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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hisze;k egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyaro1'szág feltámadásában. 

Idők változása. 

Amen. 

Csupán gyakorlott ujságolvasó szem kell ahhoz, 
hogy !valami örvendeteset �s új reménységeket gyujtó 
tényeket is találjunk ebben a. mai nehéz magyar világ
ban. Néhány évvel ezelőtt valósággal vadásztunk a 
külföldi sajtóban egy-egy mondat, váJlIveregető meg
jegyzés után, amely a magyar [kérdéssel az igazság
nak megfelelően, vagy legalább is jóindulatúan fog
lalkozott. Ezeket az apró nyilatkozatokat a magyar 
sajtó a legszínesebb külsőbe takargatva, meghatott
ságtól szinte körinyezve Inyujtotta' át a reménytelen
ségbe sülyedt nagyar olvasóközönségnek. Ezeken a 
javarészt felelőtlen, sohasem úgynevezett illetékes 
nyilatkozatokon aztán hetekig, hónapokig tudtuk új 
reménységek tüzét táplálgatni. 

Há,t ezek az idők elmultak. Magunk sem takar
gattuk la sebeinket, :hanem nyiltan odatártuk a világ 
szeme elé, de ha nem fordult volna meg nálunk sok 
élesszemű, embersége3 lelkiismeretű ember jóformán 
az összes nemzetek ,fiai közül, ha nem küldött volna a 
jó sorsunk éppen a legnagyobb bajban olyan igaz, 
hatalmas és önzetlen jóbarátot, amilyen bm;átunk az 
angol lord Rothermere és főképen, ami a dolgok lé
nyege: ha nem volna az igazunk túlontúl is erős, ak
kor bizony nem ismerné a világ a magyar kérdést 
úgy, mint ahogy�n ma ismeri. 

Ma már Inem vadászunk külföldi ,lapok apró hi
recskéi között magyar vonatkozá,sú, vá,llveregetően jó
indulatú mondatokra. Ezen túl vagyunk. Bajaink és 
igaztalan ;szenvedéseink világpublicitása ,tekintetében 
idegekkel lés önérzettel ma már úgy rendezkedünk be, 
hogy 8, magyar Ikérdést a valóságnak megfelelően tár
gyaló külföldi Imegnyilatkozásokat az idők változásá
val velejáró, 

'
természetszerű tényeknek tekintjük. 

Még akkor is, ha ezek a megnyilatkozások nemcsak 
érintik, hanem egészen nagy arányokban tárják a 
világ elé a nekünk legfájóbb kérdéseket. Mint azt 
most aOl'd Rothermere Münchenben és Masaryk Bécs
ben kelt nyilatkozatai tették. Egyik azt moncÚa, hogy 
Genf humbug, amire Magyarország esete a töké
letes példa s hogy az egyik utódálIam éppen úgy meg
szűnhetik létezni máról holnapra, mint máról hol
napra keletkezett, ha útjába kerül bizonyos új erje
désű európai erőknek, a másik pedig - talán nem is 
véletlen, hogy' rá néhány Inapra - azt nyilatkozza, 
hogy !Csehország hajlandó velünk határkiigazításról 
tárgyalni. Az ',utóbbit persze kihatásai ban nem kell 
túl komolyan vennünk. 

Annyi bizonyos, hogy a német parlamenti válasz
tások eredményének a hírébe Genfben \néhányan bele
sápadtak. A fiatal német nemzedék, az, egészeni közeli 
jövő N émetorszá,ga nem hajlandó lpacifizáJódás, CÍmén 
belső életviszonyaiban megrothadni, de nem hajlandó 
jóvátételi fizetések címén éhenpusztulni sem. Ez az 
ifjú !Németország tudja, hogy nemzeti vagyonának a 
kétharmada vándorol a győztesek zsebébe s onnan a 
győztesek haderej ébe, ha a rádiktált jóvátételi fize
téseknek eleget tesz. Ez a fiatal Németország a sza
bad élet útjait keresi, hirtelenében maga sem tudja 
talán: hogyan s merre, de abban senki sem kétel,. 
ked ik, hogy ez az. erős, hallatlanul tehetséges 70 mil:
liós nemzet ezt az utat meg fogja találni. Genfben 
tehát ujabb pajok vannak s ami ott vjgond, az :re
künk új remény. 

Hogy az új német helyzetből lesznek-<) s 1111lyc n 
európai ,komplik�ciók, az bennünket tisztán magyar 
szempontból csak annyiban érdekel" hogy mi minden,. 
képen csak nyerhetünk. A puszta ·létünkön és a szá
raz, kenyerünkön kívül mi elvesztettünk mindent s így 
nekünk csak a dolgok végső kialakulása fontos. N e
künk létérdekünk, hogy Európa a mai arculatába11 
történelmi méretű időre illeg ne rögződjék s e tekm
tetben mi csak a lehetetlen békeszerződésekbö1 eredő 
új erők kirobbanására vagy kialakulására alapítha
tunk. Nem mi találjuk (ki, 'hanem számszerű válasz
tási eredmények nyomán keletkezett ántánt-riadalom 
bizonyítja, hogy ezek az új erők a legnagyobb legyő
zöttben már öntudatra ébredtek és a cselekvés terére 
is léptek. 

Ma már alig akad komoly tényező a győztes ha
talmaknál, aki el ne ismerné, hogy Középeurópában 
néprajzi lés gazdasági kaosz tombol. Mind világosabbá 
válik az is, hogy a kizárólag magyarellenesen becél
zott kisántánt ezt a kaoszt egészséges néprajzi és 
gazdasági összhangba (hozni sohasem tudja. Belátják 
hát, hogy tenni kell valamit. De mit? 

Majd rávezeti őket a földrajzi, gazdasági és 
történeJem-erkölcsi \ kényszerűség. Iróniánál sokkal 
sujtóbb és keservesebb, mégis iróniaféle a sorstól, 
hogy minél mélyebb a gond és nyomorúság Csonka
magyarországon, annál biztosabban haladunk a jobb 
napok felé. Ha a kontárkezekkel összeszabdalt Közép
európa derűs képpel duskálna a földi javakban, ez ki
hatna reánk is: momentán könnyebbek volnának a 
napjaink, de akkor Trianon revíziójáról le kellene 
mondanunk s akkor minden jajkiáltásunk üres 
szalmacséplés, meddő irredenta volna. Nekünk az 
ke,ll, hogy Középeurópa a mai formájában csődöt 
mondjon s /hogy e z  a csőd be fog következni, arra a 
reálisan kényszerítő okok egytől-egyig megvannak. 

Az idők változnak felettünk. Kitartáson múlik, 
hogy még nagyobb változásokat is megérjünk. 
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Irás és bűnözés. 
Ída: RÉCZEY FERENC vkszl. százados. 

Nem is olyan nagyon régen még a tenyérjóslással, 
vagy vásári csepürágók jövendőmondásaival tartották 
egyenértékűnek a grafológiát. Sokan vannak ma is, 
akik kétkedő fejcsóválással [haladnak el e fiatal tudo
mányág előtt, amely az egyéni vonásokat alkati és jel
lembeli tekintetben a kézírás alapján igyekszik feltárni 
és ebben a törekvésében hovatovább értékes segéd
eszközévé válik az ember egyéniségével foglalkozó 
egyéb ismereteknek, így elsősorban az orvostudomány
nak, de tágabb értelemben az igazságszolgáltatásnak is. 

Éppen a jogszolgáltatás volt az, amely jóval az 
irásjellemzésnek a legutolsó évtizedekben mutatkozó 
eredményei előtt már felismerte az egyén kézírásának 
döntő jelentőségét, ill1etőleg a sajátkezű aláírás értékét. 
Törvénnyé avatta azt, hogy egy és ugyanazon kéztől 
csak egy és ugyanazon írás származhatik, amely még 
a betű alakjától is független lehet. A grafológusok ezen 
túlmenőleg az írásbeli tevékenységnél - bármennyire 
furcsán hangozzék is - a kéz szerepét csak másod
rangúnak tartják es e folyamatot az ember konstitu
oionális és jellembeli, továbbá kedély- és nangulat
berendezkedése eredőjének tekintik, melynek végső 
rúgója nem a kézben, hanem az agyműködésben kere
sendő. Erről különben bárki meggyőződhetik, ha láb
ujja hegyével homokba ír, vagy fogai közé szorított 
tollal vet papírra betűket, hogy írása végeredményben 
ugyanazon tüneteket fogja felmutatni, mint a kézírása. 

Ha megértjük és elfogadjuk azt a képességünket, 
hogy minden különösebb grafológiai előismeret nélkül 
első pillantásra meg tudjuk állapítani, vajjon egy írás-

OKTÓBER 6. 
Máskor felöltöttük fekete ruhánk .. d 
Ezen � borongós, őszi gyászn�pon, 
S � drág� sirokhoz elzarándokoltunk 
Sujtó fájdalomtól meg-megroskadón ... 
Letettük � méltó kegyelet virágát, 
S mikor lelkünk régi sebe felszakMt: 
A "Tizenhárom" -nak emlék ét idézve. 
Döbbent szívvel, árván mondtuk ki: Aroo! 

Oh, hogyha ma csupán Aradot siratnánk: 
Omló könnyeinkből maradna elég, 
Mit elhull�jtlLatunk - forrón-harmatozva, -
Hisz nem kellett ennyit sírnunk soha még! 
Oh, mert Aroo óta: száz új Aroounk van, 
Mártírjaink, hősünk ezer és ezer ... 
Északtól le Délig - KeZettől Nyugatig 
Ér az óriási, komor gyászlepel ... 

Sze'rte iL hazában - s messze idegenben 
Áldozatok siri hant ja domborul, 
Fehér fakeresztek integetnek némán, 

kép művelt vagy műveletlen embertől származik, csak
úgy, mint legtöbbször első látásra megérezzük, hogy 
tanult vagy tanulatlan emberrel van-e dolgunk, akkor 
azt is el kell ismernünk, hogy azok elOtt, akik az írás 
és az egyéniség közötti összefüggést módszeresen ku
tatják és elemezik, az írás sokkal többet, néha egye
nesen feltűnő jelenségeket árul el. Az íráselemzés
nek valódi jelentősége nem is ott mutatkozik, ahol 
egyébként is megállapítható kedély- és jellemtulajdon
ságok megállapításáról van szó, hanem ott, ahol az 
ember valamilyen okból kifolyólag nem tudja, vagy nem 
akarja valódi egyéniségét megismertetni. 

Azt \Vetik a legtöbbször a ,grafológiÍa szemére, hogy 
megállapításai nem teljes értékűek és hogy ugyanazon 
egyénről több alkalommal, vagy több írásjellemző által 
készített jellemrajzok nem ugyanazok. Kétségtelen, 
hogy százszázalékos megállapításokat ettől a fejlődése 
kezdetén lévő rendszertől várni legalább is korai volna. 
N em is tart számot a grafológia arra, hogy csalhatatlan 
tudományszámba vegyék, bár ma már tételes és majd
nem minden esetben helytálló szabályai és törvényei 
vannak. Megelégszik azzal, ha mint minden, az ember
rel foglalkozó ismeretág, er'ösen megközelíti az igaz
ságot és megállapításaival az egyént jellemezni, az álta
lánosságból kiemelni képes úgyannyira, hogy feltétlen 
reáismerjünk. Tulajdonképen csak a halál biztos -
jegyzi meg az egyik grafológus -, miért kívánják, 
hogy ezen a téren második a grafológia legyen. Mint 
ahogy egy és ugyanazon személyről több alkalommal, 
vagy több művész által készített rajz, festmény vagy 
szobor sem teljességgel azonos, de a lényeget mégis 
azonosan adja, úgy a grafológiai jellemképek sem lehet
nek betűről-betűre azonosak. Abban azonban megegyez
nek, hogy különböző szemmel meglátott, azonos karak-

S korhooó fejfákra magyar szív borul ... 
Van-e még olyan ház, ahol nem si'mtnak 
Fiút és apát - és van-e szerető, 
Gyászruhás anya még ennyi a világon, 
S van-e még valahol ennyi temető!? 

Oh, arooi börtön, beh megnövekedtél, 
Milyen feneketlen R.ord vagy és setét, 
Hogy mélyedbe annyi megcsodált dicsőség, 
Annyi magyar nagyság, szépség belefért! ... 
Oh, aradi bitó, mennyi ágat hajtál, 
Mikor ,fogy el róla frruír a holttetem ... 
Aradi vesztőhely - krisztusi kereszted 
Meddig cipeljük még sáros-véresen!? 

Mikor gyullad fény a sűrű boruláson, 
S dereng mécsesláng a ravatal felett, 
A komor boltíven biztató sugárral 
Csillámlana k-e még csoda jósjelek!? 
Borús láthatáron hajnali derünek, 
BíborpirkMásnak lesz-e még nyo'Y/'La ... 
Vagy tán végnélküli már a gyász, a jajszó, 
S vak, vigasztalan a magyar Golgota!? 

Oh nem, nincs örök gyász. Épül reményvárunk, 
őrködik felettünk égi H ataZom, 
Ki az elmúlásnak megállást parancsol, 
S pázsitot fakaszt az őszi avaron ... 
Ki a nehéz próbán népét eZ nem hagyja, 
örömre vált bút, bajt, könnyfolyót apaszt, 
Porlooó csontokból életet varázsol, 
S elhozza a szent, megújító tavaszt! 

VÁLYI NAGY GÉZA. 
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tert tárnak elénk. Természetesen, csak abban az eset
ben lehet mindezt komolyan venni és értékelni, ha hiva
tott íráselemzőkről [Van szó. Di,lettáns kontárok min
denütt vannak, akik sokat tévednek, de tévedésük nem 
írható a grafológia rovására. 

Az íráselemzés gyakorlati alkalmazása talán az 
idegenkedés, következtében ma még csak gyermekcipőit 
tapossa, bár el kell ismernünk, hogy a kutatók és buvár
kodók ama nagy tábora, amely erkölcsi szempontból a 
karakterológia, orvosi szempontból a lélekelemzés, alkal
mazhatóság szempontjából pedig a psychotechmRa 
révén igyekszik közelebb jutni az egyéniség rejtelmei
nek felismeréséhez, értékes fegyvertárs at nyert a 
grafológiában. A nagyközönség szemében mindez leg
jobb esetben csak játékos szórakozás. Sőt, a törvény
kezés keretében az úgynevezett írásszakértők szerepe 

sem a grafológia tulajdonképeni lehetőségein alapszik, 
azaz nem azt tárja a bíróságok elé, hogy valamely kéz
írás alapján az író nál milyen egyéni, kedély- és jellem
tulajdonságok lelhetők fel, hanem azt kutatja, hogy az 
írás valódi-e, hamisított-e, két különböző írás ugyan
azon kéztől származik-e, vannak-e abban utólagos be
szúrások, javítások vagy törlések. 

A meghamisított írások felismerésénél jut első
sorban szerephez a grafológia. Mint ahogy nincs két 
minden tekintetben egyforma egyeniség, úgy nincs két 
teljesen egyforma írás sem. Megcáfolhatatlan érvkent 
sorakozik e mellé egynémely gyakorlott grafológusnak 
ama képessége, - amely mindenesetre már az írás
elemzés magasabb fokát jelenti, - hogy nemcsak írás 
alapján képesek az egy-éniség megrajzolására, 'de for
dítva: az egyénről nyert benyomások után következtet
nek az illető írására, vagy Iegaláób is írástípusára. 
Hasonló egyéniségeknek természetesen hasonló az írasa 

Upor vitéz az utat keresi .. . 

írta: tENGELMANN ANDOR gazdászati zászlós. 

Aludt az erdő az őszi reggelben ... A Maros felől bí
boros felhők terpeszkedtek az égre, jöttét hirdetve az 
örök égi vándornak: a napnak. Könnyű szél futott a túl
partról, meglóbálta a harmatos ágakat, lesodorintott a fák
ról egy-egy rozsdás levelet. A lovak patái alatt zörgött 
a koraőszi avar. Csanád vitézei cserkészték az 
erdőt ... 

Ők voltak az Idegen Isten új katonái, az Istvánná 
keresztelt Vayk harcosai ; tegnap még pogányok s barna 
hajuk talán most is nedves az áldozások megszentelt vizé
től ... Büszkén, acélos inakkal ültek a nyeregben; holló
tollas kucsmájuk mellett ott ragyogott rézből kiverve az 
Új Hit szimbóluma: a Kereszt. A kereszt, melyet eleik 
Szent-Gallennél a sárba tiportak . . .  Most a marosmenti 
erdőket portyázzák Csanád Úr parancsolatjából, mert 
híre jár, hogy Ajtunnak, a tiszai laposokból kivert konok 
pogányai gyülekeznek itt össze, hogy új tüzeket gyujtsa
nak a Régi Hit oltárán . . .  

A ritkás erdőben hosszú láncba szakadt szét a holló
szárnyas csapat. Messze távolodnak egymástól a napége
tettarcú legények. Elnyujtott vezénylő kiáltás, elhaló 
kürtjel búg végig a pagonyban s a vitézek eltűnnek a fák 
között egymás szeme elől . . .  Megkezdődött a nagy haj

tás! A pogányság maradék oltárait romboltat ja István, 
az első magyar király . .. 

Upor az utolsó szeme az erdőt körülzáró láncnak. A 
fiatal vitéz felkapja lehorgadt fejét a kürt szavára. Meg-

is; jóbarátok, házastársak, testvérek, szülők és gyer
mekek között, ha hasonló alkat és jellemtulajdonságok 
állanak fenn, vagy ha az egyéni tulajdonságói' az idők 
folyamán egymá.shoz< símulnruk, az írásképek ·is ugyan
azon megnyilvánulásokat mutatják. Mindez azonban 
csak bizonyos mértékig lehetséges, mert az egyénhez 
csak egyfajta írás tartozhatik, amit lehet többé
kevésbé jól vagy rosszul utánozni, hamisítani, de tel
jesen elsajátítani nem lehet. A hamisítás annál jobban 
sikerül, minél közelebb álló követi azt el; jól sikerült 
hamis váltónál az írásszakértő nem minden tapaszta
lati alap nélkül az apa fiát veszi gyanuba. Ebből követ
kezik, hogy az írás teljes megváltoztatása alig képzel
hető, a szakértő azonnal kihámozza az elváltoztatott 
írásból annak valódi alakját, különösen kezdetleges 
íráselváltoztatásnál, ami legtöbbször csak abból áll, 
hogy az írás a normálistól eltérően dű,l jobbra vagy 
balra. ; 

Messzire vezetne, ha e helyütt azokat az utakat és 
azokat a törvényeket ismertetném, amelyeken ma a kor
szerű íráselemzés halad. Itt csak azokra a jelenségekre 
kívánok reámutatni, amelyeket a kriminali'sztika egyes 
bűncselekményeknél, főleg pedig elméleti téren a maga 
számára értékesithet. 

Azok között a tényezők között, amelyek az írás 
jellegét megadják, elsősorban az egyén akaraterejét, 
érzelmi életét és szellemi képességeit kell számításba 
vennünk. Ezek részben öröklött, állandó tulajdonságok, 
részben pedig az életkörülmények szerint változnak és 
hullámzásoknak vannak alávetve. Idegrendszerünknek 
testi és lelki megnyilvánulásai hűséges képet adnak 
mindarról, ami legtitkosabb ben�őnkben akarva, vagy 
akaratunktól ;függetlenül végbemegy. Idegrendszerünk 
mozgatja izmainkat beszéd- és írásközben is, ami 

áll. Kelet felé fordítja lova fejét és lassan a lángoló fel
hők irányába tér el. Az utat, a régi utat keresi. Ismeri 
ezt a vidéket. Surbankó gyerek korában nem egyszer járt 
itt. Emlékezett erre a bozótos erdőre, melyen át széles út 
vezetett a Marosig. Talán még MaróÍlh bulgár szekeres ei 
vágták s az út  bent az erdőben egy pázsitos tisztásba 
futott. És ezen a tisztáson . .. igen ... akkor ... régen . . .  
ezen a tisztáson állott az - Oltár. A Régi Isten, a Magyar 
lsten oltára . . .  

Fiatal keresztény és fiatal katona volt Upor. A 
gyermekkori pogányemlékek, az erdő haldokló szépségei 
megrohanták a lelkét. Lehúnyta álmodozó, turáni szemét 
és maga előtt látta az üldözöttek oltárát . . .  Kőből hord
ták össze ... ölnyi magasra rakták és hátsó oldalából, 
kopjaként szökellt fel a fából faragott, agyaggal körül
épített oltárfa, melybe furcsa j elek, titokzatos rovások 
voltak dárdaheggyel bekarmolva ... 

- Itt van az út. A régi út! - Upor lova könnyű 
vágtában iramodott neki s vitte gondjaiba feledkezett 
gazdáját a tisztás felé. 

Vajjon ott áll-e még, vagy már lerombolták ? . . .  Él-e 
még Botha, a vén táltos ? - Most is, mintha látná, amint 
hangtalanul, kitárt karokkal áll az oltár előtt; mély, lázas 
tekintetét a lassan felfelé gomolygó sűrű, sötét, nehéz 
füstre függesztve . . .  És hol lehetnek Ők, akik ott álltak 
az oltár körül . . .  Akik egyenes derékkal, felemelt fejjel 
imádkoztak a Hadak Urához; a varkocsos vitézek, sas
orrú leventék, kemény, tatárkoponyájú öregek ? . .  po
gány magyarok! Levágták-e a hajuk fonalát és hódol-

nak-e térdük hajtásával a szelídarcú Istenember előtt ? 
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beszédközben a taglejtés, a gesztus, ugyanazt végzi 
kezünk írásközben is. A rajz és az írás teszi maradan: 
dóvá ezt a kettős, de egyidejűleg lefolyó szellemi és 
testi tevékenységet. Hiszen maga az írás sem egyéb, 
különösen gyermekkorunk első szárnypróbáJlgatásainál, 
mint többé-kevésbé kezdetleges rajzolgatás. A grafo
lógia régen rájött már arra, hogy tollunk, miközben 
gondolatainkat írja, rögzíti azokat a behatásokat is, 
amelyek állandóan hozzánk tartoznak, vagy közvetlenül 
írásközben keletkeznek bennünk. A gyakorlati krimi
nalisztika szempontjából főleg ez utóbbi hasznositható. 
Itt azonban ,állj unk meg egy szóra. 

Ha a testi és lelki megnyilvánulások, kedély- és 
hangulatváltozások és ezeknek hullámzásai is jelent
keznek az írásban, akkor az is várható volna, hogy a 
bűnözők kézírásában is -..!. az egyén nyers ebb vagy 
puhább lelkiségének megfelelően - a bűncselekmények 
nyomait is fel kellene fedeznünk: szem kell csak hozzá, 
hogy két vagy három gyilkossággal gyanusított egyén 
írásából ki tudjuk olvasni: melyik lehet a tettes. Ilyen 
biztos szem ma még nincsen; a módszeres grafológia 
erre a fokra ezideig még nem jutott el, de azt meg 
tudja állapítani, hogy két vagy több gyanusított közül 
melyik az, aki egyénisége, vérmérséklete, fizikai és 
jellembeli felépítése alapján valamely kérdés terén leg
inkább számításba jöhet. Anélkül, hogy e megállapítá
soknak máris gyakorlati értéket tulajdonítanék, kézzel
fogható, hogy a nyomozás munkája ezen az úton is egy 
lépéssel közelebb jut a cél felé. Csak emlékeztetni kívá
nok egy, a iközelmultban megtörtént esetre, mely nem 
tartozik ugyan a tudományos íráselemzés körébe, de 
ezen az elven felépülve sikerrel járt. Három, rablással 
gyanusított, de konokul tagadó egyénnel a kihallgatást 
végző bűnügyi tisztviselő íráspróbát végeztetett olyan 

Vagy ellenszegülének és most ott szárad felnégyelt testük 
Csanád várának kapuin ?! ... 

