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His�ek egy Istenben, hiszek egy wában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyaro11Szág feltárrwi1á.sában. 

•• 

On'értékelés. 

Amen. 

. Megint panaszos levelet kaptunk. Ezúttal azon
ban nem nagy a baj, mert a panaszkodónak minden
képen rendben van a szénája: fiatal csendőr, se 
gondja, se baja s előtte a teljes élet minden ígéreté
vel és lehetőségével. 

Mégis el van keseredve, mélységesen. Az történt 
vele, hogy valamiért, aminek ellenében szerinte el
ismerés j'árt voIna neki, nem kapott sem kitüntetést, 
sem dícséretet, holott mások kisebb dolgokért is ré
szesültek már ilyen elismerésekben. Részleteket nem 
írunk, mert az alábbiak szempontjából nem fontosak 
s amellett valószínű, hogy egyesek ráismernének a 
panaszkodó személyére, megszólásnak pedig nem 
akarjuk őt kitenni. Beszéljünk hát általánosságban 
erről a kérdésről. 

Mi úgy fogjuk fel a dolgot, hogy az, aki a dícséret 
vagy kitüntetés adományozásához alkalmas és szük
séges "tényálladéki elemeket" a saját cselekvéseiben 
ennyire nyilvántart j a, mint ez a fiatal bajtársunk, 
az már eleve nem alkalmas sem dícséretre, sem ki
tüntetésre, ha még olyan nagyszerű dolgokat is mű
velt volna. Az, aki ilyen gazdaságosan dekáiza a 
maga érdemeit, nem fnyujthat garanciát arra, hogy 
a kötelességét magáért a kötelességért végzi, már pe
dig igazi érdemnek és értéknek csak ezt lehet elfo
gadni. 

Aki előre: az elismerésre kalkulálva, vagy utó
lag: az elmaradt kitüntetés követelésével és keserű
ségével végzi a kötelességét, lehet pontos, pedáns 
- sokszor szolgalelkű - ,gépember, de igazi értékké 
sose válik, mert a rábízott feladatok teljesítését min
dig csak a maga értékmérő eszközének fogja tekin
teni s áldozatokra sohasem lesz hajlandó. Az ilyen 
emberben az az ügy, amelynek előbbvitelére hivatva 
van, �előbb-utóbb, de a legelső komoly áldozathozatal 
küszöbén okvetlenül csalódni fog. 
. Távolról sem érintjük :ezzel a becsvágyat, amit 
valamirevaló ember a jellemvonásaiból nem hagyhat 
ki. A becsvágy sok szép cselekedet rugója, de nem 
hozható semmiféle rokonságba az előbb. tárgyalt 
irígykedő érdem-dekázással. A becsvágy tiszta és 
mentes minden kalmárszellemtől. A becsvágyó em
ber az átlagosnál több cselekvést, az áldozathozatalt 
is a kötelességéből folyónak érzi és e szerint is telje
síti, de ha az érdemei elismerésben 'részesülnek} sze
me felcsillan az örömtől s az a bizonyos belső hang 
nem azt súgja neki, hogy "Én ezt· megérdeineltem, ez 
dukál nekem", hanem azt, hogy "A jól végzett munka 

tudata ugyan kielégít önmagában is, de hogy érde� 
mesnek találtak az elismerésre,az örömmel tölt el 
'engem". Igen nagy jellembeli különbség van a két 
mondat és az azokát használó emberek között. Az 
utóbbi az igazi, tiszta s a csendőrnél nélkülözhetetlen 
becsvágy birtokosa. 

Általános - de 'nem szép - emberi vonás az� 
után az, hogy nem abszolút,mértékkel, hanem a má
sokkal való összehasonlítás mérlegén mérjük le á 
magunk értékeit s .érdemeit. A mérleg rendszerint 
hazafellé billen, hiszen még a szentnek is maga felé 
hajlik a keze. Ebből jö'n a magunk túlértékelése és 
ennek nyomán az � irígység, ez a sok bajt és bukást 
okozó csúnya vonás. Minden erőnkkel küzdenünk kell 
ellene! Inkább túlszigorúak, mintsem könnyen lelke
sülők és lbökezűen elismerők legyünk önmagunkkal 
szemben, mert még így is .;kérdés marad: meg tud ... 
tuk-e magunkkal szemben a tárgyilagosságot közel(
ten i. 

Természetes, hogy a becsvágy mellett önbizalom 
és önbecsülés nélkül is nehezen tudjuk a csendőrt el
képzelni, de ez nem abban merül ki, hogy az ember má
soknál többre taksálja magát, hanem abban, hogy a 
rábízott feladatok teljesítésére kellő képességeket 
érez magában (függetlenül attól, hogy mások ezen a 
téren hogyan állanak. Gyenge önbizalom az, amely 
a mások hibáira és gyarlóságaira épít. Az önbizalom 
és önbecsülés egészséges alapja: a saját erőnknek 
minden mástól független és lehetőleg tárgyilagos 
tudata. 

Arról pedig sohasem feledkezhetünk meg, hogy 
nem SZÍvességből végezzük a dolgunkat, amiért mind
untalan ,köszönet járna, mert ezért nekünk a társa
dalom kenyeret és köztiszteletben álló társadalmi 
rangot ad. A szó jogi és erkölcsi értelmében véve kö
telességünk, lhogy ezt 'minél becsületesebben és mi
nél hasznosabban megszolgáljuk. 

Minél magasabb nívóra tudj a emelni egy testület 
tagjaiban az átlagos - mondhatnánk: kötelező-köte
lességről alkotott fogalmak színvonalát, annál jobb 
a testület. Egyszerűbben: minél keményebben meg 
'kell dolgozni a külön elismerésért, 'annál jobb s mi
nél könnyebben lehet kitüntető elismeréshez jutni, 
annál gyengébb az átlag. A munka zömét és egészét 
pedig mégis ,csák az átlag' végzi s így arra kell töre
kednünk, hogy ezt emeljük minél magasabbra. Ezt 
pedig azzal nem lehet elérni, hogy lépten-nyomon el
ismerést osztogatunk. Sőt! Csakis az ellenkező,iével. 
A tiszta, irígységmentes becsvágy sarkalja és len
dítse az embert fölfelé, felül az átlagon, akkor bizto-
san, szinte magától értetődőn eljön az elismerés is, 
amely aztán - így megérdemelve és 'Így elérve -

'valóban tiszta és zavartalan örömet hoz. 
Ez a válaszunk a mi elkeseredett, fiatal bajtár

sunk levelére. 
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Polgári per útjá.-a tartozó 
panasz és bűnvádi feljelentés. 

írta: dr. MISKOLCZY ÁGOST, 
a budapesti iklirályi ítélőtáJbia Ibírája. 

ASzut. 404. pontjának 1. bekezdése megtiltja a 
csendőrnek, hogy polgári per útjára tartozó panaszo
kat fogadjon el. Kötelességévé teszi, hogy a feleket az 
illetékes bírósághoz utasítsa, ha· ilyen ügyekben for
dulnak hozzá. 

A Szut.-nak ez a rendelkezése nemcsak annak egy
szerű hangsúlyozása, hogy a csendőr ne vesztegesse 
idejét hatáskörébe nem tartozó ügyekkel, hanem egy
úttal,biztQsítékot ikíváIlt e, ttiJalommal nyújtani ja köz.
érdeknek, hogy a csendőr nem avatkozik bele olyan 
ügyekbe, amelyek más' hatóság hatáskörébe tartoznak. 

Mit kell tekinteni polgári per útjára tartozó 
panasznak? 

Azt a panaszt, amely valamely magánjogi kötelem 
sérelmeinek orvoslására irányul, anélkül, hogy a köte
lemszegés maga büntetendő cselekmény lenne. Ez a 
meghatározás azonban tisztán a Szut. szempont jain 
alapszik, mert például az az eset, amikor a káros a tol
vaj ellen csak azért tesz panaszt, hogy kártalanítását 
elérje, lényegében polgári per útjára tartozó panasz 
ugyan, de a csendőr szempontjából nem, mert a panaszt 
ily esetben el kell fogadnia, hivatalból üldözendő bűn
cselekményről lévén szó. Ha azonban nem hivatalból 
üldözendő bűncselekmény \tényálladékára alapítja a 
káros kártalanításra irányuló panaszát, magánindít
ványt pedig nem tesz, panasza polgári perútra tarto
zik, mert büntetőpert, ahol magánjogi igénye is elbírál
ható, magánindítvány hiányában indítani nem lehet. 

Dani, Ferkó, meg a tengeri. 
írta: MADOS GYöRGY. 

A falu végén, a giz-gazos sövénykerítés előtt, F erkó, 
a kerekképű surbankó legény megállott. Atkémlelt a sö
vényen s amint észrevettte, hogy a komája, Dani, az 
almafa mögött áll, bekiáltott: 

- Dani te, gyere no, menjünk! 
Az, a hang irányába bámult s amint a kerítés fölé 

meredő fejet meglátta, nagy szemet meresztett. 
- IHoivá aJka'l'sq; menni'? Este \Vanl mán! 
Ferkó óvatosan körülnézett, aztán a hóna alól elő

kapta az összecsavart zsákot és iSutJtYOlmban Dani felé 
mutatta. 

- Gyere no, hozunk egy kis gyenge tengerit, van 
a Kuvasz Molnárék főggyén elég, - suttogta az este 
csöndjén át s csalogató vigyorgással rándítgatta hátra
felé a fejét. 

Dani közelebb jött, csaknem a sövényi g, ott meg
állt és kidütötte a mellét. 

Ugyancsak polgári per útjára !tartozó panasz ,3ZI lS, 
amely valamely bűncselekmény elkövetésével kapcsola
csolatosan emel valamely magánjogi igényt a tettes 
ellen, de a bűnper már jogerősen el van döntve. 

Igen gyakori eset az is, amikor bizonyos erkölcsi 
kötelesség megszegését panaszolják a csendőr előtt, jól
lehet ennek az erkölcsi kötelességnek megszegése nem 
bűncselekmény, de a magánjog szerint sem jogi köte
lesség a szóbajövő erkölcsi parancs megszegése. Az 
ilyen panaszt is polgári per útjára tartozónak kell mi
nősíteni, (mert ha oly panaszoltl�ogsérelemről vaIll SZÓ, 
amely nem függ össze büntetendő cselekménnyel, a 
polgári bíróságnak kell elbírálnia, hogy a fennforgó 
esetben az erkölcsi kötelesség egyszersmind jogi köte
lességnek tekinthető-e. 

Ilyen eset például a következő: Egy piaci árus 
olyan dolgot árusít, amelynek a használhatósága csak 
kipróbálás után állapítható meg. Ismerősöm már ki
próbálta az lárut, meggyőződött, \hogy a 'Piac� 'árus kö
zönséges ,csaló. Kérdésemre mégis azt feleli, hogy nyu
godtan vásárolhatok. \Mire kiderül, !hogy értéktelen 
portéká't 'VásM-oltam, az árus nak nyoma veszett. Ér
zem, hogy,nemcsak � eladó csapott be, !hanem isme
rősöm 5s, mert hazudott, ./bár tudom, ihogy aa; l> csele
kedete! a büntetőj ogi 'hsalás: ;a1kaJtelemeit Illem .foglalj a 
magában. Jogérzetem azooban :arra ös.ztönöz, hogy 
felelős'ségre vonjam pt, m.ert! hazugságáV'al kártloko
zott nekem .. A hazugságot az erköksÍ! törvény tiltja, 
mem kötelességünk � egymásnak igazat mondani, 
ugyancsak lerkölcsi törvény az is, hogy egymás sza
vában alapos ok nélkül nem ,szabad kételkednünk. 
Nem; ,csodálható Itehát, ihogy �lyen és hasonló �setben 
a' jogban járatlan ember Ijogvooelmet keres. 

Polgári perútra tartozó panaszok általában a köl-

- Én pedig nem megyek! - j elentette ki kemény 
hangon, - teérted már ültem egy esztendőt, most mán 
lopj, ha akarsz, magad. 

Ferkó megvető pillantásokkal mérte végig Danit. 
- Hát aki gyáva, az egyék kolompért. Én majd 

eszek gyenge tengerit, de olyat, hogy őfelsége is duplán 
megnyalná utána a száját. 

- Hát csak egyél, én mán inkább kolompért eszek, 
mert az a mi földünkön terem, - válaszolta Dani, de az 
a tény, hogy Ferkó gyávának nevezte, valahogy mégis 
csak megsajdította az önérzetét. Most már rátarti mó
don emelte meg a hangját: 

- Gyáva? Gyáva az öregapád, te bitang! Gyáva 
vagy te! Tavaly is magamra vállaltam a tinólopást, pe
dig te hajtmtad ell, gazember! De Iffiegfenyegettél, rá� 
vettél, hogy ne adjak ki rajtad, kutya! - M indezeket 
egy szuszra hadarta el, de amikor meglátta a Ferkó 
villámló tekintetét, elakadt benne a virtuskodás. Mert 
bizony ő félt Ferkótól. Tekintély volt előtte a bikaereje 
miatt. Mázsa ibúzát emel fel a fél karjával, !hét b icská'3t 
kiver egymaga a kocsmából, osztán olyan esze van, hogy 
a csöndérek se tudnak kifogni rajta. Legény a talpán, az 
bizonyos. Csak azt ne mondta volna most, hogy ő gyáva. 
Ki a gyáva? 

Ferkó elfordult, mint aki menni készül. 
- Filsz a csöndérekWI, azir nem jössz. Nékem ki

sülne a szemem, ha ilyen gyáva lennék, - mondta ke
gye'tlen gúnnyal vigYQl'ogva S' úgy l épett át az árkon, 
hogy vissza sem nézett Danira. 

Az, Ifélrevágta a kezében levő kapát B fe�forlyanvll 
Ferkó után kiáltott: 

• 
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csön-, bérlet-, csere- és adásvételi ügyletekből, ·vala
mint munkavállalásból és károkozásból eredő pana
szok, de idetartoznak a családjogi és örökösödési jogi 
kérdésekkel kapcsolatos sérelmekre vonatkozó pana
szok is. Ezzel a ct:elsOfolással természetesen ;nem; merí
tettünk ki minden jogcímet, amelyen magánjogi sére
lem orvoslása követelhető, de van a csendőrnek biztos 
v:ezérfonala, amelynek birtokában meg tudja mon· 
dani, mikor tartozik a panasz polgári perútra. 

Ez a vezérfonal a csendőr ítélőképessége és szak
tudása. A Szut. 416. pontja szerint a csendőrnek tüd
nia kell, hogy az általa nyomozott bűncselekmény a 
büntető- vagy más törvény mely szakaszába ütközik. 
Ha tehát � �sendőr )kellő \Szakismerettel !fendelkezik 
s van oly egészséges ítélőképessége, hogy a neki elmon
dott tényállást meg tudja bírálni abból a szempontból: 
van-e benne büntetendő tényálladék vagy sem, a leg
több esetben el tudja pontosan dönteni a bűncselek
ményre mutató elemek kérdését. Ha bűncselekményre, 
mutató elemeket a tényállásban nem észlel, a panaszolt 
sérelem polgári jogi természetű. 

A legtöbb esetben, mondottuk. Igen, mert vannak 
olyan esetek is, nem is ritkán, hogy nehéz feladat el
dönteni: polgári perútra tartozó panasszal vagy bűn
cselekménnyel állunk-e szemközt. 

Mit tegyen a csendőr ilyenkor? 
Mikor a panasz hovátartozandósága kétes, vagyis 

amikor porlgári perútra tartozó panaszról épúgy lehet 
szó, mint bűncselekményről, sőt akár egyikről sem, 
akkor a csendőrnek nem szabad elutasítania a panasz
kodót, hanem nyomoznia kell. Ki kell derítenie a tény
állást, még pedig abban az irányban, amelyben bűn
cselekmény fennforgásáról szó lehet. A csendőrnek 
természetesen tudnia kell, milyen ez a bűncselekmény, 
mert máskülönben nem ügyelhetne arra, mily tény-

- N em azir, mintha adnék rád, de elmegyek! 
Pedig csakis azért ment, mert sokat is adott arra, ho
gyan vélekedik őróla a Ferkó. N em akarta, hogy ez a 
dölyfös őt gyávának nézze. Közben persze mingyárt arra 
gondolt, hogy esetleg megint bajba keveredik. Mert ha 
baj lesz, egészen bizonyos, hogy Ferkó kievickél belőle 
s megint ő marad a csávában. 

Kis idő multán a dülőút porát már együtt tapos ták. 
t.. telehold az ég alján lebegett s a leboruló éj szaka 
csendjébe itt is, ott is beleciterázott egy-egy tücsök. 

- Ragyás Tóthék is felszánthatnák mán a főggyü
ket, - mutatott Ferkó egy sárgásbarna tarlócsíkra, de 
a gondolata mögött most furfang is rejlett, mert csak 
azért szólalt meg, hogy Danit a tépelődő hangtalanságá
ból felébressze. Ugyanis attól tartott, hogy Dani, aki 
szótlanul haladt mellette, még meggondolja magát és 
visszafordul. 

Dani megrándította a váJlIát. 
- Mit fáj neked ilyenkor a Ragyás Tóthék főggye, 

mintha te fizetnéd az árendát érte. 
Ferkó nem válaszolt, mert észrevettte, hogy a kö

zeli dombhátról a holdfényben már idelátszik a Kuvasz 
Molnárék tengeriföldje. De viszont észrevette azt is, 
hogy Dani minduntalan el-elmarad mögötte. 

- Mit rogyadozol hé! Tán az inadba szállt a bátor
·ság? Bezzeg nagy legény voltál szombat este a kocs
mába! - rivallt rá csak azért, hogy ágaskodásra bírja 
benne az önérzetet ismét. Jól számított, mert Dani máris 
peckesen kihúzta magát. 

- A' vagyok én most is, legény vagyok, - mondta 

elemek kiderítésére kell súlyt helyeznie a nyomozás
ban. Úgy kell �efolytatnia ,teháJt la nyomozást, mintha 
a csendőr fennforogni látná a bűncselekmény t s a nyo
mozás eredményéről jelentést kell tennie az illetékes 
kir. ügyészségnek vagy bíróságnak. 

Szabályul kell tekinteni ugyanis, hogy abban az 
esetben, amikor a panasz jogi természetét a Szut. 404. 
pontjának 1. bekezdése szerint pontosan, világow,n meg
állapítani nem lehet, a csend őrnek a tényállás kiderí
tésében el kell járnia s a tényállás kiderítése után a 
számbajövő bűncselekményre illetékes hatóság elbírá
lása alá kell bocsátania az ügyet. Rossz csendőr lenne 
az, aki e1hárítaná magától ja panaszt .azért, mert a 
panaszból éles határozottsággal nem mered eléje vala
mely bűncselekmény, hanem csak annak homályos, 
elmosódó körvonala. N em szabad ugyanis elfelejtenie, 
hogy nem ő a panasz végleges bírája abból a szem
pontból, hogy az a homályosnak látszó büntetőjogi 
tényáll�dék valóban homályos-e. Kétes esetben tehát 
mindig módot kell nyújtania az illetékes hatóságoknak, 
hogy a kérdés eldöntéséhez hozzájáruljanak. Nemcsak 
kötelességszerűleg kell ezt megtennie, hanem mint 
buzgó csendőrnek arra is kell gondolnia, hogy ezek a 
hatóságok több tárgyismerettel, �öbb jogi 'tudással 
rendelkeznek. Azt sem sza.bad elfelejtenie a csendőr
nek, (hogy abból származik kisebb ibaj, !ha: loly ügyben 
nyomoz, amelyben a bűncselekmény fennforgását nem 
látja biztosnak s a véwén a hatóságok csakugyan meg
állapítják, hogy bűncselekmény nincsen; a nagyobb baj 
ellenben mindig abból lesz, ha a csendőr, jóllehet vol
tak bizonyos kételyei, mellőzi oly tényállás kibogozá
sát, amelyből pedig az illetékes bíróságok bűncselek
ményt állapítottak volna meg. 

Meg kell ezek után emlékeznünk arról a jelenség
ről, amely az utóbbi évtizedben igen gyakorivá vált és 

kevélykedve s most már olyanokat lépett, hogy Ferkó is 
alig tudta nyomon követni. 

Mikor a tengeritábla széléhez érkeztek, Ferkó min
gyárt lb el ép ett s a hullámzó sötétrLOld levéltenger azon
mód elnyelte a zömök kis alakját. Pár lépést tett befelé, 
aztán visszakapta a fejét. 

- Gyere mán, hová vesztél, olyan szép csövek van
nak itt, hogy gyönyörűség látni, - kiáltott ki fojtott 
hangon s ugyanekkor már hallatszott is, hogy ropogtat ja 
lefelé a tengericsöveket. 

Dani átlépett aq; árlkon, de mielőtt beljebb hágott 
volna, mégegyszer óvatoskodva pillantott körül. 

- Azir' ügyelni kell, mert csöndérek is járhatnak 
ám erre, - igyekezett az óvatoskodás látszatával elpalás
tolni a belől nagyon is feszengő rossz előérzetét. 

Ferkó vad gúnnyal kacagott fel, Marha! Hát 
nincs azoknak hiuzszemük, hogy iccaka is lássanak. Hú
zódj belj ebb, nesze no, fogd ezt a zsákot! 

Dani úgy nyult a zsák széle után, mint amikor va
lakinE;k a kezét először biztatgat ják a rázós villanymasi
nára. Megfogta a zsákot, de rögtön el is engedte s a ne

héz zsák tompa püffenéssel esett a földre. 
Ferkó dühösre fordította a szót. 
- IMi' a mennydöl1gő.s ménkű ütött lbelédr! ? Kapd fel 

azt a zsákot, te vízibornyu! 
- A' vagy te! - vágott vissza sértődött haragosan 

Dani, de közben mégis engedelmesen nyult a zsák után 
s hogy most már megmutassa, hogy ő is legény a gáton, 
ha éppen muszáj, keményen felegyenesedett s ·olyan 
büszkén tartotta a zsák száját, mintha most már ő akar-
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sok felesleges idő- és munkaveszteséget okozott a nyo
'mozó hatóságnak, Azzal függ össze, hogy egyes jogaik
ban sértett felek büntetőpanaszt kovácsolnak magán
jogi sérelmükböl, vagyis egyenesen félrevezetik a nyo
mozó hatóságot, büntetendő cselekmény fennforgását 
tüntetvén fel panaszukban, holott a feljelentés magja 
csak magánjogi sérelem. Teszik ezt abból a célból, 
hogy ellenfelük, a másik szerződő fél, megijedjen a 
fenyegető büntetőjogi következményektől, helyesebben 
a büntető feljelentést követő zaklatástól s' az ezzel járó 
polgári becsületet érintő szégyentől. Gondolja, hogy 
így aztán hajlandóbb lesz a magánjogi sérelmet nyom
ban orvosol ni. A feljelentő így akarja magát meg
kímélni a polgári perút hosszadalmasságától és költ
ségeitől, sokszor az is a célja, hogy ellenfele kellőleg a 
védekezésre előkészülni ne tudjon. 

Ezt a. fogást első -jpiJ,Jamatra felismerni nem igen 
lehet. De ha a nagy gyakorlottságú nyomozó már a 
feljelentés tartalm ából isejti �s. ihogy a lPanaszban elő
adott tényállás aligha való teljes egészében, kénytelen 
belebocsátkozni az ügy nyomozásába, mert hiszen az 
eléje terjesztett tényállásban bűncselekmény t pana
szolnak s bűncselekmény alkatelemeit jelzik. Ilyen 
esetben sokszor elég a gyanusított kihrullgatása, hogy 
a nyomozó Itisztán 'Uássa a ,felj elentő fogását. Ilyen 
esetben a csendőrnek nem kell tehát a feljelentés min
den ágát-bogát nyomozás tárgyává tenni, hanem a fel
jelentést jmegvilágító nyomozáis! rés�leges leredményét 
összefoglaló jelentéssel beküldheti az illetékes kir. 
ügyészségnek vagy bíróságnak azzal, hogy büntetendő 
cselekmény jelenségeit a maga részéről egyelőre nem 
látván fennforogni, további irányítást kér. Nyugod
tan megteheti azt is a csendőr, hogyha például hossza
dalmas, ívek re terjedő okiratokkal bélelt feljelentést 
adnak át neki, amelyben különféle magánjogi szabá-

ná Ferlkót kitartáLsra Ibuzdítani. Hu�lott is a cső szaporán 
a zsákba. 

Fent a sárgafényű telehold alatt fekete Jellegszár
nyak lebegtek el s gyenge árnyékot leheItek át a földön 
maguk után. Olyan

' 
csend volt, hogy a tengeriIevelek 

legapróbb zizzenését is hallani Iehetett s olykor, vala
honnan az űrből, rejtelmes madárhangok hullottak alá. 

Dani felszegett fejjel állt a zsák előtt, de amint a 
tengeriszárak közül a szürkésfehér dülőút felé pillantott, 
hirtelen összerezzent. 

- Jönnek . . .  itt vannak . . .  - makogta halálra
váltan. 

Ferkó a letört tengericsövet dühösen vágta bele a 
zsákba. 

- Kik vannak itt?! Te hódkóros ! 
Dani a dülőúton átmozduló árnyék felé mutatott. 
- Ahun a'. . .  ismerem én már az árnyékukat is  

Csöndérek. Hát persze, hogy ránk lestek, de,  de, te  nem 
hitted, - suttogta ijedt hebegéssel. Ebben a pillanatban 
felrémlett előtte minden, amit a multban szörnyűnek, 
félelmetesnek, megszégyenítőnek ismertettek meg vele. 
A börtönajtót látta maga előtt, melynek zárjában kivül
ről megaiázó kegyetlenséggel csikordul a kulcs, aztán a 
cella: I.elket rémítő négy'faJla !komorodott ,eléje, majd a 
szűlk alllak va Sl'ács a, a h1degen vi,hlogó -sz.uronyok 
a pissze�st nem tűrő szavak s az egész bilincsbevert 
élet, ami onnan, onnan a négy fal közül leselkedik rá. 

Ferkó vad lhaJhotázással nézett DaniTa, aki olyan 
reszkető-bamb án állott két tengeri szár között, mintha 
a mimn�kőc.sapást várnrá. 

- Megkergültél, te bolond, - mondta Ferkó a ha-

lyok viaskodnak a feljelentés vitatta büntető tényálla
dékkal, az egész feljelentést úgy, amint van, beter
jeszti az ililetékes kir. ügyészséghez irányítás végett, 
azzal a megokolással, hogy afeljelentésben előadott 
tényállás bonyolult s az örs nem akar a hosszadalmas
nak és szétágazó nak tetsző nyomozásba belebocsát
kozni, mindaddig, amíg az ügyben indítvány tételre 
illetékes kir. ügyészség vagy a panaszolt bűncselek
mény elbírá:lására illetékes hatóság a nyomozás irá
nyát meg nem jelöli. 

Fejtegetéseink lényegét tehát abban foglalhatj uk 
össze, hogy aSzut. 404. pontjának 1. bekezdése szerint 
a csendőr csak akkor járjon el, ha semmi kétség nem fér 
ahlwz, hogya. panasz magánjogi természetű. Mihelyt 
ehhez kétség fér, a csend őrnek nyomo z ma kell s a 
tényállást ki kell derítenie; ha pedig ez a munkája 
hosszadalmas- lenne, jogában áll a panaszt a nyomozás 
irányának megjelölése végett a kir. ügyészséghez ( bí
rósághoz) beterjesztenie, anélkül, hogy nyomozást tel
jesített volna. 

Befejezésül még arra akarunk rámutatni, hogy 
sok magánjogi ügylet van, amely a felek megegyezé
sével jön létre, tehát az ügyletkötés szabályainak meg
felelőleg, mégis bűncselekmény t foglal magában. Ha 
tehát majdnem szabályként mondhatjuk is azt, hogy 
valamely szabályosan Jétrejött jogügyletből eredő sére
lem ( szerződésszegés) polgári perútra tartozik, a dol
gában járatos csendőr sokszor fogja észrevenni a jog
ügyletben rejlő kelepcét, amelybe az egyik fél bele
zuhant, mert jóhiszemű volt és a másik fél rosszhisze
műségének áldozatává vált. JNem mindi.g bűncselek
mény ugyan a rosszhiszeműség, még akkor sem, ha 
mások megrövidítésével járt, de nem egyszer igenis fel 
lehet fedezni a bűncselekmény t, amellyel a jog alak
szerűségei mellett tönkretettek valamely szerencsét-

sát fogva, - hát nem látod, hogy a hódvilág árnyikol ott 
a fő dön, a felleg megy alatta, az cicázik a hóddal, mert 
tetszik néki az a ragyogó sárga pofája. 

Dani idegesen kapkodta a fejét hol erre, hol arra s 
most már nem tágított. 

- Mán pedig én azt mondom, hogy itt vannak. Én 
csöndérszagot érzek, azt biz én. 

Ferkó most már olyan magabízón kacagott, mint 
aki csakugyan nem fél még magától Belzebubtól se. 

- Itt vannak? - kérdezte gúnyosan elhúzott han
gon, - hát hadd legyenek. M egeszek én belőlük hatot is, 
ha kell, közben lelopom a csillagot is . . .  

Ebben a pillanatban csörgő-zörgő zaj, majd nehéz 
toppanás hallatszott a közelből s egy vasmarok hirtelen 
átkapta a Ferkó vállát s két szúrósan fénylő szem az 
arcába meredt. 

