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Hiszek egy Istenben, hiszek egy htu;ában, 
Hiszek egy isteni örök igazság ban, 
Hiszek 'Magyaro1'Szag feltámadá..sában. 

Amen. 

Szeptember mérlege .. 
Se túlbecsülni, de lebecsülni se szabad azokat az 

eseményeket és jelenségeket, amelyeket Budapest ut
cáin szeptember l-én láttunk. A túlzás aggodalmasko
dásra, ij edtségre, végeredményében az erők elsorva
dására vezet, a minden áron nagyvonalúskodás pedig 
gyakorlatiatlan felületességre, elbizakodottságra vi
szi az embert s a végén elbuktat ja egy - narancs
héjon is. Lássuk a dolgokat úgy, ahogy vannak! 

Az iránt nem lehet kétségünk, hogy az Andrássy
úton felforgatott néhány Buchwald-szék s a Városliget
ben összegázolt egy pár virágágy a világrendet nem 
fogja sarkaiból kiemelni. A székeket helyreigazít ják, 
a virágágyakat újra ültetgetik, a garázdálkodókat 
rendre tanítják s ezzel Budapest élete pereg tovább a 
maga normális napirendje szerint. A külföldi csendőr
ségeknek és rendőrségeknek is gyakran kell bele
szólniok ilyen vagy hasonló csatározásokba, itt-ott 
megszólalnak a pisztolyok és puskák is, mégse áll 
meg a földteke, hanem forog tovább a maga útján, 
mintha mi sem történt volna. Világviszonylatban 
tehát a városligetf események jelentősége nem nagy. 

Elég erős jelentőségük van azonban ahhoz, hogy 
a magunk nemzedékének különleges helyzetére és 
feladataira újból rámutassunk. Felettünk a világ
történelemnek talán legnagyobb zivatara tombol, ne
künk tudomásul kell vennünk, hogy harcos életet 
élünk. Még a legjámborabb filiszternek is bele kell 
törődnie abba a gondolatba, hogy a falióra békessé
ges ketyegésébe bármelyik pillanatban puskalövések 
csattanhatnak bele s nekünk, űsendőröknek és rend
őröknek, azzal a világos tudattal kell berendeznünk 
az életünket, hogy a világháború előtti biztonságos 
idők áLmodozó őrjárat-ballagásainaik egyelőre befel
legzett. Résen kell lennünk szünet nélkül és minden 
pillanatban készen arra, hogy a kihágási ügyek nyo
mozgatását félrelökve, a falu csendjéből felriadva, 
harcba dobjuk magunkat azokkal szemben, akik a 
lassan-lassan eszmélkedő, erősödő társadalmat újra a 
porba akarják dönteni, hogy most már a puszta lé
tünk is belevesszen véres és romboló felfordulásokba, 
ahonnan aztán nincs többé kiút. 

Nem verjük hát félre a harangokat, de a régi jó 
polgári idők csöndes és tunya ebédutáni szunyókálá
sából mégis felriaszt juk az idegeinket: nekünk azt a 
sorsot hozta az idők járása., hogy pihenés nélkül és 

elszántan résen legyünk és a puskánkban ne a szol
gálatunk egy kényszerű tartozékát lássuk, hanem a 
legfőbb támaszunkat és nélkülözhetetlen élettár
sunkat. 

Különben meg vagyunk róla győződve, hogy 
rombolás és fosztogatás, de még csak zavargás sem, 
a szociáldemokrata pártvezetőségnek, amely a sétát 
rendőri tilalom ellenére s a maga felelősségére meg
rendezte, de főként a munkásságnak magának nem 
volt programmjában. A magyar munkásság annyit 
szenvedett már .a magyarság minden más rétegével 
együtt, annyira megtanulta a maga kárán is, hogy 
felfordulásból számára sem jöhet semmi jó, hogy a 
komoly, nagy munkástömegek békességes szándéka, 
jóhiszeműsége fölött egy pillanatra sem kételked
hetünk. 

Ami a tüntető sétájukhoz csatlakozott réteget 
illeti, erről mindenkor tudtuk, hogy létezik, tudjuk: 
mit akarnak elérni, de azt is tudjuk, hogy ez a réteg 
minden idők, különösen nagy idők történelmében 
szószerint ugyanazt a szerepet vitte, mint amit most 
is magára vállalt. Ezeknek nem kell a munka, se ke
nyér, nem lehetne kaláccsal sem megbékéltetni őket, 
ezeknek a rombolás magáért a rombolás ért, a vér 
magáért a vérért kell. Ez a - szerencsére - kis 
töredék - a fiatalság örök lobbanékonyságánál fogva 
is - éppen úgy .a gyutacs szerepét akarta játszani 
most, mint játszotta azt az összeomlás idején. A kü
lönbség az, hogy akkor a komoly munkásság tagad
hatatlanul gyulékony lPuskaporos hordó volt - fel 
is robbant annak idején -, ezt a puskaporos hordót 
azonban azóta ártalmatlanná áztatta a közösen el
hullajtott számtalan magyar könny, a közös magyar 
sors és szegénység keserűségének könny tengere. Ez 
a sokat szenvedett magyar munkásság nem hajlandó 
kalandokba kockáztatni azt lis, ami kevese még meg
maradt s ha a sorsával nincsen is megbékélve, a bol
dogulást ma már nem az erőszak útján akarja meg
találni. Ha ez nem így volna, aklkor szeptember l-én 
Budapest utcáin nagyobb dolgok történtek volna. 

Ami pedig külön bennünket csendőröket illet: 
mi is tudjuk, hogy sok a baj, a nyomorúság, de azt 
is tudjuk, hogy ez 'Világszerte így van s hogy ezen 
máról-holnapra nem lehet segíteni, rombolással és 
felfordulással pedig éppen sehogyan sem. Elvégre mi, 
csendőrök, sem élünk kalácson, mi is várva-várjUJk a 
több kenyeret - kevesebb verejtéket hozó időket, 
de addig is, amíg azok eljönnek, - kitartunk. 
Egyetlen k,ivezető út mostani helyzetünkből : az erő. 
És nem Ikis j elentőséget ad számunkra a történelem 
lapj ain is az, hogy hivatásunknál fogva a legtöbb 
erőt - nekünk ikell mutatnunk. Legyünk méItók és 
érdemesek erre a hivatásra, még nélkülözések, küz
delmek és [ha úgy hozza a sors, - harco k árán is! 
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A közbiztonsági harcászat 
alapelvei. 

t.'ta: SCHRÉDL VILMOS őrnagy. 
Lapunk folyó évi 20. számában "A kommunista 

lázadások taktikája" cím alatt reszletesen foglalkoztam 
a kommunistákkal, mint harcászati értelemben vett 
ellenféllel. Jeleztem akkor, hogy a következő cikkeim
ben ki fogok térni azokra az ellenrendszabályokra, 
amelyek a nyilt lázadásban jelentkező kommunista 
veszedelem elhárítására egyedül alkalmasak. 

A bel rend és a belső béke fenntartására vagy 
helyreállítására kivonult csendőr- vagy más csapatok
nak belső ellenséggel szemben való fellépését és harc
eljárását a katonai értelemben vett harcászati eljárás
tól megkülönböztetés végett "közbiztonsági harcászat"
nak nevezem. Mint a következőkben látni fogjuk, erre 
a megkülönböztetésre szükség van. 

Ebben és a következő cikkemben ennek az úgy
nevezett közbiztonsági harcászatnak az alapelveivel 
fogok foglalkozni. 

A közrend és közbiztonság fenntartásáról gondos
kodás általában a polgár: hatóságok, nevezetesen a 
közigazgatási és állami rendőri hatóságok feladatkörébe 
tartozik Intézkedéseik végrehajtásának biztosítása vé
gett a Szut. 4. pontjában meghatározott területeken a 
m. kir. csendőrség áll rendelkezésükre. 

A csendőrség a saját feladatait részben a ható
ságok felhívására, részben pedig saját kezdeményezésé
ből oldja meg. A hatóság azonban csak a feladatot jelöl
heti meg; a végrehajtás módját és eszközeit az utasítás-

Vésse s:í vébe __ _ 

Vésse szívébe férfi, nő 
S 'a pó"ty� kisgyerek, 
Hogy amiófa itt fű nő 
SloalMzak renge.mek: 
Magyars,zó szárnyá,n száUt a dal, 
KáromkodáJ3, ima, 
Magyar s,arkantyútól feseült 
A pariJpáJk ina. 

Vésse szívébe férfi, nő 
S a pólyás kisgyerek: 
Több mint tíz éve fű se nő 
Tarlott me>zőnk fe'le'tt. 
N e'lrrvlL száfunkra, ült a gond, 
Sze'rniltnket könny lepi. 
És áJtkozó, ha szól a szó: 
A kriszúusát neki! 

Vésse szíve"be férfi, nő 
S a pólryás kisgyerek: 

:. Rég volt, de mégis voU idő, 

adta keretek között a csendőrparancsnoknak ikeH meg
választania. 

A csendőrségnek a maga hivatását elsősorban a 
megelőző szolgálat hat11atós teljesítésével kell meg
oldania. Ha a lelkiismeretes megelőző szolgálat elle
nére is fordulnak elő rendzavarások, akkor is körül
tekintő, tapintatos eljárással s csak ha el nem kerül
hető, kell erélyes fellépéssel a rendet helyreállítania, 
de ilyen esetben is azt kell szem előtt tartania, hogy 
ebből egyesekre vagy a közre az elkerülhetetlennél 
nagyobb sérelem vagy hátrány ne keletkezzék. Csak 
ha már minden rendelkezésre álló eszközt és módot ki
merített, élhet azokkal a jogokkal, amelyek valakit sze
mélyes szabadságában korlátoznak, vagy attól meg
fosztj ák, alkalmazhat kényszerészközöket és végső fo
kon használhatja, illetve kell használnia fegyverét. 

A fegyverhasználatnak - ha a célt másként el
érni nem lehet - a jogtalan támadás elhárítása, az 
engedelmességnek egyesekkel vagy tömege�kel szem
ben való kierőszakolása, felfegyverkezett gonosztevő 
menekülésének megakadályozása, a csempészet meg
gátlása lehet a célja, de nem irányulhat a támadó, az 
engedetlen, ellenszegülő, menekülő, vagy csempészetet 
űző személy vagy személyek megsemmisítésére. 

Ez ra lényegbeli külOnbség a hadsereg külellenség 
elleni harcának elvei és a csendőrség saját lakosságunk 
elleni fegyverhasználatának elvei között. 

A külellenség elleni harc célja az, !hogy az ellen
séget teljesen megsemmisítse azért, hogy akaratunkat 
az ellenséges államra rákényszeríthessük. A katonai 
értelemben vett harcászat ennek megfelelően azokat 
az elveket tanítja, amelyek alkalmazásával az ellen
séget megsemmisíthetjük; miután azonban a csendőr-

H ogy volf) e föld kerek. 
M 08>t csonka föld, zsarolt ug(1ff', 
Kopár pusztáin át 
Bitang sarkantyú kergeti 
A 1'YI!IJ,gyar par'Ípát. 

Vésse szívébe férfi, nő 
S 'a pólyás kisgye:r.ek: 
Ordít a föld, ordít lL kő: 
- Hajhó! ti emberek, 
Husángot hajt ,a bús vadorn, 
Van még köröm s agyar. 
Csürhét kiverni tci/;pra hát 
Te megkínzott magyar! 

HANGAY SÁNDOR. 
-

Székely Ambrus házassága. 
Irta: dr. törökfalusi lPap Zsigmond. 

Egy dunamenti, akácvirágos kis falu csendőrörsé
nek volt Ip'arancsnoka Székely Ambrus tiszthelyettes, 
származására nézve nyakas, csavaroseszű, székely góbé, 
akit a nagy világégés és az oláh megszflllás vihara so
dort ,el a \kéklő gyergyói hegyek alól új :állomáshelyére. 

Székely Ambr"us apja is ,csendő,r volt, Nagymagyar
ors'zág büszke kakastol las katonája, nem 'csoda telhát, 
hogy a .fia is Ibeleszer'elmesed,ett a büszkén lengŐ! kakas
tolIba és hogy ,szívvel-lélekkel, becsüI.ettel viselte, 
arra tanu volt a kis ,dunai község, amelynek apraja, 
nagyja úgy a szeretetébe fogadta régen porladó Székely 
Lron daliás \fiát . . . 
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ségnek saját lakosságunk elleni fegyver használata csak 
a ,közrend. és .közbiitonság fenntilrtását, illetve helyre
állítását célozza, amitől a megsemmisítésre vájó törek
vés.,távol áll, a csen,dőrségnek sem egyesek, sem pedig 
tömegek'ellen vívott harc (tb an a katonai harcászati sza
bályok nem lehetnek teljesen mérvadók. 
, Minthogy', a csendőrségi fegyverhaszná'lat nem 

irányul megsemmisítésre, a használandó fegyvert úgy 
kell megválasztani, hogy célunkat az egyén legkisebb 
sérelmével eiérhessük s hogy azt csak az ellen a sze
mély ellen alkalmazzuk, aki támad, ellenszegül, mene
kül, stb. Ezért kell a csendőrnek elsősorban a cél el
érésére alkalmas enyhébb hatás ú fegyvert -- szálfegy
vert ---: használnia, s ezért kerülhet a sor. a lőfegyver 
használatára csak akkor, ha a szálfegyverrel a cél el 
nem érhető, annak használatára nincs idő, vagy azzal 
a távolság miatt az ellenfelet elérni nem lehet,.' , 

Vigyáznia kell. a csendőrnek arra 'is, hogy ártat
lanok testi épségét és életét a fegyverhasználattal ne 
veszélyeztesse, több vágást vagy szúrást ne ejtsen és 
több lövést ne tegyen, mint amennyi feltétlenül szük
sé�es. Ha több ellenszegülőről van szó, meg kell válasz
tania azt a személyt, aki ellen fegyverét használva, a 
többieket is alávetheti akaratának, így pl. tömegellen
szegüléseknél a főkortesek, izgatók és vezetők elleni 
fegyverhasználatnál. 

Ha a csendőr valaki ellen fegyverét használta s 
ezzel ,annak el1enszegülését megtörte, azonnal beszün
teti az erőszakos cselekményeket, sőt nemcsak szolgá
lati, hanem emberbaráti kötelességből is segítségére 
siet, első segélyben részesíti, orvosi kezeléséről gondos
kodik, egyszóval mindent elkövet, hogy a kierőszakolt 
fegyverhasználatnak a serültre káros következményeit 
a lehetőség szerint csökkentse. 

Azaz, álljunk csak meg egy szóra. 
Valami hiba mégis csak volt a kréta körül, mert 

bár az apró bogárhátú házakban lélekben megnyugodva 
hajtotta éjs'zakai nyugodalomra fejét a község népe, ha 
a �salugáteres ablakok alatt döngő l épéseivel elhal adt 
a portyázó útjáról hazatérő örsparancsnok - nagy, 
mahomet ember volt őkigyelme -, mégis az egyik al
végi, ijedtszemű Ikis, házban a jól ismert léptek halla
tára ily szavakkal zavarta fel férjeurát lédes szender
géséből Tóth N agy Istvánné nénémass�ony: ' 

- "Hallod-é, István, már megint nem tud nyug-
hatni a rvadember !" > 

Mit csürjem-csavarjam a dolgot, bizony ellensége 
is volt Székely Ambrusnak a :faluban, nem is egy, de 
&ok, ak�kkel az egyébként vakmerő csendőr sem merte 
felvenni a harcot, mert Inem ikarddal vagy más becsü
letes verekedő s zerszámmal, de nyel,vvel hadakozának, , , 

- Vadember ! >- i így ,hhrták maguk között a Jutkák 
és Pannák, nemkülönben a sokszoknyájú asswnynéné
mék ISzékely Ambrust, amióta egy fosztókán Veréb Pé
terné ifjass'zony - négy nagyreményű leányzó aggódó
szívű anyja - ilymódon kerítette a beszéd sorát: 

- Vadember az" megmondom apertén', merthogy 
rá sem néz az asszonynépre, oszt' ,házasodni sem akar, 
pedig 'lIllenyecske nélkül mégis csak árva kutya a férfi-
ember ! ' - .. 

Szó, 'ami szó, Székely Ambrus valóban 'nem s'zível
hette az asszonyokat, de még a, leányzókat sem, Pedig 
hívták id€ is, oda is, Jakod I!,l om, szüret vagy névnap 
nem igen eshetet,t meg nélküle s nagy dícsőségére volt 
például ... Balogh gazduramnak, amikor elmondlhattl!- va
sárnap, a iközséglháza előtti tereferen, :l!ogy "bizony, igen 

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

Ezt a korlátok közé szorított fegyverhasználatot 
bizonyos humánus szempontoktÓIl eltekintve (genfi 

egyezmény) - a katonai harcászati szabályok nem 
ismerik. Ezek szerint az ellenség élő és anyagi erejét 
az összes rendelkezésre álló fegyverek es eszközök töké
letes kihasználásával, ártatlanokra vagy nem ártatla
nokra tekintet nélkül meg kell semmisíteni. Az ellen
séges sebesültek bekötözése és első segélyben részesí
tése is csak akkor lehet5éges, ha ebből a harcászati 

, helyzetre semmiféle hátrány nem származik. 
A katonai harcászati szabályok kérlelhetetlenséget 

követelnek azután is, miután az ellenség ellentállása 
már megtört, mert ekkor pusztító tűzze1 kell üldöznie, 
a sikert ki kell áknáznia úgyannyira, hogy az. végül is 
az ellenség megsemmisítését idézze elő, mert csak ez 
jelent teljes győzelmet. 

' 

Ezzel szemben a csendőrség az ellentállás meg
törés e után nem törekedhetik további megsemmisítésre, 
hanem az ellenfél üldözésének is legfelj ebb csak az 
lehet a célja, hogy az ellenszegülők további ellentáHásra 
való gyülekezését vagy sz'ervezkedését meggátolja. 

A honvéd karhatalmaknak belső területen, saját 
lakosság elleni fellépése nagyjában a csendőrség fellé
pésére és fegyverhasználatára vonatkozó szabályok sz,e
ri nt történJk; a k;'atonai karhatalomnak is arra kell tö
rekednie, hogy megelőző módon fellépve, a lakosság le
hető kímélésével tartsa fenn, illetve áBítsa helyre a 
rendet. Katonai fegyverhasználatnak általában csak 
azokban az esetekben van helye, amelyekben a csend
őrség aSzut. '330. pont 1., 2. és 6. alpont jai alapján 
használja a fegyverét '(A-15. "Szabályzat karhatalmi 
swlgálat ellátására a m. Ikir, honvédség számára"), 
azzal a különbséggel, hogy az A-15. szabályzat 7. §. 
utolsó bekezdése a katonai karhata�om parancsnokának 

alkalmatos névnaporn vala; tudja-e kigyelmed, Márton 
bácsi, ott volt a tiszthelyettes úr is !"  

Ez bizony í'gy is  volt, de iBalo,gh uram harcias élet
párja is 'ott 'settenkedvén a ,tömegben, �zt már nem 
merte ,eIrnondani, mit is mondott Székely \Ambrus azon 
a Ibizonyos névnapi mulatságon Balogh gazda ,tűzről 
pattant, feketeszemű, \ leányának, a ,gazdag, sokkérőjű 
Balogh Vicának . , , 

A vacsoránál történt ugyanis, hogy IVica leányzó, 
aki hiába vette fel a Pécsről drága Ipénzen hozott tuli
piros selyemvi,ganót, mert Székely Ambrus rá sem ihe
derített, imígy támadt rá a mitsem sejtő' tiszthelyet
tesre : 

- Bizony, tiszthelyettes ú r, maga is jobban tenné, 
ha másmily'en virágot is tűzne a kalapja mellé,  akadna 
a faluban száz is ikedvire való, ha nem m indig csak 
a tolvajnépek :nyomát hajszolná ! l' , , 

Elmosolyodott csodálkozva S'zékely .Ambrus: 
- M ásmilyen virágot -. lelkem· - úgy gondolod? 

De hiszen van az én kalapom mellett olyan virág, a 
kakastol l ,  amelynél s'zebb nem igen nő 

'
mé,g a jó Isten 

kertjében sem ! 
' 

Egy pil lanatra csend támadt, 'erre a szóra a vidám 
kompániában és Vica úgy érezte, hogy a lelke is meg
szakadna, ha a büszke ,kakastoll  lIllellett mégis csak el
férne valahogy egy szerény, lehajtottfejű, szerelmés . , , VIrag . .  , . 

Pedig; nemsokára megtörtént €z is. Úgy látszik, a 
sors is az asszonyok pártjára állott, legalább is Ver�b 
Péterné nénémasszony megesküszik reá, hogy a felsőbb 
hatalmak intézték úgy Székely IAmbrus élete sorát, 
hogy ő is beleszédült legy könnyes-mosolygós asszony: 
szempárba ! " , , -4 
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módot ad arra, hogy a szétugrasztottak üldözését kí
mélet nélkül foganatosítsa, ami: már megközelíti a 
megsemmisítésre való törekvés fogalmát. 

Ehhez hasonló rendelKezést tartalmaz aSzut. 341. 
pont utolsó bekezdése, mely szerint: "A csendőrséget 
harcszerűen megtámadó, vagy annak ilyen módon 
ellenálló tömeg ellen a rendelkezésre álló harceszkö
zöket a harcászati elvek szerint kell alkalmazni." De 
az ezt megelőző tbekezdésből, a Szut. 334. pont utolsó 
bekezdéséből, valamint a csendőrségnek a lakossághoz 
való általános viszonyából az következiIK, hogy a csend
őrség az őt harcszerűen megtámadó, vagy neki iIymó
don ellentáll ó tömeg ellen is csak addig alkalmazhatja 
a rendel'kezésére álló harceszközöket a harcászati elvek 
szer,int, amíg a rendzavarók, lázadók tettlegesen ellent
állanak, magukat meg nem adják, fegyverüket át nem 
nyujtják, vagy el nem hagyják, szóval, míg az ellent
állással, vagy az ahhoz gyülekezéssel teljesen fel nem 
hagynak. Mihelyt azonban a lázongók a támadást abba
hagyják, vagy az ellentállást beszüntetik, azaz mihelyt 
a fegyverhasználat elérte célját, a csendőr is köteles 
a további támadással felhngyni. Megsemmisítésre való 
törekvés a csendőrség részéről csak abban az egy eset
ben képzelhető el, amikor veszélyes és !kiterjedt fegy
veres lázongások a kivételes állapot (statárium) ki
hirdetésére vezetnek. Ilyenkor azonban .a fegyverhasz
nálat már nemcsak a lázongók támadásának, illetve· 
ellentállásának megszüntetését célozza, hanem elret
tentő például IS szolgál. 

Az eddig klfejtetteket össze�oglalva; a csendőrség 
fellépésének következő fokozatai t különböztethet jük 
meg: 

1. Mindent el kell követni, hogy rendzavarás ne 
fordulj on elő (megelőzés). 

Hiszen különös is volt az eset, az tagadhatatlan. 
Egy forró júniusi napon ugyanis � aratásra járt már 
az idő -. Székely Ambrus !fárasztó portyázás ból tért 
ha'za a községgel szemben lévő szigetről .  Szinte sza
kadt 'róla a verejték, amikor rálépett a kis 'hajó által 
vont kompra, amelyet roskadásig megtöltöttek a búzás 
szekerek és a munkából hazatérő aratók! . . . 

Törékeny, szomorúszemű !fiatal asszony állott mel
lette a :komp karfájánál, akit ISzékely Ambrus csak l á
tásból ismert, mert az ass'zony nemrég költözött a fa
luba. -Egy háborúban elhalt ibányatisztviselő \özvegye 
"olt, aki kislányával csendben, visszahúzódva élt az al
vég egyik ;fehér bázikójában. 

A kis gyermeke aranyszőkehajú, kékszemű 
csöppség - .ott játszadozott most is az anyj a meHett, 
hosszú fűzfavesszővel paskolva a Duna csillogó vízpa
lástját. 

- Adj' Isten, tiszthelyettes úr ! - szólalt meg 
Székely Ambrus ihátamögött -egy Ihang, ebben a pil la
natban megtántorodott a tiszthelyettes, mert súlyos 
terhével váratlanul megindult a komp. \Egy szempil. 
lantás volt az egész; és ,dermedt sikoltás hasított bele 
az alkonyat csendjébe: 

- J aj, a 'gyermekem ! - .hallotta Szék-ely Ambrus 
a mellette .álló asszony kétségbeesett zokogását és 
amint odanézett, egy csöpp, szétterült kék ruhácskát 
látott úszni a komp mell ett, olyan :volt ,ez, mintha 'egy 
szétnyitott szárnyú kék ,pillangó, repkedett volna az 
áradástól zavaros hul lámok f-elett. 

Az asszony egy pil lanatra eszelős félelemmel né
zett a vízre és már-már átvetette magát a Korláton, 
amikor a tiszthelyettes mellett-e termett : . 

- Majd én ! - mondta parancsolóan és 'az össze-

2. Ha rendzavarás fordul elő, minden eszközzel 
oda kell hatni, hogy a csendőrség feladatát fegyver
használat nélkül oldhassa meg. 

3. Ha a fegyverhasználat elkerülhetetlen, először 
az enyhébb fegyvert, lehető kímélettel és csak azok 
ellen kell használnia, akik arra személy szerint okot 
szolgáltattak, illetve akiknek ártalmatlanná tételével 
(bujtogatók, főcinkosok, legveszedelmesebb ellenszegü
lők) a további zavargásnak elejét lehet venni. Ártat
lanok életét a lehetőség szerint ikímélni kell s a� ellen
állással felhagyott sebesültet első - lehetően orvosi -
segélyben kell részesíteni. 

4. Felfegyverkezett és katonai módon fellépő tö
megekkel szemben kíméletlen fegyverhasználat a teljes 
megadásig. A megadás után, illetve amikor a fegyver
használat célj.át elérte, a sebesültek ápolásáról kell gon-
doskodni. - , 

. 

5. Kivételes állapot elrendelése esetén kíméletlen
' 

fegyverhasználat a fegyveres lázongások teljes meg
szüntetéséig, illetve a kivételes állapot megszüntetéséig. 
A lázongók sebesültjeit azonban - ha ezt a helyzet 
megengedi - ilyenkor is ápolás alá kell venni. 

Felmerülhet a 'kérdés, hogy vajjon előfordulhat-e, 
ho.gy a csendőrség az 5. pont alatt vázolt eljárást alkal
mazza, figyelemmel arra, hogy az államhatalom a bel
rend helyreállítására a honvédséget is igénybe veheti 
s így oly túlerővel léphet fel, mely a törvényeknek 
fegyveres fellépés nélkül, vagy a fegyverek kíméletes' 
alkalmazásával :is érvényt szere:ohet. 

Hogy világosan lássunk, -gondoljunk a megelőző 
cikkemben foglalt arra a megállapításra, hogy a kom
munista fegyveres lázongások kitörése akkor a leg
valószínűbb, amikor a honvédséget más feladatok kötik 
le. A körülöttünk áskálódó, a harcra jól felfegyverezett 

. csuklott, törékeny asszonyi test mellé zuhanva hullott 
le a lÍegyver, a kalap, a blúz és \Székely Ambrus már 
ott hasította iszonyú erővel a habokat, ahol éppen ab
ban a pillanatban tűnt el a csöpp kék ruha vergődő 
lepkeszárnya . . . 

- Mi AtY'ánk Isten � kezdte ,el .egy halálravált 
arcú aratóasszony az imádságot ·és a didergő ajkak las
san mondták tovább-tovább, i3míg csak egy örökkévaló
ság után fel nem bukkant a tisztJhelyettes. halálsápadt 
arca a komp mögött, kezében messze kiemelve a gyer
mek áj ult testét . . .  

És úszott a komp a bíborrávált alkonyatban 8 a 
gyermekét őrjöngve csókolgató anya mellett ott állott 
némán, lihegő mellel, messz.e elnézve a l egyőzött :hullá
mok felett a "vadember" ! . . . 

Kikötött 'a komp. Székely IAmbrus fáradt, dider'gö 
mozdulattal indult a part felé. És amint ment, .egy
szerre sz.étnyilt az embergyűrű s a'z él-et gondjától meg
hajtott fejekről egyszerre lerepüitek akalapok . . .  

És állott a tömeg, ,hajadonfővel, .hangtalanul,  amíg 
el nem ny-elte Székely !Ambrus alakját a ,Duna !felett 
lassan elterülő köd . . . ! 

A tiszthelyettes fáradtan, �zédelegve fordult Ibe 
az örs kapuján ! 

F Ul'lCS a, sO'ha nem érzett érzések, melegségek ví
vódtak a 1elkében és mégis didergett a 'teste; L csodá-o 
latos, a kis fehérre meszelt szobába egyszerre csak 
beröppent egy kék pillangó, utána tíz, száz, azután el
tünt minden, csak két n agyranyilt, könnyes, hálás 
asszonyi szem révődött az ágyrahanyatló tiszthelyettes 
,elé . . . Jö.tt a láz. Hanem Szé�ely Ambrus n-em hagyo. 
ta magát le,gyűrni. I, 

. 
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. ellenségeink bármikor megtámadhatna'k bennünket s 
'az a pillanat; amikor a trianoni korlátok közé szorított 
honvédségünk teljes erejét a határok védelmére latba 
veti, sikerre reményt nyujtó alkalom lehet a kommu
nistáJknak, hogy a hatalomnak fegyverrel való meg
szerzését megkíséreljék, vagy' -az 'ellenséggel ossze-

'játszva, az állam ellentállóképességét legyengítsék. 
Ilyenkor nem lehet szó kímé�etről, ha;nem tűzze!"'! 

va,ssa), rögtön rendet kell teremteni! 
Ennek 'az eshetőségnek elgondolása arra kell, hogy 

késztessen bennünket, hogy ezzel a kérdéssel komolyan 
és behatóan foglalkozzunk, mert a felkészületlenség 
végzetes !következményeket vonhat maga után. 