Most már szilaj vágtában rohant a pej csikó Uporral. 
Fogyott az út, mely a lázadó magyarok tisztásához vezetett. 
Jó Upor vitéz agyában pedig tovább járta forrongó tán
cát a harcosból lázadót őrlő kis szú: a kapott Parancsolat 
és a hozott Törvény firtatása ... Az apák erdőben buj
do,snak, hajfonataik I'evágva, szavuk beléjük fulla'3ztva, 
a fejük kopjahegyen, testük a várfalakon ... 

Miért ? . . .  

Miért lett Vayk Úrból István Király ?! Miért kény
szeríti a sátorlakókat kőházakba ? Miért hajlít ja a szab
lyához szokott kezeket az eke szarvához ? Mit keresnek itt 
az idegen papok ? Miért vetik tűzre az igricek kobzát ? 
Miért vallja, tanítja, hirdeti Geyza vezér fia a németek 
és taliánok hitét? Miért terjeszti szép szóval, kemény pa
ranccsal, szentes beszéddel, tűzzel-vassal, tömjénfüsttel, 
csákánnyal és buzogánnyal, papokkal és vitézekkel a Ke
reszt uralmát ? . . .  Mi az a szörnyű Ok, az a szent Cél, 
amely Árpád unokáját vezeti ? Mi az a .. . 

-Hoó - hopp .. . ! - Megtorpant a vágtató csikó. 
V éget ért az út s feltárta a tisztás ö:ét a lovas feié-. A 
ló oldalvást táncolva állt meg az út torkolatánál. Upor 
szédülő fejjel látta, hogy a tisztás túlsó szegélyén fér
fiak emelkednek fel a magas fűbő!' Kevesen voltak: né
gyen, vagy öten. Sötét hajuk fonatba hajtva veri vállu
kat ... Pogányok. A nyakukban fából eszkábált, húros 
zeneszerszám, a koboz ... Lantosok, hegedűsök ... a régi 
hit fanatikusai .. . a pogányság agitátorai .. . Igricek. És 
ott . .. ott mögöttük, a felkelő nap rőtszínű ragyogásá-

módon, hogy mindhármuknak azonos szöveget mondott 
tom�a. A szöveg tartalmában a megtámadott és a rab
lásnál károsult neve fordult elő többízben vissza-vissza·, 
térőleg. Az írások megvizsgálásánál kitűnt, hogy két 
gyanusított a nevet folyamatosan, minden megeről
tetés nélkül írta le, míg a harmadiknál a név írásakor 
görcsös, ,laikus által is észrevehető reszketeg írás volt 
megfigyelhető. A nyomozás ezen az úton indult tovább 
és a tett elkövetése csakugyan e harmadik gyanusítottra 
bizonyult rá. Habár az efféle modern tetemrehívás 
csak kuriózum jellegével bír, nincsen kizárva, hogy 
más esetben is sikerrel alkalmazható voi na. 

Hasonló eredményeket mutat fel és hasonló utakon 
jár az íráselemzőknek az a csoportja, amely - bár 
nem tagadja a módszeres íráskutatás szabályait és 
törvényeit - de következtetéseit főleg nem ezekre, 
hanem meglátásra, intuicióra alapozza. E megérzéseket 
tudományosan alátámasztani alig lehet, az idevágó iro
dalomban azonban közkézen forognak azok az esetek, 
amikor az íráselemzés egyszeri meglátásra szinte hihe
tetlen eredményeket produkál. A gyermekgyilkos anya 
névaláírásában meglátja a gyermek fejét, amely köré 
az egyik betű hurkot fon (anélkül természetesen, hogy 
egyáltalában ismerte volna a cselekményt), egy írás
ban felfedezi a revolver eltorzult formáját és öngyilkos
ságot gyanít, amely valóban be is következett. Egy 
sikkasztó hátrahagyott leveléből, amelyben öngyilkos
sá.gát jelenti be, kimutatja, hogy szó sincs öngyilkos
ságról, hanem a tettes elmenekült és bajuszt növesz
tett, hogy fel ne ismerjék. 

Mindezek az írásban - állítólag - apró kis raj
zocskák formájában, vagy a betűk különleges ahkjá
ban jelentkeznek, amelyeket meglátni, illetőleg meg
érezni különleges adomány dolga. Jövendőmondásról 

ban izzik a Régi Oltár kinyúló kopjafája .. . Olyan ez a 
lángvörös fényben úszó oszlop, mint egy szörnyű, kinyuj
tott, fenyegető kar ... Maga az élő Lázadás, a pogány 
dac . .. a félemetes és rejtelmes Kelet . . .  

Csend volt . .. Szembenézett egymással a vörös osz
lop és a hollótollas lovas. Hősi torna : a lelkek irgalmatlan 
csatája volt itt készülőben. Az oltár mellől előlépett az 
egyik igric. Hangja daHamosan z6gott, mint a pogány 
koboz húrja. Upor úgy érezte, hogy az Oszlop szó
lalt meg: 

- , Nem kérdem, ki vagy, mert látom rajtad a szé
gyenfára feszített Isten jeIét. Vayk Úr vitéze, Csanád 
harcosa, miért hajtod az erdőt ?! N em vagy idegen zsol
dos. Látom szemed villanásán, karod rándulásán, nyereg
üléseden, hogy mihozzánk tartozol. V ér vagy a mi vé
rünkből és most vérből való rokonaid, törzsbeli pajtásaid 
és atyádfiai ellen emeled fegyvered! ? Mi oka vagyon, 
hogy a népet elveszejtő Vayk Úrnak, talián papoknak, 
dézsmát szedő uraknak vagy esküdt harcosa ?  

Upor megrázta a fejét. Mintha Meotisz ingoványai
nak forró, fullasztó, fenyegető szele közeledett volna a 
tisztás ró l feléje. Mintha súlyos álmában fénysugár fúró
dott volna a szemébe. Rádöbbent arra, amit eddig érteni 
nem tudott. Ázsia beszélt hozzá az előbb. Igen, ő esküdt 
harcosa a népe. ellen, de a népéért 8 a nemzet ezeréves éle
téért küzdő Királynak. Most érezte, milyen irtózatos küz
delem az, melyet István a saját lázadó és pusztulásba ro
hanó, dacos magyar fajtája ellen vív. Most önnönmagán 
tapasztalta az ázsiai puszták szavának vész es és pártot 
ütő hatalmát. Most látta, hogy a kobzos szava: fegyver 
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természetesen itt sem beszélhetünk, csak olyan jelen
ségek hozhatók felszínre, amelyek az egyén képzeleté
ben játszanak szerepet, vagy pedig a tudat küszöbe 
alatt szunnyadnak. Ilyenfajta kísérleteket, de eredmé
nyeket is számos, orvos és szakember által ellenőrzött 
eset igazol. Csalást, gondolatátviteit és egyél:) hókusz
pókuszt tehát nehezen tételezhetünk fel. Megnyugtató 
magyarázatot minderre alig találunk mást, mint azt, 
hogy azok az emberek, akiknek okuk van arra, hogy 
eseteket vagy cselekményeket eltitkoljanak, - így első
sorban a bűnözők, - merev, gépies külszínt erőszakol
nak magukra, hogy az embereket megtévesszék. Min
den téren sikerülhet ez nekik több-kevesebb szerencsé
vel, egyedül az írás az, ahol Ueplezetlenül tárulnak fel 
a lélek legbensőbb rúgói. 

Természetesen, nemcsak bűncselekmények elköve
tése után jelentkeznek ezek a tünetek az írásban. Pato
lógikus írások több-kevesebb jelleggel magukon hord
ják a betegségek nyomait, de köznapi életünk eseményei 
közül azok is, amelyek lelki világunkban maradandó 
nyomokat hagynak, ugyancsak fel-feltűnnek írásai nk
han. Szinte közismertek az egyes foglalkozásokat el
áruló írástípusok vagy betűkapcsolások. 

Az elméleti alapon dolgozó és a kriminalisztikát is 
lélekkutató módszerrel kezelő tudósok azonban nem 
elégszenek meg ezzel a magyarázattal. Mint ahogy az 
elemi grafológiában is a grafológusok az írásról alko
tott összbenyomás mellett analiZisüket az írásforma, 
az íráskép dültsége és kiterjedtsége, a betűk árnyéko
lása és kapcsolása, az írássebesség és folytonosság, a 
térbeosztás és egyes betűk jellemző vonásai alapján 
állít ják fel, úgy szeretnék a bűnözők írásait is vala
milyen formában csoportosítva, beskatulyázva együtt 
látni. A drezdai államrendőrség bűnügyi osztályán évek 

és a vörös oszlop : harci lobogó. Érezte, hogyha nem rom
boltatnak porig minden pogány oltárok, holnap új Ajtu
nok és új Koppányok fognak lándzsát törni az Ural mellől 
hozott hit mellett és Szvatopluk unokáinak tengere meg
fojtja a keserű harcokkal szerzett földön egymást tépő 
magyart . .. Most tudta meg, hogy az a \Szörnyű Ok : en
nek a tragikus vándorlás ú népnek a szétszóródásától való 
félelem es 'a ,szent Cél : megtartása ennek a vérrel, verej
tékkel és könnyel szerzett földnek, Magyarország
nak . . .  

Felegyenesedett a nyeregben. Összehúzott szemmel 
nézett a pogány oltárfára ; karjával lenyúlt és ökle gör
csösen fonódott rá a kápánál csüngő csákány kurta nye
lére ... 

Az igric látta, hogy ebben a mozdulatban elvesztette 
a tornát. Szava még egyszer felzúgott : 

- Nyertél, Vayk Úr . .. ! 
- Nem Vayk Úr, de István király, te bestye lé-

lek ... ! - rikoltotta a hollótollas. A pej csikó nyihogva 
ugrott neki a tisztásnak a sarkantyús lábak szorítása 
alatt . .. A felnyúló oltárfa előtt megtorpant ; horkanva 
emelkedett fel ágaskodó teste a levegőbe. Upor karja fel
lendült; megvillant a csákány s zuhanva vágódott le a lá
zító oszlopra: a korhadt fa derékban reccsent a 
földre . .. 

Szikrázott az égen az őszi nap; sugarai kékesen vil
logtak a bronzarcú vitéz fekete tollain, aki ágaskodó lo
ván, magasra emelt karral úgy állt ott, mint kérlelhetet
len Őre a nagy Magyar Jövőnek. Ő volt a soha meg nem 
szeghető Eskű, az át nem törhető Gát, maga az élő Tör
vény .. . 

Ő volt az első magyar csendőr! 

ünnepség Kossuth Lajos mauzóleuma előtt születésnapi év
fordulóján. Lord Rothermere is elküldötte koszorúját. 

óta gyüjtik egyes bűnöző kategóriák kézírásait és pró
bálnak belőlük következtetéseket levonni. Különböző 
statisztikai adatokat is állítanak fel, amelyek kimutat
j ák, hogy ennyi meg ennyi megvizsgált írástípus közül 
hány százalék illik a tolvajok, sikkasztók, gyilkosok, 
pénzhamisítók, csalók, stb. írásaira. Van olyan írás
szakértő is, aki hasonló bűnözők egy jellegű írásából a 
jövőre nézve is következtet és támpontokat vél találni 
általános irányban is. 

A terheltség alapján bűnöző egyén elméletét 
Lombroso álrlitotta fel. A gyakorlati kriminalisztika 
azonban nem tette azt magáévá és a gyakorlati írás
elemzés sem fogadhatja el szabályként, hogy külön 
hűnöző-írástípusok lehetnek. Bűncselekmények elköve
téséhez sohasem elegendő az egyéni adottság; külső 
körülményeknek, életviszonyoknak, pillanatnyi helyze
teknek kell beállani, hogy bűncselekmény létrejöjjön. 
Hány" ember van, aki egész "életében nem kerül össze
ü1közésbe a büntetőtörvénnyel, csak azért, mert é.Iet
körülményei megóvják ettől, bár hajlama és egyénisége 
alapján minden gonosztettre képes volna; viszont van
nak moráli s értelemben vett jó emberek, akik mostoha 
életviszonyok következtében, vagy pillanatnyi kísérté
sektől e!csábítva gyenge akaraterejűeknek bizonyultak 
s azután életük felét börtönben töltik. Kétségtelen azon
ban, hogy bűncselekményekre való 'hajlam - elsősor
ban az intellektuális bűncselekményeknél - az írásból 
is megállapítható és a grafológia útjai itt mutatják a 
jövő fejlődés irányát. 

Egyébként mint minden az életben, ez is elsősor
ban emberismeret dolga. Vak sötétségben tapogatódzna 
a kriminalisztika emberismeret nélkül. Az egyéniség 
megismeréséhez pedig az írás elemzésével is közelebb 
juthatunk egy lépésse!. 
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A tiszazugi tömegmérgezés .. 

írta : SZLADEK BARNA ny. százados. 

(7. közlemény.) 

Február 7-én Varga Gyuláné Ügyét tárgyalták, 
aki ellen az volt a vád, hogy e1ső férjét, néhai Jóljárt 
lsty.ánt 1916-,ban ar:bénnal me'gmérgezte, majd 1921-,ben 
első f.érjének nagyapját, Ambrus Mihályt eltette I'áb alól. 

JóDjárt I,stvÍlin 1914-ben bevonult katonának, 1915-
ben visszatért falujába, de a harctéren kilőtték mind a 
két szemét. JóljáJrt azonIkívül s:úlyosan meg is betegedett, 
tüdő- és EYOlffior'bajt kapott. Sokáig áa;lolták a kórházakban 
és 1916-ban végleg ih.'azat&t falujáJba, ott azonban már 
csak két hónapig élt. 

' 

Név,telen feljeJentés.re indult meg a nyom'Üzás Varga 
Gyuláné (volt JóJjárt IstvÍlinné) eHen, exhumáltálk a vak 
katona ho!lttestét és abban nagymennyiS'égű arzént taIál
tak. Ambrus MihálYnáll viswnt a vegyvjzsgálat negatív 
leletet eredlmény�ett. 

Vazrgámé úgy a csendőrség, valamint 'a vizsgálóbíró, 
nemkülönben a törvényszék előtt állhatatosan tagadott. 
Tagadta, hogy első flérjét és' első férjének nagyapját meg
gyilk'Ülta volna. Védeh%ése sreri'nt. JóJdárt Istvánt, 
amenyiben arzénmérgezés következtében halt volna meg, 
csak Fazekasné mérgezhette meg. Kihallgatása során azt 
is elmondotta, hOlgy jóval férje haJlá:la után felkereste őt 
Fazekasné és ezt mondotta neki: "Gazdag as'szony vagy, 
nekem meg van egy szép, ügyes fiam; szép pár lennétek. 
Vedd tudomásul, hogy én mér'geztem meg a férjedet. De 
ha erről bárkinek egy szót is swlsz,együtt megyünJk az 
akas:btófa alá". ACL Ambrus 'MiháJy ha'láJáróJ semmit 
sem akM't tudni Va,rga Gyuláné. AZZ>a1 védelkezett, hogy 
Ambrus mé'g életében me.gí'gÍJrle, hogy minden vagYO'Ilát 
unoikájára, JóljáJrt Mál�iára ha g(Yj a, viszont a haszonélve
reti jOlgot Ambrusnéra akarta ruházni. Neki nem állott 
tehát érdekében, hogy elte gye' .Jáb alól. 

AmbrulS Mihály megmélr,gezése ügyében a már 
halálraitélt Kardos Milhá!1iynénalk tanulkénti kilhallgatása 
is szükségessé vált. 

A Kardosné viaszsárga arcán végtelen elkeseredés 
ült, amilkdr a táJrgyalóte'rembe I�ett. Elkesered�e okát 
meg is ma,glyal·ázta. "Ő az igazság tell'élre lépe,tt, mindent 
töredelmesen, őszintén bevallott s ezért haláJJJal fog bűn
hödni, aki 'tagadott, azt felmentették." (Takácsné, Föld
váJri'ué. ) 

- Méltóságos eLnök úr - mondotta Kardosné -, 
eze!k a mérgezéseik úgy voJ,tak 'a mi kis fa1unkhan, mint 
milkor a Jibálkat kihajtjálk Degelni; tud róla az egész falu. 
Nirros Na.gYlréven �gy asszOlIly sem, aki ne tud1ia volna, 
hogy amikor Fazeloosnté' valahol megjelent, ez biztos ha
,Iá!lt jelentett. A mér,gezés áltaD e'lhaltak homátartozói 
mind tudtak a mérgezésről. 

- Tudtálk-e magulk - /kérdezte az elnök -, hogy 
Fazelkasn� miMel foglallk'Űzilk? 

- Sajnos, tudtuk, nagyon is tudtuk, ő osfubított e'l 
mi'nket mi'ndnyájunkat, az ő álldo%tai vagyunk mindnyá
jan - fel�lte Kardosné. 

- Fazekasné azt mondta Vargánénak, hogy majd ad 
a férjének orvosságot, amitől 'Ilyugodtan fog aludni. Tud
hatta-e Va�gá'né, hogy mit fo'g Fazek:asnlé adni a fér
jlének? 

HOI&'yne - felelte Kall'dosné -, ha Fazekasné 
orvosságot ajánlott, tudhatta, ,hogy az méreg. Tudják 
meg a méltóságos elnök úr, meg a bíró urak, - )mondja 
Kardasné magasra emelt, szinte kiabáló hangon -, akik 
le vagyunk tartóztatva, mind bűnösök vagyunk. 

A tö.rwényszélk Vargia Gyul'ánét bűnösil1ek mondotta 
ki férje meggylÍllkolásáhan s ezért életfogytig tartó fegy
hárm'a ítélte. Apósa meggyillko'lásának vádja alól felmen
tette, mffi't nem .látta belbizonyíto,ttnak. 

Február 14-oén egy tislJakü;rti asszony, Cseri Lajosné 
bűnügyé't tfurgyalta a törvényszék. Cserin é 74 éves édes
apját, Szücs Istvá'Ilt és 70 éves édesanyját mérgezte meg. 
Ennek a ,gyi'lko:sságnak rövid tÖll'ténete a következő: 

Az öreg Szücs házaspár Tiszakürtön, la lányuk, Oseri 
Lajosné pedig a Tiszakürt melletti szőlőjében ,J,akott. 
1926 októlber egyik napján Cse;riné meglátogatta szüleit. 
Anyja beteg vollt és arra ]{érte, hogy éjjel marad�on mel
lette. Lefekvés előtt Szücs István bort kárt. Cserin é 
hoz.ott boo:t, az ÖIl'e,g megitta és utánia e,g!ész éjje'l gyomor
görcsökIben fetrengett. Reggel .szücs Istvánné arra kérte 
a leányát, hOlgy f&zön teát. Cse,iinlÉl meg is főzte s a 
teáJba pálinkát öntött. EZiután Szücsnlét is heves gyomor
fájdalmak lepték meg. Cseri Lajosné, miko'I' látta, hogy 
az ÖIOOg,elk rossz.u,1 'lettek, eltiwooott hla:bul;ról, kiment a 
sző,J(�be és csak másnap értesüJt TáliaS Mi'hálytóJ., ki az 
öregekkel együtt Ia,kott, ho'gy mindlkét öil'eg súlyosan meg
betegedett. Cseriné bement TiÍsz.akürlre, orvost hívott, aki 
az aszonynál fé'lolidlaH gutaütést, a férfinél pedig ,alkohol
élvezlés következtében támadt savtúltengést állapított 
meg. Orvosságot is adott, az azonban nem használt, mert 
az asszony két nappal, a férfi pedig három nappal később 
meghalt. 

A vád szerint ClSa'k Cseri Lajosnénak ál,liott érdeké
ben, hogy az fuegeket megmérgeZIZe, mert a S!tülei után 
hálzat és fölidet örökölt. Cseriné a csendőrségi nyomozás 
megállaJpításai szerint haragban és állandó civódásban 
élt szül'eiveli. Megá:J.lapította továJbbá a nyomO'Zá:st végző 
jfurőr - s ez a megá11apítás nem kis szerepet já,tszott a 
bizonryítási eldárás során -, hogy Cseriné abban az idő
ben, amilkor Nagyréven több asszonyt letartóztattak, 
kOOvetlenül az ő letartó�tása e'lőtt, - sietősen fia ne
vére íratta vagyomlt. Cseriné életfogytiglani fegyházat 
kapott. 

Februlár 21-én Földvári Sándorné áUott a bíróság 
előtt, akit IkétrendJbeli gyilllkos.ság bűntettével, vádolt a 
királyi ügyészség. A vád szeri'nt 1920 márciusában fér
jét, Fölldvári Sándort, 1923 áprillisáIban pedig vadházat>
társát, Oláh MikllÓs nyugalmazott vasutast ölte meg 
ar�nnal,. Az exhumá:J.t Földvári Sándor tetemében ol'Yan 
na.gymennyiségű arzént talá!1talk, amennyit az exhumált 
hullák eg.yikében sem. 

Fö�d'Vári Sándorné a cs'endőrök és a vizsgálóbíró 
epőtt tagllJdott és tagadása mellett kitartott a törvény
széki tárgyalás alatt IS. A csendőrségi nyomozás megálla
pította, hogy Földváriné bizalmas, jó viszonyban állott 
Fazekas Gyulánév'al és GsoTdás BáJ,intnéval. Terhell'Ő 
tanu t, aki konkrét bizonyíték er,ejévell biró llJdatot szolgál
tatott 'volna, a nyomozás folyamán nem lehetett ta'lálni. 
Mindössze FölldJváriné mostohialeánrya - a megmél'lgezett 
FöJ.dvárinak első há�asságá:bó], szármaa;ó .gyermeke -
adta elő kikérdezése alkalmával, hogy apja, FöldN'ári Sán
dor, halála előtt fájJ.allta a gyomrát és hányt. A törvény
s�éik a ffeány vallomását nem fog,adhatta �I hizonyíték
nak, mert megállapítást nyert, hogy FölrllVárin� és' mos
toha1eánya hosszabb idő óta el1enséges viszonyban álltak 
egymással. 

Az orvosszakértők terjesztették 'ezután elő jelenté-
süket, mellY SlZerint Fölkivári Sándor és Oláh Mik.Jós halá
lát 'kiétsé'gtelenülJ arzénmérgezés okozta. 

A törvényszélk Földvári Sándornét oa kétrendbeli 
gyilkosság bűntette címén emelt váid a'lGll felimentette. Az 
ítélet indokolIása szeri'Ilt a törvényszélk megál1apította 
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ugyan, hogy Földvári Sándor és Oláh M iikJós az orvos
sza�ért&k véIeménye s�eriillt arZlénmérgezésben iha:ltak 
meg, a vádlott tagadásával sZemJben .aa;onban semmiféle 
bizonyíték nem merüllt feJl, ahban a tekintetben, hogy 
akár Földtvári Sándo,rt, aik ár Oláih Miklóst FölrdlYári Sán
domé mérgezte vo,lna m.eg. Mi'ntJholgy tagadásá'V.al s�em
ben bűnössége mellett nem volt bizonyíték, - fel kellett 
menteni. 

