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HiszelC egy Istenben, hiszek egy h�ában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek 'Magyaro1'Szág feltárn.ad.4sában. 

Amen. 

Az önérzet betegsége .. 
Ha megkérdezn ők a csendőr bajtársakat, ki tudja 

nekünk pontosan megmondani, mi az önérzet, bizo
nyára sok fejtörést okoznánk a kérdésünkkel. Mert 
amilyen sok emberben megvan ez a tulajdonság, éppen 
olyan kevesen tudják a fogalmát úgy szavakba fog
lalni, hogy azok se többet, se kevesebbet ne fejezzenek 
ki belőle a kelleténél. 

Megpróbáljuk hát mi a feleletet. Hogy rövidek 
is legyünk: az önérzet az önmagunk értékének helyes 
tudata és megköv eteI és e annak, hogy azt bennünk má
sok is tiszteletben tartsák. Vagyis az önérzetes ember 
nem hajlandó senkitől eltűrni a maga személyének le
alacsonyítását, vagy a megérdemeltnél kevesebbre érté
kelését, de viszont ő sem tesz olyat, ami értéké t ön
maga vagy mások előtt leszállítaná. Aki nem tűri, hogy 
tudatlannak vagy dologtalannak nevezzék, az önérzetes 
ember, de csak akkor, ha tud és ha dolgozik, mert ha 
igaz, amit mondanak róla, nincs joga önérzeteskedni. 

Sok bajt okoz azonban az, hogy önmagát csak ke
vés ember tudja elfogulatlanul értékelni. Vannak, akik 
az önbizalom hiánya folytán túlságosan kevésre becsü
lik magukat, de sokkal többen vannak, akikből hiány
zik az önbírálat s ennek következtében túlértékelik 
magukat: jobbaknak, okosabbaknak, jellemesebbek
nek, stb. képzelik magukat, mint amilyenek. El vannak 
ragadtatva önmaguk nemlétező tökéletességétől s ez 
annyira elvakít ja őket, hogy hiába néznek akár tü
körbe is, abban sem olyanoknak látják magukat, 
amilyenek, hanem amilyennek képzelik. 

Az ilyen embereknek betegessé válik az önérzetük 
is. Annyira beleélik magukat a maguk túlzott értéké
nek a tudatába, hogy másoktól is megkövetelik annak 
elismerését. És j aj annak, aki megmondj a nekik az iga
zat. Csak úgy lobban mindjárt lángra bennük a "meg
sértett", a beteges önérzet s ahelyett, hogy a jóaka
ratú bírálatot hasznukra fordítani igyekeznének, üldöz
tetésről, részrehajlásról, igazságtalanságról és még 
Isten tudja miféle rajtuk 'esett sérelemről füstölögnek 
magukban. 

Mindezeket, persze csak úgy általánosságban, 
Péternek írjuk, de nem bánjuk, ha Pál is megért vala
micskét belőle. Mert bizony, a mi csendőr bajtársaink 
között is szépszámmal akadnak, akik önérzeteskedés
seI szeretnék pótolni azt, amit inkább tanulással, törek
véssel, szorgalommal vagy jó magaviselettel kellene 
pótolni. Egy idősebb csendőr például hosszú levelet írt 

nekünk, amelyet hárman is alig bírtunk kibetűzni és 
megérteni, míg végre nagynehezen kisült, hogy írója 
azért méltatlankodik, mert az örs parancsnoka azt mon
dotta neki, hogy nem tud írni, meg fogalmazni; egy 
másik arról panaszkodott, hogy nem jutott be az örs
parancsnokképzőbe, csak éppen az öt fenyítését hall
gatta el és így tovább. Pedig hát itt tanácsosabb dolog 
volna ritkábban megsértődni és gyakrabban kézbe
venni az írófüzetet, a másiknak meg az utasítást vagy 
a törvénykönyvet, aki pedig az örsparancsnokképzőbe 
is be akar kerülni -s ezt minden jó csendőrnek akar
nia kell -, az dícséreteket gyüjtsön, ne fenyítést. 
Biztosít juk, hogy akkor senki sem fogja bántani az ön-
érzetét. 

' 

Az előljárók jóakarata és gondoskodása egyfor
mán jár ki mindenkinek. Az elismerést azonban nem 
egyformán, hanem érdem szerint mérik, mert így igaz
ságos. Akinek tehát nem jut belőle, az önmagában 
keresse a hibát, ne az előlj árój ában. És ne az bántsa 
d.Z önérzetét, hogy az előljárója meginti, hanem hogy 
arra okot szolgáltatott. Ez az igazi, a helyes önérzet, 
amely a csendőrnek nemcsak ékességére válik, de 
hasznára is, mert a törekvését táplálja. 

És aztán még valamit. Katonák vagyunk és pedig 
-talán szerénytelenség nélkül állíthatjuk - nem rosz
szak. Aki pedig nem rossz katona, annak nem szabad 
mindjárt "megsértődnie", ha néha katonásan beszél
nek vele. Az előljárót szigorú szabályok kötik az alá
rendeltekkel való bánásmódot illetően, amelyeknek 
határait nem szabad túllépnie, de semmiféle szabály
�at elő nem írj a, hogy' az előlj árónak a maga vélemé
nyét mindig csak a Pesti Művelt Társalgó virágos 
körmondataival kell körülírnia és ne mondhassa meg, 
ha szükségét látja -' magyarul is. Mert sokan 
vannak, akik csak akkor értik meg a szót, ha magya-, 
rul hangzik, már pedig kivel-kivel azon a nyelven kell 
beszélni, amelyet a legjobban megért. 

A világért se gondolja valaki, hogy mi a durva 
hangot helyeseljük, vagy meghonosítani akarjuk. Egy
általán nem, sőt ellenkezőleg: az a felfogásunk, hogy 
azt, ami szépszóra is megy, kár csúnyával elintézni és 
hogy az alárendelt jogos önérzetét az előljárónak is 
csak fejlesztenie szabad, nem pedig letipornia. De nem 
szeretjük a nyafogó, vénasszonyos érzékenységet sem, 
nemcsak mert nem férfias, tehát csúnya, hanem azért 
sem, mert fegyelmetlenséget szül. Aki minden kemé
nyebb szóért megneheztel, vagy éppen panaszra sza
ladgál, az kisasszonynak való, nem katonának. 

A magyar ember nyíltszívű, nyiltszívű ember pe
dig ki szokta mondani, ami a szívén fekszik. Nálunk 
ez természetesen lefelé inkább lehetséges, mint for· 
dítva s ha megtörtémK, nincs helye duzzogásnak 
miatta. Mert még mindig jobb, ha az előljárónk meg
mondja, amit akar, 'mintha ugyanazt - leírja. 
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Az italmérési h�lyjségek 
, , , .  

ZarOra)a .. 
írta: dr. Türei-Osváth (István m. !kir. rendőrfogalmazó. 

A csendőrség� szolgálati utasftás 362. pontj'a szerint 
a hatóság által megállapított zárórák betartását a csend
őrjárőrnek ellenőriznie kell. Ebből a rendelkezésből minden 
kétséget kizáróan megállapíthatjuk, hogy az italmérési 
helyiségek zárórájának az ellenőrzése a lesendőrjárőrnek 
szolgálati kötelességét képezi. 

Ezt a körülményt tehát a járőrnek a szolgálata telje
sítése közben figyelmen kívül' hagyni nem szabad. Szigo
rúan ügyelnie kell arra, hogy az összes ,érdekeltek a lehe
tőség szerint alkalmazkodjanak a törvényes rendelkezé
sekhez. 

Tárgyilagos szemmel vizsgálva a kérdést, annak a lé
nyegéhez ma már ,ugyan szó nem férhet. A háborús évek 
kivételes rendelkezéseinek ma már indokoltan vitatható 
pontja a nyilvános italmérési helyiségek zárórájának a 
kérdése. Korlátja ez a rendelkezés feltétlenül az egyéni 
sza'badságjognak. 

De talán nincs már messze az az idő, amikor ebben a 
kérdésben lS eltüntethető lesz a háború felidézte kivéte
res h'atalom !alapján mindezideig él'etibentartott kor.látozás. 
Addig természetesen ezzel a körülménnyel 'számolni kell, 
különösen azért, mert súlyos büntetés szankcionálja a tiltó 
rendelkezések minden részletét. 

Az italmérési 'helyiségek zárórájára vonatkozó rendel
kezés valójában 'két közérdekű szempontot tart szem előtt. 
Az üzem bizonyos időtartamú szüneteltetés ét egyfelől, az 
alkalmazottak munka- és pi,henőidejének a tiszteletbentar
tását másfelől. 

Az egyik szempont védi az ipart a tisztességtelen 
konkurrencia ellen. A másik védi az 'alkalmazottat a ki" 

Verekedés után. 
írta: BEöTHY KÁLMÁN százados. 

- Kiss ,Gábor ! 
A községháza folyosóján elindult egy legény. lA feje 

körülpólyázva, az arcán keserűség �s elszántság, de va
lami hányavetiség is. Merthogy megszúrták a búcsún a 
tegnap. íAlhogy elhalad a vedlett oszlopok mögött, a kerí
tésen át két ráérő, kíváncsi asszonyfej hajol utána, míg 
be nem teszi 31 szoba ajtaját. 

- Te vagy Kiss Gábor? - szól reá a járőrvezető 
örspara'llcsnok. ;\ 

A legény megáll előtte : 
- A'. 

meg? 

Hát mi vo�t a búosún, hallom csak! 
Mi vót? . . .  Megszúrtak. 
J ó, azt tudom, meg, látom is. De mért szúrtak 

Mer hárman vótak. 
Hát, hogy akadtál össze velük? 

- Hogy? . .. Hát ott vótunk a �agy sátornál, oszt 
akkó hajtott el előttünk Tar Miklós gazda nagy sebesen, 
oszt' aszonta a ISzita Gábor, hogy szip, szip, s hogy kevés 
ember tud ,úgy hajtani, mint ü . .. 

- Szita? 
- A Tar. 
- Hát aztán? 
- Én meg aszontam, hogy én meg parádéskocsis vol-

tam a ZingernéJ, osztá;h ,egyszer nigy !Szip luval vótam 
elejibe a vasuthó, oszt, hogy jöttünk vóna ihaza, megfogott 
a vihar. Oszt eleredt az eső, de csak a Zinger ázott meg, 

zs4kmányolás ellen. Mindkettő komoly, szociális szempont. 
Mindkét iránynak jelentős szolgá.latokat tehet az ellenőrző
közeg a lelkiismeretes és jogszerű eljárásával. 

A kérdés vizsgálatába merülve csoportosítsuk először 
a zárórát korlátozó jogszabályokat. Azután vizsgáljuk meg 
azt, hogy a csendőrség a zárórabetartás ellenőrzését mi
ként teljesítse. Az ellenőrzésnél milyen szempontokat tart
son szem 'elött, hogy .eljárása 'kizárólag a kőzérdeket szol
g,álhassa? 

* 

A záróra kérdésével kapcsolatosan külön elbírálás alá 
tartoznak a korlátlan, a korlátolt és a kismértékbeni el
árusításra jogosító italmérési engedéllyel rendelkező he'lyi
ségek. 'Mind e most felsorolt csoport külön sajátos jellegű; 
külön jogszabályok alapján kell a működésüket a most 
részletezett tárgykörben ellenőrzés alá vonni és ellenőrzé3 
alatt tartani. 

E csoportokból, a zárórakorlátozás szempontjából -
de 'kÖ'7Jbiztonsági szempontból is - fontosabb a koriMlan 
italmérési engedéllyel bíró helyiségek csoportja. Foglal
kozzunk először ezzel a csoport tal. 

Ebbe a csoportba tartozó italmérőhelyiségnek kell te
kinteni az összes kocsmákat és vendéglőket. 

Az állami italmérési jövedékről alkotott 1921. évi IV. 
t.-c. 1. .§-,a értelmében korlátlan kimé rés alatt a szeszes
italoknak - bármiféle szeszesitalnak - ülő, vagy álló ven
dégek részére, az üzleti helyiségben vagy azon kívüli fo
�yasztásra, akár nyilt, akár zárt edényben kicsiben való 
iparszerű kiszolgáltatását kell érteni. 

A kicsiben való kiszolgáltatás viszont az jelenti, hogy 
bort csak 50, sört csak 25, szeszt és abból származó közön
séges pálinkát cswk 100, egyéb égetett szeszes,italt - ru
mot, likőrt, konyakot stb. - csak 25 literen aluli mennyi
ségben szabad kiszolgáltatni. 

én száraz maradtam, mi'nt a kazalalja, mer olyan gyorsan 
hajtottam, hogy engem ' már nem irt az eső, Osztán erre 
nekem jöttek, hogy csak ISzájalok, oszt orron türütem a 
Szitát. 

- Akkor hát te kezdted ! 
- A beszidet? 
- A verekedést ! 
- Én nem . . .  
- Most mondod, hogy megütötted a SzitáL 
- In csak kipen dőzsültem. Ű kezdte, hogy szájalok. 
- No, majd meglátjuk. (Menj .csak ki és várj . De el 

ne menj, amíg el >nem engedlek. 
Tempósan megfordul a legény s megy kifelé. 
- Hosszú Mózes! 
Nyakigláb legény lódul az fgyik oszlop mellől be

felé. Megáll az asztal !előtt : 
- Tessen. 
- Nem tessen, ti vízhozta, hanem parancs, hé! -

erélyeskedik egy hang laZ ajtó mellől. A legény 'hátra
fordul s végignézi 'a baktert. Mondani is akar valamit, 
de az örsparancsnok megelőzi : 

- Kend meg ne szóljon bele' a dologba. 
A község érdemes baktere billent a fejével, mintlha 

morgott volna iSI valamit, de '!lern érteni. 
- Hosszu Mózes! Hol születtél? 
- A kökényesbe, instállom. 
Az örsparancsnok felkapja a fejét : 

' - 'Mi? 
- Ahogy mondám, feleli a kérdezett szemrebbenés 

nélkül .  
- Te még mindig részeg vagy, úgy látszik. 
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A szálloda, fogadó egymagában , - ha vendéglővel, 
vagy kávéházzal nem kapcsolatos - italmérési helyiség
nek nem tekinthető. Rendeltetésénél fogva különben sem 
vonható semmiféle zárórakorlátozás alá. Allandóan, meg
szakítás nélkül a közönség rendelkezésére kell állania. 

Vegyük sorra az említett helyiségeket. 
A záróra kérdésében két körülményt kell tlzem előtt 

tartanunk. A íkinyitási és a bezárási időpontot. , 
Bár a Szut. 362'. I§-.á:ból értelemszerűen talán arra le

hetne következtetni, hogy a zárórabetartás ellenőrzése 
csak 'a ;helyiség bezárásával 'kapcsolatos, tehát csakis a be
zárás i időpontra terjed ki, de a helyes értelmezés csaki" 
az lehet, hogy ennek az ellenőrzésnek ki kell terjednie az 
említett helyiségek kinyitási időpontjára is. 

Hiszen nem éppen a legutolsó közbiztonsági érdek fű
z'Ődik a,hhoz, hogy egyes zuglebujokban még \hajnalban, 
vagy hajnal előtt ke2ldetét vehesse az italozás. Hogy mi
korra a termelő munka már kezdetét vehetné, a munkaerő 
részben már hasznavehetetlenné válik. 

A kinyitási időpont szempontjából a korlátlan ital
mérési helyiségek a nyilt árusítási üzletekkel esnek azo
nos elbírálás alá. 

Az 1917. évi 3382. lM. E. sz. r. 'az egész országra érvé
nyes (jogh'atállyal rendelkezett arrór, hogy nyilt árusí
tás i üzleteket reggeli 6 óra előtt, azokat, ahol élelmiszere
ket is árusítanak - tehát a korlátlan italmérőhelyiségek 
mind ide tartoznak - reggeli 5 óra előtt kinyitni nem 
szabad. 

A kinyitási időpont elIenőrzésénél e jogszabály ren
delkezéseit kell figyelemmel kísérnünk. Itt meg kell je
gyeznem, ,hogy az italmérési üzletek nyi,tási időpontját 
még a ibékevilágban talán minden város, község az 1913. 
évi XXXVI. t . -C. alapján kibocsátott helyhatósági szabály
rendeletben rendezte. Ezek a lokális rendelkezések azon
ban - 'mivel az említett kormányrendelet ezidőszerint is 

- Vaj nem" I- felel 'amaz $ hogy a tiszthelyettes fel
emelkedik a 'Székéről nyomban folytatja: 

� Nem biza instá l lom s engedje meg, hogy hozzá
szóljak. Az anyám, Isten nyugosztalja, 'spitályba igye
kezék 'Velem s hogy elérénk 'Vásárhely szélét, késő vala 
már, mert Tájöve a fájás s én tmeg a világra. így hát 
otthon se, máshelyt se, mint mondám : útközbe. 

\ No jó, értelek. I l letőséged? ' 
- N em il let engem semmi, tiszthelyettes úr. 
- Ne bfrázd már, ,hallod-e, mert megunom. Azt 

kérdem, hogy melyik községbe tartozol? 
- Hun itt, hun amott. Székel y  embernek .se kenyere, 

se portája. Most éppen hejt dolgozom a :nagy ma
lomba . . . 

- Mért ,s.zurtad meg Kiss Gábort? 
- InstálIom: magam cseléd os ő �azdafi. Hezza se 

értem, míg ő nem a Szitához. JoÖvök s bésírülök a Cingár 
zsidó �átra mellett s látom, hogy nincs senki nála s így 
továbbmenék. Látom berze,nkedni Kisst. Mondom ,neki: 
nana! Ennél többet szóval se 'modtam, Reám se néz. Én 
közelebb hezza, ő: neki iSzitának, szájonvágja 's ,erre én is 
neki, ő meg nekem s én aztán Ihegyibe s hát így . . .  

- Értem. Majd én is hegyedbe ! 
- 'S mért? 
- Maj d megmondom. 
- Májer! � szól ki a járőrtárs az ajtón. 
Kecses léptekkel besiet a beretvák és olIók mestere. 

Meghajtja magát: 
- 'Iken. 
- Nézze osak Májer úr. Maga ,intelligens ember, 

érvényben van - nem érvényesek. Az ellenőrzésnél figye
lembe nem vehetők. 

A mai súlyos, gondterhes vilá,gban minden szakma
beli fokozottan figyel arra, hogy a másik iiParostársa le
hetőleg nagyobb kereseti lehetőséghez ne jusson, - illegi
tim úton, vagy eszközökkel neki tisztességtelen konkur
rense ne lehessen - igyekezzék tehát a csendőrjárőr is a 
közönséget, az érdekelt engedélyeseket a nyitási időpontot 
szabályozó jogszabályok pontos betartására szoktatni. Ha 
szabálytalanságot észlel, első esetben figyelmeztesse a fele
lős egyént, ismétlődés esetlén pedig feljelentését tegye meg 
az iIletékes elsőfokú rendőrhatósághoz (állami rendőr
kapitányság, főswlgabíró). 

A zárás i időpontnál is figyelemmel kel , l  lennünk bizo
nyos csoportosításokra. Rá kell mutatnom arra, hogy az 
italmérési helyiségek zárórakorlátozátla területi szempont
ból általános érvényű. iE'gyformán kiterjd a fővárosra és a 
vidék feg'kisebb faluj,ára is. \ N'em befolyásolja azt nm az 
ünnepnap, sem a hétJköznap. Egyforma akár nagy - ka
rácsony, 'husvét, pünkösd '- ünnepen, akár vasárnaIXlTI. 
akár más, pirosbetűs, lhétköznapra eső ünnepen. 

N e tévesszük szem elől továbbá, hogy az italmérési 
helyiségek zárórája nem egyforma, más a J<.orlátlan ital
mérőhelyiségeké, más a korlátoltaké és ebben a csoportban 
is más a 'kávéházé és a pálinkaméréseké. 

A kOTlátlan italmlérési helyiségeket '- vendéglő, kocs
ma - a ma is érvényben levő ,1922. évi 9600. B. M .  'sz. r. 
értelmében - lásd a Bel'ügyi, Kőztöny '2'71. oldalán - éjfél
után 2 órán túl nyitva tartani nem szabad. 

Ez a korlátozó rendelkezés nem vonatkozik a vasúti 
állomásokon levő vendéglőkre - vagy amint népszerűbben 
őket nevezik, a restikre - ,ha a helyiség nyitvatartását az 
utazóközönség érdekei meg4Jdvánják. Vagyis, h'a az éjjeli, 
vagy korahajnali órákban az érdekelt helységbe vonatok 
érkeznek vagy onnan vonatok indulnak, azon a helyen a 

halljuk csak, hogy kaptak össze ezek a legények? Ott volt, 
úgy-e? 

- Jawohl. 
- (Magyarul nem lehet-e? 
- Nehez nekem matyar peszélni. 
- Már pedig én 'niksz dajcs, '!barátom. 
- J a persze . . .  alszo én mentem pucsupa a Rozál ke-

resni., Találok őtet a seket jetyszooel ,a sátornál. Na, mon
tok fene pelé, ha te mulatsz én is mulatom . . .  

- Mit látott a verekedésből ? 
- A Kiss a porpan fekütte és a Szita a fejet verte 

neki. ' 

- Kést nem Játott? 
- Ach, Herrgott, tehoty láttam . . .  nem láttam 

semmi . . .  
- Na jól van, akkor el is mehet. 
- Haza? 
- Haza. 
- Köszönöm. Alásztosszolkája. 
- 'Szita 'Gábor! 
Rücskös, pattanásos, vállas legény teszi be maga után 

az ajtót. Megál! az asztal előtt. Balkeze a zsebében, jobb
kezében tartott kalapjával a combját legyezgeti. Az örs
parancsnok reánéz. Egy darabig csak vizsgálja tetőtől 
talpig, mintha csak az örsén tartana ruhavizsgát. Apró, 
s�úrós szemeinek tekintete előtt még meg nem állott nyu
godtan senki, akinek vaj 'volt a fején. Aztán feláll, eléje 
megy s nyugodtan kérdi: 

- Hol a bicskád? 
- Nincs. 
- Nincs? Eladtad? 
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pál'yaudvari vendéglő a nyitvatartás időpont ja szempont
jából korlátozás alá nem vonható. 

Fontos és sokat vitatott pontja az említett rendelet
nek az, hogy az egyesületekben - egyletek, társaskörök, 
kaszinók, klubok stb. - szintén éjfélután ;2 órában van 
megállapítva a záróra. Nem állhatja meg tehát a helyét az 
a téves álláspont, hogy e zárt 'testületek helyiségei re a zár
órakorlátozás nem vonatkoztatható. jHogy ott a tagok bár
mikor és bármeddig tartózkodhatnak. Vagyis ezekből a 
helyiségekből is távoznia kell kivétel nélkül minden ven
dégnek éjfélutáni 2 órakor. 

Célszerűnek tartom itt megemlíteni, hogyha valami
lyen italmérési helyiségben mutatványszerű előadást ren
deznek - természetesen a tövényes előfeltételek pontos 
betartásával - ilyen előadások az italmérési helyiségben 
csak éjfélutáni 1 óráig tarthatók. De az italmérés, mint 
egyéIbként nyilvánqs hely,éjfélu'táni ,2 'óráig nyitva tart
(iató. Különös tekintettel az étkezési célokra. 

A kávéházi külön iparigazolvánnyal rendelkező ital
mérési helyiségeket 1925. évi december hó 1. óta az 1925. 
évi 225.724. jl3. fM. sz. r. értelmében -lásd a Belügyi Köz
löny 1925. évf. 1143. oldalán - éjfélután 3 órakor kell 
bezárni. Ez a rendelkezés is országos érvényű. 

Itt Budapestnek kivételes jogállása van. Mert a Bu
dapesten levő kávéházaknál a belügyminiszter az 1927. 
�vi 150.760. OB. IM. sz. rendeletével 1927. június hó 5-'étől 
�(ezdve a záróra'korlátozást eltörölte. Tehát a főváros ter ü
Jetén a kávéházaknak máT ninC<l zárórájuk. Egy �épés a 
teljes. nyitvatartási szabadság !felé. 

Meg kell itt említenem, hogy a kávéház valójában kor
látolt kimérés. Itt ugyanis csak csemegebornak, palack
bornak, továbbá palacksörnek a kiszo1gál'tatása, illetve ki
mérése van megengedve. Alkár álló, akár ülő vendégek 
részére. Az ipar ét> kereskedelem vasárnapi és szentistván
napi munkaszünetéről alkotott 1921. évi 94.537. IK. M. sz. 

- Nincs. 
- Tizen látták, mit tagadsz? 
Nem tudta Szita Gábor, hogy az ör,sparancsnok 

szeme állandóan rajta volt, amióta az uraság elker
gette a rózsák miatt. Mert Szita !Gábor szerelmes volt 
s kellettek a rózsák a lánynak. iMost is kellenek is jól 
tudja róla az örsparancsnok, hogy ha 'magának ninc,s 
rózsája, hát szerez a, máséból. Onnan, ahol van. Mert 
ha nem szerez, könnyen megtörténik, hogy más legény
nek szebb virága akad. A kerítésen áthajolni s levágni ró
zsát, violát nem nagy ,dolog, de kacor kell hozzá. Innen 
tudja hát az örsparancsnok, hogy van. Meg aztán ma 
együtt van a haragossal s ki tudja, hogy .Kiss Gábor mi
kor' IS hol adja neki vissza a kölcsönt: a kacornak itt kell 
lennie. N em kell ide olyan nagy ész. 

Csak elakad a Szita Gábor lélekzete, mikor a csizma
szárából előránt ja az öreg csendőr 31 kést. Sárgásbarna sáv 
sötétlett rajta ott, ahol a penge a nyélbe búvik: 

- Hát e mi? 
- Jó, hát e vót, a Ponciusát - kapja fel a fejét a 

legény s szétnéz csendőrön, kisbírón, bakteren. Hogy hát: 
nézzetek meg, nem tagadom. Azok odaballagnak tempósan, 
ahogy hivatalbeli emberekhez illik: nem nagyon kel! mu
tatni, hogy kíváncsiak. Hümmögnek, bólogatnak. Aztán az 
öreg bakter: 

- Én is, meg a csendőr urak is ilyen semmiházi miatt 
tőccsük az időt ... 

- Mindjárt, öreg, mindjárt, szól a tiszthelyettes s 
aztán kérdez még nehányat a legény től. Leírja, aztán ki
küldi: 

- Várj odakint! 

r. 6. §-ának 3. bekezdése kifejezetten úgy rendelkezik a 
kávéházról, mint korlátolt kimérési joggal felruházott 
üzletről. 

Nem lesz itt 'érdektelen a figyelmet felhívnom arra, 
hogy a másodfokú rendőrhatóságokna,k - kerületi főkapi
tányság, aJispáni hivatal - joga van olyan helyen, ahol 
ennek a szükségességét különös közbiztonsági szempon
tok megkívánják, vagy indokoJják, a fenteb:b ismertetett 
zárórákat egy bizonyos" ,rövidebb időtartamra korlátozni. 

A csendőrségnek tehát ebben a vonatkozásban is ko
moly szerep jut osztályrészül. Az italmérési helyiségeket 
fokozottan ffigyelemmel kell kísérni. És ha a jelek azt mu
tatják, hogy valahol a köznyugalom békéje megbomlott, 
a személy- és vagyonbiztonság az átlagosnál jobban, na
gyobb mértékben megbomlik és ez a tünet valamilyen vo
natkozásban kapc,solatbaihozható az italmérések működésé
vel, továb.bá, hogy az állapotok megjavulása eredm'ényeket 
ígér azáltal" ha az italmérési helyiségek nyitvatartási ide
jét korlátozzák, - úgy a csendőrség haladéktalanul tegyen 
részletesen indokolt előterjesztést az illetékes elsőfokú 
rendőrhatósághoz - m. kir. rendől'kapitányság, .szolga
bírói hivatal - és kérjen a záróra 'bizonyos mértékű kor
lá,toz�sára megfeielő ,rendelkezést. 

N em tudom, hogy erre a rendelkezésre az országban 
valahol ezideig volt-e már szükség. Mindenesetre a fel
hatalmazás megvan arra, hogy adott esetben, vagy viszo
nyok között milyen eljárást kel! követni a közbiztonsági 
köze,geknek. Ezzel a felhatalmazással - ha a szükség úgy 
kívánja - vonwkodás nélkül élni is kell. 

Ha az ilyen formában előterj esztett ,'kérelemre a zár
órakorlátozást az illetékes II. fokú rendőrhatóság elren
delte, ez a korlátozás természetesen nem általános érvényű. 
Hanem mindig csak az érd'ekel't helységre, vagy es�tleg 
környékre ,érvény�s. Ezt li> korJ'átozó rendel:kezést az ill'e
tékes' elsőfokú közigazgatási hatóságnak - polgármester, 

Ali. örsparancsnok a kisbíróhoz fordul: 
- Ez az, lássák. Henceg. Pedig ma nem ez ám a vir

tus. Hárman voltak itt .s' a ihárom magyar nem érti meg 
egymást. N em kezet ad egyik a másiknak, hanem bicskát. 

- Hát igaz -nyujtózik fel a padról a kisbíró, az 
öreg Markos bácsi. Ő nem maradhat el sehonnan, mert 
hogy Amerikát járt, jussa van hozzászólni a falu minden 
dolgához. Mert hát mi egy ilyen !falu ahhoz képest -
szokta mondogatni. 

- Igaz - ismételte önmagának s véleménye meg
,dönthetetlenségének tudatában rfolytatta: 

- A vére 'nyugtalan neki, csendőr urak. Szép lány 
szeme mozgatja, ,�n jobban tudom ezer embernél, mert 
azért mentem Amerikába s azért is jöttem haza. 

Elkezd gombolkozni. Az avittas lájb,i gombsora hamar 
enged s alatta khakiszínben játszik az ing, ami szintén 
könnyen tárul, 1évén rajta csak gomblyuk, gomb nem. 
Jól tudhatta ezt 'a gazdája, mert csak fujt egyet s az ing 
lebbenve tárult szét. ,Markos bácsi bütykös ujjaival még 
jobban szétfeszítette amellén: 

- N e tessék respektálni magát, tiszthelyettes. úr 
azért a nézetért, 'amit itt rajtam lát, de ez is a vér dóga 
vót! ... 

A bakter is feláll s mezitlába révén nesztelenül ér a 
társaság mögé, amely a kisbíró sebhelyét mustrálgatja: 

- Aujnye!! - 8' ai kihült (pipa iúgy jál' a molyettei:Ja
júsza alatt, mint az 'ádámcsutkája a gégéjén. 

- E mán igen! - vélekedik Barta!os Gáspár, a másik 
"bizalmi", aki restelte volna, ha egy kukkot sem szól. 

- Szép - mondja a másodcsendőr - de aztán való
ban Amerikábó! hozta-e ezt Markos bácsi? 
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közs'égi előljáróság - szabályszerűen közhírré kell tenni. 
A szokásos módon ki kell hirdetni. 

A fentiekből 'Önként következik, hogy amidőn a zár
.órakorlátozás indokai már nem forognak fenn, ugyancsak 
'a csendőrségre hárul' az ilIetékesség<i területén a változott, 
a megjavult állapotok igazolása, kapcsolatban a korlátozás 
hatályon kívül helyezésére irányuló előterjesztés elkészí
tésével és az iIIetékes hatósághoz juttatásával. Ilyenkor a 
korlátozást ugyanaz a hatóság szünteti meg, amelyik azt 
elrendelte. 

Mint alkalomszerű zárórakorlátozást megemIíthetem, 
hogy az országgyűlési képviselőválasztások alkalmával a 
kormányhatóság rendesen általános, szese;tilalmat rendel el 
az egész ország területére, ihogy a választások nyugodt le
folyását ezzel is biztosítsa. 

Az italmérésli helyiségek zárórájának ilyen értelmű 
esetleges korlátozásával szemben viszont az elsőfokú rend
őrhatóságokat feljogosította a belügyminiszter 'arra, hogy 
egyes nyilvános étkező- lés szórakozóhelyek záróráját ese. 
tenként megfelelő mértéktben kitolhassák, ha a záróra
meghosszabbítást megfelelő körülmények íennforgása in
dokolja. Így pl. hazafias jellegű vagy jótékonycélra ital
mérési helyiséggel kapcsolatos helyis'égekben rendezett 
táncmulatságok, társasvaooorák alkalmával. Vagy pl. a 
vendéglőhelyiség megnyitása, felavatása alkalmából. 

Ez a zárórameghossza'bbítás azonban nem általános 
érvényű. Csakis arra az egy .helyiségre érvényes, amelyre 
azt kérelmezték, és csakis arra az egy alkalomra, amikor 

,a helyiségben az ralkalomszenű ünnepséget vagy összejöve
telt rendezik. Az ilyen engedélyt előre kell megszerezni 
vagy az italmerési Ihelyiség tulajdonosának, vagy a helyi
ségben rendezni szándékolt táncmulatság, vagy vacsora 
rendezőinek. Az engedélyezett zárórameghosszabbításról a 
jogosított Jlatóság - m. Ikir. rendőTség, szolgabírói hiva
tal - írásbeli határozatot köteles kiadni és az engedélyes-

- Renomém van nekem ettül, uram! . .. N em hangos
kodnék én cs'ak 'Úgy! . . .  --< érzett a feleleten a sértődés. 

Az örsparancsnok csak nézte a csoportot, de nem lá
tott sokat. Nem volt ez új látvány előtte. A legényeken 
járt az esze: 

- Sándor bácsi! 
- Parancs! - Csosszan a bakter mezítláb s a pipáját 

a zsebébe süllyeszti. 
- Küldje csak be öket. 
- Hát még nincs vége? 
- Mindjárt. 
- A fene beléjük! Nem térhetek a kis krumplimhoz 

tőlük! - motyogta s aztán mérgesen kikiált az ajtón: 
- Befelé! 
Nem várta azonban meg, hogy bejőjjenek, 'hanem 

nyomban betette az ajtót, mert azt szokta mondani, hogy 
ő ilyenkor hivatalos ember, hivatalás ember pedig nem 
nyit ajtót annak, akit a csendőr urak "vádulnak". 

Azok maguk nyitottak hát ajtót. Szótlanul, hetykén 
soroltak a szobába: 

- Nahát, Kiss Gábor, v(',J,tál-e orvosnál? 
- Orvosnál? ... Mir? 
- Látleletért. Bizonyítványért, hogy mennyi idő alatt 

gyógyulsz. Mert /úgy látom, nagyon odaesett a !kés éle. 
- Minek ah hó orvos? TudQm én az,t 'ugyis. ' 
- Tudod-e? - kottyant bele az amerikás. 
Kiss reá se néz. N em felel, mert ez a kérdés neki nem 

illetékes. Csak lábat vált mérgében. 
- Tudod-e? L- kérdi most már a tiszthelyettes is.

Honnét tudod? 
- Honnét? .. Hát ha visszaadom, majd meggyógyul! 

nek átadni. Az ellenőrző közegeknek ezt az engedélyt vo
nakodás nélkül fel kelJ mutatni. 

