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Hiszek egy JiStenben, hiszek egy haaábom, 
Hiszek ,egy iste/ni örök igazságban, 
Hisze.}c 'Magyarorl8zág feltárna,dií..sában. 

Egy évkönyvhöz" 

Amen. 

Hozzáértően szerkesztett, mintaszerű nyomda
technikával előállított, ízléses kötet jelent meg a na
pokban: "A budapesti napif.c,pok rendőri rovatveze
tőinek szindikátusa 50 éves jubileumi évkönyve". A 
könyv, mint a .címe is mutatja, abból az alkalomból 
született meg, hogy a mai értelemben vett hivatásos 
rendőri újságírás félszázados fordulójához érkezett. 

Aki azzal az unott elszántsággal veszi kezébe 
ezt a könyvet, hogy most egy úgynevezett évkönyve t 
fog több udvariassággal, mint érdeklődéssel átla
pozni, az csakhamar azon kapja magát, hogy nem 
"lapoz", hanem olvas. Mert bármennyire csak két 
szakkérdés körül, a közbiztonság és az újságírás kö
rül forog mindaz, amit a könyvben találunk, nem ma
radt benne figyelmen kívül e két hivatás alapvető 
tényezőjének : a közönségnek az igénye sem. A toll 
mesterei ugyancsak elemükben voltak, amikor szen
vedéllyé fokozott hivatásuk emlékeit ebbe a könyvbe 
sűrítették s így történt meg, hogy jóllehet, azt sze
rényen csak évkönyv nek szánták, több lett belőle: a 
magyar újságírás egyik legfontosabb ágazatána� 
könnyed és mégis komoly történelme s benne egy kI
csit Budapest ötvenesztendős kaleidoszkopja is. És 
ámbár mindenik írás alatt más-más ismert névvel ta
lálkozunk, valamennyiben egyformán felfedezzük a 
mindenki számára érdekes szakszerűséget. 

Az újságírás nem tartozik a könnyű mestersé
gek közé. Slületni kell reá, nemcsak írói, hanem kü
lön újságírói tehetséggel. Ahhoz azonban, hogy va
laki jó riporter legyen, nem elég csak újságírónak 
lenni: csendőrnek, rendőrnek, detekttvnek, közönség
nek is kell lennie egy személyben. A riporter nem 
akkor vesz tollat a kezébe, amikor elkezdi a munká
ját, hanem, amikor befejezte. A riport, amit az új
ságolvasó a kezébe kap, már csak szavakbaöntése 
annak, ami a külön-külön fáradsággal egyenként ös z
szegyűjtöttekből leszűrődött s az olvasó számára való
nak vagy szükségesnek bizonyult, de hányszor teszi 
sokszorosát ennek az a munka, amelyről az olvasó 
nem vesz tudomást. És a riporter munkájának ez az 
aránylag könnyebbik része, a nyilvánosság előtt be
számolás is tökéletes, biztos hozzáértést követel, hi
szen az élet, főként pedig éppen a bűnöző élet ezer
féle változata ebben a tekintetben is új és új felada
tok elé állítja a riportert, akinek néha egynéhány, 
percek alatt papírra vetett vagy gyorsírásra diktált 

fürge mondatban is művészien kell minden ellentétes 
igényt kielégítenie : a sokszor célszerű, máskor kény
szerű diszkrécióét, a mindent tudni akaró újságolva
sóét, no meg sokszor a törvény nem csekély számú pa
ragrafusaiét is. 

Túlhaladott lenne érveket felhozni annak a bizo
nyítására, hogy a közbiztonság szervei és a sajtó 
mennyire egymá�ra vannak utalva. Mi tudjuk leg
jobban, hogy mit használhat a közbiztonságnak a 
rendőrség vagy a csendőrség és a sajtó egyetértése és 
összeműködése, ha megvan és mit árthat, ha hiány
zik. Éppenséggel nem mindegy, hogy - magunkról 
beszélve - a mi munkánkból mi kerül a n)t-ilvános
ság elé s mi nem, s ami pedig odakerül, milyen for
mába van öntve. N em a magunk munkájának elisme
rését vagy elhallgatását értjük ezalatt, ámbár ter
mészetesen ez sem lehet teljesen közömbös a szá
munkra, hanem annak csupán a közbiztonsági vonat
kozását: mennyire megkönnyíti a nyomozás és rend
tartás munkáját a nyilvánosság segítsége s mennyire 
megnehezíti, ha sok és nehéz feladataink közepette 
magunkra maradunk. Meg azután amilyen romboló 

"'hatással lehet a közerkölcsiségre egy bűncselekmény 
erkölcstelen kiteregetése s amilyen veszélyt rejt ma
gában egy bűnbe sodródott, de a társadalom számára 
még megmenthető szerencsétlennek szükségtelen ki
pellengérezése, éppen annyira hasznos, sőt egyenesen 
nélkülözhetetlen segítőeszközünk a sajtó nyilvános
sága akkor, ha olyan gonoszságok ellen ken küzde
nünk, amelyek a törvényes rendet, a társadalmi vagy 
közélet tisztaságát vagy az ország más, egyetemes 
érdekeit veszélyeztetik. Itt töltheti be a sajtó igazán 
és teljesen a maga nevelő, intő, elrettentő, sőt, ha kell, 
társadalmilag büntető hivatását is. 

A magyar új ságírás mindig büszke lehetett 
azokra a munkásaira, akikre ez a többször hálátlan, 
mint hálás és sohasem kényelmes feladat hárult. 
Büszkén és a becsületesen végzett újságírói munka 
nyugodt tudatával írhat ez a gárda most már ötven 
év után egyszer önmagáról is s léphet a nyil
vánosság elé nemcsak azzal, ahogy megírta a köny
vét, hanem azzal is, amiről számot ad benne. Mi
rólunk, csendőrökről, sajnos, kevés .szó eshetik benne, 
mert az alatt az ötven év alatt, amelyet magábafoglal, 
elődeink nem osztották a mi mai nézeteinket. öröm
mel olvassuk azonban az évkönyvben a rendőrtiszt
viselői kar reprezentánsainak és a rendőri újságírás 
kiválóságainak közleményei között az immár működő 
csendőrségi sajtóiroda vezetőjének sorait is, igérete
ként annak, hogy a következő évkönyvben a csend
őrség és a sajtó egymásratalálásáról és barátságáról 
is bőven akad majd írnivaló. 

Ennek reményében gratulálunk a szép évköny
vön át az ötven esztendőhöz! 
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A kikérdezésröl. 
írta: vitéz PAKSI-KISS TIBOR, százados. 

A Csendőrségi Lapok folyó évi 12. számában 
megjelent hasonló CÍmű közleményemben ismertet
tem azokat a körülményeket, amelyek gyakran meg
nehezítik a csendőr feladatát, hogy az általa kikérde
zett tanuból kivegye, amire szüksége van, jobban 
mondva ismertettem azokat az indokokat, amelyek 
egyik-másik tanut olyan irányban befolyásolnak, 
hogy vagy egyáltalában semmit, vagy pedig hamis 
adatokat adjon elő a csendőrnek. 

Az utasításunk szigorúan tiltja, hogy a csendőr 
a gyanusítottal vagy a tanuval szemben bármiféle 
kényszereszközt alkalmazzon azért, hogy tanuskod
jék, vagy hogy igazat mondjon. Az ilyen meg nem 
engedett eszközöket az utasítás nemcsak azért tiltja, 
mert a törvénynek a csendőr is éppen úgy alá van 
vetve, mint bárki más, büntetendő cselekményt tehát 
neki sem szabad elkövetnie, hanem azért is, mert az 
erőszakkal kikényszerített vallomás értéktelen. A 
gyanusított vagy a tanu ugyanis a csendőr előtt tett 
előadását a bíróság előtt bármikor visszavonhatja, 
akkor pedig a csendőr jelentése egymagában nem so
kat ér, nem is beszélve arról, hogy a bántalmazás 
miatt milyen szigorú büntetés vár a csendőrre. N em 
az a fontos, hogy a bűncselekmány a mi tevékenységi 
kimutatásunkban kiderítettként szerepeljen, hanem, 
hogy azt a bíróság is annak tekintse, vagyis, hogy a 
gyanusított bűnösségét a bíróság is bebizonyítottnak, 
illetve a tanu vallomását valónak vegye s ennek alap-

Délibáb ... 
Magyar erdők lakója voltam 
kárpáti ősi bérceken, , 
hol mélység zúg szilaj habokban 
s fenyőket-tépő szél terem. I 
Az ,ormok még hótól búcsúznak, 
mikor a rózS(a már fakad, 
a Tisza is ott indu� útnak, 
ölelni irónartájakat. 

Mélázva egy-egy árva szirten, 
míg lenn a vízmoraj zenélt, 
hányszor ,repült a ,vágyam innen, 
szelíd, szép rónaság, feléd: 
hol álmodozva reng kalászod, 
halkan Imesél a ,réti nád, 
dalolnak csendesen ,halászok, 
jár játszadozva délibáb. 

S lesujtott ránk az Ilsten ökle, 
ki ezer évig tűrt nekünk: 
eUenség ült 'p, btrctetőkre, 

ján a gyanusítottat elítélje. Ezt pedig bántalmazás
sal nem lehet elérni. 

Aki kikérdezés közben bántalmaz, az rendszerint 
nem jó csendőr. Az eszt, a tudást, ha hiányzik, nem 
lehet ököllel pótolni. Ha az országnak csak olyan 
csendőrökre lenne szüksége, akik bántalmazással 
tudnak nyomozni, akkor Juxus lenne a sok iskola és a 
sok tanulás, elég lenne egyszerűen olyan tudatlan 
embereket csendőrökként alkalmazni, akik a gyanu
sítottat vagy a tanut minél jobban el tudják verni. 
Csakhogy ez egy olyan művelt államban, amely a jog 
és nem az ököl uralmára van felépítve, nem lehetsé
ges. De nem is szükséges, mert hiszen van annak na
gyon jó és megengedett módja is, hogy a csendőr a 
tanut tanuskodásra bírja, csak éppen egy kicsit túl 
kell a tanu eszén járnia. Ez azonban viszont csak ak
kor lehetséges, ha a csendőr ismeri a kikérdezés összes 
logikai és taktikai szabályait, amelyek ma már a kri
minalisztikának egészen külön, önálló ágazatává fej
lődtek. 

A mult közleményemben ígértem, hogy ismer
tetni fogom a kikérdezés technikáját olyan szem
pontból, hogy miként kell a csendőrnek a tanutól 
megtudnia, amit akar. Mielőtt azonban erre rátér
nék, szükségesnek tartom, hogy egynéhány általános 
tudnivalót még felemlítsek. 

Újságokban gyakran találkozunk azzal a kifeje
zéssel, hogy a tettes a "keresztkérdések súlya alatt" 
megtört és a bűncselekmény t beismerte. Az újság
olvasó közönségnek imponál a "keresztkérdés" kife
jezés, a valóságban azonban senki sem tudja, hogy 
mit kell ezalatt érteni. Nem is tudhatja, mert kereszt-

elvette tőlünk tűzhelyünk. 
S mint új fészket keres a gólya, 
mikor a régi rombadőlt: 
lettem magyar mezők lakója, 
hot végtelen a rónaföld. 

De hegyvilágom, hű ,szerelmed 
velem jött minden átkokon: 
s most csendes csermely vize mellett 
erdőzúgásról álmodom. 
S :míg forró nap sugára éget 
s halkan mesél a réti nád: 
a messzeségben drága képed 
játszik :velem, mint délibáb. 

Szamolányi Gyula. 

Manőver. 
Irta: AXA ROLF. 

Kovács Bálint uram három dologról volt nevezetes. 
Először is ő volt Zalarét legmódosabb gazdája. Másod
szor fukar volt, mint a hét sovány esztendő, 'harmadszor 
és legfőképpen pedig olyan ,szép lány, mint az ő 
Böskéje, nem volt még e.gy tán az egész nemes Zala me
gyében sem. 

E három tulajdonságoknál fogva természetes, hogy 
sűrű istennyilázások között vett tudomást 'a nagy ese
ményről, hogy: jönnek a katonák ! 

Az, lhogy éppen a (híres zalai háziezredet fogják 
Zalaréten elszállásolni, amelyben a községnek nem egy 
fia szolgált, mitsem 'Vont le a haragjából. Kovác,s Bálint 
uram ugyanis jómaga is katonaviselt ember volt és 
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kérdés nem létezik s a szakember csak mosolyog, ha 
olvassa. 

Maga a kifejezés onnan ered, hogy Angliában 
az ottani jog szerint a tanukhoz a kérdéseket a vádló 
és a védő, illetve gyanusított intézik és mert ezek 
szemben ülnek, hát "keresztben" kérdeznek. Európa 
többi államaiban azonban a kérdéseket a tárgyalás
vezető intézi és csak utólag intézhet külön-külön a 
vádló és a védő is kérdéseket. A nyomozás szakában 
azonban nincs vádló és védő, csak nyomozó van, aki 
egymagában nehezen tudna "keresztben" kérdezni. 

Ha tehát nálunk ezt a kifejezést használják, ak
kor az nem egyéb, mint téves kifejezés, mert rend
szerint olyan apró részletekre vonatkozó kérdéseket 
értenek alatta, amelyek a tanu vagy gyanusított elő
adásának részleteibe hatolva, az abban foglalt ellent
mondásokat és valószínűtlenségeket szembeállítják, 
hogy ezáltal a tanut vagy a gyanusítottat, aki látja, 

'hogy minden tagadás hiábavaló, beismerésre bírják. 
Ha megfigyel tük, hogy a tanunak az általános kérdé
sekre adott feleletének elbírálása után mi történik, 
láthatjuk, hogy ugyanazon apró részletkérdésekkel 
igyekszünk a hézagokat pótolni, a valószínűtlenségé
ket és ellentéteket felderíteni, mint az itt a kereszt
kérdések alatt vázolva van. A régmult időkben, ami
kor még a kikérdezéseket nem ilyen részletesen, min
den tekintetben felkészülve ejtették meg, mint ma, 
akkor keletkezett ez a helytelen elnevezés, mert ak
kor is voltak csendbiztosok, bírák stb., akik nem elé
gedtek meg a felületes kikérdezéssel, hanem részlete
sen, össze-vissza, keresztül-kasul kérdezték az illetőt, 
hogy vallomásának értékéről és az ügyről tiszta ké
pet nyerjenek. 

nagyon jól ismerte a !manőver lélektanát, amelynek leg
főbb törvénye így fejezhető ki : megenni, ami megehető, 
meginni, ami megiható, 'megcsókolni, aki megcsókolható. 
Máv pedig éppen ezekből elég akadt a Kovács Bálint 
uram portáján, Leánya ugyan csak egy volt, de az, mint ' 
már mondtam, felért százzal ,is. 

A Böske :már amugy is elég gondot okozott neki, 
Mert nem I8Z a lány volt, aki szégyenlősen babrá.lt volna 
a köténye szélével, ha legény kacsintott reá. Böske 
olyan gyakorlatra tett szert 31 visszakacsintá'sban, hogy 
hideg-meleg futott végig a férfinépen, 'akire egyszer 
rávillantotta a két bogárszemét. 

Szóval, Kovács Bálint uram nyugtalankodott. Elzárt 
minden �erzárhatót, tYlÚk0t, libát >llZ ótba" szalonnát, son
kát a kamrába. Jómagának a ház mögötti gyümölcsös
be�) vetett ágyat, a méhesben, gondolván, hogy 'Iilyen
formán vigyázhat a. mézre is, aneg a lC'sászárkörtékre és 
a kantalup-dinnyére is. Az ám! De ki vigyázz Böskére? 

Némi Ifejvakarások után Kovács uram úgy vélte, 
hogy megtalálta a mentőötletet. A mentőötletnek Szarka 
Pista volt a neve. 

Szarka Pista derék szál legény 'volt, no meg az a 
nyolcvan hold se kutya, amin egymaga gazdálkodott. A 
Böske se nagyon huzódozott tőle. De !Volt egy hibája, ami 
Kovács Bálint uram szemében öreg hiba volt. 

- öcsém, - mondta neki, I mikor a legény vagy 
másfél hét előtt megkérte a Böskét, - én nem mondom, 
hogy nem, de azt 'se mondom, hogy igen. 

- Aztán mért ? - kérdezte Szarka Pista szorongva. 
- Mert hogY. nem vagy egész ember. 
- Nem-e?! 

Csak azért tartottam szükségesnek a keresztkér
déseket megemlíteni, nehogy valaki, ezt a kifejezést 
hallva, annak valami titokzatos, különös értelmet tu
lajdonítson. Ezeket minden kikérdező (nyomozó) al
kalmazza, aki a B. P. szabályainak betartásával esz
közli a kikérdezést. (B. P. 211. §: "Az általános 
kérdések után a tanunak alkalom adandó arra, hogy 
mindazt, amit az ügyről tud, összefüggőleg elmond
hassa. A további kérdésekkel arra kell törekedni, 
hogy a mutatkozó hézagok pótolva s a bizonyítás 
tárgyát tevő körülmények és különösen a tanu tudo
másának alapja felderítve legyenek.") 

A kikérdezések általános időbeli sorrendje a 
következő: 

1. A bűncselekmény tudomásul vétele, ehhez 
tartozik a sértett �lső kikérdez'ése, a panaszfelvétel. 

2. Tanuk felkutatása. 
3. Elbírálása, hogy a tanut szabad-e kikér

dezni és hogy köteles-e az ügyben vallomást tenni. 
4. A tanuk kikérdezés ére való előkészület, ide 

tartozik az ügy teljes és részletes ismerete is. 
5. Bizalmi egyének szerzése. 
6. A tanuknak munka- vagy lakóhelyükön való 

felkeresése, esetleg a községi előljáróság által a köz
ségházára való beidéztetése, vagy ha szükséges, elő
vezettetése. 

7. A bizalmi egyének' figyelmeztetése, hogy 
mindent igyekezzenek maguknak megjegyezni.' 

8. A tanu figyelmeztetése az igaz vallomásra. 
9. A tanu személyi adatai. 

10. A tanunak a gyanusítotthoz való .viszonya, 
a?; ügyben való érdekeltségének megállapítása szem
pontjából. 

. .:....... Nem bizony. Mert egész ember laz én szémeniben 
csak katonaviselt ember l'ehet. Hány 'éves vagy ? 

- Huszone'gy leszek a télen. 
- No látod. Amíg a három esztendőt ki 'nem töl-

töd, szó se lehet ái dologról. 'Akkor leszel egész ember! 
Ez ellen Szarka Pista nem igen tudott mit 'feIelni. 

Érezte, hogy van 'valami igazság a :Kovács Bálint uram 
szavábari. Bűsan elkullogótt hát. Legjobban ,az búsította, . ' 
hogy a Böskén nem látszott, !hogy valami nagyon 
búsúlna. 

Szóval, Kovács 'uram el hivatta Szarka Pistát. 
� Öc,sém, - kezdte - kell-e még a lány ? 
- Ha adja, Bálint bácsi ... - mondta Pista fél

villanó szemekke-l. 
- Nono. Csak azért kérdem. mert jönnek a kato

nák. 'Hát ha kell, vigyázz 'rá. Én a méhesben alszom, 
te meg aludj 'itt a tornácon. Vagyis inkább ne aludj, 
hanem )nyisd ki a szemedet. 

- Hát 'azt hiszi. Bálint bácsi. hogy Böske .. . 
- Én nem hiszek semmit. nem szólok semmit, 

öcsém. De én is voltam �atona s ha te is az leszel, majd 
megérted a dolgot. Hát vigyázol-e ? 

- Hát hogyne vigyázn ék. De aztán adja-e a lányt ? 
- Majd meglátjuk, - felelte Kovács uram diploma-

tikusan. 
* 

Ajnc-cváj! Linksz-reksz! Te Czepe, huro ki ma
gad! Ajnc-cváj! Balog, töröld' meg a patrontáskádat a 
portóI, itt a falu! ·Linksz-reksz! Boros, ne mássz úgy, 
mint egy ganaj bogár ! Még ez a rongyos harmincöt kilo
méter i's lever a lábadról? Ajnc-cváj! Nyomd meg, a 
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11. A tanu felhívása az eset összefüggő előadá
sára. 

12. Az általános előadás összehasonlítása a már 
rendelkezésre álló vagy még szükséges adatokkal. 

13. Hézagok, ellentmondások felderítése részlet
kérdések útján. 

14: A tanuk vallomásának összefoglalása, eset-
leg pótkikérdezések eszközlése. . 

15. A tanuk vallomásából folyóan esetleg szük
ségessé vált pótkérdezése a gyanusítottnak, ha előző
leg már kikérdeztetett. 

16. A sértett esetleges pótkikérdezése. 
17. Ha a gyanusított még. kikérdezve nem volt, 

akkor első kikérdezésére előkészület. 
18. Gyanusított részletes kikérdezése. 
19. Gyanusított kikérdezési eredményének elbírá

lása és az eddigi adatokkal való ös�ehasonlítása. 
20. Ellentétek felderítése és a még esetleg s.zük

séges pó tk érd és ek bevezetése. 
21. A kikérdezések eredményének összeállítása 

és lezárása. 
A kikérdezés helyes és eredményes eszközléséhez 

nem elég annak gyakorlati keresztülvitelét ismerni és 
tudni, hanem ismerni kell azokat a lélektani tényező
ket is, amelyek a tanút (sértettet, feljelentőt) a vallo
más, illetőleg a feljelentés megtételénél befolyásolják. 

Ezeknek a belső lelki okoknak ismerete révén .i ön a 
csendőr abba a helyzetbe, hogy az előadottakat kellőleg 
értékelni tudja és hogy a nyomozásnak hamis tanu
vallomások által helytelen irányba terelését megaka
dályozza. 

Minden tanuvallomásnál szem előtt kell tartani 
azt az alapvető' szabályt, hogy a tanu: 

1. nem hazudik és nem téved, tehát az eseménye-

kutyafáját! Kis's, mars' vissza a sorba! Nem fogsz ki
lépni! Hogyne! Már megint egy maródi. Persze a 
drittétől. Ilyen rongy népséget ise 1áttam .életemben! 

. Őrmester úr Gajdacsi fujt egy nagyot, megtörölte 
veiitékes homlokát, aztán ismét nekieresztette öblös 
harigját, hogy lelket verjen a tizennegyedik század le
hervadt virágszálaiIba. K�méry Inapjuk volt, az igaz. De 
hát ez li manőver. Meg aztán már látszott Zalarét ara
nyozott keresztje és, őrmester úr Gajdacsi minden igye
kezete odairányult, hogy valaki ki ne dőljön. Maga i,s 
zalaréti volt:' 'és így kétszeresen becsület kérdése volt 
számára, hogy á század lehetőleg stramm legyen, ha a 
falúba érkezik. . 

Végre a falu szélénél voltak. A zenekar belevágott 
az ezred indulójába. lA fáradt bakák fölkapták a fejüket. 
Muszáj volt, mert az ablakok, ajtók tele voltak fehér
néppel: Hangos kiáltások röpködtek innen-onnan : 

- Nini, a Boros Jóska! 
- Adj isten, Szántó Gyuri! 
- Ott meg a Nagy 'János! 

. ISzóval volt örömi Őrmester úr Gajdacsi általános 
bámulat tárgyát képezte 'és méltóságteljesen fogadta 
némely idősebb gazda köszöntését, akik valamikori vele 
együtt rekrutáskodtak. 

A szálláscsinálók hamarosan elvezették a százado
kat az elhelyezési körletekbe és nem telt bele egy félóra, 
minden ház teje volt sürgésseJ-forgássaI, pucolás sal, 
mosakodással, tréfával. A zaIarétiek kitettek 'magukért. 
Olyan 'Vendégséget Icsaptruk, 'hogy a Jbakák tmég harmad
nap is 'szuszo.gtak a sok jótól, 'amit beléjük tömteIle ' 

Annál komorabban nézett a világba az a svarm, 
amely a I Kovács Bálint uram iházálhoz került. Mert biz 

ket a valóságnak teljesen megfelelően, a történtek hű 
tükreként adja elő; 

2. nem hazudik, de téved, vagyis az eseményeket 
tévesen észlelte és így bár azt hiszi, hogy az igazat 
vallja, vallomása ennek dacára sem fedi a tényeket ; 

3. nem téved, de hazudik, vagyis a történteket jól 
észlelte és helyesen is fogta fel, de valamilyen befolyás 
folytán készakarva nem az igazat mondja;' 

4. téved is, hazudik is, vagyis az eseményeket té
vesen észlelte vagy fogta fel, de valamilyen okból ezt I 
sem úgy adja elő, ahogy észlelte, hanem elferdíti. 

Ha ezt a nég'] esetet,' amely minden tanuvallo
másra vonatkozik, figyelembe vesszük, akkor az ösz
szes vallomásokat szavahihetőség szempontjából há- • 
rom főcsoportra lehet osztani. És pedig: 

aj Igaz; , 
b J Jóhiszemű hamis és 
e) Rosszhiszemű hamis tanuvallomásokra. 
Vegyük ezeket sorjában. 
Az igaz vallomások bővebb magyarázatra nem 

szorulnak. Aki teljesen a valóságnak megfelelően, a 
történtek hű tükreként adja elő vallomását, az igaz 
vallomást tesz. Ilyen vallomást nyilt, becsületes, val
lásos, megfelelő észbeli tehetséggel megáldott, ép, 
egészséges érzékkel bíró emberektől várhatunk. Saj
nos, a vallomások túlnyomó része nem ilyen, mert a 
később felsorolt okok sokszor még a legjobb szándék
tól vezetett tanu t is valótlan tények előadására ösz
tönzik. 

A jóhiszeműen hamis vallomások a kikérdezendő 
beteges állapotából, vagy pedig azokból a hibaforrá
sokból keletkeznek, amelyeknek az ember lélektani 
törvényszerűségeknél fogva rajta kívülálló okokból, ki 
van téve. 

ott nyoma sem volt se adj' istennek, se vacsorán'ak. Ko
vács uram 'gyanakvó Imorgással mérte végiig a jövevé
nyeket. A helyzet I!;gyáltalán nem, volt bíztató. '!A sval'm 
'búsan Icihelődött:be az 'üres istállóba, amelyet szállásul 
jelöltek Iki a számMa, I 

- Pfüh! - nyögte Czepe, ledobva borjuját egy 
szénakötegl'e. - :Hát ezért ikeHett .harmincöt Il<ilométert 
kutyagolni ? ' 

-- ;Eszi. a lÍene az ilyen Ikvártélyt, - dupláz.ott 'rá 
Balog Jóska. 

- Tán tönkrement vóna a gazda, ha egy kis vacso
rával vár,.;........ morgott Vasadi Gyuri. 

A svanm nyomott !kedélyállapotban fogott nek!i a 
rüsztung kipucolásának s még nyomottabb hangulatban 
szürcsölte Ikésőbb ' a feketekávét. Csak úgy, Ikomisszal. 
Közben innen is, omian is áthallatszott a .s:Wlmszédból a 
töblbiek 'nótázása, ,!'ányok viháncolásával tarkítva . . .  [Nem 
is áIIották meg, hogy el ne menjenek egy kissé széj
jelnézni. 

Mir,e hazajöttek, már némileg rózsásabbnak látták 
a vilrugot, amihez a szomszédoknál beszedett ,egy-két !<i
ter is hozzájáruIt. 

- Azért még nem keH búsulni, - jelentette ki 
Czepe nagy magabízás s al. - Éhen nem halunk. Van 
gyümölcsös. 

- Én Imeg jóképű!kacsákat láttam arra hátrább az 
ólban, - Ir,eferáIt IBalog. ' 

- Hát még a lány! 
Vasadi IGyuri l'elkesüIt felkiáltása magára vonta a 

közfigyelmet. 
- Lány ? Hol? Milyen? - faggatták. 
Vasadi Gyuri égnek >emelte szemeit, így 'Jelezve el

ragadtatását. ' 
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Azok a beteges állapotok, amelyek a jóhiszemű 
téves tanuvalloÍnásokat előidézík, rendszer�nt a vádas
kodá�i hajlamban, a beteges hazudozásbaÍl, az emlé
kezetcsalódásban és a jóhiszemű önfeljelentésben 
nyilvánulnak meg. 

A vádaskodók a 'panasztevőknek (tanuknak) azt 
a fajtáját képezik, akik különböző mende-mondák, 
szÓbeizédek ir-á-nt igen fogékonyak és beteges igazság
'sze.:retettől vezettetve, jóhiszeműen feljelentéseket, ter
helő vallnmásokaf tesznek. Az ,ilyenek szentül meg 
vannak győződve, hogy az, amiért a feljelentést meg
tették, meg is történt, azt maguknak kiszínezik és a 
végén annyira belelovagolják magukat a doI9g15a, hogy 
él sem hiszik, hogy nincs igazuk. A jóhiszemű vádas
kodás kiindulópontja rendszerint a szenzációkeresés, 
öncsalódás, üldöztetési téveszme és ' a pletykálkodási 
hajlam. . -

Még értelmes embereknél is gyakran előfordul, 
hogy hallanak valamit, azt kiszínezik maguknak és 
anélkül, hogy a hallottak valódiságáról meggyőződne
nek, továbbadj ák. De vannak olyanok is, akik nem
csak továbbadják az ilyen dolgokat, hanem, ha azok 
az igazságérzetüket sértik, feljelentéseket tesznek. 
Sokkal gyakrabban előfordul ez kísebb értelmi színvo
naIon álló embereknél. Ilyenkor csak a nyomozás során 
lehet a tanu tévedéséről meggyőződni, de mindig szem 
előtt kell tartani, hogy a tanu erről nem tehet, ezért 
tehát őt felelősségre vonni vagy vele gorombáskodni 
a ny-omozónak nem' szabad. V ádaskodási hajlamot sok 
esetben koponyasérülés is okozhat, mert koponyasérül
teknél a sérülés után sokszor bizonyos emlékezetdefek
tus következhet be és ennek következtében a sérültek 
maguknak az eseményekről téves képet alkotnak. 

Vannak emberek, akiknek természetük és mint-

'- Bent van, a házban. De nagyon vigyáz rá az apja. 
Pedig úgy kacsintgat, hogy no! 

E iPillanatban ,halkan kopogtattak az istálló ajtaján. 
Az ajtó nyilott s megjelent mögötte .először ,egy nagy 
kosá;r, a !kosár mögött :pedi'g 'egy !pir,os fej;k,endő, ,a !kendő 
alatt !Illeg Ikét '<bogársz..em: a Böslke. 

- Vitéz urak _. su,gta !halkan, gyorsan - ihol ,ez a 
kosár, benne sonka, �enyér, miegymás. Tudom, Ihogy 
éhesek, aztán szégyen volna, ha csak így hagyn,ám magu
kat. iBort islhoztam volna, de nem lehet-ett az 'édesapám 
miatt. De ihol a pincekulcs, \úgyis a méhesbe megy 
aludni, ,hozzanak f.el amennY'i, jólesik, oszt a !kulcsot te
gyék az ablakomba, ott alszom az ámbitus felől, a kis 
szobában . . .  

Savkon fordult. JA szoknyája ingerlően li.bbent legyet. 
Ez �mái' több volt, mint amit a Czepe lobbanékony szíve 
elbírt. Hirtelen átkarolta lBöskét hátulról és egy ,cuppa
nós Icsókot nyomott az arcára. 

- /Ez a tied, Ibabám! 
- !Ez meg a magáé! t- rfoelelte Rös,ke és ,egY' éppen 

olyan cuppanós ,po[ont Imért le Czepének. Rögtön ezután 
kuncogva tkiszaladt. 

' 

- A roseb . .. - nézett utána Czepe, a képét dör-
zsölg�tv'e. 

A többi nevetett. 
- Eibíz a tied volt, 1k0000ám -, vigyorgott Balog. 
- Eszemadta szentje -, ,csettintett Vasad'i 'Gyuri. 

, - És Ihogy ,pereg 31 nyelve! SZÓJhoz se jutottunk! 
� Az a fő,- hogy \8nnivalóhoz jutottunk - álI3jpí

totta ,meg Boros. 
Mondanom sem kell, hogy nem sok időbe telt és 

üres volt a nagy :kosá:r. A iBösike dícséretét 'zengte 'egy-

egy lelki szükSégük a hazudozás és addig hazudnak, 
amíg végre maguk is elhiszik, amit állítanak. Az ilyen 
hazudozás, sokszor aggsági tünet is lehet, de Szervi 
agybetegeknél is előállhat, akik emlékezetük hiányos
ságát ,titkolandó, sokszor egész meséket találnak ki, 
amelyek a valódiság látszatával bírnak, de semmi alap
juk sincs. A kikérdezések folyamán erről nem nehéz 
meggyőZő9ni, mert a többi beszerzett adatokból, tanu
vallomásol}ból a hazudozás nyilvánvalóvá válik. Az 
emlékezetcsalódás a jóhiszemű vádaskodásnak emlé
kezetcsalódáson alapuló fajtája. Gyakran előfordul, 
hogy egyes narkotizáló szerek hatásaként, vagy ájulás, 

. sérülésI más öntudatlan állapot következményeként az 
emlékezetben hiányok állnak elő és ezeket az illető ma-
gának a képzeletében kitölti. Ebből gyakran egész tör
ténetek állnak elő, ami szintén jóhiszemű hamis vallo
má.shoz vezethet. 

Előfordul az is, hogy egyesek bizonyos lelki elvál
tozás, kényszer hatása alatt alaptalan vádakat emelnek 
maguk ellen. Sokan csak azért jelentik fel magukat, 
hogy híres emberek legyenek, az ujságba kerüljenek, 
hogy beszéljenek róluk. Előfordult, hogy egy nagy 
külföldi város rendőrségénél, valahányszor egy szen
zációsabb bűneset napvilágra jutott, állandóan jelent
kezett egy pincér és magát bevádolta. A nyomozás so
rán minden esetben beigazolódott, hogy ártatlan. Or
vosi megfigyelés alá vették és megállapították, hogy 
valami belső lelki kényszer miatt jelenti fel magát. Mi
kor egy bűncselekményről olvasott, olyan nyugtalan
ság és félelem fogta el, hogy nem tudta mit tegyen és 
addig nem nyugodott meg, amíg magát mint tettest 
fel nem jelentette. Az ilyen önfeljelentők a nyomozást 
sokszor igen megnehezítik és hamis útra terelik. 

A tanuvallomásoknak azok a hibaforrásai, ame-

han�úan az 'egészsvarin, míg 'Végre � la:koma vég,e felé 
Boros Jóska felvetette a kérdést: 

- Aztán lássuk 'most azt <a iPincekulcsot! 
Ker,estek, kutattaik, a 'pinc.e:kulcs nem 'Volt s'ehol. 
- Biztosan magával vitte! - vélte Czepe. 
- Akkor hát Ihor nincs, - lállapította meg káplár 

úr \Keresztes, �varmkommendáns. - Aludjunk hát. 
N em volt mit tenni. Jót húztak a kútnál a vizesveder

ből. Kint, valaJhol a Ifőtér,en, fellhangzott a takarodó. 
Bent, az istálló sötétjében, folyt még a szó egy darabig 
- ,persze a Böskéről. De aztán elcsendesedte:k s nem
sokára innen lis, IOnnan is hatalmas :hortyo,gás vegyült 
a széna zizegésébe. Az a.lvó falura ráborult az éjszaka. 

Csak Cze,pe virrasztott. A !csók, .meg a pofon emléke 
nem Ihagyta nyugodni. És mialatt nyitott szemekikel m,e
redt a sötétségbe, Ikezében 'görcsösen szor{)ngatta a -
pincekulcsot, melyet észrevétlenül csent ki a kosárból. 
Mert, hogy a dolgot a :Böskévoel nem Ihagyja annyiban, 
azzal már az >első percben tisztában volt, ahogy ,a lányt 
me�pillantotta. :Mivel pedig attól tartott, hogy Iha meg
indul a bo.rozgatás, nem egyhamar 'alszanak el a többiek, 
hát eltüntette Q kuksot idejében. Hogy ,is mondta a 
Böske ? Az ámbitus !felőli szo.bában alszik .. A kulcsot 
meg tegyétkaz ablakába . . .  

Czepének ,egyszerre igencsak meleg e \.ett. 'K'Özben 
állandóan fi,gyelt a sötévbe, alszik-e már mindentki. M.in
den eshetőségre ő maga lis ,hortyogni kezdett, '!hogy min
den ,esetleg,es ,gyanut eltereljen magáról. 

Végre úgy 'Vélte, hogy itt az idő. Mindenf'elől mély, 
egyenletes hortyogás és szuszogás jel,ezte, hogy a ISval'm 
alszik, csak itt-ott ,zizegett a széna, mikor valaki átför· 
dult ,a más'Íik oldalára. 

Gzepe most ak1cóiba lépett. Végtelen óvatoSilággal, 
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lyeknek az ember a lelki �let törvényszerűségeinél 
fogva ki van téve, a tanuságtételnél szerevlő következő 
lelki tényezőkből keletkeznek: az akarat, az észreve
vés, a felfogás és emlékezés. 

Az akarat alatt ebben az értelemben a tanusko
dásra való hajlandóságot értjük, mert aki nem akar, 
az nem vall, nem tanuskodik. h:zt a kikérdezőnek soha
sem szabad szem elől téveszteníe és mindíg arra kell 
törekedni, hogy a kikérdezettben a vallomásra való 
hajlandóságot íelébressze. 

Az észrevevésnek három alakját ismerjük: az ele
mi észrevevést (perceptlO), az összetett észrevevést 
(apperceptio) és az azonosító észrevevést (identifi
catio). Az elemi észrevevés nem egyéb, mint vala
mely érzékelés tudatossá válása. Az összetett észre
vevés az, amikor valamit összes sajátosságaiban ele
mezve fogunk fel, az azonosító észrevevés pedig akkor 
áll elő, amikor az említett benyomásról megáHapítjuk, 
hogy a tudatunkban már megvan, már előbbről isme
retes. 

Az észrevevésnek beteges tünetei a hamis észre
vevések vagy érzékcsalódások, amelyek vagy hallu
cinálásban, vagy illuziókeltésben nyilvánulnak. Hallu
cinálásnak azt mondjuk, amikor az ember minden alap 
nélkül valamit lát, hall vagy érez. Pl. ,a beteg zenét 
hall, pedig teljes csend van. Az illuziónak már van va
lamilyen alapja. Pl. valaki az .árnyékot embernek nézi, 
stb. 

Az észrevevésnél nagy szerepük van: 
a) az érzékszerveknek, 
b) a rendelkezésre álló időnek, 
e) a figyelemnek, 
d) az érdeklődés fokán ak , 

hogy '.senkit !fel ne ébresszen, né.gykézláb mászni kezdett 
az ajtó [elé. Közben állandóan hortyogott, hogy a széna 
neszét valahogy letompítsa. \Körülötte ilcórusban felelt 
az alvók hortyogása . .. \ Centiméterenként előrejutva, 
már az .ajtó !közelében vélte magát, midőn előrenyujtott 
keze egy: meztelen láb talpához ért. \ 

- Rossz a direkció -, gondolta és tovább ihor
tyo,gva !kissé bald'elé fordult. De 'egy (pár :pillanat mulva 
újra csak, .egy talpat ért a keze .. 

- Fenét -, tünődött -, mi ez? 
Újabb hortyogások között irányt változtatott. De 

alig nyújtotta ki kezét, megint csak egy meztelen talphoz 
ért. Ezuttal már nem ment o.Jyan simán ·a dolog, mert a 
talp tulajdonosa nyikkant egyet és ú.gy rugta képen 
CZElpét, hogy menten a torkán akadt a hortyogás. 

- A .rosseb ... - hördült fel mérgesen és végkép 
megzavarodva, hirtelen gyufát vett elő, hogy egy ,kicsit 
tájékozódjék. 