- M it lopsz te le, Ferkó? - riadt át a nagy csen
den a kemény hang. 

Ferkó dermedten állott a csendőrőrmester előtt. 
- A csillagot . . .  a csillagot, az égről, - válaszolt 

fuldokló hebegéssel. 
- Hazudsz, te másra gondOlltál! - fÖrnledt rá !ka-

cagását visszafojtva az őrmester. 
Ferkó úgy tátogatott, mint a szárazra került harcsa. 
- Igen . . .  azt akartam mondani . . .  
- Mit akartál, beszélj no! 
- Azt, hogy lelopom én a csillagot . . .  a csillagot . . .  
- Ne hebegj, han�m beszélj! Honnan lopod le a 

csillagot? 
Ferkó nagynehezen kiköpte: 
- Az . . .  őrmester úr gallérjárul. 
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lent. Az ilyennek segítségére kell menni azzal, hogy azt 
a l�ppangó bűncselekmény t felderítsük s keresztül
nézzünkí a !itények háló21atán. I Ez ·az leset különösen 
az�kban a magánjogil8zerződésekben, !vagyis jogűgy
letek ben fordul elő, amelyekbe az uzsora vétsége van 
elrejtve. Tudjuk, mennyi gazember ,gazdagodott meg 
uzsoraügyletek révén, mennyi szegény, jóhiszemű em
ber ment ezek miatt tönkre. A bűnvádi üldözés sok
szor nem bizonyult elég hatásosnak, mert az uzsorát 
furfangosan kieszelt jogügyletekbe burkol ták. De az 
uzsora üldözésére hivatott hatóságaink is tévesen 
akként magyarázták, sőt magyarázzák még ma is az 
1883. évi XXV. törvénycikket, hogy az  csak a kölcsön
ügylettel kapcsolatos uzsorát bünteti, holott a törvény
ben kölc.sönről, pénzről egy szó sincs, hanem az csak 
hitelezésről, fizetési halasztásról és kamatról beszél. 
Azt pedig senki sem vonhatja !kétségbe, hogy ha a köl
csön mindig hitelezés is, de hitelügylet lehet az adás
vétel és csere is. Az említett felfogás miatt menekült 
meg a törvény szigorától sok gabonauzsorás, akik 
egész vidékeket tettek tönkre azzal. hogy potom áron 
összevásárolták kisemberek gazdasági terményeit, 
akik boldogan kötötték meg a vételügyletet, hogy előre 
kannak pénzt olyasmiért, ami még meg sem termett. 
Felhoztam ezt a példát, mert semmi akadálya nincs 
annak, hogv a csendőr a jeleztem téves felfog-ástól 
eltérve, az itt :kifeiezettelO iszerint tekintse adott/ eset
ben az U21sora lehetőség,ein ek /}<:érdését loly ;jogü,gylettel 
kapcsolatosan, melyben hitelezés ről van szó. 

Remélem. hogy az elmondotta�kal sikerült tár
g-yunk lényegébe bevilágítanom s oly gondo1atokat ter
iesztenem, amelyek termékenyítőleg hatnak a csend
őrségi nyomozás munkájára aSzut. rendelkezéseinek 
helyes értelmezésével. 

- Na, ugye eltaláltann, ho.gy nnit akartál nno.ndani, 
intette maga elé Ferkót az őrmester, ezzel jelezve, 

ho.gy indulhatnak s a másik csendőr ugyanekko.r már a 
Dani háta mögött állo.tt, aki o.lyan kétségbeesett félelem
mel reszketett. ho.gy az árnyéka is elszaladni látszo.tt 
mellőle. 

Csendben, leho.rgaszto.tt fejjel indultak el a zöld
arany ho.ldfényben a váro.S felé. Dani görnyedezve cipelte 
vállán a zsáküt, amelyet pedig nem is Ő, hanem Ferkó 
rako.tt félig tengeri vel. 

- Hej, hej, hát kellett ez nekem? - sóhajto.tta szo.
mo.rúan Dani s az egyre jo.bban ömlő verejtékét öklével 
fájdalmasan törölte le a ho.mlo.káról. 

Ferkó meg szeppenve kullo.go.tt mellette. Olyan féle
lem táncült az arcán, mint a saro.kba szo.ríto.tt kutya sze
mében a bo.t láttára szo.ko.tt. 

Dani ránézett és észrevette ezt. A düh és keserűség 
átlángo.lt az arcán. 

� No. te >híres., mo.st beszéllj, ha ()Ilyan nagy legény 
vagy! - fo.rdult vigYo.rgó gúnyo.lódással Ferkó felé s 
valami po.ko.li elégtételt érzett, amint látta, ho.gy ez a 
virtusko.dó legény, ez a bikaerejű hősködő 'alak ilyen 
meghunyászko.dva kullo.g a csendőrök előtt. 

FerkDnak megcsiko.rdultak a fo.gai az indulattól s a 
két legény o.lyan vadul akaszto.tta össze a szemét, ho.gy a 
bi'cska súnte magától nyiladOlZo.tt már ll: ,z,s'eibük,ben. 

Felhangzo.tt azo.nban a hátuk mögül egy erélyes 
kurta mo.ndat: 

- Csend legyen! 
Csend lett, abban a pillanatban ... 

A bolond, mint felségsértö. 
A Hadilevéltár okmányai alapján írta: 

VITÉZ BERKó ISTVÁN. 

A szerencsétlen elmehábo.ro.do.tt ember :zagyva beszé
dét vagy fo.nák cselekedeteit senki sem veszi Ikomo.lyan. 
Az ilyen szegény lelkilbeteget >jó} ismerik nemcsak falu
jában, 'hanem az egész környéken is és Iha ismeretlen 
emberek előtt val,amit elkövet vagy beszél, elegend'ő egy
két komo.ly emJber tanusko.dása, hogy mindenki tisztában 
legyen a szánalOtIllraméltó szerencsétlen beszámithatlan
ságávaJ.. 

A közéjpko.rban az őrülteket bebörtönözték, mert 
o.lyan gono.sz lelkeknek tartütták, akiket az ördög szállt 
meg. Manapság az ilyen lelki lbetegekrőJ. megállapítják az 
o.rvo.so.k, ho.gy elméjük elbo.rult s így beszámíthatóságuk
ról nem lehet beszélni. ElmegyógyintézetJben helyezik el 
őket . .N em is o],yan' ,nagyo.n régen, ezelőtt vagy !hetven esz
tendővel, egyes e1rnehábo.rodo.tt emberek furcsa maga
viseletéből még nagy vizsgálat, letartóztatás és lbeMrtön
:oés SZiármazo.tt. iEgyko.rú Ilüvatalo.s írásük mondják el az 
alábbi esetet, amelybőL azt is megismerjük, iho.gy a min
denkire gyanakvó idegen hatalom miféle veszedelmes fo.r
radalmat sejt-ett némely elmebeteg badar Ibeszédében. 

* 

A csongrádmegyei Szentesen 1862 Ihusvéti hetének 
nagy,péntekén, a refo.rmátus teInjplomban, amidőn a hívek 
imáduklba kezdtek, a� egyik padban >ülő nataL degény el
kezdett !hangosan >énekelni. A lelkész felfigyelt a zavaró 
énekszÓora és látta" ho.gy a fiatal legény nem törődve sen
kivel, to.vább zavarja az ájtatosságüt; intézkedett tehát, 
hogy az éneklőt távo.lítsák el. Néhány férfi megfo.gta a 
legényt, kivezették lés a várooházára kísérték, alho1. a fo.g
dwhélyiségbe zárták. Term�zetes" ho.gy ez nem csendben, 
feltűné::; nélkül ment \Végbe, ihanem a kíváncsiak tömege 
kísérte a folyto.n éne:klő és profétáJhoz haso.nlóan :prédi
káló fia,talembert. 

A váro.sház börtönében a legény mo.zdulatlanul fe
kü,dt a' p,riocsen, szemeit félig Ielhúriyta és elfojto.tt han
gon fo.lyto.nosan beszélt, még pedig olyasmit; amitől a 
kíváncsiak szinte megije.dtek. Elmondo.tta, ihogy őt Isten 
küldte. amiko.r álmában neki megJelent 81 arra utasítütta, 
ho.gy terelje az erkölcs útjára a bűnös emberiséget, mert 
közeleg a ;világ vége. Megjövendölte, Iho.gy Szentesen egy 
év alatt háromszo.r fügnak so.ro.zni, azo,nkí"ül o.lyan ret
tenetes nyo.mo.r és pusztulás következik, ho.gy a váro.sból 
csak po.r marad. Buzdíto.tta az embereket, hogy térjenek 
Istenhez, mert akko.r nem "kell adót; fizetniök � Isten meg
váltja az emberek adóját; visszaadja Magyaro.rszág sza
badságát; a császárt. ha nem lesz isténfélő, 'megbünteti, 
mert az alattvalók a 'bűnöS! császárnak nem kötelesek adót 
fizetni. Fo.lyto.nosan az adófizetés szükBégtelensegét han
go.ztatta. amellett a császár bűnösségét emlegette. ' 

A tanulatlan" egyszerű nép ebben a jövendöléliszerű 
össze-vissza beszédben: valami tito.kzato.sságo.t, . emher
fölötti megnyilatkozást láto.tt: Abban az időben Magyar'
országo.n a császári önkény uralko.dott, ámely éberen 
ügyelt mindenféle o.lyan megnyilatko.zásra, ami a magyar 
nemzet .szabadságát és függetlenségének kivívását cé
lo.zta. Sükkal kisebb iYétségekért is letartóztatták akko.r 
az embereiket, mint amilyeneket az a szegény eszelős 
fiatalember a császárra vo.natko.zó lszavaival elkövetett. 
Az .egyszerű nép tehát föLdöntúli sugalmazást látott az 
őrült zagyva beszédében és babonás :hitében arra a meg
győződésre jutott, ho.gy. iYalami prófétával, ál], .szemben, 
akit a hivatalo.s erőszak kezei közül .ki �el1 szabadítani. 



838 CSENOOHSÉGI LAPOK 1930 szeptember ZO. 

Dr. V QJ�S József népjóliti miniszter temetése : a 'halottaskocsi a kísé!'ö menettel. 

A cs. kir. szolgabírónak is tudomására jutott a 
templomban lefolyt rendzavarás és .az őrült legény le
tartóztatása, azonban nem akarta megzavarni a nagy
pénteki ájtatos hangulatot s ezért csak másnap akarta 
megindítani a vizsgálatot, tudván, hogy a felségsértő 
bűnös úgyis 'hatósági őrizetben van. 

A !babonás hitében felzaklatott JJJép ellenben az éj 
foly.amán elhatározta, hogy a prófétát kiszabadítja fogsá
ságából. Különösen az asszonyok tüzelték a férfiakat. 
hogy tulajdonképen vallásos, keresztényi cselekedetet vé
geznek, ha megakadályomák az Ég küldöttének bűnös 
bántalmazását. Három férfi vállalkozott erre. Szombaton 
regge} egyszerűen 'bEfuatoltak a városi fogdáJba, ott egyi
kük az őrző ·pandurt fejbevágta s földreteperte, fegyve
rét el;vették és a letartóztatott iPrófétát diadallal kísérték 
a mészárosmester házába, akinél s zolgál,t. EI lehet kép
zelni, ihogy mindez nem csendben .folyt le, hanem meg
IEfuetős nagy tömeg verődött össze, amelynek zömét 
persze indulatosan zajongó asszonyok alkották. 

A szolgabíró kiküLdte a zsandárokat, hogy a töme
get oszlassák ,szét, a városi fogdahelyi!Sé.gben erőszah:C�
kodott embereket pedig, a kiszabadított fogollyal együtt, 
kísérjék be. 

A z,sandárok az utasítás nak eleget tettek s az elme-, 
bajos legénynél több ív papirosra írt, vaLlási orajongásból 
eredő elmélkedést is találtak. Az írás azzal kezdődött, 
hogy mivel a szentesi református lelkész nem akarta 
meghallgatni az intő szót, ezért most írásban tárja 

eléje a szerző, akinek álmáJban iIsten megjelent és meg
parancsolta, hogy az embereket jó útra térítse. A hosszú 
elmélkedést tengernyi strófából ál1ó !vaIIásos ,ének szö
vege egészítette ki, amely tulaj dmlliépen ugyanazt tar
talmazta, mint amit a legény a teIDjplomban és a városi 
fogdában hangoztatott. A ibűnös császárról, akinek ré
szére nem ke],J adót fizetni, több helyen emlékezett meg 
a versezet, "amely egyben: csak arra az esetre helyezte 

.kilátásba Magyarország" szabadságát, ha az emberek 
visszatérnek az erkölcsökhöz. 

A zsandárparancsnok sokkal gyanakvóbb volt,' sem
hogy az egész esetben. a valóságnak megfelelően, a meg
háborodott elme küsza beszélő megnyilatkozását látta 
volna. Felségsértés volt a ·rigmusokban s ez nem is pol
gári bíróság, hanem haditörvényszék elé tartozott akkor. 
A cs. kir. szolga;bíró is, hasonló 'Véleményen lévén, a fog
lyokat tehát, a főbizonyítékot képező írással együtt, át
vitték Szegedre és átadták a katonai állomásparancs
nokságilak. 

Az állomásparancsnokság felterjesztésére a vezénylő 
tábornok elrendelte a hadbírói vizsgálatot. A sok ívre 
terj edő írást, a versekkel együtt, elsősorban is lefordí
t ották az akkor 'hivatalos, német nyelvre. lNelhéz munkát 
kellett végeznie a fordítónak, mert még magyarul sem 
igeD' lehetett megérteni, amit az a szegény, tanulatlan, 
eszelős szolgaleg>ény költött. Ő maga nem tudott írni s 
ezért olyan embereket, sőt iskolás gyermekeket fogott 
meg, akik annyira, amennyire, járatosak voltak a betű-
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vetésben. Ö csak toll>bamondta intelmeit s még a prózai 
részeknél is legtöbbnyire rímekben beszélt, bár azok a 
,rímek egyáltalában nem csengettek költői tökéletességgel. 

A hadbíróság azt kutatta, hO'gy a szóbanforgó elme
beteg nem egyszerű ravasz tettető-e, aki bolondnak mu
tatja magát és ,ezzel leplezi forradalmi bujtogatását. 
Megidézték a református lelkészt, akihez az írás intézve 
volt. A lelkész persze mentegetődzött és hivatkozott arra, 
hogy a háborodott elméjű legény már őt is zaklatta os
toba fecsegéseivel, de ő ,elutasította magától. A hadbíró 
azonban gyanakodott s a szegény lelkésznek osak nagy 
fáradsággal sikerült beigazolni, hogy semmi köze sincs 
"az egészhez, legfeljebb annyi, !hogy a legény ,nagypén-
teken megzavarta a templomi ájtatosságot. .--

Jöttek egyéb tanuk is, a városbíró, esküdtek, jegyző 
és más, Ihiteltérdemlő polgárok. Mindnyájan hangoztat
ták, hogy a felségsértéssel vádolt Legény elmelbeteg, akit 
nem lehet komolyan venni s' csak a babonára hajló nép 
hitte, hogy valami próféta, akire ,hallgatni kell. Nagy
nehezen belátta a bíróság, ho.gy csakugyan a legjobb lesz, 
ha a legén� elmeállapotát orvosilag megvizsgálják ; át
adták tehát a szegedi katonai kórháznak, ahonnan néhány 
hét muJva csakugyan az az orvosi vélemény jött, hogy az 
illető eLmElbeteg, akinek rögeszméje az, hogy őt Isten 
küldötte az emberek megjavítására. 

EjJben a' kérdésben tehát ,nem volt szüks-ég további 
eLj>árásra és a szegény őrültet, pár hónapi' 'herce-hurca 
u.tá!,!" szabadon engedték. 

Hátra volt azonban a három bűnös ügye, akik a le
gényt a városi fogdából ,erőszakkal kiszabadították. Nem
csak Ihatóság i személy ellen elkövetett erőszak és testi 
bántalmazás, terhe nyomta őket, hanem forradalmárok
nak is voltak ,feltüntetve. Szentes város előJ.járósága hi
vatalosan igazolta, hogy egyikük ellen sem volt ,soha 
semmiféle kifogás, amellett a lelkész is erkölcsös embe
reknek ismerte öket. 

Már késő ősz felé Járt az idő, amikor még mindig 
börtönben ültek a vádlottak. Családjuk folyamodványban 
könyörgött, hogy engedjék haza kenyérkeresőiket, akik 
a nyári munkaalkalmat is elmulasztani kényszerültek 
azért, mert vallásos rajongás ukban az őrült legényt bör
tö,néből kiszabadították. 

Végre, november havában, megállapította a had
'bíróság, hogy sem felségsértésről, sem .forradalomról 
nincs szó, hanem csak erőszakoskodásról, amit a tanulat
lan, babonás emberek együgyű gondolkozásával lehet 
menteni. Átadták tehát mindhárom vádlottat a polgári 
bíróságnak, amely azután megelégedett a töblb, mint fé,
évi vizsgálati fogsággal és befejezte ügyüket. 

Manapság ilyen nagy felfordulást aligha okozna va
lamely elmebeteg kiusza beszéde. Hetven év előtt ,azonban 
a túlzottan gyanakvó cs. kir. zsandárok é!) bírák még a 
bolondban is felségsértőt l!áttak és forradalmi tünetnek 
hitték, ha néhány babonás vénasszony, tanulatlan e,gysze
rűségében, öst3zecsődü.I és síránkozik. 
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A vasútügyeleti szolgálatról .. 
Írta: Nagyalásonyi BARCZA JENŰ százados. 

A megszakítás nélkül fejlődő élet a társadalmi be
rendezéseket s azokkal együtt a világ képét is állandóan 
formálja. A folytonos változás az életviszonyok minden
nemü megnyilvánulásában érezteti hatását, ami a tár
sadalomban élő egyszerü embert is folytonosan új es 
új viszonyok közé állítja. 

A mai társadalom életmegnyilvánulásának �gyi K 
változása a köziekedés nagymértékű fellendülése, ami 
a közi�kedés-rendészet modern problémáját is elotérbe 
álilítottá. A �özúti közlekedés kérdéseivel jelenleg j ó
formán naponta foglalkozunk, de tigyelmunket azert 
nem szabad elfordítanunk a vasúti koz'lekedésröl sem, 
- mely fontosság dolgában korántsem marad a köz
úti kö.zJ.ekedés mögött, - hiszen csak a közúti és vasúti 
köuekedés egymást kiegészítő - egyformán lelkiisme
retes - ellenőrzése eredményezheti közbiztonsági szol
gálatUnk sikeres ellátását. 

Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy a bűncselek
mény ,elkövetése után a bűnöző legelső törekvése rend
szerInt az, hogy mihamarabb elhagyja a helyszínt és 
annak környékét, részben, hogy IbIZtos helyre érj en, 
részben pedIg, hogy A bűncselekményből származó tár
gyakat még cseleKményének köztudomásra j utása elott 
ertekesíthesse, vagy elreJ thesse. j{endszerint a közle
kedési eszközök, elsősorban a. vasutak azok, melyek a 
bűnözőt ezen törekvésében támogatj ák, - rejtöz.esét a 
gyors helyzetváltoztatás igen nagy elonyén kIvül még 
a mellékkörülmények is elosegítik, - hIszen a vasutaK 
népes forgalma között egy ikeresett személyt megtalálni 
- mint számtalan példa igazolja - nehéz. feladat. 
A bűnözők már régen felismerték ezeket ·az előnyöket, 
fel is használják őket, ami természetesen a nyomozás 
sikeres keresztülvitelét megnehezíti. A gyakorlati szol
gálat számos példája igazolja, hogy nagyobbszabású 
bűncselekmények tettes ét rendszerint nem helybeli, ha
nem idegen helyről való gonosztevő személyében kell 
keresnünk. Ezek rendszerint vonaton utaznak a már 
előre !kiszemelt helyre s vonattal igyekeznek el onnan. 
l'ermészetesen nemcsak idegen, hanem helybeli is 
igénybeveszi a vonatokat, \ha azt látja, hogy a bűn
cselekményből származó tárgyakat ott nem tudja el
rejteni, vagy értékesíteni. 

A vasútügyeleti szolgálat legfontosabb, talán egye
düli eszköze 'a megfigyelés. 

A megfigyelés magábanvéve is nehéz feladat, de 
különösen nagy odaadást kíván akkor, midőn � mint 
a vasútügyeleti szolgálatnál is van - sok ember gyors 
megfigyeiésérő! van szó. A vasúti állomásokra berobogó 
vonatokról egyidőben szállanak le az utasok, egyszerre 
lepik el a kijárat�kat, pár perc mulva a felszálló uta
sok is elhelyezkednek s az állomás egész területe ki
ürül. A megfigyelésnek tehát e pár perc alatt kell meg
történnie. 

Helytelen volna azonban a vasútügyeleti szolgálat 
számos tennivalóját csak e pár percre bízni, azokat 
már korábban ikell elkezdeni s a helyi viszonyok kívá
naIrnai szerint odaadással teljesíteni. 

Az örsparancsnoknak és a csendőröknek tudniok 
kell, hogy hova, mely iranyból, mikor érkeznek (sze
mélyszállító- és teher-) vonatok. Melyek azok az út�onalak, amelyeken az utazóközönség az állomás felé, 
v..agy onnan közlekedik. Szolgálati és létszámviszonyai
mik figyelembe vétele mellett tehát az örsparancsnok
nak meg kell gondolnia, hogy a vasúti állomásokra és 

az azokhoz vezető útvonalakra mily alkalmakkor -
esetleg mÍlY SZOlgálatókkal kapcsolatosan - vezényel
het j árőrt. Figyelembe kell vennie elsősorban termé
szetesen a Szut. 383. pontját, mely elŐírja, hogy vasút
ügyeleti szolgálatot rendszerint csak esetről esetre le
het vezényelni, örsállomásokon kívül tartandó vasút
ügyeleti szolgálatot pedig rendszerint a rendes SZOlgá
lattal kapcsolatosan keH előirni. Elvnek tekinthetj UK, 
hogy nagyobb forgalmú állomásokon lehetŐleg minden 
nap jelenjék meg Járőr, de ha ez keresztülvinető nem 
volna, semmi esetre se vezényeljünk járő:r1 mindig egy 
és ugyanazon vona.thoz, hanem váltakozva, hol egyIK
hez, nol másikhoz. Helyi j árőrök a helyi szolgálat tar
tama alatt fordulj anak meg a vasútállomáson is, küJö
nösen az éjféltől a reggeli orákig áthaladó vonatoknál, 
mivel a tapasztalat szerint ezen vonatok utasai érde
kelnek bennunket közbiztonsági szempontból leginkábo. 

Kik lehetnek egyébként azok a személyek, akiket 
a csendörnek a vonatokon és a vasútállomásokon ngye
lemmel kell kísérnie? 

a) U tazó zsebtolvajok, poggyásztolvajok és vásári 
tolvajok. 

O) LJ tazó hamiskártyások. 
e) Menekülő bűntettesek. Ezek üldözhetése végett 

célszerű lenne a Nyomozati Értesítőt azoknak az or
söknek, amelyek állandó vasútügyeleti szolgálatot tar
tanak, két példányban megküldeni, egyet az örsnek és 
egyet közvetlenül a vasútugyeletí J árornek, amely azt 
a mQzgópostáról közvetlenUl átvehetné. 

d) Az örsállomásról sokat elutazgató, vagy az örs
állomásra ,gyakran utazó személyek. �z,ek utazgatás á
nak célját a lehetőség szerint meg kell állapítam. 

e) Katonaszökevények és onkényűen eltávozott 
katonák. 

I) Agitátorok gyakran választj ák a vonatot mű
ködésük színhelyéül, különösen ott és olyankor, amikor 
nagyobb tömeg szokott utazni ( munkára bejárók, vá
sárra igyekvők, stb. ) .  

g) Az esti és haj nali vonatok figyelemmel kísé
rése azért fontos, mert azok a bűntettes ek, akik a fal
vakban éjjel bűncselekrnényeket szoktak elkövetni, 
rendszerint az esti vonattal szoktak kiutazni és a haj
nali vonattal visszatérni. Az ilyenek természetesen 
kerülik az olyan állomásokat, amelyekről tudják, hogy 
ott állandó vasútügyelet van, azért fontos, hogy az 
olyan állomásokon, amelyeken nincs állandó ügyelet, az 
esti és a hajnali vonatokat a járőrök minél gyakrab
ban meglepjék. 

h) A 'gyanús poggyászok megfigyelése a vasút
ügyeleti járőrnek szintén fontos teendője, különösen 
olyan esetben, amikor azok olyan egyének birtokában 
vannak, akik valamely konkrét bűncselekmény gya
núja alatt állanak. Hasonló okokból fontos az árufol'
galom figyelemmel kísérése is. 

i) Olyan időben, amikor az állomáson vonat- és 
utasforgalom nincsen, annak I területét, különösen a 
raktárak és az ott veszteglő megrakott teherkocsik 
környékét a vasúti lopások meggátl ás a végett rend
szertelen időközökben le kell portyázni. 

A vasútügyeleti járőrnek adjunk időt, hogy · ne 
csak az állomást, hanem az utasok által használt út
vonalakat is Ieportyázhassa, azon hosszabb-rövidebb 
figyelőállásokat foglalhasson el, hogy az állomásra 
igyekvő egyéneket személy szerint is megfigyelhesse. 
Mag,át az állomás épületét se közeIítse meg mindig egy 
időben és egy oldalról. Célszerű minden esetben először 
az állomások környékét, a kocsmák és szállodák közön--

- ség ét szemügyre venni, majd a raktárak környékét le-
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portyázni S csak ezek elvégzése után kell a járőrnek 
az állomás épületéhez térni. 

Szolgálatunk minden vonatkozásában, de különösen 
a vasútúgyeleti szolgálatnál a lelkiismeretesség az 
egyedüli tegyver, mely eredményekhez segít bennün
ket. A lelkiIsmeretesség természetesen kiterjed a sze
mélyi ismeretek szerzésére is, mert a bő személyi is
meret a vasútügyeleti szolgálatot lényegesen megköny
nyíti. N em ismerheti fel a csendőr enélkül azokat, kik
nek megfigyelése szükséges, nem képes egy ember
csoportból azt szemügyre venni, akit közbiztonsági 
szempontból figyelemre méltatni érdemes, vagy kívá
natos. 

Az útvonalak leportyázása után, midőn a járőr az 
állomásra már betért, még a vonat érkezése előtt vegye 
szemügyre az utasokat, kik közül legtöbbről tudni 
fogja, hogy kik, sőt esetleg még azt is, hogy hova, mi 
célból utaznak. Ha kellő személyi ismeretei vannak, 
alig lesz néhány egyén, kiknek személye és utazási 
célja iránt érdeklődnie kell. Célszerű ezekután a jegy
kiadónál és a vasúti személyzetnél puhatolni, hogy a 
megfigyelendők közül ki kicsoda és hova váltott az 
illető jegyet ? Ha a legcsekélyebb oka lehet rá a jár
őrnek, éljen a Szut. 43. pontjában gyökeredző jogával 
és igazoltassa azokat, akiknek személyazonossága meg
állapítását szükségesnek tartja. 

A felszálló utasok szemügyrevétele után most már 
nagyjában tisztában van a járőr, hogy k i  és hova uta
zik, most már az után kell néznie, hogy az állomás 
területének közelében nincs-e olyan egyén, aki vala
mely okriál fogva a többi utastól távoltartja ma2'át. Az 

ily egyének fokozott figyelése, legtöbb esetben igazol
tatása, helyénvaló. 

Az utasítás idevágó számos rendelkezéséből tehát 
ne csak azt tartsa be a jarőr, hogy az állomásépület 
előtt hosszában portyázzon, hanem aSzut. 382. pontja 
azon rendelkezéséről, hogy az utasok megfigyelése cél
jából a várótermekben, éUermekben is körül kell néz
nie, hogy figyelni kell a vasúti és postai szállítmányok 
ki- és berakás át, - sem szabad megfeledkeznie. 

A berobogó vonatot a járőr legtöbbször - igen 
helyesen - katonás állásban várja, de az már nem 
lenne helyes, ha a vonat megállása után is egy hely
ben maradna s az utasokat tekintetre sem méltatná. 
Az ilyen járőr eredményt nem érhet el, hiszen a szol
gálat leglényegesebb részének elvégzésére rendelkezé
sére álló idő a lelkiismeretesen szemlélődő csend őrnek 
is csak ritkán elég arra, hogy mindenkit tényleg meg
lásson és megfigyelhessen. A leszálló utasok megfigye
lését azon elvek szerint kell természetesen végeznie, 
mint azt a felszálló utasoknál említettem. A különbség 
mindössze az, hogy a leszálló utasok között sokkal rö
videbB idő alatt kell kiválogatni azokat, akiket tovább 
figyelnie, vagy igazoltatnia kell. A vasúti személyzet, 
de különösen a jegyeket átvevő kapus lehet ebben a 
járőr segítségére, aki rendszerint szívesen vállalkozik 
arra is, hcrgy az elvett jegyek közül az idegen egyének 
jegyeit külön rakja. 

