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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 

Hiszek egy isteni örök igazságban, 

HiszekM agyarornzág feltámadásában. 

•• 

Onképzés. 

Amen. 

Az utóbbi évek :alatt erősen megszaporodott ,a 
csendőrök száma, akik Icsendőrségi !Szolgálati idejük 
i3.latt a kÖZlépiskola négy, lsőt több oszkáJyát is imagán
úton elvégezték.· 'Dermészetes, !hogy ,ebben 13. 'számban 
túlnyomórészt a lfiatalok vannak ;képviselve, de talál
koztunk már olyan bajtárssal �s, alci. !deresedő fejjel 
ment neki a középiskola első osztálya számára meg
szabott tudományoknak s mire igazán belej ött volna 
a tanulásba, Imár' a kezében is íVolt a négy osztály el
végzéséről tanuskodó jbizonyítvány. 

Ha azt kérdezné valaki, hogy okvetlenül 'szükség 
van-e négy középiskolára lahhoz, hogy valaki ből j ó 
csendőr lehessen, határozott nemmel felelnénk. ötven 
év óta százezernyi csendőr bebizonyította, hogy amint 
vannak 'egyetemet végzett haszontalanok, úgy lehet
inek négy elemit Nagy ,esetleg ,annyit sem járt, egy
sZlerű gondolkodású emberek, akik a maguk helyén, 
(g'yéni értékük jogán, bizonyítvány nélkül is teljes 
értéket iképviselnek. A Icsendőrrel szemben támasz
tott tudásbeli követelmények terjedelmesek ugyan, 
de nem annyira, hogy azokat elegendő Iszorgalommal 
a megtlévő előképzettség mellett is: elsajátítani ne 
lehetne. Senki sem követel la csendőrtől többet, mint 
amennyit a maga természetes, Istenadta eszével ,fel
fogni és feldolgozni tud :os takinél a :követelmények 
mégis túlhaladják a ,képességet, Illnnálla hiba,a képes
ségben, nem lpedig a követelményben van. 

N em Iszabad figyelmen kívül ihagynunk az állandó 
szellemi fejlődést ,sem, lamelyet III swadatlan ön
képzés nyujt a csendőr számára. A próbacsendőr sze
rény tudása, persze hogy nem lenne elegendő az örs
parancsnok számára, de ;arra való 13. közöttük lévő 
tíz-tizenötévnyi szolgálati idő, hogy kifejlessze a 
különbséget. Az eredmény igazolja, hogy mennyir:; 
kIi is fejleszti. Legkiválóbb, legderekabb, legszebb 
eredményeket felmutató csendőreink között Isem so
kan vannak, akiknek' általános iskolai végzettsége 
több lenne annál, (amivel a testülethez jöttek, még 
sincs okuk szégyenkezni /Senki ,előtt, sőt :ibüszkék 
lehetnek ireá, hogy jamit Jmegtanultak, a maguk szor
galmának g·yümölcse. 

Ha azonban úgy fenné Ifel 'Valaki a kérdést, hogy 
hasznára van-e a csendőrnek, ha nemcsak a szak
képzettségét, Ide laz általános iskolai 'Yégzettségét is 
növeli: igennel felelünk. 

Minden, amit laz ember megtanul, - legyen az 

bármilyen irányú :Lsmeret, - határozott és kézzel
fogható nyereséget jelent. A szakképzettség mindig 
egyoldalú s nem teljes értékű, ha nem párosul az 
általános intelligencia larányos imértékével. A szoro
.san csak hivatásunk 'körébe vágó ismeretek lehetővé 
teszik ugyan, hogy a mindennapi munkánkat jól, 
vagy akár igen liól is elvégezzük, de nem adhatják 
meg azt ,a látókört, a hivatásunkon kívüleső életnek 
azt a világos 'szemléletét, Lelfogását és \megítélését, 
amelyet csak a sokoldalú tudásnak tágabb ismeret
köre biztosíthat. 

Nincs olyan tudomány, amelynek éppen a csend
őr a maga szolgálatában, !ha közvetlenül nem, köz
vetve hasznát ne ,vehetné. Az agy élénkebb, több
oldalú gimnasztikája révén a "Szolgálatunkkal adódó 
szellemi munka i.s könnyedebbé, természetesebbé 
válik, egyéniségünk pedig jobban hozzáidomul, vagyis 
az, amit laz általános ismeretek köréből megszerzünk, 
teljesebbé, tökéletesebbé, tudatosabbá fejleszti és 
egészíti ki a szorosan vett csendőrségi tudásunkat is. 
És ebből a szempontból ,'főként .a \polgári iskolát ajánl
hatjuk bajtársainknak, mert tannak ·tanterve nyujtja 
az életben és la mi szolgálatunkban is legjobban érté
kesíthető gyakorlati ismeretek komplexumát. 

Nem állítj uk, hogy !minden csendőrnek megvan 
az alkalma arra, ihogy rmagánúton iskolát végezzen. 
Vannak örsök, amelyeken nincs meg az ehhez szük
séges nyugodt szabadidő. De vannak viszont olyanok 
,is, ahol a Iszabadidő kérdése nem probléma. Nem két
séges, hogy azt hasznosabban, mint tanulással eltöl
teni nem lehet, mert minden vizsga jó és soha el nem 
vesző befektetés js egyúttal :ttőkét tielent ta csendőr 
számára akkor is, :ha eltávozik a testületből. Gondol
junk csak az igényjogosultsági bizonyítványra: 
mennyivel jobb és kedvezőbb Jehetőségeket nyujt a 
polgári életben négy ;középiskolai iYégzettség mellett, 
mint ranélkül. 

A kezdet nehézségeitől nem szabad visszariadni. 
Hányan vannak, akik minden nehézség nélkül átal
estek az előrehaladottabb korban való tanulás fel
adatán, miért éppen csak a csendőr ne lenne képes 
erre, akinek pedig a tanulás amúgyis kenyere? Az 
akarat csak nehézséget ismer, lehetetlenséget nem. 

Akik azonban már megszerezték a bizonyítványt. 
fordítsák azt ,hivatásuk és a szolgálat javára, de ne 
várj anak egyedül la bizonyítványukra támaszkodva 
semmiféle ktivételes elbánást. Mindenki csak annyit 
'ér, amennyi hasznot j elent a ;köz Iszámára. A négy 
;középiskolás (csendőr :nem �ind elsőrangú, a többi 
pedig nem mind másodrangú tagja a testületnek. 
Hasznavehetetlen, megbízhatatlan, gyenge erkölcsü 
,ember ,kezében a legjobb bizonyítvány sem ér sem
mit, azért: laz embert lássuk először s csak azután 
vagyunk kíváncsiak l-eá, hogy mit tudott a vizsg-án! 
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A madár védelem és a 
csendőrség. 

írta: BENEDEK 'MIHÁL Y százados. 
A csendőr sokfelé ágazó szolgálata felöleli a 

madáJrvédelmet is. A vadásztörvény 30. §-a, a 
mezőrendőri törvény 57. §-a, a 24.655-VII.-l. 
1901. F. M. rendelet (a Törvényes Rendelkezések 
Kivonatos. Gyüjteményében (feltalálhatók) és a !Va
dászati tilalmi �dők módosításáról szóló 85.000-
1925. F. 1M. (rendelet [(módosítva a 18.000-1929. 
F. M. rendelettel) 1. §-ának o) pontja a hasznos 
madarak elszaporodását célozva, szigorúa n bün
teti azok pusztítóit s az utóbbi rendelet máJr azt 
is, aki az ilyen madarak fészkeit elrombolás nél
kül, csak szándékosan érin ti is. 

A belügyminiszter ÚT '155.357-VI. Ib. 1925. sz. 
rendeletében (L. az 1925. évi 7. :sz. Csendőrségi 
Közlönyben) különös kötelességévé te,szi a csend
őrségnek - a mezőgazdaság nehéz helyzetére val,ó 
figyelemmel -, hogy a hasznos madarak puszb-
tását, fészkeiknek és tojá:saiknak elszedését a 
legnagyobb buzgalommal törekedjék megakadá
lyozni. Hasznos útlbaigazítást is ad a lrendelet, 
mely szerint különösen az április-júniusi költési 
időszakban kell minden alkalommal figyelni az 
erdőkön, mezőkön és a tavak körülólál'kodó és 
onnan visszatérő gyermekeket és felnőUeket, mert 
ál taláJban ezek közül kerülnek ki a fés.zekrablók. 
Ki kell nyomozni, íhogy az esetleg gyüjtött tojá
sokat hol értékesítik s a feljelentést hivatalból EI 
főszolgabírónak E1zonnal meg kell tenni. 

Az ember csak olyan dolognak tud szívvel-

Kaland. 
írta: ZÁMOR IMRE. 

A vihar feje a magasba veszett. A tokaji hegyre, 
mint valami zsámolyra, ránehezedett a dús felhőgomo
lyag és Ifélénk váraikozással elébeJapult a szabolcsi sík. 
A nehézkes dörgésekre nagysietve tört ,előre a Bodrog. 
A szegii kanyarnál, a homokbánya porhanyós szikláin, 
heves igyekezetében, föl is bukott. Aztán nagyot fordult, 
rendbeszedte magát és most már akadálytalanul loholt el 
a leégett malom mellett. Fölborzolt háttal nézte a meg
dumadt patakokat és szűk medréből ki-kiloccsanva nyal
dosta a partszél füzeit. 

Késő nyári délután vo1t. A /fürdés után minden ta
gomban szerteáradó jóérzéssel lendültem neki a longi 
ol'szágútnak. Jó ötnegyedórára volt szükségem, hogy el
érjek Bényére. Hegyalja föltüremlett, Iávás tömkelegébe 
bújt ez a falu, talán hogy a szőlősgazdák hegyektől 
körülzárva, annál nyugodtabban szopogathassák a nehéz 
aszú fürgébb, de sápadtahb öccsét, a szamorodnit és édes 
kis hugát, a muskotályt. 

A szél Sárospatak felől fújt. Ha nem fordul meg, 

lélekkel szolgálatába állani, amit megért s ami
nek fontosságáról meg van győződve. Igazi �red
ményt is csak az így végzett munkával lehet el
érni. (Szenteljünk hát néhány percet arra, íhogy a 
madárvédelemre fordított munkánk jelentőségé
vel tisztába jöjjünk. 

Közel jár a valósághoz az a megállapítás, 
hogy madáil" nélkül az emberiség éhenveszne. N em 
azért, mintha maga a madár lenne fontos tényező 
a táplálkozásunkban - mert hiszen az énekes, 
tehát a leghasznosabb madarak tömegesen úgy
szólván csak az olaszoknál esnek a telhetetlen 
emlberi gyomor áldozatául -, hanem azért, mert 
a madár hihetetlenül sok olyan rovarfélét pusztít 
el, melyek pusztítás nélkül <hatalmas a'rányokban 
elszaporodva, elennék .�z ember elől a gazdasági 
terményeket. Ezt a 'Inun�át az ember nem tudja 
a madár helyett elvégezni, mert az örökké éhes 
és eledeléért örökös kutatásban lévő madár az em
ber számára hozzáférhetetlen helyeken is elvégzi 
a tisztogatást. E munkához viszonyítva a legszor
galmasabb ember is csak elenyésző munkát vé
gez. 

Ki hinné el, ha a madárral foglalkozó tudo
mány (ornithologia) nem bizonyítaná, hogy 
egyetlen kis királykamadár egy 'év alatt 3-4 
millió, egyetlen kékcinege pe'dig 6--7 millió ro
varfélét, petét, bábot pusztít el! A szenvedélyes 
sáskapusztító pásztol'madá'l" imásnéven. 'sáskama
dár vagy rózsaszínű ser�Qly (melynek védelmére 
a 81.300-1923. F. M. rendelet, megjelent az 1925. 
évi 18. sz· Csendőrségi Közlöny'hen, külön is fel
hívja a figyelmet) egyetlen nap alatt nyolcszor
annyi sáskát fal fel, mint amennyi a saját súlya. 

szárazon hazaéreIk. Szaporán, nyujtott lábakkal hagytam 
magam mögött a ikilométerköveket. Elzötyögteft<: mellet
tem az utolsó !iszkai fuvarosok, akik a 'Jetarolt erdőtisztás
ról szál!,ították az. állomásra a télivágású tölgy- és bükk
hasábokat. Aztán végleg csend lett. Újhely felől lassan 
szürkülni kez.dett. 

Amint a iBényére forduló útkeresztezéshez értem, a 
kőhíd mellől három legény táipászkodott föl az árokból. 
Egyikük elém toppant: 

- Maga Bényére megy? 
- Igen. 
- Akkor magával megyek. Várjon kicsinyt. 
Hátára billentette a tarisznyáját, fölvett egy jófogású 

baltát, majd kissé elvonulva, beszélgetni kezdett társaival 
- Ha akar, jöjjön etgy-kettőre, nem szeretnék meg-

ázni. 

Tempós,an parolázott a többivel és elmenőben utánuk
szólt : 

- Aztán csalk gyertek utánam. 
Megindultunk. Szegényes zeke, foltos parasztnadrág, 

elnyűtt csizma, :rojtos ing volt a ruházata, meg a hetykén 
fölvirágozott kalap, ami alól homlokára kúszott néhány 
sötétbarna fürt. Mélyenülő fekete szemei csaknem világí
tottak. Értelmes tekintete volt, de talán a jobbkezében 
lóbált balta tette, hogy mégsem vártam sok jót tőle. Saj
nálni kezdtem, hogy nem siettem jobban, akkor talán el
értem volna a !fürdőtelep kocsiját. Most már a keresztnél 
lehetnék, onnan pedig csak pár száz méter a falu. Hail
gattam, de ő hamar megtörte a csendet: 

- Mag;- "bényei? 
- Nem. 
- Hát aikkor miért megy oda? 
- Most ott lakom. 
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De a többi hasznos madarak végtelen sora: a ci
negefélék, poszáták, légykapók, pintyek, fecskék, 
harkályok stb. ugyancsak mind lelkes munkásai a 
rovarvilág ellen folytatott ·küzdelemnek. 

Micsoda hasznot, 'micsoda �fllélkülözhetetlen 
munkát jelent ez a gazdálkodás minden ágában! 

A m. kir. ornithologiai központ igazgatója, 
Csörgey Titusz) európai hírű madártudósunk írja, 
hogy Berlepsűh 'bárónak seebachi (Németország) 
madárvédelmi mintatelepén olyan tömegekben 
sikerült a rovarevő madarakat el:szaporítania, 
hogy gyümölcsöseit - melyeket éppen kísérlet 
céljából sohasem hernyóztat - nem éri !hernyó
rágás, jóllehet, a szomszédos birtokok sokat szen
vednek ettől. 

"S midőn 19m1-ben az egész kömyék tölgye
seit csupaszra rágta a tölgy-ilonca hernyója, egye
dül a madártól hemzsegő seebaehi tölgyesek ma
radtak érintetlenül!" 

Tudja-e a portyázó cRendőr, aki a kékcinegét 
csúzlizó gyermekeket rendreutasít ja, hogy a 
12-16 fiókát felnevelő kis madár családostul 
együtt 24 millió rovart pusztított volna el már a 
költés évében �! '(N éhai Herman Ottó nagJ71hírű 
magyar ornitJhologusunk adata.) A 12--16 ké'k
cinege a következő évIben már egyenként 6--7 
millió rovar kártételétől óvta volna meg a gyü
mölcsösök és erdők fáit. De tmindenik családot is 
alapított volna 's igy családonként ismét 24-24 
millióra rúgott volna ,az elpusztított rovarok száma. 
Ebből mindenki megállapíthatja, hogy milyen kárt 
jelent a Imadarat csúzlizó és fészket foszfogató 
gyermekek szórakozása. Szabad-e csak egy ilyen 

- Régen? 
- Három hónapja. 
- Tud nekem munkát s,zerezni? 
- Milyen munkát? 
- Hát nekemvalót. Szőlőben, e.I'dőben, ház körül. 
- Úgy tudom, hogy a bényeiek is eljárnak Horvá-

tiba dolgozni. Nincs munka. 
- J ó magának! r--- és a szeme keményen rámvető

dött. Mintha az arca is, sötétehbrre vált volna. 
- Mié'rt? 
- Mért? iHát mert urizálhat. Sétál. Finom bot van a 

kezében, biztosan jót evett, aztán /könnyen beszél. Hát en
gem akkor becsaptak ... 

Önkéntelenül nagyobb l élpésköz.z,e l mentem tovább. 
Iparkodtam másra terelni a nehezen és kellemetlenül kez
dődő beszélgetést. 

- Maga !hová való? 
- Sz.erencs' meHé. Szekeresektől azt hallottam, hogy 

itt van munka, hát eljöttem. Reggel óta úton vagyok. 
- Nem ismer senkit a faluban? 
- Nem én. 
- Hol fog meglszállni? 
- Hát a földön. 
Megint cs'ak belémütődött valami élességgeJ. .a né

zése. Köz,elebblépett hozzám. 
- N em mindenki takaródmatik selyemmel, mint az 

úrfi! Látja, az én kezem alatt elmálIna a selyem. Én csak 
eIh'hez értek - és magasraemelt 'kézzel meg'rázta a baltát 
- meg a földhöz. 

Már szorosan mellettem .ment és lassan szorongó, 
furcs·a sejtelmek vettek körül. 

_. Miért nem megy Miskolera vagy Pestre dolgozni? 

- egyébként is hivatalból üldözendő - kíhágás 
felett is rendreutasítással napirendre térni 1 

Hadd idézzem- itt újból Herman Ottót: "A ro
varok világa egyáltalában Ólriási hatalom és ott, 
ahol a t-udatlansáJg, ,nem számolva, írt ja vagy 
csökkenti a rovarokat pusztító egyéb állatokat. a 
rovarkár évente, .pénzben kifejezve, nem száz
ezrekre, hanem százmilliókra 'rúg!" 

Gondoljunk ezeknél a számoknál megnyomo
rított hazánkm IS be kell látnunk, hogy a madár 
az ország felépítésében valóban nem ágaoska, 
hanem ,igen jelentős pillér. 

Az oktalan madárpusztítás szomorú követ
kezményei - ha nem is éppen l�ghasznosabb ma
durainknál - erősen mutatkoznak. Kivesző'ben 
van az ÁrpádIházi királyaink nemes vadászsolyma, 
pusztul a nádasok büszke kócsaga, a sasfajok ma
holnap már csak a mesék madarai s a nollóból is 
csak néhány pár él má! hazánkban. A termé.szet 
figyelmeztetése ez, hogy nemcsak kímélni kell a 
madarat, de az életéhez és elszaporodásá:hoz szük
séges feltételeket is meg kell adni. (Fészkelési he
lyek biztosítása, téli etetés, !IDadárvédelmi terüt
letek, úgynevezett madár-rezervátumok létesítése.) 
Ez utóbbi annál inkább szükséges, mert az intenzí
vebb földkultúra mindinkább megfosztja a mada
rat természetes fészkelési helyeitől a 'moc:sarak 
lecsapolásával, cserjés területek irtásával, a lakott 
helyek terjleszkedésével stb. 

A csendőr a madárvédelem követelményei
nek kOnnyen, figyelembe jöhető fáradság nélkül 
eleget tehet, sőt éppen a csendőr oIlZ, aki e térn 
a legtdbbet tehet. Szolgálati területének legna
gyobb része a ,szabad természet: a madár világa. 

- iIát 'a -/költség az ínaskodá:sra,· meg a kvártély? 
Honnan? Húsz éves vagyok már. Nem kezdhetek újat. 

LegaláIbb IhlUszonötnek néztem. Termete, karja, mene, 
arca !fejlett embeTt mutaUak. Ö meg valami fojtott, ke
serű Ihang.on csak tovább beszélt: 

- Sokan vagyunk dolgosok otthon, hát nem pénz li 
napszám. Nekem meg ,pénz kell, mert szeretŐIIll van s 
télire ·el akarom venni. Van ,egy kis földje, ide árva, mint 
én. Hát ez.ért ,jöttem. Egy rendes gunyám sincs, csak ez 
a korc. Pedi.g tudok dolgozni. Jó magának! 

. 

Az út mentén Ihamvasodtak az érni kezdő sziLvák, a 
püspöki földek tövigégett tarló i messze nyujtózkodtak, az 
útkaparó ároksz.éJ'I'ől gyüjtött szénája felől nehéz illat 
ömlött. IMár közeledtünk a kaptatóhoz. Azután a Sötét
hegy !következik. Alatta Ihoss�ú erdei út. Balról erdő, jobb
ról mély árok. N.em jól éreztem magam. 

- Beajánlanám valahová, de tudom, ,hogy senkinek 
sincs ilyenkor napszámos ra s,zü.ksége. Ha kapna is mun
kát vala.!ho,l, abból bizony nem tudna félretenni. 

- Dehogynem! (Kenyér meg víz. Megszoktam. N e
kem sohse volt jobb. Nincs sen!ki családom és engem vár 
valaki. Télire el akarom venni. Nekem !pénz kell. Mutassa 
a ,botját, ha.dd lám, milyen fogása van. 

Odaadtam. Nagyokat osapott vele a levegő,be, csak 
úgy suhogott. 

- Sietnem keH, különJben elviszik előlem. J ó lány, 
dolgos' lány, kis földje is, van, Árva. Nem lehet várni. Ezt 
a virágot még ő adta. 

J ódarabot mentünk. Sólhajtott egyet és rávágott a 
bottal egy út.ra hajló ág,ra, Ihogy menten letört. 

A kaptatón voltunk. Vissvanéztem. A két ismeretlen 
jó pár száz méterrel hátrább jött utánunk. A hosszú úton 
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Ha az elől említett törrvényekben és rendeletekben 
a madárvédelem ellenőrzése körül meg,szabott kö
telességének a legszigorúlbban megfelel, akkor 
működési területén rövidesen javulni fognak az 
állapotok. Sajnos, az ilyen feljelenfések kis szá
máJhoz arányítva nagyon is sok az előfordult ese
tek száma, ami amellett bizonyít, hogy a rmadár
pusztító� és fészekrablók leleplezése nehéz s leg
tö"tfuször csak a 'véletlenen múlik. E körülmény
nek arra kell sarkalnia a csendőrt, (hogy fokozot
tabb figyelemmel és körültekintéssel végezze az 
ellenőrzést. Bízza meg a mező-, hegy- és erdőőrö
ket - akiknek az ellenőrzés amúgy ils kötelessé
gük -, a szükséghez képest más megfelelő egyé-
neket is, íhogy a madarak pusztítását akadályoz
zák meg, a tetteseket pedig jelentsék az örsnek 
vagy; a járőrnek. Különösen szükséges ez az erdők 
és vizek mellett levő községekben. 

Az örsparancsnok győződjék meg arról is, 
hogy örsköl'lete községeiben a madarak pusztítá
sának tilalmát kihirdetik-e időnként dobszó útján, 
amint azt az elől már említett 155.357-VI. 1925. 
sz. B. M. rendelet elrendeli s ha nem, szerezzen 
érvényt a rendeletnek- , 

Egyes községeJrben a m. kir. madártani inté
zetnek, másnéven az ornithologiai központnak 
(Budapest, II. ker., Hermann Ottó-u. 15) megfi
gyelői, levelezői és tiszteletbeli tagjai vannak, 
akik madárvédelmi ügyekben helyi szakértőknek 
tekintendők. Ezekkel fel kell venni a személyes 
érintkezést. 

Ezzel, de csakis ezzel, eleget is tesz a csendőr 
a madárvédelem ellenőrzése tekintetéfben reárótt 
kötelességnek. lA madárvédelem azonban nemcsak 

sehol egy ember. Megfordult a szél és Mád feiől is nehéz, 
szürke felhők rakodtak egymásra. A sikon, a nyi ri lapos
ban nagymessze meg-megcsillant a Bodrog, hátrább a 
Tis,za. Szeginél 'már esett. A tokaji Ihegyet 'már nem lis 
láttam. Az alkonyat a nyakunkon volt. Sűrűn lyillámlott 
és rá mindjárt ,dörgött. Közel a !Vilhar. A fellhőkaréj már 
a Sötétes fölött !Volt. Mire leértünk az erdei útra, valami 
ideges' feszültség vett erőt rajtam. íKi,áltani szerettem 
volna. 

. 

- Azért jó, hogy találkoztunk. N em szeretek egyedül 
menni - kezdte el újra a beszélgetést . ...-- Jobb beszél
getni. Maga nem tudja, mi az, egymásnak panaszkodni. 
Jólesik ... Meg a-ztán. naJunk éppen a mult héten ütött le 
a szőlőben a kerülő egy embert. Összevesztek, hát le
ütötte . " Csendőrk:ézre került. N em jó egyedül lenni. De 
maga azt nem érti ... Aranylánca van, tán az órája is 
arany. Biztosan sokat ér. 

Félénken piIIantottam az övtartómon fityegő lánc
szemekre. 

- Csak ezüst. 
- Nekem még nem volt semilyen sem. Talán nem 

is lesz. 
Nagyon rosszu). éreztem magamat. Futni szerettem 

volna. - Legalább a botomat adná vissza. Talán egy csa
pást ki tudnék vele 'VIédeni, iha felém lendíti a baltát. 

Már méiyen bentjáxtunk az erdőben. Csepegni kez
dett az eső. Egyszer csak megállt és elémlépett. Össze
rezzentem. 

- Messze van még -a falu? I 
- Félóra. 
- Hát akkor gyerünk! 
Csaknem elállt a szívem. Egészen taz út szélére men-

a madarak kímélés éből áll, hanem, amint már 
emlí tettem, meg kell adni a madár életéhez és 
elszaporodásáJhoz szükséges feltételeket is. Ez a 
téli etetés ből és abból áll, hogy kertj eink fáira 
vagy ha még gyengék a fák, ezek mellé szilárdan 
bevert' 1;2---4 méter magas, erős karókra mestersé
ges odvakat szegezzünk, még pedig akként, hogy 
az odu nyilása lehetőleg délkelet vagy kelet felé 
nézzen. Egy mesterséges B-mintájú fészekodu ára 
1 p 50 f (megrendelhető az Első Magyar Fészek
odugyár, Baranya-Kárász cím alatt), tehát olyan 
csekély összeg, melyet a madárvédelem nemes és 
hasznos ügyének mindenki szentelhet. A legszíve
sebben a B-mintájú fészekodukban megtelepülő ci
negefajok, továbJbá a csuszka, fakusz, rozsda farkú 
fülemile és egyéb odulakó kismadaraink !hálás 
munkatársai lesznek a gyümölcsfát _ültető és /Ve
teményes kertet művelő örsnek. Olyan rendet te
remtenek ezek - különösen a cinegék - a rovar
világ.ban, hogy az örs gyümölcstermelése úgyszól
ván féreg.mentes lesz. Miért ne tenné hát meg ezt 
a csendőr� 

Az odukezelés is nagyon kis fáradsággal jár. 
Főként arra kell vigyázni, hogy ,veréb. bele ne 
fészkeljen vagy a már befészkelt ihasznos mada
rat ki ne verje s ezenkíviil szükséges, ihogy minden 
költés befejezése után - de feltétlenül évente 
legalább egyszer - az elhasznált, temérdek ma
dárboLhát . és tolltetűt tar:ta1mazó fészekanya;got 
az oduból sodronykamrpóval vagy pálcára erősített 
bádogkanállal eltávolítsuk s azonnal elégessük. 

A férgektől ekként megtisztított oduban 
évente két, nagyritkán három családot is (egy 
család 8-13 fióka) felnevel a kékcinege. 

, 
tem, ahol keveseblb !Volt a por. A fásszekerek erősen fel
törték az utat. A túlsó oldalon az árok. Ő is az út szé
lére jött és közvetlen utánam lépegetett. Tehát hátulról 
akar leütni. . '. Nem bírtam tovább. 

- Tudja mit - lfol1duJtam meg hirtelen -, 'ami 
pénz nálam van, magának ad.om. Adja vissza a botornat, 
aztán menjen Isten 1hí.I"ével. 

- Hát miért? Mi ütött magába? I- IVégignézett 
rajtam. - Nem vagyok én rabló I- és amikor ijedt ar
comba nézett, elnevette magát. - Csak Ibeszélgettem, 
panasz.kodtam. Mondtam, hogy ezt az úr nem érti! 

- Azért cs'ak fogadja el. Jó.s,zívvel adom. Megsaj
náltam ma-gát. 

- Azért nem kell engem sajnálni. 
- Csak vegye el 8< ha tud vele ma.gán valamit segí-

teni, gondoljom reám. 
- Itt. a botja. Úgyis visszaadtam voln:a, csak azért 

kértem el, mert még ilyen nem volt a kezemben. N em 
sokat ér! Apámnak volt egy cse.resznyebotja, szöges vég
gel. Azzal legalálblb kapaszkodni Iehetett. 

- Itt a pénz, csak tegye el. - Odaadtam a néhány 
pengőt, ami nálam volt. 

Láthatóan küzdött magával: 
- Hát a jó Isten fizesse meg. Ha lehet, egyszer majd 

megszolgálom. 
Észrevehette, !hogy félek tőle. Átment a túlsó oldalra 

é,s valami sértett szomorúsággal bandukolt tovább. Csak
hogy kibékítsem, megkérdeztem : 

- Az a kettő Ifalujabeli? 
- N em, csak úgy találkoztunk az o·rszágúton. Fá-

radtak, azé,rt maradtak vissza. Mátranűvákról jönnek. 
Megkönnyebbültem. Már nagy cseppek,ben esett az 



1930 augusztus 10, CSENDORSEGI LAPOK 721 

Atlag 8-10 fára számítva kell egy odut el
helyezni, de amelyik kertben csak néhány fa van, 
egy odu oda is elhelyezhető, külöp.ösen akkor, ha 
a közelben erdő, gyümölcsös vagy kis�bb facso
port van. Az odukat, melyeket ősszel vagy ,tava sz
szal --:- legkésőbb április 15-ig ,----= kell elhelyezni, 
télen éjjeli menedékihelyül használják áttelelő 
odulakó madaraink. Megeshetik, hogy az első év
ben nem a'kad lakója a kihelyezett odunak, de ez 
ne kedvetlenítsen el. 