Ismételten hangsúlyozom azonban, hogy a csend
őrség fegyverhasználata, a fentiekben körülírt kivéte
les esettől eltekintve, nem az ellenszegülők vagy' támOr 
dók megsemmisítésére, hanem arrra irányul, hogy azok 
a törvények keretei közé kényszmttessenek. Ezt a min .. 
den csendőri beavatkozást döntően befolyásoló elvet 
további fejtegetéseimben úgy juttatom kifejeiésre, 

_ hogy a Katonai harcászatban szokásos "ellenség
" 

meg
jelölés helyett a "lázadók" szót fogom használni. 

A:z ellenség elleni' harcnak és a csendőrség lázadók 
elleni harcának elvei között a cél tekintetében mutat
kozó lényegbeli különbséghez más körülmények is já
rulnak. Ilyenek: a lázadók birtokában lévő és a saját 
fegyverz�t, felszerelés, ,általában a rendelkezésre álló 
harceszközök, kiképzés, erkölcsi erők, melyek a narc
eljárás. alakulására döntő befolyást gyakorolnak. -

A lázadók fegyverzete -:- főkép a ikommunista 
csapatokra gondolok - a következő lehet: szálfegyve
rek közül Ikard, szurony s minden más eszköz. mely a 
testen enyhébb vagy súl�osabb sérülések előidézés ére 
alkalJ;nas, mint balta, fejsze, villa, kasza, ólmosbot, vas-

Pár nap mulv a, egy es ős, fáradt délután gyenge 
"oangon, inkább 'csak magának beszélv e szólította meg 
Székely Ambrus a szobában ra'kosgató örsfőzőnőt " " 

- A gyerek, mi v an a gyerekkel? - kérdezte ag
gódv a és !rév eteg tekintete odav etődött az asztalra, 
ahol' egy vá'Zában egész rózsaerdö illatozott, 

- Jobban van az is, a lelkem, de maga majdnem 
elpatkolt, ha v issza nem imádko'zza a d'öld'l'e az az asz
szony! 'Mert itt !volt ám nap-nap után - jött !bele a 
beszédbe Panna néni -, a gyermek: betegágya mellől 
futott ide és hozta ám a v irágot, talán nem is maradt 
már egy szál s'em a kertjében! , , . 

- Itt volt .. :ma is? - kérdezte a tiszthelyet
tes és IOlyan furcsán zengett a hangja, hogy Panna 
iléni csendesen elmosolyodék : 

- Persze, hogy itt v olt, kétszer is, oszt' amikor 
megmondtam, hogy már jobban v an - a'z or:vostól hal
lottam -, hát 'csak rám'borult szegény lelkem és úgy 
zokogott, mint Ie.gy gyermek, �edig van -ls' mit egy ilyen 
emberen siratni! .. , 

Székely Ambrusnak nagy-nagy melegség szakadt 
a sZÍ,v ,ére: 

� Mit tudja maga ,azt Panni néni mondta 
csendesen -, talán a magatnfajta v adember sincs kő
ből! . ', ' -

� No, azt már kötv e hiszem - gondolta Panna 
néni, de. azért. mégis, csak könnyes v olt a szeme, ami
kor kifordult a szobából ... 

* 

Egy vihart v áró, f01�ró nyári este Székely Ambrus 
ép-pen az alvégről igyekezett hazafelé, amikor az egyik 

rúd, vasvégű bot, stb. A lőfegyverek minden faja: 
pisztoly, revolver, önműködő gyorstüzelő revolverek, 
vadászpuskák, ismétlőpuskák. Kézigránátok, bombák 
használatával is minden esetben számolni' kell. 

A lőfegyvereket vagy rejtve tartják, vagy pedig 
fegyvertartási engedéllyel vannak birtOKukban s végül 
a fegyveres felkelés kezdetén az úgynevezett "Lefegy, 
verző bizottságok" is szerezhetnek fegyvereket. A szál
fegyverek jórésze háziszerszám vagy egyszerű eszkö
zökkel előálITtható. A kézig.ránátdkat rejtve tarthatják; 
megszerezhetik, de a legtöbb kézigránátot' maguk elő
állíthatják. Nem kell más hozzá, mint fémdohoz' (kon
zervdoboz), robbanóanyag (dinamit, fekete lőpor, stb.), 
gyujtószerkezet, mely legegyszerűbben egy, a töltény
gyutacsra ütődés alkalmával rácsapódó szegből áll. 
A töltény,gyutacshoz, dinamithoz a K'ózforgalomban 
hozzá lehet' jutni, utóbbit a bányákBan robbantásokra 
általánosan használják, fekete lőporf pedig házilag is 
elő lehet állítani. Az időzítet't 'kézigránátok időzítő 
szerkezetének elkészítéséhez pontosan gyártott, azonos 
hosszúság mellett egyenlő ddó alatt elégő gyujtózsinór
anyagra van szükség. 

Golyószórókhoz és géppuskákhoz is hozzájuthat
nak, esetleg ezeket már nyugodt időkben re1tve tárolva 
tarthatják. Lövegek megszerzése kevésbbé valószínű 
s ha ezek/kel rendelkeznének is, kétes, hogy lesz-e hoz� 
szakképzett kezelőszemélyzet s főként olyan szakember, 
aki a tüzér lőtechnikát ismeri s a lövegek teljesítőképes
ségét kiaknázni tudja. De a tüzérségnek lőszerrel való 
ellátása is nehezebb feladat, mint a puskák, golyó
szorók és géppuskák lőszerének pótlása. 

Eddig még csak egy esetben fordult elő, hogy 
kommunisták ellen harcolóknak ellenséges repülő
gépekkel is számolniok kellett. Minthogy katonai 

v irá,gos udv arból félénk, alázatos hang állította meg 
útjában: 

- Ti'sztJhelyet�es úr, ne menjen hát el házunk 
előtt, tiöjjön már be egy szóra, hiszen - látja - v ihar 
kerekedik a Duna felől! . . •  

A "v adember" megtorpant erre a szóra és csen
desen, hangtalanul belépett a kiskapun. 

A kis, törékeny asszony pirosragyúlt arccal ment 
etéje: 

- Csakhogy meggyógyult már, tiszthelyettes úr, 
mennyit imádkoztam az életéért! " .. 

- Tudom, éreztem - mondta, 'egyszerűen 'székely 
Ambrus és hirtelen f'elkapta a kis aranyszőkehajú 
gyermeket, aki boldogan, tapsikolv a szaladt eléje a 
kert rózsái közül . . , 

- Csendőr 'bácsi, drága csendőr bácsi, de jó, hogy 
itt van! - csilingelt a szava és csöpp karjáv al átfon ta a 
vadember nyakát. , , 

A Duna felől már kav ar,gott a v ihar előszele és 
ők még mindig ott ültek a v én ,hársfa alatt. 

- V ihar jön - mondta az asszony -, mindig csak 
v ilhar , .. az életemben is, - És remegett Székely 
Ambrus szava, amikor f.elelt reá: 

- Hiszen le lehet Igyőzni a v ihart is, csak akarni 
kell, merni kell! . , , 

- Hogyan? Fáradtan, gyenge asszonYSZÍv v el, erőt
len asszonykézzel? 

- Nem , . . drága . . . talán .. , v elem! . 

Így történt, ho.gy ISzekely iAmbrus mégis a kalapja 
mellé tűzt_e azt a bizonyos "másmilyen" rózsát, 
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repülőgépeink nincsenek, nálunk 'a kommunisták csak 
úgy juthatnak repülőgépekhez,. ha azt valamely irán
tuk jóindulatú szomszédunk kommqnistái n,ekik át
engedik, ami elképzelhető. 

A kerékpár ma már a legszegényebb néposztály 
körében is elterjedt közlekedési eszköz s így a kom
munistáknak sok keré�pár fog rendelkezés ükre állani, 

,amellyel erőiket mozgékonnyá tehetik. Ugyanezen 
,célra minden elérhető kerékpárt, motol'kerékpárt, sze
mély- és tehergépkocsit" továbbá fogatot megikísérel
nek kézrekeríteni. . 

Vé,geredményben igen 'Y(bozg�kony, szálfegyverek
kel, 'lőfegyverekkel, kézigránáttal, golyószóróval és 

, géppuskával felszerelt kommunista ,erőkkel lehet' szá
molnunk. , ' 

, Ha ezzel sze.mbeálIítjuik saját fegyverze.tünket. 
,sok, minél előbb pótolni, valót látu;nk. Nincs kéz,igráná

funk, golyós,zórónk és géppuskánk �ell1, pedig jelen[egi 
fegyverzeWnkkel mÍnden, It csenc;!őrségre, háruló fel
adatot megoldani nem, lehet. KézigráJnátokr:a. és gép
puskákra, főkénti nagy átütő erejű nehéz géppuskákra 

, - véleményem szerint - a csendőtiSégneTc is elenged
hetetlérnül szüksége van. A jo'bb fegyverzet feltétlenül 
emelné testüleWnk önbizalmáí, ami pedig egy oekövet
kezhető késhegy,ig menő belső harcban a sikernek ej 
nem yitatható 'biztosítéka. 

. A csendőrség moz,gékonyságának fokozása is ,na
gyon időszerű lenn,e már. Legalább a kerékpárokkal 
való ellátás lenne f9�mzatosan míeTőbb megvalósítanao. 
talán a tömegrendszer útján. 

A kommunista csapatok ,erkölcsi erőiről és kikép
zéséről az előző cikkemben írtakból tiszta képet lehet 
alkotni. Hozzá kell fűznöm azonban': ne áltassuk ma
gunkat 'azzal, hogy a kommunisták nálunk nem fognak 
katonailag megfelelően képzett vezetőkkel is rendel
kezni. Trianon sokezernyi vérünk sorsát tette tönkre. 
Hogy ezek közül kit, hova vezet a balsors, sejtelmünk 
sem lehet róla! 

A kiképzés hivatott a csendőrségnek alapot adni 
arra, hogy a iegnehezebb helyzetekben is sikeresen 
megállhassa helyét. A csendőrség széttagolt elhelye
zése folytán a tiszti elóljárók személyes befolyása és 
közvetlen vezetése nehezen érvényesülhet, holott erre 
a háború és forradalom utáni anyagias és zűrzavaros: 
erkölcsi felfogású élettel állandóan érintkezésben févő 
legénységünknek állandóan szüksége lenne. Ezért a 
hosszú időn át egyhu�amban tejesíteU, fárasztó köz..; 
biztonsági szolgálat esetleg előidé�te fásultság ellen
súlyozása végett igen kívánatosnak Játszik a csendőr
legénységet időszakonként tanfolyamokba vezényelni, 
mert tökéletesen fegyelmezett, a legnehezebb viszoIiyok 
közepette is kézbentartható, lelkes, üde és ütőképes erők 
csak így fognak rendelkezésünkre állani. 

Kétségtelen, hogy a nyomozóalaKulatok, a' közle
kedési csendőrség és rádió9,llomások felállításával' In
tézményünk fejlesztése rohamlépésekkel haladt előre. 
de ezek a csendőrségnek az örsök6n szolgálatot ,telje
sítő z,ömével való szoros együttműködésre lévén utalva. 
teljesítőképességük legnagyobb 'Kihasználása csak ak
kor válik lehetővé, ha: az 'örsökön 'közreműködő fél 
sZÍnvonalát is állandó emelkedő irányzatba hoizuk. 

A mindennapi közbiztonsági szolgálat; karhatalmi 
követelmények é:s a csendőrség rugalmas - ha kell, 
elszánt -=- tettrekészségének állandó ébrentartása, nem
különben fegyelmi szempontok, egyaránt s�ükségessé 
teszik a járőrvezetői tanfolyamok mielőbbi felállítását. 
Az elsajátítandó tananyag' terjedelmére figyelemmel. 
'ezen tanfolyamoknak legalább 4-6 ,hÖlg k�ll tartaniok 

s' így 'tartós vezénylésrői lévén szó, - szerény meggyő
ződése� szerint, - oiyan minimális kbTIségek merül
nének fel, amelyek eltörpül nének a cel fontossága 
mellett. 

,A tanfolyamokban alkalom nyílik arra, hogy a 
kommunista szervezkedés veszedelmere a csendOr 
figy,elmét - ennek jelentőségéhéz� mérten - ráterel
jük, látókörét szélesítsük, ítélőképessegét fejlesszük, a 
kommunizmus elleni védekezésre, de kérlelhetetlen le-

'küzdésének módQzataira is megtanítsuk. Ebben az 
,esetben feltétlenül számíthatunk arra, hogy adott eset
ben minden egyes csendőr nemcsak erkölcsileg, hanem 
harcászatilag is mintaszerűen fogja a helyét megállani. 

. Témámat egy leg�özelebbi , cikkemben folytatni 
fogom. 

" ' . 

A .tiszazugi tömeg'DJérgezé$ .. 
, írta : SZLADEK BARNA illy. százados .. : 

· (5. kö<!:lemény.) 
Van Nagyrév.en -egy cs,inos- külsejű kis :ház, .udv,ara 

nyáron telist eli v irággal. A kerítésen át illem lehet az 
udrvarra helátni,' mert a kerítést is rvadszőlő, virág és 
sűrű lombozat díBz.íti. 

Eiblben a 'há�ban ,lakott ,Fazekas Gyuláné, a bá.ba-
, 'asszony. A na'gyrévieik "Zsuzsa nénéje". . 

' 

' JúJius l,5,től, attól ,az időponttóJ" -:ke,zdv e,·' ahogy a 
csendőrök N agyr.évre megérkeztek, ennek a ·háznak ka
ipuja állandóan zárv a volt. A rvirágok � lombok· között -
l<Ílv ülről rejtv,e ...:-' kémlel,t, ki naphoSlSzat az utcára a köz
'S<églháza i.rányába egy v öröses" dúlt 'arcú 'a.sszonyfej. 
IFazekasné nézte, � nem jönnek-e háza ,felé 'a csend
:őrök? .-. . 

Két héttel'előbb szabadon engedték Szolllidkról. Most 
már tudta, hog,y ha még egyszer elrvlsziik, töbhet aligha 
-látja viszont a h ázát és kertjét, amelybe csaknem annyi 
il'ózsdát ültetett) mint amennyi embernek az életét ki
loltotta. 

Aggodalma nem voltalapta:lan. 
Júl,ius 19�€n a re,ggeIi óráJkban a járdán szorosan a 

'kerítés meHett, feltűnt a ka'kastoll. Óvatosan jöttek, Jiba
,sorban, - elől Bartók őmnester, utá.na :Fric�ka csendőr, 

a bsbíró és még 'egy-két esküdt a községiházáróL 
A IkapUihoz értek. - !Zárva.' 
U gyanakkor egy sikoltás. - J aj ! 
- Anyám, mit csÍQ1ál,t? - J aj ! 
Elbben a piHanat'ban már ibent v oltak il csendőrök az 

udvaron, - Későn ! 
Fazekas Gyulá.né, a tömegmérge�és fő.szere,plője, 

akkor v ágódott hanyatt az 'udvaron; a 'hozzá intézett kér
dés,eikre m ár csak !hörgés sel válaiszok Orvosért szalasz
tott B artók őrmester, de a !helyszínére siető ()rvos már 
�sak a beáHott halált 'konstatálhatta. 

Fazekas Gyuláné már 'napokkal előbb előkészített 
Iúgikőoldatot iv ott és magával vítta sírba '- csak a Min
'denható tudja - mi,lyen titkokat. 

!*' 
Július,eO-án sok oldalra terjedő tényvázlat ikíséreté

'ben Szolnokra kísértéik PáJpai Lajosnét, Holyba - Károly
nét és ISebestyén B álintnét. Az ugyancsak férjgyilk()sság 
IgyaIlluja alatt áHó PáJpai Jánosné nem kerül!hetett közé
�'ük, m ert amikor a' kisbíró érte ment, Mgy kikérdezte
tés'e v ég,ett jöjjön a cs endőrök eLé, ,"- Pápai Jánosné fel-

akasztotta magát. 
. 

·�t * 

Amíg ezek az események Nagytév en 
"ejátszódtak, 

Tisza:kürtön is továJbb fólytak anYomoz/lSok, az ü,gyész-
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A szociáldemokraták szeptember l-én az ország nagyobb váro saiban tüntető sétát rendeztek. Komolyabb incidensek csak 
Budapesten fordultak elő : úgynevezett felelőtlen elemek ezt az alkalmat is zavargás ra �s rombolásra használták fel s a 
Városligetben és egyes mellékutcákban komolyabb károkat okoztak. Dr. Klár Zoltán, székesfővárosi demokrata törvény
hatósági bizottsági ,tag Je akarta csillapítani a zavargókat, ennek azonban az volt az eredménye, hogy őt magát súlyos 
sebekkel kórházba szállították, autója pedig a képünkön látható sorsra jutott. Természetes, hogy a rendőrség és csend-

őrség ek'kor már erélyesebben lépett fel s hamarosan rendet teremtett. 

dég Nagyréven is megkezdte az exhumálásokat és rövid
del az e�llUlmálások után megérkeztek az e.1ső j,elentések 
is a Jefolytatott vegyvizsgálatok eredményéről.  Az ez,en 
cikkJben idáig ismertetett esete'kiben a vegyvizsgálat ered
ménye kivétel nélkül pozitiv volt. iMegíalálták a mérg,et 
valamennyi kiemeIt !hluJ.lában és cwnem mindegyikben 
oly nagy mennyiségűt, ihogy 8-10 emlher életének kiol
tására, is elegendő lett volna. ' 

A leírásIban idáig ér:ve, felvetődik előttem a kérdés" 
vajjon 'kell-'e, érdemes-e és ' kívá,natos-e, hogy III többi 
mérg,ezési .esettel is oly részletesen f()glalkozzam, mint 
'idáig a íMadarász, Szabó, HoJ,yba stb. ü gyekkel ? Úgy 
YéJ€.m, ez felesleges. A'lJ esetek általában éS! az esetek fel
derítése is nagyon hason1ítanak egymásra és a csendőr 
'Bzempontjából nyomozasi ta,nu1ságok leszűrM'ére nem 
szolgáltatnak oly gazdag an�agot, mint azt az ember ta
'Ián feltéteLe�etné. Ez azonban nem megJepő. Bűnjelek 
mindenütt ihiányoztaJk, százakra rúg,ó ki'l<cél1dezettek ibe
mondásai részint terhelők, részint semLegesek vagy men
tőek 'Voltak, de egyetlen ,tanu nem akRJdt az egész bűn
'pefiben, akinek előadá,sa kétséglbwonhatatlan ibizonyÍtó 
erővel birt vQlna. Az esetek több évesek ,voltak. Volt 
olyan is, amelyik ezelőtt 19 évvel történt. Hol l ehet tizen
!kilenc év muliVa megbíZIható tanut taláJni arra, 'hogy vaj
(jon X. Y. a halála' előtt Mnyt-e és há,nys.zor és általában 
miJ,y szim!ptómák e)őzték meg a haJáit ? 

Hogy .ennek dacára, ' az esetek nagy részét sikerült 
teljesen' tisztázni és a gyanusítottak nagy .százalékát tö
re'deJrmes bei8lffierő vallomásra bírni, az - a csendőrök 
érdeme. 

Elteki,ntve Bartók őrmesternek a már fen.tebb ismer
tetett, egyszerű, de valÓIban kitűnően beváJ.t ,gondolatától, 
amikor Holybánét és Sebestyénnét a konyhába csukta és 
ő ellbújt az ágy alá, a 'kikérdooéseknél igen helyes ér
zékkel megta,lálták azt a !hangot, modort és módszert, 
amely .Legalkalmasabbnak látszott a tényállás feld-erí
tésére. Altalában az egész dolgot úgy kezelték, olyan 
könnyedén, mintha nem is főbenjáró bűncsele1<cményről 
lenne szó, hanem :valami csirkelQpásróJ. Sikerült a 'gyanu
SlÍtott asszonyok !között oly hangulatot, oly lelki légkö.rt 
ter,emteniők, 'hogy az asszonyok,nak megoldódott a nyel
vük ési - beszéJ,tek. 

A ihárom nagyrévi asszonynak, Holyhánénak, Pápai
nénak és ISebestyénnének a szolnoki ügyészség fog>házába 
történt átadá,s,a utlÍ>n néhány nrup mulIVa Dan i elovics 
Zsigmond százados, swI.noki szárnyparanc.snok, három 
ör.srő1 vezényeJ't ikis.eg>ítÖ járőröket és most már Császár 
'J ános tisztihelyettes, cibakházi örSiParancsnok vezetése 
'alatt 9 csendőr n'yomozott szakadatlanuj, a nagyrévi mér
gezések ügyében. 

T'ekilntettel arra, hogy a.z ezen i dőpontig foganatosí
tott e�lmrr(álások 'Pozitív leleteket eredményezteik, a szol
'noki királyi ü,gyészség a beérkező né,vtelen levelek alap
ján csaknem kivétel nélkül elrendelte a tOiVálbbi exhumá
lásokat. 

A toV'áibbi nyomozások során az elj árá,s általában a 
következő voJt : 

Az ügyészség - amint egy névtelen levél beérke
zett - a névtelen lev€,let nyomozás ,végett kiadta az örs
nek, egyidejű,leg azonban, ha csak vabmi va.Jószínűsé!iét 
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is látta a feljelentés tartalma valódiságának, - nem 
várva a csendőri megállapításokra - elrendelte az 
eXihUlITIálást is. 

A járőrök fo,lytatták a nyomocist s azon esetekben, 
amikor alapos gyanu merült f'el, hogy a levelekben fog
laltak fedik a valóságot, - a gyanusítottakat őrizetbe 
vették. A kikérdezések folyamán ál1andó érintkezést tar
tottak fenn a szolnolki ügyés,zséggeJ, és az őrizetbe vett 
gyanusítottakat akkor fogták el és adták át az ügyész
ségnek, ha azok a kikérdezések folyamán beismerő val
lomást tettek, vagy iha a szolnoki ügyé!W1Ség - a közben 
lmeg,ejtett és pozitív eredlménnyel végződő vegyvizsgála
tolk alapján - az eLfogást és bekísérést ,eltrendelte. 

A három fentebb nevezett a,sszony !Után Beke Mihály
'Dét fogta ,el az egyik járőr, aki két napig tartó tagadás 
lután Ibeismerte, hQgy férjét megmérgezte. Az arzént V. 
ITakáCls LajOlsnétól krupta, - attól a Takácsnétól, aki 'első 
segítő társa vo,lt Fazekasnéna!k az arzénkísérletezgetések 
alilmlmával s aki - amint tudjuk - ihátgerincsorva,dás
'ban szenvedő rférjét még 19 10-ben megmérgezte. 

A c.sendőri nyomozás meg.szakítás ,nélkül ihárom ihó
napon át folyt Nagyréven és körüLbelül ugyanannyi i deig 
Ti.szakürtön. A vezényelt járőrök október !hó végén vo
nul,tak be anyaörseikre. A nyomozás összesített eredmé
nyét az alábbi összevont keretben isanertetem : 

1. Pápai Lajos 56 éves nagyrévi lakost felesége, Pápai 
Lajosné szül. Major Mária mérgezte meg. Az anyakönyvi 
adatok alapján Pápai Lajos 1923-ban gutaütés következtében 
halt meg. A nyomozás a cibakházi örsre érkezett névtelen 
levél alapján lett lefolytatva. A járőr a beismerő vallomást 
tett Pápainét július 20-án fogta ,el. Az eX'humálást j úlius 
22-én hajtották végre. A vegyvizsgálat eredménye pozitív. 

2. Holyba Károly 46 éves nagyrévi lakost 44 éves fele
sége, Holyba Károlyné szül. Zahár Rozália mérgezte meg 
Sebestyén Bálintné szül. Oláh Lidia 61 éves nagyrévi lakos 
felbujtására, aki a felbujtas, illetve biztatás, nemkülönben a 
méreg megszerzése révén anyagi előnyt akart szerezni. Az 
anyakönyvi adatok szerint Holyba Károly 1924-ben tüdővész
ben halt el. A nyomozás a tiszakürti örsre érkezett s a  cibak
házi örsnek átadott névtelen levél alapján lett lefolytatva. 
Mindkettőt j úlius 20-án fogta ell a j ártír. Az exhumálás ered
ménye pozitív. 

3. Pápai Jánosné a férjét mérgezte meg. Elfogása előtt 
öngyilkosságot követett el. Halála következtében az eljárást 
beszün tették. 

4. FazekM Gyula 68 éves nagyrévi lakost a felesége, Fa
zekM Gyuláné szül. Oláh Zsuzsanna mérgezte meg. Anya
könyvi adatai szerint az 1928. év folyamán szívgyengeségben 
halt meg. lA n yomozás az ügyészség felhívása alapján lett le
folytatva. Elfogása előtt nevezett öngyilkosságot követett el. 

5. Beke Mihály 68 éves nagyrévi lakost felesége, Beice 
Mihályné szül. Székely Sára mérgez te meg. Az anyakönyvi 
adatok szerint aggkori végelgyengülésben halt meg. A nyo
mozás besúgás alapján lett lefolytatva. Beismerő vallomása 
alapján augusztus 4-én fogta el a járőr. Exhumálás augusz
tus 5-én" Eredmény pozitív. Nevezett a mérget V. Takács 
Lajosné szül. Kis Rozáliától kapta. 

6. B. Takács Lajos 55 éves nagyrévi lakost felesége, szül. 
Takács Erzsébet mérgezte meg. Az anyakönyv szerint neve
zett halálát elmebaj okozta. Meghalt 1911-ben. A nyomozás 
besúgás alapján lett lefolytatva. Gyanusított tagádott. Szep
tember hó folyamán az exhumálás pozitív leletet hozott, mire 
az ügyészség elrendelte nevezett elfogását. 

7. Lipka Pál 65 éves nagyrévi lakost f!;)lesége, szül. Szijj 
Julianna mérgezte meg. A nyomozás az örsre érkezett névtelen 
levél alapján lett lefolytatva. A halál okaként az anyakönyv
ben rák van bejegyezve. Elfogásakor az exhumálás még nem 
történt meg. Nevezett a csendőri !{ikérdezéskor íagaoás-
ban volt. 

' 
9. Kardos Mihály 56 éves nagyrévi lakost a felesége, szül. 

Szendi iMária 'mérgezte meg. Az anyakönYvi adatok szerint 
Kardos 1922-ben érelmeszesedés következtében halt meg. A 
nyoIllOzás az örsre érkezett névtelen levél alapján lett lefoly
tatva. Exhumálás eredménye pozitív. Elfogva augusztus 8-án. 

10. V. Takács Lajos 54.. éves nagyrév,i lakost a felesége, 

szül. Kiss Rozália mérgezte meg. A megmérgezett 1911-ben 
halt meg, az anyakönyvi adatok alapján hátgerincsorvadás
ban. A tettest augusztus 4-én fogta el a nyomozó járőr. A 
nyomozás névtelen levél alapján indult meg. A vegyvizsgálat 
lelete pozitív. 

1 1 .  Gyurkó Mihál1l 66 éves rákosszentmihályi lakost volt 
felsége, jelenleg Varga Lajosné szül. Sülye Rozália nagyrévi 
lakos mérgezte meg. A sértett életben van, ő maga tette a 
jelentést az újkécskei örs re, ahonnan az örs a feljelentést az 
illetékes cibakházi örsnek továbbította. A méreg beadása a 
sértett állítása szerint 1911�ben történt. A gyanusítoít tagll-
dott, terhelő adatok nem merültek fel, az eljárást az tlgyész
ség Ibeszüntette. A nyomozás adatai szerint Gyurkóné is Fa
zekas Gyulánétól kapta a mérget. 

12. Kardos Áronné szül. Szilágyi Mária 68 éves nagyrévi 
asszonyt Lipka Pálné mérgez te meg. Az anyakönyvi adatok 
szerint Kardos Áronné 1912 szeptember 6-án aggkor ban halá
lozott el. A nyomozás 'besúgás alapján lett bevezetve. A -gya
nusított a cselekményt beismerte. Augusztus 8-án lett el fogva. 
Az exhumálás eredménye !pozitív. A megmérgezett öreg asz
szony Lipka Pálnenál volt gondozásban, azzal az egyességgel, 
hogy halála után vagyonát a gondozás fejében Lipka Pálné 
fogja megkapni. 

13. Cser István 83 éves nagyrévi lakost a menye, Cse'/' 
Lajosné szül. Kürti Anna mérgezte meg. Az ányakönyvi ada
tok szerint Cser István aggkorban halt meg 1912-ben. A nyo
mozást besúgás alapján vezették be. Gyanusított tettét beis
merte. Augusztus 15-én elfogták. Az exhumálás pozitív ered
ményt mutatott. A mérget gyanusított V. Takó.cs' Lajósnetól 
kapta. 

