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Hiszek egy .lstenben, hiszek egy hazábam, 
Hisui/c egy isteni örök igazságban, 
Hiszek 'Magyaronszág feltámadásában. 

Amen. 

Honvédelmi Lapok .. 
A <IDult év végén, amikor a "Honvédelem" meg

szűnt, erős vo1t ,a hitünk, hogy az arra legilletékeseb
b�k ebb�n a kérdésben az utolsó szót még nem mon
dották ki s hogy a honvédségnek ezt a népszerű 
lapját hamarosan viszontlátjuk. Meggyőződésünk 
volt, hogy a szükségszerűség elmaradhatatlan követ
ke:tJményeként eljön ennek a lapnak 'az újjászületése, 
ami most he is következett. 

Ennek a kérdésnek a számontartása több volt 
részünkről, mint szakirodalmi kollegialitás. 

Mindenki tudja, hogy a csendőrség mennyire ér
zékenyen reagál a honvédség minden, még legapróbb 
életmegnyilvánulására is. A csendőrség nemcsak szer
vezésénél, de ISzelleménél fogva is szoros kapcsolatban 
érzi magát a honvédséggel. Nem Iváltoztat ez.en az a 
körülmény, hogy a mi feladatunk más, a honvédségé 
megint más s ezt a két különálló feladatkört a két 
szervnek egymástól függetlenül, az önállóság és sza
badkéz jegyében kell betöltenie. Félévszázad sikerdús 
tapasztalatai, viszont egyes külföldi csendőrségeknek 
- amelyek a katonai vonatkozásokkal szakítottak
sikertelen kísérletezése kétségtelenül bizonyítják, 
hogy a csendőrségi szolgálat a katonai alapot és 
fegyelmet nem nélkülözheti. 

Bennünket a katonai tudományok fejlődése, a 
katonai tudás és szellem irodalmi művelése tehát 
közvetlen közelről, hivatásunknál fogva érdekel. 
Amennyire igaz, hogy az ország belső és külső biz
tonsága a hadsereg szellemén áll vagy bukik, még 
fokozottabban helytálló a felfogás, hogy a csendőrség 
telj esítőképessége, erej e, egyenesen függvénye a had-
sereg szellemének és lerej,ének. ' 

Abból sem kell titkot csinálnunk, hogy a honvéd
s�g nagyszerűen felfokozott fegyelmezettsége, a tria
noni keretek maximumára növelt ereje ellenére is 
,aggodalommal vettük annak idején tudomásul, hogy 
a honvédség egy olyan orgánuma, amely az érdeklő
dés szélesebb körét ölelte magához, megszűnt. 

, Ne essünk a túlzás látszatába: szó sincs arról, 
hogy egy lszaklap megszűnése katasztrófa lenne. Nem. 

Ha az arra hivatottak a szolgálati keretekben jól 
megállják a helyüket, akkor megy minden a maga 
rendes útján előre, szakirodalom nélkül is. De viszont 
annak a belátásához sincsen szükség érvelésre, hogy 
a legtökéletesebben működő szolgálati tényezők is 
sokat nyerhetnek azzal a pIusszal, amit tartalomban, 
lendületben és szellemben a közvetlen irodalmiság kü ' 
'lönleges eszközeivel a komoly szakirodalom számukr8 
nyuj that. 

Károsan merev álláspont volna azt mondani, 
hogy ott vannak a szabályzatok, azok mindent meg
mondanak, így laz tán katonai szakirodalomra külö
nösebb szükség nincsen. A katonaság fogalma túl van 
azon a fokon, amikor egyedüli tartalma a fegyelem 
voltr Ma a -fegyelem az alap, a tartalom pedig: tudo
mány, amiről mindenki elismeri, hogy a szó maga
:sabb értelmében vett tudomány, egészen a csatárig 
ható erővel. Azt pedig a tudományok minden ágában 
láthatjuk, hogy a tankönyvek mellett eleven s az idők 
haladásával folytonosan kontaktust tartó szakiroda
lomra is szükség van. A tankönyvek - köztük a 
honvédségi szabályzatok legtöbbje is - állandó érvé
nyű elveket tartalmaznak ugyan, de a szakismeretek 
napi kérdéseivel" mindig és mindig újabb gondolatai· 
v,al, részletproblémáival éppen kötöttségüknél fogva 
lépést nem tarthatnak. 

Nagy hivatása a katonai irodalomnak az is, 
ltogy a honvédség tagjai között a szellemi és érzés
beli kapcsolatot, egységet összekovácsolni, erősbíteni 
segítsen. Van rá eszköze bőven, ha él, 'Vele. N em szo
,rul bizonyításra, hogy szívvel és tartalommal irányí
,tott szakirodalom ezen a téren mire hivatott és képes. 

Nem becsülhető le ,az a I'lzempont sem, hogy a 
1�10nvédelem kérdése nem a hadsereg elszigetelt kér
:dése, hanem eleven gondja és folyton élő érdeklődési 
Iköre az egész nemzetnek. Nem kisjelentőségű kérdés ;tehát az, hogy a nemzet és a honvédség közötti szel
lemi és érzésbeli'kapcsolat milyen. A szó ;nemes értel
mében vett népszerűséggel szerkesztett katonai szak
:lap megtalálja az utat a polgárság széles rétegeihez is 
�s megbecsülhetetlen szolgálatokat tehet a katona és 
polgár érzésbeli találkozásának. 

úgy hisszük, hogy aHonvédelmi Lapok a kato
Inai 'szakirodalomnak ezt a szélesebb publicitásra tö-, 
,rekvő irányát fogja követn,i s ezzel a Magyar Katonai 
Közlöny által képviselt, magasnívójú, de kizárólag 
hivatásos katonáknak - azok közt is csak a tiszti
karnak - írott szakirodalmat bizonyos irányokban 
�s tartalommal ki fogja egészíteni. 

Szívesen látnók, ha 'a Honvédelmi Lapok a csend
'őrség körében is minél nagyobb példányszámban ott
honosodnék meg, mert mi sokirányú más írnivalóink 
rmellett a katonai ismereteknek nem adhatunk annyi 
helyet, amennyit szükségesnek látunk 'és szeretnénk. 

Ezekkel az érzésekkel üdvözöljük a Honvédelmi 
Lapok megjelenését. Írógárdája nagyrahivatott s a 
ltörekvő fiatalság köréből ez a gárda bizonyára sok 
értékkel fog még gyarapodni. üdvözletünket küld
.jük a lelkes szerkesztőségnek, amely az anyagiak 
miatt reá kényszerült némaság ideje alatt sem 
'veszítette el a hitét és töretlen erővel ragadja most 
<IDeg újra a tollat, hogy a magyar katonaszellem 
,nagyranevelésében 'újra elfoglalja a pozició.t� amely 
megilleti. 
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Aszülelett bűntettesekről. 
írta: ICZEGLÉDY JENö százados. 

A ,,,Csendőrségi Lapok" mult év 29. számában 
felsoroltam, hogy a kriminológia - a bűntettek tu
dománya - embertani (kriminálantropológiai) szem
pontból a bűnözóket miKépen OSzUl.lyo�za tl egy Den a 
bűnözők két nagy csoportj áról : az alkalmi és hivatá
sos (szokásos) bűntettesekről emlékeztem meg. Ez 
alkalommal a bűnözők harmadik csoportjával, a szü
letett bűntettesekkel óhajtok foglalkozni. 

Bár az egyes bűncselekmények létrejöttére sok 
minden tényező (gazdasági, politikai, társadalmi, 
stb.) gyakorolhat döntő befolyást, a bűncselekmé
nyek nagy százalékát, a születés folytán terhelt, a 
bűnözés iránti előszeretettel, hajlammal világrajött 
egyének, a "született" bűntettesek követik el. 

Mielőtt a bűnözők életkörülményeire, lelki, testi 
elváltozá,saira 'stb. rámutatnék, fel kell hívDom a fi
gyelmet arra a nagy válaszfalra, mely a "szUleteh" 
és az "elmebeteg" bűntettesek csoportjai közé von
ható. J óllehet, az elmebeteg bűntette3ek nagyrészben, 
hasonlóan a született bűnözőkhöz, öröklött betegség
ben szenvednek, mindazonáltal a született bűntette
sek közé csupán csak azok sorolhatók, akik bár aka
rati elhatározásukban többé-kevésbé korlátozva is 
vannak ugyan, de büntetőjogi szempontból teljesen 
beszámíthatók, ellentétben az elmebeteg bűntettes ek
kel, kik felelősségre nem I.vonhatók cs így a szó jogi ér
telmében nem is bűnözők. 

A született bűntettes bűnözési hajlamot vagy 
olyan életmód iránti előszeretetet örökölt szüleitől, 
amelyek következtében követi el rendszerint soroza-

A körte. 
Írta: MADOS GYÖRGY. 

I. 
Vad meleg volt, tikkasztó augu sztusi idő. Sámson 

csendőr hol becsukta, hol l  kinyitotta la legénységi szoba 
ajtaját, mert lassanként már egészen belezavarodott, hogy 
hogyan i s  lehetne praktiku sabban védekezni az ájult hő
ség ellen. 

- Csinálj cú!got, noe komédiám! - szólt rá Bakos ör
mester " alig hogy ezt kimondta, mindjárt kinyitotta az 
ajtót is, ablakot i s. 

A hirtelen keletkező légvonat egy papír lapot l esodort 
az íróasztalróL AIZ őrmester felvette, rápiIrantott s miután 
vi sszadobta az a sztalra , ellegyintett maga előtt . .  

- E bből se lesz prédikációs halott - mondta inkább 
önmagának, de a c sendőr, aki éppen tintát töltött a vas
tagfalú kalamári sba, elkapta a szót s mivel a papírlap tar
talmát i s  jól i smerte, rögtön tudta, miről van szó. 

- Én azt hiszem, hogy az öreg Bogya, az a vén ló· 
kötő dézsmálgat ja a gróf gyümölcsösét - mondta a 
tintásüveget rázogatva, de félszemmel az őrmester felé 

tos bűncselekményeit. Ezeket tehát az egyéniségük
ben gyökerező hajlam indítja a bűnözésre s úgy testi, 
mint lelki degerenációs jelek teszik őket felismer
hetőkké. 

A ,bűnözők lelkivilágát kutató tudósok között 
o�yan felfogás is uralkodik, hogy született bűntettes 
nincs, ember sohasem születhetik gonosztevőnek, 
mert abból csakis a környezet, a társadalmi, gazda
sági stb. viszonyok formáInak bűnözőt. Lombroso 
olasz orvos, e felfogással ellentétben, iIDintegy 40 éve 
bebizonyította, hogy vannak született bűntettes ek, 
akik terhelten születnek s ami laz állam és társadalom 
szempontjából legszomorúbb, e csoportba tartozók 
rendszerint javíthatatlanok is. Lombroso "A bűnöző 
ember" CÍmű 'könyvében tette beható vizsgálat tár
gyává a gonösztevők lelki életét és testi tulajdonsá
gait s kimutatta, hogy a szülők iszákossága, elmeza
vara, gyöngeelméjűsége következtében az' utódok 
rendszerint terhelten lépnek az életbe. 

N éhány szomorú statisztikai adat meglepően 
megvilágítja Lombroso megállapítását. Sajnos, ná
lunk Magyarországon ezirányban nincsenek adatok 
s így kénytelen vagyok az amerikai jogászok által -
kik 'Szorgalmas·an foglalkoznak a megrögzött bűnö
zők családfáinak megállapításával - összeállított 
adatokból egyet-kettőt "idézni: 

Az Egyesült-Allamok egyik legkártékonyabb 
családja egy kóborló, részegeskedő asszonytól szár
mazik. IEz az asszony 1740-ben halt meg. Leszárma
zottjainak a száma 2820 személy. Ezek közül 118 kis
korú javítóintézetben van, 171 börtönben ül, 706 ál
lami szegényházakban él. Sok közöttük a gyenge
elméjű, vérbajos, betörő. Egy másik részeges asz-

sandított, mert sejtette, hogy annak nagyon i s  a begye
ben van ez a gyümölcslopási história. Ugyanis Bakos őr
mester kezdte meg a nyomozást, amikor nyolc nappal ez
előtt a gróf feljeJlentést tett, hogy az uradalma kertésrz.e
tében i smeretlen tettesek lekoppas21tották a körtefákat. 
Tegnap holtpontra jutott a nyomozás s úgy látszott, hogy 
a drága, zamatos o lasz körték tolvaja egyhamar nem fog 
h urokra kerülm .  

- Látod, én arra a vén gawillIber Bogyára nem is 
gondoltam, mert hiszen évek óta nem volt vele bajunk -
fordu 'lt Bakos a csendőr felé s már nyugtalanítani kezdte a 
gondolat, hogy C&'3akugyan szemügyre kellene venni annak 
a vén huncutnak házatájékát, mert ha az éj szakákat nem 
tölti otthon, akkor Ibizonyos, !hOgY' lross7Jba sántikál s az 
útjai esetleg a gróf körtefái alatt is meg-megszakadnaK 
egy-egy félórára. 

A csendőr hirtelen felállott az a"ztal mellől: 
- Én meg mindig Bogyára gyanakodtam, érdeklőd

tem i s  már tegnap este s úgy hiszem, hogy nem csal a 
szimatom, mert már egy hete, hogy nem volt otthon , 

- N o és  mit tudtál meg, hol van ? 
- Állítólag az erdőn van, i rtani. 
Az őrmester, aki már nagy dolgokat bogozott ki életé-o 

ben, most dühös szégyenkezést fojtott vissza magába 
'aJniaH, hogy ebben a kis· l opási ügyben ilyen kínos-keser
vesen kell megkeresnie a kiindulópontot. Észrevette, hogy 
Sámson, a fiatal c sendőr mennyire ambícionálja ezt a nyo
mozá.st, neki is szerepet akart benne juttatni.  Az ellen
őrzőben távol levő örsparancsnok helyett nyomban ki i s  
adta a parancsot: 

- Ma este Tabajdival ki men tek az L szám ú orJa
.ratba,  kerítsétek utatokba az öreg Demetert 8 tuddátok 
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szonynak, aki 1827-ben halt meg 51 éves korában, ma 
800 utóda van. Ezek közül 700 legalább egyszer bün
tetve volt, 347'iszákos, 127 nő erkölcsileg züllött. E 
családból 37-et ítéltek már gyilkosságok miatt 
halálra. 

Elképzelhető, hogy egy-egy ilyen szerencsétlen 
" család'; mennyi kárt okoz a dolgozó, adófizető társa
dalomnak s hogy a rendezett állami életre káros te
vékenységükkel, munkakerülő életmódjukkal stb. mi
lyen nagyrészben növelik az állam anyagi terheit. 

A porosz állam 5 millió márkát fecsérelt már el 
egy iszákos asszony utódaira, akik közül 142 koldus, 
181 züllött nő, 76 betörő és 7 gyilkos került ki az 
utolsó 300 év alatt, 40 pedig a szegényházban 11alt 
meg közülök. 

Íme néhány adat, mely élénken bizonyítja, hogy 
a született bűntettesek nemcsak nagy munkát adnak 
a közbiztonság, rend őreinek, hanem javíthatatlansá
guk, megrögzöttségük folytán, az állam és társadalom 
valóságos élősdiei. 

A született bűntettesek jellemző erkölcsi fogya
tékosságai: minden komoly munkától való irtózás, 
bűn útján való megélhetés iránti törekvés, önzés, 
embertársaikkal szembeni közönyösség. Tekintve, 
hogy bűncselekményekből élnek, ravaszok, színeske
dők, vakmerően elszántak. Agyafúrt ravaszsággal 
"dolgoznak", lopnak, rabolnak, Iha kell, gyilkosságtól 
sem riadnak vissza. Az állam törvényeit nem tartják 
be s beteges lelkialkatuk folytán teljesen érzéketlenek 
a " jogrend" fogalmával szemben. Sokszor már gyer
mekkorukban feltűnnek nemcsak erőszakoskodásaik
kal, rossz hajlamaikkal, hanem minden intelem, jó 

meg tőle, hogy újabban kapott-e valaki irtásra engedélyt 
s ha ig'en, a munkások között szerepel-e a Bogya neve. De 
legyetek óV'a-tosak, mert Demeter erdőkerülő szeret ugyan 
fecsegni, de a boroskomáit nem egykönnyen szolgál
tatja ki. 

A csendőr az alig lepleZ'hető öröm izgalmával ült visz
sza az íróasztal mellé, az őNnester pedig megnézte az órá
ját s ibosszankodva ébredt rá, hogy már hat óra is el� 
múlt s ő hat órára ígérte a menyasszonyának, hogy nála 
lesz. 

Hamarjában kicsípte magát s nemsokára a kisvárosi 
piac 'kövezetén muzsikált a sarkantyúja. Csupa örvend\:!ző 
boldogság volt a Bakos őrmester .szíve ezen a gyönyörü 
nyári alkonyaton s olyan mélynek, tisztának érezte a bol
dogságát, mint a szerelmét, amely minden egyes nap el
multával a beteljesedés felé közeledett. 

ll. 
Jolánka, a menyasszony, piruló zavarral kapta a te

kintetét Bakosra, /Illikor az benyitott 'a házudvarra nyíló 
szobájába. 

- Én Istenem, nahát, ilyen kócosan talál engemet -
mondta Jolánka csa'knem hebegve s hirtelen hátrafogta a 
vállára omló 'barna, selyemfényű haját és, hellyel kínálta a 
vőlegényét. 

Bakos leült, mosolygott, majd tréfásan megjegyezte: 
- Én pedig már úgy siettem, hogy csaknem repül

tem, dehát úgy-e Jolánka, egy vőlegény sohasem tud 
olyan későn érkezni, hogy a menyasszonya akkor már ké
szen is legyen az öltözködéssel. 

A leány évődő sértődöttséggel válaszolt: 
- Úgy látszik, sok menyasszony szokását kitapasz

talta már, csak éppen 'az enyémet nem, mert én eddig még 

példaadás stb. iránti ellenszenvükkel, makacssá
gukkal. 

, Lombroso előbb idézett művében rámutatott 
arra is, hogy a született bűntetteseknél a lelki terhelt
ség mellett, a testen iS' találhatók elváltozások, fel
tűnő fejlődési hibák a koponyán, a szemen, fogakon, 
végtagokon, stb. 

újabbkori kutatások azt mutatják, hogy ·Lomb
roso a kelleténél nagyobb jelentőséget tulajdonított 
ezeknek az úgynevezett elfajulási jeleknek, mert hi
szen sokan vannak, akik ilyen jelekkel a testükön pél
dás életet élnek s kétségtelen, hogy abból, mert valaki
nek arca, fejaJ.3Jkj a egy bűnözőéhez hasonló, még tá
volról .sem lehet megbélyegző következtetést vonni. 
Vizsgálatok azonban megállapították, hogy 100 go
nosztevő közül átlagosan 25-nél az elfajulási jelek 
észlelhetők. Lombroso hetvenkilenc 22 éven aluli fia
tal bűnöst vizsgált meg s csupán 7 volt fizikailag 
normális. 

Egy másik tudós 240 bűnöző 3-7 év közötti 
gyermekén végzett vizsgálatokat. Ezek között 108 
rosszerkölcsűt, vagyis olyant talált, akik rossz maga
viseletet tanusítottak s konok, hazug, civakodó ter
mészetűek voltak. Testi degeneráltság jeIét 66 % -nál 
tapasztalta, erkölcsi épséget pedig csak 29 % -nál 
észlelt. 

Az összes adatok háborúelőttiek. Azóta a viszo
nyok méginkább rosszabbodtak. A társadalom érték
telen, sőt káros elemei szaporodtak. Bár a fenti ada
tok - mint említettem - nem Magyarországra vo
natkoznak, kétségtelen, hogy az állapotokról a mi vi
szonyaikra is lehet következtetni. 

A társadalom által alkotott törvények, a bünte-

mindig kész voltam az öltözködéssel, valahányszor csak be
dugta hozzánk az orrocskáját. 

Bakosnak annyira tetszett a menyasszonyának ez a 
kedves gúnyolódása, hogy szerette volna a hamiskásan 
elbiggyesztett piros kis száját mindjárt megcsókolni. 

- No, maga Jolánka, ugyan megfelelt nekem, biz' 
Isten eszembe jut a mondása száz esztendő mulva is, 
persze na, ne ijedjen meg, csak akkor, ha élek. 

J olánka hangosan felkacagott. 
- Kíváncsi vagyok, hogy akkor i,s így' fog-e majd 

viccelődni s ilyen jókedve lesz-e mindig, ha majd ... ha 
majd ... - csicseregte pajkosan és hóhefér fogsorát mu
togatva, az ajtóból mégegyszer visszaszólt: 

- Most már aztán csakugyan megigazítom a haja-
mat, nehogy mégegyszer szemrehányást tegyen érte. 

Bakos ragyogó szemmel nézett a menyasszonya után: 
- így is szép maga, Jolánka, sőt talán még szebb! 

Csend lett a szobában. Bakos )felnyitotta az asztalon 
fekvő bársonyfedelű album ot s áhitatosan, szerelmesen 
gyölnyörködött a menya.sszonya arcképében. A szeme mély 
tükre elárulta a szíve jóságát s a szájaszélén a mosolynak 
egy cikázó villanása V1alami gyermekes vidámságot sejte
tett. Bakos kezében megremegett a fénykép 5 ebben a pil
lanatban százszorosan érezte, hogy a szerelme percről
percre mélyebb és lángolóbb lesz Jolánka iránt. 

Az udvarról hangos férfibeszéd, majd hívogató fütty
szó hallatszott be. Bakos felismerte a !hangot. A menyasz
szonya apja, az öreg Gönczi ,fütyült la kutyáinak. .Az volt 
a passziója, hogy három hatalmas_ szelindeket tartott s 
szabadidejében azokat idomítgatta. 

Jolánka piros babos ruhájában, fojtottan kacagva lib
bent be a szobába. 
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téstől való félelem, stb. nem elegendők arra, hogy a 
gonosztevőket fékentartsák. A közbiztonság őrei re 
hárul az a feladat, hogy a zavartalan állami életet és 
munkát biztosítsák, a káros elemeket fékentartsák s 
az igazságszolgáltatás kezére juttassák. Fokozott 
mérvben áll fenn e kötelesség a született bűntettesek
kel szemben, akik megrögzöttségük, a munkától való 
irtózásuk, javíthatatlanságuk folytán a dolgozó tár
sadalom legkárosabbjai közé tartoznak. 

A Poller-iéle mintázó eljárás 
alkalmazása. 

írta: Dr. SCHRANZ DÉNES egyetemi tanáI"lsegéd. 

(A budapesti kir. magy. Pázmány Péter Tudományegyetem 
Törvényszéki Orvostani IntézetéböI. Igazgató: Dr. Kenyeres 

Balázs egyetemi nyilv. rendes tanár.) 

A csendőr nyomozó alosztályok aPolIer-féle eljárás
sal való mintázást is felvették teendőik közé. Minthogy a 
budapesti egyetem törvényszéki ()rvostani intézete ehhez 
a mintázáSihoz a legszükségesebb felsz.erelést heszerezte s 
jelenleg tudomásom szerint ez az ,intézet az egyedüli, mely 
Hazánkban az 'eljárás,t a gyakorlatban alkalmazza, a buda
pesti nyomozó alosztál'Y� !hozzám v;ez,ényelt két csendőrt 'az 
alosztály állomány,ábóJ, hogy elsajátítVIa az eljárás techni
káját, azt az alosztály! szol:glá'latában gyakorlatilag i's alkal
mazzák. 

Az ,eljárás nag�l előnyeinek köszönheti, hogy már is 
széles körben felkeltette az érdeklődést. Legutóbb a buda.
pesti kir. Orvosegyesület egyik ülésén ismertettem ennek 

- Nlllhát, iha fátná, holgy az öreg milyen gyermekesen 
tud játszam azokkal a kutyákkal és hogy haragszik, ha 
nevet rajta valaki - mondta kedv'esen odahúzódva a ,vő
legénye mellé, majd a következő percben az almáriumból 
egy nagy tálca körtét emelt ;ki és az a.sztalra !helyezte. 

-Parancsoljon, ilyet még nem evett, olyan édes, 
mint a méz - kínálta meleg szivélyességgel s közben a 
szerelmesen mosolygó tekintete �a ;Bakos szép, rférfias arcán 
pihent. 

Az őrmester nagy szemet meresztve bámult a kör
ték re. Háromszor is megkínálta a menyasszonya, amíg 
végre egyet kivett. Elgondolkozva tapogatta, közben 'hol 
a menyasszonyára nézett, !hol a gyönyörű, aranypiros
héjú "ökölnyi körtéket mustrálta. , Amint megkóstolta, a 
gyümölcs fejedelmi zamata illatozva csordult szét a nyel-o 
vén . .. Igen, ilyen körte nem terem ezen a vidéken, nem 
terem, csak egy helyen ... 

Megdöbbent a gondolattól. A gyanu olyan élesen lán
golt benne, hogy sZÍve !hevesen dobogni kezdett. Szinte 
attól félt, hogy a hangja elakad, !ha most megszóla!. Kós
tolgatta, ízlelgette a pompás gyümölcsöt s közben a gondo
latait próbálta rendezni. Az első pillanatok kusza zűrzava
rát érezte az agyában ... Dehát mégis, hogy került, hogy 
kerülhetett a menyasszonya :házába ez a körte? Mert csak� 
nem bizonyosnak látszik, hogy "arról" a körtéről lesz szó .. 
Arról ... 

Mosolyt eröszakolt az arcára és miközben egy szelel 
körtét a szájába vett, vidámságot színlelve, megkérdezte: 

- Honnét szerezték 'ezt az isteni jó körtét, Jolánka? 
Én ilyet még csakugyan nem ettem, valami �ompás! 

A leány összehúzta a szemöldökét, pillanatig gondo\ 
kozott, aztán megrándította a vállát: 

a mintázásnak praktik.us oldalait, ahol szintén elismerés
sel fogadlták e hasznoSi segédeszközt, mely nemcsak az 
orvos természettudlományok tanlítása terén, !hanem a rend
őrség, csendőrsétg és. bíróság Igyakorlatában is f,elhasznál
ható. Ujaibban az .ország()s bírósági megÍÍlgyelő és elme
gyógyító lÍntézet i,g�atója, dr. Németh ödön egyetemi 
professzor úr is a,bbeli szándékának adott kifejezést, th�y 
ő is bevezeti ezt az eljárást bűnügyi laboratóriumába, 
múz·eumi lreszítmén:yek, ma�ok �tb. készítésér,e. A csend
őrség részéről Milvius'z sZázados úr s has<lnlóképen 

Camerle Raymond száza,doSl úr, aki legutóbb 'cikket i,s kö

zölt} e lap hasábjain az eljáráJsrói, nemkülönben a rendör

ség is kísérletezik Poller anyagaival. 

Mindezek mellett az a kör.ülmény� hogy a csendőrség 

nagy él'deklődést tanusít az ,eljárás iránt, indít arra.,j ho,gy 

az ,eljárást, melye,t 4 hónapon keresztül Poller 'mellett dol

gozva sajátítottam el, több, mint 1 éves 'tapasztalataimra 

támaszkodva jobban megvilágítsam ,s 'egyben a dolog anyagi 
részét is fi.gyelembe véve ismel'tessem azokat a módsze,re· 

ket, melyekkel a l�ggazdaságosabban és lehetőleg legtöké

letesebben alkalmazhatjuk a minliáJZásnak ezt az új mód

szerét. 

Tel'mészetes dolog, hogy egy eljárás technikájának 
elsajátítása csak SiZ€IDléJtetés útján J'ehetséges, mert a, le
írásból igen nehéz elképzelni az egyeS1 fOlgásQkat. Az éppen 

most befejeződöU csendőrségi bűnü,gyi fényképészeti tan

folyam megadta a lehetőséget arra, ihogy aZI 'egész mintázó 

eljárásról, a berendez.és,ről', a felszerelésről s a kivitel 

egyes mozzanatai ról fényképfelvételeket k,észithessünk. 

Igy van alkalmam az eljáil�ást ,praktikus oldalainak meg

világításával az. alábbiakiban ismertetni. 

Először a mintáZÓt"laboratór1um fellizereléséről óhaj-

- Az apám hozta a mult héten, én bizony igazán nem 

kérdeztem meg, hogy honnan. 

Bak08 alig tudta a megdöbbenését elpalástolni. Az 
érzései bizonytalanok voltak még, de a gyanu ösztönösen 
erősödött benne. Amikor a menyasszonya a körtével újra 
megkínálta, nem fogadta el. 'Pedig az 'kedvesen erőszakos
kodva eléje rakta a legszebb példányokat. 

- N em .bírom az édességet. ne is kínáljon, kedves 

Jolánka. 
A leány felkapott egy körtét és mosolygó duzzogással 

hámozni kezdte. 

- Csak alzért is (meg fog 'enni még egyet. Érdekesek 
maguk! Ú gy tesz., mintha megérezte volna, ami t az édes
apám mondott. 

Az őrmester !hökkent csodálkozással nézett a meny
asszonyára. 

- Mit ... mondott az édesapja? Érdekes ... mintha 
én megéreztem volna ... mit éreztem volna én meg? -
kérdezte messzeszaladó és egyre visszareblbenő gondolatait 
leplezgetv'e. 

- Azt mondta az löreg'- mondta jóízűen nevetve a 
leány-, hogy a világért meg ne merjek kínálni belőle va
lakit, 'hogy az csak a mi csemegénk legyen s ami marad, 
azt drágapénzen megveszik tőle a városban. Hát képzelje, 
ilyen önző és ilyen fösvény ez az én apám. Mé'g kiderül, 
hogy egy fukar vénember rejtőzködik benne. Na, de ne 
kínáltassa magát, hanem tessék, ez a legzamatosabb. 
egyen! 