A gyufa feIIobbant. És Czepe bámult. 
Az egész Isvarm hangosan hortyogva ott torlódott 

négykézláb az ajtó :körül és kereste a kijáratot . '. Az 
utat BÖ'ske felé ... Egyik se aludt. , 

A legények elképedve meredtek egymásra egy pil� 
lanatig, de aztán kitört ,a hahota. Nevettek, hogy ren
gett 'belé az istálló. 

Alvásról' <persze egyelőre nem jgen volt szó. A 
Böskéről persze ilyen körülmények között még kevésfbé. 
Czepe előadta hát a pincekulcsot, holmi zavaros rnagya
rázatot fűzve hozzá. Persze nem nagyon hittek neki és 
a pokrócozástól csak /Úgy; menekült meg; hogy vállalta 
a bor elhozatalát. ' ' .  

- De aztán diI:ekciót tarts ám 'a pinceajt6 felé; �-

e), a hangula�nak (izgalomnak). és ' ,  .. :nh'iJ 
f) az optikai csalódásnak. ." 
Az észrevevés főfeltétele' az érzékszervek' he'ryes 

működésében rejlik. Az erzékszervek m(íködésének 
eredménye a látás, a hallás, a' szaglás, az ízlelé� és a 
tavintás. , ' : . 

A tanuvallomásoknál. leggyakr:abQan: előfQrquló 
és így egyik l�gfontosabb érzékelés' a látás. �zét� Wfh
dig mérlegelni kell úgy a tanuk, mint a felJeleptők 
(sért�ttek) előadás ánál, hogy az adott helyze�oen lát
hatták-e azt, amit állítanak vagy sem. Ez a tanu yftllo
más ának elbírálásánál, . értékelésénél dÖ,ntő f.on�osság
gal bír. Ennek elbírálásánál 'tudni kell, hogy a lát.ás 
nemcsak az egészséges és ep szemtől, hanem a megvilá
gítástól is függ. Magában a szemben rejlő hibák le
hetnek, pl. a színvakság, a távol- vagy közellátás, 'az 
összes szembetegségek és a szem megsérülése. Vannak 
egyes mérgek, pl. a faszesz, amelyek szintén'látási za
varokat idéznek elő. A megvilágítás abban az irányban 
befolyásolja a látást, hogy ugyanazon személyeket és 
tárgyakat különböző megvilágításban másként látjuk. 
Ehhez igen jól használható útmutatást .nyujtanak Vin
cent francia tudós megállapításai, amelyeJt'j§Zerh.lt az 
ember jóismerőst, akinek különös 'isméitetojereF van
nak, nappali világításnál 100 Jlléterl'ől, különös ismer
tetőjel nélkül 40-80 méterig ismeri fel. Ugyancsak 
napvilágnál ritkán látott embereket 25�30, csák egy
szer látott embert körülbelül 15 méterről lehet felis
merni. Holdvilágnál az első negyedben személyeket 
általában 2 és fél-6 méterről, teliholdnál 7-lj) mé
terről lehet felismerni. Mindazonáltal legjobb, ha 'a 
csendőr próba útján győződik meg, hogy vajjon lát-
hatta-oe az illető .azt, amit állít. 

' 

intette őt káplár úr Keresztes. - Mert a kulcsot majd 
én teszem vissza az ablakba ! 

Biztonság okáért még Balog Jóskát kirendelte őr
szemnek az istálló ajtaja elé, hogy figyelje a Cze'pe út
irányát. 

Czepe óvatosan, mezitláb lopózott fel az ámbitu-sra, 
a pince bejáratához. Bedugta a nagy kulcsot a vasajtóba 
és megforgatta. A kulcs csikordult, az ajtó kitárult. 

- Megállj! - ordította egy hang és egy hata:lmas 
marok ugrott Czepe torkának. A következő piJl.anatbán 
mindketten a földön hemperegtek, szo.rgalmasaIÍ püfölve 
egymást, . miközben ,Czepe hasztalanul igyekezett ellen
fele ,száját betapasztani. lAz ismeretlen támadó torka
szakadtából ordítani kezdett: 

- Tolvajok! Rablók! Segítség! 
A környéken mozgás keletkezett. Világosság gyult 

ki ntt is, ott is. .. 
- Alarm! - kiáltotta a szomszéd udvaron egf fól 

ismert basszus, az őrmester úr Gajdacsi hangja. Ez a 
hang elég volt ahhoz, hogy megfagy jon a Czepe veséjé
ben a velő. IMost már csak ,a menekülésre' ,gondolt. 

Hirtelen erőfeszítéssel felülkerekedett, ltegurítopta 
támadóját a pincelépcsőn és villámgyorsan' ráJ;fordíto,tta 
a kulcsot. �ztán hirtelen elhatározással 'beugrott a 
Böske ablakán. � . 

---. Szűz anyám ... ! - de már Böske !Száján volt a 
Czepe tenyere, ' " 

. ' , .. 
-;-' Ne sikífs, n� sikíts,' maradj nyugt9n, .. su�ta a 

fülébe. - Nem bántJak galambom, ne félj '. . •  ho. n� fész
kelődj, a rosseb egyen ki ... ,segíts rajtam�.: -(ín .y�gyok 
·a Czepe, akit pofonvágtál . " a: borér:t jöttem . .  ,. ha el-

, csip az őrmester úr, végem van ... ' : Jl,' .�. • 
" .. ",. 



1930 júni,us 10. CSENDÖRSEGI 'LAPOK ------��--------------------�--�� 531 

, Fontos , érzékelés még a tanuvallomások szempont
jából a hallás is. A s�aglás, ízlelés, tapintás már rit
kábban játszik szerepet. Ezekben az esetekben is min
dig meg kell győződnie a csendőrnek a lehetőség sze
rint, esetleg ha szükséges szakértő útján is, hogy ér
zékelhette-e az állított módon a tanu azt, amit mond. 
Ezek a próbák valamennyi érzékelés ellenőrzésénél 
ugyanolyan körülmények között történjenek, amilye
nek _az. állítólagos észlelésnél fennállottak. 

Minél hosszabb idő áll rendelkezésre, annál job
ban lehet az illető dolgot érzékelni, annál jobban lehet 
azt megjegyezni és hívebben visszaadni. Ezért tartsuk 
szemelőtt, ha a tanu azt állítja, hogy valamit csak 
egy pillanatra látott, stb., akkor nem lehet tőle olyan 
részletes vallomást elvárni, mintha azt hosszabb ideig 
�zemlélte volna. 

A figyelem -az előfeltétele annak, hogy valaki va
lamit, amit érzékel, észre is vegyen. Vannak, akik nem 
képesek jól figyelni, viszont vannak; akik jól tudnak 
ugyan figyelni, de a figyelmük hamar elterelődik, így 
-azt egy dologra összpontosítani nem tudj ák. A gyakor
latba!). is lehet tapasztalni, hogy ha valaki gondolatai
ba mélyedve megy, a körülötte történő eseményekről 
sokkal kevesebbet vagy egyáltalán semmit sem fog 

- tudni, mint az, aki figyelmesen és egyébbel nem fog-
- lalkozva megy el ugyanott. Ha az ember egy gyűlésen 

van és nem figyeli meg az eseményeket, a gyűlés le
folyásáról tiszta képet nem tud nyujtani. 

Az érdeklődés nem egyéb, mint kedv új dolgok 
- észrevételére. Ez is fontos, mert, ha valami nem érdekli - az embert, azt nem figyeli meg és így nem tud róla 

tiszta, határozott képet nyujtani. Pl. ha valakit a ru
házkodás, a divat nem érdekel, hiába kérdik tőle, hogy 

- Hát ne.m gyilkos ? - sugta vi'ssza Böske meg-
könnyebbülve. 

- Gyilkos a fene ... most bujtass el, -de gyorsan ... 
- Az ágy alá! -; �úgta �a. lány. 
Czepe eltünt. Éppen idejekorán, mert odakint már 

drámai gyorsasággal peregtek az események. Őrmester 
úr Gajdacsi mennydörögve kereste a bereicsafttal a 
rablókat. A méh es felől Kovács uram rohant elő. 'A szom
szédok kutyái vadul üvöltöttek. Csak a -svarm istállója 
maradt feltünően csendes ... 

Egyszerre csak éktelen dörömbölés hallatszott a 
pince vasajtaján. 

- Megvan! - ordította Gajdacsi. Felrántotta a 
pinceajtót, galléron ragadott egy sötét alakot, aztán. se 
szó, .se beszéd, úgy teremtette kétszer kupán, hogy az 
menten esillagokat látott. 

- Halt! Ver da ? f- dörögte Gajdacsi ; jóllehet a 
megállásra 'Való tfelszólítás a már megtörtént galléronra
gadásra való tekintettel immár merőben fölö.slegesnek 
látszott. 

- Én . .. én ... Szarka Pista vagyok . .. - nyögte 
a szerencsétlen. Mert a hű,ségesen őrködő Szarka Pistát 
gurította le Czepe a pincébe. 

- Csakugyan, ez a Szarka Pista, - állapította meg 
Kovác·s uram. 

- Mit) Csinálsz te az én pincémben? - tette hozzá 
hirtelen fellobbanó gyanuval. 

' Szarka Pista nyöszörgő magyarázatba kezdett, de 
szavait éktelen kotkodácsolás és gágogás szakította 
félbe, mely a tyúkólak fe.lől hallatszott. 

- Lopják a tyúkokat! - hördült fel Kovács Bálint 
uram és iÍütykösét megforgatta a feje fölöU, rohant a 

pl. egy mulatságon ki, milyen ruhában volt, nem tudja 
megmondani. Akit a könyvek nem érdekelnek, száz
szor is elmehet egy könyvkereskedés kirakata előtt és 
nem veszi észre a kitett érdekes könyveket. 

A hangulat is befolyással van az észrevevésre. Ha 
az ember jó hangulatban van, több kedve van az észre
vevésre is és így jobban észleli az előfordult esemé
nyeket, mmt ha rossz hangulatban van, eszi magát 
és önkéntelenül is arra gondol, ami őt rossz hangu-
latba hozta. ' 

Hogi az iz;;;'alom !! 'enny�re befolyásolja az észre
vételt, az is köztudomású. Egy akasztás után megkér
dezték a j elenlévőktől, hogy a hóhér milyen kesztyűt 
viselt. Hárman háromféle színt mondtak, de voltak 
olyanok is, akik azt állították, hogy nem volt kesztyű 
a kezén. . 

Az optikai csalódás nem egYéb, mint az, hogy az 
ember nem úgy látja az embereket, tárgyakat és 
eseményeket, mint amilyenek, illetve ahogy történtek. 
(Pl. délibáb.) 

A fentieken kívül nagy befoiyással van az észre
vevésre még az is, hogy minő ingerek hatottak az 
észrevevőre közvetlenül az észrevevés előtt. Pl. teljes 
csendben a légy zümmögését is meg lehet hallani, míg 
egy hatalmas robbanás után még egy pisztolylövés is 
elkerülheti a figyelmet. 

A felfogás nem egyéb, mint az észrevevés folya
matának a befejezése és abból áll, hogy az észleleteket 
az ember minden részletében magáévá teszi, már meg
lévő tudásával kapcsolatba hozza, úgy, hogy- 'azokat 
bármikor vissza is tudja adni. Minél képzettebb a 
tanu, azaz minél nagyobb a tudása, amellyel az észlel
teket kapcsolatba hozhatja, annál jobban tudja azokat 

baromfiudvar felé. Mögötte .rohant Gajdacsi, magával 
hurcolva a boldogtalan Szarka Pi'stát, kinek a gallérját 
a világért se eresztette volna ki a markából,. 

Czepe Feri, ki mindeddig ,Il'eszketve lapult a Böske 
ágya alatt, most e-Iérkezettnek [látta az időt a cselek
vésre. iElőmászotJt és óvatosan kikéml-elt az áblakon a 
sötét és üres tornácra. 

- Isten tfizesse meg, violám! - suttogta, átkarolva 
a ·Iány derekát és két forró csókot nyomott .a piros aj-
kakra. Aztán eltünt .az éj sötétjében. 

. 

Éppen idejében, mert alig egy perc mulva már ott 
termett Gajdacsi. Vele volt Szarka Pista is, kinek ala
pos magyarázkodás után sikerült végre a gallérját kisza
badítania. 

- Alarm! - kiáltott be Gajdacsi az istálló ajtaján. 
A svarm meglepő gyorsan sorakozott. Mintha csak 

előre tudták volna ... 
Gajdacsi megolvasta őkét. Egy sem hiányzott. 
- Mondtam én, hogy az én .századomnál nincs tol

vaj! - förmedt a leforrázott Kovács uramra. Igaz, 'hogy 
ezt jobb meggyőződése ellenére mondta, de ezt már a 
század becsülete kivánta így. 

Egyéb aztán nem is történt. Azt mondanom sem 
kell talán, hogy a két libát, amit Balog Jóska lopott 
mialatt Gajdacsi Szarka Pi�tat püfölte a tornácon, más
nap - hetedhét határon túl - jóízüen elfogyasztották. 

- 'l'e Iffientettél meg, komám - hálálkodott neki 
Czepe. 

- Most kvittek vagyunk, - felelte Balog. 
Kezet 'szorítottak és végérvényesen kibékültek a 

Zsuzsiért. 
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összefoglalni, megj egyezni és vallomásában visszaad ni. 
Egy úgynevezett szaktanu, pl. egy orvos egy sérülés 
dolgában mennyivel értékesebb vallomást tud nyuj
tani, mint egy ahhoz nem értő laikus ember. 

A felfogásnál is nagy szerepe van a rendelkezésre 
álló időnek, mert minél nyugodtabban tudja valaki az 
észlelteket átgondolni, annál jobban tudja azt teljesen 
megérteni és felfogni. 

Az érzékelésnél nyert benyomások megelevení
tését becslésnek nevezzük. A becslési képesség minden
kinél más és más. Ennek különösen nagy szerepe jut 
a tanuvallomásoknál akkor, ha valaminek az időpont
ját, időtartamát, nagyságát, távolságát kell minden 
kétséget kizáró módon megállápítani. Egy biztosítási 
csalási ügyben az egyik tanu határozottan állította, 
hogy a káros, amikor a tűz kiütött, az ablakban volt s 
miritegy tíz percig nézte a tüzet és az oltásra semmit 
sem tett. A gyanusított (káros) azzal védekezett, hogy 
csak egy pillanatra nézett ki az ablakon, hogy jönnek-e 
a tűzoltók és aztán rohant oltani. A bíróság kipróbálta 
a tanut, az ablakba könyököltette őt, hogy addig ma
radjon ott, ameddig a gyanusítottat a kérdéses alka
lommal az ablakban.könyökölni látta. A tanu félpercig 
sem könyökölt az ablakban és azt mondta, hogy kö
rülbelül ennyi ideig látta az ablakban a gyanusítottat. 
A bíróság a tanu vallomását, mint megbízhatatlant 
nem fogadta el. 

A vallomásoknál fontos tényező az emlékezés is, 
mert az eseményeket a tanu csak akkor tudja a való
ságnak megfelelően előadni, ha azokra emlékszik. Az 
emlékezés fontosságát csak' akkor tudjuk teljes egészé
ben értékelni, ha az azt befolyásoló tényezőket és azok 
sajátosságait ismerjük. Az emlékezőtehetség is min
den embernél más és más. Egyes lélekbúvárok az em
bereket emlékezőtehetség tekintetében különböző cso
portokra osztják : olyanokra, akik a látottakra, akik 
a hallottakra és akik a szagokra, íz re vagy arra tudnak 
visszaemlékezni, amit megtapintottak. Stőhr osztrák 
lélekbúvár még továbbmegy és a látottakra való em
lékezőtehetséget is több részre bontja, így szerinte 
van különös emlékezőtehetség a színekre, térbeli dol
gokra, helyre, helyzetre, alakokra, stb. 

Az emlékezést a következő három tényező be-
folyásolja : 

a) a megjegyző, 
b J a megtartó és 
ej a visszaadó képesség. 
A megjegyző képesség attól függ, hogy mennyi 

idő áll rendelkezésre a dolog észlelésére, továbbá a 
figyelemtől, az érdeklődéstől, a hangulattól, izgalom
tól és attól, hogy az észlelő az észlelt dolgot a már meg
lévő gondolataival (tudásával) kapcsolatba tudja-c 
hozni. 

Az időnek nemcsak az a szerepe van valammek ?, 
megjegyzésénél, hogy minél több idő áll rendelkezésre 
az illető dolög észlelésére, annál jobban meg lehet azt 
jegyezni, hanem ha sok idő múlik el az észlelés után, 
akkor a benyomások elmosódnak, sőt megváltozhatnak, 
ami megint új hibaforrása a tanuvallomásnak. Ilyen 
megváltoztatása az észleleteknek az emlékezetben tör
ténhetik : kihagyások, hozzátételck, az észleletek össze
cserélése és képzelődés révén. A figyelemnek, érdeklő
désnek, hangulatnak, izgalomnak ugyanazon hatásai 
vannak a megjegyzésre, - mint az észlelésre. Hogy 
mennyivel könnyebb megjegyezni valamit, amiről vagy 
amivel kapcsolatban már tudunk valamit, azt min
denki saját magán észlelheti. 

A hangulatra még szükségesnek tartom megem-

líteni, hogy az ember mindég jobban megjegyzi azt, 
ami benne jó hangulatot keltett, mint a közönyös vagy 
rossz ' benyomásokat. 

A megtartó képesség általában ugyanazoktól a 
tényezőktől függ, mint a megjegyző képesség. De 
mindig szem előtt kell tartani, hogy az egyénenként na
gyon különböző és terjedelme, hűsége, megbízható
sága és részletessége az észbeli képességtől (intelligen
ciától ), a kortól, nemtől és az emlékezőtehetség igény
bevételétől is függ, de nagy befolyással van rá az agy-
és lelki működés rendje is. ' 

, 
A visszaadó képesség az a tulajdonság, amely lehe

tővé teszi, hogy észleleteinket és az azzal kacsolat
ban keletkezett gondolatainkat élőszóval vagy írásban 
is előadhassuk. Terjedelme a szóbőségtől, a kifejez,ő 
képességtől és a műveltség fokától függ. A visszaadó 
képesség nagy mértékben ki van téve a rábeszélés, be
folyásolás és beképzelés hatásának, valamint a hangu
latnak 'is. A visszaadó képességet hátráltat ja a dado
gás, a némaság, süketnémaság. A néma, ha írni nem 
tud, csak jelek útján fogja tudni az észlelteket vissza
adni. 

A rosszhiszemű hamis vallomások, akár nem té
ved a tanu, de hazudik, akár téved és hazud*t nem 
annyira lélektani, mint inkább bűnügyi szempontból 
bírnak érdekességgel és fontossággal a csendőrre 
nézve. Az így valló tanuk a hamis tanuk. A BTK. ér
telmében, aKi bűnvádi ügyben az ,ügynek valamely lé
nyeges körülményére nézve hamis vallomást tesz, az 
hamisan tanuskodik. A hamis tanuzás oka legtöbbször 
az, hogy a tanu az ügyben valamilyen módon érde
kelve van, mert ha a tanut a személyekhez semminemű 
érdekeltség sem fűzi is, még mind ég lehet érdeKelt, 
lehet az érzelmei folytán valamilyen irányban, pl. a 
terhelttel szemben az eljárás ' folyamán rokon- vagy 
ellenszenv ébred fel benne. Az igazi nagy bűnperekben 
szereplő hamistanuk nagy százaléka azonban teljesen 
érdekelt fél. 

A rosszhiszeműen valló (hamis) tanukat három 
csoportra oszthatjuk fel : a rosszhiszeműen vádasko
dók, a rosszhiszeműen önfeljelentők és az egyébként 
hamisan valló tanuk csoportjára. 

A rosszhiszeműen vádaskodók rendszerint bosszú
ból, rosszakarattól, írígységtől vezetve vádolják meg 
embertársaikat, de vannak, akik azért vádaskodnak, 
hogy a helyzetükön könnyítsenek. Ilyen vádaskodások 
gyakran előfordulnak felbomlott szerelmi viszony, 
alkalmazottak elbocsátása, sikertelen zsarolási esetek 
alkalmával stb. A tanuvallomásokat, amikor azok nin
csenek alátámasztva, ebből a szempontból is bírálat 
alá kell vonni. Előfordult, hogy egy vizsgálati fogoly 
úgy akart bosszút állni egy emberen, aki kicsempészett 
leveleit elfogta és ezáltal a bűnösségére a bíróságnak 
bizonyítékot nyujtott, hogy megszökve külföldre me
nekült és onnan feljelentette az illetőt, hogy az szök
tette meg és egy kémjelentés kivitelét bízta rá. Több
ször . előfordult az is, hogy a tettes magasállású em
bereket vádolt meg bűnrészességgel, hogy őket is ma
gával rántsa, mert így könnyebben remélt menekülni. 

Ide tartoznak még a névtelen_ levélírók is, akik 
névtelenségbe burkolózva vádolják meg embertársai
kat, egyrészt, hogy bosszuérzetüket kielégítsék, más
részt, hogy a nyomozást helytelen irányba terelve a 
büntetéstől megmenekülj enek. De szem előtt kell tar
tani azt is, hogy sokszor a névtelen levélíró csak azért 
'kar ismeretlenül maradni, mert bosszútól fél, de a 
feljelentés valódi adatokat tartalmaz. , 
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Vannak emberek, akik csak azért jelentik fel ma
gukat kisebb bűncselekmények ért, hogy fogságba ke
rülve, büntetésük letöltése alatt valamely nagyobb 
bűnük feledésbe menjen, ezért az ilyen gyanus önfel
jelentők előéletét is mindig puhatolás tárgyává kell 
ten�i. Van olyan önfelj elentő is, aki csak azért jelenti 
fel magát, hogy az igazi bűnösről a gyanut elterelje 
és hogy az így a büntetéstől megszabaduljon, vagy 
hogy a megszök.éshez elegendő idő álljon rendelkezésre. 
Az ilyenek akkor, amikor az igazi tettes már biztonság
ban van, előáll nak, hogy ők ártatlanok és azt bizonyít
ják is. Ennek ellenszere csak a pontos és legapróbb 
részletekig terjedő nyomozás. Nem szabad megelégedni 
a beismerő vallomással, hanem azt minden szempont
ból megvizsgálva, tárgyi bizonyítékokkal alá kell tá
masztani és sohasem szabad elfelejteni, hogy a nyo
mozásnak nemcsak azzal kell foglalkoznia, hogy az ille
tőre a bűncselekményt mindenáron rábizonyítsa, ha
nem azzal is, hogy vajjon lehetett-e az illető a tettes, 
vagy nem. Mert csak így fog tudni' a csendőr a ható
ságna.k az esetről igazságos ítélet alapját képezhető 
tiszta képet nyujtani. 

A rosszhiszeműen hamisan valló tanuk egyéb
ként az ügyben valamilven irányban rendszerint szin
tén érdekelve vannak. Ez az érdekeltség lehet anyagi 
természetű, függő ,viszony, rokonság, barátság. rokon
szenv, kár, harag, ellenszenv, szerelem, szerelmi csa
lódás, stb., végül az is, hogy a bűncselekménnyel vala
milyen módon összeköttetésben vannak és azt gondol
ják, hogy ha igazat vallanak, maguk is belekevered
nek az ügybe. Sokszor maga a tettes, vagy mások be
széde ijeszti meg a tudatlan tanut és az szentül meg 
van győződve, hogy ha igazat vall, neki is baja lesz. 

Hamisan lehet tanuskodni valaminek az állítása, 
vagy valaminek az elhallgatása által. Valaminek az 
állítása által úgy lehet hamisan tanuskodni, hogy az 
illető olyan valótlan dolgot állít, amely az ügynek vala
mely lényeges körülményére vonatkozik és a hatóság 
félrevezetésére alkalmas. Valaminek az elhallgatása 
által pedig úgy, . ha a való tényállást a tann tudja, 
de nem mondja Ime g, hogy a hatóságot kétségben 
tarts:) .. vagy a bűnös kilétét titkolja. 

Gvakori még a hamis tal'uskodás az alibi bizonví
tásánál is. A tettes sokszor már előre �onrloskodik 
olvan tanqkról, akik hollétét szükség esetén a kérdéses 
időpontra nézve igazolhatiák. Vannak viszont, akik 
már csak akkor igYekeznek ilyen alibitanukat szerezni, 
amikor már fogságban vannak Az előbbiek lele'1le
zését a kikérdezés gy'akorlati részében már tárgyaltam, 
az utóbbi esetben áruló lehet a fogoly előkészítő cse
lekménye, a levélcsempészés, üzengetés, stb. 

A hamis tanuk leleplezése általában az esemé
nyeknek a végletekig va.1ó részletezése, az ellent
mondások szembeállítása révén s olyan dolgok el
beszéltetése útj án, amelyekről a nyomozás folyamán 
már biztos tudomást szerezWnk, lehetséges a legköny
nyebben, mert így sok olyan részletkérdés kerül alapos 
tisztázasra, amire a tanu nem IS gondolt, elő nem 
készülhetett. A csendőrnek természetesen nem szabao 
sainálnia a fáradságot, hogy a tanu által előadottak 
valóságát személyesen vagy puhatolások útján ellen-
őrizze. ' : '  

Az itt leírtakból láthatjuk, hogy a tanuK vallo
mása ,mennyi tényezőnek van alávetve, amelyek -
legyenek azok akaratukon kívüliek, vagy tudatosak -
a tanuvallomások szavahihetőségét erősen befolyá
solják. A nyomozás ebből a. szempontból nem látszik 
egyébnek, mint a hazugságok özöne elleni küzdelem-

nek. Ebből a kűzdelemből csak akkor kerülhet ki győz
tesen a csendőr, ha megvan a kellő türelme és szak
képzettsége, ha tudj a, mi szabad és mi nem, ha nem 
kíméli a fáradságot és főleg, ha nemcsak a jelentős 
körülmények tisztázásával foglalkozik, hanem a leg
apróbb részletek megvizsgálására és elbírálás ára is ki
terj eszkedik. 

A zsandárvilágból. 
A m. kir. Hadtörténelmi Levéltár okmányai alapján 

Írta : vitéz BERKó ISTVÁN ny. ezredes. 

Köztudomású, hogy az 1849-től 1867-ig tartott nem
zeti elnyomatás korában a magyar nép ,semmit a világon 
nem gyűlölt annyira és olyan őszintén, mint a ;nyakán 
ülő idegen 'c,sászári hatalmat és lannak minden szervét. 
Ez a méJységes gyűJ.ölet nemcsak a hatalom és a hata
lom szervei iránt ny.ilatkozott meg, hanem azok iránt az 
egyes emberek iránt is, akik bármiféle császári szolgá
latban állottak. Ilyenek voltak a zsandárok is, akik még 
hozzá leginkább idegen, többnyire cseh és morva szár
mazásuk, továbbá a magyar nyelvben járatlanságuk 
miatt sem tudták megnyerni a nép rokonszenvét. 

Már az elnyomatás első ,éveiben is meg-megnyilat
kozott a zsandárgyűlölet ; azonban ezekben az esztendők
ben még jobban meg voltak félemlítve a magyarok, te
hát nem igen volt kedve valakinek csak azért ülni pár 
hónapot, mert a cseh zsandárok teremtését kicsit el
kanyarította. Később, a hatvanas évek elején, az elnyo
matás enyhülni kezdett és Ibátrabbak ileUek szavaikban 
azok, akiknek valamiért a begyében voltak a zsandárok. 
De :még ekkor is megadta a2J árát az, aki nem vigyázott 
a nye1'vére. 

Ezekből az évekbőJ. elég Isok régi jelentés és ,egyéb 
ira-t maradt fenn, amelyek arról ,szólnak, hogy miféle 
szidalmakkal traktálta némelyik bús magyar a császári 
hatalom zsandárjait. Néhány ilyen régi hivatalos írás 
tartalma itt következik : 

A cs. és kir. 8. csendőrszázad 3. 'szárnyparanosnok
ságának székhelyén, 'Zalaegerszegen, egy magya� és egy 
cseh nemzetiségű csendőrből álló járőr az 1861. év egyik 
szeptembervégi napjának estéjén a városban körjáratot 
végzett. A csendőrök lármára leitek figyelmesek és oda
sietve Játták, hogy egy somvári ácslegény, kieresztve 
öblös hangját, bicskával fenyeget egy tégl,ást. Figyel
mezte1!ték a hangos legényt, hogy maradjon osendben, 
azonban az nagy haragra gyulladva, éktelenül felháborc
dott, hogy a zsandárok az ő dolgába avatkoznak : 

" Ti kutyák . .. ! - kiáltotta. - Velem úgysem csinál
hattok semmit ; én is katona 'voltam, még pedig őrmester. 
Ti pedig csak olyan rongyosak vagytok! Majd meg
mutatom én nektek ! És te bitang cseh, mit akarsz te ? 
I'smerlek jól, hogy csak aféle c'seh vaiY. De én magyar 
vagyok ; már pedig mi magyarok nem félünk még az 
egész cseh náció tól sem, mert a csehek nem méltók, 
hogy katonák legyenek. Én azonban katona voltam és 
tudom a kötelességemet, míg ti rongyosok, nem csinál
hattok velem semmit se." 

A zsandárjárőr ezt persze nem hag�hatta szó nél
kül. A dühös ácslegényt le akarták tartóztatni, mert 
szolgálati kötelességük teljesítésének ilyen durva meg
sérté,séért át akarták őt adni az igazságszolgáltatásnak. 
A bűnös azonban el akart illanni, mire erőszakot alkal
maztak, megkötözték és bekisérték őt a szárnyparancs
nokságra. 
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A szárnyparancsnok a további eljárásra nézve uta
sítást kért a soproni katonai kerületi parancsnokságtol, 
egyben az esetet a budai vezénylő tábornoknak is be
jelentette, mert a csendőrséggel s zemben elkövetett 
eHenszegülós abban az időben haditörvényszék elé 'tar
tozott. A garázda ácslegény tényleg haditörvényszék 
elé került, ahol sú lyosbító körülménynek tudva be azt, 
hogy katona volt, tehát tudhatta volna, hogy a szol'gá
Jatukat teljesítő csendőröket nem ,szabad Iszidalmazni, 
pár hetet sóztak rá. 

* 

Ugyancsak a zaiaegerszegi csendőrszárnyparancs
nokság Jelentette .a következőket :  

Szeptember első napjaiban a zalaegerszegi örs 
őrmestere este 8 óra tájban az 'egyik vendéglőbe tért, 
ahol senki sém volt és asztalhoz ül,t. Kisvártatva egy 
ur�ági ·inas lépett a szObába <és ittasan támolyogva 
az őrmesterhez közeledett s annak ruháját li meUén két 
kézzel megmarkolva, dühösen kiáltotta a szemébe : "No, 
te cstIIagos ! " Tudniil,Iik a rendfokozatot jelző csillago
kat értette. Az; őrmester felálJt és ráSzólt a: részeg em
!berre, ihogy engedje el la ruháját, mire az, mellét önérze
tesen ver.ve, így; kiabál t :  

"Én kapitány vagyok ! Ti kutyák, ti raboltátok el a 
dohányomat, meg a 120 ,forintomat" és ingujját iÍel'
gyürve, dühtől, ,szikrázó 'szemmel készült megtámadni 
a?,: őrme.stert. 

A dohány és a 120 forint meséje az volt, hogy az 
ispán, engedély nélkM dohány t termesztett, amit a 
fináncok 'csendőri karhatalommal vettek el tőle, sőt 120 
forint büntetést is fizettettek vele. Ezt a sérelmet akarta 
most megtorolni az őrmesteren . .  

Az örmester, hogy minden további kellemetlenség
nek elejét vegye, a vendéglőbe érkező három úriembert, 
akiknek egyike nyugalmazott ' huszárkapitány, a másik 
kettő pedig szolgabíró volt, felkérte, hogy a dü höngőt 
csendesítsétk le, mert !különben ;fegyvert ha'sználni ijesz 
kénytelen. Az urak a kérésnek eleget tettek, de a részeg 
ispán csak tovább szórta szidalmait az őrmester fe.lé : 

"Jöjjön csak még ilyen kutya csendőr, vagy finánc 
hozzám, hát úgy lelövöm, mint a kutyát ." 

Az ,őrmester nem állhatta tovább a szidalmazást, 
elment tehát rés járőrrel tért vissza, hogy a sértegetőt 
·elfogja. Abban az időben ugyanis ,a csendőrt áHandóan 
szolgálatban állónak kellett tekinteni s az ellene ,szórt 
(jértegetés hivatalos hatalom ellen irányuló bűnnek 'volt 
tekintendő. 

M ire ta j árőr odaért, az ispánnak csak hüIt helyét 
,találta. Az lörmes'ter a jelentést a szárnyparancsnoknál 
megtette, aki a további jelentéstételben úgy járt el, mi
ként az .előbb elmondott esetnél említettük, bejelen
tette, hogy a részeg ispán a magyar szabadságharc alatt 
honvédtiszt volt, a szabadságharc előtt pedig, mint hu
szárörmester sz�lgált ; a vármegyei aJ i.spán, aki 'hiva
tIllos tudomást , kapott a v�mdé�lői esetről, ,a további 
,eljárásig szabadlábon ' hagyta őt, 

A további folytatás a haditörvényszék előtt ját
szódott le. Az €gykori lőrmester katonavisel<tségét 
ugyanúgy súlyosbító körülménynek vették, mint a fentebb 
említett esetben és szintén néhány hetet kellett ülnie a 
bűnösnek. 

* 
Úgy látszik, hogy la zalaegerszegi csendőrszárny

p,.arancsnoknak e1ég ,sűrűn kelh�tt ilyenfajta jelentése
ket tennie. Ugyanazon év augu'sztus 19-én éjjel egy 
szíjgyártómester félig becsípve haladt haz�felé és 

találkozott a csendőrjárőrre1, ,amelyet következő ked
veskedéssel traktál t :  

- "Mit leskelődtök utánam, piszkosok ? ott álla-. 
nak k . . . . k, azokat tartóztassátok , Ie ! ' . Mit kerestek a 
városban ? M enjetek a2; erdőbe zsiványokat fogni, 
akiknél ti még nagyobb z,siványok vagytok, azzal, €gyütt 
aki bennetek.et felállított." Erre beugrott házának .ka
puján, de előbb égy deszkadarabot még a zsandárok 
fel'é hajított. 

A szánypar,ancsnok megtette a jelentéseket és a 
zsandárok,at, ' valamint a felsőbb hatalmat "sértegető 
szíjgyártómester szintén a ·haditörvény..szék elé !került, 
ahonnan egyheti Ifogházbüntetéssel szabadult. 

* 

Az alábbi eset hasonlóképpen · a zalaegerszegi 
csendőrszárny területén, [,árnok községben játszódott 
Ie, de egy hónappal előbb, v,agyis július ·20-án. 

A csenaőrjárőr 'este 11 órakor a koresmákat járta 
végig és ellenőrizte, hogy betart ják-e a zárórát: Ami
kor az egyik korc'smából kijöttek, a he}ybeli jegyző, . .  aki 
egyben iskofamester is volt, egy .'ottani Ibirtoko!,!sal) egy 
cipészlegénnyel és egy paraszt)egénnyel velük szembejött. 
Megkérdezte · a  csendőröket, hogy ,hány óra, majd tár
s·aival bement a korc·smába )és ott hangosan .szida'l
mazni kezdte a, csendőröket, hangsúlyozván, hogy a 
kOl'csmák ellenőrzésére · és onnan ta v-endégek · kikjildé
sé re, csak neki van joga, mert a kÖ.zOOgben ő ,az I első 
személy. 

A csendőrök mindezt a korcsma előft hallgatták. A 
jegyző meglátva !Ökét, kijött é s  velük ·szembeállvar reá
juk rivallt :' . . . 

- "A német .is'tenit 'minden kutya zsandárnak ; 
mit aka1'nak itt ezek a büdös németek." 

A j árőr látta, 'hogy a jegyzőből a bor beszél, en
gedte útjára, azonban a vele voltak nevét feljegyezte, 
majd bej elentette az egészet. A szárnyparancsnok fel" 
terjesztésére a jegyző ellen megindult a haditörvényszék'i 
viz'sg�lat a Keszthelyen állomásozó ' 4. dsidásezred pa-
rancsnokságnál. . ' . 

Kiderült, hogy a jegyző a nevezetes estén vendég
ségbőI kocsin jött haza a szomszéd községből, ahol az 
egyik gazda és a már -említett' cipészlegény is ' veJe volt. 
A korcsma előtt ,a cipészlegény leszálIott, ,azonban nem
sokára visszajött oda s őket is ott ' taláita. A bÜnös 
jegyző tazt állította, hogy ő a cip�szre möIÍdot:ta : "No, 
ez a néme.t alighogy elment, már is itt van." A cipész 
ugyanis nem magyarcsizmá:t, hanem németcipŐt készí
tett s 'a j egyző állítása . szerint ezért nevt;lzte őt ném�t
nek, noha 'éppen olyan .magyar volt, mint . ő.  

A t,anuk valószín.üleg, jól össze voltak beszélve, 
mert valamennyien ilyenformán adták elő 'a dolgot. A 
csendőrök azonban ' eskü alatt vaJJották, hogy . Ji vá(! 
alapját képező szidalmakat nekik .a szemükbe. , mon
dotta a vádlott, sőt többször ismételte a "kutya . zsan-

Az emberi nem IJirra van kárhoztatva, ;hogy színte leg
kisebbjeért }is 'fáradjon s kínos ' verítékkel legyen kény télen 
megvívni az elemekkel. rMár pedig a szabadság fegfőbb' jó,.s 
ekép bizonyos, lhogy az soha �em !lehet tvad, tudatlan, ,rest és 
önkényes embernek sajátja, ' hanem csak a.zé., ki. nemesített 
keblétöl ösztönöztetve js Icsinosultl értelme által vezetve, szint
úgy meg tudja becsülni mindenkinek sorstól ,nyert sajátját, 
valamint önmaga tulajdonát védelmezni' bátor ,- I sz6vat: 
Kinek nem ajkin forog', csak, de törhetlen betűkkel szívébe is 
van Ivésve la keresztény v.allásnak f mindent kimerítő java/!
lata : "Amit magadnak nem kívánnál, tynásnak se t�dd." . 

S#chenyi . . 
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TiltaKozo· gYUll;>l a tnanoni bekeszerzoues alalra",au;" tJZI;U1Á � .... u!uUIOJan - 'Junius 4-én - a ,budapesti Szabadság-téren 
lengő Országzászló alatt. 

" , 
dárok" . kifejezést, azonkívül, amikor a tanúk nevét fel-
írták; a jegyző engesztelés végett borral kínálta őket. A 
bort a .csendőrök 'nem fogadták el, amiért ,távozásuk 
alkalmával még néhány szidalomban vol t  részük. 

. A bűnös azonkívül megmozgatott. _ mindent, csak
hogy tisztázza magát. A kö.rjegyzőségébe . 'tartozó köz
ségektől bizonyíiványokat hozott, amelyek tanúsították, 
hogy 18 éve oközmegelégedéssel szolgál úgy j egyzOl, 
mint tanítói minőségben ; · Tárnok község előljárósága 
azonban megjegyezte, hogy 'amíg · józan állapotában 
mindig becsületes, azonban ha ittas, akkor házsártos ; a 
helybeli plébános bizonylata ,szerint pedig : "a borban 
öntudatát vesztve ' mértéktelen" volt. Felhozta még a 
vádlott, hogy lŐ a korcsmába ' jegyzői minőségében ment 
ellenőrizni '  a ·vendégeket. 

• Mindezek azért i,s tanulságos'ak, mert ebből azt is 
megítél het jük, hogy ezelőtt hetven esztendővel micsoda 
erkölcsi felfogása volt a nép vezetésére és a gyermekek 
nevelésére hivatott egyének . némelyikének . . 