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy az ér
dekeltek elég sűrűn �lnek ezzel a lehetőstéggel és - hacsak 
a jogcím nem kétes, tehát nem egyedüli cél a haszonszer
zés - ezt a kedvezményt a ,kérelmező egyéneknek a ható
ságok liberálisan meg is adják. Ez is ,egyik élénk jele an
nak, hogy a zárórakorlátozásra ma már alapjában véve ko
moly BzükS'ég nincSI. 

Nem egy esetben már megtörtént, hogy egyes italmé
résekre vonatkozó érvénnyel a belügyminiszter a zárórat 
teljesen eltörülte. Olyan Helyeken - nagyobb éjjeliforgal
mú vasúti állomások közvetlen közelében - 'ahol a forga
lom, az átutazók komoly érdekei, ezzel kapcsolatosan a köz
biztonság közérdekű szempontjai azt indokolttá tették. 

'A 'korlátolt 'és a kismértékilieni, elárusításra jogosító 
engedéllyel bíró kimérési helyiségek helyzete a záróra
korlátozás szempontjából nem mindenben azonos a korlát
lan kimérésekével. E csoportokra vonatkozólag több eltérő 
szabályt találunk. 

Az '1921. évi IV. t.-c. 1. §-a szerint a korlátolt kimé rés 
,nemei: 

aj a poharazás, vagyis a szesz és az abból készült 
.közönséges pálinka, továbbá a sör kizárásával egyéb sze
szesitaloknak az üZ'leti helyiségben való fogyasztásra leg
feljebb egy deciliteres, poharakban való kiszolgáltatása, 

b) az utcára v�ló kimérés, vagyi a slzesz és az abból 
készült közönséges ,pálinka, továbibá a sör kizárásáva'l 
egyéb 'szeszeitaloknak az üileten kívüI történő fogyasz
tásra nyilt edényekben, kicsiben yafó kiszolgáltatása (a 
'k'icsilben való kiszolgáltatás értelmét fentebb már említet
tem), 

e) palackbor- és .palacksörkimérés, vagyis bornak és 
sÖl"nek az üzleti helyiségben való elfogyasztásra zárt pa
ladkokban tört'énő kiszolgáltatása (kávéház), 

Szita Gábor is csendben maradt e szóra, Kiss is, csak 
a bakter mondta reá: 

- Annyavalya! 
Nem mintha megbotránkozott volna rajta, hanem 

csak, mert akkor majd megint itt kell ülnie, meg loholnia 
félnapig, amíg összeszedi őket 'a csendőr uraknak. 

- Hát nem mégy törvényre? 
- Nem én! 
Szita elértette, mert nagyobbat ütött a kalapjával 

a combjára és szippantott is egyet hozzá. 
Az örsparancsnok gondolkodik egy piIIanatig. Nem 

lesz ez súlyos testi sértés, egy '!hét mulva már nem lesz 
kötés a fején. Hát jó, menjenek. 'Azt mondja: 

- Te, Szita, vigyázz magatll'a, mert velem gyűlik 
majd meg a bajod! 

Ő tudta, miért mondja, pedig hogy a Szita a sér
tett. Aztán int: 

- Elmehettek ! 
Azok megfordulnak. Indulnának, de a becsukott ajtó 

láttán megállnak. Egyik se nyúl a kilincshez. Mert hát 
hogy is 'vóna az? . .  Az nyisson ajtót, akit megszúrtak? 
Annak, aki 'megszúrta ? .. Vagy a másik, aki "legény" 
vót a tegnap, az nyitna most annak, aki 'alatta feküdt? . .  
Nem lehet az. S mert a bakter is csak a 'pipáját tömködi 
a fogason lógó kalapja alatt, a másik kettő meg, tudván 
a módját a dolognak, a járőr mögé sorol a kimenetelhez, 
az örsparancsnok, 'a nyitottszemű öreg csendőr nyugodtlln 
odamegy az ajtóhoz, kinyitja, félig visszafordul s aztán 
oda szól a legényekhez : 

- Na, gyerünk! 
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d) a kizárólagos pálinkamérés, vagyis égetett szeszes
italoknak álló vendégek részére az üzleti helyiségben való 
fogyasztásra legfelje.bb egy decNiteres poharakban való 
kiszolgáltatása és utcára nyilt edényekben való kimérése. 

Kismértékben való elárusítás alatt szeszesitaloknak 
csakis zárt edényekben, az üzleti helyiségeken kívüli fo
gyasztá,<;ra ikicsiben való' iparszerű eladását kell érteni . .Az 
aj-c) pontok alá tartozó korlátolt és a kismértékben való 
elárusításra jogosító engedélyt a legtöbb esetben fűszer
és vegyeskereskedéssel együttesen gyakoroTják. Az ilyen 
helyiségek tehát italmérési Ihelyiségeknek tulajdonképpen 
nem is tekinthetó'k. Az ipar Iényege ezeknél az engedélye
seknél a vegY€f)kereskedés, valójában ennek csak kiegészítő 
része a korlátolt 'vagy kismértékbeni italmérési jog. Ezek
ben az esetekben kimondott, üalmérési helyis'éget nem is 
találunk. Arra szükség nincs is. Ez'ekre a helyiségekre 
iJ'yenformán a fentebb részletezett becsukási időpont nem 
vonatkoztatható. 

Ereket a nyilt árusítási üzlet .- ibolt - fogalma alá 
tartozó helyiségeket L- hacsak helyi vonatkozásban újabb
keletű kormánythatósági rendelet - ilyen elég sűrűn elő
fordul - küJön nem rendezte a zárórakérdést, az 1917. 
évi 3382. M. E. sz. �. 'é.rtelmében kell kinyitni ,és becsukni. 

E rendelet 26. §-a szerint a nyilt árusítási üzleteket 
-- boltokat - az azokhoz tartozó irodai és raktárhelyi
ségekkel e'gyütt reggeli '6 óra 'előtt kinyitni és esti 7 órán 
túl nyitva tartani, azokat a nyilt üzleteket pedig, ame
lyekben élelmi, vagy egyedárusági cikkeket árusítanak, 
reggeli 5 óra előtt kinyitni és este 9 óra után nyitva 
tartani nem szabad. 

Olyan üzletekben, ahol élelmi, vagy egyedárusági 
cikkek más cikke�kel együtt közös helyiségben árusítt'at
nak el, este 7 óra után csakis az élelmi- és egyedárusági 
cikkek árusíthatók. 

A korlátolt kimérési fajok d) pontja alatt felvett -
lásd fentebb - kizárólagos pálinkaméréseket - jóllehet 
I)tt a pálinkán, égetett szeszesitalokon kívül egyebet nem 
szabad árusítan'i - szintén nem lehet korlátlan kiméré,i 
engedéllyel rendelkező italmérési helyiségnek tekinteni és 
azokkal azonos elbírálás alá vonni. 

A záróra szempontjából a korlátolt italmérőhelyisé
gek kérdésében különben hosszú időn át meglehetős bi
zonytalanság uralkodott. A fogalmat többféleképpen ma
gyarázták. A téves értelmezés mind ferdébb irányokat 
Ivett, végül' odavezetett, hogy a zárórakérdést oly kiterjesz
tően magyarázták, mintha a korlátolt kimérések is kor
látlan italmérési helyiségek lennének. 

A lépten-nyomon észlelhető tévedéseket és félreérté
seket az 1925. évi 94.680. K. M. sz. r. - lásd a Belügyi 
Közlöny 1926. évf. 108. oldalán - tisztázta. Előfordult 
nem egy városban és községben, hogy például a kizáróla
gos pálinkaméréseket a késő éjjeli órákig, nevezetesen a 
nyilvános étkező- és szórakozóhelyek (vendéglők, kávé
házak, korcsmák stb. ) zárására megállapított időpontig 
nyitva tartották. Azzal a helyét meg nem álló indokolás
sal, hogy a kizárólagos pálinkamérések a nyilvános ét
kező- és szórakozóhelyek sorába tartoznak. 

Az említett kereskedelmi miniszteri rendelet utalás
sal az 1921. évi 101.010. szám ú pénzügyminiszteri rende
let - az állami italmérési jövedékről alkotott 1921. évi 
IV. t. -c. végrehajtási utasítása, lásd a Belügyi Közlöny 
1921. évf. 1475. lapján - 6. §-ának hetedik bekezdésére, 
amely szerint a kizárólagos pálinkamérésben a vendég 
még a magával hozott élelmicikkeket sem fogyaszthat ja 
el, miért is ott asztalokat, továbbá ülésre használható bú
torokat elhelyezni is tilos, kimondta, hogy a kizárólagos 
pálinkamérés sem nyilvános étkezőhelyiségnek, sem pe-

dig szórakozóhelyiségnek nem tekinthető, hanem csakis 
nyílt árusítási üzletnek. 

Ehhez képest ezeket a !helyiségeket köznapokon csakis 
a fűszer- és csemegeüzletek, illetőleg a vegyeskereskedé
sek zárórájáig szabad nyitva tartani. Ugyanebben a ren
deletben mondta ki a kereskedelemügyi miniszter a ké
telyek eloszlatása céljából azt, hogy azok a nyílt árusítási 
üzletek is, amelyekben italokat zárt edényben, az üzleti 
helyiségen kívül történő fogyasztásra, kicsiben árusíta
nak, ugyancsak a fűszer- és csemege-, illetőleg a vegyes
kereskedések zárás ára megállapított időpontig szabad 
nyitva tartani. 

Ez a rendelet tehát egységesen rendezi a korlátolt 
kimérési engedéllyel rendelkező helyiségek, vagy üzletek 
záróráját. Helyesebben tisztázza magát a fogalmat. 

Elvi jelentőséggel meghatározza, hogy a korlátolt 
kimérés és a kismértékben való elárusításra jogosító en
gedéllyel rendelkező egyének helyiségei nem nyilvános 
italmérési - étkező- és szórakozó -- helyi'3égek, hanem 
csak nyílt árusítási üzletek. Reájuk nem az italmérési he
lyiségekre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni a ki
nyitási és becsukási időpontokkal kapcsolatosan, hanem 
azokat a jogszabályokat, amelyek a nyílt árusítási üzletek, 
boltok záróráját szabályozzák. 

Ennek az értelmezésnek az előrebocsátásával pedig 
ezeknél a helyiségeknél különbséget kell tennünk a hét
köznapi - ebben benne van a hétköznapra eső ünnep
napi - és a vasárnapi és szentistvánnapi záróra között. 
Ezeknél a helyiségeknél ugyanis az ipar és kereskedelem 
vasárnapi munkaszünetéről alkotott jogszabályok korlá
tozó rendelkezései érvényesek; amit viszont a korlátlan 
italmérési helyiségeknél alkalmazni nem lehet. Itt már a 
zárórakorlátozás nem általános érvényű. 

Az ipari munka vasárnapi és szentistvánnapi szüne
teléséről alkotott 1921. évi 94.537., K. M. sz. r. - lásd a 
Belügyi Közlöny 1921. évf. 2177. oldalán - 6. §-ának 
negyedik bekezdése értelmében 'a 'korlátolt kimérés, vagy 
kismértékben való elárusítás jogával felruházott bár
milyen elnevezésű fűszer- és csemegeüzletekben, illetőleg 
vegyeskereskedésekben (szatócsüzletekben, fogyasztási 
szövetkezeteknek vegyeskereskedésj ellegű üzleteiben) a 
pénzügyi hatóság által kiadott italmérési engedélyokirat
ban felsorolt szeszesitalok az égetett szeszesitalok kivé
telével vasárnapon és Szent István-napján az ország egész 
területén reggel 7 órától délelőtt 10 óráig kiszolgál
tathatók. 

Budapest székesfőváros 
túlnyomóan ezek árusí tás ára 
gel 7 órától 9 óráig szabad 
árusítani. 

területén élelmicikkeket a 
berendezett üzletekben reg
a munkaszüneti napokon 

Ezekben a helyiségekben ugyanezen idő alatt a szeszt 
nem tartalmazó üdítő italokat is ki szabad szolgáltatni. 
De 9, illetve 10 óra után semmiféle kiszolgálást eszkö
zöIni nem lehet. 

Az égetett szeszesitalok - pálinka, rum, konyak, 
likőrök - forgalma vasárnapokon és Szent István-napján 
általános, tehát a korlátlan kimérésekre is kiterjedő mó
don korlátozva van. Ez a korlátozás is többféle. 

A legfontosabb az, hogy a kizárólagos pálinkamérést 
- tehát azt a helyiséget, ahol az engedély értelmében a 
közvetlen fogyasztásra kimérés történik, - vasárnapokon 
és Szent István-napján az egész napon át zárva kell tar
tani. Vagy'is kizárólagos pá,lin,'kamérés 'a szom1batesti 7 
órai záró rá tól kezdve hétfőn reggel 6 óráig ki nem nyit
ható. Ugyanígy a Szent István-napját megelőző köznap 
estjét.öl az !azt követő köznap reggeléig. Viszont ha Szent 
István napja szombatra, vagy hétfőre esik, akkor a zár-
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Amit vissza kell szerezniink : Nagyszombat. 

órakorlátozás egy nappal hosszabb időre terjed ki. ( Lásd 
az 1921. évi 94.537. K. M. sz. r. 6. §. utolsó bekezdését a 
Belügyi Közlöny 1921. évi évf. 2179. lapján.) 

Ugyanezen jogszabály ugyanezen szakaszának 1. be
kezdése szerint - a gyógyszertáraktól eltekintve - ége
tett szeszesitalokat, a különleges (finomított) égetett sze
szesitalokat is ideszámíva, sem tisztán, sem más italokhoz 
keverve sem árusítani, sem kiszolgáltatni nem szabad. 
Vendéglőkben, kávéházakban, kávémérésekben és cuk
rászdákban azonban teához rumot a szokásos mennyiség-
ben ki lehet szolgáltatni. . 

Az égetett �zeszesitalok kiszoTgáltatására vonatkoz] 
ez a tilalom fennáll a hivatkozott jogszabály 6. §-ának 
negyedik bekezdése értelmében a korlátolt kimérés, vagy 
kismértékben való elárusítás jogával felruházott - fen
tebb már ismertetett - nyílt árusítási üzletekre is. Tehát 
ott sem szabad - még zárt palackban sem - az említett 
munkaszüneti napokon égetett szeszesitalt kiszolgáltatni 
vagy elárusítani. 

E korlátozó rendelkezéseknek a megszegése kihágást 
képez és az 1891. évi XIII. t.-c. 6. §-a értelmében a fele
lős személyt pénzbüntetéssel kell megbüntetni. A kihágás 
elbírálása a m. kir. rendőrség, illetve a szolgabírói hiva
talok hatáskörébe tartozik. A feljelentéseket tehát ezek
hez a hatóságokhoz kell előterjeszteni. 

A 'cukrászüzletek záróráját egyöntetűen az egész or
szág terüle�ére az :1926. évi 156.,045. B. M. sz. rendelet álla
pította meg. Olyan értelemben, hogy ezeket a helyisége
ket május-augusztus hónapokban éjjel 12, szept.-ápr. 
hónapokban éjjel 11 órán túl nyitva tartani nem szabad. 

Ezekben a helyiségekben a legtöbb esetben van kis
mért�kbeni elárusítá.sra jogosító italmérési engedély is. 
ltt az előírt zárt palackokban az elárueítás a jelzett zár-

óráig eszközölhető. De a munkaszüneti napokra kiadott, 
az égetett szeszesitalok kiszolgáltatására és elárusítására 
vonatkozó tilalom - a teához való rum kivételével -
-ezekben a ,helyiségekben is változatlanul érvényes. 

Több alkalommal vita tárgyát képezte már az, hogy 
a val3árnapi munkaszünet - így az égetett szeszesitalok 
kiszolgáltatásának és elárusításának a tilalma is - tulaj
donképpen mikor veszi kezdetét és meddig tart. 

Számtalan esetben úgy értelmezték ösztönszerűen 
a kérdést, hogy ez a munkaszünet vasárnap reggelre 
virradóra éjféli 12 órától hétfőn reggelre virradóra éj
féli 12 óráig tart. Ez a felfogás azonban téves. 

Az ipari munka vasárnapi szüneteléséről rendelkező 
1891. évi XIII. t.-c. 2. §-a szerint az ipari munkák szüne
telése legkésőbb vasárnap reggeli 6' órakor kezdődik és a 
megkezdés időpontjától számított 24 órán át megszakítás 
nélkül tart. Vagyis a munkaszüneti napot követő munka
nap reggeli 6 órájáig. Reggeli 6 órán túl nem tarthat. 

A kereskedelemü&,yi 'rriinisztérium éppen ezen 'a téren 
észlelt bizonytalanság eloszlatása végett az 1925. eVI 
84.934. sz. rendeletével elvi jelentőséggel kimondta, hogy 
az égetett szeszesitalok kiszolgáltatása, illetve elárusítása 
korlátozásánál a záróraidőpont a munkaszüneti napot kö
vető köznap reggeli 6 órája. Vagyis az égetett szeszes
italok kiszolgáltatása vasárnap reggeli 6 órától hétfőn 
reggeli 6 óráig, Szent István-napján reggeli 6 órától a kö
vetkező munkanap reggeli 6 óráig, tehát a törvény által 
elrendelt 24 órai időtartamon keresztül van eltiltva. Ez 
alól egyedüli kivétel a már említett szokásos tearum ki
szolgáltatása. 

Meg kell említenem itt még azt is, hogy az égetett 
szeszesitalok eladásának, kimérésének fenti }wrlátozása vo
natkozik az országos Ivásárokon árusító alkalmi árusokra 
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is. Ott sem lehet vasárnap reggeli 6 órától kezdve 
amint ezt az 1921. évi 94.537. K. M. sz. r. 9. §-a és az 
1926. évi 67.561. K. M. sz. r. egyöntetűen megállapítja 
- hétfőn reggel 6 óráig semmiféle égetett szeszesitalt 
jogszerűen elárusítani vagy bárkinek kiszolgáltatni. (Ez  
a rendelkezés Szent István-napján ellenőrzés a lá  nem ke
rülhet, mert az 1921. évi 94537. K. M. sz. r. 9. §-ának utolsó 
bekezdése értelmében Szent István-napján országos vásárt 
tartani nem lehet.) 

A .c.sendőrjárőröknek az országos vásárokon ezt a 'kér
dést kü']önösen fi me I'm élb e ajámlom, h iszen a legtöbbször 
sikerül egy csomó zugárust < elcsípni és az iI.letékes haJtó
sághoz jut'batni .  

A most elmondottak a lkotják a felvetett kérdé.s első 
részét. 

* 

A 'kérdés második részében fellel�ünk 'arra, hogy mi
képen kelL a csendőrjárőrnek a l  Ihatóság ' által a fentiek 
értelmében megállapíJtott záró rák betartását ellenőriznie, 

A Szut. 362. §-a fl következő u'tasítást tartal1IIl'azza 
ebben a tárgyban : A zárorabetalltás ellenőrzése alkalmá
Vial a csendőrjárőrnek, 'a kocsmába, yendéglőbe st.b. belép
nie nem s zab'a d, hanem a vendégek . eltávolítására és a 
hellyiség 'bezárására II ki'szóTított tulajdonost kell felhívni. 

Lényegében a záróra Itúllépése ,- szögezzü.k ezt a 
tényt le ismét, mielőtt 'az eljárás lényegének a vizsgála
tába hOC<3átkoznánk r-- bár Imag'a a tény elzárással 'bünte
te'ndő kihágás, kö�biztonsági szempontbóli nem bír külö
nösebb jelentőséggel. Aki "cl kihágást 'elköveti, - az ital
mérő, esetleg la távozni, f'elszó1ítá,sra sem óhajtó jVendég 
- viseli a jogkövetkezményeket. A kérdés a csendőrség 
'részérő� ,ar tény megá\llapí'tálSával b e  van fejezV'€!. A csend
őrjárőr 'az esetről a feljelentést beterjeszti. A ,többi, már 
a bÜ'ntetőbíróság dolga. 

A Szut. , 362. §-ának a tart alma azonban 'szerintem 
nem egészen szabatos. Azt hiszem, ihogy e kérdéssel kap
csolatosan a gyakorlati végrehajtásnál mutatkoznak is 
némi nehézségek. 

Ez az utasí'tás ugyanis kifejezetteil megtiltja a 
csendőrjárőrnek azt, hogy kizáról'ag a zárórab�tartás 
ellenőrzése céljából' az it'almérőhellyiségbe beléphessen . 

Teljesen érthető egJyfe];ö] "'a Szut. ilyen irányú rendel'
kezése, hiszen a sorozatos példák J Í'gazolják azt, hogy a 
fegyverhasználati 'joggal felruházott , fegyveres csendÖ'r 
az 'Íltalos állapotban levő egyénnel sz.emben. váratlanul ke
rülhet olyan helyzetbe, hogy a feg'YVerét �énytelen hasz
nálni. 'így oly kelIemetlen lhel1yzetet teremt, amit Ibeavaft
kozás nélkül teljesen .elkerülIhetett volna. Igazolódik itt iG 
az a feltevésem, hogy a '  záróra'túllépés közbiztonsági 
szemponból 'TIem komoly ügy Nincs 'szükség arra, hogy a 
fegyveres karh�talmi kÖzeg�k !békés egyéne!ket za:klassa
nak csupán azért, mert .azdk jókedvükben nem akarják 
respektálni a kétórában. megáUapított záróra ,elérkezését. 
Ezt'a részét az ügynek majd elintézi a vendéglőssel, vagy 
ll! csárdás sal a rendőri, bü'ntetőbírÓ. 'Ha pedig a helyiség
ben bo,ü'ányokozá1s történilk. IOtt verekednek, esetleg' súlyo
oobb 'testisértés is történik. akkor 'a ,csendőrjárőr már 
nincs kötve a fent jelzett tilalomrnal, mert ilyen esetben 
azonnal �oga van, ,sőt köteless,ége a helyiségbe belépve ott 
rendret 'teremteni. Illyenkor termé3zetesen - ha már el
mult a záróra - egyben zárórát is csinálni. 

Prebá�ju1k azonban 'a Szut. €mJ.ített rendelkezését 
vizsgálni  IOlyan esetnél, , ami,kor kizárólag csak záróra
túllépésrő lehet szó. Másféle j ogellenes magatartás �azon
ban nem 'forog fenn. 

HJa szószierint rag'laszkodunk az utasítás szövegéhez, 
akikor könnyen rnehézkessé és késedelmes,sé válhatik az 

elJ'enőrzés. 'f::rteJ:em szerint a belé.pési tilalom csakis azt 
jel entheti, hogy III csendőrnek a :vend é gekkell 'Szemben n,em 
szrubad felIé:pn'i :a 'ZáróratúJlépé.s észlelése esetén. Vagyis 
ott .tJent 'az italimérőhelyiségben nem - Í'ntézkedhetik. Ezt 
külonbe,n kifujezett"en elrendeli a :  Szu't. 352, §. utolsó 
mondiata. , 

Ilyen esetben ki kell hívinia, soolítani a  az engerdélyest ; 
e ,célból benézhet, beszólhat neki,  .ső,t szám'talanszor be is  
)teN szólnia" mert nem 'mi.n,di'g akad kéznéL valaki, akitől 
he tudnia üzenni, ,érte. Meg azutáln az ilyen beüzenésre n,em 
i's biiztos, 'hogy 'a crsapláros '-- .küMnosren há jó társaságban 
van - otthagy jn a kel'Iemes kompániát és kimenjen. De 
,ha ő Iffi'aga is aátja 'll. csendőr jeJ:enlétét é.s, .így még má
moros· áIl'apotába'n i s  meggyőződhet ik arról, hogy nem 
a�arj'a senki f.el'ül,tetni,  vele tréfát 'G.zni, ,akkor bizonyára 
minden !Vonakodás, nélkül eleget tesz az óhajtásnak és ,a 
r;sendőrjárőr 'ren,del'k:ez,ésér:e ,áN. 

Ez a, 'beI'épéfs,i ,tiJIalom 'teháJt nem ' jeTeInti azt, .hog� a 
C<3endőr 'a zár6ra ellenő'l'zése alkalmából, Ihelyesebben oé1-
jábó] fegyelmi felelősség terhe alatt vél'etJ.enül rá 'ne 1ép
h essen a .küszöbre ; csupán az i,rányetvet s z'álbja meg, hogy 
a fegyveres csendőr olYlan jelentéktelen súlyú kihágás 
esetében, mint a záró'ra tú,J.Jé,pé.se, és ol'yan alkalommal, 
amikor már rendesen 'italos h'ang'ul'atú 'és, állapotú 'e'gy,én
'nel vagy egyénekkel kerülne !Szembe, ily módon is érezze 
'azt, hog'y a felIépését a feIGép€sének, a Ibe:aV'atkozál�ának 
ia szükségess,ég'ét egyedül a záróra túHépésének a t.énye 
nem t eszi � zükségszerűvé. ' 

Van azonban a Szut. idézett pontjának egy másik ma
gyarátiliató rendelkezése. Ez a szakasz második bekezdése 
'e1ső mondatának a szövege. Eszerint ugyanis, ha 'a ven
dégek a tulajdonos felszólításara a helyiséget el nem 
hagyoák, ll'eveiket a járőr n tul'ajdoMstól ' tudja meg ,és 
ő'ket felentse feJ,. Ez a szövegezés egyfelől villágosan meg� 
jelöli, hogy ilye'; esetben a,z 'i'talmérőt 'az ügyben büntető
jog'i /felelő.sség már nem terheli,  hanem csakis !az ellen
szegülő, nem engedelmeskedő vendéget vagy vendégeket. 

Másf.elő!. azonban alkalmat ad a glyakorlati végrehaj
tás során többféle értelmezésre. 

Boncol'gassuk csak kissé ezt a rendelkez'ést a gyakor
l�.ti eljárás' szempontjából. 

M iként fog meggyőződni vajjon a járőr arról - te
gyük fel, hogy la. zálrórát túllépő vendég'ek valame],yik 
bel'ső szo'bában mulatoznak -, hogy az 'engedélyes val'ó
ban felswlította-e azokat a helyiség elhagyására és figyel
meztette-e a záróra ,elérkezé.sére? :ma igen, mivel lehet 
igazolni az't, hdgy ez a f'el'szólítás komoly, a jogszabályok 
,betartására irányuló és erre arlkaJlrnas, határozott hangú 
volt-e, vagy pedig nerm ? Hogya'n ny'ethet személyes éisz
leleten alapuló, 'tehát tényben bizonyíték'ot a csendőr mind
ezekre a .körülményekre, hla 'a helyiségek fekvése, vagy a 
mullatozók zajongása m:iatt esetleg nem is hallhatja a 7á
vozásra felhívásra irányuló figyelmeztetést ? Ezt meg
figyelheti valami kis l ebújszerű helyiségben, ahoi taián 
egy-két álimoo, napszámos vagy cigány bóbiskol egy pohár 
'bor mellet t ;  Hyen ,esetekben megáll'apít'hatja a, vendég en
gedetlen:sé gét, de 'egyéb esetben ez 'az eredmény teljesen 
bizonytalan. 

SzáJmo'lnunk 'kell az iJ,yen hel>yzetnél' azzal la körül
ménnyel, hogy a engedélye,s. Jtalmérő nem sZÍvesen távo
'lítj'a el a vendégeit, veLük szembe'n nem szí1ve3en lép fel 
erély,esen, különooen. akkor nem, ,ha azoktól nagyobb be
vételt remélhet. Ez az álláspontja >érthető is.  

De menjünk tovább egy Ilépés:sel'. Miként győződhe
tik meg a járőr arról, hogy a h eLyiség,ben kik tartózkod
nak bent, kik azok, akik la hozzájuk intézett felszólítás 
eJJ.enére sem hajl'andók eJ:távozni, ? Nem ismerhet még a 
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A közelmult ',napokban az angol hadsereg tankbemutatót ,ren dezett, Képünkön egy tank-raj t látunk, amelyet egy meg
figyelő repülővel erősítettek meg. 

legjo'bb csendőr sem ;minden személyt, aki éppen az ital
mérésben tartó:bkodik. Vele szemben ne.m léphet fel' a 
zárórntúllépés miatt. őt nem igazoltathat ja. De sokszor 
nem is láthatja a vendéget, ha a'z nem kerül a szeme elé, 

Teljesen rá van utalva a srolgálati utasítás szövege
zése szerint is, az engedéLyes bemondására. A tőle kapott 
- 'akár 'helye:s, akár nem helyes - adato'k alapján meg 
kell tennie a feljelentést a jQg'sZ'abálySoértés miatt. 

És ha az italmérő hamis neveket mond be, ha nem 
mondja ibe minden jelenlévő nevét - hanem az ő érdekei
llek kedvezőket e'i'haJ,Jgatja - vagy egyenesen olyanokat 
mond he, akik ,nincsenek i& a 'Iheliyiségben, h�nem békésen 
aluszn1ak otthonukban, akkoli? Vagy ha a vendég mond 
be, hami's n evet és íadatokat a személyi körültményei után 
feltűnően szimatoló italmérőnek ? 

Elő lehet talán venni az i ta Imé rőt, mint feltételezett 
tettestársat. De az eljárás ilyen részletei n ek és eredmé
nyeinek napfényrekerüllése a '  teheteUenség színezetét 
adhatja a csendőri b eaVlatkozás nak. Ezt viszont - el:ső
rendű közbiztonsági tekintetekből - a l'ehetőség szerint 
meg keJ.l előzni. 

De, nézzük a kérdés másik oldalát. Az italmérő jó
hiSlZeműen is bajbajutihat. Ő nem hatósági közeg, nem 
köteles, de jog>a 'sincs ehhez, kételkedni a kérdezősködésére 
neki, bemondott 'adatok Ivalódiságában. Az adatok igazo
lását nem kívánlhatja. 

EIMordul'hat olyan eset is, hogy a vendéglős minden 
felelősség alól - e.seUeg ér,demtelenül' - kibúvik. Hiszen 
a rfentiek szerint 'a benti 'ténykedését a járőr nem figye]. 

heti Imeg, Az val'ahol az utcán áll kint és o t t  várja közbe
lépésének az eredményeit 'es hatását , 

Viszont 'a szol'gálati utasítás észrevételezett pontja 
sz.erint a vendégeket kell \a járőrnek fe1jelenteni, ha azok 
az ' italm'érőhelyiséget az engedélyes, felszólHására el nem 
hagyják. 

Az engedélyes alanyi 'bűnössége, legalább is az ala· 
nyi bűnösségének foka homályban maradhat. Ha ügyes 
taktikával él, némi ravaszkodással, megmenekülhet a bün
tetőjogi következmények alól. Összebeszélhet valamelyik 
vendégével. Azzal a nem rossz elgondolással, hogy 
a vendéget bizonyára enyhébben ,fogják megbün
tetni, mint őt, az engedélyest. Módja van neki ' arra -
ha meg tud alkudni a l'elkiismeretével, mert csak ezen 
fordul meg a kérdés -, hogy átháríthassa a felelősséget 
a feljelentő csendőrjárőr előtt a 'mulatozókra, vagy esetleg 
a társaság egyes tagjaira. Akit ő erre a célra kivála03zt 
vIa gy legal'kalma:sabbnak tart. Legvalószínűbb, hogy a leg
ittasahbra. 

Nem is lesz nehéz helyzete. A csendőri j el.entés csak 
azt szögezi le, amit ő bemondott nekik ' Leszögezi, ihogy a 
vendégek a megjelölt alkalommal nem táJvoztak el a ven
déglős fellhívására sem az italmérésből a záróra bekövet
kezése után. l\Iegjelöli, hogy, mivel nekik - már t. i. a 
csendőröknek, a záróratúllépés miatt belépniök nem szabad 
a helyiségbe, a feltüntetett adatok miként jutottak a tudo
másukra. És a rendőri bünetőbíró a vendéget, a szeren
csétlen becsípett egy'ént meglbünteti. Aki talán szívesen 
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ment volna haza, dehát nem volt senki, aki őt italos álla
potában a záróra betartására figyelmeztette volna. 

A r,endő'ri brüntetőbíró kerül 'nehéz helyzetbe. A csend
őri vaHamás nem viszi előbbre a kérdés tisztázás·át. A 
csendőrjárőr tárgyilagosan csak azt a tényt tudja iga
zolni, hogy a záróratúllépés valóban bekövetkezett. Ez 
a közvetlen észlelete feltétlenül bizonyító erejű is .  A rész
letekre vonatkozó esetl�ges legyéb körülmény't azo'nban a 
járőr már nem tudja kö:wetl'en észleletei alapján bizonyí
tani:, mert ami azután történt, ott már rá volt u'tal,va az 
engedélyes bemo'ndására. Csak azt jelentheti, amit tőle 
hallott. Hogy azonban mindez ted i-e a Ival'ó helyzetet, azt 
a járőr ig.azolni nem fogja. f,gy pedig, szerintem, nem 
egy esetben a felelősség kérdésének a tisztázása nagy fel
adatot fo'g! róni a rEmdőri, büntetőbíróra. Mert ha határo
zott beismerés ' nincs r- amit nem igen várh'atunk - az 
ala'nyi és tárgyi igazság kiderí'tése ingadozó 'lesz. Ilyen ho
mái YtO s pontot az igazságs�olgáltatás tárgyilagos,sága 
nem tűr ,meg. ' Ez a kérdés valahogy tisztázásra vár. Mó
dosítást igényel. 

Célszerű umdel'kezés az, hogy a csendőrjárőr pusztán 
a záróra túllépése miatt ne '2JakI.�ssa a vendégeket. Hi�szen 
a cél', 'az 'eredmény ,nincs arányban az esetleg bekövet,kez
hető ellenszegtülés �övetkezményeivel. De viszont biztosí
tékot �el'l a ,j árőr 'rendelkezésére bocsátani ablban az 'irány
ban, hogy a kihágás valódi tettesét, vagy tetteseit saját
maga, lmegnyug'tlató es a bi'zonyításj, 'eljárás során mi'nden 
gondo'lkodás nélkül elfogadható észlelete alapján meg
á IIapí th'as sa,. Hogy ezzel az el'járással tá.maszul szolgál
h'assdn, 'bizt'osíthassa a rendőri büntetőbíráskodás

' 
tárgyi

lago.sságát és mteg,bízhitóságát. Határozott megállapítá
s'aival elejét !Vehessen minden fondorlatnak vagy álnok 
hamisságnak. 

Ha, a járőr nem léphet be. a helyis.égbe, akkor gon
doskodni kel! arról, ihogy az ő utasítására és előzetes ki
oktatás'a értelmében bármi.féle más hivatalos e3küt tett 
egyén - pl. kÖ?Jségi éjjeliőr, ' �özségi rendőr, kisbíró, 
esküdt st'b. '-- közreműködhessék és az ő vallomása kiegé
szítő bizonyítékul szolgálhasson. 

* 

Nem 1enne 'teljesen e tárggyal' �apcso'latosan a fen
tebb ellm'ondo'tt , ismertetésem, ha végezetül röviden rá 
nem mutalnék azokra a helyzetekre, amelyeket a záróra 
ellenőrzése 'alkalmával a csendőrjárőrö'knek ,szem elől té
veszteni, nem szabad. Olyan esetek ezek, amelyeket ,az ér
dekeIt személyek - akár az italmérők, akár a ven
dégek - különös elősrzeretettel említenek, esetleg alkaf
maznak, mint szerintük megengedett eljárási módokat. 