Bakos most niár szörnyű bizonyosságot érzett. Csupa 
hátrálás lett nlÍnden mozdulata s alig tudta a nagy belső 
izgaimát elrejteni. Valami ürügy után kutatott az elmé-
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t ok röviden megemlékezni, persze csak al legszükség,eseb
beket sorolva fel. Azután ismertetem azokat az eljárásO\
kat, melyek a csendőrség gyakorlatában elsős orban fOlIlto
sak. V égül szól ok mindazokról 'alJ eszközökről, melyeket ki
szállás alkal mával az; alosztályok erre kiképzett tagjainak 
mag >ukkal kel! vinni ök, hOlgy a mintázást bárhol el ,tudj ák 
végezni . 

A negatív felszerelés. 

A negatív-késúté s legfontosrubb kelléke a negocoll, 
mely tulaj donképen alapja az egész eljárásnak. A negoc oll 
előnyei, adják meg a lehetős€igét a praktiku s mintá 'Z'ásnak, 
mert a pozitív anyag: a hominit, celerit más anyagokkal 
helyettesíthető, a negocoll azonb�n nem. Ezen anyagbó l  
egy kis lab orató .ri 'l1mnak legalá Jb b 5 kg.-ra van �üksége, 
h ogy a mintázásoNhoz a legszükségesebb mennyi ségi min
dig rendelk 'ezéHe állj on. H olttestek és élettel'en tárgyak 
mintázására vörös festékkel megfestett használt negocollt, 
élők számára pedig friss.eb b, t iszta sár,ga negocoll t ha sz
nálunk. A lJ  any ag felfőzéséhez egYi !kJb. 2--3 1iteres és €Igy 
6--7 literes fedő nélküli alumi nium bádogfazék szüksé
ges, melyben a neg oc ol l  nem tapad le.  A keveré.shez 2--3 
szögletes fakanál és egy alumin ium. merítőkanál eleg'endő, 
az edény rQgzítéséhez a keverésközben pedig egy al1rolmas 
e dényfogó. , A főzés a laboratóriumban, legalább egylángú 
gá7lfőzŐ'n, vagy tartályos petróleumfőzőllJ (gyorsforraló) 
történik, faluhelyen, a :h ol gáz nincs, természetesen osak tar
tályos petróleumiőzőn. T elhát fa 1un J 1-2 liter petróleum i s  
szükséges lesz a z'  eljárás al  kalm azá,sáh oz. A főtt ne ,goc ollt 
azonban ,rendeltetési helyére al kellő hőf�kon is elszállít· 
hatj uk, ú. n. meleg,entartó szélesszájú termofórokban. 
M intlhogy 'a főzöedényben nem tartJhatjuk az anyagot 

jében, Ih ogy felállhass on és :eltünhe ssen innen és otthon a 
szobájában elrendezhesse az irtózatos gondolatait. 

III. 
Mikor félóra mu lva belépett 'a laktanyálba, ,remegő ,száj 

jal adta ki a paranc sot Sámson csendőrnek : 
- Abban a körte-ügY'ben ne nyomozzatok, Iholnap 

majd én veszem! a kezembe ,az Jügyet . . .  
Alig várta, 'hogy lefekhessen és egyedül maradj on a 

gondolataival. A va csora nem ízlett neki, az ál'om pedig el
kerülte. Csak fetrengett, vergődött, kínlódott az ·ágyban. 
Azt már kegyetlenü l érezte, ,h ogy 'a boldogsága a mai estén 
rom:badőlt s a dübörögve leomló r om ok az ő szerelmét ma
guk alá temették. Ök nem lehetnek ezek után egymáséi 
soha. 

De talán . . . akkor talán, ha ő �Ititkolná azt, amit az 
öreg fuvaros házánál tapasztalt. Ha letagadná még ön
maga előtt i s, Ihogy egyet is látott azokbó l az átkozott kör
tékből. Mert megtehetné, s akkor önmagát sem, de Jolán
kát sem tenné ki a szakítás őrjítő érzéseinek . . .  Sámson 
pedig csak hadd nyomozna az után a vén lókötő B ogya 
után 's mLvel !Úgyse jutna vele semmi re.  elaludna szépen 
az ügy. Ez lenne, igen, a legj obb l  megoldás . . .  bár, becste
len dolog, nem méltó h ozzám, de nekem a szívemmel kell 
harc olnom, �át lérthető" ha 'aló l maradok . " Mert hiszen 
mic soda szégyen lenne, ha a menya sszonyom apjáról ilyen 
d olog derülne 'ki .  . .  elgondolni is szégyenletes. 

így viaskodott Bakos őrmester önmagával, !Így harcolt 
az esze a szívével reggelig. H ol az egyik, 'hol a

' 
másik hal

latta erősebben a szavát. 
M ik or a reggeli i deje elérkezett, gyűrött arccal, láz

ban égő szemmel ü lt az asztalh oz. 
Tabajdi csen dőr vidáman, nagy pih entségge l kana-

addig, míg az egé sz a fel kenéshez szükséges hőfokra l ehül, 
azért kb. % l iternyi mennyiséget mázas agyag- vagy 
aJumini umoogrében keveréssel és legyezésset kell ,lehűteni, 
mert külön ban a lemintázás végére a nagy főwedény 'tar
ta lma teljesen  kihm és megmerev:edik. 

A negocoll nagy előnyei közé s orolj uk azon/ t ulaj don
f!.ágát, h otgy a lemintázandó felü lettel nemi tapad ÖSilze s 
így róla a megme revedés után könnyen leválasztható. Ha 
azonban olyan felületet akaru nk mintázni', amely: vízszívó 
(fa, föld, fal, szövet), e lőzőleg be kel l' azt vonn un k szige
telő anyaggal, hogy 'a negatív könnyu leválasztását bizto
sítsuk. E célra szolgál a cell ulozelakkal vagy sellak
spiritu sszal való bepermetezés, f in om permeterocső segít
ségével. Ezen anyagok igen vékony hárty át k épezn � :l 
mintáumdó felü leten, mely &wnban a rajzolatot oly mini
máli san befolyásolj a, h ogy az gyakorlati 1ag számítáSIba 
nem jön. Ha a negatív több, ú . . n. részletformábó l ké szü l, 
mint azt később látni f ogj uk, az €Igy,es részletek széleinek 
késsel  való metszési lapját is aj án latos az összetapadás 
veszélyének ,elh árí tása céljából előzőleg bekenni vékony 
rétegben paraffin-olajjal .  A mintázandó terü let környeze
tét az anyag kimélé se c élj álból vegyük körü l v iaszkos vá
szonnal, yagy: leg .alább is vizes ruhával , ha 'pedi'g 'a mintá-
7,andó tárgy felemelhető, t €lgyünk al'á bádog- va,gy ü veg
lemezt, h ogy a szétfolyó anyag kárba ne vesszen. 

A negocol l  felkenéséhez legalkalmasabb eszköz az 
e cset, még pedig l-es számú, az Ú. n.  széles fényezőecset 
(Ru c!ker) .  A 2-es é s  3-as széles ecsetek a neg>ocollré teg 
megvastagításához szükségesek, míg a kerek, közön·'éges 
lyoni ecsetek a fülek, a szem környezetének s ál talában a 
keskeny mélyedések bekenésére szolgálnak. A spatul ák 

lazta a kávét s amint a Bakos ,ő rmester kü lönös arcát meg
pillant otta, ijedten kérdezte tőle: 

- Tán csak nincs va],ami baj, őrmester úr? 
Bakos keserűen ellegyintett maga előtt: 
- E ,h, nincs nekem semmi ,baj om ! Ha csak az nem 

baj, ha az ember a szívbajából egy éj szakán át kigyó
gyu l . . .  

H ozzá se nyú lt a kávéjához. 
Révetegen d obolt az asztalon , aztán hirtelen elhatá ro

zással felugrott, bement az örsirodába, feszes vigyázzba 
vágta magát az örsparancsn ok előtt: 

- Ti szthelyettes úrnak alázatosan jelentem: a grófi 
urada lom gyümöIcsösét Gönczi dézsmálgat ja . " egyben 
alázatosan jelentem, íhogy . . .  kérn i fogom 'a74 :áthelyezé
semet . . .  

A tisz1Jhelyettes, aki melegszívű ember volt é s  jól  
tudta, !hogy a IGönczi leánya a Bakos őrmester menyasszo
nya, rögtön átértette a helyzetet. N em válaszolt. Komoran 
elfordította a (fejét. Később, méltatlankodó fejcsóválások 
közt valami olyasmit , m ormogott, h ogy az ostoba véletlen 
miatt rendesen a bec sü letes emberek kerülnek ilyen tragi
kus helyzetekbe. 

* 

Másnap a Ikörtelopás ügyében Gönczi el len az örs fel
jelentése postára kerü lt. Két hét mulva pedig megérkezett 
a Bakos őrme ster áthelyezésére vonatkozó Iparancs. 

Amikor !Bakos őrmester az örsirodában új állomás
helyére való útbaindulását jelentette, az örsparancsnok 
melegen szorította meg a kezét: 

- \Derék d olog volt, B akos !  Ami pedig a lányt i lleti, 
,én, a tapaszt'aft idős ,ember mondhatom 'magának, h ogy 
gomb h áz, ha leszakad, 'lesz más . . . 



570 CSENDORSEGI LAPOK 1930 június 20. 

1. ábra. lA Törvényszéki Orvostani Intézet 'I1wulage 
fJlIüjteménye. 

közül a negatív felkenésénél az 57-es jön tekinteLbe, míg 
a kisebb spatulákkal, továbbái a tfecskendőkkel, vagy a kéz
zel való bekeIlJést jobb mellőzni. lVIunkaközben ajánlatos 
segéddel legyeztetni a negatívot, hogy gyorsabban hűljön. 
Legegyszerűbb eszköz erre egy kartonlap, ott azonban, 
ahol villanyvezeték van, célszerűbb egy kézi ventilátorral 
hűteni a negatívot. Az ilyen ventiIátoros, tehát meglehe
tősen gyors hűtésnél a ventilátort ne tegyük nagyon közel 
a mintához, mert a negatív felső rétege igen gyorsan mag
mered s ennek folytán lemezes, törékeny lesz. 

A negatív vasltagságát a mintázandIÓ 'tárgy nagysága 
szabja m6\g: minél 'nagyobb a tárgy felriilete, annál vasta
gabbra kel! kenni a ne,g'ocollt. A negocoIl azonban gyakran 
így is hajlékony, ;könny,en deformálódik! iHetőleg 'gyakran 
nem lehet azt a !kívánt vastagságúra kenni, ha elegendő 
anyagi rendelkezés,re nem ál!. E'zé.rt szükséges a negatívot 
megerősíteni. Az e1'ősítést ilS' az adott eset szabja meg: így 
holtt.estek arcának lemintázásakor, mint majd látni fog
juk, a negocoIIba organtÍlncsíkokat ágyazunk s a megme1'e-

vedés után egygipszréteggel, melyhe ugyancsak organtint 
ágyazunk, akadályoz:lJuk meg a negatív deformálódá&át. 

Minthogy élő egyén 'arcá�ak mintázásánál így nem 
járhatunk el, mert 'az orrnyílásokat nem oorhatjuk el, 
E-zért itt a mege.rősítést egy kJülön e célra házila,g is elké
szíthető lágy, kb. 'l% mm vastag szürke ;qirójiból készült 
kosárral végezzük el (3. ábra), mely,nek méretei a követ
kezők: hosszúsága az alapon 28 cm, középszélessége 19 
cm, középmagassága 1 1  cm, kerülete pedig az alapján 
75 cm. A kosár egyes drót jainak mér,etei: a ,fellső Ihomloki 
hará�tdrót 31 cm hosszú s a közép"ö 39 cm ihoss�ú füg,gő
leges dróttal 10 om magasan találkozik; a középső harántr 
drót 32.5 cm hosszú s a 'köWpső függőlegesse! 11 cm ma
gasan találkozik; a harmadik lharántdrót 31 cm hosszú s 
a 'középső friiggől6igessell II cm magasan találkozik: a ne
gyedik harántdrót 26.5 cm hosszú s a középső függőleges
sel 9.5' cm magasan találkozik, végül a legalsó álli har,ánt
drót 21 cm hosszú s a közép 'fü,glgőlegessel ,7.5 cm magasan 
találkozik. A függőleges drótok úgy haladJnllik, hogy az 
alaphoz közelebb eső oldaldlrót 29.5 cm hosszú s az első 
harántdróttal 4.5 cm magasan. a másodikkal és harmadik
kal 5-5 cm, a negyedikkel 4.5 cm s !Végül a: legalsóval 
3 cm magasan találkoúk. A ,második a középső fü,ggőleges 
dróthoz közelebb fekvő függőI�ges drót 37.5 cm hosszú. laZ 
első haránttal 9.5 cm magasságban, la másodikkal W.5 cm. 
a harmadikkal 10. a negyedikkel 9, végül az állival 7 cm 
magassázhan találkozik. Az egyes drótok találkozási helyei 
finom dróttal vannak me:glerősítve, mig az alsó ke1'et
réss·zel egyszerű kampó szerű meghajlítással egyesülnek. 
Forrasztás tehát sehol Gines az arckosáron s így, tekintve, 
hogy lágy drótból készül, ,a különböző arcok alakja szerint 
hajlítható s az egy,es drótok is egymástól kis mértékben 
eltólhatók. 

A gipsz és dróttal történő erősítésen kívül bizonyos 
e3etekben pozitív anyaggal, celerittel végezzük a negatív 
megerősítését. Ilyen eset álli elő pl. akJwr, ha ,olyan tár
gyat akarunk mintázni, -amelynek sok különböző irányú 
bemélyedése van. amikor tehát több res,z1etformában 'kell 
elkészítenünk a negatívot. Ilyenkor, hogy az egyes negatív 
részletformák pontosan egymás mellé iIleszkedj.enek.s szét 
ne essenek, a mintázott tárgyról való levétel előtt külső 
részüket lesimít juk, élesszélű kimetsz.éseil<et vág>u�k rojtuk, 
esetle:g beolajozzuk s azután forró celeritbe márlott organ
tincsíkokat helyezünk az egészre. A celeritsapka kihűlése 
után azt a negatívról leemeljük, az eg'yes negatív darabkáf
kat pedig a mintázott táfigyrót levéve a celeritsapkában a 
megfelelő helyére illesztjük. Ez az eljárás azonban kissé 
költséges, mert drága celerit szül<,séges hozzá. Ezért jobb, 
ha ilyen erősJtésre a pozitív anyrugok előál'lításánál emtí
tendő huHadékanyagot hasz.náJduk fel, mely elhasznált 

2. lábra. A negatív aszfJal. 
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hominitet, elhas�mált orga:ntint ,és egyéb anyagokat tartal
maz, felmelegítve a negatívra helyezhető s vizes ruhával 
reányomható. 

A negatív készítése ikö�ben késekre is van svükségünk, 
főle,g olyanrykra, melyeknek kettős -éle van, tehát fokuk 
nincs. Ilyen kés két méretben szerrend'ő be. E késsel igen 
finom metszéseket 'ejthetünk a negatívon, anélkül, hogy 

3. ábra. Arckosár. 

l'onc&olnánk azt s ezért használjuk részletformák érint
kező felületének kisimításához, €lesszélű k imetszések készí 
téséhez. Egyéb szélrészek készítésénél elegendő a közönGé
ges egyélű kés is, olyan esetben pedig, amikor a negatív 
nem ;választható le, téraránytalanság miatt ( pl. egész kéz 
egydarabban való mintázá'3ánál ) olyan késre van szükséR'. 
amely nemi éles és 'hegye is eltompult már. Ugyanis ilyen
kor késsel kelI bemetszeni oldalt, hogy a téraránytalansá
gt>t megszüntessiÜk. Ha peuig a l<Jés éles és hegye.s, i,gen 
könnyen III bőrt s.érthetjük meg vele. Tehát e célra i'gen 
alkalmas egy rossz, eltompult zsebkés is, Ugyancsak a 
neg,atív éles elvágás át szoLgálja az erős cérna is, melyet a 
mintázandó felületre az elvágás helyén lefektetlink és 
ezzel a negocoIl megmerevedése után húzás közben a kívánt 
helyet elvághatj uk. 

A kész negatívot a mi'lltáról óva tosan és türelmesen 
válasszuk le, ElősWr igyekezzünk az eg:észet meglazítani. 
Élő modell mruga i s  segíthet a munkáiban. Némelyt es,etben 
azonban megtörténik, \hogy a negatív a levételkor eltörik, 
vagy kis részecskék törnek Ie belőle. Ha ez megtörténik, 
a bajon könnyen segítJhetünk. N em szükséges egyéb. csak 
néhány finom rovartű, melyeknek segítségével a ].etört 
darab pontosan a Ihelyére illeszthető. iA negatívon ' esetleg 
előforduló hibák kiigazítására szolgál a lágy mintázó
agyag, melyet por alakban kapunk a kereskedésben s víz 
hozzáadásával teszünk formá1hatóvá. Ebből az agy.wgból 
c'3ipetnyi daraIbkával a hézagot kitömhetjük. A kiiga,í
tásra azonban nem csak ilyen esebben lehet szüks.égünk, 
hanem akkor . Is, amikor torzító sérülést akarun k  eltün
tetni, pl. arcról készített öntvényen a feIi:smerés meg
könnyítésére. Ilyenkor ajánlatos már a ne�tívon eIvé-

gezni a korrekció t, az erre szolgálóI mi,ntázó Ihur'kokkal a 
Soérülés bemélyedéseinek a negatívon megfelelő 'ki'emelk�
dések l ekapargatása útján. Nyilások elzárására a negatí
von ( szem, orrnyilás) legalkalmasabb a fonó negocoIlba 
rrLártott organtin, amely elég jól odatapad a környezethez, 
a nyilást 'elzárja, ami főleg a negatívnak pozitív anyaggal 
való kiöntése alkalmával j ön szóba. 

A már említett mintázó agya.g a negatív készítésnél 
tekintetbe jön akkor is, ha nagyohb tárgyat mintá:zunk 
s félő, h ogy a negatív szétfolyik s így igen sok anyag
veszteség áll' elő. Ilyenkor úgy j árunk el, hogy a mintá
zandó tárgyat agyaggal bástyázz.uk körül s ezzel a sLlét
folyást megakadályozhatj uk. Ilyen anyagoL mindig tart
sunk készenlétben., lezárható bádog- vagy üvegedényben. 
Az agyag azonban nehezenl válik 'el a negocoIlról s 'ezért a 
fenti módon végzett mintázás 'esetén, ha a negatíV( anya
got újból akarjuk használni, felőrIése előtt az egyes része
ket vízzel és körömkefével gyeng én letakarítj uk. Általá.
ban igen fontos, hogy az elhasznált negocollt a felőrlés 
előtt mindennemű szeméttől tisztítsunk 'meg s csak azután 
daráljuk meg' közönséges húsdaráló segítségéV1eL A meg
darált anyagot a kiszáradásiól legjobban jól Zál'hatÓ 
patent-üvegekben védhet jük meg, olyanokban, amelyeket 
kOllzervek számára szoktak használni.  Ugyanilyen edény
ben 'tarthatj uk a lágy agyagot is.  

A negocollnak az a tulaj donsága, h ogy a levegőn ha
mar száradt,  okozza azt, hogy hamar zsu �orodik. mel'
reped, 'amely ellen ;úgy védekezünk, hogy nedves ruhába 
takarjuk s így szállít juk arra a helyre, ahol a pozitívot el 
akarjuk készíten i .  Minden laboratóriumban feltétlenül 
szükség van egy legalább 50 X 25 X 25 cm-e� fedéllel 'bíró 
bádogtartályra, melynek fenekére vizet öntve, nedves 
ru�ák 'között állandó�ll1 nedvesen tarthatjtik a negatív 
mintát. 

Ha mintázás köz.ben 'ruhánkra csepeg a negocoll, hargy
juk azt jól me�merevedni, azután ve:6yük Ie ,q yz óra mulva 
keféljük leo a helyét, ha ugyan nyoma marad. Az ujjakon 
ta,padó negocolIt legjobban hidegvízben választhat j uk 'Ie, 
a 'főzőedény fenekére égett n egocoIlt pedLg' vízzel gyenge 
lángon főzve. kavar,g-atás közben oldjuk fel. 

A pozitív felszerelés. 

Amint láttuk, a negatív elkészítéséhez a legfontosabb 
anyag a negocoll, amely nem helyettesítJ1ető 'egyéb any.a
gokkal. Nem í gy áll a dolog a'zonban a pozitív .anyag.gal, 
amely nemcsak hominit vagy celerit, hanem gipsz, enyv, 
fehérszurok, lJaraffin. agyag és negocoll is lehet. A mi 
szempontunkból itt c � ak a hominit és esetleg a gipsz j ön
nek tekintetbe a poz.itív készítéséhez, az enyv, fehélrsLlurok, 
paraffin, agyag s a negocoll mint pozitív' anyag nem felel 
meg a célnak, tehát ezekről nem is beszélek. Iga� ugyan, 
hogy a negocoIlból l1ugalmas pozitívet késmthetünk, ez 
azonban nem adja vissza tökéletesen a raj'zol�üot, mert 
előzőle,lZ' a negatív beolajozandó, 'hogy ö�sze ne tapadjon 
a pozitivval s hamar kiszárad, összetöpörönik, ha p edig 
nedvresen tesszük el,  néhány hét. mulva ellágyul SI használ
hatatlan le�z. 

A gyakorlatnak' legjobban megfelel 31 kaschi er Homi
nit spedal carna, mely a testszínt leglhűbben utánozza. 

Nehéz megfosztani a gondolat szabadságától az embe
reket, akik azt megszokták. De nem nehéz bizonyos idő 
alatt odavinni az emberek tömegét, hogy éppen ne gondol
kodjék. S még nehezebb gondolkodásra kényszeríteni aZ(l ' 
"'nt, akik azt elfeledték. Q UINET 
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továbbá a világos színű kaschier Hominit kell. mely min
den színűre befestheW, nem úgy mint a többi any�,g'Ük, 
melyek a finom befestésnéL a festékréteg en átütnekJ s így 
világos színekkel ",aló befestésre alkalmatlanok. Ez a két 
alacsonyabb ollVadású hominit-fajta 'valamivel' rugalma
sabb, mint a többi homin it, nem szólva a celeritről, mely 
igen 'merev anyag, ezért könnyen törik s megmunkillása 
is fáradságosabb amazokénál. A celeritre a csendőrség 
gyakorlatában úgyszólva nincs is szükség. Tehát szóba 
jöhetne a fekete színű montier celerit, melyet 'a. múzeumi 
készítm'ények díszíté'séhez, az úgynevezett monti rozáshoz 
szoktak használni, azonban ez is helyettesíthető közönsé
gles hominittel, ha abba megolvasztott állapotban poralakú 
f0kete piktorfestéket keverünk. 

4. ábra. A pozitív aszfJaL 

A hominit a negocollhoz hasonlóan többször felolvaszt
ható és alkalmazható ,a pOZJitív elkészítéséhez. Ez a tulaj)
donsága eng,edi meg, hogy a rosszul sikerült, vagy kiselej
tezett hominit-mintákat felolvaszthassuk, dróthálón le
szűrhessük s ,újra felhasználhassuk. Ez a körülmény, nem
különben az anyag drágasága indított �rra, hogy előállít
sak hominithez hasonló anyagot, mely ha nem is minden 
esetben, de l egtöbbször helyettesítheti a !hominitet. Ezen 
anyag, melynek kezelése hasonló a hominitéhoz, már el
használt és ennek folytán lIlleglbarnult hominitből, par af
finból, fehérszurokból é'3 gipszből áll. Előállítása olymódon 
történik, hogy egy 1 literes zománcozott bögrében ',felol
vasztjuk az eLhasznált hominitet, az ,organtindarabkákat 
kihalásszuk belől'e s fi.nom dróthálón átszűrjük egy 21;2 l ite
res fazékba. Egy másik €dényben a leszűrt használt ihomi
nitnek megfelelő mennyiségű paraffint olvasztunk meg s 
önt jük hozzá a nagy fazékIban levő hominithez. IMost a 
hominitnek ,megfelelő mennyiségben fehér 'szurkot törünk 
porrá s fakanállal kavargatás közben la·ssan hintjük a ho
minit-paraffin keverékhez. Ha ez 'a keverék egynemű lesz, 
megint a homin itnek megfelelő mennyiségű gipszet keve
rünk az előbbiek·hez. Ekkor az egészet leemeljük a tűzről, 
nelhogy a 'további kavargatással a habzó keverék kifusson, 
várunk egy 'kicsit, 'lIllíg az egész kissé lehül os azután a ho
minit felének megfelelő mennyiségű fehér krétafestéket 
vagy bécsifoehéret keverünk hozzá, ihogy lanyagunkat vilá
gosabbá tegyük. 

Ha az egész anyag egynemű lett, felkavarva drót
hálón forró állapotban átszűrjük egy egyszerű, %-1 liter 
ürt,artalmú cserépbe, melynek falait előzőleg 2-3 mm 
vastagságban negocollal vontunk be. Ilyen cserepet a ned'
ves kádban mindi,gI tartsunk készenlétben. A cserépbe ön
tött anyagot lehűlés és megszilárdulás után a cserépből 

.. 

kivess'llük és kalapács segítségével kockacukor nagysagu 
darabokra törjük. Ez a tejes,kávé színű, �evert anyag haj
lékonywbb, mint a hominit, 'olvadási pontja is alacsonyabb 
annál ( d.e azért 100 fokon felül van ) ,  igen jól  bevált nyo
mok s minden eredetileg sötétsZÍnű anyag lemintázásánál, 
nemkülönben a pozitív anyagok megerősítését szolgáló má
sodik és harmadik réteg kenéséhez, illetőleg öntéséhez. 

A szűrőn f,ennakadt és a fazék fenekén megmaradt 
anyagot meleg állapotban össze kell gyüjteni és a hálót 
és fazekat ki keH tisztítani. Ezen anyagokat összekeverve 
a használt hominit átszűrése 'ahl<ialmával a szűrőn maradt 
organtindarabkákkal, felmelegítés után kapjuk azt az 
anya:got, mely a celeritsapka l<iész.ítésénél a celeri'tet van 
hivatva pótolni, melynek alk,almazásáról később fogok 
szólni.  

Ebből láthatjuk, hogy a hominitet éppoly gazdasá
gosan 'alkalmazhatjuk, mint a negocollt és így lényegesen 
olcsóbbá tehetjük a lemintázást, mert hiM;en 1 kg (nem 
egy doboz) hominit 1<ib. 20: pengőbe kerül. E'bből az anyag
ból pedig kb. 6 pengőbe s nem vész kárba semmi, mert a 
hulladék is felihasználható. 

M int már említettem, a hominitet megolva3ztott álla
potban forrón kell a negatívba kenni, illetőleg önteni.  A 
felclvasztáshoz csőrrel bíró zománcedények használatosak, 
melyekre a 4. ábrán látható házilag elkészíthető, ibád'og
karima. i llesztendő, hogy az ecs.etelésnél az ecsetből 'lefolyó 
any;a.g ne az ,edény külsejére folyjék, ahol 'elégve nagy ·bűzt 
terjeszt, hanem vissza az edény belsejébe. Ilyen 'edény két
féle nagyságban sz,Ukséges : 'a kisebb 8 cm-es, a n agyobb 
pedig 9 cm (félliter) .  'Ezek ,mellett két darab (1 és 21j2 I )  
csoros zománcozott fazék i,s kell, a z  egyik a hominitet 
pótló anyag készítéséhez és egy mási k  a 'hulladék anyag 
felolvasztásához. A. melegítésre ,a forrasztóláng'gaI lellátott 
Bunzen-égő a legalkalmasabb, d.e jó a negocol! d'őzésénél 
említett tartályoSl s.pirituszfőző is, Ha Bunzen-égőn fő
zünk, akkor a fazekat 3 lábra helyezett ·aszbesztes drót\" 
hálóra tesszük s lassan melegítjük. Ajánlatos a hominit
prizmákat melegítés előtt daraboba törni, hogy 81ddig 
míg' az egész felolvad, 81 máJri ifelolvadt részek pörkölődését, 
meg.barnulását megelőzzük. A melegíté.st addig végezzük, 
míg egyneműenJ folyói IT,esz az. anyag s légbu'borékok kezde
nek felszállni. Ilyenkor megfordított Bunzen-Iánggal érint
jük 'a folyékonnyá vált hominit felületét, miTe a buborál{ok 
elbünnek és, a felületen tér�épszerű rajzolat mutatkovik. 
Az ilyen (hőmérsékletű 'hominit a legalkalmasabb a kenés� 
hez, illetőleg az öntéshez. SOhasem szabad az anyagot addi,g 
melegíteni, míg füstölni kezd, Imert ilyenkor megpörJOOlő
dik s megsötétedik. 

A ICsőrös Ibögrére ui kM'imát csak akkor tes8zük rá, 
ha ecsette') dolgozunk, öntésnél . egyenesen akadályt képez, 
tehát mellőzendŐ. Ha ecsettel dolgozunk, az első réteg el
készítéséhez lapos lyoni fekete sörteecset.et használunk 
olyan nagyságban, amilylen :éppen a kikenésihez legalkal
masabbnak mutatkozik. Az első réteg megerősítéséhez az 
úgynevezett k'asirozáshoz k,erek! lyoni, vagy kerek ara(
nyozó ( AnIager) fekete sörteecset használatos, Ezek a kü
lonleg.es ecsetek hőállóak, tehát a forró 'hominitben nem 
kunkorodnak meg, Vigyá�ni kell azonban. hogy a� ecsetet 
sohasem hagyj uk '  al melegí téskor a ibÖgré.ben, mert leég <8 
kihűléskor s,e hagyj uk az anyagba ágyazva, mert csak me
legítés útján tudjuk ,újra kivenni és ilyenkor i s  leég, mi
előtt m�g ki lehetn e  venni. 