A haditörvényszék átlátta az üres kifogásokat és a 
vádloitnak -szemébe mondotta; , hogy· a . csendőrök eskü 
alatt éppen az ellenkezőjét állít j ák, mire 'az így fel'e lt :  
"Én , a v.a:ló -igazságot mondom s ha; ezt a 'zsandárok nem 
hiszik, hát ,legyen ,nekik igazuk." . -

ltélethoZia tal - Jelőtt a 4. dsidásezred orvosa' meg
vizsgálta a vádlottat és megállapította, hogy bármiféle 
fogházbüntetés elszenvedésére alkalmas. \ 

Az ítélet 8 nap.i rfogházra szólt. A j egyző nem lÍel
lebbezett, csak azt kérte, hogy 'büntetését mielőbb l-e
ülh,esse, MegÉmK,edték .é�· novemberben 8 . napig vakáció 
volt a tárnoki iskolában. 

A balatonfürec:li csendörségi 
gyógyház megnyitása .. 

A .csendőrség tagjaitól, nyugdíjjárulék címén levont 
összegek-et, amely tiszteknél \az illetmények másfél, legény
ségnél - pedig egy százaléJ<;át teszi ki, a pénzügyminiszter 
192f7 január l-ével a belügyminiszter rendelkezésére 
bocsátotta, hogy az '- törvényszel'ű rendelteMsének is 
megfelelően - ' csendőrs'égi jóléti célokra , fOl1díttassék. 
Ezekiből a levonásokból a belügyminiszter alapot létes�tett 
"Csendőrségi nyugdíjjárul'ék-ala,p" elnevezéssel, amelyet a 
belügyminiszt'érium csendörségi osztálya kezel. 

Ebből az 'alapból létesítették a :regújrubb nagyszabású 
's állandó jell�gŰi , j óléti intézményünketi : a balatonfüredi 

csendőrségi gyógyházat. 
Testületünknek pihenésre, üdülésre és gyógyulásra 

szoruló tagjai részére eddig egyedül a hévizi csendőr
otthon álloti rendelkezésre. Ez aZ otthon, amely néhány 
évvel ezelőtt szerény eszközökkel, mondhatni házilag léte
sült, rendeltetésének kiválóan megfelel u,gyan s testületünk 
számos tagjának nyujt kellemes pihenést és az otJtani 
gyógyfül1dő révén gyógyulást, de kis méreteinél fogva és 
azért, mert az év folyamán csak néhány hónapon át lehet 
üzemben tartani, nem elegendő ahJhoz, hogy :az le téren je
lentkező igényeket teljes mértléJ<;ben kielégítse. Altalános 

, óhaj volt az is, hogy' a csendőrség olyan ,saját ottihonnal is 
rendelkezzék, ahol szí�betegségekben szenvedők is gyógyu
�ásti nyerhetnek, miután az ilyen betegek számára a hévizi 
gyógyfür:dő nem alkalmas. így merült fel Schönherr 
Károly ezredesnek, ' a belügyminisztérium csendőrségi 
szolgálati osztálya vezetőjének és Barényi Ferenc álezre-
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desnek, a belügyminisztériumi csendőrségi nyügdíj
csoport vezetőjének le,'kes kezdemény.ezésére a terv, hogy 
a csendőrségi nyugdíjjárulék-alaJp keretében immár ren
delkezésre álló anyagi eszközök segítségéveli az ország 
egyedüli széns'avas fürdőhelyén, Balatonfür,eden, egy má
sodik csendőrségi gyógyiház létesíttessék. . 

Dr. Scitovszky Béla befügyminiszter a csendőrség 
iránt mindig tanusított szeretettel karolta fel a szép tler
vet s az ő megértő gondoskodásának, akadá!L'yt nem ismerő, 
agilis intézkedéseinek ,kösronhetjük, hogy a nemes gondo
llit valóra vált s balatonfüredi gyógyiházunk: immár át is 
adátott a rendeltetésének. 

A gyógyiházat valóban a legelsők közé sorolhatjuk a 
maga nemében. A modern kor legkényesebb követelményei
nek is megfe1elő épületet dr. ,Kotsis Iván műegyetemi nyil
vános rendes tanár művéS'zi tervei szerint Czillér Antal 
építés'1 építette. Az ,építkezés a .mult év márciusában vette 
kezdetét s összes költS/ége mintegy 750.0DO pengőt tett ki.  
Az épület maga két :szárnylból, ,egy tiszti és egy legénységi 
részből áll, mindk'ét szárny !beosztása és kivitele azonban 
teljesen egyforma. A gyógyházban összesen 74 főre van 
férőhely, de nyáron, fcl'emelt létszám mellett; 116  főt le
het benne elhelyezni, akikne.kl fele el'Vileg a testület tény
leges áI10mányú tagjaiból, fele pedig a nyugdíjasokból 
nyer beuta�'ást. A tisztil szárnyban killenc egyágyas, kilenc 
kétágyas és négy háromágyas, a legénységi szárnyban 
pedig kilenc egyágyas, hét �étágyas és négy háramágyas 
gy'önylÖrűen és minden k ényelemmel berendezett szoba 
van. Minden ágyhm rádióhallgató van felszerelv:e. M ind
�ét ,szárnylh02 még étternnek, társalgók, fürdők, stb. ,  vala
mint modernül berendezett orvosi rendelő tartoznak. 

A beutaltak számára a szénsavas fürdő, a r.a.!'atoni 
uszoda és a strandfürdő rendelkezésre áll. A heu Wás tar·,. 
tarna négy hét, feltételeit a iÍolyó évi 1'0. számú Csend
örségi KözlönyIben közzétett ideiglenes szab:ilyzat t,artal
mazza. 

Az építés befejezése után a m. kir. belügyminiszter 
cngedéTyt kért vitéz nagyibányai Horthy M iklósné Öfő
méltóságától, hogy a gyógyház az ő nevét viselhesse. A fő
méltóságú asszony kegyes volt erre az engedélyt megadni, 
ezért tEfu.át a gyógylház hivatalos elnevezése a főméltóságú 
asszony keresztneve után "MagrkL" m. kir. cl1endőrségi 
gy6gllház. 

Gyóg)"házunkat ez év május 31-én adta át rendelteté
sének dr. Scitovszky Béla belügyminiszter ünnepéIyes 
keretek között, megihívotti vendégek je�enlétében. 

A belügyminiszter 31-én délelőtt gépkocsin érkezett 
meg kíséretével Budapestről. A gyógyház bejáratánál 
Schill Ferenc tábornok, a m. kir. csendőrség felügyeTője 
fogadta és üdvözölte a csendőrség nevében : 

"tJdvözlöm NagyméltóS'ágodat - mondotta - ennek az 
újonnan megalkotott csendőrségi intézménynek a bejáratá
nál és kérem, hogy azért a megértő gondoskodállért. amelyet 
Nagyméltóságod a m. kir. csendőrsé.g iránt mindig tanusított 
s amelynek ez az épület is egyik látható jele, általam az epész 
magyar királlli csendőrség mélységes köszönetét és hálá.iát 
fogadni méltóztassék. Bizonyos va,qyok benne, ho.qy mindazok 
a ba.itársaink, akik ennek az otthonnak az áldásait élvezni 
fogják. sohasem fognak megfeledkezni a Nagllméltóságod 
npvéről. amelyhez ez a szép emberbaráti intézményünk min· 
dig fűződni fog." 

kL üdvözl és re a belügyminiszter közvetlen melegség
gel válaszolt : 

"Miniszteri működésem progrlJAnmjának egyik sarka
latos alapelve, hogy a közigazgatás hoz szív kell. Ez a meg
győződés vezetett akkor is, amikor a csendőrségnek ezt az 
épületet emeltettem. A csendőrség a közigazgafJásnak egyik 
nélkülözhetetlen appa1'átusa s a tapasztalatok azt bizonyítják, 
hogy a nehéz és fárasztó csendőrségi szolgálat elsősorban a 
.�zíveket támadja meg. Beteg szívek gyógyítására szolgál ez 
az, épület, hogy a,kik betegen jönnek -ide, egészségesen távoz-

hassanak s állhassanak újra sorba a haza és a nemzet szolgá
latJára" Ez az első épület, amelyet miniszteri működésem alatt 
személvesen adok át a nyilvánosságnak; ezzel is azt a szere
tetet és elismerést óhajtom dokumentálni, amellyel csendől'
ségünk iránt mindig viseltettem. Katonai rendnek kell u.ral
kodnia ebben az ' épületben, mert hiszen a csendőrségnéll 
másként nem is lehet, a katonai fegyelem keretein belül azon� 
ban egyenlőségnek is, amely minden beteg embert egyformán 
megillet." 

Ezután a belügyminiszter részletesen megtekintette a 
gyógyház épületét s annak lösszes Ihelyiségeit és a leg
teljesebb megelégedését fejezte ki úgy 'az épület szoIíd és 
lelkiismeretes kivitele, mint berendezésének szépsége és 
célszerűsége felett. 

Az épület ,megtekintése után a 'belügyminiszter, 13 
órakor, az ottJhon étkezdej ében viUásregge1it adott, amelyre 
hivatalosak voltak : Schill Ferenc tábornok, a m. ' kir. 
csendőrség felügyelőj e ;  Fischer J6zsef tálbornok, a bel
ügyiminisztérium VI. c) Osztályának vezetője ;  dr. Blaha 
Sándor, a belü,gyminiszoorium adminisztratív ál1'amtitkára ; 
Perczel Mikl6s miniszteri főtanácsos,

' 
a belügymini�té

ri um elnöki osztályának vezetője ;  Bchönherr Károly ezre
des, a belügyminisztérium VI. b )  osztályának vezetője ; 
GlIömörey György, Zala váirmegye főispánja ;  Bán6 
D�zső, 'Balatonfüred vezérigazgatója ; Szopk6 Győző ezre
des, , a  s.zombatJhelyi csendőrkerülIlet parancsnoka ; dr. 
Kotsis Iván műegyetemi ny. r. tanár ; dr. Bődy Zoltán, 
Zala vármegye 'al'ispánja ; Héjj Imre országgyűlési kép
;viselő ;  B.rinzey A urél fi1rdőiga�gató ; Demeter György 
főszolgabíró, fÜl1dőbiztos ; dr. Schmidt Ferenc egyetemi 
magántanár, fürdőorvos ; Cséplő Ernő, 'a. Balatoni Srovet
ség igazgatója ; Vajay Károly ,miniszteri titkár, a belügy
miniszter titkára ; Fekete J6zsef balatonfüredi 'főjegyző ; 
Barénlli Ferenc_ a1e�edes, a belügyminisztérium csendőr
ségi nyugdíjcsoportjának vezetője ;  Pinczés Zoltán száza
dos és vitéz Asvány Mihály g. szá'llados, az Otthon gond-

oka. 
A reggeli köZben dr. Scitovszky Béla belügyminiszter 

felköszöntöt mondott a I Ko1"ntányz6 Úr öfőméltiJságára, 
majd a lelkes éljenzés csillapultáva:l' a Főméltóságú Asz
szonyra emelte pohal'át, aki ;kegyes volt megengedni, hogy 
a gyóg)"ház az ő nevéről neveztessék el<. Kifejtette a gon
dolatot, amely akkor: ,vezette, amikor a Főméltóságú Asz
szonytól' a gyógy;ház elneve2ésére engedélyt kért. A férfi
lelkek leg'biztosabb 'gyógyítója a női szív, �ert egyedül az 
képes feltöröl n i a férfikönnyeket. Amikor pedig e nemes 
női szív ,�zimbolumát !kereste, lehetett 'Volna-e jobb szívet 
választani, mint a legelső mragyar asszonyét. A csendőrség 
karja és ereje a Kormányzó Úr Űfőméltóságának, az árIam 
fejének -és 'hadurának, legyen tehát viszont a Főméltóságú 
Asszony neve nagyon sokáig órzőangyala a cseIlJdőrségnek. 

Ezután bejelentett.e a belügyminiszter, hogy az ün
nepség alkalmával a . Kor:mány'ZÓ Úr ŰfőméltósáR'ához. 
illetve a Főméltóságú AsszonY'hoz a j erenlévők nevébe"n a 
következő hódoló táviratot 'intézte : ' 

,,vifJéz nagybányai Horthy Mikl6s őfőmél't6ságának, 
Magyarország kormányz6jának, Budapes't. A m. kir, 
r-S/mdő7iSé.if ler/úiabb j6léti intézményének. 'a balatonfüredi 
csendőrtiszti lés legény!1-égi gy6gyháznak l feuLVatáJSakor 
le.qelső h6doratteljes gondolatunk Főmélt6ságod teU száll, 
akinek eszményi egyénisége 'felé rajongó szeretettel és tör
hetetlen hűségge� tekint minden magyar csendő.,., a köz
biztonsá.q minden katonája. Scitovszky Béla belügy
miniszter." 

A második távirat szövege a következő volt : 

"Vitéz nagybányai Horthy Mikl6sne Ofömélt6ságá
nak, !3udapest. A legmélyebb h6dolattal és hálával Iköszö
nöm Főmélt6ságod kegyes engedelmét, hogy a balaton; 

,.. 
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A balatonfüredi csendőrségi gy6gyház ' megnyitása : SchiIl Ferenc tábornok, a csendőrség felügyelője a gyógyház fel
avatási ünnepélyén üdvözli a belügyminisztert megérkezése alkalmával. 

füredi csendőrtiszti és legénységi gyógyház Főméltóságú 
Asszonyom nevét: viselheti. Engedje meg, hogy a mai fel
avató !;ünnepen ezért fL IO,itün'tefJö keg1lpért ciz egész magyar 
királyi csendőrségj !egbensőbb  háláját és hódolatát tolmá
csoljam. Ez az emberbaráti intézmény mindig büszke �esz 
a, homlokzatJá,n ragyogó> névre s a benne /Jyógyulást kerre..:, 

-sök és találk5k 'a mélységes hála és tisztelet érzéseivel ,emlé-
keznek majd mindenkor )Főméltó,ságú AS!Szonyomra, a leg
' ,'lmesebb, ,legjóságosabb elsö magyar asszonyra. Scitov
szky Béla belügyminiszter." 

A villásreg,geli későbbi folyamán \ Schill ( FerMc 
tábornok, a m. kir. csendőrség felügyelője, a következő 
beszédet intézte a .belügyminiszterhez : 

"Nagymélt6ságú Miniszter Or! Mélyen tisztelt Uraim! 
A m. !kir. csendőrségnek ma ünnepe van. Onnepe van 

azért, mert ma adta át rendeltetésének a belügyminiszter úr 
ezt az épületet, amely hivatva lesz arra, hogy a szolgálatba 
belefáradt csendőrök egészségét visszaadja. Bölcs e lgondolás 
volt az üdülő helyéül éppen Balatonfüredet választani, mert 
ez, a \Szép és kies magyar fürdőhely mind fekvés énél, mmd 
pedig természeti kincseinél fogva a legalkalmasabb arra a 
célra, amelyet ez az épület szolgálni hivatott. 

A m. kVr. honvédelmi miniszter úr megbizásáb61 és az 
Ő nevében, valamint a m. kir. csendőrség nevében és végül a 
a magam személyében, is hálatelt szívvel mondok köszönetet 
Nagymélt6ságodnak ezen épület létrehozásáért. 

Azt hiszem, senki sem vélheti hízelgésnek azt f1, meg
állapításomat, hogy 6nagymélt6&ága a tradicionális Scitov
szky névhez újabb pálmát tűzött. Ott találjuk a történelem
ben Scitovszky esztergomi bíboros érseket, aki dicsőséges és 
érdemekben gazdag. pályafutása közben az egyház és a 

magyar nép érdekében oly sok maradand 6 művet alkotott, be
fejezte a Rudnay és Kopácsy püspökök által kezdeményezett 
esztergomi prímási főtemplomot, amelyet 1856 augusztus 81-én 
szentelt fel a ki",ály és az ország nagyjai jelenlétében. 

A miniszter úr is közigazgatási pozíci6b61 indJ,tlt ki ma
gas ívelésű pályájára, akkor tehát, amikor a belügyminisz
térium vezetését átvette, a közigazgatás minden ágában tel
jesen otthonos volt. Ha átlapozzuk az Országos Törvénybárt, 
vagy ha a Rendeletek Tárában lapozgatunk, mindenütt ott 
találjuk az ő munkás és irányít6 működés ét. És e sokoldalú 
tevékenysége mellett időt tudott magának szakítani arra is, 
hogy a belügyi kormányzat rendelkezésére áll6 karhatalmak 
számára meleg otthonokat is biztosítson. Ez az épület is a 
falába vésett márvány táblán az ő alkotását fogja hirdetni. 

6nagymélt6sága, mint a közigazgatás alapos ismerője, 
tudatában van annak, hogy a törvények és rendeletek �gy
magukban ,még nem jelentenek közigazgabást, ha nem áll 
mögöttük karhatalom, amely erőt kölcsönöz számukra. A kar
hatalom viszont csak akkor áll hivatásának magaslatán, ha 
vezetni tudják, a vezetéshez pedig nemcsak erély, hanem -
mint éppen 'ónagymélt6sága, mondotta � szív is kell. A tyai 
szívének minden gondoskodásával azon van, hogy alattasai 
számára biztosítsa a legjobb gyümölcsöt, a legértékesebb szel
lemi, erkölcsi és anyagi bámogatást, mert tudja, hogy ez olyan 
befektetés, amely busás kamatokat terem az ország és a közj6 
számára. 

Amikor most ezt az épületet átveszem és hivatásának 
átadom, nem trnulaszthatom el, hogy köszöneteme t meg ne is
mételjem. Kívánom az Oristentől, hogy tartsa meg számunkra 
Nagymélt6ságodat nagyon soJcáig, hogy bölcs és fáradságot 
nem ismerő munkásságának eredményeit ne csak mi élvezzük, 
hanem maga is élvezhesse." 

A csendőrség felügyelőjének nagy tetszéssel fogadott 
beszéde után Gyömörey György, Zal1a vármegye főispánja 
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üdvözölte a vármegye nevében a Ibelügy:minisztert, majd 
szíves és lelkes sa:avakkal méltatta a magyar csendőrség 
érdemeit, amely valóban méltó arra, hogy jólétéről a kor
mányzat minden tekintetJben � legmesszebbmenően gon
doskQdjék. 

Az eIihangwtt besoodekre a ibel'ügYlIIliniszter hosszabb 
beszédben válaszolt, amelynek egyes részleteit alálbb kö
zöljük: 

"Nern sze?'etern és sohasern is szerettern az ünnepeltet.ést. 
Egyedüli örömet az alkotás okoz nekem s ha alkothatok, a 
.qancsokat sem bánom, mert a dícséret és a gáncs elmúlik, de 
az alkotás megmarad. A csendőrséget illetően egyetlen törek
vésem volt és van : a kakastoll tekintélyét visszahelyezni oda, 
ahova val6, a régi helyére. Volt idő, amikor a lelkek felett 
úrrá lett a vörös kakas, amely a csendő?'ség szeplőtelen kakas
toltát is meg támadta. A lelkeknek ez a vörös kakasa azon
ban a csendőrséget tönkre tenni, vagy alapjaiban megingatni 
nem tudta. Készségesen elismerem a magyar csendőrség 
őtvenéves mult ját és teljesítményeit, hiszen azoknak már ré
gen tanuja vagyok, de híve vagyok a csendőrség fejlődésének 
is. Ehhez azonban az szükséges, hogy a csendőrség teljesen 
a hivatásának éljen s annak a maga teljes egészében vissza
adassék. 

Biztosítom a magyar csendőrséget, hogy addig, amíg a 
belügyminiszteri székben ülök, nemcsak minisztere, de atyja 
is kivánok lenni a testületnek. Nyugodt a lelkiismeretem, 
hagy arnib az adott viszonyok között a csendőrségért meg
tehettern 'mindig rnegtettem, sőt néha tatán annál is többet. 
Ila nern sikerült mindent száz százalékig megval6sítanorn, 
az nem ?'ajtam, hanem az anyagi eszközök hiány án múlott. 

Arni pedig ezt a balatonfüredi csendőrotthont illeti, szí
ves örömmel nyujtom át a nekem szánt hálát és köszöneteket 
az én kivál6 csendőrségi munkatársaimnak, akik mindennek 
a létrehozásában, amit most itt látunk, mindig lankadatlan 
szorga)ommal és kivál6 szakértelemmel támogattak. Ezek a 
munkatá?'sairn tették lehetővé, hogy a gondolat val6ra váljék, 
ők azok, akik mindig és mindenütt az oldalam mellett vannak 
akkor, amikor a csendőrség érdekében kell dolgozni." 

Bes:oéde végén a 'belügyminiszter poharát a magyar 
királyi csendörségre, belügyminisa:tériwmbeli munkatár
saira éS nemes pala várm�yére ürítette . . 

A viIrásreg,geli végeztével a Ibelügyminiszter és a 
jelenlévők aláírták a vendégkönyvet, amelynek első oldalát 
a ,Főméltóságú Asszony aláírása díszíti, azután pedig az 
OttJhon terras2ián feketekáV'é és gondűző szivarfüst mellett 
a délutáni órákig voltak együtt jó hangulatban. 

A csendőrségi gyógyiházba az első beutaltak június 
5-én fognak megérkezni. 

Az adás-vétel 
büncselekményei. 

írta: DR. SCHREIBER DÁNIEL rendőrkapitány. 
A rendőrségnél és a csendőrörsökön is gyakran 

tesznek feljelentést olyan bűncselekmény miatt, amely 
egy szabályszerűen megkötött adás-vétellel van kap
csolatban. 

A gyanúsított a legtöbbször a.zzal a kényelmes 
védekezéssel áll elő, hogy "tartozását" elismeri, a k árt 
megtéríti, azonban bűncselekmény t nem · követeU ,eJ . 

A kérdés jogi szempontból nem is olyan ,eg-y· 
szerű, azonban a nyomozásnak a tényállás tisztázl:l's'iI 
a feladata s így nem zárkózhatunk. el oJiaPl:'MY.$J<. 
nyomozásától sem, amelyek látszólag nem képeznek 
bűncselekményt. Ismétlem : a nyomozó. :ha:tóságok 
feladata csak az lehet (általában) , hogy megáHapítsák : 
mi történt. Hogy azután az, ami megtörtént, bűn
cselekmény-e, az már a bírói hatóságok feladatkörébe 
tartozik. Ezt azért hangsúlyozom, mert az igazság
szolgáltatás hatóságain és szervein kívül állók sze
retik azt l1angoztatni, hogy - kűlönösen a rendőrség 

- a nyomozás során olyannal is foglalkozik, ami 
nem bűncselekmény. 

Hogy mi bűncselekmény s mi nem, annak a 
megállapítása nagyon is nehéz feladat. Ennek az el
döntése a bírósá'gok elé tartozik. S ott is látjuk, hogy 
mennyire ingadozó volt régebben bizonyos jogi kér
désekben a felfogás. K ülönösen az adás-vE!tellel kap
csolatos bűncselekményeknél még a Kúria külön
böző tanácsai is különböző határozatokat hoztak. A 
feljelentés megtételekor tényleg nem tudni, hogy mit 
fog majd a nyomozás megállapítani. Lehet, hogy a 
legkomolyabb bűncselekménnyé alakul ki az a felje
lentés, amit alig akartunk a panaszostól elfogadni. 

Bár mi - rendőrség - csendőrség - csak tény
állás-megállapítást végzünk, jogi ismeretekre szüksé
günk van. S nemcsak büntetőjogi, hanem magánjogi 
ismeretekre is Az Ú .  n. intellektuális bűnügyekben 
ilyen ismeretek nélkül nem is tudnánk a tényállást 
megállapítani, mert - nem tudnánk, hogy mit kér
dezzünk a gyanúsítottól. 

Az intellektuális bűncselekmények között leg
gyakrabban szerepelnek azok, amelyels.ben kereske
dők és vevő k egymást jelentik. fel, mert a megvett 
vagy eladott árút elsikkaszt ották. Első olvasásra ez 
jogi lehetetlenségnek látszik, amikor tudjuk nagyon 
jól a magánjogból, hogy aki vész valamit, az tulajdo
nosává is válik annak a valaminek , ' már pedig . sik
kasztás csak idegen ingó' dolgon követhető el , amint 
azt a büntetőtörvénykönyv 35l}. §-a megállapítja .  

Vizsgálni kell  tehát ezekben az esetekben, hogy 
megtörtént-e a tulajdonjog átruházása vagy sem. Meg 
kell állapítani az összes körűlményeket, ·amelyek az 
adás·vételnél fennforogtak, mert csak ,· a tényállás 
pontos ismerete mellett tudja a királyi ugyész a vádat 
emelni vagy a nyomozást megszüntetni. Ilyen magán
jogi kérdésekkel komplikált. esetekben legajánlato
sabb az ügyészség utasításai szerint eljárni s iíkkoÍ' is 
nagyon tapintatosan kezelni az ügyet, mert mindig 
bizonytalan az ilyen feljelentéseknek a bírósági- sorsa. 

Vegyünk csak egy esetet. Ez gyakran előfordul 
s a nyomozás komoly jogi ismereteket kíván még. 
Pl. a vevő feljelenti a kereskedőt, mert vett egy 
kocsit, azt ki is fizette, de a kereskedő nem adta át 
neki, hanem tovább adta másnak.  Feljelenti, még pe
dig sikkasztás ' miatt, mert az ő (a vevő) tulajdonát 
képező dolgot a kereskedő eltulajdonította. 

Ha felületesen akarjuk ezt az ügyet elintézni, 
akkor meg sem hallgatjuk a panaszost, han'em 'el
utasítj uk. Azt mondjuk neki, hogy perelje be a keres
kedőt, mert ez nem bűncselekmény. 

Hát ez a kérdés nem ilyen könnyíí. Ha megnéz
zük egyik legkiválóbb magánjogászunk könyvét (Dr. 
Szladits Károly egyetemi tanár :  A magyar magán
jog vázlata, ·III. kiadás, 60. oldal) , akkor a követke
zJ'íket olvashatjuk : "Ha követelhetem . is valakitől va
lamely ingó átruházását, amíg ő ezt nekem át nem 
,adta, nem vagyok a dolog tulajdonosa. Ez azért is 
fontos, mert 'ekkép az átadá s on fordul meg, hogy a 
dologgal' kr rendelkezik ? Pl. kocsit vettem, ki js 
fizeltem, de a kereskedő nem adta át nekem, hanem 
továbbadta másnak : nem az én kocsirnat adta el 
(nem sikkasztott) , hanem a magáét ; az átadásig a 

,dolgot az eladó adóssága fejében le lehet foglalni, 
-stb". 

. 

Látjuk ebből, hogy azt kell kérdezni, átadta-e a 
kereskedő a kocsit a vevőnek vagy· sem. Ugyanis a 
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tulajdon átruházása abban a pillanatban történik 
meg, amikor a dolgot az eladó a vevőnek átadja, 
úgy, hogy kézből kézbe adják át a dolgot. Ennek az 
átadásnak a körülményeit nagyon alaposan kell vizs
gálni, mert ezen fordul meg ugyanis az, hogy elköve
tett-e a kereskedő (jelen példában) büncselekményt 
vagy sem. 

Egyik legkiválóbb büntetőjogászunk (Dr. Angyal 
Pál egyetemi tanár : A magyar büntetőjog tankönyve, 
J.  kiadás, 563. oldal) azt írja : " . . .  kiemelendő az a 
tétel, mely a K úriának egy elvi alapon álló ítéletéből 
is k itünik, hogyha a vevő a megvett dolgot ideigle
nesen az eladónál hagyja, ez az eladó irányában ide
gen lévén, annak újból i eladása sikkasztás (Bjogi 
Határozatok Tára IV. kötet 185.  lap.) . 

Tehát, ha a panaszos azt mondja s ezt tanukkal 
- vagy esetleg még irással is - igazolni tudja. 
hogy ő a kocsit megvette, a kereskedö át is adta, de 
nem tudta elhozni s megkérte a kereskedöt, hogy egy 
óráig (vagy kettőig) az udvaron maradjon a kocsi, 
amíg a kocsisát a lovakkal egy'ütt oda nem küldi s 
a keraskedő az alatt az idő alatt adja el a kocsit, meg
állapítható lesz a bűncselekmény. Természetesen nem 
mi, nyomozók, álla pit juk ezt meg, hanem a bíróság. 
Ezt azért hangsúlyozom, hogy a kereskedővel szem
ben megfelelő óvatossággal járjunk el. Ne úgy kezel
jük, mint azt. aki a község reábízott pénzét költötte 
el. Sikkasztó és sikkasztó között nagy különbség van. 
Lehet, hogy a kereskedőt még ilyen esetben is felmen-

tik, különősen akkor, ha a nyomozás még egyéb fon
tos körülményre is k iterjeszkedik. Különösen óV!lto� 
sak legyünk akkor, amikor a panaszos egyéb intéz
kedések (letartóztatás, lefoglalás, h:,ízkutatás, stb.) eI
rendelését kéri. Ilyenkor mindig várjuk be a felsőbb 
utasításokat. 

Igen fontos körülmény az, hogy. milyen ko
csit vett meg a mi panaszos unk. Olyant-e, amiből 
tíz is 'van még il raktárán, vagy pedig amiből csak egy 
van, talán az egész megyében. Ha a kereskedő nyom
ban tud egy másik ugyanolyan kocsit átadni, , n.em 
látszik büncsel�kmeny fennforogni. Azt is meg kell 
tudni, hogy k ifizette-e a panaszos teljesen a kocsj 
árát vagy sem, kötöttek-e írásheli megállapodást vagy 
csak egymás kezébe csaptak? Visszafizette-e a 'keres
kedő a panaszos pénzét? 

U gyebár, nem olyan nyersen elrntézhető kér
dés ez? Altalában a nyomozónak nem szabad semmí
ben sem merev álláspontot elfoglalni. l'Iem szabad egy 
szabályt m�nden esetre egyformán alkalmazni, mert 
az mindig veszéllyel jár. 

Ha  --- a példánál maradva - a kereskedő egyéh.
ként is nagyon bizonytalan egyéniség, ' akkor csalás 
büntettének a gyanúja is fennforogbat akkor, am ikor 
egy kocsit két embeFnek ad el.� Egész közönséges bűn
cselekmény, amely két 'adás-vételi . iigylettel kapcso-
latos. '. . . - ,  , 

Jöhet ázután a kereskedő is feljelentéssel, pl. azt 
mondja, h.9gy e!adoÜ �gy

_ 
.ko�sit azzal a k ikötéssel, 
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hogy, amíg a vevő azt teljesen ki nem fizeti, annak 
tulajdonjogát fenntartja magának; a panasza az, 
hogy a vevő erre a kocsira alig fizetett valamit (vagy 
semmit sem) , máris eladta vagy kölcsönt vett fel rá. 

Itt is egy szabályszerű adás-vétellel állunk szem-
ben. Itt is azt mondhatnánk a kereskedőnek, hogy 
indítson pert kára megtérítése végett, mert aki meg
vesz. valamit, azt nem tartozik visszaadni. A vevő tu
lajdonos lett - mondanánk felületesen - tehát azt 
tesz a kocsijával, amit akar. Ha fizet, fizet, ha nem 
fizet, akkor - nem fizet. 

Az tény, hogyha valaki megvesz valamit s azt át 
is veszi, akkor a vétel által tulajdonosa lesz annak a 
tárgynak. Azonban a tulajdonjog átruházásának egy 
másik feltétele az, hogy a dolgot neesak átadják, ha
nem tulajdonul adják át. Már most, ha az eladó nem 
akarja tulajdonul átadni a tárgyat, amíg az ki nincs 
fizetve, nem száll át a tulajdonjog, dacára annak, 
hogy az átadás megtörtént. 

Látjuk most már a két szembetűnő ellentétet. A 
kereskedő - az első pillanatban - sikkasztó lehet, 
ha eladja a már egyszer eladott, de ideiglenesen még 
nála hagyott - tehát tényleg még át nem adott -
tárgyat, viszont a vevő is sikkasztó lehet, ha a meg 
vett és átvett tárgyat annak teljes ki{izetéséig elt1l1aj
donftja, amennyiben a vevő a tulajdonjogot fenntar
totta magának. 

Pl. az egyik falubeli vesz egy cséplőgépet. E zt jó 
hosszú ideig fizetheti, de a kereskedő kikötötte, hogy 
addig a gép az övé, anúg,  a: vevő azt teljesen ki nem 
fizette. Ha a vevőnek időközben pénzre lenne szük
sége, nem adhatja és nem zálogosíthat ja el a gépet, 
mert az még nem az övé. 

Ilyen esetekben is lehet csalást megállapítani, ha 
valaki azért vásárol részletre, tulajdonjog fenntartás
sal, hogy a megvett tárgyat nyomban eladja. Pl. 
a vasútról a gépet mindjárt a koma udvarára viteti, 
az árát elkölti s a kereskedőnek nem fizet semmit. 

Sokszor tesznek feljelentést, hogy a vevő a meg
tekintésre vagy próbára vett dolgot elsikkaszt ja. E zek 
már nehéz esetek. Rendszerint olyankor teszik meg a 
kereskedők a feljelentést, amikor már megbánják, 
hogy a vevővel üzletet kötöttek s így akarják az áru
jukat visszakapni. Ilyenkor azt mondják, hogy ők 
még nem adták el a tárgyat a vev'őnek, hanem csak át
adták, hogy az nézze meg, próbálja ki s ha megfelel, 
vegye meg. A feljelentés tárgya az, hogy a vevő az ily 
módon átvett tárgyat átadta vagy zálogba tettt> , 
vagyis - a feljelentés szerint - elsikkasztotta. 

Hát itt vigyázni kell ! Az kétségtelen, hogy, aki a 
tárgyat átvette megtekintésre vagy kipróbálásra, még 
nem vevő, annál kevésbé tulajdonos. Ha pedig nem 
tulajdonos, nem tarthatja meg a tárgyat. Azonban ! A 
bíróság azon a véleményen van, hogy az átvevő abban 
a pillanatban vevő, vagyis tulajdonos lesz, amikor a 
dolgot nem adja vissza a kereskedőnek, tehát a vevő 
nem sikkaszt ja el az árut. Természetesen fennáll a 
sikkasztás, ha az előzetes megállapodásban már 'k i
kötik azt, hogy az árut - amennyiben meg fog felelni 
-- tulajdonjogfenntartással fogják eladni. 

így sikkasztás eimén nagyon reménytelen a bűn
vádi eljárás megindítása, azonban csalás címén annál 
könnyebb. Ugyanis megtekintésre, vagy próbára rend
szerint csak rövidebb időre (három napra, legfeljebb 
nyolc napra) adnak át árut. Ha valaki ez alatt az idő 
alatt tulajdonítja el a tárgyat, valószínűnek látszik, 
hogy azt már azzal a szándékkal vette át - .megtekin-

tés, k ipróbálás urugye alatt -, hogy el fogja adni 
vagy zálogosítani. Ha pedig a három, illetőleg nyolc 
nap letelt, akkor meg már úgyis a tulajdonába megy 
át az áru, kivéve, ha ennek ellenkezőjét az eladó ki
kötötte magának. 

Ma még a Kúria is nagyon elutasító álláspontot 
foglal el (Angyal, 563. oldal : "A megtekintésre vagy 
kiválasztásra küldött áru megtartás esetén az átvevő 
tulajdonába megy át, miért is ez azon sikkasztást 
nem követhet el még akkor sem, ha az árút nem fizeti 
ki és illetőleg a küldőt a megtartásról nem értesíti".) 
Néhány évtizeddel ezelőtt a Kúria még a tulajdonjog 
fenntartását sem ismerte el, ma pedig már minden 
bíróság szigorúan bünteti az ilyen feltétellel vt>tt áru 
eltulajdonítóját. A jogbiztonság is azt kívánja, h ogy 
aki csak megtekintés végett vett át idegen dolgot, az 
büntetlenül ne tulajdoníthassa azt el, mert így kedve
zőbb az ilyen "megtekintőnek" vagy "kipróbálónak" ,  
mint annak, a k i  tulajdonjog fenntartásával vesz árút. 
Ilyen feljelentéseknél vizsgálni kell, hogy mi volt a 
megállapodás. Hátha csak átvette megtekintésre, de 
nem vette meg? Ilyenkor feltétlenül sikkasztás az el
tulajdonítás. Megemlítem még a bizományi árúk el
sikkasztásával elkövetett bűncselekményeket. Itt is a 
legtöbb esetben adás-vételről van szó, de bizományi 
üzlet formájába burkolják s ezért erről - ha nem 
lesz unalmas, - külön cikkben fogok írni. Pl. egy kis 
papírlapon elismeri a gyanusított, hogy a rádiókészü
léket 8 napi kipróbálásra átvette . . .  Semmiféle vételi 
megállapodás nem történt. Az átvevő - mondjuk - a 
6-ik napon odaadja a rádiót a komájának egy ma
lacért. E z  biztos, hogy sikkasztás. 

Ma nagyon szomorú frázis sá vált az, hogy nehéz 
a gazdasági élet. Tényleg nehéz. A kereskedő nem tud 
eladni, a fogyasztóközönség nem tud venni. Már pe
dig az egész állami élet alapja az egészséges gazda
sági élet. A földmívelés, az ipar és a kereskedelem ha
tahnas vécedényei táplálják az egész országot. Fontos 
tehát, hogy az intellektuális bűncselekményeket is 
olyan komoly bűncselekményeknek tekintsük - ha 
nem komolyabbaknak - mint az úgynevezett szenzá
ciós bűnügyeket, betörése ket és gyilkosságokat. 

Ha az adás-vétellel kapcsolatos bűncselekmények 
elszaporodnak, a kereskedő drágábban fog eladni, 
mert ezt a nagy kockázatot valakivel megfizetteti, az 
pedig az árúk drágulását vonja maga után. Természe
tesen az ilyen ügyek nyomozásánál nem eshetünk a 
másik végletbe sem, s nem nézhetünk mindent a ke
reskedő szempontjából. A nyomozó mindig tárgyila
gos legyen. De ismerje az összes érdekszálakat, ame
lyek az egész gazdasági életet behálózzák. 

A középkorban megszünt a kereskedelem azokon 
a helyeken, ahol az országutakra kilépő kereskedőket 
kifosztották a rablók. Ma már országúti rablók 
nincsenek. mert tudják, hogy azonnal lefognák őket. 
A bűncselekmények erre átalakultak. A kereskedő a 
legelőzékenyebben adja át az áruját a vevőnek, a 
maga kocsiján küldi az árut és sokszor a vevő a ke
reskedő kocsijával viteti az árut mindjárt a - zálog
házba. Ö már modern ember, ő már így csin3.Ija. A 
déd-ős-nagyapja talán még mordállyal állította meg 
a vásárra igyekvő kereskedőket. 

A nyomozásnak pedig alkalmazkodni, berendez
kedni kell az új bűncselekményekhez. Ezek az új 
bűncselekmények pedig mindig raffinál Labbak, kom
plikáltabbak lesznek. S nemcsak a fővárosban, hanem 
a vidéken is. 
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A balatonfüredi cseudőrségi gyógyház : Főhomlokzat. 

CigáDyüldözés. 
írta: Krajcsovics János g. tiszthelyettes (Szeged). 

( Befejező !közlemény.) 

- Én /illihd'ent tudok � :válaszolta SZ3!bó őrmester -, 
tudom még azt ilS, U10gy a Jóska nem fog többé hozzád 
visszatérni, hiáiba búsulsz utána. 

- Hát 'akkor a Devla verjen meg nlinden cigány t !  -
átkozódott égnek emelt kezekkel a cigányl'eány .. 

Azután már csak kérdezni kellett, elmondott mindent. 
Elmondotta, bogy Lakato� Jóska nevű kedvese U1agyta el, 
akit tőle Csurár Mari csábított el. fl'árs,ai iPedig őt arert 
verték meg; !mert ibosszúiból a póskát és, a Marit l:e akarta 
ütni és kijelentette, ihog� ő a rablásokban nem vesz részt, 
hanem a többieket is cse'hdőr:kézre adja. 