A zárórarendelkezésnek az egyedüli célja az, Ihogy a 
vendégllő-, kocsma-, :kávéházhel'yiségekben az üzem műkö
dése bizonyos ideig megszakíttassék. Ezt az elvet büntetés 
teMe aratt t ilos kijátszani. 

Ennek a rendelkezésnek a l ehető betartás áról az i tal
mérőnek gondoskodnia kell . Ezért a 'helyiségében tartóz
kQdó egyeneket olyan időpontban ke]'] relhívnia, figyel
meztetnie a 'záróra közeledésére, hogy azok a határidő
pontig ereget tehessenek fizetési, kötelezettségeiknek ; a 
ré,szükre 'kiszolgáltatott ételeket és italokat el is fogyaszt
h assák. Nem lehet például 'bentn1aradni az i,taI'mérőhelyi
ségben addig, amíg a rendelt 'és kiszolgáltatott étel és ital 
el nem fogyott. Viszont Inem l ehet néhány perccel a zár
óra előtt o l'y mennyiségben aZl italt ,kiszolgáltatni', hogy 
annak az elfogytasztása a Imég rendelkezésre álló néhány 
perc alatt ;>zinte lehetetlen. Tehát ,az ételek és italok ki
szolgáltatását úgy kell teljesíteni, hogy a záróra előtt azok 
elfogyasz'tására is elegendő idő maradjon. 

Vann'ak azonban másforma esetek LS. 
Péld8�ul számtalanszor meg'történt már az, hogy a 

vendéglővel, kávéházzal egy épületben lévő, egy jogosított 
kezel'ése alatt álló iszáII'oda szobájába vittek fel é'teleket és 
italokat. 'a mulatozó egyének részére. A vendégeket a zár
óra elérkezésekor nem ak'a'rták elküldeni, hanem feltessé
kelték őket az egyik szállodai szobába azzal az ürüggyel, 
�og'y 'a - száI'Iodai 'helyiségekre nem vonatkozik a záróra
korlátozás. Ott tehát zavartalianul, minden zaklatás nélkül 
tová!bb lehet folytatni a mulatozást és italozást. Az ilyen 
vendég.eKkel - természetesen megfizettett-ék a szál'lodai 
,szoba és kiszolgálás - fűtés, világítás - árát is. 

Ez az leLjárási mód egyenes ki,j.átszása a záróraren
delkezésnek. :Ezt és az ehhez hasonló �seteket a legszigo
rúb'ba'n kell ü'ldözni. ' Mert az ilyen eseteknél fordul elő 
la leggyakrablb'an a ler&s'zegítés, az a1vó egyén pénztárcá
pának kiürítése, ingóságainak, , értéktárgY'ainak eltűné.se. 
,A szerencsétlen p�iens másnap felébredve i'jedten fut 
;panaszt tenni az ismeretlen tettesek ellen: Tettes azonban 
'rendesen ,nem akad. ' 

Ez az eljárás ellenkezik a ,szálloda rendeltetésével is. 
'Az igaz, hogy a {szállodákra vo�'atkozólag nem lehet alkal
'mazni semmiféle zárórakorlátozást. E helyiségnek bár
mely napsza,kban és órában a kozönség rendelkezésére 
(kell állania. De'nem mulatozás, tivornya, hanem kizáról'ag 
nyugalom, ,pihenés céljából. 

Ilyen esetben tehát a'z engedélyes nem alklalmazkodik 
a 'rendelet szelleméhez. Az üzeme nem ,szünetel a záróra 
után. Onnan folyik a zárór.a után is a kiszolgálás. 

Ugyanilyen értelmű elbírálá", alÍlj esik a másik olyan 
eset is, amidőn az italmérő a vendégeit a záróra elérkezé
iSekor ,beinvitálja a ,saját rakásába az italmérőhelyi,ségből 
100 ott folyik tovább a fogyasztás,. Azzal az ind'okolással, 
�ogy a magánl'akásokra a záróJ:arendelkezéaeket a li<:a 1-
mazni nem lehet. 

Lényegében tehát itt LS ugyanaz a helyzet, mint az 
előbIbi esetben. Az italmér�si 'helyiség be van zárva, de az 
étel- és italneműek kisszolgáltatása a helyiségből zárt aj
,tó k mÖg'Ött folyik tová'bb ' a szükség szerint. Tehát az üzem 
működése nem szünetel. 

Meg kell azonban jegyeznem, hogy az ilyen esetnél 
,bizonyosmértékű óvatqssággal és elővigyázattai kell el
·j.árnunk. Megtörténhetik ugyanis, hogy az italmérőhelyi
\ség tul'ajdonosának 'a lakáeán a zárórán túl is mulatow 
!egyének az i talmérő meghívott vendégei, roJwnai, bizal
/maS'abb barátai, akik az ott elfogyasztott étel- és i tal
neműekért nem Ifi<zetnek. IMagánvendégek. Tehát az üzem 
rszemponjából, nem forgalmaznak. Az engedélyes részére 
Inem üzleti é r,d eIGbő I tartóikopnak ott. 

Ilyen esetben - aJ.k,almas módon és, f.ormában, amit 
,előre megjelölni szinte lehetetlen - megfel.elő tapintattal 
,bizonyítékot kel l  keresni éS' .szerezni arra, hogy a mula� 
,tozó társaság milyen indokból tartózlkodott az i taLmérő 
'magánlakásán. ,És cs'ak .abhan az esetben kell feljelentést 
tenni, ha alapos gyanuja forog fenn ann'ak, hogy ez a 
Ikülsőleg magánmulatozft'3nak feltüntetett záróratúllépés 
v,alójában a rendelkezé,se,k kiijátszását célozta. 

Ni'ncs célja a feIjeJ'entésnek akkor, ha például na
IgYOibbszásmú vendégnek la helyiségből eltávozása .hosszabb 
i'dőt vesz igénybe é.s közben néhány perccel túlllépik a zár
'Órát. 

N em beszélhetünk IkihágásróI, ha bent a helyiségben 
ital- lés ételkiszolg'áltatás nincs, ott öltözködnek, fizetnek, 
€gyszóval a távozáshoz készül.ődnek. Nincs büntetendő 
Icselekmény akkor ,sem, �a vendég ninCt3 a záróra után ,az 
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oital'mérésben, hanem 'csak a pincér számol el az engedé
lyesseI. A helyiségek szükséges takarításával foglaLkozta
tott 'egyéneknek ,a helyiségben zá;rórántúli tartó�kodása 
szintén nem kihágás, 'mert �zek szintén nem tekinthetők 
'vendégeknek. :Nem iJt'alfogyasrtás céljából' vannak ott. ,A 
,takarít�, a szellőztetés ellenben elsőrendű köztisztasági 
t�S egészségügyi követe,lmény. 

A záróra ellenőr�ésénél' a c,sendőrjárőr minden eset
,ben legyen kíméIetes. Kisérj'e figyelemmel .az adott körül
'ményeket. 

Ha igazolh'ató 'mulaszt�st vagy szándékos c.selek
-ményt 'észlel, a feljeJ'entést feltétlenül meg 'kell tennie 
,akár az engedélyes, akár a vendégek 'ellen. Viszont azon-
1bian jeIenté.ktelen, a körülmények által igazolt mulasztá
sokat célszerűbb jóindulatú figyel'meztetéssel, kioktatás
>sal elintézni. 

Régi bünesetek, régi 
Dyomozók. 

Az a kor, amelyet! � fenti cím ,alatt ismertettem ed
dig,: .  az, 1848-187�-es .évekMl való. IBűnÜgyi-, nem ibÜn
tetoJogl szempontboI nagy vonásokban ismertettem a viszo
nyokat, aimelyek a bűnözőt termelték, amelyek azonban a 
,bűnözŐtket is nem egyszer jó útra térítették. 

Ha a régi időnek 1V0ltak ' bestiális kegyetlenséggel 
végrehajtott véres ,bűncselekményei, voltak bűnözők, be
tyárok, kiknek kezére zöld vásáron* k'erült egy-két idegen 
jószág : szarvasmaI'iha, ,Uó stb., ,de akik ezért az abszolutiz
mus korában, a nemzeti e llentállás. és az ország fü Q'O'ct
lenségének és szabadságának Ikiv�vásá'ban tiszteletre�éltó 
szerepet játszottak �s ,épen ezért (sokszor az úgynevezett 
közbirtokosság; által szervezett és javadalmazott <perzekutor
had is 'egiérutat engedett �ezeknek a szegénylegélnyeknek, 
ha .a vasasnémetek, vagy 'cserepárok. � Bach-rendszer kar
hatalmi és közbiztonsági iközegei ,üLdözték !Őket. 

Soha sem lehetett (tudni, 'hOgiy � biharmegyei gróf 
Pongrácz*-'" csikójával !futó betyár szűreujjában nem 'Volt-e 
egy izenet i s  egy-egy magyar főú'r, vagy egy, az 1848--
1849-es ( években katOtnai jhírnévre szert tett magasabb
rendű katonai személy �ímére. S mert a vármegyei perze
kiutorok legnagyobb ré>Sze az ,1848-1849-es Iszabadságharc 
alatt Ihonvédtiszt .volt, csak evidenciában ,tartották fl lopást, 
de azért a szegénylegény t továbbengedték, mert az a pár 
sor lras, hogy kézhez jusson, :nemzeti ;szempontból bizony 
fontosabb volt, mint III gróf ,Pongrácz csikaja. 

Volt ott elég . . .  Egy-két eltűnést észre sem vettek. 
1849 nyarán, amikor M etternich herceg az orosz had

sereg segítségét megnyerte, lamikor !Cgy jól d'elkészült ha
talmas hadsereg ,Galicián ,és Moldválll keresztül Paskie'/.oitz 
tábornok vezetésével ,Ibevonult Magyarországba s I keleti 
iránybó'l három helyen lépett ,egyszerre offenzívába,' a ma
gyar ihonvédseJ:'leg két tűz közé szorult, bár az osztrák 
hadsereg már teljesen le tvolt győzve. 

A túlerővel szemben .a fehridéki és erdélyi honvédcsa
patok visszavonulásra kényszerültek. A honvédhadsereg 
Görgey Arthur tábornok vezetésével a nagy magyar Al
földön p.sszpontosult1 Itt kellett volna megtörténni a hon
védsereg átcsoportosításának. 

De mielőtt .ez megitörténhetett voLna, ,Arad alatt !kö
rülfogták a centralizált honvédsereget s a nagy hadve;:;ér, 
Görgey III reménytelen helyzet ,te1jes megértése után a 
feg<y;rerletéteLre ihatáro�ta .el magát. 

' 

* Zöld vásár = nem igaz úton szerzés. 
*'" Gróf Pongrácz arabs ménese európaiJúrű volt. 

' A  fegyverletétel feltételeit az orosz. hadsereg para.llCS
nokával állapította '/ffieg. Hogy !:az osztrákok e ,feltételeket 
mi módon játszottaK xi, hogy mi módon juttatták a hő
sies honvédtábornokokat 1849 október 6-án a bitó alá, 
annak ielbírálása más lapra tartozik. 

Az aradi 13 :Vértanut kivégezték. 
A :holl'védlhadsereg legnagyobb részet az osztrák ár

mádi ába jhurcolták IS 'ideglenben katonai szolgálatra kény
szerí tették. 

Az, aki ill világosi ,egérfogóból ,ki �udott menekülni, 
menekült, ,da Ibizony !haza 'nem ;menekülihetett. Ottho� már 
vártak reá az osztrák csendőrök, .Az ilyen menekült hazát
lanná \Vált s vagy a szegénylegények tár:laságá'ba került, 
vagy, Iha a menekülés csoportosan sikerült, maguk alakí
tottak bandát a .személy- és \)vagyonhiztonság 1I'0vására és 
tetemesen megszaporították az amúgy is megszaporult bc
tyártársadalmat. 

Ugyanaz történt most is, ami a smtm8.l'i békekötés 
után Rákóczi Ferenc fejedelem me!; ném békült kuru
caival ! 

Kossuth Temesváron !keresztül Orsovánál menekült 
török !földre. yisszavoIliulását N agy �ándor tábornok Te
mesvár alatti csapatainak egy része ,ifedezte.A hagyomány 
szerint Rózsa Sándor is Orsováig íikísérte a ikormányzót. 
Bem apó vezérkarának: /egy részével Moldva-felé vágta ki 
magát 'és később íszintén fl. török vendégjogot élvezte. 
Kossuth Törökország1bó'l, ahol élete '!'lern volt már bizton
ságos, Itáliába utazott s innen intézte az emigráció ügyét. 
Katonai tanácsa.OOja Klapka é,s Türr István tábornok .volt 
s a francia diplomácia rokonszenvével és Caourral, Garibal
divat elő is ké>Szítettek egy fels,zabadító betörést Magyaror
szágiba" amelynek ,iránya lett ;v01na IdéIről !Belgrád, keletről 
Moldva, a gyimesi és ojtozi szoroson keresztül, azonban a 
két kis balkáni állam uralkodói, valÓSZÍnűleg osztrák pénzen 
megveszteg;etve, az iuto�só pillanatban a d'elszabadító ICsa
patdk) felvonulását országuk területén nem engedték JIleg. 

Pedig ekkor az orosz nagyhatalom már Törökország
gal szemben 'kötötte Ie ihaderejét. 

A \krimi háború - Szebasztopol. I , 
Az el,nyomott, leigiázott szegény Magyarors.zágon tor

rott a szahadságj lutáni �ágy. A magyar emigránsdk Lon
donban, ,Brüssze1ben, Párisban és Ná,polY'ban mindent el
követtek., hogy ez a :forrÓ! vágy valóra is válj-on. 

Közben az o.sztrák kormány tköveteli Kossuth !elfoga-
tását. ,Pénzhamisitás bűncselekménye imiatt Ikéri ezt. 

Forrong egész ,Európa. , 
A diplomáciai tárgyalások kö�ontja lia [Inagyal' ügy, 
Itália megmozdul. 
Garibaldi és a sa'Voyai ház az egységes Itália megte

remtésén fáradoznak. Olaszországban Türr István pa
rancsnoksága alatt magyar légió alakul. Minden lehető
ség megvan arra, hogy \Magyarország újra felkel az el
nyomó abszolutizmus ellen. 

Ilyen a hangulat egész Európában. 
Mágnás, nemes, pór, a régi honvédek, minden ma

gyar összefog, hogy az ország szabadságát, függetlensé
gét, önállóságát, ha kell : vére, élete árán is kivívja. 

Csak egy jelszó ! 
A szabadságharc újra lángrakap. 
Várják Türr tábornok fegyvereit . . .  Nóta is szól 

róla . . .  Éneklik titokban, éneklik nyiltan . . .  
És  a reménység rózsás virága egyszerre csak el

fonnyadt. 
A francia császár májbaja és beteges elkedvetlene

dése elég, hogy a diplomáciai törekvések más irányt vegye
nek. Nem történhetik meg a fel�zabadító aufmarsch dél-
ről-keletről. 

-

A reménykedőket körülveszik 'a kémek, besúgók, 
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agent provocateurök láthatatlan pókhálója. A nagy Szé
chenyi öngyilkos lesz . . .  Börtön, kivégzés . . .  gyanus ha
láleset napirenden. 

A bátrabbak azonban mégis reménykednek. 
Szervezik titokban a hadviselt honvédeket. Futárok 

jönnek. Futárok mennek. Terveket szőnek. Tovább kon
spirálnak. 'A futóbetyár megbízható hírvivő. Bűncselek
ményeket csak az osztrák abszolutizmusnak behódoltak 
ellen követnek el. A megbízható, jó hazafi földesúr kom
menciót ad a betyároknak. Kijár nekik a szalonna, ke
nyér, bor, lebbencs, zab. 

összefog mindenki az abszolutizmus rendészetével 
szemben. 

Ez a forrongó, veszedelmesen izzó politikai állapot 
természetesen megtermi a maga karaktereit, de megtermi 
a sajátos, speciális bűnözőit is. 

Ezekről akarok moSJt ;Írni .  
Ilyen hangulatban, ilyen politikai viszonyok között 

él Európa, ilyen a hangulat az elnyomott Magyarorszá
gon, amelyet a szabadságharc leveretése után Ausztria 
mint gyarmatot kezel. Az osztrák megszálló csapatokkal 
együtt elözönlik az országot az osztrák hivatalnokok s 
bevonul Pestre, Pozsonyba s az ország nagyobb váro
saiba az osztrák rendőrség, az osztrák csendőrség, amely
nek főfeladata nem is annyira a gonosztevők üldözése, 
hanem annak megfigyelése és feljelentése : nem készül-e 
a magyar nemzet rabbilincseit lerázni, nem készül-e 
újabb felkelés, ki tart összeköttetést a külföldön élő 
emigránsokkal, ki rejteget fegyvert, kinél van Kossuth
bankó. 

Szóval úgy az osztrák csendőrség, mint az osztrák 
rendőrség egyetlen és határozott célja politikai termé
szetű. Mindkettőt csakis politikai természetű bűnügyek 
érdeklik s ha ilyet kiszimatloni nem tudnak, vagy agent
provocateurködnek, vagy pedig, ,11a szükséges, hát ki is 
találnak ilyen bűnügyeket. 

A budapesti rendőrség híres főnökei, Prottmann, 
majd később Woratka nap-nap után küldi titkos és bizal
mas jelentéseit a haute police-na;k Bécsbe. 

A jelentéseket azután gróf De la Motte, Thierry 
rendőrminiszter, Rechberg Sándor gróf, Bach, Metter
nich Richárd herceg politikai céljainak megfelelően hasz
nálják fel. 

Az osztrák kamarilla és osztrák rendőrség mindent 
tudll1iakarása 'természetesen rendkívül sok kiadást is' je
lentett, mert bizony a titkok legnagyobb részét pénzen 
kellett megvásárolni, a besúgót alaposan meg kellett 
fizetni s mert Magyarország felszabadításának politikai 
irányítói főleg a magasabb körökhöz tartoztak, az osztrák 
politikai rendőrségnek olyan besúgókat kellett felhaj
tania és megfizetnie, akik e körökkel érintkezést tartot
tak fenn. 

A politikai szélhámosok és kémek természetesen eb
az időben gombamódra elszaporodtak. 

Ma már az osztrák politikai rendőrség titkos aktái 
a nyilvánosságra kerültek. Ezekből tudjuk meg, hogy az 
osztrák rendőrség kémszervezete behálózta nemcsak Ma
gyarországot, de egész Európát és meg kell hagyni, hogy 
rendőri szempontból igen eredményesen működött. 

Pesten, Pozsonyban, Aradon, Temesvárt, Kolozsvárt 
s csaknem minden nagyobb város postáhivatalaiban ott 
ültek a Cabinet N oir emberei, akik bizonyos tanfolyam 
elvégzése után megtanulták, hogyan kell a levéleket fel
bontani és újból leragasztani pecséttörés nélkül. Hogyan 
kel l  a )áthatatlan irásokat meleg vasalóval, savas oldattal 
I,llőhívni. Ezek aztán az itthonmaradt politikusok leveleit 

ellenörizték, azokat lemásolták s eljuttatták a rendőrség 
kezeihez. 

Ilyen körülmények között a magyar szabadság kiví
vásáért küzdő hazafiak a legnagyobb óvintézkedéssel és 
körültekintéssel érintkeztek csak egymással. A bizalmas 
megbeszélések legjobb és legbiztosabb módszere volt a 
vadászat, de különösen az agarász at megrendezése, 
amelyre egy-egy főúr, vagy gazdag földbirtokos meghívta 
bizalmas barátait s a vadászat ürügye alatt közölték egy
mással terveiket, de nem otthon a kastélyban, vagy kú
riában, mert sohasem lehetett tudni, hogy a kiszolgáló 
személyzet között nincs-e "spicli", besúgó, hanem a va
dásztársaság belovagolt egy-egy pusztai csárdába, amit 
vadászatközben jelöltek ki, ahol elköltötték a vadászebé
det, azután kártyaközben meghány ták-vetették a szüksé
ges dolgokat. 

A legt,öbb illyen politikai összejövetel volt a Nagy
Alföldön az "Agarászó" csárdában, ahol nemcsak az Al
föld, de Erdély ellenzéki politlikusai, ,a magyar )Szabad,ság 
és függetlenség tántoríthatatlan hívei adtak egymásnak 
találkozót. 

Kártya mellett azért folyt a meg)beszélés, mert, ha 
egy cserepár járőr -bukkant a csárdába, csak kártyázó 
urakat talált, akiknek igazoló iratai bizonyára rendben 
voltak, akik a vadászat fáradalmait pihenték ki. 

Ebből az időből nevezték el a ferblit hazai csen
desnek. 

A konspiráló magyarok azután, ,ha hírvivőről, örs eg
ről kellett gondoskodni, rendszeresen erre a betyárokat 
használ ták fel, akiknek nagyrésze honvéd is volt, akiket 
mint bujdosókat a magyar nép pártolt és rejtegetett, 
akik e megtisztelő és hazafias megbízást híven teljesí
tették. 

Egy betyár igen fontos diplomáciai megbízásáról 
biztos tudomásom van. 

Fikker Lipót, aki az 1848j1849-es szabadságharcban 
mint mérnökkari tiszt teljesített szolgálatot, a világosi 
fegyverletételnél elfogatott, majd mint közlegényt beso
rozták és Csehországba szállították szolgálattételre 01-
mützbe. A Klarpka-Gerloczky-féle Ibetörés előkészítésé
nél száimbavették Fikker' Lipót katonai tudását is, amiért 
is szükségesnek látták megszöktetését és azt, hogy poszt
ját idehaza foglalja el és készítse elő a szÜkséges munká
latokat Temes, Torontál, Arad és Békés vármegye iel- . 
keléséhez. 

A komité a szöktetés t Dózsa Mihály hódmezővásár
helyi parasztra bízta, kinek útlevelet szereztek s aki fe
hérneművel, borral, nem romlandó elemózsiával megpak
kolt könnyű parasztkocsiján indult az útra. Két száraz, 
izmos magyar ló húzta a járművet. Dózsa Mihály tudta 
az utat Csehországba. Ott szolgált valamikor, míg meg 
nem szökött, hogy azután mint bujdosó dezentor beálljon 
Rózsa Sándor bandájába, amelynek neves tagja volt. 

Az öreg, betyár el is kocogott Olmützbe. útlevele volt. 
engedték tovább. Meg is találta a közlegénysorban síny
lődő főhadnagyot. Közölte vele, hogy miért jött, meg
mondta neki, Ihogy a lovaknak háromnapi pihenésre van 
szükségük, azután indulnak. Közben elmondta azt is, 
hogy Rózsa Sándor bandájából való. 

Fikker Lipót a komité rendelkezését parancsnak 
vette s me,rt vagyonos szülők gyermeke volt, 10.000 forint 
készpénzzel is rendelkezett, attól félt, hogy a betyár út
közben elteszi láb alól, de azért mégis ott volt a találko
záson s a betyár szépen haza is hozta, épségben, egész
ségben, anélkül, hogy a hosszú úton hivatalos emberrel 
találkoztak volna. 

Hosszú időn keresztül, míg amnesztiát nem kapott 
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- mert a felkelésből nem lett semmi, - itt bujkált a 
Nagy-Alföldön. Dózsa M ihály mellett maradt mint össze
kötő, jóismerősei, barátai és szülei között. Soha el nem 
árulta, mindig híven szolgálta, közben a betyármesterség
gel is felhagyott. A betyár fokosát, rézbuzogányát, sze
lence (orgona) fából faragott borotvakészletét és tükrét 
emlékbeadta a fÖihadnagynak, amit az halálig megőr
zött. Ezek most a békéscsabai múzeum néprajzi osztályá
nak a tulajdonai. 

A becsületes betyáron, meg a pénzért árulóvá vált 
magyaron kívül kitermelt ez a politikai állapot még egy 
típust : ,a magát bujdosó honvédnek, ü ldözött politikus
nak kiadó szélhámost, útonállót, betörőt, rablót vagy 
gyilkost. 

Ezek voltak bűnözési szempontból a legveszedelme
sebbek. Mint üldözöttet, mint hazátlant mindenütt szíve
sen látták. A hála pedig az lett, hogy -egy szép napon iel
tünt a vendéglátó házból minden érték. Pénz, ékszer, 
ruha. A károsult még örülhetett, ha életével nem fizetett 
rá a szíves vendéglátásra. 

Feljelentést sem mert tenni, hiszen politikai üldö
zöttet, menekülő .honvédet rejtegetett. Az osztrák csend
őrség és rendőrség pedig ebben nem Í::lmert tréfát. 

Ebből a típusból különösen egy női bűnözőt kell meg
említenünk, aki Kossuth Flóra név alatt szerepelt s akit 
bujdosóútján -egy jól szervezett rablóbanda kísért végig. 
A szélhámosságokon kívül ez a nő egész sereg betörést, 
rablást irányított, sőt két gyilkosság elkövetésében is 
gyanusnak találták, mint iÍelbujtót. 

Az 1862-67-es években egy felWnően szép, karcsú, 
de azért izmos nő foglalkoztatta a nyomozóhatóságokat 
Kassától Ujvidékig .és Pozsony tól Komáromig. A 
30-35 éves nő divatos öltözetben, jó fogattal utazott. 
Lovait parádéskocsis hajtotta. Utitársa rendesen egy 
fiatal gavallér volt, aki titkárjaként szerepelt. 

Rendesen olyan faluban vagy városban szállt meg, 
amelynek környékén nagybirtokok, kastélyok, nemesi kú
riák voltak. Papírjai rendben voltak. A legtöbb helyen 
házigazdájának azt adta elő, hogy birtokot akar vásá
rolni, de elmondta azt is, persze a legnagyobb titoktartás 
mellett, hogy ő álnév alatt utazik s a birtokot is álnév 
alatt vásárolj a meg, de az ő igazi neve Kossuth Flóra, a 
számüzetésben élő Kossuth Lajos testvére s mint ilyen, 
útja és utazása politikai természetű. 

A régi honvédsereg tagjait toborozza egy esetleges 
felkelésre, közben impressziókat gyűjt arra, vajjon a 
magyar nép .hűséges-e még a kormányzóhoz, hogy egy 
újabb szabadságharc kilobbanásánál a felkelőcsapatok 
melléje állanak-e. 

A kalandornő a magyar nép lelkivilágát kitünően is
merte. Megszál láJsát mindig egyszerű' 'embereknél, 'kurta
nemeseknél, de főleg iparosoknál réndezte be, akik előtt a 
Kossuth név varázsa is szent volt és így mindig és min
denütt biztonságban volt. A szállásadó nemcsak nagy 
megtiszteltetésnek vette a magas vendég érkezését, ha
nem még talán a kínpadon ,sem vallotta volna be, hogy 
női vendége : Kossuth Lajos testvére. 

Igy beszállásolván magát a szélhámosnő és társasága, 
azután szabadjára járta a várost és a környékét, pénzt 
szedvén a felkelés céljaira, de birtokvásárlás ürügye alatt 
is beférkőzött a gazdagabb birtokoshoz, majd párnapi 
időzés után épp olyan titokzatos módon útrakelt, mint 
ahogyan érkezett. 

1865 tavaszán Győrben Glasner Márton lakatosmes
tert tisztelte meg látogatásával. Egy hétig volt a lakatos
mester vendége, ahonnan fogatán kirándult Bőny-Rét
alap községbe, ahol Nagy Gedeont, a szabadságharc vitéz 
huszárőrnagyát látogatta meg vörösmárvány kúriájában, 

majd birtokvásárlás urugye alatt felkereste kismányai 
Hangyás Zsigmond földbirtokost is. 

N agy Gedeontól a nemes célra 100 forintot kapott. 
A Hangyás-birtokot bejárta alaposan titkárjával 

együtt é,s az urasági 'épületet is alaposa-n szemügyre-
vette. i I 

Győrből távozása után párnapra Nagy Gedeon kas
télyában betörést kíséreltek meg. Az erős vasajtók és 
vasablaktáblák a betörésnek ellentálltak. A betörők zaj
jal is dolgozhattak, mert a cselédség felébredt s megza
varta a betörőket, akik a kastély kertjén keresztűl fu
tottak s a Bakonyér túlsó oldalán kocsira ültek és elme
nekültek. 

De ugyanezen az éjjel a Hangyás Zsigmond úrilaká
nak a falát is kibontották, ahonnari már ékszert és pénzt 
sikerült elvinniök. A ház ura Győrben volt. Hangyásné 
kis fiával hallotta, hogy betörők vannak a lakásban, de 
nagyobb veszedelemtől félve, elrejtőzött és nem mert 
lármát csapni. 

Mind a két helyen, de különösen Nagy Gedusék 
kertje alján, a Bakonyér mentén határozott nyomok ma
radtak. Négy férfi és egy női lábnyom. EZl utóbbin azon
ban határozottan látszott, hogy nem kitaposott, ferde
sarkú cipőnyom, hanem úrilábra szabott cipő. 

Nagy Gedust és Hangyás Zsigmondot, akik atyafiak 
voltak, ez a cipőnyom arra a gyanura vezette, hogy a két 
betörés előkészítője és szervezője senki más nem lehetett, 
mint az a nő, aki Nagyéknál mint Kossuth Flóra mutat
kozott be s aki azután más név alatt birtokvásárlás 
ürügye alatt megtekintette a Hangyás-birtokot is. 

E feltevésüket a nyomozóhatósággal is  közölték a 
Kossuth Flóra név megemlítésével. A nyomozóhatóság is 
alaposnak vette ezt a gyanut, mert Glasner Márton győri 
lakatosmester kikérdeztetvén, előadta, hogy női vendége 
férfiruhát is próbált magár'a és 'észrevette azt is, hogy 
nemcsak férfikísérői, de maga a nő is pisztolyokkal és 
késekkel erősen fel voltak fegyverkezve. 

Jó személyleírással Győr vármegye ilyen értelmű kö
rözést ki is bocsátott, de mert a hírlapírás még kezdetle
ges volt, a körözés lassan terjedt s a veszedelmes női 
szélhámos és társai tovább garázdálkodtak. 

Lőcsén később hasonló eset történt. A szélhámosnő 
itt is birtokvásárlás ürügye alatt jelent meg Kelecsényi 
Sándor birtokosnál. Megjelenése után négy nappal a Ke
lecsényi-kúriát nemcsak kirabolták, de Kelecsényi Sán
dort és annak unokatestvérét le is gyilkolták. 

Kolozsvárt gróf Toldalagi házába hatolt be egy hat
tagú rablóbanda, a kastély személyzetét a pincébe zárták, 
a kastélyt kifosztották. E banda vezére egy álarcos, férfi
ruhába öltözött nő' volt, akire a bőnyi rablás női tette
sének személyleírása teljesen ráillett. 

Egy nő vezetésével igen jól szervezett rablóbanda 
garázdálkodott Torontál és Sács-Bodrog 'vármegyében. 
A kastélyokat, úriházakat egyre-másra támadták meg és 
'fosztották ki. Hogy minél nagyobb zsákmányra tegyenek 
szert, nem 'átallották ' az áldozatokat halálrakínozni, vagy 
hogy a tanuktól meneküljenek, a legkegyetlenebb gyil
kosságtól sem riadtak vissza. 

A rablóbanda női vezérének személyleírása itt is 
megegyezett az előbbi bűncselekmények női vezérének 
személyleírásával. 

Ezt a b3lndát női haramiavezérével együtt Zombor 
alatt fogták el 1867 első hónapjában. 

A nyolctagú banda valamennyi tagja honvéd volt az 
1848/49-es szabadságharcban, vezérük volt pedig Bogda
novics iElena, zimonyi jobb famHiából származó szerb nő, 
aki huszonkéiéves korában szökött meg e'gy yándol'ló ko-

• 
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médiástrupp jóképü akrobatájával, majd amikor a ko
médiásokt6l 'elvált, szélhámos, kalandos életre adta 
magát. 

Rablóbandáját is szélhámos mesékkel és trükkökkel 
szervezte meg. A bujdosó szegénylegényekké kényszerült 
homvédek előtt 'is Kossuth Flórának adta ki magát s ban
dája előtt a szövetkezés célját úgy adta elő, hogy büntető 
rajtaütéseket hajtanak végre azokon az egyéneken, akik 
a magyar szabadság ügyét elárulták és az osztrák 'zsar
nokság hívei lettek. 

A szerencsétlen emberek a női haramia vezetése 
alatt mind lejjebb és, lejjebb �ülye Itek a bűn mocs'arába s 
lassan-lassan aljas rablógyilkosokká váltak. 

A rablóbanda elfogatása után a női haramia börtö
nében megmérgezte magát, hogy a banda tagjaival mi 
lett, azt csak a szerbek által elrabolt Bács-Bodrog vár
megye levéltárának poros aktái tudnák megmondani. 

-t�. 

A Poli er-iéI e mintázó eljárás 
alkalmazása. 

trta : Dr. SCHRANZ DÉNES egyetemi tanársegéd. 
(A budapesti kir. magy. Pázmány Péter Tudományegyetem 
Törvényszéki Orvostani Intézetéböl. Igazgató: Dr. Kenyeres 

Balázs egyetemi nyilv. rendes tanár.) 

( M ásodik közlemény.) 

A külső' festéseknél a természetességet, a :színek át
tünőségét úgy 'érhetjük el, hogy a különböző színréte
geket egymás föM rétegezzük. Ez azonban csak úgy le
hetséges, ha az egymásra :rétegezett festékek 'az a,lattuk 
levő festéket nem oldják, de arra mégIs reá festhetők. 
Ilyen festékek az olaj- és a temperafestékek. Mind
kettő jól tapad a hominiton s ezért bármelyikkel kezd
hetjük a festést, fontos :csak az, hogy az olajra ne fes
sünk újra olajat, hanem temperát és fordítva. majfes
tékekből teljesen elegendő ha az alábbiakat szerezzük be : 
horganyfehér, ,elefántcsont fekete, világos 'nápoly 'sárga, 
ka dmi um sárga, világos okker, égetett 'lSienna, Van ;Dyck 
barna, természetes umbra, világos é's sötét krapplak, vi
lágos cinOlber, sötét ,caput morlmum, terra di Pozzuoli, 
cöl inkék, poroszkék, világos kobaltkék, sötét ultramarin, 
kobalt ibolya, krómélegzöld és cseh Izöld föld. 'Ezek 'az 
olajfestékek jó színállóak, rú. n . művészfestékek, de 
még sem a legdrágábbak. A tempera festékek 'közül meg
felelnek a célnak az u.  n. tanulmány ::festékek, mely;ek 
közül [beszerzendő : állandó fehér, fekete. világos kad
mium .'sárga, égetett Sienna, világos ;IDrapplakk, cinober 
vörös, kobaltkék, ultramarin, állandó zöld és nedvzöld.  

