak htrt 
tévén, az aránt adandó rJnrantsolatunk szerint ,törvénybe 
fogattatnak és a törvények relátiója után él'demekhez 
lcépMSt me,g-biüHettetmek. A ,szerint több egy�b tÖTvérny
tételek - is minek előtte executioban ivét.et<nek, tartozik 
előnkbe, vagy Commendérozó Generálisunk eleibe relá
iióra vi Wil i a Hadi Bíró és azoknak ktificátioját onnat 
várni s az executio iételt is ahoz alkaÍilnaztatni". 

ViSZQJlt ezen jog awn kötelerettséiget is magáJban 
foglalta, hogy e joggal az arra hivatott parancsnokok 
adandó esetben - a fegyelem és közrend érdekében 
élni �'s tartootak, mit a XII.  Titulus XVI. ArticuIJusa így 
ír körül : 

"Valamelly Ezredben vagy Régimentben azokban a 
dolgokoon, kik a Régiment székit iUetik, a Tisztnek kö
zönséges negligatiójuk miatt az igazság ki nem swlgál
tatik, vagy Szánt Szándékkal akarva halogattatik, az 
ollyan Régintent Bírói tisztit, tudniiUik ius gladiurruít 
veszti el IS eo in casu a C01n7nandérozó Generális rtmdel 
Birákat má.s Regimtmtekböl, az ott való Oausáknak dijudi
catiójára; de ha tsak egy Tiszt találtatnék azon vétekben, azért egész Regiment nem Szoovedhetvén, az ollyan remiss1/.S Tiszt juxta Tit. Il. Art. 1 7. büntettessék". 

Míg a bü,ntető per av u. ,n. accusatoriulS elj'árá!! SZ3-bá�yai szerint folyt le. I 
A vádlottat egy vád'levélllel idézte a had bíró (ffiaga elébe, amely "írásbwn" közölni kellett a vádottal a vád tárgyává tett tények!et. A váddarr sremoon a vádlott i,s tartozott a mentségére felhozott tényeket bizonyítani. Az ítélőbírósá,g 'lénye�ben a oITl.Il>i haditörvényszé.. 

kek alapelveinek megfelelöeh a vádlott osapatá!llomá.nyához tart02lÓ bajtársak köreiíöl állitta.tott <>&Sre. 
Arra nézve, hogy ez lhány tagból és miképen állHttassék össze, a .következő re·ndelkezéseke't oLvashatjuk a 

Az utászoknál a XIX. század közepén a katona csak négy és háromnegyedévi tényleges szolgálat után kaphatott szabadságot. A bban az időben a tényleges szolgálat ideje "Jlolc ,;" volt, de az utászoknál igen so/ron továbbra >is 'YIteg,,,a ra d t" Ic ka t ()ná na k. 

. Lam t mban ' A tel-minuson revisiÓl'a kelvén hadi regu en uo . " 
mél t 'óbb caU/sákban legalább .1 2  sze y ,  a. na-a �:�!k.::n �étannyit l'endeljooek COm7na�I'ozÓ Ti�zgy. 

H d '  B ' ';�k m.ellé Assessoroknak, ertelmes, �6-tetnk a t traw. " !cat ' "  E� .. b k t 'Tiszteket és GreganUBo tS . lelku 13m ere e
H

' ad ' Biró hévatalába elntenni és tninek ta'rtoztak ,a t , t "" é előtte a tö;vényhez szólanak, az i�azságra ?U
S 
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e tra se  es 
azok után mgy !c-övetkezzék a delt�erattó . .

. . , A h d · 'k elnöke az ezred es keruletl Ihadolszekeken a Is�e " Had ' B '  , F " &!.  áz-amester vdlt. "Míg a 'Genemlts t tro 
�ff;vén�t:tel;ben, _ ahoL két peTlekedő, tél 

,
kö�ött forog 

az igazság kiszolgáltatá.sa: ha�kod�s, kaTtetel, a�s
ság, contl-actusok, legátumolo s mas eff�le

, 
kel·e.:ete� alla

pottyábwn _ ame;nnyiben . az.ok ,,{J. Ih;tdtszelvet tUettk -
. 'd ál Generális Hadt Btró • Vegul a fontosabb tel P1'laest e a ; ' , , 

mészetű os a tiszteknek becsületvesztest maga utan v?�o 
ügyeikben a Generális Hadi Biró mel'lett egy Generális 
Strázsa Mesternek i s  'kellett lenme. 

.. , . .  
Mai felfog'ásunkkal nem egyeztebheto bar ossze, az 

akkori időkben általános szokásként jelentkezett azon�an 
awn s�abály, hogy a hadiszé�hez 'Ve�énY,:lt nem e,gyen� 
lően l-l, Ihanem rendfokozatukhoz merten 

, 
emelkedo 

értékű szavazati joggal birtak az ítélethozataInaI. 
A megihowtt Héletek ellen a f>élnek. - elvileg - per-

orvos'lati jOg13 volt. 
Az ezredhadiS2éken hozott ítéletek ellen a vádlott.. a 

reg.iment felett álló Keriilleti ( d·istr ictuális)  Iha,dibíróhoz 
apellálbatott. 

Even ,,apellatió"�nak az első fokon ihozott ítéletl�e 
akkor volt fellfiiggesz!.ő lhatMya, ha az 14 napon bel u l 
adatott be. A fél a lfeUebbezéSlének idejében történt be
nyujtásáról a Hadi B í'rótól egy bizonyság levelet (pro
cessus seTvicus-t) kapott, amnak igazolásául, hogy az 
ítélet még nem jQgerős. 

H a  azonban ezen Ihatáridőn túl adta 'Volna be 1>eror
voslatát a vádlott, úgy, "ha �agy a�a.dékin,ak helyes oTüit 
nem adja, az Apellátának se'YItmi el'eje nem léíSzem" -
mondja a hladi regulamentum. 

A perorvoslat elvileg egyfokú volt. Vagyis ha az 1eZ
redhadi'&zé,k ítéletét a distJrictuáJJis hadiszék felülvizsg,ál
ta, az végrehajthatóvá 'Vált, akár helyesnek találta utóbbi, 
akár módosította az elaő bí'rói ítéletet. 

"A Distl'ictuális Hadi; BiTák elől pedig épen nem le
hitt AppeUátió, ha CUI: ottvaló tÖl'vényt a Dist1"ÍctuálÍJS Ge
neTális mtificálja" - ffiOl\dja ki a X I I .  Tit. V I I .  Arti
culusa. l'Iyen esetben a ma'rasztalt fél - ha az itéletet igazságtalannak tartja - ,az ,el'len csak rendkívüli perorvoslattaI élhetett, a fővezér, vagy a Fejedelem széke elé. Ugyanezen helyzet állt elő ·akkol' is, h a  a D i's-irictuáJis Hadiszéken az elnöklő Generá'lis és a Hadi Biró n em 'Voltak egy véleményen. 

A rögtönbiráskodás kihirdetése eseUm az ilyen esetek!ben sem rendes, sem TendkivüH perovoslatnak hellye nem volt. 
Érdekes 'Végü'l annak a ténynek felismerése, hogy az alaki védelem elve is él"V'ényesü'lhetett az elj árás során, amiről a következőket olvashatjuk : 
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Előkelőségek a hősök emlékünnepén Budapesten. Egyenruhában t'itéz jákfai Gömbös Gyula tábornok, m. ki,.. hont-éde/mi 
miniszter. (Schiiffe,' feh-étele,) 

"ConfiderfÜtatván pedig, hogy SO/C'{lZOI' élet és halál 
között forog a Hadiszék előtt sokaknak dolga, kik közt 
oUy maga gondolatlanok s l'ész szel'int együgyüek is 
vannak, hogy ha más nem segíti, a ki helyes memtségekre 
való volna és elmélyekkel fel neln érik, Szükségesnek 
ítéltletik, hogy az olYOJknak (ha 1Iem pl'ovideálhatnak sze
génységek rniatt magok) Prokátor remdelíessék, vagy ha 
más jóakarójokhoz biznának, azoknak tanátsával élhes
senek és mentségeket is azok altal proponáltathassák s 
aUegáltatha.Hsák a töl'vénybe;n, A mint hogy más egyéb 
Causansoknak is nem tiltatik a Hadi Széktm maguk dol
gain�k ProM,trJl'ok álMJ. való folytatása. Hogy pedig a 
nagyobb confiderátióju Magistratuális Cuasákban jobb 
renddel folyhass=k a Hadi Széken a TÖ1'vények, Szük
séges, hogy a Generál Staáb mellé egy állandó vagy con
tinuus Fidens l'endeltetSsék, aki egyszersmind Cau,sarwn 
Militw'ium Di71ector is legajen és a Fi!Sccúi� állapotoitra és 
a Hadhk közt vigyázzon s gondot v-i!Sell1Jlen", 

V égill a birói hatalomrullk .és a bí'ráskodás sz,abadsá

gának törvényes biztositékát tis,zteLhetj ük a XI. Titulus 

XVI.  Ariiou lUlS alálbbi soraiban : 

"Mivel Hadi B iráink az igazságnak kiszolgáltatásá
ban foglalatoskodnak, kiváltképen való gratiánk és Pl'O
tecti6nk alá vétessenek" . 

Ime ezekben i'smertük meg ezeréves katonai mul

tunk egyik hadtöl"téme1mi ereklyéjét : a kuruc hadsereg 

bilntetöjogát. 

A sötétség. 
tl·tU: ÜREGDY-NAGY LÁSZLÓ százados. 

Az erdő és sötétség rokon egymás�al annyiban, hogy 
látá unkat lnind a kettő korlátozza 's ezáltal cselekede
teinkban ólVatossá, sőt hiwnytalanná te.sz. Ezzel szemben 
mindkettő előnye 'az, 'hogy rejt.  Ezek a kÖZÖd tulajdonsá
gok 'hatványozott mértékben vonatkozmak a sötétségre. 
Emiatt a sötétségben sokkal nehezebb dolgunk is "an, 
mint iliZ erdőQen , ,de kétségtelen, hogy ellenfelünket igazán 
meglepni és a sikerült meglepés óriási előnyeit töké:ete
sen kihasználni, valóban csak a sötétségben IE.'het. 

A csendőröknek már >Il szolgálatukból kifolyóan sem 
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pont, 'hogy a gerinc kontúrját (körvonal�t)
H 

alig v�ltoz
k


tatja meg. Jóformán észre sem lehet venDl . egygermc" 
' ti '  e' e alkalmával csoportok is akkor cselekszenek helye
a ep s l k '  k ' t t 
sen, dIa e1!"yenként és ugyanazon 11;. tie ye� �szn� , a , mer .. 

idegen a sötétben végzett munka. De azt ,mégse felejtsük 
el. hogy \ha nem látunk, a ,bizonytalan�á� érzett; ne��zedlk 
reánk, ismel etlen terepen pedIg felcslgazott kepzelotehet
,égünk és eoetleg kimerült idegeink mindent veszedelme
sebbnek éreznek, mint amilyenek a dolgok valójában, Ezt 
a fokozott idegműködést tompítihatjuk azáltal, hogy sok
szor gyakoroljuk 'a sötétben :való Imunkát, amely gyakor
latok által fokozatosan a sötétség is megszokottá válik. 

e, bként könnyen megfigyelthető lI;lullámzast Ideznek elo egy -, ko '  
. 

a ihegytetőn.. Alig van ;azonban ",yan
, 

par ,��rmc, a�e: 
lyiken bokor, mélyedéti, Ifa vag;! egy€b reJt?zest nyuJ �? 
tereptárgy ne lenne, E :tereptárgyakat te�meszetesen elo-

ősen J1asználhatj u)< fel  arra, hogy rejtve maradjunk.  
ny 

Ha holdvilágos éjszaka távolabbról látun k  i6 embere

ket i gen nehezen tudjuk JTlegállapítani,  hogy távolodnak 
va�y közelednek-e azok ? Az ar� világos lévén,. közelről 
rendszerint -észrevehető ; ez némI támpontot nyuJt. a moz
gás irányának megá�lapitás�oz. Külön�en pedig csak 
gyakorlat tesz képesse ilyen arnyalatbeh, de fontos ku-

Az éjszaka, mint már mondottam, a meglepések és 
meglepetések időszaka. Alapvető fontosságú tehát, hogy 
ne legyünk észrevehetŐ€k, liIletve megfigyelhetőek. A zaj
talan menet, valamint szerelvényeink mozdulat/an meg

aösítése _ nehogy azok egymáshoz ütődve zajt okozza
nak _ olyan követelmények, amelyek elmulasztása idő
előtti elárulásunkkal jár, tehát végzetes lehet. Éppen ilyen 
szigorúan betartandó szabály, ihogy csak akkor beszéljünk 
vagy parancsolj unk, ha az elkerülhetetlenül szükséges. 
Akkor is �uttogva, azaz csak olyan 'hangosan, amennyire 
a.zt a helyzet .feltétlenül megköveteli. Ne gyujtsunk vilá
liOsságat, ne 'dohányozzunk, mert a fény a legbiztosabb 
ál"ulónk. A fény !terjed a leggyorsabban, a .legélesebb el
lentétben áll a sötétséggel és ezért a. legtávolabbról is 
látszik. 

' 

Fonto.s szerepe van éjszaka � hallgatódzá$nak. Sötét-
ben, mikor látásunk nagyon szuk körre szorul, a figyelem
mel és a haJlgatodzással kell látásunkat pótolnunk, Illetve 
� iegészitenünk. ftIinden elővigyázatosság mellett sem ke
rul:nető el tökéletesen a zaj1p �gy a sötétben éppúgy, mIDt 
az ,erdőben nagy előnyt jelent, ha a hallott zaj boi meg 
tudjuk állapítani annak az okozóját is. CseleKvéseinkoen 
sokkal határozottabbak leszünk, ha tudjuk. kivel állunk 
szemoen. Természetesen a (hallott is megfigyelt zaj ból an
nak, 'okozójára biztosan csak akkor következtethetünk. ha, 
lI3merjük, hogy a különböző zajok mitől származhatnak ? 

Sötélliégben a távbecslés természetszerűen csak hozzá
vetőleges lehet. Fontos ez abból a szempontból, hogy közel
haro , távolságon van-e a zajt ftOZÓ, vagy távolabb '! Ha 
egészen közei van hozzánk, ,.gondolkozásra nincs i dő, ha 
távolabb van, már meglephetjük a közeledőt. 

Bármilyen valószínűtlenül is hangzik, a Látás éjsza
kai tájékozódásnál él> éjszakai harcban annyira fontos, 
hogy anélkül úgyszólván tétleneknek kell maradnunk. 
Semmiféle eredményt nem várhatunk nevezetesen a sötét
ben való céltalan hadonászástóL ,De bármilyen sötét éj
szaka is legyen, bizonyos i dő ',után a szem hozzászokik a 
sötétséghez és ha nem i s  sokat, de valamit mégis lát. 

Igaz, ;hogy a legvilágosabb boldvilágos éjszakán sem 
látu� továb? 5.0-,80 lépésnéL úgy értve a látást, hogy 
arrol, �mlt latm IV'elünk, tényleg tudjuk is, hogy mi. 

l\II�den ese�ben igazság az, !hogy éjszaka csak rop
p�nt eros .flgyelessel vesszük észre-az előttünk 'levő dorgők 
�orvonalalt. Sohase felejtsük e� 'ho:gy ba valamit látunk 
tS, azt a ik�pzelőtehetségünk faRtasztikus módon egészíti 
kl. . I�y ,aztán ,n�g�okat tévedhetünk, !ha nem gyakoroljuk 
a sotetben valo latást, ilyképpen tág teret engedünk a ben
nünk ,rej lő képzelőerőnek. 

lünbl;égek megismerésére. 
-Sötétben ,tájékozódni még ismert terepen sem könnyű, 

ismeretlen terepen pedig kim�ndottan nehéz . Harcszabály
�atunkban is 'olvasható, hogy az éjj el i  vállalkozások szín
helyét már nappal kell szemrevételeznünk. l\'1egbímató ve
zető éjjel viszont csak az lehet, aki a tere,pet ;már nappali 
világítás mellett megillmerte vagy legalábbis látta. A 
földmíveléssel, de még inkább a lPásztorkodással foglal
kozó falusi népnél ki  lVan fejlődve valamelyes ösztönszerű 
képesség, amely éjszakai tájékozódásnál könnyebbséget 
j elent, sötétségben azon�an - ismétlem - csak az vezet
het .biztosan, aki a terepet nappal már ismeri vagy leg-
alábbis látta. 

Az tszaki sarkcsillag, amelyet mindenki könn>:en meg-
talál és amely ' mindig északra mutat, a tájélrozódásnál 
igen kevéssé lehet segítségünkre, mert szinte lehetetlen 
pontosan irányt tartani reá. Csak hosszabb éjjeli menet
nél 'vehetjük hasznát és csak biztosított. azaz olyan terü
leten, lIihol meglepetéstől tartanunk nem kell. AiIIlellett a 
sarkcsillaghoz való tájékozódásnál teljes figyelmünket az 
iránybetartásnak kell szentelnünk, különben nagy eltéré-
sek adódhatnak elő. 

Menetvonal ,betartása legkönnyebb éjszaka akkor, ha 
a vezetőnek a betartandó útvonalról egy vázlatot adunk. 
Elindulás előtt a vezető vésse jól emlékezetébe a tájékozó
dásra alkalmas tereprészeket, ·tárgyakat .úgy, hogy menet
köz,ben csak időnként legyen szüksége a ."ázlat megtekin-
tésére. 

Az összekötlteüs egyetlen módja, hogy csak látótávol
�ágra legyenek egymástól alilok, akiknek összeköttetést 
hll tartaniok. A sötétség fOlka sz,erillt ez a távolság na
gyobb lehet, vagy kisebb kell, hogy legyen ; általában 
azonban az egymástól való eltávolodás mérve 20 lépés-
nél  nem lehet .nagyobb. 

. , A:z iránybe.tartás sötétségben siker ü l h et ,  kétséget 
klzaroan azonban csak akkor biztos, tha fénypontok a 
segédiránypontjaink Pl . tudjuk, hogy a tanya a ohegy
oldalban van, térképről is megállapíthatj uk.  Oda kel l  
mennünk. 

Úgy nappal, ' mint éjszaka sokkal tisztábban látunk �eg valamit ,világos háttér előtt, mintha ( ugyanannak a 
targynak, ;a,gy személynek sötét !háttere van. I 

A ta�.ya egy�k ablakából, mint a tőlünk l e gtávo
labbr� eso pontrol gyenge fény vi lágít felénk. Ezzel, 
m,ondJu k  egyvonalba esik egy vasúti jelzőlámpa és a 
varos ,u�olsó utcai lámpája. Ha a világító Ifénypontokat hasznaljuk fel seg ' d ' , tokk' . .. . , . e lranypon ent, !bIzonyosan a l eg-.. Nem a

,
llhatunk meg tehát li látóhatáron, ahol hátterunk az egbolt, mert éjszaka is világosabb háttér előtt ko�n�en felfedezhetök leszünk, A mozgás { természetesen meg JOb,ban szembetűnik, különosen ha gyors. Eszerint 

�.
egygermc�n c�ak akkor lépjünk I át, tha azt nem kerülhetJuk el. egyebkent keressük a nyergeket, hágókat, ahol a �aga�bb hegyek sötét ?hátteret nyujtanak. Ha a megf�gy;les, veszede�ével számolnunk kell, akkor a hegy genncen at kell kusznunk. A kÚ5Zó ember olyan kicsiny 

rovldebb uton J utunk el a tanyához K ' t ' t I h 
nem I . 

d ' '1 ' e seg e en, ogy e�z �m I� l yen kedvező a Ilegédiránypontok hely-zete, sot haboruban egyáltalán nem is l ' h  t '  . . kozód k E . esz ml ez aJe-' I  nun . . .. z esetben magunknak kell még világosság-�a
"k

-
2

reJtozve természetesen - Ifelállítanu n k  kis j ár-
���ágiióJ':r:��?' iÚ�j á n  i l y e.� i �ánybetartásra alkalmag 
csoportban :�I 

a
v" 1 

a 
I
n a gYJabol :gyirányba, de több a ame y vonalat Igy k" l it .. It akkor színes lám ákk l "  

meg oze en un , p a segitunk az egyes csoportoknak 

.---. 
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Vitézavatás május 25-én a királyi várpalotában, (Schiiffer felvétele.) 

az ir,ánybetartásban. Ugyanazon színű lá.rnpák jelentik 
egy-egy csoport menetvonalát, Ezt a módszert Ihasználva 
nem fordulhat elő a menetirányok kereszteződése. A lám
pák alkallmazásánál azonban ügyelnünk kell arra, hogy 
azok csak felénk, tehát csak egy irányban világítsanak . 
Sxakaszl'ámpa példáua erre kiválóan megfelel, ha oldalait 
egy pokrócc'a1 ,betakarjuk . 

Váratlan megvilágítás esetén, amely Ibekövetkevhetik 
azáLtal, hogy fényszóró kévéjébe kerülünk, vagy világító
pisztoly fénycsóvájába lÍutu:nk, - illa nem akarjuk ma
gunkat e:lálrulni -, leglhe'lyeselbben cselekszünk, !ha lefek
szünk és mozdulatlanok maradunik. A mozduJatlansálg ad
di,g tartson, míg a fénykéve toválbb halad, !Vagy a fény

csóva kialszik. A lefekvéssel azonban csak akkor fu'ünk 

céllt, /ha még nem láthattak minket, tehát a fénykéve meg

világítása előtt, vagy a világító-töltény fe/,szálló ágánál. 
Fényben a mozgás igen jól megfigyelhető. Ha tehát nem 

sikerült lefüknünk mielőtt még megvilágítottak volna, 

jobb, ha állva, de mozdulatlanul várjuk a sötétség be-

álltát . , 
Sötétségben IL harc éppen úgy, mint az erdőben, úgy

llzólván a kézitusábóJ. álL Miután a sötétség .Iegna.gyobb 

előnye, hogy kiváJóan rejt, ezt a legteljesebb mértékben 

ki  is ha=áljuk. 
A roham és kézitusa teljesen úgy [olyik Je, mint :nap-

pali,. Csu'jJán az a két különbség áll [enn a nappal és az 

éjszaka végrehajtott tiÍlmadás között, hogy 

1 .  mig nappal nem hclyezünk súlyt a rohamot meg-

előző csend,re, addig éjszaka ez a siker alapfeltét,ele ;
, . 

2. a csatárok közötti térközt annyIra kIsebbItenI 

kell, hogy láthassák egymást, mert csak így tudnak a 
kézitusában segíteni egymásnak. A csatártérköz éjjel te
hát a sötétség mértékétöl függ. 

Az éjszaka végrehajtandó 'védelenL az egyes emberek 
részéről tulajdonképpen az éjjeli lövésre való berendezke
désbőI áll . E berendezkedés nek a ,legegyszerűbbnek ,kelJ 
lennie, hogy minden anyagösszehordás és különösebb elő
készület nélikül elkészíthető legyen. Legtöbbször csak a 
helyszínen talált anyagMI készíthetjük 

Az éjjeli lövésre !Való berendezkedés abból ,áM, hogy 
a puskát szűk, csak az éppen előttünk levő akadályok 
pásztázására elegendő mozgathatósági határok közé szo-
rítjuk. . 

Az egyes fedezékek megfelelő elheJyezése folytán így 
is létrejön azonban a kereszttűz. Pásztázatlan tér nem 
marad tehát seholsem. 