-

Mielőtt háromrfelé szétváltak !Volna - beszélte -, a 
karaván 14 kocsiból álI'ott, amely a Lakatos-, ;Kolompár
és Csurár-familiáJból verődött össze. lA Béla-majorba érke
zésük előtt társai egy tanyát is feltörtek és kifos,ztottak 
s onnan kevés pénzt, �gyneműt,' dis(l,nóhúst, két bödön zsirt 
és szalonnát vittek el. Ott illem bántottak senkit, merf a 
tanyabeliek nem voltak odaihaza. A Béla-majorból sok min
dent elvittek, a négy lovat a Csurárok vitték el, hogy 
majd lovakat tudjanak váltani. Későbh a karaván három 
l'Iészre vált. Ök, vagyis a Lakatos-familiához tartozók 
bét kocsival egyenes irányban továibbihaIadtak, mig a 
Kol'ompárok \három kocrsivall balra, � .csurá:rdk pedig négy 
kocsival jobbra tértek el. Ez, utóbbiakkal ment e1 a Jóska 
és 'Mari is. \Mielőtt ra karaván sz.étvált, társai abban álla-

podtak meg, hogy majd a lakott helyektől félree�ő és a 
Világos, Aranyág, Gyorok és iKladova községek között el
terülő na'gy erdőség délkeleti részének egyik tisztás án 
fognak találkozni a zsákmány felQsztása !Végett. Az őket 
visszahagyó, most már hat kocsiból' álló Lakatos-féle 
karaván egyenesen a 6 elzett �rdőbeli tisztásra tart, hogy 
ott megpihenve, a jolbbra és balra eltért Csurár- és Kol'om
párokat Ibevárja'. pk a többj ektől Ikocsijukkal azért marad
tak el, mert az egyik lOiVuk valamitől megsántult, egy 
lóval' ,pedig Illem tudtak IVel ük! tartani-. 

Elmaradt tkocsijukon - mondta a cigány lány -
még U1áJrom fiatalabb cigány férfi ült, akik az úthoz közel 
fekvő egYJik tanyából más' 'lovakat akartak sz.er,ezni, de a 
nagy kutyaugatásra a taIllyalbeliek felébredtek és lövések
kel elzavartálk öket. Ezek az.után nem mertek a lassan 
haladó koesin maradni, nehogy az ü1döz.ő csendőrök ke
zébe kerüljenek. A ITeszáHt ci'gányolk tőlük való elválás,UJk 
altkalmával azt- mondották, hogy !ha leh�, majd más úton 
fognak a karaván után menni. 

A cigánylány azután !felsorolta a főbűnösölket és hogy 
azok kooüll ki. mit követett el. Természetesen főleg a Jóska 
és a Mári áJ.taI, elkövetett dolgotkat ugyancsak nem hall
gatta el. 

Én - mondta - nem tettem semmit, be sem men· 
tem sehova, azért is verlek meg, de társaim beszédeiből 
és dicsekvéseiből megtudtam, hogy tközülük ki mit csi
nált. ,A lálJly szerint a gazdasági gyalkornotkot és a 'béres
gaz.da fiát a Csurárok közül, valók lőtték le, a fiatal bé
rest a Kolompárok vevt& agyon, míg a sz.atóccsa�' az ő 
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kocsijáról leszállt h ároon Lakatos végzetJt. De a Béla
majorban társai közül i.s többen megse1lesültek. 

Mire a cigánylány vallomását befejezte, málr Uj. 
szentanna !község közeJ.ébe érkeztünk Még be sem értünk 
a községbe, amikor taláJlkoztunk az újszentannai örs 4 
főből álló j árőrével, mely egy örsve2leoo .vezetése alatt <szá
non a Kurlicsról nyert értes,ítés alapján a cigányok üldö
zésére igyekezett. 

Az örsvezető j elentette ISzabó Őirmesternek, hogy ő 
milr megállapította, hogy a !hat kocsiiból álló karaván Új
szentanna mellett elhaladva, a kovas�inci útra tért le s 
így valószínű, hogy a cigányok az Aradmegye déli részén 
elterülő nagy erdőségbe akarnak menekülni. Hogy meny
nyire helyesen következtetett, az>t a leány előbbi előadása . 
igazolja. 

- Úgy ,Van, - felelte az őrmester. - Ön a menekü
lők útját helyesen következteti, mi azonban már azt is 
tudjuk, hogy ihol fOg)I1ak egyelőIre megállapodni. A lány 
tehát igazat mondott, - j egyezte még meg Szabó őr
mester. 

Az örsvezetö csak most vette észre, hogy egy cigány
lányt is viszünk magm·nkikal. 

- Mivel a cigánylány könyörögni kezdett, hogy ne vi
gyük tovább magunkkal, nehogy a társai megtudják, hogy 
ő /Volt az árulójuk, örsparancsnoko!ffi a két örsvezetővel 
rövid értekezés után abban állapodott meg, hogy a lányt 
az új szentannai ÖtI'S őrizetéIben visszahagy ja és egyben 
megteszi az intézkedést a lmiraván ibekerítésére és elfogá
sára. Ha lehet, a ibekerítést és elfogást még a kora dél� 
utáni órákban \Végre is ihajthatja, Illehogy a cigányok meg
sejtsék, hogy nyomukban vagyunk és mielőtt bekeríte
nénk őktet, más, iránYIban elmenekülJ enele Most a legaHcal
ma.srubb a cigányok elfogását megkísérelni - mondta -, 
mert a cigányok lovai a megtett nagy úttól bizonyára 
már agyon vannak fáradva és nem tudnak továbbmenni. 

Betértünk tehát mindannyian az újszentann.ai csend
őrlaktanyába és ott a cigánylányt az örs őrizetére bíztuk. 

Azután pedig -a telefon azonna!. iber.regni kezdett ; 
sorra fel!hívtuk a szomszédos örsőket. 

A bekerítést Szabó őrmester úgy rendelte el, hogy 
mi - most már ,tizennégyen - nyugatról, az odrosi, 
berzovai, tanci és nádasi örsök keletről, a v,ilágosi, pan
kotai, magyarádi és ternovai örsök északról, a glogováci, 
gyoroki, máriaradnai és lip.pai örsök pedig délről nyo
mulnak a megjelölt &,dei Itiisztás felé. A tisztásnál való 
találkozás délután három órára lett ki.tűzve. 

Mikor lovaink kissé megpihentek és megabrakolt&k, 
úgy reggel kilenc óra tájban most már három szánon mi 
is  elindultunk célunk tfelé. 

. 

Közeledve az erdőhöz, úgy egy óra körül hírül vettük, 
hogy az északról jövő csendőtI'ök már az erd&ben nyomul
nalk dél> felé ; tehát éppen jókor érkeztünk. LeszáHva a 
szánoIkról, rajvonala:t formálva most már mi is az erdei 
tisztás felé tartottunIk. A cigányok bizonyára bi�tonság
ban érezték magllikat, mert a meglepetés ellen őröket sem' 
állítottak ki. 

A !három órából már csak tíz perc hiányzik. Minden 
oldalról felhangzik a nesz, amint a legkülönbözőbb távol
s'ágokból is ,percnyi pontossággal beérkezett csendőrök 
lába alatt ropog a keményre fagyott Ihó, a felzavart var
jak pedig károgva tovarepülne!lc E rre már a pihenő ci
gánytálbor is felfigyelt ; vajjon ki meri a tábort nyugal
mában zavar.ni ? Csak pár perc és máris megjött a válasz : 
a cigámyok kiáltozni kezdtek : "Jönnek a csendőrök, me
nekülni ! " Csakhogy már késő volt, a csendőrgyűrű pon
tosan zárt, egy macskán.ak sem lehetett belőle kimene
külnie. 

Mikor a tisztás szélén, s.űrűn egymás mellett, meg
jelentek a kakastollak és feIcsiIlantak a szuronyok, Szabó 
őrmester erétyesen rájuk kiáltott : "Cigányok ! A törvény 

nevében adjátoik meg magatokat ! Aiki megmozdul, halál 
fia ! " 

. 
Nincs menekvés, a csendőrgyűrűt nem ,lehet áttörni. 

A meglepett cigányok minden ellenáHás nélkül megadták 
magukat. 

Három ci gánya ss zon y a karaván lPilhenőhelyétől távol 
az erdőben tűzrevalót volt gyűjteni, azok közül kettőt a 
csenoorök fogtak el, a harmadikat pedig - aki a köze
ledő csendőrök láttára kimeneküllVe az erdőből, meg, akart 
ugranJ - a műkedvelő csendőrnek felcs�pott egy'ik elő
fogatosunk fülelte Ie. 

Egyelőre itt is csak személymotozást tartottunk, el-
8zedtük a lövő-, szúró- és vágószerszámolka't, azután -
hogy meg ne szökhessenek - a cigányokat sorra meg
bilincseIltük és összefűztük. Ennek végeztével-, bekísértük 
őket a legközelehb fekvő Gyol'ok !községbe. A rendes mo
tozást Gyorokon ejtettük meg. 

Mikor a cigányokat Gyorokra kísértük, már kezdett 
sötétedni, azért a kocsiikat teljesen körrülvettük. Egyszer 
csak észrevesszük, hogy a cigányok a rablott holmikat 
kezdik a kocsikról leszórni. A kocsik után menő csend
őrök .sok füstölt sertéshúst, egész tábla szalonnáikat és 
más egyebeket találtak a hóban elszórva, amiket az utols-ó 
kocsira kellett újból felr&lmiok. A cigányok ezen műve
letét megakadályozandó, Szalbó őrmester elrendelte, hogy 
mi.n.den kocsin ,2-2 csendőr f.oglaljon helyet. 

M ikor Gyoroikon a rendes' motozást elvégeztük, örs
parancsnokom a most már feleslegessé !Vált idegen örsbeli 
járőröket illetékes örseikre hazabocsátotta, meghagyta 
azonba.n -nekik, hogy ha esetleg a szétvált nagy karaván 
többi részei ö rSikörletükben felbuikkannának, hozzák azo
kat utánunk. 

Másnap kora reggel már indultunk visszafelé, estig 
azonhan csak Újszent&nnáig tudtunk eljutni, mert a cigá
:nyok lovai nagyon ki voltak tfáradva. Újszentannán érte
sültünk arról, hogy a nagy karavánból' j obbra eltért Csu
rárok két kocsiját a !battonyai örs j árőrei elfog,ták ; a 
csendőrök és a cigányok között valóságos kis ütközet 
folyt le. A ibattonyai csendőrÖIk az elfogott cigányokat 
ideiglenesen az ottani j áráSibíróság fogiházában helyez
ték el. 

Miután Battonya a -rablások s zínhelyooez közel ' fek
szik, Szabó őrmester elhatározta, hogy az elfogott cigá
nyokat Battonyán, az arra igen alkalmas j árásbírósági 
fo�házban gyűjti össze. M ásnap tetefonon érintkezésbe is 
Mpett a battonyai j áráshíróság vezetőjével, aki készséggel 
megengedte, hogy a cigányokat a nyomozás befejezéséig 
a járásbíróság rfogházában őrizzük. 

A cigányok lovai újszentannán kilpihenték magukat, 
tehilt továbíb induJ.tunk. Most már a cigány,lányt is ma
gunkkal vittük 

Kurticsra érve újabb kedvező bírt hallottunk. A 
sánta ló miatt elmaradt kocsiról útközben leszállt Ihárom 
cigány férfi lis megkerült ; a kevermesi örs egyik járőre 
fogta el. A kevermesi ,Iova'sörs legénysége három j árőrre 
oszolva a határban portyázott, hogy segédkezzék Faragó 
örsvezetőnek az északkeleti irányban három kocsival me
nekült Kolompár cigányok ibekerítésében és elfogásában. 
Egyszer csak a Kevermes és Lökösháza közötti úton por
tyázó Gyull'ik János őrmester és Tóth Vendel csendőrből 
álló járőr azt a,z értesítést veszi, hogy a közelben ,lévő 
Nagy [stván�féle tanya istállójának padlásán a széna :kö-

. zött hiárom cigány rulszik. A ,]ovasjárőr tI'ögtön a tanyába 
lovagolt s ott megtudta, hogy mikor a béresgyerek széna
lehányás végett a padlásra akart felmenni, észrevette, 
hogy a tanya háta mögött l evő gyümölcsöskert felől a 
hÓlban embelI'li láibnyomoik vezetnek a létrához, a \padlás.
ajtó pedig félig ·nyitva van. Sejtette, hogy idegenek van-



• 

1930 június 10. CSE NDORSÉGI LAPO K 543 

A balatonfüredi csendőrségi gyógyház : Társalgó. 

nak a padláson. A bátor fiú óvatosan felmászott a létrán, 
beteki�tett a IPadlásba és meglátta, :hogy közel az ajtóhoz 
a szénában három torzonborz cigány nagy hortyogva 
alussza az "i,gazak" áLmát. 'A béres' iha,gyta őket tovább 
nyugodtan aLudni és ÓlVatosa,n vis,szamászott a létrá,n .  

Mielőtt a j árőr a padlásra ment volna a cigányokért, 
az i,stálló ,ajtaját jól bezáraotta, rnehogy a cigányok a széna
lehányón ,és az .istállón keresztül elmeneküljenek. A még 
mindig Ih o:rtyo gó cigányok csak Gyurik őrmesternek 
"Fe� a kez€Jkkel ! A törvény JlJevében adjátok meg maga
tokat ! "  kiáltására ébredtek tfel. A )felriadt cigányok látva, 
ho.g:y a padláSlajtóbó� ikét puska osöve mered feléjük s 
így egyetlen mernekülési útjuk) el /Van zárva, kezeik fel
emeléséve� megadták magUIkat és tűrték a meglbilincselést. 

Leérve a pa,dlásról, a járőr a cigányokat alaposfrn 
megmotozta ; nagyolbb összegű lPénz.t, ék,szereket, egy hat
lövetű revoLvert és késeket talált náluk. Az Őlrmester 
megkérdezte tőlük, hogy a náluk talált pénzt és ékszere
ket thol Iszerevték és hogy miként' kerültek az istálló pad
lására ? A ,pénz és ékszerek eredetére ,nézve a cigányok 
semmit sem akartak bei sme,r;n i' és különböző hazugságok
ikaI állottak elő. A padlásrajutásra nézve azt adták elő, 
hogy ők egy kail'aván után akartak menni, de mert észre
vették, hogy az elhala,dt kara/Vánt a csendőrök üldözik, 
nem merték azt követn�, ihanem: két nap és két éjjel itt a 
tanyák között kóboroltak, os mert már nagyon ki /Voltak 
merülve és álmosak voltak, elhatározták, hogy a Iakot
tabb ihelyektől félreeső lökösházi vasútállomás közelében 
valahol megpihennek s azután vasúton folY'tatják útju
kat, hogy társaikat felkeressék. így jutottak az istálló 

padlására, ahol véletlenül ,nagyon elaludtaik, mert a kora 
;reggeli vonattal akartak elutazni. 

Ezen telefonértesítésre örsparancsnokom azt az uta
sítást adta Gyurik őrmesternek, hogy az elfogott cigányo
kat kísérte ss e azonnal Battonyára a járásbíróság foghá
zába, ő majd őket a náluk talált ibűnjelekkel ott át fogja 
venni. ' 

Másnap kora ,reggel mi is elindultunk Battonyára, 
magunkka] vive most már az előzőleg Kurticson hagyott 
cigányokat is. Szalbó őJ'mester, mielőtt elinduHunik, meg
kérte a kurticsi örsparancsnokot, hogy ha cigányok elfoga
tásáról kapna értesítést - mert az arra vonatkozó közlé
seket előzőleg oda kértük -, iniézkedjék, !hogy az elfogot
tak 'Battonyára kísértessenek, mert azokat ott ' fogják át
venni. Örsparancsnokom es Molnár csendőr most már ló
háton, a Kurticson megpihent lovaikon követték az' elfo
gott cigányokat. 

Battonyára kora délután érkeztünk be éppen akkor, 
amikor a kevermesi örs 'három lovasból álló. járőre a ;Nagy 
István-féle tany ában elfogott három cigánnyal megérke
zett. A megbilincselt cigányok ugyan el voltak fáradva, 
mert a 27 kilométernyi utat ló előtt kellett megtenniök. 

Szabó őrmester most már a Battonyán elzárva levő 
fogoly cigányok, nemkülönben ,a bűnje!ek 'és rablott hol
mik rendezés éhez fogott. �ikor 'pedig azt befejezte, tele
fonon érdeklődött, Ihogy., a 'nagy karaván szétoszlásakor 
jobbra és balra elvált, még szökésben "levő cigányok üldö
zése és elfog-ása mennyire �aladt 'előre. 

ELőb-b Faroagó ö,rsve�e.tő jeJlentkezett, aki jeIentette, 
hogy a' három kocsival északkeleti irányba menekült cigá-
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nyokat sikerült a kunágotai, medgyesegyházai, kéteg)'lházai 
és eleki örsök segítségével Nagykamarás és Elek községek 
között bekeríteni és elfogni .  Az egyik kocsiról azonban -
mielőtt a cigányok elfogattak volna - egy férfi és egy nő 
megugrott és gyalog Kisjenő irányába eimenekült. De 
ezek sem kerülték el a sorsukat, mert a siklósi örs egyik 
járőre elfogta őket éppen akkor, amikor azok Siklóson 
vonatra akartak szállani, hogy vonaton folytassák útjukat. 
így a három' kocsin volt cigányok mind el vannak fogva és 
Eleken őriztetnek. Faragó örsvezető egyben ' parancsot 
kért, hogy a cigányokat hova szállítsa ? 

Szabó őrmester telefonon tmeghagyta )aZ 'örsvezetőn,ek, 
hogy a cigányokat kísértesse Battonyára, azonban úgy 
induljanak útba, hogy még az 'est beállta előtt megérkezze
nek. ,Ha az utat a sötétség beálltáig ,előreláthatólag egy
huzamban nem tudnák megtenni, akkor ott éjjelezzenek, 
ahol a cigányokat póI 'meg tudják őrizni, nehogy közülük 
valaki megszökjék. 

A négy 'kocsival délkeleti irányba szökött Csurárok 
elfogás a egy kissé körülményeseblben folyt le. Ezeknek 
ártalmatlanná tételénél a fegyverhasználat sem volt el-
kerülhető. ( 

Ezek a cigányok, mikor a többiektől elválva jobbra 
tértek, az volt a szándékuk, hogy délkeleti ' irányban ha
ladva Marcibányi, Dombegyháza, Kisvarjas, Szentleány
falva, (Újpánt és Kuvin érintésével Arad megye déli része 
felé tartsanak, hogy ott a Kurtics és Újszentanna mellett 
7 kocsival elvonuló társaikkal az előre megállapított he
lyen (az erdei tisztáson) ,a rabolt holmik felooztása vé
gett találkozzanak. 

A cigányoknak ezen tervét azonban a véletlen és a 
csendőrök ébersége Imeglhiúsította, mert a négy kocsiból 
álló kis karaván fele alig, pár órán IbeIül, míg a másik fel:e 
már másnap csend'őrkézr!e került. Ez úgy történt, ihogy 
m.ikor a cigányok gyors iramban délkeleti irányba /halad
tak, DombegY'háza €s Kisvasrjas között a harmadik koosinak 
- mert a 'keré'kszög oellveszett - első jobbkereke hirtelen 
kiesett,. imine'k Ikövetkeztélben a kocsi a rajta ülőkkel együtt 
felfordult, iHletve féloldalra dőlt. 19y a harmadik és negye
dik kocsi az előbbi kettőtőll l emaradt. lAz elől haladó két 
kocsin lévők nem vették észre, hogy hátul mi történt s 
így ,Im egáll ás nélkül folytatták \útjukat, de tvesztükre, mert 
éppen a csendorök kezei közé rolhantak. JUgyanis a batto
nyai l'ovasörs Tánczos Lajos . és Hevesi József csendőrök
ból állott 3árőre � 'lllely a' cigányo'k által' elkövetett bűn
cselekményekről még nem tudott - rend�s szolgálatban 

állván, a DomJbegyiháza és Kisvarjas közötti úton lévő 
Kopasz-csárda mellett az előírt lesál'lását tartotta, mely 
járőrnek ellenőrzését - úgy éjjél 1-2 óra között -
Hambach Ernő őrmester, örsparancs'nok másodmagával 
éPlPen akkor fog·anatosította, ami'kor a cigányok két ko
csija a ,csárda mellett elvezető országúton feltűnt. A csend
őrök a csárdaépület árnyékába húzód'Va várták a gyorsan 
közeledő két kocsit, mert meg akartak győződni róla, hogy 
kik lehetnek azok, akiknek oly sürgős dolgu'k ·akadt, hogy 
még laz ünnep éjszakáját is kocsiban töltik. A mit sem 
sejtő cigányok nyugodtan haladtak a csárda felé ; de ami
'kor a /Csárda világánál meglátták a csárda mellett reájuk 
várakozó csendőröket, a lovak közé csaptak és igyekeztek 
a csend'őrök lelől elmenekül'ni .  Hanem a csendőrök lovai 
jobban bírták az iramot. Csak egy sarkantyúnyomás 'kel
lett és a négy lovascsendúr kivont karddal máris utólérte 
és körülfogta a két kocsit. 

- All'j ! 
Erre azonban 'a kocsikon lévő idegenek nem szóval, 

hanem egyszerre több lövéssel válaszoltak és lovaikat még 
nagyobb iramra ösztö'kélték, 

Most Hevesi �sendőr az első kocsi el'é kerülve, a lo.vak 
kantárját ragadta meg és annak dacára, 'hogy a cigányok 
közvetlen közelből ismételten reálőttek, a lovakat meg
állás·ra kényszerítette . 

Hambach őrmester újabb felszólítására a cigányok 
sűrű lövésekkel feleltek. A helyzet most már komollyá vál
ván, la .csendőrpisztolyok is sorra el'dördültek. Valóságos 
kis ütközet f.ejlődött ki a csendorök és a kocsikon lévők 
között. Pár pillanat mulva azonban a lPisztolyok dördülését 
a kocsin lévő sebesültek jajveszékel'ése váltotta fel. A ci
gányok most Imár sorra megadták !magukat, csupán egy 
fiatal legény kísérelte meg, hogy ,a kocsiról leugorva, futva 
elmeneküljön, de lIJambach öl1me.ster golyója megál'lásra 
kényszerítette. Comblövést kapott. 

ÚgY' látszik, a cigányok! izgatottságukiban nem tudta'k 
célozni, mert a csendőrök 'közül szerencsére senki sem 
sebesült meg, csupán Tánczos (Lajos csendőr lovának a 
nyakát :horzsoIta egy 1ovedék. Annál inkább találtak azon
ban a csendorök golyói, ";mert a cigányok 'közül többen 
sebesültek meg, Ibár egy sem valami 'súlyQsan, 

A csendőrök hete rel ték la cigányokat a közelben lévő 
csárda udvarára, ott elszedték ·a l'övő-, szúró- és vágó
szerszamaikat, kimosták és id'eiglenes !kötéssel ellátták a 
sebeiket, azután pedig bekísérték őket Battonyára, a járás
bíróság fogházába. 

. A balatonfüredi csendőrségi gyógyház : Egyágyas szoba. 
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Batton�ára érkezés után Hambach őrmester azonnal 
intézkedett, !hog,y az elfogott cigányok orvosilag imegvizs
gáltassanak', a, sebesültek pedig kezel'és alá vétessenek. Itt 
azután kiderült, /hogy egyik-másik cigányférfiún és nőn 
olyan sérülések is vannak, amelyeket nem a csendőrök 
golyói okoztak. Ezeket a sérüléseket a cigányok 'a Béla
majorban lefolyt !harob'an szerezték. 

A fegyverha'sználat a, !Szegedről kiszállt /hadbíró által 
kivizsgáltatván, jagosnak találtatott. 

A kerék kiesése miatt e lmaradt másik két kocsin lévő 
cigányok, ahogy az előttük lefolyt lövöldözést meg
hallották, nem: mert� egyenes irányban továbbhaladni, 
hanem, ami.kor a feffol'dult koosit ' rendJbehozták, gyorsan 
visszafordultak és a legközelebbi keresztútnál délnek tér
tek, :azzal a szánd'é'kkal, hogy Sajtény község közelében a 
befagyott Maroson majd át!kelnek és  a Bánátba menekül
nek,. Mivel a cigányok lIn08t már lérezték, lhogy a csendőrök 
a nyomuk:ban vannak, egyesek elhagyták kocsijukat, hogy 
gyalog másfelé . meneküljenek. 19y Tornya és Sajté'ny 
között három férfi és három nő szállt le a !kocsikról, kik 
azután gyalog nyugat �elé !Vették útjukat. Közöttük ;volt 
a cigányleány !hűtlenné vált kedlvese, Lakatos Jóska és 
annak újabb szeretője, Csurár Mari. 

Mikor a délkeleti irányba menekült cigányok üldözé
sére kirendel t Kovács Imre 10vas CÍmzetes őrmester négy 
csendőrével arra a helyre ért, ahol a cigányok egyik ko
csija felfordult, a nyomokhól mindjárt látta, /hogy a cigá
nyok egy része továbbhaladt, míg a hátsó két kocsi vissza
fordult és bizonyára másfelé vette útját, mert ők nem 
találkoztak vele. Az a körülmény, hogy a két hátsó kocsi 
visszafordult, Kovács őrmesternek szeget ütött a fejébe 

és azt !helyesen rögtön arra magyarázta, hogy az elől 
továbbhaladókkal bizonyára történhetett valami, hogy 
a hátul levők nem merték őket követni. Ha pedig az elől 
haladókkal valami történt, az csak a közelben történ
hetett, amit a hátullevők is meghallottak - vélekedett 
az őrmester. - Tehát mielőtt a visszafordultak után 
mennénk, meg kell tudni, hogy mi  történt elől ? 

A lovasjárőr pár perc alatt már a csárdánál volt, 
ahol megtudta a történteket. Azonban a csárda udvara· 
akkor már üres volt, mert a battonyai csendőrök a cigá
nyokat - más úton - már elkísérték Battonyára. 

Kovács őrmesterék tehát, most már a visszafordult 
és más úton, déli irányban tért !két kocsit vették üldö
zőbe. A jó csendőrlovak mintha megérezték volna, hogy 
fontos munkát végeznek, csak úgy röpítették a csend
őröket. A havas úton még jól l átható kocsinyom Tornya 
és Németporog :mellett e lvezetve Sajténynak tartott. 
tehát a járőr előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a cigányok 
a befagyott Mruroson keresztül Torontálba akarnak me
nekülni .  Igaz, hogy a Pécska és Szemlaknak vezető úton 
a céljukat hamarább elél'1hették volna, de Kovács c. őr
mester a kerülő utat arra magyarázta, hogy a ravasz 
cigányok a csendőrséggel rendelkező községeket, ha 
csak tehetik, elkerülik. 

Az ü ldöző járőr csakhamar két fővel megszaporo
dott, mert midőn Németporogot maga mögött hagyta, az 
egyik keresztútnál a kisporogi I lov'asörs egyik rendes
szolgálatban álló dárŐlrével találkozott s azt is magával 
vitte. 

A cllendőrök útközben megállapították, hogy a ci-
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gányok kocsijai egy izben megállottak s hogy a kocsik
ról többen leszállottak, dehát ,a .Eyalog..JJ:Lás �a me
nekülő --e��ekkel most nem törődhettek, mert céljuk -
az volt, hogy előbb a kocsikon l évőket tegyék ártalmat
lanná. 

A balatonfür'edi csendőrségi gyógyház : Étterem. 

Már reggel volt, mikor a csendőrók Sajtény községet 
elérték. Ott azután az egyik faluszélen lakó gazdától 
megtudták, hogy a c igányok Irövid idővel ezelőtt nálu 
érdeklődtek, hogy a Maros jegén hol lehetne 'l'egköz ::
lebb és legkönnyebben: átkelni .  Ő nekik a községtől mint
egy két kilométerre eső csónakátjáró helyet j elölte meg, 
mert ott l e'het legkönnyebben kocsival a Maros j egére 
rámenni. A c igányok tehát valószínűleg arra vették 
li t j ukat. 

A hét csendőr , vágtában repült a gazda által 
megjelölt hely }felé. Pár perccel később a cigányok két 
kocsija - mielőtt a M aros töltésére értek volna 
csendőröktől vol t  körülvéve. A cigányok meglepetésük
ből még magukhoz sem térhettek, midőn Kovács ,őrmes
ternek a megadá�ra szóló eré lyes felszólítása e lhang
zott. A lefülelt cigányok az ellentámadást vagy mene-

Béndek Mihály tiszthelyettest, a szili örs parancsnokát 
Kormányzó Úr őfőméltósága a magyar bronz érdeméremmel 
a zöld szalagon, tüntette ki. A kitüntetettet vitéz Dénes Ele
mér százados, csornai szárnyparancsnok ünnepélyesen díszí
tette fel a csornai örslaktanya udvarán. Béndek tiszthelyettes
nek egy miniszteri, egy felügyelői és három kerületI dícsérő 

okirata van, kétízben pedig nyilvános dícséretet nyert. 

külést meg , ,sem -irnl"éTe1bették. A bilincsek és füzőláncok 
a j árőrtáskából sorra előkerültek és átvándoroltak a ci
gányokra. A szem�rymotozás megejtése ' után a csend
őrök bekisérték a c igányokat Sajtény községbe és pár 
napig ott őrizték, mert úgy a csendőrök, mint a cigányok 
lovai az erőltetett menetelésben megtett nagy úttól igen 
ki voltak fáradva. Rövid idő mulva azután ezek a ci
gányok is Battonyára kerültek. 

Kovács őrmester igyekezet·t az elfogott ICÍgányoktól 
megtudni, hogy ú tközben a kocsik,ról kik szálltak Ie és  
hova menekültek, azonban a ,cigányok arra nézve min
den felvilágosítást megtagadtak. Sőt azt áll ították, hogy 
a kocsikról senki sem távozott útkö�ben. 

A kisperegi őrs megkisérelte a kocsikról leszállt ci
gányokat felkutatni, azonban nem tudott eredményhez 
jutni.  De azok mégsem soká élvezhették szabadságukat, 
mert hamarosan ők is csendőrkézre kerültek. 

Mikor Szabó őrmester útjáról - a Gyorok melletti 
erdőségben elfogott cigányokkal - Battonyára megér
kezett, mÚlI' másnap értesítést kapott a szöregi őrstől, 
hogy ott két cigány férfit és  két cigány nőt őriznek, aki
ket az Al'adról Szegedre jövő vonaton fogtak el s akik 
bizonyára részt vettek a Csanád megyében történt rab
lásokban, mert náluk nagyobb összeg pénzen kívü l ék
szerek és ;más töbibfé!e oly holmik is  találtattak, ame
Iyeknek eredetét nem t udják igazol n i .  

A Kormányzó Ú1' Őfőméltósága Bereczky István alhad
nagyot a magyar ezüst érdeméremmel a zöld szalagon, Döncző 
András tiszthelyettest és Ba1'ecz Mihály g. tiszthelyettest pe
dig a magyar bronz érdeméremmel a zöld szalagon tüntette 
ki. A kitüntetetteket május 22-én az egri csendőrlaktanya 
udvarán Hedry Béla tábornok, a miskolci 7. vegyesdandár 
gyalogsági parancsnoka díszítette fel lelkes buzdító beszéd 
kíséretében, a város katonai és polgári előkelőségeinek és 

küldöttségeinek jelenlétében. 

Ezeknek e lfogása úgy tö,rtént, hogy G remmingel' 
Antal őrmester makói őrspal'1incsnok, Olajos Péter őrs
vezető és egy csendőr, - kik a .szegedi törvényszékhez 
egy bűnügyben tanúkihal lgatás végett voltak megidézve 
- a kora reggeli vonattal SzegeMe utaztak. Ugyanazon 
szakaszban utazott egy .iparossegéd kinézésű fiatal
ember is, aki Kiszombor állomás elhagyása után bizal
masan közölte Gremminger őrmesterrel, hogy midőn ő 
Nagylakon a vasutállomásra igyekezett, az úton találko
zott két cigány férfivel és  két cigány nővel, akik meg
kérték őt, hogy majd az állomáson váltson nekik is 
jegyet ; szívességéért �apni fog tőlük egy forintot. Ő .meg
örülve a forintnak, megváltotta a cigányok jegyét is,  
kiktől a forintot meg is Ikapta. De m iután a cigányok-
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Mozzanat egy rnémet 

nál több pénzt és nagyobb batyut látott és mert azok a 
vonat indulásáig nem mertek a váróterembe bemenni, 
gyanúsnak találja ·a cigányok viselkedését. Ő útközben 
is szemmel tartotta ,a cigányokat - mondta - azok 
egy másik kocsiban utaznak, de nem valószínű, hogy 
Szegedig, bár a jegyük odáig szól. A fiatalember azt is 
mondotta, hogy örül neki, hogy csendőrökkel találkozott, 
legalább a gyanuját azokkal közölheti, mert nem hagyja 
nyugodni a Ilelkiismerete, 'hogy esetleg bűnös cigányok 
szökését segítette elő. 

A fiata'l!ember előadására Gremminger őrmester -
mert már tudott a Csanád megyei rablásokról - rögtön 
előkerítette a kalauzt, akit megkért, hogy annak a s za
kasznak ,túlsó kijáratát, amelyben ill cigányok tartózkod
nak, észrevétlenül zárja 'be, nehogy a cigányok --:- ha 
őket meglátják - az el:lenkező oldalon a vonatról le
ugorjanak. 

,A vonat még Gizikitérő megállóhelyet sem érte el, 
mikor a meglepett cigányok már el voltak 'fogva. Bár a 
ciglinyok, mikor a ihárom csendőrt szakaszukba Qel'épni 
látták, rögtön !felugruttak és az ellenkező kijárathoz ro
hanva azon át akartak menekülni, de akkor niár 'az ajtót 
zárva találták és kénytelenek voltak megadni magukat. 

Gremminger őrmesterne'k előbb az volt a szándéka. 
hogy a 'cigányokat /Szegedre viszi ·és az ottani őr,snek 
adja át, hanem mikor Szőreg<l'E� értek, meglátta az ott 
�int lévő vasutügyel'eti Járőrt és őket annak adta át. 
Meghagyta a járőrnek, hogy a mezőkovácsházi őr,sl útján 
tudják meg, hogy la cigányokat hova kell kisérni. így 
az lelfogott cigányokat megbilincselve a szőregi vasut-

csendőrségi lovaglóiskolábóL. 

I 
ügyeleti j árőr szál lította le a vonatról. Szabó őrmester 
intézkedé·sére aztán ezek is ,Battonyára Ilettek kisérve. 

A nagy karaván Itagjai közül, most már csupán a 
cigánylány volt ked'Vese, La,katos .JÓska és, annak úja/bb 
szeretőj,e, Csurár Mari voltak még szökésben .  De ·a Isze
relmes cigánylány bosszúja ezeket is rövid idő alatt 
lakat alá segítette. 

őrsparancsnokom a vonaton elfogott cigányokat 
célzatosan illbba a közös zárkába !helyezte el , amelyben 
a cigánylány is tartózkodott 's így a .lánynak módot 
nyújtott arra;. hog� társaitól megtudja, hogy a Jóska és 
a Mári hova menekültek. I 

Nem i,s Isokára a cigánylány 'azzal áll ított Szabó 
őrmester elé, hogy ha őt Végegyházára elengedik, akkor 
a Jóska és a M ári tartózkodási helyét felkutat ja és ha 
megtudta, nyomban közli az őrmesterrel, mert társai 
neki azt mondották, !hogy azok, mikor a kocsiról leszállot
tak, Végegylházára mentek ; tehát bizonyára most is az 
ottani cigányok között rejtőzködnek. 

Bár a cigánylány ellen addig nem merüJ.t �el ,semmi 
terhelő bizonyíték, örsparancsnokom egyedül még sem 
bocsátotta el, hanem - az esetleg előforduló eshető
ségre is számítva - F.aragó őrsvezető és három c'sendőr 
kiséretében azzal küldötte a IVégegyházához igen közel 
feKvő\ Mezőkovácsházára, hogy !ha 'odaérnek a csendőrök, 
a lányt engedjék egyedül, átmenni Végegyházára a szö
kevények !felkutatására. Viszont .a lány köteles lesz az 
illetők tartózkodási helyét ,az ottani cigányoktól feltünés 
nélkül megtudni és a csendőrökkel haladéktalanul kö
zölni. Szabó őrmester azért :nem küldötte csendőreit a 
szökevények felkutatására, mert tartott attól, hogy a 
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csendőröknek a kö�ségbe <érkezését a cigányok közül 
valaki a szökevényeknek elárulja és azok onnan más
felé elmenekülnek, még mielőtt a csendőrök rájuk ta
láltak volna. 

Mielőtt a csendőrök a cigánylánnyal el indultak 
volna, az őrmester Imeghagyta Faragó őrsvezetőnek, 
hogy a lányt is hozzák vissza magu'kkal, mert a kikér
dezéseknél 'és szembesítéseknél szükség lesz reá. A lány 
türelmetlenül várta, hogy Mezőkovácsházára érkezzenek 
és onnan Végegyházára mehessen és a Jóskán meg a 
Márin bosszút állhasson. Mezőkovácsházára érve, az 
őrsvezető kioktatta a lányt és csak azután bocsátotta 
útjára. 

Másnap este kopogtak 'a mezőkovácsházi csendőr
laktanya ablakán. A csendőrök a kopogtatóban a várva
várt cigánylány t ismerték fel, aki bebocsátása után ,el
mondotta, hogy a keresetteket Végegyházán feItalálta ; 
az ,egyik 'tcigánytanyán rejtőzködnek. Arr61, hogy ő 
most a csendőrlaktanyába jött - mondta - nem tud 
senki, mert 'szállását és ,a 'községet észrevétlenül 
hagyta el . 

N em telt bele egy óra sem, a megjelölt cigány tanya 
eldugott helyén szeretkező fiatal pár - Jóska és Mári 
a cigánylány legnagyobb örömére a csendőrök kezei kö
zött voltak. Mikor az elfogottak megtudták, hogy a Pöre 
árulta el tartózkodási helyüket, neki akartak rohanni, 
hogy megverjék, amit azonban a csendőrök persze meg
akadályoztak. 

A karavánnak tehát a még szökésben volt legutolsó 
két tagja is a legközelebbi vonattal már útban volt, Bat
tonyára. N em kis eredmény volt ez ; három nap alatt egy 
ilyen népes és annyifelé ugrott, teljesen ismeretlen ci
gánykaravánt az utolsó emberig összeszedni .  

Amíg ezek történtek, Battonyán is nagyban folyt a 
munka, folytak a kikérdezések és szembesítések. Ott 
már Lénárt csendőr is akcióba lépett és érvényesítette 
cigány nyelvtudását. 

Az összeeresztett cigányoknak látszólag meg volt 
ugyan tiltva, hogy egymással cigányul beszéljenek, azt 
azonban akadálytalanul folytathatták, mert hiszen szán
dékosan arert lettek időnként összeeresztve, ihogy az őrzés 
ürügye a,l'att állandóan közöttük tartózkodó Lénárt csend
őr egymás közötti beszédeiket kihallgassa és a hallotta
kat Szabó és Hambach őrmesterekkel közölje. A cigányok 
természetesen mit sem tudtak arról, hogy az őrző csend
őrök között cigányul tudó is van, azért nem is tartózkod
tak az egymással való beszélgetéstől. 