Úgy laz o lajfestélkeknek, mint a temperának más az 
oldószere. Olajfestéket célszerűen oldunk 'lés higitunk 
az alábbi keverékben : három ,súlyrész benzin hez adunk 
egy súlyrész paraffint, most ;ugyanennyi mennyiségű 
terpentin olajjal keverjük ossze s még néhány csepp 
lenolajat adunk az egészhez. A tempera festékeket ,leg
előnyösebben marhaepében o!,dhatjuk fel. A festéshez 
szükségesek festékkeverő üveglapok ( lemosott elhasz
nált fényképezőlemezek) ,  néhány festőtégely & külön
féle ecsetek. Az utóbbiak, amint azt az 5. ábrán látjuk, 
többféle alakuak : vannak gömbölyű és ' llapos vidra ecse
t ek olajfestéshez, kettős hajecsetek temperához és egye
nesre, valamint ferdére nyírt tupfecsetek a 'színek egyen
letes elosztásához. .. 

Egy kéz ::befestése kívülről  úgy történik, hogy a 

megfelelő anyagból ez esetben kaschier Hominit special 
cérnából készült 'pozitívon az er,ek helyét l apos, 4-es 
számú vidraecsettel halványan kirajzoljuk. A szín, ame
lyet az erekhez választanunk keH, minimális poroszkék, 
sok !fehér és egy csekély mennyiség világos nápolyi 
sárga keveréke. Ezt a színt higítva és vékonyan kenjük 
fel, az ér lefutásnak megfelelően 's azután egyenesre vá
gott tupfecsettel végig nyomkodjuk. Néhánypercnyi 
száradás után az egyes területeket !kerek vidra ecset 
segítségével felületesen, Joltokban megérintjük cinober
i:el, világos krapplak'kal és kobalt ibolyával, végül pe
dig ferdén nyirt nyestecsettel egy;enletesen elosztjul( 
a festékeket. Ezen rétegek megszáradása után tempera 
festékkel festhetünk ,rá még halvány színárnyalatokat, 
ezáltal némi foltozottságot érünk el s az erek is áttűnőek 
lesznek. Olyan részletek meglfestésénél, melyek eredeti
leg 'fénylők, ,lehetőleg ne tupfoljuk, mert az egész fényét 
veszti, ha azonban ez nem kerülhető el, 1-2 napi szá
radá& után lakkozzuk be vékony rétegben azt a terü
letet damarlakkal .  A festés befejezése után az ecsetek 
és tégelyek gondosan megmosandók langyos vizben szap
pannal és megtörlendők. 

Altalában ,igen �ontos, hogy la laboratóriumban a 
legnagyobb tisztaság ,és Tend uralkodjék, mert 'ha az 
eszközök nincsenek tisztán a helyükre téve, nem lehet
nek 'szükség esetén kéznél, ami a mintázás rovására 
megy. Éppen ,ezért, mielőtt a munkát befejeznénk, tiszto
gassunk el és tegyünk helyére mindent. Ajánlatos a 
mosdóra leemelhető dróthálót szerelni, hogy a különféle 
hulladékok el ne tömjék a levezetőt és igen célszerű 
a mo'sdó fölé gázvizmelegítőt Iszereltetni, 

I]{éz,mintázás. 
A kezek mintázása kétféleképen történhetik, rész

letekben, vagy u. n. kö'rplasztikávaI . Részletforma készí
tésénél két részből mintázzuk ,a kezet : 'külön a tenyeret 
s külön a kézhátat. Olyan esetben, amikor vagy csak a 
kézhát, vagy csak a 'tenyér lemintázásál'a van szükség, 
igyekezzünk nyugalomba hozni a kezet, megtámasztani, 
hogy kényelmes helyzetben 'legyen s a mintázás közben 
el ne mozduljon. Ha a kéz tulságosan szől'ös, finoma n 
bekenjük paraffin olajjal. A mintázást nyugodtan, de 
gyorsan keH végezni. A 'negocoIl felkenésre alkalmas 
hőfokáról ujj unk �bedugásával g.yőződhetünk meg, Ha a bőr 
fájdalmas, sebes akkor 'nem nyomkodjuk reá a negocoIlt 
hanem forró vizzel felhigítva .széles 'sávban ráfolyatjuk, 
mire az 'saját ,súlyánál fogva hatol be az apró mélyedé
sekbe. A rfelsőbb rétegeket már sűrűbb negocoI Ial ken
jük fel, ügyelve ,arra, hogy ,az 'egyes rétegek tú!'ságo
san le ne hüljenek, mert különben a .negativ lemezes é!! 
törékeny lesz. Ajánlatos a mintázást ,üveg, vagy bádog
lapon végezni, hogy a leválasztás nehézségekbe ne üt
közzék. ( 6. ábra a.)  

Egy fél kéz lemintázásához kb. háromnegyed kg. 
negocoIIra van szükség, ,ha 'kevesebb negocoIlt veszünk, 
egyes helyeken a réteg vékony lesZ! IS llevétel közben vagy 
a pozitiv készítésekor deformálódik, elreped, letörik. 
( 6. ábra b . )  Ha ,ez bekövetkeznék, a törés vagy repedési 
vonaIra mérőlegesen finom tüket tüzdelünk a nego
collba s ily módon igyekezzük ra deformálódást meg
akadályozni, i l letőleg ,helyrehozni. A negativon mutat
kozó hibákat, apró légbuborékokat, Ilágy !agyaggal töm
jük ki, 'a széleket simár,a levágjuk, azután hozzáfogunk 
a ,pozitiv elkészítéséhez. (E célból két hominit prizmát 
összetört áIIapotban Ifelolvasztunk a bádogkarimával el
látott 'kis zománcbögrébe�. 

il _ .. 
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6. ábra. 

A'lr ecsetelést 20. számú l apos, lyoni fekete sörte
ecsettel a negativ minta kezdeti részén kezdjük meg s 
haladunk nyomról-nyomra ,az :ujjak felé :(6. ábra c . ) ,  
vigyázva, 'hogy hézagokat sehól s e  hagyjunk s a forró 
hominitot a még ibe nem kent részre ne csepegt'essük. Leg
célszerűbb a negativot nedves ruhával 'leborított kézben 
tartani s így végezni 'az: (ecsetelést, mert így az ecsef. irá
nyítása is könnyebb s a becsepegtetést is jobban l ehet 
elkerülni .  Az első réteg lelkészítése után aZDnnal kasiro
zunk. Megfelelő nagyságú organtin darabokat vágunk 
ki s egy másik karimás bögré'ben kevert pozitív anya:got 
olvasztunk fel. Ezután az első rétegre fektetjük az or
gantin darabokat és az olvasztott anyaggal foly tat j uk 
a Itovábbi lecsetelést, ugyanolyan sorrendben, Imint előbb. 
De nagyon vigyázzunk arra, hogy túl erősen ne bökjünk, 
mert aZ' első réteg megreped, �ovábbá arra is, hogy a 
kasirozott organtin és az első réteg között hézag ne ke
letkez'lrék. \Minden 'egyes ujj 'számára külön-külön ivá
gunk ki organtincsíkokat s ha az első réteg kasírozását 
befejeztük, .a :széleken I,elógó organtint :behajtogatva 
szintén (Jdatapasztjuk. A második rétegre a harmadikat 
ugyancsak organtin kasirozással kevert lt>ozitiv anyag
gal tapaszt juk rá s �éhány percnyi lehülés után, a ne
gatívból a kész .pozitívot ' óvatosan kiemeljük. A toválbbi 
tennivaló a ,szé lek lesimítása és az esetleges hibák kor
rigá'lása. 

Ha a negativot két fél részből készítjük, a kettőt 
a Ipozitiv készítésekor össze kel l  i l leszteni .  A mintázás
nak ezt a módját kézmintázásnál nem ajánlom, mert az 
összeil lesztési vonalban a bőrrajzolat teljesen tönkre 
megy s azt mesterségesen kell' ,ráutánozni, ami éppen az 
ujjakon a bőrfodorszálak rajzolatának meghamisítását 
vonhatja maga után. Ilyen esetben tehát \cé lszerűbb az 
u. n. körplasztika. Ha azonban k,ezet alkarral, vagy [el
karral együtt akarunk mintázni, a két fél v la,sztikában 
való mintázás előnyösebb a kör-körösnél. Itt :Ugyanis a 
kéz ;Idhuzása a negativból ugyszólván lehetetlen, mert 
ha kétoldalt he is vágjuk a negativot, a tér aránytalan
ság oly nagy, hogy a kéz nem húzható Iki anélkül, hogy 
nagyobb roncsolást ne okozzon a negativon. 

A negativot két félből az alábbi módon készítjük el .  
A kezet é,s alkart üveg vagy bádoglapra Ihelyezzük s 
agyagsánccal vesszük körül ., Most a kezet a könyökig a 
feszítő, tehát a ;kéz hátioldalán bekenjük negocol laI s 
az agyaggal körülvett területbe is� l Yo cm. vastagon ne
gocoIlt öntünk. Ebbe 'a, negocoIl rétegbe fektetjük a be
mázolt kezet az alkarral és a hézagokba negocoIlt folya-

tunk az alkar· vastagságának a feléig. A tenyéren az uj
jakat i,S' betemet jük pgy, 'hogy csak a tenyér és az al
kar belső hajl:ító oldala marad szabadon. A lehülés után 
a 'negativ széleit simára ,levágjuk emel lett sima szélű, 
ékalakú bevágásokat készítünk azért, hogy a minta \felső 
felerés'lrének ráöntésekor a negocoH a bevágásokba be
hatoljon és �zzel �iztosítva ,legyen a két f.élnek tökéle
tes összeillése.  ( 7. �bra a.) 1l\1ielőtt a felső réteget az 
így elkészített alsó !ré,szre ráöntenők, az a'lsó negocoll 
felszinét és az abba bevágott réseket mindenütt gondo
san és vékonyan kenjük be parafinDlajjal, hogy a ráön
tendő negocollal erősen í:issze ne tapadjon. Ezután kö
vetkezik a negocol l ráöntése, [amelynek lefolyását s'lréles 
fényező ecs'ettel vagy spatulával, to,vábbá gyors hütés
sel akadályozzuk meg. A felsőréteg megmerevedése után 
óvatosan leemeljük, utána a kezet kihúzzuk az alsó ne
gativból s ,a két ré,sz pozitivját külön-külön elkészitjük. 

A pozitiv készítéshez alkalmazott technika inkább 
öntés, mint ecsetelés legy,en. ,Először az alsórészt ké
szítj ük: el ,  oly módon, hogy az ujjakfelé eső részt ferdén, 
kissé lefelé tartva, oda önt jük' a hominitot és azután 
hirtelen vizszintes helyzetbe hozva a 1<é z  többi 'részei
nek és a karnak felületén ecsettel, kenjük szét az ujjak
ból visszaf,elé )folyó ho'minitot. ,Ennek megismétlése után 
a hüvelykujj ki,vételével, anyagmegtakarítás céljából 
óvatosan fapálcikára tekert forró kevert; !pozitiv anyagba 
mártott organtinrudacská:kat .tolunk az ujjakba és a melg 
meglevő hézagokat forró Ikevert anyaggal töltjük ki. Ez
után a többi részt két �étegben kevert anyaggal kasiroz
zuk (7. ábra b . ) ,  ía széleket behajtogatjuk �s forró sva
tulával lesimít juk. A másik negativ darabot ,hasonló
képpen ecset segítségével gyorsan kikenjük ls két ré
tegben kasirozzuk. 

A �ét Ifész összeiHesztése a következő tennivaló. 
Hogy ez könnyen elvégezhető legyen, ajánlatos a hom i
nitJhoz pár csepp terpentinolajat adni, amitől az hajlít
ható Ilesz. Ha nem volna elég haj lékony, meleg felett 
kell tartanunk a 'pozitiv részt J;' megvárni, míg a ttneleg
től kissé Imegpuhul .  Az összeillesztés ilyenkor könnyű
szerrel megy 's hogy az 'összetapadás megtörténjék, ki-

a b c • 
7. ábra. 
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csiny melegített spatulával járjuk végig a s zéleket, mi
közben a Ikét részt egymáshoz ,szorítjuk. 1(7. ábra c . )  
A megerősítést hosszú ,ecs,et s egítségével kevert anyagba 
itatott or,gantin-, vagy nem zsírtalanított vatta d a
rabkákkal végezzük belülről, Kívül' az összeillesztési IvO
nalat ki kell korrigálni,  a mélyedéseket kitölteni homi
nittal, a kiálló részeket viszont lekapargatni. Az termé
sZ,etes, hogy .az összeil lesztési vonal mentén a rajzolat 
tönkre megy, amin )!úgy llehet ,segíteni, hogy a bőrráncok 
irányának megf,elelően egy :pozitiv kést '"ugratunk" 
végig az. összeillesztési  vonalon, majd !pedig forrÓi vizbe 
mártott ecsettel enyhén végig tbökdösünk azon. Mint
hogy ez :esetben az összeillesztési  vona'! nem az ujjak 
hegyén, hanem a tenyél'en megy keresztül ,  a fontos bőr
fodorszál rajzolat ,csorbát nem szenV'ed,ett. 

A kéz l,en;intázásának harmadik, talán Ilegegysze
rűbb módja, az u. n. \körplasztika. �gaz ugyan, hogy 
ehhez a lmódszerhez több anyag szükséges, de egyrészt 
az a ;körülmény, :ttogy ennél lsem azi ujjbegyi, ,sem! pedig 
a tenyéri rajzolat nem rongálódik, másrészú pedig mert 
a belső !üreg kitöltéséhez kevert ,anyagot )használunk, az 
eljáIrás mégsem olyan költséges . A mintázás itt azzal 
indul meg, i]J.ogy a kezet /csuklón f,elüli  magasságig ne
gocollba márt juk, majd 1apos ecsettel tovibbi rétegeket 
kenünk rá )mindaddig, fmíg Ilega'lább 1% Icm. vastag nem 
lesz a negativ. Ezután legyezéssel vagy ventilátorral a 
megmerevedést siette,ssük. Hideg 'vizbe Imártani azonban 
nem szabad, mert a víz bec.surog a bőr és a negocoll 
közé ]s a Ipozitiv elkészítése előtt aj negativ mélyéből fel 
nem itatható, ami a pozitív \készítését .zavarja. A meg
merevedett negativból a kezet úgy Ihúzzuk ki ,  mint a 
keztyüből, előzőleg azonban kétoldalt 'tompa késsel, a 
8./a. ábrán látható jeiig bevágjuk, :hogy a csuklónál 
l evő téraránytalanságot leküzdhessük.  Élő egyén maga 
is  segíthet \ujjainak óvatos mozgatásával a kihuzásban, 
ha azonban ez még 'sem megy, mert az ujjak mögött ne
gativ ,nyomás keletkezik, a legfinomabb gombostű fejé
vel szurjunk bele minden ujj végébe ,s mindjárt menni 
fog a dolog. Ismétlem azonban, hogy a negativ kihülését 
várjuk be türelemmel, mert könnyen l'ehetséges, hogy 
a mélyben a negocoll még qágy és a, kihuzási kisérlet al
karmával a minta tökre megy. A pozitiv elkészítése egy
szerűen Ibeleöntéssel történik, a negativot kivülről ned
ves ronggyal ,vesszük körül, mely egyuttal kezünket i s  
betJakarja. Ezután a megJelelő színű három-négy prizma 
hominitot beleönt jük, de azonnal ;ki is  öntjük, majd újra 
beleönt jük mindaddig, míg a negativ belsején megmere
vedett réteg legalább 2-3 mm. vastag nem lesz (8 .  ábra 

(l b c 
8. ábra. 

b.)  (s az ujjak, ,melyekbe anyagkímélés céljából 'pálcikát 
is dughatunk, meg nem teltek hominittaI. ,Tíz percnyi 
várakozás lután, mely íidő alatt ra kevert anyagot felol
vasztjuk, a megmaradt hézagot ilyen kevert anyagba 
mártott organtin, vagy vatta darabokkal tömjük ki. Ha 
a llemintázott kezet muzeumi célokra tfel akarjuk hasz
nálni, akkor a hézag kitömésekor kb. 4 'cm. mélységbe 
nyúló, lágy ,rézdrótot is )helyezzünk el  a második anyag
ba. , (8. ábra c . )  Körülbelüli negyed óra, mulva tB. 'csukló
nál köröskörül il cm-nyi ,szélességben �evágjuk ,a '!lego
colI t s 1 %  mm. vastagságban a hominitra fekete Ipiktor
festékkel festett hominit manzsettát ken ünk, melyet le
simítunk s Ilánggal, enyhén 'érintve fényesítünk :ki. �9. 
ábra a) montirozás.) IFél- vagy egyórai várakozás 'után 
vesszük le a Illegativot s ezután is várunk legalább }� 
óráig s' csak ,akkor fogunk hozzá ,a retusáláshoz, a 'hi
bák 'kijavításához. Ezután v;eszünk egy lx9x12 cm-es 
feketére lfényezett !puhafa aapot, .azon ,a drótok számára 
két ,Iukat lÍurunk s a talpazati részen vésővel a drótok 
csomózása céljából a fát !kivéssük. iMlÍelőtt még .a desz
kát odaillesztenők, 'a vele érintkező részletJeket lesimít
juk, hogy a kéz a deszkán egyenesen. tráfeküdjön. Most 
a két drótot áthtúzzu'k, a deszkán alul megcsomózzuk (9 
ábra ib) ,  a felesleges részeket harapófogóval levágjuk 
és a talapzaton lévő ihézagot kevert anyaggal 'kitölt jük. 
Az így elkészített ,pozitívet azután bed'estjük. (9. ábra c.)  

a b c 
9. ábra. 

Talán legalkalmasabb módja a kéz lemintázásának 
az az eljárás, melynél a negatívot két részben 'készítjük 
el, de az összeillesztési vonalat nem a kéz felevastag
ságában vezetjük, hanem a kéz-háton, ahol nem sértünk 
érté1res 'bőrraj zolatot. Itt az alsó (tenyéri) negatívfélt 
úgy készítjülk, hogy üv,eg- vagy ,bádoglapra 1 cm vas
tagságban negocollt kenünk ; er,re helyezzük rá a nego
collal bemázolt tenyeret s kenjük tovább, mindaddig, 
míg a kéz vastagságának a feléi,g nem jutottunk. Ebbe 
az alsó negatívdaratbba az ujjakat is belevesszük, tehát 
az ujjakat a kévháti oldalon is bemázolju'k negocollal,  az 
ujjak tövén levő ,bütykökig, legalább 1 cm vastagság
ban . Ha a negatív megmerevedett, kétoldalt vízszin
tesre s ímítjuk le annak széleit, a kézháton az újjak 
bütykein' áthaladó vonalban pedi'g ferdén. Most gondos
kodunk a Ikéz-alkarmintázásnál említett ékalakú bevá
gásokról s il metszés i felületeket beolajozzuk. Ezután 
a kézhát szabadonlevó részeire is negocolIt kenve, el
készítjük a második negatívrészletet is .  A pozitív el
kész.ítése ,oly módon történik, mint a kéz-alkarmintá
zásnáI. 
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Arcmintázás. 
Az arcmintázás technikája más ,élő  egyénnél és má� 

halottaknál .  Élőknél a mintázást úgy végezzük, hogy a 
lemintázandót leültet jük, gondoskodva arr61, 'hogy lehe
tőleg kényelmesen ü ljön, :fejét kissé előre ihajtatjuk, 
felfelé' nézet jük, hogy ,a" szemrés elég tág ,legyen. lA TU
házat t isztántartására célszerű a nyakba és la vállakra 
törölközőt tenni. Hogy az arc la maszkról jól  felIsmer
hető legyen, a füleket, az állat és a hajas It'észnek 'leg
alább �gy darabját is le kell mintázni, amihez kb. 2 %  
kg. negocoll ,szükséges. N agy göndör frizura esetén a 
mintázáskor a hajat [hálóval le kel l kötni és utólag 
agyagból szabad kézzel kell a hajat a kész Ipozitivra 
mintázni, !erről készíteni negativot, erről rpmQtivot és 
ezt kel 1  azután az eltávolított agyag helyére i lleszteni. 
Ugyanígy vagyunk a nagy Ibajusszal lS,  melyet a mintá
zás előtt a lehetőség szerint le kell s imítanunk és az
után kézből Imintázni .  Hasonlóképpen kell eljárni bo
zontos szemöldök; esetében, melyet megnedvesítve igye
kezünk lefektetni .  Olyan egyéneknél, 'kik orrukon nehe
zen lélekzenek, !mert nyálkahártyájuk duzzadt, az ()rr
likakat .előzőleg !menthol olajjal ecseteljük be. 'Az 01'1'
lukakba csövecskék vezetése a légzés fenntartására, 
mint az a gipsztechnikánál szokásos, teljesen felesle
ges, mert a! Imintázásnál csak a l ikak Iszéléig kenjük a 
negocollt, a nyilás ibetömésétől mindig <Óvakodunk. 

(V ége következik.) 

11.111 � I) N. 
----

114: kérdé�. A sé7·tett ismeretlen tettes ellen lopás bűn
tette mt;ttt felJelentést tesz laz Ö7'sön. A járőr gyanuba vesz 
egy egyent, ennek! lakásán saját kérelmé1'ff házkutatását tart 
(red.mény�elenül. A további nyomozás 'során az eredetileg gya
nUSi!o�t\ l1:,!,tatlansága s az derül ki, hogy a lopás� a sértett 
cseledJe követte el. A sértett azonban nem kívánja a oyanusí
tot� �ef!bünt�tését. �ely hat6sághoz kell a nyomozás eredmé
n�erol belentest tennt s a Szut. 4 66. pontja 1 .  bekezdése .értel
ll�eben ez a nyomozás a havi tevékenységi kimutatás ba 
felveendő-e ?  

Válasz. A Szut. 459. ,pontja é rtelmében a csendőrnek a 
nyomozás �redményéről j elentést, ülletőleg feljelentést kell 
szerkeszteme s azt az örsparancsnOlksága útján az iIIetékes 
bírósághoz ,be Ikell küldenie. 

Ez a szabály a felvetett esetre nézve: is kötelező. 
A c�ndő� ugyanis nem ibírája az ügynek, tehát nem in

d�I
.�

t ki. ab�l, hogy a nyomozás eredménye szerint bűnvádi 
elJarast senJn ellen s'em �ehet indítania. Nem indulhat ki már 
csak a�r� sem, mert 

.
nem i:-.;, tuc;lha.tj,a, .hogy a nyo;mozás egész 

eredmenyet 'nem IfogJa-e mas J OgI feIfogas...<:i<l1 nezni az eset 
elbírálására elsősorban illetéke s  kir. ügyész. 

A kérdésben említett eset 'Szerint két gy,anusított ellen 
járt el a járőr. Az egyiknél 'házkutatást tartott, a másik ellen 
pedig magánindítvány hiányában nem folytatJmttJa a nyomo
zást, mikor kiderült, hogy a gyanusított cselekménye magán
indítványi jellegű. 

Eljárásának eredményét, a foganatosított nyomozó cse
lekmények leírásával, la gyanu.sítottak neveinek megjelölésé
vel tehát jelentésbe !kell foglalnia s az illetékes !kir. ügyészség
hez kell elküldenie. Ezt la jelentést a S7,ó szakszerű értelmében 
felje1entéslrent kell az örsön kezelni, teh át mint dlyen !kerül be 
a Ihavi !tevékenységi ikimutatásba. ( EIM. 1, kid. 1, telj . 0, elfo O) . 

1 15.  kérdés. A gyanusított felgyujtja lakóházát a biztosí-

tás díjának ,kicsalása végett. A .ház leég, leég ezzel együtt a 
szomszédos házak egyike lis. Mil1J bűncselekmény t követett el 
a gyanusított?  Változik-e az eset 'jogi minősítése akkor ha a· 
gyanusított felbujtására más gyanusított végezte e l '  a fel
gyújtást? 

Válasz. A gyanusított cseleJmnénye a Btk. 422. §�a 1 .  
pontjá.ba \Ütköző gyujtoglatás !büntette. A B tJk .  382. §-ába üt
köző �csalás !büntette ugyanis csak a:lckor forog fenn 'na la fel
gyújtással más 'VIagyOIl1a ;és !élete veszélyben nem fdrgott. 

A Btk. 422. §-a srempontjából közömbös, .hogy la gyujto
gató saját óV,agyonát gyujtja-e 'fel vagy másét, .ha la tűz ger
jesztése közveszélyt j elentett. MelléJ<.es tehát, hogy a tulajdo-
110S gyujtog.ató mint felbujtó Járt el, a tettes pedig tulajdonosa 
a felgyujtott iháznak. 

1 16. kérdés. Egjj koldus ellop egy 5 pengő értékű, az utccti 
kerítésre száradni kiakasztott inget. Van-e különbség a, lopás 
törvényes minősítésénél, ha 'Ugyanezt uz inget vagyonos em
ber' lopja el?  

Válasz. Az eset törvényes ;rr1lÍnősítése nem változik, ha a 
lopást szegény vagy g.awlalg ember iköveti el. A büntetést ki
szabó bíró dolga az, hogy a büntetés mértékének megáUapí
tásá.ban tegyen ikülönbséget az egyéniesítés (individual izáció) 
elve alapján s mérlegelje a bűnösség fokát aszerint, hogy a 
cselekmény rugój,a a nyomorúság 'Volt, vagy a. lkapzsiság. 

1 17. kérdés. A gyanusítottat, mint tanut kihallgatták eg1J 
bűnperben. Itt terhelő tanuvallo'rnást tett a bűnper vádlott
jára. Vallomására nem tett esküt. A fellebbviteli bíróság 
előtt azonban a terhelő vallomást ll�entő vallomássá változ
tatja át; ezúttal sem tesz esküt. A {Jyan1� szerint a gyanu�í
tottnak az el.�őfokú bíróság előtt t.ett vallomása volt igaz, míg 
a fellebbviteli bíróság előtt a terhelő tanuvallomás visszavo
nása rosszhiszemű 'Volt �8 hazug. Fennforog-e a Btk. 226. 
§-ába ütköző bűntet t  gyanuja? 

Válasz. Bü'ntetőtörvénykönyvünk szerint 'csak ,az esküvel 
megerősített itJanuvallamás ibiwnyíték � :így laZ ig.az vallomás 
visszavonása is :Csak �or 'büntethető, ha a tanu esküvel 
megerősített va.llamását vonja vissza. 

A kérdésben ,felvetett leset Szerint ;tehát a gyanusított 
ellen eljárni nem lehet, ha lkétségtelenül ibeigazolható lenne is, 
hogy' laz !elsőfOlkú bíróság előtt mondott igazat, a fellebbviteli 
bíróság előtt pedig Ihazudott. 

Egyetlen mód v·an la ,g-yanusított ellen eljárni, még pedig 
a Btk. 374. ,§-a alapján. Itt .azt kell hebizonyítani, :hogy fa gya
nusított az iglaz Iy,allomás ivissz,avonáooVlal a büntettel vagy 
vétséggel vádoltnak segíts.éget nyujtott arra, hogy büntetlen 
maradjon v,agy hogy !a büntetőeljárást meghiusítsa . . 

1 18. kérdés. Hogyan {cell :értelm,ezni a Btk. 284. §-ába üt
köző 'gyermekölés Ibűntette szempontjából a házasságon kívül 
született gyermek fogalmát ? 

Válasz. A bíl'ói Igyakorlat e iOOkintetJben la Iszigorú jogi ér
telmezést tette magáévá . .Eszerint ház,asságon ikívül született 

gyermek !aZ, ,akinek anyja isemmiféle iház8lSsági kötelékben 

nincsen. Tá.glabb értelemben ugyanis törvénytelen (házassá

gon kívüJ. született) ,gyermeknek telkintik .azt, aiki törvénytele<n 

nemOO.sool származik s utó],agos házassággal törvényesítve 

nincsen. 
A Btk. 284 . §-a szempontj ából tehát nem ihá7-asságon kí

vül !Született !gyermek laz, talG. törvényes hámssági ikötelékben 

levő anyától származik ugyan, de nem az anya iférje nemzette. 

Bünterojo.gilag törvénytelen tehát csak az a gyel'mek, aki há-

7Jassá.g ténylegeS! Ifennállásán !kívül !Született. lEnnek ,gyakorla

ti lag a tettesre nézve súlyo.s követke�ményei vannak A törvé
nyes há7iassá.gban élő nő, ha szülés al,att vagy mindjárt a szü
lés után megöli azt ia gyermekét, ,akit nem férj ével nemzett, 

nem ,a Btk. 1284 . .!j-a allapjá.n tartozik felelősséggel,  hanem az 

ember élete ellen elkövetet bűntettekre vonatkozó sokkal szi

gorúbb általános szabályok szerint (tehát gyilikosság, szándé

kos emberölés! bűntette lés le 'bűntettek minősített esetei kere-

tében) . , , , 
1 19. kérdés. A gyanusítottak rpisztolY-1Já?'baj Imegvtvasa-

ban megegyeznek. A megf�le!ő előkészifletek. 7ne!Jt�t�le u��n 
fel is állnak egy .erdő tisztasan, de aztcLn mtndegJltkulc ICtJe
lenti hogjj a, lövés jogával nem él. A lkalrnazhato-e e7're az 
eset;e a Btk. 67. §-ának 1.  pontja, amell/ szerint nem büntel-
tetik (]j kísérlet, ha a tettes a, ll�egkezdet t  bűncselekmény' vég
h czvttelétől önként elállott ? 

Válasz. A Btk. 296. §�a Iszerint 3!ki párviadal megkez

désére fegyveresen \kiáll , ICgy évig terjedhető államfogházzll;l 

büntetendő. E szerint tehát a párviadah'a fegyveresen kiállm, 

már önálló, Ibefejezett vétség ; ennek bünte!hetőségét 
,
teh�t 

nem szünteti megj az a tény, (hogy a gyanusltotta� � l?a;baJt 

valóságlban nem vívták meg, illetve lannak megvlvasatol el-

állottak. , ' ll ' 
A Btk. 297. §-a, amely szerint ha mindkét fel ela a ,par-

viadaltól, senkJ sem büntethető, csak akkor alkialmazható, ha 

fegyveres kiállás nem történt. 



614 CSENDORSEGI LAPO K 1930 július 1. 

120. kérdés. Hogyan :kell .ny� h6napokra a gyermekeket 
1/tegilletö vasúti arcképes igazolványokat kiváltani? 

Válasz. Az igény jogosultak '10  éven felüli gyermekei .re. 
szére, aJkik után cl'aládi Ipótlékot folyósít ia /kincstár, minden 
év j únius) 16-ától !szeptember 'l5-ig bezárólag .érvényes, ,féláru 
Y asútl 'jegy váltására Ijogosító ig;azolványt .ad ki la iMáv_ ·Térí
tési összeg : 4 P, lamelyből ,2 ;P-t ta ,csa.Iádfő, 2 P-t II kincstár 
fizet . (L.  az 1929. évi f26. sz. Cs. K.-ben közzétett 139.212/VI.  
b. 1929 • .sz. B. M. ikörrendel<etet.) A családfő által ,f,izetendő 
2 P-t la Ikérelmezőnek kell beküldenie csekklapon .a területileg 
illetékes üzletvezetőséghez. GsekkszáJmlák : budapesti üzletve
zetőség '12060, debreceni ,üzletvezetőség 12123, tmiskolci üzlet
vezetőség 12089, pécsi üzletvezetőség 34230, szegedi üzletve
zetőség 12090. Az összeg feladását igazoló csekkszelvény t és 
a VIaSÚti jg;azolványhoz ·szükséges fén)'lképet la kérvényhez 
mellékelve, laz illetékes garoasági hivaual,hoz kell szolgálati 
úton eljuttatni. Megjegyezzük, hogy la csekUap középső szel
vényének felső szélére lCélszerű röviden rájegyezni a pénz ren
deltetését , (pl. így arck. �g.) . Az ilyen feljegyzés '7 betűig 
díjmentes. 

•• Nml'.'.' N •• M.I" .�. 
-

Tanuljunk a taDulságokból. 
írta : nagyalásonyi BARCZA JEN Ő százados. 
Régi ig.azSlág, hogy a jó nyomozónak két iskolát kell 

elvégeznie : a könyv és az élet iskoláját. A könyv szolgál
tatja a nyomoznitudás alapját, az elméletet, az élet pedig 
a gyakorlatot és a tapasztalatot. Sem a'z egyik, sem a 
más'ik néllkül nem lehet boldogulni. 

Nagyon természetes, illetve örvendetes jelenség, hogy 
egy örskörlet a gyakorlati nyomozás terén nem szolgálhat 
annyi tanulsággal, amennyire ·a csendőrnek szüksége van 
ahhoz, hogy minden téren jó nyomozóvá válljék, hiszen a 
mi törekvésünk is oda: irányul, hogy minél kevesebb bÜn
cselekmény fordulhasson elő azon a területen, amelyen 
szolgálatot te�jesítünk. Mindazok!at a tanulságokat tehát, 
amelyeket a saját gyakorlatunkban nem tudunk megsze
rezni, önképzés útján kell megszereznünk. 

Az önképzésnek egyik igen Ihathatós módja az, ha a 
mások nyomozás'ait figyelernmel 'kísérjük, azok tanulságait 
megfi gyellj ük, megjegy,ezzük és alkalomadtán a magunk 
szolgál,atában értékesít jük. Ebből a szempontból kiváló 
szolgálatot tesznek a Csendőrségi Lapokban megjelenő 
tanulságos nyomozások, amellYekből - 'azt hiszem - már 
nem egy csendőr szerzett haszno.s, sőt egyenesen nélkülöz
hetetlen imereteket. 

Ne gondoljuk azonban, :hogy csak a nagy, az úgyneve
zett szenzációs bűncselekmények nyomozásából lehet ta
nulni. Szürke, jelentéktelen, mindennapos es'etek kideríté
sének vagy ki n€lm derítésének története is nyujthat hasz
nos tudniV'alókat, elvégre nem �az a fontos, hogy mit, ha
nem, hogy hogyan nyomozunk. A kevésbé lényeges bűn
cselekmények éppen ügyl sértik a törvényes rendet, mint 
a nagyszabásúlak" azoknak sem szabad tehát kiderítetlenül 
Imaradniok. Sőt, .miután a legtöbb örskörletlben - hál1a 
Istennek - túlnyomórés�ben' cs'ak kis'ebb jelentőségű bűn
cselekmények szoktak előfordulni, célszerűnek látom, hogy 
egynéhány illyen bűncselekmény nyomozását is' leírjam 

rövid.en és rámutassak azokra a körülményekre, amelyek 
okulásunkra szolgálhatnak. 

A helyszini szemle a nyomozás alapja (kiinduló 
pontja) ,  a helyszini szemle, amelyről éppen ezért, ha sokat 
és sokszor hanunk is, ,eleget és: elégs�er soha. Az itt emlí
tett "szürke" esetek közü'! tehát ezúttal néhány olyan jpél
dát 'válogattam össze, melyeknél a helyszini szemle helyes 
lVagy helytelen megejtésének kidomborítására helyeztem 
a fősúlyt, mert a gYillkorlati élet bizonyítja, hogy ennek -
sőt legtöbbsziÖl' kizárólag ennek - 'döntő befolyása van a 
nyomozás kimenetel!ére. 