A pozitív öntvény: megerősítése mindig organtin csí
kokkal történik, melyeket a tárgy nagyságától függően 1, 
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2, 3 \réteghen külön-külön ecsetelünk a mán említett lrevert 
anyag segítségével egymásra. Ezen réte;g.ek felkenésé.nél 
ügyelni kJelI arra, hogy a� egyes rétegek között hézag ne 
keletkezzék. Tehát �i.sebb mélyedések fölött az organtin 
ki ·,ne fes�üljön. Ezért ajánlatos. ilyen e setekben ·az ·ecsete
lést a legmélyebh helyen k,ezdeni 81 iha az organtincsík ki
feszítése bekövetkeznék, ' annak átvágás ával segíthetünk 
a -bajon. Az első Iréteg megerősítésénél az ecsettel ig,en 
óvatosan kell bánni, mert a durva nyomkodás következté
ben az első réteg m egrepedihet s ennek következtében feL
színeitolódás is áI1hat elő. :A minta iSz.élein mindig ,hajtsuk 
be az organtincsíkokat, mert ezáltal a szél i ré3zeket meg
vastagítva, a formát erősebbé, ellentállÓibbá tehetjük. Ha 
üregeket akarunk 'kitömni, erre a céira igen megfelel a 
közönség·es szürtke Igya pot, melyet la kevert anyaggral át
itatva nyomkodihatunk az üregbe. Több részből készült 
negatív kiec.setelése esetén ajánlatos a már kész homi-nit
hez pár csepp terpentinolajat 'adni, amitől n éhány napig 
haj lékony! lesz az anya:g (sok terpentintől ragacsos lesz) 
s

, 
a 

.:
észl

.
etformák széleit forrq spatulával mindig egyene

sItsuk kl, hogy az összeillesztés annál könnyebb legyen. 
. , It hominittel való ikiöntésnél igen óvatosan kell el
J arm, ,hogy kezunket :meg ,ne égessüK a forgatás közben. 
E célból a negatívot nedves rmlg,gyal vesszük körül úgy, 
hogy a rongy a kezünket is beborítsa SI csak ekkor öntj ül� 
vagy öntetjuk a segéddel a negatívba a forró masszat os 
kezdj ük fQrgatni. Néhány gyors moz.dulat után a homini
tet lújra vissza kell önteni 'a bögrabe, mert ha a forró 
anyag vastag ;réteg,ben Ílosszabb láelg érintkezik a nego
cOllal, a finom rajzolatot lelo�va,sztja IS így a mintát ':tönkre
teszI. Pár pIllanatnyi :várakozás után Ismét beleon tjük a 
mar megmerevedőoen l evő első pozitív rétegbe a forró 
hominitet, majd újra kiönt j ük s ezt megismételjük 
4--5-szór. Olyan eset,ben, amelynél kis nyiláson ak.arunk 
valamely twr.gyat esetleg tömören hominitből kiönteni, 
megtelelő nagyságú dUlgószerü, szögletes tölcsérodarabkaL 
keH a n egatív:ból kivágni. Gondoskodni kell egy kisebb 
nyilásról is, amelyen a beömlő hominit .által kiszorított 
levegő ki�öhet. ilyen es.etekben is többször kell ·a hominitet 
be- és kiönteni, hogy a nagY' hőfokon a :negatív rajzolata 
tönkre ne menjen. 

A pozitívnak a negatívból való kiemelése alkaimáv ai 
nagy ,türelemre 'Van szükség, mert csak igy !biztosítható 
a ,sértetlen szétválasztás. A vózitíve.n levő ·esetleges hibák 
kiigazítására külön mÍJltázó vaseszközök és -kések szolg'ál
nak. 'Az eszközöket I-álngon megmelegítve használj u k  a 
lyukak, egyenetlenségeK korrigála.sához, vigyázva arra, nogy 
tú'lhevítéssel, az anyagot meg ne (pörkölj ü-k i a késekkel 
pedig hidegen kapa.rgatj uk Ue a feles],eges kiemelkedése
Ket. Lyukak kitömÉ!'3ére hIdegen alkalmas a bőséges terpen
tin olajat tartaJmaw ·lágy hom i..n it . . Óvaködjunk mindig a 
késZ; poútívnak megmosásátó� mer.t a hideg víz hatására 
a megl'ehewsen merev hominit hirtelen megreped és a 
készítmény tönkremegy. 

Minthogy egyes esetekben az érdekesebb minták 
esetleg múzeumi készítményként 3zerepelhetnek, &züksé
gesnék tartom néhány .szóval ismertetnr, -azokat az eljá
rÍisokat, melyek ilyen esetben szóba jöhetnek. Elsősorban 
ízléses

' 
kiviteliré keU töre�ednünk iS ·e célból lü�lönbözo 

nagyság>ú 1112-2 cm. vastag feketére, fény.ezett; de.szka
lapokra van .szükségünk, amelyekre .ar készítmények ráerq
,sítendők. Hogy az átmenet"' egyenletes 'legy€n, . kívánatos 
a .mintának a déSikárol releffiélkeoo áISó 'szegélyét · �b. 
r cm magasságig 1 mm va,stag körkörösen haladó sávban 

fekete hominit karimával 'körülvenni, külön e célra meg
nyírt 13JpoS 'lÍekete lyoni ecsettel ( montirozás) . Ha a 
minta üreges, kb. % mm vastag rézdrótot kasíro
zunk 31 belső felülethez s ,a megmerevedés után a meglfe
Jelö (helyen a d eszkát átfúrjuk lés a ·túLsó ollda.Jáiba mélye- . 
d2Jt váj va, a drót Ivégeit megc3avarjuk,: míg a tárgy moz
du],atlanul rögzítve nem 'lesz. Ezu'tán a deszka Ihátsófalá
ban levő rnélyedést kevert anyaggal töltve ki, lesimít juk. 
Ha a minta tömör, 'még mielőtt az üreget betömnők, ,gon
doskodunk a.rról, hogy egy U-alakú megiliajlított lágy réz
drótot ihelyezzünk a minta üregébe, azután tömjük ki azt 
k'evert anyagba mártott gyapottal ( ronggyal ) .  A felerősítés 
itt is azonos az előbIbivel. Ilyen ,esetekre való tekintettel 
a laboratórium felszerelendő különlböző vastagságú lágy 
drótokkal, hara,pófoglÓval, fúróva'l, vésöve� árral, ollóval, 
csi'Pesszel, ,csavarokkal, csavallihúzókkal, kalapáccsal, bá
doglappal, dörzsvászonnaL ( smir,gIi ) .  

Munkaközben sohasem kerülhető el az, ,hogy a forró 
hominit véletlenül a ruhára Ille cseppenjen. Ezért ajánla
tos munkaruhában dolgozni.  Ha Imégis ruhánkra cseppen 
a hominit, meg kell várni, míg lehül, azután itatóspapíron 
ki ken vasalni, utána /benzinnel kidörzsölni s kikefélni . 
Az e dények és eszközök megtisztítása melegítés közben 
�záraz ronggyal való töröLgetés útján történik, az ecsetek
bő} pedi.gI paraffinnal való főzés. és terpentin olajban való 
áztatás útján vagy pedig 'kalapáccsal gyengén ütögetve 
lehet a·z anyagot el'távolítani. 

A 1P0útív elkészítéséhez még előnyösen felhasználIhat
juk a finom .alabástrom gipszet is, mert ez az anyag is 
hűséggeJ. adja vissza a 'rajzolatot s igen olcsó. Hátránya 
azonban a hominittel szemben, hogy sokkal súlyosabb, 
könnyen törik. A gipsz /pozitív elkészítésekor ajánlatos a 
negocoll negatívot előzőleg beolaj ozni, ho.gy j obban elváJ
� anak, ibál' gyakran nmcs szükség erre, mert olajozás nél
kül is sikerül ez. A gipszet úgy készítjük el, hogy egy 
megfe],elő nagyságJú edényben, ' (lehetőleg gumiedény) a 
szükséges vizet ibeleöntjük, ebbe szórj uk a ,gipszet. Egyen
letes lassú kavargatás mel,lett addig várunk, míg a gipsz 
kötni ikezd, amit a keverék sűrűsődése j ele,z. Ha ,ez bekö
vetkezett, ibelemerjük 'ru negatívba a gipszet és forgatjuk, 
hogy ·egyenLetes rétegekiben tapadjon meg. A kötés siette
tésére kevés ikonyhasót, lass-ításra pedig borax-oldatot 
ildunk a gip.szhez. Az így készített gipszforma legalább 
1 cm vastag s hogY1 törékenységét csökkentsük" organtin 
csíkokat vagy drótJhilót is tehetünk az egyes rétegek közé. 
lia olyan negatívot akarunk kiönteni, amely nagy üreg
geL bír, gondoskodni kell arróli is, !hogy olyan nagy nyílá
son 'öntsük Ibe a gipszet, amelyen az jól kiönthető, ahol 
tehát a ,levegő kiszorulására szabad út ál! rendelke
zésre. A megszilárdulás idejét mindi.g türelemmel várjuk 

5. ábl'a. 'A festőasztal. 
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be és csak azután szedjük szét IR negatívot. A fr1ssen Iké
szült gi:psz ,pozitív !hibáinak korrigá:lása igen egyszerű, 
mert IR ,nedves ,gipsz elég Ijól ka:parható, ugyanolyan ,esz
MzökkeI, mint a ihominit. A !hiányok is jóL pótoIlhatók, 
friss gipsszel, anélkül, 'hógy a kisIzáradás után letijredez
nének, vagy egyáltalá'ban valami nyomot hagynánah: 
hátra. A korrigálás befeje�éséig' ajánla'tos a ,gip�mintát 
nedves Il'uhákba takarva a Ibádog,tartályba tenni, hogy ki  
ne száradjon. 

Célszerű a ihasználat utJán ,úgy az edényeket, mint az 
es�kö7JÖket azonnal, vízzel megmosni, mielOtt még a gi,ps.z 
teLjesen megiffierevednék, máskülönben az eJ.takaritá;; ig,en 
fáradságos �esz. 

A fe'f3Ms. 

A minták fbefestése képezi az eljárá:. legnehezebb 
részét. Ide 'már több-kevesebb művészi érzék is kell, 
hogy az il lető meg tudja aátni a :különböző színárnyala
tokat s azokat a valóságnak megfelelően. vissza is tudja 
adni. lAz eljárás ismertetésénél leírt kétféle festési 
metódus, tudni illik az aláfe.stés és 'a felülről -v:aló Ibe
festés közül' csak az utóbbi jön tekintetbe, mert ,az alá
festés igen nehéz 's a legtöbb esetben kivihetetlen. Ellen
ben a kivülről való befestés annál nagyobb )gyakorlati 
jelentőséggel bír. Valamely tárgynak lemintázásánál a 

pozitiv anyag ;színét tetszés -szerint módunkban van 
megválasztani, mert külön 'hőáfIó hoiminit-festékek van
nak forgalomba'n, melyekből keves'et a forró, világos 
hominitbe keverve a kívánt a]lapsúnt elő tudjuk áII'ítani .  
De i lyen a,lapszín nélkül is teljes hüséggel adhat juk 
vissza valamely tá,rgy színét, a kivülről történt 'befestés
sel. Nem ,célom, 'hogy a :festést ,teljes ,részletességgel 
ismertes sem, :mert ugysem ,lehet azt elméletben megta
nulni, !csupán a főbb mozzanatokra s inkább a \szüksé
ges felszerelésre fektetem a fősúlyt. 

( Foly tat juk.)  

_.'1"... .IMtat'lt_. 
- --

Hibaháromszögelés 
az örsökön .. 

Irta : CSEPI BÉLA százados. 
A .lövé,s eredménye a célzástól függ. A célzás gya

korlása tehát elengedhetetlen, ha találatot akarunk el
érni. M iért kel! ,a céFzást ,gyakorolnunk? Azért, hogy 
biztosságot szerezzünk benne. Azt kérdezhetné va,laki, 
hogy miért azt gyakorolni, hiszen Inagyon egyszerű, 
könnyen érthető és ikönnyen végrehajtható, hogy csa
pott célgömb rmeJIett a meghosszabbított irányvonalat a 
célpontra irányítj uk. , Első aneggondolá'sra olyannak tű
nik ez fel, mintha azt mondaná v,alaki, hogy a papír
l'apon két pontnak 'egy 'Vona],Jal összekö,tését 'szintén 

gyakorolni kell .  Ezt pedig tényleg nem kell gyakorolni. 
De bármennyire hasonló az írányvonalnak a célpontra 
irányítása, a gyakovlat mégis 'azt mutatja, hogy ritka 
ember tudja ezt pontosan meg'csinálni. Ennek többféle 
oka van. Többek között az, hogy la célzásnál csak , az 
egyik ,szemünket használhat j uk, �ovábbá, hogy a cél 
távolsága nagy, szemünk nem érzékelheti a ,legpará
nyibb pontossággal � leél tényleges helyzetét IR 'térben ; 
a fej oldalt és ,lefelé haj tá s'a az előttünk fekvő ,cél Itér
beli fekvé,sét nem a valóságnak megfelelő tfekvésében 
tűnteti fel, hanem torzítja ;  ismeretlen, szokatJ:an képet 
látunk. A ,szemidegek gyors kimerülése i,s homál,yos 
képet mutat, igen kevés könnyezés me],Jett is már nem 
ott látom a !CéH, ahol wnyleg van, hanem attól kissé 
eltérve. So�szor kettősképet is mutat a .sz,emünk, ho
lott ,c-sak egy cél van. Ezek az okok külön-külön mind 
azt eredményezik, hogy nem csapott célgömbbel cél
zunk, az irányvonalat helytelenül választ juk meg s 
helytelenül irányít juk 'a meghossz,abbított irányvonalat 
a célra. 

A célzás gyakorlásának főcélja tehát az, hogy a 
megszokás által ,ezeket la helyes irányzást befolyá,soló 
okokat megszüntes'sük. A célzás gyakorlása szünteti 
meg tehát a szem könnyez,ését, eLhomályosulását, erő
síti meg a s zemidegeket, hozzászoktatja a nagy ltá'vol
ságon Ilévő cé.! hoszabb időn át tartó helyes nézéséhez, 
hozzászoktatja a ferde nézéshez. 

A helyes célzásnak a,lapvető követelménye a ,csa
pott célgömbbel való célzás, amely a Lőuta,sítás 1. füzet, 
64. pontjában van leírva. 'Először ,ezt ke]'l jól megérte
nünk és végrehajtani tudnunk, hogy a fentiek szem
pontjából megkezdhessük magunkat jól begyakorolni. 

Nincs ol'yan ember, aki képes lenne másodszor i,s 
ugyanoda i.rányítani a meghosszabbított .irányvonalat, 
ahová először irányította. De nem fogja �t elérni a 
harmadik és negyedik célzásáva,1 ,sem. Enő.! nem nehéz 
meggyőződni. AJki kételkedik benne, ;prólbáljla meg. V�ye 
a p uskáját, helyezze úgy el, hogy rögzítve ;Iegyen, el 
ne mozdulhasson. Szembe vele a falra vagy táblára he
Iyezzen egy papírlapot. íMondj,a most meg, hogy hová 
van csapott 'célgömb mellett 'a meghosszabbított irány-

A szabadság és abszolutizmus közötti harc oly rég�, 
mint 'a történelem. tJssük jöl a ()1,épek történetének lJcönyvét 
s látni fogjuk, hogy e két nézet, két elem, folytonos küzdés ben 
volt egymás ellen, s hol egyik, hol másik diadalmaskodott. 
tgy volt ez ,évezredek 6ta, s így lesz talán még hosszú ideig. 
De egy feltűnő jellemvonás van mindezen küzdelmeken; az 
tudniillik, hogy egyik úgy, inint a másik, mindig akkor 
bukott meg, midőn nem birta ' teljesiteni azt, amit a nemzet
nek igért. Az abszolút rendszer korlátolja • az egyéni s pol
gári szabadságot, de ígér rendet, nyugalmat s mindenek 
fele,tt anyagi j6 létet. Amint azonban kénytelen bevallani, 
hogy ígéretét teljesíteni nem képes, felébred a népben az 
elvesztett szabadság iránti s6várgás, ,türelmetlen lesz s meg
töri 'a hatalmat, mely s3abadságának árát, a j6létet sem 
volt képes megfizetni. Ujjal mutassak e példákra e részben? 
A szabadságért küzdő párt másrészről ígér a nemzetnek. 
egyéni s polgári szabadságot, de anyagi áldozatokat vesz 
gyakran igénybe. A nép a szabadság kincséért gyakran kész 
áldozatokra is. De amint a szabadság anarchiává fajul, mely 
az egyéni s 'polgári- szabadságot semmivé teszi, a nem telje
sített ígéret elidegeníti a népet s tág kaput tár ismét az 
abszolút hatalomnak. Példa erre Franciaország, mely nem 
a szabadság harcaiban, hanem az e harcot , kísért s követett 
anarchia súlya lalatt annyira kifáradt, hogy nem egyszer tárt 
karokkal fogadta az abszolút hatalmat, mely őt att6l meg
mentette s az anarchia visszatérése ellen biztosította. 

DEÁK. 
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vonala irányítva. Ezt :persze csak úgy tudja meghatá
rozni, ha azt varaki a táblánál mutatni fogja. A muta
tásr.a legalkalmasabb eszköz a mutatókorong : egy kis 
kőrlap, hos·szabb jnyélre )felerősítve. A körlap 'fekete 
legyen, hogy a fehér papírlapon feltűnően Játszódjék. 
Ezt a korongot a közepén lyukasszuk ki úgy, hogy az 
írón 'hegye átférjen rajta és a. papí.rlapon nyomot hagy
jon. A korong nagyságát a Lőut. 1. 'füzet, 234. p. 2. be
kezdése írja elő. 

Mutassa meg iehát a c·sendőr, hova irányította a 
meghosszaJbbított ir·ányvonalat. Irányítsa a kdrongot 
tartó csendőrt addig "jobbra, balra, le, föl" vezény
szóva,l, míg az a korong allSó 'szélét pontosan oda nem 
igazította a meghosszabbított irányvonalra. Ha ké·szen 
van vele, kiáltsa od·a neki : "kész". A j elző csendőr a 
ko'rong lyukán át j'elöJje meg írónnal ezt a hely·et a pa
pírlapon, így ,rögzítve van az első célzás. 

Most csinálja végig ezt a műveJetet mégegyszer s 
meglátja, hogy akármennyire törekszik is, a második 
pont nem fog az elsőre rákerülni. (A j elző c·sendőr a 
korong huzgálásánál ne tekintsen a papírlapra, hanem 
nézzen a gyakorló felé, mert a tapasztalat szerint ön
kéntelenül' is igyek'szik az els ő  ízben kapott pont felé 
igazítani a jelzőkorongot.) S így va� -ez ·a további, �ala
mennyi célzás·sal is, a pontok :kisebb-nagyobb távol
ságra lesznek egymástól, - de sohasem lesznek egy 
helyen. Megesik ugyan, hogy két pont egymásra kerül, 
de ezt véletlennek lehet minősíteni :  vak tyúk is talál 
szemet, Miután Itehát a pontok a legnagyobb igyekezet 

mellett sem esnek eg)m1ásra, legalább arra kell töre
kednünk, hogy azoka·t a ,lehető .}egkisebb távolságra 
hozzuk egymás mellé. A gyakorlásnak is ez a célja. 

Három ilyen célzással, három pontot kapunk. Ha 
ezt ,a három pontot egymással egyenes vonallal össze
kötjük, egy háromszöget kapunk. Ez a háromszög a 
hibaháromszög. Ha ez a háromszög nagy, akkor a 
gyakorló rossz ·célzó. Minél kisebb, annál jobban, biz
tos·abban tud az illető célozni s így természetesen II 
lövése is annál biztosabb lesz. A hibaháromszögelé;; 
gyakorlása azt fogja eredményezni, hogy ez a három
szög idővel igen kicsinyre fog ö·sszezsugorodni, még 
'annál a csendőrnél is, akinek az első hibaháromszöge 
fel ,sem fért a papírlapra. 

A hibaháromszögelés gy'akorlásáihoz a Lőutasitás 1. 
füzet, 9. mellékletében ·tal,áljuk meg 'a puska il"ögzíté
sére alkalmas ú. n. i·rányzóbak szerkezeti leírását és a 
papírlap felerősítésére szolgáló táblát. De ha ez { az 
őrsön nincs is meg, akkor sem ke.H ,a gyakorlást elha
nyago.}ni, mert hiszen ·lennie /kell annyi 'leleményesség
nek ·a csendőrben, hogy a puskáját rögzíteni tudja és a 
papirosnwk helyet tal'áljon. 

A hibaháromszögelés gyakorJ.ására a Lőuasítás 1.  
füzet, 234. pontj,a ad ir"észletes uasítást. Itt minden 
mód eljárás, követelmény stb. szabályozva van, én 
csu�án az utolsó bekezdéshez irok még egy kis bővítést. 

Ez a bekezdés azt mondja, hogy 10 m-től 400 m-ig 
kell gyakorolni :a hibaháromszögelé.st. Tehát kezdjük 
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1 0 m-en és fokozatosan haladunk egészen 400 m-ig. 
Ebben a fokoz·atos haladásban, ha már csak 150 m-ig 
jutottunk is el, csak akkor vesszük észre, hogy 
milyen nehéz már vezényelgetni ill korongot húzogató 
csendőrnek, mert messze van. Olyan hangosan kelJ kia
bálnunk, hogy a falu összeszalad. A mutogatás is 
megbízhatatlanná válik, olyannyira, hogy negyed
órákba kerül, amíg végre odakerül a korong, ahová 
akarjuk. A közlekedés a gyakorló és j elző között na
gyon nehézkes, sok időt rabol el s ha még történetesen 
az eső is esik vagy nagy hideg van, kibirhatatlan. Már 
pedig a Lőutasítás 'azt mondja, hogy a hibaháromszö
gelést ikülönböző időjárási viszonyok :között is gyako-
rolni kel l .  . 

Ezeknek a nehézségeknek kiküszöbölésére kitalál
tak már egy ügyes eljárást. (Verbőczy-féle hibaközve
títő céltábla . )  Ehhez. lUZ eljáráshoz azonban eszköz kelJ,  
az eszköz pedig pénzbe kerül. 

Az alábbiakban a mi  anyagi viszonyainkhoz mérten 
ezt az eljárást egyszerűsítettem, pénz nem kel J hozzá 
és mégis minden (Őrs képes lesz a hibaháromszögelést 
400 m-ig nehézség nélkül gyakorolni. 

Az eljárás alapelve az, hogy aki a 400 m-en lévő 
célra elkövette a célzási hibát, ugyanezzel a célzásával 
már 10 m-en is hibát követett el, ha nem is o lyan na
gyot, mint a messze 400 m-en. Tehát a hiba 10 m-en is 
megvan s nekem, mint oktatónak csak azt kell meg
állapítanom, hogy 400 méteren mekkorává válik ugyan
ez a hiba, amit én 10 méteren megmérek ? Ha 'a gya-

korló és a cél közé egy táblát állítok be 10 ro-re, akkor 
meg tudom mérni a hibát, de �gy meg a gyakorló nem 
látja a 400 )fi-en lévő cél,t, tehát nem tud célozni. Mit 
teszek hát ? Egy ablakszárnyat ál lítok a gyakorló és a 
cél közé. így a 400 m-re célzó csendőr célzási hibáját 
már 10 m-en is le tudom mérni, ha a korongot a j elző 
az üvegtáblán húzogat ja mindaddig, míg az a gyakorló 
szerint pontosan a meghosszabbított irányvonaIra ke
rül, IÍlletőleg amíg a gyakorló "kész"-t kiált. A korong 
közepén lévő nyilásba o lyan írónt dugok bele, amely,ről 
tudom, hogy tapad az üvegre. (Vannak külön e célra 
készült viaszi,rónok, 'Ide /ha az nincs, jó a szabókréta is .)  
Mindhárom célzást ilyenképpen fogjuk rögzíteni, meg
kapjuk a hibaháromszöget, de nem ,a 400 m-nyire lévő 
papírlapon, hanem a pl. 10 m-en lévő üveglapon. 

A hibaháromszög természetesen nem lesz akko,ra, 
mintha azt tényleg 400 m-en rajzolnók meg, de ez nem 
baj, mert nem befolyásoJja a gyakorlat célravezető 
kívánalmait. Csak arra kelJ ügyelnünk a gyakorJ.at osz
tályozásánál, hogy ilyen eljárás mellett nem az lesz a 
"megfelelő" eredmény, ha a kapott hibaháromszög l eg
hosszabb o ldala kisebb a 400 .ro távolság ,ezredészénél : 
a 40 cm-nél ( Lőutasítás 1 .  füzet, ,234. pont, 5. bekez
dés utolsó mondata ) ,  hanem a :gyakorló csendőr akkor 
felelt meg, h a  a ,l eghos'szabb oldal, nem több az üveg
tábl,a távolságának, a 10 m-nek illZ ezredrészénél, tehát 

10 milliméternéJ. 

Ezzel az eljárá:ssal képesek leszünk a ikis ltávolságok 
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felében ( 200-400 m) is a hibaháromszögelé,si gyakor
latokat gyorsan, nehézség nélkül végrehajtani. Sőt 
képesek leszünk esőben, nagy hidegben hibaháromszö
gelési gyakorlatokat a szobában is végrehajtani. Ez 
esetben az ablakon kinézve választunk egy célt : egy 
házsarkot, �éményt, ,vagy távolabb egy hidat, házat, 
egyedül á lló fát stb. Az ablakkal el lentétes oldalon, a 
szobában úgy állítsuk �el a puskát, hogy az ablakon ke
resztül a választott céltárgyra célozni tudjunk. A hiba
háromszöget az afblakra rfogjuk rajzolni, éppen úgy, 
mint az előbb a 10 m-en lévő ablakszárnyra. A puská
nak az ablaktól való távo],ságát lemérjük, pl .  5-6 m. 
Ennek ,az ezred,részét kiszámít juk : 5-6 mm. Ebben az 
e:letben tehát a gyakorló-csendőr akkor felel meg, ha 
hibaháromszög,ének leghos'szabb oldala nem nagyobb, 
mint 5-6 mm. 

A Lőutasítás 1. füzet, 234. pontjának utolsó be
kezdése azt mondja, hogy : ' " . . . a hibaháromszögelés 
gyakorlata az iskolalövés ugyanazon távolságra v-égre
hajtandó lőgyakorlatát mindenkor előzze meg". - Tehát 
minden lőgykorlat előtt végeztes'sünk hibaháromszöge
lési gyakorlatokat. Hogy milyen távolságra kelll ezt 
végeztetnünk, arra nézve 'az örsparancsnok a ta
láJ1ati I füzet egyes gyakorlatai ból tájé�ozódlhatik. Nem 
végez haszontalan munkát az örsparancsnok, de az 
egyes csendőr sem, !ha minél gyakrabban tart gya
korlatokat, ' - mert a lövészet eredményénél a ha
tást tapasztalni fogja. Megfelelő előgyakorlatok nélkül 
a céllövészet nem egyéb, mint lőszerpazarlás. 

1918. 
írta : MÉSZÁROS KÁROLY alhadnagy ( Szeged ) .  

A c;;endőrs-égnek az 1918-19-iki forradalmak alatt 
rendkívüt súlyos volt a helyzete . Történtek is oly ese
tek, melyekből egyiket-másikat csak híl'böl, de sokat még 
így Isem tud meg a mai fiatal ,nemzedék. 

1918 november 21-én délelőtt, la tíorradalmi mozgal
ma'kból kifo.]yólag azt a távirati parancsot kaptuk" hogy 
a helyőrségekből és Jharcterekről hazaözönlő katonákat 
nem keH feltartóztat�i. Ilyen módon lSok lőszer, fegyver 
sőt több helyen gépfegyver i,s Ikerült al falvakba. A !fal
vakban aztán megkezdődtek a fosztogatások, rablások. 
Külterületekről sürgősen} csendőri segítséget, -erősítést 
k-értek, a garázdálkodók megfékezésé,re. Segítséget nem 
kaphattak, mert kevés volt a csendőr. Egy-egy örshöz 
több község is tartozott s így a baj csak fokozódott. 
Az örs létszáma 1-2 esetleg 3 csendőn'e apadt le.  
E napon délután már kaptuk a. másik táviratot, hogy a 
hazaözönlő katonákat fegyverezze le � csendőrség. 
Amennyi,re lehetett, 'teljesítettük is  ezt a parancsot, a 
sikeresebb eljáráshoz több csendőrre lett volna! szükség. 

Resicabányán, a krassói havasok vidék,én voltam 
ekkor járásparanc,snok. A járásomhoz tartozott Ferenc
falva községben az 'Ö'l'sparancsno'k másodmagával 
több embere nem is volt - kivezényelte magát helyi 
szolgálatba, mert szokatlanu.! mozgolódott a román 
lakosság. Délután folyamán a közs-ég főutcáján talál
kozott a járőr egy 20-25 (főnyi garázdálkodó 'román 
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legényekből, hazatért katonákbót összeverődött és botok
kali felfegyverkezett csoporttal. Ezeket a járőr 'CIsendre 
és trendesebb viselkedésire intette. A csoport látszólag 
engedelmeskedett, de többen 'megjegyezt€k, hogy azért 
van jókedvük, 'mert a háborúnak vége, úgyis rossz 
volt a helyzetük, de most már másként van. Amíg a jár
őr a csoporttal !foglalkozott, hátulról, orozva valaki kő
vel úgy fejbedobta a liárőrvezetőt, hogy az vértől bo
rítva al iföldre zuhant. A csoport rohamszerűen a járőrre 
vetette magát .s lefegyverezte. A próbacsendőr sem 
tudta fegyverét használni, ,őt karján és fején sebesí
tették meg. 