Az utasok megfigyelése és igazoltatása igen gyak
ran szükségessé teszi azt is, hogy a járőr tagjai egy
mástól elváljanak. Ezt a Szut. 268. pont intézkedései 
me2' is engedik. A nehézkesség bűn ; szemésnek, rugé-
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konynak kell lenni, akkor és úgy kell cselekedni és 
viselkedni, amikor és ahogyan a helyzet parancsolj a. 
Arra is szükség lehet, hogy a j árőr tagjai egymástól 
elvá:ltan, a berobogó vonat különböző oldalain helyez
kedjenek el, részben, hogy a tilos oldalon fel vagy le 
ne szállhasson senki, részben, hogy a csendőr megtudja, 
hogy ki, miért akart ott l e·, vagy,felszállani. Különösen 
kell vigyázni a tehervonatok érkezésénél, melyeket a 
szomszéd sínpárokon álló szerelvények leple alatt köny
nyen és észrevétlenül lehet megközelíteni, vagy el
hagyni. 

A Szut. 382. pontja s�erint "szükség eseteben meg 
van engedve, hogy a csendőr a vonaton lévő utasoK 
szemügyre vetele céljából a ktilönböző kocsiosztályokat 
beJárJ a, emiatt azonoan a vonatok eúndulását késlel
tetni nem szabad". Itt az utasItás módot ad a csend
őrnek arra, hogy a vasúti kocsi,k bej árásával meggy 0-
ződhessék arról, ,nem utazik-e olyan egyén, ki valamely 
bűncselekmény t követett el, vagy akit a csendőrség 
keres. Ilyenkor az éles megngyelőképesség, kel1ó 
emberismerettel párosulva, fogj a a csendőr teJlépfisé
hez a szükséges támpontokat nyujtani. Kettőzött tlgye
lemmel kell olyan esetben végezni a vonatátvizsgáJást, 
midőn a j árőr az utasok kbzött valakit személy szerint 
keres. , 

Kétségtelenül célszel'tl lenne, ha az összes forgalma
sabb állomásokon állandóan vasúWgyeleti szolgálatot 
teljesítenének járőreink, de ez a létszámviszonyok miatt 
nem vihető keresztül. Az említett elv szerint vezényelt 
gyakori vasútügyeleti szolgálat azonban azt eredmé
nyezné, hogy idővel a vasúti személyzet, de az utasok 
is megtanulnák, hogy ügyeik elintézését melyik állo
máson várhatják a csendőrség járőreitől. 

A vasútügyeleti j árőrnek, mint ismeretes, a Szut. 105. pontjában foglaltak szerint jelentkezési kötele
zettségei is vannak. Szolgálatának ellátásában azonban 
e kötelezettség nem gátolhatja, mert a Szut. hivatkozott 
pontja szerint : "A szolgálatban álló járőrök portyázás, 
illetőleg külső szolgálat közben - ha sz'OlgáiJ,atuk őket 
abban nem akadályozza - minden előljárónál, kivel 
találkoznak, j elentkezni kötelesek. Feljebbvalónál, vala
mint a 103. pontban felsorolt polgári személyeknél 
(miniszterek, államtitkárok, stb. ) csak akkor, ha ezek 
őket megszólít ják." A j árőrnek tehát csak előljárónál 
kell jelentkeznie és csak akkor, ha szolgálata ebben 
nem akadályozza. A j elentkezési kötelezettség tehát a 
szolgálat pontos teljesítésétől a csendőr figyeImét el 
nem vonhatja. 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni azt sem, hogy mi
lyen fontos a közbiztonsági s zolgálat minden ágában 
a közsZQIlgálati alkalmazoUakkal való megértő, jó vi
szony. Elsősorban áll ez a vasúti személyzetre, kik a 
csendőrség támogatását gyakran veszik igénybe s így 
már a kölcsönösség folytán is számíthatunk segítsé
gükre. A vasúti személyzet odaadó támogatása több 
bűncselekmény kiderítését eredményezte már, melyeket 
enélkül aHg értek volna el az örsök. A közelmultba,n 
az egyik örsállomás székhelyén az adóhivatalt törték 
fel ismeretlen tettesek s igen nagy értékeket loptak el 
onnan. A lopás feUedezése után az örsparancsnok 
nyomban a vasúti állomásra küldött járőröket, hogy 
a vasúti személyzettől érdeklődj enek az éjjeli utasok 
után. Az egyik forgalmi hivatalnok, kit a járőrök a 
többi vasúti személyzethez hasonlóan az utasok meg
figyelésére felkértek, a kora hajnali vonatnál olyan 
utast látott, kit nem ismert s a;ki három j egyet váltott 
Budapestre. Utánuk nézett az állomás körül, de sehol 

nem látta sem a j egyváltót, sem társait. A málházót 
is elküldte a felkeresésiikre, de az sem talMta az ide
geneket. Most már a v.ollat beérkezésekor figyelte az 
eltűnt utasokat, kik a vonat indulásának pillanatában 
kisebb csomagokkal ugrottak fel a vonatra. E meg
figyelés adatait azután a vonatkísérő személyzet elö
adása egészítette ki, melyből kiindulva, csakhamr he
lyes nyomra talált az örs s párnapi lelkiismeretes 
munka a tettesek kézrekerítését eredményezte. A meg
értő együttműködés tehát - mint az említett eset iga
golja - a közbiztonsági szolgálat érdekeinek előmozdí
tását eredményezi. Ne feledjük azonban, hogy részünk
ről a vasúti személyzet támogatása nem szívesség, ha
nem aSzut. 382. pontjában előírt kötelességünk. ( "A 
szolgáIatban álló vasúti személyzetet szolgálatában és 
az üzleti szabályzatok megtartása körül támogatn i kell 
és személyüket minden támadás vagy erőszakoskodás 
ellen meg kell védeni !"  

A vasúti forgalom zavartalanságát, a vasúti épít
mények védelmét - mint ismeretes - törvény bizto
sítja. A közönség magatartását a vasúti üzletszabály
zat - melyet a Szut. előbb idézett szakaszában említ 
s amelyet törvény hagyott jóvá - szabályozza. 

Főbb rendelkezéseit, melyeket a vasútügyeleti 
szolgálatot teljesítő járőrnek ismernie kell, meg
említem : 

Az utazó személyek kötelesek a pálya üzletrendje 
és biztonsága fenntartására kibocsátott szabályokat 
megtartani. ( 93. § . )  Az utasnak menetközben tartóz
kodnia keli a fel- és leszállástól, az ajtók szükségtelen 
kinyitásától. (95. § . )  Tilos engedély nélkül a pályára, 
párkányokra, stb. lépni, a sorompókat önhatalmúlag' 
megnyitni, ezeken áthágni vagy átbújni. (96. § . )  A 
pálya közvetlen közelében állatokat csak felügyelet 
mellett szabad legelteni s gondoskodni kell, hogy a pá
lyára vagy tartozékaira ne lépj enek. (97. § . )  Tilos a 
pályának és tartozékainak megrongálása, vagy megvál
toztatása, valamint a sinekre vagy ezek mellé bárminő 
tárgyat tenni, jelzéseket utánozni, vagy üzleti jár
műveket megrongál ni. ' ( 98. § . )  A szomszédoknak tar
tózkodniok 'k,ell mindentől; ami a pálya és tartozékai
nak fennállását vagy használatát veszélyezteti. , (99. § . )  
Minden olyan cselekmény' tilos, me ly által a föld por
hanyóssá válik, vagy földsikamlások vagy kőomlások 
idéztethetnének elő. ( 100. § . )  Ha rendőri vagy bírói 
hatóság segélye kéznél nincs, a vasúti alkalmazottak 
is letartóztathatják a szabályok áthágóit, kik a hoz
zájulk intézett intést nem követik, vagy az üzlet biz
tonságát veszélyeztető cselekményt már elkövették. 
( 102. § . )  A vasúti személyek hivatásuk teljesítésében 
közhivatalnokok gyanánt járnak

" 
el s mint ilyenek 

részesülnek a törvény oltalmában. ( 103. § . )  E szabá
lyok megszegői a Kih. Btkv. 111 .  §-ában meghatáro
zott kihágást követik el. Tilos a vasúti kocsikban ki
függesztett hirdetmények és utasítások letépése is, 
mely a Kih. Btkv. 47. §-ába ütközik. Tűzveszélyes, rob
banó tárgyakat, töltött fegyvereket, lőport, stb. sze
mélykocsiba vinni nem szabad. ( Ezen tárgyak szállí
tását az 1886. évi 24.186. számú K. M. -rendelet szabá
lyozza.) 

Köztudomású " dolog, hogy a vasút az a hely, hol 
minden rendű és rangú egyén, bel- és külföldi egy
aránt összejön. Az ország egyik részéből a másikba 
igyekvő utas, legyen katona vagy polgár, a vasútügye
leti járőr magatartásából kiindulva alkot magának 
kedv�ző vagy kedvezőtlen véleményt az egész testület
ről. Sajnos, a kedvezőtlen véleményhez sokkal kevesebb 
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helytelen viselkedés elegendő, mint amennyi helyes és 
ügyes magatartás szükséges a kedvező vélemény ki
alakulásához. Az állomásokon a csendőrjárőr tehát 
mindig arra gondoljon, hogy ő a testületet képviseli, 
mert megjelenésétől és felszerelésétől kezdve minden 
mozdulata, fellépése, beszédmodora számos egyén bírá
latának van kitéve. Kettőzött figyelemmel, tapintattal 
s mindenkor teljes önmérséklettel viselkedjék a járőr 
az utazó közönséggel szemben, anélkül azonban, hogy 
a csendőrt j ellemző komoly határozottságából bármit 
is engedne. Feszes, katonás és önérzetes magatartása 
csak elismerést válthat ki mindenki részéről, aki őt 
látja, vagy vele érintkezik. 

Mozgó vOll,atoknak éE' azok utasainak megfigye
iése már inkább a nyamozó alosztályok hatáskörébe 
tartozik. Az örsök és az egyes csendőrök azonban ezen 
a téren is értékes szolgálatot teliesíthetnek. A vasúti 
kalauzok minden szívességn kanhatók, amelyet a saját 
szolgálatuk mellett el tudnak végezni, fontos azonban, 
hogy kü1lönösen az álLmdó vasútiigyeleti szolgálatot 
tejesítő örsök érintkezésben legyenek velük. A szo'lgá
laton kívül utazó csendőrök is hasznos megfigyeléseket 
végezhetnek a vonaton s a szolgálat érdekében cselek
szenek, ha észleleteiket az illetékes örsökkel vagy jár
őrökkel közlik. 

Végül megemlítem, hogy a lapunk 1925. évfolva
mának 400. oldalán megjelent "A vasútbiztosítás" 
CÍmű közlemény sok olyan tudnivalót tartalmaz, ame
lyeket a vasútiigyeleti szolgálatban való kiképzés nél is 
jól felhasználhatunk, 

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

(6. közlemény.) 
60. Dari Julianna 3 éves csecsemőt anyja Dari Jánosné 

szül. Kis Eszter mérgezte meg. Az anyakönyvi kivonat szerint 
a csecsemő veleszületett gyengeség következtében halt meg. 
A nyomozást besúgás alapján folytatták le. A nyomozó járőr 
a feljelentést megtette, a gyanusítottat szabadlábon hagyta. 
Az exhumálás abban az időpontban, amikor ezen cikk anyaga 
összeállításra került, még ismeretlen vo1t. A nyomozás ada
tai szerint a mérgezés tettestársai Fazekas Gyuláné, Fazekas 
Mária és a gyanusított édesanyja, Kiss Lászlóné voltak. 

61 .  Dari Eszter 21 napos csecsemőt, aki ikertestvére 
volt a 60. szám alatt tárgyalt Dari Juliannának, ugyancsak 
anyja mérgezte meg. Az adatok azonosak a 60. szám alat
tiakkal. 

62. Zöllei Erzsébet 1 napos csecsemőt természetes anyja 
Zöllei E rzsébet mérgezte meg. Exhumálás eredménye isme
retlen. 

63. Kálmán János 75 éves cibakházi lakost felesége szül. 
Vincze Julianna mérgezte meg. Az anyakönyvi adatok sze
rint vizibetegségben halt meg 1928-ban. A nyomozást név
telen levél alapján folytatták le. tA tagadásban levő gyanu
sított ellen a járőr megtette a feljelentést, - az exhumálás 
el lett rendelve, de ezen adatok összeállítása időpontjában 
annak eredménye még ismeretlen volt. 

64. Takács Ádál1L 71 éves nagyrévi lakost leánya Köles 
Tamásné szül. Takács Rozália mél'gezte meg. Az anyakönyvi 
adatok szerint Takács Ádám 1928-ban gyomorátfúródás kö
vetkeztében halt meg. Nyomozás, exhumálás mint fentebbi 
pont alatt. 

65. Szíjj Gerzson 56 éves nagyrévi lakost felesége szül. 
Kiss Terézia mérgezte meg. Anyakönyvi adatai szerint gyo
morfekély következtében halt meg 1929-ben. Nyomozás lefoly
tat!Í,sa, exhulll!Í,lás, mint fentebbi pontban. 
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6. H. Nagy Ferencné 71 éves cibakházi lakost az ügyész
ségre érkezett névtelen feljelentés szerint ismeretlen tettes 
mérgez te meg. Anyakönyvi adatai szerint 1929 február 19-én 
megfagyás következtében halt el. A felhívás folytán beveze
tett nyomozás megállapítani nem tudta a tettest, illetve azt 
állapította meg, hogy gázmérgezés és megfagyás kövekezté
ben halt meg nevezett. ügyészség a további eljárást besrzün
tette. 

67. Id. Kókai László 75 éves nagyrévi lakost gondozója, 
Szürszabó József mérgezte meg. Anyakönyvi adatai szerint 
1929 február 24-én halt meg aggkori végelgyengülésben. A 
nyomozást az örsre érkezett és a leánya által írt ( Borbély 
Jánosné szül. Kókai Julianna) feljelentés alapján folytatták 
le. Erősebb gyanuokok nem merültek fel, az ügyészség az 
exhumálást mellőzte és az eljárást beszüntette. 

Ebben 'll 67 esetben tettek feljelentést a cibakház.i 
örskörletben nyomozó járőrök. 

Nézzük az össze.sítést Tiszakürtön : 
1. Vincze Benjámin 34 éves tiszasasi lakost felesége, 

jelenleg Rabb Lászlóné szül. Szilágyi Emilia tiszakürti lakos 
mérgez te meg. Az anyakönyvi adatok szerint elmebajban haJt 
meg 1901-ben. Az ügyészség az eljárást, tekintettel az állító
lagos elkövetés időpontjára (elévülés) az eljárást beszüntette. 

2. Özv. Cse7'venka Józsefné 52 éves cibakházi lakost 
menye Cservenka Józsefné szül. D. Szabó Mária mérgez te 
meg. Anyakönyvi adatok csak részben ismeretesek, meghalt 
1917-ben. A nyomozást besúg ás alapján :folytatták le. A nyo
mozó j árőr gyanusítottat augusztus 12-én elfogta, azonban a 
tagadásban lévő gyanusítottat az ügyészség szeptember 15-én 
szabadlábra helyezte, mert az exhumálás napján a megmér
gezett sírját nem találták meg. Később azonban a sírhely azo
nosságát hatóságilag megállapították, a vegyvizsgálat ered
ménye az adatok összeállítása időpontjában ismeretlen volt. 
A gyanusított a mérget N agyrévről Csordás Bálintnétól 
kapta. 

3. P. Kiss István 50 éves tiszakürti lakost felesége, szül. 
Kemenczei Rozália mérgezte meg. Az anyakönyvi adatok sze
rint P. Kiss István 1920-ban aJ.koholmérgezésben halt meg. 
A nyomozást besúgás alapján folytatta le a tiszakürti örs 
járőre. A tagadásban lévő Igyanusítottat szabadlábOJl hagyta, 
aki azonban a további következményektől való félelmében 
rnarólúgot ivott és négy napi kínlódás után a szolnoki köz
kórházban meghalt. 

4. Szabó István 68 éves nagyrévi lakost, testvére leányá
nak S zabó Eszter és ennek férje, Szabó László tiszakürti 
lakosok felbujtására Csordás Bálintné nagyrévi lakos mér
gezte meg. Az anyakönyvi adatok szerint SZ3.!bó István szív
szélhiidés következtében halt meg. A nyomozást névtelen levél 
és besúgás alapján folytatta le a tiszakürti örs. Június 29-én 
elfogta a Szabó házaspárt, akik a nyomozás alatt 'a cselek
ményt beismerték, később azonban a vizsgálóbíró előtt beis
merő vallomásukat visszavonták. Az exhumálás pozitív ered
ményt hozott. 

5. ld. Madarász József 45 éves tiszakürti lakost menye 
és fia (ifj .  Madarász Józsefné szül. Kollár Mária) mérgezték 
meg. A mérget Szabó Lászlónétól vették 1 millió koronáért. 
Az anyakönyvi adatok szerint a megmérgezett 1925-ben agy
lágyulás következtében halt meg. A nyomozást besúgás alap · 
ján folytatták le, .;t gyanusítottak a biincselekmény elköveLé
sét beismerték, az 'exhumálás eredménye ,pozitív volt. Tette;;
társuk volt a cselekménynek végrehajtásában a megmérge
zett felesége is, aki süketnéma s ezért a nyomozáS' alkalmá
val nem volt kikérdezhető. Az ügyészség később meghagy<ÍEt 
adott az öreg Madarászné elfogására, az ügyészségen egy 
süketnéma kikérdezte és ő is beismerte, hogy férjét ,id. Ma
darász Józsefet közös elhatározással megmérgezték. 

6. Szabó Mihály 64 &ves tiszakürti lakost veje Szabó 
László és ennek felesége ( az elhalt leánya) SzaM E �zt"r 
mérgezték meg. Az anyakönyvi adatok szerint Szabó Mihály 
1925-ben gyomorelpenészesedésben halt meg. A nyomozást ll. 
tiszakürti örs re érkezett névtelen feljelentés alapján indítot
ták meg. A gyanusítottak a nyomozás alkalmával a cselek
ményt beismerték, később a vizsgálóbíró előtt tagadtak A z  
exhumálás eredménye pozitív. A gyanusítottak a nyomozás 
adatai szerint Csordás Bálintné nagyrévi lakostól kapták a 
mérget. ( Lásd az 5. és 6. szám alattiakat is.)  

7. Szücs István 73 éves tiszakürti lako3L le::tnya Cseri 
Lajosné szül. Szücs Lidia mérgezte meg. Az anyakönyvi ada
tok szerint a megmérgezett 1 926-ban aggkori végelgyengü
lésben halálozott el. A nyomozást besúgás alapján folytatták 
le. Az exhumálás pozitív eredménnyel j árt, a gyanusított 
ennek dacára tagadásban maradt. 

8. Szücs Istvánné 71 éves tiszakürti lakost leánya, Cseri 
Lajosné mérgezte meg. Szücsné egy napra férje halála után 
halt meg. ( Többi adatra nézve lásd 7. szám alatt.) 

9. Szakács Dániel 42 éves tiszakürti lakost felesége, 
jelenleg Rabb Lászlóné szül. Szilágyi Emilia mérgezte meg. 
Az anyakönyvi adatok szerint Szakács 1926-ban szívizom
elfajulásban hunyt el. A nyomozást besúgás alapján folytat
ták le.  A gyanusított tagadott. A vegyvizsgálat lelete pozi
tív. ( Lásd az 1. pont alattiakat.) tA gyanusított elsőízben 
Vincze Benjáminnak, másodízben Szakács Dánielnek volt a 
felesége, j elenleg Rabb Lászlóné. 

10. Józsa Antal 46 éves tiszakürti lakost felesége szül. 
S zücs Eszter, továbbá fia jfj. Józsa Antal és ennek vadházas
társa Zámbó Mária úgy m érgezték meg, hogy Szabó László
néval ( Szabó Eszter) összebeszélve, Szabó Eszter mérgezett 
levest főzött és ezen levest felesége, fia és fiának vadházas
társa az elhaltnak háromízben adták be. Az anyakönyvi adatok 
szerint Józsa Antal 1929 február 25-én halt meg Kunszent
mártonban. A nyomozást besúgás alapján folytatták le. A 
három gyanusítottat a nyomozó j árő.r elfogta, mind a hárman 
tagadták a terhükre rótt cselekményt, az exhumálás pozitív 
eredményt hozott. 

A tiszakürti nyomozások eredményeként - amint a 
fentiekböli láthatjuk, - 10 följ-elentést tett az örs:. 

N agyréven és TLs.zakürtön, a mérg-ezések e IDét [ő
helyén kívül még Rákóczif'lllván folytatak nyomozásokat 
a s�olnoki szárnyparancsnokság területén, itt azonban 
pozitív ered'mény nem volt felmutatható. 

A szolnoki szárny terül etén kívül is folytak nyomo
zások, ezeknek rövid története a következő : 

Danielovics Z sigmond százados szárnyparancsnok 
1 929 'llugusztus 3 1-én egy névtelen level-et kapott, mely 
,szerint Öcsöd községIben is történtek mérgezések. Ezen 
levelet a szolnoki szárnyparancsnok az illetékes orosházi 
szárnynak továbbította. Az öcsödi örs lefolytatta a nyo
mozást, a jelentésfogafmazvány tanusága szerint egy gya
nús haláleset fordult elő két gyanusiítottal, a n�omozás 
adatai azonban 'azt bizonyítják, hogy ebben a községben 
mérg,ezés nem fordult elő. 

Fentelfu n evezett ,százados ,szárnyparancsnok augusz
tus 12-én Szabó alhadnagy tiszaföldvári szakaszparancs
fiokot átkü,ldte Ókécskére, mivel N agyr-éven adatok merül
tek fel' arra, hogy a 'nagyr,évi mérgezések szálai Ókécskén 
is megtalálhatók. ÓkécsMn 7 ügyben indult meg a nyo
mozás. Ezen nyomozásból kifolyólag a kecskeméti ügyész
ség 4 esebben rendelt-e el ar eXlhumáloot, ami szeptember 
28-án és 29-én ment végbe. Október 3-án a� újkécskei örs 
új,aJbb mérgezések ügyében vezette be újra a nyomozást, 
melyeknek részletes eredménye előttem ismeretlen. Két
ségtefenül megállapítást nyert azonban, hogy a nagyrévi 
mérgezési ügyekkel a kéc.3.kei mérgezések összefüggésben 
vannak. Az összefüggést i g-en 'k!önnyen meg lehet találni .  
Fazekas Gyuláné, a z  öngyilkosságot elköv-etett nagyrévi 
bába,asszony két .éven át Kécskén lakott. 

E,z lenne a tiszazugi mérgezések vázlatos története 
1939 októberig, azaz addig az időponti,g, amíg a csend/őr
ség az ezen ügyekben folytatott nyomozó mu;rrkáját nagy
rés,zt befejezte s amikor a N agyréven működő 4 járőr 
anyaör,seire b evonulIt. 

* 

Vessünk talán most egy pillantást ,a szolnoki ügyész
ség fogházára, amelynek cellái megteltek a mérgezési 
ügyekben gyanusítottakkal. Mi történt velük tovább ? Ho:y. 
tak-e és .mily változásokat az ügyészségen történt kihallga
tások, milyen keze})éSlben, elhelyezésben ISth. részesültek 
a vizsgálati foglyok és egyáltalában merültek-e fel oly 
momentumok, melyeknek megemlíté,se érdeke.s, vagy tanill
.ságos lehet ? 

A szolnoki fogház cellái megteltek, a cellák ,száma 
k evésnek is bizonyult ahhoz, Ihogy a vizsgálati foglyokat. 
valamennyit külön-külön, lehetett volna elhelyezni .  Ezt 
különben a perrendtartás sem írja szigorÚ'an elő, - � 
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vonatkozó rendelkezés azt mondja, hogy a vizsgálati fog
lyokat "lehetőleg" külön kell elhelyezni .  

A csendőrség munkája 19,29 október végével - elte
kintve egyes felderítetlen ajróbb r,és'zletek megállapításá
tól - véget ért és a munkát átvette most az ügyészség. 

Bomo:s J ómef ügyészségi elnök :és Kronberg János 
királyi ügy.ész iS'Zinte elképzelhetetlen sok erőt, energiát 
követelő munkát végeztek, amikor lehetővé tették, hogy 
ezekben az ügyekben aIig egy-két hónap mulva a törvény
szék már első tárgyalását megtarthatta. A vádat minden 
egyes esebben Kronberg János ikirályi ügyész képviselte, 
ezeken a tárgyalásokon, amelyeket - !hogy ez a tiszazugi 
bűnper ,a maga teljes I::gészében világos'an rajzolódjék 
elénk, persze megint csak vázlatosan és nagy vonalakban 
- alábbiakban ismertetni fogok. 

Hll29 d,eeember 13-ára tűzték ki az első tárgyalá,st 
Holyba Károlyné, Sebestyén Bálintné, Lipka Pálné és 
Köteles Lstvánné ibűnü�yében. A tárgyalást, mint az 
utóbbi évek legnagyolbb bűnügyét, sajno,s', nem éppen 
örvendet,eos, óriási érdeklődés előzte meg nemcsak az 
országban hent, hanem külföldön is. A külföld i  sajtónak 
számos> képviselőj'e jelent meg ezen a tárgyalá1Son. 

Amint az általam fentebbi pontok szerint i smertetett 
esetekböf megtudlhatjuk, Holybánét férj,e megmérgezés.§
vel vádolta az ügyész, Lipka Pálné a legsúlyoo.abb váddaJ 
terhelten, három rendbeli gyHkoss'ággal és ,egy rendbeli 
felbujtássa,j. vádolva állt a bíróság elé. Ö ,mérgezte meg 
Kardos Áront, Zsiros Gy.örgyöt és Zsiros> Györgynét, aki
k:et gondozásába fogadott azrol az egyességgel, hogy halá
luk után a vagyont ő (Lipkáné) örökli .  Köteles Istvánné 
pedig feLbujtotta arra, hogy férjét, KÓlkay Lászlót meg
ölje. 

Köteles Istvánné eHen egyrendbeli gyilkooság tún
tette miat� emelt vádat az ü gyész, mert férjét, Kóka)' 
Lászlót arzénoldattal megölte ; végül Sebestyén BálIntné 
mint felbujtó enen, aki Holytbánét felbátorította, hogy 
férjét ölje meg és k i  tanította, hogyan kel� a mérget ha��-
nálnÍ'. ' 

HolybfméróI és Sebestyénnéről már megemlékeztünk. 
Ök voltak azok, akiket Bartók őrmester a pihenőhely kony
hájába bezáratott, ő maga pedig az ágy alatt elbújva ki
haUgatta beszélgetésoÜket. Tudjuk azt is, hogy ez alka1om
mal a két aBszony először Bartók ormester, majd tanuk 
előtt részletes beismerő vallomást tett. Nagy fontos8,ággal 
bírt a tárgyalá.st vezető elnök és ítélkező bírák kereben a 
beterjesq,tett s minden részletre kiterjedő csendőri jelen
tés, mert a vádlottak a főtárgyaláson beismerő vallomá
lsukat visszavonták ,s ez a csendőri jelentétl adta meg a 
tárgyalást vezető elnöknek és ügyésznek a lehetőséget, 
hogy a most tagadásban lévő vádloUakra az elkövetett 
bűncSie).ekményeket rábizonyít.sák. 

HolY'ba Károlyné és Sebestyén Bálintné a csendőr
ség és viz,sgál'óbiró előtt teljes beismerésben voltak. A 
főtárgyaláson tagadott ugyan Holybáné, de azt bei'S>merte, 
hogy 80 pengőt adott Fazekas Gyulánénak az "orvossá
gért':, már pedig, - amint a törvénysrek indokolásában 
kimondotta - semmi körülmények között nem lehet el
hinni, hogy 80 pengőt adjon 'egy szegény asszony orvos
ságért. Neki tudnia kellett, hogy mérget kapott, az.ért 
ilyen drága. Sebestyénné is  vissza,vonta előbbi vall'omás,át, 
de a tárgyalásvezető elnöknek ,éppen a csendőri jelentésre 
támaszkodó keresztkérdéseinek ,súlya alatt beiosmert any
nyit, 'hogy Holyba Károlynét Fazekasnéhoz küldte. A tőr
vényszék már ezt a beismerést i,s ,elegendőnek találta arra 
nézv,e, hogy az eddig  tett beisemrő vall'omások alapján il 
Mnö.sséget kétségtelenül megállapítsa. 

. Liipl<a Pálné is teljes beiBtmeresben volt annak idején 

a kilrerdezést eszközlő csendőrjárőr előtt. A vizsgálóbíró 
előtt változtatott ugyan vallomá.sán és azt áUította. hoSY 
az ura kényszerítésére követte el a mérgezéet, a törvény
,szék azonban ezt a védekezést ugyancsak nem fogadhatta 
el, lehetetlennek tartotta, hogy ez í gy történt volna és ez 
a fenyegetés csak a vizsgálóbíró előtt jutott eszébe Lip
kánénak. Hiszen ebből' a halott férjének úgysem táJmad
,hatott semmiféle j oghátránya. Ezt tehát már előbb i.; 
elmondhatta volna. 

Köteles Istvánné, aki a csendőrök és vizsgálóbíró előtt 
ugyancsak teljes beismerésben volt, a főtárgyalá'5on szin
tén tagadni próbált, de beÍtSmerte például, hogy Lipkáné 
azt ,mondotta neki, hogy száz orvos sem fogja tudni meg
állapítani" hogy miben halt meg a� ura. Egyébként Köte
lesné volt férjének, Kókay Lászlónak koporsójában meg
találták a mérget tartalmazó üveget is. Természetesen 
mind a négy esetben súlyos bizonyítékul szolgált az is, 
Ihogy az exhumált 'holttestek mindegyikében megtalálták 
a,z arzént. 