Kronberg János ki,rályi ügyész a feJ,bebbe�é& bej elen
tése meJ'lett indítványozta, hogly a törvénywéik a tábla 
határooatáig rendeltje el a Földvári Sándorné további 
fogvatartását. A törvényszék az ügyész indítványának 
helyt adott és Földvári Sántdoll',né vizsgál:ati fogságának 
meghosszabbítását rend'elte el. 

A törvénysrbék március 14-én tartotta a következő 
tárgya,lást, ffiielyn�k vádilottja Józsa Anttalné tiszakü,rti 
lalkos voiltt, aki a csendori nyomozá;s adatai és a vád 
s�erint 1 925 oozén' megmérgezte férjét. Józsa AntaL tete
mében is' megta'lálták aZ arzént, de a törvényszék Józsa 
Antalnét a ,gI)'i1kosság vádja alól felmentllette, mert bizo
nyítékok hel:yett csak gyanuokok merü,l,tek fel a bűnösség 
mellett. A felmentés kihirdetése után Józsánét szabad
láib.ra he,lyezték. 

* 

Ennek a tárgyalásnak befejezése után hosszú szünet 
ál>lott be, me,rt a még Ihátralévő vádtlottaik :közü,l: az elme
be,teg Pápainé megfigyelés alatt ál'lott, a tiszakürti 
Szabó László,né pedi,g, amikor a fogházba kerü,lt, áldott 
állapotban volt s ugyancsak elhalasztódott azoknak az 
üg.yeknek a tárgyalása is, ameliYeIk Pátpainé, illetve a 
Szabó Lászlóné ügyével va'lamellyes kapcso,latban áH ottak. 

Ezeket a mérgezési ü gyeket j únius 18., 20. és 21-én 
" tál'gyal1ta a törvénlYszék. 

Ezeknek a háiJra.lévő ügyeIknek toV'ábbi részletes i8-
mertetését mellfuni fogom. Befej'ez.ésül azonban engedje 
meg az ol:Vasó, hogy papírra vessek egyes' gondol,atokat, 
l'eszletjeIeruségeket, mOOlentumolkart, amel:yek az adat
gyüjtés és a tárgyalások során 'erősebben megragadták 
a fi'gyelmemet, élénkethben vésödtelk emIék,ezetem\be s 
amelyeIk inte.nzívebtb gondollkodásra késztettek, amiket 
azonban azél't nem vettem be eddi'g a Jeírásomba, mert 
zavaJ.',tá:k volina a Mono,lógilkus sorrendet. 

. Ezek a megfi,gyelések, mozzanatok, elmélkedések és 
fejtegetések persze szintén nem kiz,árólag csendőri ter
mészetűek. N e felejtsülk azontban , hogy a csendőri szem
pontból is értékesíthető ismeretek sem kizárólag olyan 
írásokiból szűrődnek I�, amelyek maguko,n viselik a s�ak
szerűségnek néha i g.en szára� jellegét. 

A me,gmé.rgezett�k 75 százaJéka férj, akiket törvé
nyes feJ'eségük iWüddött a másvilátgra. Itglaz, hOlgy ezek a 
férd ek vagy ,súl�os betegek. házsártosaIk, vagy ö.rökké 
réoszegek voltak, mégis szomorú téillY, ho,gy a gyilkossá
g�at csaknem minden esetben a háZlastárs követte el, 
alkinek la vallás tanai, társadalmi törvény>ek és szokásaik 
szerint, háZastál'sát - jóbl::m, ross,zb�n - a sirig kel,lene 
követnie.  

, A házasság a férfi és a nő együttélésének legesz
ményilbb elgondolása, de a valós ágban cSlak akkor bizo
ny>u,llhatn,a szépnek és tölkéletesnetk, ha az emberek szin
tén 'elérték voJna az eSWlényi magas1latnalk az.t a fokát, 
amelynek légkörében maga az eszme megfogant. De mert 
az emberek egyrésze még csak a bizonytalan félműveltsé
giig, a másik, ' nagyobbik része pedig még idáig sem ju
tott, majdnem természetes, hogy ezzel, a szép, krisztusi 
intOOmé'nnyel van az �ber�kne\k talán a legtöbb bajuk. 
A bafÜ'k okai olyan sokfélé\k, hogy egy cikk kevés azok 
tanulmányozására és taglalására. Egy bizonyos. A há
zasság a ma� formájában, azaz inkább az emberek értelmi 

fokának mai á l lása mellett, sokkal több tragédiának, bol
dogta'],anságnak előidézőj e, mint derűnek .s boldogságnak. 
A f'allUsi hw:asság meg a.z.értt IDülönösen veszedelmes', mert 
val'ós'ággal egymáshoz bitlincse1 ]{,éjt embert, akiíkiből; �gy 
akiknek egyikéből a szerelem elillant s annak helyét 
- talán éppen az €tgymá&hO'Zlbi;li'TIIcs�Ltség fo�ytán - a 
gyű.lölet váltottJa fel. A város'Í hámassátgo,Jmalk meg.van az 
az előnye, ho,gy az egymá&hOlz:kötöttség nem olyan ke
mény, Hem annyira érezhető, mint a falusi magányban. És 
ha nem is kell mindig minden 'esetben az orvosságnak vélt 
házasságtörésre gOil1dolrni,  több alkalmat, es�özt és mó
dot nyujt arra., hOlgy a nem sikerült h$asságOlkat i.s, ú.gy 
ruhOigy eLviselh�vé tegye. Vagy pedilg - ami. a legegy
szerűbb és ezekben az esetekben legésszerűbb -, hogy a 
háJzasfelek el<váljanak. Ami azonban ma már váJroshaill 
meglehetősen megszokott do'log és egyszerűen megy, a 
válá.s, az falun még ,nagyon nehéz, n agyon: :komplikált. 

Ott kezdődik, ho.gy sok pén�be lke.I1ül: az ügyvéd és 
a válóper, a többi okokat meg most hagyj uk. Ezek fel
sorakoztatása nélkül is könn,yű megállapítJani, hogy amit 
a városban egy koncert végigíhaHgaJtása, egy futballImeccs 
me gn ézés e, e,glyik-más�k esetben egy diszkrét séta avagy 
az ügyvéd levezet, - ugyanannak ,a lelki vagy fizikai fe
szültségnek levezetésére a nagyrévi ,asszony nem lát !más 
módot, a!lkrulmat és  lehe,töséget, eszközt, mint az arzén t. 

;:. 

A mérgezési ügyek vátdloUjai között kettő volt olyan, 
,akiknek épelméjű,ségélhez Ikéts/ég fért. Az e.gyik Pátpai 
Laj o,snté vo,lt, aki hosszabb ideig ál,lott melgfigyelés aLa,ti 
Budapesten s aki t  későibb csakugyan elmegyógyintézetbe 
u trultalk. 

A másik Ka.rdos Mihályné volt, akinek N ag-y,réven 
táma'dIt az a .gondolata, hogy a hibbante1méjűt fo,gja ját
szani .  M ikor a nagyrévi ál:lomás�a kísérte a járőr, le
sütött szemetkkeJ., magáJbamé}yedtve hatLadt, úgy látszott, 
hogy nem törődilk semmivel. A hajó fedéllZetéről Kardosné 
egyswrre csak elkezdett IrulgánkívülI a parton áMók feJlé 
kiaJbálni :  "Nézzenek ide ! - Én vagyok a Rinaldó Rin.al
di'nid - No nézzenek . . .  illémenek ! " 

Kés'öbb azután valósZJÍnű,}eg beleun.t az elmebeteg 
játszásba, elvetette ezt a gondolatot s amire a hajó Szol
nokra ért, Kardosné már újra téljesen nOl'málisan visel
kedtett . 

A fentebb emlitett Pá,pai Lajosnét, mielőtt elme
gyógyintézetbe került, az ügyészség �Inökének lengedé
lyével és kíséretében meglátog,attam a cellájában. 
Az öreg zavarosszemű asszony határozottan elmebeteJ 
benyomását tet,te. 

- Hát csakugyan megmél'gezte-e az u.rát, Pá,pain é ?  
- ké.rd'i tőle 'az ügyés�égi elnök. 

- Meg én . . .  meg . . .  a fene egye meg . . .  megétet-
tem . " ho.gy,ne étettem vorna . . .  Imegérldemlette . . .  a 
fe,ne egye meg . . . 

A körsétáról különben, amit az ügy,észségi el'nök és 
a fogh�gondno,k kíséreWboo a szolLnolki fo,giházban tet
tem., semmi �Iyat nem tudok felj egyezni, ami valamilyen 
vonatiko'básthan feljegyzlésr,e é.rdemesnek ,Iálts zan ék. 

A szabad levegőhöz és naphoz szokott barnabörű 
pa,l'aIsztasszonyok arcszíne I'assan fogházszÍJ1űvé vált. 
Ijesztően sár:gává. Némelyikük olyan volt, mint egy viasz
bá.bú a panoptikumban. 

Egy \kép markolt a szívembe IS ez 'a kép 
még még most lis megjelenik,. előttem, ha az utcán 
gyermekkocsit vagy a játszótereken szabadon hancúrozó 
gyerekeket látok A tisz'aikürti Szabó Józsefné celláját 
nyitotta fed. a fegyőr. Egy asszony, akit kétrendbeli  gyil� 
kosságban tettesként, kettő másikban felbújtóként, illetve 
bűn.résrlesként vádol a� ügyészség. Beismerő vallomás' a 
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csendorök és a vizsglálóhíró előtt, terhelő tanuk, egy 
arzénnyomokat mutató üres sósborszeszes' üveg, pozitív 
lelet, - a táa"gyalás még hátrn van, de az ítéle't minden 
valósmnűség s�rint :  haláll' ! *  

És ennek a z  aszonYillak me:IJtén eg� sÍró-trívó másfél
hónapos' kisgyerek 

A foghárLban született. Az Isten szabad egét még 
csak azon a vasrácsos kis lyukon át látta, amely ·a ceUa 
falába van vágva. N em tud az egész ügyről semmit. 

PiUanatilg ránkmered' szemével', elhagyja, majd új
bM elkezdi a sírást, - az anyja odaszorít}a fejét a me1-
lér-e, a gyermek keresgél', ·rátlvpasztja s7Jájárt; az emiőre 
és zavarta)}an tudattal�l'Ilságban élvezi a bo'l dogságot, 
amely akár a kényelmes otthonban, akár 'a fogház egyik 
zárkájában egyformán kijut mindenkinek a cseosemő
korban, - �zontú l : Isenkinek, sehol , . .  

* 

Am init az eddigi ítéletetkJböJ láthattuk, feltétJenül 
marasztaló ítéletet a bíróság csak azokban az esetekben 
hOllott, a mikor a megméngezett tetemében megtaJálták az 
arnént és a gyanusiJtott a tettét beiSlIIlerte. RésZíben ma
ras?Jtaló, .reszben felmentő ítéletet ho�taik azOikJban az ese
te\{Jben, amikor a vegyvizsgálat er€ld!me,nye pozitív volt, 
terhelő tanuvallomások és egyéb súlyos gyanuokok szól'
tak a gyanusított bűnössége mellett, - bárha az ta:ga
dot/t is. ( FöJldlVári Sándorné, Varga Gyuláné, - Földvári 
Károlyné, Takács Sándor.né. ) 

Minden esetben feJmentéssel végződött a tárgyalás, 
ha a lelet pozitív 

-
volt ugyan, de a gyanusított tagadott 

s ha telr'hel:ő tanuval,lomások és egyélb te.rhel ő  bizonyíté
kok hiáJnyoztak. ( Csahai Gyulá'né, Józs'a Antalné.) 

Olyan esetekben pedig, ahol terhelő bizonyíték aikár 
felmar ült, akár nem, a:z exhlUJlIláJlás .  azonban negatív 
eredrrnénnyel végződött, az ügyész ill em emelt vádat, i�
letve, ha ez megtörtént, - a tárgyalás előtt vagy annalk 
foh'illimán elejtette. 

Ez utótblbi es�ben, ha t. i. nem taláJltalk a huliláha,n 
mérget, - vajjon ártatlanok voltak-e a gya'nusítotiak ? 

E.rre megnyugtllitó feIel'etet nem lehet adni. A ne'ga
tív le.l,et nem bizonyít a gyanusított ári-atlansága mellett, 
csak azt bizonyítja, hogy az exhumálás i�ontjáJban a 
huli1áJban nem volt arzén, E-nnek a magya.rázata - ha a 
mér,gezé&t mégis elkövettéik - az, hogy a többswr és 
kisehb aJdagoIDban történt beadásolk mellett a szetrvezetbe 
lassanként felszívódott arren székelés, hányás, vi�let és 
izza� követIkeztéhen OOlnan még az illető éLetében el is 
távozhatOltt. Bár a halá,lt kétségtelenül a�én oko�ta, 
ilI-etve a� annyira le,gyengítette a szervewtet, hogy haláLt 

idézett elő, -azt az esetek egyik-má.S'ikáJban a már említett 
oIkok következtélben mégsem lehet kimutatni. Különösen 
állt ez OIliYan es e'telIDb em, amikor az áldozat valami'l'Yen sú
lyosabb betegségben Iszenvedett lés amúgy i,s csekélyebb 
eHenállóképesség,gel bdrt. 

Amilkor tehát ezekben az eseteIIDben az ürgyész vádat 
nem emelt, va-gy a vilJdat el.ejt€l1Jte, ezt nem abból' a meg-
2'yőWdésMI tette, ho.gy a gyanusírtott árlaila:n, ,hanem 
mert ezek/bem az eseteikJben - a negatív .Jelet meHett -
a bűnösség bizooyítás-a el:ev.e ki volt záa'JVa. 

Hogy a negatív leILet S€IID szólo.tt mindi,g a gyanusí
tott ártatlansága meUetrt, arra beszédes, érdekes és' a 
gyanu,sítottra tragikus biwnJyítélkot szol'gáJI�atoltt Csatbai 
Gáborné na.gy.r,év.i asszony esete. 

Ez a Csabai Gáborné ug�nosak azok között ,a 
nagy.rélvi ,asszonyok között volItt akik elloen a CS€fl1ldörlség 

* Azóta a tárgyalást megtartották, Szabónét halálra 
ítélték. Szerk. 

a beérkezett névtelen Level'ek alrupjáJn nyomooást foly,ta
tott. A nyomooást v égző jároo tQbbí�ben kiMrdezte Csa
bai Gálbornét, akit a névtelen creJVéHró azzal ,gya.nooított, 
hO'gy a f1érjét megmér.geme. Csa.ba'iné tagadott, gyanu
oIkok vo.ltalk uIgyaiIl, die! terhelő tanuk vagy egyéb biq;o
nyítéllmlk n€IID'. A cs.endőrség Osruba:i Gábornét feljelen
tette, de szaibadIábOO1 hagyta'. K&lben foLytak az eml.lJIIlá
láBok - a Csa:bail GáJbor mLHáJját is .exOOmál!ták - s a 
megejtett v.egyvi'ZoSgáUatolk eredmény,élhez lOOpest az 
ügyésq;seg fellhívá.sára, szinte iIlaponta' kísértek be egy
két asszonyt SzoJnoikJra. 

Csalbai' GáJbomné �etklben a nrupotkibaJlJ felakasztotta 
magát. A temetés napj,á,n, amikor oa t.emetési menet a 
temetőJbe ért, a faluba érkeZlett, IDüOOn fogadott autóban 
az asszony ügyvédje, közölni kliensével az örvendetes Mrt, 
hogy a vegyvizsgálat eredménye negatív. 

Au. asslZOIny azonban ekkor már halott vOllt. 
* 

Az öngyilkosságot elkövettek számát ötre szaporí
tonta a viiZS:gálati f ogság!ban '1év·ő Sülye D énesné, akit 
férje meglgylÍlkolása miatt vit.tek be a csendőrök. Sülye 
Dénesné másodmagával' 'VO'lt egy wkában, mintegy há
rom he'te ült már, amikor egy aJikaLomm.ai1 Leltk;ész járta 
végig a m'éregtlreverő asszOOlYolk celláit s szívhezszóló 
szavai láUh.oatóla,g mély hatást gyakoro1taik a bűnös asz
szonyok ,lelké.re. Távozása után nélhány :perccel a második 
emelet ügyel'etes fegyő.re jelentette a Ig,QTIldJnokiIl1ak, hogy 
SülYIe Dénesné rnihájának eg� :LeSq;alkított 'daratbjával a 
cellaablak vasrácsára felakasztotta magát. Mire észrevet
ték, a teste már hide� volt, a szívverése megs�ünt. 

* 

Lehetetlenség em.el' a2 üggyel, ,i<Jülönösen a Fazekas 
Gyuláné tbábaasszony ügyével úgy fog1a.lkomunk, hogy 
ne foglalkorzz,unk a bálbaasszonyokkal és a bába'asszOOlYo,k 
int&rnényével általánosságban is. 

A háJbaasszonyok értilk a mesterségüJket, tbudnaJk 
segédlkerliIli a s�ülesnél, de er!kőlcsi f.e,I!Í�ás, tisztuLtabb, 
nemes,e:bb gondolikodás tekintetéhe.n semmivel sem Mla
nak felette az átlagpa.rasztas,sz,oJliynak" aki, 'pedig, sajnos, 
tWLsáJgosan hajlamos arra, hO'gly él'dek.e!ÍJt megvédeLme
ZEm'dIő, VllJgy céljáJt elérendő, bűncse.J'eiauényt kövessen el. 
ha úgy véli, hogy CSelekménye komályban marad. Az un
i,nJte!.ligens ibálbaas.srlOiIlY tipiilrus k{�pvilSlelője anIJJalk az 
ember'fajtánaik, amely,ről, mÍil1t "féliiIltelli,gens" elemről. 
már solkJan álllítotlták, - hogy igen lVoeszedebmes. A 

"
fél

intelligEm's.
" 

elnevezés te.rm.ésMtesen nem helyes', mert 
még ene a jelzőre sem ké{pes,íttli őket s.eikélyes szaktudá
Ruk s különben is hová soroljuk akkor ,a la,teinerek (nagy 
száza>JéJkát, ha a falUSIi' báJbaasszonyt félintelligensnek 
mondijuk ? , 

A tbábraasszOil1ynak szalktudás·a melleJtt emlbersrzerető 
lényrrJ..ek is k.el,lene lennie. Ha a Fazek'asnéktól és a rokon
mentalitású lbábaaslSzOO1,yoktó.1 (meg alka.ruiI1lk IsrLalbiadulnli, 
akkor a bábaképző-intézetekiben az erkölcsi nevelésre 'is 
súllyJt Ikell' helyooni. Persze itt Irnegint van egy nagy hiba. 
"Erköksd TIeJVelés" alatt sok.an és rendszerint mindössze 
egy-egy valláserkölcsi, prédikációt értenek, amelyet egy 
hitoktató, egy patronázs-hölgy vagy valamüyen tanító
,gép hetenként egy órán tart s amelyből a hallgatók 
vagy egy szót sem értenek, va.gy amely olyan álmo
sítóan unalmas, hogy a legnagyobb fokú önfegyelem mel
lett slem siikarü1 odafitgy.eJ.ni. 

Az erlkölcs'i, nevelé.s csalk akkor lehet ihatásos és. való
ban eredményt hozó - ],egalább lis ,az én egyéni 
elgondolálsolm sze.rin,t -, Iha van ,valaki" aki' az é1etnelk, 
a mi ndenna,p i életnek sok-sok apró je.lenségeit tllJnulsá
gulkkal együtt e'lélbe tudja táa'nu taníJtvá.nyának s öt 'nem 
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milndi,g csak téziseikJkel, d Qgmálkkal és frázisolk!kall táp
I,Mja, - egymóval ,aki a ,tamításfuba magát az él'etet tudja 
belevinni, an,nak J€gnemeLsebb tall'ltalmával, a szeretettel 
együtt, mindig szem előtt tartva az egyszerű jelmondatot : 
"Amit nem kív&nsrz magadnak" ne' !tedd embe.rtársad;naik". 

Ha az erények megtanul�}atók, aklkor wníthatók ilS. 
Annyit mindlenesetre elérhetünk taJlám, hOlgy a báJba

képzőintézetek igazgatói és tanítói csak awknak adjanak 
képesítést, akik a szaktudáson felül kivetkőztek a� €setleg 
magukkal hooott durva ,lellkill etü kJbő l , s akikre iIlyugodtan 
rámoodhatják : "Ez az as,szony nem lesrz kapható se pén
zért, se páli'nkáért ail"Ta, ihogy egy ma,gzatot elhajtson, 
hogy' az újszülöttn� zsinórt csavarjon a nyakába, Vlagy 
pedig hogy arzénnel keres:kedjék". 

. 

Q],YllJn hivatást töltenek be, amely fok,ozottabb mér
tékben követeli meg a jóságot, a gyöngéd&éget és ,a 'szere
tetet, mint bármi,lyen más fOlglallkozáE\, miért van mégis, 
hogy éppen a báJbaasszonyok között talitJlkozunk annyi lel
ketlen némberrel ? 

(Foly tat juk.) 

A bűnügyi nyomozás iejlődése 
Indiában. 

frta : ZSOLDOS BENő budapesti kir. ítélőtáblai bíró. 

Szándékosan választottam ki most a Csendőrségi 
Lapok olvasói előtt való ismertetés céljából a tőlünk oly 
messze fekvő s velünk semmi kulturális közösségben 
nem lévő India bűnügyi nyomozás i viszonyait. S nem is 
ez utóbbiaknak van most különösebb aktualitásuk, hanem 
magának az óriási kiterjedésű államterületnek, melyre a 
nagy népvezér és reformátor, Gandhi, ismeretes függet
lenségi mozgalmának, a rossz nyelvek szerint a "sóharc" 

gyűjtőfogalma alá vett ellenállási akciónak megindulása 
óta az egész művelt világ szeme figyel. És méltán, mert 
ez a titokzatos ország, melynek kultúrája és állami be
rendezettsége, még európai szemmel tekintve is, nagyon 
kifejlett színvonalról tesz tanubizonyságot, több Irany
ban is oly érdekes és mindnyájunk figyeImét feltétlenül 
maga után vonó megvilágításba került a közelmult ottani 
eseményei folytán, hogy szinte nekünk is kötelessé
günkké vált Indiát a mi szaklapunkat legközelebbről is 
érintő oldaláról - ha csak vázlatos, nagy vonásokban is 
- közelebb hozni olvasóinkhoz. 

A bűnügyi nyomozás kezdeti viszonyai, régebbi ki
alakulása Indiában is általában majdnem ugyanazt a 
fejlődési folyamatot tüntetik fel, mint azt bármely más 
- akár európai - állam hasonló rendszereinél láthat
juk. A rendőri szervezet ősi fomáját itt is a durva bru
talitás, a megtorlás elvének könyörtelen érvényre
juttatása, a karhatalmi erő túltengésének kiszolgáltatott 
lakosság állandó rettegésben tartása, a beismerő vallomá
sok kíméletlen kierőszakolása a legválogatottabb testi fe
nyítékek révén s az igazságosság követelményeinek sok
szor legfeltünőbb semmibevevése jellemzik. Indiában so
káig tart ez a primitív állapot s a rendőri intézmény 
mai kifejlettebb rendszerét ott általában a Keletindiai 
Társaság megszünésének idejétől, vagyis a mult század 
ötvenes éveinek végétől szokták megalakultnak tekin
teni. Ekkorra ugyan már a bűnügyi nyomozásnak a mai 
intézményhez valamennyire közelebb álló rendszere ott is 
derekasan kinőtt a gyermekcipőiből, mégis az egész szer
vezet gyökeres átalakulásáról s a jelenlegi, csaknem az 
európai színvonalat megközelítő kifejlődéséről csakis 
1859 óta beszélhetünk. 