14. Pápai János 76 éves nagyrévi lakost menye, Pápai 
Ferencné szül. 'Maródi Zsuzsanna mérgezte meg. A meg�ér
gezett az anyakönyvi adatOK alapján 1l!13-ban halt meg agg
kori végelgyengülésben. A nyomozást besúgás alapján foly
tatták le. A gyanusított tettét beIsmerte. Augusztus 15-én 
fogta el a j árör. Az -e'xhumálás eredménye pozitív. A mérget 
ez esetben is V .  Takács Lajosné �z

_
o

,
lgáltattá. 

15.  Virág Miklós 38 éves mesterszállási lakost egy név
telen levélíró állítása szerint felesége, később Ébner Uyuláné 
szül. Máthé Ilona mérgezte meg. Virág Miklós 1913-ban halt 
meg. 'A gyanusított tagadott és mert az eXllUmálás rregatív 
eredménnyel végződött, az ügyészség az eljá!,ást beszüniette. 
Virág Miklós mesterszállási kÖZSégi főjegyző volt felesége 
1925-ben Ébner Gyula ivolt nagyrévi !őlegyzőhöz ment iérj
hez. Ébner Gyula 1928-ban -meghalt. A nyomozl!s Ébner Gyula 
elhalálozásának körülményeire is kiterj'edt, de gyanus adat 
nem 'merült fel. 

16. Csordás Bálint 40 éves nagyrévi lakost felesége, szül. 
Bózik Krisztina mérgezte meg. \;sordás az anyakönyvi adato" 
szerint 1914-ben halt meg vérhasban. A nyomozást az elhalt 
leányának, Veisz Imrénének a szolnoki kir. ügyészséghez ill
tézett feljelentése alapján vezették be. Gyanusitott tagadott, 
az ügyészség nem látott elegendő alapot az eljárás megindí
tására, a körülmények arra engedtek kb'vetkeztetni, hogy a 
feljelentés bosszú műve s ezért az ügyészség a további el
járást beszüntette. 

17. Tálas Sándor 54 éves nagyrévi lakost volt felesége, 
jelenleg Murányi Zsigmondné szül. Pető Rozália mérgezte meg. 
Tálas Sándor az anyakönyvi adatok szerint ismeretlen beteg
ségben 1915-ben halt meg Tiszakürtön. A nyomozást besúgás 
alapján folytatta le a �ibakházi örs. Gyanusított a ·  tettH be
ismerte. Az exhumálás eredménye pozitív. Ö is V. Takács 
Lajosnétól kapta a mérget. 

, 
18. Sülye József 65 éves nagyrévi lakost a leánya, Balog 

Józsefné szül. Sülye Mária mért�ezte meg. Sülye József az 
anyakönyvi ' adatok szerint 1916-ban halt meg aggkorban. A 
nyomozást besúgás ala.pján folytatták le. Az exhumálás ered
ménye ipozitív. Gyanusítottat egy j árőr augusztus 20-án el
fogta, de .gyanusitott úgy a csendltri kik�i'dezéskor, valamint 
a vizsgálóbíró előtt tagadta a cselekményt. A nyomozás meg
állapításai szerint a mérget V. Takács Lajosn� ádta. 

19. Cser Jusztina 3 napos leánygyermelret anyja, Cser 
Lajo.mé szül. Kürti· Anna beleegyezésével l<'azekas Gyuláné 
mérgezte meg. Az e:x;humálás eredménye itt is pozitív volt. 
Az apósgyilkosság miatt (lásd 13. SlZám) elfogott Cser Lajosné 
ezen tettét is beismerte. 

20. Jóljárt István 25 éves nagyrévi lakost volt felesége. 
jelenleg Vargha Gyuláné szül. Sülye Mária mérgezte meg. Az 
anyakönyvi adatok szerint 'Jóljárt István 1916-ban halt meg 
tüdővészben. A nyomozás besúgás alapján lett lefolytatva. A 
gyanusított a csendőrők előtt a terhére rótt cselekmenyt bf!-
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ismerte, Később, amint látni fogjuk, a bírosl1g előtt a beismerő 
vallomást visszavonta. Augusztus 8-án fogták el. Az exhumá
lás pozitív eredménnyel járt. 

21. Papp Zsigmond 39 éves nagyrévi lakost volt felesége, 
jelenleg Somodi Bálintné szül. Kovács Karolina mérgezte meg. 
Az anyakönyvi ,adatok szerint 1918-ban tüdővészben halt meg. 
A nyomozás besúgás alapján lett lefolytatva. Az ügyészség 
alapos gyanuokok hiányában az eljárást beszüntette. Exhu
málva nem lett. 

22. Beke Mihály 66 éves nagyrévi lakost a felesége, szül. 
Székely Sára mérgezte meg. Az anyakönyvi adatok alapján 
1918-ban aggkorban. halt meg. A nyomozást besúgás alapján 
folytatták le. Gyanusított bel�merte a cselekményt. Augusztus 
4-én fogták el. Az exhumálás eredménye pozitív. 

23. Major Ferenc 84 éves nagyrévi lakost Sebestyén Bá
lintné szül. Oláh Lidia - kinél gondozásban volt - mérgez te 
meg. Az anyakonyvi a datok szerint- 1919-ben aggkorban iialt 
meg. A nyomozást besúgás alapján 'folytattak le. A járőr 
megteite jelentését, a ld l'. ügyészségnek. de beismerés és kellő 
terhelő bizonyítékok hiányában a gyanusítottat szabadlábon 
hagyta. Az ügyészség &z elj,h ást beszüntette. Exhumálást 
nem foganatosítottak. 

24. Fa1'kas János ,39 éves nagyrévi lakost a felesége, szül. 
Györe BO?'bála nagyrévi lakos mérgezte meg. Az anyakönyvi 
adatai szerint 1919-ben tüdőv észben halt meg. A nyomozást 
az örs egy névtelen levél alapján folytatta le. Gyanusított a 
terhére rótt cselekményt a nyomozás alkalmával tagadta, majd 
a megejtett és pozITív .eredménnyel járó vegyvizsgálat után. 
amikor az ügyészség felhívására a nyomozó járőr elfogta, a 
cselekményt oeismerte. A mérget Fazekas Gyulánétól kapta. 

25. 'Apró J,ánosné 62 éves nagyrévi lakost a fia, Apró 
Sánaór' 'ni.'éi'gezte meg. Az anyakönyvi adatok szerint 1919-ben 
halt meg aggkori végelgyengülésben. A nyomozást az ilgyész
séghez küldött névtelen levél alapján folytatták le. A �yanu
síttot a cselekmény eIkövetését tagadta, terhelő ad'átok nem 
voltak beszerezhetők, az ügyészség az eljárást beszünfette. 

26. Major Bálint 70 éves nagyrévi lakost a fia, Bálint 
mérgezte meg'. Anyakönyvi adatai szerint 1914-ben aggkor
ban halt meg. ' A nyomozást egy névtelen levél alapján foly
tattáK le, amelyet a levélíró Danielovics százados szárny-

parancsnokhoz intézett. Bizonyítékok és beismerés hiányaban 
az ügyészség az eljárást ez ügyben is beszüntette. 

27. Kovács Sándor 23 éves nagyrévi lakost az anyja, je
lenleg Kardos Mihályné szül. Szendi 'Mária mérgezte meg, 
aki férjét is meggyilkolta. (Lásd 9. szám alatt.) Az anyakönyvi 
adatok szerint Kovács Sándor 1919-ben tüdővész következtéoen 
halt meg. A nyomozást az örsre küldött névtelen levél alap
ján folytatták le. úgy, mint férjének meggyilkolását, a gya
nusított ezen cselekmény eIkövetését is beismerte. Az exhumá
lás ez esetben is pozitív eredménnyel végződött. 

28. Kókai László 43 éves nagyrévi lakost á felesége, jelen
leg Köteles Istvánné szül. Szabó Mária mérgez te meg. A:L. 
anyakönyvi adatok szerint 1919-ben gyomorbaj ban halt meg. 
N évtelen levél alapján folytatta le az örs a nyomozást. Az 
exhumálás eredménye pozitív volt. Augusztus 8-án fogta el 
a nyomozó járőr. A cselekmény elkövetés ét beismerte. A mér
get Lipka Pálnétól, szül. Szíjj Juliannától kapta. 

29. Szilágyi Róza 7 éves nagyrévi leánygyermeket nagy
apj a, Jóljár't Gerzson mérgez te meg. Az anyakönyvi adatok 
szerint a gyermek fej tífuszban halt meg 19,20-ban. A 'nyo
mozást a gyermek anyja, Szilágyi Sándorné budapesti laKos
nak az ügyészséghez intézett levele alapján folytatták Ie. 
Bizonyíték nem merült fe!. Ternelő tanuk is hiányoztak. Az 
örs a jelentését az ügyészséghez megtette, az ügyészség a 
további eljárást beszüntette. 

30. Földvári SándO?' 59 éves nagyrévi lakost a felesége, 
szül. Kovács Má1'ia mérgezte meg leánya, Földvári Lidia 
segítségéve!. Az anyakönyvi adatok szerint 19�0-ban gyomor
bajban halt meg. A nyomozást besúgás alapján folytatta Ie 
az örs. A pozitív eredménnyel végződő vegyvizsgálat után az 
ügyészség felhívására Földvárinét és Ieány�t az örs elfogta. 

31.  Sülye Józsefné 65 éves nagyrévi asszonyt a leánya, 
Balog Józsefné szül. Sülye Mária mérgezte meg. Az anya· 
könyvi adatok szerint a halál oka szívszélhűdés volt. Meghalt 
1920-ban. A gyanusított tagadásban elfogva. (Lásd 18. sz'ám 
alatt is.) 

32. Rásó Lajos 47 éves n agyrévi lakost a felesége, szül. 
Kiss Julianna mérgezte meg. Anyakönyvi adatai szerint 1920-
ban halt meg tüdőgyulladásban. A nyomozást az örsre érke
zett névtelen levél alapján folytatták le. Az ügyészség a to
vábbi eljárást beszüntette. 
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' 33. Takács Lajos 38 éves nagyrévi lakost a felesége, je
lenleg Nagy Károlyné szül. Pápai Eszter mérgezte meg. Az 
anyakönyv adatai szerint 1 920-ban tüdővész következtében 
halt meg. A nyomozást besúgás alapján folytatták Ie. Gya
nusított a cselekményt beismerte, a nyomozó járőr augusztus 
25-én elfogta. Az exhumálás eredménye pozitIv volt. Gyanu
sítottnak V. Takács Lajosné adta a mérget. 

34. Zsiros György 60-70 év közötti ókécskei lakost a 
sógornője, Lipka Pálné szűl. Szijj Julianna mérgez te meg. Az 
anyakönyvi adatai ismeretlenek. Meghalt 1921-ben úkécskén. 
Az exhumálás eredménye pozitív volt. Gyanusított a cselek
ményt beismerte. ( Lásd 7. szám alatt is.) 

35. Amb1"Us Mihály 78 éves nagyrévi lakost unokája fele
sége, Varga Gyuláné, volt JóljMt Istvánné szül. Sülye Márra 
mérgez te meg. Az anyakönyvi adatok szerint 19Z1-ben haJt 
meg aggkorban Az exhumálás negatív eredménnyel végző
dott. ( Lásd 20. szám alatt is.) 

36. Zsú'os Györgyné 60-70 év közötti ókécskei lakost a 
testvére, Lipka Pálné mérgezte még. ( Lásd 3'4. �zám alatt is.)  
Az anyakönyvi adatok ismeretlenek. Meghalt 1922-ben 
ÚkécskéJt. A nyomozást besúgás alapján folytatták Ie. Gya
nusított a tetté t beismerte. Az exhumálás eredménye pozitív. 

37. Da1-i Lászlóné 64 éves nagyrévi lakost a leánya, Föld
vári Károlyné szül. Dari .Tulianna mérgezte meg. Az anya
könyvi adatok szerint Dari Lászlóné agyszélhüdés következté
ben halt meg 1922-ben. Névtelen levél alapj án indult meg a 
nyomozás. Elfogásakor a cselekményt tagadta. A később végre
hajtott exhumálás pozitív eredményt hozott. 

38. Setét Bálint 62 éves nagyrévi lakost a leánya, Setét 
Eszter mérgezte meg. Az anyakönyvi adatok szerint Setét 
BáIintot 1922-ben sZÍvszélhűdés érte. A nyomozást besugas 
alapján folytatták le. Az ügyészség a további eljárást be
szüntette. 

39. Takács László 73 éves nagyrévi lakost a menye, 
Takács Sándorné szül. Szántó Eszter mérgez te meg. Anya
könyvi adatai szerint nJ22-ben aggkori végelgyengülésben 
ha1t el. A nyomozás besúgásra lett lefolytatva. Az exhumálás 
pozitív eredménye dacára a gyanusított megmaradt tagadása 
mellett. Augusztus 8-án vizsgálati fogságba helyeztetett. 

40. Cser István 3 nap'Js nagyrévi csecsemőt anyja bele
egyezésével Fazekas MMia (Fazekas Gyuláné leánya) mér
gezte meg. Anyjával együtt (lásd 19.  szám alatt is) vizsgá
lati fogságba helyeztetett. Cserné a cselekményt beismerte. 
Fazekas Mária tagadta. 

41. Setét László 45 éves nagyrévi lakost a felesége, jelen
leg Kovács Inwéné szül. Székely Eszter mérgez te meg. Az 
anyakönyvi adatok szerint 1923-ban hashártyagyulladás kö
vetkeztében halt meg. Az örs névtelen tévél alapján ejtette 
meg a nyomozást. Augusztus 8-án elfogta a tagadásban lévö 
gyanusítottat, azonban az ügyészség néhánynapos vizsgáiati 
fogság után szaba dll ábra helyezte. 

42. Székely András 44 éves nagyrévi lakost a felesége. 
szül. Rásó Rozália mérgezte meg. Az anyakönyvi adatok alap
ján 1923-ban gyomorbaj ban halt meg. Gyanusított a cselek
ményt tagadta, terhelő adatok hiányában az ügyészség az ex
humálást nem rendelte el és a gyanusítottat szabadlábra'" 
helyezte. 

43. Oláh Miklós 52 éves nagyrévi lakost vadházasságban 
élő felesége, Földvári Sándomé szül. Kovács Mária mérgezte 
meg. Az anyakönyv adatai szerint 1923-ban halt meg tüdő
vészben. Gyanusított cselekményét tagadva, szeptember 7-en 
vizsgálati fogságba helyeztetett. (Lásd 30. szám alatt is.) 

44. Csabai Gyula 44 éves nagyr�vi lakost a felesége, szűl. 
Szabó Krisztina mérgezte meg. Az anyakönyvi adatOK szerí/it 
1923 októberben kimerüléses idült gyomorbélhurutban halt 
el .. A nyomozást besúgás alapján fo'lytaUa Ie. a csendőrjár,ör. 
Augusztus 8-án fogták el . Elfog asa alRa1mával tagadta a cse
lekményt, később. az exhumálás után, mely pozitív eredmény
nyel végződött, a vizsgálóbiró előtt beismerö vallomást tett. 
A mérget Fazekas Gyulánétól kapta. 
, 45. 'Szabó István 51 éve's nagyrévi lakost a felesége, szül. 
Juhász Eszter mérgezte meg. Az anyakönyv ádatai szerint 
1923-ban alkoholmérgezésben halt meg. A nyomozást az örsre 
érkezett 1evél alapján indították meg. A névtelen levélen kí
vül egyéb terhelő adatok nem merültek fel, a gyanusított ta
gadott, az ügyészség a további eljárást beszüntette. 

46. Özvegy Ambrus Mihályné 80 éves nagyrévi lakost az 
unokája felesége, Varga Gyuláné. volt Jóljárl Istvánné mér
gezte meg. Az anyakönyvi adatok szerint érelmeszesedés követ
keztében halt meg az öreg asszony. A nyomozást bE'súgás 
alapján ejtette meg. a járőr. (Lásd 20. és 35. szám alatt ts.) 

47. Győző Lajos 63 éves nagyrévi lakost a felesége, szűl. 
Major Rozália mérgezte meg. Az anyakönyvi adatok sz�rint 
1924-ben halt meg vesebajban. A nyomozást besúgás alapján 
folytatták le. Az örs a vonatkozó jelentését augusztus 28-án 
tette meg a kir. ügyészségnek, de mert az elfogást indokló 
terhelő bizonyítékok hiányoztak, a gyanus,ftottat szabadlábon 
hagyták. Szeptember l l-én exhumálták Győző Lajos holttestét. 
A vegyvizsgálat eredménye pozitív lett. mire az ügyészség 
felhívására az örs Győző Lajosnét elfogta és az ügyészség 
fogház ába szállította. 

48. SülyeI Dénes '61 éves nagyrévi l�kost a felesége, szül. 
Takács Julianna mérgezte meg. Az anyakönyv tanusága sze
rint a megmérgezett 1924-ben halt meg vesebajban. A nyo
mozást az örsre érkezett névtelen levél alapján ejtették meg. 
Gyanusított a cselekmény eJkövetését tagadta, egyelőre sza
badlábon hagyatott, majd a pozitív eredménnyel végződött 
vegyvizsgálat után az ügyészség felhívására a csendőrörs 
nevezettet elfogta. 

49. Major Bálintné 74 éves nagyrévi lakost a fia, Majo1' 
Bálint mérgezte meg. Anyakönyvi adatai szerint 1 924-ben agg
korban húnyt el. A ,  nyomozást a szárnyparancsnoksághoz 
intézett névtelen levél alapján folyta..tta le az örs. Terhelő adat 
nem merűlt fel, a gyanusított mindvégig tagadásban volt, az 
ügyészség az eljárást beszüntette. 

50 .. Földvári Károly 43 éves nagyrévi lakost a felesége, 
szül. Dari Julianna. mérgez te meg. Anyakönyvi adatai szerint 
1924-ben elmebaj következtében halt el. A vegyvizsgálat po
zitív .J�etet eredményezett. Augusztus 26-án fogták el a külön
ben tagadásban lévő gyanusítottat. 

51 .  Csabai Gábor 71 éves nagyrévi lakost a felesége, szül. 
Sáfrviny Eszte1' mérgez te meg. Az an\yakönyv szerint aggkor
ban halt meg 1924-ben. A nyomozást besúgás alapján foly
tatták le. Az örs a gyanusítottat szabadlábon hagyva, meg
tette a feljelentést, a vegyvizsgálat azonban negatív leletet 
adott, mire az ügyészség az eljárást beszűntette. 

52. Bukovenszki Jánosné 63 éves nagyrévi lakost a menye, 
Bukovenszki Jánosné szűl. Farkas Julianna mérgezte meg. 
Anyakönyvi adatai szerint 1924-ben gutaütés következtében 
halt meg. A nyomozás az örsre érkezett névtelen levél alap
ján lett lefolytatva. Az üg\yészség a további eljárást az ügy
ben beszüntette. 

53. Tóth László 53 éves nagyrévi lakost vadházasságban 
élő felesége, Földvári Károlyné szúl. Dari Julianna mergezte 
meg. Anyakönyvi adatai szerint 192ti-ban gyomorfekély 
okozta halálát. A nyomozást besúgás alapján folytatta le az 
örs. Az exhumálás pozitív eredményt hozott. Tagaa'asban lé·vó 
gyanusítottat augusztus 26-án fogta el a nyomozó járőr. 
(Lásd 37. és 50. szám alatt is.) 

54. Boros István 69 éves nag\yrévl lakóst a rokoni kötelék 
nélküli Mw'ányi Zsigmondné szül. Pefci Rozália mérgezte meg. 
(Lásd 17. szám alatt is.) 

55. Szűrszabó Lajosné 78 éves nagyrévi lakost a sógor
nője, Szél Józsefné szül. Ipacs Julianna mérgezte meg. Anya
könyvi adatai szerint 1926-ban aggkori végelgyengülésben 
halt el. A nyomozást besúgás alapján ,folytatták le. A taga
dásban lévő gyanusítottat az örs szabadlábon hagyta, a jelen
tést augusztus 27-én megtette, az exhumálást az ügyészség 
elrendelte, amelynek eredménye ismeretlen. 

56. Kiss Bálint 61 éves nagyrévi lakost a testvére, V. 
Takács Lajosné szűl. Kiss Rozália mérgez te meg. Az anya
könyv adatai szerint 1927-ben agyvérzés következtében halt 
meg. A nyomozást besúgás alapján folytatta le a járőr. (Lásd 
10. szám alatt is.) 

57. Szabó József a5 éves cibakházi lakost szolgálatadója. 
Oláh Istvánné szül. Márkus M,argit mérgezte meg. Az anya
könyvi adatok alapján 1928-ban tűdőbajban halt meg. Az örs 
névtelen levél alapján vezette be a nyomozást. Konkrét bizo
nyíték nem merült fel, az ügyészség az eljárást beszüntette. 

58. Simon Ferenc 78 éves nagyrévi lakos a menye, Simon 
Ferencné szül. Suhari Nagy Erzsébet mérgez te meg. Anya
könyvi adatai szerint 1927-ben halt meg aggkori végelgyen
gülés következtében. A nyomozást besúgás alapján vezették 
be, terhelő adat nem merült fel, az ügyészség az exhumálást 
mellőzte és az eljárást beszüntette. 

59. Barcza Mihály 81 éves nagyrévi lakost a menye, 
Barcza Károlyné szül. Sebestyén E szter mérgezte meg. Anya
könyvi adatai szerint a megmérgezett 1927-ben öngyilkosságot 
követett el . A nyomozást névtelen levél alapján folytatták le. 
A gyanu nem nyert beigazolást, az ügyészség az eljárást be· 
szüntette. 

' 

(Foly tat juk.) 
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Páncélautó Budapesten, az Andrássy-úton, szeptember l-én. 

Egy föszolgabíró emlékeiből. 
Szándékos emberölés kísérlete va!!y !!yerekcsíny. 

írta : R. " O. 
Egy reggel- a j árási székhely főj.egyzője telefonon 

jelentette, hogy tegnap este iG.-IJllajornál belőttek Dr. O. 
M. ü gyvéd csukott autójáJba, a golyó átütötte az üveg
ablakot, de az ügyvédet nem találta, mert az elől ült a 
soffőr mellett. TáNbeszélőn megkérdeztem az örsöt, amely 
megerősítette a hírt és j elentette, Jhogy egy j árőr még az 
éjjeJo megindította a nyomozást, de a sötétben nem tudott 
eredményt elérni. Most !készülnek újból' kimenni a hely
színére. !Mivel egyrészt szigorú, bizalmas rendeletek kí
vánják nemzetközi okokból is az autók elleni mel'ényle
tek erélyes üldözését, másrészt tudtam, Ihogy az ügyvéd
nek sok ellensége van, sőt a földreformmal kapcsolatban 
is gyűlöletes egyesek előtt, továbbá mostanában ikellemet
len bűnügyekbe is bel,e van keverve, személyesen kíván
tam érdeklődni  a nyomozás i ránt, azért az örsparancsnok 
heJ'yeHesének -vezetése alatt járó j árőrrel autón kimen
tem a tett színhelyére. 

� 

" Nagyon megnehezítetlte a nyomozás- megkezdését az 
a körülmény, hogy a sértett a megsérült kocsival korán 
reggel a megye székJ1el,yél'e távozott, de visszaérkezését 
nem rle!hetetlt tétlenül' bevárni és így a tényállást illetőleg 
ji. második csendőr előa,dására vol,tam utalva, aki az éjjeli 

nyomozásnál a j árőr vezetője volt. Mielőtt eLindultunk 
volna, rtudni kívántam, hdl és imilyen üg�ben járt az ügy
véd Itegnap délután. Az irodában csak a gépírónő volt, 
aki annyit tudott mondani, ihogy princilPálisa Sz. község
ben volt, ahol egy R. falubeli emberrel volt ta1lálkozója. 
Hogy milty ügyJben, azt állítólag nem tudta. 

A helyszínre érkezve az őrmester elmondta, hogy 
sértett hogyan adta elő az esetet és ,ő mit nyomozotJt ki. 
Nekem feltünő volt, 'hogy előadása szerinIt a golyó át.
ütötte az ablakot, de azután nyoma veszett s megtalál
'ható nem volt, noha a: szemlközrti ablak zárva iVolt. Ő ezt 
úgy magyar.ázta, hogy a golyó az ablak átütése után ki
felé visszapa:ttant, ami Itermészetesen fizikai lelhetetlenség. 
A j árőr éjjel megállapította, ,hogy a kömetIen közelben 
fekvő cselédház három családból álló lakói közül a kérdé
ses időben Sz J. béreslegény volt kint, aki látta az autó
lámpák fényéIt, de lövést nem hallott. CsodáIatoslképen ezt 
a legényt, bár éjj el megmondták a csendőrök, hogy reg
geL folytatják a nyomozást, a birtokos reggel egy levéllel 
egy másik gazdaságiba küldte. N ekem ez gyanus volt, 
mert ez a revolv,er eltüntetése céljából is történhetett. 
Hozzá keN tenni, hogy e puszta határáJból is nagy részt 
vettek el a földbirtokrendez'és során és - mint említet
tem - a panaszos e /téren jelentékeny szerepet játszott. 
Mégsem gondoltam egyelőre arra, hogy az előke1ő család
bÓlI származó földrbirtokost kikérdezzem, csak akkor, mi
kor láttam, hogy előállít ják a motorkerékipárját, tehát el 
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akar utazni. Mert mégis csodálatos, hogy az alapos nyo
mozás megkezdése előtt elme,gy a sértett, a sérült gép
kocsi és a gyanusítottat gazdája eIlkü1di, azután ő maga 
is eluiazní kiván. Erre már magam elé hívattam a major 
urát és megkérdeztem töl,e, miért küldt€ el épp a gyanu
sítottat a levéllel, akire a nyomozásnál szükség van. Ki
derült, hogy ő csak a gazdának adta át a levelet és rá
bízta a küldönc kiválasztását. ,Ezt a gazda is megerősí
tette. Megkérdeztem véleményét a tettesre vonatkozólag, 
mire ő kijelentette, hogy a gyanusítottnruk semmi oka 
sem lehetett az ügyvédet megölni. "Kivéve, ha felbérel
ték ! "  - j egyeztem meg erre, de csodálkozó arcvonásai
ból rögtön láttam, hogy erre nem lehet gondolni. Az ő 
'véleménye szerint nem lPusztabeli, hanem idegen ember 
lőtt az autóba és csak azért állt a cselédház mellé, hogy 
helytelen irányJba terelje a nyomozást. E?!ekután elbocsá
tottam és ő Budapestre utazott, önként felajánlva, hogy 
s�ükség esetén két-három óra alatt rendelkezésre áll. 

Eltávozása után egyszerre két irányban foly,tattuk 
a nyomozást. A cs�lédlház összes lakóit összehivattam és 
megmagyaráztam ne\kik, ha n€m mondják meg, kinek 
van 'pisztolya a lakók közül, kénytelen leszek az egész épü
letben házkuta,tást tartan'i, aminek a kellemetlenségeit az 
ártatlanok is  viselni fogják. Elmondtam nekik, hogy 
nemcsalk a szobákat, hanem a padlást, pincét, ólat, fa
rakást is felforgat juk. Mindettől megmenekülhetnek, 
mert ily szoros együttélés me11ett biztosan tudják, kinek 
van lőfegyvere. Megmaradtak a mellet.t, hogy senkinek 
sincs. Erre csak úgy felületes körülte'lcintés keretében a 
következő gyanus dolgok ü gyében !hívtam fel nyomozásra 
a járőrt : a favágóhely.en két nagy te1'méskő van, melye
ket csakis a közelJi országlÚltról lophattak. Az Óllak mellett 
egy döglött ,tyúk fekszik elásatlanul. A szemétdombon 
gyuMkony szalmára friss hamu van önbve, melyben köny
nyen lappanghatott parázs és így tüzet O'kozhaltott. A 
gazda ebben igazat adott nekem és el szólta magát, hogy 
a közelmultban is leégett a szemé,trakás tőszomszédságá
ban álló <!igánygunyhó. Nyomban felhívtam oa járőr figyeI
mét arra, hogy a gazda ezen tűzesetet nem jelentette be. 

Ezen eljárásom 'hatása cSJakhamar mwtatkozott, mert 
hos.szas tanakodás után kilépett a cselédek csoportj ából 
a gyanusított anyja és elm.ondta, Ihogy Sz. I . legénynek 
van revolvere. Ez, sajnos, nem 'Volt kéznél, mert elküld
tem ill leVJelet vivő küldönc után, hogy hív,ja vi.ssza. 

Míg a járőr úgy Sz. J. tegnap esti vlisellkedésére, 
mint Sz. L fegyvere ügyében egyenként kikérdezte a 
ház lakóit, én autón elmentem Sz. községIbe, hogy megál
lapítsam, Jdvel, mily ügyben, hol és mikor tárgyalt dr. 
O. IM. Bár a telefonMás· nem a községházáróll és nem R. 
község előljárósága útján történt, mégis két órán belül 
Ikiderítettem a következőket :  H. L. okirathamisítás miatt 
feljelentést tett az ügyvéd enen, meLy ügyben ma van oa 
tárgya1lás a törvényszéken. Dr. O. M. azért hívta a felje
lentőt Sz. községtbe taJálkozóra, mert a rossz út · miatt 
hozzá nem tudott elmenni, pedig sürgős vol,t a megbeszé� 
lés, mert a tfeljeltmtés visszavonása volt a cél. Izgatottan 
tárgya�tak telefonon, de az ügyvéd nyolc óráig hiába 
várta ell.enfelét, aki a heszerzett adatok szerint esküdt el
lensége is 'volt, tehát fel' l�etett téJtelezni, hogy a merény
letet elkövette. 