Nem jelent megterheloot a madarak téli ete
tése sem. (A táplálékul legjobban megfelelő fagy
gyú, napraforgó-, tök- és kendermag, szükség ese
tén a konyiháJból kikerül ő háj- és húsdara bkák, 
esetleg főtt rizs, könnyen előteremthetők. De ne 
adjunk vízbe vagy tejbe 'á,'ztatott kenyeret, mert 
ettől elpusztulhat a madá;r. lA madáretetőasztalka 
vagy eresz ugyancsak könnyen felállí1Jható. 

Úgy a hasznos madarak megtelepítésére, mint 
a téli etetésre és egyéb madárvédelmi intézkedé
sekre teljesen részletes útmutatást tartalmazó fü
zetecskét a m. kir. madártani intézettől lehet besze
rezni. 

Bizonyos, hogy nagy lelki gj11önyörűséget sze
rezne a csendőrnek úgy télen, mint nyáron a ma
dárral való foglalkozás; lelkének nemesítését és 
felüdiilését taJálná meg ebben. A lakoSiságnak mu
tatott jó példával pedig igazi elónarcosa lehetne 
-- i,smétlem, hogy minden figyelembejöhető ki
Rdás és fáradság vagy időpazarlás nélkül - II 
gyakorlati madárvédelemnek. ' 

Nem állanánk ebben egyedül. A közelmultban 
megalakult a Magyar Ornitlhologusok Szövetsége 
(MOSz), melynek célja a m. kir. ornithologiai köz-

eső. Ezer !hang élt az erdőben. Már vidáman botoztam. 
Nemsokáro kocsizörg.ést haJlottam. A doktor jött Liszká
ról. Fölinvitált. ElOúcsúztam az emJberemtől. Megrázta a 
kezemet, hogy Ibelerándult a vállam. Még egyszer meg
köszönte a pénzt, aztán lassan még csak 'annyit mondott: 

- N e tessék máskor félni a szegény embertől. N em 
v,agyunk rablók. I 

A doktorral a fürdővendégekrőJ. kezdtünk beszél
getni. Amire a faluba értünk, zuhogott 'CI. q;álpor. 

Másnap jókor reggel a segédjegyző vert ki az ágyból. 
- Tegnap este meggyilkoltak és 'kimboltak egy 

embert a Sötétes alatt. Az erdész most ment a kerülőkkel 
megkeresni a holttestet. !Még tagadnak, de az öreg majd 
kiveszi belőlük. A csendőrségen vagyun:k. Siess! 

- Ejh'a! - gondoltamJ mag,amban. '-' ISzép kis csá
vából ke'Veredtem ki. - De titkon rémlett bennem, hogy 
valami szerepem nekem is les� eblben a21 ügyben. 

A föJlámnázott falu ott tolongott a csendőrlaktanya 
'előtt. A foglbíjas nénikék szőrnyüködJve sápitoztak. Egy
két harcias menyecske megtalálta a szentenciát: Föl kell 
'húzni őket! Bármennyire komoly kéiPet vágtam is, belül 
nevethetnék pSiklandozott, amikor megláttam a hivata-
1os,ra rámázott arcokat, saját jelentőségük fontoskodó 
'keretéveL A bíró, a jegyző, a gyógyszerész meg a tanítók 
mind ott fontoskodtak az asztal körül, ahol a ose.ndőr
tiszthelyettes az én legényemet vallatta, akit azért fogtak 
el, mert tegnap megölt és kirabolt valakit. Keze már 
'bilincsben volt. A segédjegyző valami távirati blankettán 
·szorgoskodott. Megkeresést fogalmazott ÚjhelYIbe vizs
'gálóbi,róért, 

N evetni kezdtem. 
- Ne 'Viccelj ! - szólt reám a segédjegyző -, mert 

'kidoblak. Mit nevetsz? 

ponttal egyetemben a gyakorlati madárvédelem 
országos megszervezése. A MOSz védnökei a Kor
mányzó túr Ö Főméltósága és József királyi her
ceg Öfensége. Tagjai között a tudományos világ 
és a társadalom kiváló egyén ei foglalnak !helyet. 

A hivatásánál fogva minden szépet, jót és 
basznosat szolgáló csendőr méltóképen egészítené 
ki a MOSz munkáját. 

Befejezésül hangoztatni kívánom még, hogy 
a madárvédelemnek fentebb ismertetett ellenőr
zése !kötellessége a .csendőrnek, a gyakorlati madár
védelem azonban (madár megtelepítése, téli ete
tés) tetszésére van bízva. D.e a kötelesség és a tet
szésre bízott dolgok szembeáJIí tás ánál általában 
jegyezzük meg, hogy a hivatásbeli tök€letességhez 
is csak az önként vállalt töblb és jobb munkán, 
minden ha,sznothajtó dolognak teljes odaadással 
való teljesítésén keresztül vezet az út. 

A tiszazugi tömegmérgezés .. 
Írta: SZLADEK BARNA ny. százados. 

(2. közlemény.) 
A tiszazugi, tömegmérg€'Zése'k' főszereplője, srzeJlemi 

irányítój'a özv. Fazekas Gyulán-é, szül. Olálh Zsuzsanna 
volt. Az 1890-es években !kezdte meg N agyréven s�ülésznői 
működ.ését. Eleinte egyedül űzte ezt a mesterséget, amely 
neki az 1700 �akossa,l bíró Nagyrév községben �zép jöve
delmet hozott. K-ét-ihárom évvel k-ésőbb konkurrense tá
madt egy másik bábaasszony, Rácz Zsuz3anna személyé
ben, kit kezdettől fogva nemcsak kenyérirígységböl gyű
lölt, hanem azért is, mert félt Rácz Zsu2sannától, hogy 
megzavarja azt a iműködését 'is, amely nemcsak szülésznői 

Amikor elkezdtem beszélni, hamar kiderült minden, 
'Miután megvárta társait, az eső elől bementek Iczuhoz, 
'Megittak hárman egy liter bort, közben megegyeztek 
'Ic:z;uval, hogy a szénapadláson töltik ae; éjszakát. lA. fize
'tésnél a többi megJátta, hogy pénz :van nála. Gyanut fog
tak és részt követelte'k a \pénzből, abban a ,hiszemben, 
ihogy engem eltett láb alóL Az Iczu egyik kocsisa figyelmes 
letJt a padlásról leszűrődő hangokra és lélekszakadva loholt 
csenrdőrökért. A motozáJsnál megtalálták nála a pénzt. A 
meséjéből semmit sem hittek. Vallatóra fogták. Külö
nösen a cirvilek ibuzgóI'kodtak, hogy "keresztkérdéseket" 
eszeljenek ki. 

Előadásom végén megnyúltak az arcok. A várako
zókhoz is eljutott a "lesujtó" i,gazság ihíre és' amikorm 
kijutottunk az utcára, az előbb még mindenkitől kérdé
sektől ostromolt Iczu, hamar népszerűtlenné válván, már 
egyedül jött elénk bővebb magyarázatért. 

Estére deré'kig lu�skosan, semmit sem tudva az 
újabb fejleményekről, megérkezett az erdész él:> hivatalos 
komolysággal, szomorúan tett jelentést az eredm-énytelen 
nyomozásról - a holttest után. Dörgő kacaj futott végig 
az .asztal mel,lett, aohova a bíró meginrvitált egy pohár 
borra. Amikor a megnyugtatás után .rámnézett, még 
mindig dühösen az egésznapi hajszától, rámmordult : 

- Te vagy az oka mindennek! 
Ebben a pillanatban egész bizonyosan jobban sze

rette volna, iha csakugyan holtan talál meg a Sötétes 
alján. De a segédjegyző meg,áUapította önmaogáról, hogy 
m.égis csak ö a nap hős e, mert iha nem Jön értem, !ki tudja, 
horvá fejlődnek a dolgok. Aztán kárpótlásul a "gyanusí
tottat" is ellátták borral, vacsorával, a végén pedig las
san nékem is' meg'bocsátottáJk, hogy élek ... 
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volt, de amelyet már az -akkori időben is inkább az angyal
csinálás jel,lemzett. Rácz Zsuzsanna ugyani<s nem volt haj
landó magz'atelhajtásokkal foglalkozni és mint hivatásos 
szülésznő, tudásánál és a lakossáJggal fenntartott sűrű 
érintkezésénél fogva J,eginkálbb árthatott Fazekasné bűnös 
üzel'meinek 

Fazekasné "hi,vatás'a" gyakorlása közben két hatal
mas támaszra talált. E gyik volt a 'lakossá6'nak az Egykére 
való hajlandósruga, a másik pedig az akkori főjegyzővel 
folytatott viszonya. Feljelentés nem történt, akik tudo
mással bírtak Fazekasné üzelmeiről, maguk is !bűntársak 
voltak, egyedül R ácz Zsuzsanna volt az; akitől tartania 
ktellett. 

Elhatározta tehát, hogy Rácz ZsuzsannM elteszi láb 
alól.. Szándékának végrehajtására pokoli tervet eszelt ki.  
Behízeleg,te magát Rácz ZSUZSaJD'na testvére, Rácz Lajos 
bizaImáJba, - akkor még mint szemrevaló fiatal asszony, -
elcsavarta annak fejét, szeretőj évé tette s rövid időn 
beLü,1 Rácz Lajos teljesen a hatalmáJba került. Vakon telje
sített mindent, 'amit tőle Fazekas'l1é kívánt. Azt is, hogy 
segítségére legyen leánytestvérének, Rácz Zsuzsannának 
meg1gyilkolásáJban. 

Rácz Lajos egy későesti óráiban megjelent testvére, 
Zsuzsanna lakásán és azon ürüggyel csalta ki őt a teme
tőbe, hogy megmutatja azokat a helyeket, ruhová Faze
kasné az elhajtott méhmagzatokat eltemette. 

Három nap mulva Rácz Zsuzsanna ·!huJJ.áját T isza
inokánál fogtáJk ki a TiszálbóJ. Ez 1898-ban történt. 

A ,gyilkosság ügyében bevezették u syan a nyomozást, 
de eredményt nem értek el, dacára annak, hogy a bonco
lás bebizonyította, hogy Rácz Zsuzsanna, fején tompa 
tárgytól eredő ütési nyomokkal\ élettelenül került a 
Tiszába. A fejkendőjét megtalá'lták egy csónakban. A 
gyilkosok tették oda, hogy a gyilkosságot öngyiJkossáJg
nak tüntessék fel. Mindenki meg, volt győződve a község
ben arról, hogy ,gyilkosságot követtek el s' ho,gy a csó
na�ba helyezett fejkendő csak félrevezetés akar lenni, 
egyedül 'a főjegyző volt awn III nézeten - s ,ez a nézet 
meglehető'S nagy hatóerővel bírt -, hogy Rácz Zsuzsanna 
minden bizonnyal öngyilkosságot követett eJ. 

Mit csinált ebben az ü,gyben a csendőrség ? 
Erre a kérdésre nem tudunk határozott feleletet 

adni, mert erről az ügyről s ennek nyomozásáról s em az 
örs, sem az ügyészség irattárában Isemmi nyom nem talál
ható.* 

Ez a gyilkossági eset a községet és körny.ékét nagy 
izgalomban tartotta s amint az esetre visszaemlékezők el
beszélésébőI következtetni lehet, a csendőrség mindent 
megtett, hogy 'a bűncselekmény t íkinyomozza, de a puslZta 
gyanun kívül sem tárgyi . ibizonyítékot, sem terhelő tanu
kat szerezni nem sikerült. Az akkor kikérdezettek fel
tűnő�n féltek Fazekasné ellen vallani, mely magatartás 
főként abban leli magyarázatát, Ihogy mindenki tudott 
arról a kapcsolatról, amely Fazekasné és a főjegyző között 
fennállott. 

Voltak azpnban olyanok is a községben, akik nem tér
tek napirendre az eset felett ; legelsősoriban a meggyilkolt 
Rácz Zsuzsanna, férjezett Székely Sándorné, ,sándor nevű 
16 éves' fia, úgyszintén a közelebbi rokonság. Ezek meg 
voltak győződve, hogy 'a gyilkosságot osak Fazekas, Gyu
láné hajtotta vagy hajtatta végre, .bosszút esküdtek és az 

* 'Mindpn olyan adat, amely az 1920 előtti időkre vonatko
zik, többé-kevésbé szavahihető em berek elbeszéléséből szárma
zik. A :háború utáni tanácsköztársaság, majd román meg
szállás idején veszendőbe ment csaknem teljesen a szolnoki 
kir. ügyészség< irattára és sok 'helyütt, főleg Szolnok környé
kén, megsemmisült sok csendőTörs irattára is. 

volt a törekvésük, hogy Fazekasnét az igazságszoigálta,tás 
kezére juttassák. 

A meg,gyilkolt fia és rokonsága állandóan gyüjtötte a 
lakosság körében a temelő adatokat Fa'liekasné ellen, úgy 
az elkövetett gyiJ,koss'ágra, mint egyéb bűnös üzelmeire 
(ma:gzatelhajtások) vonatkozóan is.  Fazekai>né az idő 
folyamán azt - kezdte ére.zni, hogy Nagyrév lakossága las
sanként ellene fordul. Csalihatatlan ösztönével megérezte, 
hogy ihatalmát mindjobban elveszti a falu lakosai f.elett. 
Valami t tenni keJ.Jett ! 

S tett. is'. Rácz Lajoson <kívül volt még néhány embere, 
kik szívesen állottak s2o].gálatára. Kezdődtek a tervszerű 
és <sorozatos gyujtogatások, amelyeknek célja az volt, hogy 
a !.akosságot megiÍélemlítsék. Ezeket a gyujtogatásokat 
úgy hajtották végre, hogy mindazon személyeket., akik 
hajlandóknak mutatkoztak Fazekasné ellen terlhelő ada
tO'kat szol gáltatni , avagy már szol,gáJltattak ilyen adatokat, 
előre értesítették, hogy f,eL fogják: :gyujtani házukat, csűr
jüket vagy egyéb bels.őségüket. A beígért cselekmény a 
vörös' kakas jelképében mind.i,g pontosan bekövetkezett. 
A gyujtogatások tettes'eit a nyomozás nem tudta kiderí
ten'i, Fazekasné terrorja ,pedig elérte c-élját : az emberek 
nem mertek ellene vallani. 

Székely Sándor, amikor látta, hogy a törvény kere
tén belül nem képes :elérni, hogy anyjának gyilkosa meg
bűnlhödjék, az önbíráskodás eszközéIhez folyamodott. Egy 
találkozás alkalmával rev()lv,er!ből rálőtt Fazekasnéra. A 
golyó nem talált, de Fazekasné anny,ira megij�dt, hogy 
ájultan esett össze, csak késő'bb tért m�gáJhoz a lakásán. 
Székely Sándor · ezen cselekményért másfélévi !börtönt 
kapott. 

Jellemző ,az akkori időkre, hogy Rácz Lajos, mivel 
tudta, hogy Faz-ekasné a főjegyzővel iS' viszonyt folytat, 
egy ' alkalommal úgy bosszulta meg magát vetél y társá n, 
hogy a főjegyző elhalt gyermekeinek sírkeresztjeit a 
temetőIbőI kiszedte és egy éjszaka a főjegyző udvarába 
dobta. Rácz Lajos ezeru tettének közvetlen oka az volt, hogy 
amikor Fa'liekasné szülésznőtársától a már I,eírt módon 
meg6zabad'ult és az esemény hullámai kezdtek lecsende
sedni, Rácz Lajosra tehát többé szüksé,ge nem volt. fel
mondta neki. a barátságot. 

Fazekasné a gyilkosságot követő 4-5 esztendőben 
magzatelhajtások,kal nagyon elővigyázatosan foglalkozott, 
de azután megint csak folytatta üzelmeit. Ezen üzelmek 
miatt ·az illetékes cibakháú csendőrörs - részint feljelen
tésre. részint ooját kezdeményezésIbőI r- nyomozott el
I,ene, tett is' feljelentést, de a bűnvádi eljárás vagy nem 
indult meg, vrugy be ' lett szüntetve. Az ügyé'szsé.gnek 
ugyanis minden egyes esetJben az vo,lt az álláspontja, hogy 
magzatelihajtási ügyekben a törvényszék feltéteJenül meg
követeli 'a bizonyítékot : az eIihajtott magzatot, ezenfelül 
a beismerő vallomást, vagy olyan tanukat, akiknek va.J1o
mását ,perdöntő bizonyítékként lehetett elfogadni. Ellen
kező esetben az ügyészség ihiábavalónak tartotta a vád· 
emelést. 

Ezeknek a ma,gzatelihajtásoknak ügyét egyébként 
homály fedi. Voltak olyan esetek is, amikor 'a cvbakházi 
örs névtelen levelek alapján több í�ben nyomozott magzat
ellhajtási ügyben. Egyes' levelekben ,pontosan meg is' j elöl
ték a hely.eket, ahoI meg �ehet találni a ibűnjelt, a bűnös 
úton villágra hozott magzatot. , A  cibakházi örs minden 
elyes esetben be ·is vezette a nyomozást, amelynek folya
mán ,a névtelen levelek egyes adatai valóknak és pontos,ak
na,k bizonyultak. TráJgyadombokról, félreeső helyekről, a 
kertek aljáról lkerültek elő a bűnjelek. Teljes erélilyel, folyt 
a nyomozás'. Nehezen ment a dolog, mert a gyanuba fo,gott 
asszonyok nem tettek ibeismerő vallomást. a gyanusítottak 
orvosi vizsgálata sem hozott megfelelő �redményt, 
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mert a:z esetek többhetesek, sőt hónaposak voltak. Elég az 
hozzá, ihogy az ezekben a magzatelhajtási ügyekben foly
tatott csendőrségi nyomozások nem vezettek eredményre, 
mel'lt ott, aihol 'alapos v01t a gyanu és volt terlhelő tanu is, 
hiányzott a bűnj el :  a méhmagzat, aIhol ,pedi,g ez meg
került, hIányzott a beismerő vallomás és :pem Ibírt döntő 
bizonyító erővel az orvosi vizsgálat. 

Fazekasné tehát minden alkalommal büntetlenül 
menekült. 

Nagyrév községet szorgalmas, munkás nép lakja, a 
kiunok i'vadéka. Főfo.glalkozásuk a búza-, s®lő-, dinnye-, 
áiltalában a gyilinölcstermesztés. Ki'használnak minden 
termelési leihetőséget, gazdaságonként 5-6 holdon folyik 
a munka és a legtöbb gazdaságban kimutatható egy meg
takarítotJt jövedelemtöbblet is. Ebből a jöv.edelemtöbbJ,et
ből a gazdák persze ILegszíves.ehben földet vásárolnának, 
ha lelhetne. 

Ez a sajnálatos helyzet .is Fazekasné malmára haj
totta a vizet. Kiadta a jelszót : "Ne neveljetek koldust ! "  
És Fazekasné működése óta Nagyréven eleinte csök
kenni, majd zuhann1 kezdett a születések száma. 

A régi főjegyző 1909-ben meghalt. 
A kö-nséglbe új főjegyző került és a község lakossága 

az új főj egyző befolyásától és erős' kezétől remél,te a bűnös 
áUapotok megsztÜnését. A helyzet azonban nem váltooott 
meg, . sőt rosszabbodott, mert az új főjegyző ugyanúgy 
Fazekasné befolyása al<á került, mint elődje. 

Fazekasnét az a körülmény, hogy sikerült mindig az 
igazságszolgáltatás keze a:lól kicsúsznia, nemkülön1ben a 
mindkét j'őjegyzővel fenntartott barátsága, elbizaJkodottá 
és vakmerővé tetJte. Megnövekedett a kapzsisága is, 
mindenáron meg akart gazdagodni. Az angyalcsinálás 
egymagában nem jövedelmezett eleget s ezért fOlglalkozni 
kezdett a gyilkosságok tervével. 

Ezen tervének keresztülvitelében segíltőtársa akadt 
ama tényezők összességében, amelyekről cikkemben fen.
tebb mint általános' okokról említést tettem. E gykeszere
tet, földéIhség, vaHástalanság, ku.liur,átlanság, stb. 
T.emplomba nem jártak az emberek. Hogy miért nem ,és 
hogy mi'lyen fokban terihel,i e tekintetben feIelősség a pap
jukat, vagy az egyházi hatóságokat, az nem tartozik cik
kem tár,gyáJhoz. Csak mint hiteles forráso�ból merített 
tényt emlí tem meg, hogy a templomokban 4-5 vénasz
s'Zonyon kívül soha senki nem jelent meg. IAmi pedig az 
iskolai tanítást és nevelést iIIeti, elég �egyen annyit tud
,nunk, hogy a közs.églben a háború ideje alatt SI az azt követő 
forradalmi időkben csaknem teljesen szünetelt a 'gyer
mekek nevelése. A (pap éSI 'annak kiskorú, tanítói. oklevél 
nélküli leánya és fia végezték az iskolában a népnevelést. 

Fazekasné terveinek melegágyául szolgáltak e�ek az 
áLlapotok. 

A csendőrségi nyomozás adatai szerint a háború 
előtJt� években, 1910-14 !között, feltűnő nagy mennyiség
ben szállították az egyik szolnoki nagykereskedésből az 
arzén tartalmú légykövet és ,légYIPapírt. Fazekasné végzett 
kísérleteket két asszony, Csordás Bálintné és Takács La
j osné bevonásával, hogy a légykőből mi módon állíthatná
nak elő akkora méregmennyiséget, amennyi egy emberi 
életnek kioltására elegendő. A kísérletek úgy történtek, 
hogy a Iégykövet bevonó al'lZéntri,oxidot meleg ví�ben f.el
oLdották és feloldott áIJapotlban macskát vagy apró
jószágot etettek meg lVele. A kísérletek sikerültek. Az 
állatok, amelyek ittak a mérgezett vízből, sorra dÖlglöttek. 

* ,  

Az előzmény.eknek ezen, ,általam Jlzükségesnek tar
tott, ismertetése után, rátérek az első ar,zénmér.gezési 

esetre, ennek kapcsán pedig arra, hogy melyik esemény 
volt az, amely kipattanrtotta a tömeglbűllÖzést. 

A légypapírról vagy légY'kőről leáztatott arzén hatá
s'át - amint már fentebb ,említettem � először á].]atokon . 
próbálták ki. Amikor a kísérletezések sikerrel jártak, sorra 
került az első ember, a kísérletező Takács Lajosné tférje, 
akin� megmérgezéséví>l a mérgezések hosszú 'sorozata 
kezdődött meg. 

T akács Lajos, a negyvenesztendős asszony férje, hát
gerincsorvadásban szenvedett. A magatehetetlen, súlyos 
beteg férfi nehéz terhet jelentett az asszonyra. Fazekas 
Gyulánéval megtanácskozták a dolgot : mit leihetne vele 
csinálni ? A tanácskozás 'első eredménye az volt, hogy 
Takács Lajosné a községben mindenütt azt kezdte híresz
telni" hogy az orvos már lemondott férjéről, ahogy ő mon
dotta : "már nem viszi soká". 

S igaza �ett. Takács Lajost, nemsokára a tanácskozás 
után, egy éjjelen erős hányás, majd görcsök lepték meg, 
másnap délre meghalt. A halottkém konstatálta, hogy 
Takács Lajos meghalt, az orvos megáIIapította a termé
szetes halált s a halotJtat el<d'öldelték. 

Ti�enkilenc év mulva felbontották a sírját s meg
találták az orvosságps üveget is, 'amelyet felesége a kopor
sójába teK 

Arzén volt benne. 
* 

Takács Lajos után a ,gyilkosságok egész sorozata in
dult meg és rfolyt zavartálanul egészen 1924-ig, Ekkor 
történt valami. 

Hol)'lba Károly nagyrévi lakos 1924 októlber 24-én 
hirtelen meghalt. A nyolcgyermekes, egyik lábára nyomo
rék gazdaember először Cibakházán lakott és a helyi viszo
nyokhoz mérten tekintélyes vagyonnal rendelkezett. A há
ború után 'valamelyik évben házasságra lépett egy özvegy
ass�onnya.], kinek első férje, Kalóz Gábor, ismeretlen okok 
miatJt felakasztotta m!lJgát. A h ázasság megkötése után 
Holybáék átköltöztek � agyrévre. lHolyháné kívánságára 
a férfi eladta házát, földjét, egész ingatlan vagyonát, a 
pénzen külön!böző üzletekbe bocsátkozott, egy rés·zét pedig 
feleségére költötte, mígnem azután a vagyona teljesen el� 
úszott. 

Holyba Károly 1924 őszén megbetegedett. Felesége 
elhivatta hozzá egy í�ben dr. Szegedy Kálmán cibakházi 
körorvost, aki hörghurutot állapított me6' ;nála. Egy héttel 
az orvosi 'látogatás után lbeáIlított dr . .szegedyihez Holy
báné és siránkozó hangon közölte az orvossal, ,hogy a 
férje meghalt, ikérte a halotti' bizonyítvány kiállítását, 
hogy 'a halottat eltemethessék. 

Az orvos csodálkozással fogadta � bejelentést. lJIörg
hurutban az emberek nem szoktak hirtelen m eglha'lni. 
Nem állította ki az orvosi bizonyítványt, hanem elment 
N agyrévre és megiVizsgálta a [halottat. A halotton kül
erőszak nyomait nem találta, mérgezésre gyanakodott, de 
a külső jelekből a mérgezést nem állapíthatta meg, kérte 
tehát az ügy.észséget, hogy az exhumálást rendelje el. Az 
ügyészség - mert az orvosi jelentés konkrétum nélkül 
cs'ak a gyanura támaszkodott t- az exhumálást nem ,ren
delte el .  Indokolásában kimondotta, hogy nem áH annyi 
pénz az ügyészség rendelkezésére, hogy ta bizottság 'elS 
kétséges ügyben egy távoIIevő községbe kiszállhasson. Egy
i dejűleg azonban utasította az ügyészség az illetékes 
cibakházi őrsöt, hOlY nyomozzon Holyha Károly halála 
ügyében. ) 

A cibakházi örs bev,ezetJte a nyomozást, de az - mint 
az ilyen esetben /másként alig is képzel:hetö .el - nem 
vezetett eredményll'e. M iért? Miért nem vezetett, jobban 
mondva, miért nem vezethetett ebben az ügyben a nyo
mozás eredményre ? Vagy tegYÜk fel inkább így a kérdést : 
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Mit lk,eJ.Lett volna 'a csendőr,ségi nyomozásnak produkálnia, 
hogy az ügyészség az orvos álta'!, már előterj,esztett gya
nut alaposnak elifogadva, az exhumálást elrendelje és a 
bűncseJ.ekménnyel alaposan gyanus.íJtiható egyén vagy 
egyének ,ellen vádat emelj en ? 

A nyomozó csendőrökneik eIő kellett volna keríteniök 
az egyedüli nyomós bizonyítékot, magát a mérget. De 
vajjon nem világos-e már első piUanatra, hogy egy 
szal.makazalban a varrótűt meg,találni talán kev€sbé ne
héz f.ela dart, mint felkutatni va'lamilyen szilárd vagy 
cseppfolyós állapotban lévő \kis adag mérget, i.Jl.etve annak 
maradványát, amelynek eltüntetésére napok, sőt hetek 
'állottak a tetJtes rende'lk'€zésére. 

Terhelő tanIUk ! ?  Igen. A nyomozó járő,r keresett ter
helő tanukat, de nem 1Jalá:lt. lAz olvasóI emlékezetébe idé
zem, amirt fentebb a Fazekasné terrorjáról írtam, de 'el
té,kintve ettől, még van két mási\k olyan ok is, amelyek
nek szem előtt tartása mellett nem lehet csodálkozni, ha 
teroelő tanuk nem akadtak .. lAz 'egyik az ,- s ez speciáJisan 
nagyrévi ok -, hogy a község asszonyainak tekintély.es 
százaléika már !bele vo'lt keverve �bbe a töme,gbűrub e  s 
termés,zetes, hogy nem igyekeztek önmagluk ellen terhelő 
adatokat szolgáltatni .  A más.jk o� !pedig - :az ál<talános, -, 
hogy minden terhelő vaLlomásttevő fej e fe!'ett Damokles 
kardjakénrt lóg a feljelentés léS' elítélés rág,almazás vét
ség,e miatt. Erre konkrét és €rdekes példát fog szolgáI
tatni az éppen ebben a Ibűnpel'ben 1929-ben lefolytatott 
első nyomozás. 

A j árőr tehát hiába kereste a mérget és hiába kere
sett terhelő rtanukat. A mérget idejében eltüntették; ter
helő tanuk nem 'akadtak. 

"A bűncselekmény bizonyítékait s zolgáltatják a 
helyszín, a bünjelek, sértett, tanuk, szakértő'k, gyanusí
tott el6adásai és egyélb \körülmények" - mondja a tan
könyv. 

.Helyszín. - Lehet�e (beszélni "helyszín"-ről egy mé-rge
zési esetben, amikor az ,áldozat má'r el, van föLdelve ? 'M i  
i H  a "helys,zín" ? A szoba, amelyben 'a tmegmérgezett ágya 
állott ? Vajjon mit fedez!het ['el itt a /nyomozó egy héttel 
vagy 12 évvel a mérgezés elkövetése után ? 

A bűnjelek. - Lehet-e itt má" bűnjelről szó, mint 
magáról a méregIről vagy az edényről, amelyhen a mérget 
tartották, vagy az áldozatnak !beadták ? iEI Iehet-e- kép
zelni, hogy napok, hetek vagy pláne évek multán ilyen 
bűnjelek � tha csak nem valami eg€szen különös és cso
dálatos véletlen folytán � a járőr kezéb,e kerillnek ? 

Sértett. - Tanuk. - Nem voltak. 
Szakértők. - Csaki aIDkor lehettek volna, ha a7J exhu

málás megt. örtént volna. 
Egyéb körülmények. - Melyek ? 
M érgezés gyanuja esetén mindig őrizetbe kell venni 

a hányadékot és bélsárt, úgyszintén a vizeletet is" mert 
egyes mér,gek a vizelettel i,s távozhatnak :a szervezetből. 
Erre sem iVolt meg a módja, lehe<tős'ég,e a nyomozó j áről'
nek sem ebben a Holyba-fé1e, sem pedig a többi, ,később 
kipattant esetben. 