Az ÖTsparancsnok súlyosan megsebesítve a hely
színen tfekve 'maradt, a próbacsendőr fegyvertelenül el
menekült a kö�ségből

' 
s a hegyek között, az erdőkben ta

lált menedéket. A <csendőrlaktanyába nem tudott már 
visszatérni, mert a kö2lség 3000 főnyi oláh lakosságának 
apraja, nagyja fellázadt, 'raboltak, !fosztogattak. ; 

A 'Yédtelenül állott csendőrlaktanyát elsősorban 
feldulták, a lőszel't, !fegyvereket, berendezési tárgyakat 
széthordták, az épületet dis megrongálták, a pad,lózatot 
felszaggatták, ajtókat asztalokat stb. széthasogatták. 
Sok volna leírni mindazt, amit IB. fékevesztett lakosság 
ez alkalommal véghezvItt ! 

A súlyosan sebesült és leszméletlenüJ.' az utcá� Jfekve 
maradt örsparancsnokot egy jóle}:kű német család besö
tétedés után a lakására bevitte s ott ápolás, alá vette. 
A fosztogatók már kezdetben elvagdosták a telefOOlhuzalo
kat ,s íg� a 27 km-nyire fekvő Resicabányára ezt az 
esetet senki nem 'tudta hirÜ,ladni.  Különben Resica-

.; 

bányán is ilyen volt a helyzet, <itt is megindultak a fosz
togatások, volt itt is dolgunk e,lég. 

Resicabányán, mint 'hatalmas 'va:sgyár- iés bány>a
telepEm, az örs létszáma 1918 november l-én csak 7 'fő 
tényleg,es csendőr és 2 népfelkelő, összesen 9 fŐJ volt. 
Ezuttal iS' csak elismeréssel emlékezhetem meg Nieder
mayer József népfelkelőj tizedesről (Arad m, eleki járás, 
almáskamarási lakos) mert kitartott velünk még a be
következett 'szerb megszáUás ,alatt is. 

November 3-án délelőtt felszerelve, csendőreimmel 
együtt én is Reskabánya 'főutcáján voltam kint egy 
zavargó csoport /3zétos�latására, midőn Ifedetlen fővel, 
tépett ruhával sebesülten elém toppant a ferencfalvi 
örs 'próbacsendőre es, 'jelentette lefegyvereztetésüket és 
az oláh lakosság fosztogatását. 

Röviddel ezután Ferencfalváról egy német .Jegény 
is felkeresett s hírülhozba, hogy' az oláh lakosság min
den üzletet. a ruha és é lelmeresi !raktárt, a Klauze fő
úri nyaralót, különböző köz- 'és 'magánépü.Jeteket ki
fasztott. Fülöp Béla főerdész a nép dühe elől elmene
kült, de 'a faluban visszamaradt nejét és 2 kis gyermekét 
a lázadók túszként őrzik s a főerdészt hívják vissza, 
hogy válts'a ki, családját. A ,lázadók aZ; erdészt elevenen 
akarják megnyúzni, ha visszatér. Ha pedig e napon 
estig vissza nem jön, nejét és gyermekeit fogják ily 
módon kivégezni. 

Ezenkívül az oláh fosztogatók a /német lakosságot 
felszólították, 'hogy a fosztogatásban tartsanak 'velük. 
A német lakosság ,ezt nem tette, ezért 'az oláhok ·elha
tározták, hogy 'a bekövetkező éjjel a németek házait 
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felgyujtják, (őket pedig 'lemészárolják, hogy árulój uk 
senki ne  lehessen . Röviden vázolva ez volt III helyzet. 

Elhatároztam, hogy Ferencfalvára fegyveres se
gítséget viszek, a veszélyben lévőket szorongatott hely
zetükből kimentem s a rablásokat, fosztogatásokat meg
szüntetem. 

A gyári munkásság közül többSzáz főnyi fegyveres 
őrség volt megszervezés alatt ,s ezek 'az egyik 'vendéglő ud
varán gyülekeztek. Parancsnokuk, 'Hanacsek nevü gyári 
mé:nnök, ta'rtalékos százados volt. Ehhez fordultam se
gítségért. A ,gyári két ,teherautót is megkaptuk. Kér
tünk Temesvárról kézigránátokat és géppuskákat. 

A vonat, m�ly' a .Jőszert és fegyvereket hozta, nagy 
késéssel még délután 17 órakor is Bo'ksánbányán vesz
tegelt, holott ennek 'már délben Resicabányán kellett 
volna lenni, - ezt már nem várhattuk be. Majd azt. 
jelentették, ',hogy az egyik teherautó motorja elromlott, 
az hasznavehetetlen. így csak egy teherautónk ma
radt. Erre 30 ember volt elhelyezhető. 

A nemzetőrség parancsnokának jelentettem, hogy 
magammal legyütt 8 főnyi 'Csendőrhöz még ,'22 .fegyve
res emberre van szükségem, kértem 'ezeknek rendelke
zésemrebocsátását. Ismertettem az emberekkel a hely
zetet IS kijelentettem, hogy az -igen veszélyes vállalko
zásra való tekintettel csak olyan lönként j eiJ,entkezőket 
fogadok csapatomba, akik velem ki fognak tartani min
den körülmények; Iközött. 

Sokkal többen jelentkeztek, mint amennyire .szá
mitottam. 'Ezeket külön sorban felállítottam és újra· 

válogattam. Úgy! ,számítottam, hogy I csak az erő'sebb ter
metűeket és nőtleneket tartom meg, mert komolyabb 
összecslllpásr'a is fe1készültem, 

Mannlicher-lőfegyverekkel és 80-80 darab éles töl
ténnyel voltunk el látva. 'A teherautón elhelyezkedve, 
ldéLután 17 órakor Resicabányáró� eIindultunk, Este 21 
óra lután érkeztünk; meg ,a Szemen ik 'havas alatti völgy
ben elnyult Ferencfalv'a fölé, útunknak utolsó magas
'latára. Itt leszálltunk a'Z 'auiók:r'óJ.. Embereim közüf tőb
ben úgy vé'lték, hogy: ha autón robogunk Ibe aJ községbe, 
ennek j ó  erkölcsi hatá'sa Ilesz, támadni minket nem 
mernek. Nekem ezzel szemben 'az volt a véleményem 
- ismerve az oláh alattomosságot -, hogy ha mi 
autón összetömörülve váratlanul ellenséges tüzet ka
punk, é lve közülünk 'Isenki nem menekü:J. 

Tekintve a mély völgyet, melynek két oldala szik
'rás, erdős meredek voln, ha,rcaI'akzJatJba'n nyomultunk az 
1 km-nyire eső községj felé.  

A községnek regysoros házakból iülott Tészéhez, a 
németek által lakott "Józsa völgy"-höz é,rve, a házak 
előtt őrködött ISI az oláhok támadását váró német lakos
ság ö römmel fogadta jövetel ünket. Érkezésünk hi,rere, 
hogy 'csendőrök! vagyunk, anyák Ikarjukon Ikis gyerme
keikkel d ideregve, 'fázva jöttek elő a sűrű 'lombozatú 
hegyoldala'król ,  többen IS írva J[Ilondták, hogy az éjjel 
már végpusztulásukra, számítottak, mert vagy az oláhok 
koncolják fel őket,> vagy a havasi, 'hidegben wusztulnak 
el. Megnyugtattam és beküld tem őket lakásaikba. 

Mlagamho� vettem egy ném'et le.gényt, kitől a f�lu· 
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heli helyzetről tájékozódtam. Emberemtő<l megtud tam. 
hogy a fosztogatók, lázadók csoportja a Jung-féle uz
'lebben és e körül gyüI'ekezett ös,sze, az üzletet foszto
gatják, ott isznak 's onnan fognak majd elindulni to
vábbi r'abI'áso'kIJa. A kereSikEldő az izgalmaktól és kínzá
soktól megőrült, neje és gyermekei' pedig súlyos bete
gen fekszenek idegen háznál. 

Ilyen hírek hatása alatt - bár nem vagyok érzé
kenykedő ember - i\szemeimből könny,ek gördültek ki. 
Ez azonban csak még inkább megerősített elhatározá
somban, hogy iH vérá·ldozat 'árán ,is, de tenni, csele
kedni kel l ! 
. A falu ,előttünk úgy ;húzódottJ hos,s'zan el', hogy az út, 
melyen mi is haladtunk, derékszögben a falu közepébe ve
zetett. A 'bejárattól j olfura magasabb thegy lejtős nyúl1vá
'Ilya, baI'ról egy V'endéglő, majd e mellett a Jung-fére üzl,�t 
és előtte kis  térség. ·A helyi viszonyokkal ismerős >vol
tam., Jó tervem volt  a bevonulásra lés a község meg
szál lására. 

Az események azonban nem úgy alakultak, rahogy 
én azt előre gondoltam. Csapatomat a sötétség lepl,e 
alatt csendben iVeze/ttem előre. 6�ato.sságbór két ,embere
met 40-.50 lépésre előreküldöttem. A német legény, aki 
mellettem jött, arról) ,is tudott, hogy a fosztogatók a 
Jung-féle üzletnél sokan vannak, a vezetőket is meg
nevezte; 

Amint így ha,ladtunk, a baloldal i hegy sziklás 01-
daIáróJ1, 'egés�en közelről, hirtelen, szinte egyszerre, há
rom puskalövés 'dördült ,el, ,rám, és a mellettem haladó né
met I'egényre. Majd több lövést 'kaptunk el'őiről és j obbol
dalróI is .  

Előreküldött egyik' emberem thátrakiáltott, hogy vi
gyázzunk, mert balról, a hegygerincen át 'az oI'áhok be
�eritenek bennünket. A váratlan és tobb irányból' ránk
zúdított tüzelés lJnin�et is fedlezésre ké,ny,szerített. Azt 
keJ.lett tapasztalnom, hogy erős fegyveres csapattal őriz
ték és védték a7j oláhok a közs'ég bejáratát s ezek ,támad
nak. E l őreküldött embereimet ravaszul beengedték fe
dezékeik előtt ; a sötétségben azok nem vették észre 
őket. 

A tüzeIés ' szünet nélkül tartott, sőt néha annyira 
fokozódott, hogy, külö'nös,en előrtől-, Viad összWzeket ad
tak ile ,ránk. Természetesen mi is hevesen viszonoztuk 
a tüzet . Be�erítésünket meghiusítandó, OJ'bán István és 

, Nagy István csendőreimet rendeltem oldalvédnek, kik 
sikeresen meg is feleltek feladatuknak. Fejem! ;zúgott a 
közeli heves 'puskaropogástól .  Tölténykészletünk erősen 
fogyott. így küzdöttük magunkat kúszva-mászva ,előre. 

A község közvetlen bejárata elő<tt kiadtam a pa
rancsot a rohamra, ,amit oly elszántan hajtottunk 'végre, 
hogy az oláhok futva /menekültek s menekülés 'közben 
a falun végigkiabálták

' 
hoz,zátartozóikmak, - persze a 

maguk nyelvén - "Sz'aladjatok, jönnek a magya,rok" .  
Az utcát az oláhok �ömétől ,így megtisztítottuk, csak 

a kerítések mögül lő,uek 'ránk még néhányan. A Jung
féle ,üzletből a szét.rombolt ajtón és ablakokon át heve

. s,en tüzeltek iI'ánk. 
Ezeket lö'véseink nem tudták elhallgattatni, miért 

is az üzletbe többedmag'ammal néhány gyOl"ls I lövés 
után 'rohammal szándékoztam behatolni.  óE cé,l ra öt 'em
beremet jelöltem ki. Embereim �özül Gulyás Mózes 
csendőr 'a balszélen, ,az üzlet fala mellett behúzódva 
az ajtóig 'lopódzott, 'hol fejét előrenyújtva, betekintett 
az üzletbe, ,ahol teljés sötétség vo·lt. :A csendő,r kaka's
tollas kalapját az oláhok észrevéve, 'több lövést adtak 
le Irá, de a lövések ,piJ.lanatában laz üzletböl  egy 'puskás 

oláh akart az ajtón kimenekülni s a lövések, melyek a 
csendőrnek voltak szánva, azt ölték meg. Fejjel lefeJ.é, 
holtan bukott ki. az ajtón . Gulyás csendőr ezt a pilla
natot felhasználva, a hullán keresztül beugrott az üz
letbe, ahol egy gyufát hirteléIJ. meggyujtva, pillanat
nyi,lag tájé�ozódott. 

Fegyverdurrogás, csöröqlpölés, halálhörgés és el
szánt küzdelem zaja hallatszott ki .  Az udvar felé, a 
hátsóajtón menekültek az oláhok. Az udvaron, az is
táll ó  és ' sertésó l' ;mellől tüzeltek 'ránk. 

Gulyás csendőr egyedül  tisztította meg az üzletet 
az olálhoktól. Nem a többieken múlott, ihogy ebben nem 
voltak segitségére, a vaksötét helyiségben, az oláhok 
közé keveredett 'bajtársnak pi.llanatnyilag nem 'lehetett 
segítséget nyújtani, mert a lövéseknek maga eshetett 
volna áldozatul .  

Harcunk ezzel befejeződött. Csapatunkban három 
sebesülés történt. Az oláhok 16 halottat hagytak hátra, 
annyit ü lvastunk meg ; 4 foglYüt is ejtettünk, de ezek 
közül l' k ettő, 'mielőtt elszálIítüttuk volna, seibesüléseibe 
belehalt. 

A 'rablásükat, garázdálküdásükat ezzel ütt végleg 
megszüntettük, többet ütt senkit nem fenyegettek és 
bántani nem mertek. 

Későbbi megállapításaim szerint 278 főnyi fegyve
res ü láh ellen küzdöttünk. 

Játék az örökbékével.. 
A ].ef'egYlVerzés kérdésének feszegetése minden na

gyobb háiborúnak rendes utójelensége. Bizonyos idő múlva 
elveszíti aktualitását és, a vHág na.pirendre .tér felette. 
Addig is azonban annyiból kellemetlen, hogy sük derék 
polgárt megtéveszt és azt az érzést Ikelti, mintha a had
sereg fenntartása céljaira felesleges, mert elkerülhető 
áldüzatot követelnének az adófizetőktől. Pedig a dolog 
nem íg,y 'Van ! Azt nem' kell vitatni, hogy az örölkbake 
belátható időn belüJ álümnál nem egyéb. Az álom pedig 
sohasem feleL .meg a valóságnak. Az élet tényleg nem 
más, mint h'arc, háJború, - bál"ho'Vá is nézünk. Nem is 
kell hO'zzá feltétlenül fegyver. A lefegyverzés tehát 
tulajdünképpen nem előfeltétele az örök békének. 

De tegyük fel, hogy tényleg, cs·ak addig nem'lesz béke, 
amíg fegYlVerek vlliDnak és tegyüulk gondolatban egy Ild
sérIetet, miképpen lehetne a lefegyverzést gyakorl:;Ltilag 
'végrehajtani ? � , 

' 

Addig semmie.setre sem, amí,g li szoms'Zédok végre 
nem hajtották, - ezt nem engedi az . állam biztonsága ! 
Egyidejűleg a szomszéd'okkal ,együtt végréhajtani techni
'kai képtelenség ; - a foküzato.s o�ök;kentés volna az egye
'düH lehetőség, Iha alkadna olyan nagyhatalom, amelyilk 
megkezdi. . 

M ielott azonlbam valamit végrehajtanánk, meg kell 
gondolni, hogy mit -érünk ,el vele?  

Ha összetörünk minden hadiszert és s-zélnek eresz
tünk minden kato,nát, akkür ugyanabban a pillanatban 
lefegyvereztük magu!Ilkat, de azzal még nem köszönt be 
az öröiklbake, mert brurrnikür néhány nap alatt képes.ek va
'gyunk hadsereget fEiláUítani és hadi,szert gyártani, 
amíg az' országban, fegyv,erképes férfiaik élnek és ipar 
'létezik, amíg repülőgépeket és hajókat hadicélokra át 
lehet alakítani, amíg vegyigyárak harci gázükat is gyárt
'hittnak, amíg vasutak és autók os,apatOlkat szállíthatnak, 
stb., stb. Ho.l van a z  a kultúrállam, amely teljesen eltö
'rólné iparát, cs·alkhügy soha tObibé ne l ehe.ssen fegyvert 
'gyártani ?  És ha erre is- akadna példa, akkür még mindig 
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Térzene őrségváltás közben a kir. várpalota udvarán. 

ott a husán,g, dorong és a kő, - az ősember fegyverei. 
Ki volna képe.s azt is eltüntetni ? 

A lefegyverzés tehát pillanatnyilag csak késleltet
hetné a háború kitörését, - d� magát a háborút nem 
akadályozhatná meg. Teljes> lefegyverzés már az álJam 
belbiztonsága érdeikében sem lehetséges. 

így aztán nem is lehet másról szó, mint a fegyver
!kezés korlátoq;ásáról. E rről is csak oly mértékben, amint 
azt a2 egyes állam biztonsága a többi állammal szem
ben megengedi .  Ha �gyszer az államok közös állam
szövetségbe - nemcsak katonai, hanem gazdasági szö
vetségbe is - fognak ltömörülni, akkor majd annyira le 
lehet slz.erelni, �mennyire az egyes államszövetségek közötti 
viswny:nak megfelel ; - ha pedig létrejön az Európai 
Allamszövetség, aikkor még mindig kell hadsereget tar
tani Szovjet-Oroszor,szálg és talán később Azsia ellen, 
ahol a világ úgy ke2d forrongani, mint kutyafejű Dzsin
gislZ khán idején. 

Látjuk tehát, hogy végleges leszerelésről ----: legalább 
egyelőre - szó sincs. A fegyverkezés túlságbaJhajtása 
más <elbírálás alá esik Ahol túls ok a fegyver, ott köny
nyen elsül valamelyik. A fegyverkezésnek a szükségesre 
való korlátozása tehát üdvös dolog volna, ha végre 
lehetne hajtani. Papiroson 'talán lehet, - de gyakorlat.· 
ban ? Papiroson körülbelül í,gy volna a dolog lehetséges : 

Minden állam csak annyira fegyverkezhetik, ameny
�yi harcosa és pénze van. Feltév<e, hogy minden állam 
elérte ezt a legfelső határt, a hadseregek nem lesznek 
egyenlőek, mert az egyes államok lakosságának száma 
és gazdasági ereje különböző. Az <erőviszonyokat eddig 

katonai szövetségekikel egyenlítették ki ; - vagyis a 
gyenge erős barátot keresett, vagy többen összeállottak 
az erősebbik ellen. Az erővi.szonyokat j elző számoik nem 
változnak, amíg az államok lakosságának száma és va
gyona nem változik. Békében ez nem történhetik máról
holnapra, ennélfogva azt lehet feltenni, hogy az erő
viszonyoikat j elző számok változatlanok, vagyis hogy va
lamelyik állam állandóan a legerősebb és valamelyik a 
leggyöngébb. 

A f<egyvevkezés korlátozása mármost csak úgy tör
ténhetnék, ha a legerősebb állam - Eurrópában most 
Franciaors'zág - a következő állam erejére csökkentené 
seregét és be'várná, míg ez i,s csökkenti seregét a követ
kező állam erejéig és így tovább végig, a leggyöngébbig. 
Azután újból a legerőseblb !kezdené, m�g el nem érték a 
feltétlenül fenntartandó legalsó határt. Ezáltal az erő
arány a fegyver alatt tartott seregek között állandóan 
ugyanaz maradna, mint volt a csökkentés előtt. Ha pedig 
a következő állam nem csökkentené haderejét, akkor még 
,mindig rövidesen vissza lehet térni az előbbi létszámra, 
anélkül, hogy az állam közbiztonsága kárt szenvedne. 

Igaz, hogy ezt a szép játékot bármelyik állam el
buktathat ja azáltal, hogy nem akarja erejét \ csökken
teni, minek köv.etke.ztében az előtte lévő egész sor állam 
kénytelen visszatérni előbbi álláspontjára. 

Európában mindenesetre F'ranciaország volna az az 
,állam, amelyet a kezd'eményezés megillet, mert neki van 
a legerősebb szárazföldi és légi haderej e. N épess,�gben 
ugyan Itália már túls2árnyalta, de Franciaország gazda
gahb és nagyobb a hadi jóvátételekből húzott jövedelme, 
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amit mind a hadsereg re fordít. Tehát Franciaországnak 
kellene kezdeni a fegyverkezés korlátozá&át. És mit 
.látunk ? 

Miután a fegyverkezés szabályozására, illetve korlá
tozására hivatott N-épszövetség - éppen francia befolyá,s 
következtében - i mmár tíz év óta egyebet sem tesz, 
mint a kérdés,t "tanulmánY<l'Zza", egyes államok vállalkoz
tak az ügy megindítására. 

Ilyen vállalkozás volt az utolsó londoni konferencia, 
ahol a két legerősebb tengeri hatalom ( Anglia és USA ) 
kezdeményezte a tengeri fegyverkezés. korlátozását. És 
az eredmény ? Az bizony elsikkadt, mert Franciaország 
nemes,ak, hogy nem akar leszerelni, hanem a tengereken 
még nagyban fej leszteni is akarja lhatalmát. Erre Itáliá
nak .sem marad' más Ihátra, 'mint folytatni a háborús fel
készülést. A londoni békekonferenciának tehát az volt az 
eredménye, hogy Itália ,harminc új hadihajót épít. 

Az úgynevezett világbékeapostolok erre j oggal nevez
hetik Franciaországot játékrontónak, - Franciaors.z.ág 
pedig a békebarátokat fantaslZtáknak. A franciák seho:gyan 
sem' 'akarták megérteni, hogy az úgynevezett világbékét 
s zép szavakkal f'enn lehessen tartani !  Sokk,al j obb, sze
rintük, erre a eélra -egy erős hadsereg. 

Be kell látni ,  hogy ebben Franciaorszá.gnak a maga 
szem,pontjálból igaza van. S ha így áll a dolog, mennyire 
ilgazunk van nekünk, amikor a mi ik is, Ihadseregünk lét
jogosultságát hirdetjük minden magyar embernek, azok
nak főképen, akiket az "örökbéke" hangzatos je1s.zava 
megkörnyékezett. P-y V. 

PONGRÁCZ 'KÁROLY tiszthelyettes. 
A világháború alat.t és után az ungvári szárny 

csontosi, majd a sóháti örsének volt a llarancsnoka, 
mindaddig, amíg 'a cseh megszál lás elől v issza nem kel
lett vonulnia. 

A másodiik orosz betörés alkalmával a Nagybereznán 
állomásozó hado'sztály egyik zászlóalj a Csontosról visz
szavonult. Bár a zászlóaljparancsnok az örs vissza
vonulását is 'elrende'lte, Pongrácz tiszthelyettes emberei
vel Csontoson 'maradt s az e].Jenség e lőnyomulását be
várva, annak egy előosztagát - 'terepismereteinek fel
használásával � meglepte ,s nyolc orosz foglyot ejtett 
s a 'hadosztályparancsnokságnak átadta. A foglyoktól a 
hadosztályparancsnokság értékes felvi.lágosítáisokat szer
zett, amit a későbbi harcoknál h asznosítottak. 

Pongrácz tiszthelyettes 'nem maradt a hadosztály-

A �okasággal tudva van, úgy boldogul az ember', ha 
mindenét dícséri s csudálja; ki igazat mond, hibáit fel
fedezi ' és dorgálja, az sohasem kedveltje, mert hiúságát 
sérti s önfelsőbbségét érezteti. Elcsábítani könnyű s ahhoz 
csak hízelkedés kell, melll alig lehet oly dUr'lXM s a 'valóval 
oly ellenkező, hogy mégis solw,n szívesen ne nyelnék el, 
s meg nem emésztenék. SZÉCHENYI. 

nál. Amikor az örs legénységét és a kincstári ingóságo
kat biztonságba helyezte, engedélyt 'kért, hogy Biró 
András és Molner Gyula csendőrökkel a Csortos köz
séget megszálló ellenség ellen előreküldött páneél
'Vonatra felszálllhasson s a támadásokiban részt ve
hessen. Az engedélyt megkapta. Tarbuch 'Vilmos fő
hadnagy páncélvonat,p.arancsnok a támadás megkez
dése előtt Csortos községnél Ifelderítő szolgá\.atra küdte 
ki, amely alkalommal több kozákot fogott el s oly pon
tos jelentéseket hozott, hogy 'a páncélvonat támadása 
ennek alapján teljes sikel'rel járt .s a meglepett e\ l.en
ség viS'szavonult. A támadás után Csortos 'községet 
harmadmagával átkutatta és három orosz tisztet és 20 
főnyi legénységet 'fogottl el .  

Pongrácz Károly tiszthelyettes. 

Az oro.szok végleges kiveretése után hirszerző szol
gálatot teljesített. Ebben a minő,ségben a Viharos köz
ség bíráj ában egy veszedelmes kémet sikerült lelep
leznie, akin él 'az orosz kémek ',rendszeresen megfordul
tak s adatokat kaptak csapatainkról. A bírót a Csortoson 
állomásozó hadosztálybíró:ság - Pongrácz itiszthelyet
tes bizonyítékai alaJPján - kötél általi Ihalálra itélte. 

Volt parancsnoka, Ambrózy lGyu.Ja tábornok 'azt 
írja róla : 

' 

"Pongrácz Károly tisq;theryettes (akko'r őrmester) 
parancsnokságom alatt 1915.  évben és később ' is mint 
örsparancsnok Cl'lortoson és Sólháton a legkíválóblb szol
gálatokat teljesítette mind a közbiztonság, mind a ha-
tárvédelern 'terén .  I 

Az orosz betörés alkalmával önként jelentkezett és 
önként vállalkozott olyan feladatokra, amelyek minden 
tekintetben egész -embert Iköveteltek s -ezek megoldásánál 
olyam kiváló vitézséget tanusított, hogy érdemei el-
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ismerés'e végett a� 1. oS2tályú ezüst vitéz.ségi éremre 
terjes�tettem fel, 'amelyet 1915.  -évi június 'hó '2-án 
meg is kapott." 

E s�avakra büszke lehet P'Ongrácz tiszthelyet-
tes. 

Hű társai a kü�delmekben Biró András és Molner 
Gyula csendőrök, akik magatartásukért a 2. 'Osztályú 
ezüst vité�ségi éremmel lettek kitüntetve. 

, 

Mllli.II.�'IIN, -CII.eNII.IIN. 

A "mondalszörny". 
Legutóbbi közleményeimben arról írtam, h'Ogy s'Okan 

nem merik a m'Ondat'Ot befejezni. Húzzák-nyujtják a meg
kezdett m'Ondat'Ot, h'Ozzáilles�tenek egész sereg mellék
m'Ondat'Ot. Igy aztán s'Oks�'Or előfürdul, h'Ogy az ember 
már a mondat ,k,öz.epén 'nem tudja, 1h000y miről is v'Olt szó 
az elején. Ime a példa : 

"
Az'On állítása (t. i. a gépk'Ocsivezetőnek) ,  h'Ogy a 

baleset az út keskenysége miatt keletkezett és a vele 
szemben haladó lóf'Ogatú k'Ocsinak megfelelő iérhely nem 
volt, hanem 'az útnak a lbal'Oldalára 'kell'ett hajtania a hely
szűke miatt, nem felel meg a valóságnak, mert azon 
helyet, ah'Ol a baleset történt, a járőr lemérte és megálla
pít'Otta, h'Ogy az út szélessége 14 lépés, amelyen két 
szembejövő jármű egymásnak akadálytalanul kitérhet 
anélkül, h'Ogy baleset f'Ordulna elő s a két jármű közötti 
!helyen egy Iharmadik jármű is elmehet 'baj nélkül." 

Ez valósággal iskülapéldája a "m'Ondatszörnynek". 
Egyetlen főm'Ondat van benne, az t. i., h'Ogy a gépk'Ocsi
vezető állítása nem felel meg a valóságnak. A többi va
lamennyi mellékm'Ondat, még pedig más'Od-, harmad-, sőt 
negyedrendű kapcs'Olásban. Ez azt jelenti, h'Ogy az egyet
len ősapáh'Oz (a főm'Ondath'Oz) tíz leszármaz'Ott fiú, 
un'Oka, déd- és ükun'Oka kapcs'Olódik többszörösen alá
rendelt mellékm'Ondat alakjában. Olyan ez a m'Ondat, 
mint egy sokcsibés kotlóstyúk 

De végezzünk először a kisebb hibákkal. A jármű 
magyarul járómű vagy kocsi, szekér. A férhely pedig 
férőhely. Az azon helyet kifejezést helyesen így m'Ond
juk : azt a helyet. Súly'Osabb hiba az, h'Ogy az "író" az 
egyetlen főm'Ondat'Ot is szétszakít'Otta közbevetett terje
delmes mellékmondat'Okkal. Az ilyesmit nem birja el a 
magyar nyelvérzék s ebben az esetben a m'Ondat szét
szakítására nem is v'Olt szükség, mert könnyen lehetett 
v'Olna így f'Ogalmazni : N em felel meg a valóságnak a 
gépk'Ocsivezetőnek az a� állítása, h'Ogy . . .  

A legnagyobb 'hib'a azonban a hosszadalmas és teker
vé'ny'es. m'Ondtatkapcsolás. Tegyük csak fel ezt 'a túJ,ságosan 
elhíz'Ott, beteg m'Ondat'Ot a műtőasztal ra s igyekezzünk 
néhány vágással segíteni rajta. Mert lehet, csak egy kis 
merészség, jobban mondva becsületes, következetes· 
nyelvérzék kell h'Ozzá. �ésőbb majd néhány ilye,n 
'"találós ké,rdés" j elenik meg a Csendőrségi Lapokban. A 

szerkesztőség megígérte, hogy jutalmazni fogja a leg
jolbb megfejtőket. Most ,azonban még' magam oldom meg 
ezt ta fogas kérdést.) 