Ezen adatok bir:tokában visszamentem G. majorba, 
a1ho.l. a járőr i·dőközben megtalálta a pisztolyt. A bed'űtött 
'kályha csövében volt .elrejtve ; de a Ikét legény még mindig 
nem' érkezett vissza. 

Ezrulatt hazaérkezett dr. O. M. és telefonon autójával 
együtt helyszini szemlére idéztem. Mikor megláttam a 

kocsi betört rublakát, mindjárt kétségesnEk találtam, hogy 
lőfegyver lövedéke ütötte át, mert a törés formája ennek 
ellene szólt. Azonkívül a Ikocsi belsejében kárt kellett 
volna tennie a .golyónak. Dr. O. IM. azonban megmaradt 
azon ál1ítása me],Jett, hogy aátta a to.rkolattüzet és ihallotta 
a dörrenésit. A soffől' 'VtÍszont nem látott fényt és csupán 
"csattanást" Ihallott. 

Erre váratlan fordulat állit  the : megjött és j elentke
zetJt Sz. J., azzal, !hogy beismerő 'Vallomást kíván tenni. 
ElmoIndta, hogy tegnap este 8 órakor fáért kiment az u,d
varm és vele kiment a- kutya. Ugyanakkor autó jött Sz. 
felől, a kutya leszaladt az ptra é� ugatta a Ikocsit, ő pe
dig elővette zsebéből' gumipuskáját és egy kaviccsal a ku
tyára lőtt, miközben rémülve vette észre, hogy véletlenül 
az autó ablakát .törte be. Félelmében elszaladt és a gumi
puskát két darabban eJdolbta a szántáson, ahol útmuta
tása mellett meg is talál,tuk. 

A sértett ennek dacára ra.gaszkodott eredeti előadá
sáihoz és azt áUította. hogy a gyanusított csak I eplez.ni 
akar egy bűncselekmény t, tudva, hogy mint fiatalkorú
nak és vagyontalannak komoly baja nem 'történhetik. 
Tudtuk, hogy a fiú iga�at mond, ·de meg �eIIett győz
nünk az ügyvédet arról, ihogy a leg1jobb esetben érzéki 
csalódás áIJdozata lett. lE céJ'bó1 prÓlbalövést végeztünk az 
autó abJ.a:kára .gumipuskáVJaI és revolverrel, de a sértettet 
nem tudtuk meggyőzni. Arra i,s gondoltam, ho.gy a gumi
puslkalövés.sel egyidőben egy másik gyerek cigarettára 
gyujtott, de a tettes ezt is határozottan cáfolta. 

Nem 'Volt Itehát egészen eloszlatva az ügyvéd harago
sával kapcsolatos gyanu és épp a kellő IPHIanatban érke
zett egy új j árőr, melyet a nyomozást vezető tisztJhelyet
tes R. faluba küLdött, alhoI a másodrendű gy·anusított 
teljes alibit ig.azoIt. 

Végre megjött iSz. L is, aki azt hitte, hogy a csend
őrök már hazamentek, ezt várva késetJt dly iSdkáig. Beis
merte, hogy a forgópisztoly az övé, de nem lőtt . vele, 
hanem csak azért dugta el, mert sejtette, ihogy házkutátás 
lesz. Ezzel kapcsollatJban több büntetendő cselekményt 
derítetlt ki a nyomozás : 1 .  a :fegyvert engedélly nélkül ·tar
totta és 'vásároita ; 2. az eladó vásárlási en,gedély nélkül 
bocsátotta áruba ; 3. akitől ő szerezte, az lopta a re
volvert. A házkutatás alkaLmával azonkívül egy koldus
szegény cselédnél oly műszert találtak, melyre semmi 
szüksége nem volt, vagyis nyiLván 'lopás útján szerezte. 

A hat ó.ra hosszat tartó nyomozás tehát ennyi ered
ménnyel járt : nem szándé'kO'S emberölés kísérletéről, ha
nem csu,pán fiatalkorú által elkövetett jelentéktelen va
gyonrongálásról van szó, melynek kára biztosítás foly- . 
tán megtérü!. Engedély néllkü] vásárolt és 'tJartott lőfegy
vert találtunk, mely lopásIból eredt és amellyel a terheLt 
vadászati !kJihágást is követett el. LopásbÓ'1 látszottak 
száI1Il1azni az országúti kövelk és a talált műszer, köz
egészségügyi kihágág,t képez a döglött tyúknak el nem 
ásása, tűzrendészeti szempontJból pedig kifogásolandó a 
friss hamu lk i öntése a szeles időben' és a tűzeset el
titkO'lása. 

Meg kell még említeni, hogy a tett 'próbalövések 
szerint a Jfiatalkorú tettes kitűnő lövőnelk bizonyult, tehát 
nem valószínű azon előadása, hogy a földön futó kutya 
helyett két méterrel moagaSJabban az ablak felső szélét 
találta, minek ,folytán, Iha hátJul ült volna az ügyvéd, a 
kocsiban ,talált üvegszilánkolk könnyen a szemét sérthet-
ték volna meg. 

. 

A fő tanulság azonban az, hogy a Ifeljelentő előadá
sát nem smb ad készpénzne'k elfogadni, még ha intelli
gens, ,sőt j ogvégzetIt egyén is. 
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Szeptember 4-én lett l'epülőtisztek érkeztek Budapestre, másnap Belgrád felé folytatták európai körrepülésiiket. 

Semlegesség. 
Kis államok eddig semlegességgel védekeztek a fel

falatás ellen. Svájc, Belgium, Hollandia, Dánia stb. 
csakis annak köszönhették életben maradásukat, hogy 
a nagyobb hatalmak nem engedték másnak a jó falatot, 
ha már maguk nem kaphatták be. Az ilymódon semle
gesnek nyilvánított kis államok a semlegesség védelme 
alatt mind szebben felvirágoztak, mert nem kellett töb
bet költeni ök a hadikészülődésekre, mint amennyit az 
állam belső rendjének fenntartása megkívánt. 

A nagy háború megváltoztatta a semlegesség fogal
mát, - a gyors szállítóeszközök és légi haderők fejlő
dése pedig lehetetlenné teszi a semlegességet. A jövő 
háború harctere nem fog egyes államokra, de még csak 
egyes földrészekre sem szorítkozni, hanem tényleg az 
egész világra ki fog terjedni, vagy legalább is terjed
hetni. Valóban semleges tehát nem maradhat egy állam 
sem, még legjobb akarata mellett sem, mert a háború át 
fog rajta gázolni. A jövő nagy háborúban - ha ugyan 
rákerül a sor -'- Magyarország époly kevéssé marad
hat semleges, akár a többi lefegyverzett vagy semleges
nek nyilvánított állam. 

Belgium semlegességét a háború előtt az összes 
európai nagyhatalmak - tehát Németország is - garan
tálták. Ugyanaz a Németország, amely Schlieffen tábor
nok lángeszű terve szerint ugyanakkor Belgium semle
gességének \ megsértésére készült, - mert ez volt a s iker
nek egyedüli lehetősége. 

Most a kis és lefegyverzett -Ausztria látszik Bel
gium szerepére ítélve. Egy - mondjuk nem lehetetlen 
olasz-jugoszláv összetűzés esetén az olaszoknak, ha 
győzni akarnak, nem marad egyéb hátra, mint Karin
ti án . átnyomulni, vagyis Ausztria semlegességét meg
sérteni, mert a j elenlegi közös olasz-szlovén határ (90 
km) nagy hadműveletekre túlrövid. Egy jövő háború
ban tehát sok függ attól, hogy Ausztria miképpen fog 
semlegességének megsértésére reagálni. Belgium drágán 
fizette meg az ellenállást, Ausztria tehát alig fog hasonló 
szerepre vállalkozni ; viszont szuverénitásának megsér
tését egy állam sem fogja szívesen tűrni. 

Úgy Itália, mint Jugoszlávia és vele a kisántánt 
érdeke tehát odairányul, hogy Ausztria jóindulatát 
magának megnyerje. így magyarázható a cseh iparko
dás, Ausztriát a kisántánthoz való csatlakozásra bírni és 
- amikor ez nem sikerült - Karintia honvédelmi terve
zetének ellopatása cseh kémek által, mert a kisántánt 
természetesen nagyon kíváncsi arra, hogy mit fog 
Ausztria tenni egy olasz�jUigoszláv konfliktus ese
tén. 

Miután minden államnak vannak szomszédai és azok
nak mások és mások az érdekei, világos, hogy minden 
állam ki van téve egy háború lehetőségének, aminek 
viszont az a természetes következménye, hogy minden 
államnak oly jól kell készülnie a háborúra, ahogyan 
csak tud, mert az önvédelem jogát soha senkitől sem 
lehet megtagadni. 

(P-y-V.) 
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Rheuma, zsába, köszvény. 
A rheuma vagy csúz, valóságos átka az :emberi

ségnek, mert hihetetlen mértékben el  van terjedve. A 
már leírt kiét igazi népbetegség : a rvérbaj és a tüdőrvész 
után, mint /harmadik legelterjedtebb baj, mindjárt a 
csúz következik. .szinte alig van ember, aki hosszabb 
vagy rövidebb ideig kinzó 'csúzos tfájdal makban illem 
szenvedett volna. Különösen, mint majd hallani fogjuk, 
az öregkor le,ggyakoribb betegsége. Különösen 
súlyosbítja a bajt ama tény, hogy aki megkapta, az 
,hosszú 'hónapokig, évekig, esetleg ,egészen a 'sírig nem 
tud tőle megszabadulni .  iIdőnként \ugyan, pl . a nyári 
ho'napokban javul a beteg állapota, de már az őS'zi esős 
idők beálltával újra visszatérnek az annyi ember életét 
elkeserítő csúzos fájdalmak. A'z ál landó rheumában 
szenvedő ,ember többnyire félig-meddig rokkantnak 
tekinthető, mert a testi és s zellemi munka vé.gzésében 
bénítólag that, aláássa �z idegrendszert. M indenf 
egybevetve, a nagyfokú rheumában szenvedő ember 
nemcsak önmagának, a környezetének, de a beteg
segély'ZŐ pénztárak rév;én az áIlamn:ak is 'terhére 
lesz 

Különösen az ipari munkásság az a népréteg, 
amelynek tagjai majnem mind rheUiIllásak. A csúzos 
betegek egyrészt a táppénzek kifizetésével mind·en or
szág,ban nagyon megterhelik a munkásbiztosító intéze
tet. Másrészt pedig ugyanezen okból igen nagy a mun
kaveszteség is,  ami viszont az anyagi helyzet romlására, 
a nagy szegénységre vezet. tMindezek a körülmények 
már oda vezettek, hogy :1925-ben 'egyik :holl andiai ,híres 
orvos (Van Br,eemen ) javasIatJára megszervezték az 
egész Európára kiterjedő "Nemzetközi Rheuma IEgye
sületet", amely egyesületnek :M8Jgyarországon is meg
van a maga fiókja. !Tehát ma rnár nemcsak a vérbaj, 
a tulberkulózis, hanem a rheuma ellen is közös, egy
öntetű eljárással igyekezik Viédekezni .az emberi
ség. 

1!)25 óta minden országban pontos statisztikák ké
szülnek a Ir>heumá'ban szenvedő emberekről .  Természe
tesen resak a súlyosabb, a ikóTlházakban és a fürdőkben 
kezelt egyénekről. De mennyi embernek nincs sem 
ideje, sem Imódja arra, hogy kínzó csúzával orvoshoz 
forduljon, avagy !fürdőbe járjon ! lTehát a'z alábbi szá
mok csak imegközelítőleg fejezik ki  a csúzban szenve
dők számát. Egés'z !Európában a l egtöbb csúzban szen
vedő ·ember angol. Az angolok után .a svédek, a n orvé · 
gek, majd a hollandok következnek. T'ehát a Icsúz leg
inkább az északI nedves, ködös, a napsütésben szűköl
ködő államokban 'Van elterjedve , 

Angliából vannak erre nézv'e l egpontosabb adatok. 
Csak a biztosított munkásokról 'Van itt szó . .Angliában 
a heteg munkások közül minden hatodik a rheuma 
mi.att nem tudott Idolgozni.  :A ;csúzos ibeteg munkások 

közt egynegyedrész a munkásnő, háromnegyedrész a 
férfi. A csúz miatt dolgozni nem tudóknak egy év alatt 
56 millió pengő táppénzt (kétmillió angol ,font) kel lett 
kifizetni. Ugyanakkor az :elvesztett munkaidő pénzben 
kifejezve 84 millió ,pengőt tett ki . Vagyis;  ha a csúzos 
betegek dolgozni tudtak volna, akkor 84 miIIiö pengőt 
kerestek volna. Százalékokban kifejezve Angliában 
27.5%-a, Svédországban, Norvégiában és Hol landiában 
17% -a, Dániában '14 % -a, Magyarúrs'.Ilágon 9 % -a a z  
összes betegeknek súlyos rheumában szen ved . Újólag 
feleml ítem, hogy csak a'zon ,csú�ban szenvedőkről van 
itt szó, akik kórházban, gyógyfürdőben kezeltetik 
magukat. 

Nem szabad azonban azt ihinni, hogy a rheuma 
csakis a ,h ideg, nedves országoktban fordul elő, mert a 
meleg déli  országokban is talál,ható, csak sokkal kisebb 
mértékben. Nemcsak az emberek, hanem a·z állatok is 
megkaphatják a csúzt, d€ 1'endesen csak az;ok az állatok, 
amelyek istállókban, ketrecekben, állatkertekben, szó
val fogságban szenvednek. Leginkább a k'utyák, lovak, 

. szarvasmarhák és a ibirkák szokták a rheumát /meg
kapni. Hogy a szabad természethez szokott és az :ál lat
kerti ketrecekbe szorított lragadozók :( oroszlán, tigris, 
stb.)  sokat s zemrednek CSlÚZOS fájdalmaktól, az magától 
értetődik. 

Mi okozza a rheumát ? 

Be kell ismerni, hogy az orvostudomány még nem 
tudja ma sem hanározottan, hogy mi oko'zza a rheumát. 
Másrés'zt .viszont az biztos, thogy a 'l"heuma, a csúz nem 
fertőzőbetegség, tehát egyik emberről nem :tud a má
sikra átragadni. tSokszor 'halljuk, hogy Pl. ,egyik csúz
ban szenvedő (férfi teljesen egészséges leányt vett el 
felesé'gül és csakhamar a !feleség ,is csúzos lett. ,Itt 
nem úgy ragadt át a betegség, hanem a feleség is arra 
a helyre (nedves, ködös vidék ; ,nedves l akás stb.)  ke
rült, ahol a ,férje rheumát kapott. Ugyanezen okból 
kapták meg a betegséget a Ifeleségj és a 'hozzátarto
zók is. 

A rheumatizmus, röviden l'heuma szó : elfolyást 
jelent. A régiek ugyanis azt hitték, Ihogy azokat a kínzó, 
ide-oda szaladgáló 'fájdalmakat a testünkben ide-oda 
folyó folyadék, valami maró nedv okozza. A régiek 
szerint tehát csípő-maró folyadék őmlik szét a kezekben, 
lábakban, a :vállakban és ez a csí,pó folyadék okozná 
a szaggatásokat. Tény, hogy ma sem igen tudunk Itöb
bet .mondani a rheuma okáról , bár folyadélráramlásról 
természetesen szó sincs.  

Amikor a bacil lusokat fel,fede'zték, mindenki azt 
hitte, hogy ezt a betegséget is 'bacillus okozza. De ez sem 
bizonyult valónak. Néha genyes mandulagyulladás, ge
nyes oÍoggyökérgyul ladás ükkozza az akut, heveny rheu
mát. Mindenki tudja, a l egtöbb ember saját magán ta
pasztalta, hogy a .l'lheumát majdnem mindig a me,g
,hűlés idézi elő. Akik az időjárás viszontagságainak ki 
vannak téve, akik nedves 1akásokban l aknak, akik fél
old·alukkal ál landóan abla'knál ü lnek, akik nedves ruhá
jukat a testükön szárít ják meg, azok ig€l1 könnyen meg
kapják a csúzt. Érdekes dolog, hogy nedves házakban a 
földszinti lakókat eri el elsősorban ez >a ihaj . Foglalkozás 
szerint a mozdonyv,ezetőknek 80 százaléka, a kalauzok 50 
százaléka, a téglagyári munkások és bányászok 40 száza
léka rheumás. Hogy ,az angoloknál olyan nagyon el v.an 
terjedve a csúz, annak a hideg, n8dves időjáráson kívül 
még a sok !hús, főleg a sok lféHg nyers bús evése 
az oka. 
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Izomcsúz. Izületi csúz. 

A rheuma, a csúz elnevezés alatt sok mindenféle fáj
dalmas 'betegséget értenek. A valóságban a rheuma nem 
más, mi,nt az i zmokTl,alk , az izületeIknek és az idegeknek 
régen

' 
tartó és állandóan hűl jobbam., ·hol erősebben fel

lépő gy<\llHadásos álLapota, amely szaggató, zsibongó, ide
oda ' sZll-ladgáló, igen Ikínzó 'fáj,da,Lroakat dk-oz, amely ,fáj
dalmak IkülönÖSlen az i dőjárás változásai .alkatmáv<al!, sőt 
már eg,y-lkét 'nappal előbb is ,  különösen heveTlyen szok
tak fellépni .  

Leggyakoribb a csúz az izmok;'ban, különösen a vál
lak, a Iabak, a csípők izmaiban. A keresztcsonttáj i igen 
kínos zsálba, az ú gYInevezett "Hexenschuss", minde'nki 
elönt ismeretes. Még a leg.erősebb emher is zsák módjára 
kénytelen ilyenlJ<-or rfeküdni. Ha nem IkezeIik, ebből táma d· 
hat leterjedés útján a súlyos idegzsába, az iBchias. 
JZOllTIcsúznál. az i zmdld>RTl rés ,az Í1uakban itt-ott Ikemooyebb 
osomók keletkeznek, amely,ek nyomásra fájdalmasaIk. 
,E'zelket a csomóka-t masszáz�sal teljesen el ,I,ehet tüntetni.  
Mogy a csomók ki,sebbednelk, -ugy<anollyam. mértékben 
,szűmilk a fájdalom is. Az ellmasszírozott csomÓIk nem 
eg,yebek, mint ,a gyulladás Oikozta Iheszűrődések, izzad
mányo'k. 

Az izületi csúz már 'sokka.l súlyos'abb, mint az izom
csúz. Rendesen már előző heveny izületi csúz elmwlta 
,után aép tel. A z  izüLet !ki,szárad, hiányzik belőle a forgÓ:k 
ol,aj,a, a Tlyálka. Ezért a csontJvégeIk Ilekopnak, ledörzsölőd
nek, mintegy ikkágódnak. A porc ,gödrös lesz, sőt el is 
tűnik. Az ilyen száraz forg1Ók valóságga,l zörögnek, olyan 
ha,ngot adnaik a mozgatáJskor, mi'utJha !két 'S'Záraz bőrt 
dörz'8Ölgetnéne'k össze, sőt súlyos esetbeT\ vailóságos CSI
korgás ha'L!,atJszik a forg,ókból, akárcsaik meg nem kent 
:szekérkerekek,nlél. Az áJHapot egyre úlyosalbb lesz. A ke
zak, vagy Uábalk ujjai, a térdek siJb. eIgörbülnek, kifordul
nak, megmerevednek s a 'beteg 'nem tudja a beteg részt 
mozgatni : Iassam. teUesen 'nyomorult bénaságban fekvésre 
Ii€SZ kár'hoztatv,a. 

Az idegzsábák. 

Az idegzsába sem más, mint az ideg régI, áiJla,ndó 
gyulladása, tehát az i deg;elknek a ClSiúza. JeJ.Iemző a fáj
'dalbmakr'a, hogy mindi'g ugyanazon a területen }épnek fel, 
'vagyi,s a ,beteg ideg 'Iooutási 'Vonaláiban az 'á'ltala ellátott 
területen. Az idegzsába néha olya,n borzalmas fájdaLmak
Ilm/l jár, hogy a beteget az öngyilkosságba 'kergeti, vagy 
súlyoS1 ' iIllorfinistává teszi. !Különösen az arcideg- rés az 
Ü'iői-de�sálba okoz elvilsellhetetLen fáJj,dalmalffiat, következ
mény.es áJlaTldó á1matllanságlot és teljes idegkimerülést. 
Az epe�őkólika, az agylhártyagyul:lladás, a vesekőkóHka, 
oa szíva,sztma, az 'arc- és 'Üllőidegzsába azok a b etegségek, 
amelyelk orvosi 'seg,ínség néIJctill' öngyiJlkosságba \kergetik 
'a beteget a borzalmas Ikínzó fáj da,lmak miatt. 

]di  okozhat i degzsábát ? 
Oka lé,et 'a vérbaj, mérgezés, sérü'lés, fertőzés. De a 

legtöbb esetben a meghűlés. Tehát mint minden rheumá
nak, így az idegzsá'bának ( idegrheumának) legtöb:bször a 
megfázás, meghűlés, nedves lakás stb. l esz .az -okozója. 
Például az annyi ember életét elkeserítő ischias keletkez
Ihetilk úgy, hogy hideg földre, !hideg kőre leüllünlk. Külö
nös'en a vékonyan OItözködő nőknél A ,tollszárvastag 
!Ülőideg ugyanis majdnem csak a bőr alatt fut, a comb 
�egfelső és hátulsó feli&zÍ'nén. Azért tud olyan Ikönnyen 
imegd'ázni ,  mert a !hideg földtől csak ill confu /bőre és a 
'vékolby rulha választja aI' az ideget. [Egy másik mód : i gen 
sok ischiM keletkezik a téli báli i dény alatt. A kiizzadt 

Bicsák Ferenc őrmestert, a zalaegerszegi tanalosztály segéd
oktatóját Kormányzó lOr Őfőméltósága a bátorsági éremmel 
tüntette �i, .mert egy gyermeket saját életének végső kockáz
tatásával mentett meg a biztos tűzhaláltól. Ünnepélyes fel-

diszítése augusztus 26-án történt meg Zalaegerszegen. 

táncos háttal az abiaIknak áU. A 'szoba me'leg, az ablak 
Ihi deg. A �eresztcsonttájon feHép a már emHtett izom
zsába-izomrheuma. A keresztcsontról az izomzsába lehúzó
dik és ráterj,ed az ü,lőildegre és kész az ülőid€gzsába, az 
ischias.  És milyen kínosan járnak, milyen kínosan ülnek 
le, avagy állanak fel az ischiasban szenvedők ! :eB a baj 
év,eki,g, eg�sz életen át tarthat. 

A rheuma (csúz) a súlyos fájdalmakon kívül a követ
'kező Isúlyos eredményekkell j ár'hat : 

1. Részleges', va,gy tellj es munlkaképtelenség. 
2. Izüle'teiknek, forgó�aJk a megmerevedés,e, elfer

dülése, ell,sorvadása, eltorzulása. 
3. TeLjes bénulása a 'Végtagoknak, avagy egyes uj-

j,aiknak. 
4. Szervi i&zíVlbaj -oka a !.eg,töbibször innen ered. 
5. SúLyO'S ildeg,zsábák. 
6. Az i degrendszer nagyf<Jfl(ú kimerülése, idegesség 

'és morfinizmus. 

A köszvény. 

Ez a betegség tulajdonké.pen nem tartozik a rheu
más Ibajolkhoz. Cs,ak arert írom itt le, mert a ,csúzt és a 
\köszvényt őss,ze .szokták téveszteni ,  'azért, mert ez is leg
inkább a forgókat támadja meg, mert a meghűlés a /bajt 
.előseglíti é s  végül alJért, mert a csúznak és köszvénynek a 
gyógyítása egy 'és ugyanaz. Az összeoovesztésből tehát 11 
betegre ,nézve baj egyáLtalában nem szárnnazhatilk. A meg
evett, megemésztetJt táplálélkokMl sok minden egyéb ter-
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méken kívül minden embernél ,bizonyos 1dsmemnyiségű 
\húgysav is termelődik. ,Ez <Il. kevés :húgYISav a 'VIéthe kerül, 
'ahonnan 'azonlba'll csakiha.mar el is távozik. A vérben ke
Iringő húgYIsav i,g,en nagy mérge lesz ,a �stllielk akIkor, 'ha 
a rendesnél tObb kering a vél1ben . .uyen esete!ffiben ugyanis 
ez a fölösLeges /húgysav tűaLakú, igen 'apró kristályok, te
!hát ikristályos só alakjában (húgysavas nátrium ) le
rakodik az i zület.ek, a forgók körül. Ez a sóleralkodás 
'gyulladást, megva'stagodást, beszűrődést idéz elő, vagyis 
a for,gókhan, azoik körül izzadmány (csomó) tárrnad. Rövi
'den tehát : a köszvény egy önmérgezés, amelyet a véI'ben 
keringő húgysavas sók idéznek elő. 

Mi okozza a köszvény t?  

Yanna.k családok, amelyekben államdóa,n örökilődik. 
De ez az öröklődés csak ig,en jó módba'll �Iő lcsaládollmál 
'szokott előfordulni .  Egy másik i gen Igyakori oika a tunya, 
!lusta élet mellett való isok fhúsevés, ,az iny,enckedő étkezés, 
'a sdk evés mel lett i álLamdó 'lustállwdás. A sok húsevés az 
oka annak, !hogy az egész világon az angolok'llál van a 
legtö!:fu köszvényes beteg. Egy hal1madiik oka, amely már 
a szegény embereknél szerepel, mimt előidéző ok, ,az erős 
'alkaihol, lPálinkafogya.sztás és az óLommal való ' munka. 
Ezért gyakori a !kö.szvény például a fiestők'll.él, lbetü.szedők
nél. A kö.smény hihetetJlenül !kínzó, ,főleg éjjeL jelenbkező 
:fájdaLmakkal jár. Y,altóságos ,roham fOl1májáhan jelent
'keziik. Rendesen a ,Jáb öreg1ujjában kezdődik olyan érzés
,seL, ;mintJha forró olajjal öllitöznék az ujjat. A Ibeteg rész 
:megdag,ad, vörös lesz a bőr, akárcsak 'az orbáncnál. A for-
19ók meg1merevednek, az izmok görcsöt kapnak. Ezek a 
lrohamok i'smétlődnek, a duzzanásoik más lÍor,gó'kra ( izüle
tekre) is átterjednek. ,Maj d a csontJvégek, a ,sz.alagoik, az 
in� megvastagodnaík, rajtuk több diónyi, ökölnyi osomók 
képződnelk, 'Yégül a b�g részek eltorzulnak, al wktalan , 
,formátlan tömegek'ké lesznek. Ezek az eLtorzulások Leg
,inkább ,a láJbujjakon, a térdeken, a tkéz ujjain lés a könyö
kön lépneik fel. 

Az eltorzli'lás,dk mellett emésztési zavaroik kínozzák ,a 
,beteg,et, az erek gyorsan, fiatalon elmes zes e dnek, emiatt 
igen magas 'lesz a 'V'él"nyomás, megna.gyo'b'bodik a szív, 
néha pedig a vesék is 2sugorodni kezdenek, aminek 'követ
keztében 'általános testi puffadás 'lép feL (vízibetegsé.g) .  
Ugy,a'nakkor idegzsábák, 'kínzó fejfájáJsok is 'kínozzák a 
beteget. 

A köszvény a jó módban élő, a !Sok hússal táplálkozó, 
lustálkodó emberek rbetegsége. A csúz pedig inkább a 
rossz any.a.gi visronyoklba.n, nedves 1'akásoklban, huzatos 
hel,yi,srége'kben dolgozó emhereiket táma.dja lIlleg. A kös z
Viény soktkal oSiÚ'lyo.sab'b következményekkel (sokszor ha
,Iállal) jár, mi'llt a csúz. � két bajnak a megkülönbözte
tése nem éppen egyszerű. A csúznál fel1é.pő csomók el
masszíro1Jhatók, azokra a masszírozás egyenesen jó, míg 
köszvény,eg csomók nem masszíro�atók el s nem i,s tűrik 
a masBZÍrozást. A <lSÚ2 ide-oda szaladgál, mí'g a köszvény 
mindig ugyanazon határozott helyen, a forgók:ban marad. 
Egy igen gyakori i smertetőjele a köszvooynek a tüleken 
fe.llépő bab nyi köszvényes csomók, amelyeik cs úzn ál a 
füoJön ,sohasem jelentkeznek. 

Hogyan lehet a rheumából, csúz ból, az idegzsábákból 
és a köszvényból kigyógyulni ? 

Szarkszerű k'ezelrés, az orvosi t,aonáosok betartás,a mel
lett ·mindegyi,kből ki lehet gyógYIulni, ha 'a beteg élet
!körülményei olyanok, hogy az orvosi tanácsokat be is 
tudja tartani. De oéwpen itt van a ibökkenő. Mert minden 
azon forduI meg, hogy 'a MÚZOS beteg fel turdja-e cserélni 

a oodrves J.akását száraz lakásra, hogy tud-e ifürdőkbe 
tiárni stb. Természetes dolog, !hogy amennyit meg lehet 
,tenni, azt mégis meg kell tenni, lIllert ha pé,Jdául nem is 
tudnak teljesen kigyógyu'].ni  a 'baj'bó'l� de lényegesen köny
nyítüllJk, j avitunk rajta és Igy kiSlebb fáj dalmaik meUett 
lIllunkw1<'épesek is maradnak. 