Éjjeli lövésre a következőképpen rendezkedünk be : 
A fedezék mellvédjébe olyan lejtő aJatt vájunk mélyerlést, 
hogy a mélyedés alapjára szorított puskával célzás nélkül 
is éppen az akadályokra �őhes ünk. A keresztülvágott 
mellvéd mélyedésénelk az aljára két lécet erő ítünk le 
kamjpós cövekekkel. A lécek lehetövé teszik egYJ'észt a 
puska ijeszoríiását anéJkül, hogy az bepiszkolódnék, más
részt módot adnak a puska szükségszerű jobbra-balra 
csúsztatására az egyes lövések között. A kampós cövekek 
egyrészt szilru'dan tartják a léceket, másrészt határt szab
nak a puska oldalba való eltolásának, vagyis szabályozzák 
a aövések legyezőjét. 

Természetes, hogy az éjjeli lövésre ilymódon még 
nappal kell előkészülnünk, 
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, t '] 'edés azonban nap"pal igen 

.-\ melh'édbe Yagot . me ) 
fedezékek hollétének m�g" 

éles arm'ékot mutat. amely . a 
egkönn"ítené. De mert 

állapítását a repulonek nag) on ;n 
k ' t"' 1 szabad tü, 

"' .. " k a melh'eden eresz u 
napp.�1 kulonb;n IS csa . t '  lákkal befedjük, illetve a 
zelnünk, a melyedést g) ep e� , , "' k 

• 
" '  t ' "  I eg\"enlo\"é' tesszu ' " mel\'éd felso szm Je\('

.. . . 'th t "' k illetve az ellenség eJ-
A yé>delmet megkonn),l e J� . 

'h t "' k  még azzal az 
<z'umi támadását idejekoran fehSD?el 

h
e J U az akadál\"ö\' .. , - ' l "k '  ül ttel l� ogy , 

egyszeru muszakl e.o" esz e
, -;;kat �asztunk. \"agy legkölsó részére csengoket. kO

d
lom

bOPZOkat (hasonló t.árgya-, . I ' " konzel'\" o az akadalyok e e ,ures 
' közeledésekor ezekbe bele-

kaU dO,bálu�k .zet. �-\z �1I:se�adál\"ok eltávolításakor a 
bothk es zajt ut: \ ag,. , ' \" �róteljesen hívja fel 
csengóket, 

me.gs
l 
zol

l
�t��t

e
Ja 

A 
e:án�:dáS e legnehezebb szaka, 

fig\"elmun"et J e en e er . 
. , " 

" l h t : . ' I '  k tu"' zelés megselDIDl ltO hatasu e e . 
�zaban eg\ e eru " 1  beren-- . 1 "- "'k felálll'tása azonban meg l yen A harce oor5O ' 
dezkedés mellett SelD maradhat el. 

Cigányüldözés. 

Írta : Krajcsoyics János g. tiszthelyettes (S�eged). 
L \, mult é\'i 12. számában közölt "Emlekezetes 
k�pu,n"

1u- cikkemben kilátásba helyeztem. hogy az ott 
napo cm , . Ik"' . t '  " I g\"a-
f l  ! 'tett rablás és gyilkossagl esetek e o\ e es;\ e , e em l 

1 " 
' Ifogását re<zletesen 

nUi'ított kóborcigányok ü dözeoet es e -
le fogom írni. , 

Ezen ígéretemnek - bar kissé megkésetten - az 
alábbiakban teszek eleget. 

:Ilielőtt a cigányok üldözésének és elfogás�nak leírá, 
sára térn ék - tekinÍ\'e. hogy elózi> cikke�et tobben ,nem 
oh·asták. \"agy ha olvas ták is. de arra .m�r nem, emleke:
nek _ szükségesnek tartom. hogy a clganyok alt.a� elko
\"etett büncselekményeket újból ismertessem. ,�e felmu�
kát is \'égeznék. ha a nyomozás alapjául zolgalo esetekrol 
jelen cikkemben nem emlékeznék meg. 

Több mint három 'é\,tiz�del ezelótt, tehá�, még a k�
lenc\"enes éwk egyikének karácsony elsó nap!an a r;te�.o
ko\"ác;;házi csendórlaktanyábcan kedves ünnepel)'l'e �eszu!
tünk, zabó István órmester ör-parancsnoku,nk ne,:est:, 
jé\'el kaycsolatosan az órmester egyetlen �renke I:anya
nak eg)' derék csendőr. Kovács Imre lovas Clr;tZetes ormes-
terrel való eljegyzését akartuk megünnepelnl. "' 

A veMgek a nős laká ban este 7 órakor kezdtek gyu
lekezni és 8 órára már mindannyian együtt voltak. az  asz
taloknál elhelyezkedye várták a vacsora feltálalását. 

i.\Iielótt azonban az ételt behozták volna, felpattant az 
ajtó és berontott a szobába az egyik nagybirtokos gazda
sáQ"i intézóje és izgatottan közölte Szabó órme terrel, hogy 
mí-g ó c,aládjáért a vasútállomáson járt. egy nagyobb ci
gánykaraván a Béla-majort \'árat!anul megtámadta és 
kirabolta. Azután a cigányok koc Ikra kapva, a keletre 
felITó szomszédos község irányában gyorsan eltávoztak. 
A majorbeliek közül azokat. akik ellenszegültek. i1let\'e a 
fosztogatás t megakadályozn i megkisérelték. a cigányok 
kérlelhetetlenül leölték vagy többé-kevésbé súlyosan meg
�ebe,ítették. A rablótámadásnak eddig három halottja és 
több súlyo sebesült je van. a halottak között van a gazda
sági gyakornok is .  akit több lövés el terHettek le. 

"' t 'lIetve elvégezzük a nyomozá�t 
majd clin.ézzük az �gye 

k
' l, ", Szabó őrmester azonban 

I ' d  utanun Jon. '1 s o eset eg maj 
ki 'elentette. hogy eg� l yen nagy-

hajthatatlan maradt és � ' ál és ily veszelyes gono�z. , ' b ·  tény nyomozasan gzabasu un 
' "' "'tt"' nk a helye. 

"k kézrekerítésénél kozo u tevO " . k ' , Tehat mdulJ un :f l '  ikor örsparancsnokom esne-
Már indultunk �l e"e. a; tt ül I rénke mellett. Rá

vette. Ihogy a leendo voleg ny o 
szólt : 

_ 
Hát te. f ·  miért nem indulsz ? Nem hal-Imre Iam. f l '  tt 'k 

. , 

• k a te örskörleted e e ve e 
Iottad. hogy a clgany o 
útjukat ? ' ennem kell - válaszolt Kovács J gaz ' N ekem IS m d I k '  t - , 

- '  f Ikelt és I rénkéhez for u va er e. 
órmester. Azzal D I S  e 

. ' , 'k d ''ék hogy o I S  táVOZl , 
hogy ne haragu J 

• mhogy neheztelt volna. inkább rosz-
Irénke azonban ne , 

szalólag mondotta a vól
h
egénY�

é
��

t már ilyet. hát nem 
- Ugyan, Imre, ogy . d h . ' "  "sendőrgyermek vagyok. aki tu om. ogy 

tudja, hogy' en IS ,.. 
I " I ' IaP do"j'nek m indenekelótt e so a szo ga . 

a csen . . k ett örsét ml-Ezekután Kovács őrmester I S  Igye ez 
elóbb elérni. . , 

k . 
'k l kas' t elhag,·tuk örsparancsno om neje. a i.\ll '01' a a J '  

jó Szabó néni mindegyikünk kezébe nyomott egy-egy cso-
magot mondván : . ' l '  t 

_' Vigyék magukkal fi�im, ezt .� kis harapnl\'a o . 
.t em tudhatják. hogy mIkor keruInek haza, me! 

T
� , k uta ' n  Szabo' néni és Irénke gondoskodtak a\'ozasun ' :. 

a vendégekról, akik késó éjjel i g  maradtak egyutt. 
* 

A laktanyába érve gyorsan átöltöztünk és felszerel, 
tünk. Amíg a lovakat felnyergelték, örspal�

ancs,noko� .. go�
doskodott arról, hogy a történtekről a kornye,kbeh ol:so,k 
is értesüljenek S kérte őket, hogy vegyenek reszt a clga
nyok bekerítésébe-n és elfogásában. , . . .  -

Csendőrök kilencen indultunk neki a mar elore l" \'1-

szontag ágos útnak. Négy gyalog03 az intéz� s�nján, 
öten lóháton. Nagyobb mennyiségű kötszert IS nttunk 
magunkkaL . , "' 

A helyszínre érve megtudtuk, hogy a clganyok a so
tét ség beáiIta után a majort irninden oldalról egyszerre tá, 
madták meg . .Azokat, akik véletlenül az é"pületeken kívül 
tartózkodtak, kegyetlenül leütötték vagy más módon 
ártalmatlanná tették. hogy a majorépületekben levőket fe! 
ne lármázhassák. Azután berontottak az épületekbe és 
mivel többen a fosztogatást, illetve a major kirablását 
meg akarták akadályozni, azok között valóságos vérfürdőt 
rendeztek. A vérengzésben a cigánynők i s  a férfiakkal 
egyformán résztvettek. 

A gazdasági gyakornok és a béresgazda felnőtt fia 
beszélgetésbe merülve, bent tartózkodtak az i rodában. 
m ikor a cigányok a major é"pületeibe behatoltak és mert a 
gyakornok - hogy a pénztárban elhelyezett "pénzt meg
mentse - revolvert fogott a z  irodába berontott cigá
nyokra, azok ót megelózve, több lövéssel m i nd kettőjüket 
kérlelhetetlenül lelőtték. Az egyik fiatal béresnek a fejét 
fejszével és botokkal teljesen szétverték, mert meg akarta 
akadályozni,  hogy lakását, illetve éléskamráját kifosszák. 

Örsparancsnokom az asztaltól azonnal felállott és 
kérle \'endégeit, hogy bocsássanak meg. hogy óket ott kell 
hagynia. azután felénk fordulva. kiadta a parancsot : gyor
:;an fel,zerelrri. azonnal indulunk. Az Öl' parancsnokhelyet
tes és mi is valamennyien megkíséreltük kérlelni örspa
ranc:mokunkat, hogy csak maradjon a vendégei között, mi 

A súlyos é s  könnyebb sebesülések i s  lövéstól. \'agy 
pedig súlyos vágó- vagy ütóes:clcöztől eredtek. A számbeli 
túlsúlyban levó cigányok vérengzését csak azok kerülhet
ték el, akik idej ekorán el tudtak valahová rejtőzni. 

i.\l időn a majorbelieket már ártalmatlanná tették. a 
cigányok a majort kifosztották. Összeszedtek minden 
pénzt é s  értékesebb holmit, amit csak találtak. továbbá 
nagymennyi égü élelmiszert, füstölthú t és szalonnát. 
N.ég)' i gásló és nagyobb mennyiségü takarmány elvitelé
rol em feledkeztek meg. S 'midőn munkájukat elvégezték, 

• 



'. 
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Kormányzó Or 6főtnéltó&áu.a Szabó Sándor alhadna
{
lYnCf:k a magyar f'züst érdemérmet a zöld szalagon, Brude1' József (Llha:,dnagynak az V. osztályu magya1' érdemkeresztet 'es vttéz Józsa József ' tiszthelyettesnek a 1na.gya1· ezüst é1'demérmet " zold �zo:lagon adományozta �kötelességhű és érdemes szolgálataik elismeréséül. A kitüntetetteket május lS-án díszítette fel :v�tez Baky László százados ceglédi ,szárnyparancsnok a ceglédi örslaktanya udvarán ünnepélyes keretek között. 

- mint később megálIapítotwk - sebesült jeiket maguk
kal víve, gyOl\San eltávorztak. 

Hogy gyorsan a cigányoik után vethessük magunkat, 
azonnal Iffiegejtett,ük a helyszíni: szemlét. 

A feldúlt iroda padlóján találtuk a fiatal gazdasági 
gyakornokot és a béresgazda fiát nagy vértócaában, holt
bn. A gyakornOlkot két lövés érte : egyik a jobbszeme 
alatt az arcáJba.n, másik a bal mellében, ami halálos volt. 
A béresgazda fián Ihárom lövési s él'ülés v6lt : kettő a mel
lén, egy pedig a Igyomrában. Ez a fiatalember Ibizonyára 
székkel védekezett a támadóik ellen, mert a törött szék 
karjM még hoRan is szorongatta a keOOben. 

A harmadik haIoU, vagyis a fiatal béres, ott feküdt 
arcraborulva éléskamrájánail<: küszöbén. Ennek a szeren� 
csétlennek a :fejét teljesen szétroncsolták ; hanem ö sem 
adhatta olcsón az életét, mert a támadó cigányok ellen 
védekeresül ő is elég hatásos eszközt, egy elég súlyos és 
éles baltát használt. 

A három halotton kívül találtunk még hat súlyos és 
több könnyű sebesültet. 

A h elyszíni  szemle és aJ majorbeliek kikérdezése után 

örsparancsnokom az esetről lovasküldönc útján távirati 

j el entést küldött a szakasz-, szárny- és kerületi parancs

nolkságoknak, valamint a szegedi ügyészségnek. 

M i dőn Ifi i ndel1!ll el véj!'eztünk és gondoskodtunk arr61, 

hogy a h árom hulla a Ibizotbtság kiérkeztéig �r!ntetl;enül 

megőriztessék, a sebesülteket az orvosok gondjaIIra bIzva, 

elindultunk a cigánykaraván üldözésére. Hogy gyorsan 

haladhassl.lmk, az intéző a négy gyalogcsendőr részére 

szánt bocaátott rendelkezésre. . 
Kiérve a majorból, a karaván nyomán gyors Iramban 

a k Iptnek_ fekvő szomszédos község irányába haladtunk ; 

elöl a lovasok, Ihogy a nyomokat figyelj ék. A havas úton 
nem 'Volt nehéz a karavám nyomát követni, ,bár a hó még 
kissé esett, de mert a cigányok nem sok idővel azelőtt ha
ladtak ott keresztül, a kocsik nyomát elég jÓl lehetett 
,látn i . 

A szomszédos községig, Reformátos Dombegyházáig 
terjedő, mintegy nyolc kilométernyi utat elég rövid idő 
alatt tettük meg. Mikor aztán ebbe a község,be érkeztünk, 
újabb meglepetésben !Volt réslLünk. Az <első utcakereszte
zödésnél G. Lipót zsidó szatócs háza előtt nagyobb ember
caoportot pillantottunk meg, amely valamit izgatottan 
,tárgyalt. Odaérve az emberekihez, megtudtuk, hogy az ott 
átvonult cigánykaraván a szatócs ot i,g meggyilkoIta és ki
rabolta. 

lU is a helyszíni szemlét azonnal megejtettük és meg
állapítottuk, hogy a cigányok a házat körülállva az épü
letbe az udvar {elől !behatoltak S' mert a szatócs egítsé
gén kiáltozott és  ki akart a házból menekülni, az útját 
álló cigánYQk baltacsapásokkal és több késszúrással meg
ölték, majd a feleségét, két kis gyermekét és a cseléd
leá'l1yt a konyha egyik sarkába hurcolva megkötözték, szá
jukat betömték és összerugdosták. Midőn a házbeliek így 
ártalmatla.nná lettek téve, a lakást és a boltot kifosztot
ták összeszedték és elvitték az összes pénz- és értéktárgy
készletet, továbbá nagyobb mennyiségü ruha- és ágy
neműt, a boltból pedig sok élelmiszert és fűszerárut. A 
fosztogatá�ban tel'méázetesen a nők is résztvettek. Mikor 
munkáj ukkal végeztek, ismét kocsira kapva, gyorsan el
hajtottaIk. 

A közelben lakók között akadtak többen, akik a kara
vánnak a szatócs háza előtt való ves*glését látták, de 
nem tulajdonítottak annak fontosságot, A Ikikérdezett 
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és az idő i s  :gyorsabban teljék, Szabó őrmester -" �lint 
egyik szemtanu előadta. hogy midőn ö a� estéli órálkba� núndi'g _ most i s' kihaswálta az alkalmat .. oo;ndore�ek 
egyik szomszédjához kártyázás végett at akart menm, 

oktatására. lA szán mellett lovag�lva: maga 'kOl;,e gy�Jtöt�
,
e 

látta, hogy a szatócs háza előtt több kocsi áll. Előbb azt 
csendőreit és a cigányszokásokrol es ravoaszsagokrol elo-

hitte, hogy il bolt előtt lakodalmasok állottak meg s be-
mentek a !házba valamit vásá.roJllli . M,ivel útja arra veze- ad'ást tartott neikünk 

tett, gyanutlanul haladI<: a bolt felé. Mikor azonban a sza- Többek között elmondotta, hogy a kóborci,gányoknak 

tács háza közelébe ért, _e&)''Íízerre két hatalmas, nagy füty- az a
' 

szokásuk, hogy ha 'Valami nag�o�?szaJbás:? .. ibűncse-

köső�kel felszerelt cigány topJlaQi é1�je és fenyegetés lekményt követnek el, akkor laz IÜldozo csendOJ.·ok �eg-

mellett kényszerítették a vi5szaforaulásra. Nála sernmi- tévesztése végett :k.isEfub csoportokra oszolva szerteszeled

féle fegyver nem volf s ezért tanácsosabbnak látta vissza- nek és egy telőre megbeszélt !helY,
en � �oapok �agy ?etek 

fordulni. mert--látta. hogy a szatócs Mza körül még több mulva jönnek ismét ossze a z��any fe�osztasa vegett . 

gyanus egyén is forgolódik. Visszament tehát a -bázához A cigányok - !ha a'bban egy�bkent akadaly?zva nmcse-

és ott a kapu alá húrodya 1este, hogy a gyanus i degenek nek ,- feltűnő rövid idő lllatt Igen m�ssze e!J utnak a tet� 

mikor távoznak el. JJiskelődés közben látta, hogy az ide- ' .@!:liính elyétől . Rövid llihenésekkel n apokl.g ,  kepes:k utazll l 
genek a szatóc-s !házából több minderut hordanak ki és 'éS Iba a szü.k!ség úgy Ildván,ja, a kóborclgany meg �yalog 

raknak kocsira, de akkor ,fllég..mern. sejtette . . hogy mi tör,. i s  képes 30--40 kilométert egyth��ban megtenm . .. N,e 

tént a szatócs !házában. A Kapuból csak akkor lépett ki, felejtsék _ moudta -, Ibo.gy a clganyok azokat R kozse-
amikor a cigányok a kocsijaikon már eltávoztak. Elindll'- geket, ahol csendorörsök állQmásoznafk, . rendszennt el-
lása előtt elhatározta. hogy majd bekopogta-t a osatócshoz kerülik, Illehogy a ooendol'jáJrőrökkel találkozzanak. Fel-
és megkérdezi tőle, hogy :u gyan kik voltak azok a mo- hívta II Ifi,g.yelomoünket továbbá arra is, hogy az elvonuló 
gorva idegenek, akiJk: nála ilyen későn megfordultak De kóborcigánykaraván a fonrtosaJhb utak elágazásánál Jeg-
bizony nagy 'Volt a meglepetése, amikor a szatóos házának töblbször Ibizonyol> jel'eket !hagy maga után, mely arra szol-
,kalmját tá-rva-nyitva tal·álta, nem volt szükség kopogta- gál, hogy esetleg elmaradt vagy más utánuk jövő társaikat 
tásra. A nyitott kapu rögtön gyanut keltett benne és most táj ékoztassák, hogy az elhalaodt karaván merre vette 
már gyorsan, a házba ment. A befeszített és megrongált az 'Útját. A cigányok ezen tájékozt.atójelei olyan ravaszul 
konyhaajtót �úzva találta. midőn pedig a sötét kony-, vannak ki eszelve, hogy azokon az avatatlanok nem igen 
hába lépett, nyöször,g€s ütötte meg a fülét. Azonnal gyufát tudnak 'el'igazodni. Hogy i lletéktelenek azt ki ne tanuI-
gyujtott és midőn világosság támadt, szörnyű látvány tá- hassáik a cigányok a maguk !között megállapított ezen 
rult eléje. A szatócs a bejárattól jobbra bevert koponyá- tájéko�tatójeleket Ikülönoözől idlJközökben meg, szokták vál-
val na,gy 'V'értóosában a konyha földjéll ihoLtan fekü,dt, míg toztatni. Szabó onmester '- nlÍnt ·ffiOJ.ldta -, i.gen nagy 
a többiek a konyiha,. 'belső jdllbsoarkáJban betömött szájaikkal súlyt fektetett mindig arra, hogy a cigányok eszén túl-
le �ol�

"
.kö,tözve. O szabadította meg a lekötözötteket kő- járjon, azok szokásait €s  ily titkait kiismerje, JIDert 'öket 

tele�e�to} es cs.�k akkol' tudta meg, hogy a szatócséknál tartja; a közbiztonság legveszélyesebb. ellenségeinek. Ö, ha 
rabJo cI�any?k Jartak. .. .. " . , anoY'llgi áldozatáJba került is, mind'ig szerzett magának 

A.z Illető szemtanu koz.olte i:?"�bba, 'hogy a clgany- olyan 'besúgókat, akik neki a kóborCÍ'gányok eme t itkait, 
karavan n�m :vonult Ik;resztul la. kozwge�, �anem az ottani elárultálc iígy azután tudja, ho�y a '  cigányok ' most is 
keresztutcan Jobbra terve hagyla el a kozseget. ' I t ' "k t tó · I " t 'h ' I  ,. k t "k ' 

A h I 
. .  I . " , , " ml yen aJe oz a Je el\.e aS'LIla nal\., azo a szu seges-

" e ysz:m. szem. e .. megeJtése 'Iltan S�abo orm:ster nek tartja velünk megismertetni, hogy jaZ esetleg tőle el-
errol az esetroL IS e1kuldoHe oa llarancsnoksagoknak eS"az ' I ' d " "k k " l d''' ' 1 ' "  f l dl.. tát l ' .. " ' _' " .. .. va o csen 01'0 ne a z  u owsse Jaro e a '" azza IS 
ugyeszsegnek J"lente.selt, nernkuJonlben gondOSlkodott al1ról, k" 'ts A t ' ,, ' d ' . 1-" t l "  k b 
hogy a hIZ' t .... ' k" k t"  t ' h I I "  

.. , . meg onnyl e.  zu an a ",er eses J e  =e ve un nyom an 
, " o . . ""a.g I�r ez elg a SZllJ OCS u aja a .kozsegl közölte. bIro által .kIJ elolt hIvatalos személyek áLtal érintetlenül 

�e�őriztessék. Azután ismét élindultunk a ci.gányok 'ül'dö
zesere. 

Mielőtt a meg,gyilkolt szatócs házát el!hagytuk volna 
Kovács Imre lovas éímzetes őrme&ter, a szomszédos ör� 
parancsnoka, I rénkének a !VŐlegénye termett előttünk ötöd
magával lóháton. Jelentkezett SZaIból 6rmestern€1 és jelen
tette, hogy örsáll'o.rnásáról elindulva, azért választotta, az 
ide vezető utat, mert remélte, /hogy az intéző előadá5a sze
rint a Béla-rnajortól erre tartó karavánt sikerüIni fog a 
menekül€sben feltantóztatni ; de, minJt látja már elkoéstek 
m�rt a cigá?yok más�ele vették az útjukat.

' 
A községház� 

elott hallották, hogy ltt is mi történt. 
SZllJb? Ől:rn�ster eJJ:endeLte Kovács c. őrmesternek, 

hogy legenysegevel egyiltt csatlakozzék hozzánk azután 
a tíz lovas lóháton, a négy' Igyal'ogcsendor !pedi� szánon 
folytattuk utunkat. 

. 
-

A szemtanu által megjelölt keresztutcán !haladva 
hagy1;uk e� la községet. Szerencsénkre a hóesés már !elállt 
és a:: ég ilS' k!d'erült s 'í'gy !nem 'kellett tartani attól, !hogy 
a ho betemetl a k3ll'aván 'nyomait. Azután már h old,világ 
és ', elég csíllős1 hideg mellett folytattuk utunkat. Fázni 
azonban . n:rn .fáztu� lInert, a csendőramJbíció és a cigá
n�ok mlelQbbl elfogasa utáni vágy eléggé fűtött bennunket. 