Bár a cigánylány elárulta, hogy társai közül ki mit 
követett el, - amit Lénárt csendőr közlései is igazoltak, 
- szükséges volt még bizonyos részleteket is megtudni 
és a bűncselekményeket az illető gyanusítottakra rábi
zonyítani. Azért tehát a súlyosabb cselekményekkel gya
nusítottakat Szabó őrmester a két helyszínére elkísér
tette és bűnösségüket ott érdemlegesen is rájuk bizonyí
totta. A sértettek, illetve károsok és tanuk sorra olvas
ták rá az egyes cigányokra az általuk elkövetett bűn
cselekményeket. Azok eleinte természetesen tagadtak és 
nem akartak semmiről tudni, de hát Szabó és Hambach 
őrmesterek nem azért voltak kiváló csendőrök, hogy a 
cigányok túl tudtak volna járni az eszükön. A cigányokat 
folytonos és különböző kérdéseikkel annyira összezavar-

Nehéz megfosztani a gondolat szabadságától az embe
reket, {akik p,zt lmegszokták. De nem Inehéz bizonyos idő alatt 
oda vinni az emberek (tömeg ét, hogy éppen ne gondolkodjék. 
S még Inehezebb gondolkodásra kényszeríteni ,azokat, akik azt 
elfeledték. Quinet. 

ták, hogy azok már nem is tudták, hogy mit mondottak. 
Azután pedig a cigányokat egymásra haragították s 
mert mindenik laz általa elkövetett cselekményt másra 
akarta hárítani, a vége az lett, hogy később már maguk 
a cigányok olvasták egymás fejére, hogy ki mit követett 
el. A bűncselekményeknek az egyes gyanusítottakra való 
rábizonyítása - tekintve a ravasz cigányok nagy szá
mát - bizony igen sok időt vett igénybe. A rablásoknál 
összeharácsolt pénz, ékszer, rengeteg élelmiszer és más 
holmi nagyobb része megkerüIt, azok mindjárt vissza
adattak az igazolt tulajdonosaiknak, így a cigányoktól 
visszavett négy darab igásló is. 

A gyanusított cigányokat a rablás és gyilkosságok
nál használt eszközökkel, - mint bűnjelekkel - együtt 
a szegedi kir. ügyészségnek adtuk át, míg a többi ci
gányt - akikre mit sem tudtunk rábizonyítani - illető
ségi helyeikre toloncoltattuk el. Itt meg kell j egyeznem, 
hogy a cigányok rendes neveinek és illetőségi helyének 
megállapítása óriási munkát igényelt ; ezek lebonyolítása 
körül a cigánylány nekünk megbecsülhetetlen szolgá
latot tett. 

Az ügyészségnek átadott gyanusított cigányok ké
sőbb mindannyian elnyerték megérdemelt b"üntetésüket. 

Az itt leírt 23 napig tartott nyomozószolgálatból bár 
fflradtan, de megelégedetten és büszkén vonultunk be, 
mert sikerült a vidéket az oly veszélyes kóborcigányok
tól rövid időre teljesen megtisztítani. 

Mondanom sem kell, hogy a nyomozásban résztvett 
aItisztek és csendőrök mindannyian megkapták az elől
járó parancsnokságoktól a kiérdemelt elismerést. 

'* " "  
e, lI_emJIJN_ .. _IMI __ el ! 

Egy női kém leleplezése .. 
A hazánkba kiküldött kémek jórésze a női 'nemhez 

tartozik. Altalában az a hit van elterjedve, Ihogy a női 
kémek sokkal használhatóbbak, mint a férfiak, pedig ez 
csak ritkán, kivételes esetekben van így. A női kém 
rendszerint naivul teljesíti a hivatását, ravaszság, ki
tartás és !főleg vakmerőség tekintetében azonban nem 
maradnak messze a férfiaktól.. 

A szomszédos áIlamok kémeinek elsősorban termé
szetesen azt a feladatot adják, hogy a magyar haderő 
nem nyilvánosan kezelt dolgairól vagy intézkedéseirő\ 
szerezzenek hireket. 

Ilyen tanulságos eset a következő : 
Keleti szomsredunk t . . .  i hirszerző szerve egy 

Funingine Irén nevű, megszáHott területen s zületett és 
oda il letékes nőt nyert meg eHenünk való' kémkedésre. 

Funingine Irén 1922 október havában munkakere
sés ürügye alatt Magyarországra utazott. Megjárta Bu
dapestet, de rövid idő mulva visszatért. Ez, úgy látszik. 
csak próbaút ja volt. 
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1922 novemberében elvégezte az illető állam fövá� 
rosában felál lított hirszerző iskolát s utána három más 
nővel együtt újra visszaküldötték Magyarországra. A 
három másik nő közül az' egyiket, P. B.-t Kaposvár,ra, 
a másikat Sz. K-t Kecskemétre, a harmadik, ismeretlen 
nevű nőtt SzigetvÚra küldötték, Funingine Irént  pedig 
Molnár I,lonka álnév alatt iDebrecenbe irányították. Az 
volt a feladata, hogy a honvédség létszámát, fel,szere·· 
lését és más, bizalmasan kezelt dolgait megállapítsa, 
majd pedig,n hogy íférkőzzék egy határőrizeti ,szervünk 
bizalmába s ezen réven figyelje 'meg, hogy tőlünk men
nek-e és kik 'bizalmas \ megbizással a megszállott terü
letre. 

Hogy Debrecenben milyen hirszerző tevékenységet 
folytatott, azt nem sikerült megállapítani. Már ki
felé igyekezett az országból,  amikor Nyirábránynál gya
nus magatartása miatt ellfogták. Úgy került  kézre, hogy 
ott j,smeretlen ' l évén, a községben ide-oda j árkálása köz
ben megszólított egy odavaló lakost és megkérte, hogy 
fizetség fejében j uttassa át a , határon. Ezt az illető Iki
látásba, is helyezte neki, de a dol.got - miután ,ar:nö vi
selkedését gyanusnak találta - azonnal ,bejelentette. 
Ez js bizonyítja, mennyüe ,!fontos, hogy a lakosság, kü
lönösen a, határmenti községekben a kémelhárítás fon
tosságát ismerje �s megszokja, hogy minden gyanus !kö-
rülményt azonnal bejelentsen. , 

Molnár ;Ilonka kikérdezése alkalmával azzal véde
kezett, hogy véletl,enül tévedt magyar területre. Kém
anyagot 'semmit sem találtak nála, valószínű, hogy azt 
postán, vagy valamelyú bűntársa segítségével már ,előbb 
kiszállította. �int gyanus és jogtalan határátlépőrt az 
j,) )etékes Ikérnelhárító ,szervhez kisérték, ;de Plert egyelőre 
semmiféle bizonyíték nem volt ellene, jogtalan határ
atlépés miatt megbüntették s ,utána szabadlábra he
lyezték. 

Szabadonbocsátása ; után újra a ' hatá,r felé vette az 
útját. Vakmerőségére jel lemző, hogy a kifelé való jo,g
talan határátlépés t újra csak annak a. szervünknek a kör
letében kisérelte meg, ahol röviddel azelő,tt el)fogták. 
Nincs kizárva, hogy ezt szándékosan tette azért, hogy 
az ott levő hatMszervünknél további ',megfigyeléseket 
végezzen SI. ezáltal feladata U'tolsó pontjának is eleget 
tegyen. IMegint 'elfogták, de a fogdából megszökött é s  a 
határon át elhagyta az országot. 

Úgy 1átszik, hogy �eladatát jól 'teljesítette, mert a 
t . . .  i tulsó hi�szerzŐi szerv - valószínűleg, hogy tudá
sát fejIessze - őt ettől Ik,ezdve az 'irodájában ,a,lkal
mazta s abbani is gyakorolta, ;hogy az 'ott megjelenö ide
geneket !figyelemmel kisérje, mert Funingine Irén to
vábbi útakra készült. 

1923 januárjában újra Magyarországra küldötték. 
Most azonban, hogy nálunk könnyebben mozoghasson, 
mint magyar állampolgár, hamis okmányokkal, színleg 
tO'loncuton érkezett a határra. Ilyen módon való be
csempészésében a szomszéd ország hivatalo,s határ
szerve is közreműködött. Január 29-én adták át a k . . .  i 
tulsó határállomáson kiállított toloncutlevéllel, de ek
kor ma,r nem Molnár Ilonka, hanem Sárga Aranka név 
alatt. Az irataiban budapesti születésűnek és illetőségű
nek volt jelezve. 

Az átvétel után megmotozása a1kalmával ,a kabát
bélésében egy Sárgi Aranka névre kiállított gyűrött ke .. 
resztlevelet találtak. A keresztlevél szerint azonban bem 
Burlapesten, hanem P . . .  ben, megszál'lott területen szü
letett. Va1ószínűleg a szomszédos ország hirszerző 

szerve látta el vele azért, hogy il ,letelepedését vagy a 
visszajutását megkönnyítsék. 

Sárga ( Sárgi ) Aranka tehát kémgyanussá vált. Sze
rencséje volt, hogy egy másik határállomáson jött be, 
nem 'azon amely az  előző esztendőben foglalkozott vele, 
mert

' 
ott 

'
természetesen rögtön felismerték volna. Be

kisértékl az illetékes kémel hárító :szerv ünkhöz, amely 
részletesen kihallgatta. 'A kihaHgatás során a követ
kező gyanuokok merültek fel e l lene : 

1. A keresztlevelet olyan 'valaki, aki igaz úton jár. 
a zsebében és nem a kabátja bélésében' szokta hordani. 

2 .  Ő 'Sárga Arankának mondotta magát, del� a ke
resztlevele nem Sárga, hanem "Sárgi" névre volt ki
állítva. 

3. Intelligens nő l étére nem tudta mp,gmondani a 
pontooS ,személyi adatait, /Sőt a ker,esztlevélben feltünte
tett anyjának és a keresztszülőknek a nevét is vagy 
egyáltalán 

'
nem, vagy csak téves en tudta megmondani, 

már pedig ezt csak tudnia kellett volna. 
4.  Szerinte őt A.  város hatósága toloncoliatta ki, 

a tolonclevelét (azonban nem rtt, lhanem a k . . .  . i  határ
áI10máson �lIították iki. 

5.  Azt vallotta, hogy egy áHítólagos magyar , hir
szerzőnővel, egy R. Gitta nevű leánnyal együt't aktákat 
lopott a ,számunkra s ezért szöknie kellett. , Mint mon
dotta, a már említett A. városba utazott, I ott jelentke
zett s kérte, hogy tegyék át magyan) területre. Gyanus 
volt, hogy tegyáHalán Ikémkedési ügyről beszélt, amit 
más! nő, akinek ilyen ügyekhez semmi köze, aligha tett 
volna meg. Gyanus 'Volt az ,is, hogy éppen R. Gittát em
l ítette, mert aZ\ illető< a tulsó oldalon fogva volt ugyan, 
de' nálunk a kémgyanusak j egyzékében Bzerepelt. 

A nyomozás során a z  1922-ben róla felvett fénykép 
segítségével, valamint az őt annak idején kihallgatott 
szerveinkkel való szembesítés útján, megállapítást nyert, 
hogy az akkorl 'Mo,lnár ,Ilonka és a mostani Sárga A'ranka 
egy) személy és hogy 'a válódi neve Funing,ine Irén. 

A !fogházban a .szomszéd iÍogollyal beszé lgetett s 
azzal bizalma.san közölte az előéletét, a nyomozás: ada
tait ,tehát ez is megerősí,tette. Elmondotta, hogy' a szom
széd áHam fŐvárosában négy hónapig hirszerző tan
folyamonr volt IS "közölte, hogy az volt ,a fe,ladata, hogy 
valamélyik vegyesdandárparancsnoksághoz bejusson gép
írónőnek, vagy ha ez nem lenne lehetséges, szerezzen 
magának 'okvetlenül valamilyen hasonló  á,l l'ás,t, tudassa 
a címé,t a .szomszéd állam hirszerző szervével s lépjen 
velük é rintkezesbe 'akár levél, akár 'pedig megbizott út
ján. Vagyis, mint letelepedett kémnek keHett volna szol
gálatokat teljesítenie. Elmesélte, hogy tagadni fog s ha 
ez nem használ, bolondnak fogja magát tettetni s így 
fog szabadulni , : de utána azonnal újabb feladatokra fog 
vállalkoznj. 

J ellemző � naivitására, hogy a fogházban egy isme
retlen fogolytáI1sának a legbizalmasabb dolgait is el-
beszélte. 

. 

Funingine Irén Mmkedés miatt bíróság elé került 
s ':elnyerte a büntetését. Megjegyzendő, hogy közben 
több közönséges bűncselekmény ( lopás) elkövetése is 
reábizonyuH, amí az egyéniségét kel lő  megvilágításba 
helyezi. • 

* 

Az 1928. évben' a Pécs meHetti m . . .  i csendőrőrs 
egy nőt fogott el .  Úgy vált gyanussá, hogy az őrs lak
tanyáj-a, körül- ólálkodott '� mint megállapítási nyert, a 
községben is ,látszólag cél,talanul ide-oda járkált. Ki-
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kérdezése . alkaLmával az örsön azt adta -elo, l Ihogy mo
hácsi illetőségű és Kaposvárt volt a I rokonai nál láto
gatóban. 

Az örsparancsnok nem adott hitelt a szavainak, ha
nem, mert �z éppen azon . időben Ifolyó Ihadgyakorlatokra 
valJ tekintettel is kémgyanusnak találta, bekísértette az 
ill�ték"es kémelhárító szervhez. 

Itt aztán hamarosan kiderült, hogy a gyanus nő 
nem más, mint ;Funingine Irén, aki a kémkedés csúf 
mesterségéről úg.y látszik nem tudott vagy nem is akart 
leszokni. Megállapítá,st nyert, hogy ;1928. j úlius végén 
újra Magy�'országra jött. A l . . .  i határállomás köze
lében lépett magyar területre özv. Schmidt J.-né szü
letett B. Aranka néven. (Jellemző az azonos keresztnév. 
Tapasztalati tény ugyanis, hogy azok, akik álneveket 
szoktak használni, rendszerint a valódi vezeték-, i lletve 
vezetéknevüket ferdítik el, ahhoz hasonló, vagy azzal 
kapcsolatos nevet vesznek fel. A keresztnevekhez á lta
lában ragaszkodnak, mert azt .;megszokják. Alnév gya
nuja esetén erre a körülményre figyelemmel keH lenni. ) 

Amint jegyzőkönyvbe mondotta, ál l itólag nem egye
düi jött, hanem egy Florea Jakab nev ű egyén társa\3á
gában. Észrevétlenül á:tszökött a határon .s csak egy 
beljebb fekvő vasutállomáson ü l t  vonatra. Erdélyi me
nekültnek adta ki magát, amivel az volt a célja, hogy 
valamelyik kémelhárító szervünkhöz bejusson s ott ar
cokat, kémelhárító nyomozókat megfigyelhessen s ezek
rŐl küldhessen adatokat megbizottjának, B. J. dr.-nak, 
aki őt K. \Tárosaból útbaindította. A társának, Florea J a
kabnak - a nő vallomása szerint - az lett volna a fel
adata, hogy katonai gyakorlatokat, a lövési kiséri eteket 
figyelje meg és ezekre vonatkozó adatokat j elentsen. 
útjuk - állítása szerint - Szegedre� majd Szolnokra veze
tett, !honnan a társa állítólag újra visszautazott 
SzegedTé. Funingine Irén augusztus l-én Budapestre 
utazott s itt több helyen, mint háztartási alkalmazott, 
munkát vállalt : tiszti házhoz szeretett volna bejutni, de 
ez nem sjkerült neki. 

E lőadása �;'zerint ebben ,az á llásában kereste őt fel 
Florea s rávette, hogy utazzanak Hajmá..3kérre. Itt 
Florea bement a táborba, de csak egyedül. Valószínűleg 
gyakorlatokat akart megt,ekinteni s felszereléseket, lét
szamokát megtudni. A közsé.gben 'is j árt, lehet hogy a 
'Wniá'tsáit k ereste fel. Hajmáskérről Debrecenbe, majd 
�Y�t�e, Széke,Sfébétvátra, és Pécsre utaztak. Florea Ja-
kap .fí,21ntrll álnévén' utazott. . ,  . 
'- " Ed'dig tartott a n.ő vaHomása . ..A nyomozás azonban 
megallapítoha, hogy 'mindáz, .amit Florea Jakabra mon
dbtt, 'nem igáz: F lorea 'Jakab költött ' személy volt, a nő 
,mindig €gyedü� utazött 'és egyedül kémkedett, Floreával 
csak azétl hozakodott elő, hogy a lopásokat, amelyeket 
háztartási alkáhnazóUi mihoségeben elkövetett, ',vala:' 
mint a kémkedést is reáfoghassa. A valóságban azok a 
iéiadatok, 'a�elyeket il Florea Jakabéiriak mOl)doft, az ő 
feladatai voltak. 

Megállapítást nyert az i,s, hogy amikor legutoljára 
Budapesten j árt, itt tolonceljárás a1á vonták, de sike
rült rieki hamis adatok bemondás'ávllil a ' h'atóságőkat 
félrevezetni 's így szabadlábra }{eriilt. Tö'bbször meg
kisérelte, r.ogy a hudapesti központi kémelhárító szer
vünknél kihal Igatását kieszközölje, amivel az volt' a 
célja, hogy . ott arcokat, foglyokat, személyeket stb. el-
árufás céljáb,óLmegismerjen. . . , 

_ Az .illetékes bíróság , 'Funihgine Irént kémkedés 
büntette míatt tizenegy évi börtönre és ·  Csonj{amagyar
ország területéről való kiutasításra'" ítélte: 

-

A francia csendőrség. 
(33. közlemény.) 

KISAJÁTíTÁSI �ÉRT ESfTÉSEK. 

Kisajá títási é1·tesítések átadása la csendű1·ségnek. 

Páris, 1887 február 7-én. 
Miniszteri tisztviselőknek kisaj átítási bírói végzéseknél 

való alkalmaztatasa az US41. maJus iS"an kelt torveny szenn]; 
egyáltalaDan nem szuKseges es IOlOsleges az. , HS�4. sz,,-premoei' 
<:v-an kelt ,kör rendel et VIsszavonasa IS, mert az eZeKJJén Iog
lalt alakiságoknak a hadugymimsztérmm teleSketett Kozegél 
(muszaki segedek, tuzérsegl orók, csendorök) megrelelm keve
sek, amennylOen az ezek altal telvett j egyzókönyveket a 011'0-
ság hitelt erdemlonek tekmti 'és az }eteren val o kózremukó-
déstik költséggel nem j ár. \ 

igazolatlanul távollevő hadiiengerészek e lfogásáé?·t járó 
jutatomd�Jakrot szolo ;Correndelee. 

( Lovasság t'elugyeloje, csendorsegl osztály.) 
Páris 1903 szeptember 28. 

Egyes csendőrségi gazdasági hivatalok hivatkozva a had
sereg .uletékszaoályzatanak USiJ-ik szakaszara, az olyan iga
zolatlanul tavollevo haClltengereszek utan, akIkneK nyomo
zása el lett rendelve, de akik még katonaszokevenyeknek nem 
tekinthetők, :az. :elt'ogást teljeslto csenCloregyéneknek 5 .  es ti 
frank j utalomdíjat (tizettek ki. 

Bz az eljaras téves, merc az Illetékszabályzat 185-ik sza
kaszának rendelkezése , csupán katonákra és kereskedelmi ten" 
gerészekre vonatkOZIk. 

Ha a hadItengerészet egyéneinek elfogásáról van szó, 
akkor az ,18�5. júlIus lU-én kelt rendelet 25-IK pontja al�'pjan 
az , elfogásért jal'ó j utalomdljat az alábbIak szermt kell ki
tizetni ' 

or�állomáson elfogott egyén ért 3 fl'ankot, az örsállomás-' 
helyen kívül elfogott egyénert j) franko t, az örsállomáshely
től tíz kilométeren feluli távolságra elfogott egyénért 6 
frankot. 

. 

A légióparancsnokok kötelesek eme rendelkezések betar
tása felett szigorúan őrködni. ' 

A Ihalásztörvény á thágásán tettenértek után já>ró 
jutalomdíjak. 

( Lovasság felügyelője, csendőrségi osztály.) 
Páris, 1906 január. hó 14. 

A� 1902. évi �december ,5-én kelt és a halászati törvény 
áth'ágóinak tettenérőit j utalmazó rendelet 196-ik szakaszának 
h�lytelen magyarázása folytán a csendőrségi ga�dasági híva
.talok, valamint a vizek és f,a'4 erdők személyie1;e )WZ;Qtt gy�" 
kqri félreértések merültek ,fel. . ! ."J?' .;s� ;'r . , , � j 

Az egyik részről l egye" 'csendörök . aiért ... ·�mért egteseK'et 
szabályszerűen hálóval, kevéssel a na:p ]eme��e' l1táhJ Ílrefo'e 
a napfelkelte előtt halászaton tettenéz<tek, z-6, ( iH�tőlég:1 25 

· frank j u�alomdíjat :.követelt�k. . 
, . . . ',r< :  ';/['. � - ',t 

M ásrészről _a vizek é s  erdők őrszemélyzete a:z. alkalm.i 
tettes ekkel szemben, akik sem nem visszaesők, sem. nem hívá
tás os orvhalászok, bizonyosfokú elnézéssel járt el s -a. súlyo
sabb következmények elhárítása céljából, a" tettenérteknek 
egyességet ajánlott fel, aminek folytán a tettenérők- csupán 
2 vagy 3 frank .j utalomdíjban ( részesülhettek. : ' � _" 

Hogy a két 'fél közötti viszálykodásokna,k vége ' vette_s:
sék, a· földmÍvelésügyi, közmunkaügyi és a pénzü�fuiszte
rek az 1898. évi április ' 13-án kelt törvény 8�-jk, szaka.$zál)a}>: 
magyarizása tekintetében megállapodást létesítettek. 



1Mo Nnius ió. CSENbŐRSEGl LAPOK 551 

Ennek a megállapodásnak rendelkezései a következők : 
1. Minden I halászat, amely nappal nem képez vétséget 

éjjel az 1829. április 15-én kelt törvény 27-ik szakaszáb� 
ütköző vétséggé minősül. A tetten érő jutalomdíja ilyenkor 2 
illetőleg 5 frank. 

' 

2. Az a halászat, amely nappal vétségnek számít, éjjel 
elkövetve, súlyosabb vétségnek tekintendő . .  A tettenérőnek ilyen 
esetben 20, illetőleg '25 frank j utalomdíj illetékes. 

A 196-ik szakasz alapján a vizek és erdők személyzetének 
továbbra is jogában áll a súlyosbító körülmények következmé
nyeit ; elkerülendő, éppen úgy egyességet felajánlani, mint 
ahogy erre jogosult az .az ítélőbiróság, amelyhez az ügy eset
leg ítélethozataira kerül. 

A j utalomdíj általában a tettenérőnek vagy annak j ár, 
aki a halászati kihágást vagy vétséget elkövetővel egyességet 
létesített. 

A csavargásra vonatkozó igazságügyminiszteri körrendelet. 

Páris, 1907 április hó 25. 
Egyes munkásegyesületek és szövetségek tagjaiknak, hogy 

azok elhelyezkedését biztosíthassák, munkakeresés közben lét
fenntartási szempontból segítségére vannak. E célból a tagok
nak utazási segélyt 'rendszeresítettek, amelyeket azok a tag
sági könyv felmutatása mellett bizonyos összegig fel is vehet-
nek. I 

Az ilyen könyvnek a birtoka azt mutatja, hogy annak fel
mutatója a létfenntartási /eszközökkel bizonyos fokban rendel
kezik, miért is azt csavargónak tekinteni nem lehet. Fontos 
tehát, hogy a hatósági közegek az igazságügyi rendészeti tisz
tek és a tisztviselők tudomással bírjanak arról, hogy az ilyen 
egyénekkel j egyzőkönyvet felvenni vagy azokat csavargás 
miatt üldözni, ha a tagsági könyvvel igazolják magukat, nem 
szabad. 

Kérem rendeletem átvételét elismemi, alárendeltjeit ilyen 
irányban kioktatni és csatolt rendeletpéldányokat azok között 
szétosztani. 

Az igazságügyminiszter és pecsétőr : 
Ed. Guyot. Dessaigne. 

Bűnügyi statisztika létesítés éről .�zóló igazságügyminiszteri 
körrendelet. 

Páris, 1907 július hó 27. 
Az 1906 december 22-én kelt és a bűnügyi statisztika 

létesítéséről szóló igazságügyminiszteri rendelet kiegészítése
képen az igazságügyi hatósagok kötelesek, ha valaki büntettet 
vagy vétséget követett el és a tettes kiderül, azután pu4atolni, 
hogy a tettes nem .cselekedett-e részeg áll'apotban, megrögzött 
iszákos-e vagy csak alkalmilag ittasodott-e meg� 

Felmerült a kérdés, hogyha a csendől"egyének ' valamely 
bűntett vagy vétség kinyomozásában Tesznek részt, fenti ren
delkezés végr€hajtásában mily€n mértékben működjenek közre. 

A kérdés tanulmányozása után a belügyminiszterrel 
együtt arra az elhatározásra j utottam, hogy a csendörségnek 
a bűntett vagy vétség kinyomozásáról szóló- jegyzőkönyvében 
mindig ki kell terjeszkednie arra, vajjon a tettes a bűncse
lekmény elkövetése alkalmával ittas volt-e avagy sem ; 
annak megállapítása azonban, hogy a tettes megrögzött iszá
kos.-e �agy pedig ' csak alkalmilag ittasodott - le, továbbra is 
a közigazgatási és rendőrségi közegekre h,árul. A csendőrség 
ilyen ' irányban puhatolást csak az ,említett közegek hiánya 
esetében végezhet. 

Csendőrségi Szervezeti és Szolgálati Szabályzat 282. és 
298. szakaszait magyarázó rendfllet. 

Páris, 19Q& február 1 1 .  
A csendőrségi szolgálatról szóló 1903 május hó 20-án 

kelt utasítás 232. szakasza szerint, ha egy szabadságolt, eltá
vozással vagy engedély nélklil távollevő katonai egyén meg
hal, az érdekelt örsparancsnok köteles az ; illető csapat pa
rancsnokságának szolgálati úton jegyzőkönyvet fel terjeszteni 
s ahhoz a halotti anyakönyvi kivonat másolatát csatolni. 

Előfordult, hogy nagyobb központokban erőszak vagy 
baleset folytán elhalálozott ,katonai egyén után a csendőrség 
a puhatolást akkor kezdte meg, amikor azt a helyi rendőrség 
már b€fejezte. " 

Ilyen esetben nincs szükség arra, hogy a csendőrség 
újabb nyomozást vezessen be vagy tanukat kérdezzen ki, 
mert ennek más ,eredménye, mint a család zaklatása nincs. 
Ilyenkor elegendő, ha a nyomozási eljárást lefolytatott helyi 
rendórséghez fordul, amely a csapatparancsnoksághoz teendő 
jelentés megszerkeszthetése végett a ' szükséges adatokat ren
delkezésre bocsátja. 

, 

.. 

A tisztekre hárul az a feladat, hogy nagyobb központok
ban a rendőrséggel megegyezést létesítsenek arra nézve, hogy 
minden olyan esetet, amikor a bűncselekmény t katonák követ
ték el, illetőleg a bűncselekmény áldozataivá katonák lettek, 
a rendőrség a csendőrséggel kellő időben közöljön. 

Ebben az értelemben a tiszteket utasítani kelJ. 
G. Piqua?·d. 

(Foly,tatjuk) 

106. Kérdés. A laktanyában lakó nős őrspaTancsnok elren
delheti-e, hogy a csendőrők a szolgálatba indulást és a szol
gálatból bevonulást neki a lakásán mindig, tehát éjjel is sze
mély esen jelentsék'! 

Válasz. Ha a k'érdés úgy vallj feltéve, hogy ·a? örspal�.ncs
núk elrE)ndelheti-é ezt 'Vagy azt, akkor mindle'J] egyes eset'ben 
azt kell válaszolnunk, hogy : igen. Az örsparaacsn o'IDnak ösz
zes .alárendeljei -felett pal1ancsadáosi joga van, a s21abályÜ'k ké
l'eMben tehát mindent elrell,delhet, a mit elren'Clelni jóna,k lát, 
alárendeltjei pedig a parancsot tejesíteni kötelesek. Ha a:z.tán 
valaki úgy véli, hogy a parancs j ogtallan volt, j ogában áll pa
naszt emelni s a-kkor az előljárók bírálat tárgyává teszik, 
hogy az örsparáncsnok jogosan járt-c el vagy sem. 

Nem valami fegyelmezett dolog folytonosan az örsparancs
nok jogait boncolgatni, ha arról- van sW, hogy egy általa ki
MoU parancsot k�U teJjeSlÍteni. Rossz csendőr a>z, aki egy ka
pott parancs te11esítése előtt .a S'habályokat bújja, hogy vajjon 
talál-e arra paragrafust, amit aJZ előljál'Ój a  elrendelt s ha eset
l eg nem talál, akkor a'lJOn okoskodik, hogy teljesítse-e a pa
ranésot- -vagy sem. A szabálY'bat nem 8'Za!bályozhatja a szol.gá
_i at menetén'ek minden I1é8'Zletét : ana való illJl; előljáró, húgy 
_ott, ahol szükSé�, .a maga; ilJltél7JkedJéseivel 'IDieg<éS'zlt:sG a sza
bálymtot. 'Minden előljárorói fel kell tételezni, hogy intooke
dése'Í'V'el II szolgálat javát kíváffija előmozdítani, semmiesetre 
sem twabad tehát a helyzeMt megn:ehezíteni a7Jzal, hogy min
den egyes - parancsára j ogászi indokolásokat követelünk. Egy
szóval, ha a csendőr parancsot kap, ne !lI'lJ()n törje a <fejét, hogy 
az j ogolf-e vagy nem. hanem áron ,gondolkodjék., ho.gyan tudja 
a paran0Sot a legjobban lés előljárojának minél nagyobb meg
-el'ég.édésére teljesíteni. Ennyit oáltalánQSSágban. 

Al:í:Ili a feltett kérdés érdemi l'é&zét illeti, an·a az a vála
'S'Lunk, hogy az örsparancsnoknak jogában áll elrendelni, hogy 
a SZOlgálatba induló vagy onnan bevonuló járőrök mindig, 
tehát éjjel is a lakásán nála személyesen jelentkezzenek. Mi
után pedig a� örspar.ancsnoktól nem leihet megkövetelni, hogy 
éjjel-nappal az örsirodában tartÓ'7kodjék, természetes, hogy a 
jelentkező járőrnek kell őt a lakásán felkeresnie. 

A Smlt. 258. pontjának 3. bekeooése az örsparancsnok szá
lll1ára könnyítést engé'CMlyez, amikor megengedi, hogy az éjjeli 
időben elindu16 járőröket 21 óra előtt .is elig.azithassa. Nagyon 
természetes azonban, hogy ez a71 elő:wtes eligazítás nem köte
lező, vagyis a.7. örsparancsnok, ha jónak látja, nem él ezzel a 
kedvezménnyel, hanem a járőrt éjjeli időben is személyesen 
igazítja el. Egyenesen kötelezve van erre akkor, ha .a ikijelöJt 
járőrvezetőben nem bizik m�g OOtljesen, hogy arz az ő ellen
őr7lése nélkül is idejében útba fo,g :iJndulni. Egy mozg.alma
sabb örsön, ahol a j árőrök állandóan jönnek-mennek, nem le
het .azt kívánni, hogy :a7.0k ehiga,i1tása. végett a l;  örsp<ara.ncs
nok minden éjjel esetl<eg többswr ·is -felkelj en, mert his�n 
másnap egész nap dolgoznia kell ; ott azonban, ahol a fokozott 
el,len9r�és ezt szükségessé teszi, az éjjeru nyugalom csak má
sodrendű fontossággtal bir. 

_Egysrov1\l : semmi gáncs nem �rhetll az Öl) paran0Sllokot, 
ha a� éjjel útbaíndwó jároroket' vagy a'lJOk némelyikét szemé

.lyesen . igliizitja el ' s  e:z.zel ka�solatban télwlEÍszeteS<l1l elrendeli, 
ho�y a járőr a lakál'!án jelep.-t-k'e7mék. 
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Hasonló az eset ,a beIVonuló járőrök j elentkezésénél i,s. Az 
utasítás hivatkozott pontja minden bevonuló járőrnek köte
lességévé teszi, hogy .az örsparancsnok.ruíl vagy helyetteséool 
minden időben, tehát éjjel is jelentkewék. Ennek az elrendelé
sére azért volt szükég, mert a legtöbb szabálytalanság abból 
keletkezett, hogY a járőr - tudva, hogy �jjel úgysem kell je
lentkeznie - nyugodtan "maradt" sokszor ott is. ahol nem lett 
volna szabad. A kimaradást nuindig indokol ni kell, azt a'Lon
ban, hogy a járőr k imaradt-e és mennyit, a21 örsparancsnok 
éjjeli időben nem tudja megállapítllilli, /ha ,a járőr nála nem je
l'entkezik s' így nem tudja, hogy mrkor vonult be. A bevonul ó 
j árőröket illetően az örsparancsnoknak nemcsak joga, hanem 
kötelessége elrendelni, hogy nála minden egyes esetben jelent
kezzenek, de a jelentkezések fogadását - külön,Ösen m02lgal
mas örsökön - a helyettesére ls rábÍ'zh.atja, ha azok minden 
éjjel esetleg többízben is rendsZJeresen ismé1ilődnek. 

A Szut. küszöbön álló egyes módosításMval kapcsolatosan 
valószinűleg gondoskodás történik olyan irányban., hogy am
kort az örsökön amelyeken állandó helyi sz()lgálat van, ahol 
tehát a helyi járőrök �'z éj folyaIlli1n többíllben is váltják egy
mást, a jelentkezések tekintetében bizonyos további könnyíté
sek engedélyeztessenek. 

1Q7. Kérdés. Mely esetekben használhatja a csendlir a 
puskatusát és a ka"d 1nm'kolatát? 

Válasz. A Sznt. iYJ9. pontja értelmébell' akkor, ha ez vala

mely személy életének, testi épségének vagy vagyonának 

azonnali megmentése végett s:lJÜkséges, vagyis, ha j ogos véde

lemről van szó. A puska trusát és a kard markolatát has7Jnál

hatja továbbá a csendőr Iwkkor is, ha V'Ore.kedőket másként 

szétválasztani nem [,ehet. 'fudjuk, hogy a jogos wdelem álta

lába)1 igen messzemenő büntetőjogi felelőtlens'éget bi'ztosít 

a:zok számára, akik e7Jzel a törv{m�adta jogukkal úgy élrook, 

hogy a megengedett 'határt át ill'em lép ik. A jogos védelem 

szempontjából tulajdonk,éppen mJinden fegyver vagy egyéb, 

védekezésre alkalmas eszkö7J has=álata jogosult és indokolt, 

ha egyébként a jogos védelom f<ennforgását meg lehet állapí

tani. Éppen ezért terIlllészetes, hogy ilyen esetben a esenuőr 

is korlátlanabb felluatalma7..ást kap fegyvereinek a haS'ználati 

módját illetően. EZJért van az, hogy a puskatusát és a kard 

markolatát is használhatja, ha jogos védelemről van szó. Hogy 

azután a puskatusát és a kard markolatát ,a csendőr hogyan 

használja, az teljesen az egyes k()lllJkrét esetektől és lehetősé

gektől függ. Fejet, gyomrot :és hasat ütni terméSlZJetesen a leg

veszélyesebb s így, amennyiben van rá lohetőség, ezt kerülni 

kell. Karra, lábszárra, vállra v;agy oldalha lehet ütni puska

tussal úgy, hogy pillanatnyilag teljesen tehetetlcnoo van 

téve, anélkül, hogy az ütésnek súlyosabb 'követke'ZIDényei len

nének. Természetes, hogy a puskiatus lés 'kardmarkolat haszná

latiLnak enyhébbnek kell lennie a tulajdonképpeni fegyver

használatnál s lehetőleg csaki az legyen a cél, hogy a támadót 

a megtámadottól el távolítsuk, eltaszítsuk II .ez'Zcl ,a j ogos vé

delem keretében anélkül használjuk fegyverünket, hogy az a 

tulajdonképperri súlyos fegyverha8'Mlálatnak megfelelne. Le
hetnek esetek, amikor nem lehat sokat tan akodni, hanem hiQ'
telen és a legnagyobb eréllyel 'kell  .cselekedni. Ilyenkor aztán 
a puskatusa és a kardmarkolat is komolyalbb használatba ke
rülhet, avagy ha enn� 'is erősebb eszközökre vian szük'Ség, a 
S7.ut. 330. pont 2. alpont j a  alapján a tulajc1onképpeni fegyver
használat már a csendőrre kötelező. A ikardmarkolat 'haszná
latának módjára áilrtalában u.gyani!IJZ áJI, mint amit ,a puSllm
tusa használatára vonatkoz6l,ag fentebb írtunk. Kon'krét pél
dát általában a fegyverhasználattal k apcsola'tban nagyOll! nehéz 
felhozni, mert hiszen a fegyverihasználatok gyakorlati esetei 
nem indulhatnak gyakorlati OOrnák után. Mégis megemlithet
jük azt a példát, amjl]oor egy pénztárat rohan meg a oom,e.g, 
ilyenkor puskatussal szét lehet a fosZlto,gatókat S1lÓrni\ allJélkül, 
hogy komoly fegyverhas:málatra ikerülne a sor. ]\eltéve ter
mészetesen, hogy a fosztogató tömeg magatartása egyébk,ént I 
nem teszi ·szükségess-é a más terIlllészetű fegyvel.1használatot. 
Verekedésekn� a puskatusa és a 'kardmark�lat jó szolgálato
kat tehet, ha például két legénry CSlak ökölre megy egymással, 
fegyver nélkül. Ezzel a eselekménrnyel nem állan,a arányban 
a 330. pont szerinti fegyverhasznáilati esetek egyike sem. 
Vagy ha a verekedők késekkel, botokkal mennek is egymás� 
nak, de úgy összeg,abalyodnak, hogy esetleg fegyverhasználat
tal nem a támadó t, hanem a meg1iámadottat sebesitené meg 
a csendőr. Ilyenkor segíthet a puskatusa vagy a kard=
kolat. 

108. Kérdés. Nincs ·e kitéve a csendőr annak, hogy a Szut. 

329. pontjának 2. bekezdésében foglaltak betartása következté

ben a fogollyal dulakodásm kerül a sorf 

Válasz. Szegemük le IllIindjárt azt, hogy ügyetlen .csendőr 
nemcsak ennek, de mindenn�k kU van téVle. Amikor az utasítás 
a csendőr számára jogokat és kötelességeket állapít meg, 
mindig legalább is a'L átlagos ügy ességű , haS'6nálhat6ságú és 
kép'ZJettségű esendőrre gondol!, illetve alapítja a'Zt, amit elren
del. Ezek után nézzük kfuel�bbről ma-g.át a kérdést. Arról van 
szó, hogy a csendőr la menm vonakodó fog,lyot bIzonyos ese
tekben karjainál fogva 'kényszerítheti la továbbmenésre. Ez a 
régi utaításban nem volt megongedve fl ez a kél 'dés a nnak 
idején sok vita és nagyon 'ing,adozó gyakorLat tárgYa volt, de 
már akkor is nem egyszer fordult elő, 'hogy ,a csenrdőr - a'k
kor még csak a maga felelősség1ére - így Wn!yslieritette a fog
lyot a továbbmenésre. Elz e�n teI1lllészetes is, öSZJtönösen 
is ez a módszer kínálkoúk ,a leglalkalmrusabbnak ilyen ese
tekre. Lga'Zán megrögzött ,és teIjesen elv;adult lelkű bűnőzővel 
végeredményében a csendőruek niIl,c:sen naponta dolga. A leg
több bűnöző engedelmeskedik a csendőr utasításainlak s ha va
lamelyik kísérés kő'zben valami egyéni okból meg is bagadná 
a továbbmenést, rendszerint eleg<eudő az, ha a csendőr meg
fogja a karját s már ez az érintés az előbb még vonakodó fo .. 
go ly eHenkezését meg töri. Ennek egésZlen egy\szcrű és sokS'Lor 
beigazolt l él ektani oka van. Kívánatos, hogy a csendőr ilyen 
nyilvánvaló lélektani es'Zkö?JÖknek is a birtokJában legyen., 
mert ezekkel sokszor ikönnyebben lés veszélytelenebbül ér el 
eredményt, mint aklár a legsúlyosabb fegyverhas�álattal. Más 
dolog aZ'tán a'Z az eset, amikor ta fogoly a csendőr ilyen kény
szerítésének sem engedelmiCS'kedik. Terllllészetes, hogy a csendőr 
nem viszi a dolgot ebben, a formában kenyértörésre lés nem 
gytiilikőzik neki az országúton, hogy ő majd megmu\'a'tja :  ki 
az erősebb, a csendőr-e vagy a fogoly. Nem, ez elhibázott do
log volna és az utasítás szellell1lének nem ls felelne meg. Ha 
a csendőr azt látja - s 'ezt minden csendőrnek azonnal érez
nie, látnia ke,u -, hogy a fogoly a kényszerítésnek ezt a mód
ját el akarja hárítani, vagy éppen ezzel kaP'Csolatban táma
dólag akar fellép n i  a csendőrrel szemben, akkor a csendőrnek 
az erélyesebb eszközökhöz (fegyverhasznállll!) kell nyúlnia, de 
dulakodásba keveredni a menni

' 
vonakodó fogollyal sohasem 

szabad. 