A méreg .!egtöhbször étellel vagy itallal IDerül ra szer
vezetbe, 'biztösítani kel!  tehát a megimaradt étel vagy ita:l 
egész mennyiségét és a taJrtályt, amiben ra21 volt. 'Ebben 
az esetben er,ről sem Iehetett szó. Hol volt már 'a nyomo
zás idő'Pontj áiban a kacsahúslevesnek az a má,radvány,a, 
amelyben - mint 4 €vvel később kiderü'lt - Holyba 
Károlyné f érjének a mérget beadta ? 

Anélkül, ho,gy a teóriának és az általános ' érvényű 
sza'bályoknak értékét a leglcsekélyebh Irnéntékben is J.e
csökkenteni akarnám, megáHapítJhatjuk ebben , az esetben, 
hogy ezek kevés praktikus segítséget nyujtottak. Az ebben 
az ügyben így .Jerfolytatott ,csendőr.ségi .nyo.IDúzás - ' néze-

tem szerint - nélkülözött tminden olyan reális kelléket, 
amelyek a nyomozás eredrnényességére legalább remény
séget nyujtottak volna. A csendőri nyomozás csak füg.g
vénye, kiegészítő lI'észe 'lehetetrt volna az exhumálásnak, 
amely pozitíiV es,etben s zi,J.árd kiindulópontot nyujt a nyo� 
mozóknak, negatív esetben pedig megakadályozza, hogy 
egy minden támpont nélküli, kilátástalannak látszó, 
ugyancsak tetemes kiadássa'!, ö áró és nem minden erkölcsi 
hátrány nélküli nyomo,zásrt lefoly tas s an,ak. FéJ,reértések 
,elkerülése végett hangsúlyozni szeretném azonban, hogy 
itt egy nagyrévi esetről, sőt a ,nragy,révi eseteknek is egy 
speciális esetéről va;IlI ,szó és, hozzá .olyan időpontban,) 'ami
kor azt, hogy mi lett volna a teendő, már 'ismert tényekre 
támaszkodva utólag ál'lapíthatjuk meg s nem akkor, ami
kor még a tettes eken kívül senkinek s,ejtelme sem Iehetett 
er;ről az egész községeket behálózó tömeges íbűnrőI. Tehát 
osak ar�ól van szó, hogy utólag éSI ennek a nagyrévi eset
nek ,eIőzrmén,yeit, mel'lékkörülményeit ismerve, kizártna'k 
volt rtekin1ihető, hogy a nyomozó csendőrök ebben a 
Holyba-ügyben oly adatokat fognak tudni az ügyésznek 
szolgáltatni, amely adatok elegendő alapot szolgáltatnak 
az exthumálásl'a. 

Az exhumálást tehát nem il'endelrték el, a Holyba
ügyet 1924 decemberében lezártá:k. 

Ezt a HoLyba-ügyet rögtön követte egy más,ik. 

( Foly tat juk. ) 

Ékszertolvajok és csalók. 
Írta : Dr. SCHREIBER DÁNIEL ,rendőrkapitány. 

Az ékszer majdnem olyan értékes a gonosztevő szem
pontjából, mint a pénz. Csaknem egy az árfolyamuk a bűn
tettes ek világában. Kis súllyal és kiterjedéssel nagy érté
ket képviselnek, könnyen elvihetők, könnyen átalakíthatók, 
nehezen ismerhetők fel, mert sok köztük a tucatmunka, 
könnyen értékesíthető s végül könnyen megszerezhetők. 
Ott r,agyog, fénylik, csillog a kirakat a körutakon, éjjel 
reflektorok vetítik � gyöngyök miUió szi;várványsugarát 
a mÖglÖttük, alattuk, melJ.ettük és felettük ].evő ,gyémánt
tükrök lapjaira. 

Rablás, betörés ma már ritkán történik az ékszerüzle
tekben. Leginkább csalással s trükkel elkövetett lopással 
szerzik meg :a "kiválasztott" tJárgy,ak'at 'a bűntettesek. A 
toJ.vajok, a csalók a legtöbbször vásárlás ürügye alatt men
nek be az üzletbe, esetleg kisebb értékű dolgot vesznek is 
s közben v,a}amirryen ért'éIDesebb é�szert elrejtenek vagy a 
tulaj donossal magáv,al vagy annak segédj ével azt lakásukra 
vitetik, ahol azután az ékszert átvéve különböző trükkel 
megszöknek. 

Az ékszerlopások leglprimitivebb formája az, hogy a 
tolvajok éKszerválogatás közben ernyőjükbe, ibő, fodros 
ruhájukba, zsebükbe vagy a férfitolvajok - amint a pult 
előtt ülve nézegetik az ékszereket - a nadrágfelhajtásba 
ejtik bele a gyűrűt vagy más kisebb ékszert. A nőtolvajok 
a cipőj ük talpára, a tulajdonképpeni talp és a sarok közötti 
mélyedésbe gittet ragasztanak s amikor a tulajdonos egy 
pillanatra félrenéz, a g�űrűt észrevétlenül elejtik s várnak 
addig, míg az ékszerész ismét valami miatt elfordul. Ekkor 
a gittes cipővel ráJép a gyűrűre, ami a gittbe !beptéseIődik. 
Amikor ez megtörtént, akkor a tolvaj vagy megvesz egy 
kisebb értékű ékszert, vagy eltávozik azzal, hogy nem talál 
megfelelő gyűrűt a maga számára. Vakmerőbb női tolvajok 
a térdük alatt külön gumi harisnyakötőt hordanak, ame
Iy,en csiptetők, alkasztók vannak s ezelIDre akasztják fel la 
kis'ebb láncoklat, gyűrűket, amiket egy-egy őrizetlen pilla
natban sikerült lehajolva a szoknyáj uk alá rejteni. Ter-
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A mit vissza kell szereznünk : K'assa. 

mészetesen úgy tünik fel ez az egész mozdulat, mintha a 
nő a harisnyáját igazította volna meg. A legtöbbször ket
ten mennek együtt ezek a tolvajok. Ilyenkor kiválasztják 
azt az ékszerüzletet, amelyben a tulajdonos egyedül szol
gál ki, nyakláncot kérnek s azt egyikük mindjárt fel is 
próbálja a tükör előtt. A másik ott marad a pultnál /s tovább 
nézegeti az ékszereket s mikor a tulajdonos a társnőjéhez 
fordul, hogy dicsérje a nyakára vett láncot, ezt a pillanatot 
használja fel arra, h ogy egy ki,sebb ékszert eLlopjon. 

Raffináltabban dolgoznak azok a tolvajok, akik mint 
menyasszony és vőlegény jegygyűrűt kérnek az ékszerész
től. Meg is mondják, hogy milyen súlyút, milyen formájút 
szeretnének s sorba válogatnak a kivánt formájú gyűrűk 
között. Egyik gyűrűt a másik után húzzák fel és le, végül 
is eltávoznak - egymásba karolva gyengéden - azzal, 
hogy egyik ,S€Ill1 olYIan, mint Iam illyen t s�erette.k volna vásá
rolni. A tolrvajoJk gyű;rűsnjj Uikra pontosan illő két rézgyűrűt 
tartanak maguknál a zsebükben, egy női és egy férfi jegy
gyűrűt s amikor bemennek egy ékszerüzletbe, ugyanilyen 
két gyűrűt kérnek. Közben szerelmesen sí mulnak egymás
hoz, ami teljesen meghatja a tulajdonost. Olyan szépek a 
"fiatalok", hogy minden gyűrűt elébük rak, csakhogy ta
láljanak magukJIlJak megfelelőt. A "j egyespár" pedig, ami
kor talált két megfelelő gyűrűt, v,agyis olyant, ami külsőleg 
teljesen megegyezik a zsebükben levő rézgyűrűvel, akkor 
egy észrevétlen piI!anatban kicserélik a rézgyűrűket az 
ékszerész két gyűrűj ével s a következő pillanatban már 
ott gurul, fénylik a két rézgyűrű a pulton a kirakott sok 
aranygyűrű között. Ja, nem mind arany, ami fénylik ! 

A másik trükk az, hogy a tolvaj friss gittet szorít a 
'pult felső lapjának előre álló széle alá s abba nyomja bele 
azt az ékszert, amit el  aikat!' 'lopni. Azonban ,a gyűrűt ő maga 
nem viszi el, hanem egyik társa j ön .be órák mulva az 
üzlet.be, a puH elé áll, válog�t 'az iékszerek között, talán 
v�sz is valami csekélységet, végül is diszkréten a pult alsó 

széléről leveszi a gittbe tapadt gyűrűt s eltávozik. A cin
kostársak azután a gyűrű árán megosztoznak. Ezt a trük
köt csak ott '�inálhatji&. meg a to.lvajok, aibol a pult felső 
lapja nem átlátszó üveglap'ból van s ahol van egy kis elő
ugró rész. Ha a tulajdonos még a tolvaj j elenlétében észre
venné a gyűrű ihiányát, mindenütt keresné, csak a saját 
pult ja alatt nem. Az utána jövő tolvaj pedig "minden gya
num felül áll", tehát egész símán megy, illetőleg ment ez 
a trükk, mert ma már ezeket a trükköket minden ékszerész 
ismeri s éles szemével azonnal felismeri a vásárlók közül 
a tolvaj t. Ma már a vásárlóval együtt levő kutyára is vi
gyáznak az ékszerészek, mert volt olyan nőtolvaj is, aki
nek a kis kutyuskája arra volt betanítva, hogy az üzletben 
a gazdája által leejtett gyűrűket diszkréten, minden fel
tűnés nélkü1 lenyelte. lA �utya még a tol/vaj szolgálatában 
is hűséges, szolgál�tkész marad. 

N ehezebb a védekezés a szélhámosokkal szemhen. A 
legtöbb szélhámos a lakására viteti az ékszert, ahol - a 
legtöbb esetben - egy fedezetnélküli csekket nyom a segéd 
markába. A lakás azonban leginkább valamel,yik szállodá
ban van, ami eleve gyanússá kell, hogy tegyen minden óva
tosabb kereskedőt. 

Az egyik szélhámos beállít egy nagyobb ékszerüzletbe, 
amelymek a kirakatába ,a tulajdonos IlJElVe is ki van írVla rS a 
szélhámos tudja azt, hogy a tulajdonos maga szolgál ki.  A 
szélhámos autóval jön, livl'és soffőrrel, aki "urához" méltó 
előkelőséggel sétál az autó előtt. A szélhámos nagyon jó 
megjelenésű, igazi úr benyomását teszi, talán gróf is lehet 
vagy valami dúsgazdag földbirtokos ! ?  M it lehet tudni ? 
Jobb karja fel van kötve, állandóan fáj dít ja. Bemutatko
zik : - .Gróf B . . .  !Károly, lÍöldb'irtokos ! - ELmondja, hogy 
a fél várost már bejárta, hogy valami ritkább ékszert, egy 
drágább gyöngyöt vásároljon, reméli, hogy ebben az üzlet
ben meg fogja találni azt, amit keres. Az ékszerész nagy 
előzékenységgel rak ki minden értékesebb ékszert, hogy az 
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előkelő vevő részére tudjon megfelelő ékszert nyujtani, 
végül is az egyik gyöngy nagyon megtetszik a "gróf ú;-
nak". Meg is kérdezi az árát, amit azonban a "vevő" sokal. 
V égül is megállapodnak egy árban, amit a 

"
gróf úr" azon

nal ki is akar fizetni. Zsebébe nyúl, hveszi a pénztárcáját, 
azonban bosszankodva állapítja· meg, hogy nem hozott 
magával annyi pénzt, amennyibe az ékszer kerül. Pilla
natnyi gondolkozá� után ielihatározza, hogy thamküJd pénzért 
a feleségéhez s ezért - súlyosan . sérüJ,t jobbkarjára hivat
kozva - arra kéri az ékszerészt, hogy írna egy pár sort 
helyette, amit a soffőrrel azonnal elküld s a pénz tíz per
cen belül itt is lesz. A kereskedő - miután a "gróf úr" 
hiába keresett névjegyet - üzleti cégjelzéses papíro st 
vett ela s !készségesen várta, hogy mit "paranClSol iratni a 
gróf úr". Ö pedig diktált : " Drágám ! Kérek azonnal 1000 
pengöt a soffÖl"'rel e!Lküldeni, déLben. megtudod, '!hogy mire 
kértem. Nincs nálam elég pénz. Csókol Károly". A csaló 
belhivatja .a .soffőrt, átadja illeki a 1€iV€.let s az 'egy negyed
órán belül már vissza is j ött a lpénzzel. A csaló az ékszert 
kifizette s előkelő leereszkedéssel köszönt el a mélyen haj
longó :kereskedő előtt. M ikor az ékszerész délben hazament, 
a ,felesége 'mindjárt 'azzal fogadta, hogy mire !keLlett neki 
oly sürgősen az 1000 pengő, kezében tartva a cégjelzéses 
papírost, amelyet a kereskedő sajátkezűleg írt. A csaló 
ugyanis olyan keresztnevet használt, amiJ,yen keresztnevű 
az ékszerész, az pedig - nagy adag naivsággal - aláírta 
még a "gróf" keresztnevét is. 

Sokkal nagyobb fantáziával követte el szenzációs csa
lását egy női szélhámos. Beállított a város legelőkelőbb ék
szerészéhez s az egyik közismert orvosprofesszor felesége
ként mutatkozott be. Hintóján a kocsi s  mellett inas is ült. 
Előadta, hogy a lánya a napokban megy férjhez s a szülők 
nagyértékű ajándékkal akarnak kedveskedni a leányuknak. 
Sajnos, a férje nem tud elmozdulni a szanatóriumból s 
azért neki egyedül kell ezt az ékszervásárlást elintézni. Az 
ékszerész hírből ismerte az orvosprofesszort, sőt a készülő 
esküvőről is olvasott a lapokban, tehát különös készséggel 
állt a hölgy szolgálatára. M inden nagyobb értékű ékszerét 
megmutatta, ami között volt is két olyan értékes gyöngy, 
ami nagyon megtetszett a 

"
vevőnek". Azonban - mon

dotta - kettőt nem akar venni, viszont mind a kettő egy
formán tetszik neki, lehetetlenség, hogy kettő közül válasz
tani tudjon, a legj obb lenne ezért, íha !8. két gyöngyöt meg
mutathatná a férjének, akivel azután kiváJ,a,szthatnák 
együtt a nászaj ándékot. A kereskedő rövid habozás után 
átadta a két ékszert egyik segédjének, akivel azután a 
hölgy beült a kocsiba s az orvosprofesszor ismert szan a
tóriumába hajtattak. A szanatóriumban elmebetegeket ke
zeItek B a várószoba tele volt mindenféle zaklatott lelki
állapotú beteggel. Itt a váróteremben a hölgy átvéve a 
gyöngyöket, bement "férje" rendelőjébe. A türelmetlen 
segéd egy kis idő mulva gyanut fogott, benyitott a ren
delőhelyiség,be, ahonnan a professzor kituszkolta azzal, 
hogy legyen csak türelemmel, mindjárt sorra kerül. A segéd 
ekkor teljesen elvesztette önur,almát s éktelen lármát 
csapva, követelte az ékszereket, mire a professzor kény
szerzubbonyba bujtatta ápolóival s az őrjöngő elmebetegek 
zárkájába csukatta. A tulajdonosnak egy óra elteltével 
már gyanússá vált a segéd távolmaradása s ezért a sza
natóriumba szaladt, a'hol a segédjét "kissé lecsillapodva", 
de még mirndig kényszerzubbonyban találta. Csak ,nelhezen 
tudta ,e1érrui - az .elŐ1lménY'ek i smertetése után - azt, hogy 
a professzor a kényszerzubbonyt a segédről levétette. A 
professzor elmondotta, hogy j árt nála egy hölgy, aki mély
séges fájdalommal adta elő egyetlen fiának elmebetegségét, 
akinek a legújabb mániája az, hogy drága ékszereket 
kutat. Kérte szerencsétlen fiának szanatóriumi elhelyezé
sét és kezelés ét s erre a célra le is fizetett két heti ellátási 

és ápolási díjat. Az után egy másik ajtón eltávozott azzal, 
hogy nem ,bírná ki a búcsúzás fájdalmait s újból kérte a 
professzort fiának gondos gyógyítására. 

A harmadik trükknél a szélhámos egy nagyértékű 
gyöngynyakéket vett meg egy előkelő ékszerüzletben, amit 
azonnal ki is fizetett. Azonban jelezte, hogy annak a pár
ját is szeretné megvenni, illetőleg azt szeretné, ha abból 
a nyakékből még egy példány lenne. Napok és hetek mulva 
többször érdeklődött is, hogy be tudta-e szerezni a keres
kedő a párját s kijelentette a szélhámos, - aki mint ide
gen állambeli herceg szerepelt - hogy hajlandó minden 
árat megadni a másodpéldányért, mert nagyon nagy súlyt 
helyez arra, hogy valakit ezzel a két egyforma ékszerrel 
megajándékozzon. Egyik nap azután azzal állított ibe az 
ékszerészhez, hogy ő most Londonba utazik, a címét hátra
hagyja s ha talál egy hasonló ékszert, hajlandó megvenni 
bármily nagy összegért is. Egy napon azután beállított 
egy kereskedő s több nyakéket kínált eladásra. Az éksze
rész nagy örömmel, fedezte fel a gyöngyök között annak a 
nyakéknek a mását, amit az előkelő vendég keresett. Meg 
akJarta lazonnal venni, de az eladó ClSak az e�észet együtt 
takarta eladni s nagyon nagy árat kért értük, 'amiböd nem 
akart engedni semmit sem. A kereskedő végül is abban a 
reménY'ben, hogy a h ercegen úgyis ibelhajtj.a az egy értékes 
példányért valamennyi ékszer árát, kifizette a szokatlanul 
magas árat s azonnal feJ.adott egy sürgöny t a londoni 
címre, hogy sikerült a másodpéldányt beszerezni. A válasz 
azonban csak annyi volt : Köszönöm a fáradságát, közben 
az ékszert sikerült beszereznem ! 

A szélhámos egyik cinkosával azt a példányt adatta 
el a kereskedőnek, amit ő vett meg tőle, de csaknem még
egyszer olyan drágán, mint ahogy ő vette. 

" ._I)"IIIN_ ti _íMII •• I !  
Egy nagyszabású kémke

dési eset. 
írta : RUSSEL őrnagy, 

az amerikai titkos szolgálat főnöke Franciaországban. 

(4. Iközlemény.) 
A kapitány az amerikaiak számára tarlózkodási 

helyül egy csöpp kis 'helyiséget j elölt ki és megtiltotta, 
hogy azt az lő kísérete nélkül elhagyják. Ha a hajón sza
badon mozognának, az a veszély fenyegetheti őket, hogy 
egy matróz titokban kést s�úr a bordáik közé. 

Ebben a kicsiny helyiségben, amelyben nem mertek 
tlllpaszbalataiikróJ; és terveik,ről beszélni, teljesen magukra 
és a gondolataikra voltak hagyatva. Sohasem tudtá!k, hogy 
nlllppal !Van-e, vagy éjjel és az idomtalan �émet matróz, 
aki az ételt hordta a számukra, sooasem tudta meg
mondani, !hogy mekkora útat tettek: ,meg. IdÖJllként meg
látog1atta öket a herceg, hogy velük néihány udvarias szót 
váltson, de ez volt is aztán az egyedüli figyelem, amit velük 
szemben tanusítottak. ., 
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M ikor a tengeralattjáró végre !befutott a ki eli ki
kötőbe, az őrnagy jobban örült. neki, mint valaha életé
ben, hogy újra száraz:földet lát és megesküdött, hogy 
inká'bb Németországban tölti a <háború hátralevő részét, 
semhogy az életét mégegyszer egy rtengeralattjáróra 
bízza. 

A Jd/hajózásnál a herceg magá!hoz hívott egy katonát 
és m egparancsolta, hogy vezesse öket a parancsnok iro
dájába. Amint a kőparton lVégiglépkedtek, a két ame
ri'kai tiszt már megkapta az első betekintést a kieli nagy 
tengeralattj áró kikötó'be. 

- Ezek a hajók, barátaim - mondotta a herceg és 
rámutatott .az ott horgonyzó számos tengeralattjáróra -, 
Angliát nemsokára térdre fogják kényszeríteni ;  meg
tanítják majd, hogyan k,ell  térdenállv.a kegyelmet kérni 
és arra, !hogy mit jelent az : N émetország h�ragját ma
gára vonni . Ang,Jiának solhasem fogd uk megengedni 
többé, hogy szabad nemzet gyanánt éljen ; mi,nrt a császári 
Németország egy tartománya fog majd tovább létezni. 

Amint a katonai barakok'hoz értek, a bejáratnál át
adták mindhármukat a napos tisztnek, aki a tábornok elé 
vezette őket. A herceg megikérte a két amerikait, hogy 
vára,kozzanak az előszobában, ő pedig hement, hogy a 
tábornokot a 'helyzetről tájékoztassa. (Alig hagyta el a 
herceg a szobát, bejött néhány német tiszt s ,az egyik azt 
kérdezte tőlük ango1ul, hogy Ihadifoglyok-e ? 

Az őrmgy azt válaszolta, !hogy nem hadifoglyok, ha
nem a spanyolországi német titkos szolgálat tagjai. Az
előtt az amerikai hadseregIben szolgáltak ugyan, de mert 
mindig, kezdettől fOglVa a németekikel ,rokonszenveztek, 
s miondjár,t lhátat fordítva nekik, odaszólt németül a többi 

- Aiha, értem már, önök árulók ! f- felelte a német 
s mindjárt hátat fordított nekik, odaszól t németül a többi 
bajtársaihoz : 

- Ez a két amerikai disznó pénzért elárulta a test
véreit. Úgy van ez, aJhogy én azt !mindig mondtam : az 
amerikai mindig és mindenre kapható egy pár aranyért. 
OJ,yanok, mint az is'kárióti Júdás : előttük nincs becsü,let, 
nincs vitézség, mindigt csak a dollárt hajszolják. Az ame
rikaiaktól igazán nincs mit tartanunk, azok nem har
colnak 

Az őrnagy minden szót él"tett és megesküdött magá
ban, !hogy (ha valah'a ,alkalom Jdrnál!kozik reá, ezt a sértést 
egy német tiszt drágán meg fogja neki fizetni. 

Joachim herceg rövid idő mulva visszajött és miután 
a két amerikai tisztet bevezette és a tábornoknak be
mutatta, azt mondotta, Anderson őrnagyra mutatva : 

- Csak ennek az >úrnak a bátorsága és a ,leleményes
sége mentett Imeg attól, hogy most nem francia földben 
rot1hadok ! 

- Németország n.agy hálával tartozik önnek, ame
lyet minden becsületes' német igyekezni, fog önnek leróni 
- mondotta 'a tábornok, mikö�ben megrázta a kezeiket, 
- Addig, amíg önöket továbbküldhetem a föhadi-
szállásra, sajnos, itt kell maradniok. Hogy pedig lmin den 
méltánytalanságtól megóvjam, törzsemnek egy angolul 
beszélő! tisztjét 'fogom az uraik mellé rendelni. ,Megnyomott 
,egy gombot és a bejÖlVő küldöncnek megpa'rancsolta, hogy 
Schmidt századost kérje be ,hozzá. Azután a herceg'hez 
fordult és elkezdett vele németül beszélgetni. 

Mire Schmidt slZázados jött, a iherceg visszavonlUlt 
és a :két tisztet a tábornokkal magukra hagyta. Schmidt 
százados pedig senki más nem volt, mint az a tis�t, aki az 
amerikaiakat az imént az előszobában olyan súlyosan 
megsértette. 

Az őrnagy megörült, hogy a !Véletlen ennyire Ikedve
zett neki, mert tudta, hogy csak nyugodtan várnia kell, 
most már egészen bizonyosan alkalma leslZ arra, hogy a 
sértést megbosszulja. 

A táibornok megparancsolta a századosnak, hogy 
vegye gondjaiba az amerikaiakat és szerezzen számukra 
jó szállást, majd ba,rátságoSl hangon hozzátette németül : 

- Ezek árulók, s,zázad08, és' ha majd dól megfejtük, 
od'aadjulk őket a patkányoknak ! 

A százados elvezette őket a szállás'aikra es' figyel. 
meztette őket, hogy nélküle az utcán ne mutatkozzanak 
A Jakosság annyira gyűlöl minden :k:ülföldi.t, hogy egész 
bizonyosaIlJ megölné őket. Szállásuk ablaka egy csupasz 
falra nézett. Minthogy semmit sem látihattak és, semmi 
dolguk nem iVolt, a ki!hallgatás veszélye miatt pedig na
gyon óvatosaknak keMett �enniök, 'közömbös beszélgetés 
közben nagyon lassan telt az i dejük. 

Három nap muwa a tábornok tá'Virati parancsot ka
pott, /hogy a két :amerikait kellő fedezettel azonnal :küldje 
a főhadiszállásra, Értesítette tehát őket, hogy még aznap 
estére legyenek útrakészen. 

Mikor' az útra elkészülve eléje mentek, a köveókezŐ'ket 
mondotta n ekik : 

- Uraim, most a fÖlhadiszállásra fognak menni. 
Sohmidt százados elkíséri önöket. Koblenzig vonaLon men
nek, onnan tovább au tom ob ill al. 'Tudom, ,hogy önök a mi 
javunlk'ra dolgoznak, mégis nyomatékosan figyelmeztetem 
önöket, hogy útkö�ben ne tanusítsanak érdeklődést kato
nai dolgok iránt, mert ezt! Ikönnyen félreértJhetik. :A her
ceg kéri önöket, hogy elindulás eJ.őtt még Ibúcsúzzanak el 
tőI.e. fröhb mondan�valóm nincs. 

Búcsú és kézfogás' nélkül elbocsátotta őket. Két áruló, 
akiket megtű,rtek, mert azt íhitték róluk, íhogy értékes 
adatok birtokában vannak. Ha azt, amit tudtak, Ikiszolgál
tatják, majd csendben elintézik őket, annak dacára, hogy 
a császári ház egy tagjának a,z életét megmentették. 

. Csoda volt-e hát, ha volrtak pillanataik, amikor azon tana
kodtak, hogy vajjon lehet-e egyáltalában olyan eredményt 
elérniök, amely felérne azzal, amit kockáztatnak ? Az éle
tük volt a legkevesebb, amit féltettek. De ha leleplezik 
és agyonlÖIViik őket, Németországban 'is, otthon is min
denki árulóknak tartotta volna őket, sőt, valószinűleg még 
a saját főnökük is kénytelen Jett voloo az amerikai had
sereg magasabb érdekeke való tekintettel jóváhagyni, 
hogy :becswien !halált !haltak. 

Mindketten n�gyon SMszor gondoltak rá, néha emle
gették is, hogy csak az az egyetlen ikívánságuk, !bogy a 
családjuk semmit meg ne tudjon a·z ő sorsukról s hogy 
a feleség.üknek és ,gyermekeiknek ne Ikelljen maj d reájuk 
mint árulókra visszagondolni. 

J oachim herceg őszintén örült, hogy még ,egyszer 
!Viszontlátha1Jja őket és közölte, hogy nemsokára ő is utá
nuk megy a főhadiszállásra. Sok szerencsét és keJ,]emes 
utazást !kívánt, aztán :Sclhmidt századoshoz fordult Iko-
moly hangon : 

. 

- Schmidt �zázadoR" önt sIzemélyesen felelőssé 'te
szem a két amerikai tiRzt biztonságáért. Addig, amíg 
Ő'ket kíséri, sem ön nem fogja őket megsérteni, sem 
másoknak nem !fogja megengedni, 'hogy ezt megtegyék ! 

Ez a beszélgetés volt az utolsó, amit az amerikaiak 
Joachim hercegtől !hallottak s ekkor is látták őt utoljára. 
A háború után az ujságokból olvasták, hogy öngyilkos 
lett. tA.zoknak is, .akik őt elfogták és azoknak is" akik ki
szabadították, el kell ismerniök, !hogy a herceg nem volt 
gyáva. N agyOIlJ sokszor látták és tapasz.talták, 'hogy bátor
sága és férfiassága mi,ndeJlJ próbát kiállott. A modern 
ihercegek között Joachim herceg 'egészen különleges hős 
volt ; szívének jósága és j ellemének tisztasága minden 
német fölé emelte. 

Az amerikaiak visszatértek a szobáikba, gyorsan 
ö8oszecSomagoltáik a !holmijuk maradékait és mire Schmidt 
umnuJk jött, Imár 'készen voltak az állomáshoz 'Való elindu-
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lásra. Remélték, hogy ez az utazás már veszélyes vállal
kozásuk �egiUtolsó utazása lesz. 

A !Vonaton külön :fülkét kaptak éSI Schmidt azonnal 
megtiltotta U€kik, először, hogy azt nélküle elhagyják, 
másodszor pedig, hogy oda bárkit is beengedjenek. 

AligIhogy a koblenzi vonat Ki eit elhagyta, máris a 
!hadser·egköiletbe érkezett. A vonatot - amely pedi.g az 
igen jók közé számított � gyakran tolták mellékvágá
nyokra, hogy a csapatszálIító- és élelmiszervonatok, ame
lyek a harcvonal felé igyekeztek, megelőz,hessék. Most 
nyilt először alkalmuk az amerikaiaknak, hogy a német 
arcvonal mögötti álIapoiokat saját szemeikkel szemlél
hessék és megálIapíthassák Könnyű volt felismerni, hogy 
anna.k a· hadigépezetnek az erkölcsi ereje, amelyet a csá
szár és a főparancsnokság a világ meghódítására annyi 
fáradsággal forrasztott össze, a hallatlan nyomás alatt 
összeroppant. A harctérre szállított csapatok már 'nem 
énekeltek ; a szövetségesek p.ropagandája nagyszerűen 
működött és lasls'anként aláásta a német hadsereg é1et
erejét. Ezek az emberek már nem érezték magukat győz
tes eknek ; rájöttek, ;,lOgy ellVeszett 'ügyért küzdenek. 

Az utazás, végefelé is többször megáUítottálk és holt
vágány,ra tolták a iVonatjukat, mialatt sebesültekkel telt 
vöröskeresztes' iVonatok robogtak el melIettük. Ez a körül
mény is a német legfelsőbb vezetés hibáját bizonyította, 
mert Ihiszen minden kat'Ünai taiktikában j ólismert sza
bály, hogy sebesülteknek vagy meglVert csapatoknak soha
sem szabad a harctérre menő friss csapatokkal talál
kozniok. 