HolYlbánét, Sebestyénnét és Köteles Istvánnét a tör
vényszék életfogytig tartó fegyházra, Lipka Pálnét pedig 
kötél általi halálra ítélte. 

Két hét mulva, december 2'7-én Takács Sándorné és 
CSaJbai Gyuláné ügye került a törvényszék elé. Takács 
Sándorné ellen az volt a vád, hogy apósát, Csabai Gyu
láné ellen pedig, hogy fé!'jét mérgezte meg. 

Takács Sándorné mindvégig tagadta bűnösségét, bár 
a csendőri nyomozás szerint beigazolást nyert, !hogy az 
asszony az apósa halála elött légypapírt vásárolt, hogy ő 
tartózkodott állandóan az öreg közelében, továbbá, hogy az 
asszony anyagilag is érdekelve volt, mert három hold föl
det és egy fél házat örökölt az apósától, végül hogy a nyo
mozá:3 során hevesen tiltakozott az ellen, hogy apósán 
hányás, hasmenés, - tehát az arrenmérgezés tünetei 
mutatkoztak volna, noha később a Vegyvizsgálat kétség
telenül megállapította, hogy az elhúnyt apósa, Takács 
László arzénmérgezésben halt meg. 

Itt ennél az esetnél, ennek az esetnek tárgyalásánál 
szembeszökő jelenségként mutatkozik a vádlottnak állhata
tos tagadása a súlyos bizonyítékokkal szemben és ugyan,. 
csak ilyen makacs tagadás.sal találkozunk valamennyi olyan 
esebben, amikor olyan a,sszonyok tárgyalását tartották, 
akik a nagyrévi nyomozásoknak nem az első, hanem egy 
későbbi időszakában kerilitek a csendőrség őrizetébe. 
Akkor ugyanis, amikor Nagyréven és Tiszakürtön az első 
esetek napvi,lágra kerültek s az ország a sajtó útján tudo
mást szerzett erekről a mérgeresekről, számos ügyvéd 
utazott ki Tiszakürtre és Nagyrévre. Az első i'dőszakban, 
azaz a nyomozás kezdeti stádiumában az őrizetbe vett asz
szonyok egészen másként vallottak, mint azok, akik a 
kiszivárgó 'híreken okulva, részint egymás között tanulva, 
részint ügyvédi taná,ccsal és útJbaigazítással kerültek ki
kérdezés alá. Takács Sándorné is  ezek közé tartozott és 
különösen jellemw volt ezekre az asszonyokra - amit a 
királyi ügyész többízíben hangoztatott a vádbeszédei
Iben -, hogy jól ismerték az arzénmérgezés tüneteit és 
erősen tagadták, tiltakoztak, amikor a tárgyalás folyamán 
az elhalálozás körülményeinek boncolgatásánál azt a kér
,dést kapták, hogy hány t-e az elhúnyt ? volt-e h asmenése ? 
rángó görcse ?  stb. 

A bíróság Takács Sándornét felmentette, mert két
ségtelenül bebizonyosodott ugyan, hogy Takács Lászlót 
arZlénnel' megmérgezték, de nem talált teljesen megnyug
tató bizonyítékot arra, hogy nevezettet a vádlott mér
gezte meg. 

Mikor az elnök a felmentő határozatot kihirdette, 
Takács Sándorné magAnkí vüli örömében, !hangos "kezit csó-
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kolom", "ke.zit csókolom" köszön€ssel rohant ki. a . tár·· 
gyalóteremből. mintha attól tartott volna, hogy hirtelen 
meggondolják a dolgot és vistlzatartják. 
. Csabai Gyuláné a csendőrök előtt, nemkülönben a 

vizsgálóbírói kihallgatás során, később pedig két fogházőr 
Jelenlétében beismerte, hogy férjét ivóvízbe kevert arzén
nel megmérgezte, ezt a vallomását azonIban a t�rvényszékj 

. tárgyaláson vilSszavónta. A tanukikérdezések alkalmával 
az egyik fogházfelügyelő azt adta elő, hogy a védő szerinte 
burkolt tanácsot adotLa vádlottnak, hogy vonja vissza val
lomását. Hallotta ugyanis, amikor a védő azt mondotta 
Csabainénak : "Bizonyára azért tett bei.smerő vallomást, 
hogy a magánzárkából kikerüljön." 

Csaibai Gyulánét a törvény.szék 1 5  évi fegyházra 
ítélte. Bebi'zonyítottnak vette, hogy a vádlott adt.a be az 
arzént a férjének. Ezt özvegy Csabainénak a csendőrség 
és a vizsgálóbíró előtt tett részletes vallomása igazolta. 
Ezt a vallomását ugyan a vádlott később vi,sszavonta, de 
a visszavonást semmiféle indokkal megmagyarázni nem 
tudta. EnY'hítő körülménynek vette a bíróság a megmér
gezett férj iszákosságát és durva bánásmódját. 

A ha,rmadik törvényszéki tárgyaláson a két rendbeli 
gyilkosság és egy rendbeli gyilkosság kí,sérIetének büntet
t-ével vádolt Kardos Mihályné és a három rendbeli gyil
kossággal vádolt F'öldvári Károlyné ültek a vádlottak 
padján. 

A vád szerint Kardosné a férjét és fiát mérgezte meg, 
Földváry Károlyt pedig mintegy 8 évvel ezelőtt el akart!1 
tenni láb aló!' Fiát azért mérgezte meg, mert munkakerülő 
volt, iszákos és beteges. Az anya félt, hogy a fiú az egész 
vagyont e� fogja tékozoln i .  A férjének azért kel!ett meg
halni, mert az asszony ráúnt. Földvári Károlyt pedig 
azért akarta megmérgezni, mert a férfi visszautasította 
felkínált szerelmét. Ami nem sikerült a szerelmes asz
szonynak, néhány évvel később sikerült a hites feleségnek. 

Földvári Károlyt a fele.sége, Dari Julianna mérgezte 
meg arzénnel azért, mert a harctérről nagY'betegen haza
került ember teljesen az italozásnak adta magát. �"'Férj e 
után vadházastársa kapta az arz'ént, majd édesanyját 
küldte a másvilágra, 'hogy házát lés ,nyolc hold 'földjét ,örö-
kölje. . 

Elsőnek Földvárinét hallgatták ki. M indent tagadott. 
Ugyanazt a benyomást keltette, mint a már előzőleg tár
gyaIt Takács Sándorné. Valahonnan megtanulták, hogy 
van két fegyverük, amelyeket ,ebben az arzénperben köz
vetlen és kétség;bevonhatatlan bizonyítékok híj án, nagy
szerűen lehet érvényesíteni. Egyik : a merev tagadás. 
A másik : a megmérgezett halálát megelőző oly szimp:tomák 
megjelölése, amelyek nem azonosak, vagy pláne teljesen 
ellentétes az arzénmérgeztÍs tünet.eive!. 

Kardos Mihályné ügyének tárgyalása azért volt szen
zációs, mert ő iVolt az egyedÜli a vádlottak közül az egész 
bűnper tárgyalása folyamán, aki teljesen megtört és bűnét 
beismerte. A tárgyalás első napján részben ' visszavonta, 
l'és�ben megváltoztatta a csendőrség és vizsgálóbíró előtt 
tett' vallomását, de a második napon igazi töredelmesség
g.el mondotta ' el swrnyű titkát és a tárgyalóteremben nagy 
csendben, feszült izgalomban �allgatták a méregkeverő 
asszony önleleplezését. I 

A fia hétéves kora óta beteges volt. ViIlamoskalauz
nak állt be" de onnan betegsége miatt elbocsátották. Haza
jött Nagyrévre és lopott. Csendőrkézre került, amit Kar
dosné nagyon szégyeIt. Egyébként is mindig lopott. Kár
tyázott s ha a kártyázáshoz nem ,volt pénze, akkor is min
dig lopott. Fazekasnénak panaszkodott és Fazekasné adta 
a tanácsot, hogy ,pusztítsa el a fiút, így legalább elkerüli 
a börtönt. Fazekasné azután egyszer a fia leve.sébe kevert 
arzén t, egy .másik alkalommal pedig kávéjába öntötte a 

mérget. Egy hétre ennek a kávénak elfogyasztása után a 
fia meghalt. Hasonló' módon végzett Kardosné a férjével, 
akinek iháromszori adagolásban adta az arzént, egyszer 
pálinkába, két ízben 'pedig borba keverve. 

A törvényszék Kar,dos M ihálynét kötél általi halálra 
ítélte, Földvári Károlynét azonban elegendő bizonyítékok 
hiányában - éppen .így, mint Takács Sándornét 
- felmentette. 

Az í télet kihirdetése után a királyi ügyész azt az 
indHványt terj eszt ette elő, hogy a törvényszék a felsőbb 
bíróság ítéletéig rendelj e el Földvári Károlyné további 
fogvatartását. A törvényszék az ügyészi indítványnak 
helyt adott és elrendelte Földvári Károlyné további fogva-
tartását. * • 

( Foly tat juk.) 

* A tábla később a törvényszék ítéletét jóváhagyta és 
Földvári Károlynét szabadlábra helyezték. 

•• N�II'�.I N •• M.I.'.I. 
. Forradalmi pulykalopás 

, 
nyomozasa. 

Nyomozta és írta : NÉMETH ISTVÁN xv. tiszthe
lyettes, örsparancsnok ( Mesztegnyő ) .  

A z  eset 1919-ben történt. Alkko.r a csurgúi örsön 
mint vi,zsgázott alőrmester, örsparancsno;k:Jhelyettes telje
sí tettem szolgálatot. Február 25-én a reggeli órákban 
megjelent az örsön Kocsis János, csurgó-újtmajori' lakos, 
intéző kocsisa és egy levelet adott -át Horváth Ferenc L 
j'árásőrmesternek, volt járásparancsnokomnak, amelyben 
ne,vezett 'tudomására hozta ,az örsnek, !hogy aznap virra
dóra a pusztán- lévő baromfióláról ismeretlen tettesek a 
lakatot le'Íeszítették ·éS o,nnan ihárom darab f'ehér és egy 
darab barnatollú magpulykáját 800 korona értékben el
loptak. 

Az ,es'et tudomáslüvéteile' titán Horváth jlárásőrmes
ter engem és JaIi.zsó György csendőrt, - j elenleg törzs
őrmester - vezényelt ki a nyomozás megejtésére. 

Hogy a helyszinen minél előbb megjelenhessünk, a 
lévelet hozó kocsissal kocsin mentünk ki Uj majorba. Az 
intéző felesége sírva fogadott bennünket, nagyon saj
nálta az eltünt pulykákat, mert, - amint mondotta -
csak ez a négy darab maradt meg régebbi nagy pulyka
állományából, ezeket meghagyta magnak s most ezeket 
is ellopták. 

Megérkeztünk után nyomban a helyszini szemle 
megejtéséhez fogtunk, de ott az ajtóról lefeszített laka
ton kívül semmit - nem találtunk. A tettesek nyomainak 
megállapítására még csak gondolni sem lehetett, mert a 
föld fagyos volt, de ettől eltekintve, amikor a lopást 
észrevették, a kiváncsiskodó cselédség összesereglett ott 
és az esetleg visszamaradt nyomokat természetesen szét
tapO'stáik. A llakatot tmagunikrhoo 'Vettük és a majorbeH cse
lé'dség körében kezdtünk iP'uhato�ni aúránt, hogy az istálló-
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ban al;vó, !később defekvő iI1őt�en cselédek nem tailá:lkoztak-e 
valakivel, mikor aludni tértek ? Nem fordult-e meg va
laki idegen a pusztán ? Nem volt-e látogatója valamelyik 
cselédnek az éj folyamán ? N em volt-e előző nap szállás
kérő a Jlusztán ? M indezekre a Iké r.d'ésekre , puhatolMzá
sokra nemleges volt a felelet, illetve -eredmény_ 

Az éjjeli őrt is k ikérdeztük, hogy éjjeli őrködése 
alkalmával nem látott-e gyanus egyént a majorban vagy 
nem észlelt-e valami olyan gyanus körülményt, ami vala
melyes támpontot nyújthatna a további nyomozásra ? Az 
éjjeli őr semmiféle felvilágosítást nem tudott nyújtani. 
Hivatkozott arra, hogy egész éjjel nagyon sötét volt s 
így, míg ő a nagykiterjedésű major egyik részén járt, 
addig a tettesek a major másik részén cselekményüket 
könnyen végrehajthatták. 

Miután a majorban semmi nyomot, semmi közelebbi 
felvilágosítást beszerezni nem sikerült, inkább csak 
úgy találomra Szenta község felé vettük utunkat, me ly 
a majortól 4 kilométer távolságra fekszik. Talán azért 
ide, mert ez a község volt a majorhoz a legközelebb. A 
majorból a községbe vezető gyalogúton egy frissen el
dobottnak látszó szopókás cigarettavéget találtunk, amit 
magunkhoz vettünk, gondolva, ki tudja nem lesz-e még 
arra szükségünk ? 

Szenta ,kölbség a berzencei örs.körletben volt, ahon
nan az eset megtörténte előtt kb. egy félévvel lettem a 
csurgói <őrs re á'thelye�ve, .itt tehát allapos helyi' és sze
mélyi ismerettel rendelkeztem. A déli órákban érkeztünk 
S�entára és nyomban megkezdtük a puhatolást a lopott 
pulykák tettesei után. Legelőször is a szentai vasutállo
máson érdeklődtünk a vasuti személyzettől, hogy nem 
láttak-e valakit, aki akár vonaton, akár gyalogszerrel a 
vasut mentén baromfit szállított volna ? Hiába volt azon
ban az érdeklődésünk, senki semmiféle felvilágosítással 
nem tudott szolgálni. 

Farsang ideje lévén, kiterj esztettem figyelmemet 
arra is, hogy nem tartanak-e valahol házi mulatság�t, 
mert az ilyesfajta baromfilopásokat gyakran szokta VIg 
lakomázáls követni .  Hát fa.rsangi 'ffiUllatság .nem voll t, ehe
lyett azonban megtudtam, hogy Festő József szentai 
lakos, aznap délelőtt tartotta esküvőjét. Ami nevezett 
megbízhatóságát illeti, úgy a bíró, mint más tekintélye
sebb falubeli egyének odanyilatkoztak, hogy ebben a csa
ládban még csak feltételezni sem lehet a lopás elköve
tését. 

Közben ránkesteledett. Az éj folyamán egy megbíz
ható egyéntől sikerült még annyit megtudni, hogy a kö
vetkező napon még egy esküvő lesz a faluban. M egtud
tam azoknak nevét is, akik ezen az esküvőn, mint vendé
gek résztvesznek. Az egyik násznagyról, Borz Imréről 
tudtam, hogy régóta orvvadász hírében áll. Gondoltam, 
aki az orvvadászatra kapható, az különös tekintettel az 
akkori időkre, nem riad vissza a lopástól sem. Járőrtár
sammal lepihentünk és úgy határoztunk, hogy a nyomo
zást másnap foly tat juk. A járőrnek óvatosságra is szük
sége volt, figyelembe kellett venni az akkori forradalmi 
időket nagyon sok háznál volt be nem szolgáltatott 
katon�fegyver s ezenkívül sok volt Szentán az orvvadász 
is. Minden egyes esetben ellenszegülésre Iehetett számí
tani.  

A menyasszonyt egy másik községiből, Felsösegesd
ről hozták. Megvártuk, amíg a násznép a menyasszonyt 
elhozandó, a vonattal elutazott. Magunk mellé vettük a 
községi bírót és a vőlegény, Ke'erü János';:' atyja laká

sára mentünk, ahol az öregen és a feleségén kívül még 
3-4 rokonasszonyt találtunk, akik az ételek elkészítésé-

* A neveket megváltozt!ittuk. - Szerk. 

vel foglalkoztak. Jövetelünk célját nem árultam el azon
nal, - erre nem is volt meg a jogcímem, mert hiszen 
puszta feltevésen kívül semmi gyanuokra nem támasz
kodIhattam. A vőlegény szüleivel beszélgetv.e, barátságo
san érdeklődtem családi dolgok iránt, közben tekintetem 
a lakóház ablakára tévedt s annak párkányán egy doboz 
cigarettahüvelyt piIlantottam meg. A dobozban levő hü
velyt azonosnak véltem látni azzal az eldobott hüvellyel, 
amelyet az úton felvettem. 

A tűzhelyen két nagy fazékba volt bekészítve leves
főzéshez a hús. Megkérdeztem az egyik asszonyt ,  ltogy 
mit főznek a nagy fazekakban, mire ő felvilágo!3ított, 
hogy levest. Közben a fazék ból kiálló főzőkanál nyélét 
megfogtam s magam is megkevertem egyszer a fazéltt)a 
készített húst. Nyomban feltűnt nekem, hogy a fadkban 
lévő hús,  bár baromfi/hús, de az feldarabolt ál'lapotban 
volt a fazékba behelyezve. -Ugy tudtam, többször is .'lát
tam már, hogy polgárházaknál egész állapotban helyezik 
be az edénybe a baromfi t s csak akkor szokták feldara
bolni, amikor már az megfőtt. Ismételten megkevertem a 
levest a húsdarabokat feltűnő nagyoknak találtam s fel
tűnt 

'
az is, hogy fej- és lábdarabokat nem találtam. 1-

levestfőző aS 3zonyt megkérdeztem, hogy milyen hú�t főz, 
mire ez azt felelte, hogy nem ő készítette oda a hú,st 8 
így azt sem tudja, hogy milyen húsból főzik a levest, 
mire ők azt mondták, hogy "tikihúsbó'I".  

Az eddig tapasztaltakból határozott gyanum t'flmadt, 
hogy a lopott pulykák vannak a fazékban. Most már egy 
bizalmi egyént hivattam s a segédkező asszonyok kikér
dezéséhez fogtam. A segédkező asszonyokat először is 
arravonatkozólag kérdeztem ki, hogy ők adtak-e .......;.. mint 
ez rokonoknál és jóismerősöknél szokás - Keserüéknek 
baromfi t a lakodalomra ? - Az asszonyok igennel felel
tpk. Ketten közülük azt mondották, hogy ők egy-egy 
tyúkot, a harmadik azt, h<?gy két tyúkot, a negyedik asz
szony bemondása szerint egy libát vitt ajándékba a 
lakodalmas házhoz. Megtudtam az asszonyoktól, hogy a 
tyúkokat még nem vágták le, csak a libát, mert azt az 
ajándékozó asszony levágva és megtisztított állapotban 
vitte a lakodalmas házhoz. Arra a kérdésre, hogy ki segí
tett Keserünének előző napon a barómfit megtisztitani, 
és a leve.snek szánt húst feldarabolni, mindnyájan azt a 
választ adták, hogy ők nem, nem i.s tudják, miféle hús 
fő a fazékban, mert ők csak aznap reggel mentek segí
teni s amikor odamentek a levesfőzé,shez, a hús már oda 
volt készítve. 

Most már részletesebben fogtam Keserü és felesége 
kikérodezéséhez. Keserűné beismerte, hogy a baromfi 
megtisztításánál nem segédkezett neki senki, azt egye
düi végezte. Egy·edül készítette oda a levesnek való húst 
i,s . M indketten erősen állították, hogy a levest tyúkhú,'!
ból főzik. M ikor azt kérdeztem, hogy a levesnek főzött 
baromfi fejét és lábát hová tették, azt állították, hogy 
azt már előző napon megfőzték és elfogyasztották. 

Most már tudomásukra adtam, hogy gyanum szerint 
a fazékban lévő hús nem tyúk, hanem nagyobb szárnyas
nak a húsa és felszóIítottam őke�, mondják meg, hogy a 
pulykák mily úton kerültek hozzájuk, mert ha tagadnak, 
a félig megfőtt húst őrizetbe veszem, sza�értővel fogom 
megvizsgáltatni és majd a szakértő véleménye lesz a bi
zonyíték. Miután állításuk mellett továbbra is megma
radtak, kijelentettem Keserünének, hogy házkutatást 
fogok náluk tartani, mire ő megjegyezte, hogy ha erő
szakkal akarom megtartani, megtarthatom, de azután 
majd ő fog kereskedni a rajta és családján esett sére
lem miatt. 

A kutatás megkezdése előtt Keserünét felszóIítot-
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tam, hogy mutassa meg azon helyet, ahová a levágott 
baromfi ról leszedett tollat öntötte. A trágyadomb mellett 
meg is mutatott.néhány tyúkról lefosztott tollat, de mert az 
nekem kevésnek tünt fel, Janzsó csendőrnek meghagy
tam, hogy a trágyadombnak azon részét, melyen a friss 
hányás látszott, egy villával forgassa fel. AIig szúrta 
bele nevezett néhányszor a villát, csakhamar előkerültek 
a nagy fehér és barna pulykatollak, a fejek és lábak. 
Keserüné, amikor ezt látta, sírásba tört ki és kiáltozni 
kez.dett, hogy meghal szégyenletében. Az öreg Keserü, 
aki már akkor J;>orközi állapotban volt, ráförmedt az 
asszonyra, hogy ne óbégasson, megtörtént, hát meg tör
tént, nem akasztanak fel érte. 

Ezekután újból kikérdezve, egybehangzóan előadták, 
hogy 24-én este megjelent náluk Borz Imre, hosszasan 
ueszélgetett János fiukkal s azután 23 óra tájban zsá
kot vettek magukhoz és elindultak hazulról baromfit 
lopni. Éjfél után négy darab pulykával tértek vissza. 

Keserü és neje által történt beismerés után a 
pulykatollakból egy csomót őrizetbe vettünk és az örsre 
bevonultunk. Bevonulóban érintettük Ujmajort, a pulyka
tollakat felmutattuk az intéző feleségének, ki azonnal fel
ismerte, hogy azok a tőle ellopott pulykáktól származnak. 

M ivel Keserüné és a férje a cselekményt beismerték, 
és mert a pulykák tolla, feje és lába bizonyítékul rendel
kezésre állt, nem vettük őrizetbe a már félig megfőtt, 
feldarabol t pulykahúst. Hogy az esetleges felesleges vér
ontást elkerüljük, a borosan visszatérő násznépet nem 
vártuk be, a boros emberek sokkal könnyebben hajlanak 
az ellenszegülésre, bemondásaikat éppen az ittas állapot 
miatt nem lehet teljes értékűnek elfogadni, a kijózano
dásukat pedig a községben bevárni időpocséklást jelen
tett volna. 

Amint később bizalmi egyénektől megtudtam, ha a 
járőr a helyszinen a násznép m.egérkezését bevár ta volna, 
a fegyverhasználatot nem kerülhettük volna el, mert a 
harcterekről csak néhány héttel azelőtt visszatért boros 
állapotban lévő, fegyverrel bőven rendelkező fiatalság 
azt. hangoztatta, hogy ha ők a csendőröket ott találták 
volna a faluban, nem engedték volna őket élve ki onnan. 

Mire a násznép a faluba visszaérkezett, egyeseknek 
már bizonyára tudomására j utott a nyomozás eredménye, 
mert a menyasszony éltetése közben elhangzott egy-két 
"kruk-kruk-kruk" kiáltás is. 

Ifj . Keserü János és Borz Imre ellen lopás, id. Ke
serü János és neje ellen pedig orgazdaság címén tettünk 
a kaposvári kir. ügyészséghez feljelentést, amelynek 
alapján a kaposvári királyi törvényszék a forradalmi 
idők elmultával. 19122-.ben, két előbbit lopás miatt 4-4 
hónapi, két utóbbit pedig 2-2 hónapi fogházra ítélte. 

Ne bízzál az e'mberi tanácsban és emberi segélyben, 
ha segélY1'e és tanácsra van szükséged. Kevés oly nemes
sel és önzetlennel fogsz találkozni, ki kész lenne felfogni 
helyzetedet, részt venni 8�ükségeidben, kíváJnságaidban, 
S e keveseket is ismered-e egészen ? S ha igen, kivételt 
tesznek-e az általános változandóság ban, mely az embe-
1'iség felett uralkodik ? N e fektesd jó vagy rossz sorso
dat soha vak bizalommal egyetlen egynek kezébe. Sok
szor képmutatás játssza a jószívűség szerepét; sokszor 
gonoszság és káröröm r'ejlik ott, hol egyenes jellemet 
sejtettél. A szívet sohasem kell és szabad egészen föl
tárni; taTtsad meg titkaidat, mert nem tudhatod, kinek 
kezé1-e bízod azokat. A bizalmas nyiltszívűség igen gyak
ran áldozatul esik az alattomos gonoszságook. 

Zschokke. 

�lIlfl)ll). (1INl)imIÉIiII. 
-

A francia csendőrség .. 
(38. közlemény.) 

A szélhámos ezenfelül, hogy Párisban vagy a kikötőben 
való tartózkodásának okát igazolja, elmondja, hogy öröksé
gét jött felvenni, az eljárás azonban igen hosszadalmas. Igy 
aztán lassanként mindjobban elkápráztat ja a kiszemelt áldo
zatot. 

Ö maga ,aj ánl szállodát, ahol a kiszemelt áldozatnak ki
adásait ő fedezi. 

Az áldozat valósággal elbűvölve a sok jótól, lass:mként 
teljesen rábízza magát. 

Az álnok jótevő ezt kihasználja és gondoskodásában 
addig megy el, hogy a !következőket mondja:  "Vigyázzon a 
tolvajokra. lPáris bővelkedíkl bennük, figyelik magát, gonosz
tevők megtámadhatj ák és elvehetik a pénzét. A pénzre magá
nak nincs szüksége, mert én majd fizetem a kiadásokat." 

A félrevezetett áldozat ezután a pénzt önként adjllJ át 
megőrzésre a csalónak. Ennek most már nincs egyéb dolga, 
mint elillanni ; áldozatának, hogy időt nyerhessen, átad 20 
frankot, megkéri, hogy hozzon neki egypár száraz, pettyes 
Rzivart s míg az a szivarokért odaj ár, kocsira száll és el
távozik. 

Csalás kuruzslással. 
Rendszerint vándorasszonyok űzik együgyű paraszt

asszonyok meg�árosítására. Az eljárásuk ismertek és rend
kívü! változatosak. A kuruzslónak sikerül elérni, hogy neki 
valamely más tárggyal leendő elásás végett pénz, ékszer stb. 
adassék át. Ezután azt ajánlja, hogy az elásott dolgokat az 
áldozat csak 2 vagy 3 nap mulva ássa ki, mert a betegségé
nek j avulása vagy a gyógyulás csak akkor állhat be, ha ezt 
a határidőt betartja. Az áldozat a kiásásnál veszi észre, hogy 
a kuruzsló az átvett tárgyak helyett, dacára, hogy ő az ásás
nál jelen volt, értéktelen dolgokat ásott el. 

Csalás kártyajátékkal. 
A .. bonn ete au" kártyaj átékot két fekete és egy piros lap

pal űzik. A kártyalapokat kezében gyorsan cserélgeti' és az 
áldozatnak meg kell jelölni azt, hogy a három kártyalap kö
zül melyik a piros. Az áldozatot elkápráztat ja azzal, hogy 
hirtelen megmutatj a" neki a piros lapot, vagy a cinkostársát 
nyerni em�'edi, akit valamely megbeszélt jellel vagy szóval 
világosít fel arról, hogy a három lap közü! melyik a piros. 

Az ilyen kártyaj áték útján való csalásnak igen sok vál
tozata van. 

Á llnn(Zó vegyesbizottság létesítéséről szóló körrendelet. 
Pá1-iS, 1912 szeptember 4-én. 

A Francia köztársaság elnöke. 
A h adügy-, a belügy, az igazságügy- és gyarmatügyi mi

niszterek jelentésére, 
Tekintettel a csendőrség szervezetét és szolgálatát sza

bályozó 1903 május 20-án kelt rendeletre, 
Rendele m :  
1 .  §. A hadügyminisztériumban a csendőrség számára 

egy vegyesbizottságot kell alakítani és pedig az alábbiak 
szerint : 

Elnök : A legrangidősebb tábornok, section-parancsnok ; 
Tagok : A tábornok section-parancsnokok, a belügyi köz

rendészeti osztály főnöke, az. igazságügyminiszteri bűnügyi 
osztály vezetője, a gyarmatügyi ' miniszter osztályfőnöke, a 
csendőrség helyettes osztályvezetője ; 

Jegyzőkönyvvezető : egy a hadügyminiszter által kijelölt 
csendőrtiszt, 

(IFolytatjuk. ) 
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(�panyo)ország.) Revista Técnica. 
246. szám. 
A címkép a spanyol csendőrség életéből merített jelene

tet ábrázol, amint egy járőr egy vadász igazolványait vizs
gálja. 

Pnsto1" José (Pasztor Hozé) őrnagy folytatja a csendőr
ség számára kidolgozott tervét a központi nyilvántartás .meg
szervezéséről. A folytatás a nyilvántartás legegyszerübb mód
ját tárgyalja,  amely formál::an azt bármely csendőrörs vezet
heti. A csendőrörsök számára tervezett nyilvántartási beren
dezés nem egyéb egy doboznál, amely négy részre osztva. a 
betüsorrend szerint rendez€tt nyi'lvántartási lapok felvételére 
szolgál. A négy rész következően van beosztva : 1. anarchis
ták, kommunisták, gyanusak ; 2. bün"tetett előéletüek ; 3. körö
zöttek és 4. büntetés alatt állók. A nyilvántartási lapok a cso
portok szerint különféleképp er. vannak megszerkesztve. A kö
rözöttekről ezenkívül külön könyvet is kell vezetni, melynek 
formáját szerző előírja. Azután felsorolja mindazon segéd
eszközöket, amelyek a daktil05zkópiai készüléken kívül a nyil
vántartás vezetésére a csendőrörsnél ,szükségesek. Ezzel a ter- . 
vezet be van fejezve. 