* 

A m.-! orson K sértett ,panaszolja, hogy a földjén 
felhalmozott burgonyájából 8-10 q-t elloptak. A hely
színen a burgonyahalom meIJ'lett ló- és, kocsinyomokat ta
lált, amelyeket III T. község 'felé vezető útig kö'vethetett. 
Azt is, elmondotta, hogy T. községben azokra a helyekre 
is ellátogatott, holl falubelijei �eggyakrabban megfordulnak 
s ott ,az egyik ' lVendéglő előtt egy ismerős kocsiban üres 
burgonyászsákokat látott. lA vendéglőben a kocsi tulajdo
nosát, Ny, gazdát találta, ki kérdésére azt felelte, ihogy 
asszonyokat hozott kocsiján a községbe. A vendéglőt el
ihagyva, egy másik földijével, Ő.-vel találkozott, ki azt ál'lí
totta, hogy Ny. kocsiján jött a községbe s azon tengerit 
'hoztak Ibe !eladni. Ny.-et és, Ö.-t a lopást mege1őlZőleg a 
földje körül ólálkodni is látta. 

A járőr helyszini szemlével kezdte a nyomozást, mely
ről a feljelentésben a kÖlVetkezők állanlak : "A járőr két 
kö·zségi közeggell a helyszinen megállapította. hogy a sér
tett ált�l bemondott kár nem túlzott. A kocsi- és' lónyomok
ról a puha földön bizonyító adatok nem voltak megállapít
!hatók:" Ny. és P. a llopást tagagták. .A járőr a nyomozás 
során többek között Ö.-nét is kikérdezte és előa,dásából 
megállapította, hogy midőn Ny. és Ő'. II sértett földje kö
rül ólálkodtak, te.rményeik már Ibe voltak takarítva, így 
j árkál'ásuk csak a lopás tervezgetés e céljából történhetett. 
Azt is megtudta a járőr, hogy T. községben Ö. találkozot t 
T. J.-nével, kinek � pengőt kölcsön adott, de ezen összeg 
hol szerzés ét igazolni ,nem tudta. Ö.-nél személymotozáskor 
még egy 10 pengős bankjegyet is tallált a járőr. A nyo
mozás ezzel befejeződött. 

Lássuk most már, milyen hibákat követett el a járőr. 
A nyomozás itt leírt rövid összefoglalása inkább ki dombo
,rítja az elkövetett hibákat, mint maga 'a feljel'entés, mely
iben még számos tanukikérdezéssel van a gyanusítottak 
'bűnössége (bizonyítékok helyett) valószínűsítve. A nyo
mozás a Szut. 418.  pontja értelmében helyesen a hely
szini szemllével kezdődött ugyan, de már a sértett által em
lített ló- és kocsinyomokra nem helyezett súlyt a járőr, 
Iholott ezek bizonyító ereje kétségen kívül áll. A Szu t .  
418. ,pontjának 3. mondatában rendel:tek teljesítését tehát 
elmulasztotta, mely szerint ,,'a helyszini szemlét a leg
nagyolbb alapossággal és az apról'ékosságig menő részletes
séggel kell megejteni, mert sokszor a legjelentéktelenebb 
nyomok vagy tárgyak is döntő befolyással lehetnek a nyo
mozás későbbi menetére és ,eredményére". A helyszinén 
talált nyomok részletes felvételétől a nyomozás igen nagy 
,hátrányára elálllott ·a járőr s' így az összes bizonyíték csu
pán néhány tanuvallomás, melyek közül Ö.-né - mint ér
dekelt - a tárgyaláson bizonyára meg is fogja változtatn i 
azt. A jpuha földön feltétlenül lehetett találni gyanusí
tottaktól - épp a súlyemelés folytán - használható láb
nyomokat. Ha a sértett időközben összejárta volna a hely
színt s kivetelesen tényleg nem lehetett lábnyomokat ta
J.álni. a ló- és keréknyomok felvételét elmulasztani nagy 
hiba 'Volt, hiszen ilyeneket a helyszíntől távolabb is, a T. 
községbe vezető útig bizonyosan talált volna a járőr. Hely-
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telen volt a "Helyszín"-nek az említett tartalommal való 
leírása már azért is, mivel a két községi: közeg j,el:enléte 
dacára sem állapíthatta azt meg a járőr, hogy mennyi 
burgonyája lehetett a sértettnek a lopás előtt, de ennek 
latol1gatásánál sürgősebb tennivalói is voltak. Nem lett 
volna szabad megfeledkezni a Szut. ' 413. pontjáról sem, 
hogy t. i. a bizonyító körülmények összetalálkozása alapján 
csak ritkán fogja a bíróság gyanusított bűnösségét meg
állapítani tudni, ennek tehát kevés értéke van. Legfonto
sabbak a tárgyi 'bizonyítékok, de ha - kivételesen - ilye
neket beszerezni nem sikerülne, akkor "nem szabad el
hanyagolni mindazoknak a körülménY'eknek a megáll'apí
tását sem, amelyek észszerű következtetések alapján a 
gyanrusított bűnössége mellett bizonyítanak, mert az ilyen 
körül:mények feltárása és ügyes csoportosítisa a tárgyi 
bizonyítékok bizonyító erejét növel!heti vagy hegészítheti". 
A példában a ló- és kocsinyomok méreteinek és jellegzetes
ségeinek összehasonJ.ítása lett volna a "bizonyító körül-
mény". 

* 

Lássunk már most néhány példát a helyesen meg
ejtett helyszini szemlére. 

A t.-i örsön P. major tulajdonosa panaszt emelt, hogy 
téglából épített tengeriszárítójából nap-nap mellett fogy 
a tengeri, ami annál különösebb, mivel a szárító kulcsa 
állandóan nála van s rajta kívül már hosszabb idő óta senki 
sem fordulit meg abban. 

A járőr a helyszinén megállapította, hogy a lopást 
kívülről, az épület padlózatához közelálrló falrész két tég
lájának óvatos kibontása útján ,követték el. A' falbontás 
helyét a szárító belsejében a tengerihalmaz eltakarta. Sem 
a tagyott földön\ sem a falon semmi nyomot a j árőr nem 
fedezett fel .  A falbontás helye körül mindössze egy ciga
rettaszipkát talált, mely a további nyomozáshoz támpontot 
nyujtott s ennek segítségével aztán sikerült a tettest is 
megtalálni, 'aki e 'bizonyítékok hatása alatt beismerte a 
lopást, megnevezte a helyet, ahol a kukoricát értékesítette, 
�ajd előadta a zsákot is, melynek ;párja még a legutóbbi 
tengeriszállítmányával a kereskedőnél maradt. 

A helyesen megejtett helyszini szemlét az eredmény 
igazolja. A feljelentésben minden hosszas Plagyarázgatás 
mellőzésével csak a gyanusított bűnössége mellett szóló té
nyek vannak fel13orakoztatva, természetesen a helyszín 
értelmes és tömör leírásával. Az, eredmény azon múlott, 
hogy a járőr nem hagyta .ott addig a helyszínt, míg nyo
mot nem talált, melyből a tettes kilétére következtetni 
lehet. Ha a szárító körül lévő gazt a járőr lelkiismeretesen 
át nem kut.atja - mondván, hogy ott " úgy sem" lehet 
semmi nyomravezető tárgya t találni -, az es,et valószínű
leg kiderítetlen marad. 

* 

T. község vasúti állomás.főnöke panaszolta az örsön, 
hogy az egyik vasúti átjáró sorompóját ismeretlen tettes 
összetörte. 

A járőr azonnal megjelent a helyszínen és a nyomok
ból megállapította, hogy .a sorompó tőből törött le, egy 
kétfogatú járómű erőszakos ráha.itása miatt. A tisztán lát
ható ló- és kocsinyomról méretet vett a járőr s mint jel
legzetes sajátságot megjegyezte, hogy a rudasló hátsó jobb 
patkójából egy kis darab hiányzik, úgyszintén a járómű 
jobb hátsókerekét borító vasabroncs jobb széle is tÖl'ede
zett. Tovább vizsgálódva azt is megállapította, hogy a so
rompó közepe táján piros festékcsík húzódik, mely több 
helyen le van horzsolva. A vasúti vágányokon átvezető út 
a község szőlőjébe vezet, majd onnan egy félreeső községbe. 
Más községbeliek erre rendszerint nem igen járnak. A 
járőr tehát a !fogattal rendelkező ' szőlősgazdák kocsijait 
kezdte vizsgálni s már a második háznál megtalálta 'a Ike-

resett kocsit. Tulajdonosa előbb tagadott, de a bizonyíté
kok feltárása beismerés re bírta. A vörösre festett sorom
póról lehorzsolt festék rajta volt a szekér eltörött lőcsén, 
mit a járőr, - mint az elkövetett bűncselekmény tárgyi 
bizonyítékát. - őrizetbe vett. 

* 

A t.-i örsön G. sértett panaszolja, hogy az elmult 2'4: 
órában méheséből '5 keret lépesmézét és méhfüstölő lám
páját ellopták. 

A járőr a helyszínen megállapította, hogy a ';kertben 
felállított méhes nyitott ajtaján keresztül ment be a tet
tes s ott szertehányt mindent. 'A méhes padlóján a járőr 
sáros cipőnyomot talált. Használható lábnyomokat a mé
hes közvetlen közelében nem sikerült felfedezni, mivel a 
közvetlen környéket sértett teljesen össze járta s ezért 
az után kutatott, hogy milyen úton-módon ,juthatott a tet
tes a cselekmény színhelyére. 

Az alapos keresés eredménnyel is járt, amennyiben a 
helyszíntől távolabb a kerítés mellett, tisztán kivehető láb
nyomokat fedezett fel, melyről megállapította, hogy a pad
lón található �ábnyom és az utóbb felfedezett, - azonos 
egyéntől származnak. 'A kertben lévő lábnyom mellett egy 
elharapott lépdarab is feküdt. A 'kerítésen :át követte a 
járőr a lábnyomokat, melyek még 13 kerten át, az átjáró 
utcáig vezettek, de ott eltüntek. íA második kertben a nyo
moktól távolabb a járőr egy iskolai Ifűzet leszakadt hát
lapját találta, de erről nem tudta megállapítani, hogy mi
óta feküdhetett a talált helyen. A lábnyomokat a járőr 
megjelölte, ( deszkával lefedte) majd az egyiket lemintázta. 
A lábnyom kis mérete és az irkafedőlap között összefüg
gést látott s ezért a község 'papírkereskedőinél érdeklődött, 
hogy ki árul ilyen fűzetet. 'A'lJ egyik elemi iskola melletti 
üzletben a járőr olyan füzeteket talált, amilyennek hátsó 
fedőlapját őrizetbe vette. !Most már ezen iskola tanuló i kö
zött érdeklődött, hogy ki lakik a szóbanforgó méhes felé. 
Több jelentkező közül eg)" megszeppent gyermek feltűnt a 
járőrnek. Cipőjét rögtön megmérte s il. I méret pontosan 
egyezett. A fiú tagadott si ezért a füzetei után ,érdeklődött 
a járőr, melyek között megtalálta 'azt, amelynek hátsó
lapja hiányzott s az elszakadt rész foszlányai ' is pontosan 
egymásba illettek. A gyermek bűnössége tehát kétségen 
kívül állt. amit különben !később be is ismert. 

A helyesen megejtett helyszíni szemléről röviden leírt 
három eset egyszerűsége dacára is tanul'3ágos. Eredmé
nyesek voltak, mert a helyesen megejtett helyszíni szemle 
után az eredmény szinte magától értetődik. Pedig kis felü
letesség mellett könnyen szaporíthatták volna a kiderítet
len D:>űnesetek számát, ha a járőrök a szorosan vett hely
színen, vagy attól távolabb található egyszerű nyomoknak 
vagy tárgyaknak jelentőséget nem tulajdonítanak. 

* 
Ismét egy helytelenül megejtett helyszini szemle : 
Az n.-i örsön 'T. sértett panaszt emel, hogy lezárt 

lakásától félóráig távol volt s midőn visszatért, meglepetve 
látta, hogy onnan két ismeretlen férfi surran ki és me
nekül. A szürkületben a kinézésüket pontosan nem figyel
hette meg. Lakásában záratlan szekrényeit feldúlva ta
lálta. Rövid széttekintés után mindössze pénztárcájának 
eltűnését vette észre, egyéb holmijait megtalálta. 

A járőr talált olyan egyéneket, kik a kapott hiányos 
személyleíráshoz hasonló idegeneket láttak a községben. 
Akadt olyan tanu is. aki a b�hato]'ás utáni időlben két 
egyént kocsijára felvett. de azok félkilométernyi Út után 
leszálltak s az út melletti kukoricásban eltüntek. Kinézé
sük a kapott -személyleírással ' nagyjában e-gyezett, ezért 
az. örs gyanusítottakként tekintette őket s elfogásuk vé
gett a lopást követő 'harmadik napon a szomszédo.s örsö
ket megkereste. A folytatólagos nyomozások négy hóna
pon keresztül eredménytelenül végződtek. 
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Lássuk a hibákat : Ha a panaszos a cselekmény elkö� 
vetése után 'nyomban panaszt emel, az azonn.al kivezényelt 
járőr, anélkül, hogy először a \helyszínre menne, - a gya
nusítottak menekülési irányának megállapítás.a 'után, -
addig üldözi őket, míg el nem fogja. Ha azonban a cse
lekmény elkövetése után a panaszig hosszabb idő telt már 
el, a gyanusítottak üldöz,ése valószínűleg már nem vezetne 
eredményre s ezért ilyenkor Ifeltétlenül a helyszinén kell 
kezdeni li nyomozást, mert legritkább 'eset az, midőn a 
helyszinen egyáltalában semmi nyom nem akad. A kettő 
közül egyik sem történt. A tanuk közül az, aki a gyanu
sítottakat kocsijával vitte, pontosan meg tudta volna 
mutatni a helyet, ahol azok a kukoricásban eltüntek. A 
szántóföldön végighaladó gyanusítottak lábnyomai között 
bizonyára 'Volt egy-két ig,en jó, melyet hibátlanul fel Iehe
tett volna venni. A kukoricás 'átkutatása egyébként már 
azért is jó lett voln.a, mivel valószínű, hogy a gyanusí
tottak abban megpihentek, osztozkodtak stb. s feltétlenül 
,hagytak vissza 'maguk után hasznáI<ható nyomot, esetleg 
.tárgyat. A járőr ezen körülmények mellőzésével megelé
gedett a "szökésJben lévő" két suhanc nyomozásával, ki
ket két 'hasonló ' kinézésű inasgyerek személyében vélt 
megtalálni. Az iIletőket az ügyészségnek is feljelentették 
s elfogásukat a szomszédos örsökhöz intézett megkeresés
ben kérték. 

Rövidesen az egyik szomszédos örs a gyanuba vett 
két suhancot megtalálta, de nem foghatta el, mivel ikét
ségtelen alibit igazoltak. Az ügyészségnek tett helyt nem 
álló jelentés kellemetlen tényén kívül most már végleg 
tanácstalanul állott az lörs, mert ,az eltelt hosszú idő után 
a kis hibák sorozata elháríthatatlan akadályként. ' emelke
dett a nyomozás folytatása elé. 

Dacára annak. hogy a járőr meggyőződése az volt. 
hogy helyes nyomon van. nem lett volna szabad a Szut. 
411. p.-ban foglalt rendelkezésről sem megfeledkeznie. 
mely szerint "a nyomozást egyszerre Wbb irányban és 
esetleg több 'gyanusított ellen is lehet folytatni". 

* 

Végül még egy példát a lelkiismeretes szemlélődés 
fontosságának igazolására : 

Az egyik bányatelepen sztrájk ütött ki.  A munka 
abbahagyását követő reggelen a telep különböző !helyein 
kézzel írott, lázító tartalmú rröpiratokat ragasztottak ki,  
melyek a vezetők elleni tettleges támadásra /hívták fel a 
munkásokat. 

A járőr a röpcédulákat szemügyre vette s megálla
pította, hogy azok mind egyforma, kezdetleges kézírás
sal íródtak, helyesírási hibákkal telve és valószínűleg 
munkáskéztől ·származhattak. A 8-9 ezer munkás között 
azonban céltalannak látszott a tettes után íráspróbákkal 
kutatni. ezért a járőr az egyes papírlapokat vizsgálta 
meg. 'Az egyik röpcédula hátlapján nehezen olvasható 
bélyegzőt fedezett fel a járőr, mely az ország másik felé
ben lévő járásbíróság körbélyegzőjétől származott. A bé
lyegző kis része a papír széléről hiányzott. A többi rQj)
cédulán 'semmi nyomravezető jelet nem lehetett felfedezni .  
Elhatározta tehát a járőr, hogy mielőtt az n.-i járás
bírósághoz utazik, a területileg illetékes községi előljáró
ságnál és járásbíróságnál érdeklődni fog az iránt, hogy 
az n.-i járásbíróság nem küldött-e valaki részére a bánya
telepre valamilyen ügyiratot. A községházán megállapí
totta a járőr, hogy oda a közelmultban ilyen irat nem 
érkezett. A járásbírósánál azonban felvilágosítást kapott 
a járőr, amennyiben megtudta, hogy egy Mnappal előbb 
P. E. bányász 'részére az n.-i járásbíróság fizeresi meg
hagyás t küldött. A felvilágosítás után a járőr örsáIlomá
sára visszautazott és P. E.-nél iházkutatást tartott, 'mely 

teljes sikerrel járt ; megtalálta a szóbanforgó röpcédulán 
volt pecsét hozzáillő részét is, mely a gyanusítottat tel
jes beismerésre bírta. A Jbűncs·elekmény tisztázása után 
az örs a ,gyanusítottat az ügY'észségtől kapott ' felhívás 
folytán az (?rizetbe vett röpcéd'ulákkal együtt az ügyész
ségnek átadta. 

1 •• IIIMII. 
(Spanyolország.) Rivista tecnica de la Guardia Civil. 

1 930. 244. szám. 
A címkép Don Miguel Cutillas Lopez cubai köztársasági 

csendőrtisztet ábrázolja,' aki kormánya meghízásából ,Spanyol
országban tartózkodik, hogy a spanyol csendőrség szerveze
tét és működés ét tanulmányozza. Egyenruhája azonos a mai 
hadseregekben dívó szolgálati öltözettel. csak annyiban saj át
ságos. hogy la galléron oldalt felvarrt keresztezett kardokból 
álló jelvényt visel. 

Pastor Ilosé ( Hozé) őrna.gy folytatja tervezetét a csend
őrségnél bevezetendő nyilvántartásokról. 4. Anarchistákról, 
kommunistákról és egyéb államfelfqrgató .elemekről akkor is 
kell nyilvántartást vezetni, ha még nem állottak eljárás alatt, 
hanem csak gyanusak. Ily esetben a nyilvántartási l apnak 
csak azokat a rovatait kell kitölteni, amely adatokról fel nem 
tűnő módon biztos ttudonJ,ást lehet ,szerezni . \I1yenek elsősor
ban a személyleírás adatai. A hátlapon fel kell a gyanuokokat 
sorolni. 5. Katonai )ss polgári hatóságok által körözött minden 
személyről, aki az illető csendőrkerület területéhez tartozik, 
külön minta szerint szerkesztett nyilvántartási lapot kell fel
fektetni. ;Ebbe la személyi adatokon kívül azt is \fel kell je
gyezni, hogy az illetőt ki és miért keresi. 6. Minden rovott
multú személyről - nőkről piros tintával - a központi nyil
vántartás számára kell személyi nyilvántartási lapot készí
teni. Az .adatok helyességeért a készítő felelős. E,z aló� ki van
nak véve a politikai okokból, vagy a helyi rendőri hatóságok 
által kirótt büntetések. ( 

Az !Új kormtiny a hadsereget át akarja, szervezni. Leg
alább is ,erre 'mutat az intézkedés, hogy a parancsnokok és 
tisztek létszámát lényegesen csökkentik abból a célból. hogy a 
ténvleges hadsereg illetményeit emelhessék. A 11ap siet kije
lenteni. hogy ha a hadseregben emelik az illetményeket. a 
c'ipndőrséget nem szabad kifeleiteni. nemcsak mert a csendőr
ség a hadseregnek kiegészítő részét képezi és alkalmilag kato
nai �zolgálatot is teljesít. hanem 'mnt mindig szolgálatban és 
min dig' a helyén van. (A csendőrség létszámát 'ugvanis nem 
fOl!iiik csökk.mteni, tehát Jogos az aggály, hoR'v a kormány a 
csendőrség illetményeinek emelését sem vette kilátásba.) 

A spanyol csendőrök özvegyei nem kapnak nyugdíjat. Míg 
az ellátási )törvény még ia, legutolsó és legalacsonyabb állami 
alkalmazott özvegyéről és árváiról is gondoskodik, addig a 
csendőraltisztnek (cabo) és csendőrnek azzal a keserű tudat
tal kell meghalnia, hogy a családj áról senki sem gondoskodik. 
A Jap idézi az á!l.ami sorsjáték törvény t, hogy kimutassa, mi
képen lehetne annak némi módosításával ezen az igazság
tal3,nsá<>'on könnyen segíteni. Annak a reménynek ad kife
jezést, hogy vagy a csimdőrpar'a.ncsnokság, vagy egyike a nem
sokára választandó képviselőknek magáévá fogja az ügyet 
tenni a kormánnyal szemben. 

P. P. bizonyit j a, hogy minden ,.emberi mű )tökéletlen. A 
katonai sza.bályzat például azt mondja, hogy az őrházikó abla
kai "mindig nyitva legyenek". Miért van akkor becsukható 

ablak a nyílásokhan. 
Érdekes egy .csendőraltiszt állásfoglalása a csendőrségi 
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lapban gyakran megnyilvánuló jóléti egyesülési törekvésekre, 
melyek kigondolói rendesen mossák 'a kezüket, hogy "nekik 
személyesen nincs arra ,szükségük". Ilyen j avaslatok pl. egy 
tagsági befizetésen alapuló pénztár, amely tagjait lakhelyvál
tozással kapcsolatos esetekben segélyezné. ':Egy másik javaslat 
odairányul, hogy a nyugdíjazottnak fizessék ki a temetkezési 
költségek felét, - a másik felét p€dig a�kor, ha az illető 
tényleg meghal ! Ismét mások általánosan kötelező levonásokat 
j avasolnak a lakbérből, hogy az ilymódon keletkező alap segé
lyeket f,izethessen ki, ha egy csendőr megnősül, avagy ha a 
gyermekeit kiházasít ja. Szerzőnek nincs ugyan kifogása ilyen 
alapok ellen, sőt jónak tartaná azokat megtoldani néhánnyal, 
amelyből pl. keresztelés és betegség esetén is járna segély ; 
- azt ,sem bánná, ha egy vendégségi ,alapból születésnapkor 
vagy újévkor a vendéglátás költségeit is kifizetnék, de !kéri 
megfontolni, �ogy a csendőrtestület állami intézmény, tehát 
elsősorban az állam érdeke és kötelessége nemcsak a minden
napi �Iet ,szükségleteit megadni, hanem olyan kiadások meg
térítéséről is gondoskodni, amelyek a rendes polgári életből 
kifolyólag alkalomadtán mindenütt keletkezhetnek. A fennálló 
jótékonysági és ellátási intézmények �egfelelhetnek a ma 
követelményeinek, a holnapról azonban mégis csak az állam 
köteles gondoskodni. ' 

A spanyol csendőrség J.akásviszonyai ugyancsak gyengék 
lehetnek, mert folytonosan panaszkodnak miattuk. A bérelt 
csendőrlaktanyák többnyire nem felelnek meg a célnak. A ter
mészetbeni altiszti lakásokban nincs 'sem konyha, sem árnyék
szék, - a szobák szűkek, ,sötétek, fülledtek és nedvesek. 
Amellett még boldog, aki ilyen lakást .is kap, - mert a lakbér 
olyan csekély, hogy azért csak a legalacsonyabb népréteg 
között lehet l akást !találni. A lap gyors változtatást sürget 
ezekben a viszonyokban. 

(Csehország.) cetnicky Obzor. 

1 930. 16.  szám. 

A Csehországban elhelyezett csendőrség leg1Íőbb pana
szait v,ezetőcikkben ismertet! . .Ezek között telsorolja a lehe
tetlen lakásviszonyokat, melyeken csak a csendőrtakarék jelzá
logkölcsöne segített kis mértékben. Csehország egyes részeiben 
aranytalan nagy 'a drágaság, különösen az ictegenfotgalmú 
helyeken. Az ptt ,beosztott közalkalmazottaknak helyi drága
�ágl pótlékot kellene adni, mint az valamikor 'a, régi Ausztriá
ban történt. ,Az előléptetési 'Viszonyok ,a többi területekéhez 
képest szintén nagyon rosszak Csehországban, mert az új 
területekre csupa fiatal ember került, Csehországban pedig 
öregek maradtak, akik közül igen sok már túlszolgálta a köte
les 'idejét és �ülönböző lbefolyások révén még mindig szolgá
la.tban van. 

"Szépen dalol, aki mada1'at fog" címmel foglalkozik a 
"c. L." lapunkban is ismertetett legutóbbi, a csendőrség mili
tarizálását pártoló cikkével és megállapítja, hogy a kérdéses 
cikk írója azok közé tartozik, akiknek a terv megvalósulásával 
csak p.yerruvalój-a lehet. A cikkben említett "demokráciával" 

a köztársaságban eltakarni igyekszenek minden rothadást, 
visszavonást, igazságtalanságot, protekciót. A militarizálás 
szellemében működhetett a kémkedő Falout, ez szülte a ben
zinpanamákat és abban virágzott ki 'a Gajda tábornok esete is. 
A militarizálás a csendőrség műveltségi szinvonalának, tekin
télyének, fegyelmének a hadsereg szinvonalára süllyedését, 
iIletményeinek 'csökkentését j elenti. A lap ebben a kérdésben 
röpiratot szándékozik kiadni. 

Rendeletrészleteket idéz arra, hogy a Felvidéken és Rutén
földön egy főből álló j árőr is portyázhatik, egyes parancs
nokok tehát e r,endeletek ellen cllelekszenek, amikor ezt tiltják. 

Idegen ,csendőrségek rovatában a francia cesndőrséghez 
való belépés feltételeit ismerteti s közli, hogy a belga csendőr
séget általában lovasítani kívánják. Aki nem Ifelel meg a 
lovagló tanfolyamon, azt elbocsátj ák. Terv az, hogy az így 
lovasított ,csendőrséget háború esetén az arcvonalban fogják 
alkalmazni. 

, Budapesten daktiloszkópiai tanfolyamot tartotta'k � csend
őrség részére Fischer tábornok vezetése alatt. A tanfolyamon 
Igen sok csendőr vett részt és a megtartott vizsga általában 
jól sikerült. 

A már ismert ,Benko ,századost egy tótnyelvű cikk támadja 
azért, mert szemléje álkalmával egy előfordult rablógyilkosság 
nyomozására nem rendelte ki azonnal ,az: illető örsöt, hanem 
előbb szabályszerűen elvégezte a szemlét. Benko <bűnéül egye
pek :között .azt is felrója, hogy ahol csak teheti, kilúvó és sértő 

módon magyarul beszél. 
Egy másik cikkből megtudjuk, hogy Nagybocskón csak az 

ottani csendőrörs tudja némi:kép képviselni az államhatalmat. 
A község központja a kommunista és ukrán-irredenta mozga
lomnak, melyet a köztársaság szolgálatába befogadott ukrán 
tisztv,iselők p áholyból irányítanak és az első sorokba maguk 
helyett j elentéktelen embereket 'állítanak. E zek között külö
nösen Grendzsa-Donsky, egykori volóci levélhordó tűnik ki, -
mint ukrán-irredenta ujságíró. A csendőrség részéről ezen a 
vidéken többször került eredményes fegyverhasználatra sor, 
amit a fenti irányzat sajtója erősen túlozva közöl a világgal. 

A pozsonyi csendőrosztály területén 1922-ben 6.347 fel
jelentés történt a csendőrség részéről. Érdekes, hogy 1928-
ban 14.475, 1929-ben pedig 25.156 a feljelentések száma. ,A 
lap e feltűnő számokból feltételezi, hogy az 'ottani csendőrség 
az első években bizonyára aludt, v,agy pedig azon a környéken 
a Gandhi-mozgalomhoz hasonló nyugtalanságok léptek fel, 
legvalószínűbb azonban a vezetőség részéről történt nyomás, 
melynek íme az az eredménye, \hogy az osztály területén csak
nem annyi a feljelentés, 'mint a lakosság száma. 

A ipozsonyi bűnügyi rendőrség már hosszabb ideje Y. KW 
postai rádió-távirati állomást használ. Működési köre azonban 
csak a rendőrségre terjed, bár nyilvánvaló, hogy a csendőrség 
szétszórt elhelyezése miatt inkább 'venné hasznát ilyen intéz
ménynek. Új abban az összes rendőrállomásokat vevőberende
zéssel tervezik ellátni ,és a berlini nemzetközi bűnügyi leadó 
1254-es hullámhosszába is belekapcsolódni. 

-o-

(Csehország.) éetnické Listy. 
1 930. 1 1 .  szánt. 

Vezetőhelyen részletesen foglalkozik a csendőrség kíván
ságaival, amelyek a testület tagjainak 'munkakedvét vannak 
hivatva fenntartani. A felvidéki és rl.lténföldi működési pót
lékoknak az újonnan kinevezettektől való megvonása súlyos 
taktikai hiba volt, amelynek még igen nagy kihatása lehet, 
ha a betiihóz ragaszkodók be nem látják hibájukat. Az, elő
léptetések rendszere teljesen bizonytalan. A csendőrségi pót
díj jogosultságát az illetékeseken kívül mindenki belátja, aki 
a csendőrszolgálat természetét ismeri. A szabadságok terén is 
súlyos hibák vannak. A messze Keleten beosztottak nemcsak 
hogy hozzátartozóikhoz nem tudnak eljutni, de a megérdemelt 
pihenésre, üdülésre sem kapnak szabadságot. ' Igen sokan van
nak, akik az "úgy is mindegy" álláspontjára helyezkedve, a 
szolgálat iránt 'minden kedvüket elvesztették ; már csak a 
fenyítéstől való félelemből látják el sokan, ügybuzgalomról, 
hivatásszeretetről alig lehet szó. Ehhez sokkal több erkölcsi 
támaszra lenne szükség, mint amennyivel a testület ma ren
delkezik. 

Kegyeletes szavakkal búcsúztatja el Tichy József őrmes
tert, aki szolgálatban gyilkosság áldozata lett. 

Külön cikkben foglalkozik azzal a feltűnő jelenséggel, 
hogy az örsparan.csnokképző tanfolyam feltételeit évről-évre 
változtatják. Egyesek azt állít ják, hogy a legionisták ked
véért történik mindez, de ez az ok nem állhat fent, hiszen 
azoknak már csaknem mind 'megvan az előírt szolgálati ide
jük. Egyidőben, különösen Morvaországban, válogatás nélkül 
vezényeltek mindenkit ' örsparallcsnokképző iskolába s Igy 
igen sok kevésbé érdemes és odavaló ember került magasabb 
beosztásba. A számvevőségi karn ál ugyancsak 'sok a panasz. 
Egyik kétszer is előlép egy éven belül. más az előírt időben 
sem képes előbbre jutni, mert azt "hely hiányában" eluta-
sítják. . 

A liptószentmiklósi osztály területéről a szabadságolások 
miatt beérkezett panaszok kapcsán írj a, hogy az osztály rend
szeresített létszáma eredetileg 140 ·fő volt, de 128-l'a csökken
tették. A különböző vezénylések az idegenforgalmi területen 
a létszám kétharmadát emésztik fel, úgy, hogy a 'megmara
dottak · szabadságolásáról a nyaralási időszakban szó sem 
lehet. Viszont a pozsonyi orsz. csendől'parancsnokságtól éven
kint átlag ,180 fő kerül nyugdíjba, akiknek helyére általában 
csak természetesnek kell tartani, )la sokan �időlnek. Utóbbi 
lett a felelős parancsnok eljárását nem lehet kifogásolni. Nem 
szabad csodálkozni, hogy a létszám évről-évre kisebb, hiszen 
a testület tagj ait olyan nagy mértékben terhelik túl, hogy 
csak természetesnek kell tartani ha sokan kidőlnek. Utóbbi 
időben állandóan növekszik a magyar irredentamozgalom s a 
bűnügyekben elfoglalt csendőrségnek alig jut ideje arra, hogy 
ezeket az államellenes elemeket szemmeltartsa és ártalmat
lanná tegye. Éppen ideje volna, hogy a felvidéki csendőrség 
létszámát betöltsék, mielőtt a hiányos létszámnak veszedel
mesebb jelenségei mutatkozhatnának. 

Kifogásolja, hogy a. prágai nemzetközi bűnügyi kong-resz
szusra a cseh-szlovák csendőrséget egyáltalán nem hívták 
meg, holott bizonyára dnkább volna ihelye ott, mint sok más 
testületneK, 
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(Németország.) Deutsches Gendarmerieblatt. 
7. szám. 
A thüringiai kormány felhatalmazást kért és kapott a 

tartományi gyűléstől, hogy az állami közigazgatás t 1930 
március 12-e és  szeptember 30-a között átszervezze, olcsóbbá 
és egyszerűbbé tegye. Minthogy a felhatalmazási törvény 
jogot ad a kormánynak arra, hogy a közigazgatás minden 
ágába reformálóan beleny,úljon, a tisztviselőtársadalom aggo
dalommal telve gondol az egyszerűsítés folyományakepen oe
következő létszámapasztásra s szervezetel útján törekszik 
menteni, amit lehet. 

Bajorország pénzügyei is minden téren a legmesszebb
menő takarékosságot teszik szükséges sé. Erre való tekintettel 
a kormány tervbe vette egyes csendőrállomások (örsök) fel
oszlatását. Venus János főcsendőr, a várható szervezeti válto
zásokra való tekintettel, áttekintést nyujt a csendőrségi szol
gálatról s a szolgálati feladatokat közbiztonsági, nyomozó- és 
közigazgatási csoportokba osztva, lándzsát tör a 'Szászország
ban bevált rendszer mellett, hogy a csendőrséget a közigaz
gatási hatóságnak rendeljék alá. Bár nem híve az egy fóből 
álló állomásoknak (egy 'főből álló örsöknek) , célirányosnak 
tartja, hogy a csendőrség minél széttagoltabban legyen meg
szervezve, mert ekként lehet az élettel a legintenzívebb 
kontaktusban. 

-o--

(Franciaország.) L'Écho de la Gendal1ltlerie Nationale. 
2354. szám. 