Anderson őrnagy és Elwood százados egész nap 
figyelték 'füJ,kéjükböl a német hadse,reg dagályát és apá
lyát. Arról, amit a 'lelkükben rejtegettek, 'I1em mertek 
beszél,ni s így csak pi!IIantások útján értekeztek. Egyetlen 
kérdésük az volt : Mikor fog már ez 'az összeomlás nyil
tan is kitörni ? 

Az utazás vég.et ért, a német százados bejött a fül ké
jükbe és, közölte, !hogy nemsokára Koblenzbe érnek. A szí
vük dobogni 'kezdett, mert azt remélték, hogy ott, maj d 
a főhadiszálláson megszeremetnek minden szükséges 
információt s aztán Svájcon vagy Hollandián keresztül 
visszaszökhetnek. 

Rövid "Kö,vessenek ! "  felszólítás után Schmidt szá
zados' ker·esztü],vezette őket az .állomás előtt várakozó 
tömeglen az autój ukJhoz., lKoblenz teljes sötétség,ben feküdt. 
A szövetségesek repülői akkor már laz összes rajnamenti 
!Városokat álIandóan bombázták, . ,ezért nem volt sc'la:bad 
sehol világot gyujtani. Az autó lassan egy szálloda elé 
'gÖ'rdült. Sclhmidt Ibevezette őket a szobájukba : 

- Itt maradnak, amíg a tábornagy úr látni aka·rja 
önöket. Holn�p /ellhozom az igazolványaikat, amellyel a 
városban szabad�n mozoghatnak. Az egyeUen, amit meg 
kelI tenniök, az, hogy minden délelőtt és déLután a ISZá:l
lodában jelentkemek, éjj el pedig nem szabad az utcára 
lépniök Én a városparancsnokság irodájáJban leszek el
foglalva. Ha kellemetlenségük lenne, ott mindig rrneg
találihJatnalk. Ha a tábo,magy úrnak idej,e lesz az önök szá
mára, idejeIrorán értesítem éS! utánulk 'jövök. 

Az éj !folyamán kétszer is' légióadó volt, de a két 
tiszt túlságos.an fáradt és álmos volt ahhoz, !hogy a pin
cébe meneküljön. 

Másnap reggel Schmidt százados, eIhozta az' igazol
ványaikat és' miután az előzőnapi parancsát megismételte, 
ma�ukra hagyta őket. 

A két amerikai elhatározta, hogy most már nem fog
nak több időt ves.ztegetni. [Rögtön elhagyták a szállodát, 
hogy a városban megtudjanak . ·egyet-mást mindabból, 
amiért ilyen messzire utaztak. (Mindenféle f.eltűnést a leg
gondosabban kerültek és így ,a legnagyobh csendben sok 

mindent megtudtak, amit a szövetségesek szempontjából 
fontos !Volt megtudniok. 

Amint a városban jöttek-mentek, Anderson őrnagy
nak az az lérzése táJmadt, [hogy megfigyelik őket. Hogy 
.eztJ .biztosan megállapíthassák, beléptek egy kávéházba és 
leültek az ajtó közelébe. Amíg a söreiket itták, belépett 
a kávéházha két fiatal nő es, ileült a szomsiédos ,asztalhoz. 
Kisvártawa átszóltak az őrnagyhoz . németül, az őrnagy 
azonban spanyolul felelt: 

- Mi nem tudunk németül, csak slpanyolu] .  Spanyo
lok vagyunk. 

A nők azonnal spanyo1ul d'olytatták a beszélgetést. 
Az egész olyan l,eplezetlenül és olyan feltűnően történt, 
hogy az őrnagy meg volt győződve ifóla, hogy 'az egész 
dolog nem egyéb csapdánál s' 'hogy a két nő az, akik öket 
az imént követték. 

ELhatározta, hogy addig, amíg elárulják magukat, 
szóbaáH veLük. Ennek a tervnek a valóraváltása azzal vég
ződött, hogy a két nővel barátságot kötöttek. Mind a ,kettő 
bájos, fiatal, és jólöltözött volt ; látszott .rajtuk, !hogy min
denre készek lennének ugyan, hogy megbizatásulknak 
mewfelelihessenek, de azért 'mégsem tartoztak Koblenz 
félvilágához. 

Az a nő, aki legelőször Antderson őrnagyra mosoly
gott, azt kérdezte, 'hogy idegenek-e a városban és hogy 
,hol. éltek lazelőtt Spanyolországban. lAz őrnagy azt felelte, 
,hogy ISan ISebastianból jönnek és most még idegenek 
ugyan Koblen�ben, de ezután itt aka.rnak élni .  A nő el
beszélte nekik, Ihogy ők mindig Koblellí�ben laktak s ezért 
nagyon szívesen vezetik majd őket a városban, segítsé
gükre lesznek a szálloda megiVálasztásá:ban és megmutat
ják majd nekik a város nevezetesség.eit is. Azt természe
tesen elvárják, hogy a ,szolgálataikat megfizessék nekik, 
de majd arra fognak törekedni, hogy ismeretségük minél 
kellemesebbé váljék. "Melyik szálIodában laknak most?" 
kér,dezte 'hirteLen és· lamikor az ő,rnagy megnevezte a szál
lodáj ukat, feJ.kiáltott : "N aihát, ez nagyszerű, mi is éppen 
ott lakunk ! "  

A társalgás mind élénkebb é s  ba.rátságosabb oJ,ett és 
mire elérkezett az ideje, ihogy az amerikaiak a ISohmi'dt 
számados !Utasítása szerint a szállodában jelentkezzenek, 
az őrnagy kifizette az ,e[ész számlát és együttesen távoz
tak a kávéházból. A tisztek a szálloda hallj ában elbúcsúz
'tak kísérőnőiktől és azonnal felmentek a szobájukba. Az 
őrnagy lassan elreteszelte az ajtót, az lujját az ajkára 
tette, ceruzát iVett elő és egy darab papír.ra felí,rta : 

"Ezeket a 'leányokat azért küldték IUtánunk, hogy ki
k éml.eljenek. Arra fognak törekedni, hogy beléjükszeres
sünk s hogy igy bizalmasakká téve minket, megtudják, 
·kik vagyunk." 

A papír és a ceruza volt az egyetlen ,érintkezési lehe
tőség Anderson őrnagy és Elwood százados számára, ha 
olyasmit akartak egymássa\. közölni, amit harmadiknak 
nem volt s,zabad 'haHania. Allandóan és nagyon vigyázniok 
kellett, mert egyáltalában nem 'Volt nehé,z a szobájukba 
egy diktográfot betenni ; ,egyetlen meggondolatlan szó i� 
könnyen bajba sodorhatta volna őket. 

Az ügyet alaposan átgondolták s ekkor az őrnagy 
merész sakkihúzásra 'határozta el magát. Ezt írta fel a 
papírra : 

"Ha ellenben nekünk sikerül elérnünk, hogy a leá
nyok belénkszereilsenek, Ihamarosan megtudjuk, hogy a 
sejtésünk alapos-e, vagy sem. IDe azért vigyázzunk, ne
hogy nagyon mélyen menjünk hele a játékba." 

Mint az elővigyázatos sakkozók, úgy játs,zottak, las
san és lépésről-lépésre. Végre mégis az övék lett a győze

lem. Egy este egy ,parkban ültek. Senki sem hallgathatta 
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Nyár. (Azbej lm�·e !estőművész tu;;mjzá) . 

ki őket s ekkor a leányok, vég,re elárulták nekik az isme
retségük tö,rténetét : 

"Kezdettől fog,va tudtuk, hogy maguk nem spanyo
lok, hanem amerikai tisztek. Maga - mutattak Ander
sonra - ,őrnagy, a bajtárs'a !pedig Iszázados. lA főnökünk 
már mindent elmondott nekünk magukról. A fő�arancs
nokság még minJdi,g nem tudja, hogy mit gondoljon 
magukról, azért nem küldötték még ·el magukat a {()hadi
szállásra. Addig kell ittmaradniok, amíg ki nem ves,szük 
maglukból, hogy tényleg azok-e, akiknek mondják magu
kat. Természetesen azt is tudjuk, hogy az 'őrnagy a >her
ceget megszöktette, a százados . pedig a Liherty-motorok 
tervét hozta magával. Ez azonban még mindig nem volt 

elég ahhoz, Ihogy a főparancsnokság érzelmeik meg:bizha
tóságáról . meggyőződjék. Minket azért rendeltek ide, 
hogy illlag'u�ba bolondítsu'k magUIkat .és ezen az úton idő
vlel bizalmukba férkőzzünlk. Nem tudjuk, . hogy valóban 
úgy gondolkodnak-e, amint mondják és. mutatjivk, de nem 
is törődünk 'Vele. Mostantól kez.dv'e azonban meg fogjuik 
magukat oltaImazni, amennyi,re. csak lehetséges. Ha ké
mek, segítség:ükre leszünk, hogy Svájcon keres�tül el
meneküljenek. De ba valóban azok is, akiknek mondják 
maguka.t, akko,r is nagyon óvatosaknak Ikell lenniök s fel
tétlenül igy,ek,ezzenek mi.nél előbb menek,ülni. Mert ami
lyen igaz, Ihogy a nap az égen van, olyan ig�z az is, hogy 
magukat a legnagyobb csendben elteszik láb alól, ha min-
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dent kivettek maguJkból, amit tudnak. A mi érdekünkben 
is könyörgünk, legyenek nagyon óvatosak, mert most már 
tudják, hogy a maguk vé�ete !mit j elentene 'a mi szá
munkra i s ! "  

A z  őrnagynak nem volt ugyan oka arra, hogy a 
leányok Ezmaiban kételkedj �k, mégis óvatos maradt. 
Megőrizte a titlkát továbbra is 'és cs'ak annyit mondott, 
hogy köszöni a .szavaikat, mert tudja, hogy jóakiarattal 
vannak i<rányukban. De ők ;valóban azok, akiknelk magu
kat mindig mondották. 6 - aZj őrnagy - megszökött 
sikkasztó, akinek ezenkívül nagy dij van a fejére kitűme, 
mert mindig' azon !Volt, hogy Németországnak segítségére 
legyen. 6 már soha:sem mehet vissza ,sem a 'Volt bajtár
saihoz, sem ,pedig 'haza 'Amerikába. Ha Németország el
veszti a háborút, az amerikaiak feltétlenül követelni 
fogják a kiadatá&át. De ő is 'azt hiszi, hogy ·a németeknél 
sincsenek bi�onság,ban és mihelyt Imindent megtudnaIk 
tőlük, azonnal elteszik őket láb alól. így most valósággal 
két malomkő közé kerültek, ide \ha ők - a leányok � segít
ségükre lennének, úgy talán mégis tudnának valamilyen 
megoldást találni. 

- Legyen, ami lesz - felelte a leány �, mostantól 
kezdve ,gondunk lesz a maguk biztonságára. HoLnap 
bejelentem a főnökÖimnek, ihogy maguk valóban azok, 
akiknek mondják magukat ég hogy a németek i,ránt való 
hűségük ':felől semmi kétség nem 'lelhet. ' 

Az ígéretét be is váltotta. Másnap kedvező j elentést 
tett az amerikaiakról a 'főnökének és kérte, hogy a meg
figyelésülket hagyják meg továbbra ia az ő kezükben. Ezt 
meg is engedték nekik \SI ígY' a ztán már nem !Volt nehéz 
az ő,rnagyot mindenről állandóan tájékoztatnia. 

A Leány !kedvező jelentésére még aznap délután !fel
kereste őket Scfumidt s zázados és megszokott rideg, 
parancsoló hang'ján közölte )Velük : 

- Holnap a lföhadi'szállásra utaznak. Ott az őrnagy
nak toTlmácsolni\ fogják őfelsége !kös�önetét, (hogy öfel
sége életét megmentette s ön pedig majd j elentést tesz 
az ellenséges Ihads'erego mozdulatairól. Ezalatt a százados 
a lég,jerők !főparancsnoka őnagyméltóságának tesz jelen
tést a motorróll. lHajnalbMl önök után jÖ'Vök. 

Az elválás az amerikaiak számára élppen olyan kelle
metlen 'Volt, mint váratlan. Sohasem gondoltak arra, hogy 
a f&hadiszálláson nem együtt fogják őket Ikikérdezni s 
ezért erre az eshetőségre elő sem készültek. Azt azonban 
már régen elhatározták, hogy a német hadvezetőségnek 
az amerikai hadseregről .az igazat fogj'ák mondani .  Elő
ször is ez a legjobban fogja őket a leleplezéstől meg
védeni, m ásodszor pedig az ,igazság az ellenség,et akár
milyen túlzásnál is j obban el lfogja csüggeszteni. 

N em tEfuettek tehát e gyebet, minthogy ezt a tervüket 
keres�tülviszik, egyebekben pedig továJbbra is a szeren
osére bízzák magukat, amely eddig még sohasem hagyta 
el őket. Mindenesetre mindketten felirtak egy-egy üze
netet otthonlhagyott szeretteik számára és miután az egy- j 
más írását elolvasták, szétrágták a papírt és lenyelték. 
Hetek óta ezt kellett tenniök minden papírdarabbal, 
amelyre egymásnalk közlése�et írtak, mert másként nem 
tudták azokat nyomtalanul megsemmisíteni. So.kszor 
gyomorfájást kaptak a sok 'ipapírtól, amit lenyeltek, jóI
lehet ez az eljárás nem nagyon 'Volt alkalmas a közlé
kenység Ifokozására. �ppen az utolsó paipírfalatot nyelték . 
le, amikor kopogtak az ajtón s mindjám utána valaki egy 
cédulát tolt be az ajtó alatt. Az őrnagy Ifelemelte és el
olvasta : 

"Húsz perc mulva a IParkiban találkozunk." . 
A tisztek mindjárt gondolták, hogy valami fontos . 

dologról lesz szó, ezért Tögtön elmentek a találkára, ahol 
a leányok már várták őket. ' 

- Magukat iholnap a tábornagy elé viszilk - mon

dotta Grewhen izgatottan. I- Ne mondjanak meg mind

járt az eJ,só kihallgatásnál mindent, tartsanak meg vala

mit abból, amit tudnak. Ne 'féljenek, nem maradnak so

káig eltválva egymástól, holnap estére megint vissza

hozzák ide magukat. Nekünlk addig gondunk lesz magukra 

és reméljük, Ihogy mire visszajönnek, már meg is lesz a 

ter.vünk, amely '1ehetővé rfogja tenni, hogy veszély nélkül 

elmeneküljenetk. Ne veszítsük el a ,reménységet, hogy 
minden jóra fog ':fordulni. 

Anderson 'és Elwood 'Viss2asiettek a szállodába, hogy 

ott bevárjálk Schmidt századost, aki a főhadiszállás,ra 

viszi őket. Másnap r,eggel, napfelkeltekor megjelent 

Scihmidt. Végre, heteki,g tartó hosszú, veszélyekkel teljes 

várakozás után utlbaindultak a nagy cél felé : a német fő

hadiszállásra. 
A f&hadi,szállás egy nagy kastélyban 'Volt, körülbelül 

15 mérföldnyiTe a várostól. Nagy sebességgel haladtak és 

így hamarosan odaérkeztek. IElwood az autóban maradt, 
Andel'Son éS' Schmidt pedi g  az őrségen át felmentek 
Hindenburg tábornagy előszobájába. Schmidt százados 
megkérte a szolgálattevő tisztet, hogy azonnal jelentse be 
őket. A tiszt csakhamar visszajött és közölte, hogy őnagy
méltósága !Várja öket. A német százados és az amerikai 
őrnagy beléptek a tábornagy szobájáIba. 

( Foly tat juk. ) 

A belyárfogla belyár .. 

írta : SZőNYI JÁNOS. 

Ki ne ihaIlotta vohta ,Sisa Pista hírét? 

6 volt a Felvidék Rózsa Sándora. Nevét a mult szá
zad derekán éppen úgy rettegték Rimaszombattól Rozs
nyóig, mint har·amiatársáét az Alföldön. 

Rózsa Sándor furfangos ' és leleményes volt gaztettei 
elkövetésénéI. Sisa Pista vakmerőségére és fé'lelmetes ere
jére alapította kétes jövőjét. 

Hosszú hónapokig garázdálkodott már, amikor egy 
szép tavaszi nap délelőtt j én 'egy Hada,ró Mihály nevű pan
dúr tisztelgett a szombati csendbiztosnál. Katonásan 
kérte ilfeIettesétől, hogy készíttessen elő egy biztonságos 
cellát, mert rövidesen nevezetes foglyot szálJ.ít abba. Ké
sőbb azt is kibökte, hogy Sisa Pista lesz az illető. 

N agy szó volt ez ! A csendbiztoo rá is nézett az öre
gedő pandúrra. Azt 'sem tudta lhirte1en, örüljön, 'Vagy 
kacagjon-e. Meg is kérdezte Hadarótól : 

- Hogyan gond'olja kend ? 
- Csendbiztos úr alásan, az már legyen az én paten-

tom, '- engedje meg. Csak a cellát tessen elkészíttetni .  
A csendbiztos bizalmas, kedveskedő vállveregetés kí

séretében bocsátotta útjára � öreget. \Hogy mit gondolt 
eközben, nem lehet tudni. 

A :pand�ír hozzáfogott munkájához. 

Még aznap levelet irt a gömöri haramiának Öreges 
betűkkel vetette papírra, hogy a szombatii vásárkor na
gyon szeretne 'vele találkozni a Csurrantó-csárdában, 
amikor is  kettesben összemérhetnék a pandúrészt a be
tyárerővel. 

A kihívó levelet másnap, e,6y szabadult lókötővel 
kü.ldte eI Sisa Pista �és�re az osgyáni rengetegbe, ahol 
történetesen a haramia! ",sizékelt" volt. 

Az írás, hogy, hogy nem, kezébe került a betyárnak. 
Sisa Pista felolvastatta egyik írástudó Ibandatársával, mi
vel ő nem volt beavatva a betűk világába. Nagy \haragra 
lobbant, amint ertésére adták, hogy mi áll ' a: levélben. Acé-
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las karjaiban megfeszültek az erek. Keze ökölbe szorult és 
a levegőbe fenyegetett. 

-" Ott leszek ! - dörögte a körötte állóknak. 
A vásáJr hajnalán útra is kelt, hogy leszámoljon a 

pandúrra:I. Éppen delelt a nap, amikor elérte a Csurrantó
csárdát. Ebédet parancsolt, maj d maga: elé állíttatott egy 
nyakas üveg t okaj it, mert bizony őkelme silányabb bor
ral nenli 1érte 00. ( Tellett a sok "ötön" szerzett pénzből! ) 

Eközben utasok fordultak meg az ivóban. Sisa Pista 
alaposan végigmustrálta a jövevényeket , majd -tovább 
iszogatott. N em az ő embere volt egyik sem. Pandúrt várt 
ő, nem holmi békésszándékú kalmáJrembert, mint akik 
megfordultak a csapszékben. 

Három óra tájban már kezdte unni a várakozást. öb
lös selmeci pipáját sárga zápfogára illesztette és füstölő 
szerszámjának sárgaréz kupakjával szemébe húzott kalap
jának karimáját kezdte lütögetni. Akik j obban ismerték, 
azt mondták, hogy ez haragot j elentett nála, lde nagyot. 
Felállt. Nyújtózott egyet, majd újra körültekintett. 

A szomszédasztal végén idősebbnek látszó keresk'edő
külsejű -ember ült. Batyujából motringba csavart kötél
csomókat ,rakosgatott az asztallapra. Sisa Pistában feléb
redt a betyárvirtus. Odalépett a kereskedőhöz. Minden szó 
nélkül felvett egy vékonyabb kötélcsomagot. Nézegette. 

� Erős-e - kérdezte utána a kötél gazdáját. 

Amaz fel pillantott s arcán olyan vonásokkal, mintha 
egy jó üzIetet sejtene, a kérdés mögött adta meg a valaszt : 

- Erős bizony ! Valódi lenfonál ! 

- No, maj d meglátjuk. 
Ezzel Sisa Pista szétbontotta a köteget. Két markára 

tekerte és egy erős rántással, mint a pókJhálót széttépte 
azt. Gúnyos mosollya11 dobta oda a kereskedő \elé : 

- Ezzel csak legyeket lehet kipányvázni ! 
A tkeree-kedő sem !hagyta magáJt. Csak úgy foghegy

ről vetette oda : 

- Kipányvázom én kelmedet iSi ,űgy vele, hogy soha
sem keveredik ki helőle ! 

Szó szót követett és. Sisa Pista legénykedve nyujtotta 
keresztbetett kezét a kalmár elé. 

A kereskedő egy vastagabb kötélcsomagot myitott 
'lzét. 

- iRa ezzel is szé.5yenbe tud hozni. - mondotta a 
betyárnak � tízpintes tokaji aszúbort tétetek az asztalára. 

Erre már a c.sapszékes is iközelebb l épett a kármentő 
árnyékából. 'A kalmár pedig nagy szakértelemme.l bo
gozta össze az erős kötéllel Sisa Pista kezeit és lábait. 

A bikaerejű haramia nem ak,art szégyent vaII.ani. 
Összeszedte minden erejét. Ám úgylátszik hiába. A hü
velyknyi vastag kötél nem lengedett. MéIy csíkokat vágott 
a csuklóján, úgy, hogy a vér is kiserkent a feszítés 
nyomán. 

N e.gyedórája kínlódott már a haramia, amikor szé
gyenszemre így 'szólt : 

- Elvesztettem a fogadást. Én fizetek húszpintessel, 
csak szabadítson ki ebből az átkozott kötelékből. ' 

A kereskedő örömmel kacagott fel : 
- Ha bolond lennék : kieresztenpJek. M ert /tud d  meg 

kutya, hogy én vagyok Hadaró Mihály, a pandúr, aki 
emígyen mértem össze a pandúrészt � betyárerővel. 

Sisa a hallottakra észbekapott, hogy rászed ték. Dúlt, 
fúlt dühében. Arcát a szivárványnak mind hét színe át
cikázta. Kékült, zöldült mérgében. De nem tehetett semmit. 
Nem engedte a kötél. 

A pandúr kocsit rendelt elő. Az önmaga fogta b�
tyárt hátradobta a saroglyába és nagybüszkén h ajtatott 
be a szombati.i megyeházára. 

'Frincsán János tiszthelyettes. 

Önként j elentkezés folytán 1914 november hó 5-én 
vonult be a gyulai 2. homvéd-gyalogem-edpall'ancsnokság
hoz. Tábori osendőrszolgálatJra volt kisZleJllelve, de közben 
a Kárpátokba betört oroszokkal küzdő csapatokhoz pótlás
ként ' egy menetzászlóalj indult el Gyuláról s Frincsán 
tisztJhelyettest (akkor őrmestert) saját kérelmére e zászló
aljhoz osztották be, a negyedik századhoz. 

A zászlóalj t Őrmezőnek irányították s ott ezred dé 
egészítették iki s mint ilyen a 303. hOlIlv<éd-,gyalogl€zred ne
vet nyerte. Az eredeti zászlóaljat azonban továbbra tis 
csak "gyulai" zászlóalj nak nevezték. E z  volt a :magva az 
ezrednek. A különböző ezredektől elvont kötelékek a !hegy
vidék harcaiban egymással összekeveredtek és sokszor azt 
sem tudták, hogy ki hová tartozik. Az egymásnak ideg,en 
alakulatok között lassacskán az a hír is elterjedt, hogy az 

, oroszok 'a Kárpátokban magyarul beszélő honvédruhába 
öltöztetett osztagokkal is operáJInak, ami a zűrmvart még 
jobban növelte s a tűzkeresztségen még keresztül nem 
ment csapatoknál nalY ibizonytalanságot szült. 

Frincsán szakaszában is sokat beszéltek erről a kép
telenségrőI. Hiába monMa Frincsán tiszthelyettes, hogy 
a magyarorosz-osztagok a mesék birodalmába tartoznak, 
a rémhírt nem Iehetett a csapatokból kiirtani. 

November 17 -én aztán bekövetkezett, amire senki 
sem számított. A zászlóalj t támadásra rendelték. Három 
század mint küzdő előrement, a negyedik 'század, amely
ben Frincsán őrmester is volt, a balszárnyon ,tartalékban 
maradt. 'Az előretörő honvédek közül többen visszamarad
tak ,s ahogy a tartalék a főcsapatot kö�ette, Frincsán őr
mester - jó csendőrhöz illően - a mara,dozókat össze
gyüjtötte. Közben az előllévő századok rajvonalba fejlőd
tek s erős tűz.harc kezdődött az oroszokkal. Frincsán erre 
az összegyűjtött maradozókat az erdőszélen l évő rajvo
nalba vezette s átadta a századparancsnokna:k. Ezalatt a 
tartalék is tovább nyomult előre. Amint IFrincsán vissza 
akart térni századához, egyszerre nem messze tőle éles 
vezényszó haonlzott fel : "T<üzelni félbalra ! Az ellenség 
honvédruhában van s magyarul beszél ! "  

M é g  magához s e  tért ai meglepetéstől, amikor irtóza
tos tűz zúdult arrafelé, aJhol a századát hagyta. Frincsán 
tiszthelyettes magából kikelve Jl'ohant a záporként tüzelő 
század felé, folytonosan "Tüzet szüntess" vezényszót 
kiabálva és sikerült is lU tüzelést megállítania. Bzázadából, 
- mert az ő századát nézték magyarul beszélő oroszoknak, 
- csupán két ember Siebesült meg s ez osak aIhlla:k volt 
köszönhető, hOlY Frincsán őrmester III helyzetet felismer
ve, haláltmegvető ,bátorsággal rohant a tüzelő század felé 
s a tüzelést idejében beszüntette. 

Kitüntetési j avaslata a többek közt ezeket tartal
mazza : "In den Kampfen bei Galgóc /27 lXI. 1914 hat er, 
als eine Komp. des Baons 413 dUlI"oo ei gene T,ruppen 
unter Feuer ,genommen, wurde, durclh seine GeisteSlgegen
waTt im grössten Feuer, das sofortige EinstelIen des 
Feuers bewirkt, und hiedurch ein grössel'les Unglück 
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verhütet." ( 1914 november 27-�n a galgóci harcokban, mi
kor a 413. zászlóalj egyik századát saját csapatok tűz alá 
v,ették, léle!kj,elenJ.étével a tüzelés azonnali beszüntetését 
a legna'gyobb tű�beTII kereszt:ül!ViHe s ezáltal a nagyobb 
szerencsétlenséget elhárította. ) 

Hősi tettéért az I. osztályú ezüst vitézségi érem
mel tüntették ki. 

Pályázat. 
Pályázatot rlÍ<rdetünk I a csendőrség t,ényleges és 

nyugdíjas állományú legénységi tagjai számára, akik 
csendőrségi szolgálati idejük alatt szol,gálatban vagy szol

gálaton kívül kimagasló tettet vittek tvéglhez , vagy vala
mely előfordult esetben kiváló magatartást tanusítottak 
s azzal a csendőrség hírne!Vét emelték, magukna;k és a 
testületnek a lakosság körében különös meg"lbecsülést sze
reztek, 'bajtársaiknak pedig követendő példát :mutattak. 

Ilyen cselekmény va,gy magatartás például : ellen
szegülŐIkkel szemben vagy más alkalommal tanusított bá
tor viselkedés, életmentés, közveszély idején önfelál,dozó 
segítségnyujtás, előljáró.klhoz ragaszkodásról, a bajtársak 
iránti szeretetről tanuskodó, vagy törhetetlen hazafiasságra 
val'Ió cselekedet, parancs nélkül, saját kezdeményezésből 
tett nagy ki!hatáslÚ hellyes intézkedés, a csendőr személye 
ellen irányult megvesdegetési kísérlet Jeleplezése, nemeR 
érzelem sugallta emberbaráti 'cselekmény, s tb. ,  stb. ,  egy
szóval a pMyázó cs.endőrségi életéIben előfordult s esetleg 
itt feU nem somlt mi.nden kimagasló esemény, cselekvés 
vagy 'történet. amely az illető csendőrnek bármilyen irányú 
egyéni és csendőri kiválóságát bizonyítja. 

Mindegy, hogy a pályázat tárgyát képező esemény 
vagy cse1ekrrnény mikor történt s hogy a pályázó ezért ré
szesült-e már kitüntetésben. dícséretben. jutalmazásban, 
vagy sem s az sem befolyásolja a pályázat ot, ha annak le
írása valwhol már megj elent. 

N em esnek a pályázat körébe a !harctéri vitézi tettek, 
továbbá a bűnügyi nyomozások során elért eredmények. 
mert ezekre küllön pályázatot szoktunk h irdetni.  Tábori
csendőri 'vagy a megszállott területeken teljesített közbiz
tonsági szolgál'atban történtekkel 'azonban pályázni lehet. 

A páJlyázatot beküldheti maga az érdekelt csendőr, de 
bármellyik jelenlegi vagy volt előljárója is. A leírásnak 
o'lyan részletesnek kell lennie. hogy abbóll az eseményt min
den oldalról tökéletesen el lehessen bírálni. Természetes, 
hogy 'a lleírásnak a valóságot 'mindenben pontosan fednie 
kell és a történteket teljes tárgyilagossággall kell előtá'rnia. 
Ennek bizo.nyságául a pályázatot két olyan előljáróval vagy 
bajtárssal is alá kelJ iratni. akik az esetnél j elen v.oltak, 
i1Jetve, akiknek ,arról szolgálati tudomásuk van vagy volt. 
Ha az esetről annak idején valamelyik parancsnokeág Iszol
gMati j elentést tett, célszerű annak a ifog,almazványát is 
csatolni, ennek !hiánya azonban a !pályázaton rés�vé'telt nem 
gátolja. 

Ha a pályázó ;pályázatát volt előljáróival vagy bajtár
saival azért nem tudná alái'ratni.  mert a tartózkodás i he
lyüket nem ismeri, rforduljon !hozzánk S mi szerkesztői üze
netben közöljük a tartózkodási helyüket, iJIetve, ha azt nem 

. tudnók megál lapítani , a CÍmeik után a puhatolást közzé
tesszük. Levélben nem adunk :(el!Világosítást. 