•• Nmll.'.I N •• M.I" .�. 
-

Gyermekgyilkosság. 
Nyomo.zták : Kadarkuti János tiszhelyettes 'és Pál József 

törzsőrmester ( Sellye) . 

19>24 nov'ember 6-án ,Piskó Ikőzség1ben Pál J ózseIÍ 
törzsőrmester és ViI1ág ,István próbacsendőrből állott 
sellyei IÖrsbeli  járőr arról értesült, Ihogy \i!fj . lBőbék J ó
zsef ottani lakosnak ,hárQméves Józs'ef n'evű fiacskája 
az előző ;na,pon, vagyis november 5-én 13 és 14 jóra kö
zött i3.Z 'lldva:ron levő 1 méter s zéles 'és <70 cm mély 
trágyalégödörbe, amelyben !körülbelül ,30 ICm víz :volt, 
beleful ladt. 

Amikor a járőr a )helyszíni I szemle m.egtartása vé
,gett BőbéJmél tmegjelient, az udvaron a Cgödröt Imár /bete
metv-e találta s a !betemetett gödrön !kívül semmirfél€ 
olyan nyomot vagy Ibűnjelet nem tal.ált, amelyből az 
.eset Ikörülményeir,e kőv,e�eztetni l'ehetett volna. � 'szü
lők azt !állították, !hogy a lgyermek játszadozás lközben 
.esett a ,gödörbe és azt mondottáik, Ihogy azt azért tömték 
be, Ihogy ikisfiiuk szerencsétlenségének színhelyét n.e Jás
ság iés megakadályozzáJk, Ihogy ott a jövőben ihasonló 
szerencsétlenség történhessék. 

-
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A s zülők előad'ása h ihetően és valószínűen hangzott, 
a 'Járőr tehát csak ,gondatlanságot látott fennforogn i  an
nál is inkább, mert a :helybeli  orvos a Ihalál okául a ,gyer
meknek vízben való megfulladását rállapította meg és a 
hullán ikülsérelmi nyömokat nem talált. Ifj . iBőbék Jó
zsefet tehát a'z " örs �ondatlanság;ból okozott emberölés 
miatt foelj el,entette. 

- At örsparancsnok, Kadarkuti János tiszthelyettes 
az 'es'et alkalmával szabadságon volt s arról csak ibevo
nulása . után értesült. Kadarkuti ti.szthelyettes ismerte 
az ,elhalt kisfiú családj ának belső viszonyait, tudta, 
hogy a Bifuék családban [nagy viszálykodás van, a 
civódások nl1ipirenden , vannak ,s mert ezeknek okát is 
tudta. a ikisfiú 'elhalálozását ,gyanusnak találta. !A \kis
fiú MesanY'ját, ifj. lBőbéik J ózsefnét rugyan.is a lcsalád 
nem szerette 's  'Vel,e 'lúg Y a !férj.e, mint az anyósa, id. Bő· 
bék iJózs,efné,a férjének őccse, IBőbék IPál állandóan civa
kodtak s mindenképpen ,el szerették 1V0lna ,a !háztól za
varni<. !Ezt csak azért nem 'tették meg, 'mert, ha irfj. :Bő: 
hék \Józsefné a férjétől .elvált lVolna, a ,gyermeikek után 
- az ellhalt kisfiún \kívül még legy 'másik, kéthónapos 
kisfia :is volt � !gyermektartást kellett volna fizetn iök. 

Ezt Kadarkuti tiszthelyettesneik ifj . Bőbék Józsefné 
egy más alkalommal. amikor veJe beszélgetett, elpana
szolta. ,Különösen azután vált az ifj . :BŐlbék Józsefné 
helyzete tarthatatlanná, miután a másod ik ,gy.ermek is 
meg,szül,etett, 

Az örsparancsnok ,el Ikezd,ett tehát az ügyben 'Puha· 
tolni. IMe.g�llapította, !hogy november '5-én, ram ikor "a  
kisfiú a gödörbe fuWadt, az [édesanyja, ifj . Bőbék Józsefné 
a sógorával, Bő:béik :Pállal a kertben ' levő s zőlőjü�et \ka
pálták s a: kisrfiút is !magukkal 'Vitték. Az 'asszony !férj,e, 
ifj . tBőbék József, továhbá az anyósa és apósa a mezőn 
dolgoztak. 

• 
Ú'gy 111 15ra tájban ra sógor, lBőbéik ,Pál bement a 

kertből az udvarra,) hogy vizet 'igyék !és a kisfiiút is ma
gával ,vitte. 1Félóra mulva 'visszatért a \k'ertbe, de legy.edül 
s az asszony kérdéséré, hogy a Ifiút Ihol Ihagyta, azt 
válaszolta, ''hQgy az !udvarban maradt játszani. [fj . iBő
békné leibrbe belenyugod'ott, Ide délben, amikor a munkát 
abbahagyták, bement, lhorgy a 'szobában levő ikéthónapos 
fiát megszoptassa s ugyanekJkor ,elkezdte a másik ,gyer
mékét ris \k.er,esnL �eresés !közben a lÍérj e, a'z apósa és' az 
anyósa a !mezőről rhazaérkeztek s lekkor az " anyósa min
den Ibev'ezetés ,nélkül Inekiment, �Y'ilkosnaik n evezte s azt 
mondotta, Ihogy m ehet, megnéZIheti a fiát, ott lVan a ,gö
dörben :megfulladva. 'lAz asszony nagyon megij-edt 'és a 
gödörhöz szaladt, de akkorra a rférj,e a Igyermeik iholttes
tét onnan már kiemelte s a szobálba vitte. 

Az 'eset után a: férj-e, az apósa és a 'sógora 'regyütte
sen rábeszélték, l hogy a gyermek megfulladása miatt 
a ,f.eIelősséget vállalja Imagára, !histen :ő volt (otthon, 'ő 
n'em vigyázott ,a :g'y-er,eikr-e s :ő laz iOka, hogy aZl 'a gödörbe 
belefulladt. iSőt annyira mentek, !hogy 'az asszony ,apósa 
- v�yis a:z el,halt \kisgyermek nagyapja - -id .  Bőbék 
Pál az örsre lis elment és tf-eljelentést tett a gyerme'k 
anyja ellen, hogy az unakája lelhalálozása eI.őtte �gen 
gyanus és valószínűnek ' tartja, ,hogy 'az anyja /tette el 
láb alól. 

1924 Id-ec,ember ,28-án lKadarkuti János tiszthelyettes 
örspa�ancsnok és P,ál József törzsőrmester Ikikérdezté:k 

trni anélkül, hogy volna ;v,al'ami új (mondanivaló, 
ió nyerészkedés lehet; azonban emelkedettebb szelle
met nem elégít 'ki. Az ilYe11A szellem önmaga legszigo
rúbb, legrészrehajlatlarnabb bírája önmagának. 

I Csengery Antal, 

irfj . 'Bőbek JÓzs.efnét, a rgyermek anyját. 'Az asszony lóe
ismerte, 'ho,gy a gyermeket a sógora tette ,el lá'b alól 
olyan módon, h ogy akkor, amilkor a .gy.ermeket vízivás 
ürügye alatt a kertből laZl udvarra vitte s amikor azután 
eg y,edü I ,a kertbe visszatért, a Ig'yermekkel \egy rpohár 
fekete ,szappanlú,got megitatott. Ezután a .gyermeket 
vissza aikarta vinni, a lkertbe, Id,e az útlközben IÖss'zeesett, 
mir.e ő lÍelemelte és a 'közelben l evő trágyalégödörbe be
ledobta. A fiúnál levő 'zs.ebkéssel al trágyalégödör körül 
karco'lásokat eszközölt és la kést is otthagyta azért, Ihogy 
azt a látszatot Ikeltse, mintha a fiú j átszadozás közben 
esett volna a Igödörbe. ' 

Az asszony Ibeismerése rgyan us volt, mert az o :vos
nak a ,hulla megvi,zsgálásánál okv,eUenül észre &.ellett 
volna venni,e, !hogy ,a lug< a Igyerrmek s záját [,elmarta, de 
ez az 'Orvos állítása és lelete s'zerint regyáItal'ában nem 
v'olt meg>állapítható. 

Erre nézve a ihalottkém sem tudrott semmi f,elvilá
gosítást adni, mert :állítása szerint 'ő nem nézte meg a 
hullát s az .orvosra !hivatkozott. OA többi hozzátartozók 
tagadtárk, hogy a rgyermek megölésé'ben részük lett volna. 
Csupán 'azt ismerték be, hogy amikor a gyerme�et a gö
d örQől )kivetté'k, a szobába vitték s rott a lá'bánál fogva 
fel emelték, a szájából víz ihrely,ett -egy gyüszűre való hab 
j ött ki.  

Az. örs az ,es'etet a pécsi Ikir. ügyészségnek !bejelen
tette. )1925 'januá'r 3-án a ,pécsi kir. törvényszék vizs
gálóbírája az oÖrsöt arról értesítette, 'ihogy a gyermek 
h ullájánaJk exhumálását és .orvosszakértő által való 'f.el
honcoJását január 15-én 11 lórára tű'zte ki. A !kliszállt 'bi
zottság a bon,colás alkalmával megállapította, thogy a 
rgy,erm�et házilag If-eldolgo zott mér.g'es növény.mag,gal 
(beléndekkel ) Imérgezték meg. 

Bőbék Pál ibekísértetésre után az orvosszakértőknek 
azt adta elő, Ihogy a !bátyja és anyja közreműködésével 
a magot a süteményben adták be ía rgyerm.elkne.kj és attól 
halt meg. \ 

A bizottság leltávozása 'után a járőr id.  Bőbék Pált, 
ennek feleségét , és ifj . BÖlbék Józsefet 'újból kikérdezte, 
dre azok la (gyilkosság ellköv,etését taga,dták. [Végr,e ,a 

hosszas kikérd'ezésnek és bizonyítékoknak a gyanusítottak 
elé tárása lután id.  IBőbék �ózsefné, az anyós, ibeis
merte, Ihogy a ,gyilkosság lelőtt 'Pár hónappal !József és 
Pál , -nevű fiával :qt.egrbeszélte, /hogy a !menyét, Bőbék iJó
zsefnét 'el Ikell távo l ítani, dre, hogy Igyermektartást ne 
kelrrjen fizetni, előbb a Jgyermeket kell UáIb alóli eltenni . 
Tanaikodtalk, ihogy 'a 'gyer-me.kiet miként ipusztítsák rel. Ő 
azt mondta 'fiának, :hQgy iSzedjoenek beléndekmagQt, ő 
majd azt süteménybe teszi és ra gye11mekkel megeteti, ez 
feltétlen ,halálát !:fogj a  előidézni. Fiai szer-eztek Ibelén
dekmagot, megszárították, 'ő 'Pedig azt tésztába 'rtette és 
az unokájának megsütötte. kz relIkészült ,sült tésztából 
közösen tölbbször adtak a Ig'yermeknek, d,e' más /baja 'nem 
lett, mint hQgy a s üteményt ikiihányta. '/Hogy a ,gödöl'be 
h ogyan eshetett !bel e, nem tudja. IFeltünő volt, /hogy a 
gy,erme'krk,el annyi belénd'elkmagos süteményt etettek 
meg és gyomorrontáson kívül más baja nem történt, a 
gyilkosság napján 'pedig mégis olyan hirtelen meghalt. 

A gyanúokok alapján következtetni Iehetett arra, 
hogy a gyermek nem beléndekmagos sütemény től halt 
meg, hanem ' más erőszakos halál következtében. A 
j árőr ezért az id . Bőbékné kikérdezését tovább 'fo.ly
tatta, mire az beismerte, hogy az unokája nem Ibelén
dekmagos sütemény től halt mg, hanem Pál nevű fia és 
az ,elhalt gyermek atyja, József fojtották meg. 

Miután a beléndekmaggal való kísérletezésük ered
ménnyel nem járt, 1924 november 5-én .fiávalí az istá1 I6-
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ba� elhatározták, hogy aznap végezni fognak a gyer
mekkel. Megbeszélték, hogy Pál nevü fia az elhalt 
gyermek anyjával odahaza fog :mraadni, a többiek ki
mennek a mezőre. Pálnak az lesz a teendője, hogy 1 1  
óra tájban legyen a !Swbában a gyermekkel, hogy 
amikor annak atyja kocsival hazaérkezik, együttesen vé-
gezhessenek vele. 

. 

Ez meg is történt, s az eset ' után J Óz,s6\Í nevű 'fia 
fél ' 12 'óra tájban, amikor a mezőre hozzájuk ért, kö
zölte, hogy a gyermeket megfojtották és a trágyalé
gödörbe dobták. 

Beismerte még az anyós, hogy a gyilkosság után 
négy napra, a kéth6napos Dezső nevű unokájának 'szá
ját sűlt tökkel teletömte, hogy az is ful ladjon meg. 
Azonban férje, id. Bőbék József észrevette, hogy a 
gyermeknek b aja van, haragosan kikel t magából iS így 
szólt : "Mit csináltok már ennek is ? Alig 'pár napja, 
hogy az a gyalázatos e'set megtörtént, hát már ezt is 
meg akarjátok !Semmisíteni 7" Ő a böl csőhöz ugrott, a 
gyermeket felkapta, a szájából a tököt eltávolította, 
míg magához tért. 

A családhan lévő kisgyermeket mindenáron azért 
akarta 'kiirtani, hogy anyjukat a háztól elzavarják s 
gyermektartást fizetni ne kelljen. 

Ifj. Bőbék József, a ' meggyilkolt gyermek atyj a, a 
hosszas kikérderes után az anyja, id. Bőbék Józsefné 
által elmondottak szerint ismerte be ,a gyilkosságot. 

Előadta még, hogy József nevü \fiának meggyilko
lását közös megbeszélésük szerint, lPál nevű öcc'sével 
ákként hajtották végre, hogy , a ,  gyilkosság napjának 
reggelén ő egy ikis darab :földet ment szántani, ' amit 
1 és fél óra alatt elvégzett. 11 ór'! tájban kocsival haza
ment, a kapu telőtt az utcán megáUt, a kocsiról l eszállt 
és az udvarba ment. Az udvar felőli ablakon á.t a szo
bába nézett és látta, hogy Pál ö ccse a, 'kisfiával, a meg
beszéltek szerint a szobában vannak. Bement a 'szo
bába, kisfiát az íágyra tette, jobbkezével a száját be
fogta, balkezével }:>edig az egyik karját ,Ieszorítva tar
totta, míg Pál öccse a 'másik 'kezét szorította hasonló 
módon az ágyhoz. Ezután ' ,a kezüket a ' kis ifiú szájára 
és orrára tették s azt befogva erősen, addig tartották, 
niíg a 'fiú pár perc lal'att megfu].]adt. Megfojtás után 
a kisgyermeket öccsével felvették és az udvar 
északi rés?ien lévő trágyalégödörbe, hanyatt beledobták 
és otthagyták. A történtek után felü lt a kocsira és 
elhajtott oda, hol atyja és 'anyja dolgoztak és anyjával 
a történteket ·'közölte. 

. 

. id .  Bőbék Józsefné mint felbujtó, Bőbék József és 
Bőbék Pál tettes ek, id.  Bőbék József és ifj . Bőbék 
\fózsefné - kik a ',bűncselekmény ,elkövetéséről tudo
mással , bírók - mint bűnpártolók, a Il:>űnjelekkel együtt 
a -lPéc.si kir. ügyészségnek átadattak. 

Ez' ügyben a 'Pécsi kir. töryényszék 1926-ban . ifj. 
Bőbék Józsefet lemenő ágbeIi Irokonon elkövetett gyil
kosság mi'att kÖ'téláItali halálra, id. Bőbék Józ,sefnét és 
Bőbék Pált mint felbujtó- ·és ·tettestársakat 8-8 ev! 
f.egyházra }té1te, míg id. Bőbék Józsefet és ifj . Bőbék 
J-Ó�sefnét. felmentette. A pécsi kir. ítélőtábla a 'tör7 
vényszék ítéletét helybenhagy ta, míg a kir. Curia ifj . 
Bőbék József halálos Ítéletét életfogytig,lani fegyházl'a 
változtatta át, ' a másik kettő elleni ítéletet . helyben-
.llagyta. 

. 

Bőbék Pál büntetésének töltése közben, 1927. év 
Ösre.n oa fegyházban (meghalt, a másjk kettő 'a bünteté
sét töltL 

1 •••• IMII. 
(Por08wrszág.) Der Gendarm. 

8. szám,. 

A' porosz csendőrség költségvetésének á tárgyalásaról 
szóló tudósításból említésreméltó : ,1 .  Egy képviselő ama vé
leményének a(!ott, kifejezést, hogy az egy főből álló csendőz:-_ 
járőr legjobb védelmi eszköze a védőkutya. Ezeket minél na-o 
gyobb számban kellene . beszerezni. Ha a fedezet másképen 
nem volna előteremthető, akkor a praktikus szolgálat szem
pontjából kevésbé értékes lovascsendőr"ég rovására kellene 
ennek megtörténnie. 2. Huszonnégy főhadnagyi helyet megJ 
szüntettek s ezeknek a fedezetéből főcsendőrmesteri (kb. a 
mi alhadnagyi ) . helyeket rendszeresítettek. 3. Javaslatot 
nyujtottak be aziránt, hogy a szolgálati lovakat, költségmeg
takarítás céljából, közvetlenül a tenyésztőknél szerezze be R 
csendőrség. 4. 'Egy szónok síkra szállt 'amellett, hogy minél 
több csendőrörsöt lássanak el telefonnal, míg egy másik kép-
viselő a takarékossági okokból lezárt készülékek megnyitását, 
sürgette. ' 

. Kelet-Németország két kormányzati körzetében (kb. két 
megyénknek felel meg) 3 hónap óta a csendőrség próbaképen 
országúti rendészeti szolgálatot telj�sít, a belügyminiszter 
által e célra rendelkezésre bocsátott automobilokon. Az autó
forgalom ugyanis a községeken kívül is már oly mértékben· 
megnövekedett, hogy eme intézkedésnek - egyelőre próba
képen való - bevezetésére feltétlen szükség volt. Az 'erre a 
szolgálatra kiszemelt csendőrök megelőzően a rendőrségi köz
lekedési és technikai intézetben rövirl oktatásban része!'iilÚ'k. 
Az első időben a sötétben tapogatództak ezek a csendőrök; 
mert új szolgálatot kellett megalapítaniok. Emellett a bel
ügyminiszter határozott utasítására arra kell törekedniök, 
hogy az érdekeltek türelmes oKtatása révén érjék el céljukat. 

Egyes csendőrök irígykedve gondoltak autózó . bajtár
saikra s szomorúan állapítják meg, hogy mennyivel rosszabb 
a biciklin való portyázás. A rendőrségi közlekedési és tech
nikai intézet vezetője - Paetsch H. - egy ilyen országúti 
autós járőrt a portyázására elkísért, s annak egynapos !izol
gálatát részletesen leíria, hogy az irígykedők megismerhes-
sék ezt a nagyon is terhes, új szolgálatot. . 

Az éjfélkor hazaérkezett sáros, fagyos autót reggel 
nyolcra menetkész állapotba kell helyezni. ami legalább egy
órai megerőltető testi munkát jelentett. Hideg téli szél fújt 
s a nyitott autón a rendes köpeny bizóny nem nyuitott e.lég 
védelmet. Alig haladtak a városon kívül néhány kilométert; 
egy Cfloport biciklistával találkoztak, akik az egész utat elJ 
fog-lalták. Le kellett szállni s az orszá",út.on. türelmes oktaJ 
tá."t kellett nyujt/mi. h ogy csak a iobbolrlalon, egvmás mö
gött haladianak. Továbbmenve két lófoP'atú k9c�it értek utPl, 
amelvek az út közepén hal arltHk s minthnP'V a hideg- ellen a 
kocsi;;ok a 'feiüket bebuJrV'llálták. a tülkölp.�t terméflzetesen 
nem hallották. N érni veszéllyel mégis megelőzték fl megálli
tották őket. Az oktatás után, a k anott sz pp ígéretekkel .a, z.�e
bükben, továbbhaitottak a csendőrök. Beértek az e!ső köz.
Régbe, ahol a gyermekek éppen -iskolába mentek. A tanítóval 
hirtelen meg-állapodott a iárőr, hoP'V tanítá�' előtt Tövirl FZem"' 
l éltető oktatást tarL a helyes közlekedésről. A közf<pghől ki
érve, egy kőbányánál kocsikat . találtak, rúdj uk az út közepe 
felé állott. Meg kellett szüntetni. oktatni. továbbhajh�ni. A 
következő községben egy igen szűk "S" alakú kanyarodó volt . 
A járőr kiszállt, figyelt s egy félórán belül 16 autóból tízet 
megállított s kioktatott. Néhánv kilométerrel tovább nagy 
torlódásra bukkantak a csendőrök. Az előző napi vihar egy 
fát tövestől kicsavart és úgy fektette az útra, hogy csak 
egy kocsi tudott mellette elhaladni. Elő kellett venni az autó-
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róI' a fürészt, kötelet stb.-t és az emberek segítségéve l sza
b'addá kellett tenni az utat. Mire kész lettek, dél volt, a leg
közelebbi alkalmas helyen elfogyasztották a csendőrök a sze
rény, hazai, hideg ebédet s máris mentek tovább, hogy az "A" 
községben kezdOdő országúti bicikliver!:;eny indulását parancs 
szerint ellenőrizzék. A résztvevők, valamint a rendezc{'ég 
többoldalú kioktatása után a versenyzőket a finisig elkísérték 
s a rend fenntartására ott is felügyeltek. Ezután megindult 
a járőr hazafelé. Egy veszedelmes útkeresztezésnél a figyel
meztető jelet rossz helyen, eldug:va találta a j árőr. Helyszíni 
rajzot és fényképet készített erről. Továbbhaladva, egy gyár·, 
ból szürkületkor biciklin hazasiető munkásokat oktattak 
rendre a csendőrök, hogy miért szükséges feltétlenül a bicikli 
kivilágitása. Sötét este volt, mire hazaért a járőr, akkor jött 
még az írásbeli munka. Ezt csinálja hetenként négYólzer, néha 
éjjel is az autós járőr - fejeZi be cikk ét Paetsch H. 

9. szám. 
Egy porosz belügyminiszteri rendelettel, a berlini rendőr

intézetnél (kb. a mi volt nagyváradi csendőriskolánk) egy 
"tanács"-ot állítottak fel, amelynek az a feladata, hogy a 
rendőrtisztviselők kiképzésének és továbbképzésének alapvető 
kérdéseiben véleményt adjon vagy kezdeményező lépéseket 
tegyen. A tanács tagjait három évre hívják meg ezen tiszte
letbeli állásba, az elnököt a belügyminiszter nevezi ki. A ta
nács tagjai a rendőrségen kívül álló egyének is lehetnek. A 
tanács ügyrendet állapít meg úgy a teljes, mint a bizottsági 
ülések számára, a következő szempontok figyelembevétele 
mellett : 

1. A tagok egyike ügyvezető elnök. Az irodai munkákat 
a rendőrintézet végzi. 

2. Az érdemi munkát a bizottságok végzik, amelyeket az 
ügyvezető elnök a szükséghez mérten tartósan vagy átmene
tileg alakít meg. 

3. A teljes üléseket az ügyvezető elnök a legszükségesebb 
mérvre szorítsa le. 

4. A tanács tevékenysége kiterjed úgy a miniszter által 
felvetett kérdésekben való állásfoglalásra, mint a tagok kez
deményezéseinek a kidolgozására. 

5. Szavazattöbbséggel nem lehet határozatot hozni. Ki
sebbségi véleményeket úgy az állásfoglalásokban, mint a 
javaslatokban kifejezésre kell juttatni. 

6. A bizotbágok állásfoglalásait vagy javaslatait nem 
kell a teljes ülésnek jóváhagynia, ellenben az ügyvezető elnök 
véleményére mindenkor szükség van. 

7. A belügyminisztérium és a rendőrintézet szakelőadói 
tanácskozás vagy felvilágosításnyujtás végett, úgy a teljes, 
mint a bizottsági üléseken résztvehetnek. 

8. Az összeállított ügyrendet jóváhagyás végett a mi
niszternek elő kell terjeszteni. 

-Q--

(Franciaország.) L'tcho de la Gendarmerie Nationale. 

2851. - szám. 
A 1ap közli la tisztek xangszermtd névsorát, kik la versaíl

Iesi ' osendőrség.i :iskolát sikeresen tettélk k Különböző �egy
ve.rnemektöl 14 százados és 33 hadnagy nyert ny módon III 
csendörséghez 'beosztást. 

2852. szWm. 
A csehszlOlVák (lSleI1dőrség a inyomozáJso.knál �gítségképen 

német m�táI'la. lidomított srolgálati ebeket alkalmaz. Az oszt
rák-magyar hads,ereg. feloszlása után' Csehszlovákia Pisakon 
á.lJí.tja ,fel ikutyaidooní,tó4ele;pét. 1922-ben la h('lyett, hogy 'a 
franCÍlaj IkatonaIÍ. miSlSmókihoz forduItak volna, hogy rendőr
kutyáikat lkiiképezzék, a csehszlovák csendőrség , két tIsztet 
Grünheide-re iküldött ( Berlin imellett) , ahlk három hónapi ki
aoop;wsi ddő utáln 'a ikiiképzett laJlyagot - melynek értéikét meg
becsülni tudták ,...... magulJQkal vittélc A kormányzat a kikép
zés központjában --: rmely Pyschelybe Prág1R előv�ro.sába h� 
lyeztetett át - a !helyet lés a sZiÜkséges épületeket 'l'endelk� 
zésre bocsátotta. lA központban történik az anyag ikiválasz
tása, .az önként jelentkező csendőröknek a nyomkerestetésben 
és a bűnügyi rendőri szolgálatban való kiképzése. Midőn a ki
kép7Jés befejezést nyert, a csendőrök ikutyáiik;kal örseikre men
tek. 'lA köz;pontból jött kutyáikról minden örs egy különleges 
előjegyzést 'fektetett fel. A csehszlovák Csendőrség - ellentét
ben, a francia csendőroogge!, hol a 'speciálizálá.s tilOlS - min
den )törvényszék (2 foikú bíróság) székehelyén egy csendőr
nyomozóosztagot �llított fel, ihol 3-4 különleges bűnügyi nyo
moW1 és :ny;i}vántartói -kiiképzést nyert csendőr ,'VIan beosztva, 
( Öntvények �észítése, �tylOSlCOpia, nyQmrögzítés, fényké
pe71és stb.) . Szolgálati kutyá.k'kJal és ,teherautJomobiIO!lcloo.I való 
ellá.tás egészíti iICi ezen 42 OISztag felszerelését. A nyomozóosz-

tagolmak még 190, Irendőrkutyákikal ellátott icsend&rörs is se
gítségükre van. Ha valamely bűntett egy csehszJ.ovák csendőr
örS! tudQmására jut, lérte.sí.ti azonnal a nyomozóos�tagot, mely 
feLszerelésével .és ikutyáival a helys�ínre siet) ihol az érdekelt' 
csendőrörs ,paraIlJCSnokának ve:retése 'alatt .a, Illyomozásham Se-" 
gédkezet :�yujt. lA Ikutyavezetök. oly rends�errel dolgoznaik, 
mely óv a túlzástól. Az �redményeket feljegyillc és tudoon4". 
nyos módszerrel ellenőrm'k, A ,Pyschely-telep célj a .a leg.aLkaI
m3is�bbnruk talált d'aj megáUapítása. N em .a h3is7m.ált f,ajOlk 
awk, Imelyek .a nyomkeresésben és őrzésben egyedül .kielégitő 
ered,mélllyeket mutattak 'iel, hanem az 'Új kutyafajok, :mint 
a rottweilerek, a sehnauzerek, a iboxerek. utóbbÍJ3ik Ikülönösen 
az őrzés ;teIDintetében válnak iki. A tenyésztési és idomító köz
pont Imég többet tesz. Keresmeződése!k útján a legtökéletesebb 
fajt jgyekszik Mtrehoz.nJ. Kiváló eredménye!ket i'emélnek el
érni la német :és cseh (,talán �nkább magyar ? )  juhászkutyák 
keresztezésével. 'GondOlS származási táJblazatot Ivezetnek mely 
a polgári tenyésztés rendelkezésére ds áll, mem az ,jfj-6 cseh
szlovák /::Sendőrség rmesszire lát 's igyekszik la csehs�lovák 
nemzetn€lk a legnagyobb srolgálatot telje.sí.ten.i. 

"Fo.zytatják a ,gyilkosságokat 'lL (Vonatokon" cím 'a.latt pa. 
a1iaszkodik a lap, lhogy 'Franciaországban n�gyon sok üdvös 
d?l�ot /aJkk0r: .. 1la�tanak /!lelyesnek , és aLkalmaSJjJak, ha idegen 
ceg.er ala,tt .J0� a� or�z.agba ... 'Da.lan az utajnk bizoonságának 
szervezetét �S Ildegenbol 'Vegyuk, hogy olyan legyen mint volt 
v�1ah� 'a királyság idejé�en ? � gonosztevők már' a repülő. 
gepre gOJldolnak f> lFrancIJRorszagban még c.s.ak ott tartanak 
h�gy. a �uta:k és omnibusrok: u�naik bimoruágát akarják 
elernl. HIszen ott van az. 11903 majus 20-án kelt rendelet mely 
jogot lad a '<lSendőrség tagjainak, ihogy a pályaudvaroik�a be
lépjenek. Ez IaZOlllban iCSaJk álló ellenőrzés. Viszont nem lehet 
minden vonatra mozgójárőrt adni. A helyzet 'Pedig m.a az, hogy neanc.sak az !első osztály :g.azdag u1la.s.ai és a másodosz
tálY'ban utazó lpolgárok és kereskedők nimJC.senek mztooság1ban, 
h;an�m a �a:r:madOlSz?ly ,ut3lroi sem. Össze kell fogni la 'VMút
,tal es a ikülonleg.es ugyelk meghatalmarottaival IS közös .alapo
ikon kell imegszervezni fJ. teljesítendő szolgálatokat s ,ha erek 
,teljesítése iköztudatba megy �t, akkor el fogjuk érllli iR célt 
hogy az ,utasok :nyugodtam. !biztonságban utazihatnaik. 

• 
A hadügyminiszter lés !külügyminiszter elöterjesztéssel iéIt 

a köztársaság elnökéhez a Marokkóban elhelyezett !csendőrség 
tistzi létszámának új jlIlegállapitása tárgyában. Szükséges a 
légióparancsI1JOkságnál egy !hadnagy g.azdász.ati tiszt segédi 
állás rendszeresítése a LSOk. számviteli munika miatt és a Fez 
városban levő :ha.d.nla.gyságnruk J3.Z előrehaladó gyarmatOlSítás 
miatt századossággá (capitainerie) átszervezése. A köztársa
ság �ln.öke laz előterjesztést elfogadta s laz új állások rend
szeresltése iránt :rendelkezett. Ennek folytán a Marokkóban 
szolgáLatteljesítő �sendőrség !rendszeresített létszáma. ikövet
kezőleg laIakult : 

1 �redes Magy alezredes légiópaI1aDos.nok. 12 escadron 
chef ( törzstiszti rang) századparancsnoik. 3 százados sza:!<;as,z
parancsnok. 4 :h+adnagy !vagy alhadnagy mmt szakaszparancs
nok. 1 százados gazdászati tiszt. 1 hadnagy g.azdásmti tiszt· 
segéd. 295 tisztes és csendőr. 63 kiSl'gí,tő benlllS�lött csendőr. 

2858. szám. 
A Csendőr.ségi Lapok április 20-án kelt 12. száma közölte 

már (lásd .a ,,,Lapszemle" rOV'atot) mily' hősiességgel viselked
tek Ja montouhanú 'árvíz alkalrmával a köz,társasági gárda ott 
állomásozó 65. lSZámú iznozgösmik.aszá.nak emberei. jA lap ki
emeli, hogy ezelOOrt la délkeletd Franciaországban rteljesített 
/SZolgálataiért la legnragyobb hódoLattal adóz:tak a �ndőr
ségnek la helyi, v'idéki és a nagy ipárisi Japok, Elsősorban ki
emelik Ja hős:ilialált halt Moubé iköztársasági gárdistát és az 
ugyan;a;lclwr 'Vízbefult Poru:elet 10. dragonyosezred.beli Imaré
cha! des logis �hef-'€>t. A )ap nem képes felsorolni mindazon 
csendőrök neveLt, kik 'lmiaguJmt !kitüntették, csupán IRi főbbekét 
említi meg, kiik a \XVIII. k.atonai körlet tábornoka által pa
rancsban megdícsé.rtettek. 'A hősi halált halt Moubé kóztársa
sági gárdista halála után a katO'n.a,j éremrnel ,tüntettetett kr. 
A megdícsért ,csendőr és 'gárdista Iközt szerepel a Csendörségi 
Lapok ,12. számában említett Dautais adjutJant és 2 társa 
is. lA nap különösen kiemeli iLelu ezredest. a 4. légiónak tijon
naTI ikinevezett parancsnokát. ,A világháborúban a 43. g-yelog
hadosztály ,tábori csendőrtiszt je volt, iki 'a legnehezebb harl!
tereiken 'teljesített szolgálatot. A "Revue de Ja gendarmeri�" 
munkatársa, számos ikiUiirLtetés tulajdonosa. ' 

A guyaneJ.Í fvancia gyarmaton szolgáltot teljesítő csentlőr
különítmény létszámának leszállítása tárgyáJban iközli a ilap, 
hogy ja. Jciillinítmény létszáma eredetileg !<l0 ember volt. Az 
1928. évben Cayenne-ben előfordult :wyargások mÍJatt ezt a 
létszámot 73 1főre oemelték fel. Most azonbaal., hogy la viszo
nyok lecsendesedtek, ezen !Létszám már túlmagasnak " bizo-
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!lyult, miért is fl hadügyminiszter la :g'yarmatügyi miniszter
rel egyetértőleg előterjesztéssel élt ra köztársaság elnökéhez, 
hogy il különítmény létszáma 64 emberre szállíttassék le. 
A köztársasági elnök az előterjesztést elfogadta. A különít
mény törzse áll 1 alantas tiszt parancsnokból, 1 adjudant-chef 
v,agy ladjudanJt�segédből, 1 radjudrant vagy maréchel des logis 
chef arodasegédmunkásból. A csapat - valamennyien gyaJo
�osok - 2 ladjudant, 11 maréchel des logis chef, 47 csendőr. 
Osszesen 160 'fő. Mindössze 64 fő. 

, "Könyvsze.m.le" !cím aLatt ,ismerteti a lap az újonnan' meg-. 
jelent könyvet "Le que 'doi;t savoir un 'gendarme" '(mit kell 
tudni' la p;endőrnek - ra :sorozásolk tekintetében ? ) .  lA II. feje
zet la ,tényleges katonák soromsáróI szól. A Ur. fejezet a 
cesndőregyének sorozásáról s I3.zOk iköte1arteiról számol 00. A 
lV., V. és :VI. fejezet a rtartaIéko,sok kezeléséről szól, II mr
ta;lékosok ü.gyében ihivatalo,s ihatáskörében teendő je.lentésed
ról, a tartalékosok előléptetésél:ől, kitünltetéséről stb. A VII. 
fejezet az ujoncozási törvény 58. :pontjának laliklalmazásáról 
szól. Ez Ikülönösen ;fontos a 'csendőrségnek, mert a ,tartalékos 
családapáik, ha gyermekük születik, többnyire a csendőrséghez 
fordulnak felvilágosítás végett az előnyökre nézve, melyeik 
a kiatonai szolgálat alóli ,felmentést érintik 

-o--
(Csehország.) cetnicky Obzor. 
1980/10. 'Szám. 
Vezércikkében kifejti, hogy a cseh csendőrség bizonyára 

jobban járna, ha egy magánvállalkozó kezében lehetne, mert 
úgy legalább reá is vonatkoznának azok ll; törv.ények, melyek 
a magánalkalmazottakat védik. S érelmezi, hogy a közvéle
ményt nem tájékoztatjá.k a csendőrség munkájáról. Pedig 
hogy a csendőrség tevékenységét a nyilvánosság is ismerje, 
- mondja - a vezetők és a kormány változhatnak, de a 
közvélemény marad. A régi Ausztriában súlyt helyeztek arra, 
ma ebben az irányban nem történik semmi. A mulasztást 
pótlandó, a cikkíró közli, hogy pl. 1929-ben a cseh csendőr
ség kerekszámban 44.000 elfogást, 676.000 feljelentést, 10.000 
elővezetést, 56.000 rendkívüli szolgálatot teljesített. Össze
hasonlítja ezt az eredményt a régi Ausztria Icsendőrségének 
egy évi teljesítményével éSI arra az eredményre jut. hogy ma 
egy csendőr annyit végez, mint valamikor ketten. Hozzá kell 
számítani, hogy ma a �sendőrség határszolgálatot, kémelhá
rítást, közigazgatási és politikai megbizásokat, szociális tör
vények végrehajtását is végzi, tehát sokkal, jobban van meg
terhelve, mint valaha. Ezzel szemben régen nem akadt volna 
pénzügyminiszter, aki merte volna ,mondani, hogy a csend
őrség számára nincs pénz. Egy másik kimutatásból számsze
rűen megállapítja, hogy a köztársaságban a felvidéki és 
ruténföldi csendői'ség van a legjobban megterhelve szolgálat
tal, de legjobb eredményei is vannak, ezzel szemben a bel
ügyminisztérium erőszakos törvénymagyarázattal arra tö
rekszik, hogy a felvidéki pótdíjat véglegesen beszüntesse. 
Nemcsak a most előléptetett főőrmesterekről van szó, mert 
a minisztérium a legfelsőbb bíróság olyan döntvényére hivat
k{)zik, amelyet minden esetben érvényesíteni lehet. A lap sze
rint ez a döntvény egyáltalán nem vonatkoztatható a csend
őrség helyzetére, mert a Felvidéken és a Ruténföldön az ott 
talált kultúrátlanságot még 50 év mulva sem lesz lehetséges 
kiküszöbölni, tehát az ott alkamazottak kártalanítása még 
akkor is jogos lesz. A lap felhívja az összes kategóriákat, 
hogy 'egységesen foglaljanak állást a kérdéses pótdíj 'meg
vonása ellen, mert a mostani kisérlet sikere esetén, a többiekre 
is (Sor kerül. :A csendőrség mozgaImát a köztársasági párt 
egységesen támogatja. 