Szótlanul ügettünk a szán mellett, a nagy csendben csak 
a l?v3l'k .. lPat,kóinak csattogása, llrüszkölésü'k >és szerelvé
nyeInk zorgese 'hal1atszott. Hogy útközben trte unatkozzunk 

Örsparanoonokom al'ig  fejezte he előadását, mikor az 
első nagyobb ú telágazáshoz érkeztü!nk Itt azután a nvo
mokról meggyőzöd!hettünik, ho,gy az örsparal!1csnok állítisa, 
hogy ti i .  a karaván szétválva, a meneküléSben különböző 
utakat használ, helyes IVOI't. 'A z  'út itt háromfel€ ágazott. 
A z  általunk ikövetett út egyenes Ifolytatása keletnek, míg 
az aJljból jobbra és !balra elágazó útnak egyike délkel'etnek, 
másika pedig északkeletnek tartott, 

Emnél az útelágazásJnál a dgányok tájékoztatójeleket 
nem !hagytak hátra, bizonyára azért, mert nem akartak 
az�al !'s, i�őt, veszíteni .  De oa. kruravánnak i lymódo.n három
f�le v�asab�1 azt lehetett 'következtetni, hogy a cigányok, 
bar harom uton, 'de mind> 'keletnek igyekeznek menekülni . 

, A 'DYO:00kJh?1 Inem lehetett megáUallítani, hogy a szét
valt karavan /hany kocsiból állt, 'de azt ki  tudtuk venni 
h?gy délke�et� irán)'lban négy, ése.ak!kelieti irányban pedi� h arom kOCSI tert el' ; 'a többi 'pedig egyenes irányban, keletnek . t:'rt��l Karácsony első nalljának éjjele I€vén, alig v�lt ihlheto, hogy az útat má50k is: /hoasználták ilTolna tehát blz�osra .v�ttük, ,hogy á 'havas . úton lhátható kocsiny;mokat . csa a . cl�.anyok kocsijai !hagyhatták hátra. 
" MIU� a kar!lJVán szétválását iIDegállapítottuk, Szabó �l1::st.�r . ,1 s, elrendelte, hogy nekünk i Si  szét 'kell válnunk 
N

s' u dözest �ost máJl' Ihárom i rányban kell folytatnunk. 
yomban fel 'IS osztott . k t 'h ' , . , mm e arum reszre A hozzánk csatlakozott Kovács 'I 1 " 

. 
őrével deIk 

" , mre ()vas ,c. ormestert négy csend-eleh Irálnyba, 'a mi 'másodaltisztünket, Faragó 
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[(ormányzá ú,· ö!őméltásága a nyíregyázai gyalogtanalosz tály állományába tartozá Tamás György tiszthelyettesnek kötelességhű és é"demes szolgálatai e lismeréséül a n,agyar bronz é"dlm,érmet a zöld szalagon adományozta. A kitüntetést vitéz Fáb,'y Gyö" gl/ százados alosztáll/parancsnolc május lz6 ll-én ünnepélyesen tűzte Tamás tiszthelyettes mellére. 

Lajos lovas őrvelletőt pedig két lovascsendőrrel északkeleti 
irányba rendelte ki ,  míg az egyenes irányban keletnek 
tartó ütat magának tartotta fenn léS! maga mellé Molnár 
Sándor lovascsendőrt és ll! négy gyalogcsendőrt ' válasz
totta. Szabó őrmester - mint mondta - azért tartotta 
magának az egyenes irányban, keletnek tartó ut;at, mert 
a kocsinyomokról Hélve, a 'karavánnak nagyobbresze arra 
vette útját é s  mert a további nyomozást i s  lehetőleg maga 
akarta 'irányítani .  A gyalogcsendőröket pedig azért tar
totta magánál, mert �özöttük volt a cigányul jól besrelő 
Lénárt Sándor 'csendőr is, akire majd szüksége lesz. 

Ez a csendőr Szabó őrmesternek a cigányok ellen 
folytatott nyomozásoknál már többíllben megbecsülhetet
len '.lzolgálatot tett. , 

örS(Parancsnokom, mielőtt Kovács ő rmestert, Farago 
ör6vezetőt és társait eligazította volna, fIgyelmeztette 

őket, hogy lépj enek a szomszédos örss:1 :elefon�n
, 

vagy 
, mo 'don érintkezésbe és vegyék segltseguket Igenybe. mas 

' tb " f  I ' k  Arra ne számítsanak. hogy a z  esetleg u �eso o �o a 

cigányoknak útjukat állják, mert a nagy hIdegek ,JnIatt a 

k " , e'k bel i  folyók mind 'Úgy be vannak fagyva, hogy azo-Ol ny . . k d' I b kon a kocsival való átkelés nem \ütkÖZIk semmI a a a y a. 

A ci  ' n yok ha ész.reveszik, hogy a nyomu.kJ!>an va-

k
ga 

l.- '  , 'a me'g több részre I oszolva mellekutakon gyun 'ulzonyal . , k t kisérI/k meg a továbbmenekülé5t. Az elfog�tt clganyo a : 
' I  k talált ,bűnjeleket és a rablott holmIkat - monda 

�n�i:tos' ihelyen őriwék meg addi.g, a�Lg ö azok eil'5�ál�tá-

, ' I  'nte'zkedik ' az üldözések, I lletve a nyomozasok saro nem I , 
" t  ább' menetét pedig neki azonnal jelentsek es a .ov I

.
pa:-an-

·t k '  "k ki MegJ' elölte azon Ihelyeket, Illetve orsallocsal ene . 
' bb't d ' k  másokat, ahova neki a jelenté5ek tova I an o . 

Egyszerre indultunk el s m i  hatan - két lovas és 
négy gyalogos - 'Szabó őrmester vezetése alatt egyenes 
kányhan keletnek vevtük utunkat. A 1000akat a Iúdeg is 
ösztökélte, tehát meglehetős gyorsan haladtunk a keletnek 
fekvő Kurtics község i rányába. 

Örsparancsnokom most sem volt tétlen, a rendelke
zésre álló időt most is kihasználta ; szán unk mellett lova
golva I különböző cigányravaszkodásokról tartott nekünk 
előadást. 

M integy jó óráig Ihaladhattunk már, midőn Kurtics 
község közelébe érve, előttünk egy lassan haladó kocsit 
pillantottunk meg, A kocsihoz érve örömmel áJJapítottuk 
meg, hogy egy, az előttünk haladó óg,ánykaravántóL lema
radt kocsit értünk utól. A kocsi azért maradt le, mert az 
egyik ló hátsó jobblábára sántított, bizonyára nyilalást 
kapott. 

Hogy valaki meg ne ugorhasson. la sátoros kocsit 
rögtön közrefogtuk é s  egyikiünk a járőrtáskában lévő 
gyertyatekercsét meggyujtva, a kocsit átnéztük. A kocsi
ban 'csak egy öreg cigány férfit, - aki a lovakat hajtori;ta 
_ négy cigánynőt ' és több gyermeket találtunk. l\livel 
arra időnk nem volt, hogy a kocsit most Jttmotozzuk, mert 
célunk az volt, �ogy az erre vonult egész karavánt elfog
juk, csak a 6zemélymotozást ejtettük meg, azután pedig 
a tcigányokat bekísértük a kurticsi örsre i deiglenes meg
őrzés végett. 

A kurticsi örs akkor még nem tudott a c igányok ga
rázdálkodásáról, mert az értesítést még nem kapta meg s 
igy \az örs legénysége, egy '!helyi ,járőr kivételével odahaza 
tartózkodott. Ez a körülmény rá�knézve előnyös volt, mert 
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miért rendezte az általános étkezést. Azért, hogy a cigány

leány étvágyát felcsigázza és 'őt ezen keresztül megszóla-

--
így i mét erősítésekhez j utottunk ; természetesen odaérke

zésünk után a jhelyi járőr azonnal be lett vonva. 
l\Iikor a cigányokat a kurticsi örspal' ancsnoknak való 

átadás végett a )wcsiról leszállítottuk, egy 17-1 8 ' éves 

cigány lány felszóHtá.sunkra nem akart a kocsiról lejÖnni ; 
erőszakkal kellett őt onnan levenni. Ennek a lánynak 
aki igen szomorúnak látszott - az arca csupa véres, a 
ruhája pedig fe!tűnően tépett és rongyos volt. Kérdé
sünkre, hogy mi történt vele, megtagadott minden felvilá
gosítást. ' Nekünk persze az volt a meggyőződésünk, hogy 
a lány a sérüléseit csakis a Bélamajorban lefolyt harcban 
szerezhette. Szabó őrmester azonban más nézeten volt : 
szerinte a cigánylány t a társai verték meg ; aminek ter
mészetesen valami különös hátterének ·kellett lenni. 

Mivel lovaink a �osszú úttól már ki voltak fáradva, a 
kurticsi örsparancsnok gondoskodott arról, hogy pihent 
lovakkal két előfogat . részünkre haladéktalanul előálljon. 
Továbbá eg)" örsvezetőt és három csendőrt bocsátott ren
delkezésünkre. 

Amíg az előfogatok előállottak és fáradt lovainkat el-
helyeztük, a cigánylány sérüléseit kimosattuk és bekötöz
tettük, egyben gondoskodtunk arról, hogy a I:igányok által 
követett út irányába eső örs ök a cigányok meneküléséről 
értesüljenek. 

A j� lovakkal vont szánokból álló két előfogat hama
�
:
osan elóál!ott. Mielőtt azokra felszállottunk volna, Szabó 

ol'l�est�r flg�elme:tette. Lénárt csendőrt, ihogy útközben a 
cI�anylanyt. o. �s figyelje meg s az esetleg elejtendő sza
�alt vele �ozoIJe, azonban el ne árulja a lánynak, ' hogy ő 
IS

, 
tud cI�an�ul, nehogy az il kézrekerülő társaival valami 

mo�o� kozolJe, ihogy a csendőrök között van olyan is, aki 
a clgany nyelvet érti. 

l\Hvel
. 

a fáradt csendőrlovakat is Kurticson vissza
ha�ytu�, orspar ancsnokom velünk, saját csendőreivel az 
elso szant foglalta le, s mikor felszá,lIottunk a megI ' ' 
ellen p��rócokkal letakart cigánylány t maga 

'
meJl ' " It

a
t
z
t
as 

Az els ' b  I . , 
e u e e. 

" 
� , szan

. , e 6e�"ben" Szabó őrmesterrel együtt öt 
csend?,l es �. clganylany ult, míg a kocsis mellé Molnár 
csendo�', keru It, hogy a karaván 'nyomát figyelje. 

" 
Klerve a község ből, mikor arra a helyre visszaérkez

tunk, ahol a karaván nyomát a köz égbe tért" kk . I 
hagytuk ' II 'to 

un Ol e -
, 

, mega api ttuk, hogy idegen kocsi va.g , 
meg arra nem já;t, mert a cigányok kocsijai által �i::z

a
a� 

hagyo�t .
nyomra altalunk keresztbefektetett ih ' f " f 

gally ermtetlenül helyén volt. A havas ' t  
ossz� , uz a

nyomát tehát érintetlenül találtuk. 
u on a clganyok 

Gyors iramban most ' ú · 
folytatt k t k ,

mar
. 

J szentanna iráJnyÍllban 

kezdett �� ��j:!io��.eg most IS felhőtlen, tiszta volt és 

Öl'sparancsnokom a k" te '  L '  , 
ülő ' c" I '  

oz es  enart csendőr 'között 
Igany eanyhoz mern szólt ' 

magában buslakodni' s várta hog
e
y
g�:g

Z
a?t

t
o'l

sem: 
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ih
l
�gyta őt 

Abely tt, Ih I " szo a Jon meg 

bennü� t 
O;y a eanny�1 f�glalkozott volna, fels�ólítoÚ 

ból rnin��gyftIn: f
r
el::;e ��al , :Z

t 
eljegyzési ennjvalók

táskáinkból �együk elő és 
e
vé 

esz�.
: t 

I 
csomagokat járőr

ránkat, lffiert _ mi'nt dt
gezzu : az elmaradt vacso

idő és addig ugyancsa:: \-
h 
�ar regg�1 felé jár az 

időszerű '101 t, mert valame:ge . ez � tun�. Bizony, az már 

A . . S b '  , .  nylen Igen ehesek voltlInk 
JO za o nem csomagj a' . . " , . 

kerültek. 'Volt a ld> . 
l . ?  J arortaskákból elő i s  

r b  
zo an mmden J O : sülttyúk pul k ' 

I acombok, nemkülönben többI ' I . . " " y a- <es 

egyikünk jó étvá I 
e e JO sutemélny. Mind

h h 
ggya evett, mert előre lehetett l '  t . 

ogy amarosan nem lesz IÚJ'ra I'do" k ' a m, 
.. " n az evesre. 

JOIZU falatozásunk a . , l '  . 

lásra bírja. 
A leány azon kérésére, Ihogy neki is adjunk enni, ö rs-

parancsnokom azzal felelt, hogy mindenből kap ő is, de 

csak iha megmondj.a, hogy a Isérüléseit kik és mi'ért okozták. 

A leány előbb küszködött magával, nem akart semmit sem 

elárulni, később azonban meggondolta 'magát és beszélni 

kezdett. Kezdetben azt állította, ihogy őt Lakatos Csurár 

Pörének hívják és Ihogy a sérülései t akkor kapta, mikor 

a kocsi velük a kurticsi útban felfordult. De Lénárt 

csendőr rögtön ráolvasta, ihogy Illem az a rendes neve, azt 
osak maguk között h asztnálják. A cigányok között a fel
vett Lakatos Csurár kettős 'Vezetéknevet azok 'használják, 
akiknek az apjuk Lakatos, az anyju k  lPedig Csurár volt, 
így tehát neki csak Lakatos Erzsi ( Pö re )  lehet az igazi 
neve .. Szabó őrmester pedig ihozzáfűzte, hogy az sem igaz, 
hogy sérüléseit a 'kocsi 'ielfordlulása okozta, mert a kur
ticsi útban sehol sem találtunk olyani nyomot, ami k ocsi
felfordulást mutatott volna, pedig ily nyomot a havas 
úton könnyen \fel lehetett volna fedezni. 

A cigányleány, látva, \hogy la csendőröket nem tudja 
félrevezetni, beismerte, 'hogy őt tényleg Lakatos Erzsinek 
( Pö rének) \hívják �s Ihogy a jrajta l�vő' s érüléseket a �igány
társai okozták, mert rablásaikiban nem akart résztvenni. 

Erre a kijelentésre örsparancsnokom is elérkezettnek 
látta laz lidőt, ihogy )3. cigányleányt egy jódarab kaláccsal 
és egy nagyocska 'Pulykacombbal megetesse. 

A leány, ;mint az éhes Ifarkas, úgy esett neki az evés
nek, látszott rajta, hogy nagyon k i  van éhezve. Falatozása 
közben azután Szabó önnester folytatta a további kérdez
getést, kiLátásba hellye:we Iii Jeánynak, ihogyha mindent el
árul, akkor wáadá.sul még Iii süteményekből is jóllakatja. 

,
A leá�y erre csak szomorúan legyintett egyet a kezé

vel es clganyull lITlormogott magában 'Valamit. A ihalk ibe
�zéd�t Lénárt csendőr megértette és a leány háta mögött 
a��aJol�a, azt súgta ail őrmester fülébe, hogy legény
?,utlenseg van a ido10gban, a I'eány azért szomorú. Szabő 
onneste: �os� már m?gértett ,mindent. Tisztába jött vele, 
hogy m l  t�rtent a leannyal ; <a \hűtlen kedves más leány
ho

,
z �agy fIatal asszonyhoz 'Pártolt és az mardossa a leány 

sZivet. • 

, "
M i.n�en n

.
?t bánt a férfi 'hűtl'ensége, Ihát még a heves

�eru clga�ynot !hogyne bántaná, mikor ő állati módon 
l �g�,

szk.odlk ke�elt emberéhez. A cigánynő, bármi tör
t��Jek I,S �ele, IITlmdenben megnyugszik., de -il szeretőjének 
hutlensegeb; nem tud beletnyugodni. Szerinte az a l eg-
nagyobb bantalom, amit ellene el'követhetne k ' . 
ny ' k  dd' , 

' nem IS 
U
l
g
t 

SZl a 19, amig az valami módon meg nem bosz-
szu a. 

örsparancsnokom most már süteményt tt 
leány markába é s  Tész,véttel 'kérdezte ' 

nyomo a 

- Mondjad Pöre ugya k '  It' . 
ak' t"l d k

' , n I vo az az Istentelen nő, 
I o e a edvesedet el'ralbolta ? 

A leány rámered t .az őrm�sterre e' s k"  
. 

dezte : 
Ivancslan kér-

, -, 
Ugya� honnan tudja "királyi" őrmester úr, hogy 

a J oskat elcsabították? 
( Folytatj uk.) 

Szerimtem a legs bb l '  d 
adózni lehet az ha :e t� o�t, mellyel Istennek 

valannint hdgy �z a l 
araq nelkul kelifnk védelmére, 

l\Iivel ő is éhes' volt nem 
�!gtny ;a�yt �� megszólaltatta. 

bennünket, hogy adj'unk ne�r .a nez�1 a JO  falatokat. Kért 
18 enO!, mert nagyon éhes. 

�,eti.ink róla, h(� boss:��[�tat:na?b .\�ep'� melyet f�st

o :maga az Igazsá . a . 
ona

,
' d1th0'Y!-yonek festJiik. 

delyei. 
g,  z �gazsagnak mncsenek szenve-
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A francia csendőrség. 
(32. közlemény.) 

A hajóraszállás előtt az őrkíséret parancsnoka a hajózási társaság helybeli ügynökénél a szállítási költségek felől valamint , aziránt, hogy azok a szerződési feltételeknek megfelelnek-e, érdeklődni köteles. Az őrkíséret parancsnoka az elindulás helyére Ivaló visszatérésekor az ottani igazságügyi hatóságnak, amelyik a fogolykísérésre megkeresést adott, átadja a megkeresésnek egyik példányát, amelyet a rendeltetési helyre való megérkezéskor a köztársasági ügyész vagy a csendőrparancsnok láttamozott, s amelynek hátlapj ára a szállítási költségjegyzék rá 'an vezetve, beleértve az őrkíséretnek a rendeltetési helyről a ,kiindulási pontig való visszautazásának költségeit is .  
H a  a rendeltetési helyről visszatérő járőr polgári vagy 

katonai foglyok őrkísérésével bizatnék meg, akkor az ezekre 
vonatko2ló kiadásokat a költségjegyzékbe szintén fel kell 
vennie. ,' I 

_ A költségjegyzéket hitelesítése után kiegyenlítés végett 
a vádhatóság jegyzőkönyvvezetöjének kell megküldeni. 

Kérem fentieket alárendelt jeivel közölni és rendeletem 
csatol t példányait azok között i szétosztani. 

Rendeletem átvételének elismerését szintén kérem. 
E. Vá/Ié. 

A pecsétőr igazságügyminiszter nevében : 
a bűnügyi osztály vezetője :  

IF. Malepeyre. 
A légióparancsnok�.ágok�al( kötelességük�é �ét�tett, hogy 

a rendeletnek a csendoregyenekre vonatkozo ,reszet azokkal 
megismertessék. 
Folytatólagos ő" kísé" etelc lcöltségteg

'
yzék�n�.

1c áto;d�sáró! szó. l� 
rendelet módosításáTa, vonatkozo , tgazsagugymm'/.Szte1"t ko,-

,·ende let. 
Páris, 1903. november 7. 

A pecsétör és igazságügyminiszter a főügyészekhe�: .. 
Elrendeltetett, hogy a foglyok kjséré�e u!?,al}az�!, J aror 

által csak 500 kilométerig foganatosít,h�to. Mas�eszr?l,  ho?y 
d "regye'nek költségeinek megténtese megkonnYlttessek, a csen o 

'1 " k' 
, 

' k  te 'ben elrendeltetett az is, hogy folyt�to agos or Ise;ese ese , 
k·  d '  okat a költségjegyzék es a megkereses felmutatasa a la as ,

. .  . 1 t' 'ga térítse meg ellenében az elindulási hely ,jgazsa�ug-yI la osa , . " . 
Említett iratoknak másik peldányal a .ren�eltetesl ha�o�agn�k 
adatnak át, hogy a felmerült koltsegek megtenthetok 
legy�::� rendelkezések folytán �zonba!, félreértés�k állot��k 
elő, miért i s  a hadügyminiszterrel valo megegyezes alapjan 

a 
kö�ette;:;e� l:;e��Ő�� folytatólagos őrk!�ére� eset��en, a 

felváltási hely igazságügyi hatóságának adjak at
f 

a
l 

ko
t
ltseg-, . 'ld ' ' t  lyan módon hogy az a og yo ren-jegyze,k. egy

h I
'k, pe 
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és annak bdnügyi irataihoz csatol-deltetesI e yere oves " tt h ' 1  a költségek elszámolhatasa vege . , . ato egyen 
d "  ." k  őrizzék meg a költségjegyzek m,áslk 2 Hogy a csen 010 . 

tk ' megkeresessel két példányát a 1 !o?>·o
h
lYfzá;l
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h�:Zságának leendő 
együtt, aT, elindu aSI e Y 
átadhatás végett. 

d 1 t
' 

'tvételét a hozzácsatolt nyomtat
Kérem ezen ren e e e� a , 

yokkal együtt elismernI. . .  van 
A pecsétőr és igaz�ágügy�l1:!szt.er 

felhatalmazás9 folytán :" � bunug-yI osz· 
tály vezetoJe :  

Geoll" oy, 

Utasítás a katonai loglyok szállítására és ŐTkísé"ésére nézve Franciaország és a gyannatok között, A 19ie,·t és Tuniszt 
·kivéve. 

Páris, 1905. december 7-én. 
Az ő" kíséTet lcíjelölése a gya"maii behajózási kikötőben Ha katonai elítélteket vagy vádlottakat kell Franciaországba kísérni, a behajózási kikötő parancsnoka a csapatok főparancsnokának vagy a különítményparancsnoknak a rendeletére az őrkíséret tagjait vagy az ugyanazon [,hajóval utazó visszahonosított csendőrök közül, vagy csendőrök hiányában a Franciaországba visszatérő katonai különítmények tagjai közül állítja össze. 
Ebben a tekintetben a gyarmatügyi miniszternek 1891; április 30-án kelt rendeletéhez kell alkalmazkodni. Az őrkíséretnek mindig tiszt vagy altiszt a parancsnoka, ha az őrkíséret nem csendőregyénekből, hanem katonákból áll Az őrkíséret parancsnoka a hajón utazó katonai csapatok parancsnokának alá van rendelve. A katonai parancsnok köteles az őrkíséret parancsnokának feladata teljesítéséhe, szükséges útmutatásokat megadni és azt egyúttal a rábízott foglyok magatartása és jellemtulajdonságai felől felvilá-

gosítani. I A behajózási kikötő gyarmati főnöke köteles az őrkíséret 
parancsnokának jelen utasításnak és a katonai csapatoknak 
vízen való szállításáról szóló szabályzatának egy-egy példá
nyát átadni. 

Az őrkíséret tagjait ismétlőpisztollyal és 12 tölténnyel 
kell felszerelni. 

Az őrkíséret parancsnokának egyébként bizonyos számt 
bilincset és fűzőláncot is át kell adni, aki azokat saját felelős 
ségére a csendőrségi Szervezeti és Szolgálati Utasítás 262-i, 
szakaszában megjelölt feltételek mellett alkalmazhatja. 

Foglyok behajózása. A foglyoknak a behajózását a kato 
nai parancsnok végzi. Az őrkíséret parancsnoka a foglyoka, 
a hajón veszi át, amikor azoknak személyazonosságáról meg
győ,-;ődni köteles. 