Mint már közöltük, a spanyol csendőrök özvegyeit és ár
váit az állam nem részesíti ellátásban. Az utóbbi időben több 
cikk jelent meg a spanyol csendőrségi ·lapban, hogy az árvá
kon legalább más úton segítsenek. Ez a kezdeménvezés 
nagyon különböző véleményeket váltott ki. Eleinte ItÖbben 
egyetértettek és más-más eliárást ajánloUak a kérdés meg
oldására, amely szemmelláthatólag nyugtalanítj a a csendőr
séget. A legújabb füzet nem kevesebb, mint hat hozzászólást 
tartalmaz. Ezek azonban távolról sem hajlandók az árvák el
tartására szükséges többmillió pezetára rúgó alapot gyüjtés 
útján, közadakozásból, érmek eladásával vagy pláne a saját 
zsebből előteremteni, hanem annak a véleménynek ad'llak ki
fejezést, hogy amíg a kérdésnek legtermészetesebb megoldá
sára, - állami nyugdíjalap létesítésére még csak kísérlet 
sem történt, addig senkinek sincs joga a csenaőrárvák szo
morú sorsának ecsetelésével felesleges módon lelki felindulá·· 
sokat okozni. 

Spa'llyolországban 1922-ig a csendőrség-nek joga volt az 
általa elfogott egyéneket. továbbá az őrízetében álló foglyokat 
bármely fogházba beszállítani. A folyó évben ezt a jogot meg
szüntették és a fogházak igénybevételét hatósági engedélynez 
kötötték. Miután ez a rendelkezés a gyakorlatban nem vált be, 
azt j úniusban ismét hatályon kívül helyezték. 

Abból az alkalomból, hogy az erdészeti lapban egy erdő
mérnök kirohanást intézett a csendőrség ellen, amennyiben 
azt állítja, nogy az erdők l<étféle ellenőrzése, Ú. m. az erdö
őrök és a csendőrök által, nem vezet sok jóra, s azt követeli, 
hogy az állami erdők ellenőrzését kizárólag erdőőrök végez
zék, a lap szembeszáll ezzel a felfogással és a törvényből vett 
idézettel rácáfol a "meggondolatlan" cikkíróra. A spanyol 
törvény ugyanis a csendőrségen kívül csak egyféle közegeket 
ismer el, mint akik hivatva vannak az állami erdőségek ellen
őrzésében résztvenni és ezek a Vallás- és Szépművészeti mi
nisztérium szakközegei. Nem az erdőőröket kell Itehát szapo
rítani és a csendőrséget ebbő, a ,szolgálatból kizárni, véli a 
lap, hanem éppen megfordítva. , 

Egy csendőraltiszt annak bizonyítására, hogy a csendőr
nek a maga szolgálatában mennyire kell a szabályokat ismer
nie, a következő példát adta fel : 

Egy járőr azt a parancsot kapja, hogy egy lopással gya
nusított egyén nél tartson házkutatást. A törvényes formák 
között megtartott házkutams eredménytelen lmarad ugyan, de 
az egyik tanú a házban levő baltát saját .tulajdonának ismerte 
fel. Milyen eljárást tanusít a j árőr ebben az esetben ?  

Espanja J .  a gonosztevők technikájáról ír. Azt állítja, 
ho� a71 álruhában dolgozó büntettesek rendesen távolról sem 

rendelkeznek azzal az intelligenciával és tudá&sal, mint ame
lyet arról fel kell Itételezi, akinek a szerepét játszák. Minden
esetre rendkívüli hidegvér és lélekjelenlét szükséges ahhoz, 
hogy katonatiszt, pap, ,rendőr, csendőr stb. öltözetében és sze
repében rögtön el ne árulják magukat. Csak a közönség hiszé
kenységére es feIiiletességére vezethető vissza, hogy az álru
hában dolgozó büntettes nemcsak egyes esetben, hanem majd
nem mindig sikert arat. Cikkíró több olyan esetet sorol fel, 
ahol a csalás szinte szemmel l átható volt, és mégis ered
ményre vezetett. 

A nyilt térben J. Monjino Sánchez ( Szancsesz) altiszt 
indítványt tesz arra nézve, hogy miképpen lehetne az 
autósok részéről felmerülő sok panaszt elkerülni, amelyek ren
desen arra vonatkoznak, hogy a túlságba vitt ellenőrzés által 
útjokban fölöslegesen feltartóztatják őket. Sánchez úg-y véli az 
ellenőrzést módosítani, hogy a járóműveket csak a helységek 
bejáratánál (azaz kij áratánál) ellenőrizzék, ahol azoknak 
ugyis lassítaniok kell. Nyílt országúton csak oly. j árómüveket 
volna szabad feltartóztatni, amelyek a forgalmi rend ellen 
vétenek. 

Emilio IJomenech ( Domenecs) örsparancsnok abból a fel
fogásból kiindulva, hogy bármilyen előképzettséggel rendel
kezzék is egy fiatal csendőr, okvetlenül szüksége van tanul
mányainak ífolytatására, azzal · az indítvánnyal áll elő, hogy 
minden cse-ndőrezrerl székhclyén áIHts�nl'k fe' - 0'!V , tovább
képző tanfolyamot fiatal cséndőrök számára, amelyet azok 
szolgálatukon kívül látogassanak. Ezáltal lényegesen megrövi
dülne az előírt vizsgákra való előkészítés ideje. 

Antonio VSOt'Ío Murajec örsparancsnok a vezető körök 
figyelmébe ajánl.ia azt az indít'Ványt, hogy valamely formában 
tegyék lehetővé, hogy !a nyugdíj azott csendőr a polgári életbe 
való átlépésénél nagyobb pénzösszeget (1000 pezeta) kapjon 
kézhez. 

Július hó 22-én megjelent a személyazonossági igazol
vány életbeléptetéséről és kiállításáról szóló rendelet. Az 
igazolvány az előírt formában minden spanyól alattvaló 
részére l4-ik életévétől kezdve kötelező, fényképpel van ellátva, 
minden 4-ik évben megújítandó .és a személyazonosság igazo
lásán kívül egyszersmind az illető választójogosultságát is 
bizonyítja . .A lap idegenkcdé!(sel állapítja meg, hogy: a leg
fontosabb ismertetőjel - :lZ ujjlenyomat - kimaradt az 
igazolványból. 

Még �gyszer van alkalma a szerkesztőségnek ebben a 
számban lándzsát törni a csendőrség létszámának emelése 
mellett. Robles Agustin nyug. alezredes t!gy napilapban azt az 
indítványt teszi, hogy a 'lcsendőrségen kívül, amely-csak súlyo
sabb büntettek, illetőleg 'lv·étségek üldözésére van hivatva, még 
egy másik - bármilyen néven nevezendő országos őrtestüle
tet kell felállítani, amely a lépten-nyomon észlelhető számtalan 
apróbb vétséget és kihágás t -stb. megakadályozná. A lap cso
dálkozik. hogy �gy volt csendőrtiszt ilyen indítványt> tesz. A 
maga ·részéről bizonyítja, hogy minden ilyen kezdeményezés 
törvényellenes, amennyiben a nyilvános rend fenntartása vidé
ken kizárólag a csendőrség dolga és más szaklapokra bízza, 
hogy az indítványnak politikai és gazdasági tarthatatlansá
gát is bizonyítsák. Ha a közbiztonság \fokozottabb ellenőr
zést követel, akkor nem új alakulatokat kell felállítani,  hanem 
a csendőrséget kell szaporítani. 

A lap don Joaquin Garcia de Diego (Joakin) őrnagy sze
mélyében új ,munkatársra tett szert. Az ügyes karikatura
rajzoló /Vidám illusztrációkkal fogja a lapot élénkíteni. Mint 
első próba egy cigányhistória .szerepel három képben : José
Lui ( Hozé) és Mari-Gabriela csacsit hajtanak a vásárra 
eladásra, amikor az erdő sarkán felbukkan egy csendőrjárőr. 

"Rossz jel" - mondja J osé-Lui. "És még hozzá maga Rui 
az örsparancsnok", toldja meg Mari-Gabriela. És igaza van, 
mert az 'őrsparancsnok nagyon ravasz ember. Rögtön a csacsi 
járlatát követeli, pedig tudhatj a, hogy lopott szamárhoz nem 
adnak járlatot. Hiába keresgél José-Lui a zsebeiben, a "papi
ros" csak nem akar előkerülni. "Talán elveszítetted ?" ravasz
kodik az örsparancsnok. "Miért ne veszíthette volna el?" lép 
közbe erélyesen Mari-Gabriela. "Egy háború csak nagyobb 
dolog, mint egy j árlat és még azt is el lehet veszíteni". 

* 
A laphoz lllellékelt törvénytár az előkészületben lévő légi

forgalmi törvény oa csendőrséghez való vonatkozásának ismer
tetése helyett, tekintettel a közelgő bikaviadalidényre, a látvá
nyosságokra vonakozó, 1913-ból származó törvényt és annak a 
bikaviadalokat illető, folyó év július 12-én megjelent kiegészí
tését tartalmazza. Mivel a csendőrségnek \a rend fentartása 
tekintetében nagy szerepe van a bikaviadaloImáI, a szerkesztő
ség szükségesnek tartja a törvény teljes terjedelmének ismer
tetését. 
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Csendörök Budapesten. ' 
A rendőrrs'!3g ',szaklapjában, a "Rendőr" -ben olvassuk 

magunkról fl, kö1fetliezőket : 

" CsendIJrök a pes" utcdk on. 
A /ö1'rad:almi rnegmozdulássá fajult tüntetések véget 

é1·tek. A rendőrség U1'a maradt '(1, helyzetnek,. J4. nnyiru 
w'a, hogy 'a tömegszenvedélyek párórás 'árttdatában soha, 
egy pillanatra sem pált kétségessé, n, rend 'tökéle tes biz
tonsága. Egyetlen viUamos és egyetlen autóbuszreláció 
60 'pe1'ces szünetelésétől eltekintve, a forgalom nyugodt 
menet:e zavM·talan 'volt. I 

Az őrszemélyzet tökéletes munkája ,mellőzhetővé tette 
a csendőrség tényleges igénybevételét. De t'az "idős'ebb 
testvér" megjelenése Budapest utcáin mégis szükséges 
volt. lAz (lZ imponál6 erő, mely a 'zárt csapattestek nyu
godt felvonulásából áradt, az ;a  legendás hímév, 'melyet a 
kakastoll több mint fél évszázad alatt szerzett magán'ak, 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a titokzatos és látha
tatlan 'hatalmak di?'igálta alvilági szenvedelmek ijedten 
hőköljenek vissza. 

Szeretettel és bajtársi lérzissel köszönjük a ?n. kir'. 
csendőrség támogatását. Jól esett ' a megpróbáltatás ide
jén m,agunk 1nellett tudni azt az imponálóan fegyelme
zett fegyveres karhatalmat, mely az ország fellendülésé
vel 1Ja1'allel nőtt nagyra s nagy mar'adt, nem ugyp,n Mt
számában, de 'szellemében és értékeiben - az összeomlás; 
a forr.adalm,ak 'és Trianon után is." 

A sz.eptember 'l -i eseményeket mi lis szóvá tettük, d,e 
cJak áltplános 'vonatkozá;wkban. Szűkebb testületi 't3'z'em-
1Jontból nem is érint�ttük, hogy mi is itt voltunk s mit 
végeztünk Budapest'en, mert még :a Bzíneze'tét is kerülni 
aoortuk, mintha túlzott jeléntöséget tulajdonítianánk 
annak, hogy ezen a forró napon a kakas toll is meglibbent 
Buda;p,es.t utcáin. 

Elmondotta ezt most hely-e"ttünk a "Rendőr" meteg 
baráti szóval 'és a megbzc8ülésnek igen jóleső, komoly 
hangján. 

Bizt'Osítjuk róla a rendőrség minden .egyes tagját, 
hogy ez a megb�csülé('3 kölcsönös. Igaz'án nem üres udvfJ,
riaskodás és formai 'viszonzás a1d.ar lenni, 'arntikor azt mond
.iuk, hogy �z ,a teljesítmény, amit most is lá.ttunk a ri,end
őrségtől, azzal a Inyugodt, bizto�ságos tud'attal tölt el ben
nünket, hogy Budapest rendje jó kerze'kben 'van. A ,türe
lemtől a fegyverhasználatig uralja a 'rendőrség a (rend
fenntartás 'eszközei�k minden arnyaJ,atát s 'ezeket �z e�z
közöket teljef! értékkel 'akkor és úgy használja, amikor �8 
ahogyan azokra szükség van. A mi karhatalmunk csak 
várakozó, Itömör egységekben jelent meg az utcákon s hogy 
komoly fellépé'rJünkre sor nem került, az százszázalékosan 
a rendőrség tökélete:s munkájámk az eriedménye volt. 

Mindenképen tartoztunk azZal, hogy ezt kifejezésre 
juttassuk 's a jövő együttműködéS fújabb biztos�téká,t lát.iuk 
abban, hogy ez a megbecsülés ilyen kölcsönös'en és spon-. 
tán nyilatkozik meg. Minden hit\atalos eszköznél jobban 

biztosílhati'a két testület: harmóniáját h közös célok, közös 
feladato k kölcsönös felisrner.ése és ezen az alapon az egy
ségeJs felelősBégtudp,t s a' közös rrfr»g1fWr lelkiiismeret ébren
tartása. A BudJape,stet megjárt csendőr k)ajrhatalom tag
fai most újryL a falvak őrjárataiban portyáznak, de kiJ, 
Bu(�ap,e,st rendjét megint v,6"szély fenyeg�tné és ha a pwranC's 
úgy fog szólani, ismét djön'YW!:k ide s a kötel'ességüknek 
akkor ,senn maradnak majd adósok. 

Végül - ha már újra szó ba kerültek a szeptembe?' 
eleji napok - nem hallgathat juk el a 'csendőr k'arhatalom 
tagjainak magatartásáV'al kapcsolatban szerzett nagyon 
örvendetes megfigyelé'Sünket. Nemcsak szolgálatban, de 
szolgálaton kívül is tökéletes volt ez a rnagatarrtás. Töké
letetnek kell mondanunk, - bánnennyir'e is ritkán 'sza
bad :ezt rU szót használni, - mart egyetlen egy esetben 
Sjem került '80.'1' arra, hogy a karhat(1.lom valamelyik tag
ját csak a legcsekélyebb mula8ztÓJs vagy 'más hiba miatt 
'még csak rendrel is kellett volna utasítani. Nagyszerű és 
példá;s 'volt a karhatalom minden egyes tagjának a maga
tlJJrtása, pedig a csábító alkalmak é's okok egész soroz'atb. 
kínálkozik ilyenkor' hibák�ai és megfeledkez)é'8,ekr�. 

A legkülönbözőbb vidékekről seregl'l3ttek össze a kar
ha�alom tagjai, meglehetősen nagy számban "is voltak 
együtt, ilyernkor bizony egy-egy kisebb hiba, mulasztá� 
sokkal könnyebben kicsúszik, mint otthon, normális élet
rend mellett. IJlyesmir'(! Budapesten nagyon is sok a csá
bító alkalom, különösen a nagyváros ragyogásához hozzá 
nem szokott fiatrJ,labb'ak számára. És ha mégse, ha 'egyet
len egy rilyen kisebb 'hiba sem fordult elő, 'akkor ott a 
fegyelmet, szolgálati buzgóságot és loelkiismere.tet - töké
letesne'k kell mondanunk. A legnagyobb büszkeséggel lát
tuk, hogy a csendőr mindenütt - csendőr marad és bir
tokos.a a legszebb férfierénynek : rntindig és mindenütt 
beljes komolyságg'p,l és becsülettel állja mtg a helyét. 

-

�, ............................ � 
I Némethy Ferenc ny. csendörezredes I ............................ -.... 

Szeptember 15-én Budapesten, 65 éves korában meghalt 
Némethy Ferenc ny. csendőrezredes. A csendőrséghez a volt cs, 
és kir, 76. gyalogezredből lépett át 1889 május 12-én hadapród
tiszthelyettesi rendfokozattal. Egy évtizeden át teUesített ki
váló szolgálatot a honvédelmi minisztérium 16. osztályában, az
után nyugdíjaztatásáig külső szolgálatot végzett : mint szárny
parancsnok, másodtörzstiszt, kikülönített törzstiszt N agysze
benben, végül mint a volt IV. csendőrkerület parancsnoka. 
Mint a máramarosszigeti cs. és kir. hadseregcsoport parancs
nokságához beosztott tábori csendőr, kivette részét az uzso!\i 
harcokban, az első orosz betörés alkalmával. Háborús érde .. 
meiért a III. oszt. katonai érdemkeresztet a kardokkal, a 
Ferenc József-rend tiszti keresztjét a hadi díszítm�nnyel kaptu, 
békeszolgálataiért pedig legfelsőbb elismerésben részesült, 
Zárkózott ember, szigorú előljáró volt. Igazságszeretetéért és 
mert szolgálatát maga is a legnagyobb buzgalommal látta pl, 
alárendeltjei szerették és nagyrabecsülték. Egyike volt a leg
képzettebb csendőrtiszteknek, minden energi'áját az a cél kö
tötte le, hogy a testület nívóját tőle telhetően minél maga
sabbra emelje. Szakirodalmi tevékenysége annak idején .álta
lánosan ismert volt, közleményeivel felkereste a régi Csendőr
ségi Lapokat is. Neve jól ismert volt azokban a kerületekben 
is, amelyekben sohasem teljesített szolgálatot. De kiváló egyéni 
tulajdonságaitól függetleniiI. az alkotó elődöknek járó leg
nagyobb tisztelettel kell őt kegyeletes emlékezetünkbe fogad
nunk, egymagában azért is, mert ő is annak a testületnek volt 
oszlopos tagj,a s szinte kezdettől fogva egyik nagyranevelője. 
amely testület minden rendű s rangú embernek, minden hazai 
és külföldi tényezőnek fenntartás nélküli elismerését és becsü
lését vívta ki magának. Kegyelettel és hálával emlékezünk 
néhai Némethy Ferenc csendőrezredesre, mint a csendőrség 
magasra Ívelt útjának egyik odaadó, lelkes úttörőjére. Hosz
szabb idő óta özvegyen élt. gyermekei nem voltak. Szeptember 
17-én, a farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra, a 
budapesti csendőrtisztikar meleg bajtársi részvéte és kegye
lete kíséretében, 
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Felhívás előfizetőinkhez ! Mai számunkban azon t. elő
fizetőink részére, kiknek előfizetése lejárt, csekklapot mellékeI
tünk. Kérjük az előfizetések megújítását, hogy a lap további 
küldésében fennakadás Ille álljon be. 

A gödöllői hősi emlékszobor felavatása. Fényes ünnepség 
keretében avatták fel Gödöllőn a gödöllői hősök emlékművét. 
Gödöllőről és környékéről korülbelüJ 500U lőnyi közönség 
gyült egybe az ünnepség színhelyére, amely délelőtt 10 óra
kor a királyi kastély templomában ünnepi szentmisével kez
dődött, amelyet Schlager Árpád apátplébános mondott nagy 
segédlettel. Az ünnepségen d kormány képviseletében bárci
házi Bárczy István miniszterelnökségi államtitkár jelent meg, 
a felsőházat Kolosváry MiháLy pápai 'prelátus, a képviselo
házat Szabó Zoltán képviselőházi jegyző, a honvédséget vitéz 
Megay-Nánássy Ernő tábornok, Pest vármegyét dr. Preszly 
Elemér főispán és dr. Erdélyi Lóránt alispán képviselte, míg 
a gödöllői járás részéről vitéz dr. Endre László és H'arsányi 
László főszolgabírák jelentek meg. Pontban 11 órakor a 
Himnusz 'hangj ai mellett megérkezett Kormányzó Ú1' Őfőmél
tósága és neje. Kíséretében voltak : V értesy Sándor, a kabi
netiroda főnöke és Koós Miklós alezredes első szárnysegéd. 
l(onnányzó Ú1' őfőméltósága fogadta a kirendelt csendőr
díszszázad paranc3nokának, POSSZe1·t Jakab századosnak j e
lentését, majd ellépett a díszszázad előtt, azután az emel
vényre ment és felcsendült a Himnusz. Dr. Endre Zsigmond 
országgyűlési képviselő tartotta a felavató beszédet és fel
kérte a Kormányzót, adjon engedélyt a szobor leleplezésére. 
Kormányzó Úr őfőméltósága megadta az engedélyt s lehul
lott a szoborműről a kék-fehér selyemtakaró és a környékbeli 
egyesített dalárdák a magyar Hiszekegyet énekelték. őfő
méltósága koszorúját Koós Miklós alezredes, első szárnysegéd 
helyezte el a szoborra, utána egymásután borították el a 
különböző testületek és egyesületek koszorúikkal a hősi emlék
művet s az ünnepség befejezésekor őfőméltósága a közönség 
lelkes éljenzése között visszatért a gödöllői kastélyba. 

Csendőrtisztek külföldi küldetése. A Nemzetközi Bűn
iigyi Rendészeti Bizottság e hó 25-től 30-ig az európai álla
mok kiküldötteinek részvételével Antwerpenben kongresszuilu 
rendez, amelyen a bűnözés elleni küzdelem nemzetközi problé
mái kerülnek megbeszélésre. A kongres�zusra a belügye 
miniszter úr a m. kir. ;minisz.tertanács hozzájárulásával a m. 
kir. csendőrség képviseletében nemesszegi Nemesszeghy 

László !ezredest, Pinczés Zoltán és Milvius A ttila századoso
kat rendelte ki. A csendőrség kiküldöttei a m. kir. állami 
rendőrség kiküldötteivel együttesen szeptember 22-én utaznak 
el ;Belgiumba. A kiküldöttek a kongresszus után a belga 
csendőrség intézményeit fogják tanulmányozni, onnan pedig 
Londonba ·utaznak. 

A m. kir. csendőr tisztképző tanfolyam megnyitása. Szep
tember l5-én vette kezdetét a m. kir. csendőr tisztképzo tall
folyam Budapesten, a Böszörményi-úti csendőrlaktanyában. 
A lJ hónapig tartó tanfolyam parancsnoka : dr. v altó J ózsef 
alezredes, aki a parancsnoki teendők és il kiképzés általános 
irányítása mellett a Büntető Törvénykönyvet, továbbá a Szut. 
I-I V. és X-XII. fejezeteit adja elő a tanfolyam hallgatói
nak. Tanárok : Preyer' László őrnagy (Szemleutasítás, Gya
logsági Gyakorlati Szabályzat, Fegyver- és lőutasítás, Cs. 20. 
Utasítás a közgazdálkodások vezetésére, Becsületügyi sza
bályzat s ezzel kapcsolatban a Clair-kódex) ,  vitéz ()sörgey 
László őrnagy (Csüsz.) ,  dr. Hmbár Endre százados (Törvé
nyes rendelkezések gyüjteményes kivonata) ,  Milvius A ttila 
százados (Szut. V I I-IX. fejezetei, Nyomozástan, Bűnvádi 
Perrendtartás, Bűnügyi lélektan, Tűzrendészet) ,  Halbich 
László százados (Politikai rendészet) , vitéz Náray Jenő szá
zados (Nyut., daktiloszkópia, bűnügyi fényképészet) , Mariska 
György százados ( Lovaglás, Lovassági Gyakorlati Szabályzat, 
nyergelés és kantározás, Különleges szolgálati határozványok 
a lovascsendőrök részére ) ,  Kontra Kálmán százados (Közle
kedési rend, közlekedési csendőrségi utasítás, motortan és 
motorvezetés) ,  Vargha László g. százados (Örs és szárny
gazdászatkezelési utasítás, Pénztárkezelési utasítás, Illeték
szabályzat) ,  dr. Haraszkiewicz Károly hadbíró-őrnagy ( Kato
nai Büntető Törvénykönyv és Katonai Bűnvádi Perrendtartás, 
jogi ismeretek) , dr. H alasy Károly törzsállatorvos (Lóisme
ret) , dr. Wietrich Antal, a budapesti Törvényszéki Orvostani 
Intézet tanársegédje (Anatómia, Orvostan és Bűnügyi. Ké
mia) . Hallgatók : Takács József, Martin Béla, dr. Balló Ist
ván, Reiz János, dT. Taubert Ernő, Bakonyi István, dr. Boda 

József, Szili István, dr. Vad bm'e, Kovács Ignác, dt·. Tóth 
József, Prettenhoffer László, dt·. Zwikle1' SárulO1' és Rainis8 
István hadnagyok. Szeptember l6-án Schill Fe1'enc tábornok, 
a m. kir. csendőrség felügyelője meglátogatta a tanfolyamot 
és szorgalmas munkára buzdította a hallgatókat. 

Egy bajtárSlInk halálos szerencsétlensége. Doblet' Tamás 
j ánoshalmi örsbeli csendőr a j ánoshalmi állomáson le akart 
�zállni a még mozgó vonatról, de megbotlott kardjában és 
oly szerencsétlenül esett el, hogy a vonat kerekei alá került, 
amelyek mindkét lábát és balkarját levágták. Tobler csend
őrt, aki j ajszó nélkül viselte fájdalmait, a bajai mentők vit
ték be a kórházba, ahol megoperálták, de a nagy vérveszte
ség miatt már nem lehetett rajta segíteni és e3tére sérülé
sébe be1ehalt. 

Olasz katonai repülők Magyarországon. Szeptember hó 
9-én a mátyásföldi repülötéren nem mindennapI látványo,,
.ságban volt része a közel 5000 főnyi közönségnek az olasz 
katonai repülők légi bemutatkozásán. Többszáz autó vitte ki 
Mátyásföldre a közönséget, melynek soraiban megjelent 
Auguszta főhercegasszony leányával, Magdolna hercegnővel, 
vitéz Gömbös Gyula honvédelmi miniszter, vitéz Ká1páth-1I 
Kamilló gyalogsági tábornok, a honvédség főparancsnoka, 
Arlotta Mario olasz követ, Oxilia ezredes, olasz katonai atta
séval a budapeGti olasz kolónia élén, gróf Andrássy Géza és 
még sokan mások. Egyszerre startolt és szökkent a levegőbe 
a kilenc C. R. 20 Fiat-rendszerű kétfedeles, együJéses 
vadás·z-repülőgép. Az olasz katonai . pilóták izgalmas mutat
ványaikka'l nemcsak kiváló saját ügyességűkről tettek bizony
ságot, hanem bebizonyították és élénken szemléltették gépei k 
nagyszerűségét, tökéletes stabilitását. Először a szabá
lyu,; alaKzatoKDan 'való repülést mutatták be. A kilenc gép 
három szabályos hármas csoportban, egymásután kettesével ,  
a kilenc gép egyvonalban, majd szabályos ékalakban repült 
el a nézőközönség fölött. Ékalakban repülve egyszerre csi
nálta a kilenc gép a légi bukfencet, a "Looping the loop"-ot. 
Ezután a kilenc gép kilenc felé repült és egymást követté'{ 
a veszé'lyesebbnél-veszélyesebb mutatványok. Rollingok, dug0' 
húzók, légi 'harc, maximális és minimális sebesség, túlhúzott 
fordulók, alig a föld felett végrehajtott rendkívül bravúros 

. mozdulatok ámulatba ejtették a közönség szakértő részét is. 
A leszállás után a honvédelmi miniszter a díszpáholyba magá
hoz kérette az olasz pilótákat és elismerő szavakkal mondott 
köszönetet Fougie olasz repülő alezredesnek, a csoport pa
rancsnokának. Jellemző eset a repülőszellemre : egyik ujság'
író kérdést intézett az oIasz repülőkhöz, hogy mi tetszett 
nekik Budapestből a legjobban ? Erre azt felelte az egyik, 
hogy Budapest valóban elragadóan szép város, de az még!.. 
csak szebb volt, amit egy magyar repülő mutatott be nekik : 
lefelé csinálta a bukfencet. Szó" al tudnának a magyar repü
lők is, ha lehetne . . .  