A pályázatokat ,írógéppel vagy jól .olvasható kézírássaIl, 
fé�h'asálbosan lés a papírnak csak az egyik ol,dalára kel l írni 
és a következő címünkre kell .belküildeni : "A Csendőrségi 
Lapok szerkesztőségének, Budapest, I. ker., Böszörményi

últ 21 . szám." !A pályázatok terjedclme pancs korlátozva. 
A pályázatok !Végére fel kell írni, hogy : 
a) részesü lt-e a pályázó a lleírt cse'lekményért kitünte-

tésben, dícséretben vagy jutalmazásban, ha igen, ki résrre
ről, mikor, hol és m inőben ? HOl lett az közzétéve ? 

b) megjelent-e már a cselekrrnény leírása valahol, ha 
i gen. m ikor és holl ? 

A pályázatokat négy tagú bizottság fogja elbírálni. A 
bírálóbizottság eJnökségét a m. kir. csendőrség állandó 
tanu'lmányi bizottságának elnöke, ,tagsáJgát pedig a tanul
mányi bizottság ikét tagj a volt szíves válJaIni, negyedik 
tagja a Csendőrségi Lapok főszerkesztője lesz. 

Pályázati határidő : 1 930 /november '1 . Később beér

kező pályázatokat nem lVeszünk figyelembe . 

Pályudíjak : 

I. díj: Egy "Cortébert Wai\sh Co." aranyóra. 
ll. díj: E gU értékes ezüst cigarettatá1'C�1. 

lll. díj : Egy "Cor'tébert I�atsh Co." ezüstóm. 

Az eredményt a fO'lyó évi karácsonyi s,zámunkban fog
juk közzétenni.  

A díjat nyert pályázatokat a Csendőrségi Lapokban 
teljes terjede'lmükben közölni fogjuk s azokért a szokásos 
írói tiszteiletdíjat is külön. kiutaljuk, de a díjat nem nyert 
pályázatokra is fenntart juk a jogunkat, hogy azokat a szo
kásos tiszteletdíj mellett körzö,ljük. 

Az érdemesnek talált pályarruunkákat ezenkívül fel  fog
j uk v,enni a "Híven, becsülettel, vitézül" című könyvünkbe 
is ,  amelyet e1lőrelábhatóan rÖJVid időn belül kiadunk. 

, 

1tII.1i1' •• I)' •• � IC •• " •• ' ••• 
Még egy "mondatszörny". 

Úgy vettem észre, hogy legutóbbi közleményemben a 
"mondatszörny"-ön végzett "műtét" sikerrel járt. Ezért 
hát me6ismétlem. Nem is kerül nagy fáradságomba, hi
szen anyagot könnyen ta lálhatok Ibárminő hivatalos írás
műben . Lássuk tehát az új mondatszörnyet eredeti 
a lakjában : 

"Ezen ügylben bentírt j árőr foJyó hó 20-án a nyomo
zást megejtette, melynek során m.eg,állapította, hogy X. Y. 
boltkezelő ' a  fogya,sztás i  .szövetkezetnek ,ál landó és fize
téses 'alkalmazottja volt s mint i lyen a szövetkezet ér
dekeit e lőmozdítani volt köteles,. ahelyett azonban, ' hogy 
ezen kötelezettségének megfelelt volna, a reá bízott 
árut vagyoni haszonszerzés 'végett hűtlenül kezelte, 
miáltal a Iszövetkezet által kiküldött ellenőr által eszközölt 
leltározás és f'elszámolás tanusága s�rint folytatólla-go
san 0000 pengő kárt okozott azáltal, hogy részben áru
cikkeket s,aját céljaira fefu'as�nált és az eLadott árukért 
befolyt pénzösszegből magának naponként visszatartott 
illetve a napi bevételt a szöyetkezeti pénztámoknak nem 
pontosan kézbesítette." 

N em tévedés : ez valóban egy mondat. Az eredetiről 
a személyi-, helyi- és időadatok elhagyásával szószerint 
másoltam le. Hégi szabály az, hogy a jó mondatot egyetlen 
lélekzettel ki iki lehet mondani. Próbálja ezt meg vala-ki 



1930 augusztus 10.  CSEN DŰRSÉGl LAPO K 733 

az idézett mondattal. Talán sikerül is,  hiszen a rekordok 
korát éljük. Mégis azt hiszem, kissé megeröltető lesz. 

Apró-cseprő hibáira nem akarok rámutatni, mind
össze a dült betűkkel szedett :háromszoros álUtl ismétlő
désére mutatok rá. Megkísérlem azonb&.n, hogy ezt a 
mondatszörnyet is felaprózzam az egészséges nyelvérzék 
bonckésével. Még ennek az írásműnek a gazd ája is fel
fedezheti, mHyen egyszerű mwvelet az egész. Csak a 
mondat gyakori befejezésétől, tehát a természetes, magya
ros kapcsolástól nem szabad félni . Tehát : 

"Ebben az ügyben a járőr 20-án megejtette a nyo
mozást. ( Pont ! )  Ennek során megállapította, hogy X. Y. 
boltkezelő a fogyasztási szövetkezetnek állandó és fizeté
ses alkalmazottja volt. ( Pont ! )  Az lett volna tehát a Ikö
te1essége, hogy a szövetkezet érdekeit előmo�dítsa. ( Pont ! )  
E helyett azonban a rábízott árut hűtlenül kezelte, hogy 
vagyonj' haszonhoz jusson . ( Pont ! )  lA szövetkezet ellenőrt 
küldött ki, aki leltározás t és felszámolás t végzett. ( Pont ! )  
Ebből kitünt, hogy X .  y .  folytatólagosan nooo pengő kárt 
okozott olyan módon, hogy egyes árucikkeket saját céljaira 
felhasznált, az eladott árukért 'befolyt pénzösszegből pe
dig magának naponként visszatartott, vagyi,s a napi be
vételt nem kézbesítette pontosan a szövetkezeti pénztár
noknak." 

vitéz Rózsás József ny. szds. 

----.. _r .... -----

132. Kérdés. A gyánusított erőszakos nemi közösülés bün
tettét követi el s a bűncselekmény végrehajtása közben a sér
tettnek 8 napon túl, de �O napon belül gyógyuló testi 'sérülést 
is okoz. A sértett azonban nem terjeszt elő magánindítványt. 
Öná1ló feljelentés tárgyává kell-e tenni ily esetben 'a hivatal
&ól üldözendő súlyos testi sértés vétségét ? Nem kétséges-e ily 
csetben a Szut. 399. pontja utolsó bekezdése értelmében, hogy 
a cselekmény 'magánindítvánY?'a vagy hivatalból üldözendő-e ? 

Válasz. Ha a gyanusított al magánindítványra üldözendő 
bűncselekménnyel kapcsolatosan hivatalból üldözendő bün
cselekményt js elkövetett, a hivatalból üldözendő bűncselek
mény, e jellege nem szűnik meg azzal, hogy a sértett nem 
terjesztett elő magánindítványt, még akkor sem, ha ez a hiva
talból !Üldözendő ,bűncselekmény az elkövetés idejére és he
lyére nézve a magánindítványra üldözendő cselekménnyel 
szorosan összefügg ,is és ha a magánindítványos cselekmény 
sokkal súlyosabb is, mint a hivatalból üldözendő cselekmény. 

A JCsendőrnek tehát a ,hivatalból üldözendő súlyos testi
sértés vétségét nyomozás, illetőleg tfeljelentés tárgyává kell 
tennie ebben az esetben is. 

A ISZUt. 399. pontja utolsó bekezdése akként rendelkezik, 
hogy ha kétséget kizáró módon meg nem állapítható, hogy a 
bűncselekmény hivatalból vagy magánindítványra üldö
zendő-e, 'a magánindítványt pöntés végett az illetékes kIÍr. 
ügyész ségnek vagy járásbírósági hatáskörbe tartozó vétség 
esetén a kir. járásbíróságnak kell előterjeszteni. Logikusan 
következik ebből, hogy ugyanígy ,kell eljárni, ha magánindít
vány; nincs, de a cselekményt az eset különös körülményei 
szerint magánindítványi jellegiínek ds, meg hivatalból üldö
zendő jellegűnek is lehet felfogni. Ez utóbbi e,setber. a 
csendőr azoknak a tényeknek kinyomozására szorítkozik, 
amelyek az eset megértéséhez szükségesek (elégséges lehet 
ily esetben a ,sértett kikérqezése is) ,  ezt foglalja jelentésébe 

és terjeszti be ahhoz a ,hatósághoz, amelynek hatáskörébe 
tartozik a fennforogni látszó ,bűncselekmény elbírálása. 

Milyen e seteket tart itt szem előtt a Szut. ? Szolgálati 
viszony esetén gyakran lehet vitás a cselekmény magán
indítványi jellege, mert az alkalmaztatás jogviszonya klilön
böző tartalmú lehet, a bírói ,gyakorlat pedig sokszor ki
mondta már, hogy csak az állandó természetű szolgálati 
viszony teszi a cselekményt magánindítványi jellegűvé. Az 
is vitás lehet, hogy a magánindítványt arra jogosult sze
mély tette-e. így például sokáig vitás volt, hogy valamely 
uradalom intézője tehet-e gazdája helyett magánindítványt 
szolgálati lopás esetén. Ma már e z  igennel eldöntött kérdés, 
mert az intéző állásának természetéből fogalmilag követke
zik az erre való jogosultság, de bizonyára téves felfogás 
lenne az, amely ugyanakkor azt is vitatná, hogy az urada
lom intézője ,gazdájának személyi ' (nem vagyoni ) sérelme 
esetén is jogosult a gazda Ihelyett magánindítványt tenni. 

Erőszakos nemi közösülés esetén például szintén vitás 
lehet, kit ,kell tekinteni a tettes felügyeletére, gondviselé
sére, gyógykezelésére bízott személynek, amely körülmény 
szintén érinti az elkövetett bűncselekmény magánindítványi 
jellegét. 

A csendőrnek természetesen óvakodni a kell attól, hogy 
ilyen vitásnak tekinthető esetekben tisztán a saját vélemé
nyére építsen s ezért rendeli a Szut., hogy az ilyen vitásnak 
tetsző eseteket is minden esetben az illetékes lcir. ügyészség 
vagy járásbíróság tudomására ikell hozni, mert a végf;ő szó 
kimondása ezekben a kérdésekben azoké a hatóságoké, nem 
a csendőré. 

A csendőr előtt e gyébként mindig az a kérdés lebegjen : 
milyen ';bűncselekményre van gyanu ? Az lévén a köteles
sége, ihogy bűncselekmény gyanuja esetén az igazságszol
gáltatás munkáját elindítsa, nem szabad pusztán egyéni vé
leménye alapján elmulasztania azt a lehetőséget, hogy egy 
fennforgó bűncselekményre a megfelelő megtorlás bekövet
kezzék. 

133. Kérdés. A tolvaj ellen magánindítvány hiányában 
nyomozást nem teljesítettek. A nyomozás csak az orgazda 
ellen folyik s ennek! során a tolvaj kikérdezése is szükségessé 
vált. Tanu VCLgy gyanusított minőségben kel/-e sze?'epeltetni 
az orgazda ellen tett feljelentésben a tol'vajt? 

Válasz. Ha a tolvaj ellen, mint gnnusított ellen eljárás 
egyáltalában nem folyt, akkor az orgazda ellen tett feljelentés
ben nem szerepelhet :mint gyanusított, ,hanem mint tanu. 
Ha el lenben a tolvaj ellen eleinte folyt az eljárás, csak ké
sőbb hagyták abba a nyomozást, mert a cselekmény magán
indítványi jellege kiderült vagy a korábban tett magán
indítványt visszavonták, akkor legcélszerűbb, ha a csendőrl 
jelentés a nyomozás ihű tükreként megtartja a történeti fo
nalat s beveszi a jelentésébe a tolvajnak, mint gyanusított
nak előadását, annak feltüntetésével természetesen. mikor 
mily okból, mily szakban hagyták abba a tolvaj ellen a nyo
mozást ? 

134. K érdés. Több tagból álló tMsaság csónakot vesz köl
csön egy félórára s a  'kikötött használati díjat előre kifizeti. 
A társaság tagjai azonban önkényesen meghosszabbítják a 
használat időtartamát s a kölcsönvett csóna/cot csak egy óm 
mulva adják vissza, a csónaktulajdonos ama felhívását pedig, 
hogy további használati díjat fizessenek, visszautasítják. Fo
rog-e fenn itt büntetendő cselekmény gyanuja? 

Válasz. Ha bizonyítható lenne, hogy a társaság tagjai 
eleve ,azzal az elhatározással vették kölcsönbe a csónakot, 
hogy félórai; használati díj lefizetése után birtokba vegyék és 
kölcsöndíj nélkül tovább használják, mint a kikötött idő, .a 
cselekmény a csalás ismertetőjeleit tüntetné fel. Ezt azonban 
az érdekeltek tagadni szokták, másként Ipedig nehezen bizo
nyítható rájuk a csalás szándéka, ha mindjárt ellenük is bi
zonyítana az az esetleg megállapítható tény, ,hogy több pén
zük nem is volt, mint amennyiböl a félórai használati díj 
kitelt. 

Ily körülmények közt tehát a cselekmény polgári per útra 
tartozó magánjogi sérelem. 

135. Kérdés. A Szut. 379. pont 4. bekezdése azt ?'endeli, 
hogy a vadászoktól őrizetbe vett lőfegyvereket a közigazga
tási hatóság hoz 'kell beszolgáltatni. Hogy tegyen eleget a 
csendő?' ennek a rendelkezésnek akkor, ha idegen örskörlet
ben nyomoz s a közigazgatási hatóság székhelyé?'e nem kell 
b-emennie. Jogosult-e a já?'őr az őrizetbe vett fegyver beszol
gáltatása végett a közigazgatási hatóság székhelyé?'e utaz
ni, illetve CL fegyvert személyesen köteles-e beszolgáltatni? 



734 CSENDORSEGI LAPO K 1930 augusztus 10. 

Meg van-e ilyen csetben engedv.e, hogy a, csendő?' a saját 
puskája mellett még az őrizetbe vett fegyvert is maga vigye ? 

Válasz. A Szut. 202. ,pont ll. bekezdésének utolsó mon
data azt rendeli, hogy szolgálatban álló csendőrnek olyan 
tárgyat, amely ,a :; árőrtáskában vagy a hátiböröndben el 
nem fér, a bűnjelek kivételével, vinnie nem szabad. 

Ezzel a rendelkezéssel az utasítás annak a visszás hely
zetnek akarta végét vetni, amelyet azelőtt meglehetősen 
gyakran lehetett tapasztalni, hogy t. �. .szolgálatban álló, 
jobban mondva szolgálatilag felszerelt járőrök és csendőrök 
a legkülönbözőbb csomagokat cipelték, amivel nemcsak a 
maguk és a szolgálat tekintélyének ártottak, de szolgálati 
fellépésüket is megnehezítették, mert a csomag a csendőr 
kezét elfoglalja, őt szol�álati ténykedésében és esetleg 
fegyverének gyors hasznalatában is akadályozza. Nem 
mindegy, hogy a csendőr miként jelenik Iffieg a nyilvánosság 
előtt, különösen, ha szolgálatban van. Amikor a csendőr 
egyes szolgálatokat bevásárlási alkalmaknak J tekint, nem 
gondolj a  meg, hogy a felszereléshez nem tartozó tárgyak 
vagy csomagok hurcolása <fegyelmetlenség látszatát kelti, 
katonaszemnek meg egyenesen komikus l átvány. 

Kivételt kellett azonban az utasításnak tennie 'a bűn
jelekkel. A .szut. 446. pont; 1. bekezdése :azt mondja, hogy az 
őrizetbe vett bűnjeleket a feljelentéssel vagy tényvázlattal 
együtt rendszerint az illetékes bírósághoz vagy hatósághoz 
kell beszolgáltatni, olyan fbűnjeleket azonban, arnelyeknek 
azonnali elszállítás a, nehézségbe ütközik, az illetékes községi 
előljáróságnak kell megőrzés végett átadni. lA csendőr tehát 
néha nem kerülheti el, hogy egyes bűnjeleket a nyomozás 
színhelyétől (ha az pl. a határban 'van) a község előljáró
ságához beszállítson. Ha nagyobb terjedelmű vagy mennyi
ségű bűnjel ről 'van szó és ha rendelkezésre áll ,olyan polgári 
egyén, aki azt az előljárósághoz beszállít j a, azt kell igénybe 
:venni, ha azonban segítség !nincsen, ill járőrnek kell azokat 
bevinnie. Főleg ilyen esetekre vonatkozik a 202. pont ll . be
kezdésének az a kitétele, hogy : "a bűnjelek !kivételével". 

"Azonnali elszállítása" rendszerint annak a bűnjelnek 
ütközik nehézségbe, amelyet a csendőr a j árőrtáskájában 
nem tud magával vinni. Általános szabálynak kell tehát te
kinteni, hogy minden olyan Ibűnjelet, amely a járőrtáskában 
el nem fér, megőrzés végett ra község előljáróságának kell 
átadni. Lehetnek ,persze kivételek is : így pl. ha különösen 
fontos bűnjelekről, főleg olyanokról van szó, ,aIpelyeken bi
zonyító, :könnyen elmosódó jelek vagy elváltozások vannak 
és nem bizonyos, hogy azok a községi előlj áróságnak rend
szerint nem nagyon' gondos őrizete lal att nem fognak-e válto
zást szenvedni (vérnyom. hajszál, uijlenyomat. �tb. ) '  Ilv�n 
esetben a csendőr a bűnjelet ,akkor is maga fogja beszállí
tani, hogy nagyobb terjedelmű is, nehogy az megőrzés vagy 
szállítás ,közben a bizonyító erejét elveszítse. 

Ha lehetséges, legjobb a bűnjeleket mindjárt a hely
színén becsoma!?'olni és az illetékes bíróság vagv h 'ltós 1 Q,'  cl
mére való postáraadás végett ,a !községi előljáróságnak át
adni. ' A bűnjelet ,az eljárás folyamán az előljáróságnak 
úgyis be kell majd szálIítania, mindegy tehát, hogy .ezt a 
csendőr jelenlétében vagy �ésőbb teszi-e meg. 

Hasonlóképen kell eljárni az őrizetbe vett löfegyverek
kel is. A Szut. 379. pont 4. bekezdésében foglalt az a ren
delkezés, hogy az őrizetbe 'Vett löfegyvert ,a !közigazgatási 
hatóságnak kell beszolgáltatni, nem azt jelenti, hogy a 
csendőrnek azzal személyesen kell a közigazgatási hatóság 
székhelyére utaznia, hanem, hogy azt "közvetlenül" oda 
kell beszállítania, vagyis a h elyszínén be kell csomagolnia, 
esetleg 'csak címkével ellátva a közigazgatási hatóság cí
mére postára kell adnia vagy adatnia. Lőfegyvert a csend
őrnek személyesen csak a Szut. {450. pont 5. bekezdésének 
esetében, vagyis akkor kell a bírósághoz vagy hatósághoz 
beszállítania, ha azt nem lehet kiüríteni s ezért töltött álla
potban kell átadni. Az ilyen bűnjelet azonban először az 
örsre kell bevinni, az iirsparancsnok gondoskodik azután 
arról. hogy azt egy csendőr a bírósághoz vagy hatósághoz 
személyesen továbbítsa. Ez, ha csak lehetséges, ne történjék 
szolgálati felszereléssel. 

136. Kérdés. Köteles-e a nős napos csendőr a laktanyá
ban hálni, ha nótlenek is vannak otthon és meg van-e en
.qedve a nős naposnak, hogy étkezés céljáb61 a lakására 
távozhass6k? 

Válasz. Előrebocsát juk, hogy a nős és nőtlen csendőr 
szolgálati kötelességei és azok teljesítésének módja között 
semmi külömbség nincsen. Senki ,sem igényelhet !magának 
a nőtlenekkel szemben kivételes elbánást azon a címen, hogy 
ő nős. A családi állapot magánügy, ahhoz a szolgálatnak 

semmi köze. A nős csendőrt a kincstár éppen �gy, sőt job
ban fizeti, imint a nőtlent, természetes tehát, hogy a vele 
szemben támasztott követelmények is azonosak. 

Ha :azonban a kérdést a Ibajtársias belátás szempont
jából nézzük, akkor helyesnek találjuk, ha a fiatal, nőtlen 
csendőrök a lehetőség sz.erinrt"- előzékenységet tanusítanak 
idősebb, nős bajtársaikkal szemben. Ha tehát pl. nős csend
őr a napos s iha nőtlenek is vannak otthon, akik amúgyis a 
laktanyában !alusznak, mern látjuk akadályát annak, hogy 
egyikük 'éjjelre a napos szolgálatot nős bajtárRától átvegye, 
annál inkább is, miután ez különösebb terhet rendszerint 
nem Jelent. Másnap reggel a nős a szolgálatot azután megint 
visszaveheti. Olyan esetben azonban, ha senki sincsen 
otthon, a nős napos természetesen a laktanyában köteles 
aludni. ( 

A nős naposnak nézetünk szerint meg lehet engedni, 
hogy étkezés céljából a lakására távozhassék, !mert a Szut. 
egyedül a 191.  pont esetében (e) alpont) , vagyis szigorú 
készültség esetére rendeli, hogy a nősök az étkezést a lak
tanyába kötelesek vitetni. Azt, hogy a nős na;pos étkezés cél
jából mennyi ideig maradhat távol, az orsparancsnok hatá
rozza meg. 

A Szut. 186. pont 2. bekezdés utolsó mondatában foglalt 
könnyítés természetszerűen a nős napost is megilleti. 

137. Kérdés. A gyanusított megjelenik harmadmngával 
a sértett lakásán s felhívja őt, hogy az elhagyott közös la
kásban levő ing6ságait adja ki. A sértett erre hajland6nak 
mutatkozik és közli, hogy két tanut fog hívni előbb "a szom
szédb61. A gyanusított kiséretében levő két egyén erre meg
raqadja a sértettet, földre teperi s fogvatartja mindaddig, 
mí,g a gyanusított a kívánt ing6ságokat összeszedi és a lakás
Ml kiviszi. Mily bűncselekmény t követett el a .Qyanusított, 
illetve a kíséretében levő két egllén? Változtat-e az eset meg
ítélés én, hogy a gyanusított a sértettnek menye? 

Válasz. ' A gyanusított és a kiséretében levő két egyén 
a Btk. 350. §-ába ütköző zsarolás vétségét követték el. 
Mint tettestársak vonandók felelősségre, mert a büncselek
ményt eg-yütt és közösen hajtották végre. A két egyén nem 
bűnsegéd. mert nem előmozdítója a cselekménynek, hanem 
megvalósítója a zsarolás egyik lényeges tényeIemének, az 
erőszaknak. Közömbös, hogy a gvanusítottakat vagy vala
melyiküket jog szerint megillették-e az elvitt ingóságok 
vagy sem. 'közömbös az is, hogy a g-yanusítottakat vagy va
lamf>lviküket családi kanocs fűzi a sértetthez, mert lényeges 
az eljárás jogtalan módja · s az, hogy vagyoni haszonra irá-
nvu�ó célzattal cselekedtek, ha !eZ a vagyoni haszon illem 'is 
volt jogtalan. 

138, Kérdés. EQlI béres feljelentést tett ,Qazdá,ia ellen, 
hOf/Y tiltakozása ellené?'e összes holm'tiát átkutatta. JOfla 
volt-e ehhez a gazdának s ha nem, mily bűncselekmény je
lenségei forognak fenn? 

Válasz. A gazda és 'a gazdasági cseléd jogviszonyainak 
szabályozás áról szóló 1907 :XLV. tc. nem ad jogot a gazdá
nak a ,gazdasági cseléd holmijának átkutatására. Mint jog
talanság ,az ilyen eliárás a !tettleges !becsületsértés (injuria 
reali s) jelenségeit tünteti fel. 

Ismerni kell különben az eset megítélésénél az 1 907 : 
XtLV. tc. "3. §-át. Eszerint a gazda iházi fegyelmi joga alatt 
csak 18 éves koráig van a ,gazdasági. cseléd. Ha tehát ,a kér
désben leírt eset oly gazdasági cseléd sérelmére történt, aki 
még nem múlt el 18 éves, a gazda 'házi fegyelmi jogkörében 
járt el, bár vitás lehet itt is, hogy a fegyelmi jogkört nem 
lépte-e át. Ha azonban a cseléd már 1 8  éves elmult, tehát 
a gazdát rajta házi fegyelmi jog nem illeti, a cselekmény 
jogtalansága kétségtelen. 

Ha tehát a cseléd ily eset !miatt gazdája ellen büntető
panaszt kíván tenni, ezt a csendőr nem utasíthatja vissza, 
mert ettől a cselédet semmiféle törvényes intézkedés 'nem 
zárja el. Midőn a járőr előtt ilyen panaszt emelnek, első
sorban figyelmeztetni kell a panaszost, hogy ha panaszának 
érdeme .a. szolgála;ti szerződésnek megszegésére, illetőleg 
megszüntetésére vonatkozik, ez közigazgatási hatóság elé 
tartozik. Oda kell tehát közvetlenül fordulnia, mert ,a szol
gálati szerződések ügyei vel a csendőrség nem foglalkozik. 
Ha azonban kifejezetten kéri, hogy panasza büntető útra 
menjen, a panaszt becsületsértés vétsége címén el kell fo
gadni. Minthogy pedig főmagánvádra. üldözendő cselek
ményről van szó, a Szut. 400. pontja irányadó a csendőrség 
eljárására. 
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Betöréses lopás. 
Nyomozták : Oláh András és Madár István csendőrök. 

1'925 szeptember 14-.én a piiIlcehelyi örs 'helyi ü gyel€ti 
járőrének Gos:otola Sándor .ottani lalkos" kOCSiffiáros és hen
tes panaszolta, h.ogy az elmult éjje� 3-4 óra között valaki 
a Ihússzéke abla!kim bemáse;ott. Az ablakot elzáró dróthálót 
az iUető késsel vagy .ollóval' !feLvágta, a székből- nagyobb 
mennyiségű sertéshús,t és, kolbá:szfélét vitt el, majd ugyan
azon az úton, amelyeru bejött, eltávozott. Kárát 425.000 
koronában ;(340 iPengő) jelölte meg. 

A járőr a panasz vétel'e után azonnal megjeLent a hely
sz.Ínlén és ott alapos szemlét tartott. A ihússzék padlózott 
volt, azon semmiféle iIlYOlffi nem v.olt felfedezhető. Az utcán 
az ablak előtt rugyancsak eredménytelenüL keresett a járőr 
nyomokat. Hosszas vizsgálódás után az.onban mégis sike
rült a hJússzékiben egy .olló iletörött daralbját megtalálni. Ez 
volt a nyomozás egyetlen kiindulási pqntja. 

A járőr laz ollóda,rabot !károsnak és családjának fel
mutatta, ezek azonban n em vallották azt magukénak. A ká
ros megkérdeztetvén, oda nyiJatk.ozott, hogy a lopással két 
pincehelyi paras z tIeg'ény t vél gyanusithatónak, mert ő eze
'ket kocsmai tartozásruk ibehajtása céljából néhány nap �lőtt 
bepereJite és így valósZÍlIlű, hogy azok bosszúból !követték el 
a lopást. 

Járőr nem indult eJ ezen a nyomon, hanem előbb ala
posan, szemügyre vette az olló darabot. Világosnak látszott, 
hogy a tettes ezzel ,vágta ell az ablakon kifeszítve volt drót
hálót. Eközben törlbetett e� az ohló SI a tettes a nagy s,ietés
ben megf,eledkezett a letört darabról. Az .olló darab szokat
la.nul keskeny, hegyes és éLes !Volt. J1lyen ollÓlkat föLdmíve
se'k nem szoktak tartani. Fent leírt tulajdonság,ai, valamint 
fényes és tiszta, volta inkább arra engedtek kö'vetkeztetni, 
h.ogy az valami 'borbély-, esetleg szabószerszám rlehet. Való
színű telhát, hogy a lopást borbély- vagy szabómesterséggel 
foglalkozó egyén követhette el. 

A járőr besúgói és bizallmas emberei útján megtudta 
csaikihamar, ih.ogy lakik Pincehely községben egy Tamás 
Gábor'" nevű fiatal fodrászsegéd, ki már hónapok óta nejé
től különváltan élI nem dolgozik, d.orbezolásra adta a fejét. 
A járőr. előtt gyaJlJUssá !Vált ez az �mber, miért is azonnal 
keresésére indult. Tamásnak a bátyja !könyörületből ingyen 
adott szállást, de ennek lakásán nem v.olt feltaláiható. 
Bátyja előadta, hogy öccse Ihajnaltájban valahonnan itta
san tért haza.. Hozott magával néhány kiló sertésihúst és 
kolbászt, mit ő és családja, öccséveL együtt közösen el
fogyasztottak. Ebben s emmi kü16nöse,t nem talált, mert 
öccse az ingyen.száJJás Ifejélben 'hébe-hóba szokott !húsfélét 
hazaihozni és őket !azzal 'm€g szokta /kínálni. Midőn öccsét 
megké·rdezte, !hogy a !húst 'hogyan szerezte, azt adta elő, 
hogy munkát rvállalt és a mUlIlkabériből1 vette. 

Ez az előa.dás még inkáJbb megerősítette a járőr g)"a
nuját. Tovább ikeresték Tamást, aki csa:k:hamar kézre is 

* A nevet megváltoztattuk. (Szerk.) 

--------------------------------------------

került. Egy !köz.eli szőlőhegyen, nagyatyja borosvincéjében 
taláJta őt meg 'a járőr, !h.ol bor mellett mulatott. A járőr 
Tamást azonruJ.I ő,rizetbe vette, ki 'az ellene felhozott bizo
nyítékok súlya alatt a cselekményt beismerte. 

I * 

Ta.nulság : Az elért eredmooy legelsősorban a hely
szini s·zemle ala.pos megejtésének: köszönhető, mert csak 
í gy tudott a járőr nyomravezető Ibűnjelet találni. Ezen bűn
jel al'a,pos megv,izs.gálása rvezette a n yomDz'ás t helyes 
irányba. 