Ugyanekkor átveszi mindazokat az iratokat, amelyek .1 
foglyok 'személyére vonatkoznak (kísérőlevelek, személyleírá 
sok, büntetési jegyzőkönyvi kivonatok, katonakönyvek, ítéle -
k�vonatok stb.) .  .. . , 

Ovatossági 1'endszabályok a szállítás kozben. A behajozott 
foglyok szállításánál betartandó óvatossági , rendsza��l�('t 
azonosak a büntetőkülönítményekre vonatkozo 1905 Jumus 
20-án kelt utasítás rendelkezéseivel. Mindazonáltal a katonai 
foglyok büntető különítményekhez tartozó katonáktól, ha a 
hajón ilyenek lennének, elkülönítendők. 

Az őrkíséret parancsnoka a behajó�ott cs�p�tok p,arancs
nokának a szükségesnek vélt rendszabalyokrol Jelentest tesz 
és a foglyok őrzésének a Fö�dközi-tenge�'i �iköt;ö�ben �s a 
Szuezi-csatornán való áthaladaskor leendo blztosltasa vegett 
katonákat és tiszteseket kérhet megerősítésül. 

Az esetleg előfordult eseményekről neki jelentést tesz. 
Hozzáfordul ha / annak közbelépését szükségesnek látja s ha 
kényszereszközt kellene alkalmazni, erről azt tudomásba 
helyezi. .. 

. . .  
PaTt1'aszállás Fmnciaországbun. A gyarmatugy:I ml;"sz

ter a kihajózási kikötő gyarmatügyi főnökét a fog;lyok ,e�k�
zéséről és azok számáról értesíti. Ez a f.?gly<;k m;ger.kez

.�
serol 

a katonai parancsnokot két nappal elobb lértesltem �oteles, 
hogy az a foglyok átvételére őrkíséretet rendelhessen �l . ,  

A foglyoknak és az iratoknak átvétele a partra�zallaskor 
a hajón történik, éppen olyan feltételek mellett, mmt ahogy 
az átvétel a behajózáskor történt. ' 

.

. 
Az őrkíséret partraszálló paran<;snoka a ,fegyve�ek,:t, t?}

tényeket, kényszereszközöket �s � ' k�t. u!asítast . tov,abbl elJ a
rás "égett a kikötő gyarmatugYl fonokenek adja at. 
Katonai elitéltek és t'ádlottak szállítása eg!lik gyarmatból 

a másikba. ' 
Az előbbi rendelkezések egye� szüks�ges ,m.ódosítá

sokkal katonai - foglyoknak az egyik gyarmatbo.� a maslk gyar
matba való átszállítás akor irányadókul veendok. 

A hadügyminiszter : A gyarmatügyi miniszter : 
Et ' Clémentel. Eugene tenne. 

(Foly tat juk) 

A legé1'dekesebb regények önél('t!·a.i;;� tanlll�l� 
nyok vagy olyan események előadása�, n�/k a r/lag 
óceánjában el lé�'én temetve, onn<l/l ISI1./et {elhozat
nak napvilágm - a lángész szigonya alta/. 

Balzac. 
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103. Kérdés. Köteles-e elfogni a esendő,' azt az �gyé��t, 
aki súlyos testisértés vétségél'el van gyanusftL'a s hat ev elott 
meg t'ölt büntet1'e lopás büntette n/mtl? 

Válasz. A Szut. 312. A. 6. pontja értelmében az elfogás 
jogcíme betű szerint megvan ull!an, de �.a n,in.cs o�.a ,a j á�
örnek feltennie hogy a gyanusltott a bunvadl elJaras alol 
magát kivonja: az elfogást mellőzn! ke!l.. Amint :'- S�ut. 311.  
pontja világosan mondj a,: ,a� elfogas cel}a. blzt?s!t�n! � gya
nusítottnak az illetékes bU'osag vagy hatosag ele alhtasat. Ha 
ez a cél veszélyeztetve nincsen, minthogy kisebb súlyú bűn cse
lekménYTől (vétségről) van szó, az elfogás felesleges. Termé
szetes azonban, hogy ha a gyanusított munkakerülő életmó
dot folytat, vagy rendes tartózkodóhelye ni.ncsen, az e�fo: 
gást foganatosítani kell, , mert hiszen ezek mu�tt :'- .sz�elrl 
viszonyok miatt a gyanusltott ellen .megmdult bunvadl elJaras 
sikere nem látszik biztosítottnak abból a szempontból, hogy a 
gyanusított a bíróság elé állítható-e vagy sem. Akkor is 
megokolt az elfogás, ha a büntetett előéletú gyanusított előző 
büntetésének kitöltése után nyomban bűncselekményt követ 
el, mert ebből már látszik, hogy a gyanusitotton a büntetés 
nem fogott, a törvények tiszteletére nem tanította meg a bün
tetés, tehát olyan egyén, akivel a törvény teljes szigorúságá
val kell lesujtani a társadalom védelme érdekében. Ellenben 
az olyan egyén, aki a kiállott büntetés után évekig megbe
becsülte magát, még nem szolgált rá erre a bánásmódra, .ha 
kisebb súlyú bűncselekrnényt elkövetve újból megtévedt. 

Ez az elv, illetve ez a magyarázat, amelyet ezek a sorok 
magukban foglalnak, természetesen csak a kérdésben foglalt 
vagy ehhez hasonló esetre szól, mert nagyobb súlyú bűncse
lekmény esetén már nem lehet szó a gyanusított személyi vi
szonyainak, megbízhatóságának mérlegeléséről. Ily esetben 
ugyanis, bárki legyen is a gyanusított, maga az a tény, hogy 
a gyanusítottat halálbüntetés vagy hosszabb tartamú szabad
ságvesztés-büntetés fenyegeti, elegendő annak feltételezésére, 
hogy a gyanusított, ,ezt kikerülendő, meg fog szökni ;  az el
fogás ily esetben tehát feltétlen szükségesség s magyarázatot 
nem tűrő rendelkezés. 

104. Kérdés. A Szut. 393. pontja 2. bekezdése sze1-int fő
magcínvád eseteiben a nyomozás elrendelésére és megszünte
lésére a rendőri hatóság főnöke jogosult. Mi/y vonatkozcísban 
van annak jelentősége a csendőrség nyomozása szempont
jából? 

Válasz. Főmagánvád esetei : az egyszerü rágalmazás és becsületsértés vétsége (1914 : XLI. t.-C. L, 2. §.) , levél- és sürgönytitok megsértésével elkövetett vétség ( Btk. 327. § . ) ,  magánlaksértés vétsége (Btk. 332. § . ) , ingó dolog rongálásával elkövetett vétség (Btk. 418. §.) , ingatlan rongálásával és elfoglalásával elkövetett vétség ( Btk. 421. § . ) ,  könnyű testisértés vétsége (Btk. 301. § .) , tisztességtelen versenyzéssel elkövetett szédelgő feldícsérés, bitorlás, utánzás, üzleti vesztegetés, üzleti vagy üzemi titok megsértésének vétsége (1923 : V. t.-c. 16-21. §§.) , védjegybirtorlás vétsége ( 1921 : XXII. t.-c. 7. § . ) ,  továbbá lopás kihágása (Bn. 51. § . ) , vagyonrongálás kihágása (Kbtk. 127. § . ) .  
Ezekben az esetekben tehát a nyomozás elrendelésének joga a rendőri hatóság főnökeinek hatáskörébe tartozik. A rendőri hatóságokat a Szut. 394. pontja sorolja fel. Gyakorlati jelentőséget már most a Szut.-nak a kérdésben jelzett pontja annyiban nyer, hogy míg a csendőr a tudomására jutott hivatalból üldözendő bűncselekmények esetében köteles megindítani a nyomozást, addig főmagánvád esetében nyomozást megindítani nem köteles a rendőri hatóság főnökének rendelk�zése nélkül, bár saját kezdeményezésből jogosítva van megmdltam (Szut. 393. p. 1. bek.) . A főmagánvádra üldözendő bűncselekmények esetében a csendőrség eljárását egyébként a Szut. 400. pontja szabályozza. " Megem!ítjük végül, hogy a főmagánvádra üldözendő buncselekmenyek legnagyobb része a kir. járásbíróság ha-

tás körébe tartozik, tehát � nyomozás elrendelése végett is a 
kir. járásbí�.óság, int,éted���lekmény törvényszéki hatáskörbe Ha a fomaga�va a�) va is a tisztességtelen verseny, a tartozi� (ez ll: máSIk e.se 

' .
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'l t t "  bu" ncselekményekkel kapcsolatban. Erre nezve vesze yez e o . 

' l  I t ' It l '  tehát a gyakorlati élet tapasztal:,-talb? e,;on a a, ano� sza-
b ' l  k "  ado ' k  Erőszak : akadalyozas, kenyszerítes, bantala yo Irany . , II ' I I '  ( h t '  mazás fizikai (tettleges) erővel, � passzIv e e!,a as a a,o-
sági parancs nem teljesíté,se) tehat ne�. Veszelyes fen'y�gtes.: 
lelki kényszer bizonyos sulyosabb ala�J,a, val�n;'e�y kal, baj, 
kellemetlenség közvetetlen bekövetkez�sene� . .  k!latasba . he}ye
zése nem szükséges azonban, hogy az Igy elOldezett lelk�. keny
szer' ellenállhatatlan erejű legyen; Az 1914 :X,L. t.-,c. elott ha
t ' l  ban volt törvényes rendelkezesek meghataroztak a vesze
d�l�es fenyegetés fogalmát a k?v,:tkezők�pen,: , olyan fenye
getés valamely bűntett vagy vetseg elkovetesevel, amely a 
fennforgó körülményeknél .r0gv� alkalmas �rra, h.ogy � ,fe
nyegetett személyben veszely kozvetlen bekovetkez�

.
se Irant 

alapos félelmet gerjesszen. Az 1914 :XL. t.-c. mellozte , e;t, a 
meghatározást, nyilván azért, �ert. szaba,dabb ,!,eglt,elest 
kívánt biztosítani a fenyegetes el"telmezese tekmteteben, 
h iszen egé�zen bizonyos, hogy nemcsak al bűntett vagy vétség 
el követésével való fenyegetés veszedelmes. 

•• Nmll.'�I N.�M�I'I� •• 
Egy pénzhamisító banda 

sikeres leleplezése. 
N yomozta: a komádi-i örs. 

Varjú Zsolt* Ikomád'i-i lakos fényképészt ,a komádi-i 
örs 1921.  évben pén�hamisításért feljelentette, Imely bűn
cselekJményért a lbíróság nevezettet 4 évi fegyházra ítélte 
el. Mikor Varjú ezen büntetésének egy részét letöltötte, 
feltételes szabadsá.g.ra bocsátották. A feltételes szabadság 
idejét Varjú Komádiban töltötte, 'hol ez alatt az idő alatt 
r,endőri felügyelet alabt állott. A felügyeleti idő elteltével 
Komádiból eltávozott és azóta ismereblen helyen tartózkodott. 

.. 1928 decemberében közvetlen a karácsonyi ü'nnepek elobt, a komádi-i örs ibill.a'lmas úton arról értesült hogy Varjú Zsoit Komádiban való tartó�odási ideje
' 

alatt Markos János és Markos Pál< komádi-i lakos gyan ú s  'egyének�el �olt öss�e
,
k?ttetéSlben s alapos a .gyanú, hogy ezek lsrnet pe�amlsltason törik a Ifejüket. 

Ezen bizalmas értesülés után a Ikomádi-i örs parancsnoka a legnagyobb titokban, meg.bízható besúgókkal 
* A neveket megváltoztattuk. _ Szerk. 
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figye�tette Marküsékat és puhatülJtatott Varg>a t '  A hatül-asüknak azonban határozott d ' u an. pu-
An 'ot b ' . ere menye nem vült. 
ho;tV::jo:l lZa:l� ,bl�al� 1 egy�n�k mégis megállapítüttak, 

. a aracsünyl unnepekt'e Komádiba füg ]OnDI. 
A� örsparancsnük , J�tszólag semmiféle intézkedést nem tett, mellyel gyanUSltüttak fi gyeLmét a cs d '" m ' , rí lih ' en ül'! nyü-ÜZru:1 � e Iy,t a  vülna, mert attól, tartott, hügy ezáltal gyanusltüttak I gen óvatüsak lesznek s az  esetleg b '" l k t 11... . " • es unJe-e e , 'ulzünYltekükat megsemmisíthetik. 

. �arj ú  Zsült a karácsünyi ünnepekre valóban Kümádlba e,rkezett és testérénél, Varj ú Mária kümádi-i laküsnál  szallott meg. 
, ,H u si Lajos tiszthelyettes ö rspaj):ancsnok, midőn tudomas,ara J u tott, Ihü�y Varj ú Zsült Kümádiba érkezett, arra hatarüzta el magat, hügy Varjú !Zsolt száJllásán továJbbá a oMarküs fivérek lakásáJn egy-egy járőrrel �gyid()l"b l t '  " l en me� E\Pe esszeru· eg me.gj elenik és a nevezettekné! házku-tatás t fuort, 

így is történt. A kümáJdi-i örs két-két főből álló há_ rü� ,j�rőre meghatá
,
rüzütt; j dőben megjelent Varjú Zsolt szallasan, MarküS Janüs es lMarkos PM lakásain és felszól]tották �okat, hügy a 'PénuJha,misításnál használt esz

közöket és hamisított bamkjegyeket adják elő. 
E7ien erélyes és körüLtekintő fellépésnek meglepő 

eredménye volt. 1\IarküS Jánüs a Jakásán megjelellŐ járőr 
láttára annyira meglepődött, hügy a j árőrnek beismerő 
va l iO' mást tett és a Ibirtokában levő, a ihamisításhüz hasz
nált fénykép1emezeket és la már !hamisítütt 1 ,000.000 kü
.rünás bankjegyeket a j árőrnek önként átadta, Varjú ZSült 
és M.a,rlkos PM egyideig tagadásban vültak, azünban ké
sőbb, amikor megtudták, hügy bűntársuk., Ma,rkos Jánüs 
bűnj eleket sZülgálbtütt Ibe. ők is töredelmesen bevallütták, 
hogy a pén!ZJhamisításra már 1925. év nyarán s!Zövetk€Z
tek s az ehhez szükséges anyag,i támügatást l\larküs Já
nüs szorgáltatta. Varjú Zsolt 4,700.000 kürünát kapott 
M arlkü s  J ánostól, h ogy a hamisításhüz szükséges eszkö
zöket, vegyiszereket és papírt beszerezze. Varjú ZSült a 
bevásárlásük után megkezdte a hamispénz előállítását. A 
JdsérIetezés folya,mán azünban fürgalomba hozható h ű  
utánzatú hamis pénzjegyet készíteni nem tudott. Ezért az 
eredménytelen k í sérletezést lllbba !hagyta s ezt a iJ\oIarküs 
fivéreknek is tudümására !hüzta. A z  1,000.000 kürünás 
bankjegyekről készített és jól  sikerült fényképlemezeket 
a!ZüIlJbaJn nem adta át IMarküséknlllk, hanem azokat magá
hüz vette és el'távüzott. 

Marküs János és lMarküs Pál nyugtal.anküdtak, fájlal" 
ták a hiábaJ kidübott sük pénzt és az a gyanúj u1k támadt, 
hügy Varj ú meg akarja őket csalni és a jól si�erül t !e
mezekről a z  ő ikizárásukkal für,galümba hozhatü bankJe
gyeket füg hamisítani. Ezért Marküs Pál egy allkalümm.�I, 
m ik ü r  Varj ú  nem volt a lakásán, feltör�e anna� aJtaJat 

és al jól sikerült fényképlemezeket magáJhüz veve eltá- • 

vozütt, 
Markos Pál a kikérdezés sürán azt is b�isme�t�, h�gy 

" u. . , ZSül-tot 1925 év december e4-én éJJ el ol eSI szanr 
o l . arJu . 

l l ' t  tt " éllel 
déld<.al me&'támadta és egy Iköpüvel e a ü asüny 

Az ember'Í természetben fekszil� � jek�zik l1�ég 

inkább a nép Itermészetéb�n, hOgY. l1�znel t,,!ka;bb k1A:z� 

t " el e's (csapásavval l1 'mznel kevesbe felvzla-
a sors er �ev 

' k  d 'k II ' 
dott értelmű, annál inkabb ragasz o � .  a va . a-

goso
, l z e's ugynn inkább annak külformathoz, mznt 

sossag to <v , " ,  ' ve 
l , 'h E külfO'rmákat rnegsertem (� n�pr e nez 
enyege ez. , l ·t ' ·t nz 

. . t ln �zal vallásos er'ze mez set e . 
wnnyz, mm � D 'k ea , 

fejbeütötte. Varj ú ekkür eSZlméletét vesztette és  összeeset�: .Mar�üs Pál azonban azün zándékát, hügy Varjút 
�egolJe, vegrehajtani nem tudta, mert közben léptek zajat !hallütta és a h elyszí nről elmenekült. 

Az örsparancsnok nem el égedett meg ezzel � elért 
�redménnyel, hanem ügyeIme atJba az irán}'1ba is kiterJedt, hogy Vaa'j ú azün időben míg ,Kümádiból távül vült <hoL járt, mivel' foglalküzott és mibŐl élt ? 

' 

A
, puhatolásük sürán beigazülódütt, hügy Varjú ZSült 1926. ev tavaszán Magyarhümürüg <községbe távozütt s ot� ,S�ümjas M iklós üttani laküssaL szövetkezett pénZlhamIsItasra, majd későtJb Tóküs Jenő kőrösszakáli lakossal 

szövetkezett 20 pengős hamis bankjegyek készítésére. 
Majd midőn Szümjas M iklós la1kásán, ahül ugyanakkür -:r:ó�.üs �enő is j elen fVolt, a ikőrösszegapáti-i örsnek egy 
)arüre Jelent meg s Tóküs orenőt őrizetbe véve, elkísérték 
Szümjas M i klós megijedt s Varjút Kőrösszegapáti köz: 
ségbe köl,töztette át Pártüs Árün üttani asztalüshüz. Ott 
fülytatta tüvább Varjú a hamis bankj egyek ké.3zítését. 

Az örsparancsnük célirányüs fellépése, a nyomozás 
szakszerű vezetése, valamint a járőrök meglepetésszerű 
megjele'nése egy több ltag1ból álló iPéIIJzhll!misító bandát lep
lezett le, melynek célja az vü'lt, hügy az ürszágot hamis 
bankj egyekkel árasszák el. .A házkutatásük sürán előkerül
tek aZük az es!Zközök és vegyiszerek, melyeket a pénzha
misítók a könnyűnek remélt pénzszerzéshez használtak fel. 

Az örs MarküS Jánüs kümádi-i lakostól őrizetbe vett 
6 darab felvételi lemezt 1,000.000 kürünás bankjegyekről, 
11 darab kis felvételi lemezt 1,000.000 kürünás bam,kje
gyen 'levő női fejről I( részlet felvétel) 9 darab sürszámü
kat taa'talmazó részlet felvételt, 14 darab 1,000.000 kürü
nás papírra átvitt Imásülatot (kópia) 1 darab papírszala
gükból készült időmérőt, 1 darab /80 cm hüsszú, 4 cm át
mérőjű akácfa dürüngüt ásóköpüvel, mellyel MarküS Pál 
Varjút akarta agyonütni. Varjú ZSülttól 9 dara/b részlet 
felvételi lemezt 20 pengő s bankjegyekről, l dübüz fényké
pészeti kelléket, 1 dübüz fényképészeti vegyszert és  külön
böző .színű gümbfestékeket, l ddb07iban 23 tubus olajfes
téket, 8 darab művészecsetet, 1 üveg negatív lakkütt, 1 té
gely szublimátot és 1 darab fényképészeti zsebkönyvet. 
Pártüs Árün kőrösszegapáti-i laküstól 1 darab 18/24-es 
;fényképezőgépet, '2 kazettávaJ, 2 darab fürösztő tálat, 3 
dar'lllb másülórámát, 7 darrub übj ektív fényszórót, 5 tubus 
előhívót, 1 darab 10/15-ös lemezt, 6 csümag másülópapírt. 
6 darab fén�képészeti fűzetet, 2 darab festékhengert, 7 
düboz különböző festéket, 1 1  tubus különböző ülajfestéket 
és 1 da�'ab felszerelt vörös láITIjpát, <végül egy Izsák Imre 
berettyóújfalui .J.aküstól 1 daralb fényképezőgépet 3 darab 
kaze'ttával. 

* 

Az őrizetbe vett tárgyakat azért süroltuk fel részlete
»en, !hügy olvasói.nk lássák, mennyi minden szükséges aih
hüz, hügy valaki a legprimitívebb pénzhan1isítási kísérle
tezéshez egyáltalában hozzákezdhessen. 

Lássuk már müst, hügy miben állott az örsparancsnok 
és j árőrök! leleményessége : 

Helyesen cselekedett az örsparancsnük, hügy a ,bizal
mas értesülés után nem vezette be azonnal a nyümüzást, 
hanem megbízható bizalmi egyénekkel figyeltette a gya
núsítüttakat. Ezáltal nem hívta fel a gyanúsítüttak 
figyeimét s igy azoknak a bűnjeleket nem vült aJikalmuk 
elrejteni, vagy megsemmisíteni. Helyes vült az örspa
rancsnüknak az a fel lépése is, hügy It gyanúsítüttakat vá
ratla.n u l  lepte meg akkür, mikür azok mindannyian Ko
mádiban s külön·külön szállásukün, illetve lakásaikün tar
tózküdtak. Fent leírt nyümüzásnál a személyismeret is 
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döntő befolyással volt, valamint a meg.bízható bizalmi 
egyéneknek a tudósítása is. 

Ebből a nvomozásból is láthatjuk, hogy csakis az 
alapos felkészüitségnek, szakszerű tudásnak bü·tokl�� 
valamint a nyomozás alapelveinek ismerete tette lehetove 
ennek a büncselekmérrynek a kiderítését s egy veszed�

mes bűnszövetkezetnek a leleplezését és az igazságszolgaI
tatás kezére való juttatását. 

IA!)IIIMII. 
(Spanyolország). Revista Técnica de la Guardia Civil. 
243. szám. 
A címkép Si. D. EnriQue Mazo Ba/o.guer altábornagy új 

mil1.>ztel'elnököt ábrázolja. 
A vezércikkben Espana. J. cs.-.százados számol be Don 

;\[iguel Cutllla3 Lópezzel, a kuba; csendőrség hadnagyával foly
tatott beszélgetéséről, aki a spanyol csendőrség szervezetének 
és szolgálatának tanulmányozása végett Spanyolországban 
időzött. Köztudomású, hogy Kuba többszörös lá:Mdással le
rázta a 400 éves spanyol igá t és 1891 óta az Amerikai 
Egyesült-Államok védnöksége alatt áll. Ha ennek dacára nem 
Amerikából importálja a kultúrát, az abban leli magyaráza
tát, hogy a közel 2 milló kubai lakosnak legalább a fele spa
nyol származású. A kubai köztársaságnak is van csendőrsége 
és pedig elég tekintélyes. Szervezete annyiban tér el a. szo
kásostól, hogy tisztán lovasított katonai alakulat, amennyi
ben a hadsereg nagyobb része egyúttal csendőrségi szolgála
tot végez. Mivel szolgálata kizárólag a vidékre szorítkozik, 
címe : ,,Kubai vidéki őrség" (Guardia Rual Cubana ) _  A had
sereg 12.819 �őből áll. Ebből 8084 a lovasság, melynek három
negyedrésze (6320 ember) csendőrség. Ez a kontingens 42 
lovasszámdra van osztva ( 100--200 ember) . Minden század 
több szakaszra oszlik; a sz.akas'lOk öl'Sökre. Egy ÖTS legalább 
8--10 emberből tili. A tisztikar a csapatti.sztekből kerül ki '  
a legénység önként jelentlű;z:ik. Felvételi feltételek : 2 1  év� 
kor, írni-olvasni tudás, büntetlen előélet és befejezett katonai 
kiképzés_ Altisztté csak az léphet elő, aki az altiszti iskolát 
elvégezte. liletmények ugyanazok, mint a hadseregben csak 
a legénység kap többet. Évi fizetés: őrmester I. c=lt., 624, 
II. oszt. 552, .ul. oszt. ,432 � örsparancsnok (Cabo) 336 ; 
csend or 312 pezo. A legenyseg mmden 4 szolgálati év után 
havi 16, az altisztek pedig ezenkívül az ötödik évtől kezdve 
minden évben még havi 8 pézóval többet kapnak. Élelemre és 
ruházatra napi 3.20 pézó jár. A legfelső szolgálati határ a 
?et�ltött 54. é!e�év. 1\ c,sendőrségi szolgálatot illetőleg a csend
orseg a polgarl hatosagoknak van alárendelve. 