Indiában nagyon régi idő óta, egészen az újabb 
rendszer kifejlődéséig, a rendőri szervezetnek egy min
denképen kezdetleges formája nehezedett rá a büntető 
igazságszolgáltatás teendőivel kapcsolatos mindennemű 
eljárásra, amelyet jó magyarosan mezei vagy falusi 
rendőrségnek nevezhetünk s amelynél megbízhatóság és 
pártatlanság dolgában a régi indiai városi rendőr
szervezet sem igen állt magasabb fokon. Ennek a "fa
lusi" rendőrségnek, mely évszázadokon át nélkülözhetet
len tényezője volt a bűnügyi nyomozásnak, - jogi és 
közigazgatási ismeretekben csaknem analfabéta tagjait 
nem az állam alkalmazta s a fizetést sem ez adta nekik, 
hanem maga a község, melynek elsősorban a szolgálatá
ban állottak, de már a felügyeletet, mely akkor túlságo
san pedánsnak és túllelkiismeretesnek a legoptimisztiku
sabb jóakarattal sem volt nevezhető, az állam gyako
rolta felettük. S ez a falusi jelleg aztán derekasan meg 
is bosszulta magát a bűnügyi nyomozásban, mert álta
lános j elenséggé vált, hogy a csaknem kivétel nélkül 
mindig az illető község lakosai sorából kiszemelt 
"rendőr" a világ legnyugodtabb lelkiismeretével játszott 
össze a falubéli bűntettesekkel, akik legtöbbször az ő 
szűkebbkörű barátai és ismerősei köréből kerültek ki, 
amely körülményből aztán teljesen világos képet alkot
hatunk magunknak az ilyen kezekben lévő nyomozati el
járások pontosságáról és mindent felderítő ·alaposságá
ról. Ha meg aztán valamely bűncselekmény elkövetője 
az illető község valamely tehetősebb lakója vagy föld
birtokosa volt, ez a szóbanforgó kezdetleges rendőri 
szervezet bármely tagját akár fenyegetéssel, akár vala
mely anyagi előny igérésével, vagy megvesztegetéssel a 
legkönnyebb szerrel le tudta szedni egyébként is ingatag 
lábairól, aminek következménye holt bizonyossággal a 
megindított nyomozati eljárás nemleges eredménye volt. 

Képzelhetjük aztán, hogy ezek a primitív s kifejlett 
erkölcsi érzéssel éppen nem gyanusítható indiai nyomo
zók (akik általában véve magukkal a nyomokkal édes
keveset törődtek) milyen úton-módon iparkodtak a rájuk 
bízott ügyekben - ha már a saját bőrükről volt szó -
felettes hatóságuknak mindenáron a megkívánt ered
ményt előteremteni. Mert náluk "sikertelen" nyomozás
ról mai értelemben szó sem lehetett. Hiszen ezt legelső
sorban maga a szerencsétlen nyomozó-"közeg" keserülte 
volna meg, ami pedig egyénileg sohasem volt kívánatos. 
Bűncselekményról - a gyanuba vett páriával szemben 
- minden körülmények közt be kellett számolni. Ha nem 
volt, - a nyomozónak állott súlyos kötelességében, hogy 
mégis legyen. Vagyis koholtak egy állítólagos bűntet
tet, melyet a gyanusítottnak okvetlen be kellett ismer
nie. S mert ez aligha ment szépszerével: jött a testi kín
zások legválogatottabb sorozata, amelynek az ügybéli ta
nuk is teljesen ki voltak szolgáltatva. A nyomozati eljá
rás eredményét biztosító ilyen tortúrák voltak többek 
között az indiai rendőrség régi gyakorlatában: a vádlott 
vagy tanuk meztelen testének égő fáklyával vagy izzó 
szénnel való pörkölése, - forró olajnak a fülekbe és az 
orrlyukakba való öntése, - az áldozatnak haj ánál vagy 
a bajuszánál fogva magasba húzása, - oltatlan mésszel 
végigöntött cellákba való zárás, - tövisekkel vagy éles 
szegekkel kirakott ágyba való fektetés, - maró és ár
talmas rovaroknak a mezítelen testre való rakása, -
töviseknek vagy bambusz-szilánkoknak a kéz és láb kör
mei alá való beszúrása és ki tudná még milyen sok más 
vallató módszer, amilyenekkel legfeljebb csak a spanyol 
inkvizició vagy a későbbi utókorbeli bolsevizmus hasonló 
intézményeinél találkozhatunk. A régi I ndiában e téren 
kl önös en Madras járt elől, ahol aztán így nem is kerűlt 
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egyetlen egy olyan bűnügy sem döntés alá, melyben a 
vádlott "töredelmesen" ( úgy értve, hogy a szerencsétlen 
alaposan össze volt törve, mire odáig j utott) be ne is
merte volna a neki tulajdonított bűnesetet, vagy a tanuk 
fényesen ne vallottak volna ellene. 

Később aztán, mikor a kezdeti stádium sok tökélet
lenségei után valamennyire már intézményesebbé kez
dett fejlődni a közbiztonsági szervezet Indiában, - már 
megtalálj uk legelső vázát annak a szervezetnek, melyen 
a mai értelemben vett indiai rendőrségi és bűnügyi nyo
mozási rendszer épült fel. Már vannak úgynevezett ke
rületi rendőrségek, melyeknek az illető kerületi ma
gistrate ( békebíró) volt a feje, akÍ közvetlenül csakis a 
legfőbb kormányzatnak volt felelős. Minden ilyen ma
gistrate-nak legalább is ötven rendőr ( amint ott hívták : 
burkandaze )  állt a rendelkezése alatt, akik különböző ál
lomásokra ( thannah ) voltak beosztva. Egy-egy ilyen 
rendőrállomás élén állott a thannadar, akinek a köznép 
előtt nem az, hanem darogah volt a neve. Mai értelem
ben talán legtalálóbban rendőrfelügyelőnek nevezhetnénk. 
Felügyeleti viszony tekintetében közvetlenül az illető ke
rület magistrate-jának volt alárendelve. 

Mikor már idáig fej lődött az indiai rendőri szerve
zet : a fentebb említett s a nyomozóeljárás sikerének biz
tosítását s az illető közegek személyes érdemeinek és 
ügyességének fitogtatását célzó kegyetlen bánásmódok 
is meg,ritkultak, 'bár még mindig erő(sen tartották ma
gukat. 

Indiában - mint már érintettük is - csak a mult 
század közepétől beszélhetünk gyökeres rendszerváltozás
ról, amikor is a rendőrség először az egész Bengál terü
letén, majd aztán általánosan India-szerte egy külön, jól 
megalapozott s rendszeres, szigorúan körülírt szabályok 
szerint működő közigazgatási szerv lett, mely a fejlett 
angol közigazgatási jog szellemében ma már bármely 
európai állam hasonló intézményével kiállhatja a ver
senyt, amint azt az angol börtönök egyik volt kiváló 
felügyelőj e : Arthur Griffiths őrnagy is készségesen el
ismeri. Az állam rendes karhatalmi erejének egyik hat
hatós tényezőjévé szervezték a rendőrséget, uniformis
viselés kötelezettségével, gondos katonai kiképzés mel
lett. De külsőségek dolgában mégsem egészen katonai 
j ellegű, csak akkor visel fegyvert az indiai rendőr, ami
kor letartóztatási intézetek őrzésével, vagy az állami 
kincstárak biztonsági felügyeletével van megbízva. 

Az 1/859-iki ,szervezéskor .az állami rendőrtestüle tet 
a Kalkuttában székelő állandó központi hatóságnak : az 
Ihspector General-nak a legfőbb felügyelete alá helyez
ték. Ennek rendelkezése alatt működtek aztán az egyes 
felügyelők és felügyelőhelyettesek, a különböző kerületek 
között elosztva. Az egyes kerületekben aztán az illető 
magistrate (akinek tehát e szerint továbbra is fenn
maradtak a közbiztonság érdekében előírt funkciói )  
rendelkezett a rangidős rendőrtiszttel, aki lényegében 
nem volt más, mint rendes katonai s fegyelmi szempont
ból is az állami karhatalom diszciplinái szerint működő 
tisztviselő. Ez a rendőrtiszt a magistrate utasításai sze
rint volt köteles eljárni mindennemű végrehajtási teen
dőkben, amilyenek pl. az egyes bűncselekmények meg
akadályozása, vagy véghezvitt bűntettek felderítése, ál
talában a közbéke, a fennálló állami és társadalmi rend 
fenntartása feletti őrködés, - míg az adminisztrácioná
lis teendőket illetően, főként a fizetés, öltözet, szolgálati 
egyéb illetmények, előlépés dolgában a legfőbb felettese, 
a már említett Inspector General rendelkezett. 

Az új indiai karhatalmi szervezet eleintén nagyon 
megérezte és működésében feltünően éreztette is a rend-

szerváltozás okozta nagy rázkódtatásokat, nemcsak · a 
mindennapi előírt teendőinél, hanem a bűnügyi nyomo
zások lefolytatásánál is. A régi, megszokott s az ellen
őrzés felületes voltáról ismert rendszer hívei nem JO 
szemmel nézték eddigi könnyű s kevesebb gonddal j áró 
hivatali életük szigorúbbá válását s főként a magistrate-k 
gyűlölték az új rendszert, annak minden intézményé
vel együtt. Amikor csak szerét ej tették, a legváltozato
sabb akadályokat gördítették a rendőrség intézkedései 
elé. Aztán meg a régi rendszernek számos embere meg 
is tagadta a további szolgálatot, tömegesen mondottak 
le, aminek meg aztán az lett az eredménye a legelső 
időkben, hogy majdnem leküzdhetetlen akadályokba üt
között a kipróbált és már sok szakavatottsággal rendel
kező rendőrségi alkalmazottaknak az utánpótlása, kény
telenek voltak sok esetben tapasztalatlan, a bűnügyi 
nyo'mozá50k teendőiben tel:je3en járatlan, gyenge erő
ket is felvenni, ·a szolgálatba, akiiknek - miután a 
rendes katonai karhatalom sorából kellett őket adni -
csupán az az egy előnyük volt meg, hogy katonai fegye
lem szempontjából megbízhatóbbak és rendszeretőbbek 
lévén, e téren kevesebb gondot okoztak felettes hatósá
gaiknak. De ennek dacára is, mint az új rendszer sze
rinti kerületi felügyelők egyike, Colonel Lewin a feljegy
zéseiben készséggel elismeri, az indai újabb rendőri szer
vezet fokozatosan fejlődött és erősödött számottevő ál
lami testületté és a reguláris indiai közrendészet ma 
semmivel sem áll hátrább az egész világ hasonló int�
ményeinél. 

A mult század közepe óta már a bűnügyi nyomozó
eljárás alatt a nyomozók részéről a bűncselekménnyel 
gyanusítottakkal vagy a tanukkal szemben tanusított ke-

A német hadgyakorlatokról: Hindenburg birodalmi elnök 
a föhadiszálláson. 
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A német hadg!Juko1"latok?'ól :  Hindenburg birodalmi elnök megszemléli a csapatokat. 

gyetlen bánásmódot szigorúan büntették, már amennyi
ben az tudniillik napvilágm került. M ert ez elég rit
kán következett be, a nyomozóközegek gondosan őrköd
tek azon, hogy egymást el ne árulják, a köznép köréből 
pedig nagyon nehéz volt ilyesmire tanukat állítani. 
Arthur Griffiths említi fel azt az esetet, hogy 1855-ben 
a kalkuttai bíróság érzékenyen megbüntetett egy daro
gah-t (nyomozóeljárás vezetőj ét) és ennek embereit, akik 
egy szerencsétlen gyanusítottat oly módon iparkodtak 
rábírni beismerő vallomásra, hogy a kezeit a háta mö
gött összekötözték, majd a csuklójánál fogva kötéllel 
felhúzták a háztetőnek egy gerendájára. Természetesen 
a boldogtalan a rettenetes kínok alatt vallott, mint a pa
rancsolat, ámbár, mint aztán kiderült, semmi legkisebb 
része sem volt a reá erőszakolt bűncselekményben. E gy 
másik ilyen darogah meg azért nyerte el méltó bünteté
sét, mert egy jobb sorsra méltó - valójában teljesen 
ártatlan - gyanusítottnak a kezeit és lábait együvé kö
töztette, aztán a térdei alá egy erős fabotot húzatott ke
resztül s az így teljesen tehetetlen és összekucorodott 
embert, a fabot két végét egy-egy rendőr tartva, teljes 
erővel a falhoz csapkodtatta. 

Az ily esetekben alkalmazott szigorú büntetések ki
mutathatóan nagyon előnyösen működtek közre az indiai 
közrendészet azelőtti rossz hírének elenyésztetésében és 
hathatós pilIéreivé váltak a legutóbbi évtizedek alatt fo
kozatosan erőssé fejlődött mai rendszer elismerten első
rendű szervezetének. 

J elen vázlatos áttekintésünk befejezéseképen felem-

lítek itt egy-két sikerrel koronázott s a fentebb említett 
erőszakosságoktól már teljesen mentes nyomozási esetet, 
az indiai nyomozóhatóságok újabbkori gyakorlatából. 

A mult század végén egy indiai előkelő illatszer
kereskedőnek az ügynöke, aki akkorában üzleti ügyekben 
Kalkuttában j árt, innen visszatérőben egy palack fínom 
illatú nárdus-olajat is hozott magával, egyéb nagyértékű 
keleti illatszerekkel egyetemben. Útjának j avarészét ha
jón tette meg s ezalatt nem is érte semmi baj, de mi
kor aztán szárazföldön folytatta útját, egy kevésbé for
galmas helyen néhány főből álló rabló csapat támadta 
meg őt és utitársait. Elkeseredett küzdelem után végre 
is az előbbiek bizonyultak erősebbeknek s a rablók aztán 
kegyetlenül meggyilkolták az illatszerügynököt, kísérőivel 
együtt, holttesteiket pedig a közeli folyóba dobták. Ter
mészetesen az áldozatoknál talált minden legkisebb dol
got zsákmányul ej tettek, ezek között a szóbanforgó 
nárdus-olajat is. Az indiai rendőrség - az Inspector 
General külön erélyes intézkedésére is - nagy appará
tussal látott hozzá a bűnügy kinyomozásához, ami meg
lehetősen nehezen indult meg, mert a tettesek, az általuk 
elrabolt illatszerek természetéhez is alkalmazkodva, eli!
lantak. Változó szerencsével folyt a nyomozás jó hosszú 
ideig, míg aztán végre is kézrekerültek. Mégpedig éppen 
az emlegetett nárdus-olajat tartalmazó üveg jóvoltáb'ól. 
A nyomozók ugyanis a bűntény elkövetésével gyanusított 
rablócsapat tagjainak a lakásán házkutatást tartottak s 
hamarosan segítőtársukká szegődött az az átható, jelleg
zetes nárdus-illat, mely a banda egyik nagyreményű 
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tagjának szobájában egy rakás tüzelőanyag alól áradt 
feléjük. És előkerült az áruló olajot tartalmazó s az illat
szerkereskedő jellegzetes ismertetőjeleivel ellátott üveg, 
már csaknem üresen. Ennek felmutatása után a bűnösök 
nem is tagadtak többé s miután ez esettel kapcsolatban 
sok egyéb bűncselekmény is rájuk bizonyult, valamennyit 
kivégezték. 

Szintén az illat volt az, amely egy másik indiai rab
lási esetben a nyomozóeljárás teljes eredményét meg
hozta. Ebben a nagyobbszabású bűnügyben az elveteme
dett rablók a Punjab-ban, néhány évtizeddel ezelőtt, a 
gyógyárúkkal megrakott ökrösszekereknek egész sorát 
fosztották ki. Itt emberölés nem történt, mert az ökrös
szekerek hajcsárjai, rövid küzdelem után, egytől-egyig 
megfutamodtak, teljesen szabadjára hagyva a gazdag 
zsákmányt a támadóiknak. Az elrabolt gyógyárúk közt 
nagyobb mennyiségű ópium is volt, melyet a rablók, 
mint legértékesebb dolgot, siettek elásni s így "I:>izton
ságba helyezni". Aztán gyalogszerrel tovább folytatták 
útjukat, de mikor az egyik falun haladtak keresztül, gya
nús magaviseletük folytán . letartóztatták őket. A rend
őröknek mindjárt feltűnt, hogy ezek az emberek vala
mennyien erősen ópiumszagúak. Vallató ra fogták őket, 
de alig valami csekély eredménnyel. Itt már egy kis 
"erősebb rendszabály t" is kellett érvényesíteni, majd a 
rablók lábnyomainak kalauzolása mellett eljutottak addig 
a helyig, ahol a rablótámadás végbement. Szorgos kuta
tás után rá is akadtak a helyszinétől nem sok távolságra 
eső kiszáradt, elhagyott folyammederre, amelynek tala
jában az elásott egész ópiummennyiséget megtalálták. 
Ezeknek a rablóknak sem állott többé módjában hasonló 
bűncselekményeket elkövetni. 

Grünauer Péter tiszthelyettes. 
Mint kiképzett tábori csendőr már a háború elején 

harctérre kerü.lt. 1914 au.gu.sztus 18-án vonult Ibe az orosz 
harctéren működő 41. honvéd Igyaloghadosztályparancs
nokság'hoz. Innen rövid 1dőre ,a 82. honvéd dandárparancs
nok/Sághoz vezényelték, majd újra a hadosztályparancs
nokságihoz helyezték át, ahol a háború végéig mint tábori 
csendőrooztagparancsnok működött. 

Különböző beosztásaiban meg'szerezte : 
1915 augusztusában az 1 .  osztályú ezüst vitézslégi ér

met. A Lublin előtti harcokban a Bisztricza-folyó mellett 
júliu,s 8-án éjjel, több mint egy .századnyi szétugrasztoH 
iegénységet összeszedett és 'azt 'sikeresen harcbavezette. 

A koronás ezüst érdemkeresztet \1915 \Sz�ptemberében 
a kémelhárítás terén kifejtett szolgálataival. 

A bronz vitéZ$égi érmet 1916 júniu,sában egy /Sikeres 
felderítő szol,gálatá'Val. 

A koronás va.s éredemkeresztet 1917 februárjában s 
ugyanakkor 50 korona pénzjutalmat különböző nyomozó 
csel1ekményeiért. 

A 2. osztályú ezüst vitézst3gi érmet 1917 júl,iu-sában 

Grünauer Péter tiszthelyettes. 

- a Kostanyevica melletti harcokban - a csapatok kalau
zolásával s a vonat vezetésével ellenséges tűzben. 

A 12. o.sztályú e.züst vitéz8égi érmet m�odsz(J r 1918 
aUg\usztusában egy repülőtámadás elhárítása közben tanu
sí tott vitéz magatartásával. 

Legszebb fegyverténye, ameIlyért málsodszor tüntették 
ki az 1 .  osztályú eziiist vité�égi ,ér.emmel, a következő volt : 

1.1918 október 27-én éjjel a piavei vitS:Szavonulás alkal
mával azt a parancsot kapta, hogy a hadosztályparancsnok
ság törzsének vonatát vezesse vissza. Sacile környékén . 
érte utól a nagy vonatot. Előre haladni azonban nem liehe
tett, mert ,az úton négyes sorokban ál�ottak a járóművek. 
Grünauer tiszthelyettes két órai fáradságos munkával ren
det teremtett az ö€,szevisszruságban és sikerült az egész 
vonatot megindítania. Reggel 8 óra tájban azonban Ikét 
ellenséges repülő közeledett a vonat elé, a rend újból fel
bomlott s közel volt a veszély, Ihogy a teljesen összekava
rodott vonatot nem crehet megimen:teni. Gl"ünauer ' tiszt
he\.yettes a löszeroszlop egyik kocsijáról töltény t osztott 
ki a 'hajtólegénység között s tüzeIni kezdett a repülőkre. 
Példájára az egész legénység tüzeIni kezdett és sikerült az 
ellenséges repülőket távoltartani .  Az önbizalom vioozatért 

Ha nincs remény s segíteni nem lehet:  
Hát mögé dobjuk a ke.l3erveJ;,e,�. 
Mult 'bánaton búsulni (Lnnyi, mint 
Szerezni a leélthez újra kínt. 
Ha kincsedet ádáz sors vente el, 
Erőt, "nevetni, türelembe �elj. 
Kit megnabol�ak gonosz tolvajok, 
Tolvaját lopin, meg, ha mosolyog; 
De önmagát kétszer rabolja meg, 
Ki veiJztésén mód nélkül kJesereg. 

SHAKESPEARE. 
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a legénységbe s a vonat minden veszteség nélkül érte el 
rendeltetési helyét délután 2 órakor. 

Grünauer ti,sztheliyettes vitéz és körültekintő maga
tartásával ,sok ·embert és igen nagy értékeket mentett meg 
a hadsereg .számára. Volt előlj&rója, vitéz Sc1wJm1schula 
Re�ő ny. gyal. táborfrwk, a 82. ihO:'YlJVéddamdán és -'+1.  hon
védgyp,loghadosztály voU par'p,ncsrrwk.a ezt írja róla : 

"Amikor Grünauer Péter tiszthelyettes fegyvertényeit 
mint volt dandár- és hadosztályparancsnoka igazolom, nem 
mulaszthatom el kinyilatkoztatni, hogy ő volt törzsemnél 
az, akj,re mi'nt mind,ig készen átló, fi,gyeJme.s, fáradhatat
lan, kÖr'ÜlltelkinW éls ,f�J.tétlenülJ: meg1bíooató csendőrre a leg
nehezebb viszonyok között is biztosan lehetett számítani. 
Értelmes·sége és nyelvismeretei, alkalm�sá tették őt arra 
is, 'ho.gy külJönféle, szorosan vett szolgálata keretét meg
haladó feladatokkal is megbíza,ss,ék, ami négy év alatt 
gyakran történt s fel&datát mindig Ildválóan és vitézül' 
oldotta meg. 

l'gen értékes embernek tartom. 

Veszprém, 192,5 június hó 28. Aláírás." 

Grünauer tiszthelyettes meg is sebesült a harctéren, 
de sebesülten it> továJbb teljesített szolgálatot. 

Igaz mintaképe a jövő magyar tábru-i csendőrének. 

MAIi.A ••• A., ICA • .,Nj.A •• 
"Ez egy olyan _ • •  " 

Sietek előrebocsátani, hogy az "egy" -nek szertelen és 
magyartalan használatára nem a szürke, hivatalos csendőr
í.rásdkJbó1. vettem a példrálkat, hanem elsősorban a buda
pesU �gyvalék-nyeIVlbőJ.. M ilYel aZOIJlban ennek ihatása 
mi'ndenlkit megfel"tfuhet, jó 1€S'Z ,a illémetes egy (ein, eine, 
ein) ,főlösleges majmolásá.ról' egyet-máSt elmondani. 