"Idegen csendőrség" rovatában az olasz csendőrség lét
számviszonyaival, a spanyol csendőrség, nyomozóosztályainak 
rendszeresítésével, az új délszláv büntető ,törvénykönyvvel, a 
perui csendőrség átszervezésével, végül a német :csendőrség
nek a rendőrséggel való egyenjogosításáért folyó harcával 
foglalkozik. , 

Prágában e nyáron nemzetközi bünügyi kongresszus 
lesz, amelyre mintegy negyedfélszáz résztvevő jelentkezett a 
világ minden tájáról. A tárgyalás anyaga : nemzetközi 
bünözők albumának és ujjlenyomatoknak kicserélése az egyes 
államok 'iközött, nemzetközi bün,teiö-kodex szerkesztésének 
alapelvei, stb. A lap úgy értesült, hogy cseh részről csak 
elméleti :tudású emeberek vesznek részt, gyakorlati embert 
nem jelöltek ki. 

Egyik cikkíró méltatja a zsolnai osztálypal'ancsnoknak, 

A '{Jzorgalomnak két hatalmas rugoJa van: szabadság és 
tulajdon. Két hatalmas ösztön , ad a polgárnak erőt és Jlelke
sedést a hon ivédel1nében; s re Jkét lösztön : szabadság és tulaj
don. Csak 'két erő köti biztosan a népet honhoz lés ,törvényhez 
s e két varázserő : szabadság és ,\tulajdon. I Deák. 

Rückl csendőrszázadosnak érdemeit és kifejti, hogy II kö� 
ponti nyomozó-osztály élére nála alkalmasabb embert kereSve 
sem találnak. 

, 1 980. 14. szám. 
A Csendőrtakarék közgyűlés éről közölt tudósítás szerint 

az intézet 1929-ben 29 milliót forgahnazott, 2 és fél millióval 
többet, mint az előző évben. A lap az eredményt örömmel 
közli és az intézet pártolására hívja fel olvasóit. 

A legionista csendőrök felhívást közölnek a lapban, 
amelyben az Obzor és általa képviselt, megértő irányzat pár
tolására hívják fel a többi legionista testvéreket. A felhívás 
részletesen felsorolja az Obzornak a csendőrség érdekében 
felmutatott érdemeit. 

Idegen csendőrségek rovatában közli, hogy a görög 
csendőrséget militarizálták. Szolgálati ügyekben a belügy
miniszterhez, katonai és fegyelmi tekintetben a hadügy
miniszterhez utalták. A kiegészítés önkéntesekből és kiszol
gált katonákból történik. Az epirusi, thessaliai és macedóniai 
rablóbandák ellen különleges, üldözö !,!zredet és nyomozó 
osztályt állítanak fel. Ezen alakulatokban csak három évet 
lehet szolgálni és a beosztottak 50%-kal magasabb illetmény t 
kapnak, mivel állandóan az életükkel j átszanak. A csendőr
ség parancsnoka hadosztály tábornok (altábornagy) , be
osztva 1 tbk, 12 ezredes, 1 alezredes, 34 őrnagy, 100 százados, 
163 főhadnagy, 330 hadnagy, 468 törzsőrmester, 1410 őrmes
ter, 750 szakaszvezető és 11.500 csendőr. Összlétszám 16.000 fő. 

Jugoszláviában a csendőraltiszti iskolát kiváló::m végzet
teket pénzjutalomban részesítik. A példát követni kívánja. 

Magyarországon utcaelnevezéssel becsülik meg a csend
őrséget. A magyar csendőrséget nagyon megörvendeztette a 
hír, hogy a budapesti tanács a világháború három csendőr
hőséről, Borhyról, Menkináról és Feryről utcákat nevezett el . 
Irígyeljük a magyar csendőröket. A cseh csendőrök azt sem 
tudták elérni, hogy az 1918 november 10-én Nagyszombat
ban a cseh-tót egységért hősi halált halt három morva csend
őrnek emléktáblát szerezzenek. Van ugyan emléktábla a 
nagyszombati állomáson, de ez nem emlékezik meg a csend
őrökről. úgy látszik, mintha szégyelnék őket, mert azok még 
osztrák csendőrök s így ma sokak szemében "a császár 
legionistái" voltak. Olaszország szintén megbecsüli a csend
őrök háborús szolgálatait és ugyancsak em�ktáblát emelt 
nekik a redipug-liai temetőben. Az olasz, csendörségről egyéb-
ként néhány elismerő sorban más helyen is beszámol. , 

A "éeské Slovo"-hoz hasonlóan, felhívja a csendőrö
ket, tegyenek javaslatokat, hogy a költségvetés keretein be
lül hogyan lehetne a 13. havi illetményt beállítani. 

Egyik cikk író azt kívánja, hogy a Felvidéken is. éppúgy 
mint a történelmi területeken, csak egy csendőr portyázzon. 
A közbiztonsági viszonyok ma már megengedik azt, a csend
őrség pedig megérdemelt pihenőhöz jutna. Az egykori ma
gyar örsökön a leportyázandó terület igen nap:y volt, Ilyen 
nagykiterjedésű örsökből némely helyen három (jrskörletet is 
csináltak. új rendezés sel a körletet többször is be lehetne 
járni. Meg kell fontolni azt is - mondja a cikkíró -, hog'y 
az államfordulat előtt a magyar csendőrnek mindenki kitért 
az útJából, ma pedig miIi.den tisztességes polgár, le!!yen tót. 
német vagy magyar, örömmel elbeszélget -a cseridőrrel és 
minden tekintetben segítségére ip:yekszik lenni. Nincsen te
hát szükség a két főből álló járőrre. Az Obzor szerkesztő
sége megjegyzi, hogy ebben a kérdésben mások véleményeit 
is szeretné megismerni. 

Megírtuk, hogy Seidl képviselő interpelIáIta a belügy
minisztert azért, mert egyik szemle alkalmával a csendőrök 
a városon végig a karjukon vitték ruháikat és felszerelésü
ket. A miniszter válaszában azt mondja, hogy a ruházat és 
felszerelés megvizsgál ása a szemleutasítás szerint kötelesség, 
A csendőröknek nem kellett sajátmaguknak cipelniök a - Iak
tanyába ezeket a dolgokat. A szemlélő nem mehetett mind
egyik lakására. Intézkedés történt, hogy a szemléknél a 
csendőrök ezentúl kimenőöltözetben jelenjenek meg. 

Az államfordulat előtti és az új, illetve a lep:ionista 
csendőrök közötti elvi harc több cikkből kiolvasható. Az újak 
és a legionisták egy része bizalmatlan a régiekkel szemben. 
Erre a kérdésre a lap állandóan és több cikkben visszatér. 

-o---
(CsehorSzág.) cetnické Listy. 

1980/15. szám. 
A csendőrség militarizálásáról irott cikkében kifejti, 

hogy nincs teljesen igazuk, akik azt mondják" hogy a lap a 
mindenáron való militarizálás mellett volna. A közvélemény 
militarizálása alatt a hadsereg illetéktelen beavatkozását 
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érti, valamely, hozzá nem tartozó testület belső ügyeibe. Itt 
azonban erről nincsen szó. A köztársaság legdemokratikusabb 
szakában törvényt hoztak, amely szerint a cseh csendőrség 
katonai szervezetű. E törvény megalkotásában a legradikáli
sabb szocialisták is résztvettek. Ezek a vezetők ma is vezető
helyen van.riak, tőlük pedig nem kell félteni a csendőrség ér" 
dekeit. Bizonyos, hogy polgári vezetés �em törődik annyit 
a csendőrséggel, mint azt tisztán katonai vezetők tennék. A cseh 
közélet általában sokat szenved a Monarchiától örökölt 
bürokratizmustól, ennek főként az onnan megmaradt vezetők 
az okai. De nemcsak adminisztrativ téren, hanem anyagi te
kintetben is csak nyernivalója volna a csedórségnek, ha tisz
tán katonai kézbe kerülne. Napról-napra l áJtj uk, hogy a kato
nak minden téren efőnyzésben részesülnek, olyankor jó volna 
katonának lenni. Végeredményben kifejti, hogy a rosszaka
ratú kritikák dacára is kitart amellett, hogy a belügyi alá
rendeltség kikapcsolásával a testület igen nagyot nyerne. 

A felvidéki és ruténföldi pótdíjaktól megfosztottak nap
ról-napra panaszkodó levelekkel árasztják el a szerkesztősé
get. E levelek igen sajnálatos hangon, teljes kedvtelenségről 
és elkeseredésről tan'Uskodnak. Több ilyen levelet ismertet és 
folytatást igér. 

Az örsparancsnokképző tanfolyamot megelőző felvételi 
vizsgák vitájában az egyik olvasó azt irja, hogy a legutóbbi 
cikk író teljesen egyoldalú és így helytelen ]Szemszögből ítél
kezik, amikor a vizsgák fenntartása mellett tör lándzsát. 
Kétségtelen, hogy a tudást folytonosan emelni kell, de az 
sem mehet az emberiesség rbvására. Más pályákon is van
nak vizsgák, de nem annyi, mint a csendőrségnél. N em veszik 
tekintetbe, hogy az elhagyott Felvidéken és Ruténföldön le
hetetlen viszonyok között ' vannak a csendőrök, akiknek a 
terhes szolgálat mellett tanulásra egyáltalán nem j ut idejük. 
Az államfordulat után ezeken a területeken egyetlenegy meg
bizható csendőre nem volt a köztársaságnak. Akkor eget
földet igértek annak, aki ezen területre vállalkozott szolgála
tot végezni. 'Most szerzett jogoktól fosztják meg az embere
ket, ezekrtöl nem lehet várni, hogy tanuljanak. 

Vegyes Ihírek rovatában közli, hogy az egységes csend
őrségi pétdíj - mint 'a testület régi fájdalma - még mindig 
csak a tervek mezején mozog. lAz Ubzor egyik cikkében azt a 
reményt önti laz utóbbi előléptetéseknél lemaradottakba, 
hogy sokkal több az a rendszeresített hely, mint amennyi 
kinevezés ez alkalommal történt. Számadatokkal igazolja, 
hogy ez a remény alaptalan, mert különböző okokból az üre
sedésbe jövő 'helyekre alacsonyabb rendfokozatuakat nevez
nek ki és nem lehet várni, hogy ez az irányzat rövidesen meg
változnék. 

Az új, egyenruhatervekkel kapcsolatban arra figyelmez
tet, ihogy öreg csendőraltiszteknek ne adjanak olyan rend
fokozati jelvényeket,. amelyek alig különböznek hadseregbeli 
tisztek rangjelzéseitöl. Legyenek már egyszer tekintettel az 
életre és ne igyekezzenek mindent a zöldasztal mellől meg
oldani. 

A megtakarításokra vonatkozó javaslatok között az 
egyik pályázó azt javasolja, hogy a .bíróságok és hatóságok 
ne csuKjanak Ibe minden csekélységért embereket. A csavar
gásért elítélt ember az eljárás folyamán és büntetése alatt is 
pénzbe kerül, de ha szabadlábra helyezik, tovább csavarog, 
a,minek nem is egéSzen ő az oka. Újra törvény elé 'kerül és 
az egész előlről kezdődik. Meg kell változtatni az idevágó ren
delkezéseket és ezzel sok pénzt lehetne megtakarítani. Ugyan
c�k javasolja, Ihog y az apróbb rkihágásokért járó bírságokat 
!l,z eljáró kozegek a helyszín én róhassák ki, amivel mmden 
hoszadalmas eljárás költségei maguktól elesnének. 

A posta panaszkodik, hogy az örsök postaküldeményei
ket előírásaikra hivatkozva olyan lehetetlen módon teleírják 
címekkel, hogy abból a postaelosztó csak tanulmányozás után 
tud kiigazodni, ami a posta munkája mellett nem lehetséges. 
AhelYett, hogy csak a címzett tartózkodási községét írnák fel, 
,rendszerint felírják a címbe a közbeeső parancsnokságok 
székhelyeit is és ebből téves irányítások és késedelmek szár
ma:línak, aminek nem a posta az oka. 

A különböző politikai pártok panaszkodnak, hogy a vá
lasztások alkalmával tett igéreteiket azért n'em teljesíthetik, 
mert a közalkalmazottak nem lépnek fel egységesen és telje
síthetetlen kívánságokkal árasztják el a pártokat. Ezzel 
szemben a lap megjegyzi, hogy a politikai pártok a látszat 
kedvéért papirosj avaslatokat tesznek, amelyek sorsával nem 
tprődnek tovább. Ahelyett, hogy ők lépnének fel egységesen, 
torzsalkodással vádolják az érdekelt közalkalmazottakat. 

A tanítók egyesülete illetékes helyen tiltakozott, hogy a 
tanítók személyi és anyagi viszonyait a csendőrséggel nyomoz
tatják. A lap megjegyzi, hogy a csendőrséget ilyen célokra 
nem szabad igénybe venni. 

Pünkösd és Trianon. 
Fehér � fekete, jég lés (tűz. , mennyo1'szág és pokol 

egymástól olyan felmérhetetlen távolságra nem esnek, 
mint ez a két súlyos tartalmú szó : Pünkösd és • .  Trianon. 

Közel kétezer éve keressük, kutat juk Krisztus taní
tásának a lényegét, holott a Megváltó egyszerű, de ép
pen egyszerűségében isteni és erőteljes két szóval vará
zsolta szemünk elé pünkösd napján életének és kínszen
vedéses halálának egész tartalmát, lényegét. Csak em
berséges lélek kell ahhoz, hogy megérezzük és megvaló
sítsuk ebben fL két iSzób,an mindazt, amit Krisztusi thní
tott. Ez a két szó : 

Béke veletek! , 
Igen, de hol ez a béke? A z  volna talán, amit tíz év

vel ezelőtt Trianonban ránk döntöttek a Hatalmasok? 
A� vol1'l,a-e 'lL kr;isztusi béke, amit a rabló az áldozatára rá
parancsol? 

N em, ez nem az! A krisztusi béke nem ismeri az 
"erősebb jogát", nem ismer kifosztót és kifosztottat, 
lakmározó t és nyomorgót. Krisztus békéje az Igazság
nak, az emberséges Ember megértésének és tisztességé
nek a békéje. 

Tengernyi keserű magyar könny és orkánerőt ki
tevő számtalan magyar sóhaj, zokogás tagadja, hogy 
Trianonnak és Isten békéjének egymáshoz köze volna. 

A z  emberiség kétezer éven át botorkál jóhiszemű 
vaksággal vagy rosszhiszemű éleslátással azon az úton, 
amit Krisztus mutatott meg számára jobb földi sorsa 
felé. Ezen az úton kilométerkövek állanak ezzel a fel
irattJal: "Békekötés." A fegyverek b,ékeköbései szegé�ye
zik az emberiség véres-verejtékes útját. Minden béke
kötésnek vérontás volt a szülőágya és minden békekö
tésben újabb vérontás rémlik felénk a jövő tükréből. 
N em a mi bűnünk, ha a minden eddiginél torzabb béke
tükörben, a trianoniban, kifosztott és meggyötört tes
tünk, porig alázott és kínban kiégett lelkünk nem a 
krisztusi békességet, hanem annak tagadását látja. 

Allítjuk, keresztényi és emberi lelkiismeretünk fele
lősségével állítju k, hogy nemzetünk és az emberiség éle
tének trianoni kilométerköve szégyenköve és arculcsa
pása az isteni békesség gondolatának . . . 

Hisszük, hogy nem mi gyalázzuk meg a pünkösdi ki
nyilatkoztatás isteni törvényét, amikor lelkünkben ezen 
a napon is Trianon örvénylő, féktelen gyűlöletét melen-
get jük . . . * 

Látunk embereket, akik a Másiknak levágják lábait, 
úgy, hogy azok helyén csak véres csonkok maradnak. 

J árj és élj! - mondják és ajkukon kaján mosoly
lyal ott hagyják csonkán. 

És a Másik, a Csonka, valami elpusztíthatatlan 
energia ősforrásából erőt merítve, megtanulja a járást. 
Tíz év hoss.zú idő. Megtanul a csonkokon járni. De nen� 
felejti el, hogy a csonkok azelőtt izmos lábszárak voltak. 
Kemény, erős Iábak, melyeken szilárdan, öntudatosan 
nyugodott a törzs. 
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Sok mindent elfelejtett, sok mindennel megbékélt, 
de-ezt, ezt az egyet nem tudta elfeledni. Neki izmos 
lábai voltak, most - mankója van. 

Aztán megint jöttek, visszajöttek az ,emberek. 
Jer velünk! - fogták karon a Csonk,j,.t - elveze

tünk: Eldorádó ba, megmutatunk minden Szépet, megízlel
tetünk minden Jót Veled! 

- Lehetséges-e! ?  . . .  akkor úgy-e . . . úgy-e Ti 
�esztek rmegmentőm ? _ • . .  Akkor úgy-e ITi akarjátok . 
hogy 'menjek . . .  hogy mehessek Veletek . . . úgy-e 
visszaadjátok . . . és arca bíborvörös lesz az izgalom
tól . . . úgy-e visszaadjátok a - lábamat I f ? ?  . . . 

A lábad ! ?  - s a duruzsoló édeskés hang rideggé 
és kellemetlenné válik - N em! - A lábad nem adjuk 
vissza. 

De minek is az Neked? Hisz tudsz Te úgy is járni! 
Jössz! ?  Gyere ! Megyünk együtt! 

! 
Loucheur beszéde az európai államok összefogásáról, 

megértéséről, egyetértés éről, békéről, szebb  jövőről, 1Ji
rágos tavaszról . . . mind, mind olyan szép volt. 

Oly áhitatosan, oly ünnepies komolysággal, ideális 
.áLmodozással hallgattuk, csak hát . . . éplábúak társa
ságában csonkokon, mankókon - Eldorádóba! Lehet-e ? 

Először �l a mankó kkal! Aztán: I gen! 
Akkor ünnepélyesen ígérjük Loucheurnak s az egész 

világnak, hogy annak ' az építésnek, amelyet tervbe vet
tek, leglelkesebb, legszorgalmasabb pallérja lesz a 
ma,gyar. 

, Mi pedig . .  , Te is, 6 is, én is . .  szülőföldjüktől 
eltUtott magyar testvérek, akiknek tíz esztendő keserves 
sÓ<Vá,'gCÍJSában szürkeségbe vegyült lU i/uJ,junk .s akik réveteg 
szemmel, kesernyés reménytelenséggel nézünk a Jövőre, 
- talán mégis igyekezzür1;k magunkat összeszedni . , . 
$PPenJ, most, a tízév4S T11ianon gyászünnepén. : 

A z  évek csak egy ember életében ,számítanak, 
eg'lJ nemzet történelmében nem. Igazunk van s az I gaz
ság�k el !keU ,következ.ni. f 

Ázért tűnjék el a kishitűség, reménytelenség, Tria
non nem fog így maradni és elkövetkezik az idő, amikor 
az emberek tettetés, önvád, lelkiismeretfurdalás nélkül 
c�akugyan azzal a pünkösdi és krisztusi köszöntéssel kö-
8zönthetik egymást: "Béke veletek!" 

* 
Addig azonban nem, nem, soha! 

--o-
Minden olva.ónknak boldog IInnepet kiván unk ! 

--o-
A m. kir. honvédség új főparancsnoka, IKormányzó 

úr 'Őfőméltósága Vitéz Kárpáthy Kamill altábornagyot 
a m. rkir. honvédség' főparancsnokává nevezte iki. A hon
védség lúj főparancsnOika néhai '\Kárpáthy Kamil l  csend
őrszázados, :volt ikassai szárny,parancsnoknak a ríia s 
évekkel ezelőtt, mint vezérkari ezredes maga is a osend
őrséghez 'Volt  v'ezényelv,e, a IbudapestJi csendőr kerület
nél teljesített swl,gálatot. lA '!ID. kir. 'honvédség legmaga
sabb parancsnoki ,poziciójába történt kinevezése nem
csak a honvédség és cseooőrség körében, hanem a pol
gári társadalom szél.es rétegeiben is őszinte örömet 
keltett. 

Átköltözködött a Csendörségi Lapok szerkesztösége. 
A Csendörségi Lapok szerkesztősége május 25-én 1., Ország
ház-utca 30. szám alM I" Böszörményi-út 21. szám p,lá köl
tözködött át. Kérjük olvasóútkat, hogy ,a szerkesztőség vagy 
a kiadóhivatal részére szánt mindennemű küldeményejket 
ezentúl a� 1ttóbbi címre küldjék. 

Köszönet "Az őrszem" -nek. "Az 6rszem" katonai lap
ban olvassuk a következő kedves sorokat : 

Csendőrségi Lapok. Ilyen címen jelenik meg a m. 
kir. csendőrség la,pja, mely az idén immár ja huszadik 

évfolyamába lépett. Mint társlapot, élénk figyelemmel 
kísérj ük minden számát és áIlítjuk, hogy kevés olyan 
írott munkánk van, mely helyes iránya és jól választott 
hangneme folytán annyira alkalmas lenne a szórakozta
tásra és nevelésre, mint a Csendőrségi Lapok. Hogy a 
csendőrség körében és egyebütt is szívesen fogadják és 
olvassák; azt bizonyítja az, hogy tíznaponként jelenik 
meg bő, illusztrált tartalommal. Ebben elsőrangú érdeme 
van Pinczés Zoltán százados főszerkesztőnek és Mahács 
Lajos százados segédszerkesztőnek. A magunk részéről 
testvéri szeretettel emlékezünk meg arról, hogy a lap 
teljes csendben, de fokozott munkával 'lépett be huszadik 
évfolyamába és sok kit.artást és az eddigiekhez hasonló 
sikereket kívánunk további munkásságához. Egyúttal 
azon hő óhajunknak adunk ezen a helyen is kifejezést, 
hogy az a meleg bajtársi viszony, amely lapjaink között 
fennáll, a következő évtizedekrben is változatlanul meg 
fog maradni .  

Engedje meg "Az 6rszem", hogy mi is  ezúton köszön
jünk meg mindent, amit ezekbe a végtelenül jóleső sorokba 
belefoglalt. ,A \kedves �zemfülességet, amellyel a Csendőr
ségi Lapok huszadik évfolyamáIba 'fépését leleplezte, az igazi 
bajtársiasságot, amely sorai bÓl kicsendü), kisugáÍ'zik és 
az elismerést, amelynek különö� értéket ad számunkra "Az 
6rszem" főszerkesztőjének, De Sgardelli Caesar alezredes 
úrnak személye, akit ma már joggal .számíthatunk a magyar 
katonai irodalom nesztorai és tekintélyei közé. Tisztelettel 
és büszkeséggel fogadjuk a szerény munkásságunk jutal
maképen felénk nyujtott bajtársi kezet s ha' egyáltalában 
lehetséges, a jövőben az eddiginél is nagyobb .igyekezettel 
és szeretettel fogunk arra törekedni, hogy kiváló testvér
lapunkhoz való viszonyunk melegségét és barátságát kimé
lyítsük. A célunk közös : az altisztikar szellemi és erkölcsi 
javainak szolgá1ata s az utunk is ugyanaz : a magyar ka
tona egyenes, ibecsületes /útja, hogyne állanánk hát érzel
meinkben is a legközelebb egymáshoz. Legszebb j utalmunk 
i'esz, ha a szoros barátság, amely a honvédség és csendőrség 
e két lapját összefűzi, hasábjainkon keresztül e két nagy
szerű altisztikar minden egyes tagjára is kisugárzik, 
hiszen az iegyenruha mindenikünknél ugyanazt a magyar 
szívet takarja. "Az Őrszem" jókívánságait pedig hasonlók
kal viszonozzuk : adjon neki a magyarok Istene hosszú 
virágzást, fejlődést, erőt és kitartást, hogy még sokáig 
lehessen zá!szIóvivője Nagy-Magyarország egyik legerősebb 
ígéretének, zálogának és reménységének : a honvéd altiszti
karnak. 

Levlzsgáztak a lovascsendörök, A lov36csendőrök kikép
:OOSe tudvalevően a oogrliédi 'és a budapesti lov.as tanaloS'Ltá
lyolrnál történik, ,ahol a lovas .szolglál.a:tra jelent1ce'l.Ő ,és már 
teljes gyalogki'IrepWgt nyert csendőrök egy évi lovaskikép
I!:ést nyernek. A lovaskiképzö tanfolyam mindkét alosztálynál 
a napokban ért véget. A budapeeti alosztály vimgáját e hó 
5-én tartotta meg TomOl'Y Endre alezrooes, budapesti csendőr
kerületi parancsnokhelyeties, a ceglédi alQSztály vi�gája 6-1ÍJl 
folyt le Zselyonka József e'Zredes, budapesti csendőrkerürleti 
paralWsnok elnöklése mellett. A vizsgán mindkét alos?Jtály 
tanuság'ot tett ,arról, hogy a kikiépzés éve lSIZorga1maElo és lel
kiismereteS' lovasmunkában telt el Elo méltán elmondhatjll:k. 
hogy az e két alosztályból kikerülő fiatal lova'scsendőrök el
méleti és gyakorlati tudásukat illetően ,a legmagasabb k8>to
nai igényeket is kielégítik. A budapesti lovas alos?JtráJynál 
Csiszár Vendel jánoshá�ai örs'beli csendőr, a ceglédi alosztály
nál pedig Lakatos Dániel egyeki örsbeli csendőr vizsgáztak a 
legjobb eredménnyel. A vi�ga után a tanrfolyamokra beV'6'Zé
nyelt száz csendőr öl'8ei'l"e beV'Onult. ahonnan a kö-ooljövőben 
már lovasörsökre lesznek beos�tva. A k{ivetk-ező tanrfolyam 
még ebben a hónapban kero.etét vllS'Zi. 

Kitüntetések. A KormánylXS út' ÖfőméltóSága elrendelni 
méltóitatott, hogy Wachsmann 'VHmQs nlY'. áll .  m. kir. csendőr
a;l'ezl'edesnek dícsérő elismerése tudtu,l adassék. Ugyanakkor 
Dicsőfi András és Tabár Anta,l n'Y, áll. csendőr g. th:-nek a 
magyar e",üst él'demérmet a wid 'szalagon ad�)lnlán'Y(YlJta. 
ünnepélyes forIDJák) kö'oott dis'zftette fel � kitüntet�ttek'et 
május hó 30-án érdemeiket mléltató beS'lJéd után Zselyonka 
József ezredes, a budapesti c.sendőrkel"Ület parancsnoka, a ke
rületbeli. Budapesten állomásozó tiS'Ztikar. l egénység és a Ma
riska. György százados parancsnoksága alatt kjvonult dísz

, s7JllIkaS'L előtt. A feldíszítés után a dísrmzakaS'L dílnmenetben el-
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, VOU)lJt a 'kitün,tetettek l?l.őtt. Kormányzó Úr (jfőméltósága ma
,,gá� elJlatár(jZásával Barasits Kálmán 'csendőr-alhadnagy, 
' kel>zthelyi szakaszparancsnoknak, igen hosszú, külö1lőSOOl. kö
bel!}sséghü és ' igen 'érdemes szolgálatainak eIisml(ll'éseiil a70 V. 
oszztáJlyú ma'gya�' érdemker.es:tltet OOQmány'ozta. A kitünteiett 

. alhadnagy feldis:tIÍtése 'a kes�thelyi lovas alos:tltály laktanya 
udvarán nagys:tIámú előkelő kö:öön&ég jhlenIétében folyt le. Az 
iinllepség'et a "lIungária" külön éttermében rendezett 50 OOri
tékes díszebéd :öárta be, m elyen a csendőrség tagjain kívül, a 
honvM áJlomásparancsnok és oa helyi hatóságok vezetői is 
részt vettek. Kórmányzó Úr őfőméltósága magas elhatározásá· 
val Werner József, a swkesfehérvári II. ker. állományába tar
tozó ti�thelyettesnek különleges beosztásokban hawfias buz
galommal teljesített kiválóan eredményes és különösen hasz
nos teljesítményekért oa magyar ezüst érdemérmet a zöld sza· 
lagon, Balog Ernő, a smkesi1ehérvá.r.i II. kerület állományába 
tartow főpatkolómesternek az állategés:tlSégügyi soolgálat te
ren elért eredményes és ikü]önösen hasznos teljesítménye"k!ért 
a magyar bronz érdemérmet a zöld szalagon .adományozta. 

Fegyverhasználat. IBalkány községben ,( Szabolcs-Ung me
gye) folyó évi május, hó ilO-án fél 18 óralror Tulipán István őr· 
mester jv. és Kolozsi Sándor csendőrből Mlott, balkányi örsbeli 
ilárőr Kozma István kállósemjéni lakos, feltételesen s:tlabadsá
golt fegyencet elfogta. Kozana ez alkalommal a járőrt egy 
ikonyhakiéssel megtámadta, mire a j árőr nevezett ellen SIZ1l' 
ronyfegyVert használt. Kozma a fegyverhas:1málat követke� 
tében meghalt. 

Rálőtt a csendörre. Tóth Pál drávafoki örsbeli őrmestert 
szólgálaton kívül Kreiner Ferenc, Drávafok községhe-z. tartozó 
l!�ruék-pusztai lakos motorkezGlő ittas állapotban egy vadász· 
puskával felilő kairján meglőtte. A gyógyulás előreláthatólag 
6 hetet fog igénybevenni" de nem életves1Jélyes. A tettest az 
örs elfogta és a szigetvári királyi járásbíróságnak átadta. 

'Beutalások a balatonfüredI esendőrségI gyógyházba. A m. 
, .kir. belügyminiszter a június 5-én kWhdődő gyógyidőszakra 

Balatonfüredre a 'következőket utalta be: Tisztek: Rákosy 
Gyula ny. tbk. és neje, Kovács Károly ny. ezr., Lőrinc Ignác 
ny. alezr. és neje, Martinovics Ernő ny. honvéd�zr. és neje, 
Kneusel-Herdliczka Arnold ale:lJl'. és neje, Barényi Ferenc al· 
ezr. rés neje, dl'. Haraszkiewicz Károly őrgy. hadb. és neje, 
dr. Papp Vilmos főtör:tlSorvos és neje, vitéz Paksi·Kis Tibor 
sWs. és családja, Agoston István szds. és családja, vitéz Lip
tay László szds., Nagy Jenő s-oos., Fetter Fel'enc szds. és csa
ládja, vitéz seebergi Wanckel·Seeberg József szds., Nedolász 
Gyula g. s:1ids. éSi neje, Ke!'esztes Béla g. &zds. és neje, Hajnal 
Aladár ny. g. soos., Neszmirák Fel'enc g. fhdgy. és Sipos Fe· 
rene g. fhdgy. Altisztek : Józsa István 'Ily. th., Bölöni Balázs 

. .ny. g. th. és neje, Balog István aJhdgy. és neje, Molnqr Sala· 
mon ny. th. és neje, Moltfár János ny. honv. fősmmvevő és 
neje, Tóth József ny. íőrm. Ié,Si neje, Támer Imre koronaőr th., 
Biró István koron;aőr th., tJveges Adolf nyilvt. főmest., 
Szkurka János th., Olasz István ny. th., Benkő Mihály ny. 

- th., Vasvári Simon ny. tőrm.., Czifrák Vencel nyilt. főm., Ali' 

zsef II., "/Juhász József, Nagy Fereno VI., Zombori J6zsef, Szed
lák György, Gévai János, Takács Sándor, Kevés J6zsef, Gancz 
Lajos, Juhász Gábor, Sári Gusztáv, Belső Gyula, 'Dere Sándor, 
Takács Imre I., Dinga Jáno"s és Nagy J6zsef II. őrmeme· 
l'ek. - A miskolci VII. kerületben törzsőrmestérré: Kle
mencz lFerenc, Nagy iA lbert, Parti Dániel, Diószegi J6zsef I., 
Sikora Mihály, Szakál Elemér, Maticsek Ist'ván, Juhász 'János 
I., Sipos Imre, Kiss KáToly I., Popovics Ferenc, Adonyi József, 
Szabó Lajos II., Brinczár Demeter és Zelei Fereno prmesterek. 
- Őrmesterré : 'Nagy József II., Potoczki József, Tóth Sándor, 
Csernai András, Bán Mihály, Ujvári Imre, Benczi 'Gábor L� 
jos, Tanka Mátyás, iJladics iAndrás lés ',Agyagos Miklós csend
őrök. 

Kérelem. Hrivnák Pál nagyszékelyi örsbeli csendőr };)éri 
azokat a bajtársait, akik az 192á-1m. években -a próba
csendőri tanfolyamon Gyulán vele együtt voltak, hogy a cí
müket közöljék vele. -

Cikket nemcsak a csendőrség tagfaitól, hanem bár· 
&fitől elfogadunk s azt közlés esetén me2ielelően hono· 
ráljuk. A lapunkban megjelent közlemények talaidon. 
jogát fenntart juk, azokat tehát beleegyezésünk nélk61 
nem szabad utánnyomatni. - Kéziratokat aeal adunk 
vissza. A közleményeket kérjük az ivnek csak az egyik 
oldalára, félhasábosan és irógéppel vagy kö_yen ol ... • 
ható irással írni. Kéziratok sorsáról c:sak a szerkeu· 
tői üzenetek között adunk választ, azért kérjük mincUg 
megirni, hogy milyen jeUge alatt válaszoljunk. - A szer· 
kesztői üzenetekben mindenkinek válaszolunk, levelet 
nem írunk. Jeligéül kérjük kisebb helységek, neveit vá· 
lasztani, mert az azoaos jeUgékből származó lélreért�· 
seket csak igy lehet elkerülni. Ha jeUge ninc.sen meg· 
jelölve, az érdekelt nevének kezdőbetüit és az állomú
helyét használjuk jelige gyanánt. Közérdekü kérd'
sekre a "Csendőr Lekszikon" rQvatban vál ... olank. 
Előlizetni csak legalább félévre Jehet. A csendőrs4g 
tényleges és nyugállományu legénységi egyénei az eli-

drea János ny. th., Nagy Károly II. ny. th., Széll Mihályné, 
th. neje és gyermeke, Hegedüs �ózsef ny. th. rés fia, özv. 
Horváth Gyuláné és családja, özv. Torda Jánosné th. neje, 
Miksai Károlyné nyilvt. főm.. neje, Pitzál Ferenc nyilvt. tfőm. ' 
és neje, Válint Istvánné th. neje, özv. Vogel Istvánné th. neje 
és Kelemen Antalné th. neje. 

, fizetési ár felét fizetik. Az előfizetéseket kérjük pont�. 
san megajitani, mert a felszólítás költségét külön I .... 
számítjuk. - A nekünlt szá.t pénzküldemédyeket kér
jük a Nemzeti Hitelintézet Budapest·krisztinavárosi Hó�. 
jának (Budapest I.� Krisztina körut 141) 1672,. szá"u 
csekkszámlájára befizetni, a csekkre pedig felleeyeDl, 
hogy a befizetés a Csendőrségi L afok 'avára történt. ..-
A hozzánk int,ézett leveleket igy kel címew: "A Csend�. 
ségi L apolF szerkeszlőaégének, Budapest , I. kerültIt, Előléptek : A ,budapesti r. kerületben törzsőrmesterré: 

Acs József, Sz. Nagy János, Fazekas Pál, Lová� István, KOI'
mos Sándor, Hári iPál, Kiss András 'rI., Nagy János I., Kiss 
István I., Veres Pál, Kádár István, Fricska Vános, Zubor 
János, Kuti József, 'frIajd(JJ József, Manyecz Vince és Csányi 
Imre örmesrerek. Őrmesterré : Fábián Pál, Oláh Gyula, 'Kocsis 
Bertalan, Flórián József, Molnár László, Németh' Já
nos, Kéringer Antal, Szumitter Sándor, Hajzer And· 
rás, Roma Gábor, Nagy Antal, . Molnár János, Jenei 
Pál, Nagy János ,V., Ugyan Mihály, Deák A lbert és 
Kiss János csendőrök. - A székesfehérvári II.  kerület
ben törzsőr-mesterré : Nagy István, Huszár József, 'Szab6 J6-

, Böszörményi út 21 szám". 
---,==--ii __ "....,.w.. - f 

B. A. ny. tiszthelyettes, Kunhegyes, villanyiroda. Az ál-
' - lamnak két fiúinternátusa van : Kisvárdán éR Makón. \Mind

kettő reálgimnázium. A jövő 1930-1931. tanévre az ing��s 
helyek már mind be vannak töltve. Ilyen hely nagyon kev�s 
van : az összes hallgatók 3 százaléka. Kedvezményes helYre 
még lehet pályázni. Lakást és ellátást kaphat a fiú kedvElz
ményesen, havonta 60 P-ért. A tandíjat, ruházkodást, t�sze
rek költségeit azonban a szülőknek kell fedezniök a ikedvézmé-

Egyedüli magyar hangszergyár az országban ! 
Általánosan el ismert I Világmárka I Heged6, tárogat6, harmonika és az ósszes vonós é:. fúvós hang�'erek. 
Romlott hangszerek javitása. Zenekarok felszerelése közvetlen a gyári áron. Árajánlatot ingyen küld az 

� 
Első Magyár Hangszergyár S T O W A S S ER 
kir. udvari száIIitó, ft �.ákóczi·tárogató felt6lálója. - Bpest, u., Lánchid-a. S
Al.pittalotl . 1770. "".... )IC( Cn.dllrab.k k.d" ... ,.y .. rbal.w...U. I 
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nyes Ihelyeken is. Igy a kedvezményes Ihelyek is sokba kerül
nek, de ha anyagi körülményei lehetővé teszik, a vallás és köz
oktatásügyi miniszter úrtól kérje a kedvezményes interná
tusi ihelyet, megjelölve, hogy .Kisvárdán vagy Makón óhajtja-e 
azt. A fiú keresztlevelét, legutolsó iskolai bizonyítványát, az 
apa közalkalmazotti 'állását és ,vagyontalanságát igazoló bizo
nyítványokat kell a kérvényhez csatolni. A felekezeti interná
tusokban se lehet évi 600-700 ;pengős kiadásnál kedvezmé
nyesebb helyet kapni. Magánlevélben nem adunk választ, le
velében küldött 16 f tbélyeget Japunk javára bevételeztük. 

Jácint. 1. A lóápoló hálóhelyet, sőt ellátást is kap a Ileg
több örsön s így az Qsztályba .sorolása az Önök szempontjából 
még előnyös. A havi 70 � fizetése alapján, Iha se hálóhelyet, 
se ellátást nem kap, a 3. napibérosztályba tartozik ,a lóápoló. 
Az előző lóápoló napibérosztályát, az Önök előnyére, ,hibásan 
állapították meg, mert 75 P havi fizetésen .felül a 4. napibér
osztályt kellett volna számítani, sőt a hálóhelyet és esetleg az 
ellátást is figyelembe véve, az ötödiket. Az örsfőzőnő havi
fizetése alapján a 2. bérosztályba sorolna, de mert lakást és 
ellátást is kap, megfelel a napi 4. bérosztálynak. Kérjék az 
egri kerületi pénztárnál, ;hogy az örsfőzőnőt ne tekin ts ék ál
lami alkalmazottnak, hanem háztartási alkalmazottnak, ebbe.l 
az esetben 3 százalékot kelJ betegségbiztosítás cím én fizetniök. 
Nem egy százalékot, mint írja, mert a mult év január l-e óta 
felemelték 3 százalékra. Ami a kézbesítési magas iportókat 
illeti, abban Önöknél van a hiba. A járulékokat íizessék be 
előre, idejében, akkor a magas kézbesítési díjakat nem fogják 
fizetni. 2. Olyant kell viselniök, alnily.ent kiadnak. 

Szikszói örs. Csak egyes számokból vannak tartalékpéldá
nyaink, azokat elküldöttük. A keresett :füzet kiadóját nem 
találjuk. frja meg. ki írta, hol, mikor adták ki ? 

Tiszakóród. Ha Iszabályszerű egyességet kötöttek s azt az 
árvaszék jóváhagyta, akkor az . egyességet az egyik :fél aka
ratából megváltoztatni vagy semmisnek tekinteni nem lehet. 
Erre vonatkozólag sehol külön rendeletet nem talál, ez a ma
gánjogi gyakorlat egyik szabálya. :Az előző hírói ítélet hatál1át 
veszi tette azzal, hogy a felek árvaszéki j óváJhagyással az íté
lettől eltérő megegyezésre jutottak s ezek után e1:,ry újabb 

Csendőrségi szállító ! 
. 