José Pastor őmagy folytatja tanulmányát a személyazonosság �egállapításáról bünesetekben. Ennek a szolgálati ágnak a crendörségnál való meghonosítására irányuló indítványában a kóvetkező további fejezetekhez érkezett : II. 'C. A (személy.azonosságot megállapító) központ tudósításainak 
kiadása (a technikai lebonyolításnak célszerű módja) ' -
D. A kért grafikaij munkák szétküldése. - III. A c�dőr
ö:sök;1él f:l�1lí,tandó személyazoll(�ági kartoték megszervezese es működese. Ezeknek munkajához tartozik a !következő kategór;i� nyilvántartása : személy- va� -:agyonbiztonság ellen elkovetett cselekedetek nuatt a csendorseg által feljelentett személyek ; 2. büntetett előéletű személyek; 3 .  idegIenesen szabadlabra helyezettek. 

Újabhan a spanyol csendőrségi lapban is jelennek meg a csendőrség gazdasági helyzetének javítására irányuló ciJtk�k. .. Ezek u�an, n� oly �yomatékosak, mint egyes más kulfoldl csendorseg:I lapok cikkei, de igen alaposak és komoly �rvekkel va.n:'ak alá támasztva. Az előttünk fekvő lap három Ilyen CIkket IS tartalmaz. Az egyik a vezénylési pótdíjakkal 

fo lalkozik. A spanyol törvé.r}y rendkívüli m';lnkáért minden: 
k

g 
k 'td" t ab ki - kiveve bIzonyos testuleteket. Ilyenek 

'me P
d
o- I�a sz 

kívül' ' me 'g a rendőrség, a távirászok, erdő-
a csen orsegen ' ki 'telt k '  
" "k stb Addig rendben vom a dolog, =g a :,e, ,epe-o�k

o . 
k 'nytelenek rendes lakhelyüket elhagyru es ma.sutt zo nem e k .. t l csak ' é' . elezni. Erre egyik testület sem o e es, - .. eppen ,a 

JJ  
d " ' A csend őrséget tehát :nem lehet ezek k,?ze sza

������em pótdíjak dolgálxm külön kell ,elbh:álm.,  A má

sik cikik' _ alIkalmasint �opcsol�t�t;, a !k0rman�altozassal -
minden oldalról fe1merülo kombma�lOkkal foglalko,Zlk, �e.�yek 
szerint laZ állami s7,ernélyzet metmenx�tlek rlmd�� a kozel
. .. "b 'a' l'ho"� volna A cikk fan taZlanak mmosl ti ezeket a JOvo en \ .. "" . , ,, b '  

, 
híreket de ha már fizetésrendezesro! vo UL ,s�o', a n;aga t;e-
széról �z egész kérdéstömeget egyse

d
ges, ,el?

l
lr�aS �a, von� .. 

SzeIi.nte nem lehet a fizetések . r�n �ro omo yan . , 
szélni, amíg az eddigi hivatalnokl letszamrendszert nem vonJak 
revizó alá és nem törlik, ami felesleges. , A ha.rrruadik c� 
helytelennek minősíti azt a r";!,d�ezest,, hogy a k:',tonal 
érd.mlkel'eszt tulajtlonosai a csendOl'Segben vállalt szolgalat�lk 
idején nem r<Í,;zesülnek a 'különben azzal kapc,olato� pot-
díjban. d " , 

b' Spanyolországban szi!'t�n a csen ,orseg van meg Izva az 
útforgalmi rend fenntartá�aval. D��ara a.n;ruIJk, hogy a !al? 
c<ak nemrég adt.a Ici melléklet alakjaban az osszes ldevago 
tÖrvények és rendeletek gyüjteményét, szükségesnek tJartta 
magyaráza.tokk301 is szolgáIm, mert nem mmden rendelkeze.s 
oly világos, hogy azt �ső, olva;;ásl'a össze�üggésbe lehet!,e 
hozni a vonatkozásban allo egyeb 'rendelkezésekJ<el. Az e celt 
szolgáló 9. közlemény pl. a �övetkező, !J!l�on ,magyaráz7..'t, 
hogy bizonyos cselekmények mllyen elblralas ala esnek : Az 
útjelzéseknek háromszögű, al�juk van. Ezt �� szahad se;n 
utánozni sem megrongalJ11. Ez ellen veto 10 pezetat 
fizet. I�l1, c!'<akhogy a megr(}ngált v�gy elr�ntott je�zö nem 
figyelmeztethet veszélyre. A cselekmeny tehat az 590. ,§. s�e
rint 2-6 hónapi elzárással V3.gy 1000-5000 pezeta penzbtr
ságglal is  büntetendő. Bal .. .selnél a balesetet oJ.<o,zó jáTIIlü V;
zetője köteles segélyt nyujtani. Az ez ellen veto 100 pezetat 
fizet. Ezt a bírságot minden körülmények között meg kell 
fizetnie, ha rászolgált, teldntet nélh-ül arra, hogy a balesettel 
l<;apcsolatban más miatt is felelős a törvény .,Jőtt, ú. m. 
sebeshajtás, hajtás tiltott vonalon vagy engedély I Hkül stb. 
A segély me�baga.dá.sa esetén még a 823. §.  alapján 1-10 
llapi elzárás vagy 5-300 pezeta büntetés is jár, mert saját 
�zemélye veszélyeztetése néNciil sebesültektöl vagy nehéz be
tegektől segélyt megtagadni nem szabad. 

Francisco Granell Genis (Hénisz) , abból kiindulva, hogy 
sokan tévesztiJk össze a két fogalmat, világosan megnla
gyarázza, hogy mi a "jog" és ani a ,,kötelesség". Pl. a csend
őrnek nem ,joga" a törl·ény ellen vétőket letartóztatni, 
hanem ,,kötelessége". 

A ,,hasznos tudnivalók" rovata egyéb törvényes rendel
kezések magyarázatán kívül az állatvédelemről is megemléke
zik, ami elég jellegzetes fényt 'Vet a spanyol nép hajla.mairo. 
Tudjuk, hogy ra spanyol nem használ ostort, hanem hosszú, he
gyes szeget erősít botj a végére és azzal rendesen véresre 
szurkálja az igavonó állatot. Miután a mult jUliusban az 
állatkínzá.s ellen lciadott rendeletnek nem volt elég tfoganatj a, 
a folyó év áprilisában új és szigorúbh rendelet jelent meg. 
Aki állatot szurkál, első esetben 50, visszaesésnél 50-100 
pezetá t fi zet. 

A cselldőrmsztek között sok az autós. Mivel a csendőrség
nél a, sz�lgálati au tó még nincs b€vezetve, a tisztek sürgős 
szol.galati �etekben .saját �utójukat használják. M ivel ez 
maJ.dn� .',run<;lennap� eset, IgazságoS volna a tisztek autóját 
ad�lg .1S epp ugy adomelltesíteni, mint a szolgálati autók-at, 
anug Ilyenek lllllcsenek elegendő számmal a csendőrségnél 
bevezetve. 

, , Kapcsolatb�n � autó, oldalkocsi és motorkerékpár terjede:;ev� a csendor�egben, Juan (Huá'n) Pa'Ta Fernande: ��ü.ks�gesnek ��1;Ja, ho� a hosszú puskát kurtállyal cserél
J� ki .. �zorJm:ul a szíJa�ton és tölténytáskán is kell könynylberu eo :; kopenyt gallerral és esököpetmyel helyettesíteni. , . A. rtn;Uéklet az i1930 február l-én életbelépett új népfölkelesI torvellyt teljes szövegében tartalmazza. 

-0-
(Csehország.) cetnicky Ohzor. 

, . Dr. Vos a lap vezetöciklkében támadjla ra belügyminiszte,r:J�mot, mert a legutóbbi előléptetések alkalmával az ooav�g;o re�deletek homályossága miatt az igényjo osultsá gal blro 3;ltisz,tek ikimal13dtaJk. így pl. a. történel . r> _
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lehet csodáltkozrri. Olyan 2lavart lehet ta . , 
hogy Igen 'sok most előléptetett; .. paszta1ni ezen 'a téren, 
ményt Joap mint az al '  . 

orsparancsnok kevesebb illet-
csendőr. E�ket felhívji a 

h
�eos�tt lala�s�myabb

, 
rendfokozatú 

rezzék b,e, ikül?-jék be la I�p j�éd��;:ájáh�:mJ::,r�=� sze
-��1l, egyenenke1l:t elbír,,:!jfuk és a legfelsőbb !közig>az atási�t losa1tf ���Jesz

h
tendo panaszil'attal sza!kszerűen f�lszere1ik ogaso J a, ogy bar >min den rtéren újít' sok t . 'tá 

. 
kat rend.!l�. el, a ,csendőrség1llél minden ,a :é ibe��I8,

V
I 

so
A csen,dorsegl IszolgalaM utasítás !hű másolata g 

, . rn>ara.
d. 

hasonlo .:u�ítá�na�, s
,
öt ha változtattak is l'ajt:,e� �= a csendorseg hatranyara tették Az úJ' kor u' J' ' .. , ' k t és UJ" ék t tk' , 

. m""zmenye e <;szt;'- e .  Ivan, m�lyek elől <a csendőrség vezetősMe sem zarkozhatik el. A kepviselöház felhívta la k ,
o hog:f � h ad�e.reg és la csendőrség számára új SZ{)lgál�:;:n;:r� m�tLkat. terJe.sszen be. A hadsereg 5zorgalm�M� dol zik l? mal' l'aJta d a d '" " "  � . go IS , , e ,  

"
csen orseg reszerol senki sem törődik a 40-logg�.l. Val?szmu, ihogy szószerint akarjáik átvenni lia hads _ 

�:eg altal k�dolgozott utasítfust. Figyelillle.2lteti azonban a beÍu�ruszteruumot, hogy ebben az esetben a csendőrség tömo�� sorok�an fog !;iltakozni. ,Kívánj a, hogy ezen alkJalommal 
az o��e.s, ser�es u�€iket vegleg rendezzélk. ,A. Iloérdés tár
gyaJasanal a ku�zolgabatot teljesítő csendőröket okvetlenül 
meg kell hallgatni .. A gyakorlat embereit szóhoz kell juttatni m�rt, laz elmélet la legI'Ítkábban vá.ILk be a gyakorbati életben " P,éldanak e;.nJíti '� ha,tárp�nzügyőrséget, amelyne'k szabályza� tat korsze!'l1e;t mo?osltottak. Igy la illlinősítést lIlyilttá tették 
a fe�elrru blzottsaft'ok tagjait választják, a ruhá2lati járulé� kot eyl 1200 k�ro:n1l:ra eme}ték, a testület tagjait fényképes 
szem�lyazonos;"agl 191azolvany�k1aJ .látják el. A lI1api 8 órai 
�zolgalatot .. téh, V1a�-y ross

.
z �do ese�en a szükséghez képe.5t 

r;:�g lehet roytdlteni. A ku]fóldre távozást oa testület{ felügye-
10Je engedhetI meg, ugyanaz megengedheti hogy a hozzátarto
zóki 4 héten át a laktanyában I,akhassanaik. Megbetegedésnél 
6 napon, át nem sZÜJkséges orvosi bizonyítvány. Iskolázás ha
v0l1ta n egyszer lehet osupán s ezenfelül csaki egy írásbeli 
feladatot kapnak a határőrök. A szolgálati és a kimenő
ruháll�t színben is különbözni fog, Wen bárá.nysüveget fog
nak VIselni, stb. Ha a pél1ZÜgymini&zter íg-y tud gondoSikodni 
az emberei ről, Ilniért ne tehetné meg a belügyminiszter is? 
A csendőrség1l1él sol�klal inkább VaID. szükség okos és üdvös 
Újításolo.'a és jt3.vításokra, rmint a. pénzügyőrségnél. 

Eg-y ciJklkíró a pi henőkkel fog\lalkozva !kifejti, ;hogy a S2la
bályzatok ,idevágó rendelke.2léseit (:Sak. a cseh- és morvaországi 
viszonyO'km alkalmazV1a dolgozták ki s egyáltalán nem vették 
tehlntetbe a' felvidéki és ruténföldi helyzetet. Emitt a bíró 
kis ik,alyibában, télen háziállataiv'al együtt lakik, olyalll leve
gőben, ,amelyben kultúrember nem tartózkodhatik, a csendőr 
számál'a tehá t nincsen pihell1őhely, mert a. kocsmákJat és vell
déglök.et elTe r.. célra nem sllabad igénybevenni. Errenéme a 
szerkesztőség megjegy2li, hogy a csendőr kOClilllában is pihen
het, ott italt fogyas2Jthab és akár kártyázhatik ás. A cikkíró 
azt mondja, hogy a "bü rokrata és mágnás" Magyarország 
több megértést tanusított a csendőrséggel szemben, mert 
minden Ifaluban lennie kellett egy szobánwk, ágyaklka.1 és 
mosdók.észlettel felszerelve, a C5endőrök pihenésére, ahol még 
írásbeli munkát is végezJJettek. Az álla'ThfordulaJt után , ezzel 
a mindenesetre praiktik.us megoldás.sal nem törődtelk, az fele
dé>Sbe :ment. E z  eléggé bizonyit ja., hogy a töl'tél1elmi területek 
viszOII1yait nem lellet a1kJalmazn� az új területek re. úgy lát
szik, a csendőrfelIÜgyelőség azt h�sz.}, hogy � M'�z .I<�.ztársa
ságban olyan a helyzet" mint Pragaban. Intézkedese1bol csak 

ezt lehet következtetni. 
"Idegen cse.ndőrségek·' rovatában írja, �o!p' . Paganini, 

a világhí.rű hegedűművész, 1805-1809 kozotti években 

csendőr volt. 
Franciaországban erős m02lga!om ind,ult, a. frOll1tharcos 

csendőrők előnyözése érdekében. Jo�ak velne ezt a mozgal

mat C&ehországban is meghonosítani. 
Közli hogy az !Új osztrák kancellár el�ő dolga v?lt a 

c...'tl1dőrség helyzetének javítása . Csehor�z�gban az. lill3m 
feI1J1állásának 12.  évébell1 fogadta a mll1lSzter �Ioswr a 

�óendőrlégionistálk képviselőit, a ,többi 10.000 c.sendorrel nem 
á II szóba se.nJá. 

Falikas J Ó2lse.f és Balog Miklős magyar csen4őröknek 

Cegléden e1k.övetetrt; ÖJlg-yilkosságát rövid hírben kozh . , 
Egy csemdől't hadbíróság elé áll

.
�tott.wk azért, ;mert va.;I1:-

" .  I t' ·1 ' l�"b'� fáJ'óo <fogát dorzsolte a kezevel � alcat 
ugye e 1 sz{) ga W" �, o 

• " 1 " 1 "  't  
így eltakJarva nem lá.tta meg az ellenOl'ZO e o J,aro . , 

S ' 
, 

re:zi hogy la már �smert B en/co szazados az "aJ50-
zova , 

d I"'� h gy egy csendornek 
kubim örspal'lancsnoknak eIren . e 'UO;;, o ,  

_ 

'obb min ősítést adjon (ffiel,t \az .lIetó, a.JillaJk. dacara" hogy .� 
J , . . i t mlén és az Oktatásnál külonos 
badságon volt, megJe en a sze 

k B nk 
. 

tézJkedését ítéli 
figyelmet tanusított. A lap lI1emcsa e o .m . ' I ' 
el, hanem az illető csendőr ,,stréberségJét" 's kifogaso Ja. 

. A Masaryk.:a.lap tárgysorsjátékának sorsjegyeit, mint 
tUdJuk,. a �csen�oroknelk keU árulniok. A napisajtó ds elítéli 
ezt az .1;l1�.�est, iIlle� I}em tartja megengedhetőnek, hogy 
a

, 
s?rsJaték !ran� egyebkient >teljesen közömbös közönség hatósagI nyomast l asson ebben laZ akcióban másrészt nem S2l3-b�d I�ege:ngedni, hogy akik mégis v�ek sorsjegyet, azt hl?>,Jék, ihogy:. ezze}, a, csendőrséget lekötelezték <a maguk szá

mara.. � :testület JO�lrneve ellen Vlan , hogy a csendőr úgy 
szala�alJon a sorsJ E'gyek1kel, mint újévkor ,a kéménysepr;; Iii naptarakkal. 

P�sonyba és Kassára új rendőd!l'az/lllatóklat neveztek ki 
E:1len , lkineyezés ö=efüggésben van <a fel\'idéki Iközbiztonsá!n s;0lga1at atszervezésével, aInire főként a magyar határ m�te,n ,:.an ;!1al?Y �ziikség . .  :A ,határszolgálatot a rendőrség, ;határ 
penzu?>,orseg e� csendorseg együtt fogja ellátni. Arról azon�� mncsen szo, hogy la határonI szolgálatot teljesítő csend
oroknek anyagi előnyöket is nyújtsanak. 

A vonatokon sentmiféle ellenőrzés nincsen. A bűnös akkor vI?' a legnagyobb Ibiztonságban, ha vonaton ül. Ezzel a szol
galatbal a rendőrség lIlam soklat 'törődik, viszont la csendőrö!<
Bek csak alkalo!nszeruen, egyéb szolgálat közben s2labad a 
vonatOkon Igw;ol��tn� Vlagy eli�.rni. A ooendőr vigyáz, hogy a 
paraszt kru:nphJat el ne lOPJaK, hogy a kirándulók a füve, 
el ne. 'Úapoosak, ez ,rendes szolgálat, de a vOll1atokon i mozgó 
sokt;nlho,s y;agyonra cswk mellékesen !Szabad felügyelnie. Intéz. 
kedes� Ikiv3on, mert ez így nem mehet tovább. 

NagybOCSikón eg-y boncolásnál az ukrán-J<ommunista irre
dentával telített lakosság három csendőrt súlyosan megsebe
sített. 

Egyik adófelügyelőség a c�endőrökkel iratta össze az ál
lami �q�öteles járműveket, azzal az lindokolássa.l, hogy u 
n�m .o:r 

"
ra erre a m,unkára. Til takozik olyen illetéktelen ihel)

r()1 JOvo i �'ende1kezések ellen, melyek kényelemszeretetb<.l 
több munkat adnak az amúgy is túlterhelt csendőröknek. 

A Felvidéken a csendőrjárőrök két főből állanak akiK
nek, mint 'a sziáIni ilkreknek, sohasem szabad külön�álniol,;. 
A hadbíróság olyan esetben is marasztaló ítéletet hozott 
amikor a osendőrők csak 40 lépésre voltak egymástól. Kifejti: 
hogy a szabályzat sehol sem mondja meg, hogy hány méterre 
lehet egymástól a. két .csendőr, tehát nem váltak el, ha látő- é.> 
halló-összeköttetés van közöttük. 

A Felvidéken hat helYell1 új csendőrl aktanyát építenek. 
Egyik csendől'asszony levelét ismerteti, aki leírja, hogy 

Iniután férj e illetményei ,a család eltartására nem elegendők, 
karácsonykor la fiúkat kántálni küldte. Az így szerzett kalá
esokon napOkon át jól éltelk, sőt ,a fiúk még készpénzben is 
hoztak 40 ikoronát hare. 

Utóbbi időben mindgyahabban jelennek meg parancsok, 
melyek valaminek ,,al.ka.lma.s vagy célszerű módon" való végre
hajtását rendelik el. Ehhez megjegyzi, hogy a I parancsnak 
határozottnak és világosnak keU lennie. A pamJlc," ne kerteI
jen, háJlem parancsoljon. 

A már ismert Benko százados tótnyelvü beadványokat 
követel a. cseh cse:ndőröktől . Még csak az kell, - írja la. lap, 
- hogy ezt la rendelkezést a sajtó szóvá tegye, - kész 'la nyelvi 
háború a Felvidéken. 

-0-

(Csehország.) cetnické Listy. 

1930/9. szá.m. 
A legtermészetesebb dolgok a legfontosabbak. Ilyen a 

esendő,' megbízhatósága js. E megbízhatóság minden oldalról 
sok bírálatnak van kitéve. A megbízhatóság a csendőr erkölcsi 
alapja, azt azonban nem az országos parancsnokság raktárá
ból kapja, mint a fegyvert és a ruhát, hanem a polgári életből 
hozza magával. A jelentkezők előéletének részlet� kinyomo
zása tehát alapos figyelmet kiván. Ha vizsgáljuk, mit tesz a 
testület, hogy ezt a megbízhatóságot megtartsa, sőt növelje, 
azt lehet mondani, hogy semmit. lA megbízhatóság teljes nyu
galmat és okszerü vezetést kíván, különben vége. 

A lap egyik olvasója állást foglal ama - itt már ismerte
tett - nézet ellen, hogy az örsparancsnokképző tanfolyanlok 
felvételi vizsgáit töröljek el. Cikkében kifej ti, hogy a tanulást 
nem a jelentkezés után kell kezdeni, hanem az egész szolgálat 
alatt tanulni és jegyezni kell, akkor js, ha a többi bajtárs ki
neveti érte. Éveken át szorgalmasan kell dolgozni és akkor a 
vizsga nem jelent ·munkát. Elméleti tudás nélkül senki sem 
lehet jó parancsnok. M a  már az elméletet mindenüttt megköve
telik, jogos tehát, ha a csendőröktől is megkívánják. A Ylzsgá
kon csodát senkitől sem várnak, de aki nem tanult éveken át, 
az bizony nem teszi le őket. A vizsga különben is alapj ában 
véve csak formális, mert az osztályparanc <Il , ,kúk már előre 
megállapít jak a bevezénylendőket � ",ga S,Il< �llenörzés 
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k é ' -I hogy az osztályparancsnokok sz országoS parancsna r sze� , megállapításai helye"t�,vo���olyamba való bevezényl�te� Az örspal"ancsn.o : epz 
inter ellációra a következo ': ügyében a bel�gyn!llllszter a� 
b 4 s�ol álati év, leg�tóbb ':11l!r felelte: A bevezenyleshez legalab 

'elöltn� megfeleleloen �I?O-5 esztendö kellet�, de 
��n:t�t

a 
�or és szükség szerint, IU\rJ� sítve is kell lenIlle. A Jelo 

I - vt biztosit a volt hatarontull be az oktatási rend 31: §�a ,e_on. 
Ezt be is tartják, de újra cS�,latok tagjain�k (léglOt%!tákn�)Ítinevezési idő tekintetében el fogja ren�elnl. Sem e n,. sen 

_ nem hajlando kJ,,,�tel�e: �nru. 
ki Vall mondva, hogy a csendo-..\. csendőrsegI tön-eny en
, ' ta 'aival azonos rangban rök a hadsereg a.�onos rend�koza!U vik

gJ
sincsen alárendelve .a ,-annak Ebbol kovetkezne, ogy g

' lg 'l t' szabálvzata kJmásikn�. Azonban a hadsere&: . 8zf .. ; � I 
csendőrség azonos mondja, hogy a ,ha�serefí �

a
f�fad:s� előre tartoznak teljesírendfokozatú egyene! a .. � e
_ ' módosítást kiván. Int<;ni. �z a ren.delke�e� �l"�-��:I���:�e�sI"'en sok Iferde helyze-tezkedes a belugyollrusz ' .. " 

o .• tetni tet és túlk�pást. �e��zel":d:��\�:;Sl�elyezéseknél az il-A belugytnJrus , .e , � , o k'vánalmait a legmesz-
���

ő
br:,:Ő:�

yi 
tet�n�t�!

d
ke11�;���i:ItR��él�l hogy 

t�le=
el��zé� hálás megnyugvást riog elOld&z� az egesz tes . " 
'. belüg)'."Úni�ter�1 is a

er
p
ők;���i�Is;t::

n
�
e
�ö�a���n�����któl Mmt Ismere es, 

ük' • 't " költségvetés vár javaslatokat az anyagi helyz�t " JavI as�.ra a '1 2 500 ú 'abb megterhelése nélkül. A "ceske Slovo c,. nap'. ap . 
k�ronától .t() koronáig jutalmakat tűz ki a legjobb Javaslato· 
kat beküldő olvasói részére. 