Csendőrségi sportünnepély Szekszárdon. A szekszárdi 
gy.-tanalosztálynál az első évi katonai kiképzés befejezésével 
kapcsolatban a tanalQlSztály legénységével a testnevelési 
sportágakban elért eredmények bemutatása és a l egény.ség 
sportkedvének fokozása céljából szeptember 8-án a szekszárdi 
levente sportpályán egy szépen s,ikerült sportver'Seny jkeriilt 
lebonyolításra. Az ,alosztály által ünnepi díszbe öltöztetett 
pályán Tolna !Vármegye és Szekszárd megyei város egész 
katonai és polgári előkelősége megjelent. Ott voltak a nézők 
soraiban Jankó Ágoston főispán lés Szévald Oszká1' alispán 
vezetése alatt a vármegye tisztikara, a pécsi csendőrkerületi 
parancsnokság képviseletében Berényi '!Jéla Őornagy Osztály
parancsnok, a helyben állomásozó csendőrtiszti és ' altiszti 
kar családtagj aikkal, a kir. törvényszék, !ügyészség, m. kir. 
államrendőrség vezetői, a szomszédos örsök legény\Sége éi! 
nagyszámú közönség. A tyerseny érdekességét fokozta, hogy a 
közönség előtt n agyrészt i,smeretlen katonai sport számok is 
bemutatásra kerültek. E versenyszámok közül különösen 
megnyerte a közönség tetszését a járőrfelszerelésben végre
haj tott kardvívás, a '  puskaforgató- és szabadgyakorlat. 
Élénk tetszést váltott ki a nálunk még nagyrészt ismeretlen 
sporteszköznek, a görgőnek ;a bemutatása és az azzal végzett 
tetszetős gyakorlatok. Sok elismerést kaptak a 10 km-es te
repgyorsasági verseny első helyezett jei, kik valamennyien 
aránylag friss kondicióban értek a célba. 15 km-es kerék
párverseny, a cselgános-fogások !bemutatása és alkalmazása, 
gúlák alakítása stb. tették a versenyt változatossá és érde
kessé, mely elejétől )végig teljes rendben, a legnagyobb fe
gyelmezettséggel és filmszerűen pergett le. A versenyszámok 
első helyezett jei egy-egy értékes és hasznos tiszteletdíjban 
részesültek, azonkívül az első három helyezett minden vel'
senyszámban érmet kapott a gy.-tanalosztályparancsnok
ságtól. 
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A Hősök emlékművénél lesz idén a kegyeleti staféta célja. 
A MA�z. oKtóber ö-an, az aram vertanLIK napJan aelU�an 
4 órai kezdettel rendezi mzg "Budapesten keresztút" staféta
versenyét a Névtelen HősöK emlékere. tA. 'Verseny távj a 7600 
méter, indulás a Vérmező északi részéről .  útvonal : It érmező, 
A tti/a-utca, Szent János-tér, A ttiLa-körút, Erzsébet-híd, Eskü
út, Apponyi-tér, Kossuth Lajos-utca, Károly király-út, Vilmos 
csás�ár-út, Berlini-térr, Teréz-körút, Oktogon, A ndrássy-út. A 
cél a Hősök emlékművénél leőz, ahol az utolsó Ibefutók a tes
tület vagy egylet színeinek szalagj ával ellátott koszorut 
helyeznek az emlékműre. 

Tiszti üdülőtelepet építenek Kőszegen. A honvédelmi mi
nisztel'lum es Kőszeg varosa között megegyezés jött létre, 
hogy Kőszegen tiszti uldülőtelepet létesítsenek hét-nyolcszázezer 
pengős költséggel. A tizenötholdas telket, egymillió téglát és 
egyeb épltésl allyagot hoszeg varos aOJa az epJtKezésnez, mig 
az építési költségeket 'a. honvédelmi minisztérium fedezi. Az 
építKezést még az ász tolyamán megkezdiK, hogy azzal IS eny
hítsék a kőszegi munkanélküliséget. 

József királyi herceg naplójának negyedik kötete. A kö
zeli napOKban tog megJeJelllll J ozser klfaJyl herceg "A vItag
háború, amilyennek en láttam" címü többKötetes munkájánaK 
negyedik kötete, Eddig három kötet 'látott napvilágot, melyek 
közul az első szerbiaI betörésünket és 'súlyos kárpáti küzoel
meinket tárja elénk, a második és harmadik kötet pedig � 
a poklok országáról - a lángoló Doberdóról szól. A ,most 
megjelent kötet az orosz--román háborút, illetve győzedel
mes küzdelmeinket Erdélyért ismerteti. A királyi herceg az 
1916. évi nagy kárpáti és az újévi csatáról, a mindenki altal 
ismert "Magyaros" visszafoglalásáról, valamint az orosz had
sereg lassú bomlás áról számol be. A kötet emellett igen érde
kes politikai vonatkozású részeket is tartalmaz. A most meg
jelent kötetet követni fogj a még ez évben az orosz-román 
náborút tárgyaló ötödik kötet, j övő évben pedig a sorozatos 
nagy történelmi mű utolsó, hatodik kötete fog megJelenni, 
amelyben az assiagói, továbbá a montellói csatákat, vala
mint a Piavenál lefolytatott végküzdelmünket és vegül a 
világh:.íború befejezését tárja elénk a fenséges szerző. J ózsef 
királyi herceg művében hatalmas és örök emléket emelt a 
magyar katona hősiességének, azoknak a hősöknek, akik min
den harctéren oly bőségesen ontották drága vérüket. 

" Zászlóalj gyakorlatok (alkalmazó megbeszélések) tervezése 
címu te.nulmanyát p'erjentsik U ttó gyalogsági tábornok f. év 
októberében adja ki. A körülbelül 100 oldalas és 1 6  vázlattal 
illusztrált füzet részletesen tárgyalja a zászlóalj harckikép
zését és ezzel kapcsolatos gyakorlatok tervezését. Majd példák 
alapján részletes útbaLgazítást nyujt a védelmi állás kivá
lasztása, harcbavetés védővel szemben, harcbavetés találkozó
harcban, főtámadócsoport eltolása és készenlétbehelyezése ese
:ére. V égül az alkalmazó megbeszélések vezetésére ad irá
nyítást. A füzet ára a megrendelések számához igazodva 7.50 
és 9.- P között mozog és kettő havi részletben is fizethető. 
Megrendelések szeptember 30-ig "Fil berger Endre százados, 
Budapest, L, Dísz-tér 17. [lonvéd Főparancsnokság

" 
címre 

küldendők. 
A "Szabad Szó" egyik számában olvastuk a ikövetkező 

cikket : "Mit kell tudm a csendőrségi szolgálatban a sajtó
termékek1'öl? - Nem házalás az előfizető ujságjának kikéz
besítése. - Erre a kérdésre ad választ a "Csendőrségi Lapok" 
augusztus 20-iki száma. Ez az ujság, amely a csendőrség 
hivatalos lapja, egyike a legjobban szerkesztett magyar uj
ságoknak. M inden számát örÖJnmel lapozzuk, mert nemcsak a 
leghazafiasabb szellemben oktatja a csendőröket, de végig
vonul a lap szerkesztésén az az emberbaráti szellem, amely 
nem a kegyetlenségben, hanem a törvények igazságos alkal
mazásában keresi a humanizmus útját. Utolsó számában 
elégtétellel olvassuk, miként tanítja ki a derék csendőröket 
a sajtótörvény rendelkezésére. Annál kedvesebb ez nekünk, 
mert volna okunk panaszra, minthogy előfordult, hogy az elő
fizetőknek való kézbesítést is utcai terjesztésnek, illetve iháza
lásnak minősítették és m,egakadályozták. Már pedig ez tel
jesen szabad és megengedett dolog -és semmiféle különös enge
délytől nem függő. Mindenképen dícsérendő és helyes, hogy a 
sajtótörvény -rendelkezéseire is bőven tanítja ki a "Csend
őrségi Lapok" a rend bátor őre�t, csak az volna kívánatos, 
hogy minden egyes jól meg is tanulja.

" 

A "Nemzeti Munkavédelem" a gázháborúról. A "Nemzeti 
Munkavédelem" című folyóirat legújabb számában nagy cikk
ben foglalkozik a gázvédelem problémájával. Ez a kérdés 
rendkívül aktuális, mert hiszen jól tudjuk, hogy a legköze
lebbi háJború egyik legfontosabb eszköze a gáztámadás : a 
városok polgári lakossága ellen intézett gáztámadás a leve
gőből. Az " ilyen rettenetes gázrajtaütések irtózatos tömegek
ben fogják pusztítani a városok lakosságát. A legtöbb ország-

ban felismerték már ennek veszedelmét és számítva minden 
eshetőségre, már most tettek intézkedéseket, hogy a polgári 
lakosság megtanul j a :  miképen kell a gáztámactások ellen 
védekezni ? A lap cikke, melyet Weniger �ászló írt, felsorolj a, 
hogy a külföldi államokban miképen 'készítik elő a polgari 
gázvédelmet. lizovjetoroszországban az iskolákban tartanak 
gázvédelmi kurzusokat. M oszkvában mérsékelt áron kaphat 
mindenki gázmaszkokat. Lengyelországban egy állami tamo
gatást élvező gázvédelmi társaság foglalkozik ezzel a munká
val. A határon lévő községek elemi Iskoláinak tanulóit gáz
álarcokkal és gáztankönyvekkel látták el. Franciaországban 
az aktív gázvMelemre helyezik a fősúlyt s ezért gyaKran 
rendeznek Párisban mesterséges füst- és köd próbákat. Az 
lJ,'gyesült-A llamokban a massachusettsi műegyetemen a kémi,ai 
haború kérdésének külön tanszéket állítottak. AngLiában a 
tavalyi hadgyakorlatok eredménye tudvalevőleg megmutatta, 
hogy London .szinte védhe �etlen a légi- és gáztámadásokkal 
szemben. Az ijesztő megállapítás óta az angOl sajtó valóságos 
gázvédelmi propagandát űz, amelynek hatása mar látszik is. 
London iskoJáiban már megkezdték a gázvédelem oktatását. 
Olaszországban a Vörös-Kereszt Egyesillet foglalkozik a pol
gári lakosság gáz- és légvédeimének megszervezésével. A ja
pán 'kormány \10 millió yent szavazott meg a lakosság gaz
védelmének megszervezésére. A Jladügymimsztérium a laKOS
ság számára harom gázálarcgyárat allít fel. Jugoszláviában 
egy szakbizottság szervezi a lakosságot. A jugoszláv Vörös
Kereszt eddig 1�.000 kiképzett gázoktatóval rendelkezik. D.e 
csaknem valamennyi más ország is intenzíven foglalkozik 
ezzel a kérdéssel. Ennek a hatása alatt a Nemzeti Munka
védelem című lap lég- és gázvédeimi pályázatot hirdet. Négy
féle pályamunkát lehet beküldeni. .Az egyiknek a témáJ a :  
"Aerokémiai harc." A mű ölelje fel az aerokémiai háború 
minden vonatkozását. Pályadíj 1000 'pengő. A második munka 
kisebb terjedelmű tájékoztató füzet ugyanerről a témáról. 
Pályadíj 300 pengő. A harmadik téma egy úgynevezett emlé
keztető, amely a gázvédeimi tudnivalókat négy nyomtatott 
oldalon foglalja össze. Pályadíj 100 pengő. V égül lég- és gáz
védelmi útmutató cserkészek és leventék részére, legfeljebb 
20 nyomtatott oldalon. Pályadíj 200 pengő. A pályázatok be
nyujtási határideje :  1931 február 1.  

A budapesti cserkészkerület hadijátéka. Mult vasárnap, 
folyó hó 14-én rendezte Tahitótfalu, Leányfalu, ISzentendre é& 
:::izlgetmonostor Között nagyszabasu cserKesznactlJatekat a bu
dapesti cserkészkerület. A közel 5000 főnyi tábor két részre 
oszlott és vasárnap délelőtt ütközött meg egymással Nyer
geshegy és Leányfalu között. A feltevés az volt, hogy a nóg
rádi j arás nemessége Szentendre elfoglalására töreKszik, de 
a pomázi gróf ferJriasztotta tartományának férfilakosságát, 
hogy megvédje birtokát. A hadijáték alatt az egyik fél - a 
nógrádi - főhadiszállása Leányfalu kikötő állomásán volt, 
a pomáziaké pedig Szentendrén. A hadiállapot szombat dél
után 6 órakor kezdődött, az ütközet pedig vasárnap délben 
1 órakot ért vég€t. A mindvégig érdekes és szívet-lelket erő
sítő hadij áték után az "ellenleiek' testvén egyeterteSben es 
virágos j ókedvben hajókra ültek, este 7 órakor érkeztek meg 
a Eötvös-téri hajóállomásra, ahonnan zeneszóval vonultak a 
Szabadság-téri zászló elé tisztelgésre. 

Nem mindennapi módon loptak meg egy gazdát. A napok
ban a pápateszéri es franciavágási ( V eszprém megye) vasút
vonal mellett Szabó János császári (Komárom-Esztergom me
gye) lakos, gazdát két ismeretlen egyén azzal szólított meg, 
hogy az általuk elvesztett pénztárcát, amelyben 2,2.000 pengő 
volt, ő találta meg, ezért adja azt elő. Szabó gazda azt vála
szolta, hogy semmiféle pénztárcát nem talált és hogy meg
győzze az idegeneket szavai igazságáról, azok kérésére átadta 
nekik a saját pénztárcáj át, amelyben 560 pengő papírpénz 
volt. A pénzt olvasgató idegen a papírpénzt ügyesen kicserélte 
három darab összehajtott ujságpapírral és a tárcát vissza
adta tulajdonosának. A két ismeretlen egyén erre ' eltávozott. 
Jóval később Szabó elővette pénztárcájat és abban nagy meg
lepetésére pénz helyett ujságpapírt talált. Csak ekkor eszmélt 
rá a furfangos lopásra. A csendőrség a ravasz tolvajok kéz
rekerítésére kiterjedt nyomozást indított. 

Hamis pengős került forgalomba. Szeptember hó 12-én 
Kovács Gábor fakereskedő Kunszentmiklós (Pest megye) köz
ségben 1 darab hamis egypengőst adott át a csendőrörsnek. 
Kovács a hamis pénzt a tőbbi váltópénze között találta meg 
és nem emlékszik arra, hogy kitől kapta. A hamisítvány isme
tetőjelei : szürkésfehér színű, a valódi pengősnél jóval köny
nyebb, könnyen hajlítható és csengése a pléhre emlékeztet. 
A csendőrség a hamisítvány t a m. kir. államrendőrség fő
kapitányságának küldte meg. A hamisító és terjesztő után a 
nyomozás megindult. 
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Hamis kétpengőst találtak Sárosd községben. A hamisít
vány jól sikertilt utánzat. Az eredeti kétpengősnél nyolc 
grammal súlyosabb, csengése az óloméhoz hasonlít. 

Elóléptek: A budapesti I.  kerületben törzsörmesterré : 
Mengyán Márton, lJutovszki Lajos, Lőrincz Pál, D. Szabó 
Miklós, Varga Sándor, Flórián Glfula, Busák András Szalai 
József I., Horváth Ferenc I., Tóth János II. és Barab6.s Zsig
mond őrmesterek. - Őmesterré : Vida József és Forgács Jó
zsef csendőrök. - A székesfehérvári I I. kerületben törzs
őrmesterré : Izmindi István, Bazsika Imre, Mé1'ei János He1'bst 
Péte1', Láng Ferenc, Lencse Sándor, R épási János, Szdbó Sán
dor, Keresztény József, Horváth Ignác I. és Németh István 
VIlI. őrmesterek. - A szombathelyi I II. kerületben törzs
ő1'mesterré : Lakatos István, Bernáth János, Nemes János és 
Németh József X. őrmesterek. Ő1'mesterr'é : Ferencz Máté 
csendőr. - A pécsi IV. kerület állományában törzsőrmesterré : 
Korcsok József, Hencz István és Molná1' József I. őrmesterek. 
Őrmesterré : Hujip István és Palánki Lajos csendőrök. - A 
szegedi V. kerületben törzsórmesterré : Gyapjas Lá.szló, Magda 
::;ztlveszter, Szanda Pál, Ujvári József, Kutasi Mihály, Barna 
János, Horváth András és Lévai Adám őrmesterek. Őrmes
te1'ré : }f'aragó György, Komlódi József, BUt01' A ladár But01' 
József, Simon Károly, Vincze A ladár, Vincze Rezső 

'
és Ru

zsinszky Miklós csendőrök. - A debreceni VI. kerületben 
törzső1'mester1'é : Répás János, Görbedi András, Szuromi De-
1neter, vitéz Ladányi Miklós, Kelemen András, Fekete Miklós és Mártha Gábor örmesterek. - A miskolci VII.  kerületben 
törzsőrmesterré : Sütő Károly, Tóth Sándor I., Perge Benedek 
és Roskó István őrmesterek. Ő1'mesten'é : Batki Gyula, Csiba 
Ferenc, Lakatos József, Kovács István és Palencsár Lajos 
csendőrök. 

, 
�ázasságot k�töttek . A székesfehérvári U. kerület állo

manyaoan : LJ1'. lAsz/(,ay !Vagy MUel6s eloadó-ugyesz il an/(ó 
Katalin Mária úrhölggyel S zekesfehérváron. - A szombat
helyi III: kerüle� állon:án�ában : Pintér Sándor tiszthelyettes 
Koronkat Margtttal Sarvaron, Ruska Ferenc törzsőrmester 
Németh �ag�olnával To?-,ony (Vas

, 
m.) községben, Varga 

Fe1'enc torzsormester BUJ tás Gtzellaval Süttör ( Sopron m.) 
községben. - A pécsi IV. kerület állományában : ::)zücs Jú-

. nos I. �.iszth:lyet�es �sigmond M á1�val Pécsett. - A szegedi 
V. kerulet allomanyaban : Puruczb Sándor őrmester Udor 
Juliával Bácsbokod községben. - A debreceni VI.  kerület állo
mányában : Luczás László törzsőrmester J ézsu Juliannxiva l  
Tiszadadán. - A miskolci VII. kerület állományában : Dorogi 
László tiszthelyettes Szigeti Juliannával Öcsödön, vitéz Cseri 
Lajos törzsőrmester Gál Erzsébettel Poroszlón, Szücs Sándor 
törzsőrmester Fischer Anna Máriával Sátoraljaújhelyen. 

örsparancsnokká kineveztettek : A m. kir. szombathelyi 
III.  kerilletben : Kövi László, I Jintér Sándor, vüéz Némett Fat 
Kamondi Antal, Major Lajos, Tóth Imre II., Lőrincz Fe1'enc

' 

vitéz Dósa Gergely, Grábecz Mihály tiszthelyettesek. - A m : 
kir. szegedi V. kerületben : Hegyesi Imre. tiszthelyettes. 

Csendőrségi Közlöny 20. szám. - Személyes ügyek : 
N évv(Lltoztatások : B ezovits M á1·ton székesfehérvári II .  kerület 
állományába tartozó őrmester neve ,,Bognár"-ra, Kálovics 
A ndrás szegedi V. kerület állományába tartozó őrmester neve 
,,Köves"-re lett átváltoztatva. Nyugállományba helyeztettek : 
Vitális A lbert, szegedi ;V., Csáthi Lajos miskolci VII., Jakob 

Miklós pécsi IV. kerületbeli tiszthelyettesek, valamint A sza
lós Sán�uel budapesti L kerületbeli alhadnagy. Ideiglenes 
n!lugállományban meghagyattak : Szabó ,János József I. ker. 
g. tiszthelyettes, Vadász Istt'án I. ker., -Szilágyi Lajos VII. 
�er., Mujzer Lukács III. ker. tiszthelyettesek. Ideiglenes nyug
ríllomán1Jba helyeztette k :  BdHtha Mihály V. ker., Boda Bálint 
V. ker., CzegMdy Elek V .  ker., É1'tékes Bálint V. ker. tiszt
helyettesek, Farkas Kálmán I. ker. alhadnagy, GYŐ1'ji Ferenc 
VII. ker., Nagy János II. VII.  ker., Moga Károly VII.  ker., 
Kiska Pál I. ker. tiszthelyettesek. Szabályryndeletek : A 
balatonfüredi csendőrségi gyógyház üzemszünete. A balaton
füredi csendőrségi gyógyház vízellátási kérdésének megoldását 
célzó és más, még szükségesnek mutatkozó munkálatok végre
hajtása végett a gyógyház üzeme a jövő év április hó 5-ig 
szünetel. Az újabb üzembehelyezést annak idején külön rende
letben !fogja tudatni a belügyminiszter 'Úr, addig 'beutalási kér-
vényeket nem kell felterjeszteni. . 

Elfogyott a "Modern méhkaptár" és a "Madárvédelem a 
kertben" c. könyvikészletünk, a tömegesen ,beérkező ig'énylé
seket már nem elégíthet jük ki. Kérjük az említett könyvekért 
hozzánk fordult és könyvekkel már el nem látható olvasóin
kat, hogy külön-külön értesítés helyett vegyék ezt ebben a 
formában tudomásul. Lépéseket tettünk, hogy újabb könyv
készleteket kapjunk s amennyiben ez sikerül, olvasóinkat a,rról 
értesíteni fogjuk. 

A könyvviteli gépek és szerepük a modern nagyüzemben 
cím alatt dr. !::ichranz A n!i1'as kozgazaasagtudomallykan eJo
adó, egyetemi tanársegéd cikket írt az "Adó és konyvvitel" 
most megjelent számában, amelyben ábrákkal illusztrálva vá
zolja az egyes könyvviteli gepek szerkezetét, használati mód
j át, jelentóségét és alkalmazását. Fontosabb cikkek még : d1'. 
Szelényi ödöntől : Gyakorlati kérdések a jövedelemadónál ; 
Balogh Károlytó l :  A racionalizálás fogalma; története és köre ; 
d7'. Baross Józseftől: Gyakorlati megvilágítás az adás-vevési 
szerződések illetékezése köréből ; Szász A ntaltól : A magyar 
auditorkérdés jelentősége. A folyóirat közli még a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamal'a elvi j elentőségü állásfoglalását 
a tisztességtelen verseny kérdésében, valamint a megjelent 
rendeleteket és adónaptárt. A lap kiadóhivatala ( Budapest, 
V III.,  József-körút 86.) szívesen küld mutatványszámot és 
adó- és könyvelési ügyekben díjmentesen ad felvilágosítást. 

Magyar Baromfi Ujság címen jelenik meg lVlohácson, 
Keinráth Zsigmond lapszerkesztő, a hírlapíró gárda régi 
munkásának szerkesztésében egy értékes baromfi-szaklap, 
mely felöleli a baromfi-, nyúl- és galambtenyésztés minden 
ágát. Felhívjuk olvasóink figyelméú erre a vidéki ' értékes 
munkára, melynek munkatársai között az ország legkiválóbb 
szakértői 'és szaikírói vannak. Igy dr. Kuknljevits és Windisch 
Richárd gazd. akad. tanárok, lovag illolczinller J6zsef Ócsa, 
dr. Csapó László városi tanácsnok Debrecen, Szécsényi I st
ván postafőnők, I P1'edmerszky Dezső szerkesztő és Gergely 
Béla tanító stb. A lap előfizetési ára évi ,6 P, megjelenik ha , 
vonta �gyszer. Kiadóhivatal Mohács, Kossuth Lajos-u. 1. sz. 

Hegedűmet, mely teljesen jókarban van, eladnám 50 pen
gőért. A !hegedű boi u ára ezelőtt 3 évvel !:I5 pengö volt. &zak
értők megállapítása szerint a 'hegedű igen jóhangú. Venni 
szándékozó bajtársak - csak csendőrségi egyének - leve
leiket Molnár Sándor őrmesternek ( Tab, Somogy megye) 
címezzék. 

Eladók kéthónapos, pedigreés, fajtiszta dobermann kölyök
kutyák. Értekezés (levélileg vagy személyesen ) : Mészöl// 
Mártha, Budapest, I. Vár, Országház-utca 16.  sz. 

örsfőzőnőnek ajánlkozik ö7.vegy Mészá7'os Kálmánné 
( Nagymaros, vagy Esztergom : Kocsis Ferenc-utca 13. szám ) .  
Közgazdálkodásnál 3 évig, a z  esztergomi tiszti üdülöben l1égy 
t)vig volt alkalmazásban. 

K 

Olvassa el, mielőtt ír nekünk ! 
Közlemény t nemcsak a /Csendőrség tagjaitól, hanem bár

kitől elfogadunk. A lapunkban megjelent közlemények tulaj
donjogát ;fenntartjuk, tehát azokat beleegyezésünk nélkiil nem 
szabad utánnyomatni. Kéziratot csak akkor küldünk vissza, 
ha a beküldő megcímzett 'és bélyeggel ellátott borítékot mellé
kel. A közleményeket kérjük a papírnak csak laz egyik .olda
lára, félhasábosan, írógéppel, vagy jól olvasható kézírással 
írni ; (olvashatatlan Ikéziratot nem olvasunk el. A szt>rkesztői 
üzenetekben mindenkinek válaszolunk, de a kérdező teljes ne
vét, rendfokozatát és áUomáshelyét tüntesse feL Névtelen le
vélre nem válaszolunk. Kéziratok sorsáról is csak szerkesztői . 
üzenetben �dunk választ. Levelet nem írunk, bélyeget tehát 
felesleges bleküldeni .  Jeligéül legcélszerűbb egy kisebb hely
ség nevét, vagy többjegyű számot választani. Ha jelige nincs 
megjelölve, a kérdező nevének kezdőbetűi és állomáshelye 
alatt válaszolunk. Közérdekű kérdésekre a "Csendőr" lekszi
kon" rovatban adunk választ. Előfizetni csak legalább félévre 
lehet. A csendőrség tényleges és nyugállomány ú legénységi 
egyénei. az előfizetési ár felét fizetik. Csak ;t m. Jíir. csendőr
ség, honvédség és az állami rendőrség, továbbá a bíróságok, 
igazságügyi és közigazgatási hatóságok tényleges vagy nyug
állományú ltagjaitól fogadunk �I előfizetést, mástól nem. Az 
előfizet,éseket kérjük !pontosan megújítani, mert a felszólítáll 
köItségét külön felszámít juk. A nekünk szánt pénzkülrlemé
nyeket kérjük a Nemzeti Hitelintézet Budapest-Krisztinavá-
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rosi fiókjának (Budapest, I.,  J{risztina-körút 14.) 1672. szám ú 
csekkszámlájára befizetni, a csekkre pedig feljegyezni, hogy 
a befizetés a mi ,javunkra történt. A szerkesztők a szerkesztő
ségben ünnepnapok kivételével 15--18 óráig találhatók. Szol
gálati 'beosztási helyeiken a lap ,ügyeivel nem foglalkoznak. 
A hozzánk in�ézett leveleket így kell címezni : "A Csendőrségi 
Lapok szerkesztőségének, Budapest, I., Böszörményi-út 21. 
szám." 

---==;;:;;;;;_iii' r y',.' iíiiiiii== 
Jövő remenyem. Jelentkezzék a közvetlen tiszti előljáró

jánál kihallgatáson s adja elő bnindazt, amit nekünk megírt. 
Hiva:tkozzon arra, hogy ap,ia közel 32 évig tényleges szolgáltot 
teljesített ,a ,csendől'ségnél s ,hogy a !bátyja is már a csendőr
ség tagj a, Ön is a csendőrséghez vágyik, mert hivatást és 
k'edvet lél'ez erre 'a léletpályárl'l!. Ügye azután a kellő szolgálati 
úton eljut az iUetékes Ifórumokhoz s ha minden jó� megy, re
méljül�, hogy hamarosan ön is az édesapja nyomdokaiba lép
het a csendőrségnél, ahol a fentiek szerint már amúgy is -
otthon van. 

Hadi emlékérem II. Nem hadi, hanem háborús emlékérem l\ neve. Tulajdonképpen édesanyj át illetné meg, de ha ő nem 
tllrt rá �gényt, akkor kérje ön. Adja elő kihallgatáson ügyét 
az örsplI.rancsnokának, megjelentve azokat a körülményeket, 
amelyek'ct nekünk megírt. Mi helyeseljük ,azt, hogy ,hősi iha
lált halt édesapjával szemben a kegyf·letről ebben a iformában 
�em feledkezik meg s azt hisszük, hogy ezt laz emlékérem 
oda'itélésénél is méltányolni fogják. 

Legény a gáton. Amíg a regény közlését lapunkban be 
nem fejeztük, a regény könyv ,alakban llem jelenik meg. An
nak idején erről amúgy is értesítjük olv�s6jnkat. 