Helyes volt, .  hogy a járőr nem engedte magát káros 
feltevéseitől ,befolyásoLni, mert tha .ezen feltevéseken indul 
el, zsákoutcáJba lkerÜJ. így .azon:b'an\ igen helyesen, a saját
maga által felépített !következtetések során gyorsan és s í
mán jutott célhoz. 

-

(Csehország.) cetnické Listy. 

1 990/12. szám. 

Nemcsak a hivatalos ,körök, hanem a közvélemény is ál
landóan foglalkozik a közbiztonsági szervek egyesítésének 
gondolatával. A napisajtó is gyakran visszatér erre a fontes 
kérdésre. Természetesen a cikkek tendenciája aszerint vál
tozik, ihogy csendőr, rendőr, avagy más jrta őket. Egyik a 
csendörségbe óhajtja beleolvasztani a rendőrséget, másik 
viszont a rendőrség kibővítését tartja szükségesnek a mai 
csendőrséggel. A köztársaságban ezen két intézményen kívül 
még városi rendőrség is van, amely különösen al nagyobb vá
rosokban, igen jó névnek <örvend. így aztán olyanok is van
nak, akik az új ,intézmény alapjául. a mai városi rendiÍl·séget 
óhajtják. A cikk mérlegeli az egyes eshetöségeket és meg
állapítja, hogy a csendőrség mai szervezete é s  munkájának 
eredményei a legalkalmasabbak arra, hogy az új intézmény
nek magja legyen. Sok körülmény azonban arra a meggon� 
dolásra készteti a cikkírót, hogy az e gyesítés tulajdonképen 
nem volna előnyére sem a célnak, sem az Jegyes intézmények
nek. Az egyesítés helyett inkább szorosabb együttműködést 
tart szükségesnek, amelyet máig - nem a csenclőrvezeWség 
hibájából � nélkülözni kellett. N em hisú, hogy egyesítés 
esetén akadna olyan nagytekintélyű egyéniség, aId ezt a mes
terségesen összeházasított szervet eredményesen képes volna 
mozgatni. Külföldi példákra hivatkozik, amelyek az egyesítés 
ellen szólnak. 

A "c. O." a felesleges tereptani dolgozatok ellen írt 
cikket, amelyet annakidején l apunkban is lismertettünk. 
A "c. iL.

" 
visszatér a cikk re és megállapításait csak abban 

tartja ihelyénvalóknak, hogy a csendőröket fényképészeszkö
zökkel kell �llátni és azokkal való szakszerű bánásmódra ki
oktatni. A vázlatot sokszor a fénykép mellett sem �ehet nél
külözni. lA testületben nincsenek rolyan sokan, akik annak
idején altiszti iskolát végezhettek és így a vázlatszerkesz
téshez - ha ugyan még emlékeznek rá - értenének. A csend
őrnek állandóan képeznie kell magát, a tereptan pedig szoro
san ama ismeretek körébe tartozik, amelyeket a jó csendőr
nek is tudnia kell. Nem elegendő, hogy a csendőr ·smerje az 
örskerületét térkép nélkül ls, hanem, ha valami történik, 
tudnia kell a színhelyet szakszerűen úgy lerögzíteni, hogy 
vázlatából más �s tökéletes képet kapjon az eseményről. Sok 
csendőr húsz évvel ezelőtt tanult vázlatot rajzolni és térképet 
olvasni, kétséges, hogy mennyit ért ma hozzá. Háború után 
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olyanok kerültek a testületbe, akik sohasem láttak térképet, 
az egészen friss pótlásnak pedig ébren kell tartania az e té
ren szerzett ismereteit. Tehát a tereptannal igenis kell íog
lalkozni. Ma azonban a .helyzet az, hogy igen sok örsparancs
nok egyáltalán nem ért a térképhez és vázlathoz és így kény
telen jóval fiatalabb alárendeltjéhez fordulni, ami a fegye
lemre és a parancsnok tekintélyére semmiesetre sincs jó ha
tással. Fontos, hogy az ügyet úgy rendezzék, hogy a csendőr 
egy gra:rnmot se kapjon ahhoz a 17 kg tudnivaló szabályzat
hoz, amellyel eddig ellátták. A tereptannak háború esetén is  
fontos szerepe lehet, hiszen a tábori csendőr gyakran kerül 
abba a helyzetbe, hogy bizonyos ,pontot térkép alapján kell 
elérnie. A legutóbbi gyakorlatokhoz beosztott csendőrök ilyen 
feladatokkal megbízatván, a lefúvás után tértek viss7.a, anél
kül, hogy csak egy is képes lett volna feladatát elvégezni. 
Egyetlen egy sem találta meg azt a helyet, ahová küldték. 
Hogyan néztek rájuk a katonák, azt el lehet képzelni. A kér
dést tehát egyáltalán nem lehet hangulatkeltés céljából olyan 
könnyen elinté�ni. Senki sem veheti lelkére háború esetén azt 
a súlyos és pótolhatatlan mulasztást, amelyet a kérdés hely
telen beállításával egye"ek elkövetni óhajtanak. Fel kell 
mindenre készülni, mert sohasem lehet tudni, hogy milyen 
feladatok elé állít az élet é,3 különösen a háború. Nem szé
gyen az idősebbeknek se!ll, ha előlről kezdik a tanuiást, hi
szen a polgári életben [S sokan ősz fejjel kezdik újra, amit 
fiatalabb korukban elmulasztottak. 

A megvont felvidéki pótlékkal ismét hc.sszasabban fog
lalkozik és megjegyzi, hogy a csendőrvezetőség nem minden 
esetben olyan szükkeblű. iMegtörtént, hogy a belügyminiszté
riumból egy számvevőségi tisztviselőt csak azért helyeztek át 
Pozsonyba, hogy a ;felvidéki iPótlékra igényt szerezhessen. 
Az előírt idő elteltével sürgősen visszahelyezték Prágába, 
természetesen a pótlék élvezetével. 

A csendőrök nem kapják meg munkájuk és szorgalmuk 
jutalmát. Utóbbi időben többen mentek nyugállományba és 
ezeket az illetékes parancsnok kivétel nélkül azonos szövegű 
dicséretben részesítette, bár köztudomású, hogy voltak !közöt
tük olyanok, akik semmiféle, dicséretet nem érdemeltek meg. 
Igen sok ilyen esetet lehetne felsorolni, amikor nem helyén
való dicséreteket osztogatnak és a megérdemelt dict:-éretekről 
megfeledkeznek. 

Az új egyenruhára vonatkozólag még mindig nem sikerült 
konkrét értesülést szerezni. Bizonyos, hogy az összes egyen
ruhával ellátott szerveknél a csillag �endsz,erére térnek át, 
amely tiszteknél és hasonlóknál aranyból, altiszteknél ezüst
ből készül. 

Tiltakozik, hogy a Tuthénföldön a csendőröket összeÍró
biztosokul rendeldk ki. 

-0-

(Csehország.) cetnicky Obzor. 

1 930. 18. szá1n. 
A szaklapok igen sokat foglalkoznak az egész állami 

közigazgatás újabb szervezésével. A lap kifogásolja, hogy a 
csendőrség ebben a szervezési bizottságban nincs kellően 
képviselve és így a testület érdekei háttérbe szorulnak. A 
csendőrfelügyelőség főként a közigazgatási tisztek csoport
j ában kíván létszámemelést, míg az Obzor a végrehajtó 
szolgálat állománycsoportj ában kíván Iétszámemelést, h a  
kell a közigazgatásiak rovására i s .  A cikk szemléltető ,táblá
zatot is ismertet, amelyből a mai ,rendszeresített, a tervezett 
és az Obzor által kívánt csendőrségi állomány rendfokozat, 
illetve fizetési fokozat szerint megállapítható. 
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A cseh csendőrség mai összlétszáma tehát 12.339 fő. A 
szervezőbizottság javaslata szerint a magasabb 'l"endfokoza
tokban több új állást rendszeresítenek és ehhez képest az 
állományt ezek számára jelentékenyen emelik. Az Obzor 
ennek ellenkezőjét kívánja és részletesen igazolja, hogy a 
közbiztonoság és ezzel az államérdek éppen az alacsonyabb 
rendfokozatokban kíván jelentékeny létszámemelést. A cikk 
,a szervezési bizottság javaslatát egyesek egyéni érdekeire 
szabott erőszakos intézkedésnek nevezi, amely tág teret en
ged a közigazgatásiak érvényesülésének a csapatcsendőrök 
érdekeinek mellőzésével. A cikk ,:részletesen foglalkozik az 
egyes rendfokozatok és állománycsoportok helyzetével és 
s�embeállítja a szükségességet a szervezési bizottság javas
latával. Az Obzor javaslatának elfogadását a miniszterta
nác.sban Dr. Meissner igazságügyminiszter erősen támogat
ja s :így reméli, hogy végeredménybeIll sikerül a csendőr
vezetőség, illetve a szervezési bizottság Ilzámításait keresz
tül húznia. Erősen hibáztat ja a legionista szövetséget, hogy 
nem tudta megakadályozni a szervezési bizottság j avaslatá
nak tárgyalását. Az 'Üggyel a napisajtó is foglalkozik, de I!l 
cikkek ben minden csoport a maga igazát védi s igy egység 
hiányában nem valószínű, hogy a tervezeten jelentősebb 
változtatásokat sikerülne elérni. 

Az államrendőrség részéről a napisajtóban több támadó 
cikk jelent meg a csendőrség ellen a közbiztonsági intéz
mények egységesítésének tervével kapcsolatban. Az Obzor 
is, miként a "C . L." erélyesen visszautasítja a szerinte ille
téktelen támadásokat, kifejtvén, hogy ezen ügynél is a 
személyes érdekek játs�zák a főszerepet és tárgyilagos esz
mecseréről ilyen viszonyok között nem lehet szó. Az össze
omlás után a legtöbb magyar és német helyen a viszonyok 
sürgősen szükségessé tették, hogy az eddigi városi rend
őrséget államosítsák. Ekkor igen sokan nem várt előlépte
tésben részesültek. Azóta a viszonyok megnyugodtak, ren
deződtek és a váratlan előrejutás reménye is feledésbe ment. 
Sokan nem nyugszanak bele ebbe, s ezeknek jó alkalom most 
az "egyesítési" irányzat, amelynek keretében elintézni re
mélik a 'maguk kisded j átékait. Megtörtént, hogy a belügy
minisztérium egyik magasállású funkcionáriusa társulva 
egy magasállású 'rendőrtisztviselővel, bútor- és irodaberen
dezési üzemet létesített, természetesen álnév alatt, mint 
csendes társ és ez a vállalat évek óta árulja gyártmányait 
a kincstári épületek számára. Az építkezések ma már be
fejeződtek, uj akat nem igen lehet várni, ilyen embereknek 
kellenek a változások, hogy ,belőlük ,a maguk hasznát le
fölözzék. 

A rendőrség elsősorban a lYárosok és nagyobb helysé
gek .közbiztonsági szolgálatát kívánja átvenni) a falvakat 
és tanyákat egyelőre a csendőrségnek hajlandó 'átengedni. 
Ha sok csendőr egész szolgálzta alatt nem juthalt városba, 
úgy .nemcsak ,ő maga, hanem egész családja és gyermekei
nek jövője reménytel�nné válilc Részletesen foglalkozik a 
cikk annak bizonyításával, hogy a rendőrség inem alkalmas 
arra a feladatra, amelynek megoldására saját magát fel
tolni '�gyekszik. A rendőrség eddigi működése szintén az 
ellen szól hogy ezt az intézményt a mai alakj ában !tovább 
fejlesszék: Egyes lapok azt az állítást 'is (meg merik kockáz
tatni hogy a rendőrség csak akkor él' el r eredményt, ha 
előre

' 
külön megfizetik. Hogy pedig a lrendőrség szolgálatban 

ajándékokat fogad el, az a prágai mulatókban köztudomású. 
Számszerű adatok alapján is  meg lehet állapítani, hogy a 
rendőrség munkája meg sem közelíti a csendőrségét. A 
csendőrségre eddig 2 milliárd 772 millió koronát költöttek, 
a rendőrségre 1 milliárd 750 ,milliót. Az, arány tehát 1 1 :7. 

A I t 

A végrehaj tó 
szolgálatra 

s z t e k 

Szárnvivőségi 
szolgálatra Összesen 

t i s z t e k l é t s z á m a r . I IL I nl. I össz. I I. I lJ.  I lll. I össz . .  

I 
.Jelenlegi létszám 1_3_1_2_1_5_1 147 1 277 1�1 527 2500 I 404 I 881!i I t  t .;20 !��.-'_7_!�I�1 11 .812 
A csendőr felügyelőség 

által javasolt létszám 1 4 
Az "Obzor" által 

javasolt létszám 

5 5 143 1 266 I-93 1 516 1 2557 1 707 1 8776 1 12.040 1 38 11 43 
--'--'--'--'--'--'--'--'--' --'-- 1--'--

277 I 106 I 1 2880 1 1000 I 8270 1 12.150 1 72 I 10 I 10 
I 

92 12.132 
92 12.242 
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Ezzel szemben á csendőrség 11,873.172 lakos biztonságára 
ügyel, a rendőrség csupán 1,740.000-re, az arány ennél ;7 : 1, 
ha pedig tekintetbe vesszük, hogy a rendőrség 139.225 km' 
területen, a csendőrség pedig csak 1.165 km2 látja el a 
szolgálatot, az arány 1 18 :  1. Ebből világosan látszik, �ogy 
a csendőrség az államnak sokkal kevesebb pénzébe kerül. 
A rendőrség a vidéken hasznavehetetlen; a csendőrt egy
formán lehet használni a vidéken 'és' városban. . Visszauta
sítja a nyomozóosztályok elleni rendőrtámadást és a rend
őrség állításait hamisaknak és ferdítőknek mondja. Ilyen 
körülmények !között az egyesítést lehetetlennek tartja, úgy 
semmi esetre ,sem, ahogyan azt a rendőrök képzelik. 

Vegyeshírek rovatában közli, hogy ..szobránc-fürdő el
adó s. felhívja az intézőket arra, hogy azt a csendőrség 
számára )Szerezzék meg. Más intézmények részéről már is 
nagy az érdeklődés. 

Egy rablógyilkossággal kapcsolatban a prágai városi 
tanács ,a külvárosok ]{özbiztonságának emelését, ill�tve a 
rendőrség szaporítását határozta el. Az / Obzor szerint ez 
csak a kinyomozatlan bűntettek növekedését fogja jelenteni. 
A cél elérésére sürgősen emelni kell Prágában a csendőrség 
létszámát. 

A rendőrségi szaklapok igen ,zokon vették az Obzornak 
ama, általunk is ismertetett cikkét, amelyben a bűnügyi 
központi nyilvántartó élére és vezetésére csendőröket kí
vánt. A támadásra a rendőrök erős hangon feleltek s erre 
felel az Obzor jíjra igen élesen s bizonyítani igyekszik, hogy 
a 'rendőrség kezében ez az intézmény halvaszületett valami, 
pedig nagy szüksége van reá a :közbiztonságnak. 

"A tárgyilagosság érdekében" CÍmmel röviden ismerteti 
Benko századosról legutóbb irt cikkét és megállapítja, hogy 
nevezett .szemléje a kérdéses gyilkosság nyomozás át egyál
talán nem hátráltatta, továbbá, hogy Benko egyáltalán nem 
beszél magyarul, mindig jó tót volt, sőt kellemetlenségei 
voltak azért, mert előkelő személyeknek szemrehányást tett, 
hogy azok magyarul beszéltek ;és magyarul daloltak. 

-0-

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

2859. szám. 

A nehézségekről ír, melyek az útrendészeti szolgálat 
ellátásállál felmerülnek. A gépkocsi túlgyors hajtása ve
széllyel jár. Hogyan állapítsa meg azonban a csendőr, mI
lyen gyorsasággal halad egy gépkocsi ?  ,Fel lehet ugyan ál
lítani egy táblázatot, melyből megállapítható, hogy 'X méter 
távolságra Y másodperc gyorsasággal futó gépkocsi ;hány 
kilométert tesz meg óránként, mert minden csendőrnek van 
ugyan órája, .de az többnyire még az apj ától való, mely a 
másodperceket nem mutatja.  (Jellemző a franciák takaré
kosságára. Szerk.) 100-200 méter távolságnál, melyen a 
megfigyelés eszközölhető, azonban néhány másodpe�c kü
lönbség sokat jelent. Kronométert kellene beszereznI mJJl
den csendőr részére. 

Marokkóban a gyarmatosítás előrehaladása folytán a 
csendőrség létszámának felemelése vált szükségessé. A 
hadügyminiszter ennélfogva június 8-án előterjesztéssel élt 
a köztársa'ság elnökéhez, hogy a létszám 18 altiszttel lés 4 
kisegítő bennszülött csendőrrel felemeltessék. -Az taltisztek és 
csendőrök létszáma ennek folytán 295 főről 313-ra, a Ildse
gítő bennszülött csendőrök létszáma 63 főrőL 67-re emelkedik. 

2860. szánt. 

Abból az alkalomból, hogy a Rajna-vidékét megszálló 
francia hadsereg június 4-én a megszállott területet kiürí
tette, Guillaumat tábornok, a rajnai J1adsereg parancs
noka búcsúparancsot intézett a megszállt területek felosz
latott tábori csendőrségéhez. : A parancsban hangsúlyozta, 
hogy ezen :a VIII. és X. hadsereg tábori csendőrségéből ala
kítottt megszálló csendőrség a leghasznos3Jbb munkatársa 
volt ta rajnai hadseregnek. Az elfoglalt területeken mértéket 
tartva, szilárdan, eredménnyel működött. ' 

Hasonló szellemben búcsúzott el a csendőrségtől Lélu 
ezredes, a rajnai csendőrlégió parancsnoka. Kiemeli, hogy 
a csendőrség elejétől végig kitűnt, tekintélyt pa<rancsoló ma
gatartásával s méltányos szellemével. (Majdnem tizenkét 
éven át történelmi hivatást teljesítve, ,a pompás rajnai had
test oldalán állt a csendőrség őrt a Rajnánál. Minden tiszt, 
örsparancsnok és csendőr nagyfokú lelkiismeretességgel 
látta el feladatát. A légióparancsnok minden körülmények 
közt méltányolni tudta határtalan odaadásukat, kiváló 
szellemüket és jó szivöket. Ezért köszönetet mond. A pa-

rancsban kiemelte Lélu ezredes, hogy pályafutásának legna
gyobb büszkeségét képezte, hogy parancsnokuk lehetett a 
nagy folyó partján, hol századokon át annyi küzdelem folyt, 
hol annyi csatát vívtak meg azon idő óta, midőn még a 
mayenci helyőrségben a XIV. iés XVI. római légiók álltak 
őrt a barbár germánokkal szemben. Kiemelte, hogy büszke 
lévén katonai erényeikre, bízik benne, hogy mindenhol, 
ahová mennek, becsületet fognak szerezni a rajnai csendőr
légiónak, melynek emléke biztosan kitörülhetetlenül be van 
vésődve emlékezetükbe. Azon alkalomból, hogy a francia 
szineket, - amelyek ,a becsületet, a j ogot s az igazságot 
képviselték - elvitték a Rajna mellől, minden jót kívánt 
volt 3Jlárendeltjeinek. 

-0-

(Olaszország.) }'iamme d'Argento. 

1980. 6. szám. 

A vezércikkben Pasquule Costanzo Ga1'ella az olasz kir. 
csendőrség 116 éves fennállásának évfordulój át ünnepli. 
Történelmi visszapillantás kapcsán méltatj a a testület ér
demeit tés rámutat azokra a nagy szolgálatokra, amelyeket 
a csendőrség békében és h áborúban egyaránt a királynak és 
a hazának tett. 

Terjedelmes cikkben számol be a lap egy teveháton 
mozgó csendőrkülönítményről, mely résztvett az 1929/30. év 
telén lefolyt tripoliszi gyarmati hadjáratban. A különítmény 
4 ,karabélyos és egy géppuskás ;szakaszból állt. Résztvett az 
egész hadj áratban, mely a lázadó bennszülöttek teljes vere
ségével és a sivatag mélyén fekvő Fezzan visszafoglalásáva,l 
végződött. Kiemeli a cikkíró, hogy a csendőrök nemcsak 
mint katonák, hanem mint emberek is. fényesen megállották 
a helyüket és becsületet szereztek a csendőr névnek. A ,meg
vert arab , lázadók elmenekültek a sivatagba és családjaikat 
a legnagyobb nélkülözések között hagyták vissza. Az ellen
ség hozzátartozóiról a csendőrök gondoskodtak, nem egyszer 
megosztva velük szerény élelmezési adagjaikat. A cikket 
számos jól sikerült fénykép teszi szemléltetővé. ; 

Kimerítő tudósításokban számol be 3J Jap a, június 5-ei, 
az ország összes csendőrállomasain lefolyt ünnepségekről. 
J!,zen (� napon ülte meg az olasz kir. csenaórség íennallásá
nak 116 .  évfordulój át, továbbá lU. évfordulöjat annak a 
napnak, amelyen a király a ,csendőrség zászlajara a katonal 
arany erdemérmet adomanyozta. Rómáoan az unnepély a .ll. 
Viktor IEmánuel IDevét viselő csendőrlaktanyában folyt le, 
melyen lVlussolini, a h adugyminiszter, a közlekedésügYl mi
niszter, a képviselőház és szenátus elnökei, több államtitkár, 
továbba egyéb polgári és katonai előkelőségek is resztvet
tek. 11Vlussolmi ez alkalommal számos kitüntetett csendőrnek 
személyesen tűzte mellé re a z  ezust, illetve a bronz katonai 
érdemermet. A feldíszítés után ,a csendőrcsapatok díszmenet
ben vonult3Jk el az előkelőségek előtt, majd �25 próbacsendőr 
testgyakorlatokat mutatott Ibe. Utóbbiak között szerepelt egy 
mutatvány, mely abból állott, hogy a próbacsendőrök .i. és l l .  
emeleti ablakokból köteleken bocsátkoztak le a földre. A 
lovascsendőrök külonböző lovasmutatványokkal tettek tanu
ságot alatpos kiképzésükről. 

A "Szabadságolt (tartalékos) csendőrök rovatá"-ban a 
lap !a tartalékos csendőrök egyesületeinek jubileumi ünnepsé
geiről számol be. 

"Olasz háboru"· címen érdekes statisztikai adatokat közö] 
a világháborúról. Ezek szerint Oroszország 12,133.460 véd
kötelezett je közül 5,500.000 embert mozgósitottak, I ami 45.il 
százaléknak felel meg. Franciaországban ez a százalék 
59.4-et, Belgiumban 15.4-et és Angliában 39.2-őt tett ki. Az 
olasz hadsereg véres vesztesége halottakban 652.000 főre rug, 
ami 1 1.9 százaléknak felel meg. (A nyugdíjjogosult hadirok
kantak száma Olaszországban 458.307 fő., A háború következ
tében !elpusztult vagyon értéke 18.664 millió líra, ebből az 
összegből 16.829 millió a magánvagyonokra és 1.835 millió 
líra az elpusztult közvagyonra esik. I Az elsülyesztett ihajók 
értéke 11 milliárd líra értéket képvisel. Mindent számítva a 
háború Olaszországnak 229 milliárd líráj ába került, :mely 
összeg körülbelül az egész nemzeti vagyon értékének felét 
teszi 'ki. 

A lap níjabban egy külön �ovatot nyitott a találós ,kér
déseknek, illetve képeknek. A Imult számban egy kép, egy 
férfit ábrázolt, ki hátán egy 'kilógó nyelvű kutyát cipelt. A 
kép alatt az a kérdés állott, ;hogy: vajjon lmit csinált ez a de
rék ember? A jelenlegi szám hozza Gai ,Astolfo csendőr meg
fejtését, hogy a 'derék ember nyúlra; lőtt és a kutyáj át találta. 
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A francia csendőrség. 
(35. közlemény.) 

K,ard vlagy szurony és del,éköv nem viselhető. 
Ismétlőpisztoly táskában övszíjjlal la halcsípő thátulján 

hordva. Ha a szolgálatban orvvadállzok leleplezése végett 
lest kell tartani, akkor a karabély t lovasmódra kell viselni. 

Iromány táska. lEz la tárgy ,a tölténytáskJaszíjon a kormányrúdhoz 'Vian \erősítve. 
Az irománytás..l{,át vállon, átvetve is lehet ihorcLani és pedig 

akként, hogy a jobbcsípő hátulján lógjon és hogy az is
métlőpisztoly hordszíjával a testhez legyen erősítve. 

IV. 
Használat. 

Minden �yalogos csendőr íköteles la kerékpár lhasználatát 
elsajátítani. 

�zok, ;akikneik Ikora vagy egészségi ,áUapota nem engedi 
v,agy lmár nem engedheti meg többé ,a kerékpár haszná1atát, 
a légióparancsnok által orvosi bizonyítvány eIőmutatása alap
ján mentesíttetnek. Ennek a 'tisztnek jogában áll oly.a;n ese
telvben fis /felmentést adni, lam�kor ,azt kellően dndÓlkoltnak látja.  

V. 
Elraktározás. 

OlyJan esetekben, IMnikor szolgálatköl'lben (pl. letartózta
tások után) a kerékpár la Icsendőrt :akadályozza, j ogában áll 
lakott helyen azt visszatéréséig a községi előljáróságnál vagy 
valamely ismert egyénnél hátraihagynd. 

VI. 
Karbantartási jutalom. 

A ikerékpárnak lés tartowlvaiTIlak jókarbantartására és; az 
esetleges p ótlások ikeresztülvitelére minden ikerékpárosnaJk 
éverukint 36 fmnkból álló jutalom !Van rendsreresítve. Ezt ,a 
jutalmat havonkint kell kézhez kell, fizetni. 

VaLamely ikerékpárnak Ikiselejtezése a közigazgatási bi
zottság j,avasl'ata ,alapj án ,és la ihadsereg kerékpár utasításánaik 
rendelikezései értelmében történik. 

A kerékpárosítás iránti kérvényeket az alihadbiztos által 
való láttamozás után la légióparancsnok évente ik,étszer, tminden 
félév első hónapjában terjeszti elő a miniszterhez. (Lovasság 
felügyelőjének, e.sendőrségi osztálynak) . 
Guadeolupe gyarmat örsvezetőinek és csendőreinek ifelruházása 

'igazságügyi rendészeti tiszti hatáskörrel. 
(Lovasság felügyelője, csendőrségi osztály). 

Páris, március hó 23. 
Jelentés a Francia köztársaság elnökének. 

Elnök Úr!  
Az )1828. élvi október hó 12-én \kelt rendelet 9-ik szakasz�, 

amely a bűnvádi perrendtartást Guadeolupe gyarmatra kI
terjeszti" ll1em tesz említést arról, hogy ,az ott szolgá�at?t tel
j esítő örsvezetőIk és csendőrök igamágügyi rendészeti ItlSZtak
nek tek�ntessenek-e. 

Ennek a hiányllak nem volt j elentősége a rendelet ikibo
csátása idején, de .sokkal )fontosabb a következménye most, 
amikor a gazdasági okok miatt a mezei falvak rendőrbi�tosi 
állásai eltöröltettek és így megkevesbedett iazoknak a hszt
viselőknek 'a száma, akik az említett gyarmaton az igazság
ügyi rendészeti tiszti tennivalókat eUáthatják 

Hogy ezen az állapoton, amely igazságügyi szempontból 
tarthatatlan, segítve ,legyen, véleményem szerint célszerű 

lenne Guadeolupe-gyarmaton szolgálatot teljesítő örsvezető
ket és örsparancsnoki megbizatás.;;al biró csendőröket kisegítő 
igazságügyi rendészeti tiszti hatáskörrel ellátni. 

U gyanilyen ;rendszabály már Tuniszban, Indokínában és 
Réunion-szigetén életbelépett ; annak Guadeolupe-gyarmaton 
való alkalmazása nem kevésbé !kívánatos. 

Ez a cél vezetett a jelen tervezetnek elkészítésénél, ame
lyet az államtanács . is elfogadott és amelyet az igazságügyi 
és ihadügyminlÍszterrel egyetértően terjesztek legmagasabb 
j óváhagyás végett elő. 

Fogadja Elnök úr hódolattal teljes tiszteletemet. 

R e n d e l e t. 

Trouillot 
gYlumatügyi miniszter 

Francia közthsaság elnöke, 
A gy,armatügyi, igazságügyi és hadügyminiszterek elő

terjesztésére ; 
Tekintettel az 1828 . .évi pktóber thó ;l2�én ikelt rendelettel 

a bűnvádi perrendtartásnak Martinique és Guadeolupe-szige
tekre ,v,aló ddterjesztésére ; 

T,ek,intettel az '1854 május 3-án kelt szenátusi határozat 
6-ik sz�aszára ; 

Tekintettel az 1858 december l-én kelt rendeletre ; 
Az államtanács meg'hallgatásával, 
Rendelem, hogy: 
1.  Az 1828. Dlktóber 12-én kelt rendelet 9-ik szakasza ja 

következőképen egészíttessék ki : 
"A csendőr örsvezetök és örsparancsnoki megbizatással 

biró csendőrök, akik Guadeolupe-szigetén lteljesítenek szolgá
latot, a 'köztál'saság iÜgyészének ikisegítő ÍlgaZlságügyi rendé
szeti tisztjci." 

2. A gyarmatügyi, az igazságügyi és hadügyminiszterek 
meg'bizatnak azzal, hogy jelen elnöki rendeletet, mely a fran
cia köztársaság hivatalos iközlönyében meg fog· jelenni és a 
törvénytárban, valamint Ja gyarmatügyi miniszter 'rendeleti 
tárában közzé lesz téve, - saját hatáskörében Ihajtassa végre. 

gyarmatügyi miniszter 
Trouillot 

Fallieres, 
mint a Francia köztársaság elnöke. 

igazságügyi miniszter 
Barthou 

Brun 
hadügyminiszte,r. 

Bűnügyi Értesítőben körözött egyéneknek a csendőrség által 
történt elfogásár6l jelentéstétel. 

(Lovasság Ifelügyelője, csendőrségi osztály) . 

Páris, 1910 május hó 18. 
A Ibelügyminiszter kérelmének eleget teendő, a légió pa

rancsnokok Ikötelesek minden év végén egyenesen a belügy
miniszternek, .a rendészeti osztályhoz egy a · !bÜllJÜgyi rendőr
ség által kiadott Bűnügyi Értesítőben körözött egyéneknek 
csendőrség által történt elfogásáról kimutatást beküldeni. 