II s.:es.: dícsérete. 
A.' csendőrség sajtóirodájának egyik közleményéből vesszük : Nyírgyulaj községben a napokbwn a mulatoz6 legények Bakró MihálV nyíl'gyulaji lakos legénnyel két és fél liter 90 fOkos denaturált szeszt nwgitattak, Bakró sze/lzm&rgezés következtében az eset utJán egy natppal meghalt, A csendőrség az elha,lálozás ügyében nyomozást indí tott 6s megállapította s-tb., st b." . . .  
Az ember igazán nem tudja, hogy szomorkodjék-e vagy dühöngjön az emberi oi;lJob(urág, ekkora fokánw}; láttán és ha a: gondolkodásban megfeszíteU agy szétrepeszti a koponyát, akkol' sein képes megérteni, hogy ma, amikor az A merikai EgyeSült-Álla mokban tilos még a barna sör árulása is, tilos minden alkohol, a m ikor egy szomszédos álla m a hadseregének kávé helyetlJ - mert az egészségre ártalnuts -. tejet ad, akkor nálunk a legényvirtuskodásnak még m indig legkedvesebb, leggyakoribb formája es módja, hogy ki tudja magát minél jobban leinni. Persze sok a bortermelő vidék, -nliből élnének meg az em berek az ;ll·'en vidékeken, ha nem innánk és mit csinálnánk a, szőlő'ei ha Jneghagynók szőlőnek, ha nem préselnénk belőle i�ol '. m it csinálnánk, hiszen a SZőlő csak gyereknek, kis(])j. Z['llyoknak, meg gyomorbeteg nyugdíjasnak val6. Mihe .• fogna a sok korcsnuiros ? Kenye/'Üket vesztenék. Csak-1/gyW/, láJn 61-re nem is gondoltunk. A z  Egyesült.Államok, - � is n�t Nálunk is egé,szen más, Mi nem lné�'hetjük a katonának, hát ez igazán nevetnival6, tejet a katonának! - az is más. Nálunk is egészen más. Mi nem mé1'hetjük a m i  viszonyainkat más álla71wk viszonyaihoz. És hogy 

, " U  6,Setek is előfordulnak! ! Hát 
ilyen Bakl'ó-fele de.Ili1:t u l o

s De azért az ilyen szórvá n yos igen, persze, ez saJn�to . 
. bad _ általánosítani.  És esetekből nem lehet es nem sza

y közvetett áldoza ta.inak lk hol közvetlen vag l  
l h d hogy (IZ a o , � No igen ez meg e et, e 

, , k 'lI t százakra I'ug . , 
k szam4 eve-II I 

' l ' ' t  n i  Hogy az embe/'e ' nagy ebből sem, sza bad alta
/
.a llos /aa 

k.e
·
resetét zígy, a }wgy ka1Jjl1, , ba U)J/kmt e J·S8za . 

k d ' /'@sze SZO/ll " 
. ' 't a korcsmá rosna a Ja a vagy hogy a legll4gyobb I esze 

d
' 

bb "I sDm seu bad dlt(l-tó f " ben ? Lehet e e o .-lIeti szesz/.'OII eJe . 
' l'ből sem szabad áltaM-, . É gyáUalábau se m m  lános/ta ll l .  s e , " agyunk s m iután 116 m tud-nosíta lli. Szesztemze/ő 

.
orsz�g.o \. keU me-gilllwnk, a z  utols6 [nA ' SZíf�ziink,e t 1I.e';llIi" juk e""",lll a, 

t l
' 

n k  a kkor is. Punktum.  cseppig. Ha belepusz u u , 
--o--

d " , . 
Lapok szerkesztősége. Átköltözködött a Cs�n _orse�l

e IIIUJ " s  ,:l5-én 1 . ,  O rszug· . . .  Oh' "7eJ'ke:;NIU:lt:.·� 
lá 1-0. .. , A

, 
Csel1do�S eg , .1;ap /.ó�-I Böszörméllyi-út 21.  szál� 'C; '0 • !Jaz-utca .,0. sk.a,"� .,'fl' l " , . Ic t hogy a szerkesztoseg vag y .. k"d"tt ' t  h e'rJ uk olllaso!/! a ,  

. k " ld ' ik t 
loz �O o a .  \ . , ", "', t -m ind.ennemú "'u , eme-nye e a kia�óhi"a.t�.l ,:és�er

.
e �::,a J�

ék. \ ezentul az " tob�1 !C�J /11I ': � "U:J , fővárosban, A törvény-Hősök napja es, .vJt�zzek ;t::J�ó �asárnapját a hősök em. hozás mi�lden ev maJu�ana 
letes ünnepséget az idén is dísz�s, lékimnepevé.o a\:.a�ta·:l,

.oe�lte 
rendezte a székesfőváros a mll-impozáns kulsosege .ozo 
H " "k Emlékköve előtt. I , · 

. 
tléknél elhelyezett oso emu

r
n� 

en. , . ' o' " Iekezni kezdtek a meghívottak. Mar kIlenc Ola utan ,,� I " é ek az emlékmutől balra Az emlékm�től jobbra a� e
��:s

e
é�

s 
: ti�zti küldöttségek állotaz idegen ,tls�tek, ka'I���1 t talm�s küldöttsége, odil.bb a filtak fej, hatrabb a . z ,a 

Műcsarnok előtt a iskolai hallgatók egyenruhas cs�pata, a 
irokkantak a vité. frontharcoso!< zászlóalj a, .o�,elleituk :.�,ad
cserkészek ' az utak zek 

t
,küldöt

d
ts
1
.e
g
'ge

a
,
z 'f:����� �:ve�d��e� 'a leányiskolisok mind men en pe 

magyaros, pártás viseletben. , . . ' 

'Az l -k l "  'gek közül elsőnek Bezegh-Huszagh
. 
�lklos e o e ose . 

. 
, . . 

lllszter f"k ·tá ' k  tt majd Zsitvay TIbor IgazsagugylUl , 
S�Ó�Pká��I;

r 
g;��ogsági tábornok, Suhay . Imre ,taoornokkal, 

Dobrovszky Tamás tábornok, Schönner Üdllo al1;ábornagy, 
k
a 

vegyesdanctár parancsnoka, budapesti á!IOmaSpara��s�o , 
Beöthy László a Felsőház alelnöke, JV�S'LCS �yula �l:O" � 
F I "h ' elnöke bárciházi Bárczy Istvan mll11szterelno�egl e so az , 

.. ' ,M ' It . Lovagrend kove. államtitkár, KarácsonyiJ�no grot, a !.�a al . K ' . I f"ld-te, Dal·á.nyi Kálmán �Imsztereln?ksegl, . Mayel aIO y ?
k mívelésügyi államtitkar, S(}Jmarjay LB:Jos, a MA V .. elno, e, Mihály!!y Akos. Egyiittesen érkeztek R/pka Ferenc fo�olgar

mester, Sipöcz Jenő polgármester és N1,,�eth Bélll t.anac��ok, a főváros reprezántánsai, utánuk Beh ,d�. 
be! .tor.o� , k��e�, meghatalmazott miniszter, Dset'ad bey kovetsegl titkaI' ,kIseretében néhány perccel később tábornagyi díszben és ,szarnysegéde 'Kíséretében érkezett J 6zse! királyi 'herceg. Haromnegyed tíZ/kor érkewtt meg Hlatky Éndre dr. kíséretében 

Detltlen István gróf miniszterelnök, később A dotta olasz kovet Rotta, Angelo pápai nuncius, majd Hans �ron Sc"?en né�et követ, BOl1zler Félix követségi tanácsossal, u�ana Csanády altábornagy. A rokkan�ak küldött;;ég:ét 'E1;tl Jano
.
s dr, ezredes-orvos vezette. Pest varnlegye kepvlseletelJen E!· délyi Lóránt alispán jött el. 'Ekkor jott meg : Bel/ tung ��of hollandi, Grazia · del RcIÚ spanyol, Moraet Banot brazlh�l követ továbbá a különböző követségek kiküldöttei, majd Izsép: Aladár és Sa/th'c Hugó tábornok, Gaá,' Vilmos felso· házi tag. Utána a tisztek csoportja előtt feltűnést keltve megjelentek a német, az osztrák és a bolgár hadsereg díszbe öltözőtt kiküldöttei. 

A néhány perces ,szünet alatt felvonult méltóságos díszében az alabárdos testőrség az emlékmű két oldalára. Röviddel ezután Vass József dr. népjóléti miniszter érkezett Dréhr Imre államtitkárral, tábornoki díszben Gömbös Gyula honvédelm.i miniszter és kísérete, majd Izabella királyi her-cegasszony. 

,Az 01'OSZ szovjet eddig kivégeztetett: 32 püspököt, 1500 pa.pot, 6000 szerzetest, 9000 orvo.�t és ápol.6t, 54.800 katorULtisztet, i61,800 csendő1·t és l"eluJ,őrt, 860.000 katonát, 886.800 tudóst, ta,nárt, t,a.nítót, bh'ót, ügyvédet és mé rnököt együttwéve, 201 .230 munkctst és 1,000.000 földmívest. Ezekhez az adatokhoz nem keU kommentá l'. 
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Pontban tíz órakor az Aréna-út mentén 'felsorako.zo.tt kato.nal cs�P::to.k so.raiban felharsantak a kürtök, jelezve H o.rt�y
, 

Mtkló.s ko�mányzó é·rkezését. A ko.rmányzó tengernagYI dwz.ruhaban erkezett. A Himnusz hangj ai mellett ellépett a csapa�k arc,:o.nala előtt. A"lJ államfő wután gyalo.g megindult a ho.sI emlek felé s a� Aréna-út, Andrássy-út sarkán fo.gadta 'R;tpka Ferenc fŐPo.lgármester és Sipőcz Jenő po.lgármes��r, es I N.é"!:'e t�!/ Béla tanácsno.k hódo.ló üdvözletét a székcsfo.varo.s ko.zo.nsege képviseletében. 
A ko.rmányzó ezután kíséretével az emlékmű elé állo.tt a �ll:to.J?azeneka.: a ,Hiszekegyet játszo.tta, majd néhány perc� ny} Imaba merult es letette az emlék kőre hatalmas nemzetiszm-szalago.s babérkoswrúját. � . ko.rmányzó !'lo.s! újra elfo.glalta helyét és utána megkez<!o.�o.t� az emle�'!lY meg�o.szo.rúzása. Az o.rszággyűlés f�lsohaz�n!lk, ko.szo.ruJat !':'!asstCs Gyula báró, az o.rszággyűlés kepvlselo.hazanak ko.szo.ruJat pedig A lmássy László elnök tették le. 
A ko.rmány ko.szo.rúját Bethlen István gróf helyezte el az emlékkövön. . 
A ho.nvédség nevében hAro.mtagú tábo.rno.ki küldöttség tette le a ko.szo.rút. 
Izabella királyi hercegasszo.ny és Frigyes királyi herceg koswrúját Piret Bihain Gyula báró tette l e  az emlékműre, 

A lbrecht 'királyi herceg ko.szo.rúját pedig Péchy Endre ho.zta el . A német hadsereg háro.mtagú küldöttsége lépett mo.st az emlék elé 'vo.n Hasse tábo.rno.k vezetésével, aki a következő szavakkal tette le a ko.szo.rút:  
- A hű fegyverbarátság emlékére és soha el  nem múló 

hálá val becsüli meg a német hadsereg a közös ügyért elesett 
hősöket. 

Ezután Karl Tm'buck vezérőrnagy, az o.sztrák szövet
ségi hadsereg képviselője lépett az emlékmű elé két o.sztrák 
törzstiszt kíséretében s megko.szo.rúzta az emlékművet : 

- Az o�trák szövetségi hadsereg nevében ho.zzuk e koszo
rut mindenko.r hűséges emlékezéssel a mi közös dicsőséges 
multunkra és azon óhajtás kíséretében, ho.gy a válto.zato.s 
jelenen át új út Illyiljék mindkét o.rszág bo.ldo.gabb jövője, 
mindkét nép és nemzet bo.ldo.gulása felé. 

A 'székesfőváro.s ko.szo.rúját lSipőcz Jenő po.lgármester 
helyezte el. 

E.·délyi Lóránt alispán Pest 'Vármegye és a törvényhat�
ságo.k ko.szo.rúját tette le. Há.ro.!fi béna ro.kkll;�! h�zta a .Hadl
ro.kkantak Országo.s Szövetsegenek ko.szo.ruJat es nevukben 
Ert! J áno.s szólo.tt. 

A TESz a különböző más társadalmi egyesületek ko.
szo.rúinak elhelyezése után az ünnepség a Himnusz hangjai-
val véget ért. . , h A ko.rmányzó és kíséret,:, ezután az Al!drassy-ut o.Z 
ment aho.l megkezdődött a klvo.nult csapato.k dIszmenete. 

Élől a 1udo.vikáso.k, a gyalo.gság, tüzér;k ,és husz,áro.k 
vo.nultak el majd a fro.ntharco.ook, a leven,tek es cserkeszek 
léptek el a 

'
ko.rmányzó előtt. Közben a . Gelle;thegy,;,n, hU,szo.n; 

egyszer dördültek �l az ágyúk, ho.gy hn'dessek a vllaghabo.ru 
hőseinek emlékezetet. 

l ' k Az ünnepséget megelőzően regg�l, Po.nt!>an nyo. c. o.ra .?r 
Józse! királyi herceg jelent .. me� sZ31rn)'s:gede, Tamt6 0.1-
nagy kíséretében az emlékmu elo.tt es kulo.n ho.zta el a mag2. 
ko.szo.rúj á t. , , 

A hősök emlékkövénél tarto.tt ünnep�ég .?t!ln a ko.rmll;ny
zó és kísérete, valamint a megjelent elo.kelo.s<;gek e� res�e 

V '  b ha ' tato.tt aho.l a királyi palo.ta belso. udvaran d.el:lőtt�i:eneiY órako.r vitézzé avatás �ezdődöt�. llorthy �Ik-
I '  ko.rmányzó ez alkaImQmal 455 'v.ttézt: koz.t�k 228 t'aro-o.S 

f I Amiko.r a ko.rmanyzo. auto.)a befuto.tt a 
'n.ányost avatott e 

l
' 

kban felállíto.tt felavatandó vitézek varudvarra, az osz o.Po. . 
háro.mszo.ro.s barsány éljennel fo.gadtak. , 

H'  t játsZo.tta majd harso.naszo. ve-A zenekar a
t ' .Imn:r��rtást Ez�tán H ász István tábori zette be az ava aSI sz . 

' t '  khez Majd a ko.rpüspök intézet� buzdító ,sza
d
v

v
a
a
k
r
at

sz
a
em

v
b
l 

e�e
lévő 'o.ldalán felállí-, " kíserete a varu .. many1.O es, 

It ho.l ka.·ddal vitézzé iitőtte az elotte 
to.tt emelvenyhez vo.nu , a  
féltér(lre ereszkedő vitézeket. 

, J ' G "  . B IdizsM tiszthelyettes es a
Fegyverhasznalat. .. yo.;- . ,  o.. . á 'us 23-án fél 2 órakor 

kab KMoly őrmeste;b
t�! ,állo. ��;á�o.: \ettenérte. $zlobodnik 

M aglód közsél!"ben e ore:.es 
má 'us 19-én meggyilko.lta D6zsa 

Gyula magIool lako.st, � .1 . ) 
nyát A tettenérés al

E rzsébet 17 éves, .magl�?1 �en
e
�:��z�

s a járőr felszólítására 
kalmával Szlo.bo.dmk du .. �s�o.ldizsár tiszthelyettes egy, Jakab 
sem állt meg. Erre 

'
yor!

. . eredménytelen lövést tett. 
Káro.ly őrmester pedl�. h!ll�m 

levő házába beszaladt, az aj
Szlo.bo.dnik ezután a ko.zseg

df� 'a o.t't a szalmát és deszkákat 
tókat bezárta, felment a pa SI ,  

felgyujto.tta, majd Jsmeretlen méreggel megmérgezte magát. Mire a járőr az ajtókat betörve, a padlásra behatolt, Szlo.bo.dnik a padláso.n eszméletlen állapo.tban feküdt. A járőrnek sikerült a tüzet elo.ltani. A súlyo.san beteg gyanusítottat a járőr Budapestre szállította és o.tt a gyűjtőfo.gháznak átadta. ' 
Dícséretek. A m. Icir. csendőrség felügyelője Hmbur 

Sándor százado.st, csendőrségi szolgálati ideje alatt különfél. beo.sztáso.kban, különösen pedig lo.vas alosztályparancsno. I minőségben a kiképzés terén, kiváló szorgalo.mmal, nag)' szaktudással és kezdeményező képességgel teljesített ige" eredményes működéséért, alárendelt jeinek helyes neveléséért és vezetéséért ; besenyői Beöthy Kálmán százado.st, csendőrségi szo.lgálati ideje alatt különféle beo.sztáso.kban, különösen pedig gyalo.g alo.sztályparancsno.ki minőségben a kiképzés terén, kiváló szorgalo.mmal, n agy szaktudással és kezdeményező képességgel teljesített igen eredményes múk<idéséért, alárendelt jeinek helyes neveléséért s vezetéséért; KÖ"ösmezey 
Mikl6s százado.st, �sendőrségi szo.lgálati ideje alatt különféle bo.sztáso.kban kiváló szorgalo.mmal, fáradságo.t nem ismerő buzgalo.mmal, nagy szaktudással teljesített igen eredményes működéséért, a kiképzés terén alárendelt jeinek helyes neve
léséért és vezetéséért; Kossuth J6zsef százado.st, csendőrségi 
szo.lgálati ideje alatt különféle beo.sztáso.kban, különösen pe
dig szárnyparancsno.ki minőségben a közbiztonsági szo.lgálat 
kezelése terén nagy szorgalommal és szaktudással teljesített 
igen eredményes működéséért, alárendelt jeinek, bajtársainak 
nyujtott igen jó példaadásért ; Bernáth Sándor századost, 
csendőrségi szolgálati ' ideje alatt különféle beo.sztásokban, 
különösen pedig szárnyparancsno.k helyettesi minőségben ki
váló szorgalommal és kitartással, fáradságo.t nem ismerő 
buzgalo.mmal teljesített eredményes működéséért, alárendelt
jeinek helyes neveléséért és vezetéséért, valamint parancsno
kának nyujto.tt hathatós támo.gatásáért ; Kovács Dénes, Né
meth János I., Péter Miklós, Hoob maye,' János, Juhász Imre, 
Sipos Lajos tiszthelyetteseket a közbizto.nsági szo.lgálatban 
nagy szo.rgalo.mmal és odaadással teljesített eredményes mű
ködésükért, alárendelt jeiknek, bajtársaiknak nyujtott lcivá
lóan hazafias jó példaadásért ; Veres J6zsef III., SáTközi Já
nos és Acs Domokos tiszthelyetteseket, . hosszas csendőrségi 
szo.lgálati idejük alatt a közbizto.nsági szo.lgálat teljesítése 
terén, majd iro.dai segédmunkási minőségben fáradhatatlan 
szo.rgalo.mmal, teljes o.daadással, dicséretes szaktudással tel
jesített igen eredményes tevékenységért, valamint alárendelt
jeiknek hazafias szellemben való vezetés éért és azo.knak nyuj
to.tt jó példaadásáért : dícsérö okirattal látta el. 

A Nemzeti Lovarda május 18-án nagy lo.vasmérközést 
rendezett Budapesten. A díjlo.vaglásban indult H"abá,' Sán
do.r csendőrszázado.s is "Fitying' nevű (kincstári) lovával s 
a legmagasabb kéP.�ettségű Io.vaso.� �orábll;n .a hato.di� hel�e
zést érte el. Az elso. öt helyezett lcivetel nelkul lo.vaglo. tanar. 
Hrabár századosnak a zsűri legmeszebbmenő elismerését és 
dicséretét 'fejezte 'ki, lova fehér szalago.t nyert. Örömmel 
adunk hírt erről a szép lo.vasteljesítményről, melyet a legki
válóbb lo.vaso.k so.rában és kétségtelenül magas szakértelmü 
zsűri előtt ért el Hmbár százado.s, lovaskörökben is elisme
rést bizto.sítva ezzel a csendőrségnek. 

Csendőrség; Közlöny 13. szám . Személyes ügyek: KOT
mányz6 ú.' 6főmélt6sága elrendelni . lJ?é!tó:tato.tt, ,hogy 
Wachsmann Vilmos ny. alezredesnek klvalo. es eredmenyes 
szo.lgálataiért 'dicsérő elismerése tudtul adassék, ado.mányo.z
ni méltóztato.tt továbbá : Tabár Antal és Dicsőfi András ny. 
g. tiszthelyetteseknek eredményes tevékenységükért .és példás 
magatartásukért a magya,: ezüst érdemérmet a 

_
zold szal�

gon Fa.·kas J6zsef ny. g. tJszthelyettesnek eredmenyes teve
ken�ségéért és példás magatartásáért a �"agy<;r bron� ér
demérmet a zöld szalagon. - A tényleges alloma

,
nyba vtSsza

vétetik : Fekete J6zsef I.  kerületbeli idgl. ny. tlszthelyettes. 
- Ideiglenes nyugállományban meghag1latna.� : K.ovács 
GI,örgl( T., I. kerületbeli, Sz�b6 GeTgel!! VII. ke�uletb�h,

. 
A I

bért Ferenc I. kerületbeli, Vmcze Mátyás V. keruletbeh tlsz,t
helyettesek. - N1/ugállomá"l/ba hell/eztetet t :  Buchta Istvan 
II., P6sa János V., Pálfi Péter V. és Gele,!csér Ferenc IV. 
kerületbeli idgl . ny. tiszthelyett,es. - Né"l'altoz�atá� : Csesz
nik Mikl6s csendőrnek "Csá.szar':-ra, Gancz LaJOS o.rmeste�;
nek . ,GÖndŐr"-re Sztán Györg!! tJszthelyettesnek "Sza..bados

.


ra, Filip J6zsef csendőrnek "Fen!f!,es"-re, lI!alota Pete?' pal 
próbacsendőrnek "Maaarász"-ra, Stefa:'}ov,cs Béla pr."ba
csendőrnek "Szilárd"-ra, K.·a ft József o.rmesternek .",Kom-
16s"-ra, Cse.'nák András törzső,rmesternek , "CSe1'���:'-re, 
Gavril("g Pánfil törzsőrmesternek es Gyula" Janos: Gyozo

, 
n�

vű kisko.rú gyermekeinek "Galambos'-ra valo. névval�oztatasat 
a belügyminiszter .mege�g�dte. -, �en�esség1t eltS",erte a 
belügyminiszter sunon!!! es ,'arsany! Suno?!!!! J6zsef GY1!la 
századosnak. - Szabal!1undeletek : Az I.  o.szt. magyar er
demkereszt tulajdono.�ait a nagymélt,jsá� '  ., II i1leli m�!(". 
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örsparancsnoki kinevezés. A debreceni csendőrkerület 

parancsnoka vitéz Vác:i János tisztelyettest örsparancsnokká 

nevezte ki. 