Seprik a pápai !utcát. Ai napos csendőr kötelmeire nézve a 
a Szut. 186. pontjának a 2. be15ezdése úgy rendelkezik, 
hogy a Szolgálati :Szahály.lat I. Rész 185-!:::00. pont j aiban 
előirta:kat kell értelemszerüen alkalmazni. Lehet3éges, hogy 
ezeknek a pontoknak a helytelen magyarázata okozza a bajt. 
Egyik - említett - pontban sem lehet a'lapot találni arra, 
hogy a nős napost mar ébresztő előtt be lehessen a laktanyába 
rendelni azért, ,hogy, az udvart .felseperje :s a s,zemetet el
hordja. Itt ugyan meg kell j egyeznün�, 'hogy iIlZ !utasítás nem 
tesz különbséget nős lés nőtlE:n napos között la tekintetben 
sem, 'hogy egyik köteles a latkanyában aludni, a !másik nem : 
egyformán kötelezettek erre, ha ugyan az örspa'rancsnok 
meg fI1em engedi azt, hogy az amúgy is a laktanyában alvó 
nőtlenek közül vállalja 'Valaki éj szakára a kinUakó 'nős he
lyett a n'apos szolgála:tot. Ha rv,an ',otthon nőtlen esendő t', 
rendes viszonyok között nincs benne kivetni való, hogy ezt az 
örsparancsnok meg is engedje. De tegyük fel, hogy valami ok-
bó� ez még sem így történik : akkor sem lehet ,a laktanyában 
alvó nős 'll'a'postól - sem a !napos szolgálat címén, sem pedig 
egyéb cfmen- azt követelni, hogy reggel 5 'Órakor keljen Ifel 
és az alvó örsfőzőnő ajtaja elől az udvar szemetjét elsepre
gesse. Mi igazán nem va:gyunk barátai az urizálásnak, de 
annak sem vagyunk barátai, hogy téveó:en magyarázott szol
gálati elvek alapján akár az oll'érzetében, kál' a megérdemelt 
pihenésében bárkit is bántani, illetve zavarni lehessen.  Min· 
denesetre úgy kell felfogni a dolgot, hogy az öl'slaktanya 
tula,jdon�éppen a nősöknek is otthonuk s az ő szempont jukból 
sem közömbös, hogy :rendben Ivan-e a laktanya, vagy nem. 'Ha 
tehát a körülmények ,<úgy alakulnak, 110gy meg kell fogni ok a 
seprő nyelét s Valall1.it rendbe kell ihozniok, 'azt ,tegyék meg 
szívesen, !önmaguknak is teszik, de udvarsepregetést és sze
méthordást szolgálati elvek alapján kötelezővé tenni még 
sem lehet. Helyes az, ha az örsparancsnok rendre szoktatj a 
az ialárendeltjeit és nem tűri náluk 'a 'renyheséget és a: finom
kodó úrhatnámságot, ez azonban ,nem mehet az 'önérzet €s a 
normális pihenés rovására. Seperje az 'udvart az örsfőz-őnő, 
ez is benne van abIlan a munkakötelezettségben, amiért 'a 
fizetését kapja s ,ha aztán: az általános laktanyarend körül 
tényleg szüksége van ali örsbeliek 'segítségére, azt bizonyára 
szívesen vállalja minden csendőr. Természetesen itt lis figye
lembe kell venni az életkort, szolgálati időt, rendfokozatot, 
mint olyan' láltalános emberi és szolgálati szempontokat, ,ame
lyeket mellőzni semilyen téren sem Iszabad. Ön - mint írja -
43 éves, 22 léve k,atoria és csendőr, családos ember s ígY, ilyen 
tekintetben az örsparancsnok részéről ilyen dolgo�ban bizo
nyos kíméletre, a fiatalabbak ,részéről pedig tiszteletre és ISzol
gálatkészségre teljes j ogga.! tarthat számot. Ezek, amiket 
megírtunk, csak álta1ános !elvek, 'hogy ,aztán annak a konkrét 
esetnek, amit ön megírt: nekünk, mik a részletei, esetleg mi a 
háttere, azt nem tudhat juk, ezért nem is mondhatjuk, hogy 
ezt va�y azt tegye, vagy ne tegye, de azt hisszük, hogy ha a 
fenti utmutatásun�Mz t4rtja magát, kellő slZOlgálati formák 
között Itermészetesen, akkor baja nem eshetik. 

Szüret. Egyáltalában nem fontos, hogy a. választott és kért 
magy�r hangzású n év barmiben is Ihasoo.latos legyen az 
e!';'edett névhez, nem szül�séges tehát az sem, hogy a kezdőbe
tuk azonosak legyenek. Történelmi nevekl, ipszilonnal és i·vel 
végződő nevek kivételével választhat magának tetszése sze
rinti magyaros thangzás<ú nevet. A levelében felsoroltak közül 
csa:k la legutoJ,sót kérheti (ennél nincs is szebb) a többit nem 
mert i-vel v égződnek. 

" 

P. I. törzsőrmester, Budakeszi szanatórium. Szívesen kül
döttük a 'könyveket. Egyébként : egy megyét elhibázott, de 
talán ott nem is voltak megfelelŐ' segédeszközei a kereséshez, 
a kísérő levele pedig a pályázatban elkövetett hibát tökélete
sen pótolja :  mi is arra gondoltunk. örülünk, hog)" az egész
sége javul, mielőbbi teljes gyógyulást! 

Szekszárdi gy. tanosztály. iÁ tudósítást közöljük, a képek 
azonban - sajnálatunkra - nyomdatechnikai felhasználásra 
Hem alk,alm3lsa'k. Egy ugyan lejönne valahogyan, de az mu
tatja a legkevesebbet. 

Írógépasztal Sfa. A Szut. 149. ,pontja azt is megengedi, 
hogy a csendőrök a szobákban virág- és pipaállványokat 
tartsanak, egészen természetes tehát, hogy írógépasztalt és 
írógépet, ami praktikus és nem utoisó ,sorb&n !Szolgálati célo
kat is szolg,ál, szintén el lehet helyezni a legér.y,ségi szobákban, 
Minél több irógép v,an az ör�ö!l, annál jobb ! 

Rokkant törzsőrmester. A mostani 62% -os nyugdíjának 
100 % -1'a: való felemeltetését megkísérelheti oly módon, hogy 
az 1912.  évi LXV. t.-c. 42. §. 5 bekezdése alapján a belügy
miniszter úrtól i,smételten kéri nyugdíjának az ön által utól
j ára élvezett fizetés teljes összegével v,aló megállapítását és 
uta:lványozását. Ha újabbi kéreImével is elutasítj ál<: - ami >az 
előzmény;ek után ítélve valószínű -, aklwr az elutasító mi
niszteri határozatróoJ szóló értesítés kézhezvételétől számított 
15 napon belül a közigazgatási bíróságnál panasszal élhet. 
Esetleges panaszát a m. kk. közigazgatási bírósághoz (Buda
pest) címezve, a belügyiminisztériumba kell benyujtania. 
ügyvédet ne vegyen i génybe. mert ennek a bírói határozatra 
semmi befolyása 'úgysem volna, k'Öltséget azonban okozna. 
Arra ügyeljen, hogy a fent megadott §. 5. bekezdésére hivat
kozzék, mert más alapon teljesen kizárt dolog, hogy ered
ményt elérhessen. A 1 5 napos határidőre is fordítson annak 
idején nagy gondot. frása kérvény megírására nem igen 
alkalmas, kérjen meg valakit - talán egy tényleges bajtársát 
az örsön -, ,hogy a kérvény t írja meg helyette, persze, az 
ön eredeti aláírásával. A kérvényben azt kell kifejteni vilá" 
gosan, amit a levelében nekünk megírt. Aztán csak ne hagyja 
magát, vannak még rosszabb sorsok is, küzdeni és remélni 
kell. A leányok - koruk után ítélve - maholnap kenyeret tud
nak keresni s akkor mégis csak kevesebb lesz a gond. 

Márton Károly ny. tőrm., Kapuvár. Hegyesi András volt 
2. oszt. őrmester a nyugállományúak nyilvántartásában nem 
szerepel, címét nem tudjuk megadni. 

Mészáros János tőrm., ,Alag. Habis László ny. tiszthelyet
tes címe : Rákosszentmihály. 

2000. Olvassa el lapunk f. évi 14. számában "Orgona-· 
nyílás" jeligére küldött üzenetünket. 

Komárom. Örskihalgatáson kérje, hogYl az anyakönyvi 
adatok a kerületi parancsnoksághoz terjesztessenek fel szol
gálati úton azzal a kérelemmel, hogy a megfelelő névhelyes
bítés állományparancsban Jetárgyaltassék. 

Szücs Gyula ny. törzsőrmester, Nagykálló. Az örsön szí
vesen rendelkezésére bocsájtjá'k a Csendörségi Zsebkönyv idei 
évfolyamát. Abban az összes tényleges és nyugálJományú 
csendőrtisztek szolgálati beosztásai, illetve utóbbiak lakás
címei megtalálhatók. Mindkét úr tényleges szolgálatot teljesít. 

KÉZIRATOK. 
Kitartás a végsőkig. \Kéziratokat nem őrzünk meg, annak

idején ezt is megsemmisítettük. Ha a pályázaton részt óhajt 
venni, beküldheti. Ha az eredeti feljegyzései esetleg nincsenek 
meg, próbát tehet az annakidején szolgálati útra került pél
dány felkutatására, valamelyik irattárban meg kell annak 
lennie. 

Dr. Ch., Sopron. Verset számonként legfeljebb egyet köz
lünk, érthetőnek méltóztatik ta:álni, ha - szigorúan válo
gatunlk. 

Egy gránátos. Egészen jó és ,hálás magva lehetne egy el
beszélésnek, ha valaki j ól megírná. A beküldött kézirat csak 
a tartalom. Tessék kidolgozni valamit, akárt ezt is, próbán ak. 

Mária. !Szép és igaz, de a vers nem jó. 
"Ny. J. th. Budapest". Az eset maga érdekes, a leírás jó, 

de mégsem közölhet jük, mert a gyakorlatban értékesíthető 
különösebb tanulságot nem tudunk a közleményböl kiemelni. 
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- Úgy lehetett 'bizony - mondotta a bíró. - Ehol ni, 
elhozták ,az ásót, meg lám ! valami ócska deszkaláda-fedeleket... 

- Éppen jók lesznek - 'szólt Gál Imre iS az ásóval széles 
téglalapokat vágott ki a földböl, olyan ügyesen, hogy minden 
téglányra két t'eljes lábnyom jutott. IMindegyiket egy-egy láda
fedélre tette, aztán 'egy éppen ,arra járó targoncán a község
házára vitette s megörzésüket 'az egyik csendőrre bízta. 

- N o, most folytassuk tovább, - szólt Gál Imre, - ol
vassunk tovább ,a; nyomokban, mert ezek bizony mindent meg
mondanak. Hát, amikor szegény Szili Gáspárt � pallóról �e
dobták, mint akik jól végezték a dolgukat, szépen megfordul
tak és visszafelé mentek, amerről jöttek. Itt, - mutatta Gál 
Imre, - tessék nézni, itt már szépen egymás mellett haladt a 
női cipellő IllZ otromba férfibakanccsal . . .  Kövessük csak, meg
látjuk, hogy ,hova mentek . . .  - Lassan megindult és feszülten 
figyelte aJ földet. I()rbán örsvezető és ,a bíró óvatosan lépegetve 
követték. A bíró dörmögve csóyálgaUa a fejét és minél jobban 
közeledtek a kertekhez, annál 'hangosabban mormogott. Egy
szerre dühösen felkiáltott : - Hisz ez a Szili Gáspár portája! 

Gál Imre csendre intette s mutatta, hogy a kerten 'keresz
tül vezetnek be a nyomol<. a házba. Azán erélyesen kopogtatott 
az ajtón, pár pillanatig fülelt és aztán gyors elhatározással 
hirtelen benyitott. 

24. 

Szili Gáspárnét a konyhában találták. Gyászruháját var
rogatta. Amikor a, bírót meg a csendőröket meglátta, felállt 
és úgy !köszönt illedelmesen. 

- Sajnálattal él'te!!ültünk a szomol'ú gyászesetről, -
kezdte GáL Imre, - fogadja mély részvétünket . . .  

- Tessék bejönni a tiszta szobába - mondotta az özvegy 
és keszkenőj ével buzgón dörzsölgette a szemét. Benn a szobá
jában kötényével sorra törülte a székeket : - Tessék leülni. 

Hegedű-Harmonika-Trombiták, 
Citera, Tambora, mindenfajta zenekari fa- é s  fém
fuvós hangszer. Harmonlkákat csakis megb'z
ható, i Ó  g y á r t m á n y o k at bozunk forgalomba, 
Rakóczl-tárogató saját találmány. Óvakod
junk az Itlonl álgyárosok által fol aJánlott 
külföldön készütt utánzatoktól., Hibás hang
szereket szakszerűen javIIunk .  Arjogyzé� ot 
I n g y o n � Qid az 

ELSÖ MAGYAR HANGSZERGYÁR 

STOW ASSER ki�
�á
'j�r

ó
ari 

I Budapest, II., Lánchíd u. 5. (Budán). 
lz egyedüli�hangszergyár az orSZágban. " Több gyár nincs. 

Las'san, szótlanul helyet foglaltak. Az özvegy is leült az 
�jtó mellet�i s���re. .Gál Imre, �mÍg beszélgettek mind az 
ozveg:y topankaJat �ezte. Csak

, 
ugy ragyogott a kis cipellő, 

annyIra gondosan kl volt takantva. Nem volt rajta egy por
szem sem, nemhogy sár. 

- Szomorú eset, - dörmögte a bíró meghatottan. 
- Szegény Gazsi lelikem, - sÍránkozott az özvegy. Bána-

tosan hajtotta le a fejét és nem látta meg, hogy Gál Imre 
kutató tekintete hogyan fut végig rajta. - Szemrevaló csinos 
menyecske, állapította meg magában Gál Imre. Rozsdaszőke 
h!i}ának egy pár kacér fürt j e  kandikált ki fekete fejkendője 
al

,
ol. Lehangolt modorával merő ellentétben élénken villogott 

ket fekete szeme. Idegesen jártatta körül te'kintetét, mintha 
egykedvű nyugalma csak erőltetett lenne. Gál Imre figyeImét 
�em kerülte el semmi sem. J ól megjegyezte m'l.gának, amit 
eszrevett. De egy arcizmával sem árulta el észleleteit. Részvevo 
hangon kérdezte aztán beszélgetés közben : - Tulajdonképen 
hogy is történt az a hirtelen halál? 

- Hát hogy is? - motyogta az özvegy keszkenőj ét apró 
gomolyaggá gyűrve. Aztán egykedvűen vállat vont:  - Magam 
sem tudom. Semmi baja sem volt, aJmikor elment hazulról. 

Gál Lmre hirtelen közbevetette : - Mikor ment el? 
Az özvegy lenézett a földre, mintha ott keresné a feleletet 

az
.
�án megfontoltan válaszolt : - Tegnap ebédután, - gör� 

csosen az ökléb� gyömöszölte a kis keszkenőt é's zokogT'a haj-
totta rá a fej ét :  . . .  és nem jött meg többet . . .  • 

Gál Imre várt' egy kicsit és aztán tovább kérdezősködött : 
- Mit mondott, hogy hová megy? 

Az özvegy megrezzent;  lassan felegyenesedett : - Azt 
mondta, hogy a malomba megy a búzaőrlést megbeszélni. 
Aztán nem láttaJm többé, azóta nem tudok róla . . .  

- Nem tudja, hogy mi történt vele? 
- Kerge Peti szólt be hozzám reggel - felelte az özvegy 

kendőjét igazgatva, - hogy szegény j ó  uram beléfuIt a malom
árokba . . .  

- Nem látta? - kérdezte Gál Imre nyomatékosan. 
- Nem. 
- Nem is nézte meg? 
- Nem - válaszolt az asszony dacosan. - Nem engedtek 

hozzá, mikor ki fogták. 
- Nem-é? ! - hördült fel a bíró villámló tekintettel, de 

Gál Imre egy ügyesen palástolt intésére tűrtőztette magát és 
még idején elhallgatott. Gál Imre az asszony szavaiból arra 
következtetett, hogy azt gondolj a, hogy a holttestet 'VÍzből 
húztálk ki. Bizonyosat akart tudni s azért azt kérdezte : -
Milyen ruhában ment el az ura? 

- A kék mindennapijában - vágta rá az asszony gon
dolkozás nélkül. 

- Felsőkabátot nem vitt? 
- Nem, - felelt az özvegy határozottan. - Déli meleg 

volt még, amikor indult és cp,ak a malomba ment. 
Gál Imre bólintott és aztán a lakásban szétnézelődött : -

Lám, ez már aztán igazán szép nagy l akás. Bizony milyen 

mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilJllllllIIlll1II1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImliliililiilim 
HagadO al'mon/um Tál'ogat6 csak itt a valódi C/mba/om Harmonika Cltal'a 
és az össz". I.gjohh hAn •• zer.k. továbbá a 
legjobb .. ádl6ké8zülékek csakis itt a gyárban 

kapha!ók. 
. Múvés:.ie8en Javit. I.gjobb hurokal ké8zit. 

ÁrJegyzéke! Ingyen küld 

I MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szab. ____ -____ ----:--: hang.zergyára l ,  BUD A.PEST, vu" RÁKÓCZI.ÚT 71. 
Egyedlili magyar ha.gszergyár 'IZ omágba. Csendórst'gnek részletfizeié. kedvezmé,y � 

1IIIIflllllllllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1II1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mlll 
R E F O R M R U h a' z at -. Rt Budapest, VI, Vilmos császár 

• út 5. (TELEFON : Automata 130-96, 132-96) 
§�i�!�iudomásá' a hozwk, hogy 1930/31. évi őszi-téli nagy k é P e s táiékoztató 
ár.·egyze' keinket szeptember hó folYamán fogjuk szétküldeni Raktáron tartunk : Kész női-, férfi- és gyermek 

átmeneti és télikabátokat, kész lérti- és gyermekoltönyöket, női ruhákat, női- és félli fehérneműt, 
szövetet, selymet, kötött-szö ,'Ölt és divHtá/Ut, szőnyegeket, �aplanokat, takarókat, .tb., stb. - Kodvozö f l  zo té  s I foltétolok ! 
R e n d k i v ü l  j u t á n y o s  á r a k !  F i g y e l m e s  k i s z o l g á l á s !  
Arumintákat és egyes ruhadarabokat vidékre készséggel küldünk ! Postai megr endeléseket aznap elintézünk ! 
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boldogan élhettek volna itten, Iba meg nem hal szegény Szili 
Gáspár. 

Az özvegy zokogva dörzsölgette a szemét a galacsinná 
gyűrt keszkenővel és gyanútlanul kísérte végig Gál Imrét, a 
lakást mutogatva. 

- Milyen szép, tiszta ház, - szólt elismerőleg Gál Imre. 
- Kívülről nem is látszik, hogy milyen tágas, nagy lakás. 
Most már megnézem végig, úgyis azt hiszem, eladóvá teszi. 

Az özvegy síránkozva ingatta meg a fejét, hogy még nem 
tudja, mitévő legyen. Gál Imre végigjárta a7J egész háztájat és 
mindent jól szemügyre vett. A belső szobában az ágy előtt egy 
nadrággombot látott meg. Egyet tüsszentett, megfúj ta az 
orrát és aztán minta véletlenül történt volna, zsebkendőjét 
ráejtette a gombra. Hamar lehajolt utána és a zsebkendővel 
észrevétlenül felvette a nadrággombot is. Begyűrte a zsebken
dőjét a zsebébe, de a nadrággombot az ujjai között megtar
totta. Később, mintha a körmeit nézegetné, megnézte a nadrág
gombot és aztán eltette a wbbonya zsebébe. Olyan ügyesen csi
nálta, hogy senki se vett észre semmit, még a szemes Orbán 
örsvezető sem. 

Azután továbbnézelődött :  a fogas on egy kék kabát és egy 
kék nadrág lógott. 

- Két kék ruhája volt az uramnak, - felelt az özvegy 
Gál Imre kérdő tekintetére. - Egyik sötétkék, a másik vilá
gosabb. Amaz a kimenőruháj a volt, ez a viseltesebb. Amabban, 
a j obbik ban ment el . . .  

A bíróban forrt valami, szólni akart, de Gál Imre észre
vétlenül intett neki, hogy ne beszéljen még. Hiábavaló is lett 
volna, mert hiszen Gál Imre már mindent tudott. Még csak 
egyről akart megbizonyosodni, de ezt későbbre kellett halasz
tani. 

Gál Imre belelátott a bűnös asszonyi lélekbe. Tudta, 
hogy az ö7.vegy fél az ura tetemétöl, azért irtózik a tetemre
hívástól, a halott megnézésétől. Pillanatnyilag meg akarta 
könnyíteni az asszony helyzetét, azért elmenőben azt mon
dotta neki : - Egyelőre még nem nézheti meg a halottját. 
Majd ha a vizsgálóbíró úr megszemlélte, aikkor aztán már 
koporsóba is teheti. 

- Hová megyünk most? i- kérdezte Orbán örsvezető, 
amikor elmentek. 

- A községházára, - felelte Gál Imre elgondolkozva. 
- Nem kellene őr>mester úr kérem Szilinét magunkkal 

vinni? - kockáztatta meg a !kérdést Orbán örsvezető, aki már 
eddig i,s nagyon csodálkozott azon, hogy Ilarancsnoka olyan 
kesztyűs 'kézzel bánt az özveggyel. 

- Nem - felelte kurtán Gál Imre s továbbment. 
- Az E szti, a kutyateremtésit, - Pllttogott a bíró 

az Eszti, ki hinné . . .  az Eszti . . .  - dö:tm}ögte morgós kedv
vel - . . . .  gyanus, nagyon gyanus . .  

Gál I'mre ránézett a bíróra : - Gondolja, bíró úr? 
- Már folyton ezt hányom-vetem magamban - felelte 

sötét tekintettel a bíró - de nem kerülök soha más szegeletre, 
mint csak arra, hogy gyanús az Eszti, I). agyon gyanus . .  

- Miért? - kérdezte Gál Imre közömbös hangon, mintha 
a felelet nem is érdekelné. 

A bíró elgondolkozva a tarkójára lökte a kalapot s aztán 
!tzt felelte : - Azt mondta a7. Eszti, hqgy nem nézhette meg 

az urát, mert nem engedték a halotthoz. Hazudott. Hogyne 
engedték volna, ha, odament volna. Dehát a közelébe sem me
részkedett. Aztán azt mondta az Eszti, hogy Gáspár a kék 
ruhájáb�n ment el, pedig ruhátlanul kaptuk szegényt. A kÉk 
ruhája meg ott lóg a fogason. Mérgesen a szemére húzta a 
kalapot : - Hazudott az Eszti. Nem is volt Gáspárnak más 
kék ruhája, mint az, amelYIk a fogason lóg . . .  

Gál Imre, amíg a bírót hallgatta, befelé nevetett magában : 
. - Csak ennyi ? Én enn'él már többet tudok. Mindent. Csak 
egyet nem. De azt is megtudom este. Még várni kell. Addig 
nem lehet szólni. - Hangosan pedig azt mondta a bírónak : 
- Lehet, majd meglátjuk. 

Közben a községháza elé értek. Mielőtt bementek a ka
pun, azt kérdezte a bíró : - N em éheztek meg, őrmester úr ? 

- De - válaszolta Gál Imre. - Előbb falatozunk, aztán 
kikérdezzük Kerge Petit. 

- Tiszteljenek meg őrmester úr - hívta m eg a bíró. -
Az asszony ham<lr összeüt valami uzsonnát . . .  

- Köszönjük szépen, bíró uram - hárította e l  a meg
hívást 'Gáli Imre -" de tudja, hogy mi nem fogadunk el meg
hívást. Különösen szolgálatban nem. Van 'a járőrtáskánkban 
szalonna . . .  Kösz,önjük szépen, úgy-e, nem veszi zokon ? ' 

- Nem, bár nagyon sajnálom, hogy nem vendégelhetem 
meg őrmester úrékat. Nagyon jóízű kolbásztmk van, meg 
disznófősajtunk. Dehát tudom, hogy nem lehet, mert így van 
ez megs2abva a' csendőrtízparanosolatban. ,. 

- így, így - hagyta \rá Gál Imre -, menjen csak haza 
bíró úr, egyék pelye'ttünk is. Tudom, hogy megéhezett, mi 
majd megszalonnázunk idebent. 

- Gyorsan bekapok Vallamit - szólt a 'bíró, - hamar itt 
leszek. 

- Nem kell sietni ;bíró úr - nyugtatta meg Gál Imre 
- egyék és pihenj ék, most meg leszünk mi a bíró úr inélkül 
is, Van esküdt a községházán .. Most ugyis a kanász kikérde
zése következik és a molná'r ; meg, ha még egy kell, tMlU 
akad . . .  Inkább arra kérem bíró úr, ihogy estére jőjjön át a 
községházára, mert akkor az.t hiszem, kelleni fog. 

- Nem maradok el sokáig - szólt a bíró elköszönőben és 
bement a házába. 

Gál Imre a iközségházál'a érve, rögtön a Iföldtéglákat \ke
reste, hogy a megrögzített lábnyomok háborítatlanul megvan
nalk-e. Megvoltak, hogyne lettek volna, hiszen csendőr őrizte. 
Gál Imre szalonnázás közben is folyton a lábnyomokat n éze
gette. Gyakran elégedetten mosolygott is, amint nézte, mint 
akinek különös gyönyörűsége telik valamiben. Az esküdtek 
nem tudták mire vélni, hogy mit is talált az. őrmester úr, mi 
gyönyörködni va'lót azokon a ronda sárdarabokon. 

Később aztán Kerge Petit kérdezte ki 'Gál Imre. Ugyan
azt mondotta, amit a bíró s annál többet ő l8em tudott. 

- Hát aztán mondd meg még Peti - fclytatta Gál Imre 
a kikérdezést, - hogy a: Szili-házba beszóltál-e, amikor Szili 
Gáspárt holtan meglátta.d ? 

- Be - vallotta Kaná.sz Peti - Szilinének szóltam. 
- Mit mondtál .neki ? 
A kanász kissé elgondolkozott, aztán határozottan felel

te : - Azt mondtam neki, hogy Szili Gáspár belefúlt a malom
patftkba . . .  
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- Azt mondtad ? 
- Azt. 
- Egyebet nem szóltál ? 
- Nem. 
- Miért nem? , 
- Mert tovább szalad tam, hogy .a bírónak jelentsem. 
- No hát mondd aztán még azt meg te Peti, hogy mit 

szólt Sziliné, amikor megmondtad neki az ura halálát? 
-;- Nem tudom '- rfelelta ·a kanász' !egykedvűen. 
- Hogyne tudnád ! - f'akadt ki ,Gál Imre, de a kanász 

csak rázta a fejét : - Nem tudom . . .  
- Hát miért nem tudod? 
- Mert é.n tüstént tovább szaladtam. - vallotta őszintén 

!l kanász. Csak éppen megzörgettem az ablakot és bekiálltot
.tam Szilinének, hogy a malompatakba fúlt az .ura. Az 
asszony felkiáltott : 6, Jézus Mária ! aztán még ordibált va
lamit, de hogy mit azt már nem értettem, !mert elfutottam. 
Igyekeztem - magyarázta Kergle Peti - hogy minél hama
rább j elentsem a dolgot a bíró úrnak. 

-; Jól van Peti - szólt ,Gál Imre elismerően - haza
mehetsz. 

Kerge Peti után a molnár, meg az ilcs -következett. ök 
sem tudtak újabbat előadni, de IGál Imre 'Úgy is /Csak azért 
kérte őket a községházára, hogy azt, amit neki a malomnál 
elmondottak, mint hiteles előadást írásba foglaIja. 

J elentkezett még aztán \egy pár minden Iében kanál 
ember, hívatlan t anuskodásra : amíg ezeket kérdezgette Gál 
Imre, azalatt visszajött a bíró. Leült és csendesen hallgatta 
az önkéntes tanuk üres fecsegését. Csodálkozott, hogy Gál 
Imre !nyugodt türelemmel ezeket is végighallgatta, pedig 
nem mondottak semmi 'érdemlegeset. Amikor ezekkel is vé
geztek és magukra maradtak, Gál Imre megint a l ábnyomok
kaI kezdett foglalkozni. Deszkát és szel'&zámot kért. Találtak 
egypár ócSlka deszkaládát a tornácon, azokból eszkábált Gál 
Imre három kisebb ládát, hogy a lábnyomos földtéglákat 
sértetlenül biztosítva elszállíthassa. A bíró csodálkOZNa 
nézte Gál Imrét, hogy ihogyan tud e2Jekkel a piszkos sárrö
gökkel ennyit elbabrálni. Hogy telik a drága !idejéből, hogy 
ilyen haszontalansággal elszös2lffiötöl óraszámra. Mert mintha 
csak az időt töltené, úgy csinált Gál Imre s közben elbeszél
getett a :bíróval. Egyszer a'Ztán azt kérdezte : - Járnak- e ki 
innen az emberek ,Amerikába ? 

A bíró értelmetlenül nézett .rá : - ,Hogy? 
- ügy értem, hogy vándorolnak-e ki a ,falujából Ame

riJkába ? 
Méltatlankodva rázta meg a fejét a lbíró : - Nem, nem 

ment k,i 'innen egy sem. NincS! ,miért, jut itt kenyér minden 
szájra. Megvan a megélhetése az <én falumban mindenkinek, 
még a puci .cigánynak cis . . • 

Gál Imre megmosolyogta a bíró megjegyzését ,és aztán 
azt mondta: >- Hátha nem ment el ,senki :Amerikába, nem 
is térhetett vissza senki. N em j ött ,senkJ Ameriikából ? 

- Nem. . 
- Nem is j árt a tnapokban ,errefelé amerikás ember, ha 

tán nem is idevalósi? 
- Nem tudok róla - felelte ta bíró némi bosszúsággal, 

mert sehogy sem :értette, hogy miért firtatj,a lannyira Gál 
Imre ,az amerikás embert, !holott nem akad az ő falujában 
ilyen vjlágcsavargó. 

( Foly tat juk.) 

Egy megrendelés következményei. 
(A Csendőrségi Lapok pályázata.) 

Sz. Kovács István !öreg na>pjair.a megrokkanván, kis birto
kát és házát János nevűl fiának adta 'át. Sz. Kovács János es 
felesége ekkor az öreg házába költözött s az öreg nyugaln'tas, 
zavartalan életet is élt mjndaddig, amíg egy napon egy gra
mofonügynök látogatása vészes bonyodalmakat nem idézett 
elő a ,család életében. Részletesen kell elmondanunk e nap ese
ményeit. Úgy volt, hogy Sz: Kovács János reggel munkába 
menvén, felkérte az öreget, hogy a három kecskét vigye ki 
legeltetni a közlegelőre. 'Meleg nyári /nap :volt, a közlegelő 
messze esett, az öregnek nem volt kedve nagy utat tenni a 
kecskékkel, ezért 'megállapodott a kö�lben levő vasúti töltés 
oldalában, ahol elég buján tenyészett a gaz. Ám ennek a hely
nek meg az volt a baja, hogy nem volt árnyék, !\!hova le
pihenhessen. Gondolt egyet iS a ikecskékkel ,'bevonult Jó�sa� 
vár csöndes, elhagyott temetőjébe, amelynek gondozásával 
bizony nem sokat törődtek a falusiak, még az utakat is be
nőtte a fű. A kecskék ,aztán n yugodtan legelték a temető 
füvét, itt-ott a sírok virágait is megízlelték, az egyik síron 
levő értékes porcellánvázát, 'amely t<in 10 pengőnél is többet 
ért, feldöntötték és összetörték. A temető mellett vezetett el 
a községi út a vasútállomáshoz. 