A CSIÚZ, a kös.zvén:y, a zsába már ,Krisztus születése 
,előtt is éppen úgy kínozta az ,embereket, mint ma kí,nozza. 
lA he�gség nagy elterjedése okozta, Ihogy mindenki pró
bálta a fenti ibajokat gyógyítani. Ezért igen sokféle gyó
!&,yíoo e'ljárás Bzü'letett meg, különösen a 'n�p között. Egy 
azonham bizonyos : mindenf,éle jó eljárás, jó kezelé&, már 
régen i s, mindig a meleggel' történt. A mai orvostudomány 
is ,egy,*ét 19lyó,gyszeren 'kívül egyedüL a :meleggel tud'ja a 
zsáJbálmt, csúzoik,at, köszvényeket gyógyíta'ni .  A régi�k és 
la nép m<a is azt !hiszi, Ihogy a testünkJben ide-oda futkosó, 
egyre tO'Váb:b terjedő fáj da'lmakat és duzzanatokat, a 
/CSomótkat Icsak !úgy ,,'ki !kellr rv,ezetni ,a test'bő1". Ezt úgy 
,gondolták elérni, !hogy a heteg testI'észe'ken mesterséges 
meleget, mesterség,es lázat idéztek elő, !hogy ezzeL a fut
IkQSÓ betegséget, a csomókat ide osalogassák és ezen 10-
ibossá tett helyen mi'lltegy kivezes.sék. IEz a magyarázata 
annak, hogy évszázadOlk óba és még lIlla i,s ,a csúz, a 'kösz
)Vény, a zsába el'len a n'ép sósborszeszt, kámfort, cs.alánt, 
ikámforooetet, t�rpentint, szalmiákot, tormát, mll'stár
;flastromot, Ibedörzsölés'eiket, ,ezenkívül tehéntrágya, ho
Imok, kása, lenmagHszt Iborog,atásokat és egyéb osípős 
(dolgokJat rak a csúzos-'kö,szvényes helyekre.  Ez a sok
�éle e]rjárás 'mind-unind !forró lIlle1eget :visz a beteg lhelyre. 
lA mai modem 'kezelés is ugy'anezt teszi, csa.k nem a fenti 
!dolgokkal, 'hanem termoforra.J, melegítő palackokkal, 
Ivillanymelegítőkkcl és leglújabban az úgYIlleVezett dia
thermiával, ami szinÍlén villanymeleg. 

A mai tudományosan is !használt gyógyító eldárás a 
:csúz, a köszvtény és a különf,éle zsálbák esetében a követ
ikező : 

1. N edv:es J.a.'kások, IhU:mltos !helyek kerülése, erős al
kdholoktól való tartózkodás. Ezenkívül a köszvénynél a 
'.hú,s ,eLhagyás.a, .sO'k testmozgás, 'kevés evés, sok folyadék 
'ívás .' (szénsaovas vizek ) .  

2. Meleg boro.gatások alkalmazása : erre a ,legjobb 
'házis,zer a forró só. A forró fedő, 'forró Mgla stb. 'ke
vésbé lIlle gfelelők, mert nem tudnak úgy rásl.mulni a 
testre, mint a zacskó ban levő só, oatmely ezenkívül még 
igen soká megtartja a mel,eg,et, nagyon· olcsó és hozzá 
szárrntalanszor lehet újra használni.  A liszt például . azért 
nem igen alJmlma's, mert ikét.Jháromszori felmelegítés után 
'rossz szaga van és könnyű ,lévén, IBzintén ,nem · tud: úgy a 
testre rásÍrrnulni. A nedves meleg Iboro,gatás meg azért 
Ihátrányosalbb a sbnál, mert párolgásá'Val a testtQlr hőt von 
el és í gy meghűlést okozhat, ,k,ülönben is kényelmetlen a 
'mindent bevizero iVizeslborogatás. I, [..egjoblb tehát a !házi 
kezelésre a felihevített és aztán zacsk6ba tett forró só. 
Hogy a bőrt ne ég.esse, be ke,]] a bőrt kenni zsírral, avagy 
száraz ruhákat ke].]! a za.cskó alá rakni és azokat a ruhá
kat, !ha a só már !hülni lrezd, la @oslkó alól lÍokozatosan ki 
keH húzogatni. A forró sóva,l való ilyenforma borogatás 
a test bármely reszén könnyen kivilhető. Természetesen a 
'zacs'lcó Ifölé sok száraz ruhát kell i'enni, hogy a meleg ki
'feIé el' ue illanjon. 

3. A dilauhermiás kezelés, amely nem más, mint vil
lanymelreg. Ez azonban már kórházi kezelés .  A .legtöbb 
polgári kórházlba.n van már ilyen gép. A katonakórházak 
;pedig az egész orszá:gJban mind f,el va'nnak szerelve ezzel 
'a vi1Janygéppel. E.gyelőre még költséges kezelés, de a 
katonák tízszeresen olcsó'bban jut,nak hozzá, mi.nt a pol
gári Ibetégeik. 
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4. Meleg iszapfül'dők, gQzfürdők, forró légfürdők. 
Természetesen minden gyógyeljárás 'közt ezek a legjob
balk. Akinek módjában ál! a neki meglÍelelő fürdőhelyeket 
allandóan lÍellmresni, amíg svüksége van rá, :az biztos.an 
iki fog ,gyógyulni a csúzából. 

Hogy hat a fürdő ? A Ihoss�ú i.deig tartó mel,egví.z, az 
iszap stb. ikitá,gítja az ereket, ezálta), ;vél\bőséget i déz elő. 
� bőven odaáramló vér előseg,íti a duzzanatok, csomók, 
izzadmányok felszívódását. EzenktÍvül nagyon megnyug
tat, 'az izomfeszü.Jéseket, összenövés eket fel'Puhítja, .el
Jazítja és í,g.y a ,fáj dalmakat ,rögtön csilIa'pítja. De .ezek
Iben a gyógyfürdővizekben a melegen kívül ;vannak még 
eg"yes anyago'k, amelyek külön is gyógyító Ihatással bír
nak, így a svénsav, különféle sók, a rádium elektromos 
;vezetőképessége stb. Egy gyógj'1fürdőt csakis két dolo,g 
tehet jóvá : egyik annwk a Ihője, a másik a ví�nek a t.ar
talma ('dÓ, ,rádium stb. ) .  Pé.I!dául az legész ;világon :első 
!helyen áll Pöstyén. Hasonlóan :kitűnő a lhévízi tó, amely . 
egyúttal' már mi,nt gyógytó a legnagyobb kiterjedés.ű az 
egész világon. 

5. Masszírozás. Különösen csak akkor van értelme, 
!ha e),őbb a beteg testrészeket a me),egg·el fellazítottuk, 
lfelpuJhítottu'k, mert ilyenkor az összenövés ek, elferdülé
Isek könnyebben és :ki�si fájda)(lm m ellett engednek. A 
Iffiasszírozással el tudjuk tüntetni (oszlatn i )  a .gyulladá
sos c.somókat, fel tudj uk lazítani a le- és ös sz en övés eket 
é s  ki tudjuk egyenesíteni az eltorzult izületeket. A ma,sz
ISzírozást csak előzetes orvosi taná0s után szabad végezni, 
lkü,lönben éppen az ellenkezőj,ét érjüik el annak, amit 

-akartunk 

Tolvaj juhászok kézrekerítése. 
Nyomozták : BOTH ANDRÁS tiszthelyettes és 

. DAJKA SÁNDOR próbacse�dőr (Kállósemjén) .  

Angyal Imre gazdasági i spán 1927 . május 30-án 
reggel nyolc óra tájban megjelent a kál),ósemjéni örsön 
és hejelentette, hogy szolgálatadója, . Hegedűs Zoltán, 
kállósemjéni föLdbirtokos kárára, a község határában 

. lévő tanyájáról - a záratlan juhakolból I ismeretlen 
tettesek 12 ju!hot elloptak .s azokat i smeretlen irányba 
ejlhajtották. 

Both András . tisz.tlhelyettes, örsparancsnok, Dajka 
Sándor próbacsendőrrel azonnal felsq;ereJ,t és a nyomozás 
bevezetése végett a belyszínre sietett. A helyszínen azon
ban semmiféle nyomot nem talált, mert a lopás felfede
zése óta már eJ,telt egy nap és ·egy éjjel, s eltekintve a 
nagy szárazságtól és s�eles időjárástól, az esetleg fellel
hető nyomokat a tanya cselédsége, mely szabadon járt-

. kelt a juhaJw), környékén, amúgy ,is !használhatatlanná 
tette a csendőri . nyo�ozás - számára. · Sem a tanyából ki
vezető dülő-, sem pedig a közelben elvezető községi úton 

nem lehetett megállapíta,ni, hogy a tettesek a ju!hokkal 
mely iránylhan haladtak, mert a forgalmas úton a nyo
mokat teljesen széttaposták. 

A pu!hatolást a tanya lakossága körében a legna
.gyobb alapossággal ejtették meg, de eredményt elérni 
,nem sikerült, sőt még felvilrágosítással sem tudott senki 
szolgálni. 

Feltételezhető volt, !hogy a tettes ek az országúton a 
lopott juhokkal, fellfedezésü:ktől, tartva, :nagy lutat nem 
tehettek meg, hanem valahol a határban, a mezőre letér
tek. Ebből a feltevésből kiindulva, az országút mentén 

• el'terülő földeken kezdte meg a j árőr a kutatást s csak
ugyan egy dohánnyal beültetett földön, a helyszíntől 
mintegy 3 kilométer távolságra, ráakadtak a j uhok nyo
mára. A 'Pu!ha, nedves, Ihomokos talajon sikerült meg
álla·pítani, /hogy a tettesek ketten voltak mert a juhok 
nyomait két csizmás ember nyoma kísérte. lAz egyik 
ember csizmája nyomán nem volt semmi különös ismer
tetőjel, de a másiknak mindkét c iz.mája nyomán feltűnő 
félholdalakú folt volt látható. Ezekről a nyomokról pon
tos méreteiket készített a járőrvezetö és úgy mentek to
vább a ddhány-, később grubonaföldeken a Nyírgelse köz
ségbe vezető országIÚtig, ahol a nyomok a sok juh és más 
állatok nyomai között elvesztek. Itt az orsziígúton min
.den fára.dozás dacára is, azt sem tudta megállapítani a 
járőr, hogy mely irányban tértek el a juhtolvajok a ju
hokkal. Háromnapi folytonos puhatolás és kutatás da
cára sem bírt a járőr sem a közeli, sem a távolabbi kör
nyéken eredményt elérni, s így á negyedik napon, az 
akkor uralkodó nagy hőségtŐl és folytonos gyaloglástól 
teljesen kimerülve, eredmény nélküL kellett örsére .be-
vonulnia. 

-

B evonulás közben Nyírlugos, Nyírmihálydi és Gelse 
községek h'atárában több juihásszaJ. találkozott a járőr. 
Ezek a juhászok a juhaikkal résZlben a Hortobágyra, 
részben pedig a fehérgyarmati pusztákra mentek nyári 
legelőre. Ekkor megerősödött a dárőrben az a gyanu, 
hogy a tettes ek minden !Valószínűség szerint juhászok 
lehettek, akik a 1 2  darab juihot valamelyik csapathoz ve
gyítve, hajtották el a legelőre. 

Ez a gyanu annyira megerősödött a járőrvezetőben, 
hogy nem tudott belenyugodni az eredménytelenségbe, 
arra gondolt mindig, hogy az általa felvett fél!holdalakú 
csizmanyom tuJ,ajdonosának egyszer mégis c'sak elő kell 
kerülnie. Fentebb említett IPróbacsendőrrel az örsparancs
nok újból kivezényelte magát a nyomozás folytatására, 
aminek - mint látni fogjuk, fáradságos munka után -
meg is lett az eredménye. 

A járőr megállapította, hogy a környékbeli juhászok 
j uhaikat rendszerint a fehérgyarmati legelőre szokták 
hajtani s ezért ebbe az irányba vette útját. iMég aznap 
este a F�hérgyarmat községhez tartozó Cserhát-pusztára 
érkezett s ott több julhásztól érdeklődve, egy Polyák 
János nevű öreg, ta.pasztalt juihásztóL megtudta, hogy 
előző reggel nála egy nyírvidéki ju!hász jelentkezett és 
közölte vele, hogy egy csapat juhval ő is  megérkezik. 
E gyebek között elbeszélte, hogy ez a nyírvi,déki juhász 
csak két hete távozott el a szomsq;édságból n yírás végett. 
Megtudta a járőr azt is, ihogy az öreg :PolyáknaJ<! is  el
veszett két juJha, éppen abban az i dőben, amikor a szó
banforgó nyírvidéki juhász arról a környékről eltávozott. 

A járőr a hallottakJból nagy bizalmat merített és 
örömmeJo I,átott neki a további nyomozásf.l.ak, mert meg
találni vélte a helyes nyomot. 'A járőrvezető egy ideig 
gondolkozott a további teendők felől s arra határozta el 
magát, !hogy a legelőre vezető útQn lesállást foglal el. 
Járőrtárs{wal a hajnali órákban egy ihíd mellett el is  
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helyezkedett. A lesállás nem vol>t hiáibavaló. Két órai 
várakozás után a közeli erdőből egy nagy j uhcsapat jött 
kifelé, nyomukban két j uhász. Mikor a juhokat a hidon 
áthajtották, a járőr előlépett és a járőrvezető az egyik 
juhászlegényt, kinek a lábán lévő csizma előtte gyanus
nak tűnt fel, felszólította, ho,gy mutassa meg a csizznája 
talpát. A j uhászlegény láthatóan nagy zavarba jött, 
kezdte emelgetni a lábát, de mindig úgy, Ihogy a j árőr
vezető éppen a talIPát ,nem láthatta. Mikor egy erélye
sebb felszólításra mégis megmutatta a csiz.matalpat, 
nyomban megállapította a járőrvezető, hogy ez azonos 
azon

, 
csiz�atal��k egyik ny�mával, amelyekről ő a nyo- ... . � •• _� •• W w ••• w_ •• w 

mozas elso napJan pontos mereteket vett fel. • ... ,.... ,...w ,..�, �,.. W�,.. ,..fIIII. 
A meglepetés arra sem engedett időt a juhász

legénynek, íhogy tagadjon. A lopást mindjárt ott ,beis
merte. Elmondotta, hogy őt 'Szőcs Jánosnak* :hívják és 
hogy a 12 juhot egy másik, Lipták Ádám nevű, gelsei 
'lakos cimborájával lopta el. Közös elhatározással éjjel 
elmentek a káros tanyájára s mert a juihakolt záratlan 
ltllapotban találták, a :i2 j uhot észrevétlenül a juhakol 
ajtaján kiengedték és elhajtották. A j árőr által felfede
zett nyomokon a j uhokat egészen a gelsei országútig 
hajtották s ott az úttól nem messze lakó gazdájukhoz, 
�emes Áron és Fóti József rfeles juhászo�hoz behajtot
táJk. A behajtott juhokat azután előbb nevezettek juhai 
közé vegyítették s azután egyik reggel összesen mint
egy 400 darab j uhval a fehérgyarmati legelőre indultak. 
Kikérdezése kfuben azt is sikerült ügyesen megtudni a 
j árőrvezetönek, hogy útközben, midőn egyik éjjel Nyír
mada községben j uhaiklkal átihaladtak, a község közelében 
lévő egyik kerülöháznát egy darab bárányt, mely az ud
varon az ólba volt bezárva, szintén elloptak ,Ez a juh is 
a csRjpatban volt. 

Most a ,Polyák által ,panaszolt 2 d:arab' juh felől kez
dett érdeklődni 'Both tiszthelyettes. Szöcs, amikor látta, 
hogy a /kikérdező csendőrtiszthelyettes mindenről táj é
kozva 'Van, hirtelen meglepetésében beismerte azt ·is,  hogy 
Polyák ' julhait is ő lo�ta el, de egy másik, nem Lipták 
nevű juíhásztársával, ihanem az úgynevezett HabalávaJ. 
Ezt a lopást akkor ihajtották végre, amikor a j uihokat 
nyi rás végett Gelsére hazaihajtották. Ezek közül' azonban 
csak 'az egyik van meg, mert a másikat közben levágták 
és elfogyasztották. 

A lopott juhok kiválasztásáihoz Polyák juhászt és 
annak társait, kik a közelben legeltették j uhaikat, a járőr 
segédkezésre kérte fel', \kik ennek a felhívásnak készség
gel tettek eleget. Itt meg kell jegyezni, hogy a nagy cs'a
pat juhban úgy a lopott, mint a saját juhok irissen vol
tak nyírva s ágy a kiiYálasztás igen nehéznek látszott. 
A tapasztalt j'llhászok azonban az összes lopott juhokat 
felismerték arról, hogy azok 2-3 nappal \később lettek 
megnyírva. Persze az öreg Polyák is felismerte azonnal 
a tőle ellopott juhot. A kiválogatásnál még egy ismeret
len károstól 10000tt bárány került elő, akinek tulajdonosát 
a járőr később KovácSi Péter nyírmadai lakos szeméIyé
ben ál'lapította meg. 

A tettesek részint lopás, részint orgazdaság eímén 
kerültek a bíróság elé, a ny,íregy'házai törvényszék Sze
mes Áront 1 évi, Szőcsöt és lLiptákot 6 ihavi· fogházzal, 
Fótit és Habalát kisebb lbüntetéssel Sltijtotta. 

A tanulság ebből helyesen következtetett a járőr
vezető akkor, amikor az ell\)iPott juhok nyomait kezdettől 
fOglYa nem az úton, ihanem a iföldeken kereste. Ezt a he
lyes féltételezését csalkihamar jutalmazta a juh ok .nyomai
nak, különösen pedig a két juhász nyomainak feltalálása, 
ami döntő szerepet játSIZott ebben a nyomozáshan. 

.. A gyanusítottak neveit megváltoztattuk. - Szerk. 

Azon, ezeD, - ama ,  eme. 
A hivataloo\ komoly "akták" ( iratok, írások) szer

kesztői elég gyakran használják ,ezeket a ( majdnem azt ír
tam : ezen) mutatónévmásokat, helyesebben :· a �nutatónév
másoknak ezeket a rövidített alakjait. Szó ami szó, ,néha 
igazuk is van, mert itt-ott könnyebbséget jelent az azon, 
ezen használata. De csak igen néha. A ,népnyelv egyáltalán 
nem fogadja he ezeket a 'mesterséJesen ,gyártott, tehát 
nem szervesen fejlődött csökevényeket, a városi köznyelv
ben is csak elvétve találkozunk velük, legtöbbszörl az ilyen 
hivataloskodó felírásban : ezen ház ,eladó, ezen út idege
neknek tilos. A hivatalos I stílus azonban valósággal te
nyészti ezeket a gyökértelen fattyúhajtásokat. 

Az a kérdés most már, hogyan keletlreztek ezek a 
"névmások", és hogy szükség van-e reWjuk ? Az utóbbi kér
désre azonnal nem-mel fele1ek, mert ott vannak helyettük 
az eredeti, tökéletes névmásaink : az, ez. M ennyivel jo!blb 
(és rövidebb) pL ezen rendelet, mint ez a rendelet ; vagy 
azon utp,sítá:sok, mint azok az ut3JSítások ? Semmivel. De 
ha néha rövidebbnek is tűnik fel az azon, ezen használata, 
nem kell-e lemondanunk róla a helyes magyarság ked� 
v,éért ? Mert a z  azon, ezen alaknak alanyesetként való h'aBz
nálata tulajdonképen nyelvtani hilha, hiszen ez nem alany
es'et, h'anem az ősi n helyhatározó raggal ellátott alak 
( asztal-on, föld-ön, szék-en) . Ezt valószínűleg azok is tud
ták, akik az az, ez, névmási alakbóL az azon, ezen-.t . ,rövi
dítették". Azt azonban elfelejtették, hogy a nyelv szerke
zetét erőszakkal megbontani nem lehet. H iszen Ibiába ír
ják a "magas hivatallban" ezen rlW1.d,ele�bWt, ,azon határban, 
a becsü}etes nyelvérzékű magyar ember így mondja : 'eb
ben a rendeletben, abb'an a \határban. (Igaz, hogy néha -
főként a tudományos stílusban - így is helyeselhet jük : 
e rendeletben.) 

Aki a sokféle szabály közt nem tud eligazodni, gon
doljon megint a nótára : Ezt a kislányt szeretem én . . .  
Ha áztán a nyelve mégis rácsúszik a "hivatalos névmás"
ra, mondja így : Ezen kislányt 'szeretem én . , . A különb
séget majd észreves:!Ji, vagy észrevétetik vele ! Az a kis
lány 'bizonyosan . . .  

Ugyanígy lehet elbánni az ama, eme szobapalánták
kal is : egyszerű,en az az a, ez a névmásokat használjuk 
helyettük" A mindp,ma és mindeme összetett alakok eseté
ben szintén gyerekjáték a helyes és magyaros kifejezés 
felfedezése, pI. mindanna tiszte k, helyesen : mindazok a 
tisztek, vagy még jdbban : azok la tis'ztek mind. 

vitéz R6ziás J6zsef, ny. szds. 

Szüntelen sze.rencse ta;rt6san felhőtlen nyárhoz hasonlít, 
1nely utoljára t01npít6 hevével ellanldaszt. Szenvedés 'az életben 
olyan, 1nin� vészes éjszaka, mi után laz e levenítő reggel moso
lyogva virrad fel. Mint gőz köTÜnk a széltől, 'Úgy tisztulnak 
indulataink a balsorsban; mint virágkehelyben a keresztül
futott zápor cseppjei, úgy ragyognak arcainkon a bú kÖ'f/.nyei, 
s általok la bek3ő 'élet gazdagl,'J;bban tenyész . 

KOLCSEY, 
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. 145. Kérdés. 4 káros a�ya vele házközösségben élő felnőtt 
fla ellen lopás buntette mlatt mag ánindí tvány t. terjeszt elő. 
A nyomo;I)(Ís során azonban a rmagánindítványát visszavonja. 
Erre � járőr: a Szut. 468. c) pontja alapján a nyomozást abban
hagYJa. Kell-e erről a nyomozásr6l a bíróságnak vagy vala
mely hatóságnak jelentést tenni? 

V�las,z."A .Szut'
,
459: po�tja sze::int a csendőr a nyomozás 

eredmenyerol J elentest, llletoleg feljelentést szerkeszt és örs
p�rancsnoksága !Ítján 

,
beküldi az illetékes bírósághoz (ható

saghoz) . 'E szabaly ala tartoznak azok az esetek is amikor 
a csendőr abbanhagyta a nyomozást a Szut. 468. p�ntjának 
valamely feltételét látván fennforogni. 

Magától értetődő szabály ez, hiszen nem a csendőr dönti 
el vé�ső fokon azt � kérdést, 

,
'hogy (Valamely feljelentett cse

lekme�y?e!1 van-e buncselekmeny vagy nincsen s hogy helye
s�.

n mm�sIt�tte-e a fCselekmé�yt magánindítvány,i jellegűnek, 
kovetk�z�skepen helyesen �ek�nte�te-

,
e a magánindítvány visz

szavonasB;t az abbanhagyas Jogclmenek. Éppen így jelentést 
ken tenm a nyomozás abbanhagyásáról a végzett nyomozó
cselekmények feltüntetésével abban az esetben is ha a nyo
mo�ás

, 
abb

.�
n�agyása a� illetékes bír?s�g vagy hatóság féi

hívasara tortent, mert Itt IS el kell blralnia az illetékes bíró
ságnak vagy hatóságnak, hogy a csendőr azonos cselekmény 
tárgyában nyomozott-e. 

, A �érdés�en foglalt �setb�n tehát az i�etékes kir. ügyesz
segnek Jelentest kell bekuldem. Ebben a vegzett nyomozó cse
lekmények feltüntetendők s különösen a sértett feljelentésé
nek szövege oly részletes legyen, hogy a kir. ügyészség a 
feljelentett 

,
bűI}cselekmény jogi természetével tisztában legyen. 

146. Kerdes. A Szut. 386. pontja szerint bűnvádi ügy15en 
bírói eljárás csak a törvény értelmében, vád alapján is 
csak az ellen indítható, 'akit bűntett, 'vétség vagy kihágás nyo
matékos gyanúja terhel. Bűnvádi ügyben bírói eljárásnak 
kell-e tekinteni e pont szerint a közigazgatási hatóságok meg
indította kihágási eljárásokat is ? 

Válasz. A .szut. idézett pontja felöleli mindazokat a bíró
ságokat és hatóságokat, amelyeknek hatáskörébe tartozik vala
mely bűncselekmény üldözése és megbüntetése. Nemcsak a kir. 
bíróságokat kell tehát itt édeni, hanem mindazokat a közigaz
gatási hatóságokat is, amelyek kihágási ügyekben bírsákodnak. 
Ezeknek eljárása a hatáskörükbe utalt kihágás ügyében bírói 
eljárás s az általuk elbírárás alá vont Kihágási ügy e pont 
értelmében bűnvádi ügy. 

147. Kérdés. Egy körvadászaton a vadászok figyelmét 
elkerülte egy 5 pengő értékű elejtett nyúl s így azt a helyszí
nen hagyják. A gyan1isítot{, mint néző, véletlenül .a helyszínen 
tartózkodott, ezt megfigyelvén, ' alkalmas pillanatban a nyulat 
eltulajdonít ja. Mily bűncselelcményt követett el? 

Válasz. A nyúl a gyanusítottra nézve idegen ingóság volt, 
jogtalan eltulajdonító céllal járt el. A gyanusított tudta, hogy 
az elejtett nyúl csak figyelmetlenségből maradt a vadászat 
$zínhelyén, tehát nem elveszett dolog, amelynek tulajdonosát 
a hatóság útján kellene kinyomozni. Arra is számíthatott, 
hogy a vadászatra jogosultak visszajönnek ,s keresni fogják 
az esetleg még ott maradt elejtett vadakat. A gyanusítottra 
nézve tehát nem volt kétséges, hogy a nyúl másnak birtokában 
van. Ezért cselekménye lopás s tekintve, hogy az elejtett nyúl 
élelmicikk, értéke 10 pengőn alul van, a Bn. 51. ,§-ába ütköző 
kihágást követte el tulajdon ellen. 

148. �érdés. A gyanusított átvesz a sértettől fajbaromfi
tojásokat \keltetés végett; a kikelt csirkékből azonban a kelte
tés díjáért kikötött 10%-on felül 1 5' pengő értékűt a sértettnek 
más ügyletből eredő tartozása címén visszatart. Követett-e el 
büntetendő cselekmé:nyt ?  

Válasz. A gyanusított eljárása semmi esetre sem jog'os, 
mert törvényes zálogjog esete nem forog fenn, egyébként pedig 
zálogszerződést egyoldalúan létesíteni nem lehet. Tekintve 
azonban azt, ,hogy a zálogvétel bár önhatalmúlag, de nem erő
szakkal vagy fenyegetéssel történt, jogtalan eltulajdonítás 

célzata sem látszik megállapíthatónak, mert a gyanusított a 
csirkéknek a sértett számára való megőrzésére hajlandó, az 
eset a polgári perútra tartozó önbíráskodás ismertetőjeleit 
tün teti fel. 

Ha a sértett visszaköveteli a csirRéket, bár a követelt tar
tozás kiegyenIítése nélkül, s a gyanusított akkor olyan maga
tartást tanusít, amely a� erőszak vagy fenyeg'etés jelenségeit 
mutatja, a cselekmény zsarolás. 

149. Kérdés. Egy öngyilkos t az egyházi rendelkezés alatt 
levő temető Ólrkában temetnek e l. Ezt az öngyilkos egyik 
hozzátartozója sér'elmesnek tartván, a holttestet kiássa s a 
temetőben feláss'a a lelkész fitestvérének sírját, kiomelve onnan 
a holttestet, a temető árkában e ltemeti, mig az öngyilko'st 
ennek helyére temeti' el. Mily bűncse1e1ünényl követett el az 
illető ho:tzátartozó ? 

Válasz. A hozzátartozó mindenekelőtt megszegte a holt
test eltemetésére, a temetés helyére, a holttest kiásására és 
annak más helyre szállítására vonatkozó szabályokat s így a 
Kbtk. 123. §-ába ütköző kihágást követte el a JCozegészség ügye 
ellen. lA lelkész fitestvérének holttestével való bánásmódja 
pedig kimeríti a meghalt ember meggyalázásának tényálladé
kát, ami az 1914 : XLI. t.-C. 22. §-ába ütköző, magánindítványra 
üldözendő vétség. A lelkész jogosult magánindítványt tenni. 

Minthogy pedig a gyanusított Ikéts'égtelenül jogtalanul 
megrongálta a lelkész testvérének eredeti sírját, a Btk. 420. 
§-ába ütköző sírrongálás vétségének gyanúja is terheli. Ez a 
bűncselekmény hiváta.Jból üldözendő. 

150. Kérdés. A magtárban alkalmazott napszámos ahelyett, 
hogy az erre rendelt helyiséget használná, �éZJ,yelemszeretel
ből a magtárban felhalmozott kicsépelt búzá.ba és szemes 
mákba vizel. 20 P kM mer'Ül feL 'Mily büntetendő cselekmény
ről van itt szó ? 