Elöléptek : A budapesti csendörkeriiletben törzsőrmester-

ré :  Szulics Lajos, PálinkM )János, \Posztós Károly, Dancsa 

Mátl/ás Kovács Jstvá.n III., Jaléab Imre, IMátyM Fe"enc és 

ilfoh(u-si Balázs őrmestel'ek, 'őrmesteTl'é : Pó,' Pál, Kiss Sám.
dor, Jéger Jstván, Gombos Sándol' és Bankha"dt Józse! csend
örök. A szombathelyi csendőrkeriiletben I 'törzsőTlnesterl'é : 
Kálmán lIm'e JI., Kregál Józse!, Mészáros András, Gőcze 
József, Ader Jllés, Pinté,' Jstván, Kiss János J., Kovács Jó
zsef VIII., TÖl"ök Ferenc, Ferenczi Gábor, ' Takács Jmre Il. 
és Deá." Antal őrmesterek, ! őrmesterré : ! Fekete Józse! l j. 
csendőr. A pécsi Icsendőrkeriiletben gazdászati tiszt helyet
tessé:  '{3chnóbel LMzló törzsőrmester (gth. jelölt) , törzső,-
mesten'é Bánot'ics József, Szontar Jstván, Tkalcsevics Fe
renc, IFekete János J., Seher Béla. Tóth ' István IX., Halász 
Antal. Finta István, ' Baranya József, Németh Mihály JIJ., 
Gelencsér 'Jajos, Nagy LMz16. Dere József, Gse,-ti 'János, 
Szabados Js!t'án, Szabó PáJ, Kiss Bálint, Hollán Lajos, Meny
hMt Werenc. Va,-ga Jstván V., Kiss Sá.ndor .Ié� Németh ,Jó
zse! VIl. őrmesterek, őrme.sterré:  Kovács János JIJ., ,Lovas 
János és Tal'nóc:i János csendőrők. A debreceni csendő,-
kerületben tőrzsőrmesterré: Va" ga Demeter, Boros Ká"oly, 
Gombos Gyula, Nagy Sándor, Gsorba Miluily, Balázs Józse! 
l., Maczk6 János, Führe,' Sándor és Botos Pál őrmesterek. 

Házasságot kötöttek. Vitéz HaTaszthy István József szá
zados Galán!!y Ilona Emma Anna úrhölggyel, Ösz György 
g. százados Kováts Katalin Jolán Julianna Ilona úrhölggyeI. 
A szombathelyi csendőrkerületben : Hubay András törzsőr
mester H01"?.'<íth Erzsébettel Sárváron, Kolonics Jenő törzs
őrmester Kázmér Erzsébettel Alsóbagodon. A szegedi csend
őrkerületben : Ujvári József őrmester Molnár Má,-iával Bá
tyán, Gsipán Lajos őrmester Vigh Marcel/ával Páhiban, 
Brutyó Gábor őrmester István Mária Margittal Battonyán. 
A debreceni csendőrkerületben : BaWzs András tiszthelyettes 
Béres Erzsébettel Csobajon, Tar János törzsőrmester Jakab 
Elt>irát'al Kocsordon, Szó rádi PáJ. törzsőrmester Supesák 
Agnessel Nyírbátorban. 

. • �á�iók�sz.ülékét (3 ,  Jámpás, hangszórós Philips) hasonló 
erteku Il'ógepert elcserelné Molnár Béla esendőr (Szászvár, 
Baranya megye). 

T Á R O G A T Ó  
4. legkönnyebb fuvóhemgszer I Se.iát találmány I Ovakodás utánzatok tól t meri mind melyek nem 
gyáramból erednek. silány. külföldön készült után· 
�atok. Hegedük. Trombiták. Harmonika és az 
osazes hangszerek és hurok legfinomabb kivitel· 

ben szállilja az 

ELSÖ MAGYAR HANGSZERGYÁR 

STOW ASSER ki��61��r 
Budapest, II., Lánchíd IL 5. 

Kiv6natra árjegyzék bérmentve. 
Az ogyedID magyar bugszergyár az orsz6gbu, 

Caendöröknek kedvezményes részlelfizeléa I 

FUCHS SÁNDOR 
Csendőrség I é s  egyenruházati 
felszerelési cikkek szaküzlete 

BUDAPEST, VI, Gr. Zichy Jenő-u. 24. 

Cikket nemcsak a csendőrség tagjait61, hanem bár
kitől eUogadunk s azt közlés esetén meglelelően hono
ráljak. A lapunkban megjelent közlemények tulajdon
jogát lenntartjuk, azokat tehát beleegyezésünk nélkül 
nem szabad utánnyomatni. - Kéziratokat .. em adunk 
vissza. A közleményeket kérjük az ivnek csak az egyik 
oldalára, lélhasábosan és irógéppel vagy könnyen olvas
ható irás sal írni. Kéziratok sorsáról csak a szerkesz
tői üzenetek között adunk választ, azért kérjük mindig 
megirni, hogy milyen jelige alatt válaszoljunk. - A szer
kesztői üzenetekben mindenkinek válaszolunk, levelet 
nem irauk. Jeligéül kérjük kisebb helységek neveit vá
lasztani, mert az azonos jeligékből származó félreérté
seket csak igy lehet elkerülni. Ha jelige nincsen meg
Jelölve, az érdekelt nevének kezdőbetüit és az állomás
helyét haszuáljak jelige gyanánt. Közérdekü kérdé
sekre a .. Csendör Lekszikon" rovatban válaszolunk. 
Előfizetni csak legalább félévre lehet. A csendőrség 
tényleges és nyugállományu legénységi egyénei az elő
fizetési ár felét fizetik. Az előiizetéseket kérjük ponto
san megujitani, mert a felszólitás költségét külön fel
számítjuk. - A nekünk szállt pénzküldeményeket kér
jük a Nemzeti Hitelintézet Budapest-krisztinavárosi fiók
jának (Budapest l., Krisztina körut 14t) 1672. számu 
csekkszámlájára befizetni, a csekkre pedig feljee-yezui 
hogy a befizetés a Csendőrségi Lapok javára történt. � 

A m. kir. csend őrség tagj a i  
l e g o l c s ó b b a n  
vásárolnak posztót, fehérneműt és textilárut 

FEKETE JÓZSEF 
á r u h á z á b a n  

Budapest, VI. ker., Király-utca 84. sz. 
• • Kedvez6 flzelésl fell6lel. 

K e r I e n költségmentes vételkényszer 
nélküli p r Ó b a c s o m a g o t ! ! 

Cé�emnél a legjobb minőségű árút, legol
csobb �észp�nzárban felár nélkül, a leg
kedvezobb r e s z l e t i i z e l é s r e  vásárolhat ja. 

k
A:i

á
egYZéket, szövetmintákat, legolcsóbb ármegJ'e löléssel IV natra a z o n n a l  é t I '  . 

s e J e s  k é s z s é g g e l  küldök. 

A • •  

zom�n 
.o�szes �atonai kitüntetések (mini alürb en is) ka lo nai érem 

béIYeg�bklvf�re�: 
M
sportermek, versenydíjazások céljára szob rok ' sZj l agkk, h,azai k észílésü lűz-

7.Ománsláblák �a I orzsányi József ' I B '  d
ser ege , vese lek ,  i rod a i  gumi-

IV. kerulet E.ku-át 5. Kívánatra árjegvzéket küldünk. 
ne , u ap esten Alapdva : 1870 T I I ' . e e onszám : Automata 822-17. 
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A
. 

h?zzánk intézett leveleket igy keD cÍDlezni : ;,A CsendőrS-:�I 
.. La�ok . szerkesztőségének, Bndapest I. kerijlet Boszormeoy. út 21 szám". ' , 

a V  �öld erdő. B�te�szabadság az eVl remdes, igényelhető szabadsagba ?le m  szamit bele. Azt azonban ne feledjük el hogy a 
.
szabad�ag nem olyan járandóság, mint a zsold. H a  � szolgalat megengedi, megadják, kJiiliinben nem. 

is helyes, ha tehát az esetet nem közöljük, azt csak azért nem 
tesszük, mert az előfordult esetet - amiről viszont Ön, mint 
nyomozó nem tehet - nem találjuk eléggé érdekesnek ég ta
nulságosnak. írásait szívesen vesszük, szívesen mondunk 
bírálatot és, mint ahogy a jó nvomozót a kezdet sikertelen
sége nem kedvetIenitheti el munkájában, ugyanúgy nem sza
bad annak sem rögtön letennie a tollat, akinek első írása nem 
kClült nyomdad'esték alá. 

• Cs�tára fel ! Ön ugyalll n agyszerű jeligével indul neki a hazassagnak. A:
.
z .0kn:,ánYOk szempontjából teljesen mindegy, h?gy a

.
z .ara SZU��l n:m�ketten élnek-e, vagYi csak az anya. A. hazassagl anyakonyvl kivonatukat ígyis-úgyis csatolni kell. 

O.�v�ssa .�l lap�nk f. évi 14. számában "Orgonanyílás" jeligére 
kuldott uzenetunk 1. pontját, ott felsoroltuk az összes okmá
nyokat. A hozománnyal, úgy, amint azt írja, meg lehet elé
gedve. Azt azonban tudnia kell, hogy egyelőre nősülési kér
vényt nem lehet benyujtani. 2. Azokat is el kell fogni, akik 
ellen myomozólevél van kibocsátva, a nyomozóku1csba tehát 
<,zeket i s  fel kell venni. 

Szo�orúfüz. 1. ,  2., 3. Választ a lekszikon-rovatban kap. 
Budas th., Rakamaz. Megilleti a jubileumi emlékérem 

azokat is,  akik 1908 októberében vonultak be katonai szolgá
l attételre, önt tehát lnég inkább. Szolgálati úton kérje, ihogy • 
az [gényjogosultsága az anyakönyvi Lapja adatai alapján áIIa
pí ttassék �neg. 

Tavasz. A kitüntetések igazolása a , tényleges áIIomá
nyúak részére m é g  mindig fol yamatban van, ilyen kérvénye
ket a belügyminiszter úrhoz (VI. c. osztály j fel lehet terjesz
teni. örskihailgatáson kérje, hogy1 �gye Bzolgálati úton fel
terjesztessék. Az engedély megszerzése eliltt azonban a ki
tünbetéseket nem viselheti akkor sem, ha a jogosultságát 
igazoló nyilatkozatok a kezében is vannak_ 

"Salgóvára." A. ,beküldött nyomoO'.ást nem közöljük, mert 
csak általános természetű tanulságokat tartalmaz. Altalános 
természetű tanulság az, hogy a csendőrnek a legnagyobb 
gondossággal kell megejteni a helyszini szemlét, továbbá, 
hogy a sértett véleményének, ilLetve gyanújána,k értékelésénél 
elővigyázatos l�gyen és ne hagyja map:át a sértett előítéleté
től befolyásolni. A myomoz5,s lefolytatásához különb�n csak 
elismeréssel adózhatimk, azt helyesen és kifogástalanul vé
gezte. A leírás is jó, stílusa gördülékeny, a mondatszerkezet 

B. J. A társasági sapka méretei : elöl 11,  hátul 13, vagy 
elől 12, hátul 14 cm. Az ernyő szélessége 4 és fél cm. Az ernyő 
mérsékelten lefelé hajlított. 

Sarkad. Felvétel ebben a hónapban volt, újabb felvétei leg
alább egy féléven, de talán még hosszabb időn belül se lesz. 
Ha a csendőrséghez be akar jutni, jelentkezzék kihallgatáson 
s kérje, hogy ügyét az illetékes csendőrkerületi parancsnokság
hoz tegyék át. Ha alkalmasnak mutatkozik s a honvédség át
engedi, a legközelebbi felvételnél sorra kerülhet. A honvédség
nél teljesített szolgálati idejl,t a nyugdijába beszámít ják, ha 
közvetlenül, vagyis a honvédségtől való leszerelése után 30 
napon belül lép be a csendőrséghez. Csak egyévi próbaszolgá
l atot kell nálunk teljesítenie, mert kellő katonai szolgálattal 
rendelkezik. Az első évben havi 50, a második évtől kezdve 
havi 60 pengő zsoldot kapna. Ezenfelül a felvételétől kezdő
dően havonta 20 pengő étkezde i támogatást, vidéken 45, Bu
dapesten 54 pengő élelmezési pénzátalányt is. És termégzete
sen elhelyezést, valamint a teljesített szolgálati óráknak meg
felelő ve;>;énylési pótdíjat. Menjen be a csendőrörsre, kérje 
meg az örsparancsnokot, hogy a Cs.-l. utasítás 19. pontját 
elolvashassa. Az okmányokat annak megfelelően kell be
szereznie. 

IlIetékes. l. Vízhordási átalány illetékes az örsnek, ha a 
laktanyában iható vizet adó kút nincsen s a legközelebbi ilyen 
kút 500 m-nél távolabb esik. Ebből az átalányból az örspa
rancsnoknak gondoskodnia kell arról, hogy a laktanyabeliek 
vízszükséglete meglegyen, beleértve a laktanyában lakó nősök 
vízszükségletét is. A vizhordási átalányt a laktanyában lakó 
nősök és nőtIenek között összegszeruen megosztani nem lehet, 
illetve nem szabad. 2. N em kell csatolni a jegyeket, a jegy
váltást az állomás bélyegzője igazolja. Egyébként a menetrend 
adatai az irányadók az elszámolásnál. 3. Nyugállományban 
engedély nélkül nősülhet. Ha azt aka�ja, h?gy. c�áládi p�tlé�ot 
kapjon, akkor be kell jelenteme a hazassagkotest, egyebkent 
nem. Más kedve:mnény nincsen. 
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KEREKPARO I. DíJ 1000 PENGŐ 
ORSZÁGOS &EBGi VERSENYE 2. díj 500 P 16. díj 50 P 
A pályázat Ipjár juo. 30-án. Résztvehet rajta mindeo magyar kerékpáros !: :: ��g :: 
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legalább egy garnlt�ra 

ál aműveket beküldeni az EMERGÉ Kau- A pályázatok e/blrá/ásáro a JI!
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1930 június 30. E napig kel� a � �as-u. 23, _ Az eredményl e lapban logiuk közöln" gyor Kerékpár Szöuels6g eln�k� 
csuk Rt eímére, Budapes . . , 

sége je/öl ki p á r t o t / a n  zsurll , 
DIJ I I  
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T .. mes\'ár, A dzum beutazási engedélyt jelent. A vizumot 
rendszerint 30 napos hatállyal adják meg, a kiilföldi hatósá
gQktól kell aztán az ott-tar'tózkodásra hosszabbítást kérni. 

Mezőnyék. A csendőr eimére érkezett magánküldemények 
(csomag, pénz) után a postai kezelési díjakat éppen úgy 

meg kell fizetnie a csendől'nek is, mint másnak. Miért \'olna 
a csendőr kivétel? 

666. 1. Az örsöket minden bűncselekmény érdekli, bár
hol követték is el azokat az országban. Mostanában történt 
meg, hogy egy Nagylétán elkövetett betörés gyanusítottját 
aznap Veszprémben fogták el. Annak nem volna értelme, 
hogy csak azokat vezesse be az örs a nyomozókulcsba, akik
nek az a felfogása az örsöt illetékességböl érdekli. Az ilyene
ket az örs amúgy is nyilvántart ja nyomozókulcs nélkül is. 
A nyomozókulcsnak éppen az a célja, hogy az örsök a nekik 
idegen területen elkövetett bűncselekmények elfogandó gya
nusítottj aira nézve is adatokkal rendelkezzenek. Csak így 
lehet az örs ök országos hálózatának a működésébe összhangot 
hozni. 2. Ha a járőr egyik prsről a másikra portyázik, mint 
útijárőr és kÖ7.ben tereptárgyat nem portyáz le, rés7.ére a V I .  
idöutiszabály szerinti óra illetékes, vagyis 2 2  km távolság 
után (oda-vissza) 14 óra 40 perc, kikerekítve 15 óra pihenő
vel együtt (sík terepen) .  

A mi hajlékunk. N. B. 1 . Nem adják meg. 2.  Nem jó • 
ajánlÓlevél, de törvényes alap nincs rá, hogy emiatt állami 
szolgálatra alkalmatlan lenne. Akkor a csendőrség se tar
taná. Viszont a7. a helyzet, hogy manapság fenyités nélküli 
emberek se igen jutnak állami alkalmazáshoz. Még kevésbé 
a háromszor fenyítettek . •  3. Igy önmagában nincs benne ki
vetni való, ha csak a látogatás mellékkörülményei nem voltak 
megszólásra alkalmasak. 4. Nagypénteken mindenütt munka 
folyik, az állam alkalmazottai se kapnak szabadnapot. Tekin
tettel azonban arra, hogy ez a nap különösen a protestánsok
nak a legnagyobb vallási ünnepük, alkalmat kell adni reá, 
hogy az örs protestáns legénysége a templomba elmehessen. 
De ha a foglalkozás alól való teljes mentességre keres ebben 
jogcímet, a7.t nem találja meg. Istentisztelet után nagypén
teken se bűn a munka. Sőti 

Fehér akác, Névtelen levélre nem adunk választ. 

M A GYA RORSZ Á G  
kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági 

C í M TÁ R A  
harmadik 

A könyv 
ára : 

teljesen átdolgozott kiadás 

20 PENGŐ 
ro egre n d el é s  k or fizetendő 
Megjelenés után 30 p e n g ő  

H I RDETÉ S I  DiJAK : 
A címjegyzék és szakmajegyzékben 

T�lelon- \'. sűrgönycÚD . 2 P Dupla rekesz 40 40 m ro 35 P Dillt pótsor (30 betű) . . .  3 P Egész hasáb 100 P Iéi Kovér pótsor (28 belü) . . 5 P ha-áb 60 P negyed hÍlsáb Rekesz 20x 4U m{IU . . . .  20 P 40 P. nyolcad hasáb . . .  23 P 
Az Ipari és Kereskedelmi Útmutatóban 

Egész oldal . . . . . . . •  60 P Fél oldal . . . . . . . . • .  35 p 
Előre fizetett hirdetéseknél 20% e n g e d m é n y ! 

Kiadja és. megrendeléseket felvesz : RUDOLF MOSSE RT. 
BUDAPEST, IV. KERU LET, VÁCI-UTCA 18. SZÁM 

(Rudolf Mosse-ház.) 
T e l e f o n s z á m :  Aut. 835 - 83 és Aut. 835 - 85. 

, , 

LEGENY A GATON. 
- Regény -

íRTA : BARÉNYI FERENC. 

16. 

Mennyi az? - firtatta Gál őrmester nevetve. 
�öme mindinkább 'zavarba jött. Pajtásai évődve szóltak 

rá : _ Tán nincsen torony a falutokban, Pista, hogy nem 
tudod, milyen magas a templomtornya ? 

_ Nyughassatok már ! - kiáltotta Döme bosszúsan. -
Van nálunk kéttornyú templom . . .  

_ Milyen magas? - kérdezte Gál őrmester. 
Döme feleletét megelőzve kacagva kiáltott közbe a tréfás

kedvű Pap népfölkelő : - Egyik torony negyven, a másik 
ötven méter. 

Gál őrmester megrovó pillantást vetett Pap felé s aztán 
Döméhez szólt:  - Maradjunk hát a negyvennél. Mondjuk, 
ennyi méter a maguk templomának a tornya. No most gondol
jon vissza, hogy milyen magasan l átta a repüJőgépet és pró
bálja ebbe a magasságba a templomuk tornyát beletenni. 
Hányszor menne bele? 

Csendörségi szállító ! 
Khaki posztó, Loden, színtartó gyapju. a legerősebb 

strapára. méterje - - - 15'20 P 
Ugyanaz .Herkules Loden" minőségben 17. -
Khaki kamgarn, szintartó. tiszta gyapju - 18'50 
Ugyanaz extra finomban - - - - 22'50-25.-CsendGrkalap-toll, valódi kakas toll, csak dupla, dus 

• 

kivitelbf''1 van raktáron. tollforgótokkal együtt 7.60 
a 40 év óta fennálló és a csendörségnél elismeri 

M Á R E R  
egyenruházati intézetében 

Budapest, VIII.. Baross-tér 9. 
a Keleti p.-udvar érkezési oldalán, 

Telefon : József 321-78. 
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Döm� zavartan vakargatta a tarkó' át : _ - BIzony nagyon sokszor _ f J . . S�.kszor . . .  
Hússzor mert körülbelül I . ele!te ra Gal ormester. _ ' . nyo cszaz meterre volt - A mar lehet - s.zólt I?öme egyetértően. ' " 

, -.. N o most gondolJon VIssza katonakorára f I Gal ormester 1-, amikor a lövöldében ny I . -'
t 

o yta�.ta 
egész alakra, mennyit talált? 

o cszaz me erre lott g�r� elgondolkoz�tt : - Hát egyszer-kétszer eltaláltam 
• .a orIl'}ester legyIntett - Elvétve egyet ahogyan a v�k tyuk IS, talal sze!'1et .. Az ' az egész alak pedig nem moz ott akkor �s maga IS fIatalabb volt egynéhány esztendővef Nos, m.It gondol, ezekutá� eltaláita volna a repülőgépet? 

. . .  
.. Dome ,restelkedve haJtotta le a fejét : - Most már tudom ormester ur, hogy hiába lőttem volna feléje, nem találtam volna el . . .  

, - No lássa - sz�lt Gál őrmester fölényesen. _ Nem taI3:�t::,- volna el, ,:sak elarulta volna mozgás ával az ellens�ges repulonek, �ogy .Iam, Itt vagyunk. Mert az most minket keres a terepet kemleh . . . ' 

. . -, őr�es�er �.r !  - , �ál�ott alulról az egyik őrszemnek klalhtott �epfolkelo - az 'osvenyen jön fel egy ember. - MIféle? - 'kérdezte Gál őrmester és az őrszem felé fordult. 
- Parasztember, falub eli lehet. 
- Döme és P,ap ! - parancsolta Gál őrmester _ men-

jenek hamar az ösvényre l a  hegyoldalba. Fogják el azt a 
parasztembert és hozzák ide. 

A két , öreg népfölkelő korát meghazudtoló fürgeséggel 
sietett el. Örvendtek az öregek, hogy ők is kaptak feladatot. 
Tündöklő bíborköntösében akkor bukott le a nap 'a kékesen 
sötétlő bércek mögé. H űvösödni kezdett. 

- Őrmester úr, gyújthatunk tüzet? - kérdezte az egyik 
medvevadász. 

- Kint nem - felelte Gál őrmester. - Battának mond
tam, hogy a barlangban rakjon tüzet és készítsen oda ,vizet is. 
A sebkötöző csomagokat is odatétettem, ha valaki megsebe
sülne, menjen a barlangba. ,Ott Batta ellátja kötéssel. Ha 
valaki megéhezik, vagy fázik, rövid időre bemehet a ba.r
langba, de mihelyt evett vagy felmelegedett, azonnal jőjjön 
vissza a'. helyére. 

Döme és Pap egy öreg paraszttal kapaszkodott fel a 
hegyre. Döme Gál őrmester elé vezette és jelentette, hogy , a 
paraszt községi éjjeli őr és egy hivatalos levelet hozott. AmIg 
Gál r őrmester a levelet bontogatta, valamennyien figyelték, 
hogy jó vagy rossz hír van-e a levélben. Gál őrmester elolvasta 

H:'t::'''..'!'um 
Tárogat6 csak itt ft valódi 

Clmb./om 
Harmonika 

Citera 
és az összes legjobb hangszerek, továbbá ft 

legjobb .. ádl6kéaziilékek csakis ill a gyárban 
k.phoI6k. 