Az idézett 
"

m'Ondatszörny"-ön elsősorban úgy segít
hetünk, ha több főmondatot szerkesztünk belőle. A fő
m'Ondat a nyelv szerkezetében a gerinc, a mellékmondat 
csak "lágy rész", tehát könnyen vágható, alakítható. Sze
rencsére egy főmondat már van a 1 1  között ; ehhez kell 
még néhányat alakítanunk, akkor aztán készen is le
szünk a "műtéttel."  Tehát : A gépk'Ocsivezető azt állí
t'Otta, hogy a baleset az út keskenysége miatt keletkezett. 
( P'Ont ! )  A vele szemben haladó lófogatú kocsinak nem 
volt elég hely a kitérésre, ezért az út baloldalára kellett 
hajtania. ( Pont ! )  De ez az állítás nem felel meg a való
ságnak. ( Pont ! )  A járőr ugyanis megvizsgálta a baleset 
helyét és megállapította, hogy az út szélessége 14 lépés. 
( Pont ! )  így a két szembejövő járómű veszély nélkül ki
térhetett vorna egymásnak. ( P'Ont ! )  M ég annyi hefy volt 
közöttük, h'Ogy egy harmadik járómű is elmehetett v'Olna 
baj nélkül. 

Ez az egész. Megint csak a régi tanácsüt ismétlem : 
a helyes mondatszerkesztés legkitünőbb eszköze a pont. 
Ez azt jelenti, h'Ogy írjunk rövid m'Ondatokban. Ezek kö
zött több legyen a főmondat, mint a mellékmondat ; a 
más'Od- és harmadrendű mellékm'Ondat'Ot ( a  mellékmondat 
mellékmondatát) pedig mindenk'Or kerüljük. így lesz az 
írásunk világ'Os, természetes, magyaros. 

vitéz Rózsás József, ny. század'Os. 

---------� , .. ------
109. Kérdés. Mily bűncselekmények miaU lehet vagy kell 

a bíróságnak kiutasítás t vagy kitiltás t 'kimondania? Lehet-e 
kiutasítani az ország területéről magyar állampolgárt?  Lehet-e 
vétség vagy kihágás esetén külföldit az országból kiutasítani? 
Lehet-e valakit illetőségi helyéről bűncselekmény elkövetése 
esetén kitiltani? 

Válasz. Mindenekelőtt jegyezzük meg, hogy a kiutasítás
nak és kitiltásnak, bár lényegükben azonos fogalmak, a jogi 
műnyelvben elfogadott szóhasználat szerint különböző jelen
tésük van. Kiutasításon az ország területéről való kiutasítást 
értjük, kitiltás on pedig valakinek valamely község vagy vidék 
területéről való kitiltását, szoros értelemben véve illetőségi 
helyére való utasítását. 

A Btk. 64. §-a szerint az országból kiutasítás mellékbün
tetés, amelyet a bíróság a törvényszabta büntetésen felül oly 
külföldi ellen mondhat ki, aki büntettet követett el. 

Változatlanul fennálló jogszabály, hogy magyar állam
polgárt nem lehet az ország területéről kiutasítani ; újabb tör
vényeink azonban a Btk. ama rendelkezésétől, hogy kiutasí
tásnak csak büntett esetén van helye, több esetben eltértek. 
Vétség esetén is helye van ugyanis kiutasításnak, ha a kül
földi uzsora vétségét (1883 : XXV. t.-c.) , árdrágító visszaélés 
vétségét (1920 :XXVI. t.-c.) , közveszélyes munkakerülés vét
ségét (1913 : XXI. t.-c.) vagy az állami és társadalmi rend 
hatályosabb védelméről szóló törvénybe ütköző vétséget (1921. 
évi III. t.-c. 1., 5-8. §.)  követett el. Kihágás esetén is ki 
lehet rutasítani a külföldiii közveszélyes munkakerülés lesetén 
(1913 :XXI. t.-c.) , valamint csavargás és koldulás esetén 
(Kbtk. 64-6999.) . 

Altalános jogszabály az is, hogy illetőségi helyéről senkit 
sem lehet kitiltani, azonban egy kivétel van : az 1921 : III. t.-c. 
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9. §-ában meghatározott esetben, amikor a belföldit illetőségi 
helyéről is ki lehet tiltani. 

A már elősorolt bűncselekmények esetein kívül a követ
kező bűncselekmények esetén van helye kiutasításnak és kitil
tásnak : fizető eszközzel 'elkövetett visszaélésért ( 1922 : XXVI. 
t.-c.) és a hadviselés érdekei ellen elkövetett bűncselekményért 
(1915 : XIX. t.-c.) . 

Megjegyezzük végül, hogy tö!vényeink a kiutasítás és 
kitiltás szavak használatában a fentebb megjelölt értelmezést 
tartják szem előtt egy kivétellel : az 1883 : XXV. t.-c. (uzsora
törvény) belföldinek a község területéről kitiltását kiutasí
tásnak mondja. Jelentősége ennek az eltérésnek természetesen 
nincsen. 

A Btk. 64. §-a' a bíróság belátására bízza a kiutasításnak, 
mint mellékbüntetésnek alkalmazását vagy mellőzését. Későbbi 
törvényeink ezen is változtattak bizonyos bűncselekmények 
esetében. így uzsorásoknak, árdrágító visszaélést elkövetők
nek. az állami és társadalmi rend hatályosabb védelme ellen 
vétőknek, fizető eszközzel visszaélőknek, a hadviselés érdekei 
ellen bűncselekmény t elkövetőknek, nemkülönben bizonyos ese
tekben a közveszélyes munkakerülőknek, ha külföldiek, az or
szágból kiutasítása kötelező, e téren tehát a törvény a bírói 
belátásnak nem juttat szerepet. Mindezekben az esetekben 
egyébként, ha a törvény belföldivel szemben kitiltás alkalma
zását is megszab.ia·, ennek kimondása is kötelező. 

110.  Kérdés. Lehet-e a külföldit kiutasítani az ország terü
letéről büncselekmény elkövetése nélkül is? 

Válasz. A kiutasítás jogintézménye nemcsak a büntető
iogban szerepel mint mellékbüntetés, hanem a közigazgatási 
jogban is. mint államrendészeti intézkedés. A toloncszabályzat 
és a külföldieknek Magyaro_rszágon lakhatásáról szóló 1903 :V.  
t.-C. szerint ki lehet utasítani a külföldit bűncselekmény elkö
vetése. nélkül is, ha itt tartózkodása az állam érdekére, a köz
rendre és a közbiztonságra aggályos. Az idevágó kérdéseket 
szabályozza a m. kir. belügyminiszternek 1925. évi 200.000 sz. 
rendelete. 

1 1 1 .  Kérdés. Hova kell előállítcmi a munkájából a munka
szerződés jogtalan me.qszegésével távozó s karhatalommal visz
szakísért mező.qazdasági cselédet vap1! munkást ?  

Válasz. 'Az illetékes közigazgatási hatóság a z  érdekelt 
g.azda kérelmére írásos határozattal rendeli el, hogy a cseléd 
vagy munkás munkahelyére kaThatalommal előállítandó. Ezt 
a határozatot vagy eredetiben adiák ki a csendőrörsnek foga
natosítás végett, vagy külön felhívást bocsátanak ki, melv 
megjelöli a karhatalmi cselekményt. Ennek a határozatnak 
vag-y felhívásnak fplre nem érthetőnek kell lenni!! abban a kér
désben, mire vonatkozzék a karhatalmi közeg eljárása. Ha a 
határozat vagy felhívás nem világos, jogában áll az illető örs
nek bővebb felvilágosításért a karhatalmi cselekményt elren
delő hatósághoz fordulnia. Ha kételvei vannak. a i ánlatos is 
ezt tennie, mert 'személves 'szabadság karlátozásáról lévén \szó, 
önkényes magyarázatokat és önkényesnek minősíthető óv
intézkedéseket feltétlenül kerülni kelJ. Természetesen viszont 
annak még a látszatát is el kell kerülni, hogy a csendőr bírálat 
alá vegye a hatóság határozatát, mert ezért nem ő, hanem 
az illető hatóság felelős. 

Egyébként pedig az ebben a tárgyban érvényben levő 
törvényeS! szabályok (1898 : 11. t.-c . .  2000. F. M. 1 898. sz. rend., 
1 907:XLV. t.-c., 48.000. F. M. 1907. sz. rend.) mindenütt a 
gazdasági cselédnek vagy munkásnak a "munkahelyre való 
karhatalmi kivezptéséről". vagy .,a szolgálati helyre karhata
lommal való előálHtásáról" beszélnek, tehát kétségtelen a tör
vénvhozás ama célzata, hogy a karhatalmi közegnek minden 
közbeeső és az eljárást csak késleltető 'es 'bonyolító intézkedések 
elkeriiIésével egyenesen munkaadójához, illetőleg gazdájához 
kell előállítania a szerződésszegő munkást vagy cselédet. 

Az emberi nem arra van kárhoztatva, hogy szinte 
leqkisebbjeér·t is fáradjon IS kínos verítékkel legyen kénll-

. telen megvívni az elemekkel. Már pedi.q a szabadság leg
főbb jó s ekkép bizonyos, hogy az soha nem [ehet vad, 
tudatlan, rest és önkénlles embernek sajátja, hanem csak 
azé, ki nemesített keblétől ösztönözve 's csinosult ér
telme által vezetve, szintúgy meg tudja becsülni minden
kinek sorstól nyert sajátját, valamint önmaga tulajdonát 
védelmezni báto?' - szóval : Kinek nem ajkin forog csak, 
de törhetlen betűkkel szívébe is 'Van vésve a keresztény 
vallásnak mindent kimerítő javaslata : "A mit magadnak 
nem kívánnál, másnak se tedd." SZÉCHENYI. 

1 12. Kérdés. A gyanusított a másfél méter magas kerí
téssel körülvett gyümölcsöskertbe bemászva, 5 pengő értékű 
vi?'ágot ellop. Miként minősül a lopás? 

Válasz. Minthogy a virág gazdasági termény s mint
hogy a lopás gyümölcsöskertből történt, a lopott gazdasági 
termény értéke pedig nem halad meg 60 pengőt, a cselekmény 
az 1894 : X II.  t.-c. 93. §-ának aj pontj ába ütköző mezőr end őri 
kihágás. E törvényhely szerint a fent felsorolt tényelemek 
fennforgása esetén közömbös az, hogy ' a  lopást bemászással 
vitték végbe, közömbös az is, hogy a kert belső vagy külső 
terület-e. 

1 13.  Kérdés. A Szut. 852. pontja értelmében "gyanús 
egyén"-e az, akit erdei kihágás miatt már hétSZe?' büntettek 
meg ? , ' 

Válasz. Hogy ebben a kérdésben tisztán láthassunk, is
merni kell azoknak a kihágásoknak tényálladékát, amelyeket 
az illető elkövetett. Ha e kihágások erdei lonásokra vonatkoz
nak, s ezek a lopások elég rövid időközökben

-
követték egymást 

s az utolsó lopás elkövetése óta még nem telt el legalább 2-3 
év, akkor az illetőt többszörös· erdei toLvajnak kell tekinteni s 
így mindenesetre gyanús egyén. Ha emellett még arra is lehet 
következtetni az illető életmódj ából s életének más körülmé
nyeiből, hogy a lopást keresetként űzi, gyanús mivolta kétség
telen. Ellenben, ha a' kihágási büntetések nem lopásra vonat
koznak s az illető életmódjánál és összeköttetéseinél fogva sem 
gyanús, a Szut. értelmében sem lehet őt gyanús egyénnek 
venni, de mindenesetre jó,  ha a csendőr 'figyelme az ilyen egyé
nekre is kiterjed, mert sohasem tudhatja előre, mily hasznát 
veheti, ha egy oly bűncselekmény nyomozásáról van szó, 
amely az erdő világával kapcsolatos. 

•• Nmll.�.I N •• M.I'I.I. 
. r _  

Egy gyilkossági eset 
, 

nyomozasa. 
írta : PINK ' PÁL' alhadnagy ( Szikszó) .  

Homonnarokitó község elől�árósága 1918 pünkösd 
előtti napján egy küldönc által ihirüladta a 'koskóci örs
nek, hogy az 'éj folyamán Schwantner Jeremiás erdő
véd et az erdőben lévő lakásukban ismeretlen tettes ek 
meggyilkolták, a lakást pedig 'belü lről felgyújtották. 

A meg.döbbentő !hír vétele után négy főből álló örs
söm összes legénységével nyom;ban nyomozó-szolgálatba 
vezényeltem magam s előfogaton a helyszínre haj
tattunk. 

Nevezett el'dővéd báró Beics szolgálatában állott, 
60 éves 'öreg, hűséges szolgának ismerte mindenki. 
Lakása Homonnarokitó községtől 3 kilométernyire volt 
az erdőben, hol nejével együtt élt, gyenmekük nem 
volt, cseléde t  nem tartottak. AlIatjaik legeitetése végett 
egy ember járt ki hozzájuk a községből. 

A lakás egy . szoba, konyha és egy éléskamrából 
állott. Mikor a bűncselekmény elkövetése reggelén az 
állatok gondozására fogadott ember megérkezett, az 
ajtón és ablakon át füstöt látott kiszivárogni, tüstént 
visszarohant és fellármázta a falut. A község.ool többen 
kimentek a z  erdővéd lakásához, a csak kilincsre zárt 
ajtón behatoltak a lakásba, eloltották a tüzet és csodá-
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latosképpen szinte érintetlen maradt a helyszín, való
színűleg volt valaki, aki erre őket figyelmeztette, - elég 
az hozzá, hogy a helyszíni s,zemlét minden; zavaró kö
rülmény nélkül megejthettem. 

Ezen helyszíni szemle alkalmával az alábbiakat ál
lapítottam meg : 

A konyha ajtaján és az ablakokon sérülésnek, erő
szakos behatolásnak semmi nyoma nem volt .  A konyha 
padlóján egy fekhely céljára ,szolgáló szalmazsák fe
küdt, rajta egy szalmával töltött kis fej vánkos s ezekre 
takaróul fektetve egy pokróc. A konyha asztalán hideg 
ételmaradékot, kenyérmorzsát és szalonnabőrt, továbbá 
egy fülespoharat találtam. Ezen 'poháron három ujj le
nyomat volt látiható, ezért őrizetbevettem. A ' hálószo
bába vezető ajtó közepén egy középmagas térdeplő em
ber vállmagasságának megfelelően 4 lyukat - lövés 
nyomát - fedeztem fel. Minden lövésnyom alatt egy te
nyérni távolságra egy-egy felfelé nyitott félköröcske, 
amelyből azt véltem megállapítani, hogy egy rézsút, 
alulról fölfelé az ajtóhoz ütött Mannl icher puska cső
torkolatának a nyoma. Az ajtózárat négy lövés rongálta 
meg . .A zár fölött belülről még egy ráfordító zárókészü
lék 'is volt. ennek megfelelő helyén baltaJeszítési nyo
mok voltak láthatók. Az erdővéd baltája a konyhában 
az ajtó mellett feküdt. A, hálószobában a két ágy helyén 
üszök és hamu, a hamu között az erdővé� elégett Mann
lioher kurtályának vasalkatrésze. A töltényűrben egy 
üres töltényhüvely a gyúszeg ütésének nyoma nélkül, 
a szekrény szétrobbanva, benne még 4 szétrabbant töl
tényhüvely. lA szoba falán és mennyezetén minden irány
ban kb. 30 lövésnek a nyoma. A ,szétszedett lámpa üre
sen az asztalon á llott. Á szekrény fehérnemű tartalma 
ki szórva a padlóra. 

Az er<lővéd hullája a szoba egyik sarkában háló
inwben ülőhelyzetben volt, testében öt lövés, és ,pedig : ' 
3 a derék táján hatolt be és rézsút h�ladva a mell en 
ment ki, 1 - valószínűleg reszelt véggel - a bal felső 
kart maj,dnem teljesen leszakiította, az csak kevés bőrön 
és izmon lógott, egy lövés pedig az álla alatt a nyaknál 
hatolt be és a farcsont közepében ment ki. Az utóbbi 
bemeneti nyilása kicsit füstös volt. 

Az asszony hullája hason 'feküdt az ágyak és padló 
égésének a szélén, bal oldala már erősen megégett. 
öléJben, szíve !fölé szorítva egy piros szalaggal átkötött 
babakelengyét tartott. Jobb láb alsószára annyira lesza
kítva, hogy csak egy darabka bőr tartotta, feje tetején 
egy !pÖrkölt szélű bemeneti lőtt seb, melynek kimeneti 
nyílása nem, volt. 

Az ágyak az égési maradványokból és a hozzátar
tozók bemondásából megállapítva, a szoba közepén 
egymás mellett á l lottak, fejrésszel az éléskamra és szoba 
köz,falánál, lábrésszel a konyha és szoba közfala irá
nyában, az ajtótól kissé félbalra. 

A hozzátartozók és ismerősök bemondása szerint a 
házaspár ívásra közösen a fülespoharat Ihaszálta, a 
sÍJma vizespoharat csak akkor vették elő, ha vendégük 
volt. A lakásból nem veszett el egyéb, mint az erdővéd 
kétcsövű vadászfegyvere és vadászkése. 

A házaspár igen zárkózott életet é lt, a lakásban 
szállást senkinek nem adtak, mindössze a Papházán 
lakó Bárány nevű erdőőrt szokta volt az erdővéd oda
rendelni, amikor éjjelre őrködésre ment. A házaspár
nak házasságuk első évében szület,ett egy gyermekük, 
de ez még csecsemőkorában me&'halt, annak kelengyéjét 
emlékben tartották. 

A fenti adatokat összegezve, alábbi következtetésre 
jutottam : 

A cselekmény indítóoka : bossz;ú. A vadászfegyver 
és vadászkés ellopása, valamint a fehérnemű,ek a szek
rényből valószínűleg pénzkeresés, céljából történt ki
dobálása, csak alkalmi (lopás, metve lopás kísérlete volt. 
A tettes erőszak nélkül jutott a lakásba a késő esteli 
órákban. Nem szívesen látott vendég volt, nem biztak 
benne, ezt látszDtt bizonyítani a kulccsal és ráfordító
val bezárt ,szobaajtó. 'A házaspár bizonyár'a csak féle
I,emből adott neki vacsorát és szállást. 

A tettes alaposan szemügyrevette az ágy fekvését 
és magasságát, mert az ajtón keresztül pontosan talált 
minden lövése. Megvárta, míg a 'házaspár elaludt, akkor 
térdelő helyzetből három 'lövést tett az erdővéd ágya 
irányában. A jŰ!bboldalán befelé fordulva fekvő sér
tettet három lövés a hátán, egy a balkarján érte. Bár a 
három lövés halálos sérülést okozott, sértett életösztön
bőI az ágyáról még leszállott s a szoba 'egyik legvédettebb 
sarkába vánszorgott IS :a kályha mögé lekuporodo'tt. A 
tettes az erdővéd jajgatásából és valószínű halálhör
géséből megállapította, hogy lövései találtak 19 hogy a 
halálrasebzett erdővéd fegyverét ellene már nem hasz
nálhatja .. Ekkor 'négy lövéssel szétlőtte az ajtó zárját s 
baltával az 'ajtót felfeszítette. 

Az asszony valószínűen életveszélyben lévő férjé
hez akart sietni, eközben az ajtó zárján es az ajtó mel
lett lérvő !bádog mosdóállványon átihatolt lövedék érte a 
jobb alsólábszárát s azt csaknem teljesen l eszakította, 
mire az asszony ,a földrebukott. 

A tettes, midőn az ajtón át térdelő helyzetből négy 
lövést tett, minden egyes ismétlésnél a zárdugattyú előre
tolása alkalmával a puska cs övét az ajtóhoz lökte. 
M iért ! ?  Ezen sokáig tanakodtam, Nem 'értett a puska 
kezeléséhez ? Lehetetlen, mert minden lövése talált és 
a sok érték közül c.sak a 'puskát és vadászkést vitte el, 
tehát a puskát igen szerette, ha pedig szerette, akkor 
minden valószínűség szerint 'bánni is tudott vele. Véle
ményem oda alakult, hogy balkezének valami baja le
hetett s emi.att nem tudta a ,Puskát erősen tartani. 

A tettes a ,szobába behatolva valami 29-30 lövést 
tett. Miért ! ?  M iért 'volt a fölösleges z aj ,  amelly,el a köz
ségbelieket könnyen odacsődíthette volna ? Ennek szük
ségszerű okát nem tudtam elgondolni, tehát 'arra a vé
leményre jutottam, hogy az i l lető nem volt épelméjű.  

A szobába történt hehatolás ,után 'a tettes az erdő
védet közvetlen közelből, 'felülről  lefelé irányított pus
kával a gégefő (közelében még egyszer meglőtte, azután 
a ,szekrény tartaImát kiszórta, - valószínűen pénzt ke
resett. A súlyosan sebesült asszony mindezen ,szörnyű
ségeket végignézte, maj d  midőn a ,szekrényből kidobott 
ruhák között a babakelengyét meglátta, azt felvette és 
keblére szorította. A 'tettes \-- az emberbe bújt szörnyű
séges vadállat - - ebben a helyzetben a ,feje tetején a 
koponyájába lőtt. 

Ezután a bestiális cselekmény után a tettes le
öntötte petróleummal 'az ágyakat, meggyújtotta, magá
hoz vette I a 'Vadás2Jpuskát és v31dászkést, azutáIl\ elme
nekült. 

A nyomozás érdekében Iszerencsésnek volt mondható 
az a körülmény, hogy !aZ ajtókat maga után bezárta, 
így a tűz levegő hiánya miatt nem tudott gyorsan 
terjedni. 

A fent leírt adatok és  véleményem alapján kezdtem 
meg a nyomozást. 

Az erdővéd neja az esemény előtt néhány hónappal 

rÖVId, időre látogatóban: volt s ezen idő alatt· a0 erdő� 

véd háztartását a már fentebb nevezett Bárány nevű 
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erdőőr leánya yezette. ,A , faluban razt suttogták, hogy a 
leány az erdővédtől teheI'1beesett s hogy az erdőőr 
emiatt ,az öreget igen gyülöli. A terhesség a leányon 
nem látszott. Egy, az. erdőőrrel egy községben lakó ,em
ber azt ,adta elő, hogy lŐ az esemény előtti n apon este
felé az erdőben fát ,lopott IS Bárány erdőőr 'eZ! alkalom
mal tettenérte. Ő a kárt ki akarta fizetni, mire az erdő
őr azt mondotta, hogy estére iUgyis magához rendelte 
az erdész, majd ha 'elmegy hozzá, megkérdezi, Ihogy 
mennyit kell fizetni s maj d másnap megmondja neki. 
(Az erdővé d et hívták a köz.ségbeliek erdésznek.) 

Bárány erdőőr a kikérdezése alkalmával igen meg
ijedt, tagadta nemcsak azt, hogy este az erdővédnél 
lett volna, hanem azt ,is, hogy a fatolvajt tettenérte, 
noha ,ez kétségtelenül be volt bizonyítva. 'Ezen körül
mény igen gyanus volt és tekintettel arra, hogYl főben
járó bűncselekményről volt szó, eliogtam és a sátor
aljaujhelyi királyi ügyé.szségnek átadtam, bár a hely
színi szemle után alkotott véleményemet sehogysem tud
tam ráiIleszteni. N evezetesen, � a balkeze nem volt 
sérült. Miért ütötte a puskát az ajtóhoz ? Épelméjű, 
nyugodt ember volt, .nem iszákos .  Miért adott le  30 lö
vést ?, Ezekre a kérdésekre vele kapcsolatban nem ,tud
tam megfelelni, viszont tagadása ebben a fatolvaj lási 
ügyben olyannyira gyanus volt, hogy nem tarthattam 
ki szilárd meggyőződéssel a helyszínen a lkotott véle
ményem mellett. Atadás előtt ujj nyomatot vettem róla 
s az ől'Ízetbeyett \pohárral 'eg'yütt lÍelküldtem a !budapesti 
bűnügyi nyilvántartó hiwtalnak. 

M iután azonban az előbb alkotott véleményem mern 
hagyott nyugodni, folytattam a nyomozást a. hibás bal
kezűnek és ihiJ:ibant eszűnek vélt tettes után. 

Megtudtam, hogy Homonnarokitótól 10-11 km.-re 
fekvő Világ községben l akil\j egy Z sidzik .Márton nevű 
erdőőr. Még 'csak egy év óta erdőőr, azelőtt orvvadász 
volt. A bárQ Skoda vadászterületére 1S csak azért fo
gadták fel lerdőőrnek, mert gondolták, 'hogy úgy keve
sebb kárt tesz a vadállományban. N evezetteJo a meg
gyilkolt ,erdőőrnek is 'igen sok baj a yolt. Éppen erdő
őr ré történt felfogad�sa előtt az erdővéd és !fentebb 
már nevezett Bárány erdőőr .zsidziket I()rvvadászaton 
tettenérték. Hogy megíÍoghassák, egymástól elválva 
közrefogták. Zsidzik Bárány erdőőrt vette észre előbb ,g 
menekülni igyekezett, de előbb egy ,lövést tett. Bárány 
nem látta, hogy ,Z s idzik ' merre lőtt, ellenben az erdő
véd 'a törvényszék előtt is úgy tanuskodott, hogy; neve
zett ;Bárány erdőőrt vette célba. Zsidzik 'az; orvvadásza
tot, beismerte, de , a ,!Szándékos lövést tagadta, azt adván 
elő, hogYi elesett ,és úgy :sü,lt e� a 'Puskáj a. A törvény
szék - nem rbudom milyen minősítéssel - kétiheti sza
badságvesztéssel 'büntette, mit IZs idzik megfelebbezett. 

Zsidzik Márton azelőtt 5-6 évvel 'igen iszákos volt. 
A s()k ital olyan hatással 'volt rá, hogy !Szinte örültté 
tette. Ittas állapotában egyízben balkezét egy 'favágó� 
tönkre tette 8 jobbkezéiben tfogott Ibárddal, a ihüvelykujj 
kivételével, ujjait levágta 8 a tyukoknak dobta. Ezen 
tette után azonban felhagyott az ivással. 

Ezen, Zsidzikről megtudott dolgok tudomásulvétele 
után Világ községbe indultam Zsidzik felkeresésére. 
Közben megtudtam azt ,is, 'hogy; fentebb írt Ifelebbezését 
elvetették s 'éppen aJ gyilkosság éjjelét megelőző napon 
kapott idézést, hogy a büntetés letöltése 'végett jelent
kezzék. Ugyanazon nap egy lakodalomba ment, ahonnan 
estefelé Játsz61ag 'teljesen ittas állapotban hazavittéK 

és ágybafektették. Ugyanis l későbbi saját előadása 

szerint afeletti bosszúságában, 'hogy megbüntették, az
nap ismét ivott. 

A ,  gyilkosságot tagadta. Azt állította, hogy az IÖn
tudatlanságig ittas volt s csak reggeli ébredt fel .  A ház
kutatás nem hozott eredményt. Hogy ittas állapotban 
este hazav:itték és, lefektették, yalamint hogy korán reg
gel ágyban feküdt, azt érdektelen tanuk igazolták, de 
hogy éjjel hazulról nem távozott :el, ,ezt C'sakj ő álHtotta 
s a felesége igazolta. 

Itt adva volt egy 'egyén, akire az összes f.eltevések 
ráiUettek. A csonka balkéz, a rendellenes elme s az 
indítóok valószínűsége. Viszont azonban részben el
fogadható alibit igazolt és bár a kisközségnek majd
nem minden lakosát kikérdeztem, terhelő tanut nem ta
láltam. Ztlidziket bizonyíték hiányában csak megfigye
lés alatt tartottam s ujjlenyomatát a bűnügyi nyilván
tartó Ihivatalnak megküldöttem. A bűnügyi nyilrván
tartó hivatal 2 nap mulva távirati úton értesített, hogy 
a poháron talált '3 ujj nyom a' Zsidziké. (Erre a konokul 
tagadó Zsidziket elfogtam s a királyi ügyészségnek át
adtam. 

Bárány 4 napi fogság után kiszabadult. Beismerte, 
hogy fogságára tulajdonképen ő maga szolgáltatta az okot, 
mert a fatolvajt tényleg tettenérte s megigérte, hogy 
még aznap beszélni fog az erdésszel. Az erdészhez 
azonban nem ment el .  'A szörnyű gyanútól való félelmé
ben tagadta a fatolvaj,lási esetet. 

Zsidzik ellen - átadása után - a nyomozást tovább
folytattam. Jellemző, !hogy milyen veszélyes hírben ál
lott a község lakosai körében : I míg szabadlábon volt, 
egyetlen terhelő tanut ,sem tudtam ellene találni, s 
mikor bekisértem, másnap már négy súlyos terhelő 
tanu j e lentkezett - önként. 

Két felnőtt leány előadta, hogy ők gya'nusítottnak 
a faluvégén levő lakása közelében libát őriztek. Látták, 
mikor Zsidziket iUas áll apotban hazavezették" de mi
kor az őt hazakisérők eltávoztak, Z's,idzik teljesen fel
öltözve Ikijött 'a lakásbót és. az ,erdő ,felé ment. Két le
gény 'is )elentkezett, előad ták, hogy a rtanuskodássaJ. ön
magukat is yádolniok kell,  de megteszik. Látták ,ők is, 
amint Zsidziket ittas állapotban hazavezették, gondol
ták : :itt a jó alkalom a lovakat az erdőben 'legeltetni s ki 
is mentek. ' 

Éjféltáj'ban az esemény !helysz.ínét képező lakás 
felől sok 'lövést hallottak. A lövések után körülbelül 
egy óra mulva 'csörtetést, futást hallottak. Gondolták, 
hogy felfedezték őket, 'ezért 'köveket kapkodva maguk
hoz, egy-egy fa 'mellé allottak, hogy védekezni fognak, 
nem engedik b ajbajutni a lovakat. Alig helyezkedtek 
el, - máris elszaladtJ. mellettük IZsidzik erdőőr. Erősen 
lihegett, � egy Ikétcsővű vadászpuska és egy Mann
licher vo.lt 'nála. lőket nem vette észre, de a lovaikat 
látta, azonban ezekre ügyet sem vetve s zaladt tovább, 
pedig a "hajtópénz" kedvéért máskor a lovakat feltét
lenül behajtotta volna. 