"
Két harangszó" cím alatt fejtegeti, hogy az egyenruha 

kérdésében a francia csendőrségnél a felfogás ktllönböző. 
Egyesek az egyszerűség hívei, mások viszont azon a nézeten 
vannak, hogy a díszes megkülönböztetésre kiváló katonai eré
nyek és hagyományok jogosítják fel a csendőrséget. Mi az 
oka annak, hogy az afrikai csapatok visszatérnek a háború 
előtti díszesebb egyenruhához? A tábornokok is visszaszerzik 
a háború előtti egyen ruháj ukat, a haditengerészet is dísz
egyen ruhát kap, egyedül a csendőrség, a 

"
kek ördög" őrizze 

meg egyszerű külseJét? A csendőrséget megilleti a csendőr
ségi melldísz ( aiguillette ) ,  mert ennek jogát vére hullása árán 
szerezte meg. l',;rre nem szaoad azt álhtani, hogy hm Clcoma. 
A csendőrsegi melldíszt eredetileg csak a királyi ház szolgá
latára rendelt elitcsapatok viselhették. A 'maréchaussée csa
patnak, amely a mai csendőrség őse volt, a régi idők '(félel
metes bandáinak kipusztítása körül szerzett érdemeiért en
gedte meg a király ezen kitüntető jelvény viselését. A forra
dalom el akarta törölni ezt a királyi jelvényt, a fegyelmezett 
csendőrséggé alakult maréchausse azonban ezen tervnek 
ellenállott. !A kísérlet, hogy a melldíszt a nemzeti kokárda 
színeiben rendszeresítsék, sikertelen maradt. A handschootei 
csata után, hol a csendőrség ismét kitüntette magát, újból 
visszakapta a fehér melldíszt. IMost nyerte el a csendőrség 
zászlójára a becsületrendet. Villodrigo, Taguin, Sebastopol, a 
világháború s a bűnösök ellen folyó nap-nap melletti hábo
rúja jogokat ad neki s et jogokkal élnie kell. A régi, \díszes 
egyenruha tehát kétségtelenül megilleti 'a csendőrséget. 

2355. szám. 
Az 1930 február 9-én kelt ' okmány nagy kitüntetésben 

részesítette a csendőrséket. A köztársaság elnöke a csend
őrség zászlóját a becsületrenddel díszítette fel. A csendőrség 
minden tagj a büszke erre a magas elismerésre, melyet az 
alábbi sorok kísértek: ' 

,,A csendőrség elitcsapat, mely a legrégibb idők óta, béké
ben és háborúban, Franciaországban és annak összes gyar
matain sohasem mulasztotta el bizonyítékát adni a társa
dalom s az ország érdekeiért tett kiváló szolgálatának. Min
den körülmények közt soha meg nem szűnő bátorságának s 
kiváló tulajdonságainak adta tanujeiét. A közérdek s a haza 
érdekében vállalt feladatát betölteni óhajtván, sohasem habo-
zott vérét ontani." I 

A lap felemlíti, hogy a csendőrség legkiválóbbja a többi 
csapatoknak. Dicső mentőgárdája a nemzetnek. Félre kell 
tehát tenni a hagyományos szerénységet s tüntetőleg kell 
megünnepelni e kitüntetését annak a testületnek, melyet oly 
sok méltánytalansÍl'g ért, noha közreműködése nélkül nem 
vívták volna ki a háborúban a győzelmet. A lap reméli, hogy 
a köztársaság elnöke az általa adományozott becsületrendet 
a 'nemzeti ünnepen, július 14-én fogja Párizsban a diadalív 
alatt a zászlóra feltűzni S ilymódon igazságot szolgáltat a 
csendőrségnek s megadja az intézményt megillető 'tiszteletet. 
Reméli a lap azt is, hogy bizonyos feltételek betartása 'mel
lett a tábori csendőrök harcos minőségét is elismerik. Az ese

'ménynek fényes ünnepély keretében kell megtörténnie, melyre 
az összes főnököket meg kell hívni. A légióknak küldöttsé-

gileg kell magukat képviseltetni. Kívánatos, hogy a zászlót a 
jövőben sorrendben évenként mindig más és más légió őrizze. 
A lapnak teljes bizalma van a vezetőkben, hogy ezt a kérdést 
megfelelően el fogják intézni. 

A Korúka-szigetén uralkodó állapotokat jellemzi az alábbi 
eset. Április 27-én reggel 6 órakor a postaautó 4 kilométerre 
Lopignan községtől elakadt, mert az út szikladarabokkal el 
volt torlaszolva. A kocsiban a vezetőn, a kísérőn és egy pos
táson kívül három csendőr és két asszony ült. A lesben álló 
Spada bandita és társai a kocsikísérőt és két csendőrt agyon
lőtték, a harmadik csendőr elájult. A bandita kirabolta a 
postakocsit s kényszerítette a kocsivezetőt, hogy a postaautót 
gyujtsa fel. Az összpontosított csendőr ök keresik a tette
seket, kik összesen négyen voltak. 

2356. szám. 
Mióta több !ovasörsöt megszüntettek és a csendőrség 

több lovasezredét feloszlatták, bajok vannak a lovasszolgá
lat körűl. Nincsenek már emberek, kik szeretik, gondozzák és 
idomít ják a szegény lovakat ? Okvetetlenül szükséges-e, hogy a 
lovascsendőr alatt ló helyett ,guruló disznó legyen ? Nem kap
hatnának- e a csendőrtisztek 5200 franj<ert ( 1144 pengő) ki
váló kincstári lovakat? Ha lótápra kevés a pénz, nem lehetne-e 
az örsökön öt ló helyett négyet tartani? 

_1J111)1.1 IIIN.í1.lílil�. 
-

A francia csendőrség .. 
(34. iközlemény.) 

Eljárás azokkal az újonnan ielt,'ett csendö�'ökkel, aktket a 
vizsgáló-bizottság alkalmatlanoknak talált. 

Páris, 1908 május 2!!. 
Gyakran előfordult, hogy olyan egyeneKet, akiket a csend

őrségnez újonnan vagy ismetelten vesznek tel, szazadparancs
noksagukhoz valo útuamdulasuK elott vagy oua valO megerke
zésuk alkalmával a vlzsgalo-blzottsag alkalmatlanoknak 
találja. " I  J "  ' , 

Az ezekre vonatkozó eljárás attól a ,körülménytől függ, 
hogy az illetók megelozóen negy évnél többet vagy keveseo-
bet szolgáltak. , 

Az elso esetben a jelentkezönek a törlése Hem a légió
parancsnok hatáskörébe tartozlk. llyenkor csak az a felauata, 
hogy a telulvlzsgalo-blzottsagnak azt a leletét, miszerint a 
ke�'ueses egyen lt::g-yveres SZO!g-alatra nem alkalmas, a mllllSZ
terhez eloterjessze. A minisz�er dönt. 

A második esetben, Iha az újonnan jelentkezőről a vizs
gáló-bizottság alkalmatlansági bizonyítványt állít ki, a légió
parancsnok tel van hatalmazva arra, hogy részint gazdasagi, 
részint szolgálati okokból a miniszter felhatalmazása alapjan, 
a j elentkezöt törölje és ennek megtörténtéről azt még a vizs
gálat napján értesítse. A miniszternek jelentést tesz. 

.A (;sendörség közreműködése Ijjnkéntesek toborzá.sánál. 
(A lovasság feliigyelöje, csendörségi osztály.) 

Páris, /1908. lévi október hó 9. 
Abból a célból, hogy ikülönösen a lovassághoz önként je

lentkezők kétévi szolgálatra vagy továbbszolgá!atra toborozha
tók legyenek, agen fontos, hogy a csendőrségi örsök e tekin
tetben IközremŰll<ödjenek. ,Tiszteknek, örsvezetőknek és ,csend
öriiknek, minthogy elheJyezé:süik és la néppel való érintkezésük 
folytán laLkalmuk v,an arra, ihogy ,a ifilatalembereket katonai 
szolgálati kötelezettségeikre nézve felvilágosítsák, 'ct toborzás 
1lel'lén igen eredményesen jSegédkezhetnek azáltal, hogy: 

1. A .szolgálni óhajtókat a lovassághoz, a lovast�rség
hez és különösen a keleti ezredekhez irányítják ; 
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2. kieszközlik, hogy illZ dlletők iIIl'aguk,at Jehetően 3, 4 vagy 
5 évi iSWlgálatra ikötelezzék. 

Ez. illnnál Ikönnyebben lehetséges, mert 13. szolgálni óhajtó 
ifjaJrnál még nincs ikiforrva 'az ,az jelhilltározás, ihogy milyen 
fegyvernemnél s mennyi időre vállalják a szolgálati kötele
z,ettségetj 

Felsorolva ezek előtt mindazokat illZ előnyöket, amelyeiket 
a törvény I3.zolmaik !biztosít, ,akik rma�at ill lovasságnál és 
különösen a keleti ezredeknél való szolgá1atra kötelezik, vala
mint illzokJat laz !előnyöket, amelyeket � élvezhetnek I3iki.k 4 
vagy 5 évi szolgáJ.ati kötelezettséget 'Vállalnak, 'Ilem �étséges, 
hogy az ilyen eljárásnak gyors és hathatós eredménye �esz. 

NyujtsaIlJruk elsőbbséget azoknak az ifjalknruk, akikneik elő
életÜIk: és magatartásuk kifogástalan és .akik ikülsejükböl 
ítélve, ilOVillssági szolgál'atlla különösen alkalmasak. 

Pénzbeli elönyök : a szolgálatra önkiént delentkezők ha ma
gukat J3 évre kötelezik, nagyobb �oldot kapIlJaIk, viszont, ha 
lovassaghoz vagy a lovastü1Jéméghez lépnek ;be, említett �o1d
naik (kétszerese ti ár neikik. !Különben ugyanez illZ dlleték jár ill 
keleti ezredekhez belépöiknek is, lakik ezenfelül még napi 
1 'franik zsebpénzben lis részesülnek. 

Azoik, akiik 4-5 évi szolgálatlla ikJöteleziik llTIill�t, a je
lentke1Jéskor lPénzbeli jutalmat kapnak. Akiik osrukj 3 évre 'Vál
lalnak !Szolgálati kötelezettséget, jutalomban nCllTI részesíthetők. 

Fenntat'tott állások: azok, akik a lovasságnál vagy a 
lovastüzérségnél 4 vagy 5 évi szolgálatra kötelezték magukat 
a !kötelezettség lejárta után !bizonyos .álláso1wa elsőbbségi jo� 
got nyernek. l!:zek laz áJlások ill következők : 

Csendőrök és lovasgálldistáikj 
Il. osztályú lIDéneskiari lovászok j 
II.  osztályú pénzbeszedők j 
Alk!almazottak a Jovas1.9koláiknál. 
Meg kell , ,jegyezni, ihogy a tCSendőrségnek elsőrendű ér

deike, hogy !l11Il'IlIéJ. többen (Va1laljanruk önikentes szolgálatot a 
IO�a!Sságnal, mert hiszen la lo�ascsendőrség delentkezomek túl
nyomó :vésret p= kapja. 

A ,célból, !hogy ill osendőrségneik alik.alom ooassek arra, 
hogy az önkéntesen szolgálni ónaj tó ifjak .általa kellően fel
vüagosíthatók legyenek, az örSÖk toborzasi hirdetménnyel lát
tatnak el, amelyben 2 évi önkéntes szolgálat feltételei szaba
tosan !körüJ. ;vannak. ír�a. 

Ezeket ill !lllrctetményeket a ,csendőr1aktanya r.falálli aikként 
kell k.i.fliggeszterui, hogy illzoik az JÍdőjárás iViszonta�ágainalk 
kitéve l11e legyenek, :VIszont az érdeklödőkuek la p'3zil.Kséges 
ielvilágosítást Iffieg kell illdni. Segítségükre kell lenni I!llind
azoknal az eljárásoknál és al,rukisagoknál, amelyek a szolgálati 
kötelezettJség válLalásánál előírva villnnak. 

A �gióparancsnoikoik, iha a� örsökön Ibármely ol{Jból megje
lennek, gyózőctjenek Imeg arról, hogy ta ,fent !elrendeltek 'végre 
vannak-e hajtVla és hogy; la Jegényseg tisztában van-e aZ2J&l a 
kötelezettséggel, amely reája ,hárul lés hogy kötelességeineik 
értelmesen !€s buzgón tesz-e eleget. 

KERÉKPÁR HASZNÁLATA A CSENDŐRSÉGNf;L. 
Páris, 1909 augusztus 16. 

[. 
A kerékpár használata. 

Hogy laz örsökre beosztott csendőrök közül kerékpárral 
kik látValSsanak el és íkiIk. teljesítsenek .szolgáhatot, arra oo.zve 
a javaslatot a járásparancsnok ellenőrzése mellett az örs
parancsnok teszi meg. 

A !kerékpár iI1asználata ugyanazon személy által Ikeve
sebb fáradsaggal jár és a szolgálatot tevékenyebbé és hatá
&osabbá teszi. 

Az örsparancsnokok az 'Útirányt a körülmények és a szolgá
lati [Szükség alapján áHapítjáik meg, a csendőrt pedig beha
tóbb rportyázásra kötelezik, val'anunt A iSZOllTISzédos zóná<nak 
alapos átkutatásál'a, ilreréikpáron fu� tbe .a könnyű utakat és 
fedett tereprészeket, gyalog járva be ,a mezei IUtakat, a rövi
dítő u1la<k.at és a gyalogösvényeiket. 

Utóbbi esetben a kerékpárt kormányánál fogva kell �e
zetni, 'Vagy hla laz )útirány megegyezik, olyan /helyen kell azt 
hátmhagyni, ahol IVisszatéréskor azt újból magához veheti. 

Hogy a kerékpár használatának mi a minimuma és a 
maximuma, az meg Illem állapítootó. 

A közleikedésnek ezzel la módjával lényegesebb eredmény 
érhető el a közbiztonsági szolgálat terén, mintha a ,portyázás 
gyalog történnék. A rtisztek kötelesek la kerékpár has1Jnálatá
ban �aló jártasságot elsajátítani. 

Általában ill lovasörsökön la szolgálat kerékpáron nem 
teljesíthető. Ettől illZ általánosl szabálytól bizonyos eseteikben 
eltérésneik leJ)et ihelye, ipl. a \Csendőrneik fi,atal vagy !beteg Jova 
van. E kivételhez a j árásparancsnok jóváhagyása sz.ükséges. 

Ez a kivétel nem csökkentheti azonban a lovasszolgá1atot, 
amelynek ennek dacá!1a normáliJSnruk Ikell lennie. Nem változ
hatik ezzel a iküldöncök szolgáJ.ata sem. 

II. 
Használat módja és jókalrbantartá,s. 

Sürgősség esetét kivéve, a sebesség 12 kilométert óránkint 
nem haladhat meg. 

A kerék:párolmt minden !Szolgál,at befejezése után meg 
kell vizsgálni, hogy ,azok iÜzemiképeseik-e. 

A kel1ékpár tisztogatás álla és !felszerelésére /Vonatkozó út;.. 
mutatáso.kJat :külön füzet tartalmaz1Ja. 

III. 
öltözködés. 

A kel1ékpáron teljesítendő !különböző szolgáLatoknál az 
öltözködés a következő :  

Zubbony (ez 'a iruhadamb kellően !bő Jegyen és olyan, 
hogy a lélekzetvételt Ille :akadályozza) . 

Nadrág" az ddőszaknak és laz ;időjárásnruk megfelelőell 
posztóból vagy csinvatból. A nadrág üleprésze sötétebb .anyag
ból készüljön. 

Térdnadrág olyan szabásban, mint ahogy a keréikpárosoik 
l'és1Jére elő van írva. 

Körgallér összegöngyölve s a kormányon eThelyezve. 
Félcipő. 

{Foly tat juk.) 

Kiránduló'k.. 
Itt a. ,kántikuLa. Egyszerre 35 fokra szökött If el a hő

mérő. 
A \Városok, kidönösen a főváros kőfaLai közül mene

kül� <pki csak teheti, a szabadba, a fenyvesekbe, a hegyek 
. közé, (lhol kéményfüst, kátrányszag: 1és autótülök helyett 

jó levegő, virág és madárének várja. 
Jobbar! örül ezekJnek a városi e'rnber, mint ahogy azt az 

állandóan falun élő ember eLképzelni tudná. VeJI'ejtékes 
munka megérdemelt pihenője, százféle 'ok szülte ideges fe
szültség felenged6.$e, bajok, panw,szok, kínpk, lelki depr'esz
sziók csodáJserejű orvdSf1" htLt napon át nem ismert vidám
ság, jókedv . . .  és ki tudná mind, mind feLsorolmi, mi min
den jónak, �sz-no8tUJ,k elővaro�I$Olója az a szombat vagy 
vasárnap délutJán, amit a városi ember túristazsákkaL a 
hátán a piLisi hegyekbd;n, 'lJagy egy kirándulóhajó fedel
zetén tölt el. 

Ez ,az fvnek ama időszaka, amikor városi, különös en 
fővárosi közönséggel ,sűrűn ,érintkezésbe kerül a csendőr'. 
Egynémely bajtársunk, aki szigorú rendhez, fegyelemhez 
szokva ,8-1 0, I:hónapon tit talán :egy nagyon csendes, na
gyon nyugodt örskörletben portyáz, most egyszerre ren
detlen, zsibongó, ,daloMszó, ,kurjongató kir"ándulók sűrű 
csoport jaival \találkozik ,össze és ezeknél a találkozásoknál 
a csendőr re?uIhez ,8zokott �zeme :sok 'mindent fog látni, 
ami neki nem tetszik, ami 'c.sendőrsf'e;Wt bántja. 

Büszkén 'állít juk ,és joggal állíthatjuk, hogy amit 
rend, fegyelem, tisztesség" illendőség ,dolgában egy testü
let elérhetett, r- azt a mi testületünk 'elérte. Viszont keve
sebb örömmel ál,Lapíthatjuk rmeg azt - mert hiszen lát
juk, halljuk és tapasztaljuk unos-untalan - hogy ezeknek 
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a városi kiránduló knak nem kis része r- a kivételnek min
denkor Itisztelet! - mintha élő szimboluma lenne annak, 
ami rendetlen és tőleg, mintha valoJmi beteges hajlamot 
ér'ezne minda11fYl,ak a véghezvitelére, ami tilos. 

A kirándulósereg és a csendőr találkozása �ezért lúgy 
tünik fel előttünk, 'mintha két véglet találkoznék egy'más
sal . .,fÜt véglet találkozása pedig sokszor ,robbanásszerüen 
szokott végbemooni. Mindnyájunk érdeke, hogy ez a talál
kozás csendór és kirándulóközönség között ,ne történjék 
olyan jelenségek kíséretében, 'amelyek a végletek találko
zásának jellegét viselik magukon. Nekünk tisztában kell 
lennünk azzal, hogy ez a közönség sokszor' nem olyan, 
mint annÚyennek lennie kellene, :de' nem gonosz indulatból, 
sőt sokszor vagy nem is sejti, vagy semmiképpen nem 
tudja ,belátni, hogy amit tett, az valamilyen tekintetben 
kifogás alá eshetik. 

NekÜJnk azonban tudnunk kell különbséget tenni a 
fontos és nemfontos, a lényeges és a lényegtelen ,között. 
Tudnunk kell, hogy rni gonoszindulatú cselekmény és mi 
pajzánkodás vagy egyszeriÍl csinytevés" rmeg 'kell J�t'ezniink. 
mikor van helye az eréLyes beavatkozásnak és mikor kell 
előzékeny nyugodtsággal dolgoka.t elintézni, amelyeknél 
egyetlen feleslegesen alkalrnazott túlszigorú szó sajnálatos 
kil'obbanásokhoz vezethet. 

Tudnunk kell, hogyan lehet a csendőr és a törveny 
tekintélyét, épségben tar'tani, sőt rLövelni, (anélkül, 'hug y a 
kirándulók vasárnapi szórakozását, ártatlan örömeit meg
zavarjuk. 

Nem lehet '[Jontokba f.uglalni, mit tegyen és mit ne 
tegyen ,e , téren lL ,csendőr', mondjuk talán így : mindenütt 
ott legyen, ahol kell ;308 poha ne tünjék tel alakja ott, ahol 
megjelenése felesleges forn,WJ5kodásr,�xk bizonyul. 

A nagyközönség szereti, ha közelben van a csendőr, 
amikor a pénztár'cát ellopt{ík, de nem szere,ti - é,1S ebben 
igaza van - ha semlvinek és semmimek !vár,b nem okozó 
szabad mozg&ában, jókedvében lépten-nyomon megriaszt
-ják. Nem éppen a leghálájsabb ��erep ez 8zámumcra, de hát 
hiába! Mi vagyunk a közönség ért és nern ők érettünk. 

-o-
A Kormányzó Úr Őfőméltósága , születése napját 

június 18-án a Budapesten állomásozó csendőrti�ztikar a 
tiszti társalgó helyiségeiben díszebéd keretében ünnepelte 
meg. A felköszöntőt rományai lovag Czógler Gusztáv ez
redes mondotta. A budapesti csendőr altiszti kar is dísz
ebéd keretében ünnepelte meg a napot, ezen az ebéden a 
tisztikar részéről Hertelendy Ignác őrnagy és Eperjessy 
László g. százados vettek részt. 

Vizsga az örsparancsnokképző-tanfolyamon. A multévi 
.szeptember l-én 160 hallgatóval Imeglkezdett tÖrsparancsnok· 
képző-tanfolyam vizsgáját j únius 26-án tartották meg Szom
hathelyt, Schill Ji'er'enc tábornok, ra m. kir. 'CISendőrség fel
ügyelője, Fischer József tábornok, a belügyminisztérium VI. 
c. osztályának vezetője, Schönherr Kát'oly ezredes, la belügy
minisztérium VI. b. osztályának vezetője, Lózsa Jenő ezredes, 
a székesfehérvári kerület parancsnoka, Szopkó Győző ezre
des, a szombathelyi kerület parancsnoka és Klemm László ezre
des, a m. kir. csendőrség felügyelőjének segéd tiszt je jelen
létében. 

A vizsga. eredménye teljesen megnyugtató az örspanancs
nokpótlás nívója szempontjából, sőt magát a vizsga. tanulmá
nyi eredményét véve alapul, kiváló. ,A. bevezényelt hallga.tók 
teljesen ,tudták értékelni és megbecsülni őket a bevezénylés
sel ért k,itüntető Ibizalrnat és komoly, nagyon szorga.lmas 
munkával sajátították el a �agy anyagot. pe .. k�fejezést. k,el] 
adnunk IRllJak is hogy az orsparancsnokkepzo-lskola klvalo 
oktató-tisztikana ' az elérhető legnagyobb teljesítményeket 
mutatj a fel évről-évre u rendelkezésére bocsátott hallga.
tókkJal. 

Jobb, ha igazán gazdagok vagyunk, mintha azoknak 
tartatunk; jobban cselek8zünk, ha belül van bélelve köntö
sünk, s nem kívül nyuszttal prémezve, s mi ltudjuk, hogy 
nem fázunk, mintha mások hinnék 'csak, be melegünk van. 

SZÉCHENYI. 

Elismerő és buzdító beszédet intézett az új tiszthelyette
se�ez a m. kir. csendőrség felügyelője ; a hallga.tók nevében 
Ktss Rafael törzsőrmestel' - a tanfolyamelsö - válaszolt 
ügyesen, talpraesetten. 

Vizsga után a szombathelyi kel'ület parancsnoka kihir
dette a belügyminiszter úr rendeletét, amelyben a levizsgá
zott hallgatókat folyó évi július hó l-ével tiszthelyettesekké 
r.evezi Jci.. 

Meg kell említenünk a tanfolyam énekJro.rát, amelyet 
Jerich János Máv. tisztviselő tanított be négyszólamú ének
darabokra. 'Az énekkar nagyon szépen énekelte el a Himnuszt. 

A tanfolyamot kitűnő eredménnyel végezték el : Kiss 
Rafael törzsőrmester ( Monok ) ,  Pócsai Mátyás őrmester 
( Kecskemét) , Moln&r János II.  őrmester (Hévízszentand
rás) , KeTtész Lajos őrmester (Baglyasalja )  és Kor'csmá1' 
József őrmester ( Balassagyarmat) . 

A budapesti napilapok rendőri rovat vezetőinek jubileumi 
vacsoráj a. A Budapesti Napilapok Rendőri Rovatvezetőinek 
Szindikátusa 50 éves fennállásának megünneplésére június 
l8-án j ubileumi vacsorát adott a margitszigeti New-York-ét
teremben. A va.csorán a súndikátus kötelékébe tartozó és 
teljes számban megjelent uj.ságírokon kívül mint ,vendégek 
I'észtvettek : dr. Kovács Dénes belügyminiszteri osztály tan á

csos, a belügyminisztérium rendőri osztályának vezetője, 
továbbá a budapesti rendőrség részéről Bezegh
Huszágh Miklós főkapitány, Andréka Károly. dl'. Doming 
Hem-ik főkapitányhelyettesek, dl'. Török János főparancs
l'!Ok,. Laky Lajos detektívfőnök, dr. Rajczy Géza és dr. 
Szilaveczky Lajos főtanácsosok, dr. Pászkán Ferenc és vitéz 
dr. Szentirmay End1'e rendőrkapitányok, a mentők és a tűzoltó
ság képviselői és a Csendőr'ségi Lapok képviseletében 
Pinczés Zoltán százados. Berényi Imre. a ,,8 órai Újság" 
munJk:atársának üdvözlő szav,ai után Kovács Arnold, az 
"Ujság" munkatársa tartott ünnepi ,beszédet, amelyben vissz.a
pillantott .a szindikátu.s ötvenéves történetére és tmuIllkásságál'<a 
.s ,a rendőrség :és a sajtó együttműködésének szükségességét 
hangoztatta. Az üdvözlésre 'Bezegh-Huszágh Miklós főkapi
tány hosszabb beszédben vál,aszolt. Biztosította la sajtót, hogy 
,a rendőrség ,a ;nyilvánosság igényeit mindig szem előtt tar
totta .és fogja tartani, ezzel szemben azonban azt ikérte, hogy 
viszont .a, sajtó is legyen tekintettel .a iközbiztonság ,és, a nyo
mozások érdeikeire s lamikor a nyilvánosságot az eseményekről 
tájékoztatja, a nyomozóhatóságok érdekeit il> igyekezzék szem 
előtt 'bartani. ilIa ez az jgyekezet ,a j övőben �s meglesz 
mondotba a főka.pitány - a rendőrség lés a .sajtó között félre
értések Inem jognak előfo11dulni. Beszédet · :mondottak még 
dr. K01!ács Dénes ;o.sztálytlanácsos, aki a belügyminiszter üd
vözletét tolmácsolta, dr. Andréka Károly és dr. Doming 
Henrik főkapitányhelyettesek, dr. Török János főparancsnoik, 
aki la sajtóna-k a rendőrőrszemélyzettel szemben mindig tanu
sított jóindu}.atát és elimner.ését köszönte meg és végül 
l'inczés Zoltán százados, <Ilki felhívba a 'sajtó figyelmét 
,a csendőrség ,munkásságár.a s a csendő�ség ésl lai sajtó !kölcsö
nös jóviszonyálliak szüik.égességét hangoztatta. Az agen jól 
sikerült, meleghangulatú vacsora a késő éjjeli órákban ért 
véget. 

Hadsereg-sporthét. A honvédelmi miniszter úr iniciativá
jának köszönhető annak a Hadsereg-sporthétnek megrende
zése, amelynek célja a tisztikar sportszellemének emelése. 
N emcsak a hadsereg, de a nagyközönség is élénk érdeklődéssel 
kísérte azokat a nagysikerü versenyeket, amelyek június 
21-től 29-ig kerültek lebonyolításra. Lapunk zártakor a ver
senyek még tartanak s így azok eredményeiről csak a követ
kező számunkban hozhatunk részletes beszámolót. A verse
nyek időbeosztása 'a következő volt:  Jún. 21-én : úszás ; 22-én : 
parancsőrtiszti lovaglás ; 22-23-án : lövészet ; 23-24-én : 
lovaspóló ; 23-án : kardvívás ; 24-én : tőrvívás ; 25-én : párbaj
tőrvívás (epé) ; 24-25-26-án : military; 26-27-én : tennisz ; 
27-28-án : modern pentatlon ; 28-án : hajtás ; 27-28--29-én : 
díjlovaglás és díjugratás. A csendőrtisztikar részéről alábbiak 
neveztek be a versenyekre : HraólÍIr Sándor és Pap László 
századosok a lovasversenyekre, CsászlÍlr István százados a 
puska- és pisztolylövőversenyekre, vitéz Baky László százados 
a kard- és tőrvívásra és tenniszre ; Marssó Lőrinc százados a 
tenniszre ; Draskóczy Jenő százados tenniszre ; Liscsinszky 
Béla százados puska- és pisztolylövőversenyre ; dr. Regéczy 
Nagy Lajos ezredorv.os, VII. ker. orvos főnök tenniszre ; vitéz 
Kiss László százados pisztolylövésre és gyalog tiszti mili
taryra ; és vitéz Biró József Arpád szá21ados díjlovaglásra. A 
szebbnél-szebb, értékes versenydíjak a Tiszti Kaszinó kis dísz
termében voltak kiállítva, közöttük a m. kir. csendőrség tisz
teletdíj a : egy, a királyi várat és várkertet ábrázoló festmény. 

Dicséretek. A m. kir. szegedi V. kerület parancsnoka 
Posztmayer György tiszthelyettest, mert Szank község határá
ban és a szomszédos örskörletekben több mint három éven át 
üzletszerűen garázdálkodó tolvaj szövetség által elkövetett több· 
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rendbeli sorozatos lopás tetteseit nagy szakértelemmel és 
fáradságot nem ismerő szorgalommal teljesített nyomozás so
rán elfogta és a legnagyobb részben biztosított bűnjelekkel 
�gyü�t az igazságszolgáltatás kezére juttatta ; P�'ókai József 
es Ttmár Márton tiszthelyetteseket, mert hosszas csendőrségi 
szolgálati idejük alatt a közbiztonsági szolgálat terén általá
ban igen buzgó és igen eredményes tevékenységet tanusítottak 
örseiket mintarendben tartották, előljáróikat minden tekin� 
t�tben kiváló öntevékenykedéssel támogatták és igen jó maga
Vlseletet tanusítottak ; Serfőző Mihály tiszthelyettest, mert 
Szegvár községben és annak határában több mint két éven át 
űzött többrendbeli méhmagzatelhajtás tetteseit 86 ' óran át 
nagy szakértelemmel és fáradságot nem ismerő szorgalommal 
nyomozta, 13 egyént feljelentett, egyet pedig elfogott, nem
különben a biztosítható bűnjelekkel együtt az elfogott szülész
nőt az igazságszolgáltatás kezére juttatta, dícsérő okirattal 
látta el ; továbbá lKaliczka Lajos törzsőrmestert, Lakó Vilmos 
őrmestert és Kocsis András csendőrt, mert Szank község 
határában és a szomszédos örskörletekben több mint három 
éven át üzletszerűen garázdálkodó tolvaj szövetség által el
követett 38 'rendbeli sorozatos lopás tetteseinek a nyomozás 
során történt elfogása, a bűnjelek biztosítása és az igazság
szolgáltatás kezébe való juttatása körül járőrvezetőjüket hat
hatósan támogatták ; Szalai János, Fa'l1kas József, ' Gulyás 
András II . törzsőrmestereket, Csipak István, Lak,atos János, 
F�'eidinger Jakab, Kalló János, Szanda Pál és É. Kovács Ist
ván őrmestereket azért, mert hosszabb csendőrségi szol
gálati idejük alatt kiváló szorgalmat, igen jó magaviseletet, 
odaadó és fárMhatat1an ügybuzgóságot tanusítottak- s mint 
járőrvezetők, igen jó eredménnyel teljesítették szolgálatukat ; 
Varga István II .  őrmestert, mert Szegvár községben és annak 
határában több mint két éven át űzött többrendbeli méh
magzatelhajtás tetteseinek 85 órán át, a nyomozás során tör
tént feljelentése, elfogása, a bűnjelek biztosítása és az igazság
szolgáltatás kezébe való juttatása körül járőrvezetőjét hatha
tósan támogatta ; Simon István I I .  törzsőrmestert, mert a 
m!4kói kincstári csendőrlaktanya felépítése körüli munkála
tokhoz, mint kőművesmesterséghez értő egyén, több mint egy 
éven át a munkálatok felügyeletére a makói államépítészeti 
hivatalnak volt rendelkezésére bocsátva, mely idő tartama 
alatt odaadó szakértelemmel párosult ügybuzgalmat, kifogás
talan magatartást és minden tekintetben hasznos és értékes 
tevékenységet fejtett ki, miáltal az államépítészeti hivatal 
főnökének elismerését is kiérdemelte ; Sztakó János tiszt
helyettest, mert a pitvarosi MÁV kárára elkövetett sorozatos 
áruraktárlopás tettesét n agy szakértelemmel és fáradságot 
nem ismerő szorgalommal történt nyomozással kiderítette, el
fogta és a legnagyobb részben biztosított bűnjelekkei egyi.itt 
az igazságszolgáltatás kezére juttatta, nyilvánosan mC[I-
dícsérte. .' 

A levegő meghódítása címmel érdekes füzetet adott ki 
dr. Apáthy Jenő Iny. főtanácsnok-hadbíró, a :Mlagylar Légifor
galmi T.-t. iglazg1atój-a. A z  ízléses nyomdai kivitelben megjelent, 
sok erdekes és !szép iillusztrációval is !értékesebbé tettJ füzet 13. 
repülés tproblémáját általában, a léghajózást, 13. komnányozható 
léghajót, la 'repülőgépet, la sál'kányrepülőg.épet, la különféle 
repülőgéptipuSOikJat, I3.Z .avlÍatik13. magY'ar úttörőit ismerteti 
meg �z ohnasóv;al. IMegtaláljuk 'benne la repülés történetét a 
legelső ikísérletezésekrol 'a imai, Jeg.modernebb eredményekig. 
Az utóbbi lévekben egyik bá.mulatmméltó repülőteljesítmény 
a mási�at 'éri s azzal is tisztában Ikell lennünk, hogy ezek 
nem Icirkuszi produkciók, nemcsak bravúrok, :hanem a repü
lés láltJalánosításánruk V1al�merő :és Icéltudatos előörsei. Angl.iá
han és Amerikáhan úgy árulják már a repülőgépet, mint ná
lunk az autót, énem is drágábban egyik-másik el&hlő mál'kájú 
autónál. A repülés tehát ·azon aZ! úton van, hogy általánoSlSá, 
közhasználatúvá válj ék s ezen a téren már .a mai nemzedék 
is nagy fejlődésnek lesz tanuja. Ma még a legtöbb ember 
bizalmatlan a repüléssel szemben s ez a bizalmatlanság mind
addig meg is marad, amíg az ismeretek ezen a téren is a 
nagy tömegekben tért nem hódítanak. Dr. Apáthy Jenő füze
tét két ok,ból is ajánljuk olvasásra : megismerteti a repülés 
történetét, tömören eg ybefoglalva és amellett sok bizalmat
lanságot eloszlat a levegő közlekedési eszközeivel szemben-o 
Az általános műveltséghez is hozzátartozik, hogy az ember 
megismerje mindazt, ami korával szoros összefüggésben van 
s ezek között első helyen áll a repülés ügye. A füzet megren
de1hető a Wodianer F. és Fiai grafikai intézet és kiadóvállalat 
Rt.-nál. ( Budapest, IV., Dalmady-utca 3-5-7.) Ára 2.5ű .p, 
a csendőrség tagjainak 2 P. 