Múvés:c,teaen JavU. legjobb hurokat készit. 
Árjegyzéket ingyen küld 

MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szab. 
hangszergyára 

:":'B::-U�D-i-:A�P::E::S=T-, -::Vl-;;;",.-, -:RÁK�;;iÓCZ'_ÚT 71. 

[ty •• lli magyar bangszerg,,,, � orslÁgb81l. Csencl6rségnek részletfizetésI kedvezmé'lY 

KATONAI ESŐKÖPENY !:;�:�tt
c::���ával P45 

KÖRGALLÉR minden hosszban csnklyával p 5C1 

Négy havi részleUizetésre is kaphat6k 

PANNONIA mmikereskedelmi RL Budapest 

�.Aadrássy-út 19. Tel. Aut. 268-54 

6 -8-10 havi folyószámlahitelre 
· t  ' k  matracok paplan ok. 

sezlonok, szalongarm ura 
I - ' d"' kivitelben 

aőnyegek, sodronyok vasbuto;ok ��o�:;
n",

u
mesterDél 

Budapes" Ráday-utca 38. s_. 

a levelet, aztán utasította Dömét, hogy a küldöncöt vezesse 
a tartalék hoz és jelentse Szelniczky örsvezetőnek, hogy tartsa 
ott a küldöncöt, mert később majd egy jelentést fog levinni. 

Gál őrmester a zubbonya zsebébe csusztatta a levelet, 
közben észrevette a nagy érdekJödést és ezért hangosan 
m.ondotta : - A százados úr írt. Közölte, hogy ide a huszon
negyes honvédek jönnek. Az ezred már elindult. Addig _ 

parancsolta a százados úr - ezt az állást minden áron tar
tani kell. 

- Nem is engedünk ide egy fia muszkát sem - hangzott 
a lelkes felelet és utána mindjárt, mint általános kérdés 
tódult Gál őrmester fel é :  - Mikor indult az ezred "! 
, - Tegnap délelőtt - válaszolt Gál őrmester. - Reggelre 
Itt lehet. Addig nem tágítunk innen. 

- De nem ám ! Egy tapodtat sem! - kiáltotta fellelke
sülve a legöregebb medvevadász és a többiek harsány össz
hangban helyesel tek. 

15 . 
Ridegen szállt le a hűs őszi éjszaka és fekete palástjával 

betakarta az erdőt. A hold még .nem jött fel ; a borús égen 
még a csillagok sem mutatkoztak. Gál őrmester megkettőzte 
az őrszemeket és közelebb vonta kis csapatához. Az erdő meg
némult. Olyan sívár csönd lett, hogy nem hallatszott semmi 
nesz. Jó lett volna altatónak, ha. tudtak volna aludni. De a 
várakozás izgalma erősebben dobogtatta a szívüket. Fület
szemet kimeresztve figyeltek a sötét éjszakába. órák, hosszú 
órák teltek el így a végtelennek tetsző várakozásban. 

Egyszerre élesen hasította meg a néma csendet az egyik 
őrszem kiáltása : - Őrmester úr! Két ember jön fölfelé ! _ 

Utána rögtön hallatszott 'az őr harsány kiáltása : _ Állj ! 
Ki vagy? - Ezt követte tüstént egy másik kiáltás : _ Ne 
lőjjetek, én vagyok, a Krizsán ! Hozom a muszkát . . . 

Pár pillanat mulva már Gál őrmester előtt álltak. A bar
lang szájához mentek a tűz világába és Krizsán jelentette, 
hogy kikérr.lelte "'z oroszok hadállását és elhozta a beígért 
orosz katonát. Gál őrmester melegen kezet szorított Krizsán
nal : - Köszönöm Krizsán. Derék dolog. Tudtam én, hogy 
csak magára kell azt bízni. De hogyan is csinálta? Hogyan 
fogta el egymagában ezt a kövér muszkát? Mondja el, hogy 
csinálta? 

- Hurokkal fogtam, mint a vadat, - felelte Krizsán 
nevetve. - Árván, magában csatangolt a szerencsétlen, mert 
eltévedt az erdőben. Észrevétlen mögéje kerültem és hurkot 
vetettem a nyakába. Jól eltaláltam, 'meghúztam a zsineget. 

Fényképezőgépek 

prizmás látcsövek 
6-12 hónapig terjedhető részlet
fizetésre készpéazáron, el lenőriz
hető eredeti gyári árjegyzék szerin!. 
HATSCHEK És FARKAS 
optikai és fényképészeti szaküzlet 

T IV K '  I k" t 28 (Közp, váro.ház. 

I 
BUDAPES , ., aro y- oru • épüleiében), 

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

, , 

ORAK arany- és ezüsfáruk 
megbizható szállitója 

" PET O EMIL Budapest, 
v. kerület, Falk Miksa utca 12. 
Véglegesitell csendőröknek előnyös részlet-

fizetési könnyitések. 
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Eh "doH mint II kidöntött fa. Most aztán már csak annyira 
szontott""; l> '>urkot, hogy elaléljon, de vigyáztam, hogy meg 
ne ful!asSZ-'lJJl. Elszedtem a puskáját, a töltényeit, JJleg ezt II 
\"11dai'zkés.féle szuronyát ni és magamra vettem. Épp mellet
tünk , olt egy forrás, abból vizet merítettem a sapkájába. 
c\kkor azt!in leszedtem a hurkot róla és hamar eldugtam, hogy 
�leg ne lá5sa. ha felébred. Azután vízzel locsol tam a fej�t és 
fJéleszt !tem. Amikor kinyitotta a szemét, csodálkozva nezett 
:,órül. Lát,zott rajta, hogy nem tudja, mi történt vele. Kér
deztem. hogy beteg-e még? Őszinte bizalommal ,nézet� rlÍI!" 
mert oronul beszéltem hozzá. Elmondta, hogy eltevedt es mar 
reggd óta bolyong az erdőn. Panaszolta, hogy nagyon éhes 
és ,alószínünek tartotta, hogy az éhségtől ájult el. Adtam 
ne"i II tarisznyámból szalonnát és kenyel·et. Anúg majszolta, 
kikérde.ztem az oroszok felől. Közben ránk esteledett és a sötét 
crdoben most mar egyáltalán nem tudott tájékozódni. Teljesen 
rám bízta magát, úgy jött velem, mint a kezes bárány. 

_ ügye��n csinálta - dícsérte meg Gál őrmester Kri
zsánt. Eúrt majd jutalomban részesül. Most aztán hamar 
kikérdezzük őkelmét és megírom a jelentést. Elküldöm a szá
%ados úrnak . . .  Papirost és írónt szedett elő és leült a bar
langba ft tiíz mellé. Aztán megkérdezte az orosz katonát : -
Hogy hívnak? 

Kr ' \.özbeszólt:  
__ ,�" Ih ldta már nekem, Alexandrovics Bogodrusik. 
Gál őrmt:,ter megrázta a fej ét : 

_ Tudom. de tőle akarom hallani. Legyen szíves, tolmá
csoljon. 

Krizsán �roszul ismételte a kérdést. A tatárképü orosz 
katona "ad tekintettel mérte végig Krizsánt és a fejét Kri
zsántól elfordítva kifelé nézett. 

_ Haragszik már, _ nevetett Krizsán, - rájött, hogy 
megcsaltam. Nem fog ez már sell1l1llt sem mondani. De nem 
baj, tudom én az egészet. - Lehajolt Gál őrmesterhez és úgy 
mondotta be tagolva az egészet. A1exandrovics Bogodrusik. 

Gál ormester is ismétel te a nevét, amíg leírta : - N o, 
most aztán melyik csapattól való? 

_ A krimi 10. lövészezredtől - felelte Krizsán és fel
�gyene<edett : - Hejnye, a kirelejzumát ! - kiáltott fel hirte
len és puskara kapva a barlang szájához ugrott, mert meg
látta, amint a muszka hirtelen sarkonfordult és az éj sötét
jébe rontott. Gál őrmester is kirohant a puskájával. A vak 
sötétség�n nem láttak semmit, csak a lefelé rohanó muszka 
csörteté.-;ét .hallották. Krizsán hirtelen célbakapta a puskát. 
Sas,zeme plllanatra meglátta a sötét fenyők között a muszka 
�;Iágosabb árnyalatú földszínü egyenruháját. Odalőtt. Kétszer 
egymás utan. Nagyot csattanva szólt a puska s az erdő ' két
szeresen visszhangozta a puskaropogást_ A második lövésre 
szörnyű halál Jl'dítás reszkettette meg a levegőt. Egy nehéz test 
zuhanása hall .. tszott, utána rettenetes hal álhörgés és aztán 
csönd lett. néma csönd. 

_ Ezt elintéztem, - szólt Krizsán. - Nem kel fel többet. 
_ Kár. hogy így esett - mondotta Gál őrmester. - Be 

akartam küldeni a százados úrhoz. N agy hasznát vették volna. 
De. mo.t már mindegy. A fő, hogy nem tudott elmenekülni. 
Elarult volna az oroszoknak. 

Krizsán megvetően intett a kezével : - Nem talált volna 
haza ez a birka. 

Gál őrmester egyideig még hallgatózott, aztán, hogy nem hallott semmi neszt, megnyugodott. Visszament a barlangba 

"KRONOSZ" óra és ékszerkereskedelmi Rt. 

és szólt Krizsánnak : - Jőjjön Krizsán, hadd csinálom meg 
.. j el, ntést a százados úrnak. Attól tartok, hogy később nem 
érün!;: rá. 

Leültek a tűzhöz egymás mellé. Krizsán elkezdett beszélni 
és Gál őrmester híven j egyezte, amit mondott. - Tehát ezt 
Alexandrovics Bogodrusiknak hívták . . .  

_ Ezt már tudjuk, - szólt Gál őrmester, - fel is írtam 
már azt is, hogy a krimi 10. lövészezredbő) való . . .  

Krizsán egy csomó írást kotort ki a tüszőjéből : - Itt 
,'annak az írásai. 

_ Csupa cirill betű - j egyezte meg Gál őrmester az 
iratokat böngészgetve. - Ehhez én nem értek. Maga ismeri 
a cirillikát? 

Krizsán megrázta a fej ét : - Nem. Én csak a magyar 
betühöz értek . . .  

_ Nem baj, - vígasztalódott Gál őrmester. - Hozzá
csatolom a jelentésemhez. Majd kapnak ott valakit, aki meg
fejti. Nos, tovább. Hát miket árult el magának a szerencsét· 
len Bogodrusik? 

Krizsán parazsat kotort a tűzből és a pipáj ába tette. 
Sűrűn pöfékelve, komolyan beszélt: - Azt mondotta, hogy a 
cár hétmillió katonája jön M agyarország ellen. Irány Buda
pest, aztán ;Belgrád. Elövéd a huszonkettedik hadosztály, mely 
ma Kirlibabán tölti az éjszakát. A hadosztályparancsnok Niko
láj Plottnikov tábornok . . .  

Gál őrmester kapva kapott minden szón, amit Krizsán 
mondott és buzgón jegyezgette. Krizsán Gál őrmester írónjára 
figyelt és mindig csak akkor kezdett új mondatba, amikor 
látta, hogy Gál őrmester már leírta, amit mondott. - Hát 
ez a szerencsétlen Alexandrovics Bogodrusik . . .  - folytatta 
Krizsán, _ az Isten akárhova tegye, hogy megugrott a gaz
ember. _ f Krizsán most indult csak fel valójában azon a 
bosszúságon, hogy hiába hozta el idáig a muszkát. Hiába 
vesződött vele_ Mérgesen kiköpött : - Egye meg a fene no ! 
De meglakolt a bitang !  - Megnyugodva bólintott aztán a 
fejével és 'inas, kemény keze lefelé mutatott : - Meg akart 
ugrani a szemtelen, de utánament a golyóhisom. M eghótt. 
Odalent van az avarban . . .  

_ Nos tovább ! Mit közölt még magával ? - unszolta Gál 
őrmester. 

_ Hát azt mondta még. - folytatta! Krizsán a tüzet 
piS?kálgatva - hogy ö az elöcsapatokból való. Reggel eltévedt 
az erdőben . .  . . 

_ Ezt már tudjuk, - S?ólt bosszúsan Gál ' őrmester .

Különben sem fontos, hogy eltévedt. A fő, hogy maga elfogta. 
Aztán megugrott és meghalt. Kész. Ennyi éppen elég Alexa.n
drovics Bogodrusikról . Többé neJn éJ.xlekel . Inkább azt kellett 
volna megtudni,  hogy milyen csapatokból áll az előhad? 

- Megtudtam én a'Zt is - felelte Kriz5án és elégedett.<m 
mosolygott. - mindent tudok. Megmondott nekem Bogo<l!-usiJ, 
mmde�t. Iga,z, �ogy többet be .. ,,'zélt saojáb magáról a szerencsét
len, nunt masroL Ugy kellett .:ülön kifaggatni . . .  

- Nos há.t milyen csapatok vannak a'Z előhadban? -' 
sürgette Gál őrmester Krizsánt. - És ki a para'l1csnok"Uk? 
Ez érdekel minket. 

. -.. Mi�b már mondtam, a kI·imi tizedik lövészezred, ame
l)1lkböl val o volt ez a szerencsétlen. Aztán a kaukázusi máso-
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di� k<n.ákezred. Van még egy utá.s2 zászlóalj és két al-avetö . szaZiad . . . "'" 

- .Tüzérség van-e ? - kérdezte G ' I  " Knzsán bólintott al f . ,  I . a ormester. 
nagyobb és n yolc kisebb IJ

ev,
�:ti 

- Van, hegyi tüzérség négy gyu ' "  
- Azt nem tudta meg hogy k'  I " ha érdeklődött Gál őrmester. ' l az e o d parancsnoka? 

. -, De őrmeste� úr, tudom, hogyne tudnám _ válaszolt 
k
K

?��_
an

red
' - Ali elocsapatok parancsnoka Michael Wodobsl'n o""""ez es . . .  

vetet
A
te

rr
k�1 

b
nem

G ,
b
l
e�élt, hogy mikor indulnaJk ar.. oroszok? - . oz e a Ormester. . 

Knzsán kissé gondOlkodott : - De beszélt róla V "  k csak . . .  Igen, tudom már. Azt mondta ú hall 
. lI:rJun 

parancsnokai egymás!<" "tt ' I  ,-_�_,gy otta, amlkor a 
indulás holnap éJ'félk 

ozo arro """,,,,,Itek, hogy általános or . . . 
- Tehá,t �?- éjfé�r - gondolkozott hangosan Gál őr�ester. A2; oraJat megnézte, éppen éjfelet mutatott _ M t mdulnak. . os 
Krillsán értetlenül nézett Gál őrnlesterl'e ' _ N "I teta tt ' te . " , . ern JO � 

' I  
e�' TIl onnester ur, nem ma, hanem holnaJp éj fél kor . . .  a ,ormester elmosolyodo.tt: - Ha BogodrusiJmak tegnap J?ond?ttak, hogy /w!nak éjfélkor, -akkor 'ezt mánna úgy kell ertem, hogy ma eJfelkor . . . 

KrÍ2lSán rábámult Gill őrmesterre : - Persze-pel'sze erre nem .gondoltam. Igaza vam az őrmester úrnak, hogy ma 'éjfélkor mdulnak. Akk-or hajnalban itt lehetnek. 
- Itt i s  Ie=ek, ne féljen - szólt tréfálva Gál őrmester 

és tovább folytatta az írást. - Én most megírom a jelenté
semet a százados úrnak. 
" - Itt va� öreg .-.. adta át a levelev kis idő mulva Gál 
ormester egy oreg kuldoncnek - vigye haza a laktanyába s 
rögtön adja át  Bus úrnak. 

Ali öreg tüszőjébe dugilai a levelet és sietve elköszönt. Gál 
őrmester örvendve nézett fel' ali égre, honnan a teli hold sze
lid fénye nappali világosságot árasztott aJ földre. Igy már 
könnyebb lesz a virrasztás - állapította meg Gál őnmester 

Iderült mosollyal. - Olyan sötét volt, hogy az ember az 
- hegyéig sem látott. Könnyen rajtunk üthettek volna, de 

már látatlanul meg nem kőzelíthetnek. Igy már n yugod
'árhatjuk a reggelt. Most aztán mindenki vissza a he-

- parancsolta Gál őrmester és még hozzáfűlIte II ko
'ntést : - A fő, hogy mindenki rejtőzve maradjon, mert 
már az ellenség is úgy láthat, mintha nappal volna. H!1 

lS mozdul valamelyikötök, csak árnyékban menni, a fák 
.1, a bokrok tövén, hogy mind'g takarva legyetek. 

(Folytatj uk.)  

Ne hasonlítsátok azt, ami 'szép, márványhoz, ró

zsához, liliomhoz; a kő hideg, a rrózsa, liliom her

'/.Jfadt; Inem szép az, )ami csak a szemnek szép! Valami 

mélyeb,b 'rejtelem lvan a 8'Zépség fogalmában, amit az 

emberek érezne k, de nem értenek. ' JókOJi. 

Csendőrség és honvédség 
számára szükséges 

k ön y v e k  és lér"épek 
k a P h a t ó k

GRILL -f é l e k ö n y v k e res k e d é s b e n, 
Budapest, V., Dorottya·utca 2. 

Megfejtés. 
A folyó évi 13. számunkban közölt keresztrejtvény meg

fejtése: 
Ví;zs

,
zintes sorok: l. Csendőrségi Lapok, 15. amen, 20. sírnak, 

�1. ola, ,22. eledel, 23. egyén, 125. eső, 26. szer, 27. lator, 28 . 
ugyel, 29. na, .?O. karó, ?1., tekintélyes, 33. dk. 34. sekk, 36. át, 
37. ;ude, 40. uget, 41. 1110, 42ja. szerelem, 43. Zion, 43 ja. 
egyen, 46. Etei, 58. iJlla, .69. esőzés, 62. tinó, 63. ok, 65. kis, 
66. soká, 168. éles, 71. végzés, 75, 'boka, 79. sár, 80. ntt, 81. 
plpa, 83. az, .84. vallomások, 88. kalamáris, 91. övé, 93. aal, 
94. késedelem, 96. za, 198. Kant, 100. patak, 103. Moson, 104. 
Alag, 106. Enyed, 107. Ödön, 108. rest, 109. őrhely. 

* 

Függőleges sorok: 1 .  csendbiztos, 2. sisak, 3. erő, 4. N. 
N., 5. dada, 6. ők, 7. sóz, ll. éles, 9. gár (rág) , 10. leleményes, 
l l .  alak, 12. ,Peti, 13. ódon, 14. kert, 16. megy, 17. egyesü
let, 18. nyesegeti , 19. ón, 24. él, 26. só, 28. ül, 30. katonaság, 
32. akt, 35. kemence, 36. álom, '37. ŰZ, 38. de, 39. erő 42. li, 
44. és, 45. nős, 47. ló, 60. ék, 61. sí, 64. kova, 67. kérvény, 
69. lő, 70. sóz, 72. Zola" 73. étlap, 74. stóla, 76. opál, 77. 
kimenő, 78. apám, ,79. szőke, 82. ar, 83. aszal, 85. árad, 86. 
ok, '87. kém, 88. kese, 89. adós, 90. lent, 92. van, 95. sor, 197. 
agy, 99. te, 101. tő, 102. kő, 104. ah, 105. 'Ie. 

Helyesen fejtették meg a következők : 
Köllner !Ferenc csendőr (Tokod-altáró), Mészá1'os Lajos 

ő.·m. (Szombathely), Menyhá.·t István lőrm. (Szombathely), 
Zsoltász IBtván 1 .  ő'Nn. (Pusztvacs), Gyergyay !József th. 
(Nyírbakta), Czimmermann GYÖtgy lesendőr I (Báta) , Gás
pár Lajos csendőr (Kisújszállás), Szajkó Viktor őrm. (BaÚ1.
tonbogúi.), Kósi Pál th . . (Szombathely), Czimmermann ,Jó
zsef őrm. (Siklós), Beúiny Jámos csendőr (Tiszalcürt), Tausz 
Ferenc csendőr (Devecser), jZsVr08 ,,sándor csendőr (Cinko ta), 
Tösmagi János őrm. (Hódmezővásárhely-Kőzpont), Katona 
István csendőr ,(FeldeMö), Koska ILajos prb. csendőr '(Tata), 
Bagoly Istvám csendőr (Konuúli), Ho/czer Ferenc csendőr 
(Mór) , 7'eke Sándor tőrm. (Hegyeshalom), Molnár Béla 
csendőr (SzászváJr), iNemes Döbrössy Ferenc csendőr (Má
gocs), Horváth József XIV. \ tőrm. I (Mór) , Gulyás Sándor 
csendőr (Ajka), GY(JJT'}'lUJ,thy Elek th. (Budapest), Portik 
József th. (Klotild/iget), Kertész Mihály őrm. (Somogyb er
zence), Bacskai László csendőr ' (Vámosgyörk), Fritz őrm. 
(Magyargencs), Csobod Ferenc tőr,n. I (Rózsaszentmárton), 
Jankovics (József őrm. (Beremend), Kasza Lajos őrm. (Sá
toraljújhely) Tóth József őrm. ( Torony), 'Urfi János cse?Ul
őr (Szápár), Mol?UÍJr József őrm. (Kiste.·enye), SaÚ1.mon Já
nos őrm. (Kis/""UnhaÚ1.s), Juhász Mihá/y csendőr (Tiszakarád), 
Balázs Imre 'csendőr (Hévízszentand.·ás), Simon A lbert őrm. 
(Kemence), Cseh Gábor csendőr (Somoskőújfalu), Szőke 
Sándor 1 .  őrm. (Jászladány), Dóczi István örrn. (Szombat
hely), Kiss Kálmán .tth. (Szeged), Tölgyes István őrm. (Táp), 
Kalmár Péte.· csendőr (Okány), ódor Kál1nán _örrn. (Táp), 
Nagy Kálrrtán őmt. (Eszterg01n) , Lakatos István Ő'Nn. (Szom
bathely), Antal Agoston tőrm. (Budapest), Biró István gth. 
(Budapest), Mátyus ,Antal csendőr (Feldebrő), Merczigán 
bnre csendőr, Deák Kálmán csendőr ' (Veszprém), Pályi La
jos csendőr (Szirák), ,Csil.."i Pál j csendő.· '(Jász/4dány), PÚ1.gh 
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THE CHAMPION kerékDárokat 
5 évi jótáJlá8sal, 20 P havi részreI re, saját
kész!lésd R O Y A L _ T A R kerékpilrokat 
bavl ISO peDg6ért t e I j e s relszereléssel 
18 peng6. r6.aletflaet6.re 8zállftunk. 

K erékpáralkatré.ze ket 
láncol. ped6lt. kormányt. l'mp�t. nyergekel slb. bármely gy6rtmányu ker�kpárhoz 

-ey ..... . r.d.U a� ...... kal,6 Kummikal 5.80 
bel.6ket 2.10 peng6161. - Kerékoárok 120 P.·161 r.u.bb. 

LÁNG JAKAB ]';:S FIA 
kerékpilr· és gummlnsgykeresked6k. MagyarorszAl1 !egDagyobb, legrégibb, és 

legmegblzbatóbb kerékpiIrUzlele B .... p •• I. VIIL . J6z •• I.k8 .. 1 41. 
61 éve áll renD I - Arjegyzék 1000 képpel ingyeD ! 

A töltöLo/lat ma már senki sem nélkülözheti, aki 

irásmunkával feg/alkozik. legkevéSbé a csendőr. 

A lelIJobb fl1I6101l.k dú. v ..... l6kb.n T U R C _ Á N  Y ANTAL 
161161011 .. p.pl,ke, .. ked6.6ben Bud.p •• '. VIII., OIl61.úI2. 