Ezt ,a kimutást 1908. és 1909. évekre vLssl'lamenőleg azon
nal el ikell lkiészíteni. 

A jövőben a ICSendőrség.i örsök ikötelesek minden olyan 
egyén letartóztatásáról, aki (a ;Bűnügyi Értesítőben köröl'lve 
lett, a Bűnügyi ,Értesítő évfolyamáTIiak és l apszámának meg
jelölésével az országos :rendőrfőnöknek (közrendészeti osz
tálynak) jelentést <tenni. 
Francia Nyugat-Afrika területén szolgálatot teljesítő Ő1·S
�'ezetők és csendőrök felruházása igazságügyi rendészeti tiszti 

hatáskörrel. 

(Lovasság felügyelője, csendőrségi osztály) . 

Páris, 1910 június 18. 
Jelentés a Francia köztársaság elnökknek. 

Elnök Úr ! 
Senegál-gyamn.at bűnvádi iperrendtar,tásának 9-ik sza

kasza, amely 1890 \Szeptemper hó 5-én kelt .rendelettel módo
suIt és az összes Nyugat-Afrikai gyarmatokra kiterjesztetett, 
a ,esendőrtiszteiket, altiszteket és örsvezetőket igazságügyi 
rendészeti tiszti hatáskörrel ruházta fel. 

Hogy eleje vétessék azoknak a iVisszásságoknak, amelyek 
azáltal állhatnak elő, ha rvalamelyik örsprancsnoka távol van, 
iközérdekűnek tartom, ihogy az igazságügyi rendészeti tisz,t
séggel, ,a csendőrök is \felruházta&san.a;k, ahogy ez már egyéb 
gyarmatokon, mint Algierban, Indokínában és 'Madagasz.ká
ron történt. 

Másrészről megragadom az alkalmat, !hogy a bűnvádi 
perrendtartás 9-,ik szakaszát összhangba ihoz�am az 1903 no-
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vember 10-én �elt rendelet rendelkewseivel, �iegészitve ia 
Nyugat-Afrikai fmncia gyarmatokon szereplő igazságügyi 
rendészeti rtisztek jegyzékét a békebíróságok mellett iműködő 
állami megbizottakkal és törölve 3ibból az elsőfokú ibéke
bírákat, mint akik a Nyugat-Afrikai francia gyarmatokon 
többé már �em működnek. 

A Senegáli bűnvádi perrendtartás 9-il< szakaszának ilye
tén ,való módosítása 6zükségessé tette ezzel ikapcso}.atosar.. 
a 48. és 53-ik sza,kaszok megváltoztatását is. 

Ezeket a változtatáJsokat az igazságügyi és hadügymi
niszterekkel egyetértőleg foglaltam az idecsatolt rendelet
tervezetbe és terjesztem legfelsőbb jóváhagyás végett elő. 

Fo�adja elnök úr hódolattal teljes tiszteletemet 
Trottillot 

gyarmatügy.i miniszter. 
R e n d e l e t. 

A Francia köztársaság elnöke, 
A gyarmatügyi, az igazságügy,i és a hadügyminiszterek 

előterj esztésére, 
Tekintettel az ,1854 május 3-án kelt felsőháZti határozat 

18-ik \Szakaszára ; 
Tekintettel az :1.858 december l-én kelt rendelet 4-ik sza

kaszára ; 
Tekintettel fl bűnvá.di :perrendtartásnak JSenegM-gyar

maton való \alkalmazásáról szóló 1838 február H-én kelt 
rendeletre ; 

Tekintettel a senegáli bűnvádi perrendtartás 9-ik szaka
szát ,módosító 1890 szeptember 5-én Ikelt rendeletre ; 

Tekintettel Francia Nyu�at-Afr:ika kormányzóságának 
újjászervezéséről szóló 1904. évi! október hó 18-án Ikelt ren
deletre ; 

Tekintettel a gyarmatok i�azságszolgáltatásán3ik újjá
szervezéséről szóló 1903. évi november 10-én kelt rendeletre. 

Rendelem, hogy : 
1 .  §. lAz \1838 ofebruár i24-én kelt ,fent �dézett rendelet 

9-ik szakasza, Imely laz 1890 szeptember ,5-.én ikelt rendelet 
első szakaszáv,ai módosul t, ,a �{övetkező rendelkezésekkel he
l yettesíttessék. 

(Foly tat juk.) 

Nők a kormánykerék mellett. 
Autószerencsétlemsége,k, /Sajnos, túlontúl gyakram for

dul'Yl(kk 'elő, !akkor 'is, 00 férfiak ülnek la 'Volán mellett, ,azért 
igazságtalan lenne, ha 'ft le'gutób b  letőfordult .két eS(J,t katp
csán csak atnnyit írnánk : "Nők! El la volántólf" 

A Vcét ,eset közül az egy�kbe,n egy fővárosi színészn.ő 
gyermekkovsit ütött ,el (a., gyermek megMlt) , a más�k eset
ben pedig egy másik fővárosi színésZlnő �O(kowtt }Sze'l1encsét
lenség)elt, amely négy kise,b b-ndjgyo bb sebesülés �rán még 
ar'lánylag szerencsésen végződött. 

Mindké't esetb$ van valami közös, mmi tipikusan női. 
Ogy az !egyik, tynint a /másik �setben /azt hangoztatták -
mentJségül f - a női vezetők, hogy a kritikus pillanatbam 
elvesztették 'a �aekjelenlétüket. És; ez inem üres me%tege
tődzés, lurn,em színtiszta igazság'. De éppen ebbe a szín
tiszto;, iga�ságba IJc.apa.szkodva Ikellene tőlük e- � nőktől -
a vezetői igG.aolványt bevonni, rogy leg'aJLább is ol(yan fel
téte.lekhez kötni, r.umelye.k te�jes ga;rtt,nciát tnyuji;:wrw,k arr-a, 
hogy a lélekjelenlét 'nemcsa.k addig ma1YUl meg, anníg ni�cs 
r'eá szükség, hanem 'akkor' is, f4mikor ,emberek élete fii!gg 
tőle. M �t akármilyen bájos Látvány is némelyekwek eYlI 

nőt a ruhája !színével 'hwrmonizáLó Rolls-Royce-ban vagy 
M ercedeJSben látni, amíg olyarn utakon vágta.t, amelyeken 
-' ,nem diwtból � gyerekkoc.sikat is tologatnak, vagy -
nem passzióból - szeká,rek v(}),gy gyal�g'osok is :közleked
nek, 'addig ia !voMn melld.tt (ekl'lj!J'edheltetLen a hiMtlan szem, 
n biztos kéz és az elhc$ználJajtlam rideg. 

A mikor azt {olvastuk, hogy u �e'gutó bbi Iszékesfemérvár'i 
baleset után kórházba szállított primadomna-vezető szobá
ját a közönség virág erdővé 'varriz,solta, két ellentétes érzés 
civakodott bennünk, Örültünk r- mint 'emberek -, hogy a 
baleset nem .járt súlyosab b  'kövdtkezményekkel és bosBzan
kodtunk - mint csendőrö,k -, hogy 'ft \disztingválni nem 
tudó Iközömsé.g még erre �z esetre ;is virágolaaJt szórt. M er' t 
a vezetőnek csak szerencséje voU, nem 'érdeme, sem pedig 
ment8,ég�, hogy oa baleset 'CjSalk ,négiJJ könnyű sebesüléssel 
végződött és mem vált súlyos kata;,sztrójává négy halo ttal. 
Már pedig, 'ha a nagyközömség' egy ilyen 'eJ8etet a megérde
melt szemrehármJás helyett viroggal intéz el, nem marad 
más hátra, I mint még nagyob b  szigorral, még drákóibb 
könyörtelenséggel kezelni a vez�tői 'igarzolványoka.'t, a volán 
mellett ülők ellenőrzését js általában mimdaaokat a 1'endsza
bályokat, annelyek alka�masa/o arro, hO/gy a személy- és 
vaghJonbizfJonságot mindenkivel, tehát � autót vezető pri
madonnákk.al Bzemben is megvédjék. 

Notabene, az illető ;hölgyvezetőnek nemcsa,k lélekjelen
léte nem volt, hmnem vezetői igazolványa sem. Anélkül 
kormánykerékhez ülni rpedig magy merészség, amelyet mem 
szabad olyam könnyen venni, mint sok e,gyebet a 'kulisszák 
világábam. Hisszük, hogy az ületékes hatóság bebizonyítja 
majd, hogy 'rtxunnak dolgok az 'életbern, kJ;me1ryeket még a sztá
'roknak is resp�ktálniok kell. 

-o-

A Kormányzó úr őfőméltósága elutazása Kenderesről 

Gödöllőre. A Kormányzó Úr Őfőméltósága e hó 2-án kenderesi 
kastélyából Budapestre, onnan pedig a gödöllői nyaralóba 
utazott. Kenderesről való elutazása alkaJmával a H7'abár 
Endre százados parancsnoksága alatt állott csendőr-őrkülö
nítménynek meleg szavakkal köszönte meg a Kenderesen 
tartózkodása alaitt teljesített szolgálatait és legmagasabb el
ismerését méltóztatott nyilvánítani az őrkülönítmény minta
szerű magatartása, mindig pontos és lelkiismeretes szolgálat
teljesítése felett. Gödöllőre folyó hó 2-án érkezett meg őfő
méltósága. A pályaudvaron a gödöllői állami hivata,lok és 
intézetek vezetői és nagyszámú közönség várta őfőméltóságát, 
kit megérkezése 'alkalmával lelkesen megéljeneztek. A díszszá
zadot a gödöllői csenoor-őrkülönítmény vezényelte Possze1't 
Jakab százados parancsnoksága alatt. 

Szökés. Miskolics Károly váli örsbeli ( Fejér megye) 
csendőr a székesfehérvári szárnyparancsnokságtól Csatkára 
és Székesfehérvárra nyert szabadságáról nem vonult be. A 
rédei örs értesítése szerint nevezett csendőr július 26-án ör-

Tiszteletet érdemel a tudós is, ki még y fal közt halvá
nyulva a mult világ emlékeivel kizá1'óLag !társalkodik : de 
a jelenk01'ra 'hatni kívánó polgárrna.k más pályán kell indul
nia. Magányos ismereteket szerezni, hqgy 'azok a .sokasá gq·a 
által plántálva közkinco,gé váljamak ; világos ideákból fák
lyát gyujtani, melynél az együttélők előítéleteik sötétségé
ből kiléphessen.e.k, rrégi és új, idegen ,és saját tapai8ztalást 
egyesíteni, hO,gry la néptömeg' előtt vezérelv gyamánt ragyog
jamak; ' szóval minden ismeretet a kor szük,ségeire iS kívá
natJ.airo, a jelenlét nemesítésére s a; jövendő előkészítésére 
fordítami s a .lehetségig életbe hozni : ezt kívánom én mind
azoktól, kik a haza javát swlgálJni Gikarják. 

Kölcsey. 
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sére bevonulása végett útbaindult s azóta nyoma veszett. 
Valószínűnek látszik, hogy Miskolics csendőr megszökött. 

Fegyverhasználat. iAbrahám István kevermesi ( Csanád
Arad-Torontál megye) örsbeli csendőr Burián Demeter el
fogott egyén ellen azért, mert nevezett szökést kísérelt meg, 
a kevermesi örs laktanyaudvarán szolgálatban lőfegyvert 
használt. A fegxverhasználat következtében sérülés nem tör
tént. A kivizsgalás folyamatban van. 

A debreceni csata emléke. lIazaiias ünnepség keretében 
ünnepelte meg Debrecen város közönsége az 1841:1 augusztus 
2-án lezajlott debreceni csata évfordulóját. A'(. ünnepség a 
régi honvédtemewben a csata elesett hőseinek emlékére emelt 
kőoroszlán előtt folyt le többezer főnyi közönség ielenlétében. 
Az ünnepi beszédet dr. Tokaji Oláh Béla mondotta, majd az 
ünnepség műsorának befejezésével Debrecen város nevében 
Balla Bertalan városi tanácsnok helyezett koszorút az em
lékműre, amelyet még megkoszorúzott a honvéd helyőrség és 
a Tisza István tudományegyetem képviselője is. 

Dícséretek. A Tfi. kir. székesfehérvári ll. csendőrkerület 
parancsnoka Balogh György őrmestert, többrendbeli lopás 
bűntette és közveszélyes munkakerülés vétségével terhelt két 
egyénnek igen leleményes nyomozás során ' önbuzgalomból 
tartott lesállás alkalmával történt elfogása és az igazságszol
gáltatás kezére való juttatásáért, 'a szolgálat nevében dícsérő 
okirattal látta el ; Maicz J6zsef őrmestert pedig többrend
beli lopás és közveszélyes munkakerülés vétségével terhelt 
két egyénnek igen leleményes nyomozás során önbuzgalomból 
tartott lesállás alkalmával történt elfogásánál 'és az igazság
szolgáltatás kezére való juttatásánál járőrvezetőjének odaad ó 
buzgalommal való támogatásáért, a szolgálat nevében nyil
vánosan megdícsérte. Ugyancsak dícsérő elismerését nyil
vánította a székesfehérvári kerület parancsnoka a székes
fehérvári járás testnevelési vezetőjének egy átirata alapján 
a polgárdi, nádasiadányi és sárszentmihályi örsök legénysé
gének a leventeintézmény megszilárdítása körül a testneve
lésvezetőség messzemenő módon, az átlagon felülemelkedő ön
tevékenységgel kifejtett buzgó támogatásért. 

Közlekedési Kihágások. lA csendőrség és a rendőrség ré
szére írta dr. Élthes 'Gyula. járőrszolgálatra használható, 
könnyen kezelhető zsebfüzet magában foglalja az { összes 
szárazföldi közlekedési kihágásokat, így ·a vidéki gazdák ér
dekében kiadott közlekedési ·pótrendeletet is. A zsebfüzetet a 
belügyminiszter segédletül való használata alkalmasnak ta
lálta. Megrendelhető a szerzőnél, Budapest, VIII., Szentkrályi
utca 35, III. 8. Ára portómentesen 1 P 20 fillér, befizetési 
lappal. 

Magyar r:I'ouring Club köszönete. A Steiermaerkischer 
Mo to?' �port Club a következő átiratot intézte a m. kir. 
csendőrség felügyelőjéhez : "A Steiermaerkischer Motor Sport 
Clubnak lefolyt balatoni túrájával kapcsolatban foganatosí
tott előrelátó és széleskörű intézkedésekért egyesületünk ne
vében hálás köszönetemet fejezem ki a tekintetes Csendőrségi 
Felügyelőségnek és az utasításaival megbizott összes Csend
őrségi Parancsnokságoknak. A kiadott parancsok lelkiismere
tes és pontos végrehajtásának köszönhető, ogy a hosszú út
vonalon a túrán résztvett járművek nagy száma (146) da
cára csupán egy könnyebb lefolyású baleset történt, rendé
szeti, útbiztosítási és 'irányítási szempontból pedig a leg
kisebb fennakadás vagy zavar sem fordult elő. Derék csendőr
legénységünk, dicsőséges hagyományaihoz híven, fegyelmezett 
odaadással és tapintattal párosult eréllyel végezte nehéz 
szolgálatát, úgyhogy kiváló magatartásuk ról és teljesítmé
nyükről a túra összes külföldi résztvevői a legnagyobb csodá
lat és fenntartás nélküli elismerés hangján emlékeztek meg." 
A szolgálatban résztvetteknek a m. kir. csendőrség felügye
lője elismerését nyilvánította. 

Méhészeink figyelmébe ! Méhészkedéssel foglalkozó örsök
nek vagy bajtársainknak levelezőlapon beküldendő kérésükre 
ingyen megküldjük dr. Hilbert Istvánnak, a Szekszárdvidéki 
Méhészeti Egyesület titkárának és �z Országos Magyar Mé
hész Egylet igazg. v. tagjának "A modern méhkaptár" című 
terjedelmes szakkönyvét, amelyet a szerző szivességből bocsát 
a csendőrség rendelkezésére. 

Elóléptek. lA m. kir. székesfehérvári .JI. kerületben. törzs
őrmesterré : Arany Lászl6, Sipos István, Fekete Sándor és 
Kovács Gyula II. őrmesterek. - Őrmesterré: Pintér Pál 
csendőr. 

Házasságot kötöttek : A m. kir. székesfehérvári kerület 
állományában Iván Pál őrmester Gergics Ilona Erzsébettel 
Baján. 

Gyermektelen, 50 év körüli özvegy, bútorozott lakást, vilá
gítást, főzéshez gázt, reggelit és uzsonnát kaphat takarítá
sért és mosás nélküli vasalásért Budapesten nőtlen alezre
desnél. Pályázók személyes viszonyaikat egyelőre írásban kö
zöljék Havranek János alezredessel, Budapest, L kerület, 
Kékgolyó-utca 20jb. II. em. 2. és adják meg azoknak is a 
pontos címét, akiktől megbízhatóságuk, tisztaság- és rend
szeretetük felől érdeklődni lehet. 

Helyes Sándor tiszthelyettest kéri Varga János tiszthe
lyettes, kocséri 'örsparancsnok, hogy címét közölje vele. 

Lóápolói alkalmazást vállalna csendőrörsön leszerelt 
lovastüzér. Címe : Turcsányi Kálmán Eger, Szalapart-utca 46. 

Cikket nemcsak a csendőrség tagjaitól, hanem bár
kitől eHogadunk s azt közlés esetén megfelelően hono
ráljuk. A lapunkban megjelent közlemények tulajdon
jogát feuntartjuk, azokat tehát beleegyezésünk nélkül 
nem szabad utánnyomatni. - Kéziratokat nem adunk 
vissza. A közleményeket kérjük az ivnek csak az egyik 
oldalára, félhasábosan és ir6géppel vagy könnyen olvas
hat6 irás sal irni. Kéziratok sorsár61 csak a szerkesz
tői üzenetek között adunk választ, azért kérjük mindig 
megirni, hogy mllyen jelige alatt válaszoljunk. - A szer
kesztői üzenetekben mindenkinek válaszolunk, levelet 
nem irunk. Jeligéül kérjük kisebb helységek neveit vá
lasztani, mert az azonos jeligékből származ6 félreérté
seket csak igy lehet elkerülni. Ha jelige nincsen meg
jelölve, az érdekelt nevének kezdőbetüit és az állomás
helyét használjuk jelige gyauánt. Közérdekü kérdé. 
sekre a "Csendőr Lekszikon" rovatban válaszolunk. 
Előfizetni csak legalább félévre fehet. A c:sendőrség 
tényleges és nyugállománya legénységi egyénei az elő
fizetési ár felét fizetik. Az előfizetéseket kérjük ponto
san megajitani, mert a felsz61ítás költségét külon fel
számit juk. - A nekünk száld pénzküldeményeket kér
jük a Nemzeti Hitelintézet Budapest-krisztinavárosi fi6k
jának (Budapest I., Krisztina körut 141) 1672. számu 
csekkszámlájára befizetni, a csekkre pedig feljegyezni, 
hogy a belize'és a Csendőrségi Lapok javára történt. -
A hozzánk intézett leveleket igy kell cÍlDezoi: "A Csendőr
ségi Lapok szerkesztőségének, Budapest , I. kerület, 
Böszörményi út 21 szám". 

-===� __ r�� ____ === 

M. K. kpvj. őrm., Budapest. A mult számunkban "Vilá
gos" jeligére adott üzenetünk nem téves. Olyan rendelet, 
amely elvileg kimondaná, hogy a karpaszomány viselésére 
jogosított 'egyéneknek a hason rendfokozat!Ú többi egyének 
tiszteletadással tartoznának, nincsen. Olyan rendeletről, ami
lyet Ön említ, nekünk is tudomásunk van, de az nem képezte 
kérdés tárgyát. E� a rendelet (19�8 május 15-én kelt 4436-
1928. eIn. szám, H. K. Szab. Rend. 10-1928. sz.) azt mondja, 
hogy azok a karpaszomány viselésére j ogosított egyének, 
akik az előírt elméleti és gyakorlati vizsgát sikerrel letették, 
a Szolg �Szab. I. r. 52. pont 3. bekezdésében eml.ített egyé
nekkel ( hadapródokkal) egy megítélés alá esnek, vagyis a 
hason rendfokozaw többi egyénekkel szemben feljebbvalói 
viszonyban állanak, ha csak címzetes rendfokozatot töltenek 
is be. Ez a feljebbvalói viszony azonban nem a karpaszomány 
viselésére jogosultságnak, hanem .a letett szakaszparancsnoki 
vizsgának a folyománya. A rendeletböl folyó következtetése 
helyes, hogy t. i. a. karpaszomány vistlésére jogosult összes 
őrmesterek ( de csak az őrmegterek) a többi hasonló rend
fokozatú egyénekke! szemben rangnapjukra való tekintet nél
kül '!feljebbvalói viszonyban állanak, mert őrmesterekké csak 
a letett szakaszparancsnoki vizsga alapján neveztetnek ki. 



1930 ,aúgusztus 10. CSE NDORSEGI LAPOK 741 

Árvavára. A nyugdíjtörvény értelmében először ,(öt év 
tartamára) mindenkit csak ideiglenes és nem végleges nyug
állományba helyeznek. A nősülés szempontjából azonban kü
lönbséget kell tenni azok között, akik meghatározott idő tar
tamára (félévre, vagy legfeljebb egy évre) és azok között, 
akik határozatlan időtartamra helyeztettek nyugállományba. 
Az előbbiek felülvizsgálati lelete úgy szól, hogy "csendőrségi 
szolgálatra ezidőszerint alkalmatlan, félév (vagy egy év) 
mulva iújra felülvizsgálatra állítandó" s nyugdíjokmányukra 
az illetékes gazdasági hivatal reávezeti, hogy csak az illetékes 
csendől'kerületi parancsnokság engedélyével ' nősülhetnek. 
Akiknek a lelete ,úgy szól, hogy "rokkant, csendőrségi szolgá
latra egyszersmindenkorra alkalmatlan", azok - jóllehet ők 
is csak ideiglenes nyugállományba helyeztetnek - engedély 
nélkül ''megnősülhetnek. Az ilyenek Illyugdíjokmányára a fent
E'mlített záradék nincsen reávezetve. Egyszóval a nyugdíj
okmány mértékadó, hogy záradékolva van-e a nősülési tila
lommaI vagy sem ? Azokra az ideiglenes nyugállományba 
helyezett egyénekre nézve, akik csak engedéllyel nősülhetnek, 
ugyanazok a szabályok mértékadók, mint a tényleges állomá
nyúakra, vagyis az engedélyt számukra is az illetékes kerületi 
parancsnokság adja meg, de csak akkor, ha az előjegyzés 
szerint sor kerül reájuk. 

Örs, Kocsér. Nem közérdekű az alkalom. 
Bácskai. 1. Idegen állampolgárt nem lehet magyar állami 

költségen elmegyógyintézetben elhelyezni. A m agyar állam
polgárságot ,sem lehet a számára 'megszerezni, mert azt elme
betegek számára nem adják meg. 2. Megpróbáljuk a eimét 
megtudni, majd később választ adunk. 3. IKriilön választ kap. 

VÍztelenfalva. 1.  A július l-i illetményrendezésnél min
denki ugyanabban a fizetési fokozatban maradt, amelyben 
jfulÍus 30-án volt. A fizetési fokozatokba való további előlép
tetést az [19130 június 115-én kelt 715.438-19130. ;VI. 'u. számú 
rendelet értelmében a belügyminiszter úr m agának tartotta 
fenn, vagyis a kérdés újabb szabályozásáig magasabb fizetési 
fokozatba nem lehet előlépni. Valószínű azonban, hogy az 
erre vonatk0zó rendelet rövidesen megjelenik. 3. Július l-én 
senki sem kaphatott kevesebb rendszer,es illetmény t, mint 
azelőtt, mert az esetleges különbözet személyi pótlékként ille
tékes.  Ha kevesebbet kapott, jelentse a gazdasági hivatalnak. 

Maros. A folyó évi július 2-án kelt 45.79a...--.1930. eIn. VI. 
c. számú rendelet értelmében az idegen állampolgársági kö�,e
lékből való elbocsátást mindenkinek magának kell kieszkö
zölnie. Az ilyesmit nem szokták hamarosan elintézni, örüljön, 
ha a folyó évben egyáltalában választ kap. Az idegen állam 
katonai nyilvántartásából való törlést nem az érdekeltnek kell 
kérnie, mert azt az elbocsátó irat alapján az előljáró parancs
nokságok hivatalból eszközlik ki. iPróbálja ügyét az illetékes 
követségnél levélben megsürgethi, de a sürgetéstől sem vá
runk sok eredményt. Nem m arad más hátra, ki kell várnia, 
amíg maguktól elintézik. Másik két kérdésére a lekszikon
rovatban kap választ. 

Sz. J., cs. A rendőrségnél jelenleg nincsen felvétel. Jelent
kezhetik felvételre akármelyik kerületi főkapitányságnál s 
ott előjegyzésbe veszik, de hogy mikor vehetik fel, nem lehet 
tudni, mert a beáll ó létszámhiánytól függ. Csak próbaidős 
rendőri minőségben veszik fel, körülbelül ugyanolyan illet
ménnyel, amilyen a próbacsendőrnek van. Jelentkezhetik a 
csendőrségi tényleges szolgálata alatt is, de átmenni csak a 
kötelező lejárta után lehet. A rendőrségnél az ott eltöltött 
szolgálati ideje szerint léphet elő, tehát csak ötévi rendőrségi 
szolgálat után lehet rendőrőrmester. Kivételes leszerelést azon 
a címen, hogy a rendőrséghez akar átmenni, nem lehet kérel
mezni. 

Tiszalök. 1. Vallási szertartások alkalmával szolgálaton 
kívül mindenki a vallása szokásainak megfelelően viselkedik. 
Az "Imához" vezényszó csak a csapatnak szól ugyan, de he
lyesen cselekszik a csendőr, ha azt maga is végrehajtja, 
vagyis ha tiszteleg. Természetes, ihogy katolikus vallású 
egyének le is térdelhetnek. Az, hogy ilyenkor szolgálaton 
kívül a sapkát le kellene venni, nincs előírva. 2. Nem képez 
semmiféle büucselekményt, mert a halászt gondatlanság nem 
terheli s a gyermekek csak a saját pajkosságuknak köszönhet
ték a szerencsétlenséget. 3. Próbálják meg é s  tegyenek jelen
tést az illetékes árvaszéknek, de célszerű lesz ezzel egyidejűen 
a debreceni állami gyermekmenhely igazgatóságához is for
dulni. Megjegyezzük, hogy ;ingyenes elhely�zésre a gyermek 
csak akkor számíthat, ha elhagyottnak nyilvánítják. A gyer
mekmenhely igazgatósága ebben a 'tekintetben is megadja a 
szükséges felvilágosítást. :4. A "Díszérem 35 évi hű szolgála
tokért" csapatállományú egyéneknek nem adományozható. A 
csendőrségnél csak gazdászati tiszthelyettesek kaphatják. 

Priorálás. Priorálni annyit tesz, mint valakinek az elő
életére vonatkozó adatokat nyilvántartás alapján megállapí
tani. A latin "prius" "előbbi, előző" szóból származik. Nem 
valami jó kifejezés, de egyelőre jobb magyar kifejezésünk 
nincsen reá. 

Dunamenti örs. Ha bebizonyul, hogy a betegségét való
ban szolgálatban, illetve a szolgálattelje§ítésből folyóan 
kapta, úgy a kórházi ápolási költségeket teljes egészében a 
kincstár viseli. Azt, hogy a betegsége a szolgálatból folyó an 
keletkezett, ikivizsgálás útján kell megállapítani. Megpróbál
hatja jelentést tenni a dologról, de ennyi idő mulva aligha 
lesz lehetséges az ügyet kivizsgálni. Egyébként olvassa el az 
1928. évi 3. számú csendőrségi Közlönyben közzétett 
134.686--1928. VI. b. számú rendeletet, 

Borotay. Ha ön azóta, hogy a közétkezést közgazdálko
dássá átminősítették, nem volt 'otthon, vagyis a közgazdálko
dásnak nem volt tényleg résztvevő és napibetétet ,fizető tagja, 
hanem csak a közétkezésnek, akkor természetes, hogy csak az 
annak idején befizetett 140 pengő alaptőke illeti meg. 

Balaton. 1. örsparancsnokképző tanfolyam az ősszel kez
dődik. 2 . .szolgálati úton kell kérni az áthelyezést s ha a saját 
kerülete átengedi, az a kerlÜlet ;pedig, ahova az áthelyezését 
kéri, átveszi, al két kerületi parancsnokság egyetértően áthe
lyezi. lAz áthelyezést rendszerint csak /Úgy szokták engedé
lyezni, iha az illető kerület területén �s' van olyan csendőr, aki 
az önnel való kölcsönös áthelyezését kéri. 

Katonaság. Félrajoszlopból nem lehet úgy vonalat alakí· 
tani, hogy az élfélraj helyben maradjon. "Vonal j obbra előre! 
Szakasz dndulj !" � helyes vezényszó, mire az éliélraj rendes 
lépésben előre indul. Az �lindulás után az élfélrajt vagy meg 
kell állítani, vagy pedig !rövid lépést kell neki vezényelni, mert 
ha teljes l épésben megy, a többi félraj :nem tud felfejlődni. :Fél
raj oszlopból az élfélraj csak akkor maradhatna állva, ha "Vo
nal jobbra 'előre ! Indulj !," lenne a vezényszó, de ilyen vezény
szó csak menetközben van, állóhelyből nincsen. 

Remény. lA dolgon nem lehet segíteni, mert az 1928. évi 
20. számlÚ Csendőrségi iK.özlönyben közzétett 129.038/VJ. b. 
1928. számú il'endelet értelmében lakbér csak akkor illetné 
meg, ha családi pótlék élvezetében álló gyermeke vagy más 
hozzátartozója lenne s velük közös iháztartásban élne. Kérvé
nyezni kilátástalan. 