Khaki posztó, Loden, színtartó gyapju, a legerősebb 
strapára, méterje - - - - 15'20 P 

Ugyanaz "Herkules Loden" minősé,jben 17, -
K1aald kamgarn, szintartó, liszta gyapju 1S'SO 
Ugyanaz extra finom ban - - - - 22'50-25.
CseDdlrkalap-toU, valódi kakastoll, csak dupla, dus 

kivitelbl''l van rakláron, tollforgólokkal együll 7.60 " 
a 40 év óta fennálló és a csendlírségnél elismert 

M Á R E R  
egyenruházati intézetében 

Budapest. VIII.. Baross-tér 9. 
a Keleti p,.ad'far érkezési oldalú, 

Telefon : József 321-78. 
ECY ........ k kiillla _ár16k .Ua 3-6 ha.1 hitelre. 

Egyenruha·szabóságom és sapkamühelyem a helyszinen személyes 
szakképzett vezetésem mellell működik. 

B,U·IO R reszlelre 
olcs6n VI., 

p 

O Budapest 3 
-ulca . • 

Po.U.ok é. read6r.ég .untt6Ja. 

bírói eljárás aligha válroztatna a jelé':nlegi helyzeren. Ha úgy 
érzi, hogy a kötelességének becsületesen eleget tett, további 
tárgyalásokba egyáltalában ne bocsátkozzék, különösen akkor 
ne, ha közben a nő férjhez ment s így a sorsa rendben vari. 

Kőrösladány. A Szut. 12187. pontja é rtelmé.ben a 'közbizton
sági szol�álatban eltöltött lidő egyharmada pihenő. Önök 13 
óra szolgalatot teljesítettek minden pihenő nélkül akkor, ami
kor a laktanyába megérkeztek, azzal a szándékkal, /hogy a 
pihenőt ott tartják meg. Mennyi most a pihenésre engedé
lyezhetŐ' .idő ? Az utasítás szerint a szolgálatban töltött idő 
egyiharR\ada pihenő. E bből számtani pontossággal következik, 
hogy viszont a valóságos szolgálatban eltöltött idő ,az Összés 
szolgálati időnek kétharmada. Vegyük az Önök esetét : a való
ságos, pihenő nélküli szolgálatban töltött idő 13 óra, ez két
harmada az összes szolgálati időnek. A kétharmadból az egy
harmadot úgy kapjuk meg, ha a ,kétharmadot megfelezzük, 
ebben ,az esetben a 13 órának a [ele >6 és fél óra. Ez a 6 és 
fél óra az összes szolgálati időnek az egyharmada, vagyis a 
13 óra tiszta szolgálat után a laktanyába érkezett járőrt >6 és 
fél óra, illetve, miután a pihenő egyfolytában 6 órán ál több 
nem lehet, 16 óra pihenő illeti meg. A hozzánk e tekintethen 
gyakran érkező levelekből az az érzésünk, hogy ezzel a kér
déssel sok örsön nincsenek tisztában és az ilyen e setekben, 
amikor a járőrök a pihenő nélkül egyfolytában teljesített szol
gálatuk végén a laktanyába megérkeznek, a pihenő idejét 'Úgy 
számítják kir Ihogy a valóságos szolgálattal eltöltött időnek 
veszik az egyharmadát, a :fenti eSBtbt'n pl. a 13 óra egyhar
madát, ami lényegesen kevesebb, mint amennyi pih�nő a jár
őrt a valósághan megilleti. Ezt igazolja különben. a Szut. em
lített pontjának az a kitétele is, hogy a portyázásra km-ként 
megállapított időben a pihenő ideje már benne Gan. Ha tehát 
például egy járőrt az örsparancsnok 27.5 km-es őrjárat be
portyázására kivezényel, erre ( 300 m-en alul) 19 óra, 30 perc 
időt ír elő. lEbben az időben. henne van a Jlihenő ideje is és 
pedig a 19 óra 30; ,perc egyharmada, azaz 6 és !fél óra. Marad 
a tisztán szolgálatra fordítandó időnek : 1 3' óra. :Vagyis : iha az 
örsparancsnok meghatározott ideig írja elő a sz'olgálat egész 
időtartamát ,s annak keretében 13 óra tiszta szolgálatot kell 

HegedO a,.monlum Tá,.ogal6 csak itt a valódi Olmba/om Ha,.monlka Olte,.. 
és az ö.szes legjobb han�szerek, továbbá a 
legjobb r.dI6ká.zülák.k csakis ill " gyárban 

kaphatók. 
Müvés:.lesep JavIt, legJobb hurokat készit. 

Arjegyzéket ingyen kaId 

• MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szah. _____ ... _____ --:"--: hantrszergyára 
BUDAPEST, VII., RÁKÓCZI.úr 71. 

[gy".U •• gyar hIDg""gyú II .rslAgb .. Csendőrségnek részletfizetés' kedvezmény _ .� 

Fényképezőgépek 
prizmás litcsövek 

6-12 h6aapig terjeclhetéS részlet
fizetésre ké8ZpéDZároD, ellenőriz
helő eredeti gyári árjegyzék szerint. 

HATSCHEK ÉS FARKAS 
opUkai é. féayképé.zeti s:ukiizlet 

BUDAPEST IV K '  I k" t 28 (Közp városhézll 

I 
' ., aro y- oru • épilletében), 

Fiók : VI., Andrássy-ut 31. (Nagymezlí-u. sarok.) 
Kérje legujabb nagy képes é,jegyzékünkel. 

BUTOR 1 életre 
20 havi részletre 

Előleg 
nélkül is 

Kisipari Butorcsarnok, Dohány-u. 66. 
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teljesíteni, akkor a pihenő ideje 6 és fél óra, ha ellenben a 
járőr szükségig áll szolgálatban és 13 órai tiszta szolgálat 
után a laktanyában tartja meg a .pihenőt, miért illetné meg 
akkor már csak ennek a 13 órának az egyharmada pihenő 
gyanánt ? Mi a legkevésbé sem vagyunk barátai annak, hogy 
a pihenő kérdését ennyi szóra érdemesnek tartsuk, ha csak 
szorványos esetekről és csak percekről van szó. A fent tár
gyalt Ihelytelen számítási móddal azonban va' ószínűleg nagyon 
sok járőr és nagyon sok órával rövidül meg a pihenőidejében, 
ami már az általános szolgálati érdekek szempontjából sem 
közömbös dolog. '. 

Mohács. lörsparan.:snokképző tanfolyam ba csak törzsőr
mesterek és örmesterek vezényelhetők, csendőrök nem. Akár
milyen kiv,áló szorgalom és rátermettség legyen is valakiben, 
a csendőri rendfokozat előírt tartama nem lehet elegendő 
arra, hogy annyi tapasztalatot, gyakorlati ismeretet gyüjt
hessen, amennyi az örsparancsnokképző tanfolyamba való ve
zényléshez szükséges. 

�rd. A Iháború alatt a pénzü9Yőrségnél teljesített szolgálat 
a nyugdíj szempontjá!)ól háborus szolgálati időnek �zámít, 
ami azt jelenti, hogy :1914-1919-ig minden évet, amelynek ke
retében legalább 3 hónapig tényleges pénzügyőri szolgálatot 
teljesített, a nyugdíjába kétszeresen számítanak be. 

Hármas Körös. A társasági sapka előírt magassága elő! 
11-13, hátul 12-14 cm. 

Hitem. A versírás technikájából legalább annyit mindenki
nek tudnia kelJ, hogy a verset nem szabad prózaszerűen, egy
folytában leírni. Persze, a tulajdonképeni versírás csak ezen 
húl kezdődik. Az pedig nagylln nehéz dolog, önnek nem fog 
sikerÜIrti. 

Kovács István th., Szeged. Az előfizetése folyó évi 
június hó 30-ig rendben iVan. 

Jövő. Valószínű, hogy az ősszel új örsparancsnokképző 
tanfolyam veszi kezdetét. Pontos időt nem tudunk m ondani. 

Torda. Az apai hagyaték feltétlenül igénybevehető a kór
házi költségekre, a kincstár eljárását tehát megtámadni nem 
lelhet. A tartási kötelezettség anya és leánya között is fennáll, 
a .kincstár tehát a kórházi költségeket továbbra is j ogosan 
követelheti. Az apa ama kijelentése, hogy a vagyont leánya 
fogja örökölni, illetve, hogy a leánynak az ·házassági biztosí
tékul szolgál, ezen kincstári követelésekkel szemben semmiféle 
joghatállyal nem bir. A Iközigazgatási hatóság útján szegény
ségi bizonyítvány alapján lehet a kórházi költségek törlését 
kérni. Próbálják meg, talán házi gondozásba is kia{jják a bete
get, ha az állapota ezt megengedi. Ezt a kórháztól kell kérni. 
Őszinte sajnálattal vagyunk az Önök nehéz helyzete iránt, de 
más' választ nem tudunk adni. 

Balaton. Erdélyi Zoltán volt m. kir. 31.  honvédgyalog
ezredbeli volt népfelkelő hadnagy címe : Budapest, VII!., N é
met-utca 10.· 

Remény. Schramek IFerenc ny. 'ezredes meghalt, a másik 
két úr a nyilvántartásban nem szerepel. 

FUCHS SÁNDOR 
Csendörségi é s  egyenruházati . 
felszerelési cikkek szaküzlete 

BUDAPEST, VI, Gr. Zichy Jenő-u. 24. 
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n�u GYERMEKKOeSI K 

a legdúsabb választékban 

HOCHMANN LAJOS-nál 

Budapest, VII., Erzsébet körút 4. 
Telefon , J6znf 418 - 90. 

Ugyanott : réz. vas és kerti butorok matracok. 
paplanok. stb. Vidék'e megrendelést azonnal elin· 

tézünk. - Képes árajánlat díjtalan. Legelőnyösebb fizetési feltételek. 

, , 
LEGENY A GATON .. 

- Regény -
17. 

íRTA : BARÉNYI FERENC. 
Amikor ,hajnalodni kezdett, Gál őrmester az órára pillan

tott és azután magához rendelte a rajparancsnokokat. Kiosz
totta a tartaléklőszert és az eleséget. ME:ghagyta, hogy bősé
gesen étke zzék meg mosn mindenki, mert később már nem fog
nak ráémi. Minden �'ajparancsnoknak egyenként adta meg a 
mindenre kiterjedő részlE:tes utasít.ásait, melyeket aztán a kö
vetkező szavakkal fejezett be : - Ha jön az ellenség, ügyel
jen-ek arra, il'H)gy csak célzott lövés essék. Drága a töltény, 
minden lövés találjon. Aztán, fiúk, kitartás, míg az ezred meg. 
jön, körömszaka dtáig . . .  Mindenki a helyére ! 

Az éjszakai feszült izgalmat felváltotta az éhség és a 
mohó étvágy elnyomta az idegességet. Deliült hangulatban, 
vígan tereferélve reggelizett meg a kis c�apat. Gál őrmester 
is jóízűen szalonnázott és közben Krizsánnal beszélgetett. De 
a szeme az nem pihent, fáradhatatlanul kémlelte a láthatárt. 
A sáppadozó hold halványuló képét elnyelte a virradat. Kelet 
felől már világosodott az ég alja, a pirkadás homályos ködé
ből egyre élesebben váltak . ki a hegyek, a sziklák, a fák . . .  

Gál őrmester hirtelen meghökkent. Hamar letette a sza
lonnázó bicskát és a szeméhez kapta a látcsövet. A látvány, 
amit látott, egy pi'lanatra elzsibbasztotta az agyát. Ott, ahol 
pár évvel ezelőtt az állítólagos olaj kutatók méregettek, akik
ről később sült ki, hogy orosz kémek, ott most kozákok törtek 
be a határon. Hatan voltak, marcona, vad fl'éfiak, nagy bá
ránybőrkucsmákban. Fekete darócköpenyegük olyan terjedel 
mes volt, hogy a lovakat is betakárta. Válluk on átvetve a ka
rabély, széles menük tele töltéJlnyel, derekukon óriási f{)rgó
piszoly, kezükben a lándzsaforma kozák pika, oldalukon szé
les görbekard és valami handzsárszerü, hatalmas kés. A lobon
cosszörű, sovány kozáklovak serényen kapaszkodtak föl a 

• 

Cégemnél a legjobb m Inőségű árút, legol
csóbb k észpénzárban felár nélkül, a leg
ked vezőbb l' é s z I e ti i z e t é s .. e vásárolhat ja. 

Árjegyzéket, szövetmintákat, legol csóbb ármegjeJöléssel. 
kívánatra a z o n n a l  és t e l j e s k é s z s é gg el küldök. 

KATONAI ESO"KO··PENY gu m mizol t kaki- P45 szöveiből .  csuldyáva l 

KÖRGALLÉR minden hossz ban csuklyával P 50 
Négy havi részletfizetésre is kaphatók 

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

A töLtőlollat ma már senki sem n élkülözhef, aki 
írásmunkával foglalkozik. legkevésbé a csendőr. 

A legjobb tölt6tollak dús választékban T U R C S Á N Y  A NTA L 
161161011- és paplrkereskedésében : Budapesi. VIII., O1l61-úl 2. 



562 CSENDŰRSÉ(Ü LAPOK 1930 júniu/! 10. 

hágó lankáján. - Jönnek - mondta Gál őrmester hideg nyu
galommal és Krizsánnak adta a látcsövet, hogy nézze ő is. 
Aztán kifelé fordult és nyugodtan tagolva vezényelte : - Első 

.raj, tüzelni ! A Tatárhágón a kozák járőr. Nyolcszáz. Egyes 
t o< , uz . 

Megszólaltak a puskák. Egymásra csattogtak, pattogtak 
a lövések. Négy kozák, mint a rongy hullott le a Jóról. Az 
ötödiknek csak a lova s ebesült meg. Véresen rogyott össze 
a ló s a kozák fürgén ugrott le róla. Boszorkányos gyorsaság
gal csatolta le a hevedert, hamar leszedte a lóról a nyerget, 
a vállára kapta és hirtelen eltünt a borókás bozótban. Hiába 
küldtek utána még pár lövést, már nem találták el.  

Ez volt a kezdet. Utána döbbenetes csend, mint a nagy 
vihar előtt. Feszülten füleItek, szinte hallották a szÍvük dob
banását, egymás lélekzését. Szemüket meresztve keresték, 
kutattik a rozsdásodó borókák közt az ellenséget. - Vajjon 
hol fog felbukkanni - találgatták. Pillanatok, percek, órák 
teltek el idegölő, béna várakozásban. Pattanásig felajzott ide
geik már elzsibbadtak, amikor egyszerre megindult a záir
zavaros csetepaté. Rémes csattogás keletkezett és attól kezdve 
szakadatlan folytonosságban hangzott a lármás puskaropo
gás. De most már a halált osztó golyók ott zizegtek IGál ör
mesterék feje körül ; mint a záporeső, úgy hullott a töménte
len ,sok orosz golyó. Felhőszakadásként zugott az ólom
eső, de hőseink állták vitézül. Persze hogy nem mardtak adó
sok, ők is lőttek vissza. Megfontoltan, jól célozva, ahogy Gál 
őrmester parancsolta. Minden lövésre egy-egy szőke muszka
fej h anyatlott a rőt avarra. Noha meggondolatlan lőttek, 
mégis egyre gyorsult a tüzelés iram a , mert mint a nyű, úgy 
sokasodott a muszka. Izzásig tüzesedtek már a puskacsövek, 
amikor eldördült az első ágyúlövés ; utána szüntelenül böm
böltek az ágYÚk. Megrengett a föld és 'harsogva visszhang
zott az erdő. 

Mennydörögve .üvöltött a sok ágyútorok, sírva-rív·a süví
tettek a gránátok. Izzó, vörös gömbök táncoltak Gál őlmester 
előtt, verítékes vér csurgott a szemébe. ,Kitörölte a vért a sze
mébő' , megtapintotta a homlokát : jelentéktelen hor;r,solás, 
úgy látszik súrolta valamelyik acél darázs, anélkül, hogy a fu
lánkját beleszúrta volna. Körülnézett : jobbról és balról is  rit
kult a sor. Szelniczky merészen tört előre ,a tartalékkal és az 
ősi gyűlölködés vad indulatával csapott az oroszokra. De nem 
birt velük. Hárman támadtak rá és a negyedik a gyilkos grá
nát. Kitátott szájjal, véresen esett össze a hős Szelniczky, 
Bem apó katonájának méltó ivadéka. 

A földrengető robbanások óriá Ei sziklákat szakítottak ki 
a vajudó hegyekből és mint a megbőszült gonosz szellemek, 
emberfeletti erővel zúdították a vitézül helytálló csendőrökre, 
akik több sebből vérezve is tántoríthatatlan kitartással lődöz
ték a hegyre kapaszkodó orosz katonákat. 

- U rrá ! Urrá ! - üvöltötték vadul a muszkák. 
- Nerr. hagyom a határt - fogadta meg Gál őrmester 

elszántan -, ha magam maradok is. - Zsebkendőjével ki
törülte a szemébe csurgó vért és rendületlenül tovább har
colt. 

Egyszerre mintha álmot látna, mintha minden fenyőfa 
csukaszürke katonává lenne . . .  a mi bakáink törtek elő a 
fenyves sötét mélyéből. Ezer torok harsogta a lelkes - Rajta
rajtát! 

Ágyúdörgés, robbanás, puskaropogás, szuronycsattogás, 
fokoskopogás, vad zűrzavar, ádáz, gyilkos öldöklés . . .  Min
denek felett diadalmasan harsogott a Rajta, Rajta ! - s egyre 
halkult az - Urrá, Urrá ! � Fejvesztve fordultak vissza az 
orosz katonák és hanyatthomlok menekültek le a völgybe. 
A diadalmas roham ellenállhatatlanul vitte magával Gál őr
mestert. 

Váratlanul megtorpant az élszázad, mert minden tisztj8 
elesett. Gál őrmester idejében észrevette, hogy a tiszt nélkül 
maradt század megingott. Hirtelen a század élére ugrott. 
- Átveszem a parancsnokságot. Előre ! Utánam ! - És Gá! 
őrmester elszánt lelke fölélesztette a győzedelmes xoham lan
kadó iramát, fergetegként törtek előre a vitéz honvédek it 
döntő diadalra . . .  

�'''. Cl l 1 0 LIMONÁDÉ 
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__ TABLETTA 
a fl e ((em e s  ű di tő i t a C.'  fillér: " M rNWI FŰSZER- ÉS CUKORKAÜZLETBEN KAPHATÓ._ 

A harc heves lenüülete magával ragadta Gál őrmested. 
A háború szelleme annyira megszállta, hogy mindenről meg
feledkezett, csak a győzelmet áhító Ihadakozásnak élt. Csak 
küzdött, csak harcolt ernyedetlen kitartással és áldozatrakész 
vitézséggel. Akkor kezdett csak ocsudni, amikor egyl!zer a 
Dnyeszter völgyében tá:bori mise után a hadosztályparancs
nok a mellére tűzte a nagy ezüst vitézségi érmet. Akkor esz
mélt csak rá, hogy messze került már az örsállomásától és 
vissza kellene térnie. Azonnal jelentette is ezt a hadosztály
parancsnoknak, bár nagyon szeretett volna a harcoló had
seregnél maradni. 

- Minden embere Msi halált halt - szólt komolyan a 
hadosztályparancsnok. - Azóta az örsét már kipótolták és a 
maga helyét is betöltötték. Maga itt marad közöttünk. Nem 
engedem el. Elismerő mosollyal jegyezte meg aztán még : 
- Ilyen ember kell nekünk a tábori csendőrséghez. 

Boldogan villant fel Gál őrmester szeme és keményen 
tisztelegve köszönte meg tábornoka íbizalmát. 

16. 

Térképekkel megrakott. hosszú asztalnál e lnökölt a 'Í�hér
hajú hadtestparancsnok. Tábornokaival tartott haditanácsot. 
A vezérkari főnök, egy sápadtképű vezérkari ezredes, ismer
tette a haditervet. Élénk hangsúllyal jegyezte meg, hogy a 
jelenlegi hadihelyzetben most kedvező alkalom kínálkozik 
arra, hogy a szembenálló három orosz hadtestet döntően Illeg
verjék. Három ·oldalról át lehetne karolni az oroszokat és be 
lehetne szorítani őket a hátukban �vő mocsarakba. Valameny
nyien helyeslő !fejbólintással jelezték, hogy egyetértenek a 
vezérkari főnökkel. 

- Azonban ezt a tervünket csak akkor tudnók végre
hajtani - folytatta az ezredes -, ha a ihárom oldalról egy
szerre történő általános támadásunkba belevonhatnók a har
madik hadosztályunkat is. ne, mint az· urak előtt már ismere
tes, ezen ,hadosztályunkkal megszakadt minden összekötteté
sünk, mert ma új orosz csapatok ékelődtek közénk. 

- Itt a baj - szólt komoran a hadtestparancsnok. -
Vagyis helyesebben, itt a helyzet kulcsa. Nincs más tenni
való : a megszakadt összeköttetést a harmadik hadosztállyai 
minden áron helyre kell állítani. 

Az ezredes megvárta, amíg a hadtestparancsnok befe- . 
jezte a mondanivalóját és aztán folytatta : - Megpróbáltuk 
már ,az összeköttetést repülőkkel, de az oroszok lelőtték. M'ál' 
csak egy repülőgépünk van, ezért imás megoldást kell ke
resnünk . . . . . 

A tábornokok tanakodva néztek egymásra s az egyik, 
mint hirtelen támadt ötletet, azonnal rávágta : - Valamelyik 
'kémet kellene . . .  

- Nem megbízható - intette le a hadtestparancsnok. 
Az ezredes felmutatott égy írást : - Én arra gondoltam, 

hogy a legjobb 'lesz., ha laz Ámon altábornagy úrnak szóló 
parancsot egy elszánt, ügyes lovasemberr.e bízzuk, aki jó 
lovas és erőltetett lovaglással, kerülő ,úton hamar megkeresi 
a narmadik hadosztályt. 

- Önként jelentkezésre kellene felszólítani . . .  - pró
bálta az egyik tábornok ajánlani, de a hadtestparancsnok 
megrázta ősz fejét : - Nem jó. Hamar híre menne a do!og
nak. Pedig ezt a legnagyobb titokban kell megcsinálni. 

Megint az ezrede3 vette át a szót : - Én úgy gondolom, 
hogy a legcé'szerübb lenne, ha az urak javasolnának egy 
tisztet, esetleg egy altisztet, olyat, aki minden tekintetben 
alkalmas lenne erre a fontos kiküldetésre. 

A tábornokok elgondolkoztak. Egyesek vezérkari tiszt
jeikhez fordultak és halkan tárgyaltak. Az idősebbik had
osztályparancsnok szólalt meg először : - Nek'em van egy 
ügyes emberem, aki mindenképen rátermett erre a feladatra. 
Nyugodt lélekkel ajánIhatom . . .  

- Ki az ? - érdeklődött a hadtestparancsnok. 
- Gál Imre csendőrőrmester. 
- Az, aki a kárpáti harcokban kitünt ? - kérdezte a 

hadtestparancsnok. 

�. , � . mw.t1Mm�Umtn�
�ldDl . .. _.; . .  
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- Az - felelte a .hadosztályparancsnok. Azóta is már 
újabb kitüntetésre adtam be, a lDruiesternél . . .  

_ - Igen, most már emlékszem - szólt Iközbe a hadtest
parancsnok és egészen felélénkülve, lelkesen mondotta : 
Ismerem Gált, hogyne. Az aztán a legény a gáton, kiváló 
katona. Igazad van - fordult a hadosztályparancsnokhoz -, 
nem is tudnék alkalmasabbat. Ide kell hivatni, jöjjön azonnal, 
úgy, amint van. 

. 

A !hadosztályparancsnok elküldte parancsőrtiszt jét Gál 
őrmester után és rövidesen ,előkerítették. A hadtestparancs
nok gyönyörködve legeltette szemét a daliás Gál őrmesteren, 
amikor sarkantyúját keményen "Összevágva, feszesen jelent
kezett. 

- Azért hivattam - szólt azután a hadtestparancsnok 
-, mert a hadosztályparancsnok úr magát ajánlotta egy bi-
zalmas kiküldetésre. Igaz, hogy veszedelmes vállalkozás, de 
nagyon fontos, mert: ettől függ a mi jövendő győzelmünk. 

'V állalja-e ? 
- Parancsára, kegyelmes uram. 
- Nem parancsra, fiam - szólt a hadtestparancsnok 

nagyon komolyan. - Több kell most ide a szabályszerű áldo
zatkészségnél, - önfeláldozásra való ,teljes elszántság. Vál
lalja tehát ? 

- Vállal om. - felelte Gál őrmester szemrebbenés nél
kü!. 

A hadtestparancsnok elégedetten bólintott és aztán kér
dezte : - Jó a lova ? 

- Igen, kegyelmes uram, pihent. 
- Akkor rendben van - helyese':it a hadtestparancsnok 

és a vezérkari ezredesre mutatva, mondotta : - Az ezredes úr 
megadja a részletes utasítást. Kérem" ezredes úrJ 

- Jöjjön ide - .hívta Gál őrmestert a vezérkari ezredes 
és a térképre hajolt : - Meg tudná mutatni, hol .vagyunk ? 

Gál őrmester az asztalhoz lépett és tétován böngészett a 
térképen. Egyszerre rábökött az újjával : - Itt. 

- Igen, itt vagyunk - ismerte el az ezredes. - Nos, 
most aztán figyeljen jól. 

- Parancsára, ezredes úr. 
- Nézze csak itt, ahol a folyó olyan hirtelen kanyaro-

dik, itt, a mocsaras rész előtt. Látja ? 

• 

- Látom, ezredes úr, a Goryn. 
- Úgy van - helyeselt az ezredes és irónja másik vé-

gével a térképen mutogatott. - Tehát ettől a ,kanyarulattól 
és ettől a mocsaras résztől délkeletre, ezen a környéken 
nagyobb ellenséges ,erők táboroznak, az eddig beérkezett je
lentések szerint három orosz hadtest. Ezen túl, észak
nyugatra, itt, e zen a síkságon van Ámon altábornagy úr 
hadosztálya. E zzel a hadosztállyaI megszakadt az összekötte
tésünk, mert ma közbeékelődött egy orosz hadtest. Itt . . .  

Gál őrmester a térJcépre hajolva megnézte a helyet, 
ahová az ezredes mutatott : - Látom, ezredes úr. 

A vezérkari ezredes átadta Gál őrmesternek az iratot, 
amit a kezében tartott : � Ezt a parancsot elviszi Ámon ,al
tábornagy úl'hoz. A parancs szerint ma éjfél után az oroszo
kat mind ja 'három .oldalról megtámadjuk és beleszorítjuk ide, 
eDbe a szögletbe, ebbe a mocsárba. Az Amon-hadosztály éj
félután egy órakor kezdje meg a támadást errefelé . . .  

- Értem, ezredes úr. 
Az ezredes még egy írást adott át Gál örmesternek : -

Itt a nyilt parancsa. Ez a maga személyes igazolására szol
gál. A hadosztályparancsnokságnak szóló rendeletet nyitva 
adom át. Olvassa el, hogy tudja maga is, mi van benne. Mert 
ha esetleg az oroszok elfognák, tudja, mi a kötelessége ? 

- Meg kell semmisítenem a parancsot, hogy ne kerül
jön az ellenség kezébe - jelentette Gál őrmester. 

- úgy van - hagyta rá az ezredes helyeslő fejbólintással. 
- Legalkalmasabbnak gondolom, ha a folyó tulsó partján 
lovagol ; ott nem igen talál orosz katonára. Ha mégis talál
kozna ellenséggel, ügyesen térjen ki előle, ne kezdjen ki vele. 
A . fő, Ihogy minél gyorsabban adja át a parancsot Amon al
tábornagy úrnak. Megértette ? 

- Megértettem, ezredes úr - felelt Gál őrmester és a 
kapott iratokat a zubbonya zsebébe tette. Aztán feszesen 
tisztelgett és ,sarkonfordulva, k,emény léptekkel ment ki. 
O dakint előkerítette a lovát. Gyorsan megnyergelte éc: hamar 
lóraült. E gyenest a folyónak tartott. 

Lassan poroszkált a pej a folyóparton [elfelé, miközben 
lovasa gázló után kémlelt. Amikor a sekélyebb vízhez értek, 
Gál őrmester beleengedte a lovát. A parttól néhány lépésnyire 
megállt a pej és szürcsölni kezdte a vizet. Gál őrmester el-

M A G YA R ��. 

KERÉKPÁROSOK HARM!NC DíJAT TÜZÜNK �I 
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Holnaptól kezdve minden üzletben egy vásárlási igazolványt adnak 
minden EMERGÉ-pneu-t vásárlónak és ezt az igazolványt a pályázat
tal együtt be kell küldeni. - A pályázaton mindenki résztvehet, aki 
legalább egy garnitura EMERGÉ-pneu-t vásárolt. A pályázat határideje 
1930 június 30. E napig kell a pályaműveket beküldeni az EMERGÉ Kau
csuk Rt címére. Budaoest V . . Sas-u. 23, - nz eredményt e laoban togiuk közöln' 

9. " 100 ,, 23. " 50 " 
10. " 50 " 24. " 50 " 
1 1. " 50 " 25. " 50 " 
12. " 50 " 26. " 50 " 
13. " 50 " 27. " 50 " 
14. " 50 " 28. " 50 " 
15. " 50 " 29. " 50 " 

30. " 50 vo 
A pályázatok elbirálására a M a
gyar Kerékpár Szövetség elnök
sége ielöl ki p á r t a t l a n  zsúri, , 
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. eresztette a kantárt és rágyujtott. Aztán elővette a kapott 
iratokat és vigan füstölögve elolvasta. Amikor nyugodtan 
megállapította, hogy a parancsot kívülről is el tudja mondani 
hibátlanul, apróra széttépte és a ,pici papírszeletkéket a vízbe 
szórta. - Jobb ezt előbb megtenrui � gondolta következetes 
elhatározottsággal - úgy sem felejti el,  hogy mi volt benne. 

A pej ifrissen taposta a vizet, majd felágaskodott, mert 
a víz mélyebb lett. De a lába mindvégig fenék,et ért, míg 
aztán szerenesésen kigázolt a homokos partra. A kimosott, 
magas part és a folyóvíz között keskeny, homokos sáv húzó
dott felfelé. Gál őrmester leszállt a lóról és a mered�k partra 
kapaszkodva, szétnézett. Egy lelk,et sem látott a nagy pusz
taságcn. Tiszta a határ, nyugodtan ffi'elhet tovább ,ezen a 
homoksávon, talán végesvégig. 

S�bes ügetésre fogta a lovát, mert csuromvizesen már 
rázta a hideg. A gyors ügetésben majd kimelegszik és a déli 
nap melege hamar kiszívj a 'a vizet a ruhájából. A pej is 
igyekezett ragyogó szőréről lerázni a vizei és élénken dobáIta 
karcsú lábait. ' 

Mire kimelegedtek és mire megszáradt a ruha, kifogyott 
a parti föv6ny is, "hirtelen összeszűkült a meredek part. Meg 
kellett fordulni, Ihogy alkalmas helyet keressen, ahol a part
ról a ,sík mezőségre fel tud kapaszkodni. Nemsokára kes
keny lankára talált az agyagos leitőn. Leszállt a lováról és 
a kantáránál fogva üggyel-baj j al felvonszolta a partra. Oda
fent hepehupás mezőséget talált, melynek egyhangú puszta
ságát csak a folyó mentén <bóbiskoló gyér füzes tarkította. 

Gál őrmester lóraszállt és aztán vidáman ü getett tovább 
a füzes szélén. A gyér füzes fölfelé egyre sűrűsödött és mind 
szélesebb lett. Gál őrmeste!· lassított és szétnézett, merre 
mehetne, hogy jobb áttekintése legyen. Amint így körül
kémleIt, úgy rémlett, mintha fegyvervillanást látna a rekety
tyék között. Mintha sárszínű alakok mozgolódását látná. 
Amik'or ez hizonyossággá vált benne, hamar megfordította 
a lovát. Nagy csattanást hallott és ugyanakkor hatalmas 
ütést érzett a vállán. Hamar kihúzta a lábát a kengyelből és 
ekkor látta, hogy a szegény pej szügyéből csorog a vér. 
- Tehát lőttek. r- De már nem volt ideje sem gQllidolko
dásra, sem cselekvésre, mert öles, morcos kozákok lefogták. 
A kemény birokban elnyomta a többség, lefegyverezték és 
megkötözték. Röhögve vonszol ták magukkal a folyópartra. 
Ott csónakba ültették és lomhán csáklyázva megindultak vele 
a tulsó oldalra. Amikor a folyó közepén jártak, Gál őrmester 
arra gondolt, hogy a legjobb lenne, ,ha felborítaná a csónakot. 
Talán a kozákok a vízbe fulnának, ő meg kiúszhatna, mert 
a lába niJ).cs megkötözve . A szeme r,ebbenése ;úgy látszik fel
fedte gondolatát, mert a kozákok erősen megfogták a kezét
lábát és azontúl el sem eresztették, míg partot nem értek. 

Egyszerre Gál őrmester maga ,előtt látta az egész orosz 
tábort. MiJ1t 31 megtúrt hangyaboly, nyüzsgött ,a morajló em
bertenger. - /Nagy lerő van itt .együtt, igazat mondtak a je
lentések, lehet három hadtest - gondolta Gál őrmester és 
noha a kozákok nagyon vigyáztak rá, mégis folyton jártatta 
a szemét kiM:ül, hogy mindent lásson, amit lehet. 

(Foly tat juk.) 

Burkus csendőr oktat. 
(A Csel1'dől'Slégi Lapok p ályázata.) 

A eseudőrséghez beMpö újonc pl'óboosendőr első tömeg
lretét fejében 185 pengőt kap ·kézhez. 

Ebből keH a ga:lJdasági hivatal llál a ruhát bes1Jereznie. 
A haszllavehetetl enQllé vált ruhár,ati cikkek helyett vagy 

minden lév úpril is és október l-ig ruhas1JÜkségleti előiráJJlyzat
tal kell  a'z örs útján új ruhát ,�g'éllyelni, vagy a rossz ruha 
kicserél ését a gaZldasági h ivataltól keH Iké:rni. 

A ruházat viseh�si i,dőtartama minden ruházati cikkre kü-
lön van megáUápítva. . 

A tömegáialállY a ruházat lwrbantartására és utánllótlá
súra swlgál. Annak összeg., gyalogosná'l havi 11 pengő. A tö
megbŐl kiadoU ruházati cikk a ese.ndőrlegényoog feltételes 
tulaj dona. 

Az 'egyes csendőr törnegvag:y,ona a tömegkönyvében vall 
nyHvá.ntartva, mC']yet maga vezet. 

A ruházatból II , köpeny, zubbony, pantalló ,és lovaglónad

rág testméret b<zerint k,észül. 
Az örsre kiszállított iestJruéret s1Jerint k,ész.ült ruháJzat i  

cikk�ket fel ksll próbálni és a'zokat osak akkor kell átven,ni, 
ha azok kifogástalanok. 

. , 

A meg nem felelő, nem testhell illő új ruházaJti cikkeket a 
gazd'asági hivatalnak vissza kell küldeni. 

A hasznavehetetlenné vált ruházati cikkeket all osz.tllily
vagy szál"llypal'anesnok szenüéje alkal mával selejtíti ki. 

A kiselejtített tömegbeli eikkek -értékesítése a gazdasági 
hivatal f-el adata. 

A sel<ejt ruhá'zati cikkekből és lábbeliekbö.J foltnak valót 
lehet . az örsön hagyni. 

A kiselejtezett tömegbeli cikkek,et a ruha- és fegyveneti 
kÖ7lyvccskébe a sel!'jtez·ést eszkö1Jlő ,előljáró vezeti b'e. 

Kérdés: 

1. Mi l yen h i b ák vannak ,a1J oktatásobant 
2. Az egyes bekc'vdésckben foglalúaIkat melYik utasítás, 

l'pndelet hánya dik �-ának 'heke1JclJése ,gzabályom,a� 
* 

Határidő július 1. Me,gfej tést csak a ()8enJdőmég legoénysrég.i 
egyéneitől fogadunk cl. A helyes megl1ejtők között egy 
. .  Mignon" íróg'épet sorsolunk ki. Az eredményt a július HHki 
számunkban köz;öljük. 

....... 

Megfejtés. 
A folyó évi 14. számunkban közölt "Burkus csendőr jelent" 

című pályázatunk megfejtése: 

A S:lJut. 465. pontja értellll,ében minden saját ke'lldemf>nye
zégből elfegott egyénről téuyvwz;latot J.:ell szerkeszteni. 

Tehát ' ez esetben is. A tényvácz.lat rovat,oooM rés"1J6t a 17. 
ni.€tUéklet szerint kell kitölteni. A felj 'elentést tárgyaJó részt 

, ugy kell szérkes zteni, amint ellt a feljelent6sek s1Jerkesz1!ésé
nek E1zábályÜ'zás;í,r�M a Szut. előírja. Egyszerű kihágásról vwn .s�-ó.- s igy a- ' f,elj elentJés a l akja a Szut. 464. pontja alapján "rö
viá jelentés" l esz. 

Ezek '�erlnt a hely!'s megfejtés tén�váz].at ürlapon - a 
rovatozott rész megr'elelő ,]dtöltése után - a ,következő :  

* 
Mokuj Péter kováessegédet a járőr elfogta, mert munoka

keresés ürügye alatt több , IlÜJnt 3 hónap óta csavarog. Munka
könyve szerini a leguto lsó rnunkahelyoét március l-én nagy ta 
el s azóta munkát nem vállalt. 

Nagykoyácsiba állítólag azért jött, hogy rokol1ait - Pin
tér Albert és Elek 'János asztalossegédeket - meglátogassa. Ez 
<lZ állítása az;onban 'l1e11L bi'Z.o'nYlllt valónak. Az am;talosseg,édek 
ugyanis kijelentették, hogy Mokuj P,éter nem rokon uk, csak 
ismerősiik. lsmeretségük a váci fegy;há!zból származik, ahol 
be,Íöl1éses lopás miatt kiszabott büntetésüket 1926-ban együtt 
töltötték. 

Mokuj Péter k�vácsl egény a kihágás elkövetéS'ét beismeri 

s előadja, hogy Nagykovácsiba azél't j ö tt, hogy volt fogoly
társaival a ba,rátságot felújítsa. Pintér Albe,rt lés Elek. János 
nem rokonai. E'zt csak avért állította, hogy a járőr előtt gya
Ilussá ne váljék. 

Tanuk: Etlek János és' Pinté'r Albert nagykovácsi (Fő-utca 

12'.) lako.sok. 

Jál'őr : Bnl'kus Antal csendőr. ' 

* 
Be,érkezett 47 p ályamunka. Legjohban fejtették meg: 

Kertész Mihály őrm. (Berzence),- 'Rernák Pál őrm. (Mező
keresztes), Cseh Gábor csendőr (Somoskőújfalu), Tóth János 

. V. csendőr (Szank), Illés Mihály őrm. (Berettyóújfalu), Mádos 
Gergely őrrn. (Szil), Csép ke György őrm. (Demecser), Mészáros 
György őrrn. (Mezőkovácsháza), Juhász József csendőr (Zsa
dány), Menyhárt István őrm. (Szombathely). 

* 

A zsebkést a s7Jerkesztőségün1kben megejtett 'sorsolás 6orá;n 

Kertész i\iihály őrmester (Berzence) nyerte m�g, aki.n�k azt 

egyi dejűen elküJ odöttük. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős : 

PINCZÉS ZO LTÁN százados. 

Stádium Sajtóvállalat Rt., Budapest, VI., Rózsa-utca 1 1 1.  5 ... 
Felelős üzemvezető : Győry Aladár • 

• 