Válasz. A napszámos cselekménye a BTK. 418. §-ába üt
köző, idegen ingó dolog szándékos megrongálásával elkövetett 
vétség. A sértett fél indítványára üldözhető. 

151. Kérdés. A gyanusított abból a célból, hogy a cséplés 
sorrendjét megváltoztassa s mások rovásán/Ji előbb csépeltet
hesse e l  gabonáját, a cseplőgéptulajdonos lakására megy, 
onnan a tulajdonos tiltakozása e llenér"e 'lgásállataival a cséptö
gépet a saját gazdasági udvarába vontatia. Büntetendő cse
lekményt követett- e el a gyanusított? 

Válasz. A gyanusított megszegte a cséplés sorrendjére vo
natkozó ,szerződést, tehát jogtalanul járt eJ. A cséplőgép-tulaj
donos lakásán megjelenés igáa állatokkal és a tulajdonos tilta
kozása ellenére a gép elvontatása : erőszak. Kérdés már most, 
hogy a cselekmény vagyoni haszonra irányult-e. Ha a coopel
tetés sorrendjében elérendő időbeli előny a gyanusítottra 
vagyoni hasznot j elentett : a cselekmény zsarolás és a BTK. 
350. §-ába ütközik. Ha a vagyoni haszon kérdését nem tekint
jük, a cselekmény a BTK. 332. §-ába ütköző magánlaksértés 
vétsége. Ha a cséplőgép nem lett volna a sértett lakásán, :Vagy 
valamely más helyiségben, a Kbtk. 127. §-ába ütköző tulajdon 
ellen való kihágás tényálladékát a cselekmény mindenesetre 
kimeríti, mert a gyanusított idegen ingó dolgot tudva jog
talanul használatba vett (a cséplőgépnek. a saját udvarán való 
felállítása a használat foga[rr,át kimeríti) s ezzel kárt okozott, 
mert ezzel a gép munkáját hátráltatta és a díj azott kiszolgáló
személyzet munkaidejét pocsékolta. 

152. K érdés. Mily bűncselekmény t követ el az a temp
lomszolga, aki egy református istentisztelet keretében történt 
Úrvacsora-osztás után megmaradt 2 P 50 f éJrtékű bort jog
talanul megissza? 

Válasz. A templomszolga cselekménye a Bn. 51.  '§-ába 
ütköző kihágás tulajdon ellen. :A Btk. 336. §-ának 1. pontja 
szerint való minősítés nem állhat meg, mert az istentisztelet 
végeztével megmaradt bor, ha az állam elismerte vallás szer
tartásaira rendelt Ihelyioogben volt is, nem tekinthető a val
lás szertartás31hoz tarto�1) vagy kegyes célra szánt tárgynak. 

153. Kérdés. A gyanusíiott a vasúti fülkében felejtett 
idegen felöltőt jogtalanul elveszi és eltulajdonít ja. A felöltőt 

. magára öltve tá'vozik a vasú.tállomás területéről, de a vasúti 
ügyeletet tartó 'járőr feltart6ztatja, mert időközben feljelen
tették nála a felöltő eltulajdonítását. A felöltéJ értéke 129 P, 
de zsebében egy 129 P-t tartalmazó pénztárca is volt, arról 
azonban a gyanusított nem tudott. A lopott tárgy érték�be be . 
kell-e számítani a tárca ér'tékét és a benne levő pénzös8ze
get is ? 

Válasz. Be kell számítani, tehát a cselekmény nem lopás 
vétsége, hanem Jopás bűntette. Közömbös az, 1hogy a gyanu
sított a �opás elkövetése előtt átkutatta-e a felöltő zsebeit, 
meggyőződést szerzendő, mit lop el tulajdonképen. Tény az, 
hogy a pénzes tárcát is ellopta a felöltővel együtt, tény, hogy 
a felöltő ellopásáyal f-zándékn azoknak a tárgyaknak eltulaj
donításál'a is irányult, amelyek a felöltő zsebében voltak. 
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�1J111)11). (1INI)I).,í'I�. 
A francia csendőrség. 

( 317 .  közlemény.) 
Pénztáriapás. 

A tolvaj valamely iroda. pénztárfiókjából lopja el a 
pénzt. A lopas véghezvitelére a kereskedő rövid távollétét 
használj a fel. Ezt a távollétet cinkostársa útján gy.akran ő 
maga idézi elő. ' . 

Ennek egyik másik faja az, amikor a tolvaj a saját pén
zét lopja vissza. A tolvaj ugyanis a fizetésnél nagyobb bank
jeggyel vagy aranypénzzel fizet s váltás közben a pénztáros 
piJlanatnyi figyelmetlenségét arra használja fel, hogy a 
pénzesdobozból bankjegyét vagy aranypénzét visszalopja. 

Az ilyen tolvajlást gyakran cinkostársa segítségével kö
veti el. Az egyik egy megjelölt 20 frankos bankjeggyel fizet 
és azután eltávozik. Röviddel azután megjelenik a másik, 
szintén vásárol és ugyancsak 20 frankos bankjeggyel fizet s 
egy óvatlan pillanatban pénzét visszaveszi. Ha a kereskedő 
rájön arra, hogy ez az utóbbi nem fizetett, akkor az kijelenti, 
hogy arról, hogy ő fizetett-e, vagy sem, könnyű meggyőződni, 
mert ő a bankjegyét egy bizonyos jellel megjelölte. A keres
kedő a bankjegyek között megtalálva a tolvaj által említett 
jelzésű bankjegyet, a tolvaj felvilágosít(lsába bocsánatkéré
sek között belenyugszik. 

A pénztárnak egy másik módon való meglopását a tettes 
az áldozat jelenlétében követi el. 

A tettes és társa valamely vidéki szatócsnál bevásárlást 
eszközölnek és azután kijelentik, hogy hajlandók lennének 
bizonyos rajzú bankjegyeket vagy aranypénzeket értéküknél 
magasabb áron megvásárolni. A kereskedő elkápráztatva 
ettől az előnyös aj ánl attól , a pénzkészletét kirakja, hogy a 
tolvajok a megvásárolni szándékozott pénznemeket kiválogat
hassák és csak este, amikor zárlatot készít, veszi észre, hogy 
a kötött üzlet az ő megkárosításával j árt. 

A lopásoknak e két utóbbi nemét rendszerint vándor nők 
követik el vidéki szatócsok kárára. 

Pe?·selylopás. 
Különösen német cigányok űzik a persely feltörése, nélkül. 

A tolvaj egy madárléppel bekent pálcikát dug be a perselybe 
és úgy szedi ki annak tartalmát. M agányosan álló kápolnák, 
melyeket tömegesen nem keresnek fel és búcsújáró helyek a 
színhelyei az ilyen lopásoknak. 

Szállítrnánylopás. 
Ezt a lopást rendesen nagy városokban üzik és pedig 

olyképen, hogy a közlekedési zavaroknál a kocsin vagy teher
autón nyitottan szállított csomagokhoz férkőznek és az elő
állott közlekedési zavart felhasználva, azokat megdézsmálják. 

Vasúti lopás. 
A vasúti tolvajok rendszerint nemzetközi gonosztevők, 

akik általában csak a luxus- és expressz-vonatokon dolgoznak. 
Igen jó megjelenésűek, jól öltözöttek s a kiszemelt áldozat 
bizalmába férkőzve, azt ópiummal itatott cigarettával kínál
j ák meg. 

A bódulatba ejtett áldozatnak felhasználják öntudatlan 
állapotát és kifosztják. Hogy a bódulatot fokozzák, az el
szunnyadt áldozatnak sokszor kloroformba itatott szivacsot 
tesznek az orra alá. 

Lakástolvajlás. 
A l akástolvaj csak olyan házban dolgozik, a;melyet nem' 

laknak rendszeresen. Hogy meggyőződjék a lakó távollétéről, 
cinkostársát bízza meg azzal, hogy becsengessen vagy vala
melyik tárgyat, falevelet, szalmaszá1at stb. tesz �Z ajtónyí
lásba] amelynek helyváltozása jelzi, hogy az ajtót kinyitot,. 

ták-e, vagy sem. A l akástolvaj ezután vagy hamis kulccsal; 
vagy feszítővassal hatol be a lakásbaJ. 

Egyes lakástolvaj-szövetkezetek valóságos feszítő-, fúró
vagy fűrészelőkészülékeket használnak ilyen alkalmakkor. 

Szállodai lopás. 

N�mzetközi gonosztevők. lRendf'sen veszélyes társasággá 
szövetkeznek. Ezek az úgynevezett szállodai p/lJtkányok a leg
előkelőbb üdülő- vagy gyógyintézetekben szállanak Imeg és 
fölhasználják a szobák kifosztására azt a pillanatot, amikor 
az azokban l akók rövid időre eltávoznak. Gyakran még éjjel 
is behatolnak az ilyen szobába, álkulccsal felnyitva. 

Csalás lovak eladásával. 

Rendesen vándor lócsiszárok követik el és pedig az 
alábbi módon : az egyik lócsiszár p/lJrasztnak öltözve, a ,:,ásá
ron eladásra vezet fel valamely titkos hibával· biró, de 
szemre tetszetős lovat. A társa, akinek locsiszár kinézése 
van, a kiszemelt áldozatnak elpanaszolja, hogy a l ó  tulajdo
nosa nem akarja neki a lovat eladni, mert attól fél, hogy 
becsapja. Megkéri, hogy vásárolj a meg a számára a lovat s 
ezért jutalmat ígér neki. Mihelyt az áldozat, aki rendszerint 
valamely együgyű falusi ember, a lovat megvásárolja, mind
két lócsiszár eltűnik s így az értéktelen ló ann/lJk birtokában 
marad. 

Csalás árukkal. 

A vándorkereskedő valamely falusi asszonynak elad 5 
méter szövetet és az azért j áró pénzt át is veszi. Miután hosz
szasabban elcsevegett vele, megtudja tőle, hogy férje hol dol
gozik, azután átoo neki egy göngyöleg posztót azzal, hogy 
később majd visszajön érte s eltávozik. Egyenesen a férjhez 
megy, tudomására adja egy szövetdarabka felmutatása mel
lett, hogy a felesége 50 méter posztót vett és a rendelő- és 
átvételi ívet vele aláíratja.  A vétel így a becsaJpott férj alá
írásával teljesen törvényszerűvé vált és a férj fizetni kény
telen, mert különben per útján kényszerítik arra reá, mivel 
nem tudja bironyítani, hogy az üzlet becsapással jött létre. 

Csalás hÚ'detés útján. 

Például : "Könnyű, otthon végezhető munka, minden kü
lönösebb előismeret nélkü!''' H a  valaki ezt '/lJ rendszerint az 
ujság negyedik lapoldalán levő hirdetést komolyan veszi és 
felvilágosítást kér, fölszólítj ák, hogy bizonyos összeget küld
jön, hogy a szükséges anyagot neki megküldhessék. 

Más példa : "Biztosíték-csalás." 
"Pénztári állás. 200 frank fizetés h/lJvonta, komoly aján

latok kéretnek." 

A hirdetőnek, akinek egyáltalában nincs pénztárosra 
szüksége, célja biztosíték címén a felektől bizonyos összeget 
kicsalni. 

Csalás talált dologgal. 

A tettes a kiszemelt áldozatnak jelenlétében azt színleli, 
mintha va:l,a;mely dolgot talált volna és felajánlja neki, hogy 
azt méltányos áron vegye meg. A tárgy rendesen valamely 
értéktelen óra, gyűrű vagy karkötő. 

Némelykor cinkostársa jön a segítségére, kijelenti, hogy 
a talált ékszer nagy értékű és azért jelentős összeget 
ajánl fel. 

Amerikáb61 hazatértek meglopása. 

A tolvajok nagyobb utcák bejáratánál l esbe állnak és 
ott várják az idegenből hazatérőket. E� az áldozatok álta
lában tudatlaJ11 emberek, napszámosok, parasztok, akik bizo
nyos idő multán azzal a szándékkal térnek haza, hogy itthon 
maguknak gazdaságot rendezzenek be. Amikor az áldozat a 
hajóból kiszáll vagy a vonatról lelép, a maga nemzetiségének 
megfelelően egy olaszba, angolba, németbe vagy franciába 
botlik bele, aki igyekszik bizalmába férkőzni s aki mint 
honfitársa mutaJtkozik be neki. 

Ennek a lopásnak a bizalom az alapja, minden attól 
függ. Fontos, hogy a tolvaj, aki vezetőül ajánlkozik, annak 
megnyerésére semmi alkalmat el ne mulasszon. Rendesen 
igen gazdag embernek adja ki magát, j óakarattal van eltelve, 
az áldozaton segíteni akar, annak /lJnyanyelvén beszél vele a 
hazájáról, a falujáról, a családj áról és így azt valósággal 
elérzékenyíti. 

A j övendő áldozat boldog, hogy ilyen segítséget talál és 
félrevezetve a csaló magatartása és beszédje által, az a meg
győződése támad, hogy abban . egy honfitársra, j óbarátra 
vagy legalább is egy igen jóravaló emberre talált. 

(Foly tat juk.) 
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(Franciaország.) L'Écho de la Gendarmerie Nationale. 

2962. szám. 
A lap közli a július 14-én ( a  franciák nemzeti ünnepén) 

eszközölt kitüntetéseket. Hét törzstiszt kapta ,a becsületrend 
tiszti !keresztjét és 14 tiszt a beesületrend ,lovagkeresztjét. 
Számtalan altisz és csendőr 'nyerte el a katonai érmet. 

Közli továbbá a lap azon tisztek és tiszt jelöltek névsorát, 
kik a versailles-i cllendőriskola 1930-3 1 .  évi évfolyamára 
felvételi vizsgár,a jelentkezhetnek. 

Bizonyos, :Afrikában történt hadműveletekben való rész
vétel jutalmazására a június 29-iki rendelettel a "marokkói 
gyarmati érem ezüst agraffal" alapíttatott. 

Larrieu tábornok folytatja a \Mahé !Százados által írt, a 

"Maréchausséen keresztül" cÍmű munka ismertetését. IV. Fe
jezet. Larrieu tábornok szerint a szerző nem tulajdonít elég 
fontosságot 'a rendes őrjáratok teljesítésének. 

Nem szabad elfelejteni, bogy lfiár két évszázada, ihogy a 
maréchaussée-t .al.apították, minden csehdőrörsre 5 embert 
számítva. Az azóta történt fejlődés megköveteli, hogy a csend
őrök minél nagyobb helyi és személyi ismeretekkel rendelkez
zenek és :az örskörletek Ikülönböző pont jain minél sűrűbben 
megjelenjenek. 

Beszél a helyi szolgálat nehézségeiről, amennyiben a köz
ségi �lőljárók sokszor vonakodnak a bűntettesekkel szemben 
eljárni. 

A munkában hosszas vita folyik a csendőrségi szolgála
tok jutalmazásáról. JMahé százados ügy Ivéli megoldani a kér
dést,. hogy csak a kivételes szolgálatok jutalmaztassanak, a 
közönségesek 'nem, mert ' azok teljesítése csupán kötelesség. 

A kérdés ily megoldása igen nehéz, mert miként llehet 
megvonni a határt, ameddig a 'szorosan vett !kötelesség tart s 
melyen túl a kivételes - !kötelességen felüli - szolgálatok 
kezdődnek ?  � tekintetben minden parancsnoknak .más lehet a 
felíogása. 

A "rendőrhatósági megbízott" kérdésének rendezését is 
sürgeti a szerző! 

(Csehország.) cetnicky Obzor. 
1 990. 20. szám. 
Az új csendőrségi egyenruháról szóló rendelkezéseket a 

Csendőrségi IKözlöny f. é. 1 1 .  számában közzétették. Az Obzor 
ezen rendelkezésekkel nincsen megelégedve, mert szerinte a 
csendőrség kívánságait nem vették figyelembe. Mint tudjuk, 
a rendfokozatot az új szabályzat szerint li cseheknél is  újra 
csillagokkal jelölik, tiszteknél arany-, altiszteknél ezüstcsil
laggal. Az' Obzor szerint nem kellett volna a 'hadsereget utá
nozni. Azt a különbséget, ami egy csendőr és egy hadsereg
beli altiszt között minden tekintetben fennáll, a rendfokozatok 
másneműségével is ki kellett volna fejezni. A csendőrfelügye
lőséget hibáztat j a, hogy a hadsereg beolvasztási törekvései 
győztek az egyenruha kérdésében, a csendőrség kívánságai
val szemben. A csendőrfelügyelőt, Vycítal tbk-ot ezért szemé
lyében is erősen támadja. Annyit sikerült csupán elérni, 
hogy a csendőrök a kimenőkardot a ,zubbony alatt viselhetik, 
ami nemcsak praktikusabb, de a ruházatot is jobban kíméli. 
Könnyű, kényelmes sapkát is rendszeresítettek a csendőrök 
számára, amelyet utazásoknál, vagy más alkalommal a nehéz 
sisakkal felcserélhetnek. Az egyenruhaváltozásokra a hadse
reg tisztjei és altiszt jei 1000 korona kölcsönt kaptak, amelyet 
hírek szerint, nem kell visszafizetni. A csendőrség tagjai ré
szére csupán 300 korona visszafizetendő kölcsönt kértek erre 
a célra, de a pénzügyminiszter hallani sem akar erről. N em 
első eset, hogy a csendőrséget, melynek vezetősége milliókat 
takarít meg a költségvetésből, ilyen módon lnellőzik. A csend
őrség adóssága kb. 20 milliót tesz ki. Figyelmezteti az illeté-

kese ket, ne rakjanak újabb terheket a csendőrségre, me�t az 
oda fog vezetni - ami más testületeknél ma már nem rItka
ság -, hogy a csendőrség is a "Baksis"-rcndszerre lesz ké�,

y
telen áttérni. Legalább azt az összeget adják meg a 'Csendor
ségnek is, amelyet a hadsereg kapott erre a célra. 

A közbiztonsági szervek egyesítésének terv éve l kapcsolat
ban ismét hosszú cikket ír, amelyben síkra száll azon 'már
már érvényrejutó szándék ellen, hogy a rendőrségbe kell be
olvasztani a többi hasonló intézményeket. A városi rendőrsé
geket fokozatosan máris kezdik meg,szüntetni és helyüket 
mindenütt az állami rendőrség foglalja el. Természetesen 
mindenütt sokszorosan nagyobbszámú személyzettel és hatal
mas adminisztrációval. A szak- és napisajtóban naponta lehet 
olvasni cikkeket, amelyeknek Ilyilvánvaló célja, hogy a csend
őrség is az államrendőrségbe olvasztassék. A szakemberek 
ennek a tervnek képtelenségét hamar belátják, de a tájéko
zatlan közvélemény könnyen ül fel az ilyen hangzatos propa
gandacikkeknek amelyeknek írói legtöbbször nem is ismerik 
a kérdés lényegét. Mindenki tudj a, hogy a csendőrség minden 
tekintetben Himalája magasságban áll a rendőrség felett, ne 
j öjjenek tehát ilyen naiv tervekkel. Hiszen hova-tovább, min
dig több híve van annak, hogy magában a fővárosban is 
csendőrök lássák el a közbiztonsági szolgálatot, mert a rend
őrség tehetetlensége nyilvám aló. A kérdés meg-ítélésénél csak 
a közérdeket szabad nézni, nem pedig azt, hogy egyesek újabb 
zsíros állásokba kerüljenek, vagy másokat bejuttassanak. 

A "Cetnicky List y" és az érdekkörébe tartozó sajtó hosz
szabb ideje fáradozik egy csendőrségi egyesület létesítésén, 
amelynek célja a csendőrség anyagi és kultúrális ügyeinek elő
mozdítása volna. A már megalakulóban levő egyesület felhí
vásában 300 korona (48 pengő. SzM·k.) évi tagsági díjat kí
ván. Az Obzor azt hiszi, hogy a csendőrség mai anyagi hely
zete mellett a legjobb Iszándék dacára is kevesen lesznek, akik 
ilyen horribilis díjakat fizetni tudnak. 

A f. é. március 6. és 7-én tartott Masaryk-ünnepségek 
alkalmából egyes csendőrparancsnokságok a csendőröket Sú
lyosan megterhelő parancsokat a�tak ki. Ezek közül a be:r:eg
szászi osztály parancsát ismertetI részletesen, amelyben kifo
gásolja, hogy a 'csendőröknek a rendes szolgálat ellátásán fe
lül óráról-órára beállítva, különböző ruházatban kellett szol
gál,at, tisztelgés és reprezentálás céljából megjelenniök, egyes 
ünnepségekre a saját jukból beléptidíjakat fizetni, tekintet nél
kül arra, hogy módjában volt-e az illetőnek vag-y 'Sem. Ma 
már minden csendőr retteg az állami iÜnnepektől, amelyek az 
illő öröm és ünneplés helyett csak munkát és keserűséget hoz
nak számukra. Az épületek feldíszítését elrendelték, de zász
lókra, növényi díszre, világítóeszközökre pénzt nem adtak, 
így a csendőrök a saját lapos zsebükből voltak kénytelenek a 
szükiséges eszközöket beszerezni. Felhívja a belügyminiszté
riumot, hogy az ilyen túlka pásokat azonnal szüntesse meg-, 
hogy az ünnep a csendőr számára is valóban ünnepet je
lentsen. 

Horst B. Írónak a "Rengő Föld" című regénye a csendőr
séget súlyosan sértő kitételeket tartalmaz. A kritikák a sér
téseket kifogásdlják ugyan, de mégis azt írják, hogy a könyv 
megérdemli, hogy a legszélsebb körben olvassa.k. Ezen eljárás 
ellen még a "C.  L."-nek sem volt észrevétele, pedig ha már a 
törvény nem nyujt módot az ilyen sértések megtorlására, 
legalább a sajtónak kell elégtételt vennie. 

Egyes hivatalos helyről származó hírek szerint a felvidéki, 
illetve ruthénföldi pótlékok at az eg-ész vonalon beszüntették. 
Egyesek ezen hírtől annyira megijedtek, hogy az egyébként 
nyugdíjba is beszámító pótlék megmentése céljából nyugdí
j aztatásukat kérik. Az Obzor figyelmezteti olvasóit, hogy ne 
hamarkodják el a dolgot, bár a pótlék megszüntetésére vo
natkozó híreket határozottan ő sem vonja kétségbe. 

A tolvajnyelvben a csendőr neve "csor", amit a tolvaj
nyelv a cigányoktól vett át. Egy prágai rendőrtisztviselő 5000 
szavas tolvajnyelvszótárt adott ki, mely szerint a csendőr 
neve "bej k" (cseh szó = bika. Szerk.) , a csendőrlaktanyáé 
pedig "bejkárna" (= 

"bikaszállás". Szerk.) . Nevetséges volna 
ezen az átkeresztelésen megsértődni, de jellemzi a szeretetet, 
amelyet la rendőrség a csendőrség iránt érez és amely a csend
őrséget a bűnügyi központból is teljesen kiszorította. 

Legszomorúbb tapasztalása életünknek, hogy még 
saját tapasztalásainknak sem vesszük hasznát s csaknem 
mindig ugyanazon hibákért többízben válunk szerencsét
lenekké, főkép ha azok nemes tulajdonainkon alapulnak. 

Eötvös, 
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Naplólöredé'k. 
M á j u s 1 5.  M elegen tűz az áldott tavaszi nap, 

virágban pompázik minden. 
A Kotormány-dávidházai állomáson magyar zász

lót lenget a szél, az állomáson vámőrök állanak. Itt kez
dődik fL 'jugoszláv határ. A sínlek felszedve s ;a töltésen, 
hol azelőtt acél�aripák vágtattak, ma vadbükköny burján
zik. A határvonalon túl hatalmas termetű szerb határőr 
áll, a mi oldalunkon egy fiatal vámőr. Modern Góliát és 
Dávid. Szívem eltelik keserűséggel. 

A szerb leveszi puskáját, lábához támasztja és va
kllffódz.,ik. Bizonyára melege van. Őrhely en katonaszemnek 
ez szokatlan látnivaló. Tekintetem önkéntelenül is a 
vámőrre siklik. A fiatal, gyerekarcú vámőr úgy áll, mint 
egy ércbeöntött szobor. Szeme a szerben, keze görcsösen 
feszül fegyvere szíján. A megt6&tesült kötelességtudat. 

Az én szívemben a bánat kezd reménységgé változni. 
Esz.embe jut a mult : 82' évvel ezelőtt �ppen ilyen fiatal 
gyerekek szalajtották meg ennek a Góliát szerbnek az 
elődeit. 

* .. t, 
* 

J ú l i u s 2 3. A Mura partján bandukolok csende-
3en Murakeresztúr felé. Túl, a szerb oldalon tehenek le
gelésznek. A kánikulai nap perzseli a füvet. Megállok, 
pihenek. Éneket hallok, az ismerős melódia megüti füle-
met, felfigyelek. 

-

Tőlem pár lépésnyire négy gyermek ül a fűzfák ár
nyékában, lehetnek 1 0-11 évesek. 

Kettő fején címerpajzsos diáksapka, a másik ket
tőén kalap. A diáksapkások énekelnek, a másik kettő 
hallgatja, majd kis idő mulva ők is belekezdenek. N ehe
zen megy egyszer-kétszer, már harmadszor végig ének
lik az egész str6fát. Feléjük tartok, észrevettek, a két 
kalapos ijedten ugrik fel és a Mura felé szalad. Utánuk 
kiáltok, !hogy ne ljusS'fknak, Ihiszen nem bántom én őket. 
Megállanak. Látom, hogy remeg mind a kettő. A diák
sapkások is hívják őket. Lassan visszamerészkednek, de 
szemükben borzasztó félelem ül. Bátorítom őket, kérdé-
3emre elmondják, hogy odaátra valók, át jöttek a foly6n 
s most éneket tanulnak. 

Törik a mKJ,gyar szót. Az egyiket Tar Péternek, a 
másikat Dalo s Janinak hívják. Odaát nem lehet ma
gyarul beszélni, mert verést kapnak érte. Csak este mer
nek 'idesanyjukkal magyarul imádkozni, m€1rt laz, Aki ezt 
hallja, nem veri meg őket a magyar szóért . . .  

* * 
.,. 

A u g u s z t u s 1 O. Szabadságomat Zemplénben 
töltöttem, Rák6czi és Kossuth földjén. Kisétáltam a ha
tárra. Megint határ. Tegnap szerb, ma cseh. Hát ez ne 
fájjon? ! 

Két üveges zatyafi jön velem szemben a határon át, 
élénken vitatkoznak valamin. Meglátnak, megemelik ka
lapjukat. 

- Honnan, honnan ? - szólítom meg őket. 
...-, Csak, 'az T�ebesbul, - mondják mind a 'ketten. 

Megállnak, hatalmas somfabotjukat kru3zinkáju1c 
alá támasztják és megpihennek. 

- No, mi ujság odaát ? - kérdezem őket. 
- Ojság az megvan Mgy TerebeS'ba, - válaszolja 

az egyik. 
Hüvelykujjával a társa felé bök: 
- Vasárnap sok palinku megivott, aztan danilu, 

hogy: "Horthy Miklos zudvaraba van az magu8 nyarfa". 
J ötte aztan zsandar, J ano megverte zsandar, zsandarok 
rnegvértek 'Jano. Fizetni Jano 500 kruna, oszt nem viszi 
zsandar Janot Kassaba. 

- Nem Kassa az, - vágok a zatyafi szavába -
hanem Kosice. 

• 

Huncutul nevet és folytatja : 
- Legyem én csak adig zablakos és le gy em asztan 

szolgabiró, mig az legyem Kosice. 
Megrántotta kruszinkáját a hátán, köszöntek és 

csendesen megindultak Ojhely felé. 
Lám, �e'k bízritLk é:s mi csüggedünk. Pedig lők csak job

ban tudják . . .  
* * 

'!> 

A u g u s z t u s 1 2. A Ronyoo paTt ján sétáégatok, Mt
oldalt árva fűzfabok1"ok. Bent fL patak 'közepén csörgedezik 
egy, kis víz. Egy c$pat magyar laacsa, fittyet hányva a tria
noni rendelkezéseknek, át,tipeg a 't;úloldal1"(L. Osznának a sze
gények, lia volrIIL elég víz. 

Eszembe jut az a szemtelen hazugság ott Párisban, 
m,ikor er,Te a kis paftt,kJra ráfogták, hogy hajózható. 

,( * 
'10 

Túlr6l, a Ronyván át ide l4t;3zik (.L Borsi-i temp
lom :tornya. b'szembe jut ifjúságom 'és �elkert� meg telik 
keserűséggel. Hányszor mentem én oda a nagy Fejede
lem szülőházához, de hányszoT. Utoljára még nem is 
olyan régen. 

S most ez a majdnem kiszáradt kis patak akadálya 
annak, hogy odamehessek. 

I gen, ez az akadálya, mert B enes ezt a félig kiszá
mdt patakot vette természetes határnak a republikájá
hoz. Ez az a stratégiai vonal, amelyre majd dicső had
serege támaszkodik, ha majd egyszer . . .  

Na, én nem szeretnék akkor cseh bőrben szuszogni ... 
* "* 

.,. 
Lejjebb egy öreg paraszt ycapálgat odaát. Már' mesz

sziről megis1'Y!!Jrem. Atköszönök neki, c$k néz, néz, gon
dolkozik. Megismert. 