A magyar csendőr becsülete. A "Magyarság" egyik szá
mában olvassuk a következő ibíradást : 

- Egy m�agyarbarát öreg oláh lJolitikus érdekes nyi
latkozatai. Csodálatosképpen Ikerül még magyarharáll oláh 
politikus �s. ·A Lupu-pártnak korelnöke a 80 és néhány 

éves Take Moroiamc öreg úr. Még ma is híve annak a 
politikának, amely valamikor az osztrák-magyar mon
archiába próbálta belevonni a régi oláh királyságot föde
ratív alapon. Évtizedekkel ezelőtt tizennégy éven át Elő-
1JatllJkrCtl. járt nyaralni s ott tárgyaltak sokat a magyar 
urakkal és szerette meg a magyar népet - mondása sze
rint '- "mélységes rokonszenvvel és tisztelettel". Ma is 
fájlalja a hatalmas birodalom összeomlását, mert szük
ség volt reá és ma is szükség volna reá a roppant szláv 
veszedelem ellen. /Jóvátehetetlen hiba ez ! - mondja az 
ősz Take Moroianu, a Petre Carp, Titu Maiorescu ba
rátja. - É n  'g'yűlölök mindent, ami szláv és orosz . . .  Az 
a közös nagy ellenség . . .  Azért legtermészetesebb a ma
gyarokkal való közös Ifront . . .  Szívesen is élnék állam
közösségben a magyar nemzettel . . .  Mondom, szeretem 
ezt a népet : vendégszerető, vidám élet-emberek, minde
nütt megállják a helyüket . . .  Ma is nagy elismeréssel 
vagyok a magyar köziga7.!l'atás és közbiztonsági szervek 
iránt. Mint volt rendőr, állítom, hogy 'a magyar csendő�'
nek párja rnincs . . . Nagyszerű emberek ezek a kakas
tollas, marcona 'legények. Rend és fegyelem van ott, ahol 
megvillan a szuronyuk hegye l 
Hát mégis csak igaznak kell lennie, ha már román is 

akad, aki elismeri ! 
Sportemberek a csendőrségről. A "Sportok Lapja 

(A Hunor) " �. előkelő .sportlap j únius 15.  zámá.nak laz ,auoo
motorsport rovatában a !hősök emlékvel�senyéről Iközölt tudó
sítás: Ikeretében olvassuk 13. következőJl:et : " Végezetül '(meg :kell 
m ég \emlékeznünk kiváló csendőrségünkről, akik végig az 
egész vonalat szakadó esőben, a leg lelkiismeretese b ben bizto
sították és tudtunk eseteke t, amikor a 'kúnerült !versenyzőkef 
tejjel, kenyérrel iés 'cigM'ettával üdítették \fel, lamivel 'spM't
szeretetükről is 'bizonyságot tettel •. " Öl'ülüIlJk, ibogy laJ !Íőváro,i 
sportemherek így enhl·ékeznek vis.sza la csendől'ökikel /való 11al'>1-
kozásllikra IS nem muIasz1lhJatjuik el  ezzel kapcsolatban �s rá
mutatni, hogy eg1észen apró dolgokna.k is !milyen !hatásuk le
het arra : hogyan ü,mernek !meg bennünket .az iemberek. 

Táblázat a szolgálati órák kiszámításához. Reviczky Zsir/
'mond századOS! elmés táblázatot szerkesztett a szolgálati órák 
kiszámításához. A táblá1Jat segítségével minden szá.molá.s nél
kül le lehet olvasni a !Szolgálatban állott járőrök távollétének 
idejét félórai !pontossággal, la szolgálat tartamát ismerve pe
dig, la ;bevonulás napj át, óráját és !félóráját is. A táblá1J3.t 
rendkívül megkönnyíti aZí örs-, szakasz és szárnyparancsnokok 
munkáját, I3.Z előbbiekét a szolgálatok kivezénylése és Ibevonul
tatása, laz 'utóbbiakét !pedig a ,szolgálati havifüzetek látvi:as
gálása tekintetében, továbbá a vezénylési pótdíjlkimutatások 
átvizsgáláisánál. .Egy jforgla1lható tárcsa elfordításáv.al és az el
indulás idejének egy bizonyos pontl1a történő beállításáV1al az 
eredményt teljes !pontossággal le lehet .olvasni. A I!;á,blárut 
nagy adÖIneg1lakarítást jelent a glazdlasági hivatJaloknál is, 
mert annak segítség1ével �rón és 'Papír íDélkül lehet ellen
őrizni la vezénylési pótdíjkimutatásokon, Vlallamint a menet
leveleken a távollétet lfeltüntető órák' .számának a íhelyességét. 
A táblázat a szabadalmi bírósági bejegyzés elintézése után 
a Palladis Ir.-t.-nál (V., Akadémi.a-utca 10.) kerül .forglalomba. 

Fegyverha:sználat. tA Lll;kY-,teleki ö�s .<P�st me$ye) jelen
tése szerint Sttmmel János JV. es Czegledt Sando?' ormesterek
ből állott j árőr egyik tagja, Czeglédi őrmester a j únius hó 
21-én 3 ó. 40 perckor a kecskeméti kir. ügyészség fogházából 
megszökött s menekülésben lévő Nagy Lajos felfegyverzett bör
tönfegyenc ellen, kit a j árőr felismert, a Kecskemét-szent
királyi határban egy eredménytelen lövést tett. A fegyver
használat következtében sebesülés nem történt. Nagy Lajos 
börtönfegyenc a leadott lövés után 'megállt. A járőr a börtön
fegyencet elfogta és a kecskeméti kir. ügyészségnek adta át. 

Sebesülés. Június hó 22-én 22 óra tájban, a Kiszomborban 
meg-tartott labdarúgómérkőzésről ·Szegedre utazó, 6--8 főből 
álló csoport tagjai az utcán sétáló Manhalte1' János ti�zt
helyettes, kiszombori szakaszparancsnokot megtámadták. sap
káját leütötték, arcát egy kézitáskával megütötték és ezzel 
rajta súlyos testisértést idéztek elő. A csoport tagjai a ka rdot 
rántó tiszthelyettest lefegyverezési szándékkal megTagddták, 
a lefegyverezés azonban nem sikerült. Az ismételt figyelmf'z
tetés alkalmával a csoport tagj ai a támadással felhagytak. 
A szakaszparancsnok a teljesen elgörbült kardot h'lsználni  
nem tudta. Manhalter tiszthelyettes az örslaktanyából segélyt 
hívott, de ezalatt a csoport tagjai vonattal Szegedre elutaztak. 
A támadó csoport tagjai kilétének megállapítása végett a nyo
mozás folyamatban van. 

Csendőrségi Közlöny 15. szám. Személyes ügye k :  Idegl('
nes nyugállománllban �neghagyattak : Zsédeny Mihály II. és 
Kisbezdányi Mihály VII.  kerületbeli tiszthelyettesek. - SZrL
bályrendeletek:  A belügyminiszter úr a kedvezményes vasúti 
utazásra jogosító csendőrségi szabadságolási igazolványok 
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kezelésének módosítását , rendelte el, amely szerint a szárny
parancsnokságok a tiszti székhelyeken kívüli örseik részére a 
kedvezményes vasúti utazásra jogosító szabadságolási iga
zolvány-ürlapokból 3-3 darabot kiadhassanak azért, hogy 
rendkívüli esetekben nz örspamThCsnok alárendeltjeit azonnal 
elláthassa ily szabadságolási igazolvánnyal. A Közlöny azután 
a részletes rendelkezéseket ismerteti. - Pénzintézeti Központ 
által kivételesen engedélyezhetö 'maga8!abb összegű kölcsönök. 
A pénzügyminiszter úr a Pénzintézeti Központot felhatal
mazta arra, hogy az igény jogosultak részére egészen kivéte
les, méltánylást érdemlő körülmények fennforgása esetén (pl. 
családalapítás, kiházasítás, súlyos és költséges betegség, halál
eset �tb.)  az ezidőszerint adható 1 havi, dlletőleg 2 havi 
fizetésnek (nyugdíjnak) megfelelő összegnél magasabb ösz
szegű kölcsönöket is engedélyezhessen. Ily kivételesen adható 
magasabb összegű kölcsön nem haladhat ja meg a kölcsönt
kérő 1 havi fizetésének (nyugdíj ának) 'hatszoros összegét és 
semmi esetre sem lehet nagyobb 2000 pengőnél. Ezen kölcsö
nök törleszt�i időtartama általában 36 hónap. A kölcsöntk�rő 
körüJ,ményeinek figyelembevételével azonban íhosszaJbb, de 
48 hónapot meg nem haladó törlesztési időtartamot is enge
délyezhet a Pénzintézeti Központ. 'A törlesztési időtartam meg
állapításánál természetesen figyelmet fordítanak annak a sza
bálynak betartására, hogy a kölcsön az adós 65. életévének 
betöltése előtt teljes egészében vissza legyen fizetve. A 65. élet
éven felüli igényjogosultakra továbbra is áll az a szabály, 
hogy az ilyen igény jogosultak a 65. életév betöltése után leg
feljebb kétízben Tészesíthetők már csak kölcsönben és hogy a 
részükre nyujtható kölcsön összege az 1 havi fizetést (nyug
díjat) , a törlesztési időtartam pedig a 12 hónapot nem halad
hatja meg. A Pénzintézeti Központi kölcsönök kamatlába az 
eddigi évi 9 százalékkal s zemben évi 8 százalékban állapít-
tatott meg. I ' 

Előléptek : A székesfehérvári II. kerületben törzső?"1ne.s
terré : /Misik József, Müller Ferenc, Farkas Mihály L, 'Molnár 
Ferenc, Bf1il;askó József, Bondor Gusztáv, Szombath LlÍ!Szló, 
Takács István, Mecsm Károly és Varga József őrmesterek. 
Őrmeste7'ré : Szabó József ,VII.  csendőr. ---, A szombathelyi 
III. kerületben törzsőrmesterré : Varga Dénes, Király E lek, 
Kovács József X., Gál József, Nagy Lajos Ill., W&meth János 
IV., Soós Gyula, Kovács Imre Ill., Böröndi iGyula, Kutai 'Jó
zsef, Cseresnyés János őrmesterek. Őrmesterre, : Zsédely Ist
ván csendőr. I - A pécsi IV. kerületben törzsőrmesterré : 
Hoffmann Győző, Luft József L, Nagy István VII., Polcz 
György, I Varga, Domokos, Horvát József VII., IKardos János, 
Sárközi Gyöt'gy és Sifter Ferenc őrmesterek. ' Őrmesterr@ : 
Bozsánovics Mihály, Hevesi Imre, Nagy Sándor, V. Nagy 
Bertalan, DraM Gábor, IVátmos Mihály, Venyike Sándor, Né
meth Lajos II. , Gáspár \Bálint, Kovács Béla és Keszi József 
csendőrök. - A szegedi V. kerületben törzsőrmesterré : Tóth 
István, Csipak István, Belényi !József, Rácz János, Szóráth 
Mátyás, Márton Bálint, Szedlacsek Mihály, Frieberth Sándor, 
Ecsődi 'Antal, Győri Lajos, Csőke László, Zsoldi Imre és Bo
rocsik \lózs ef őrmesterek. Őrmesterekké : Huszárik Dániel é,s 
Mikula János csendőrök. - lA miskolci VI. kerületben törzs
örmesterré : PápM József, Fügedi István, 'Gulyás József, Pi
rincsm A ndrás, Kiss Gyula, Bencsik András, Stempele Ferenc, 
Kubus János és Pt·ófé.,t Lajos őrmesterek. Őrmesterré : Makacs 
Imre, Szegő Károly, Szajer 'János, Németh Dezső, Körhegyi 
Ferenc és Varga István csendőrök. ' 

Házasságot kötöttek : A székesfehérvári II. kerületben : 
Nagy István törzsőrmester Hf1!nda Erzsébettel Alap község
ben ; Taká.cs Imre I. törzsőrmester Pong'l'ácz Erzsébettel  
Nagyécsfaluban ; Szabó Ferenc II. tör�őrmester Mester 
KatJalinnal Kislángon ; Kocsor Lajos törzsőrmester Simon 
Máriával Ravazdon. r- A szomba thelyi UI. kerületben : N agy 
Ferenc tiszthelyettes N émeth Margittal Zalaegerszegen ; Tóth 
István II. törzsőrmester' ö tvös Erzsébettel IMagyargencsen ; 
Valkó István törzsőrmester N6meth A nnával Rumban ; Hó bá?' 
Fm'enc törzsőrmester Hozbor Máriával lZalaegerszegen ; Ker
kai György őrmester Horváth Rozál�ával Alsóbagodon. '- A 
szegedi V. kerületben : Csapó lAntal törzsőrmester Turóczi 
Etelkával Orosházán ; Vigi 'István törzsőrmester Gyevi Judit
tal Kiskunhalason ; Horváth A ndrás őrmester Szabó M argit
tal Gádoroson ; Kerti Károly törzsőrmester Mándi 'Matilddal 
Matolcson ; Börcsök János törzsőrmester 'Komár Margittlü 
Kiskunfélegyházán ; Szilágyi Lajos törzsőrmester ' Masir 
Magdolnával Kiskundorozsmán. - A miskolci VII. kerület
ben : Görgő B. István 'törzsőrmester Mittner Erzsébettel Sarud 
községben ; Veréb B éla törzsőrmester Gelencsér Máriával 
Budapesten. 

Mignon-írógép, használt, de teljesen jókarban lévo. 40 
pengőért eladó. Megtekinthető : Hajdu Kálmán i;írmesternél, 
Budapest, csendőrlaktanya. 
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Cikket nemcsak a csendőrség tagjaitól, hanem bár
kitől elfogadunk s azt közlés esetén megfelelően hono
ráljuk. A lapunkban megjelent közlemények tulajdon
jogát fenntart juk, azokat tehát beleegyezésünk nélkül 
nem szabad utánnyomatni. - Kéziratokat oem adunk 
vissza. A közleményeket kérjük az ivnek csak az egyik 
oldalára, félhasábosan és irógéppel vagy könnyen olvas
ható irás sal irni. Kéziratok sorsáról csak a szerkesz
töi üzenetek között adunk választ, azért kérjük mindig 
megirni, hogy milyen 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 ,"sak igy lehet elkerülni. Ha jelige nincsen meg
jelölve, az érdekelt nevének kezdőbetüit és az állomás
helyét használjuk jelige gyanánt. Közérdekü kérdé. 
sekre a "Csendőr Lekszikon" rovatban válaszolunk. 
Előfizetni csak legalább félévre lehet. A csendőrség 
tényleges és nyugállományu legénységi egyénei az elő
fizetési ár felét fizetik. Az előiizetéseket kérjük ponto
san megujitani, mert a felszólítás költségét külön fel
számítjuk. - A nekünk ná�t pénzküldeményeket kér
jük a Nemzeti Hilelintézet Budapest-krisztinavárosi fiók
jának (Budapest I., Krisztina körut 141) 1672. számu 
csekkszámlájára befizetni, a csekkre pedig feljegyezni, 
hogy a befizetés a Csendőrségi Lapok javára történt. -
A hozzánk intézett leveleket igy kell címezni : "A Csendőr
ségi Lapok szerkesztőségének, Budapest , I. kerület, 
Böszörményi út 21 szám". 

- v =  
Szentgotthárdi szárny. A képeket és a közlemény t 

a június 20-i számunk zárta után k aptuk meg, de május 
26-án történt eseményt már a június 20-i számban sem közöl
hettünk volna, mert ' az aktualitásra, amennyire az időszaki 
lapnál egyáltalában lehetséges, súlyt helyezünk. Testü!etünk 
minden eseményéről nagyon szívesen írunk, s az azokról 
beküldött jó felvételeket is ikészséggel közöljük, de kérnünk 
kell, hogy azokat késedelem nélkül méltóztassanak hozzánk 
beküldeni. A 'képeket gyüjteményünkbe soroltuk. 

GondolkO:tó. Egy novellaírónk fantáziájában éppen a 
napokban született meg a probléma, amibe ön most bele
került. így találkoz,ik néha az élet a költészettel. Mi határo
zott szerencsének tartjuk, ha 'Valaki 40 �lOld földhöz jut, 
nyugodjék bele ön i s ;  az Hyen "csapás" az elviselhetőbbek 
közé tartozik. A leszerelést meg kell gondolnia. A föld 
haszna ma olyan kicsi, hogy nagyon is meg kell dolgozni a 
40 hold on, ha azt akarja, hogy megéljen belőle. Sok igényről 
le kell mondani, cselédséget nem igen tarthat, hanem magá
nak kell megfognia az eke sZil.rvát, meg a kasza nyelét. Kellő 
igénytelenséggel és nagy szorgalommal, földszeretettel azon
ban 40 hold föld Iffia is  szép vagyont és biztos megélhetést 
jelent. Arról se feledkezzék meg, hogy szakértelem ' nélkül 
nem megy semmire s ihogy ezt a szakértelmet néihány hét 
alatt aligha sajátítja el. A leszerelés kérdésében kizárólag az 
ön egyénisége dönthet, azt pedig mi neffi( ismerjük. Leszerelni 
a kötelezője leteltéig nem leihet, mert a kivételes leszerelést 
engedélyező rendeletet ihatályon kívül helyezték. 

Kistarcsa. ElÖifizetését a folyó év végéig rendezte. 
Cs., Enying. Nem leihet megállapítani. 
Adorján. A nősülésre vonatkozó szabályok a vallás 

tekintetében lcikötéseket nem tartalmaznak, de mert az egy
házi esketés a legénységre is kötelező, a csendőrnek csak a 
magyar állam által bevett vagy elismert felekezethez tartozó 
nőt lehet feleségül vennie. A baptista felekezet ezek közé a 
felekezetek közé tartozik s így nincs akadálya annak, hogy 
csendőraltiszt baptista vallású nőt vegyen el feleségül. Egé
szen nyugodtan elmehet menyasszonyával a baptista temp
lomba, az is olyan temlllQm, mint bármelyik más, az Isten 
pedig mindenütt egy. 



1930 júI�us 1. CSENDORStGI LAPOK 623 
--------------------------------------.--------------------�----------------------

B. tőrm. Az Altalánűs Szűlgálati Határűzványűkat a 
Szut. hatályűn ,kívül helyezte s azóta az írás 'Osztályűzását 
általában nem rendezték, hanem a kerületi parancsnokságűk 
külön-külön szabályűzták az ügyet. Tudűmásunk szerint ma 
is a régi gyakűrlat maradt irányadó SI így a III. 'Osztályú írók 
vagy teljesen, vagy részben feljelentés-fűgalmazványokkal 
helyettesíthetik a számukra megszabűtt 'írásbeli feladatűk ki
dűlgűzását. Az általánűs gyakűrlat azűnban az, hűgy a kidűl
gűzatűkat csak bűntettről vagy vétségről szerkesztett fű gal
mazványűk helyettesíthetik, kihágási feljelentések fűgalmaz
ványai nem. De - ismételjük - ebben a tekintetben a kerü
leti parancsnűkság rendelkezése mértékadó, azt pedig nem 
ismerjük. 

Hegyalja. A nyugállűmányúak annak a lakbérűsztálynak 
megfelelő lakbért kapják, amelyik lakbérűsztályba a község 
'tartozik, ahűl a nyugállűmányba való helyezésüket követő 
első éven belül véglegesen letelepedtek. A végleges letelepe
dés tényét helyhatósági bizűnyítvánnyal kell igazűlni. 

Pünkösdi roosa. 1. A csendőrségi pótdíjat július l-től 
egészen híj ,alapűkűn szab2.lyűzták, a levelében írt adatűk 
e tekintetben teljesen közömbösekké váltak. 2. Beszámít s az 
említett együttes szűlgálati idővel a nyugdíjjűgűsultsága 
megvan. 

Hű segítő. A ,gödöllői csendőr kutya telep megszünt. 
A szűlgálati ebek kérdése nálunk még nincs véglegesen ren
dezve, egyeliire tehát nem tudunk e tekintetben tájékűztatást 
nyujtani. Idűmítűtt ehhez ingyen egyelőre nem juthat hozzá. 
Ha mégis ebet szerez magának, a kincstártól fenntartási 
költségeket nem kaphat. Ana sincs rendelkezés, hogy a köz
gazdálkűdásűk kötelesek volnának az egyes csendőrök tulaj
dűnában lévő e beket ellátni vajamilyen összeg befizetése elle
nében. Ezt, mint magánügyet kell önnek a közgazdálkűdás
sal elintéznie. 

H. Gy. őrm., Ják. Nem akarjuk idézni a Szut. 1330. pűnt 
3. alpűntját s a 33,7. pűntban ahlhűz 'fűzött magyarázatűt, 
'Olvassa el őket a Szut.-ban. Műst azután vegyük a példáját. 
A fűgűly a kerítésen át beugrik egy rűkűna udvarába. 
A rűkűn bezárja az utcaajtót s a járőr felszólítására sem 
nyitja ki, ,hanem az ajtótól 3-4 lépésnyire megáll tétlenül. 
A kerítés és az ajtó l m magas. Azt kérdezi, hűgy fegyvert 
használhat-e a járőr ? iNem használhat. IItt nincs meg az a 
tettleges ellenszegülés, amit a járőr másként, mint fegyver
használattal, megtörni ne tudna. 'iA kerítés mindössze l m 
magas, az 'On nem nagy dűlűg átugrani és a megszökött fűg
lyűt !Üldözőbe venni. A fegyverhasználat semmi esetre se 
lehet a csendőr kényeimének az eszköze, hanem csak az a 
legutűlsó eszköz, amim csak minden más út és mód kimerül
tével kerülhet a sűr. De különben is' mit használna a fegy
verhasználat a ,példája esetében ? Tegyük fel, hűgy súlyűsan 
megsebesítené a bezárt ajtó közelében ácsűrgó embert, vaj
jűn ezzel az ajtó már magától kinyilna ? Nem. A fűgoly pedig 
még in!cább időt nyerne arra, hűgy meneküljön. A lényeg 
tehát : mindig 'a tulajdűnképeni, tilletve a fűntűsabb szűlgálati 
célt tartsa a csendőr szem előtt, még ha közben 'Olyan mo
mentuműk merülnek i s  fel, amelyek más irányban is azűnnali 
fellépésre adnának alapűt. Amikűr aztán a fűntűsabb szűlgá
lati feladatűt a csendőr végrehajt'Otta, akk'Or utánajárhat a 
közben felvetődött ügyek elintézésének, ebben az esetben az 
ajtót bezáró ember felelősségrev'Onásának. Amennyire szé
gyenletes és hibás dűl'Og, ha a csendőr végső eszközként sem 

mer a fegyveréhez nyulni, éppen annyira embertelen és hibás 
lenne, ha 'Olyank'Or használna fegyvert, amik űr a szűlgálati 
feladatát másként is el tudja végezni s a törvény tiszteleté
nek érvényt tud biztosítani. 

Csatártű.z. 1. Tekintet nélkül arra, h'Ogy ki mennyi élel
mezési pénzt kap, a közgazdálk'Odás minden tagja ugyanazt 
II napibetétet fizeti be a közgazdálk'Odásba. A n api betét ösz
szege a közgazdálkűdás anyagi helyzetétől függ s független 
attól, h'Ogy az élelmezési pénz mennyi. 2. A tartós vezénylés 
tulajd'Onképen az áthelyezésnek felel meg, amennyiben tartós 
vezénylés esetén az átköltözködési illetéket is íűlyósítja a 
kincstár. A 20 százalékkal felemelt napi betét tehát a tartós 
vezénylésre nem v'Onatk'Oztatható, !hanem a tartósan vezé
nyeltnek is csak a rendes napibetétet kell befizetnie, feltéve 
persze, h'Ogy az alaptőkét befizette s így tagja a közgazdál
kűdásnak. Ha az'Onban alaptőkét nem fizet és nem is törleszt, 
akk'Or mégis a 20 százalékkal felemelt napibetétet kell fizet
nie, bármeddig legyen is az örsön. Ezt a 120 százalék többle
tet ind'Ok'Olja az, h'Ogy a vezényeltnek a közgazdálkűdásban 
tőkéje nem fekszik s a k'Ockázatban része nincsen. 

B. J. csendőr, Tiszakürt. Rejtvénymegfejtést tartalmazó 
levelében 8 f bélyeget találtunk, azt lapunk javára bevéte
leztük. 

Debrecen. Alkal'Omadtán a p'Olgármesteri hivatalban 
'Olvassa el a f'Olyó évi 4. sz. Belügyi Közlönyben közzétett, 
293.430-XI. 1929. B. iM. számú rendeletet, abban az Ameri
kába való kivánd'Orlásra v'Onatkűzó kérdéseire p'Ontűs és 
részletes felvilágosítás'Okat talál. Maga a kivándűrliis kb. 
200 d'Ollárból ( 1200 pengő ) kitelik, ebben benne van a vasút-, 
hajó-, ( III. 'oszt. ) ,  útlevél- stb. költség is. 

G. L., Cegléd. Viselheti ezüstzsinórral, ha besr.erzi, dc 
rendszeresítve nincsen, ami azt jelenti, h'Ogy hivatalból nem 
látják el vele. 

Kórház. A multévi 22. sz. Csendőrségi J{özlönyben közé
tett l37.669-,v1. .b. 1929. sz. B. M. rendelet értelmében fizeti 
a kórházi áp'Olási díjakat a kórházban töltött egész időre. 
A tény az, h'Ogy az egész idő alatt kórházi kezelés alatt v'Olt, 
bármilyen körülmények között történt is az. 

Tiszamente. Igen, új keresztnevet lehet felvenni. Ha /Új 
keresztnevet vesz fel, azt az /Új egyházközségével igazűltassa 
és sz'Olgálati út'On adj 'On be kérvényt a belügyminiszter 
úrhoz (V. községi 'Osztály) , hűgy az anyakönyvhelyesbítés 
az /Új 'Onnan felvett keresztnévre engedélyeztessék. Akár a 
róm. kath., akár valamelyik prűtestáns hitre tér át, tulajd'On
képen új keresztségen megy át, ezért lehet az i degen hang
zású keresztnév helyett más keresztnevet felvenni. 

Acsád. Gyermektartás cÍmén az 11929. évi XIV. t.-C. értel
mében a nyugdíjba beszámító illetékek egyharmadát lehet 
a csendőrtől lev'Onni. A mai naptól kezdve a csendőr nyug
díjba Ibeszámítható :illetékei : a zs'Old és a csendőrségi pót
díj, tehát e kettő összegének az e gyharmada v'Onható le 
gyermektartás cÍmén. A bíróság'Ok az említett törvény életbe
lépte előtti időkben keletkezett gyermektartási keresetek
ben h'Oz'Ott végzéseiket is megtÚjíthatták, természetesen visz
szamenőleges hatállyal, úgy h'Ogy visszamenően biz'Onyűs 
összeget ítéltek meg, az érdekelt csendőr azt az illetékei 
egyharmadával törlesztette s amik'Or ez az összeg le vűlt 
törlesztve, a bíróság csak a megállapít'Ott havi tartásdíjat 
f'Oglaltatta le, ami rendszerint kisebb összeg a lev'Onható 
egyharmad illetéknél. 

Egyedüli magyar hangszergyár az országban ! 
ÁItalán'Osan el ismeri I Világmárka I Hegedü, tárogat6, harmonika és az ósszes v'Onós él> fúvós hangszerek. 
R'Omlolt hangszerek javitása. Zenekarok felszerelése közvetlen a gyári áron. Árajánlat'Ot ingyen küld az 

Első Magyar Hangszergyár S T O WA S S ER 
kir. udvari szállitó, a Rákóczi-tár'Ogató felt8Iálój�. - Bpest, U., Lánchid-u. 5. 
Alapíttatott , 1770. évben. :::xa:: C.endőrőkDek kedvezménye. réazletllzetéa J 

REFORM RUHÁZ ATI R.-T. ��f�::.riTVI�. VJ�e�e�tr. 
ÁLLANDÓ DÚS VÁLASZTÉK · ké�z női-, �érli- és g�ermekrels�kabátokban, férfi· és gyermeköItönyökben, n6i ruhákban 

. • nO 1- és férh !ehérnemtiekben, s z o v e t  e k b e n, selyem-, mosóáruban, paplanokben, takarókbaD 
ny ári divat" kkekben K d rr f· t · · f It ' t I k '  T I f ' A t 132 6 ' divatárukb,;'n stb,. 8tb. e vezo Ize eSI e e e e • - e e onszam : u omata. -9 . 

_ §? Árumlntákat és egyes árudarabokat megteklntésre készséggel küldünk. - Vidéki megrendeléseket aznap elIntézIIn k !  = == 
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Sasnegy. A mezőgazdasági munkások kötelező biztosÍ
tását még nem szabályozták s igy a példájukban említett, 
cséplésnél segédkező mezőgazdasági munkásokat sem a csé
peltető gazda, sem pedig a cséplőgép tulajdonosa nem köte
les hiztosítani. Más elbírálás alá esi1$: a cséplőgép kezelő
személyzete, de, amint írják, azokat a cséplőgép tulajdonosa 
biztosította. Sor kerül majd a mezőgazdasági munkások kö
telező biztosítására ds, de ez a munkáskategória olyan nagy 
tömeget képvisel, hogy a kérdés megoldása nem egyszerű 
feladat. 

Csendőr. A nyilvántartásban nem szerepelnek. 
'I1olnai. Az ezredparancsnok csapatparancsnok. 
Fővárosi élet. Egészen bizonytalan, hogy a koronaőrség

hez valaki hejuthat-e és ha igen, mikor. (Ez mindenekelőtt a 
minősítéstől és egyéb rátermettségtől függ, amit nemcsak 
az iratok alapján, hanem a kérvényezők személyes jelentke
zése alkalmával nyert benyomásai alapján a koronaőrség 
parancsnoka dönt el. A megfelelőnek mutatkozó jelentkező
ket előjegyzésbe veszik s ha fogyaték van, az előjegyzettek 
közül bethívnak annjnit, amennyire szükség van. Ha igen 
alkalmas erre a szolgálatra s fogyaték is hamarosan jelent
kezik, akár egy-két hónapon belül is bejuthat, máskülönben 
pedig vagy egyáltalában Illem dut ibe, vagy jóval hosszabb 
ideig kell várnia. 2. Szabadságot kérni ezen a címen is lehet 
s ha a szolgálat engedi és a szabadságigényét nem merítette 
ki, meg is adják. 3. Az illetékes csendőrkerületi parancsnok
ságnál létszám felett fogják nyilvántartani. Egyébként 'azon
ban, ha az rúj szolgálatnak mindenképen megfelel, ha maradni 
kedve van s persze ha új előljárói is meg vannak önnel elé
gedve, elszolgálhat ott akármeddig is. 4. A koronaőrség 
legénységi nősülését most szabályozzák, de valószínű, hogy 
hamarabb ott sem juthat engedélyhez, mint a csendőrségnél. 
5. lKoronaőrmester illetékei : 105 P havizsold, 35 IP élelme
zési '/pénz, 7.50 P koronaőrségi pótdíj. Amellett természete
sen elhelyezés, ruházat és felszerelés, de nem tömegalapon. 

Szikszó ,28. Az rúj napirend nem ad arra leihetőséget, hogy 
a közgazdálkodás tagjai a foglalkozási idő alatt kerti vagy 
mezei munkával foglalkozhassanak s í&,y arra sincs alap, 
hogy ezekre a 'munkálatokra fordított órak a szolgálati havi
füzetben szerepelhessenek. Tekintettel azonban arra, hogy 
a naponta oktatásra kötelező 2 órát csak h avonként össze
gezve kell kimutatni, nyugodt szolgálati viszonyok mellett 
bizonyára akad egy-egy délután, amit kerti- vagy mezei
munkával lehet eltölteni, anélkül, hogy az örs legénysége a 
havi ,összesített foglalkozási időből valamit mulasztana. 
Természetes azonban, hogy a szolgálati havüüzetben az 
ilyen munkára fordított idő még akkor sem szerepelhet, ha 
azt az örs tagjai olyankor végzik, amikor az utasítás értel
mében tulajdonképen foglalkozáson kellene résztvenniök. 

A m. k i r. csendőrség tagja i  

l e g o l c s ó b b a n  
vásárolnak posztó t, fehérneműt és textilárut 

FEKETE JÓZSEF 
á r u  h á z  á b a n 

Budapest, VI. ker., Király-utca 84. sz. 
Kedvez6 fizetési feltétel. 

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

ÓRÁK 
" 

arany- és ezüstáruk 
megbízható szállítója 

PET O EMIL Budapest, 
v. kerület, Falk Miksa utca 12. 
Véglegesitett csendőröknek előnyös részlet

fizetési könnyitések . 

• svájci óragyár magyarországi egyedárusítója. 

Szabadságolt csendőr. A folyó évi .3. sz. Csendőrségi 
Közlönyben közétett 1 38.838. Wir. ib. 1929. sz. B. M. rendelet 
a c sendőrlegénység részére nem rendszeresített, de szolgá
laton kívüli alkalmakra engedélyezett ruhadaraboknak a tö
meg terhére beszerzését engedélyezi. Ezek között a ruha
darabok között szerepel az összes legénység részére a fehér 
nadrág, azt tehát szolgálaton kívijl jogosan viseli. Sőt az 
öltözeti táblázat szel,int kevésbé fontos jelentkezések alkal
mával is -4 ide tartozik a szabadság - társasági öltözetben 
lehet jelentkezni, a társasági öltözethez pedig a fehér nad
rág is hozzátartozik. iNem követett el tehát hibát azzal sem, 
hogy szabadságolási helyén az örsön fehér nadrágban jelent
kezett. 

Káposzta. Az á1Jhozatal volna tulajdonképen magyarosan 
helyes, de az áthozat rövidebb, tökéletesen ki �s fejezi a 
fogalmat és nincs benne a nyelv tisztasága szempontjából 
kivetnivaló, ha. így mondjuk és írjuk. 

öreg Tisza. Csendőrségi gépjáróművezetői tanfolyam 
egyelőre nem lesz, mert a szükséglet fedezve van. Június 28-án 
vizsgáztak ,húszan ISzékesfehérvárt. 

Fortuna. Ha a kerületi parancsnokság május l-ével a 
közétkezést közgazdálkodássá változtatta át, akkor önnek a 
becslés alkalmával mutatkozott fejenkénti osztalék teljes ösz
szegére igénye van, hiszen a gazdálkodásnak ön is olyan tagja, 
mint a többi. Az örs nem foghatja rúgy fel a dolgot, hogy 
amikor ,belép valaki, akkor közgazdálkodást vezet, amikor 
pedig osztalékot Ikell fizetni, aJkkor közétkezést. A 120 P alap
tőI$:e természetesen csak azokra 'vonatkozik, akik a közgazdál
kodás tagjai maradnak, de aki kiválik, azt nézetünk szerint 
levonás nélkül ki kell fizetni. Mindenesetre kérje az ügyben 
az osztályparancsnokság közbenjárását, az előljáró parancs
nokságok feltétlenül tisztázni fogják a dolgot so ha igaza van, 
a pénzét meg kell kapnia. 