Az egyik élterj edt pesrtj, napi,lapban iPéldiául nem
i"éigiben, ilyen moodatolmt ol:vastam : "Ez nem egy .rossz 
melgoldás, nem 'egy !új trüklk . . .  A sZÍlIlhá'Z legyren egy 
játszi szóralkozá!s . . .  Itt egy új ilrodJalom fejlődik . . .  Ő 
egy ilyen." Ne gondol'j a senki, hogy ezeket az idétlensé

geíloot a siertős újSágírói mu!l1ka Ikö�ben talán valami kis 
j elentéIktelen ember írta·. Nem.. - hanem a pesti drodalom 
egyilk "jónevű beérk€lZertt"-j e !  (A IPOntos forrást és nevet 
kíváinatTa megadom.)  Ő maga esetleg már tanult anlIlyit 
ma.gyariUI, IlJ.'ogy érezhette ,ez'fMben a mondatok:balIl az egy
nek tfölösleges és bán,tó voltát. Mé'gsem írta helyesen. 
Mea"t " Ő  �g>y HYen". f.gy lehet Il'onrtani, IgYJalázni' azt a 
magyar nyelvet, amely ezeknek a nemzetközi szellemi 
vándortelepe'Seknek illemcsaik m'indennap1 Ike:nyeret, hanem 
jó üzletelt és hí.rnevet szerez . . .  

De mielőtt véglerges lVél<eményt adlhatnámk .róla, lás

sulk 'OOt a mondatát : "A GáJI Fil'anciSlka egy magas cét 

nérz belle a :RátkaiJba." Mert "Ő egy ilyen". 19y lehet Buda

pesten smnhá'Zi bírálatot Í!rTIi az Úrnalk 1930. esztendejé

ben !  ( Sőt talán - �gy is kcll.) 
Sajnos, már a magyar kÖZillyelvet ilS p.lálrasztotta ez 

az idegenszerŰIség. Lépten�nYO!ffion Ihal'ljlllk és olvassuk : 
Ez egy sZ'é<p ló. Ez egy oIlyan felwdwt. Pedig magyarul 
í gy VIan : IEz sZép ló. E� olyan f.el&dat. AltaJános szabály 
ugyanis, hogy a magyarban az ilyen, olyan névmás előtt 
soha sincsen egy. A lnémElltlben : Ein solcher Mann, - a 
magy<ariban : Ilyen emberr. A magyail' egy nem határozat
lan névelő, h<anem elsősol'lban ISzámnév, teh.áIt eNe a kér
désre felel : mennyi, hámy? E<zenlkiíV1ül előfordul mint mér
téket kifejező névmás, néha mint haJtározaltlan névmás is : 
egy valJaki, egy bizonyos, egy kicsi, egy kevés. Minden 
egyéb ih<asználata :rOSSq;, föl&leges, idegenszerű. A leg
több esetben tehát bátran elhagyhatjuk, vagy helyettesít
hetjük a, az-zal, esetleg az egyik, oly, olyan vagy valamely 

más névmással. N e fe-lej.tsük, hogy az egY1Ilek helytelen 
használata a: nyelv& Katin-bélyeg. Akin 'ezt észrevesszük, 
az nem !közül:ünlk és közénlk val'ó. Vagy pedig ibeteg 'sze
gény, aikit etiMl az idIegen nyavalyáJból ki kell gyógyí
tanunk. 

Vitéz RózsÚJS József ny. százado}].  

A francia csendőrség. 
(39. közlemény.) 

A bizottsághoz ideiglenesen bizonyos kérdések megvita
tására a hadügyminiszter által más tagok is kinevezhetők. 

2. §. 'A bizottságnak a rendeltetése tanulmányozni mind
azokat a kérdéseket, amelyek a csendőrség szervezetével és 
szolgálatával kapcsolatosak s amelyeknek tanulmányozásával 
akár saját kezdeményezésböl, akár a belügyi, igazságügyi 
vagy gyarmatügyi miniszterek megkeresésére a hadügymi
niszter megbízza. 

Különösen kötelessége : 
Megállapítani mindazt, amire a lSection-parancsnokoknak 

szemleutazásaik alkalmával figyelemmel kell lenniök s ami
ről személyzetüket tájékoztatniok kell, 

Megvitatni mindazokat a kérdéseket, amelyeket ezek a 
·tábornokok a miniszterhez tett jelentésükben felvettek. 

Ezeket a különböző kérdéseket a helyettes osztályvezető 
terjeszti a bizottság elé. 

3. §.  A bizottság 31 hadügyminiszter rendeletére ül ösz
sze. Az elnök határozza meg az egyes ülések napj át és óráját. 
Ó értesíti az ülésezés megkezdéséről a tagokat, valamint 
arról a tárgysorozatról, amelyet meg kell vitatniok. 

Az ülésezés befejezésével az elnök az egyes kérdésekre 
hozott döntésekről a hadügyminiszternek j elentést tesz. 

4. §. A hadügy-, a belügy-, az igazságügy- és a gyarmat
ügyi miniszterek a saját hatáskörükben intézkednek eme ren
delet végrehajtásáról, mely rendeletet mind a !Francia köztár
saság hivatalos közlönyében, mind a Törvények Tárában 
közzé kell tenni. 

Rambouillet, 191 2 szeptember 4-én. 

Fallieres, 
a köztársaság elnöke. 

Millerand, 
hadügyminiszter. 

Briand, 
igazságügyminiszter. 

Steeg,. 
belügyminiszter. 

Lebrun, 
gyarmatügyi miniszter. 
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A haditengerészetnél elkövethető szökése k eseteiről sz6l6 
rendelet. 

Páris, 1913 február 26. 

A tengerészetügyi miniszter 1912 november l-én egy ren
deletet bocsátott ki a haditengerészet egyénei által elkövet
hető szökési esetekről, melynek a csendőrséget érdeklő kivo
natos része az alábIbi : 

2. §. A szökés fogalmának meghatMozása. 

I. A szökést elköveti : 
a) Minden a haditengerészethez besorowtt egyén, továbbá 

mindenki, aki megbízás, kötelezettségvállalás, újból való fel
vétel folytán a haditengerészet állományához tartozik s hajó
ját, csapat j át, különítményét, vagy tengerészeti intézményét 
engedély nélkül elhagyja és ahhoz a tengerészeti büntető
törvénykönyv 309., 3 12. és 313. szakaszaiban meghatározott 
időn belül vissza nem tér. 

b) Minden az a) alpont alatt felsorolt haditengerészet
hez tartozó egyén, aki valamely állami hajó személyzetéhez 
tartozik és a hajó elindulása pillanatában erről engedély nél
kül távolmarad. 

c) Minden egyén, legyen az polgári egyén is, ha vala
mely állami hajó személy?:etéhez tartozik, a hajót a tengeré
szeti büntetőtörvénykönyv 309., 312. vagy 313. szakaszaiban 
megállapított időn túl elhagyj a, vagy aki a haj ó elindulása
kor engedély nélkül távolmarad. 

II. A h aditengerészet állományába tartozó tiszt csak a 
tengerészeti büntetőtörvénykönyv 311 .  és 313. szakaszaiban 
meghatározott esetekben követhet el szökést. 

III. Az előbbi pontok aikalmazásával szökevénynek ikell 
tekinteni azt a tengerész t is, aki büntetésének letöltése végett 
szolgálatban visszatartatván, engedély nélkül eltávozik. vala
mint azt a letartóztatott tengerészt is, aki a kórházból vagy 
fogságból megszökik és a törvény által előírt határidőn belül 
vissza nem tér. Az első esetben a büntetés miatt töltendő pót
szolgálat éppoly elbírálás alá esik, mintha az illető a törvény
ben előírt rendes szolgálatát teljesítené. A letartóztatott ten
gerész, akár büntetését, akár fegyelmi fenyítését tölti, akár 
előzetes letartóztatásban -ran, nem veszti el katonai jellegét 
és nem szűniik meg a haditengerészet tagja lenni. 

IV. Az a tengerész, 'lki a hadgyakorlatokra. vagy egyéb 
katonai gyakorlatol<. ra szolgálatteljesítés végett behivatott és 
mielőtt kiképzési időszaka �ejárt volna, azt a csapatot. amely
hez tartozott, elhagyj a és a törvényben előírt határidőn belül 
nem jelentkezik. szintén szökevény, anélkül, hogy tekintetbe 
jönne az a körülmény, ho�'y mennyi időt kellett volna neki 
még az eltávozás napja után szolgálatban töltenie, vagy hogy 
szolgálati ideje a törvény által megengedett visszatérési idő 
előtt már lejárt. 

3. §. A szökés elé.vülése. 

I. Az elévülés, ha az illető még a tengerészet állományába 
tartozilk, az 50. életévvel, különben pedig a 47. életévvel veszi 
kezdetét és három évig tart, úgyhogy az a tettesnek tulajdon
képen 53., illetve 55. életévében fejeződik be. 

II. Háború idején a szökés bizonyos esetekben bűntett és 
az elévülés tartama 10 év, úgyhogy a büntethetőség csupán 
a 60., illetőleg az 57. életévvel szűnik meg. 

III. Avégből, hogy ·az elévülés folyamata megakasztassék, 
a szökevények ellen azok táyollétében, vagy azok jelképi el
ítélés ével a büntetőeljárást lefolytatni nem lehet. 

5. �. Tudakoz6dás a .fogosulatlanul távollevők után. 
I. Mihelyt a csapatnak vagy intézetnek parancsnoka, ille

tőleg főnöke arról szerez tudomást, hogy a parancsnoksága 
alatt állott tengerész engedély nélkül távol van, azokhoz a 
polgári és katonai hatóságokhoz, amelyeket arról a körül
ményről, hogy az illető megszökött, értesíteni szükségesnek 
tart, szökési beadványt intéz. 

II. Ha valamely szabadságon, vagy eltávozási engedéllyel 
távol levő tengerész az előírt időre nem vonul be, az intézet
nek a főnöke, illetőleg a csapatnak a parancsnoka köteles 
annak a helynek ·a csendőrparancsnokától, akinek területére 
az illető szabadságot, illetőleg eltávozási engedélyt nyert, a 
be nem vonulás oka felől érdeklődni. A csendőrparancsnok 
ezen megkeresés vétele után awnnal érdeklődik affelől, vajjon 
az illető egyén nem kapott-e szabadságmeghosszabbítást, nem 
adták-e át valam'ely kórháznak, vagy hogy késedelmeskedésé
nek nem valamely elháríthatatlan akadály-e az ·oka. A csendőr
parancsnok köteles erről sürgős értesítést küldeni és ha a 
csapatparancsnok, illetőleg az intézet főnöke azt állapítja meg, 
hogy a késedelmeskedés ,)ka igazolatlan, az előírt helyekre 
szökési beadványt küld. 

(Folytat j uk.) 

(1INl)i. II_III_I)N. 
--- -

154. Kérdés. � 'moszkvai III. (kommunista) internacio.
rutle egyik megbízott ját, aki kommunista mozgalom szítása 
végett jött Magyaror'szágra, már 'a határon feltartóztatják, 
tehát megbízatásának végrehajtásába bele sem kezdhetett. 
Terheli-e 'bűncselekmény gyanúja az ilyen megbizottat lj ha 
igen, mily bűncselekmény miatt kell ellene megindítani 'az 
eljárást s el kell-e fogni? 

Válasz. A moszkvai internacionale élet-halálharcot hirdet 
minden ország 'jelen társadalmi rendje ellen s ennek helyébe 
a proletál'diktatúrát akarja áIIítani, 'Úgyhogy az 'úgynevezett 
proletáriátusnak szellemi előkészítése után fegyveres láza
dást szervez s irmagját is ki akarja pusztítani a kétezeréves 
keresztény civilizációnak s meg akar ölni mindenkit, aki ez
zel a mozgalommal szembeszáll, elsősorban a polgári o�ztály 
tagjait. Aki tehát ilyen mozgalom szervezésére vállalkozik, 
az Moszkvában már a mozgalom céljaira utasításokat vett át, 
tanácsokat és kitanítást kapott, minden valószínűség szerint 
megfelelő tanfolyamot is végzett ott, pénzt vett át a mozga
lom céljaira s ezenkívül lázító sajtótermékeket hozott magával , 
vagy Magyarország területére való becsempészés végett vala
hol elhelyezett. 

Kérdés, hogy a megbízottnak ez az itt leírt magatartása 
puszta előkészület cselekménye-e vagy kísérlet. Véleméllyünk 
szerint a megbízott többet cselekedett, mint előkészült. Elő
készületnek csak az lenne tekinthető, ha valaki ily célra vál
lalkozván, vele tárgyalni kezdenek 'a moszkvai ' III. interna
cionale képviseletében s .ha ajánlatát eLfogadják, belekezdenek 
megfelelő kiképzésébe. IMihelyt azonban valaki már a magyar
országi bolsevista mozgalom szítására mint teljesen alkalmas 
egyén, Mos�kvából útnak indult, sőt Magyarország területére 
lépett, akkor már a bűncselekmény végrehajtását megkeí:
dette. Mi ez a ibűncselekmény? Az 1921. évi III. t.-c. 1. §-ába· 
ütköző, az ál l am és társadalom törvényes rendjének 'felforga
tására irányuló bűntett. A megbízott tehát az utasítások, a 
pénz és más propagandaeszközök átvétel'ével ég az ország te
rületére való lépéssel hozzákezdett a mozgalom megindítás á
hoz, a vagyontalanok osztályának kizárólagos uralma létesí
tése végett. Annyival is inkább megáll ez a felfogás, mert az 
illető rends.lerint hamis útlevélIel utazik vagy utazásának 
céljául oly körülmény van beírva útlevelébe, amely nem felel 
meg a val óságnak, tehát a mozgalommal összefüggőleg �s 
annak céljára máris befejezett bűncselekmény t követett el. 

A megbízottat tehát ra fent megjelölt ,bűncselekménynek 
kísérlete terheli a Btk. 65. §-a szerint, ha pedig hamis útlevél 
van nála s így a Btk. 391 . §-ába ütköző közokirathamisítás 
bűntettének gyanuja is terheli, a cselekrrnény az 1921. évi III. 
t.-c. 2. §-ának 3. pontja alá esik. 

De tegyük iel, hogy a megbízott magatartása 'és be
bizonyult cselekvősége nem megy túl a1J előkészület :fogalmán, 
amely az 1921 : I1I .  It.-c. értelmében, mint ilyen, nem bün
tendő. Ez esetben a megbíwtt; két más ibűncselekménnyel gya
nusítható a 'moszkvai III. iternacionáléval való összekötte
tése 'és) a vállalt megbízatás alapján. 

Az egyik ,a Btk. '157. §-ába ütköző lázadásra irányuló szö
vetség, mert amint mondottuk, a III. internacionale szervei az 
egész \világ törvényes uralmi rendszere, tehát a magyar 
uralmi rendszer ellen is irányuló csoportosulás, amellyel a 
megbízott kétségtelooül szövetkezett. 

A másik aZ; 19Q1 : III. t.-c., L §-ának 2. bekezdésébe ütköző 
vétség, mert a kérdésben forgó megbízott e III. i.nternaJCionalé
nak la magyar állam és tárrsadalom törvényes rendje ellen 
irányuló mozgaImát és szervezkedését azzal, hogy magát 
annak zsoldjába :felvétetve, a magyarországi bolsevista moz
galom céljaira agitátornak kiképeztette, előmozdította. 

A gyanusítottat, ' minthogy rendes foglalkozása és 
állandó l akhelye nincsen, a Szut. 312. B. 8. pontja alapján el 
kell fogni. 
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1 55. Kérdés. Tilos c!3elekményt követ-e el az, aki eg!! 
meg támadott egyénnek segítségé1'e siet, de ez � megtámadot,t 
tiltakozik a segítség ellen. tA segítségre siető azonban p, til
fakozásra nem hallgat, megvédi az illetőt s eközben súlyos 
testi sértést követ el a támadón ? 

Válasz. ,E zt a .kérdést a: Btk. 79. §-a alapján kell eldön
teni. A törvény jogos védelemnek tekinti azt �s, ha valaki 
minden felhívás nélkül, saját jószántából v agy akár oa meg
támadott tiltakozása ellenére is elhárítja vagy elhárítani 
megkísérli a másnak személye Va!gy vagyona ellen irányuló 
jogtalan -és közvetlen támadást. 

Elvileg tehát azt !mondhatnók, hogy az Iillető segítségiil 
menő egyén nem követett el tilos cselekményt. ' 

Minthogy 'azonban a törvény a 'jogo.s ;védelem megálla
pításáJhoz a'zt a feltételt fűzi, hogy az a támadás elhárítáó)� 
végett ,szükséges legyen, ennek megállapítása pedig :sokszor 
nem i s  legyszerű jogi kérdés II mindenesetre az itélőbíróság 
feladata, a :csendőrnek az elkövetett súlyos testi sértés miatt 
az illetőt fel kell jelentenie. 

156. IKérdés. Egy nő elhajtotta méhmagzatát. SÚJ?in .• 
f e1'tőzést kapván, kénytelen volt orvoshoi fordulni. Az orvos 
fi./lógyítás alá vette a nőt, de az esetet 'nem jelentette be! ({. 
hatóságnak. Mulasztást kővetett-e el az , or'vos s ha i.IJe11, 
11mlasztása kimeríti-e bűncselekmény tényálladékát? 

Válasz. Az elvetélések ' kötelező bejelentéséről a :In. kir. 
népj óléti és munkaügyi rrUnis.zter 1924 .. évi 3500. sz. rende
lete �ntézkedik. Ebből a rendeletJből azonban nem tűnik ki 
világosan az, hogy bejelentő kötelezettség terhel né azU af 
orvost is, akihez a méhmagzat elhajtása következtében megbe
tegedett nő gyógykezelés végett fordul. Ez a rendelet ugyani3 
áltaJában a bábákat terheli ' az elvetélés hatósági bejelentésé
vel, az 'orvost annyiban, hogy ha elvetéléskor orvosi segít
séget nyúj.tott, a bába fel'Vette szülési jegyzőkönyvet tartozik 
aláírni. Ha az orvos a szülési jegyzőkönyvet nem írja alá, a 
95 .000 . B. M. 1902. sz. rendelethez képest ' kihágást követ el, 

A népjóléti és munkaügyi miniszter idézett rendeletének 
célja a magzatelhajtásnak, mint a nemzet erejét pusztító 
káros tényezőnek a rendelkezésre álló minden eszközzel való 
kiküszöbölése s a magzatlízés elterjedt bűncselekményének 
megakadályozása a lehetőség határain belü!. 

Ezt a célt kétségtelenül veszélyezteti az az orvos, aki a 
tudomására j utott mesterséges elvetélés sel kapcsolatos bű
nös üzelmeket elhallgatja. Ámde egyrészt a magzatelhajtás 
b.üncselekményé'Vel kapcsolatosan magánemberre feljelentési 
kötelezettség nem róható, másrészt az orvos a beteg titkát 
köteles megőrizni. ' 

S zó lehet ugyan arról, hogy magasabb erkölcsi parancs, 
a nemzet �gészének védelmével járó polgári 'kötelesség, az 
orvosi titoktartás ,szintén erkölcsi ( és egyúttal jogi) 1,öte
lezettségét ily esetben ' megszünteti, ez azonban vitatható 
álláspont s a rendelet hiteles magyarázatára csak az illeté
kes, aki a rendelet alkalmazására hiva.tott. 

A csendőr 'különben helyesen jár el, ha a fent idézett 
l'endeleü'e hivatkozva, az esetről jelentést tesz az elsőfokú 
közegészségügyi hatóságnak. Ennek módjában van az esetet 
�e.!?fon�olás tárgyává tenni s az orvos ellen esetleg eljárást 
mdl�ll. . 

157. Kérdés. Mily szerepet játszik az életkor la büntető
jogban a bűnvádi felelősség szempontjából? 

Válasz. A le. ' életévét még be nem töl,tött kiskorú ellen, 
bárminő 'büntetendő cselekményt követett is el, bűnvádi eljá
rást nem szabad indítani. 

A 12 . . év betöltésével azonbaJl még nem állapítható meg 
mindig a felelősség és beszámítás. Ugyanis a Btk. és a Bn. 
a serdülő kort, 'amely a 12. év beooltésétől .a 16. év betölté · 
séig terjed, oly iéletkornak tekinti, amelyben a beszámítást 
esetről-esetre' a bíró köteles megáIIapíttani. , A bíró113ik azt 
Iq�ll eldöntenie, hogy a büntettet vagy (vétJséget elkövető 
fiatalkorúnak a büntethetőséghez szükséges ertel,rrU és erköl
csi fejlettsége inegvolt-e a '  bűncs,elekmény elkövetésekor. 
Akinek ez aa; értelmi és erkölcsi fejlettsége nem volt meg, 
azt beszámítást kizáró -;ok miatt fel kell menteni. Aki ellen
ben fel tudta ismerni a bŰH1cselekménytJ, az ellen � következő 
intézkedéseket teheti � bíróság : 'dorgálás, próbára bocsátás, 
javító nevelés, fogház;.. 'vagy állarnfogházbüntetés. Az a cse
lekmény, amely a törvény szerint 'bűntett, a� tintézkedéssel 
vétséggé minősül. A serdülő korban lévők ellen tehá,f mindig 
me� kell indítani l a  bűnvádi eljártást, de a bíró l egelőször a 
fia'talkorú beszámíthatóságát köteles vizsgálni a fentiek 
értelmében. 

. A 18. I életév betöltésével kezdődik általában a büntetőjogi 
felelősség és beszámítás, vagyis a büntetőjogi nagykorúság. 
Azonban a törvény még a 1 8--20 éves életkort ii& még méltá
nyolja annyiban, hogy aki a bűntett elkövetésének idején 

életkorának 'husMdik évé.t még nem haladta túl, halálra 
vagy életfogytig tartó fegyházra nem ítélhető. 

A fiatlalkort (esetleg a 20. életé'Ven felül is) , I habár a 
Btk. egyéb tekintetben kifejezetten nem veszi figyelembe, a 
bíróság 'általában enyhítő körülménynek szokta tekinteni a 
büntetés kismbásánál. 

Megjegyezzük még itt, hogy a bűnvádi felelősségre nem 
vonható fiatal-korú akkal , vruamint 'a bűncselekmény t elkövető 
gy'ermekkorúakkal szemben hatósági intézkedéseknek lehet 
helye, mert a gyermeket a házi fegyelem gyakorlására jogo
sított személynek, iskolai hatóságnak lehet megfenyítés végett 
átadllli, ha pedig a gyermek züllésnek indult, a gyermeket 
állami menhelyre lehet vinni, a gyámhatóság pedig 'j avító 
nevelését is elrendelheti ; a bűnvádi felelősségre nem von
ható fiatalkorúakkal !szemben ugyanily !intézkedésekre jogo
sult a hatóság, azzal a különbséggel, hogy a javító ·nevelést 
ily esetben ,a bíróság rendeli iel. 

. .  Az aggkor a Btk. értelmében nem ".-árja ki a beszámÍ
tást. A törvény csak egy helyen méltányolja az aggkort, t. i. 
ha a tettes aggkoránál fogva a rá kiszabandó fegyházbüntc
tés nagyon is súlyosnak mutatkoznék, a 'bíróságnak szabad
ságában áll a fegyház helyett megfelelően meghosszabbított 
börtönbüntetést kiszabni. Természetes azon brun , hogy ha az 
adott esetben az öregség a tettes szellemi erejét kétségtelenül 
meggyengítette, e. 'bíró ezt éppúgy enyhítő körülménynek 
fogj a tekinteni, mint az ifjúkort. 