Felfigyel a kis állomás felé, majd ,a hídon posztoló 
csehet nézi. Mikor az hátat fordít, hóna alá veszi kapá
ját s beszalad a patak medrébe. 

Beállítja kapáját a vízbe dagadni s onma;n kéTdi, 
minden !gallyzörrenésre felfigyelve, hogy jövünk-e már ? 

A cseh megfordul a hídon, figyel. ' 
Könny szökik a szemembe, nem bírok válaszolni az 

öregnek, aki lehOTgasztott fővel lopakodik fel a patak 
medréből. 

* * * 

A berecki úton két ember ballag. Utolérem lJket. Az 
egyik idős bácsi, a másik fiatal nebuló. 

- Hová, hovál - kérdezem az öreget. 
- Bereckibe, - mondja és bemutatkozik. 
Kelemen Józsefnek hívják, odaát vald *-re. 
- H ej, uram, nincs ott a magyarnak becsülete. -

S6hajt egyet, arcát szinte eltorzítja a fájdalom. - Há
r'om gyermekem van. Mind a három fiú. Kettő katona, 
cseh katona. Az egyik ki sem 'Szabadul, már � ';másiW 
is becsukják. És miért ? Mert magyarok. Ez itt a leg-
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, kisebb, fíúm. l'.isi,em a nagy any jához, itt akarom isko
, lába járatni, ha felveszik. Odaát még mindig az elsőbe 
, j6,r és már kilenc éves. Pedig j61 fog az esze, de mindig 

megbuktatja a cseh tanít6, mert csehül nem tudja el
mondani a leckét. 

.Megsimogattam a fiúcska arcát. Szegényke ! Most 
majd magyarul tanulhatja a földrajzot, de milyen szé
gyen.letesen szomorú magyar földrajzot! 

* * 

A u g u s z t u 8: 1 6. A 19yőri vofi,at robogva közeledik 
Komárrom felé. Feltűnik a DUM méLt6ságo'6an hömpölygő 
vize. Az- utasok leeresztik az ablakokat lés úgy nézik az el
ragad6 képet. Áz egyik :ablak előtt egy fialfal asszony áll 
kisfiával. 

- Anyus ! Ez a Duna ? - kérdezi a kisfiú. 
- Ez, fiacskám - válaszol az anyja. 
-' Hát ott mi van ? - mutat a kisfiú a túls 6-

part felé ? 
- Ott már Csehország van, kisfiam. 
- Anyuskám ! Mik azok a csehek - kérdi tovább 

a kisfiú. 
, - A csehek katonák voltak, kisfiam, elfoglalták 

hazánkat és most ők ott az urak. Nagyapát is elkerget
ték, mert nem akart cseh lenni, - világosítja fel az 
ary,ya kisfiát. 

Berobogunk Komáromba, utasok szállnak föl. Bejön 
egy tüzér. 

A kisfiú újra kérdi az anyját : 
- Mondd, anyus, mi ez a bácsi ? 
- Ez katona, kisfiam - felel az anyja. 
- Ronda cseh! - mondja a kisfiú és kiflidarab-

ját a tüzérhez vágja. 

A u g u s z .t u s 23. Az újhelyi kocsmában ablakosok 
pálinkáz�ak. -Tördelik hozzá az isfenáldott,a magyar cip6t. 
Hazafelé jönnek az Alföldről. 

Egy fiatal. legény az asztal végénél szomorkodik. A 
,társp,i ibiztatják, hogy igyék, de nem iszik. T6tul be
szélne�. 

M egsz6lítom őket t6tul, meglepődnek, de a másik 
percben majd megesznek örömükben. Diskurálunk. 

Kérdezem, hogy társuk miért búsul annyira ? A 
legöregebb válaszol kérdésemre : 

- Hát bizony, nagy dolog esett meg vele, uram. 
Debrecenből küldött egy lapot a szeretőjének. Fain lap 
volt, együtt választottuk ki. És most ujságolja a falunk
beli Koletár, aki a mult héten jött el hazulr61, hogy a 
Marit bec;ukták a ievélért két Mnapra Kassán. 

- De 'miért ? - kérdeztem meglepődve. - Hiszen 
az nem bűn, ha valaki a szeretőjétől képeslapot kap. ' 

- I gen ám, csakhogy a levelezőlapra rá volt nyom
tatva, hogy: "Nem, nem, soha!" 

* 

M eddig tart még ez a keserű pohár ? 
Meddig kell még testvéreim megaláztatását össze

kötözött k-ézzel néznem ? 
Meghallom-e még a tárogat6 'hív6' szavát ott a 

borsi-i udvarház udvarán ? 
Igent Én hiszem a magyaro k Istenét, hogy igen! 

- Nagy Lajos r.  őrmester 
( Szombathely ) . 

. Kinevezés. Kormányz6 Or (J/őmélt6sága vitéz Kárpáthll 
Kamilló altábórnagyot, a m. kir. :honvédség főparancsnokát 
gyalogsági tábornokká nevezte ki. 

Dícséretek. A m. kir. pécsi IV. kerület parancsnoka kerü
leti dícsérő okirattal való ellátás mellett teljes elismerését 
fejezte ki : 1{ovács Sándór II ,  alhadnagylia:k, mert egy rabló
gyilkosság bűntetténél, mint szakaszparancsnok, a nyomozás 
irányítása alkalmával tett célszerű intézkedéseivel és fárad
ságot nem ismerő szorgalommal hozzáj árult ahhoz, hogy a 
rablógyilkosságnak áldozatul esett és 35 napig eltemetetlenül 
fekvő hulla személyazonossága megállapíttassék, a bünjelek 
biztosí.ttassanak és a tettes 96 órai nyomozás után az igazság
szolgáltatás kezébe kerüljön ; Domonkos Ferenc tiszthelyettes
'nek, mert egy rablógyilkosság büntetténéJ, mint örsparancs
nok, a nyomozás irányítása alkalmával tett célszerű intézke
déseivel és fáradságot nem ismerő szorgalommal liozzáj árult 
ahhoz, hogy a rablógyilkosságnak áldozatul esett és 35 n apig 
eltemetetlenül fekvŐ' hulla személyazonossága megállapít
tassek, a bűnjeI.ek biztosí.ttassanak és a tettes 96 órai nyomo
zás - után az igazságszolgáltatás kezébe kerüljön ; Kozma 
József tiszthelyettesnek, mert egy rablógyilkosság büntetté
nél, mint járőrvezető, kiterjedf helyi és szémélyi ismerete ré
vén, kellő céltudatossággal és fáradságot nem ismerő szorga
lommal nagyban hozzájárulf ahho7j, hogy a rablógyilkosságnak 
áldozatul esett és 35 napig eltemetetlenül fekvő hulla sze
mélyazonossága megállapíttassék, a bűnjelek biztosíttassanak 
és a tettes 96 órai nyomozás után az iga�ságszolgál,tatás ke
zébe kerüI.jön ; Bereczki András tiszthelyettesneK, mert mint 
kerületi segédtis�ti segédmunkás, t'eendőit mindenkor teljes 
odaadással és lelkiismeretes buzgalomma:! látta el, alárendelt
j eit helyesen befolyásoltá és oktatta, előlj áróit mindenben a 
Jeghathatósabban támogatta. - Nyilvamosan megdícsérte : 
Sipos Ferenc őrmestert és Máté János csendőrt, mert egy 
rablógyilkosságnak áldozatul esett és 35 napig eltemetetlenül 
fekvő hulla személyazonosságának megáHapításánál, a tün
jelek bi�tosításánál és a tettesnek 96 órai fárasztó 'iiyomozá� 
után való k,iderítésénél játőrvezetőjülket kitartással, odaadó 
buzgalommal, hathatósan és eretlményesen támogatták ; Kál
mán Ferenc törzsőrmestert, mert a kenderesi őrkülöriífményre 
több egymást követő éven át történt nuzamosabb ideig tartó 
vezénylése alkalmával a reábizott különleges és igen fontos 
szolgálatát fáradhatatlanul. kiváló -szorgalommal, lelkiisme
rete-sen és , eredményesen teljesítette. - A m. kir. miskolci 
VII. kerület parancsnoka kerületi dícsérő' okiratta,l 'Való el
látás meHett teljes elismerését fejezte ki : Csontos Imre és 
Eszlári Lajos törzsőrmestereknek, előlYbinek hét, utóbbinak öt 
ízben történt , különleges szöIgálaha . való vezénylése alkalmA
val a Kormányz6 Úr ' (Jfőmélt6sága legmagasabb személyének 
biztosításával j áró igen nehéz, felelősségteljes �s fonto� szol
gálatnak igen lelkiismeretesen, fáradságot nem ismerő, ki
váló J;mzgalommal és éberséggel való elláíásáért j Jmre István 
tisz�helyettesnek 18 éve t, Szücs Kálmán tiszthelyettesnek 
16 éve t meghaladó csendőrségi szolgalati ideje alatt' a köz
biztonsági szolgála:tban elért igen ouzgó �s eredményes tevé
kenységükért, mint örsparancsnokok, örseik példás rendben
tartásáért, aIárendeltjeik helyes irányú nevelése, kiképzése es 
vezetése terén kifejtett igen buzgó és igen eredményes tevé
kenységükért és példás magaviseletükért ; Szentmiklosi Imrfl 
g. tiszthelyettesnek 2ü évet meghaladó csendőrségi szolgálati 
ideje alatt a közbi�ton'Sági szoJgá:lat terén általában', különösen 
azonban az utóbbi 10 év alatt, !mint osztály gazdasági hiVa-

. tali segédmunkás, az irodai szolgálatban lelkiismeretes pon
tossággal és szakértelemmal végzett igen buzgó 'és igen ered
ményes tevékenységéért, valamint példás magaviseleté'ért. -

Nyilvánosan megdícsérte : Ujvári Imre őrmestert ' különleges 
szolgálatra való vezényl"ése alkalmáva1-, a Kormányz'6 Or (J/ő
méltósága legmagasabb személyének biztosításával járó igen 
nehé,,;, felelősségteljes és fontos szolgií.latna;k Igen lelkiisme
retesen, fáradságot nem ismerve, kiváló bllzgalommal és éber
séggel való ellátásáért. 

Előléptek : A Budapesti m. kir. I. kerületben ' törzsőrmes
' terré : Herczeg István őrmester, - őrmesterré: Kau/mann 
Ferenc, Fazekas János. Benedek István és Biró Balázs csend
őrök. 

Pályadíjas előadások az Országos Tiszti -Kaszinóban. Az 
Országos Tiszti Kaszinó választmánya folyó évi június hó 
24-én tartott ülésén egyhangúlag úgy határozott, hogy az 
1930�31.  évi idényben tartandó tudományos és i smeretter
jesztő előadások közül 15 előadás előadója egyenként 300-300 
pen.gő jutalo�ban , rész�síttessék. R,észletes , tájé.k9ztat�st az 
Orszagos Tiszti Kaszinó szeptember havi "Kaszinó-Lap�'-ja 
��� - -
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, Házas�ág-ot köt"ÖUek : ' A m. kir. budap�sti r. kerületben : 
Bundzsa János őrmester Varró Margittal Kókán. 

A csendőrség 1930. évi második negyedévi közbiztonsági 
tevékenységének statisztikája. 1930 április, május és június 
hónapokban a csendőrség működési terül etén összesen 24055 
'bűntett és vétség, továbbá 37175 kihágás eseteiben folytatott 
'nyomozást. A biíntettek és vétségek száma ebben a negyed
évben 423 esettel volt alacsonyabb, mint az első negyedévben. 
A lefolytatott nyomozások a bűntetteknél és vétségeknél 'eddig 
20174, a kihágásoknál 37163 esetben vezettek eredményre. 
341 bűntett és vétség, továbbá 11 kihágás esetében a nyomo
zás még folyik. A nyomozásokkal kapcsolatban a >csendőrség 
összesen 2538 egyént vett őrizetbe és 68600 egyént jelentett 
fel különböző bűntettek, vétségek és kihágások miatt. Az 'el
követett bűntettek és vétségek 'közül 4734 lopás, 4664 rágal
mazás és becsületsértés, 4191 testisértés, 1 181 csalás, 1068 
gyujtogatás és tűzeset, 954 sikkasztás és hűtlen kezelés, 823 
vagyonrongálás, 662 orgazdaság és bűnpártolás, 467 magán
laksértés, 434 ember élete elleni bűncselekmény, 217 okirat
hamisítás és 13 pénzhamisítás. A még fennmaradó szám az 
egyéb bűntettek és vétségek között oszlik meg. A negyed
éven belül a bűntettek és vétségek száma csökkenő arányt 
mutat. Igy április hóban 7045, j únius hóban pedig már csak 
5230 volt az elkövetett bünesetek száma. 

Scholtz altábornagy temetése. Augusztus ,29-én délután 
temették a kerepesi temető halottasházából merényi Scholtz 
Gusztáv ny. altábornagyot, aki a világháborúban a 40. hon
véd tábori tüzérezrednek, majd később a budapesti vegyes
dandárnak tüzérségI parancsnoka volt. A díszes katonai tf'
metésen megjelentek a nagyszámú rokonságon kívül az ei
húnyt tábornok társai, köztük : Kozma Ferenc tábornok, 
Kárász Ernő altáJbornagy, vitéz 'Hellebronth Antal 
tábornok a Vitézi Szék képviseletében, Riedl Miklós és Riedl 
Lajos altábornagyok és még számos magasrangú katonatiszt. 
Kivonult a 40. volt honvéd tábori ágyúsezred tisztikara, míg 
a gyászkíséretet az 1. honvédtüzérezred adta. Gyászbeszé<l 
nélkül, néma kegyelettel fejeződött be a gyászszertartás a sír
nál, ahol az evangélikus lelkész búcsúztatta el a halottat. Az 
elhúnyt a szépmultú honvédtüzérség egyik szervezője és ki
magasló alakja volt. 

Nemzetközi légijogi kongresszus Budapesten. A Páris 
sz�ellyel : működő nemzetközi . légijogi bizottság kongresz
szusát a magyar kormány meghívása alapján ez év szeptem
ber,'29-tól október 3-ig B udapesten fogja megtartani. A 'nem
zetközi légijogi bizottságot 1909.<ben alapították ; j elenleg több 
mint 30 államban, így Magyarországon is tudományos nem
zeti csoportjai vannak. Az ezévi budapesti kóngresszus pro
gramjára a légijog legidőszerűbb kérdései, a tengerelt feletti 
légi !közlekedés, az úszó szigetek, Hidravionok, a légi j árművek 
fedélzetélJ. elkövetett bűntettek és, 'Vétségek kérdéseinek meg
vitatása van kitűzve. 

A Budapesti önkéntes Mentöegyesület vízbőlmentési tan
folyamai. A IBöME szeptember hóban ikét VÍzbőlmentési tan
folyamot tart. Férfiak reszére szeptember 16-tól 23-ig a Rudas
fürdő fedett uszodájában este 8 órakor. Nők részére szeptem
ber 17-től 24-ig a Császárfürdő fedett uszodájában este 7 óra
kor. A tanfolyam díjtalan. Jelentk-ezni lehet a n'év es lakás 
'közlésével a BöM E  gazdasagi hivatafában, Budapest, V., 
Markó-utca 22., r. emelet 32. 

Hamis egypengősök. Utóbbi időben több csendőrörsön 
emeltek panaszt amiatt, hogy hamis egypengősökkel becsapták 
őket. Több ilyen hamis egypengőst lefoglaltak és alaposnak 
látszik az a feltevés, hogy a hamis egypengősök vidéken ké
szültek. A hamis egypengősök gyengén sikerült hamisitványdk, 
az eredetinél halványabb színükről és kisebb súlyukról könnyen 
felismerhetők. 

Prágában lI1legnyitották a börtönügyi ikongresszust. A na-
' pokban nyílt meg Prágában, a képviselőház üléstermében a X. nemzetközi büntetőjogi és börtönügyi Kongresszus, amely
nek "tis2(teletbeli elnöke Sir Evelyn Ruggles Brise, az angliai 
börtönügyi tanacs volt elnöke. A prágai kongresszus munklfj a  
elsősorban 'a kiszabott büntetés végreliaitásával foglalkozik 

' négy szakosztályban, még pedig a törvényhozási, közigazga
tási, megelőzési és a fiatalkorúakkal foglalkózó sza:kos�tály
pan. A tárgysorozaton a szabads�gvesztésbüntetések neme és 

: időtartama, az igazságügyi és felügyelő személyzet kiválasz
tása és kiképzése, továbbá az elítélteknek béésületes kenyér
keresetre való nevelése és a 'fiatalkorú bűnösök különböző ügyei 
szerepelnek. A kongresszuson a világ minden részének har
mincnégy államából több mint ötszáz delegátus vesz részt. 

Polgári iskolai előkészítést 'Vállal 'vitéz Zsiray József ta
nár. ' ( Budapest, 1., Maros-utca 11., n. 14.) 

Derby ebkiálIítás IBudapesten. 'A Magyar Ebtenyésztők 
01'szágos Egyesülete az őszi országos Derby ebkiállítást e hó 
21-én tartja meg a Beketov-cirkuszban. Ezen 'ebkillllításon

' 
az 

összes elismert fajtákhoz tartozó fajkutyák kiállithatók, ame
lyek a kiállítás napjáig a nyolchónapos kort betöltik. Ennél fia
talabb ebek csak mint "alook

" 
nevezhetők eladásra. Magára 

a Derby-díjra az 1929. naptári évben született ebek nevez
hetők. A kiállítással kapcsolatban műkotorékverseny is lesz 
foxterrier ek és tacskók részére. A rendőrkutyafajtákhoz tar
tozó kutyák részére rendőrkutyabemu'tat6 vizsgák és verse
nyek is lesznek. A kiállítandó ebeket szeptember hó lS-ig 
lehet Ilosvai Lajos Károly m. kir. gazd. tanácsosnál bejelen: 
teni az egyesület irodájában, VIII., Conti-utca 21.  szám alatt. 
Telefon : József 384-64., ahol részletesebb felvilágosítás is 
nyerhető. 

Külföldi katonai attasék a német hadgyakorIatokon. 
Az Echo de Paris jelentése szerint a német kormány a fran
cia, belga és Uengyel katonai attasékon kívül valamennyi más 
állam katonai attaséját meghívta a német hadgyakorlatokra. 
A lap szerint ezzel a mellőzéssel akar tn.takozni Németország 
a Saar-�idék francia megszállása, Eupen es Malmédy terü-' letének Belgiumhoz csatolása, valamint Lengyelországnak a 
német keleti határok ügyéDen való merev magatartá'sa ellen. 
Az angol katonai 3!ttasé méghívását Hindenburgnak az angol 
hadsereg iránt érzett különös nagyrabecsülése kifejezésének 
tartják. 

"Felhívás a csendőrmártírok fényképeinek ' beszerzésére. 
A szombathelyi csendőraltiszti olvasókör el'határozta, hogy az 
19] 8-19. évi 'forradalmak alatt mártírhalált halt csendőrtisz
tek és altisztek emlékének megörökítése végett azok arcképeit 
összegyüjti és emlékükhöz méltó módon, díszes keret hlatt 'az 
altiszti olvasókör helyiségében kifüggeszti, iiletve megőrzi. 
Hogy 'a ;terv megvalósulhasson, közreműködésre azokat az örs
parancsnokokat hívom fel, akiknek ' körletében valamelyik 
csendőrmártír hozzátartozója lakik vagy tartózkodik. Az e te
kintetben érdekelt örsparancsnok alkalomadtán látogasson el 
az 'illetőhöz, vagy illetö�höz es a cél ismertetése mellett kérje 
fel arra, hogy az olvasókörnek egy d'ényképet adományozza
nak. Ha az illető vagy illetők a fényképről, mint emléktárgy
ról lemondani nem volnának hajlandók, úgy rövid időre való 
átengedésre kérjék fel, lerfényképezés után az 'olvasókör az örs 
útján 'Visszajuttat ja. A fényképeket az orsparancsnokság az 
illetők nevének feltüntetése mellett, közvetlenül il szombathe
lyi altiszti olvasókör címére, "Szombathely, csendőrlaktanya", 
küldje meg. Az esetleg felmerülő költségeket :az 'I()lvasókör vi
seli.  Rohonci Imre őrnagy, az altiszti olvasókör elnöke." 

illeneteK: --=--"" 

Olvassa el, mielőtt ír nekünk! 
Közlemény t nemcsak á csendőrség tagjaitól, hanem bár

kitől elfogadunk. A lapunkban megjelent közletttények tulaj
donjogát 'fenntartj uk, tehát azolíat beleegyezésünk nélkiil nem 
szabad utánnyomatni. Kéziratot csak akko).' küldülJk vissza, 
ha a beküldő megcímzett 'és bélyeggel ellátott borítékot mellé
kel. A közleményeket kérjük a papírnak csak 'az egyik olda
lára, félhasábosan, írógéppel, vagy jól olvasható kézírással 
írni ; lolvashatatlan :kéziratot 'nem olvasunk el. A szerkesztői 
üzenet�d)�n m.indenkinek válaszolunk, de a �érdezQ teljes ne
vét, rendfokozatát és állomáshelyét tüntesse fel. Névtelen le
vélre �ern válaszolunk. Kéziratok sorsárol ' is csak szerkesztői 
üzenetben adunk választ. LeveleLnem írunk, bélyeget tehát 
felesleges beküldeni. Jeligéül legcélszerűbb egy (kisebb hely
ség nevét, vagy többjegyű számot választani. Ha 5elige nincs 
megjelölve, a kérdező nevének k�zdőbetíH � áJlomáshelye 
alatt válaszolunk. lI):özérdekű ,kérdésekre a "Csendőr" lekszi
kon" rovatban ,adunk választ. Előfizetni csak legalább félévre 
lehet. A csendőrség tényleges és nyugáIlományú legénységi 
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egyénei, az előfizetélii ár felét Ifizetik. Csak \8 m. �ir. csendőr
ség, honvédség és az állami rendőrség, továbbá a bíróságok, 
igazságügyi és közigazgatási hatóságok tényleges vagy nyug
állományú Itagj aitól fogadunk el előfizetést, mástól nem. Az 
előfizetéseket kérjük pontosan roegújítani, mert a felszólít á" 
köItségét külön felszámitjuk. A nekünk s�ánt pénz,küldemé
nyeket kérjük a Nemzeti Hitelintézet Budapest-Krisztinavá
rosi fiókjának (Budapest, 1., K risztina-körút H.) 1672. szám ú 
csekkszámlájára befizetni, a csekkre pedig feljegyezni, hogy 
a befizetés a mi javunkra �örtént. A szerkesztők a szerkesztő
ségben ünnepnapok kivételével 15-<18 óráig találhatók. Szol
gálati beosztási ,helyeiken a lap ügyeivel nem foglalkoznak. 
A hozzánk intézett leveleket így kell cÍmezni : "A Csendőrségi 
Lapok szerkesztőségének, Budapest, I., Böszörményi-út 21. 
szám." 

. 

-=== .... _ .. V"·wiiii--=== 
�ilágo�. A folyó évi csendőriegi ,zsebkönyv 281. és 282. 

oldalan tala" erre vonatkozólag pontos adatokat. Az örsiroda 
világításának a költségeit a nőtlen legénységre soha, semilyen 
körülmények között sem szabad áthárítani. 

Igazság. A Szút. 4. mellékletét képező napirend azt is elő
írja, 'hogy Itélen és 'nyáron mikor van az étkezés ideje. Nézze 
meg. ' , 

Komlósd. E setenként szerződtetnek vállalkozót, illetve 
szállítót. Jelenleg még csak tárgyalnak ujabb szálJítmáilyoK 
felől, de az anyagraktár csak annya lepedőt szerez be, ameny
nyire kincstári használat szempontjából szükség van. N agyon 
körülményes volna a szállítóval olyan megegyezést keresni, 
hogy magánosoknak is kincstári áron száliítson lepedőket, az 
anyagraktárparancsnokság pedig nem vállalhatja az ilyen 
magánrendelések lebonyolítását, mert az túlságosan is \Sok 
admínisztrációval j árna. 

R. iF. S. A méhészeti könyvkészletünk elfogyott. Ha va
laki rendes szabadságát arra használja fel, 'bogy méhészeti 
tanfolyamot látogat, az dícséretes és okos dolog, de külön erre 
a célra szaba'dságot nem engedélyeznek. 

Nyugdíjas. lNyugdíjat mindketten kapnak, lakbért azon
ban csak egyikük. A magasabbikat választhatják. A 2. :kér
désre a lekszikon rovatban kap választ. 

K. V. tőrm. A nyilvántartásban nem fordul elő. 
Sátortetö • .Reiter József alezredes címe : 'Budapest, And

rássy-laktanya. 
Borotválkozás. Kétségtelen, hogy a jó és tiszta megjelenés 

első Ifeltétele az, hogy az arc lmin dig borotvált legyen. Aki 
a késhez van szokva, maradjon amellett, de aid 'most kezdi 
a borotválkozást, j obban teszi, ha a "Gilette"-re szokik. Ezt 
nagyon olcsón Ibe lehet szerE:zni, arra azonban ügyelni kell, 
hogy rozsdamentes, ötvözött fémből való legyen. Az amerikai 
védj eggyel ellátott ilyen borotválkozó eszközök a legbiztosab
bak. Fon,tos E.Z, Ihogy a szakáll j ól megpuhuljon a szappanozás 
alatt. lA sokféle krém, amit reklamíroznak, nem olyan j ó, 
mint a szappan. Borotválkozás után az arcot szesszel aján
latos bedörzsölni, !persze mosakodás keretében. A szagos doi
gok a szesznél sokkal kevésbé ,biztosan ierWtlenítenek, meg 
aztán nem kell a \Szomszédnatk is megéreznie, ha az ember 
borotválkozott. Szagos szappannal, kölnIvizekkel csínján kell 
bánni, mert a j óízlésű emberek orrát ,bántják az ilyen piperkőc 
szagok. A púder borotválkozás után jó arra, hogy az arcbört 
pikkelyessé ne fújj a ' ki a szé!, ámbár afapos ilzeszbedörzsö
léssel is elejét lehet ennek venni. Azt mondanunk sem kell, 
hogy kimeszelt arc nem kakastoll alá való. Hogy milyen ido
közökben borotválkozzunk, az egyéni dotog ugyan, de szertIl
tünk az a helyes, ha az ember mindennap megborotválkozik, 
éppen �gy, �int naponta megmosakszik, mert igy mindig, 
mindenütt jó benyomást kelt, kényeimetlenül váratlan hely
zetekbe nem kerülhet. Ha egyszer ezt megszokja az ember, 
nem�tud róla lemondani. 

'.N� őrmester, Büdszentmihály. Lehet, hogy valamelyik kö
zelebbi számunlkban közöljük. Képet sem adunk vissza. A 16 f 
b'élyeget lapunk javára bevételeztük. 

Ignotus. pnálló cikknek nem elég erös a téma, de má!l 
formában felhasználjuk. 

Zalaegerszegi gy. tanalosztály. A képek szépek és jók, 
alkalomadtán "közlünk belőlük. 

Pályázat. Sehol sem találjuk. A pályázatot azér,t küldje 
csak be. 

K. L. Olvassa el mai számunkban ,,�rdeklődő" jeligére 
küldött üzenetünket. . 

Hidas. Kettő közül a� egyiket, a baromfilopási esetet kö
zöfni fogjuk. 

SzamOs. Gyalogsági tábornok. 
Bácskaj. Nem Albert, hanem József a keresztneve, egyéb

ként alezredes, a honvédségnek nem tagja, tartózkodási helye : 
Innsbruck, Müllerstrasse 27. (Ausztria) . 

Délibáb. Eltávozás en�edélyezése az örsparancsnok külön
leges joga, mert szabadsagot nem engedélyezhet. Az irodai 
segédmunkások nem eltávozást, hanem szabadságot kérnek, 
mert a tiszti parancsnokok szabadságengedélyezési joggal 
bírnak. Hogy az irodai segédmunkások havonta az örsökön 
engedélyezhető eltávozásra igényt tar�ha.tnak·e, azt a Szut. 
nem szabályozza, de erre nincs is szükség, mert a segéd
munkások parancsnokai a lehetőségek és körülmények szerint 
fel 'Vannak arra jogosítva, hogy a segédmunkásoknak is rövi-' 
debb-hosszabb szabadságokat engedélyezzenek. 

K. B. 1. Olvassa el lapunk 1924. évi 9. számában "F. J. 
tiszthelyettes, Nagyoroszi" jeliog-ére iküldött üzenetünket. 2. 
Az sehol sincs szabályozva, hogy 'az örsparancsnok köteles-e 
reggelenként a l aktanyába beérkező szakaszparancsnoknak je
lentést tenni arról, hogy '<l.2> éj '.folyamán történt-e valami, vagy 
sem. :Ön azt mondja, hogy ha valami történt, azt természetsze
rűleg amúgy is bejelenti, ha pedig Inem jelent semmit, hanem 
csak tisztelgéssel fogadja a szakaszparancsnokát, akikol' az 
azt jelenti, hogy nem történt �emmi. Lényegében tehát az 
ilyen 'nemleges jelentés céltalan és fölösleges dolog. E bben mi 
önnek tökéletesen igazat adunk, másrészt E.zonban természe
tesnek találjuk, ha a parancsnok, mikor reggel a laktanyába 
érkezik, lltudni akarja, fordult-e elő valami komolyabb esemény 
távolléte alatt, vagy sem s hogy ezt nem abból kívánja követ
keztetés útján megállapítani, hogy az alárendelt je jelent-e 
neki valamit, vagy csak némán tiszteleg, hanem élőszóval 
akarja Ihallani, !hogy :volt-e !valami, vagy sem. . Amennyiben 
tehát a szakaszparancsnok ezt így követeli, akkor az úgy is 
van rendjén IS 'aszerint kell, cselekednie. \ 

Lillafüred. Mi >úgy látjuk, hogy jogos a kéreIme. Szolgá
lati úton terjessze fel a kérvényét a belügyminiszter úrhoz 
(VI. b. osztály) . 