Zsidzik 'mindvégig tagadott. Nyugodtan vÍ.'lelke
dett, elmebetegségnek semmi nyoma sem volt ,rajta, 
de ha tagadásával szemben a terhelő adatokat tárta 
elébe 'a vizsgálóbíró, 'akkor dühöngött ,s további kikér� 
dezése lehetetlenné vált. 

Méltó büntetését nem vehette el, mert a kommuniz
mus idején kiengedték s akkor családját itthagyva úgy 
elment, hogy senki sem tudja, hol van, pedig értesülé
sem 'szerint a cseh csendőrök ,többizben keresték. Azt 
hiszik, Ihogy Oroszországba 'ment, ahol egy őrülttel több 

vagy kevesebb, - úgy sem számít. 
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(Jugoszlávia.) Zsandarmeriszki Vesznik. 

1930/5. szám. 
, A lap. figyelemreméltó cikket tartalmaz a hagyo

manyok , feJlesztéséről a csendőrségben. Igaz, hogy különben 
hagyomanyok csak lassan keletkeznek, - mint cseppekből a 
tenger, - de az aránylag fiatal jugoszláv csendőrség kelet
kezé�e ó�.a o��,na� id?ket élt át, amelyek a hagyományoknak 
eredo .. �?lcsoJet �epezl�. A hagyományok fontosságát nem 
kell �ulon hangsulyozm. Nemcs·ak az egyes csendőr önérzetét 
emehk, hanem mindenütt megteremtik az összetartás érzé.
sét, ahol csendőrök megjelennek. A hagyományok fejles�tésé
ben minden csendőrnek ki kell 'venni a maga részét. Itt 
röviden a következő indítványt teszi dkkíró : 1. Az 1912-18. 
évi felsrebadítási és egyesülési háborúkban elesett csendőr
tisztek és csendőrök neveit gyüjteni ; 2. feljegyezni az ezek
b�n a" �áborúkban csendőrtisztek és csendőrök által véghez
vItt hOSl tetteket ; 3. ezeket a csendőrség köreiben ismertetni ; 
4. megírni .a szerb csendőrség történetét, kiegészítve a mai 
egyesített �sendőrség !történetével ; 5. ennek ra történetnek 
ismerétét a csendőriskolákon tanítani ; 6. ta csendőrség épü
leteit ,a csendőrség hősei után elnevezni ; 7. a hős csendőrök 
képeit rövid leírás kíséretében a csendőrség helyiségeiben 
elhelyezni ; 8. a csendőrség tagjait érő elismeréseket a sajtó 
útján terjeszteni ; 9. kitüntetett csendőrségi tagok neveit 
a csendőrség ünnepei 'aLkalmával l1yilvánosan felolvasni ; 
10. ;minden örsnek, l1e legalább is minden századnak �egyen 
egy emlékkönyve, amelybe az illető örs vagy század kötelé
kébe ,tartozott kitüntetett csendőr életrajzát röviden beírják. 

Ugyanezt III célt szolgálná egy minden örsön vezetendő 
törzskönyv. Ebbe be kellene vezetni : a) az örs felállításának 
körülményeit; b) minden csendőr nevét, aki 6 hónapnál töb
bet töltött az örsön j e) főbb eseményeket ; d) évente sta
tisztikai adatokat a közbiztonságról, végzett szolgálati telje
sítményekről stb. 

RaJdojcsics Nemanja őrnagy a magyar csendőrség új 
nyomozóalosztályaival foglalkozik. Miután megmagyarázza, 
hogy la 'csendőrség 'nyomozó munkájának lépést kell tartani 
a korral, ,annak a belátásnak ad kifejezést, hogy se nem 
lehet minden csendőrörset nyomozótechnikailag teljesen fel
szerelni, .'lern ,pedig aJ modern nyomozás eszközeivel és eljárá
saival minden egyes csendőrt megismertetni és elismeri, hogy 
a magyar csendőrségnél életbeléptetett rendszer a leghelye
sebb, amennyiben a csedőrkerületi paracsnokságok szék
helyein felállított nyomozóosztagok teljesen kielégítő munkát 
lesznek képesek végezni. Az új testület szervezetét, székhelyeit, 
feladatait és felszerelését felsorolva, áttér a tulajdonképeni 
nyomozómunka végrehajtására. Fontonként idézi .a vonatkozó 
utasítást, amely a nyomozóalosztály vezetőjének teen
dőit tartalmazza, azután felsorolja, hogy milyen módon 
keU a csendőrségnek IB. '\nyomozómunkában segédkezni. lA nyo
mozóalosztályoknak egy további kötelessége bűnügyi nyil
vántartást is vezetni, mely munkában a csendőrörsök segéd
keznek. A nyilvántartás ,3 ,havonként egyszer kis könyvecske 
alakjában kiadja az örsöknek a körözöttek neveit és adatait. 
A nyomozócsendőrség' 'összeköttetést :tart fenn az államrendőr
séggel. 

A lap ismertetőcikket közöl a nők szerepéről a rendőrség 
soraiban. lA ICÍlkk keretében a német \és angol ;női i!'endőrök 
fényképei 'is be vannak mutatva. A nagy kultúrállamok vala
mennyien a nőket is beállították a rendőri szolgálatba, miután 
az első ízben a háború előtt Angliában a nyilvánosság elé 
lépett n/Íi rendőrök különösen a nyilvános erkölcstelenség és 
kiskorú bűnözők ellen oly eredményeket mutattak fel, amit 
férfirendőröktől elvárni ,egyáltalán nem lehet, mert nők és 
gyermekek nincsenek \hozzájuk oly \bizalommal, fmint a 'inői 
rendőrökhöz. A :női rendőrök ;működése kizárólag .erre IB. térre 
szorítkozik. Igaz, hogy eleinte az 'utca gúnykacaj ának voltak 

az egyenruhában megjelenő első önkéntes női rendőrök kitéve 
de :il. gúnyos megjegyzések csakhamar elhallgattak, amint � 
női rendőrök munkájának haszna nyilvánvalóvá lett. 

Juhard.a dr. államügyész ismerteti az új törvényt, a fia
talkorúak bűnügyi felelősségéről. Az államcsíny óta a király az 
összes 'büntetőtörvényeket megújította, mert ,az egész birado
lomra egyenlően kötelező egységes törvényre volt szükség. 
Rövid két ibónap alatt 3 új törveny jelent meg: A ibüntetőtör
vénykönyv, törvény a perrendtartásról, valamint a büntetések 
végrehajtásáról. Az új törvények lényeges változást hoztak. 
Szellemük olyan, hogy 1. megfeleljenek a valódi ,élet !köve
telményeinek és 2. a mai kor jogfelfogásának. Szerző ez okból 
szükségesnek tartja a különbségeket a régi és az új törvény 
között magyarázni. (Folyt. köv.) 

Perunovics R. ,J. hadbírószázados hasonló értelemben 
magyarázza az emberölés büntetését az új törvénykönyv sze
rint. Fejtegetései úgy a szándékos, mint a véletlenségből elkö
vetett emberölésre terjednek ki, valamint ugyanezen vétségek 
büntetésére a katonai törvények szerint is. 

Radics J. Z.  csendőrhadnagy az öngyilkosságról ír. Nagy 
körvonalakban ismerteti az öngyilkosságok okait, mert ezek
nek ismeretére a csendőröknek szükségük lehet, Ha maga az 
öngyilkosság Jugoszláviá:ban nem is képez büntetendő cselek
ményt, a kisérő körülmények olyanok lehetnek, hogy a csend
őrség bavatkozása szükségessé válik, IlyeneK pl. harmadik 
személyek üldözése, akik az öngyilkosság végrehajtásához se
gédkeze� v.agy alkajm�t ?yuj tottak. D,e mag� az .öngyilkosság 
IS felelossegre vonhato eletbenmaradas eseten, ha ongyilkos
sági kísérletét oly módon hajtotta végre, hogy azáltal mások 
életét vagy tulajdonát veszélyeztette. (Folyt. köv.) 

Amióta Jugoszlávia felismerte ,az idegenforgalom �da
sági jelentőséget, azóta enyhíteni igyekszik az ott dívó és ide
geneknek gyakran nagyon 'kellemetlen ellenőrző szolgálatot. 
A csendőrségi lap is szentel az ügyek ,egy }Cikket, 'melyben a 
fürdőhelyeken allomásozó csendőrörsöki számára külön mihez
tartási szabályokat hoz j avaslatba, nehogy a csendőrök neta
láni tapintatlansága elzavarja az idegeneket. 

l. J. ,alezredes a nyomokról mint bizonyítékokról ír. Abból 
kiidulva, hogy a törvényszék ,1osak 'azt ;fogadj a el bizonyíték
nak, amit akar, rendkívül fontosnak tartja a nyomok konzer
válását oly esetekben, amelyekben a tettest nem látták. Leg
fontosabbak az ujjlenyomatokon kívül a lábnyomok is. Ujj
és lábnyomokról lenyomatot venni nem nehéz dolog ; -
amiről különben is gyakran volt és lesz 'szó. Más dolog a láb
nyomokról az illetőre következtetni, aki a nyomokat hagyta. 
Helyes következtetéseket csak hosszabb gyakorlat után lehet 
levonni. A gyakorlás III legcélszerűbben történik, hogyha jól 
megfigyeljük, hogy különböző korú és termetű személyek mi
lyen nyomokat hagynak a porban, sárban, hóban. Idővel azt 
is meg lehet 'különböztetni, hogy az illetőnek milyen foglalko
zása van, terhet vitt-e stb. - Mindenesetre szükséges, hogy 
a csendőrök a nyomok fontosságát ismerjék, tehát első dolguk 
legyen a. nyomok megőrzéséről addig gondoskodni, amíg azo
kat smkközegek meg nem vizsgál ták. 

Az előbbi füzetben a lap egy cikket kezdett meg a csend
őrörsön felfektetett könyvek és jegyzetek helyes vezetéséről. A 
befejező rész a lajstromok és jegyzőkönyvek helyes alaki veze
tésével, hibák kijavításával és hasonló irodai fogások végre
hajtásával fogLaJlkozik. 

A gazdasági rovat a tékozlásról és takal'ékosságról szól. 
Alapul szolgál a dél szláv közmondás : "Aki dolgozik, annak 
mindene lesz, aki takarékos, annak még több." A cikk külö
nösen a csendőrörs gazdálkodásában kifejtendő takarékos
ságról és elkerülhető kiadások megtakarításáról szól. 

-0-

(Franciaország.) Revue de la Gendarmerie. 
14. szám. 
A lap fel említi, hogy Franck tábornok, a 4. ,számú kato

nai körlet parancsnoka, felháborodva an;on, hogy az írni, 
olvasni nem tudó ujoncok száma egyre nő, hivatalos átiratot 
intézett a körlet illetékes Préfetjéhez (közigazgatási hatóság, 
megfelel a mi alispán unknak) , melyben kéri őt, hogy a gyer
mekek iskolalátogatása a csendőrség által ellenőriztessék. A 
Préfet habozás nélkül magáévá tette az ügyet. A csendőrség
gel történt megállapodás után az illetékes csendőrszázad chef 
d'escadroni rangban levő parancsnoka a megyei tanfemgyelő
vel egyetértőleg az alábbi rqendelkezést adta ki : 

A csendőrök portyázásaik alkalmával az iskolallí.togatási 
idő tartama alatt az útközben talált gyermekektől kérdezzék 
meg nevöket, szülőik nevét es lakásukat. Ezután keressék fel 
a szülőket, tudják meg tőlük az iskolalátogatás elmulasztá
sának okát, az esetről vegyenek ' fel jegyzőkönyvet, melyet 
további eljárás végett a Préfetnek küldjenek meg. 
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A tanfelügyelő utasította ,egyben a tanítókat, hogy azon 
szül ok nevét, lmmek gyermekei az iskolátogatást rendszeresen 
elmulasztj ák, közöljéK az illetékes csendorörsparancsnokság
gal. A csendőrség ezután portyázásai alkalmaval meg fogj a 
allapítani az iskolamulasztás okát. 

A kiadott rendelkezések h atása erősen érezhető volt. A 
számos iskolakerülő gyermek rendszeresen látogatni kezdte az 
iskolákat. Ebben az ugyben az 1928-1929. éVI iskolaév a.latt 
150 jegyzőkönyvet terjesztett fel a megye területén .működő 
csendorség. Az eredmény részletesen látható a sarthei megye 
tanfelügyelőjének 1929. évi j elentéséből, mely szerint az isko
lakerülo gyermekek száma a megye tertiletén az elmult tanév 
alatt 73 volt. A csendőrség közreműkódése folytán azonban 
71 gyermek újból látogatni kezdte a.z iskolákat, úgyhogy az 
elért eredmény teljesen sikeresnek bizonyult. 

Boulard parancsnok befejezi az algeri csendőrség törté
netéről írt e. számú cikkét az 1839-47. évek eseményeire 
vonatkozólag. 

Az 1842. év hadjáratairól emlékezvén meg, felemlíti, hogy 
az Albd el Kaderhez hű maradt törzsek, mIUtán a franciaK 
termésüket elpusztították s nyájaikat megtizedelték, kezdték 
belátni, hogy a franciák oly 'ellenfelek, kiKkel komolyan szá
molniok kell. Az emír sorkatonasága, vörös lovasok és gyalo
gosok azonban hajthatatlan ellenfelek maradtak. 

Bugeaud tábornok Alger és Oronból több nagyobb had
oszlopot küld ki lU vidék megtisztítására. Maga Hugeaud a 
Mostagenem irányába kiküldott erős hadoszlopot vezényli. Egy 
szá7lud elit lovascsendőr Boyer százados vezenylete alatt vesz 
részt €zen expedIclOban. Az ,összes tábori csendörség parancs
noka Vial ezredes. 

Ezen ,expediciók nagy erkölcsi h atással vannak a lakos
ságra. Magában Mitidjában azonban a francia csapatok elvo
nUlása utan nagy bizonytalanság támad. 1842 április ll-én 
Blandan sergentet, Imidőn 22 emberrel futárkíséretet alkot, 
Beni Mereden 300 lovas bennszülött körülkeríti. Midőn az 
afrikai vadászak és csendőrök segítségére érkeztek, a csapat
ból már csak 7-en voltak életben. Blandan súlyosan sebestilve 
vezette a védelmet s a segítség érkezésekor lehelte ki 
lelkét. 

Ezen dicsőségteljes, de szomorú eset Bugeaud tábornokot 
még erősebb intézkedésekre készteti. Changarnier a Chéliff 
völgyét s a Quarsenis hegységet kutatja át, Imíg maga Bu
geaud erŐS hadoszlopot vezet keletre Ben Salem l ázadó főnök 
ellen. 

A csendőrlégió parancsnoka, Vial ezredes 3 tiszttel, 60 
lov�s altiszt és csendőrrel, 40 gyalog altiszt és csendőrrel vett 
részt az expedicióban, :mely 18 napig tartott. A lovas , csend
őrség nem igen jutott szerephez a hegyes vidéken, a gyalog 
csendőrség egy különítménye - 20 gyalogos altiszt és cs.endőr 
Koehl hadnagy parancsnOKsága ,alatt - részét képezvén az 
elővédet alkotó zászlóaljnak, az arabok ellen október 13-án 
vívott ütközetben azonban kiválóan megállotta helyét, mi miatt 
a kormányzó tábornok által hadseregparancsban megdícsér
tetett. A harcban különösen kitünt Gaspari maréchal des 
legis, kit Bugeaud személyesen dícsért !meg s a becsületrend 
keresztjét adományozta neki. 

Az 1842. :év hadi vállalkozásaiban még számos csendőr 
tüntette ki magát. 

Összegezve ez évben a csendőrség működését, 1842 április 
l-től 1843 január l-ig az 1. és 2. század, mely a tábori csend
őrséget szolgáltatta, 11 tisztet, 302 altisztet és csendőrt adott 
le a hadseregnek. 

A 3. és 4. század Constantine ,és Oranban a kiizbiztonsági 
szolgálatot látta el. Szolgálatai a következők voltak : örkísé
retet nyujtott az élelmezési oszlopokhoz, postafedezetet Mitid
j ába és a kormányzó futárjai mellé. Mivel a katonaság a 
helyőrségekben való szolgálatteljesítést teljesen .a csendőrség
nek engedte át, az j árőrök kiküldésével biztosította ott a ren
det, felkutatta a szökevényeket stb. Midőn. a kormányzó elren
delte, hogy a nap legforróbb óráiban � délelőtt 10 órától dél
után 3 óráig ,- a katonaság pihenőt tartson, ezen órákban 
egyedül a .csendőrség teljesített szolgálatot, összefogdosva a 
tilalom ellenére az utcán mutatkozó katonákat. A csendőrség 
írtotta ki az egyes vidékeket veszélyeztető vadállatokat is. . 

A légióparancsnok a hadügyminiszterhez tett jelentésében 
kiemeli a csendőrség szolgálatait, jelenti, hogy a csendőrség 
harcos csapat, mely minden 'vállalkozásban résztvesz, noha 
450 főnyi állományából 100 fő a klimatikus viszonyok miatt 
betegség vagy egészségügyi szabadság okából állandóan távol 
volt. : 

Az 1843. évben Abd el Kad€r a szenvedett csapások után 
kikerülte a franciákkal való találkozást s dél felé visszavonult. 

Helyettese, Berkani, újból fellázította a hegyi törzseket. Bu
geaud újból három hadoszlopban vonult ellenük. Vele volt 
rendes �sendőrségi kísérete. �zen expedició alkalmáva,l egy 
csetepateba keveredve, Bugeaud egy ízben halálos veszedelem
ben lorgott, lovát kilotték al'Óla s csupan csendőrkíséretének 
és törzsének elszántsága mentette meg életét. 

Aprilisban átportyázza a Chéliff völgyét s délen felállítj a 
Boghar, 'l'enieet, Haad és 'l'iaret helyol'ségeket. 64 csendor 
vesz részt ezen hadműveletekben, különösen kitünteti magát 
Dupouy de Bonnegarde 'escadron chef, easelli alhadnagy és 
Sigrist maréchal des logis. Utóbbi kettő a becstiletrendet 
kapja meg. 

Közben Bugeaud tudomására j utott, hogy Abd el Kader 
észak felé nyomult /előre s a magaslatokon toglalt állást. 

Bugeaud parancsot adott d'Aumale hercegnek Abd el 
Kader megtámadására. A herceg Bogharból máJUS ID-én indul 
el 0.300 gyalogossal és :600 lovassal, 20 napi elelemmel. V ial 
ezredes öU lovascsendőrt oszt be melléje Grosjean hadnagy 
parancsnoksága alatt. 

16-án délben tudja meg a herceg, hogy Abd 'el Kader csa
pataival tőle egy kIlométer távolságra 'l'aguin forrásánál tar
tózkodik. A herceg mellett csak lovassága van, nincs idő a 
gyalogság bevárasara. Azonnal támadasoa megy át. Balszár
nyon a spahiK SZOrjak szet az emIl' gyalOgsaga " joobszarnyon 
a !Vadászok törnek előre. Középen a herceg egy lovas század 
és a (<:lU lovas csendőr élén intezkedik, segitseget kuldve oda, 
hol szukséges. A csendőrök áttörhetetlen ral gyanánt nyomul
nak egt:!sz az emÍl'lg. V Iselkedesuk csodalkozast valt kl. Kulö
nÖ.sen Kltuntette magát LTrosJ ean naanagy es ,::,;cnamoert ma
réchal des logis. 

A visszavonulás alatt az 1800 főnyi csapat 60.000 darab
ból álló nyájat mint zsákmányt s 7UUu ;foglyot vitt magával. 
Ezen nagy csoportban a csendorség tartotta tenn a renaet. 

GrosJ ea;n hadnagy és �cha;mbert maréchal des logis a 
becsületrendet kapta. 

A francia lovasság ezen hadi tényét Horace Vel'net híres 
francia festő örökítette meg, ott srerepeillek a képen működé
süknek megfelelően a franCIa csendörök is. Híven vissza van
nak adva vonásai Grosjean hadnagynak és Schambert maré
chal des logis-nak. 

A csendőrség taguini szereplése méltán sorakozik előbbi 
dicső haditényei, Handschoote (a forradalmi háborúk alatt 
Flandriában) , Villodrigo (a napoleoni háborúk a;latt Spanyol
országban) és Sebastopol (a krimi h áborúban) mellé. 

A taguini csata erős csapást mért Abd el Kaderra. Érde
meiért Bugeaud . Franciaország marsallja lesz, d'Aumale 
herceg pedig tábornok 

Bugeaud azonban nem nyugszik, tovább töri hadoszlopai
val az ellenséget. Ezen harcokban a csendőrség továbbra is 
élénk részt vesz és kitünteti magát, különösen Malfrain maré
chal des logis, egy öreg altiszt. 

Számos csendőrörs lesz felállítva, a csendőrség csekély lét
száma s a ráháruló .óriási feladatok mellett is kitünően meg
állja 'helyét. A kormányz.ó ,Pial ezredest érdemeiért a síkságon 
levő csapatok parancsnokává s .a kormányzóság felülvizsgá-
lati tanácsának elnökévé nevezi ki. ' I I 

A taguini csata képez fordulópontot a fr,anciák afrikai 
gyarmatosításában. LAbd el Kader már l e  van győzve. Nem 
adja ugyaIl meg magát. A harcok 1844-től tovább is folynak 
még, egész 1847-ig, Abd el Kader lemondásáig. A csendőrség 
az egész vonalon kitünteti magát. 'Számos tiszt és altiszt nyer 
ki tün tetést. 

Az ország pacifikálásában fontos lépést képez 1836 októ
ber 21-én az afrikai nemzetőrség megalakítása. Ez az 1830-
32-i nemzeti- gárda mintájára történik. Minden letelepedett 
francia polgár szükség esetén azonnal átvedlik katon ává. 

A francia csendőrség a vázolt teljesítményein felül még 
nagyobb tűzesetek és árvizeknél is kiválóan megállotta helyét. 

Működésére jellemző, hogy M 1845. és 1846. években 
91.092 aegyzőkönyvet vett fel és 107.230 szolgálatot teljesített. 

Bugeaud marsall azután elhagyja Afrikát, hol annyi di
csőséget szerzett, hol nemcsak mint katona, hanem mint a 
közigazgatás feje is kiváló volt, alapját vetvén meg a fran
ciák afrikai gyarmatosításának. 

· A csendőrséget mindig kitüntette, elismerésével halmozta 
el. Sem Vial ezredesnek, sem utódja, Lemaire ezredesnek nem 
volt oka oly panaszr,a:, mit annakidején 1840-ben elődjük, Car
dini ,alezredes jelentett a hadügyminiszternek, a csendőrség
nek a ikatonaság részéről ért mellőzése miatt. 

Bugeaud marsallra jellemző, hogy a csendőrség működése 
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felől személyesen még a bennszülött lakosságnál is érdeklő
dött és mindig csak elismerést hallott felőlük. A csendőrség 
tettei tették őt 31 csendőrség legnagyobb barát jává. 

Tábori rendészeti szempontból tárgyalja Charmain Ar
mand, mily sok baj volt mindig a nőkkel, kik a háborúkban a 
csapatokat követték. Napoleon északolaszországi hadjárata 
alatt rendet akar teremteni e téren s eltiltja a nőket la csapa
toktól. Egy hídon való átkelésnél két tisztet bíz meg a legszi
gorúbb ellenőrzéssel. Mikor ennek dacára észrevette, hogy 
mégis nők voltak a csapatoknál, agyon akarta lövetni a két 
tisztet. Ekkor kiderült, hogy a csapatok a nőket kiürített élel
misz eres hordókban csempészték át. :Az egyptomi hadjáratban 
inál' rendszeres szabályokat állítottak fel és dolgoztak ki 
e téren, melyek megengedték, hogy nőkrtizonyos korlátolt szám
ban kövessék a csapatokat. 

A jelen büntetőjoga (La justice pénale d'aujourd'hui) cím 
alatt A. Colin ki.adásában egy munka jelent meg M. H. Donne
dieu de Vabres tollából, mely a modern büntetőjog fejlődését 
tárgyalja 

-0-

(Németország.) Deutsches Gendarmerieblatt. 

6. szám. 
Hindenb:.lrg- elnök szentesítette a Joung-törvényeket s ez 

alkalommal felhívást intézett ')u német néphez, amelyoon a 
szabad, erős .és egészséges német nemzet j övője érdekében 
együttműködésre hív fel mindenkit. A ;Toung-törvények szen
tesítéséne:;: megLagadása irá;1t hozz ii érkezett !'ok száz levélre 
is válaszol ebben ,a felhívá -ban s megindokolja, hogy miért 
írta alá a Joung-törvényeket. 

A hadiSÍrokat gondozó nemzeti fzövetség, amely' 38 ál
lamban lévő német hadisírokut gondoz. a háború befe,iezése 
óta hetedszer tartotta meg' a képviselőházban a világháború 
halottjain!l.k az emlékünnepét. A gyászünnepségen megjelent 
Hindenburg elnö:, s pártállásra "'lló tekintet nélkül. az egész 
nemzet is képviselve volt. Az ünnepi szónok azzal -fejezte 00 
beszédét, hogy "aki a hazáért halt meg, idegen földlYen i s  a 
hazájában pihen". 

-0-
(Poroszország.) Der Gendarm. 

1 0. szám. 
A ikiépviselőházban :tárgyalták a'L italmérésre vonatkozó 

törvényt. \ Dr. Klausener miniszteri igazgató egy cikkben 
részletesen foglalkozik : 1. Az engedély megadásának a kér
désével és 2. a zárórával. 

. Az első kérdéssel kapcsolatos fejtegetésekböl említésre 
méltó, hogy a rendőrségnek minden kére.Jmet véleményezni 
kell s ha elutasító j avaslata dacára megadják az engedélyt, 
akkor fellebbezést köteles bejelenteni. 

Az engedély megadásához irányelvül ki akarják mondani, 
hogy a német birodalomban 400 lakos után csak egy itaImé
mérési engedély adható ki. Cikkíró gyakorlati példákkal bizo
nyítja, hogy ez kel"�sztülvihetetlen s végeredményben munka
többletet, centralizáuót é.; pl otekcionizmust fog teremteni. 

Záróón .ént egész Némc tországra az éjfél után 1 órát 
akarják kimrndani. Cikkíró céltalannak tartja a tulságos 
megszol' iti��, mert h11l1ál toob htkos megszegője akad a tör
vénynek. Zárórával nem lehet erkölcsi j avulást kierőszakolni, 
viszont a liberális -záróramegállapítás nem fogja feltétlenül 
megrontani az erkölcsöket. tró a cikkét azzal fejezi be, hogy 
az alkoholizmus elleni küzdelem nem rendőrségi feladat, ha
nem a népjóléti ügyeket intéző hatóságé. 

Nem kerülheti ki figyelmünket, hogy a lap "Bécsi Levél" 
címen folytatólagos helyzetismertetést hoz Ausztriáról. Ez fel
öleli a gazdasági, politikai és tisztviselői kérdéseket s meg
figyelhetően az együttműk.ödés célját tartja szem előtt. 

A tartományi gyűlések, pénzügyi kihatású vagy az egész 
birodalomra fontossággal bíró határozataikat, a költségvetés 
tárgyalásakor, javaslat vagy megkeresés formájában jóvá
hagyás végett tudomására hozzák a birodalmi kormánynak, 
amely azokat tanulmányozz31 s megadja rá a válaszait. 

Poroszország multévi határozatai és a birodalmi kor
mánynak reájuk vonatko:.:ó válaszai közül -emIítésreméltók : 

. A karhatalmi rendőrségi szolgálat előtt más, rokontermé
szetű szolgálatot teljesített egyéneknek meg kellene engedni, 
hogy csendőrségi szolgálatra a 35. életévük után is jelentkez
hessenek. 

A birodalmi kormány arra való hivatkozással, hogy a 
csendőrség túlidős éviolyamakból való kiegészítését a szolgá
lat érdekében beszüntették, elutasította a javaslatot. 

A csendőrségi szolgálat az egyén egészségét oly erősen 
próbára teszi, hogy méltányos lenne a csendőrök részére tel
jesen' ingyen gyógykezelést biztosítani. 

Minthogy ez kb. 500.000 márka újabb megterhelést jelen
tene s ezenfelül a többi tisztviselőkkel szemben nem egészen 
indokolt külön elbánást biztosítani a csendőrök részére, a biro
dalmi kormány nem járult hozzá a javaslathoz. 

A rendfokozatszerűnél magasabb állásban alkalmazott 
csendőrfőmesterek részére, a nagyobb felelősséggel járó szol
gálatért (kb. ha a mi alhadnagyunk szárnyparancsnokságot 
vezet) pótdíj megadását javasolta 31 porosz tartományi gyűlés. 

A birodalmi kormány a nehéz helyzetre való tekintettel 
nem fogadta el a javaslatot. 

A szemlélő parancsnokok részére az esetenkénti körül
ményes elszámolás helyett állandó utazási átalány rendsze
resítését javaJsolták. 

A birodalmi kormány a javaslatot elfogadta s az összeg 
megállapítás ához szükséges intézkedéseket már meg is tette. 

Porosz részről azt javasolták, hogy a határon megüre
sedő rendszeresített helyeket fiatal csendőr ökkel töltsék be 
s az idősebbeket kedvezően fekvő helységekbe osszák be. 

A birodalmi kormány arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy a határon is nagy szükség van tapasztalt csendőrökre. 
Ha egyes esetekben a szolgálat nyilvánvalóan nem szenved 
hátrányt, akkor a kívánságnak eleget lehet tenni. Ettől füg
getlenül hosszabb ideje a határon szolgáló csendőrök, előadott 
kérelmükre, viszonyaiknak megfelelő h, .Jségekbe áthelyez
hetők. 