Jelentéktelen adatból 
nagy eredmény. 

(Vida István alhadnagy, gY9ri szakaszparancsnok 
adatai alapján. )  

1919 szeptember 2-án Győrszentiván község határá
ban, a vasútállomás közelében Otoltics JÓllsef ,győrszent
iváni lakost több lőtt sebbel holtan találták, a leb"elte
tés re vitt lova pedig a mezőről .eltünt. A győrszentiváni 
örs az eset tudomásulvétele után a nyomozást megkwdte 
é8 megállapította, hogy rablógyilkosság esete forog fenn. 
Az elkövetés a ,kommunizmus utáni időben, román meg
szállás alatt történt, amikor a közbiztonsági !állapotok na
gyon bizonytalanok voltak s így a tettes utáni nyomozás 
eredménytelen maradt, sőt a gyakori pótnyomozás ,sem 
tudott fényt deríteni az esetre, bár úgy az örs, mint a já
rásparancsnokság mindent elkövetett annak kiderítésére . .  

1923 március 27-én Vida István tiszthelyettes, győri 
járásparancsnokhelyettes, járása községeit portyázta, mi
közben bizalmi embereit is felkereste. Ezek eGyikétől ar
ról értesült, hogy az a hír forog közszájon, hogy a duna
szentpáli községi hkó birtokában már évek óta egy lopás
ból származó ló van, bár ezt bizonyítani senki sem tudja. 

Vida tiszthelyettes a hallottak utáh elhatározta, hogy 
a ló eredetére nézve puhatolni fog. 

Tapintatosan kellett ebben az ügyben eljárni, mert 
a biró köztiszteletben álló 'ember volt, az eGész jftrás leg
tekintélyes.ebb bír6ja. Vida tiszthelyettes tehát útját 
Dunaszentpál felé vette s útkö'�ben Gyulamajor táján ta
lálkozott egy Kaszás nevű győrzsámolyi kocsmárossal, aki 
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kocsival ment és  azt mondotta, hogy a szentpáli bíróhoz 
megy borjút venni .  A kedvező alkalom itt volt tehát, hogy 
Vida tiszthelyettes a bíró is'tállójába b emehessen és a lo
vait megtekintile, gondolva, hogy majd azalatt, míg a b'Í,ró 
a kocsmárossal a borjúra alkuszik, érdeklődés ürügye 
alatt ő is bemegy az istállóba s feltűnés nélkül megnézheti 
a lovakat. Felült tehát a kocsmáros mellé a kocilira és vele 
ment Dunaszentpálra. A községi bí,róhoz megérkezve, a 
kocsmáros a borjú után érdeklődött, azt megnézni együtt 
kiméntek az istáVóba s Vida tiszthelyettes. is velük ment. 
Azalatt, míg ' nevezettek a Iborjúra alkudtak, Vida tiszt
helyettes megtekintette a lovakat. A bírónak volt három 
sötétpej, egy .sárga lova, ezenkívül két nagyobb és egy 
kisebb, kb. egyhónapos 0sikaja, melynek anyja a sárga 
volt. Vida tiszthelyettes, miközben a lovakat megdícsérte, 
megkérdezte azt is, hogy a lov·ak honnan valók? A bíró 
azt felelte, hogy részben saját nevelései, a sáxgát pedig 
évekkel ezelőtt vette. A kocsmáros időközben elment, Vida 
tiszthelyettes pedig bement a bíró ,lakásába, hol mintegy 
félóráig tartózkodott, közömbös dolgokról beszélgetett a 
bíróval, majd elbúcsúzott és folytatta útját. útközben 
magánjegyzeteit 'né7.€gette s azok közötV egy 1919-ben el
követett lólopást talált, azonban a ló leírása nem volt a 
jegyzékbe bevezetve. A rra még nem is gondolt, hOil:Y éppen . 
erről a lóról lehet szó. 

Este 7 órakor a hédervári örsre ékezett. Közölte az 
örsparancsnokkal az észleleteit, aki j elentette neki, hogy 
ő is hallott már erről, puhatolt is az ügyben, de eredmény
telenül, különben is ez úgysem lehet ,igaz, hisz a bíró köz
tiszteletben álló ember, akiről nem lehet ilyen dolgot méG' 
csak feltételezni sem. Azt is megemlítette, hogy ha igaz 
lenne i,s, /hogy a ló lopásból származik, akkor sem beszél
nének róla, mert nagyon félnek 'a bírótól, aki i.gen szigorú 
ember. 

Vida tiszthelyettes másnap reggelig tartózkodott az 
örsön s útbaindulása előtt meghagyta az örsparancsnok
nak, ihogy azonnal rendeljen ki egy j árőrt Dunaszentpálra, 
ott ebben az /Ügyben ejtse meg a nyomozást és ha megálla
pítást nyer az, hogy a ló. lopásból származik, úiSY azt csi
kójával -együtt vegye őrizetbe, neki pedig a nyomozás 
eredményéről telefonon tegyen azonnal jelentést. Azt is 
meghagyta, hogy a járőr különös f igyelemmel vizsgálja 
át a lójárlatokat s ha azokon szwbálytalanságokat talál, 
úgy vegye őrizetbe azokat is. 

A járőr Dunaszentpálon a bírót a ló holszerzésére 
vonatkozólag kikérdezte, mire a bíró azt felelte, hogy . a  
sárga lov,at év-ekkel azelőtt 1smeretlen cigányoktól vette. 
A ló vételekor kapott járlatot azonban nem 'tudta előmu
tatni s e,rre vonatkozólag azt adta elő, hogy mint régi jár
latot, a szolgabírói hivatalnak beszolwáltatta, azonban, 
hogy a tulajdonjogot mégis igazolh�ss'a, két újabb keletű 
járlatot mutatott fel, melyeket már il állított ki, minthogy 
ő volt a községben a j árlatkezelő. Ezek€lt a j árlatokat a 
járőr szabály talan oknak találta, törlések voltak bennük, 
az í,rás el volt mosódva, ennélfogva azokat őrizet alá vette 
il a győri szolgabírói hivatalnak beszolgáltatta. 

A j árőr a nyomozás eredményéről Vida tiszthelyet
tesnek telefonon jelentést tett, aki Győrben bement a 
szolgabírói hivatalba s betekintésre elkérte a kérdéses jár
latokat. A járási állatorvossal vizilgálgatták ezek,et, me
lyeket az állatorvos is szabálytalanoknak talált. Vida tisZlt
helyettes ezután a két j árlatot a további nyomozás lefoly
tatása végett kikérte a szolgabírói hivataltól. A főszolga
bíró 'a járlatokat kiadta. Ugyancsak ezen alkalommal kérte 
Vida tiszthelyettes a bíró által állí tólag beszolgáltatott 
eredeti járlatot is, amirőE azonban a szolgabírói h ivatalban 
semmit sem tudtak Vida tiszthelyettes ekkor ki is jelen-

tette a főszolgabírónak, ihogy erős a ,gyanuja, hogy a hát
térben nagyobb bűncselekmény lappang. Ekkor ugyanis 
már arra gondólt, hogy hátha a ló a Győrszentivánon 
1919-ben elkövetett rablógyilkosságból származik, annál is 
inkább, mert a gyilkosság elkövetésnek napja megegye
zett azzal a nappal, melyet a bíró a ló megvásárlása nap
jának bemondott. Fel11ívta tehát Pethő Lajos tiszthelyet
tes, győrszentiváni örsparancsnokot és utasította, hogy 
kérdezze ki Otolics JÓ'lisef özvegyét arra vonatkozólag, 
hogy milyen volt az eltűnt lovuk s hogy felismerné e még 
azt ? Az örsparancsnok egy óra mulva jelentette, hogy az 
asszony a lovat feJismerné s bemondotta annak pontos le
írását is. Ez a leírás p ontosan mege.gyezett a járlatokba 
bevezetett adatokkal, így most már Vida tiszthelyettes 
gyanuja még inkább megerősödött. 

Utasította a győrszentiváni örsparancsnokot, hogy 
az asszonyt 'egy olyan; ember kíséretében, aki a lovat szin
tén ismerte, a másnap reggeli vonattal küldje Hédervárra, 
honnan a ló felismerése végett egy járő.rrel majd el fognak 
menni Dunaszentpálra. A hédervári örsnek meghagyta, 
hogy a másnap odaérkező Otolicsnéval egy járőr menjen 
el Dunaszentpálra a községi biróhoz és a lovat tekintsék 
meg. Utasította az örsöt arra is, hogyha Otolicsné a lovat 
sajátjának ismeri fel, akkor a lovat \'eJyék őrizetbe, Oto
licsnét pedig egy j elentés kíséretében '�üldjék be hozzá 
Győrbe. 

Otolicsné és a vele jött társa Dunaszentpálon a lóban 
az Otolicstól elrabolt lovat határozottan felismerték. így 
most már tisztázva lévén, hogy a ló rablógyilkosságból 
származik, a járőr azt csikajával együtt őrizetbe vette 
és Vida tiszthelyettesnek az esetről Győrbe jelentést 
küldött. 

Az e ddigiek alapján Vida tiszthelyettes most már 
mit sem késlekedve, a nyomozást a győrszentiváni örspa
rancsnokkaI együtt bevezette s a községi bírót a ló hol
szerzésére nézve bizalmi egyének jelenlétében kikérdezte. 
A bíró előadta, hogy a lovat 1919 szeptemberében négy
ezer koronáért két ismeretlen cigány tól vásáro Ita. Azt is 
elő.adta, hogy a Ilóról adtak ugyan j árlatot, amit ő a szolga
bírói hivatalnak beszogáltatott, ezt azonban igazolni sem
mivel sem tudta. ,Előadta, hogy a ló bűnös úton szerzésé
ről tudomása nem volt. 

Vida tiszthelyettes átvizsgálta a járlatkönyvet is, me
lyet 'a bíró vezetett. Ebben megtaláJta 1919 Iszeptember ha
vában bevezetett alLt a tételt, ,ahol a vás,árolt lóról szóló jár
latot a bíró beiktatta és annak alapján, hogy 'a tulajdon
jogot igazolhassa és hogy a lovat magára átruházza, egy 
új járlatot állított ki. Ekkor derült ki az ,is, hogy az új 
járlatot nem a bíró, hanem annak egyik fia állította , ki 
és írta alá atyja nevét. A járlatiktatóba a cigányoktól 
állítólag kapott járlatból egy nemlétező "Szarát" nevű 
község volt bevezetve, mint a járlat kiállítási helye. Vida 
tiszthelyettes most már látta, hogy a ló vásárlása körül 
is szabálytalanság történt, mert azt j árlat nélkül cigá
nyoktól vásárolták, azonkívül okirathamisítás is fenn
forog, a járlatiktatókönyvet tehát őrizetbe vette. 

Vida tiszthelyettes azon továbi kérdésére, hogy a 
cigányokat, akiktől a lovat vette, ismeri-e, a bíró azt fe
lelte, hogy azokat nem ismeri, arra azonban emlékszik, 
hogy az áldomásivásnM a Győrzámolyon lakó Rigó József 
cigány i s  résztvett. Miután Rigót Vida tiszthelyettes 8ze
mélyesen ismerte, tudta azt is, hogyha esetleg nem is ré
szes ebben az ü gyben, de tudnia kell neki a tettesek nevét 
s ezeket ő meg is !fogja mondani. Egy j árőrt küldött érte 
a zalaegerszegi táborba, ahol egy csempészési ügyből ki
folyólag már hosszabb idő óta internálva volt. Az inter
náló tábor Rigót kiadta, kit Vida tiszthelyettes Győrben 
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a rendőrség-en kikérdezett. Rigó előadta, hogy 1919 szep
temberében a győri Lakatos Pista cigány Pista nevű fia, 
aki akkor 13-14 éves lehetett, egy Kölompár Joka nevű 
budakalászi cigánnyal vitt hozzá egy lovat, mely a Pista 
cigány kocsija után volt kötve s melyről azt mondotta, 
hogy Dunaszentpálra viszi a bíróhoz eladni. Arról, hogy 
hol szerezték a lovat, nem szóltak semmit sem, később 
azonban ké.rdezősködésére elmondották, hogy a lovat ro
mán katonáktól vették. Beismerte azt is, hogy az áldomás
ból ivott és ,a bírótól 100 korona alku zdíjat i.s kapott, 
mert előzőleg a bíró már több 'ízben mondotta neki, hogy 

o szerezzen számára egy: jó lovat. Arra a kérdésre, ho.gy az 
általa említett cigányok j elenleg hol tartózkodnak, csak 
annyit tudott mondani, hogy Kolompár Jo.ka évekkel ez
előtt egy betöréses lopásért valamelyik fegyházba került 
s' talán még most is ott van. A mási,k cig-ányról nem tudott 
semmit. 

Vida tiszthelyettes találomra felihívta a soproni fegy
ház igazb"atóságát és érdeklődött, hogy 'nincs-e ott Kolom-

• pár Joka mint fegyenc elzárva ? A válasz - Vida tiszt
helyettes nagy örömére - igenlő volt. Az igazgatóság kö
zölte vele, hogy a ké.rdezett cigány ott 1 ölti büntetését. 
Erre a győri örs;cől egy járőr ment ki a soproni fegyinté
zetbe s magával vitte a Kolompár Jokát kikérő megkere
sést. 

Közben egy j árőr a Pista nevű cigány után nyomozott 
Győrben a cigány telepen, amely nyomozás azonban ered
ményre nem vezetett. Vida tis'llthelyettes most újból RiiSót 
kérdezte ki, aki előadta, hogy - mert már hosszabb ideje 
internálva van - nem tudja, hogy a Pista merre jár, azt 
azonban tudja, 'hogy régebben Csornán volt a kedvese, na
gyon valószínű, hogy most is ott lehet őt megtalálni .  Vida 
tiszthelyettes telefonált a 0Sornai örsnek, melynek sikerült 
a Pista nev ű cigány t a csornai cigányok között megtalál
ni, akit azután Győrbe kisért a csornai örs egyik járő.re. 
Pista a lólopást úgy adta elő, mint Rigó. Előadták együt
tesen, hogy a bíró a ló 'árából akkor csak 1600 koronát 
fizetett ki, Rigónak alkuszdíjat adott s az ottani kocsmá
ban, áldomást fizetett. A ,többi pénzt azért nem fizette ki, 
mert ki akarta próbálni a lovat, hogy nem kehes-e. 

Az áldomás után Kolompár Joka Győrből ismeretlen 
helyre távozott, Pistát pedig megbízta azzal, hogy a vétel
ár még hátralevő részét vegye fel. Pista ezt később fel is 
vette és mert Kolompár nem j elentkezett, a pénzt elköl
tötte. 

Előadták még, hogy a ló eladásakor a bírónak járla
tot nem adtak. Lakatos Pista még hozzáfűzte, hogy Ko
lompár J okát annak idején a ló iholszerzésére megkérdez
te, aki neki azt mondotta, hogy román katonáktól vette. 
Mikor ő ebben kételkedett, Kolompár J oka azt mondotta 
neki, hogy ne firtassa a dolgot, GyőrszentivánbÓl hozta 
a lovat. 

EkÖ'llben megérkezett a járőr Sopronból Kolo.mpár 
Jokával. Szembesítették Lakatos Pistával és Rigóval, akik 
felismerték benne a ci gány t, aki nekik a lovat hozta. 

Vida tiszthelyettes az eddigiek után biztosra vette, 
hogy Otolicsot Kolompár ,gyilkolta meg s nevezettet erre 
vonatkozólag kikérdezés alá vette. Kolompár J oka a !gyil
kosságról mitsem akart tudni, még azt is tagadta, hogy 
valaha Győrben vagy Győrszentivánon járt volna. Később 
azonban a ló eladását beismerte azzal, hogy ő a lovat ro
mán katonáktól vette. 

Hosszabb kikérdezés után azcnban, mivel látta, hogy 
tagadása nem használ, mert a csendőrök már úgyis min
dent tudnak, beismerte, hogy Otolicsot ő gyilkolta meg, 4 
vagy 5 pisztolylövéssel. A pisztolyt, amelyet román kato
náktól vásárolt Budapesten, odahaza Budakalászon egy kert 

vé,gében elásta. Vida Us�thelyettes természetesen nem elé
gedett meg a gyanusított puszta beismerésével s a pisztoly 
megkerítése végett Kolompárral BudakalásZl'a ·utazott. Bár 
a cigány megmutatta azt a helyet, ahová a pisztolyt el
ásta, az nem volt fellelhető, mert azóta egy földomlás a 
helyszínt teljesen megváltoztatta. 

Egyéb bizonyíték tehát nem volt, mint a gyanusított 
beismerése. Ismerve a cigányok Il'avaszságát, előrelátható 
volt, ho.gy a gyanusított beismerését a fötárgyaláson 
vissza fogja vonni. Budakalászról visszajövet tehát Vida 
tiszthelyettes Győrszentivánon Kolompár Jokával kiszállt 
a vonatból, két bizalmi egyént vett magához .g ezek előtt 
felszólította Kolompárt. hOiSY vezesse el öket arra a 
helyre, ahol a gyilkosságot végrehajtotta. Kolompár J oka 
elvezette a járőrt és a bizalmi egyéneket arra a pontra, 
hol Komárombót gyalog jövet letért a vasúti töltésről, 
majd kanyargós utakon, szőlők között menye elértek arra 
a hely,re, ahol a gyilkossá5' történt. Megmutatta, hogy 
Otolicsot hol 16tte agyon s utána a kukoricásban hol rej
tette el a hullát. Hogy négy év elteltével ily ponto::sággal 
meg tudta mutatni azt a helyet, ahol tettét 'elkövette s 
áhol azután a megi5yilkolt hulláját annak idején meg is 
találták, ezt annál is inkább megdönt'hetetlen bizonyíték
nak lehetett tekinteni, mert tavasz lévén, il mező képe egé
szen más volt, mint a ,gyilkosság elköv,etésekor. 

Kolompár J oka megmutatta azt a 'helyet is, ahol a 
ló.ról levette, a 'Bzerszámot, ahol d'elült a lóra s amely úton 
a győri országútra kiment. Elmondta, 'hogy a gyilkosság 
elkövetése előtt Otolicstól cigarettát k'ért, aki azonban az 
öklével megfenyegette és elzílvarta azz.al, hogy csavargó
nak nem adJ cigarettát. Ell're nagyon elkeseredett, kivette 
kabátja alól a derekára kötött Steyer pisztolyát s ezzel 
közvetlen közelből 4 vagy 5 lövést adott le 10toliesra, aki 
holtan esett össze. Tette elkövetése után a hullát a közeli 
kukoricásba húzta, a lovat pedig elvitte mag,ával. 

Ezek alapján immár beigazoltnak látszott, hogy a 
.gyiLkosságot Kolompár Joka követte el, ezért a soproni 
fegyintézetnek azon értesítés kíséretében adta át a járőr, 
ho.gy büntetésének 'kitöltése után ne helyezzék szabad
lábra, Ihanem a gy'őri kir. ügyé37Jségnek adják át. A Laka
tos Pista és Rigó nevű cigányokat tényvázlat kí,séretében 
,a győri kir. ügyészségnek adták át. 

A dunaszentpáli kö'zségi bíró - mert szökésétől tar
tani nem kellett - szabadlábon maradt, feljelentették 
azonban o.kirathamisítiíos és orgazdaság miatt. 

A ,győri kir. törvényszék Kolompár J okát hat évi bör
tönre ítélte. A biró által elkövetett oki:rathamisítáSi és 0.1'
gazdaság ügyében elévülést állapítottak meg. Lakatos 
Pistát felmentették, Rigót 6 havi fogházra ítélték. 

Kolompár J oka - mint előre sejteni lehetett - be
ismerését vi,sszavonta a d'őtárgyaláson, azonban a bíróság 
azon az alapon, hogy a tett színhelyét és az oda vezető utat 
teljes pontossággal meg, tudta mutatni, a vádat bei,gazolt
nak látta s ez alapon hozta meg marasztaló ítéletét. 

Ez az ítéllet az ügyész felebbezése folytán a tábla 
elé került, mely a törvényszék ítéletét megváltoztatta és 
Kolompár Jokát 10, ;Lakatos Pistát 1 évi börtönre ítélte, 
Rigó büntetését pedig helybenhagy ta. l\gyancsak hely
benhagyta a községi bíró ügyében hozott 'határozatot is. 

* 

A nyomo7Jás foordeme abban rejlik, hogy Vida tiszt
helyettes egy elejtett kijelentésből kiitndulva, egy köztiszte
letben álló emberrel szemben megindította a nyomozást, 
ebből az egy kijelentésből bogozta ki az egész 'bűncselek
mény tettesét. Fáradhatatlan kitartás, teljes szolgálati 
buziSalom, öntevékenység és észszerű következtetés hozta 
meg a sikert. 
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1 •• IIIMII. 
(Olaszország.) }'iamme d' Argento. 

1 930. 7. szám. 

, 

A vezetőhelyen G. M. F€'rrari bolognai egyetemi t'anál' 
az olasz hazát dicsőíti. Szerinte Olaszországot megverhetik, 
megcsúfolhatják, elárulhatják, legyőzhetik, megérheti Olasz
ország tegnapi barátainak Iháládatlanságát, mégis �gazságos, 
nagylelkű és dicsőséges ma,  ez lesz holnap, ez lesz évszáza
dokon keresztül es mindig. 

TOll1maso Legramanti cal'cinai örsbeli őrvezető éjjel má
sodmagával kerékpáron por:yázott 'a iBerescia és Gardone kö
zö<;ti országúton. iEgy ismeretlent tetten ért, aki egy keríté
sen akart átmászni. Az, a járört megpil!antva, futásnak 
eredt. A járőr kerékpáron üldözőbe vette, a sötét éjszakáhan 
az őrsvezető nekihajtott egy kavicsrakásnak, lebu.kott a gé
péről és koponyaalapi törést szenvedett. 

A pinerolai lovasiskolában 1930 október l-től 1931 
J UnlUS 30-ig lovastanfolyamot . tartanak, melynek az a 
célja, hogy a �ovas Ifegyvernemek altiszt jei a lovaglásb:m ma
gasabb kiképzést nyerjeneIk. A csendőrség ebbe a tanfolyamba 
r2 altisztet vezényel, kik 'legalább 2 évi szolgálati idővel ren
delkeznek és akik kötelezik magukat arra, hogy a tanfolyam 
elvégzésének idejétől számítva legalább még 2 évig szolgálni 
fognak. 

A Jap: közzéteszi a csendőrség H6 éves évfordulója alkal
mából a csendőrségi alap javára befolyt adományokat. így a 
próba�sénöőr iskola növendékeinek egyhavi Igyüjtése 1463 
Iírát eredményezett. Michele Petracchi csendőr 200 Urát kül
detett be azzal a magánszeméllyel, aki ezt az összeget neki 
egy eredményes szolgálati ténykedése fejében jutalomké>tt 
felajánlotta. Az egyik 'Vidéki takarékpénztár 1000 lír át ado
mányozott az alap céljaira. 