Előfizető. 1. Választ a lexikon-rovatban kapott. 2. Hoz
zánk éppen olyan! formában 'kell írni levelet, mint akárki más
nak. Fél.hasábosan és a papíl'osnak csak az egyik oldalára azo
kat a közleményeket kell !Írni, amelyek a lapban való közlés 
céljából jutnak hozzánk. 

Cs. I. 100. A ibudakeszi József főherceg tüdőszanatóriumba 
való /felvételüket kérje szolgálati úton a népjóléti és munka
ügyi miniszter >úrtól (X. osztály) . A kérvényhez csatoljon ha
tósági orvosi ibizonyítványt, jobb azonban, hE. az torvosi bizo
nyítványt csendőr ( katonai) orvos áHítja ki, vagy legalább 
láttamoz za. A kérvényben együttesen feleségével kérjen be
utalást, de juttassa kifejezésre azt is, !hogy ikülön-külön beuta
lásra is igényt tartanak. A szanatóriumban ugyanis külön 
vannak elhelyezve a férfi- és nőbetegek: s nem bizonyos, hogy 
azonos �dőben van üres hely itt is, ott is. Megtörténhetik tehát, 
hogy egyiküket korábban fogják beutalni s a másik beutalására 
csak később kerülhet sor. Ezen ne sokat gondolkozzanak, mert 
a szanatóriumban ,amúgyis ;:külön lesznek egymástól elhe
lyezve. Az a fontos, hogy mihamarabb bejussanak és meggyó
gyuljanak. A beutalásig orvosi utasítás szerint éljenek, 
hogy a baj ne �osszabbodjék. Ez, olyan idolog, h<>gy h a  �dejében 
megfogják, semmiség, ha azonban elhanyagolják, komoly he� 
tegség keletkezhetik belőle. A költségekre vonatkozólag olvassa 
el az. 1 926. évi 21 .  számú Csendőrségi Közlönyben közzétett 
106.856/VI. b. 1926. sz. B. M. körrendeletet. Más szanatóriumot, 
mint csendőr, kedvezményesen igénybe nem :vehet, de a Ibuda
k€szinél jobbat nem is találna. Az, .hogy a lbeutalás már csak 
ősszel ltörténhetik meg, ne okozzon �ondot, mert az !őszi idő
szak előnyösebb a gyogyulási lehetoségeket illetóen, mint a 
nyár. 

555. 1. Mindaddig, amíg a nős létszámban fogyaték nem 
lesz, a rtősülési kérvények beadására vonatkozó tilalmat nem 
fogják beszüntetni. Ez egyik kerületnél hamarabb, másiknál 
későbben rfog bekövetkezni, időhatárt azonban még megköze
lítőleg sem mondhatunk. Addig nem tart, ameddig-már tar
tott. '2. Olvassa el lapunk multévi 10. szamában "Régi sír, 
K. lL. .csendőr'; jeligére küldött üzenetünket. A nősülések�t a 
vámőrségnél éppen úgy 'kivizsgálják, mint nálunk, ott azonb!m 
az örmesteri rendfokozat elnyerése után' bead hatja a nÖ6üLé�i 
kérvényét. 3. Utánanézünk, később kap választ. "': 

Füred. A gyógyfürdőbe és vissza nlin4eR.ki 6. saját költ
ségén utazik, a kincstár azt nem térIti meg .':" .-_ .: 

HimnUsz. Névtelen levélre nem 'adul'lk -vála'!:R;- -
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N. S. II. őrmester, Mesztegnyő. Kérje szolgálati úton, 
hogy a kerületi parancsnokság székhelyén levő 'Örsre vézényel
jék, abból a célból, 'hogy a Ikat on ai fogászati ambulatóriumban 
a fogát kezeltethesse. Ott csak az anyag árát kell megtérítenie. 

Mohács. 1. A nőtlen legénységet áthelyezés esetén csak az 
utazási, !költségek megtérítés'e illeti meg. -2. ,Az ideiglenes ruha
gazdálkodási utasítás '6. I§-álhoz tartozó táblázat szerint 1 ujjas 
váll gallérral mindenkinek - ',természetesen a tiszthelyettesek
nek isi .--, el kell látva lennie. 3. Olvassa el lapunk 1928. évi '8. 
számában "Vallásadó" jeli8'ére 'küldött üzenetünket. 4. Csak 
akkor résq;esü,lhetne családl pótlékban, ha édesanyjával közös 
háztartásban élne. Erre vonatkozólag> lapunk legutóbbi szá
mában "Remény" jeligére részletes tájékoztatót adtunk. Egy
idejűleg kérheti esetleg az áthelyezését is. 

H. A. csendőr, Battonya. Altalában nem eng>edélyezik, de 
kivételes esetekben lehet kérni. Az ön 'kéreime is kivételesnek 
látszik, azzal indokolhatja, hogy egy ősi magyar családi név 
kihalását kívánja megakadályozni. Kérvényét �zolgálati úton 
terjessze elő a belügyminiszter úrhoz. Csatolja a születési 
anyakönyvi kivonatát s ha az állampoJ.gársági okmánya meg
van, azt is. Erkölcsi bizonyítványra szükség nincsen, mert a 
kérvény szolgálati úton !fut. A kérrvényt 80 fill. Qkmánybélyeg
gel lássa el. 

Érdeklődő. Olvassa el mai számunkban "H. A. csendőr, 
Battonya" 'jeligére küldött !üzenetünket, ott megírtuk, hogy 
milyen okmányokat kell csatolni a névváltoztatási kérvény
hez. Községnevet nem engedélyeznek. 

Brassó. Nagyon nehéz dolog, mondhatjuk : reménytelen. 
Ha odaát megvanna& a minimális létfeltételei, ne mozdul
jon az illető. Nagy kérdés 'még az is, hogy mint romá� állam
polgár, kapna-e nálunk Imár most lbeköltözködési engedélyt s 
még csak azután jönne a nyugdíj kérdés, ami ebben az esetben 
még � 'Szokottnál is nehezebb. 

Sándor. IlUhallgatáson jelentse a kéreimét, azt szolgálati 
úton eljuttatják a belügyminiszter úl'hoz (VI. c. osztály) s ha 
a csendőrség átveszi, a honvédség valószínűleg ,átadja. Minden-
esetre' nyugodtan megpróbálhatj.a. . 

D. 9. A mult évi 25. számunkban "Bánfalva" jelige alatt 
részletes tájékoztatást adtunk arról, hogy a vezénylési pót
díj szempontjából mely szolgálatokat ' kell az örsállomáson 
kívül teljesített szolgálatoknak tekinteni. Önnek '3 adag ve
zénylési pótdíj illetékes a levélben írt szolgálat alapján. 

K. ,S. G. őrm., Bicske. Sajnáljuk, hogy nem közölhet jük, mert 
a leírás :gördülékeny, egy bizonyosfokú írói készségröJ tanus
kodik, azonban - s ez az általunk támasztott követelmény lé
nyege - tanulság szempontjából nem üti meg a. mértéket. El
tekintve attól, �lOgy a gyanusított által kigondolt és, 'végrehaj
tott cselekmény 'a bárgyúságig naiv, nem 'osztjuk önnek azt a 
nézetét, hogy ne tudna valaki p ontosan megjelölni egy' helyet, 
ahová egy hordót elrejteni �átott. Ön szerint erre csak ,az ké
pes, 'aki a hordót elrejtette. Miért ? Ezt nem 'akarjuk elhinni 
általánosságban sem, de nem tud meggyőzni erről az az eset 
sem, amelyet Ön leírt. 

G. Gy. th., Kiskunmajsa. A leírásból hiányzik - ami ne
künk a tanulságos nyomozásoknál a 'legfontosabb - a nyomo
zati ténykedés, ami persze nem 'az' Ön hibája va�y mulasztása, 
hanem a leírt eset saj átossága folytán adódik eló. 

R. 'J'. th., Sárvár. A leírt eset tárgya elég érdekes lenne, 
de úgy az elkövetett bűncselekménynek, valamint a lefoly ta
tott nyomozásnak ismertetése bizonyos zökkenőket, hiányossá
gokat mutat fel, ,amelyek miatt az olvasó elé rajzolódó kép -
homályos. Nem közölhet jük. 

Hegedű-Harmonika-Trombiták, 
Citera, 'I1ambora, mindenfajta zenekari fa- és fém
luvós hangszer. Harmonlk'kat csakis megbiz
ható, i ó g y á r t m á n y o k a t hozunk forgalomba. 
Rak6czl-tárogat6 s.Já' találmány. Óvakod
junk az Itteni álgyárosol által felajánlott 
külflSld6n k6szült utánzatokt61. Hibás hang
szereket szakszerüen javltilDK. Arjellyz6l<et I n g y e n küld az 

ELSÖ MAGYAR HANGSZERGYÁR 

STOW ASSER ki��ál�rtri 
Budapesl, II., Lánchíd u. 5. (Budán). 
Az egyedUn:hangS!ergy6r az orszáuban. Több ·gyár nincs. 

, , 

LEGENY A GATON. 
.- Regény  26 

fRTA : BARÉNYI FERENC. 
Gál Imre híven feljegyzett mindent, amit a bíró mon

dott és aztán eltünődve hangosan elgondolkozott : - Hátha 
mégis. Talán éppen azért, mert nem volt boros ember, vélet
lenül olyan italból ivott, ami mégis annyira megártott . . .  

- Az igaz, hogy meleg áprilisunk van az idén, - vetette 
közbe a bíró - de hát csak nem gondolja az őrmester úr, 
hogy valaki most éjnek-éjszakáján egy szál ingben kószáljon ... 

- Nem volt ruha rajta ? - csodálkozott Gál Imre. 
- Nem, szegényen - sajnálkozott a bíró. - Úgy talál-

tuk csak pendelyben. 
- Az más, - jegyezte meg Gál Imre szinte csak magá

nak és ,aztán azt kérdezoo : I- Családos volt ,az elhúnyt ? 
- Családja nem 'Volt egy sem, csak feleség>e - felelte a 

bíró. - 'Ez, a mostani a más.odí� felesége. Szegény Gáspár ,ko
rán megözvegyesedett. Pár esztendei,g özvegyi s orban élt, az
tán ezelőtt három esztendővel rászánta magát a második há
zasságra. Szegény lányt vett el, a' Barkács E sz.tit. 

- iMilyen 'asszony ? 
- Csinos, szemrevaló menyecske . . .  . 
- Nem úgy értem, 'hanem, hogy milyen asszony volt ? -

kérdezte Gál Imre. 
- Hát jó asszony volt, derék asszony. ;Cs':indes, szorgal

masfajta. Nem volt abban hiba. Háborítatlan békességben 
éltek egymással, jó egyetértésben . . .  

- Milyen idős volt az elhúnyt ? 
- ,Velem egyivású - felelte la bíró. - 'Úgy tudom, hogy 

Márton napján volt ötvenhárom éves. 
- �s az asszony ? 
- Az 'asszony ? - ümmögte a bíró elgondolkOZVa. - Az 

Eszti húsz esztendős volt, amikor Gáspár elvette ; annak há
rom esztendeje. Tehát huszoooarmadik évében van most . . .  

Gál ;Imre híVf!ll ;feljegyezte, amit a bíró mondott és aztán 
a jegyzeteit összehajtogatva, felállt : - N os, így én most 
egyelőre eleget tudok. - Orbán QrsvezetÖlhöz fordult : - Iktasd 
be. és írd elő a szolgálatot . . .  

Orbán 'örsvezető meglobogtatta a sürgönylapot : - Előbb 
az őrmester úr táviratát küldöm el a postára . . .  

- Tedd csak le -az íróasztalra, még nem kell elküldeni . . .  
Orbán örsvezetö úgy nézett a parancsnokára, mint aki 

nem érti a dolgot. ,Bizonyosság kedvéért mégis megkockáztatta 
a megjegyzést : - De az őrmester úr már este utazik . . .  

Gál Imre megrázta a lÍejét : - N em utazom. Egyelőre nem 
kezdem meg a szabadsagomat . . .  ' 

B UTO R H ITELRE 
Megcsodáiják lakását, ha berendezését a 32 évóta fennálló bútor
áruhézam 8záIHtja. Oriásl választék háló·, ebédlő- és úriszobákból, 
Nagyon kedvező fizetési feltételek. SANDOR I!>NAc bútoráruháza, 

Budapest, VI., Dessewfy ucca 18-20. (Saját házában.) 

Csendőrség honvédsés , es 
számára szükséges könyvek és .érlí.épe:k 
k a p h a t 6 k  

'GRILL -f é l e  k ö n y v k e r e s k e d é s b e n, 
BUDaPEST,1 Y. KERÜLET, DOROTTYA ueea 2. 

.. 
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- Nem, - álmélkodott Orbán örsvezető. - Ezért ne 
:rontsa oel \az ormester úr a szabadságát. Hiszen mióta várta 
már. Nyugodtan elmehet az őrmester úr, én elintézek mindent ... 

- Tudom, - bólintott határozott jóindulattal Gál Imre. 
� ·Semmi 'Okom sincs kétségoo'Vonni, mégis ,addig nem kez
<lem meg Ja szabadságomat, amíg ezt ki nem nyomoztuk. Bíró 
úr, � fordult aztán a bírÓihoz - remélem, nem feledkezett 
meg a holttest őrzéséről ? 

- ,Nem - felelte öntudatosan a bíró _, tudom én a ren
<let. A 'két községi rendőrt állítottam ,a ·pallóhoz. 

- No jó, akkor ez is rendben van, - helyeselt Gál Imre. 
- IMég egy negyedórát �egyen türelemmel bíró úr, rögtön 
megyünk. Amíg telefonálok a vizsgálóbíró úrnak, szólt 
Orbán örsvezetőhöz. - írd elő la szolgálatot. Két járőrt vezé
nyelj ki, az egyiket én vez.etem, a másikat te. 

Nem mult 'el egy negyedóra sem és máris jndultak. Orbán 
oÖrsvezetőt a legrövidebb úton küldte előre az egyik járőrrel 
Gál Imre .s ő az 'orsz&gúton lIllent a ibíróval. A falu nem volt 
messzire, alig két 'óra mulva ott voltak, valamennyien a palló
nál. Tehetetlenül vesződött a két községi rendőr a kíváncsi 
emberekkel, akik a .palló !körül tolongtak. Gál Imre Iszigorú 
kutató szemmel nézett végig 'a tolongó embereken. Egyikén
másikán úgy néz.ett végig, ihogy ,az metőnek megborsódzott a 
háta, attól való félelmében, 'hogy netalán gyanúba esett. Meg 
js gyérült az embergyűrű /hamarosan, lassacskán hazaszéled
tek lUZ emberek. Csak egy-két bámész 'Vénasszony, aki nem 
bírt ,a; kíváncsiságával, álldogált még rendületlenül ; félve pis-
10gtak a csendőrökre, hátha mégis megengedi!k nekik, hogy 
mindent lássanak - halljanak. De Gál Imre erélyesen rájuk 
szólt, amitől annyira megijedtek, hogy szaporán szedték vén 
csontjaikat. Mint a felriasztott varjúcsapat 'a tarlón, úgy .szé
ledtek el 'a gyászruhás, sirató asszonyok. Fekete szoknyáik, 
mint sötét varjúszárnyak, csapkodták siető lábaikat. 

Gál Imre a pallóról lenézett : a holttest felé a palló innenső 
vége alatt kétféle lábnyom vez.etett, \egyik kisebb, másik ll1a
gyobb. Járőrtáskájából előszedte mérő szalagját, megmérte 
a bíró lábát és felírta a nagyságát. 'Aztán lemászott a malom
árokba s ott js lemérte a lábnyomokat és jegyz.eteket készített. 
Orbán Iörsvezető és, a bíró szótlanul utána erc�zkcdtek ; a töb
biek fennmaradtak a pallón és érdeklődve néztek lefelé. 

- [Kivel volt idelent ? - kérdezte :Gál Imre a 'bírótól. 
- Én ? - kérdezte 'a bíró ; majd Gál Imre igenlő fejbólin-

tására azt mondta : '- Kerge .peti jött le velem. 
- Bíró úr ment elől, és IKerge Peti követte ? 
- Úgy volt - erősítette meg 'a bíró. 

III 
fINOM ÓRÁK között legoksobbak A BRAUSWEITER ÖRAK! I iL! lSRAUSWITfllR JANOS 

2 SZE G E D E N  MAGYARORSlAG LEGJOBB HIRNEVÜ ÓRASÜZEME I 
A rj e Q y z e k  o r ó k r ó l  es e k szerekr-ól. III 

Fényképező gépek 
prizmás látcsövek 

6-12 hónapig terjedhető részlet
fizetésre készpénzáron, e l lenőriz
helő eredeli gyári árjegyzék szerinI. 
HATSCHEK ÉS FARKAS 
optikai és fényképészeti szaküzlet 

T V K '  I k" t 8 (Közp városháza 
B UDAPES " I ., aro y- oru 2 .  épületében). 

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

BUTOR 1 életre 
20 havi részletre I Előleg 

nélkül is 

Kisipari Butorcsarnok, Dohány-u.. 66. 

- Visszafelé megint úgy mentek ? 
- Úgy. 
Ezalatt már Gál Imre a hanyattfekvő holttestet vizsgál

gatta, melyen valóban nem volt más, csak az ing. 
Megtapogatta az inget, a felsőrész e, melyhez nem ért 

hozzá az, iszap, száraz volt. 
� Megtapintotta bíró úr az ing felső részét, amikor ide-

�� j�? -

- Meg, - válaszolta a bíró - akkor is száraz volt. 
- Akkor 'hát így ,dobták le már holtan a malomárokba, s 

az árokban, 'ekikor már nem volt VÍz, - mondotta Gál Imre és  
tüzetesebb vizsgálat alá .vette az inget. Nagyítóüveggel is nézte, 
mégsem talált rajta vérfoltot ; hanem a gallér felett, a nyakon 
kilenc !Ujj ll1yomát fedezte fel. - Tehát megfojtották, - mon
dotta s lemérve a nyomokat, ügyes kézzel sebtiben egyszerű 
vázlatra vetette a talált helyzetet. Megjegyezte, hogy a nyak 
baloldalán csak négy ujj nyoma. látszott; lehetséges, hogy aki 
megfojtotta, annak a jobbkezén a mutatóujja ihiányzott. Meg
nézte még la .halott ikezeit; letakarította 'a sarat róluk és úgy 
vizsgálgatta 'a körmöket. A jobbkéz hüvelykujján, a köröm 
alá szorulva, egy sárga hajszálat talált. Kunkorodó, sörtés haj
szál volt, lehetett bajuszszál fs. Megmutatta a bírónak, meg 
.orbán őrsvez.etőnek és aztán papírba cs omag olva, tárcájába 
tette. Aztán mégegyszer alaposan körülnézett. - Itt már nincs 
több látnivaló, mehetünk � mondotta és felmászott ,a pallóra. 
Orbán örsvez'ető lés al bíró !Utána. Odafent a .két 'községi rend
őrt felváltatta két csendőrjével és az egyik községi rendőrt 
mindjárt el is küldte azzal a megbízatással, hogy Kerge Petit 
hívja he a községházára és ott várjon rá. 

Két csendörjét a pallón hagyva, a malom felé indult Gál 
Imre :} - 'No, most menjünk a m olnárIhoz. 

- .ott van az árokparton - mutatta � bíró. - Az a mol
nár, aki Ifelénk jön . . .  

- Tudom, ismerem Sötér Istvánt, - mondotta Gál Imre 
- jártam már erre. A molnár tisztelettudóan 'Vette le lisztes sapkáját : - Jó 
napot kívánok. - Adjon Isten ! - fogadta Gál Imre s mindjárt a tárgyra 
tért : - lMikor tudta meg Sőtér !Uram, hogy iholttest van a 
malomárokban ? 

- Reggel tudtam meg a bíró '\Írtól � felelte a molnár. 
- Én mondtam lIlleg neki, amikor erre jöttem, - 'igazolta 

a bíró. 
- Addig nem is tudott Il'óla ? - kérdezte GáL 'Imre, erősen 

H::::''!'!/unt Tárogató csak itt a valódi Clntba/ont Harntonika Citera 
é. az ö.szes legjobb han •• zerek, továbbá a 
legjobb rtidl6ké.zülékek csakis itt a gyárban 

kaphatók. 
Művés",lesen lavII. legiabb hurokal készll. 

Árjegyzéket ingyen küld 

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

BUDAPEST, VII., RÁKÓCZI-ÚT 71. 

o E!y�d!.1I ��y�r !.�g�z�glá�.� .�s�g�a� �!e'2d�r!é!n!ko r��I!,I!iz!,I� • .:. k!,dov:.z,!,�nr _ 
.... vuw:uv....-.v�J4iWl.Wi$lWV44Jl.4#LV44V .... 

B UTO R BUDAPEST VI. KER.,. 

. O- utca 3. 
R É S Z L E T R E Minden csendőr 

kedvezményt kap ! 

Ha áruj a megbízható ���!!!!!!!!!!!���!II!!!I!!!!!!!!!!!. 

Hirdessen a Csendőrség i Lapokban 
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a molnár szeme közé nézve. - Az áHta nyugodtan a kemény, 
kutató tekintete t és határozottan felelte : - Nem ! 

Gál Imre szeme r.ézése megenJ"hmt. - Ki engedte le a 
vizet ? - kérdezte. 

-- Én, - felelte a molnár. - 'Odafent lezártam a zsilipet, 
idelent meg kinyitottam . . .  

- Mikor ? - kérdezte Gál Imre. 
- Még az órát is meg tudom mondani - felelte a molnár. 

.- Este kilenc órakor engedtem le a vizet, mielőtt lefeküdtem. 
Gál Imre pár pillanatig elgondolkozott, �ztán megkérdezte 

a molnárt : '---< Gyakran szokta innen lebocsátani 'a vizet ? 
- Ritkán. 'Egyszer egy esztendőben. 'Olyankor, .amikor a 

hajtó kereket kell tatarozni. Most is azért engedtem le a vizet, 
mert egypár küllőt kellett ikicserélnem . . .  

- iN ézzük meg, - szólt Gál Imre s megindult a hajtó
kerék :felé. Megnyugodva állapította meg, !hogy három küllő 
ki volt szedve s két !inssen ácsolt küllőt éppen akkor ,rakott 'be 
az ács. A reves, öreg küllők ott hevertek előttük, ;GáL 'Imre fel
vett egyet és amint nézegette, beszédbe elegyedett ,az áccsal : 
- Jól megrágta ;a víz . .- Aztán az újat nézte : - Mennyi idő 
alatt csinál ilyen küllőt mesteruram ? 

- Hamar, - felelt az ács, - alig egy ora alatt kifaragok 
egyet, hogyha elő van készítve . . .  

- Hogy .értsem ezt ? '� kérdezte Gál Imre. 
- Hát úgy kérem, hogy ha előre megrendelik, akkor a 

megkívánt nagyságban előre ,elkészítem nyersen és aztán, 
mint most is, már csak hozzáfaragom. Sőtér uram vasárnap 
szólt nekem, !hogy pár új kiillőre lesz szüksége. Hétfőn nem 
értem rá más dolgomtól, hát csak kedden foghattam hozzá a 
küllőkhöz. Tebrnap aztán megmondtam Sőtér uramnak, hogy 
nyolc küllőt kifaragtam. Azt mondta, hogy ennyi elég lesz. 
Megállapodtunk, hogy este lebocsát ja a vizet. így is volt és 
délelőtt már hozzáfoghattam a !hajtókerék tatarozásához . . .  

- Mikor készül el vele ? - kérdezte Gál Imre. 
- Estére. 
- Akkor aztán jöjjön át a községházára, hogy írá3ba 

foglaljuk, amit most itt elmondott. 
- Elmegyek, hogyne mennék. 
- Hát akkor a viszontlátásra, Sötér uram - köszönt el 

Gál ,1mre 'és visszament a pallóhoz. Itt a pallóba torkoló ös
vényt nézte, de nem talált semmi g-yanúsat. Átment a pallón 
és a- falu d'elé vezető úton folytatta a kutatást. Járt-kelt, mint 
a kopókutya, mikor nyom után szimatol. ,A pallónak ezt a kör
nyékét, persze össze-vissza járták a kíváncsiskodók. Mégis 
leginkább itt kutatott Gál Imre. Egyszer aztán megállt, leha
jolt; megint felállt és lassan megindult 'a ikeskeny útárkon 
keresztül 'a földekre. Arca mindjobban felmerült, intett a bíró
nak és 'Orbán iÖrsvezetőnek, hogy jöjjenek utina, de megmu
tatta, merre menjenek, hogy szét ne tapossák 'a nyomokat. 
- Bíró úr, küldjön át a 'malomba, hogy hozzanak ásót és há
rom darab félméteres deszkát. Egypár nyomot kiásunk, hogy 
így biztosítsuk. Szerencsére Isár 'Volt még, amikor erre vitték 
a halottat, most meg már egészen megkem.§nyedtek a nyo
mok. Ha kiássuk, jól Jelhet rögzíteni. - Aztán egyeniként mu
tatta a nyomokat : - Itt van ni. ,A palló felé egymás mögött 
vezet kétféle lábnyom; elől női cipellős lábak nyoma, mögötte ... 

- 'Férficsizma . . .  - előzte 'meg la bíró Gál Imre szavát. 
- N agy láb, férfiláb, férficsizma . . .  

Gál Imre nevetve rázta meg a fejét : - Téved, bíró úr, 
nem csizmanyom. Tessék nézni, varrott talpnak a nyoma. 

Idétlen, bunkósfejű, nem lehetett ez csizma, hanem inkáb!> 
valami .angolos formájú bakancsnak a nyoma ez. 

- �z ám, lehet, - biccentett 11 bíró. 
- Ez a !két nyom jön: a Ifalu felől - folytatta Gál Imre a 

nyomokat mutatva - és mélyebben nyomódtak ibe a földbe. 
mint 131 visszafelé haladók. Természetes, hiszen .szegény Szili 
Gáspár jó nehéz ,iehetett, amikor a malomárok felé hurcolták. 
Ezt bizonyítja a női lábnyomok és a férfilábnyomok közötti 
majdnem :rp.ásfélméteres távolság is. Tehát vittek valamit . . •  

halott embert 'a lábánál és a vállánál !foglYa. A keze lelógott. 
azért volt sáros a megboldogult keze . .  . 

. . 
Orbán örsvezető, meg a (bíró sűrűn bólintgattak közbe s 

arcukon meglátszott, hogy mennyire meghökkentette őket ac 
Gál Imre tiszta és világos !következtetése. 

- Igy vezettek ezek ' a  nyomok a pallóig, - folytatta Gál 
Imre. - ott aztán 'bedobták a holttestet a malomárokba, azon 
hiszemben, hogy a ví� majd elviszi és iha val�hol partra is veti, 
mindenki azt fogja gondolni, hogy szegény Szili Gáspár a 
vízbefúlt. A sötétben persze nem látták, hogy '3 malomárokból 
aikkorára már lefutott a víz, de nem is ,gondolhattak erre, mert 
hiszen ,akkor 'a malomárok iszapja még =nyira nedves lehe
tett, hogy loccsanást halLhattak,. amikor 'a holttestet a pallóról 
ledobták. 

(Foly tat juk.) 

Öngyilkosság az erdőben. 
(A Csendőrségi Lapok pályázata.) 

A Mátrában, a Vass-kilátó környékén a gyöngyösi örs 
egyik j árőre egy hullát talált. A kabátzsebben egy kis cédula 
volt, rajta egy sor írás : "A levelet adják át gazdámnak. 
mindent megírtam". A levelet a j árőr a legszorgosabb kuta
tás után sem találta meg. Egy j árókelő bejelentette a j ár
őrnek, hogy egy szikla tövében több apró papírdarabkát 
látott. A j árőr erre átkutatta a környéket és megállapította. 
hogy valaki a levelet apró darabkákra tépte s a szikláról a 
nagy szélben szétszórta. A j árőr mindössze néhány papír
részecskét talált meg. Minden darabról csak egyes szavakat 
lehetett kibetűzni és pedig : . 

"hazám ellen; menyasszonyom, szerelem, pénz, bajba 
keverni, kém, jó gazdárnat

"
. 

E pár szó alapján rekonstTUálni kell a levelet, azaz le 
kell írni levél alakjában : hogyan szólhatott az öngyilkos 
levele gazdájához. A legérdekesebben és legjobban fogalma
zott levél szerzőjét egy szép könyvvel jutalmazzuk. 

* 

Határidő : 1930 szeptember 30. Megfejtést csak a csend
őrség legénységi egyéneitől fogadunk el. Az eredményt a f. 
évi október 10-i számunkban közöljük. 
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