.J eziorowski csendőrőrnagy szóváteszi egy cikkben, hogy 
ft túlzott ta,karékosság a közbiztonsági szolgálatra s ezen ke
resztül a közre, igen ihátrányosan érezteti a hatást. A még 
mindig 'fenyegető fizetéscsökkentés is deprimálóan hat a tiszt
viselőkre. A céltalan átszervezésekre költött pénzeket kellett 
volna megtakaríta'TIi. Az a törekvés, hogy a csendőrség-et a 
karhatalmi rendőrséghez hasonlóan szervezzék meg, céltalan 
intézkedés. Cikkíró is a karhatalmi rendőrségtől származik 
s állítja, hogy az csak előiskolája lehet a sokolda,lú, felelős
ségteljes csendőrségi pályának. A továbbiakban egyes csend
őrfőmesteri helyeknek főhadnagyi és századosi helyekké tör
tént átminősítését bírálja s arra a következtetésre jut, hogy 
jobb volt a régi rendszer. 

Labdach főcsendőr a csendőrmesterré (kb. a mi örs
parancsnokunk) való kinevezésnél rendszerint bekövetkező át
helyezést világítja meg több oldalról s arra a következtetésre 
jut, hogy az áthelyezettekre rendszerint csak hátrány szár
mazik s a szolgálatnak sincsen pozitív haszna belőle. Cikkíró 
az önkéntes áthelyezésnek a kinevezéseknél való figyelembe
vételét kéri. A szerkesztő egyebek mellett megjegyz�! hogy 
egy rendelet már módot nyújt ana, hogy kedvező korülmé
nyek esetén az áthelyezéstől eltekintsenek. 

--0-

(Ausztria.) Der Gendarmeriebeamte. 

1 1 6. szám. 

Dr. Kimmel Józsei csendőr osztályfelügyelő (kb. a mi 
őrnagyunk) folytatólagos cikkekben ismertetni fogja az új 
büntetőtörvényt. 

A két és fél évvel ezelőtt benyujtott javaslat most úgy a 
német. mint az osztrák parlamentben az első olvasáson túl van 
és a kiküldött egyeztető bizottságok is befejezték az ötödik 
konferenciát. (Tudni kell, hogy a világháború befejezése után, 
1922-ben Németország és Ausztria megegyeztek, hogy az új 
büntetőtörvényüket azonos alapelvekre építik fel.) Valószínű
leg első eset a történelemben - íri'a dr. Kimmel -, hogy két 
különböző állam törvényhozó testületének embel:ei zöld asz
talnál abból a célból üljenek le, hogy egyes paragrafusok szö
vegezésében hasonlatosságot ér,ienek el. Az új büntetőtörvény 
ugyan legjobb esetben is csak jövő év elején lép életbe, de a 
csendőröknek már most szorgalmasan fOl!'lalkozni kell vele. 

Dr. Kimmel a mostani cikkében áttekintést nyu.it arról, 
hogy miképen került sor a törvényialVaslat benyuitására. 

A most érvénvben levő, 1852-ben csak csekPlv mérvben 
átdolgozott büntetőtörvény, tulajdonkénen 1803-ból szárma
zik, tehát már ötnegyed évszázados. A bűnös lelkületének meg
ismerése, a biintetés kizárólag megtorló célja mellett, a javí
tás szempontiának az előtérbe nyomulása, a szokásos büntet
tesekkel való kiilönös elbánás elve az 1918. és 1 920-as években 
alkotott novellákban ugyan már részben érvényesül. de a'L új 
büntetőtörvénv epyenesen ezekre van felénítve. A mű már 
1 861-ben megindult s azóta úgyszólván minden évtizedben 
komoly stádiumba került reformtörekvésnek a befejezése. Az 
úi tervezet a halálbüntetés, gyilkosság;, emberölés. a hiintpté� 
végrehajtása, valamint a bíróságok illetékességétöl elte
kintve, szószerint egyezik a német törvénytervezetteI. 
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.4ulóbrigan ti'h . 
A közel'Ynult napo.Tdban egy derék rendőrnek életével 

kellett megfizetnie 'egy 'autóvezető-briganti lelkiismeretlen 
könnyelműségét. Részvétünk szegény Gulácsi II. rendőr
rel, illetve hátragyott özvegyével és két árvájával szemben 
éppen olyan őszinte, bensőséges, mintha saját testületünk
ből vesztettünk volna valakit 

De olyan a felháborodásunk is, amelyet az elmene
kült gazember tette felett és mindazokkal szemben ér'
zünk, akik ta gépjárművek k,ormánykereke mellé kerülve a 
gyalogjár6k ,testi 'biztonságát 'amolyan mellékes dolognak 
tekintik, ha arról van szó, hogll az új autó vaHon. bírja-e 
a 1 00 km-es sebességet, vagy arról, hogy ai előttük 1'0-
han6 autót csupa virtusb6l megelőzzék. 

Világított  helyeken s mindenütt, ahol magukon'érzik a 
csendőr, rendőr szemét, tartózkodnak a szabálytalomságt6l, 
de \amint kikerülnek a szoros ellenőrzés gyűrűjéből, akad 
közöf}tük, olyatn is, ak\'bő� m'ind'en tulajdo'n� hi&nyzik, anne
lyek egy autóvezetőt 'kellene, hogy jeUemezzenek él>megvan 
benne minden tulajdonság, ami az autóbrigantit jellemzi. 

Csendőrbajtársaink figyelmét is fokozottabb éber
ségre fi,ívjuk fel, vnert � ''1cözségekben s az :ország1dakon .is 
épületes dolg,okat lehet látni. 

Látunk száguldó '(Lutókon : egy job'Pkezet, amely (J 
korrnányke.réken játszadoziJk hallatlan könnyedséggel, 
amint a vezető befelé - a bennülők , felé - diskurál R 
látunk egy balkezet, amely eme megnyilvánulásokat élénk 
gesztusokkal kisérni. 

Láthatunk autókban: 'em J férfi jobbkart - a költő 
megénekelte "izmos férfikart" - amint egy gyenge női 
v&lon átnyulva megrándítja jobbra vagy balra azt a kor
rnánykereket, amelyet különben két női kéz tart, amelyek
nek azonban a szabályok szerint csak akkor szabadna a kor
,inánykeréken nyugodniok, ha gazdájuk zsebében vagy 
1'etiküljében ott van a hajtási engedély. (Jnagysága reti
küljében azonban csak a rúzsosrudacskai van ,és a rPúder
pamacs, amely igen hasznos 6s nélkülözhetetlen autókeUé
keket sokkal gyakrabban ve.szi elő, '(mint !egy hivatásos bér
taxi.s a pumpát vagy olajoz6t. 

Látni aztán az aut6kon még sok egyebet, de hagyjuk 
most ezt. 

A hűség kedvéért szögezzük le azonban, hogy látunk 
autóvezetőket, akik rnincsenek talán vadonatúj fehér gumi
(Lutóruhában, akik előrenéznek és nem a kocsi belsejébe, 
nem jobbra az utitársnőre, nem balra a kerekeskútnál 
harmonika,szóra táncoló, visongató parasz tlányo kra, hanem 
amint mondtuk, egyenest abba az irán1fiba, amerre az 
autó halad. �s 'akik meg teszik azt is, hogy jó előre tülköl
nek és lassítanak, ha kis gyermekeket látnak az utca egyik 
oldalár6l a másikra átmenni. 

Summa summarum : két típusa van az autósoknak : 
egyik a szabályokhoz lelkiismeretesen alkalmazkodó, em
bertársai testiépségére emberségesen ügyelő autós, a má
sik pedig - az autó briganti. Amennyire megbecsüljük s 
a még fel nem világosodott, a technika haladását meg 
nem értö !lakosság inzultusaivaL ;szemben oltalmunk ba vesz
szük. aj tiszltess�g'es Wub6ro� �ppetn aJfItIiyira loolL s�em-

meltartanunk és a kormánykerék mellől elüldöznünk az -
autó brigantikat. 

Az országutak rendjének és biztonságának is egyre 
égetőbb kérdése, hogy élesen el tudjuk határolni egymás
tól ezt a két autóstipust és érdemük (szerint védjük vagy 
üldözzülC őket .  
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Kitüntetés. KonnlÍlnyzó Úr őfőméltósága Horváth And
rás I. és Kalapos Pál alhadnagyoknak, továbbá Pisovits 
József, Kecskés Ferenc és 'vitéz Nagy József tiszthelyette
seknek a csendőrségnél eltöltött 'hosszú, kötelességhü és 
igen érdemes szoLgálataik elismeréséül a magyar ezüst 
érdernerrnet ck zöld sza�agon, míg Varg,a. J6zsef X. tiszt
helyettesnek kötelességhü és érdemes szolgálatainak elismeré
séül ck magyar bronz érde'l'l'!.érmet adományozta. 

Megint az alkohol ! Móser Mátyás balatonfüredi örsbeli 
törzsőrmester fürdőügyeleti szolgálat közben beült az egyik 
vendéglőbe s ott hajóslegé'J1yek társaságában mulatni kez
dett. Az örsparancsnok erről tudomást szerzett, azonnal a 
törzsőrmester keresésére indult s őt a felállítási hel.yén 
kissé ittas állapotban találta meg. Az ittas törzsőrmestert 
az örsparancsnok felváltatta és az örsre bevonultatta, ahol 
M 6ser törzsőrmester öngyilkossággal fenyegetődzött, ezért 
aztán az örsparancsnok őrizet alá helyezte. A törzsőrmester 
botrányt Illem okozott. A kivizsgálás folyik. - Kozma Antal 
hajduhadháú örsbeli őrmester folyó hó 8-án éjjel szoJ.gálaton 
kívül a hajduhadházi szövetkezeti vendéglőben leittasodott 
és egy hajduhadházi nő sérelmére magánlaksértést követett 
el. A kivizsgálás folyik. 

Megharapta a veszett kutya. SáJndor István I. szedresi 
örsbeli őrmestert egy kóbor veszett kutya a lábán meg
harapta. Nevezettet azonnal a budapesti Pasteuer-intézetbe 
szállították. 

Kerékpárbaleset. A klotildligeti örs állományába tartozó 
Könczöl István csendőr lÍolyó hó 9-én az örs közgazdálkodása 
részére az örskörletben bevásárlásokat eszközölt, mely alka
lommal kerékpárjáról leesett és agyrázkódást szenvedett. 
A súlyosan megsérült csendőrt a budapesti III. számú 
honvéd- és közrendészeti kórházban ápolják. 

A könnyelmű fürdőzés első áldozata. A balatonkiliti örs 
állományába tartozó Horváth József VII. törzsőrmester, 
Fekete J6zsef I. és Fábik Imre őrmesterek, valamint Czi
cztn.qer Ferenc csendőr az örsparancsnok engedélye alapján 
e hó 8-án 15 óra tájban a laktanya közelében levő Bala
tonba mentek fürödni. Fürdés közben Horváth VII. törzsőr
mester egy csónakot bérelt, melybe a csendőrök - és egy 
polgári egyén - beleültek s mintegy 350 méter távolságra 
eveztek be a B alatonba. 'Mikor a csendőrök látták. hogy a 
víz olyan mély, hogy az evezókkel nem lehet a fenekét el
érni, kérték Horváth V II. törzsőrmestert, hogy menjenek 
vi'>Sza. Horváth VII. törzsőrmester azonban nem akart mé),!' 
vif'szaevezni és tréfálkozva jegyezte meg, hogy ő olyan jól 
tud úszni, hogy mind a négyüket kimentené, ha a vízbe es
nének. 'Ennek bebizonyítása végett - bár társai azt ellenez
t,pk - a csónakból a vízbe ugrott és a csónaktól pár lépésre 
elJÍszott, akkor azonban kezeivel kapkodn i kezdett és elme
rült. Ezután a víz más és más helyeken még ,kétszer fel
vetette, azonban mielőtt a csendőrök a csónakkal segítségére 
�ip.thettek volna, végleg elmerült. lA vízbefúlt törzsőrmester 
hullái át csak az esti órákban találták ,meg. 

öngyilkosság. Szabó Károly próbaszolgálatos, karpaszo
mány viselésére jogosított őrmester június 13-án borotva
pf'ngével ütőerét öngyilkossági szándékból felvágta. Nagy 
vérveszteséggel a veszprémi városi kórházba szállították, 
azonban remény van a felépüléséhez. A kivizS'gálás folyik. 

Halálozás. GCklambos Ferenc nős tiszthelyettes e hó 3-án 
rostonyás tüdőgyulladásban megbetegedett. néhány napig 
egy magánorvos kezelte a lakásán. majd állapota rosszabbra 
fordult, 7-én beszállították a szegedi honvéd- és közrendészeti 
kórházba, ahol 8-án meghalt. 

Helyrei�'3zítás. Legutóbbi számunkban l a  balatonfüredi 
csendőrségi gyógyház megnyitás á ról közölt tudósításunkban a 
meghívoútJ vendégek n évsorából Dr. {Kovács Dénes belügy
minis�ri osztály tanácsos. a belügyminisztérium 'rendőri osz
tályának vezetője, sajtóhiba folytán kimaraclt. Fürvelemmp.1 
n evezett úrnak a csendőrségnél is közszeretetben 'álló egyéni
�égp-re, súlyt " helyezünk arra, hogy ezt a tévedést itt ,helyre
igazítsuk. 

Honvédelmi LallOk, havonta egyszer megjelenő katonai 
Rzaklap előfizetési ára egész évre 10 pengő, Szerkesztőség és 
kiadóhivatal : Budapest. I.. Attila-körút 1 7, félemelet 10. 

Csendőrségi Közlöny 14. szám. Személyes ügyek : Ideig
lenes nyugállományban meghagyatnak : Magyar István III., 
Rózsa Sándor I., Sebesi Gyula, Szász Vilmos, Weisz József, 
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Kontrics Ferenc 'Székesfehérvári II. és Niha Sándor 'miskolci 
VII. kerületbeli ideiglenesen nyugállományba helyezett tiszt
helyettesek. - Szabályrendeletek: A közlöny a m. kir. 'csend
őrség illetlményeinek új abb szabályozását imerteti. 

Házasságot kötöttek : A íbud,apesti I. kerület állomámyá
ban : (Szabó '(ly. \Géza ig. tiszthelyettes Vrecznik Apolóniával 
BudapestJen. A IS71éJkesfehérvári II.  !kerület .álloonányában Körn 
István törzsőrmester Fazekas Máriával Alcsuthon ; Polgá?' 
Mihály !törzsőrmester Korbély Irénnel Devecserben ; Takács 
Jenő törzsőrmester Harczy Emiliával Lébényben; Varga La
jos L tiszthelyettes Horváth MáTiával Acsád kö'LSlégbeu ; 
GI·egó ]1'erenc törzsőrmester Lengyel Agnessel Rúbas:lJécsény
bell ; Varga András őrmester Móricz Margittal Szőnyben. 
A szombathelyi III. k'erületben : Szabó József IV. tiszt
helyettes Horváth Zsófiával Babót kö:r.ségben ; Havrillo Fe
renc tiszthelyc-ttes Czvitkovics Annával Szombathelyen ; Tö
rök János törzsőrmester Tóth Máriával Zsira kő�gben ;  Ki
rály Elek őrmester Szabó Karolinával N agysimonyiban ; Né
melh János IV. őrmester Némelh Bertával Resznek községben. 

POlgári iskola IV. osztály ához sq,i.i.kséges tankönyvet !ro 
pongőlért elad Nagy Károly őrmester. Cím : Nyirmeggyes. 
(Csendőrörs.) 

Cikket nemcsak a csendőrség tagjaitól, hanem bár
kitől elfogadunk s azt közlés esetén megfelelően hono
ráljak. A lapunkban megjelent közlemények tulajdon
Jogát fennlartjuk, azokat tehát beleegyezésünk nélkül 
nem szabad utánnyomatni. - Kéziratokat aem adunk 
vissza. A közleményeket kérjük az ívnek csak az egyik 
oldalára, félhasábosan és írógéppel vagy könnyen olvas
ható írással irni. Kézíratok sorsáról csak a szerkesz
tői üzenetek között adunk választ, azért kérjük mindig 
megirni, hogy mUyen jelige alatt válaszoljunk. - A szer
kesztői üzenetekben mindenkinek válaszolunk, levelet 
nem írunk. Jeligéül kérjük kisebb helységek neveit vá
lasztani, mert az azonos jeligékből származó félreérté
seket csak igy lehet elkerülni. Ha jelige nincsen meg
Jelölve, az érdekelt nevének kezdőbetüit és az állomás
helyét használjak jelige gyanánt. Közérdekü kérdé
sekre a "Csendőr Lekszikon" rovatban válaszolunk. 
Előfizetni csak legalább félévre tehet. A csendőrség 
tényleges és nyagállományu legénységi egyénei az elő
fizetési ár felét fizetik. Az előfizetéseket kérjük ponto
san megajilani, mert a felszólítás költségét külön fel
számitjak. - A nekünk száet pénzküldeményeket kér
tük a Nemzeti Hitelintézet Budapest-krisztinavárosi fiók
Jának (Budapest I., Krisztina körut 141) 1672. számu 
csekkszámláJára befizetni, a csekkre pedig feljegyezni, 
hogy a befizet és a Csendőrségi Lapok Javára történt. -
A hozzánk intézett leveleket igy kell címezni: "A Csendőr
ség! Lapok szerkesztőségének, Budapest , l. kerület, 
BöszörméDyi át 21 szám". 

�===---.. ���--� ... --��= 
Ha más lakása előtt sepersz. Folyó évi' 10. számunJkiban 

;,Uzsoki szoros" jelige alatt - ami az önénel sokk,al jobban 
silkeJrÜlt - megírtuk, hogy a mi 'Véleményünk szerint nem 
heJy-es az, iha a csendőr az utca járdáját a [aktanya <előtt 
sepretg>eti, mert ez asszonynak való munJka s ezért, különösen 
faluhely t, a férfiembert szinte lenézik. Igazuk is van ebben. 
Most az a :kérdés, hogy a laktanya előtti járda gyomtalaní
tása, kapával való tisztogatása iIlik-e a csendőrhöz? iNem 
illik, ép:pem. \úg1y nem, mint a sepregetés. Arról már sokszor 
írtunk, hogy a ke,rthen, udlvaron végz.ett !kerti 'Vagy ,gazdasági 
vagy akár c.sinosibó munka nem szégye:ne a csendőrn�k sem, 
Sőt egyenesen finomkodás vagy renyheség az eiajta mnnikák 
kerülése - ha V!l11 rá idő és fontosabb dclog nem akad -, de 
az utcaJi járda tisztogatása maradjon csa�!: az örsfőzönő hatás-

körében! Lényegében m indegy, hogy IllŐS, aIVagy nőtlen 
a csendőr, mert egyformán tagja annak a testületm'rl<, ame
lyuJkille!k a teklintélye az utcán sepre,getést és kwpál,gatást 
semmiképen se tűrheti. 

M. L. ISenki m3lgánÜgyéneik nem járhatUlIlk utána.. Rész
ben azért, tlTIIeIl"t erre lehetetlen időt �alálnWlk, �sziben pedig 
azért, mert a cS'endőrségn.eIk m�an a m aiga szolgálati útja, 
az pedig rán!k is  éppen úg!y' 'lOOtelező, mint mindenki másra. 
Lássa Ibe, hogy leihetetl<ent kiván tőlünk s leg.yen ltürelemmel, 
elvégre - amint látjuk - nem kis dologról van szó, amiben 
dlönteni kell, ailihoz pedi)g utánajárás és idő ikell. 

Nyárád vize. 1. Azoknak !Van dgazUlk, alciJk azt állít ják, 
hogy a 15 évi szolgálati időbe ne!m.csaJk a csendőrségi, hanem 
a katonai, sőt az állami vagy államival lViszonosságban levő 
(törvényhatósági, ,városi) szolgálaJt ds :beszámft, :ha természe
tes-en az egyes szol,gálatok kÖZiötti esetleges lIllegszakítás a 
30 napot nem haladja meg. ,2. A nyugdíj 'megállapításánál a 
havi 20 P 40 f közétkezési pénznek is csak annyi százaléka 
számit a nyugdíjba, mint a havidtíjnak. Ha pl. egy 1. fize
tési fQkozatban volt 't1örzs-őrmesternek szolgálati ideje után 
72 százail.ékos lIlyu.gdíjra van i,génye, aikkor a számítás a 'kö
vetkező : 90 + 20.40 = 1 10.40 iP, .ennek a 72 !Százaléka. 97 P 49 f. 
lesz a nyugd�j össwge. A számítálSnál' a féllfillért vagy ennél 
nagyobb törtet egész fillérnek veszik, a félfillérnél kisebb 
törtet figyelmen kívül hagyják. 3. A beszámítható szolgá
l ati lÍJdő.nél' a kato'nai 1dő csak akkor ·számlít kedvezményesen, 
vagyis 7 hónap 8 hónapnak, ha a csendőrségth.ez való átIépés 
a mostani katonai nyugdlJtörvény ( 1921. XXXII. t.-c.) ha
tálybalépése. azaz 1921 augusztus 1. után történt és az 
átlépés �dején az érdelkeltnek a katonai nyu.gdJíjt1örvooy Ihatá
ro:umányai szerint már i,génye volt nyugdíjra. Az 1914-1919 
idő számíít hadiévnek, de annak s zámit az ,1919 utáln hadi
fogságban igazoltan töltött idő is. 4. 'Mire lapunk megjelenik, 
már re.n:dele,tben ollVashatja. 5. SenJk!i sem !kötelezheti, iba ,be
te,gnelk érzi matgát. KÜ'tönlben ds ezelk olyan polgári tisztsé
gek, hogy elválIalásuk nem ikiöte1ező. 6. Moe.gfájdul a feje vala
kinelk.. 7. !MindJk€lttö jó. 8. �Ulhar. 

T. D., Alpár. A leírás jó, az Okfejtés helyes, de a tárgy 
koissé kényes. Csen.dőri ,vonatkozásban nem túlsok a tanulság, 
még majd ,gondo1kodun!k rajta, 'hogy sorrendben ik;öz{jl'jük-e. 

Szárny, Nagykanizsa. A !kép homályos, de egy hónap 
múltán már nem is volna időszerű a ,közlése. !Köszönjük a me
leg sorokat, a !képet meg<Ől1Ízzük. 

Nyugdíjas özvegye, S�erencs. Ha férje halála óta egy év 
már eltelt, megválthatja az özvegyi nyugdíjat, de hatósági 
orvosi ,bizonyítvánnyal kell igazolni', hog,y !kora és egészségi 
állapota alapján valószínű, ,hogy tmé:g !két évig élhet, a lIlyil
vántartó gazdasági hivatal útJjáln a ibelügymtiniszter ,Úrlhoz 
(V,I. b. osztály) felterjesztel!1dő kérvényéiben ,pedig meJ.g kell 
indokolnia, hogy a ny:u,gdíjlIllegváltási kéreLmet miTe ala
pozza. Az említett orvosi bizonyítványt tennészetesen csa
tolni !kell' ehlhez a kérvényhez. A megwáltás összege az e,gyévi 
nyuJgdíj �s lakbér összegének aJ kétszeresét teszi Uci, az ön 
esetében 1728 P-t. Ha nevelési j ámlékiot élvező gyermeke 
van, ald!:or csak a g}'lámihatósá,g engedélyével 'VIálthatja meg 
a nyugxl.íját. 

Nyárfa. 1. 'Választ a lekszikon-rovatbal!1 kap. 2. A köz
gaW'áltkodás !Ügyeinek az elintézésére a IOOzgazdálkodás
vezető elvileg 'csak a szabadidejét 'veheti ,igénybe. Előfordul
hat aztán, ihogy a !k,özgaz.dálkodás érdekében olyan tenni
valója aJkad, amit nem lehet w.ooöz kötni anéLkül, hogy a 
köz,gazdáJl!kodás érdelkei c'sor:bát ne szenvedjenek. Ilyenkor 
a mi nézetrtinlk szerint az örsparancsndk abban az esetben, 
ha a szoLgálat érdeikei megelIl,gedik, en,g1edélyt adlhat a gaz
dálikodásvezetönek, hogy valami sürgős közgazdálkodási ügy
nek az elintézése végett a laktanyát iog1allkozási' id&ben j,s 
e!ltagyftJ.assa. Eltávozást a kiöz,gazdálikodásvezew ebbeli minő
ségében nem kaphat, őt is csalk !havonta egy íziben illeti meg 
a 24 órás eltávozas. Az megint más kérdés, hogy a közgazdál
kodásvez.etötöl le!h.et-e azt az áldozaJtot kívánnJ, Ihogy az el
távozását a lOO�azdáLkodás érdekeinek feláldozza. tErre a 24 
órára havonta neki is szüksége van, a magánügyei eHnté
zésére. Az 'örsparanx:sndkna:k k.ell rá módot találni, hogy ez 
a !kérdés :úgy a szOLgálat, mint a köz@azdállkadás és a gaz
dálkodásvezető egyéni érdekei szempontjából nyerjen meg
oldást. 3.  Az örsállomást az örs tagjai csak szolgálatban és 
szatbadsá.gon, iHetve eltávozás keretében ha,gyhatják el. Sőt 
a lalktanyát is cSaJk a Szut. 182. pontja má.sodilk bekezdésé
ben foglaJltak betartása mellett ,liebe!\; ellhagytni. Ha te!hát 
ker�árO'll' - spo l'Itolásból - a - ikiÖzsé�böl lci óhajt menni ,  
erre az örs'paranosnokától, iUetve annak helyettesétöl enge
délyt !reN kérnie . (Mi netm látun!k Ibenne senhlllÍ megakad á
ly;o�ni valót, ha különben a szolgál ati' viszonYIOk leihetövé 
teszik 
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Tiszavárkony. A nyomozás leírása JO, az eset maga 
érdekes, de éppen azt a részt hagyta homályban, amelyik 
tanuls5Jg szempontjából a l�értékeseblbIV'Jk l'átsm. Amikor 
ugyanis a gyanusított alilbijét igazolta, ön - mint járőr
vezető - arra gyanakodott, hogy az 'alibiigazolás tEllőzetes 
megbeszélés alapján történt, ,az alilbi,ilgawl'ás tehát hamis. 
" Ezért - írja ön - a legtCsekélyebb mozzanatokra is Ikiter
jeszikedtem s ekikor tJünt fel, hogy valótlan az eMadásuk, 
mert itt már ,a gyanusított és az ali!bijét igazoló bunuk bemon
dása között nalgy eltérések mutatJkoztak." Az lett volna a 
nyomozá!s leírásánál legfontosabb, hogy melyek voltak azok 
a mozzanatok, "amelyekből az 'alibiigazolás. l1 a rnis voltát meg
állalplÍootta. Ervől a leírásban nem esilk s�ó s 19y a nyomo
zást nem ,k,özölhetji�k. írásailt kiiilöilllben szívesen vesszük, ha 
tartalom telkintetében megfelelillek, mert egészen jól ír. 

M. ,M. lA. v.olt lJ1 . ih. ,gy. e. irattára megszállott területen 
marad't 's ott lI1yomaveszett. 

Karcag. 1. Csak igazolnia kell s aikkor a kerületi lPa
ramcsnokságtól 'kél1heti. Három IhÓillap is elegendő. '2. A be
tegség nem sebesülés, le,gfeljebib azt leIhe,t mondani, hogy a 
sebesülés következtében beteg lesz az ember, a sebesültek 
érmét azonban kizárólag sebesülés alapján lehet igényelni. 

Magyarcsanád. !A VQlt 24. h. gy. e. irattára me.gsz.állott 
terüLeten maradt. 

F. J. Községi elől'járósági bizonyítvánnyal igazolja azt, 
amit a levélben 'nekünk megírt. Ezt a bizonyítványt szolgálati 
úton terjessze elő a belügyminiszter úrnak (V. ib) és Vl.'.c) osz
tály) s kérje. hogy a kintlakást engedélyezzék, a laklbért és 
a családi pótlékot édesanyja után fol'YósítsáJk. Ha ön ellen 
egyénil�g az előIjáróknaik nill1cs Jk;irfogásu!k s a lkintlakás enge
délyezése fegyelmi szempontból nem aggály;os, 1l'!1Iinden 
bizonnyal meg fogja kapni az engedélyt. 

Szenvedés sóhaja. 1. Választ a IeksZlikon-rovatban fog 
krupni. 2. Utánajárunk, a választ kés&blb a,djuk meg. 3. Igen, 
a c.sendőrlél�k, annak na'gyon férfiaSillaIk és kitartónale kell 
lennie. Ösztönösen is  rájött a lényegre s mi Imost már csak 
a;>;t tehetjük 110zzá, mogy ha I€:gyszel' erre öma,gától rájött, 
tartsa ds meg a talpa alatt e,zt a szHárd talajt. Késqbb majd 

T A R O G A 'T Ó 
lj legkönnyebb fuvóhangszer I Saját találmány I 
Ovakodás ulánzaloklól l  mert mind melyek nem 
gyáramból erednek. silány. külföldön készül, után· 
zatok. Hegedük. Trombiták. Harmonika és az 
összes hangszerek és hurok legfinomabb kivitel-

ben száll it ja az 

ELSÖ MAGYAR HANGSZERGYÁR 

STOW ASSER ki��
á
'l��!,i 

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

Az egyedüli magyar hangszergyár az országban. 
C;sendőröknek kedvezményes részletfizelés I 

Fényképezőgépek 
prizmás látcsövek 

6-12 hónapig terjedhető részlet
fizetésre készpénzáron, e l lenőriz
helő eredeti gyári árjegyzék szerin I. 
HA TSCHEK ÉS FARKAS 
optikai és fényképészeti szaküzlet 

8 f T DAPEST IV K' I k" t 28 (Köz p városháza :J , ., aro y- oru • épületében). 

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

visszatekinthet az elmúlt évekre s akkor raJon, hogy mi min
denfélének tulajdonít az ember sokszorosan nagyobb fontos
ságot, mint amit az megérdemel. Az erőt és kitartást 'a nagyon 
komoly, SlÚlyo,s cSaJpásO'kra kell tartogatni, jelemtéktelen dol
gokra ne pazaroljunk ,belőle semmit. nyeill pillanatnyi sem
miségek milaJtt érzeJtt elkeseredés ellen legbiztosabb orv,os
ság az, ha az ember meg;tapogatja a ,karj,át s ha az.on egész
sé,gesem duzzadnalk az izmolk. és egyébként is rendben van az 
ember szénája, teleszívja a tüdejét s ,boldogan sóhajt fel, 
hogy ne111.C<salk semmiségek, de komoly ,baj,�k elviselésére l's 
adott a sors erőt, egészséget. Öl'Ül'Ümk, mogy lbízik 'bennünk 
s reméljük, hogy a. fenti néhány ISZÓ (nem !js marad \hatás
talanul. 