Egy úriasan öltözött ember tűnt fel az úton s kiváncsi an 
nézegetett körül a néptelen tájon. ,Mjkor meglátta a temető
ben üldög'élő Sz. Kovács Istvánt, betért hozzá s minthogy 
értett az egyszerűbb emberek nyelvén beszélni, sőt azt is 
elmondta, hogy a sZOilIlszéd faluból való és szintén földmíves
ember volt az apja, az öreg bizaImát teljesen megnyerte. 
Megmondta nevét is, Szikora Péternek hívják. így aztán egé
szen észrevétlenül felkeltette az öreg érdeklődését a gramo
fon iránt_ Elmondta, milyen csod,a-jószág az. Hogy dalolja a 
legszebb nótákat, régieket, újakat, betyárosakat és finomab
bakat, olyanokat, aminőket nagyvárosok fényes színházaiban 
énekelnek fényes közönségnek, ragyogó ruhákban világszép 
énekesnők. Elmondta azt is, hogy többet ér ez, mint egy 
egész cigánybanda, mert minden nótát tud, csak meg kell 
forgatni egy kis kereket s olyan nóta harsan <fel belőle, ami
nőt rendelnek. Az öreg felcsillanó szemét látva, aztán kihúzott 
egy megrendelőjegyet, amit az öreg néri habozás után alá
írt, miután az úrlo!ma ember azt is m ondta, hogy ha az 
árát nem tudná fizetni hamarost, hitelbe is adják, sőt az 
öreg előtt rá is írta, hogy csak három hónap mulva fizetendő. 
Az ügynök persze tudta, hogy Sz. Kovács István bátyánk, ha 
át is adta vagyonát fiának, nem íratta a nevii.'e, mert volt az 
öregnek annyi előrelátása, hogy fiával szemben is úr akart 
maradni a házatáján. 

Az úrforma ember, Szikora Péter gramofonügynök, erre 
útjára ment s az öreg nem is látta többet. Alkony táj án az 
öreg hazafelé tartott a kecskékkel,  nem minden aggodalom 
nélkül ; olyand'orma sejtések bántották, mintha m'égsem járt 
volna el egészen helyesen. Nem is szólt otthon semmit az 
ügyről, gondolva, hátha nem is lesz a dologMI semmi. Nem 
is bánta volna már. 

Ámd'e két íhét mulva megérkezett ,a gramofon ; mellette a 
számla 156 pengőröl. Lett erre nagy riadalom a házban. Meg
támadták az öreget, .mjcsoda haszontalan kiadást, micsoda 
bolondságot csinált. Nincs erre pénz a háznál, ami a termés 
betakarítása után lesz, az is kell adóra, ruhára, meg más 

C S E N DŐRSÉG I C I K K E K  
S Z A K Ü Z L ET E  

BUDAPEST, VI., 
LÁZÁR-UTCA 22. SZ. 

Sapkák minden alakban , kizárólag saját műhelyemben a legjobb
' 
anyag-

ból, szakszerűen készülnek. . . 

TársaSági sapka, selyem zsin6rzaUal . . 6.- P Társasági sapka, ezüsl zsin6rzatlal : . 6.20 P 
Az őszi idény beálltával felhívom b. figyeimét nagy kesztyüraktáramra : 

l-a nYári keszlYü, lehér' khaki-ctém színben 2.30 P l-a barna naupa bHrkeszlYü, nyom6s gombbal 10 P 
Téli Irikol-keslÍYü . . . . 1 90 P l- a barna nappa bHrkeszlyü, átcsatolh. pánUal 11 P 
l-a lehér bHrkesztyü . . . . . . 11.50 P l-a .. ,. bHrkesztyU, nyom6s gomb., bélelt 12 P 
l-a fehér glacékesztyü . • • . . . 8.40 P l-a .. .. .. átcsatolhat6 pánUal .. 13 P 
LegelsHrendU bevásárlási forrás I Mindent szállít, amire szüksége van, - részletre - lelár nélkül I 
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fontosabb szükségletekre, nem gramofonra. Az is kisült per
sze, hogy a gramofon lemezekl nélkül nem j átszik semmit, a 
lemezek pedig külön pénzbe kerülnek, szó sincs arról, hogy 
ez a masina csak egy csavarintásra annyi és olyan nótát 
játsszék, aminő csak tetszik. Hamarosan írtak is a cégnek, 
hogy vegye vissza a gramofont, nekik nem kell. A cég azon
ban ragaszkodott az ügylethez s három hónap mulva erélyes 
felszólítás jött a fizetésre ajánlott levélben, mert különben a 
cég perre megy. 

Élt a községben egy volt hivatalnok, Pólya Zoltán nevű 
börtönviselt ember, aki külöruféle jogi tanácsokat osztogatott 
a hozzáfordulóknak s beadványokat írt pénzért. Ehhez fordult 
Sz. Kovács István s mit tanácskozott vele, mit se, nem tudni, 
csak azzal jött haza, hogy a házat és birtokot át kell írni a 
fiata'lasszonyra, mert /különben elviszi a eég, tmeTt perelni fog, 
ami sok költs'éggel jár. Meg is jött nemsokára a keresetlevél 
a járásbíróságtól, amelyben a cég 156 pengőt, meg különféle 
költségek megítélését kéri az öreg Sz. Kovács István ellen, 
2 'Pengőért erre PÓ'lya Zoltánnal Ikérvényt iratott az öreg a 
járásbírósághoz, hogy szüntessék meg a pört, mert őneki 
nincs semmije, a gramofont pedig visszaadja, ha kell . 

A családban azonban, ellen'ére annak, hogy így látszatra 
elrendeződött a dolog, mert az öreg vagyonát a fiatalasz
szonyra közben csakugyan ·átírták, felborult az egyetértés. 
Szidták az öreget, micsoda bajt, költségeket csinált, külön
féle lesújtó célzásokkal aggastyán mivoltára. Az öreg elkese
redett. Egyízben kiment a kis birtokra, hogy megnézze még 
e�yszer élete verejtékes munkájának eredményét. Keserű 'ér
zesek fogták el. Néhány héttel azelőtt katwszteri mérnökök 
jártak arra s jkülönféle lécjelzéseket Taktak ae. Az öreg azt 
hivén, hogy ezek a jelek 'összefüggésben vannak az ö földjé
nek hányatott sorsával, összetörte a jeleket, sőt, mint akinek 
már minden mindegy, a szomszéd birtokos leverte határjelző
cölöpöt is kivette és messzire elhajította : ne legyen másnak 
se rendben a dolga. 

így ballagott hazafelé, miközben gyermeksereg zsivaja 
üti meg a fülét. Hátratekintve látja, hogy néhány siheder 

� M I E LŐTT , 

.:�;., � .. ! .� .. � I�'�_'!"! 
EtEKIR'" eSI 

"
lia' rgya' r VII., Dob-u. 42. kiállitását. N TELEFONSzAM : J. 426-71. 

Kérjen 6rjegyléket l - ft csendOrség tagjainak al érjegYlék érakb61 5°'° enledmény 

LEGSZEBB Alapíttatott 1854. 

PA PLAN 

LEGJOBB 

PAPLAN 

LEGOLCSÓBB 

PA PLAN 

Kárpitosárú, vas- és rézbútorgyár 
Szőnyeg, pokr6c:, függöny ágy- és asztalterílók. 

gyermekkoc:sik, nyngszékek 
minden kivitelben kaphatók 

G I C H N E R  JÁN O S  
Budapest, VII., Erzsébet körút 20 szám. 

Nagy képes árjegyzék ingyen é. bérmenlve. 

a föld végében levő körtclához tart, amelyről sz'ép nagy sárga 
vajkörték mosolyogtak. A bosszús öreg el akarta kergetni a 
kis tolvajokat s visszafelé tartott. A gyerekek el is szaladtak, 
de egyikük, a 13 éves Gébics Jóska ·Flaubert-pisztolyából, 
igaz, hogy jó messziről, az öreg felé lőtt. Nem érezte ugyan 
magát JJ.alálos veszedelemben, de nagyot nézett az öreg Sz. 
Kovács István s fejcsóválva hazaiÍelé indult. 

Hazwfelé menet betért a már emlegetett Pólya Zoltánhoz. 
Arra gondolt, hogy talán ez az agyafúrt ember tud olyan 
módot is ajánlani, hogy ezt az egész bonyodalmat sokkal 
okosabban meg lehet oldani s' a birtok is visszakerülhet még 
az ő nevére. Pólya Zoltán a következő megoldást ajánlotta : 
írjon alá egy váltót a község leggazdagabb gazdája nevében 
350 pengőről. Ezt a váltót beviszik a sóvári közjegyzőhöz. 
Ott ő és 10 pengő napidíj ért egy éppen itt tartózkodó barátja, 
Tanos Aladár, igazolni !fogj ák, !hogy lazonos s7Jemély a váltó 
aláírójával. A közjegyző hitelesíti az aláírást, a váltót ezután 
vigye be az öreg a városi takaTékba, ott kifizetik a :350 ,pengőt, 
ebből kiegyenlítik a peresített tartozást s a maradék pénzt 
ő kapja a jótanácsért. A cég elhallgat s mindennek vége lesz, 
a gramofon is megmarad ; a dolgot pedig nem tudja meg 
senki, mert ö és barátja hamis igazolvánnyal fogják magukat 
igazolni, őt pedig, az öreget, amúgysem ismeri Sóváron �enki. 

Az öreg nagyszerűnek. találta a tervet. Végre is hajtot
ták. Ment minden, mint a karikacsapás. Otthon nem is szólt 
semmi mást, csak hogy minden rendben van, elintézte a dol
got, fel is mutatta a cég ügyvédjének nyugtáját, amelyben 
benne volt az is, hogy a per megsziint. 

De szegény öreg Sz. IKovács István mégsem mondta so
káig magában : milyen okos ember is ez a Pólya ZGltán ! . .  

* 
Kérdés : Mily bűncselekményekkel, kiket lehet gyanusí

tani a történet szerint ? 
Mely bíróságok hatáskörébe tartoznak az egyes bűn

cselekmények ? Melyek üldözendők hivatalból, melyek magán
indítványra ? 

Kiket kell a Szut. 312. p. alapján elfogni ? 

M a g y a r o r s z á g k a t h o l i k u s  k é z b e n  l e v ő  

I N T É Z E T I  
É S  I S K O LA I  

e g y e t l e n  
p o s z t ó g y á r a  
k é s z it 

m érték szeri nt, 
o l c s ó  
g y á r i  á r o n  

LEÁNYRUHÁKAT 
m osh ató, t i s z t a  g y a pjúszövetból 

IRUNKHAHN 
. POSZTÓ- És RUHAGYÁR RT. 

B u d a pest, I. k e r., L e n ke-út 1 1 7.  sz. 
Belvárosi lera kat·: IV., Prohászka Ottokár-utca 8 szám 
(az egyetemi t e m plommal és a k ö z ponti papnevelövei s z emben) 

K É P E S  Á R F O Z E T  V I D É K R E  I S  I N G Y E N I 

.. 
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Megfejtést csak a csendőrség legénységi egyéneitől foga

dunk el. Határidő : okt6ber 10. Az eredményt;, tr,z: október 20. 
.számunkban közöljük. A legjobb megfejtés szerzőjét egy 

szép 'zsebórával jutalrnazzuk. 

Megiejtések. 

'1. 
A folyó évi 23. számunkban közölt "Rejtvény-mondatok" 

c. pályázatunkra a legjobb pályamunkát Molnár János tiszt
helyettes ( Z!llaegerszeg) küldötte be. 

A díjnyertes pályamunkát itt közöljük : 

1. 
"A járőr ebben az ügyben a nyomozást folyó hó 20-án el

végezte. Megállapította, hogy X. Y. a varrógépet a szövet
kezet kárára mutatkozó hiányösszegből szerezte be. Ezért a 
járőr a varrógépet bűnjelként őrizetbe vette és megőrzés 
végett a község előljáróságának átadta. A járőr a gyanusítot
tat elfogta, mert szökésétől tartani Iehetett." 

2. 
"A folyó évi 1/124. ics. számú tényvázlat 12. pontjában 

tárgyalt lopási Etsetre vonatkozólag az alábbiakat jelentem : 
A:.z A. B. ká'tárá folyó hó 10-én elkövetett baromfilopás 

tettes ét, X. y.-i; 'áz örs elfogta és 1/125. ics. számú tényváz
lattal a Tekintetes Címnek átadta. Ennélfogva a jelzett tény
vázlat 12. pontját kérem tárgytalannak tekinteni, mert az a 
sértett nő téves felismerésén alapszik. A sértett nő ugyanis 
tévedett, amikor a baromfiai tollának felismerését vélte. Ez a 
tévedés most a tettes elfogásával tisztázódott." 

A következő legjobb pályamunkát Kertész Mihály őr
mester ( Berzence) küldötte be. Megemlítést érdemelnek : 
Kutasi Mihály /törzsőrmester (Szeged) - akinek nagyon (gon
dos, szép írása is dícséretet érdemel -, Juhász János csendőr 
(Pocsaj ) és Dani József csendőr (Baglyasalja) pályamunkái. 

A díjul kitűzött művészi, bekeretezett rajzot Molnár János 

tiszthelyettes ( Zalaegerszeg) címére elküldöttük. 

CSENDŐRSÉGI SZÁLLíTÓ ! 

, 

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

MARER 
egyenruházati In t é z e t e  
B U DAPES T ,  V I I I., 
BAROSS-TÉR 9. SZÁM. 
(A keleti pályaudvar érkezésI 
oldalán) TELEFuN : .J. 321-78. 

Khaki posztó, Loden, színtartó gyapju, a legerősebb 

strapára, méterje - - - 15'20 P 
Ugyanaz "Herkules Loden "  minőségben 17, -
Khaki kamgarn, szintartó, tiszta gyapju 18'50 
Ugyanaz extra finomban - - - - 22'50-25.
Csendlrkalap-toll, valódi kakastoll, csak dupla, dus 

kivitelbp'l van raktáron, tollforgótokkal együtt 7.60 • 

EgyeDruhák kiilllD _'rl'k atáD 3-6 h.vl hitelre. 
Egyenruha-.zabó.ágom é. .apkamühelyem a helyozinen személyes 

ozakképzett vezelé.em mellett mOködik. 

IOI. 
A folyó lévi augusztuSi 20-iki számunkban kö�ölt "Ki 

tudja legszebben leírni az első szolgálatát" c. pályázatunkra 
Karika Kálmán (tiszthelyettes (Kápolnásnyék) ,küldötte be 
a legsikerültebb pály,amunkát, amelyet dtt közlünk : 

"Első szolgálatom. 

1921 szeptember hó 9-éru tSZereItem fel Székesfehérváron. 
Minden vágyam 'az volt, ihogy a zürzavaros forradalmi álla
potok ,után egy Csendes örsre .kerilljek. Vágyam teljesült, 
amint később megállapítottam, nagyon is csendes külörsöt 
kaptam. Közvetlen ja Vértes aljában fekszik ez :a 'község, úgy 
nevezik, hogy Csákberény. Van benne egy grófi !uradalom, 
a többi pedig majdnem mind szegény törpebirtokos, 

Megérkezésem után kiraktam a ruhámat, jóformán csak 
akkor \Vettem észre, hogy dolmányom is volt, örültem is 
neki nagyon, !Egy lI1ap kétszer is fényesítgettem, ki lis kap
tam lérte, mert emiatt az .. udvarrendezést elhanyagoltam. 
Csak az fájt legjobban, hogy hiába fényesítgettem dolmányom 
gombjait, nem \vehettem 'magamra soha. Örsparancsnokom 
máSIliap meghagyta, hogy la közvagyont alaposan vizsgálj am 
át, mert a jelenlegi gazdálkodásvezew leszerel � én fogom 
azt átvenni. Hozzátette !még, !hogy )úgy gondozzak mindent, 
mintha a sajátom lenne. Ami azt illeti, az akkori közvagyont 
hamarosan .'át lehetett vizsgálni, volt ihárom darab sovány 
házinyúl, egy sertés, pár (larab; baromfi, ennyi volt az egész. 
Igaz, hogy fa" azj volt �lég ; az lalföldön !tíz örsnek sem volt 
annyi, mint az én 'Önsörnnek. 

Igy telt el két egész nap, a harmadik 'éjjeli váratlan meg
lepetésben volt részem. Egy tiárőr indult �l est.e rendes szol
gálatba. Én lakkor lelküdtem Je, a járőrtárs az 1f\.jtóból oda
szóliJ felém : "A:.z éjjel' aJ fiatalúr fm alighanem meg lesz lova
sítva." Én íazt hittem, ihogy tréfál, úgy ll1yugtattam meg 'ma
gam, hogy ez a "meglovasítás" nem lehet való, az ágyból 
csak nem húznak !ki tJalán, ,hogy szolgálatba ,menjek? El is 
al1;ldtam nyugodtan . . úgy éjfél után -:- úgy éreztem, )l.Ogy 
meg nem aludtam kl magam. - :valaki megfogta a: lábaimat 
éS! megrázta. Arra nem emlékszem, hogy mondott is valamit 
én pedig megfortiultam lés erősen lehúnytam a szemeimet: 
Egyszer 'csak jött ám (3.Z örsp=ancsnokom. nagy dirrel-dur
ral : "Maga még )mindig nincs kész, 1110 magábólJ :is lesz aztán 
c�en�őr:' stb. ;\-mikor aztán nagynehezen felszereltem, a járőr
taskat J obb valIamra tettem, a derékszíjjal pedig jól lekötöt
tem, hogy lI1e !mozogjon, Imint a Ikenyérzsákot szoktam ca kato
náéknáI. örsparancSII1okom a lámpánál megvizsgált persze 
megint volt hallgatnivalóm elég. ' 

Fényképezőgépek 
prizmás látcsövek 

6-12 h6aapig terjedhető részlet
fizetésre készpéazÚ'oa, ellenőriz
hető eredeti gyári árjegyzék szerint. 

HATSCHEK És FARKAS 
optikai és féayképészeti szaküzlet 

BUDAPEST IV K '  I k" t 28 (Közp. vllro.h6za ., ., aro y- oru • épillelében). 

Fiók : VI., Andrássy-ut 31. (Nagymezii-u. sarok.) 
Kérje legujabb nagy képes árjegyzékünkel. 
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Virl'ladatra egy faluba §rtünk, útközben örsparancs.no
�om �Il!l0ndta a ,régi, s.�olgálati u�&ltásl :J-? �"át é§J . sflgorúan 
�I!gpáhncsoltá, �o'd: e;tJ)ár,r'!).ltJ.:l.�ialp,tl; ;n.!!��;n :�'s .. pé , kell 
vagn9in. ,lA, 1f1l11lb

. 
ol w. VaD. )'!;;..,egy n:t

.
f!Y , l ili. �rede� li .. egYi

.
felf.�á.�

tot�; "égyep'é$t � ,�óK,át ,:,ár [fá�'y�'9.a. Aylj'dö�,. � Ji���e 
felneztem, elszornYűkodterri, Rogy fogoK ada felm�nm. A hegy
mászáshoz szokva nem v6ltam, mert az én szülőhazámban 
még csak , dombot sem látni sehol. Körülbeli!l feleútján ha
ladtunk a hegynek, amikor örsparancsnokom felém fordult és 
azt mondta : "Maga tud-e ilyenkor !enni, mert nekem hegy
mászás közben /esik legjobban a reggeli." Én nem hogy enni, 

,de még szólni is 'alig tudtam, a szapora Iélegz.etvétel miatt, ,Ő 
pedig j ó  étvággyal étkezett. ,Megkönnyebbülésemre egy tisz
tásra értünk, ahol egy .l\unyhó volt, benne egy öreg erdőkerülő. 
A kunyhóban elhelyezkedtünk, sütöttem szalonnát, ,az öreg 
pedig mesélt a várról, meg az erdőről. Elmondta, 'hogy a kas
télyban levő régi írások tanusítják, hogy , valamikor Csák 
Máté építtette ezt a várat, aki olyan hatalmas volt, hogy még 
Róbert Károly királlyal is szembeszállt. Az; :,erdőről elmondta, 
hogy !forradalom lelőtt annyi 'Volt ,a vad, hogy Icsapatostól já
tak benne a s21arvasok és 'az:őzek., A forradalom, de különösen 
a kommün alatt, a környékbeli lakosság Mannlicher-fegyverek
kel és géppuskával hajtóvadászatokat tartott. A vadállományt 
teljesen megsemmisítették, azóta hiába rakják tele télen a 
szarvasetetőt, sem az őzek, sem !a szarvasok jl1em 'fogyaszt j ák 
el, Icsak a madarak veszik hasznát rtavasszal fészekrakáshoz. 

A nagy \területet kitevő fensíkon nyilt és födött terep vál
togatta egymást. UtUillk egy rszépen gondozott sír mellett ve
zetett el. A sírban ,1'egy osztrák bár.ó, lovassági tábornok 
alussza örök álmait, aki ugyanazon a helyen l855-ben egy va
dás21at alkalmával iszívszélhüdés Ikövetkeztében meghalt. Egy 
gyalogúton haladtunk, amikor örsparancsnokom letört egy 
ágat és az 'út mellé helyezte, ihogy :ia friss törés fehér színét 
jól lehessen látni. Mindj árt hozzátette, hogy ezt ,/azért csi
náltam, hogyha éjjel visszajövünk, könnyebben megtaláljuk az 
utat". Ismét elszörnyűködtem, hogy erre fogunk visszajönni, 
akkor ,én aligha leszek sokáig csendőr, mert ezt a portyázást 
nem Ibírom ki. Hála Istennek, a letört ágat nem kellett meg-
keresni. ' 

Az lerdőből valahogy kikeveredtünk, egy mély völgyben 
pár házat pillantottam meg. Beérkeztünk Pusztakápolnára. 
Én .2 sUlt szalonri.-a nagyon megszomjaztam, mindjárt egy 
kút felé tartottam, de örsparancsnokom intett, hogy ne igyam 
vizet, mert :van �tt egy öreg ranyóka, annál n agyon jó, hideg 
aludtejet lehet> kapni, lesak ru/; a baj, hogy �gy .szót sem tud 
magyarul, csak németül. Mindjárt hozzátettem, !hogy tudok 
én németül, hisz a közösöknél szolgáltam, valami ragadt rám 
a német nyelvből. iElkezdtem gondolkodni. - mert szégyen
ben nem akartam maradni -, hogyan is kérjek németül aludt
tejet ; egy kicsit nehéz. IVolt, mert ülyen !Szó a k. u. k. !ármádiá
ban nem fordult elő. Kiokoskodtam, ,hogy aludni = schlafen, 
tej pedig == Milch, a schlafen szónál elhagyom az en = ni szócs
kát, a két l!szótJ összeteszem, lesz : sch1afmilch. Biztosra vettem, 
hogy �z már eredményre ;fog vezetni, beállítottunk az öreg 
anyókához, mindjárt ki is rukkoltam a tudományommal. "Meine 
liebe Mutter, bitte schön Schlafmilch." Nézett (erre az én 
anyókám, gondolta, hogy \!hetlven éves koráig sok szót hallott>, 
szépet is, jót �, de még ilyent soha. A Milch 'szóból !'azért 
valamit érthetett, mert felhozt>a az összes édes- és aludttej ét 

B U TO R  H ITELRE 
Megcso'dál/ák lakását, ba berendezését a 32 évóta fennálló bútor
áruházam szállltja, Oriási választék háló-, ebédlő- . és úrisZObáKból, 
Nagyon kedvező fizetési feltételek. SANDOR IG NAC bútorárubáza, 

Budapest, VI., Dessewfy ucca 18- 20. (SajAt bAzAbaD,) 

BUTOR ö:�E:::·3� 
R É S Z L E T R E Minden csendőr " . 

kedvezményt kap ! 

BUTOR 1 életre 
20 havi részletre 

Előleg 
nélkül is 

Kisipari Butorcsarnok, Dohány-u., 66. 
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Í$:; ,hogy" v<l\l�z.�., a,�yel\v,;a.k�mn)c. ,,,N Wnet ;ny�l;,,�u<i4som 
<;�öd9� lt);�mdp\t, �H ,ai9�!It. s.e� lt*�!ll al�dtt6A�.t Wwet�l ;.8Rh�. 

'l:ovabbl ut\lnK , megm't , llegynex vezetett, de ,mar mas 
'i'fá'nyban> naladt,iI'lk) \ Egy 1íeg'yoldalban 'egy régi 'va:tlászkaS
tély mellett haladtunk el. EQl a<,\ kastély -teljeoon " il'res !'Volt, 

.mélLcflak, a �ör.I)y,ékén ..sem lakott senki sem. Va}amikcu: .nagy 
vadaszurinepélyék voltaK benIlle, de nia frnár csaK' vilW.rvert 
falai látszanak ; b'minden köve csak a multról beszél. Elbúcsúz
tunk az öreg háztól, harangszó ütötte meg a fülemet, felléleg
zettem, hogy mégis eljutunk olyan helyre, ahol van valami 
élet. Egy szőlőn mentünk keresztül, a nap már lemenőben volt, 
amikor Gánt községbe értünk. �zt a községet németek lakják, 
rendes, tiszta; vallasos emberek ; hóna'pok múlnak' el, míg egy 
kihágás előfordul. Meglátogattuk a bírót, de az is csak kínozta 
a magyar nyelvet, csak valamivel tudott többet, mint az aludt
tejes anyókám. A pihenőre megérkezésünkkor azzal fogadott 
bennünket a szomszéd lakóné, hogy "nemrég mentek el a má
sik csendőrök". Fáradtan lefeküdtem, az volt az egyedüli 
kívánságom, hogy bár csak reggelig alhatnék. Lehetett már 
vagy éjfél, amikor valaki megint megrázott, hogy "keljen fel, 
mert megyünk" . Sehogyan se tudtam megérteni, miért ne vár
hatnánk reggelig ; mikor alszom ki magamat már egyszer tel
jesen. Sokáig nem tétovázhattam, mert örsparancsnokom már 
a kilincset fogta s odaszólt, hogy "gyerünk már". 

A községet elhagytuk, az éjjeliőröknek nem kívántunk 
szép álmokat, nehogy azt gondolják, hogy végleg elmegyünk. 
Egy darabon országúton haladtunk, aztán ismét az erdőbe 
jutottunk. Olyan sötétség volt, hogy az örsparancsnokomat 
se láttam. Mindig futnom kellett utána, mint a kisgyermek
nek siető anyja után. Almos fejjel bandukoltam a göröngyös 
erdei úton, minden fát embernek néztem, vártam, hogy majd 
megszólal valamelyik, mert örsparancsnokom ritkán szólt, 
nagyon szófukar ember volt. Mehettünk már vagy három óra 
hosszáig, amikor egészen közelről kutyaugatás hallatszott. 
Felfehéredtek előttünk a falu végi ház falai, síri, halotti csend 
uralkodott mindenfelé, csak egy pár kutya rontott nekidühöd
ten a kerítésnek, fellármázta a szomszéd kutyákat is, úgy, 
hogy rövidesen kutyaugatástól volt hangos az egész utca. Egy
szer csak az egyik utcának olyan ismerős részéhez értem, 
amelyet már azelőtt is láttam. Nem tudtam biztosan, hogy 
katonakoromban, vagy pedig csak pár nappal előbb láttam-e 
ezt az ismerős utcát. Siettem is érdeklődni, hogy nem az érzé
keim csalódnak-e : "Tiszthelyettes úr, én ezen a helyen már 
jártam valaha." ÖrsparancsnQkom felém fordult :  "ügyesen 
tájékozódik, ' mert - itthon vagyunk." 

Karika Kálmán, tiszthelyettes." 
Említést érdemelnek 1nég : Illlés Mihály őrmester (Felső

segesd) , Kalmár Péter csendőr (Cegléd) , Füleki József alha-] 
nagy ( Toponár) , Gulyás Sándor csendőr (Ajka) , Futó István 
tiszthelyettes (Szőreg) . 

* 
A pályadíjul kitűzött önborotváló készüléket Karika Kál

mán tiszthelyettes (Kápolnásnyék) cÍmére elküldöttük. 

A szerkesztésért és kiadás ért felelős : 
PINCZÉS ZOLTÁN százados. 

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

BUIORI O
"
N t I 

' áron vásárolhat üzlet-

. mos o eso �!�t'l,�
z
::vT����'efre 

TOl\·ORY é TSA batoráruházábaa, 'l S IV. Veres Pálné·u, 7. 
(Apponyi térnéI). A csendőrség tagjainak kivételes kedvezmény. 

Butor 
RÉSZLETRE, 

előleg nélkül 

leg
kedvezőbb havi 

NEMZETI BÚTORHÁZ 
Dohány-utca 46. (Klauzál-u. sarok) 

I .. COROln" BUTORCSUnOK 
I Részletre olcsón ! Dohány-utca 39. 

közalkalmazottak bevásárlási forrása. 
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