Posta. A háztulajdonosnak joga volt ahhoz, hogy a lakót -
aki amúgy is maga mondott fel - a lakás elhagyására a köz
ségi előljáró ság közbenjöttével ;felszólítsa. Nem tudjuk, miben 
lát ön itt büntetendő cselekményt. Nem írta. ugyan meg, 110gy 
a felmondás mennyi időre szólott, i lletve, hogy a lakónak a 
szerződés értelmében a lakást a felmondás megtörténte után 
mennyi időre Ikellett iVolna lkiürítenie, de ez n�m is lényeges. 
A fontos az, hogy a lakás kiürítésére való egyszerű felszólí
tás semmiféle bűncselekmény t nem képez. 

K. K. th., Kápolnásnyék. Nem rossz gondolat, előjegyez
tük m agunknak, talán nem lesz lehetetlen valanlikor megvaló
sítani. Mindenesetre alapos megfontolást és előkészítést igé
nyel. 'A dolgot napirenden tartjuk. 

Sóstó. Olvassa el az i928. éviolyamunk 243. oldalán a 48. 
kérdésre adott lekszikon válaszunkat. A megszakítás nem be
folyásolja az igény jogosultságot. 

L. D. cs., 'Lovasberény. A helyi jelentőséget olyan bűn
cselekmények haladjá:k meg, amelyeknek szálai nagyobb terü
letre vezetnek, vagy amelyeknek kiihatása nemcsak az orskör
Jetre, hanem nagyobb területre terjed. A helyi jelentőséget 
meghaladja' pl., a pénzhamisítás, mert a hamis pénzt rendsze
rint több helységben szokták �rtékesíteni, de az m agától is 
terjedni szokott; több tagból álló bűnszövetkezet elfogása is 
meghaladja a helyi jelentőséget, ha gyanu ,van arra, hogy 
idegen örskörletekben is követtek el bűncselekményeket. 
Mindig a helyi jelentőséget meghaladónak kell tekinteni pl. a 
kommunista szervezkedéseket is, mert tudvalevő, hogy azok 
aknamukája az ,ország egész területére kiterjed. Röviden 
tehát : a helyi jelentőséget meghaladónak kell tekinteni min
den (olyan bűncselekmény t, amelynek nyomozásába �lőrelát
hatóan más, nem 'szomszédos csendőrparancsnokságokat vagy 
rendőrhatóságokat is bele fog kelleni kapcsolni. 

December 3. A közgazdálkodásban az örs minden nőtlen 
tagja résztvenni köteles, tehát a tiszthelyettesek is. Ez alól 
nem lehet felmentést adni. 

Kánikula. A nyári szövetruházatot nyáron mind szolgálat
ban, mind pedig szolgálaton kívül mindig lehet viselni. Min
denki megkapja, aki a tömege terhére igényli, feltéve termé
szetesen, hogy megfelelő tömegkövetelése van. 
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Cs. E. Szeghalotn. Csak teljes névvel aláírt kérdésre vá
laszolunk. 

Tas. AJ fenti üzenet önnek is szól. 
777. Olvassa el lapunk d'olyó évi 19. számának 624. olda

lán "Sashegy" jeligére küldött üzenetünket. 
"G. Gy. th., Riskunmajsa." Csak nehezen tudtuk elolvasni 

a heküldött nyomozást, nehezen ,olvasható há ssal volt írva. 
Ami az első részt illeti (detektív) ,  elég érdekes, ide minden kü
lönösebb tanulság nélkül való, a másik j( bodoglári) kissé unal
mas és nincs tömören, összefüggően megírva, ami az érthetőség 
rovására megy. Nem közölhet jük. 

, , 
LEGENY A GATON .. 

- Regény -
23. 

íRTA : BARÉNYI FERENC. 

Megszökött? - kérdezte Borbolya izgatottan. 
Gál Imre megrázta a fejét : - Nem. öngyilkos lett. Be

ugrott a kútba, ;úgy húztam ki már holtan. Akkor j ött ki az 
őrmesterem az udvarra és a szememrehánytlll, hogy ihát így 
vigyáztam a fogolyra. Akkor eszméltem csak, hogy Imit lS 
tettem. Akkor jöttem rá, hogy én, laki a legigazibb csendőr 
akartam lenni, mit vétetem. Hirtelen elkeseredésemben fel-
kaptam la pus'kát és, főbelőttem magamalt . . . 

f 

Megdöbbenve ugrott fel Borbolya : - Főbelőtted maga
dat ! ?  Te? 

úgy nézett Gál Imrére, mintha kételkedne, hogy �szénél 
van. De nem Ivett észre .semmit rajta, ami megcáfolta volna, 
hogy józaneszű emberrel áll szemben. Némiképen megnyugo
dott és lassan visszlIIült a helyére : - Nem mondtad ezt még 
nekem soha. 

Gál Imre legyintett a kezével : - N em is, senkinek. Most 
mondom el először. 

- N a (és aztán felépültél ? 
- Hát persze, - nevetett Gál Imre - különben nem 

beszélhetnék most Ivel ed. 
Borbolya is elmosolyodott : - No folytasd csak, hogy 

volt aztán ? ( 
- Hát akkor kerültem először ide. Amikor hosszú idő 

multán Ifeleszméltem, kötés volt a Ifejemen meg a szememen. 
Ujraéledt életösztön hatása alatt, már csak a,ttól féltem, 
hogy kilőttem a szememet. De 'csodálatos az emberi természet, 
ezzel is megalkudtam. Akkor hallottam meg először Jolán 
hangját. Te M atyi, te ismered lezt a dallamosan zengő han-

Hegedű-Harmonika-Trombiták, 
Citera, Tambota, mindenfajta zenekari fa- é s  fém, 
fuvós hangszer. Harmonlkákal csakis megbiz
ható, i ó  g y á r t m á n y o k a t  hozunk forgalomba. 
R mk6czl-lárogali6 sajál lalálmány. Óvakod
Junk az Illeni álgyárosok állal fel ajánlolI 
külföld6n készüll utánzatokl61. Hibás hang
szereket szakszerOen javJtun k. Arjegyzékel 
I n g y e n küld az 

ELS Ö MAGYAR HANGSZERGYÁR 

STOWASSER ki!�IÍ'i�rr 
Budapest, II., Lánchíd u. 5. (Budán). 
AI egyedüli magyar hangslergy6r al orSl6gban. Tilbb gyar nincs. 

got, hát nem fogsz csodálkozni, ha azt mondom, �lOgy én ak
kor beleszerettem a Jolán hangj ába : 

Borbolya egyetértően intett, hogy ezt egészen természe
tesnek találja. 

� Valósággal szerelmes lettem, - folytattlll Gál Imre. 
- és nagyon szépnek Iképzeltem el Jolánt. úgy láttam lelki 
szemeimmel, hogy karcsú, sudártermetű, a haja aranyszőke, 
a szeme szelíden kék . . .  

- J ó képzeleted van - vetette közbe Borbolya - éppen 
olyannak képzelted el, amilyen a v.aJÓságban . .  ' . 

- V árj csak - intette le Gál Imre. - Amikor a kötést 
leszedték a szememről és megláttam Jolánt, megdöbbentem.,. 

- Attól úgy-e, hogy éppen olyan, mint amilyennek elkép
zelted. 

- Dehogy, - legyintett Gál Imre a kezével, - e�s�ör
nyedtem, .hogy olyan torz. 

- Jolán torz? Ez a gyönyörű teremtés ! ?  \- ugrott fel 
Borbolya. Most már komolyan kezdte hinni, ihogy Gál Imre 
megbolondult. Meghökkenve, tanácstalanul nézett rá. 

Gál Imre elértette Borbolya ri,adt tekintetét, nevetve 
mondta neki : - ülj vissza nyugodtan Matyi, ne félj, nem 
bolondultam meg. De úgy 'volt. J olán szép volt, gyönyörű 
volt - szemben, de ha hátat fordított, torz, nyomorék volt, 
pupos volt . . .  

- Lehetetlen r- szólt Borbolya tamáskodva, de azért 
visszabátorodott a székre. - Lehetetlen Imre, te félrebeszélsz. 
Hiszen olyan egyenes la háta, mint .a jegenye. 

- Ugye, egyenes a hát31? - . ismételte meg a Mrdést 
Gál Imre, mint olyan, aki mennél többször akarja hallani a 
jó hírt, hogy :bizonyossága legyen benne. - Ugye egyenes? 

� Egyenes, mondom, akárcsak 'vonalzóval húzták volna, 
erősítette Borbolya. 

- No I)átod, hogy egyene� most a háta - mondotta Gál 
Imre boldogllln hangsúlyozva, - de pupos volt szegényke 
gyermekkorától. Fürth doktor évekig kezelte és hála Istennek, 
teljesen meggyógyította . . .  

Nohát ! - álmélkodott Borbolya. - Nem tudom el-
hinni. 

Kérdezd meg Fürth doktort, vagy �kár Jolánt is. 
N o hallod? - fakadt ki Borbolya. - Persze, hogy 

elhisz em, ha te mondod. Dehát imégis (csodálatos dolog . . .  
- Valóságos csoda. - mondta Gál Imre. Rövid szünet 

után ,folytatta : ,- aztán felgyógyultam és annyiban maradt 
volna a dolog, ha nem találkoztam volna megint Jolánnal. De 
újra-újra összehozott vele a .sors. [Egyszer rövid időre csak, 
amikor egy őrült katonát vittem be a kórházblll, aki összekar
colta laz arcomat és eltépte a zubbonyomat. Akkor a Jolán 
apja, kimosta és betapasztotta az arcom sebeit és Jolán az
a:latt megvarrta a zubbonyoIJlat. ' Pár órát töltöttem csak 
náluk, de ezalatt a rövid idő alatt is, megint elfogott a Jolán 
hangjának )3. varázsa. Még azon év őszén egy felhőszakadás
kor tizenöt e mbert mentettem ki a vízből . . .  

- Akkor kaptad az érdemkeresztet ? - vetette közbe 
Borbolya. 

- Igen. - Bólintott rá Gál Imre. - És akkor megint ide
kerültem a kórházba hosszabb időre. Jolán önfeláldozóan 
ápolt akkor is, sokat voltunk együtt és -észre sem vettük, egy
szerre csak szerelmet vallottunk 'egymásnak. Oe én akkor 
még nagyon fontolgattam a dolgot és megmondtam Jolánnak, 
hogy amíg, nem v,agyok altiszt, nem vehetem el feleségül, mert 
a csendőrzsold kevés a családalapításhoz. Megállapodtunk 
abban, hogy nem kötjük le magunkat és egyelőre csak test
vérül fogadtuk egymást . . .  

Fényképezőgépek 
prizmás látcsövek 

6-12 hónapig terjedhető részlet
fizetésre készpénzáron, ellenőriz
helő eredeti gyári árjegyzék szerinI. 
HATSCHEK ÉS FARKAS 
optikai és fényképészeti szakiizlet 

B U D A P E ST IV K ,  I k·' t 28 (Közp városháza " ., aro y- oru • épületében). 

Fiók : VI., Andrássy-ut 31. (Nagymez6-u. sarok.) 
Kérie leguiabb Mgy képes áriegyzékünkel. 
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- Tehát Jolán volt akkor az a bizonyos' Testvérke -
.szólt közbe Borbolya, - akiről lpostás Gizi beszélt, hogy egy 
lsmeretlen Testvérke irogat neked leveleket . . .  

- iJ:gen Jolán volt a Testvérke - felelte Gál Imre mele
.gen és kissé elmerengett. Aztán mintha hirtelen valamiért 
resteIkedne, úgy jegyezte meg : - Nem is, tudtam, hogy Gizi 
�zólt neked erről. . 

- Említette nekem többször - mondotta BorbolY,ll1 - és 
én észrevettem, hogy nagyon féltékeny az ismeretlen 
Testv€rkére . . . .  

Gál i[mre felkacagott : - Ugyan ! 
- De - ,bizonygatta Borbolya, - őszintén megvallva én 

is mindIg azt hittem, hogy el Jogod venni Gizit . . .  
- Ugyan, hiszen nem ns voltunk egymáshoz valók -

tiltakozott Gál Imre. - Gizi úriláríy volt . . .  
- IN o és Jolán ? - kérdezte Borbolya. 
- Jolán 'az itteni fő ápolónak volt ill lánya - felelte Gál 

Imre. 
Borbolya a fejét csóválta : - Nem tudom, hogy mint van, 

.de azt látom, hogy Jolán nagyon jó nevelésű és olyan általá
nos műveltségű, hogy mindenképen a művelt értelmiségi osz
tályba sorolható . . .  

Gál Imre a vállát vonogatta : - Hja, Jolán az más. 
- .Más ? 'iEz az ! - kiáltott fel 'Borbolya. - Más, mert 

.Jolánt szereted. De Gizit nem vállaltad, mert nem szeretted : 
.akármennyire is szeretett téged . . .  

- Ugyan Matyi - bosszankodott Gál Imre, - hogy be
szélhetsz okos ember létedre, ilyen zöldeket. 

- Csak ne kösd az ebet a karóhoz Imre ! Mintha nem 
tudtál volna róla. • 

- Nem is sejtettem ha mondom. Nem hiszem - felelte 
Gál Imre őszintén. - Nem tudom elképzelni. 

- Nem? Hát aztán miért lett Gizi a postatitkár felesége '! 
- Mert megkérte a postatitkár' - felelte Gál Imre egy-

:szerűen, 
- Nem azért, mert megkérte a postatitkár, - heveske

dett Borbolya, - hanem azért, mert nem kérte meg Gál Imre, 
'!I.vagy mert Gál Imre kitérő választ adott . .  ' 

- Ugyan - tiltakuzott Gál Imre, de már bizonytalanab
bul, mert eszébe j utott, hogy milyen érthetetlenül sírt Gizi az 
esküvőjén. Kissé eltűnődött és aztán, mint aki nem tehet róla, 
a vállát vonogatta : - Nem tudom, lehet, De én nem is sej
tettem, hiszen okot nem adtam rá. 

Borbolya nevetett : - Megengedem, hogy tudatosan nem 
adtál okot. Dehát tetszettél Gizinek. Ő se tehetett róla, hogy 
beléd szeretett. 

- Mindenesetre jobban j árt, hogy a postatitkárhoz ment 
feleségül - mondotta Gál Imre, - Azóta biztosan már régen 
<elfelejtett. Dehát elvégre nem is őróla, hanem Jolánról akar
tunk beszélni. 

Borbolya helyeslően bólintott és Gál Imre folytatta : 
- Amikor elvégeztem az ,1l1ltiszti iskolát, hogy megmu

tassam magam, mint ujdonsült örsvezető az érdemkereszttel, 
akkor egyszer husvétkor meglátogattam Jolánékat. Annyira 
:szerelmes voltam, hogy teljesen figyelmen kívül hagytam 
..Jolán testi fogyatkozását. Akár hiszed, akár nem, de engem 

<llyan vakká tett a szerelem, hogy 'nem láttam a púpját , . .  
Borbo1ya megértően mosolygott és a szemével intett Gál 

Imrének, hogy ez teljesen érthető, csak folytassa. 
- Husvét vasárnapján - folytatta Gál Imre - tem

plomozás után sétálgattunk a sétatéren. Egyszerre csak 
észrevettem, hogy az emberek valahogyain furcsán néznek 
ránk. Minden szemben megláttam ,a szívtelenül tapintatlan 
kérdést, hogy hogyan kerülhettem én össze ezzel a kis nyomo
rékkal. Szerencsére Jolán ebből Imit sem vett észre. De az én 

llzÍvemet borzasztóan lehűtötte ez a felfedezés. Hiába, ilyenek 
vagyunk, mi férfiak csak ,addig tudunk értékelni, ameddig 
tudjuk, hogy mások is értéknek tartják azt, ami a miénk. 

HegedD arnron/unr Tárogat6 csak itt a valódi C/nrba/onr Harnron/lca Citera 
és "Z összes legjobb han.szerek. továbbá 6 
legjobb r.di6ké.ziilékek csakis itt a gyárban 

kaphatók. 
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Talán meg \fogsz érteni, de be Ikell vallanom, ' hogy én akkor 
nagyon szégyeltem magamat - Jolán miatt. 

Borbolya elnézően mosolygott, mintha csak mondMlá, 
hogy ez bárki vel megeshetik . 

- iEste Jolán és Venyige bácsi kikísért a vasúti állo
másra - beszélte tovább Gál Imre. - A kivilágított pálya
udvar tele volt utazó közönséggel. Megint ránk meredtek 
azok a tapítatlan 'kíváncsi tekintetek. Sajnos, azonban most 
már Jolán is meglátta ezeket a hll1misan szánakozó, gúnyos 
tekinteteket. És megértette. Egyszerre elsáppadt és gyönyörű 
kék szeme kétségbeesve keresett menedéket, hogy hova ,búj
hatna a gyilkos pillantások előL Én átéreztem azt a keserves 
kínt, amely szegény Jolán szívét dúlhatta 's akkor egy erős 
elhatározás fogant a lelkemben : Szentül elhatározt= akkor, 
hogy én ezt a szegény leányt többé el nem hagyom. Az 
együvétartozás boldog tudata kapcsolta össze a tekintetünket 
a búcsúzásnál ; mind a ketten éreztük, hogy mi egymást többé 
el nem hagyjuk. Mégis későbben egy félreértés éket vert kö
zénk, hogy majdnem egész életre távolított el pennünket egy
mástól . . .  

- Hogy-hogy? - kérdezte Borbolya. 
Gál Imre lehajtotta. fejét és csöndesen mondta : - 1<'PltP.

keny lettem . . .  
- Uí!yan ? - lepődött meg Borbolya. - De hát kirp? 
- Nem is hiszed - nevetett Gál Imre és a kutyára mp-

tatott : - Erre. 
- A kutyára? - kérdezte Borbolya értetlen arccal. -

N e bolondozz Imre. 
Gál Imre jóízűen nevetett : - Látod ilyen szamár az em

ber, hogyha szerelmes. 
Borbolyára is átragadt a kacagás : - De hát hogyan 

lehetett? 
- Hát úgy, - folytatta IG?1 Imre - hogy amikor Jolán 

a Balatonon fiirdőzött ez a kutya rögtön hozzászegődött éi' 
hűs€ges j átszópajtása lett. Erről Jolán egy levélben részlete
sen beszámolt, de azt a levelet én nem kaptam meg soha. Ért
hetetlen módon elveszett. A második levéluen aztán megin': 
írt Jolán a kutyáról, hogy Mester így, Mester úgy. De azt 
nem írta, hogy a Mester kutya. Én amúgy is fel voltam már 
akkor bOl'soJva a ,hosszú hallgatásért, mert hiszen azt nem <tud
tiattam, hogy Jolán írt már nekem, csak elveszett a levele. 
Képzelheted Matyi, mennyire feldi.i.hített, a mikor azt olvas
tam a levelében, hogy Jolán egész nap a homokon hem
pereg Mesterrel s közbe-közbe beugI'anak a Balatonba. 
És azt írta többek között, hogy ha látnám, hogy Mester mi
lyen képeket csinál . . . Persze, most már megértem, hog-! 
mit akart ezzel Jolán mondani ; de akkor én ezt úgy értettem, 
hogy a levélben .szereplő Mester valami mázoló festőmű
,-ész . . .  

- No Imre, ez pompás ! - kacagott Borbolya -, de el 
ne mondd másnak. 

......; Nem is - nevetett Gál iImre s mosolyogva folytatta : 
- Hát aztán tetejébe még azt .is .írta Jolán a levélben. hogy 
ne kacagj am ki, de ő Mestert nagyon szereti. N o most aztán 
Matyi gondold ezt el valójában - mondotta ikomolyan Gál 
Imre -, h a  meked Eta ilyet írt volna. iNo úgy-e ? Hát ben
nem is, ,a lelkemben összeomlott mi,nden. Elveszett minden 
hitem . . .  

- Mit feleltél Jolánnak ? - kérdezte Borbolya. 
- Semmit. 'Nem írtam neki. Hosszú idő mult el, /hóna-

pok, talán egy félesztendő is, mégsem írtam Jolánnak. Igaz, 
ő sem írt. Husvétkor aztán végre Írt. Egy névtelen levelet 
mellékelt a leveléhez, melyben egy "ismeretlen jóakaró" fi
gyelmeztette Jolánt, hogy ne várjon reám, mert én nem őt 
fogom elvenni, hanem mást és hogy karácsonykor lesz az 
eljegyzésem . .  

FENYKÉP I 
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tagjaik , .  
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- Ki írhatta ezt a névtelen levelet ? - töprengett Bor-
bolya hangosan. - Kire gy.anakodtál? 

- Gizire. 
Borbolya elutasító mozdulatot tett : 
- Lehetetlen. Nem Gizi volt. Semmiesetre sem. 
Gál Imre egyetértően intett : 
- Tudom. Oe eleinte mégis csak őrá gyanakodtam. 

Mert hiszen csak Gizi tudhatta Jolán dmét, hogy ő kezelte 
a postán Jolánhoz írt leveleimet. Később aztán rájöttem, 
hogy nem ő volt . . . 

- Hanem ki ? 
- Szilvia. 

. - Gondoltam. Amikor elmondtad a névtelen levél szö
vegét, megesküdtem volna rá, hogy Szilvia volt. Ilyen aljas 
dolog csak ő tőle telhetett. Nagyon beléd volt bolondulva s 
ez indíthatta rá, hogy Jolánnal névtelenül bevádoljon. Biz
tosan arra számított, hogy ha Jolát elidegeníti tőled, akkor 
aztán észreveszed az ő szépségét. N agyon valószínű, hogy ő 
lopta el Jolán �evelét, amit elveszettnek gondoltatok . . .  , 

- Könnyen lehetséges jegyezte meg Gál iImre. 
Borbolya szigorú erkölcsi érzéke felháborodott:. i 
- De remélem, elbántál lj.ztán vele? - l  
- Nem. 
- Miért nem - ütődött m�g BorboJoya. , 
- Későn jöttem rá, már akkor halQtt volt. 
Borbolya megdöbbent: 
- Kicsoda? 

Szilvia. 
- Hát meghalt? 

l\:feglejtés. 
A folyó évi 20. számunkban közölt keresztrejtvény meg

fejtése : 
Vízszintes sorok : 1. Motoros csendőrség. 14. áru. 15.  

Orosz. 16. óva. 17. s. s .  s. s .  s. s. s. s. 18. iszákosan. 22.  
Iza. 23.  toka. 25. Sebők. 26.  Kál. 27.  avas. 28. dobre. 30. 
gaz. 1,32. zizegé!:'. 36. és. 37. púpos. 39. vasutas. 40. ász. 41. 
öt. 42. ,kazal. 44. Arz. 45. poros. 46. radir. 47. vet. 49. öt. 
51. gurulat. 53. bagó. 54. gél (lég) . 56. itóka. 57. Aral. 58. 
Évike. 61. joga. 63. Náni. 64. sebesen. 67. bután. 70. dan 
(dann.) .  71. borókafenyő. 75. béres. 76. se. 77. ar (ra) . 78.· 

hős. 80. esés. 81. szivar. 82. Éva. 84 tej. 85. an. 86. szájas. 
Függőleges sot'ok : 1. másik. 2.  or.szágút. 3. tusalap. 4. 

rosta. 5.  Orsova. 6. soska (sóska) . 7. cs. 8. szi. 9. nézeget. 
10. őrködés. 11 .  sós. 12. Éva. 13. Gangesz. 119. s. s. 20. áb 
(bá) . 21.  okos. ;24. asztal. 29. részeg. 31 .  zokog. 33. is. 34. 
zuhatag. 35. galiba. 37. pöfögés. 38. saru. 39. vasút. 40. 
árvalányhaj . 43. Zóri. 46. rakódó (rakodó) . 48. Tokió. 50. 
tévedés. 52. lój (jól) . 53. banán. 55. libarét. 59. Kenese. 60. 
es. 62. Aba. 65. eb. 66. nosza. 68. Ufa. 69. Teréz. 72. rein. 
73. kiad. 74. Ő. Ő. 75. bel. 79. sas. 83. vá. (á.  v. Államvasut) . 

Helyesen fejtették ?neg a következők :  
Lakatos István Ő1'Jn, (Szotnbathely), Menyhárt István 

tő1'ln. (Szombathely), Bú'ó István gth. (Budapest), Tóthpéli 
József th. (Budapest) , Simon ;Lajos csendőt' (TiszavÚ?'
kony) , Sánta Andt'ás tőrm. (Kalocsa), Simon Péter Őt· Jn. 
(Vajdácska), Gyarmathy Elek th. (Budapest), Pesd József 
'it'Jn. (Perema1'tongyártelep), Cseh Gábor csendőr (Somos
kűujfaltt), Goldfinger bnre őrm. (Kenderes), Salamon Já
nos ŐT/n. (K'iskunhalas), Tóth Lajos II. ő?'m. · (Győrszent
márton) , Barna István tőrm. (Szombathely), Nozsár La,ios 
csendőr (Bőnyrétalap) , Kovás Lajos csendőr (Császár) , 
Dani József esendő?" (Baglyasalja) , Benedek Lajos tőnn. 
(Dombóvár), Kovács Lajos I. csendőr (Pétervására), Kiss 

LCLjOS I. őrm. (Kornló) , Péntek Ferenc őrrn. (PáJJa), Pálfy 
István csendő1' (Szécsény), Szőcs József II. th. (Nagykani
zsa), Kolozsváry Gyula th. (Szornbathely), Ivany Imre 
1YI'óbacsendőt' (Salgótarján) , Forró József ő?'rn. (Böhönye), 
Illés Mihály őrl'n. (Berettyóújfalu) , Tausz Ferenc csendőr 
(Devecser) , Portik Józse! th. (Klotildte-lep), A .  Nagy Inwe 
csendőr (Okány), Reznák Pál őrrn. (Mezőkeresztes), Csor
dás Pál th. (Bak6ca), Deák Kálmán csendőr (Siófok), Gaál 
János őt'm. (Mecsekszabolcs), Dóczi István őrm. (Szombat
hely) , Kási Pál th. (Szombathely) , Ferenc Máté csendőr 
(Kapuvár), 

A cigatrettadobozt a szerkesztőségükben megejtett sor
solás során Cseh Gábor csendőr (Somoskőújfalu) nyerte, 
akinek azt egyidejűen postán elküldtük. 

" 

- Meg - felelte szárazon Gál úmre. - Persze te erről 
nem tudsz. Hát kérlek, úgy volt" hogy Szilviát, meg az öreg 
pópát az orosz betörés idején agyonlőtték - kémkedésért. 
Elárultak minket . . .  

Borbolya izgatottan csapott 'az ép térdére : 
- Nahát ! Mindig is sejtettem, hogy etek nem fognak 

tisztességes halállal kimulni. 
- Én is úgy sej<tettem, már akkor, amikor az ' a  gaz 

Gruics j árt náluk - felelte Gál Imre elgondolkozva. 
- No de hagyjuk ezeket. Már nem érdekelnek. Elvet

ték méltó büntetésüket. Megérdemlették - mondotta komoly 
szigorral Borbolya s aztán türelmetlenül sürgette Gál Imrét : 

Mondd tovább, hogy volt? Irtál-e aztán Jolánnák? 
Gál Imre bűnbánóan hajtotta le � fejét : 
- Irtam. Világéletemben mindig szégyelni fogom. amit 

akkor írtam. De magával ragadott a vak indulat. Forró fej
jel hevenyében azt írtam Jolánnak gorombán" hogy nem 
tartozom neki számadással, semmi köze hozzám. Én sem' 
szóltam belé akkor, amik;or ,Mester, a hírneves festőművés?; 
mulattatta a Balatonon. Végül kijelentettem, . hogy nem. 
tűröm, hogy az én ügyeimbe ártsa magát . . . 

Borbolya megcsóválta a fejét : 
- El tudom képzelni, hogy szegény Jolánt mennyire 

elszomorítottad ezzel a mord levéllel. 
- Ne hidd - válaszolta Gál Imre különös mosollyal. -

Örült neki. 
- Ugyan? - álmélkodott Borbolya. - Honnan tudod ? 

(Folytat juk. ) 

Rejtvény-mondatok. 
A Csendőrségi Lapok pályázata. 

1.  
"Ezen ügyben a j árőr által folyó hó :ZO-án a nyomozás 

megejtetett és megállapíttatott, miszerint X. Y. a varró
gépet a szövetkezet kárára mutatkozó hiányösszegből sze
rezte be, miért is ez bünjelként lefoglalva lett és megőrzés 
végett a község előlj áróságának átadatott. - A j árőr gya
nusítottat, amennyiben szökésétől Iehetett tartani, letartóz
tatta." 

2.  

"Folyó évi 1/124. ics. számú tényvázlat 12. pontjában 
tárgyalt lopási esetre yonatkozólag jelentem, hogy A. B. 
kárára folyó hó 10-én elkövetett barbmfilopás tettese, 
X. Y. az örs által elfogatott és ' 1/125. ics. számú tényvázlat
tal a Tekintetes Címnek átadatott, minélfogva jelzett tény
v'ázlat 12. pontját kérem tárgytalannak tekinteni, amennyi- ' 
ben az a sértett nő által baromfiai tollának vélt felismerése 
alapján vétetett fel a fogva lévő X. Y. terhére, most a tett
tes elfogásával tisztáztatott, hogy a baromfitoll felismerése 
téves volt." 

* 

A megűejtés abból áll, hogy az itt megadott rossz szöveget 
ki-ki a helyes magyarság elvei szerint újra fogalmazza. E 
tekintetben a Csendőrségi Lapok jelen �vfolyamának " Ma
gyarosan, katonásan" című rovatában megjelent közlemé- ' 
nyek segítségül szolgálnak. A lJlyertes az lesz, aki a helyes, 
magyaros fogalmazást a legjobban eltalálja. 

-0-

Pályázatot csak a csendőrség legénységi egyéneitől fo

gadunk el. Pályázati határidő : szeptember 1. Pályadíj : 

Azbej l 1nt'e festőművész "Nyár" című, 34x48 ern nagyságú, 

ízlésesen bekeTetezett tus1'ajza, melynek kicsinyített mását 

lapunk mai számának 729. oldalán közöljük. Több egyenlő- : 

értékű pályázat esetén a pályadíjat klisO?'soljuk. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős : 
PINCZÉS ZOLTÁN százados-.. 

Stádium Sajtóvállalat Rt., Budapest, VI., Rózsa-utca 111. �z. : 
Felelős üzemvezető : Győry Aladár. 