Sz. A foly,ó évi 16. számunkbam 
"

TalVasz" jeligére kül
dött üz,enetünk természetesen az.oknalk a 'kitüntetés6Ímek az 
igazol'ására vonatkoz.ik, amelyelk.et egyesek a világIháJború 
allatt kaJptak iS mert az dkimányaik valami okból elvesztek, 
most utólag igyekeznek beiJgazolil1i, hogy lez vagy :az a ki
tüntetés őket 'megilleti. Ai keresett úr címének :utánajárunk, 
az eredményt ugyanerl'e a jeligére annakide'jén ll11eg1i.i.zenjük. 

A hazáért. 1. ,Erről serrnmit Isem tudrunk megállapítani, 
előttünk is eljesen 'érthetetlen. Csak az érdekelt községi elől
járóságok adhatnak felvilágosítást. 2. :Olvassa el mai számunk
ban 

"
Nyárfa" jeligére küldött üzenetünk 2. pontját. Egyéb

ként a dolog úgy áll, hogy ha a csendőr, tegyük fel" egyheti 
szabadságot élvez, elvil€!g IllÍrrcs aJk.adálya annak, hogy ugyan
abban a hónapban még 24 ,órás eltávozástl is kérhessen. '\Az 
örsparancsndk tudja aztán, ,hogy a iSzoIgálati viszonyok ezt 
megen,gedik-e vagy sem, Imert lúgy a szabadság, nlint az el
távozás minddg ettől füg,g. 

Szikszó 28. 1. A :hallotti ,anyakönyvtÍ ll<Ílvonaton kívül 
ugyanazQlkat, m�nt lTIIÍnden más esetben. Az okmányokat 'be 
lehet !Ugyan szerenie már most, de később a régi keltezések 
miatt .esetleg rúJra kell azokat Ibesz.erez.ni. Nem olyan nagy 
dolog ez, hogy annyi'ra siessenek 'Vele, gyorsan be's'zerez'he
ti!k, all1lQkor ,szÜlksé,g lelsz rájuk. 2. Sajnos, ezt neml tudjuk 
megmondani még meg1köz.elítöleg sem. Nem tart ,addig, 
runedd,jg már tartott. 3. A iI1apibetét 20 százaLékát. 4. Későbib 
ka.p választ. 

HegedU a,.",onlu", Tá,.ogató csak itt a valódi Ol",ba/o", Ha,.",onlka Olt.,.a 
és az összes legjobb han�.zerek. továbbá a 
legjobb rádi6khziilékek csakis itt a gyárban 

kaphatók. 
Múvé8:.!esen javit. legjobb hurokal készit. 

Árjegyzéket ingyen küld 

MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szab. 
__________ -:-_ hang8zergyára 

BUDAPEST, VII., RAKÖCZI-ÍlT 71. 
Egy.dili magyar ha.gsz.rgy" az .m'gba. Csendőrségnek ré8zletfizeléo' kedvezmé'lY ' 
.� 

KATONAI ESÓKÖPENY ::ö�:���lc:�::�áV61 p 45 
KÖRGALLÉR minden hosszban csuklyával P 50 

Négy havi részletfizetésre is kaphatók 

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

I 
I"CORVln" BUTORCSOnOK 

Részletre olcsón ! Dohány-utca 39. 
közalkalmazottak bevásárlási forrása. 

BUTOR 
BUDAPEST VI_ KER., 

O-utca 3. Butor leg
kedvezőbb havi 

R É S Z L E T R E Minden csendőr 
kedvezményt kap ! 

RÉSZLETRE, 
előleg nélkül 

NEMZETI BÚTORHÁZ 
Dohány-utca 46_ (Klauzál-u. sarok) 
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LEGENY A GATON .. 
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18. 

íRTA : BARÉNYI FERENC. 

Annyira lenyűgözte az érdeklődés a sok látnivaló iránt, 
hogy nem is gondolt bizonytalan sorsával. Csak a kedves pej 
lovát sajnálta, annyira szerette, hogy belésajgott a szíve, ha 
rágondolt, 'hogy jó lovát ott kellett hagynia vérében fetrengve. 

Gál őrmestert aztán egy mord képű kozáktiszt elé vezet
ték, aki faggatni kezdte, hogy mi járatban wolt. 

- Felderítésre küldtek ki - felelt Gál őrmester csak 
éppen, hogy szóljon valamit. Tudta, hogy makacs hallgatással 
csak megnehezítené a sorsát. 

- Motozzátok meg - parancsolta a tiszt a kozákoknak, 
akik rögtön kitapo�tták a zsebeit és szorgos igyekezettel 
lehúzták a zubbonyá� I 

- Lám, milyen jól tettem - gondolta elégedetten Gál 
őrmester, - hogy a titkos !parancsot széttéptem. A nyilt pa
rancsot azt meg a nyeregkápába tettem, az ott maradt a 
szegény pejkón . . .  Nagyot sóhajtott, amint a kedves lovára 
gondolt; nehezen tudott a derék állat elvesztésébe 'beletörődni. 

Ezalatt a kozákok motozgatva levetkeztették. Amikor az 
ingét leszedték, akkor Iderült :ki, hogy nemcsak a szegény 
pejkó, de ő is kapott egy orosz golyót. A válla csupa vér volt. 

Hamar előkerült a kozák orvos és bekötözte a sebet. 
Aztán továbbfolytatták a motozást, de a kozáktiszt nagy 
bosszúságára' neIn1 találtak ,semmi 'gyanus at. A kozákok fel, is 
hagytak ,a hiábavaló keresgéléssel és tanácstalanul néztek a 
parancsnokukra. Az ,nérgesen tépdeste lecsüngő harcsa-

FUCHS SÁNDOR 
Csendőrségi é s  egyenruházati 
felszerelési cikkek szaküzlete 

BUDAPEST, VI, Gr. Zichy Jenő-u. 24. 

8UTORT ÖN 
(Apponyi térn é]). 

IS 01cs6, áron vásárolhat 
10 - 15-20 havi hitelre 

TOMORY és TSA It�ty:!r;���!-���� 
A csendőrség tagjainak kivételes kedvezmény. 

bajuszát. Lovagló vesszöjével a csizmája szárát verdesve, 
mind idegesebben faggatta Gál őrmestert, honnan jött, ki 
küldte és milyen erősek a szembenálló magyar csapatok. 

Gál őrmester ezekre a kérdésekre nem felelt, nem is szólt 
már ezentúl egy szót sem. Konok hallgatása felháborította a 
kozáktisztet. Mérgesen intett a kozákoknak ; azok 'gúzsba
kötötték Gál őrmester kezét és aztán kifelé vonszolták. 

- Na most agyonlőnek a bitang latrok . . .  - sóhaj
totta elkeseredve, majd lassan lehiggadva megadta magát 
sorsának és egykedvűen gondolta : f- Jobb is így, úgy se tud
tam volna innen kiszabadulni. 

A kozákok egy magas 'Jfához .vezették. .Gál őrmester férfias 
arcát egyszeriben elborította a szégyen pírja, hogy nem go
lyóval, hanem kötéllel iVégzik ki, mint a gonosztevőket. Ver
jen meg az Isten, gyalázatos gazemberek ! szitkozódott 
haragosan villámló szemekkel, de a fkozákok csak röhögték. 
Bosszusan vonogatta fájó vállát ; aztán fásultan hagyta, 
hogy csináljanak vele, amit akarnak. 

17. 

Gál őrmester a fogait csikorgatta, amikol' a kozákok a lá
bát is összekötözték. Megálljatok kutyák - mormogta tehe
tetlen dühhel - megfizetik ezt még nektek a� én embereim 
kamatostul ! Ez la gondolat 'legalább némiképpen meg
nyugtatta. Egykedvűen né�te a nehéz súlyával vesződő kozá
kokat. Egyikük felmászott a fára és úgy hurkolta be a kö
telet a legvastagabb ágba. Aztán felakasztották; �e nem úgy, 
ahogyan ő gondolta, hanem a lábánál fogva. A lábán függve 
dühösen }'lzitkozódott s amíg tehetetlenül vergődött a fán, a 
kozákok durva röhögéssel ugrál ták körül. Az egyik kozák 
pedig folyton kérdezte, hogy még most sem be sZ/él '! 

Egyszerre világosság gyúlt ki megkínzott agyában. Hi
szen ezek nem akarják most kivégezni, csak kínozzák, hogy 
valamit �láruljon. Hirtelen, mint a Yillám, merész gondolat 
cikázott át eszén. Odaszólt a kozákőrmesternek, hogy vallani 
fog, ha leveszik a fáról. Az elégedetten bólintott és megpa
rancsolta a kozákoknak, hogy szedjék le a fáról Gál őrmes
tert. A kozákok hamarosan kioldották la hurkot és leengedték 
a fáról ; azután kiszabadították a lábát, de a kezét megkö
tözve hagyták. Diadalmasan vitték a kozáktiszt elé, aki szé
les vigyorgás al örvendezett a jelentésnek, hogy a fogoly ma
gyarszki vallani akar. Türelmetlenül ostromolta kérdéseivel 
Gál őrmestert : honnan jött, ki küldte, milyen csapatok van
nak ,ott, ahonnan jött éS' így ,tovább. Gál őrmester eleinte �sak 
a vállát húzogatta s nem !Válaszolt � kérdésekre. Hagyta, 
hadd Imelegedj ék a kozákok füle töve a nagy kíváncsiságtól ; 
csak amikoI1 látta, hogy �olyton-fogy a kozáktiszt türelme, 

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

Árjegyzéket, szövetmintákat, legolcsóbb ármegjeJöléssel 
kívánatra a z o n n al és t e l j e s  k és zs é g g e l  küldök. 

. 1 ft Vilag l�jobo hauDlmei: hegedű .• 1onDora. har��;�;���.����;!�:�n Itb. 
(f) R e m e n V I � � h á I V ft a I Csendóröknek kivételes részletfizetési kedvezmény. 

Budapest, VI., Kiraly-u. 58 -60 Minden hangszerről külön-külön árjegy'ék dijmentes, 
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látta elérkezettnek a pillanatot, hogy beszéljen. Egyszerre 
felkapta a jfejét � azt kérdezte a kozáktiszttől : - ',l'rIit kapok, 
ha megmondom? 

- Pénzt - felelte a kozáktiszt és mohón leste az ajánlat 
hatását. 

- )Mennyit? - kérdezte Gál őrmester szemtelen nyuga
lommal. 

A kozáktiszt a homlokát ráncolva, komolyan mondotta : 
- Hogy mennyit? Az attól függ, hogy mennyit ér nekünk az, 
amit megmondasz. . . 

. 
Gál őrmester megvonta a vállát : - Én nem !tudom, hogy 

mi mennyit ér nektek. Most aztán igazán nem ; is sejtem, 
hogy mit mondjak, ha nem tudoml, hogy mit ikapok érte . . .  

Pénzt, mondtam már, pénzt ! - kiabált a kozáktiszt 
türelmetlenül. 

Gál <>rmester rendületlen nyugalommal kitartott egy 
pillanatig, hogy legvégsőkig csigázza fel a kozáktiszt növe
kedő kíváncsiságát. Aztán megismételte az előbbi kérdést: 
- Mennyit? 

A kozákti,szt már olyan türelmetlen volt. hngy alig birt 
magával. Gyorsan felelte : - Sokat. 

- De )mégis mennyit? 
- Száz rubel t � igérte a !kozáktiszt. 
- Kevés. 
- Háromszáz. 
Gál őrmester .megrázta a fejét : - Kevés. 

ötszáz rubel. 
- Az is kevés. 
A kozáktiszt haragosan ,borzolta össze szemöldökét és 

némi \gondolkozás után ,azf! 'kérdezte : ---; Mennyit kivánsz ?  
Gál őrmester észre�ette, hogy a kozáktiszt türelme már 

a körmére égett. I Jónak aá tta há t az alkudozást befej ezni ; 
hamar felelt : - Ezer rube It. 

A kozáktiszt idegesen it'ágcsálta a bajuszát. Azután le
hajtotta a fejét : - Jó, nem bánom. Megkapod az ezer rubeit. 
De ;most végre megmondod, hogy milyen csapatok vannak 
ott, ahonnan jöttél. 

Gál őrmester készséges arcot vágott : - Hát akkor meg
mondom. Két magyar hadtest van ott. 

- Másfelé nincsenek magyar �sapatok ezen a kör
nyéken ? 

Gál őrmester vállat vont : - Tudtommal nincsenek. 
A kozáktiszt láthatóan megnyugodott. Cigarettára gyuj

tott és Gál őrmestert is megkínálta. Aztán folytatta a kér
dezést: \- És )ez la ikét !magyar jhadtestJ hová fog menni ? 

- Ide - hazudta szemrebbenés nélkül Gál őrmester. 
A kozáktiszt majd kiejtette a cigarettát a szájából, úgy 

álmélkodott : - Ide ! ?  - kérdezte hitetlenül. 
- Igen, ide - felelt ;nyugodtan Gál őrmester - holnap 

délben fognak támadni, innen a folyó felől. Délig megvárják 
az ,utász okat és 'amíg azok hidat vernek, 'al huszárok átúsznak 

I· IOIJIO ' ' II 
. .. �-.. LlMONADE 

. 
' . • � 

.. . TABLETTA 
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a folyón. A tüzérek ugyanekkor (megkezdik az ágyúzást ,a túlsó 
partról . . .  

A kozáktiszt erősen a szeme közé nézett Gál őrmesternek 
és mindjobban elkomolyodott. Pár 'Pillanatig gondolkozott. 
Azután hirtelen megfordult és a kezével nyugat felé muta
tott : - Háti 'mosll azt mondd meg, te magyarszki, hogy mért 
nem támadnának emerről, a szárazról ? 

Gál őrmester hidegvérrel állta a kozáktiszt kemény te
kintetét : - Mert la< :túlsó parton vannak. 

- Hazudsz ! - rivallt rá ' a  kozáktiszt nagy hangon. 
Gál őrmester nem ijedt meg, rendületlen nyugalommal 

felelte : - Akármi legyen velem, hogy igazat mondtam. Majd 
meglátjátok, hogy mind tiszta igazság, amit állítottam. 

- Majd meglátjuk - szóit a kozáktiszt szelidülő han
gon. - Na és ha mi nem várnók be itt őket? 

Gál őrmester ostoba képet erőltetJett az arcára : - Nem 
�rtem. 

A kozáktiszt \Új ab b cigarettára gyúj tott ; elbizakodott, 
öntelt mosollyal mondotta : - Hátha mi támadnánk. 

- Nem érne semmit - felelte Gál őrmester, - mert 
védi őket a víz, úgy mint itten titeket. Körül is vannak sán
col va. A sáncok között szeges drótakadályok állják el az utat. 
Két nehéz üteg jól be van lőve a folyópartra. Egy fia 
lélek! ,se tud ikeresztülmenni . . .  

Gál őrmester szavaira egyre komorabbá vált a kozáktiszt 
arca s egy ideig szótlanul maga elé meredve töprengett. Aztán 
kemény, kutató tekintettel nézett Gál őrmester szemébe : -
Hát azt mondod, hogy délben fognak a magyarok támadni ? 

Gál őrmester szempilláj a sem rezdült meg, olyan nyu
godtan állta a muszkatiszt szúrós tekintetét. - Annyit tudok, 
hogy délben ebéd után lesz a riadó . . .  

- Na dól 'van, bólintott a kozáktiszt. - Fogva maradsz. 
Ha igaZiat mondtál, holnap délben megdícsérlek, megkapod 
az ezer rubeit. D e  ha hazudtál, felkö�tlek. - Parancsolón 
intett a kozákoknak és azok kivezettéI{ a táboron keresztül 
jó messzire egy sátorhoz, mely előtt néhány kozák ácsorgott. 
Ezeknek adták át Gál őrmestert a kozákok, akik hozták éi 
azután visszamentek abba az irányba, amerről j öttek. Gál 
őrmester fáradtan dőlt le a sátorelőtti gyepre és unaimában 
a kozákokat nézte. Később észrevette, hogy kisebb csapatok 
egymásután vonultak ásókkal a folyóparthoz. Elejtett sza
vaikból kivette, /hogy fedezékeketl ;fognak ,ásni :a folyóparton. 
Ujjongó öröm szállta meg a lelkét. - Léprementek a musz
kák, elhitték a hazugságot. Bizakodó reménységgel sóhajtotta : 
- Segíts meg Uram I stenem ! 

A Ikozákok tüzet raktak. Az egyik kozák nyúzott birkát 
tűzött a 11yársra ; valamennyien körülülték la tüze� és 'kézről
kézre j árt a :pálinkás butykos. Megkinálták Gál őrmestert is, 
de nem kellett neki. ,Durván röhögve ;kinevették. 

A 'nyilt tüzön olvadozó birkafaggyú orrfacsaró bűzt ter
jesztett, Gál őrmester nem bírta sokáig ; ellenkező irányba 
fordult, hogy az undorító szagtól sZ<abaduljon. Elfordult fej-

�. I ' r 
mwtt IY\MYV ���UJ., �jdDl 

REFORM RUHÁZATI R T BUDAPEST, VI., VILMOS 
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jel most más képét látta a muszka tábornak, mint ezelőtt. 
Érdeklődve nézett széjjel és ekkor a sátor mögött három 
legelésző lovat vett észre. Unaimában, mint vérbeli lovas
ember, persze a lovakat nézegette : melyiknek milyen a lába 
s elgondolta, hogy ha választhatna közülük, melyiket venné. 
Egy hosszúsörényű fekete lóra esett a választása. Erős, széles
szügyü, dzmoslábú. J ó �ó aehet • .  

A kozákok mohón fa�ták a büdös birkahúst és sűrűn és 
nagyokat ittak a pálinkás butykosból. Gál őrmester, mintha 
görcsöt kapott volna, tteste remegve rángatódzott, lábával a 
földet rugdalta s megkötözött kezével a gyepet tépdesve ka
parta a földet. Az egyik kozák észrevette s kérdezte, hogy mit 
csinál. Gál őrmester fájdalmas tekintettel mutatott sebesült 
vállára. Szenvedő arccal panaszolta, hogy nagyon fáj. A ko
zák durván ikacagva mondta la társainak, �ogy Ini a fogoly ,ma
gyarszki már egész lyukat, 'Vájt a földbe a körmével. Röhögve 
mulattak rajta s aztán újra töltötték a kiürül t pálinkás 
butykost. Többet ne,m törődek ,Gál őrmesterl'el . 

Sötéten jSzállt le laz este. Bakacsin uszálya sűrű homályba 
takarta a mus:zJka) tábort. ,'A7l egyhangú !Sötétséget csak ritkán 
szakította meg egy-egy törpelángú tábortűz. 

Gál őrmester idegesedve számítgatta az órákat, hogy 
mennyi idő van még éjfélig. - Istenem. ha az Ámon altábor
nagy nem kapja meg a ;parancsot, nem iSikerül a magyar 
támadás. Sok emberünk veszne hiába . . .  Türelmetlenül né
zett /az álmosan ásítozó részeg kozákokra. Aztán jkiválasz
tott magának egy parázsló fadarabot és azt a sarkantyujá
val észrevétlenül a itiíztöl lassan magához kaparta. ,Félve 
takargatta a testével, hogy észre ne vegyék. Aztán átnézett 
a kozákokra, akik dülöngöző testtel, részegen bámultak a 
tűzre. Megérezte, hogy most jött el az ideje. Hamar csele
kedni kell. ,A tüzes fadarabot felcsusztatta az arcához és. a 
száját úgy tette Irá, hogy a kezét /béklyózó '!Zsineg éppen a pa
ráz,sra kerüljön. Óvatosan fújkálta a parazsat, hogy élessze, 
meg, hogy a füstöt elterelje magától. Nagy örömében szinte 
hangosan felkiáltott, amikor az üszkösödő zsineg pörkölődve 
levált Ja. kezéről. Csak észre ne vegyék, most már könnyen 
megy a többi. Vigyázva oldozta le a csuklójáról a z,sineget 
és közben a másik oldalára fordulva nézte a kozákokat, ilcik 
egymás mellé kuporodva, már mélyen aludtak. Várt egy ki
csit. Aztán hangosan köhögött, krákogott és utána megint 
figyelt. Boldog öröm szállta meg a lelkét, amikor azt tapasz
talta, hogy a kozákok meg sem moccantak. Most már a !kö
zelükbe merészkedhetett. !A már gyéren fellobbanó tűz mellé 
feküdt ;  a markába szedte az elébb kikapart földet és óvato
san a. tűzre szórta. Mikor az utolsó zsarátnokot is betemette, 
fekete sötétség ölelte (körül, ITágranyitott :szemmel nézett szét, 
hogy a szemét 'hozzászoktassa a sötétséghez. Azután négykéz
láb, lassan a lovakhoz kúszott. Jókora csomó füvet tépett és 
odakinálta a. fekete lónak. Amikor a Jó; kiette la füvet IS. mar
. kából, megfogta a kötőfékénél és vigyázva, nesztelenül kive
�ette a lovat egészen addig az útig, amely emlékezete szerint 
kettészelte a muszka tábort. Mihelyt az útra ért, gyorsan 
felugrott a lóra és elvágtatott. 

A lélegzebét is visszafojtotta, (amint ;a gyepes úton !kifelé 
vágtatott la. Imuszka )táborból. Szerencsésen az út végére ért. 
Nagy kanyarulattai, merészen vágott neki a folyónak. De a 
ló nem akart a 'Vízbe ,menni ; �felágaskodott és minden erejé
vel visszafordulni igyekezett. Ám ezúttal emberére 'akadt. 
Gál őrmester megszorította a combjával és a vékonyába 

nyomta a sarkantyút. A ló megadta magát kemény lovasának 
és lminden ízében reszketve beleereszkedett a folyóba. Félén
ken, :tétován gázolt a vizben. 

Amikor mélyebb lett a víz, a ló felágaskodott, de még
sem érte a lába a meder fenekét. Ijedtében nyugtalanul rug-

A töltötollat ma már senki sem nélkülözhet, aki 
irásmunkával foglalkozik. legkevésbé a csendőr. 

A legjobb 161t61o"ak dú. v6la .. lékban T U R C S Á N Y  A N TA L 
1611610"- é. paplrkere.kedéaében I Budape.', VIII., O 1161.úI 2. 

dalódzott. ;Gál őrmester az egyik ikezével a ló söré'llyébe ka
paszkodott. ,A másikkal a fülénél fogva irányította a ló fejét 
a túlsó 'part Ifelé. !lgy 'Úszták át ai folyót. Vidoran ,felnyerí
tett a ló, amint a lába alatt megint talajt érzett. Fürgén 
lábolt ki a sekélyesedő vizből. 

Mihelyt partot iértek, Gál őrmester meghajtotta a 
lovat ahogy csak tudta, �l a folyótól. Közbe-közbe aggodal
masan visszanézett a, folyóra, hogy el ne veszítse, mert a vak 
sötétségben másképpen nem tudott volna tájékozódni. Amikor 
a folyótól már jól eltávolodott, balra fordította a 
lovát, hogy a folyóval egyirányban haladjon lefelé. 
Bozótos, puckás terepen j árt ; még jó volt, ha 'Ügetésben me
hetett a ló. Pedig szerette volna megereszteni, hogy szaladjon 
vele teljes erejébőL Idegesen kémlelt körül és gyakran ,tekint
getett a folyó túlsó partja felé. Emlékezetből igyekezett a 
távolságot ;megbecsülni, ihogy mekkora utat tett meg már �dáig. 
Aztán, amikor azt vélte, hogy az orosz tábor magasságát 
már tulhaladta, nagy ;kanyarodóval megint a folyó felé �gye
kezett. Mihelyt a lÍolyó partját elérte, azonnal belehajtotta 
a lovat a vizbe. A ló azt hitte, hogy ;most már hazafelé men
nek, 'felvidulva, bátran 'Úszott a feketén örvénylő hideg '\hul
lámárban. 

A túlsó parton gyepes síkságra találtak, mely olyan 
egyenesen lapos volt, mint a deszka. Fának, vagy bokornak 
még az árnyéka sem látszott. Ameddig a iBötétséghez már 
hozzászoktatott szeme csak elláthatott, mindenfelé puszta 
mezőséget látott. lA kozák ló persze a muszka ;tábol' :relé \akart 
fordulni, de Gál őrmester nem engedte. Belevágta a sar
kantyüját és kemény combjával erősen \ráfeküdt a lóra. 
E szeveszett iramban. horkantva, prüszkölve 'vágtatott a ló 
bele a fekete éjszakába. 

Gál őrmester most is IS. folyót vigyázta ; arra ügyelt foly
ton, \hogy a vékony ezüst csík el ne maradjon mellőle. Sar
kantyúzva űzte, hajtotta a lovat. A szegény 'Pára ltajtékot 
hányva rohant, ahogyan csak bírt. 

(Folytatj uk.} 

Megfejtés. 
A 'folyó évi 1 5. 'számunkban közölt ' "A víg özvegy öt 

pengője" című pályzatunk helyes megfejtése a következő : 
Bendő Pált az 1914. évi) XLI. tc. 2. §-ában ütköző becsü

letsértés gyanuja terheli, mert Falassal szemben a "marha" 
lealacsonyító kifejezést használta. 

Falas, hogy az; 5 pengő helyett ,az ' özvegy által vásárolt 
teát, 'cukrot 'és !egy kis iiveg rumot magához 'vette, bár ön
hataimulag jár� el, - cselekménye a Btk. 'egyik §-ába sem 
ütközik. (K. 336/91.) lEnnek megállapítása 'természetesen a 
bíróság hatáskörébe 'tartozik . 

Falas Adorjánt a kerékpár 'jogtalan 'használata miatt a 
Kbtk. 127. §-ába ütköző cselekmény gyanuja terheli. Ö felelős 
a kerékpár 'megrongálásáért ,is, mert az a jogtalan használat 
következménye volt. 

Ujságos Pál ' levélhordó azért, mert táskáját a menekülő 
Farkas után dobta s ezáltal lFarkas 8 napon belül gyógyuló 
sérülést szenvedett, - a 'Btk. 301. §-ábal ütköző cselekmény 
gyanuja terheli, I 

A Btk. 79. §-ának esetleges alkalmazása a bíróságl'a tar
tozik. 

Özv. Szürdarócnét, mert Falas lakásába jogos indok nél
kül ment be it később Falas 'Adorjánt 'a lakásába nem 'en
gedte be SI (így 'személyes szabadságában korlátozta, - a 'Btk. 
332. és 323. §-ába ütköző cselekmény gyanuja 'terheli, Az 

Csendőrség és honvédség 
számára szükséges 
k ön y v e k  és lérképek 

k a p h a  t ö k  

GRILL -fé l e  k ö ny v k e resk e d é s b en, 
Budapest, V .• Dorottya-utca 2. 

BUTOR 1 éleire EI61eg 
nélkül ls 2 0  havi részletre 

Kisi pari Butorcsarnok, Dohány-u. 66. 
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özvegy azon cselekménye pedig, bogy Falas kabátját elvette 
és ezt csak a tea, cukor és rum visszaadása esetében volt 
hajlandó átadni, a Btk. 350. §-ában körülírt zsarolás kisér
letét képezi, mert Falas nem cselekedett, vagy türt az özvegy 
akaratának megfelelően, hanem feljelentés 'Végett ,a csendőr-
ségre ment. ' . 

A cipő ellopása miatt a tettest a Btk., 330. §-ába ütköző 
cselekmény g'yanuja 'terheli. 

* 

Beé1'kezett 39 1Jályázat. A leghelyesebben fejtették meg 
a következők : 

Deák Kálmán csendőr (Veszprém) ,  Vincze György 'őrm. 
(Tapolca ) ,  Kolozsvári Gyula th. (Szombathely) , Juhász Jó-
zsef cs. (Zsadány) , M enyhárt István II.  őrm. (Szombathely) , 
Darabos János th. ( Baranyaszentlőrinc) , Tóth Miklós csend
őr I( Sóstógyógyfürdő ) ,  Füleky József alhadnagy (Toponár) ,  
Csépke őrm. ' ( Demecser) .  

;I< 

Az ébresztőórát a szerkesztőségünkben megejtett 1S0rso
lás során Deák Kálmán csendőr (Veszp1'ém) nyerte meg, 
akinek ezt postán 'egyidejűleg ,elküldöttük. 

Távolsági kimutatás. 
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A farkaslakai örsnek egyidőben két járőre van rendes 
szolgálatban. Mind a kettő 30 órás őrj áratban van, de kü
lönböző tereptárgyakat kell leportyázniok. Az örs parancsnok 
20 órás )ellenőrző !SzolgálatJ alatt mindkét j árőrt két-két terep
tárgynál aka:rj a ellenőrizni. 

A két 30 órás őrj áraton kívül tehát egy 20 órás őrj áratot 
is össze kell állítani, melyből kitűnjék, hogy az örsparancs
nok mindkét járőrt 2-2 tereptárgynál ellenőrizte. 

t 
!Iatáridő július 10. Megfejtést csak a csendőrség legény-

;,. 

30 perc 

ségi egyéneitől fogadunk el. A helyes megfejtők között egy 
értékes Itöltőtollat sorsolunk �i. Az 'e1'edményt a július 20-i 
számunkban közöljük: 

A szerkesztésért és kiadásért felélős : 

PINCZÉS ZOLTÁi'l százados. 

Stádium Sajtóvállalat Rt., Budapest, VI., Rózsa-utca lll.  sz_ 

Felelős üzemvezető : Győry Aladár. 