Hosszú cikket szentel a lap a podgorai harcok 15 éves 
évfordulójának. A világháborúban 1915 július 19-én az oszt
rák-magyar állások ellen intézett támadásokban xésztvett egy 
olasz csendőrezred. Az ezredet az egész csendőrség állította 
ki, javaxészben régi, hosszú szolgálati évekkel bíró emberek
ből. Az ala'ntos tisztek, 50 éven felüli századosok, őrmesterek 
18-20 szolgálati évvel. A csendőrezred a Podgorán fekvő 
240 magaslati ponthoz került, a 

"
Casala" és 

"
Ré" gyalog

dandárok közé. A cikkíró leírja az állásharc nehézségeit, ide
geket felőrlő napjait. Tévesen 28 cm-es osztrák-magyar 
tarackról beszél, holott nekünk ilyen ürméretű tarackunk nem 
is ;volt. Július 19-én az állásokban az ra hír terjedt el, hogy 
az olasz csapatok általános támadást fognak indítani az oszt
rák-magyar állások ellen. A csapatok közt finom 

"
Marsala" 

bort és kétszersü.Jtet osztottak siét. A támadás 11 óra 30 perc
kor indult meg. lA megtámadandó magaslatnak Kálvária-hegy 
volt a neve. Az osztrák-magyar puska-, géppuska- és ágyútűz 
rettenetes hatását a cikkíró a következőképen írja le :  .,A 
támadás első órája után a zászlóaljak már csak századok 
voltak, két óra elmultával a századok szakaszokká olvadtak 
össze, 3 óra mulva már csak rajok léteztek. De ez a pusztitó 
tüzhatás sem tudta megrendíteni az oJ.asz csendőröket." 
Érdekes, hogy a cikkből nem lehet pontosan kivenni, hogy a 
támadás milyen · eredménnyel járt. Kézitusáról nem emlékezik 
meg a cikkíró. tr meghódított fördről és arról, hogy ott a 
csendőrök beásták magukat. Ebből az elért vonalból lett az 
az állás. melyről a hadi történelem mindig a "Carabinierik 
lövészárka" címen fog megemlékezni. Ezen a lövészárkon túl 
1915 j úlius 19-ét követőleg ,több mint egy esztendőn keresztül 
egyetlen támadás se tudott tért nyerni, dacára annak, hogy 
ezen a ponton az olasz hadvezetőség 'egymásután több gya
logezredet rendelt ,támadásra. Csak 1916. augusztus 16-án 
sikerült a "Casala" gyalogdandárnak ezt a cikkíró szerint 

"
pokoli-hegyet" elfoglal,ni. 

Nyolcoldalas cikk keretében foglalkozik a lap Lélu fran-

cia ezredesnek a 
"

La Gendarmerie" című francia csendőrségi 
lapban megjelent cikke nyomán a német csendőrséggel. Rész
letesen ismerteti a német csendőrség rendeltetését, szerve
zetét, kiegészítését és szolgálatát. Kiterjeszkedik a német 
csendőrség fegyelmi viszonyaira, szolgálatának mikénti vég
rehaj tására, a legénység elhelyezésére, öl tözékére, felszerelé
sére, fegyverzetére és javadalmazására. Technikai felszerelés 
alcím alatt kiemeli a cikkíró, hogy minden n émet örsnek van 
egy 10X 15-iis fényképezőgépe. Minden csendőrnek kell tudni 
fényképfelvételeket csinálni és azokat laboratóriumilag ki is 
dolgozni. A rendes fegyverzeten kívül a né'met csendőr gumi
bottal is, el van �átva. Minden csendőrnek van kerékpárja, 
melyért a kincstártól a beszerzési költségen kívül karbantar
tási és üzemátalányt is kap. öt év mulva a kerékpár átmegy 
a csendőr tulajdonába. Minden kikülönített örsnek van táv
beszélő állomása és a csendőröknek képeseknek kel1 lenni 
arra, hogy a �íreket gyorsírással felvegyék. Befejezésül meg
jegyzi a cikkí:ró, hogy a német csendőrök hazájukban nagy
fokú tiszteletnek és megbecsülésnek örvendenek. A világ
háború befejezése óta a német csendőrség nem képezi többé 
a hadsereg részét, szervezete és jellege teljesen polgári. A 
csendőrök korlátozás nélkül résztvehetnek úgy a politikai, 
mint társadalmi és egyesületi életben. Nem ritka az olyan 
csendőr, aki például állomáshelyén a tűzoltók főparancsnoka, 
vagy valamelyik politikai párt- helyi tagozatának az elnöke. 
Azzal fejezi be a cikket, hogy a német csendőrök meg vannak 
elégedve ugyan sorsukkal, de azért visszasírják régi katonai 
jellegüket és szervezetüket. 

Július 19-én Rómában, a II .  Viktor Emánuel nevét viselő 
laktanyában kettős ünnepség folyt le. A csendőrség az ünnep
ség keretében áldozott a podgorai harcokban elesett csend
őrök emlékének és ugyanakkor tették le az új próbacsendőrök 
a szolgálati esküt. Az ünnepségen a csendőrség főparancsno
Idnak helyettese, a tábornoki kar számos tal;j.a. a ,Rórr :í.ban 
állomásozó összes csapatok küldöttségei vettek részt. A kivo· 
nult csendőrzászlóaljakon kívül a hadsereget egy teljes díszbe 
öltözött vérteslovasszakasz képviselte. Megjelentek az ünnep
ségen zászlójukkal a tartalékos csendőrök egyesületei is. A 
tábori mise, az elhangzott ünnepi beszédek és az ujonc próba
csendőrök eskütétele után a csapatok díszmenetben vonultak 
el a csendőrség zászlója és az előkelőségek előtt. 

A vidéken lefolyt hasonló ünnepségekről a lap számos 
tudósításban számol be és azokról több jól sikerült illusztrá
ciót hoz. 

-0-
Ausztria. ( Der Gendarmeriebeamte.) 

1 1 8. szám. 
Ausztriában la háború után " anyáknapját" rendszeresítet

tek, amelyet minden évben megünnepelnek A lap az ünneplés 
mellett a nagyon .is szükséges anyagi támogatásra hívja fpl 
az illetékesek figyelmét. 

Dr. Kiffi)'Tlel József csendőrosztály szemlélő folytatJa az 
UJ büntetőtörvénykönyv tervezetéről megkezdett (általunk is 
közzétett) ismertetését. Az új tervezet ,két részre o.szlik és 
pedig 

"
Altalános" ,és 

"
Különös". Előbbi 1 1  fejezetből, utóbbi 

36 fejezetből áll. 
Az általános 'rész 1 .  ,fejezeténél a cikkíró kiemeli, hogy 

az új tervezet nemcsak az osztrák területen, !hanem az oszt
rák tengeri haj ókon !é.s repülőgépeken elkövetétt büncselek
ményekre is 'már érvénnyel bír, még pedig tekintet nélkül 
arra, 'hogy a hajó vagy repülőgép piHanatnyilag hol tartóz-
kodott. ' , 

A 2. fejezet. a büntetendő cselekmény fogll.lmáról, a be
számíthatóság, tévedés és önvédelemről szól. A 3. fejezet a 
kísérlettel foglalkozik é s  többek között Jeszögeú, hogy a jö
vőben a kísérlet csak a bűntetteknél lesz általánosan bünte
tendő, míg a vétségeknél csak, ha külön megállapították. 

A 4. fejezet a bűntetteseket három csoportba osztj a :  1. 
tettes, 2. 'felbujtó, 3.  bűnsegéd. 

Az 5. fejezet a büntetések il1emeit ismerteti, eszerint van 
pénz és szabadságvesztés büntetés. Utóbbi lehet: a) fegyház, 
b) börtön, e) <egyesfogság. 

Dolma gróf pört indított Ludendorff német ' tábornagy 
ellen, lnert azt állította róla, hogy mint szabadkőművesnek 
előzetes /tudomása volt arról, hogy iFerenc Ferdinánd trÓ.ll
örököst meg akarják gyilkolni, de ,semmit sem tett, hogy azt  
megakadályozz.a. ,Fendrich L. ennek kapcsán felhívja a figyel
met az Amalthea ikiadásában megjelent 

"
Die Freimaul'er" 

(A szabadkőművesek) ICÍmű könyvre s kivonatos an ismerteti 
oa sz.abadkőművességnek a 18 . .század elejére v isszanyuló kelet
kezését és további sorsát. :'Az ajánlott könyvben úgy az eszme 
hívei, mint annak ellenségei megswlalnak. 

F. L. egy most megjelent könyv kapcsán röviden ismer-
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teti azt iR titkos parasztszervezetet, amely a ikorai középkor
tól E!gészen a 19. ,század végéig Észak-Bajorországban garáz
dálkodott. A szervezet a !*l-ját [tapasztalatai vagy mások ,pa
nasza alapján sajátságos módon megróvásban részesített 
egyes embereket. Tagjai egy ;titkos jelre éjfélkor összegyül
tek ,3, megróvásban részesítendő iháza 'el őtt, ,azt éktelen lármá
val, lövöldözéssel ifelkeltették .s ;mikor a halálra lijedt ibűnös 
megj'elent, felolvastáik a bűnlajstromát, amelynek szövege 
cinikus, sőt ,sértő kifejezésekkel volt tele. A ,szervezet tagj ai 
az ilyen alkalommal feketére festett arccal jelent.ek meg, 
hogy fel ne ismerjék őket, a tettük színhelyéheZl lVezetö utakat 
pedig őrők!kel lezárták. A szervezet �űködése azon ban nem 
volt önzetlen, jó 'Pénzért megszégyenítettek bárkit, sőt anélkül 
is gyakran <lSak a bo.sszú volt a !tevékenységük .indító oka. 

A csendőregyesülés j avaslatot tett felsőbb helyen, hogy 
lássák el ,a csendőrörsöket nagyobb (100 :m) távolságok Jemé
l'ésére allkalmas anérőszalago.k.kal, mert a ,gyakori ,közlekedési 
baleseteknél készítendő ihelyszíni rajzhoz erre feltétlenül 
szükség van. jEgé2zen komikus Játványt nyujtanak !most a 
csendőrők, ha egy nagyobb távolság ponto.s lemérésénél egy 
méteres anérőléccel kínlódnak. 

A fennálló szabályok szerint az ellátatlan gyermek után 
addig illetékes .a családi pótlék, amíg annak keresete �i 720 
S (kb. 600 P) -nél kevesebb. Az egyesülés azt kéri .most fel
sőbb helyen, hogy (emeljék fel ezt a j övedelmi határt 1440 S-re 
(kb. 1200 P) . 

-0-

Poroszország. ( Der Gendarm.) 

14. szám. 
Kurt iFaenrich rendől'tisztviselő egy sematikus tábláza

iot készített azokról az intézkedésekről, amelyeket : l .  vala
mely személy eltünése, 2. egy �smeretlen .hulla fellelése esetéll, 
tenni Ikell. Az intézkedés re hivatott ;ha'tóságok külön-külön 
sorban egy-egy kockában vannak felvéve, amely után, az egyes 
intézkedések vezérszavai, a használandó blanketták satirozás
sal jelölve, stb. találhatók. (Az egész megfelel annak, mintha 
pl . a Szut. �422. 'Vagy 423. pontját vezérszavakban, kockák s 
egyéb rajzok segítségé'Vel, .szöveg helyett sémába foglaljuk.) 

Japánban lis gazdasági krizis van, a kormány ott is a fo
kozot� takarékosság 'Útjára lépett és egyebek között felszólí
totta ,a tisztviselóket, hogy önként lemondanak-e ,a fizetésük 
1 0 % -ról. ,A tisztviselőknek nem kellett válaszolniok, 'mert a 
gazdasági ;érdékeltségek olyan határozottsággal tiltakoztak 
a terv ellen, hogy a ikormánynak el kellett állnia attól. 

Pommern tartomány csendőregyesülésének évi rendes 
közgyűlésén tartott beszámolóból emlitésreméltó : 

A vezetőség j avasolta, hogy a védőkutyák számát emeljék 
fel. (Az; a 'törekvés, hogy minden esendőrnek legyen kutyáj a.) 

A körzet lés psztályvezetőknek (kb. a mi szárny- ,és osz,
tályparancsnokaink) klUtalt autók (tehát van nekik) fenn
tartására th av i 25 :márkát ikértek. Remélhető, hogy ezt meO' 
is adják. 

o 

A csendőr3égnek motorkerékpárokkal való nagyobbmérvű 
ellátását a belügyminiszter nem tartja a szolgálat érdekében 
állónak. 

-0-

N émetország. ( Deutsches Gendarmel'Íeblatt.) 

9. szám. 
A Ressen tartományi csendőregyesülés üléséről szóló tudó

sításban említésreméltó : 
A tartományi költségvetés deficit jének eltüntetésére a 

takarékossági bizottság elnöke a csendőr.séget illetőleg azt a 
javaslatot tette, hogy szerveztessenek nagy örsök s osztassék 
be az i lyenekre 2-2 motorkerékpár. Meglepő, hogy az ülés 
egyik szónoka a motorizálást ellenezte s a nagy örsöket ille
tőleg pedig megjegyezte, hogy az ezirányban folytatott kísér
letek a terv megvalósítása ellen szólnak. 

A szászországi csendőregyesülés üléséről szóló folytatóla
gos ismertetésből megtudjuk, 'hogy azon a németbirodalmi tar
tományok kiküldöttein kívül az osztrák csendőrség reprezen
tánsai is megjelentek, mert az osztrák csendőregyesülés csat
lakozott a németbirodalmi csendő"regyesüléshez. A hesseni 
csendőregyesülés üléséről szóló fenti tudósítással ellentétben 
itten minden oldalról hangoztatták a csendőrség motorizálásá
nak szükségességét. 

Szerzett értesülés szerint felsőbb helyen meggondolás tár
gyát képezi, hogy a szászországi csendőrség 

"
Gendarmerie" 

(csendőrség) elneveWsét porosz mintára "Landjagerei"-re 
(kb. "Vidéki vadásztestület"-nek lehet fordítani) változtassák. 
A szónokok ellenziIk 31 tervet, mert I,Gendarmerie" elnevezés
nek 100 éves mult ja van. 

Csali ugyan nem:&eli 
s:&erencsél1enség ? • .  

Az igazság mérlegén mérve egy és ugyanazon telje
sitményért, azonos feltételek mellett, ugyanazon értéke
lésben, érdemben és elismerésben kellene részesíteni a 
harmadikat, a tizediket, az ötvenediket, akiknek nevéhez 
a, teljesítmény fűződik, mint az elsőt!  Hogy ez miért 
nincs így és miért kell minden babért egy Lindberghnek 
nyujtani úgy annyira, hogy egy Endresznek és Magyarnak 
m.ár aránytalanul kevés maradt volna belőle, - arra a 
józan ész kritikája éppen oly kevéssé tud kielégítő - az 
igazságosság érzetét kielégítő - magyarázato t adni, 
mint sok minden más ferdeségre és tökéletlenségr'e a 
földgolyó bison. 

Legyünk vele tisztában : ha Endresz és MagyaT piló
táknak a gépén nem tÖ1'ik el az egyik benzinvezető-cső és 
ezeknek a magyar Tepülőknek sikeTül a nyáron átrepül
niok kelet-nyugati iTányban az Oceánt, ez azonos teljesít
mény lett volna a Lindberghével, de már' ami az értéke
lést illeti, az korántsem lett volna azonos azzal, amit 
Lindbergh kapott. LindbeTgh nevét megismerte, tömj'e
nezte öt világTész, MagyaT és Endr'esz pilóták pedig nem 
sokkal jutottak volnq túl a ' hazai lapok olvasó táborán. 
EzéTt mi, amikor hírül vettük, hogy az a bizonyos benzin
vezető-cső eltörött s a magyaT r'epülők nem s tartolhattalc, 
nem adtuk át magunkat teljesen a búsulásnak, nem tud
tuk magunkat azonosítani azzal, az ujságcikkeken át be
folyásolt és 'ir'ányított közvéleménnyel, mely ebben a rneg
hiúsult staTtban kész volt mindjárt nemzeti szerencsét
le:nséget látni. A valóság laz, hogy - bá'rmennyire kü

lönvélemény is ez - talán inkáb b  kell ör'ülnünk, mint 
búsulnunk. Nem szabad elfelednünk, hogy ugyanab ban az 
időben, azokban a napokban, francia pilótáknak sikerült 
(tz Oceánon keresztül leszállás nélkül egYfolytában New
Yor'kig Tepülni, kelet-nyugati iTányban, ami a légköri 
viszonyokat tekintve, körülbelül úgy viszonylik a nyugat
keleti r'epülési irányhoz, mint úszni az ár ellenében, 
illetve úszni a folyam sodr-ával. A magyar' pilóták siket'ét 
tehát alig vette volna a világ tudomásul, sikertelenség 
e.s-etén pedig kev<fJs,ebb lett volma két rl(J,gysz,erű, lelkel3 nw.: 

gyar sportemberrel, akik, ha kissé kevesebbet foglalkoz

nak értékek és teljesítmények o bjektiv mérlegelésével, 

a,nnál többet azonban tömegpszichével, tömeghisztériával, 

sportőrülettel és rekordlázzal, - akkor talán kevesebb ri

zikóval, kev,esebb tej3ti es M.lki 'f>,nei'giát igénylő valoo,mivel 

- mindegy mivel - amiben ők lesznek (LZ el.sők, való ban 

sikerdús propagáló i lesznek a magyar névnek. 
-o-

A honvédelmi miniszter díszpolgársága. Szeptember 19-én 
vette át Gömbös Gyula 'honvédelmi miniszter szülőfalujában, 
a tolnamegyei Murgán községben, díszpolgári oklevelét. A hon
védelmi miniszter édesanyjával és ' nővérével érkezett a köz
ségbe, amelynek határában diadalkapu várta. A diadalkpunál 
a községi előljáróság élén Reich ' Oszkár' simontornyai járási 
főszolgabíró 'Üdvözölte. Az evangélikus templomban Gyalog 
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István lelkész elevenítette fel Görnbös Gyula néhai atyjának, 
a murgáni evangélikus tanítónak emlékét, Isten áldását kérve 
az ország nagy ' szülöttj ére, Görnbös Gyulára. Az istentisztelet 
után 'a társaság átment a községháza udvarára, ahol megtar
tották a díszpolgár-beiktató közgyűlést. Seewald alispán be
széde után Görnbös Ihonvédelmi miniszter mondott köszönetet 
díszpolgárrá való választásáért és figyelmébe ajánlotta 
Murgán község lakosságának, hogy bár nemet anyanyelvűek, 
azért ez a nemzet 'mégis szeretettel ölelte őket keblére és sza
badon használhatják anyanyelvüket. Majd lelkükre kötötte, 
hogy amint évszázadokon keresztül, ,;Úgy ezután 'IS békében él
jenek együtt magyar testvéreikkel, akikkel egyutt ontották 
a világnáborúban vérüket. A minisztert beszeae után K iem 
Antal országgyűlési képviselő a kerület nevében üdvözölte, 
azután pedig szűkkörű febéd volt. 

A Csendőrségi (Zsebkönyv j övő lévi kiadásával kapcsolat
ban kerJ uk az érdekelt parancsnokságokat, hogy a jelvenyes 
kltüntetessel birók névsorában azokat is tuntessék fel, akik 
csak háborus emlékeremmel vagy csak szolgalati Jellel van
nak ellátva. Ezzel a névsorral Kapcsolatban külön figyelmet 
kérünk fordítani arra, hogy általaban az érdemkeresztek az 
egyeseknek piros szalagon vagy a vitézségi érem szalagján 
aaományoztattak-e, mert a vitezségi érem szalagj ának a Iel
tuntetése az elmult években többeknél elmaradt s ez zavarokat 
okozott. ' 

l!'egyverhasználat. Tálya község egyik vendéglőjében 
szeptemoer �2-én az ott meg tartott leventetáncmulatság al
kalmával 'l'6th Irnre l. törzsorrnester és lJarcsik József ormes
terből álló j árőr Oberrnayer József tállyai lakost, - mert 
izgága móaon viselkedett és verekedést akart kezdeni 
renareutasította. ' Obermayer ,erre nekiment a j árőrnek és a 
járőrvezetőt le akarta fegyverezni. Tóth törzsőrmester erre a 
támadóval szemben szuronyfegyvert használt s a támadó 
nyakát ' átszúrta. ' Obermayert a helyszínen első segélyben re
szesítették és 20 napon belül gyógyuló sérülésével a sátoralj a
uj helyi kórházba szállították. A KIvizsgálást meginditottak. 

Orvtámadás egy csendőr ellen. Frirn György ikistáiyai 
örsbell .csendort KIstálya kozség utcáján szepternoel' �l-en 
este 1.0 ora korül szolgalaton kIvül, i:)zurrni JVi átyás, Molnár 
;::,ando1' és Bányai lstvan kistályai lakosok vasvillával és ka
szával felfegyverkezve, lesből megtámadtá� és fejére egy súlyos 
serülést okozó ütést Imértek. lA nyomozást megmdítottak. 

Halálozás. A budapesti nyomozóalosztály állományába 
tartozó Nagy Tamas tIszthelyettes szeptember l"l-én a buda
pesti lll. számú honvéd- és közrendészeti kórházban, hol há
rom napja gyógykezelés alatt állott, hirtelen elhalt. A kezelő
orvostól nyert értesülés szerint a halál oka csak a boncolás 
során lesz megállapítható. 

Magyar legények cseh egyenruhában. , A Pritornnost 
CÍmű cseh társadalmi folyóirat a most lezajlott hadgyakor
latok alapján érdekes megállapításokat és összehasonlí
tásokat közöl a csehszlovák hadsereg különböző nemzeti
ségű tagjainak katonai képességeiről. Megállapítj a a lap, 
hogy a cseh katona megszokta, hogy minden felett töpren
kedjék és mindent megkritizáljon. Az a katona pedig, aki a 
parancsokon töpreng" nem katona. A cseh katonák között na
gyon gyakori 'a vitatkozás a parancsokról és előírásokról. A 
hadgyakorlatokon meg lehetett állapítani, hogy a bevonul ó 
tartalékosok örökké elégedetlenek, soha semmi nem jó 'nekik, 
különösen gyakran Ikritizálja �a cseh katona előljáróját, két
ségbevonja vezetőképességét és ha valami rendkívüli teljesít
ményt kívánnak tőle, az előljárókat a legválogatottabb kifeje
zések \ özönével borítja el, természetesen csak akkor, ha az 
előljárq hallótávolságon kívül van, mert a cseh katonát 
ugyanakkor egy lJnásik tulajdonság is jellemzi : az, hogy szem
től-szembe borzasztóan retteg előljárójától. Ezzel szemben a 
magyar ,katonáról a cseh folyóirat elmondja, hogy a magyar 
katona igen j ó  anyaga 'a csehszlovák hadseregnek. A katona
ság egyenesen jellemző kifejezése a magyarok testi épségé
nek, szívósságuknak és edzettségüknek. Katonai foglalkozás 
közben erősen emlékeztetnek a 'kozákokra vagy a tatárokra ; 
ők nem sokat beszélnek, nem ismernek nehézségeket és a 
csehekkel szemben jóval gondtalanabbak. Sorbaállítva, puská
val vagy szuronnyal senki sem érezheti magát annyira kato
nának, mint a magyar. Hát ebben az egyben igazuk van a 
cseheknek, de erre is rá fognak fizetni. 