K. J., csendőr. 1. Ha az anyja él, őt illeti, máskülönben 
önt, mint legidősebb firút. Nem írja ugyan, hogy volt-e az 
atyja harctéren, de ha tüdőlövés következtében, katonai 'kór
ház,ban halt meg, bizonyára a harctérről hozta magával a 
halálos sebet. Akkor pedig megilleti a háborús emlékérem az 
özvegyet, illetve a teljesen árván maradt legidősebb fiút. 
Igazolja okmányokkal, amit nekünk megírt s ha az 'a.nyját 
illeti az érem, a községi: előljáróságnál, ha pedig ön az igény
j ogosult, akkor szolgálati úton kell bejelenteni az ig-ényjogo
sultságot. 2. tA kötelezője lejárta elütt nem szerelhet le. Bajos 
'ma olyan polgári pályát találni, ahol könnyebb lenne a hely
zete, mint a ('sendőrségnél. Ami "volna", az mindig színe
sebbnek tűnik fel az ember előtt annál, ami "van", így szár
maznak aztán a csalódások. 3. Legénységi állományúak fehér 
pantallót az 1929. évi ,5. sz. Csendőrségi Közlönnyel 45.115/eln. 
Vl. c. 1929. sz. alatt kiadott öltözeti táblázat szerint 'visel-

CSENDŐRSÉGI SZÁLLíTÓ ! 

, 

40 év óta fenIláI ló cég, a csendőrség 
r é g i  e l i s m e r t bevásárló h e l y e ! 

MARER 
egyenruházati in t é z e t e 

B U DAPES T,  V I I I., 
BAROSS-TÉR 9. SZÁM. 
lA keleti pélyaudvar é rkezési 
oldalán) TELEF <l N :  .J. 321-78. 

Khaki poszló, Loden, színtarló gyapju. a legerősebb 
strapára, méterje - - - - 15'20 P 

Ugyanaz .. Herkules Loden" minősé�ben 17 . -
Khakí kamgarn, szintartó. tiszta gyapju lS'50 
Ugyanaz extra finomban - - - - 22'50-25.
Csend6rkalap-toll, valódi kakastoll, csak dupla. dus 

kivitelbp'l van raktáron. tollforgótokkal együtt 7.60 ..  

EcyeDruhák ,"ü16D mérték atáD 3-6 havi hitelre. 
Egyenruha-szabóságom és sapkamühelyem a helyszinen személye. 

szakképzett vezetésem mellett működik. 

��g�g 
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hetnek. A 45.637/eln. VI. c. ,1929. sz. S. M. rendelettel helyes
bített öltözeti táblázat szerint könnyű, nyári szövetből ké
szült ruházat díszben nem viselhető. Ebből az következik, hogy 
más alkalommal igen. 4.  A csendőr ren<lfokozatúakat csak a 
köpenyen és a zubbonyon illet'ik meg az ezüstgombok, a sap
kán nem, úgyszintén az ezüstsapkarózsa sem illetékes szá
mukra. A folyó évi 15.  számunkban "Nem ,egyöntetű" jel
igére küldött üzenetünkben azokat a rendeleteket is idéztük, 
amelyekben 'mindez félreérthetetlenül meg van írva. Az ettől 
eltérő szabályozás nem felel meg a rendeleteknek. 

Nyut. A nyomozóku!cs helyesbítése július l-ével megszű
nik. A 'nyomozó alosztály által kiadandó kulcsba tehát ezután 
sem a iNyomozati Értesítőből, sem pedig 'a Bűnügyi Körözések 
Lapjából nem kell a körözött vagy nyomozott egyéneket be
vezetni, sem .a visszavont körözéseket nem kell törölni. A bu' 
dapesti nyomozóalosztály a nyomozókulcshoz mindeIl; hó l-én 
pótlékot ad ki, amely az illető hónapra vonatkozó adatokat 
fogja tartalmazni. A nyomozókulcsot, úgy mint ed.dig, három
havonként megújítják. Az erre vonatkozó miniszteri rendelt:>t 
közelebbről megjelenik, de a júliusi nyomozókulcs már eszerint 
készül. I 

Lajtamenti örs. Közöljük. 
K. P. alhadnagy, Miskolc. A tudósítást és a képet is túl

későn kaptuk. A feldíszítés még május l7-én történt, a tudó
sítás május 31-ről volt keltezve, tehát legfeljebb csak a június 
lO-i 'számunkban, vagyis majdnem egy hónap mulva közölhet
tük volna, annak pedig már nem lett volna értelme. Máskor 
kérjük az ilyen tudósításokat az esemény után azonnal bekül
deni. A képek egyébként túlkemények, klisére nem alkalma
sak. 

Cigánykérdés. Úgy, ahogy ön javasolja, persze, hogy meg 
lehetne oldani a cigánykérdést, de ,hát ilyesmikre lehetetlen 
törvényt hozni. Hogy képzelné el például annak a törvénybe
iktatását, hogy a cigányok szaporodása műtétek 'útján meg
gátoltassék ? Aztán a cigányoknak kötelező munkáhozjuttatása 
is szép törekvés lenne, de nem ,gondolja-e, hogy előbb talán 
mégis az országnak azt a sokezer derék, hasznos polgárát kel
lene kötelező leg munkához juttatni, akinek 'ma a mindennapi 
kenyere sincs meg ? Aztán meg hogyan képzeli annak az ellen
őrzését, hogy a cigányok 'egymással ne érintkezzenek ? Nem 
közölhető. 

v. K. L. szds, Szeged. Nem méltóztatott megírni a kitün
tetettek neveit, továbbá, hogy ki, milyen kitüntetést kapott és 
hogy a. feldíszítés mikor történt s így arról tudósítást, Isajnos, 
nem közölhetünk. 

L. D., Budapest. "Megyek", "Tanítsatok". Ügyes versek, a 
másodiknak ,a gondolata különösen szép, de a közölhetőség 
mértékét még nem ütik meg. Ha fejlődni [Qg, ír még jobba
kat is. 

Csendőriskola, Tata. A beküldött felvétel a feldíszítésnek 
nem éppen szerencsés pillanatát ábrázolja, azonkívül a jobb
szárnyon pihenve álló ember is 'rontja a képet. Egyébként ezt 
a felvételt is Uúlkésőn kaptuk ,s ezért, de -főleg az előbbi szép
séghibák miatt, sajnos, 'nem közölhet jük. 

Fényképezőgépek 

prizmás látcsövek 
6-12 hónapig terjedhetéS részlet
fizetésre készpénzáron, ellenőriz
hető eredeti gyári árjegyzék szerin I. 
HATSCHEK ÉS FARKAS 
optikai és fényképészeti szakiizlet 

K '  I k" t 8 (Közp városháza 
B U D APEST., IV., aro y- oru 2 .  épületében). 

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

, , 

LEGENY A GATON .. 
- Regény -

19. 
íRTA : BAR É NYI FERENC. 

Gál őrmester füle mellett csak úgy zúgott a hideg levegő 
élesen vágva lázasra pirult arcát. Egyszerre szúró fájdal
mat érzett a mellében. Megtapogatta sebesült vállát : - A 
kötés elcsuszott - gondolta - csak kitartson a magyar 
táborig 

" " ' b h' tel l ' "  d" d O ' lt A vak sötetseg suta nemasaga an ll' en oves or u . 
Lova horkantva, ágaskodott és azután hörögve rogyott össze. 
Gál őrmester majd a nyakát szegte, úgy bukfencezett át a ló 
fején l a ·  gyepre. Mire meglepetéséből 'felocsudott, már (négy 
tömzsi sötét alak körülfogta. Megint lebírta a túlerő. \Erősen 
markolták ,a tkezét-Iábát �s ;vonszolni kezdték. 

Roppant keserűséggel telt (meg Gál !őrmester lelke, :na
gyon elkeseredett, hogy megint elfogták. M ajdnem sírva fa
kadt keserves haragj ában, hogy most már .aztán nincs 'se
gítség. Tehetetlen mérgében amugy magyarán elkáromkodta 
magát. Szidta a muszka beste lelkét és kivánta rá az Isten 
rnindell! vetését, hogy megint elfogták. 

- H é !  Hát miféle kend? Nem vagyunk mi muszkák ! 
méltatlankodott egy öblös harsogó hang. 

- Nem-e? - lepődött meg Gál őrmester a magyar szó
nak megörvendve. - Hát micsodák ? 

- Magyar bakák vagyunk mi - dicsekedett önérzetesen 
az előbbi öblös hang. - Ámon altábornagy úr bakái . . .  

- Hála neked Uram Istenem - kiáltott fel Gál őrmes
ter boldogan. Még soha sem érezte ,át ennyire bensőségesen 
az i steni gondviselésbe vetett hitét, mint most, amikor a 
Mindenható olyan csodálatosan megsegítette. 

- Hát kend kiféle - miféle ?  - kérdezte türelmetlenül 
a harsogó hangú baka. 

- Én Gál Imre csendőrőrmester vagyok - mutatkozott 
be Gál őrmester - tábori csendőr az ötödik :hadtesttől . . .  

- Akkor mi a fen ének nem ;illt meg kend a szavunkra? 
- Nem hallottam meg, - felelte Gál őrmester egy-

szerűen. 

HegedO 
a,.",onlu", 

Tá,.ogató csak itt a valódi 
Ol",ba/o", 

Ha,.",onllta 
Olte,.a 

és az összes legjobb han�.zerek. továbbá ft 
legjobb wádl6kéazülék.k csakis itt a gyárban 

kaphat6k. 
Múvés:.lesen javU. legjobb hurok at ké_zlt. 

Árjegyzéket ingyen küld 

MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szab. 
,;,.:.��;..,;.;..;,,;;� __ -:-_ hangszergyára 

BUDAPEST, VII., RÁKÓCZI-ÚT 71. 
Egyedili magyar hangszergy" IZ ."dgb .. Csendőrségnek részletftzetés' kedvezmény 

A -- k t - k-t -- t t ' k (miniatürben is) katonai  érem' 
Z osszes a onal 1 un e ese , szalagok, hazai készítés ü lűz-

zománcjelvények. sportérmek, versenydíj azások céljári'l szob rok. serlegek, véseiek,  irodai gumi-

���:��1:b l�e�i rati Morzsányi Józsefné� Budapesten, 
IV. kedlet E.ki-át 5. Kívánatra árjegyzéket küldünk. Alapdva: 1870. Telefoa.zám :  Automata 822-17. 
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-I Pedig két akkorát kiáltottunk, hogy majd kiszakadt a 
tüdőnk - ,szólt az erőshangú neheztelő és aztán sajnálkozva 
jegyezte meg : - Kár a lováért. 

_ Nem .az lel1yém - válaszolta Gál őrmester, - úgy 
hoztam magammal a muszka táborból. 

Egyszerre különös ddegesség !Szállta ;meg Gál őrmestert. 
Lelkiismeretét kikezdte az önvád, hogy vénasszonymódjára le
fetyelget IR bakákkal és addig :telik, jlllúlik a ,flrága idő. 
Aggódva kérdezte : >- Azt mondják meg jó emberek, hogy 
hány a71 óra? 

- Éjfél felé jár. 
- Hála Istennek még nincsen éjfél, még nem késő ! -

kiáltott fel Gál őrmester örömteli hangon. - Sürgős paran
csot hoztam a hadtestparancsnokságtól a hadosztálynak. Ve-
zessen azonnal Ámon altábornagy úrhoz ! ) 

Az altábornagy és vezérkara meglepődve nézte a sáros, 
lerongyolódott tábori csendőrőrmestert, kinek zubbonya alól 
élénk pirosan szivárgott a vér. Gál őrmester megállt kato
násan az altábornagy előtt és feszesen itisztelegve, jelentetóe 
küldetését. Aztán csaknem 'szószerint Imondotta e\ a hadosz·· 
tálynak szóló 'titkos parancsot. Az altábornagy érdeklődő kér
déseire szakadozottan, egyre h alkuló, gyenge hangon elbe
szélte még, hogy hogyan járt és :mit látott a muszka tábor
ban. Azután összeesett. Szeme előtt elsötétült minden. A !fü
lébe zúgott, ikalapált és ,a vére lüktetésével regyre ismétlődött, 
amit utoljára hallott, egy keményen parancsoló hangos szó : 
- Riadó ! 

,18. 

Jolánt megborzongatta a késő őszi este, amint végigment 
a hideg folyosón. Esteli ellenőrző útját tette meg a. kórház
ban. �ost már főápolónő volt, amióta hadikórház lett az ő 
kisvárosi kórházukból. Az ápolók száma háromszorosára sza
porodott, az is kevés volt, mert a kórház tele :volt sebesültekkel. 

Gondterhes arccal ment el a kapusfülke mellett és egy
szerre megrezzent. A hirtelen megszólalt kapucsengő berre
gése riasztotta meg. lA kapus a kapuhoz szaladt. Jolán meg
várta, amíg kinyitja a kaput. Kötelességszerű fásult érdek
lődéssei nézett a kapu iÍelé . .  A kinyílt kapun betóduló hideg 
szél szaggatott 'beszédfoszlányokat sodort befelé. 

- Ki jött ? - kérd€zte a kapust. 
- Tizenhárom sebesültet hoztak - szólt hátra a kapus. 

- Most jöttek a kórházvonaital. 
- Nincs egy talpalatnyi helyünk se, mondja meg ! -

tört ki Jolán idegesen. - Hiszen annyi a sebesültünk már, 
hogy mozdulni sem tudunk tőlük. 

A kapus kint tárgyalt. Hangok szűrődtek be a kapu ará, 
de Jolán semmit sem értett a kint folyó beszédből. Hamar
kodva tipegett le a lépcsőn és k€ndőjét a nyakánál összefogva 
kinézett a kapun. Agyig sáros katonai gépkocsi reszketve 

BUTORT ÖN 
(Appony; lérné!). 

IS olcs6, áron vásárolhat 
10 - 15-20 havi hitelre 

TOMORY és TSA b.tor ..... h��ba., 
IV, Veres Palne.u. 7. 

A csendőrség lagjainak kivéleles kedvezmény • 

.. CORVin" BUToRCSARnoK 
Részletre olcsón ! Dohány-utca 39. 

kiSzalkalmazottak bevásárlási forrása. 

BUlOR 
R É S Z L E T R E 

BUDAPEST VI. KER., 

O-utca 3. 
Minden csendőr 

kedvezményt kap ! 

6-8-10 havi folyószámlahitelre 
sezlonok, szalongarnilurák malracok, paplanok, 

szÖllyegek, sodronyok vasbulorok elsőrendü kivitelben 
Badapest, Ráday-atca 38. szám, kárpitos mesternél 

dohogott az utcán. Mellette egy felgyűrt gallérú, katona
köpenyeges alak vitatkozott a kapussal. 

_ Sajnálom, de nincs már egy ágyunk se - szólt bele 
J olán a vitáha. - Vigyék őket a tartalék-kórhá�ba. Ott van 
a főtéren 'a g:imnáziumban. 

Az altiszt bosszankodva vakargatta a füle tövét: 
- [Pedig azt a tizenharmadikat szerettem volna itt

hagyni. Nagyon halódik már. Félek, hogy mire odaérek, meg
talál halni. Itt talán még segíthetnének rajta . . .  

- ,Melyik az ? - kérdezte a kapus. 
Az altiszt a gépkocsiba mutatott : 
- Az ott, a legszélső, csendőrőrmester . . .  
- Csendőrőrmester ? - kérdezte Jolán szívszorongva és 

egyszerr€ két lépcsőfok ot ugrott le. - Hogy hívják ? - kér
dezte rekedten. 

Az altiszt egy levelektől és különféle céduláktól duzzadó 
jegyzékkönyvecskét húzott ki a köpenye zsebéből és a gép
kocsi fényszórójának kévéjébe tartotta. Amíg böngészve la
pozgatott benne, Jolán a poklok minden kínját szenvedte. 
Végre az egyik lapon megállapodott az altiszt szeme. - Gál 
Lmre - olvasta hangosan, - tábori csendőrőrmester az ötö
dik hadtesttől . . .  

- Gál Imre ! ? - kérdezte Jolán vonagló ajakkal. -
H� van ? . 

Az altiszt egy mozdulatlan, halotthalváy arcra mutatott : 
- Ott, a legszélső. 
J olán szíve a torkában vert és annyira összeszorí

totta, hogy belérekedt a kétségbeesett sikoltás, amikor a ka
tonaköpenyeggel letakart, félig ihalott sebesültben rég nem 
látott szerelmesére ismert. Nem bánta most, ha következet
lensége ,gyanutkeltő is ; nem törődött semmi mással, csak 
hogy Gál Imrét megmentse. Nagy elhatározások különös erőt 
adnak, Jolán is €gyszerre visszanyerte minden acélos lelki 
erejét. 

- Hamar hozzák ki a hordágyat ! - parancsolta az ál
mélkodó kapusnak. 

- Hiszen nincsen üres ágyunk - próbálta meg az ellen
vetést a kapus. 

- N€m ágy kell ennek, ihanem kioporsó '- jegyezte meg 
nyersen a kormánykerék mellől ·a gépkocsi vezetője. 

A lelketlen megjegyzés kegyetlenül üöfött Jolán szí
vébe. 

- Hamar, hamar - sürgette a kapust. - Az én szo
bámba tesszük. Én majd meghúzódom az orvosi szoba 
divánján. 

A kapus beszaladt a kórházba. Pár pillanat mulva két 
ápolóval tért vissza, akik a hordágyat hoztálc Jolán hirtelen 
fellángoló arccal észbekapott, hogy talán elárulta Gál Imre 
iránt érzett hajlandóságát. - Mit !fognak ezek rólam gon
dolni - rágódott fehér leányleikén. Cserepesedő szájjal, re-

A töLtötollat ma már se'l),ki sem nélkülözheti, aki 
irásmunkával foglalkozik, legkevésbé a csendőr. 

A legjobb t61tötollak dús vélasziékban T U R C S Á N Y  A NTAL 
tattatol!- éa paplrkereakedéaében : Budapeat, VIII., Oltöl.út 2. 

34 év 61a a világol ural6 eredeU lUlCol 
THE CHAMPION kerékpárokat 
5 évi jótállással, 20 P havi részrel re, saját
készllésü R O Y A L S T A R kerékpárokat 
havi 180 pengMrt t e I i e s felszereléssel 
16 pengöa részleHlzetésre szálIIlUnk. 

K e r é k p á r a l k a hé s z e k e t  
láncol. pedál!, kormányt, lámpát. nyergekel slb. bármely gyárlmányu kerékpárhoz 

aagybaal, eredeU Uoirl .rbaa külső gummikal 5.80 
bel.őkel 2.10 pengől61. - Kerékpárok 120 P.-Iól feljebb. 

LÁNG JAKAB �s FIA 
kerékpár- é s  gumminagykereskedők. MagyarorsZág !egnagyobb, legrégibb, és 

legmegbízhatóbb kerékpáruzlete B.eIap •• t, VBl., .Jó,. .. I.ka ... t 41. 
61 éve áll fenn ! - Árjegyzék 1000 képpel ingyen ! 
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kedt hangon magyarázta a kapusnak, úgy, iho�y a többiek is 
haUhassák : 

- Ez a csendőrőrmester már volt itt kétszer. Minden
képen Ifelvesszük, mert a 'főorvos ,úr nagyon megszerette. 
Emlékszik ? Ez ,volt a főorvos úr díszbetege. 

- Ahá, tudom már, az árvizes csendőr, - kapott észbe 
a kapus. - Most már emlékszem. Régen volt, nem csoda, 
hogy megfeledkeztem róla, - ' mentegetődzött és aztán az 
ápolóknak szólt : - No, csak szedjék ki a kocsiból. Vigyázva 
tegyék a :hordágyra. 

- Ügyeljenek ! Kiméletesen fogják meg ! - idegeske
dett iJolán. - Hozzák fel az én szobámba - rendelkezett a 
kapusnak. - Én addig előresietek, hogy rendbehozzam az 
ágyat . . .  - Egyszerre két fokot véve szökdé'cBelt fel a lép
csőn. ISzobájában d'elszította a kályha hunyorgó tüzét. A szek
rényből friss ágyneműt szedett elő , és sebtiben megvetette az 
ágyat. Olyan serényen tett-vett, hogy mire Gál Imrét fel
hozták, Imár tiszta, ihófehér ágy :Dog adta drága betegét. Az 
ápolók óvatosan beemelték az ágyba. Jolán a telefonhoz 
futott. 

Fürth doktor a pihenötlen napi munka után nagyon fá
radt volt. Almosan ásítozva éppen vetkőzni kezdett, amikor 
asztalán megcsendült a telefon. Kedvetlenül vette fel a 
kagylót : 

- Halló ? 
- Ne haragudjék, főorvos úr, hogy ilyen későn zavarom 

- szólt Jolán a telefonba. '. 
Fürth doktor felhős arca egyszerre kiderült : 
- Dehogy zavar, Jolánka, �ehogy . . .  
Jolán izgatottan vágott Fürth doktor szavába : 
- Főorvos úr kérem, jöjjön fel azonnal a szobámba . . .  
Fürth doktor aggódva kérdezte : 
- Nono, csak nincs valami baj ? 
- iKórházvonattal érkezett . . .  most hozták . . .  - felelte 

Jolán a nagy izgalomtól akadozva. 
:F1ürth doktor megkocogtatta a kagylót: 
- Kit hoztak ? 
Jolán elpirult, mintha magán érezné Filrbh doktor át-

ható, különös tekintetét. ' 

- Gál Imrét hozták - suttogta aztán szenvedeImesen. 
- Az orosz harctérről hozták, súlyosan megsebesült . . .  -
Egyszerre elakadt a szava. Valami nehéz érzés fojtogatta s 
a szíve elkezdett nagyon fájni. - Istenem, talán nincs 'is már 
benne élet! Drága, jó főorvos úr - esdekelt zokogva � jöj
jön gyorsan, gyorsan ! 

- Hidegvér, kislány, hidegvér - bátorította Fürth 
doktor -, tüstént ott leszek ! - Elkomorodva tette le a tele
fonkagylót. A fogasról hamar leakasztotta hosszú fehér ka
bátját és gyorsan belébújt. A műszerestáskát hóna alá csap
va, rohant ki az ajtón. Pár pillanat mulva Jolánnál voit. 

- Főorvos úr - jajdult rfel Jolán lefojtott h angon. Két
ségbeesetten fogta meg Fürbh doktor kezét és szomorúan 
intett az alig lélekző Gál Imre felé : - Nézze . . .  

- Nyugalom, kislány - csitította Fürt.h doktor -, 
- Csigavér ! - Keskeny kezével megcirógatta Jolán 

fe>hér arcát. - Most mindennél fontosabb, hogy maga nyu
godt legyen. Mert maga fogja ápolni s ehhez megnyugodott, 
erős idegek kellenek . . .  

J olán összeszedte magát. Fürth doktor az ágyhoz lépett 
és gyengéd kézzel megfogta Gál Imre csuklóját. Aztán a 
szívverését II eghallgatta. Jolán visszafojtott lélekzettel leste 
minden mozdulatát. 

- Na most nézzük, meg a sebet - szólt Frürth doktor s 
míg a kötést ,bontogatta, kérdezte : - Mikor sebesült meg ? 

- Nem mondták - felelte Jolán és magában restelke
dett, hogy eszében sem 'volt ezt a katonáktól megkérdezni. 

- Tüdőlövés - állapította meg IFürth doktor a sebet 
vizsgálva. - A golyó kiment a hátán. Nem maradt benne. 
Ez jó. A sebbel nincs semmi baj. Friss kötést adunk rá, 
aztán nincs több gondunk a sebbel. Ez rendben van! Hanem 
az a baj, hogy sok vért veszített . . .  ---i Új kötést tett a sebre 
s szinte csak magának dörmögte : - nagyon sok vért . . .  
nagyon sokat . . .  alig .van már vére . . .  

Jolán c süggedten hajolt az ágy fehér rácsára; szomorú 
kék szeméből egyre pergett a !{önny. 'Fürth doktor biztató 
tekintetével megsímogatta bánatos arcát, aztán tovább vizs
gálta a beteget. - >Ki tudja, mióta nem táplálkozott - mon
dotta, amint Gál Imre ·összeszorított, száraz száját nézte. -
Nem is lehet mostan megetetni, mesterségesen kell táp
lálnunk. 

- ;Van-e még remény ? - esengett Jolán és csodaváró 
szemmel nézett az orvosra. 

Fürth doktor a kezét mosta s amíg törülközött, a vállát 
vonogatta : - Remény ? - IMár szinte elszólta magát, hogy 
nagyon kevés a remény, annyi, mint semmi. De aztán amikor 
Jolán kétségbeesett arcára nézett, biztató mosollyal felelte : 
- Remény, hogyne volna ! Hogyne . . .  

- \Mit kell tenni, főorvos úr ? Tessék megmondani, én 
mindent megteszek. 

- U'udom - szólt !Filrth d oktor és megint azzal a külö
nös tekintettel nézett Jolánra : - Tudom. De most minden 
perc drága. Vérátömlesztéssel próbálunk segíteni, ha kapunk 
valakit, akinek a véréből pótoJ.hatnánk a vérveszteséget . . .  

- Én � kiáltott fel Jolán. ,Szemében az áldozatkészség 
szent tüze l obogott. Az önfeláldozó nő szólalt meg ,benne, 
aki minden áldozatra képes azért, akit szeret. - Odaadom 
a véremet. 

Fürth doktor szeme megcsillant és megint azzal a külö
nös 'mosollyal mondotta : - Tudom. Szép magától, nagyon 
szép. De Ihát kislány, az még nem elég . . .  - A műszeres
táskából kiszedte a műszereit. Egy kis üvegcsövet 'kezébe 
véve, Ifelgyűrte Gál Imre ingeújját és amíg a karjából a 
vérét vette, ·halkan magyarázta Jolánnak : - Az emberek 
vére nem egyd'orma összetételű. Nem minden ember vérét 
lehet a máséba veszélytelenül áttölteni. Csak olyan emberek
nek a vérét lehet egymással veszélytelenül összeömleszteni, 
akiknek a vére azonos Iösszetételű. 'Tudniillik 'a vérnedv és a 
benne úszkáló vérsejtek szervezeti különbségei szerint az 
embereket négy vércl!oportba sorozzuk. A különböző vér
csoportba tartozó emberek között a vérátömlesztés a vértát-
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vevő halálát okozza, mert a kétféle embervér a keveredéskor 
vagy megalvad, vagy pedig alkatrészeire bomlik. - Tapaszt 
ragasztott Gál ,Imre karjára s a vérrel telt kis üvegcsövet 
tokjába rejtve, mondotta : - Úgy bizony, különös nedű a 
vér, csodálatos nedű, az élet nedve . . .  

Jolán ölbetett kézzel, gyermekes áhítattal hallgatta Fürbh 
doktort, aki aztán atyásan megcirógatta : - Úgy bizony, 
kislány, nem elég, ha maga áldozatkészen felajánlja a vérét 
Gál Imrének, hanem feltétlenül szükséges,  hogy a maga vére 
szerkezetileg hasonló legyen az övéhez, vagy legalább is ne 
legyen az ő vérére káros hatás<Ú. Úgy bizony. 

Fürth doktor műszerestáskájából kiszedett egy újabb 
kis IÜvegcsövet : - Gyűrje fel a jobbkarján a blúza újját. 
Pár csepp vért veszek magától. Néhány pillanat alatt meg 
fogom állapítani, hogy melyik vércsoportba tartozik. 

Jolán készségesen odatartotta a jobbkarját és nyugodtan 
nézte, h ogyan bugyog a vére a kis üvegcsőbe. 

- Nos, ez is megvan - szólt ,Fürth doktor és tapasszal 
beragasztotta Jolán karját. - Most átsietek a szerkonyhába 
és !hamar megelemzem a két vért. Tüstént visszajövök és 
ha egyforma osszetételű a Vél'ük, rögtön megcsin:áljuk 'a vér
átömlesztést . . .  

Kombináljunk. 
(A Csendőrségi Lapok pályázata) . 

A három alább megadott fogalmat úgy kell 10 rövid, de 
különböző mondatba összefoglalni, hogy mindenik mondat
nak értelme legyen. A feladat megoldásánál arra kell töre
kedni, hogy az összeállított mondatok mind 'különböző tar
talmúak legyenek. 

A három feldolgoz.an.dó fogalom 'a következő : 

Jég - kórház _. csendőr. 

A feladat mcgoldásának megkönnyítésére Ilzolgáljon a 
következő példa :  

Tél - járőr - lopás. 

1. Télen a járőrnek többet kell ;nyomomia, mint nyáron, 
mert ekkor l"endszcrint több lopás történik. 

2. A j árőr nem törődhetik 'azzal, hogy télen hideg vaJJ. IS 
jobb a meleg szobában pihenni, mint kint portyázni, mert ha 
valaki jelenti, hogy lopás történt, szolgálatba kell lépnie. stb. 

Megfejtési határidő július 20. Megfejtést csak a csendőr
ség legénységi egyéneitöl fogadunk el. 

A legjobb megfejtést közöljük IS szerzőjét egy szép könyv
vel jutalmazzuk. Az eredményt az augusztus l-i számunkban 
közöljük. 

-

Megfejtés. 
A folyó évi 16. számunkban közölt keresztrejtvény meg

fejtése : 
Vízszintes so?'ok : 1. Fiatalkorúak. 11 .  őrjárat, 13. Kan. 14. 

Em. 1 6. Megunarni. 18. Baku. 19, Akó. 20. Ada. 21 . Őr. 22. 
Len. '23. Gendarm. 28. Aok. 30. /Á.gyú. 31 .  Mult. 83. 'Ami'a 
(Sima) . 34. Nyomozás. 37. Mink. 38. V. P. (Vasvári Pál ) .  40. 
Madár . .41. a. b. ,c 44. Oe. 45 . \ÁL ( Iá ) .  46. Or. ( Orr) . 48, 
Irma. 49. Izr. 50., ph. ' ( Düh).  51. Zé. 52. ;Óa :(Ól1a) . 53. IlIlg. 
54. Tű. 55. Les. 57. Zn. 58. R. ·,T .  60. :V. J. (Vajda János) .  61.  
El. 62.  Ón. 63. ,se. 64.  Oa ( Boa ) . 65. Igen. 67. Lé. 68.  Köz
veszélyes. 

Függőleges soro k :  l. Főmagánvádlók 2. Irek. 3. Ajgó 
( Sajgó ) .  4. Támad. 5. Arad. 6. Kt. 7. Okirat. 8. RllIblálS. 9. 
Unalom. 10. ,Aek. (Armee Etappen Komm.a.ndo) . 12. Ara. 15.  
l\IunkaJkerülés. 17. Nőm. 24.  ,Egy. 25.  Nyomoz. 126.  A modiaJJ.ó. 
27. Úr. 29. \Kínoz. 32. Lárma. 35. Ma. 36. Záróra. 39. Pihenő. 

J ol án hálás pillantással kísérte Fürth doktort az ajtóig. 
Aztán leült az ágyra és aggódva figyelte a szinte élettelenül 
heverő Gál Imrét. Gyakran hajolt le hozzá ' ijedten és leste 
leheletszerűen pihegő lélegzését. Fülét a csontos mellkas ra 
tapasztva, hallgatta a lankadó szív alig neszelhető mozdu
lását. Pillanatok óráknak tetszettek, ' olyan lassan telt az idő 
J oló.nnak. Már alig tudta Fürth doktort visszavárnL Kezeit 
imára kulcsolva fohászkodott. Hirtelen felugrott, mert siető 
lépések neszét hallotta a folyósóról. Az ajtóhoz szaladt. 

- Szerencsénk van - szólt a szobába lépő 'Fürth dok
tOl'. - Meg lehet csinálni a vérátömlesztést . . .  

Jolán ujjongva csapta össze ' a  kezét. - Nos akkor gyor
san, főorvos úr ! Drága jó főorvos úr, gyorsan ! 

- Türelem, kislány, türelem - csitította FürtJh doktor 
jóságosan. - Hamar megles�ünk. Most üljön le ide az ágy 
mellé, a székre. A balkarján türje, fel a b1úza újját . . .  

Jolán készségesen engedelmeskedett. ,Fürth doktor a vér
vezető cső végeit fertőtlenítette s aztán a gumicső egyik 
üreges tüvégét ,beleszúrta Jolán karerébe : - Fáj ? - kér
dezte. 

( Foly tat juk.)  

41. Aa.  42.' Bűnjel. 43.  Cigány. 47. Rézev (Vezér) . 53.  Iv.  54. 
Tele. 56. Ssz. 69. Tiz. 66. Gé (Ég) . 

Beél1kezett 77 megfejtés. lIelyesen fej tették meg 'a kö
vetkewk : 

Farkas Lajos t.-őrm. (Margittasziget), Bedő Miklós th. 
(Kölesd). 'Balogh János l. őrm. ( Toponár), Ujfalusi János 
c.�endőr (Kemecse), Bernák Pál őrm. (Mezőke1'esztes), Imrei 
József csendőr (őriszentpéter) , Czimmermann József őrm. 
(Siklós), Vincze 'Rezső csendőr (Tata), Tösmagi János őrm. 
(Hódmezővásárhely), Biró István gth. (Budapest), Zrinyi Jó
zsef 'csendőr (Balatonföldvár), Bárány István t.-őrm. '(Debre
cen), Jénálsi A ntal th. (PétervásáJra), Adá?n Ferenc őrm. 
(Hajdusámson), Menyhárt István ő�·m. (Szombathely), Fürjes 
József őrm. :(Salgótarján), Kun Jenő őrm. (Debrecen), Koska 
Lajos próbacsendőr (Tata), Kósi Pál th. (Szornbathely), 
Jankovics József őrm. [BM'emend), Pamozi Lajos őrm. (Zá
kány), Kertész Mihály őrm. (Somogybe?'zence), Plagh KáJroly 
őrm. (Diósgyő?') , Pályi Lajos esendő?' (Szir'ák), Rékási László 
,th. (Budapest), Csobod Ferenc t.-őrm. (Rózsaszentmárton), 
Csonka János esendő?' (Tokod-altá?'ó) , 'Kalmár Péter' csendőr 
(Okány) , Nagy Gy. ;Ferenc csendőr (JánoshlLlma), Molnár 
Béla csendő?' , (Szászvár) , Gyarmathy Elek th. (Budapest), 
Salamon János őrn�. (Kiskunhalas) ,  Czi?'ok Sándor őrm. 
(Pécsvárad), Tóth M. István csendőr (Cegléd), Gyergyai Jó
zsef th. {Nyirbakta), János Márton th. (Budapest), PO'rtik 
József th. (Klotildliget), Deák Kálmán csendőr (Veszprém), 
Illés Mihály őrm. (Berettyóujfalu), Va�'ga Gyula csendőr 
(Sóstógyógyfürdő) , Komló Sándor csendőr (Sárospatak), 
Merczigán 'Imre, csendőr ( Tura) , Nagy Gyula őrm. (Szombat
hely), Kovács 'Lajos I. csendőr (Pétervására), Simon Lajos 
csendőr ( Tiszavárkony), Darányi János őrm. (Szécsény), N. 
Juhász "József csendőr (Nagyléta) , Tóth Miklós csendőr ,(Sós
tógyógyfürdő), Kampf Ferenc cs. (Söjtör) , Juhász János C8. 
(Bönyrétalap), Mong József cs. (Nagykő?'ös), Matyasovszki 
János ,cs. (Ujfehértó) . 

Az ezüst öngyujtót, a szerkesztő"égünkben megejtett sor
solás során, Biró István g. th. ( Budapest) nyerte, akinek azt 
egyidejűen elküldöttü,{. 
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Felelős üzemvezető : Győry Aladár. 
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