Gazdászati zászlósok kinevezése. Eredményesen teljesített 
csendőrgazdászati tiszti próbaszolgálat és a csendőrgazdá
szati tiszti vizsga sikeres letétele után 1930 augusztus l-ével 
később meghatározandó ' ranggal csendőrgazdászati zászlósokká 
neveztettek ki : Klernrn Nándor, Argay Ferenc, Hartww 
László, Horváth 'Károly, Engelrnann A ndor, Podhradszky Bu
tyiri AU1'él és Fangler GábO?' karpaszomány viselésére j ogosult 

őrmesterek. A kinevezések a Csendőrségi Közlöny 'mai számá
ban jelennek meg. 

A leittasodás következménye. Mészáros Antal bánhidai 
'örsbeli csendőr szabadságon ,volt Pápateszér községben. Egy 
ottani vendéglőben megtartott táncmulatságon nagy fokban 
le ittasodott, polgári egyénekkel dulakodásba keveredett, akik 
kardj át elvették. Mészáros csendőr, amikor kardját elvették, 
kezével megragadta a kard pengéjét, amely baltenyerén mély 
sebet vágott. A lovászpatonai örs egy j árore hamarosan ren
det teremtett. A kivizsgálást megindították. , 

Örsparancsnoki kinevezések. A m. kir. budapesti 1. ker. 
parancsnoka Kovács 'Dénes l., Bányai József, Dernény Sándor, 
Dávid Ferenc, 'Gegő Károly, Fodor Ferenc, 'l 'akács Szilveszter, 
Márton Lajos és Pakucs J.;'erenc tiszthelyetteseket ö1'sparancs
nokká nevezte ki. - A m. kir. székesfehérvári ,II.  kerület pa
rancsnoka Bosy A lbert tiszthelyettes t a sárszentmihályi örsre 
örsparancsnokká ' nevezté 'ki. - A m. kir. szegedi V. kerület 
parancsnoka Péntek József tiszthelyettest a nagymágócsi, 
.ti.ristály András tiszthelyettest pedig az almáskamarási orsre 
örsparancsnokká nevezte 'ki. 

Csendőrségi Közlöny 21. sz. - Szernélyi hirek. - Ideigl. 
nyugállornánYba helyeztetett : Bankó lv.t.inály I. kerületbeli 
tIszthelyettes. - Névváltoztatások : ',Krizsanyt/e; József L ker. 
próbacsendőr családi neve "Kertész" névre, Patus istván L 
ker. 'őrmester neve "Polgár" névre. ,Hirnrner Mihály II. ker. 
próbacsendőr neve "Hajdu" névre, Biercák Ferenc I. ker. 
csendőr neve "Balla" névre, Tausz Ferenc II. ker. csendor 
neve "Tölgyes" névre. - Szabályrendeletek. - Fűtési átalány 
megállapítása, - A belügyminisztériumi számvevőség IV, osz
tálya október l-től a központi illetményhivatal (régi pénzügy
minisztériumi épület) keretében folytatja működés et. A nyug
díjak 'folyósÍ'tása tehát onnan történik, de a nyugdíjak meg
állapítása továbbra iS' a, belügyminisztérium csendorségi nyug-
UlJcsoportja hatáskörében marad. ' , 

Az első .gázvédelmi liga Budapesten. A főváro� polgár
sága szeptemoer �6-an e::;�e Igen nagyszámban gyuleKezett 
egyoe a redagogiai i:)zemmáriU'tn Mána 'l'erézia-tén palotájá
lIaK hatalmas elóadócsarnokában. Az előadások tárgya a gaz
tamadások elleni védekezés megbeszélése volt, - Olyan tárgy, 
amiről eddig kevés \sZó 'esett Budapesten. Az előadó ülést l'et
róczy István' ny. ezredes, a Nemzeti M unkavédelmi Hivatal 
központi ' elnöke nyitotta, ·meg, aki rövid beszédében üdvözölte 
a megjelent notabilitásokat es a hallgatóközönséget, majd ki
jelentette, hogy az értekezlet célja : 'a gázvédelmi 'liga VIII. 
kerületi csoportjának ,megalakítása. Az elnöklő ezredes ez
után felkérte � a  M unkavédelmi Hivatal egyik tisztviselőj ét, 
hogy ismertesse annak i pályázati felhivásnak a szövegét, 
amelyet a "Munkavédelem" a gázvédelem előmozdítása érde
kében kitűzött. A pályázatok feltételeinek ismertetése után 
Petróczy ezredes elnÖK 'felkérésére íPados Jenő ny. ezredes, a 
NemzetI Munkavédelmi Hivatal egyik vezetője tartotta meg' 
előadását a gázvédelemről. Az eloadó népszerű előadásában 
rámutatott, hogy a kémiai l aboratóriumok világszerte szinte 
lázas 'buzgalommal dolgoznak 'a ,különféle harci gázok elő állí
tásán és termelésén. A legkülönbözőbb gázok ról van szó s az 
ezekkel szemben/;való védekezés szempontj ából egyetlen állam, 
egyetlen nemzet, egyetlen ors!,-ág sem lehet közömbös. Olyan 
gázfajta is létezik ma már, amelynek 'a hatása 10-14 nap 
mulva is megmarad. Ezt a mérges gázt úgyszólván "leperme
tezik" :a 'l'epülőgépről és a gáz részecskéi nagy területeken el
lepik az épületeket, fákat, bokrokat. A részecskék olyan mé
reggel telítettek, hogy; ha valaki "akár kéti hét mulva is meg
érinti az így megfertőzött helyet, egész életére gyógyíthatat
lan, súlyos sebeket szerez magának, esetleg bele is hal. Az elő
adó megemlékezett azután a különböző robbantó és gyujtó 
gázbombák 'hatásáról ' is. Százkilogrammos 'bombákkal emele
tes házakat, ezer kilogramm súlynak megfelelő gáz-bombatö
meggel utcákat, városrészeket lehet felrobbantani és lángba
'borítani. 'A robbanó bombák nagyrésze önmagát táplálja víz
zel. A gáztámadások borzalmasságát legjobban jellemzi, hogy 
néhány óra alatt a kis Magyarország fővárosát, vidéki góc
pontj ait, vasútvonal ait, fontosabb ipartelepeit egyetlen, gáz
bombákkal kellőkép felszereit repülőgépraj is meglepheti. Re
pülőgépekkel - erre a célra � Európa állam ai eléggé el van
nak látva. Franciaország 5300, Anglia 2000, Oroszország 1200, 
Olaszország 1000, az ,/Unió 950, Lengyelország 850, Csehország 
800, Jugoszlávia 320, Románia pedig '200 hadirepülőgéppel 
rendelkezik. Itt az idő - fejezte be előadását Padűs -ezredes 
- hogy Magyarországon is foglalkozzunk ezzel a' problémával. 
'Dr. Schaller Sándor határozati javaslatot terjesztett elő, 
amely szerint az értekezlet résztvevői mondják ki a 'budapesti 
'belvárosi ·Nemzeti Munkavédeimi Hivatal VIII.  kerületi cso
port j a , gázvédelmi ligáj ának megalakulását. 

A hibás beszéd gyógyítása. A Beszédhibák ' Javítdsám 
Szolgáló Á llami Tanfolyarn (Festetich-u. 3,) 'a hibásan beszélő 
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egyének, - gyermekek és felnőttek - részére tanfolyamot 
nyitott. Levélbeli érdeklődésre válaszbélyeg csatolása mel
lett írásban is tájékoztat a vezetőség. 

Házasságot' !kötöttek : lA m. kir_ szombathelyi ([IlL kerület
ben Somogyi Sándor őrmester Kozma Mária özveggyel Vönöck 
(Vas m.) községben. A m. kir. miskolci VII. kerületben Kö
?'öskényi Bálint törzsőrmester Virágh Zsófival N agyhalász 
községben. 

. Bándi Dénes ny. csendőrtiszthelyettes keresi Bagoly 
Sámuel volt brassói kerületbeli alőrmestert. 

Olvassa el, mielőtt ír nekünk ! 
Közlemény t nemcsak a �sendőrség tagjaitól, hanem bár

kitől elfogadunk. A lapunkban megjelent közlemények tulaj
donjogát :tenn tart juk, tehát azolkat beleegyezésünk nélkül nem 
szabad utánnyomatni. Kéziratot csak akkor küldünk vissza, 
ha a 'beküldő megcímzett és bélyeggel ellátott borítékot mellé
kel. A közleményeket kérjük a papírnak csak 'az egyik olda
lára, félhasábosan, Írógéppel, vagy jól olvasható kézírással 
írni ; lolvashatatlan kéziratot nem olvasunk el. A szerkesztői 
üzenetekben mindenkinek válaszolunk, de a !kérdező teljes ne
vét, rendfokozatát és álIomáshelyét tüntesse fel. Névtelen le
vélre nem válaszolunk. Kéziratok sorsáról is csak szerkesztői 
üzenetben �dunk választ. Levelet nem írunk, bélyeget tehát 
felesleges �küldeni. Jeligéül legcélszerűbb egy kisebb hely
ség nevét, vagy többjegyű számot választani. Ha jelige nincs 
megjelölve, a ,kérdező nevének kezdőbetűi és állomáshelye 

Hegedű-Harmonika-Trombiták, 
Citera, Tambora, mindenfajta zenekari fa- é s  fém
luvós hangszer. Harmonlkékat csakis megbiz
ható, i ó  g y á r t m á n y o k a t  hozunk forgalomba. 
Rllk6czl-térogat6 saJét talélmény. Óvakod
Junk az IUonl élgyé.osok éltal folaJénlott 
kDlfilld6n készDIt uténzaloktöl_ Hibás hang
szereket szakszerúen javftun k. ArJogyzéloet 
I n g y e n kDld az 
ELSÖ MAGYAR HANGSZERGYÁR 

STOW ASSER ki��ál��r 
Budapest, II., Láachid u. 5. (Budán), 
!z�egyedUli)angszergy6r:aZ:orsz6uban.' Több gyar. nincs. 

alatt válaszolunk. !Közérdekű kérdésekre a 
"

Csendőr" lekszi
kon" rovatban ,adunk választ. Előfizetni csak legalább félévre 
lehet. A csendőrség tényleges és nyugáIlományú legénységi 
egyénei! az előfizetési ár felét fizetik. Csak 'il m. kir. csendőr
ség, honvédség és az állami rendőrség, továbbá a bíróságok, 
igazságügyi és közigazgatási hatóságok tényleges vagy nyug
állományú Itagjaitól fogadunk el előfizetés t, mástól nem. Az 
előfizetéseket kérjük pontosan megújítani, mert a felszólítás 
költségét külön felszámít juk. A nekünk szánt pénzküldemé
nyeket kérjük a Nemzeti Hitelintézet Budapest-Krisztinavá
rosi fiókjának (Budapest, 1., :Krisztina-körút 14.) 1672. számú 
csekkszámlájára befizetni, a csekkre pedig feljegyezni, !hogy 
a befizetés a mi j avunkra történt. A szerkesztők a szerkesztő
ségben ünnepnapok kivételével 15-18 óráig találhatók. Szol
gálati beosztási helyeiken a lap ügyei vel nem foglalkoznak. 
A hozzánk intézett leveleket így kell címezni : "A Csendőrségi 
Lapok szerkesztőségének, Budapest, 1., Böszörményi-út 21. 
szám." 

- -v -
Klastrompince. 1. H a  >a Szut. 19. pontjában foglalt felté

teleknek megfelel, kérheti a felvételét a csendőrséghez az 
illető abban az esetben is, ha katonai szolgálatot lI1em teljesí
tett. Most azonban a csendőrséghez. egyáltalában nincs felvé
tel 's hogy mikor lesz, ezt sem lehet tudni. Jelentkezzék az 
illetékes csendőr örsparancsnokságnál, ahol részletes felvilágo
sítást kap, aJ jelentkezését 'előjegyzik és szolgálati úton ,a ,ke
rületi parancsnoksághoz felterjesztik, ahol a legközelebbi fel
vétel során döntenek a kérelem ügyében. 2. Aki a honvédség- . 
nél teljesít szolgálatot s a csendőrséghez, óhajtana, belépni, ' 
adja: elő a. kéreimét kihallgatáson, a kérelem szolgálati úton 
jut el a döntésre hivatott fórumokhoz. lAz sehol sincsellj sza
bályozva, hogy mennyi katonai szolgálat után lehet a csendőr
ségheZ: átlépni, ez� mindig egyénenként !bírálják el. Természe
tes azonban, hogy az, illetőnek teljesen kiképzett katonának 
kell lennie. Az okmányokra 'vo:!1atkozólag .a, Szut. 19. pontjában 
foglaltak az irányadók. 

Nap. Kimehet, hogyne mehetne ki ! JNyilván azt akarja 
az örsparancsnoka önnel megértetni, hogy ezzel is sokat: meg 
lehet takarítani s ebben neki teljesen igaza van, amellett 
tisztább is az önborotválkozás. A szó katonai értelmében meg
tiltani azt, hogy borbélynál borotválkozzék, természetesen 
nem lehet. 

Buda vára. Nem ,találjuk, a hírek között szóvátettük. 

A m. kir. csendőrség tagja i  
l e g o l c s ó b b a n  
vásárolnak posztót, fehérneműt és textilárut 

FEKETE JÓZSEF 
á r u h á z á b a n  

Budapest, VI. ker., Király-utca 84. sz. 
Kedvozil fIzetasi feltétel. 

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

Csendörtisztek, altiszlek és azok családtagjai 
n y o I c h a v i részletfizetésre készpénzáron a következő cikkeket kaphatják : 

női-, férfi-, valamint a Honv. 
Miniszlerium által rendszere

sített e g y e n r u h a szövete
ket, bélésárukat, vásznat, 

sifont, zefireket, és egyéb abroszokat, kötött és szövött 
vászonárukat, női s férfi- árut, kötött gyermekgarnilu-

fehérnemüeket készen és rát, keztyüt, harisnyát, kész 

és függöny\(elmékel uj, gyá
rilag sterilizált ágy tollat és 

pelyheket, paplanokaI. min
dennemü mosókelméket, rendelésre, törülközőket, kötött kabátokat, függöny 

selymekel. valamint diszpárnákat a 

TRI BON Ruházati Részvénytársaságnál, Budapest VIII., Üllői-út 14. szám r=l . 1: ���:�: 
Az egyea- vásárlások utáni első részletek a vásárlást követendő hó l-ével kezdődnek, - Vásárláskor azonnal nem fizetendő semmi J 
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Hold. A napirend szerint vasárnap délután nincs foglal
kozás. Ez előírás, amit be kell tartani, hacsak valami fon
tos szolgálati ok az ellenkezőjét nem indokolja. Az természe
tes, hogy fa· lllapirendben elvileg biztosított szabadidőt és pihe
nést ok 'nélkül elvonni nem 'Szabad, de nem vagyunk barátai 
annak a kőműveslegény-tempónak sem, hogy a déli harangszó 
felhangzásakor a munkára emelt malteroskanálnak meg kell 
állania 'a levegőben. 

Csillag. A Szut. 148. pontja nem írja elő, de jól teszi, ha 
beszerzi, a. maga holmiját kíméli vele. 

Gödöllő. 1 .  lIletékes. 2 .  A bátyja vitézségi érmeit nem vi
selheti. Emlékbe tegye el. 

N. S. csendőr. Nekünk mindent megírhat teljes névaláírás
sal is. !Másként nem adunk választ. 

Zengő. Ezt a nevet nem kérheti. A kérvény t a belügymi
lliszter úrhoz kell felterjeszteni szolgálat� úton. Csatolni kell 
az állampolgál'ságát igazoló .okmányt és o a születési anya
könyvi kivonatát. A kérvénYl'e 80 fil léres okmánybélyeget 
kell ragasztani. 

5858. Eltávozási engedély nélkül- az örs állomáshelyét nem 
hagy.hatja el. 'Állomáshelynek pedig azt a községet kell tekin
teni, ahol azl orsIaktanya van, így az öl'skörlet többi közsé
geibe is  csak eltávozási engedéllyel távozhatik el. 

Orgona. Ha minden oly simán ment, amint leírja, akkor a 
csendőrség tekintélyének semmit sem ártott. Valószínűnek 
tartjuk, hogy a záróra köriil van a baj s ha igen, akkor be 
kell látnia; hogy hibázott : a hatósági rendelkezé:;eket első
sorban a csendőrnek kell tiszteletben tartania. 

U. :.T. D. �lEzeket a képeket már nem lehet beszerezni. 
Mag·yaróvár. A nőtlen csendőr kórházi: ápolási díj fejében 

a csendőrségi pótdíjat és az élelmezési pénzátalányt fizeti, a 
zsoldját teljes ,összegben megkapja, a közgazdálkodásba tehát 
semmit 'Sem kell befizetni. H ogyan érti azt, hogy : "onnan 
kiadásolva ne· legyen ? "  

Remény a gyógyuláshoz. Kórházápolási díj fejében nősök 
egyszeres élelmezési adagváltságot fizetnek, a nőtlenek pedig 
a csendőrségi pótdíjat és az élelmezési pénzátalányt fizetik 
be. Ha ez az ö:;szeg nem elegendő, a többit a javadalmazás 
fedezi, magát a zsoldot a csendőr teljes összegben megkapja. 

Kárpátok. A Szut. 386. pontj ának 6. bekezdésére vonat
kozó kérdését illetőleg olvassa el a Cs. L. 1929. évfolyamá
ban ',a. i193. lexikon-kérdésre adott vála$zt. (32. sz.) 
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H:,:::.�u,,'um Tárogal6 ceak iti a valódi Cimbalom Ha,.monlka Cltera 
éo "z ö.szes le810bb hanpozerek. továbbá a 
lelliobb w6cU6k6 ... üI6kek co"kis itt " lIyá,ban 

kaphatók. 
Művé8�le8eJl JavIt. legjobb hurokal ké8zlt. 

Ariellyzéket ingyen küld 

MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szab. 
__________ "":'_. hang8zel'\lYáro 

BUDAPEST, VII., RÁKÓCZI-ÚT 71. 
E"dlll ... ".r ".g .. lrg1u u '''''gb .. Csendőrségnek részletfizetés' kedvezmé.,y 
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Fényképezőgépek 
prizmás látcsövek 

6-12 hónapig terjedhető részlet
fizetésre készpénziron, ellenőriz

hető eredeti gyári árjegyzék szerinI. 

HATSCHEK ÉS FARKAS 
optikai és fényképészetl .zaközlel 

B U D AP E S T  IV K ,  I k" t 28 (Közp. városh6za 
o, ., aro y- oru • épületében). 

Fiók : VI., Andrássy-ut 31. (Nagymez6-u. sarok.) 
Kérie leguiabb nagy képes á'iellYzékünket. 

P. Heves. A nem meghatározott időtartamra nyugállo
mányba helyezettek engedély nélkül nősülhetnek. C5aládi pót
lék folyósítását kérhetik, de a fele5égük özvegység esetén 
nyugdíjat nem kap. Erré csak akkor van lehetőség, ha a férj 
újból, és pedig Iegalább három éven át, tényleges szolgálatot 
teljesít, vagy ha még a tényleges szolgálata idejében szüle
tett törvénytelen 'gyermek anyjával lép nyugálJományban há
zasságra és ll! gyermeket ezzel a házasságkötéssel törvénye
sítik. 

B. M. útmesteri állással kapcsolatos pályázatok a Buda
pesti J{özlönyben jelennek meg, de közli azokat a Csendőrségi 
Közlöny is. Az előbb említett hivatalos lapot il!. kö��éghiizán 
kísérheti figyelemmel. útmesteri tanfolyam különben a közel-
jövőben nem lesz. o 

Nagyborzos. Semmiféle címeket sem kell a nevek elé írni, 
honnan veszi és !főleg : miért kérdi ezt ? Homályos célzatú 
levelekre nehéz választ adni s így elsősorban az érdeklődőn�k 
van belőle haszna, ha kereken és Inyiltan teszi fel a kérdéseket. 

E. Gy. ny. tiszthelyettes, Debrecen. A csendőrségre nem 
terjed ki a katonai nyugdíjtörvény hatálya : a szóban forgó 
esetben sem tarthat igényt az özvegy nyugdíjl'a. 

Jó tanács. 1. GyermektartáSI céljaira a végkielégítés egy
harmada levonható. 2. A gyermek kel'esetképes koráig tal'tas
díjat kell fizetni. Ha tehát a gyermek ezt az életkort még el 
nem érte, akkor is levonható ezen a címen az illetékeinek egy
harmada, ha a gyermek akkor született is, amikor ön még nem 
volt csendőr. A cél az, hogy a gyermek felnevelése biztosítya 
legyen s az említett életkori g az apának ezek a kötelezett
ségei fennállanak. 

Fogkezelés. A csendőrségnél ezen a címen a kincstál nem 
térit meg semmit. ' Igénybe lehet venni a vegyesdandál'
parancsnokságok székhelyein működő fogászati ambulató
riumokat, de ez persze csak azoknak előny, akik ezeken az 
áJlomáshelyekim teljesítenek szolgálatot. 

Megérdemeljük. Az utazási költségek megtérítését és ve
zénylési 'pót!iíjat kaptak. 

Vitatkozók. Olvassa el a mai számunkban "Remény a 
gyógyuláshoz" jeligére küldött üzenetünket. Csak a szolgálat
ban történt sérülés esetében teljesen díjtalan a kórházi ápolás. 

Légügy. Rosszul tenné, ha elengedné őket. Részletesebben 
nem írhatunk a kérdésről, örsparancsnoka azonban pontos 
utasításokkal rendelkezik. 

CSENDŐRSÉGI SZÁLLíTÓ ! 

, 

40 év óta fenIlálló cég. a csendőrség 
r é g i  e l i s m e r t  bevásárló h e l y e ! 

MARER 
egyenruházati Int é z et e  
B U DAPES T,  V I I I., 
BAROSS-TÉR 9. SZÁM. 
tA keletJ pá:yaudvar érkezési 
oldalán) TELEFON :  .J. 321-78. 

Khaki posztó, Loden, színtartó gyapju,  a legerösebb 

strapára, méterje - - - 15'20 P 
Ugyanaz "Herkules Loden" minősé�ben 17. -
Khaki kamgarn, szintartó. liszta gyapju lS'SO 
Ugyanaz -extra finom ban - - - - 22'50-25.
CseDd6rkalap-toU, valódi kakastoll, csak dupla, dus 

kivitelbf''l van raktáron, tol l fori/ólokkal együtt 7.60 .. 
Egyeul'1lla6k külöu .. 6wt6k aló 3-6 bavi biteire. l 

Egyenruha-szabóságom és 8apkamühelyem " helyszinen személyes 
szakképzett vezetésem mellett müködik. 
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M. K. törzsőrmester, Kállósemjén. N agyon régi hivatalos 
kiadvány volt, ma már sehol sem lehet megkapni. 

V. A. 1. Nem kapna özvegyi nyugdíjat. 2. Ha meghatá
rozott időre . helyezték nyugállományba, akkor igen. 3. A 
belügyminiszter ürtól kell :kérni, indokolt I.esetben három évre 
megengedik, de ezt a három évet meg lehet hosszabbítani. 

új Nemzedék. Elsőnek j ó, közöljük. Nem alap nélkül 
biztat juk : tessék folytatni. Könnyedségre törekedjék tarta
lomban és stílusban. A rendfokozatváltozást nem hagy
hatjuk figyelmen kívül, mert senki nem ismerhetné az egyéb
ként helyes intenciót s :pongyolasággal . vádolhatnának meg 
bennünket. Ami . levelében a "kiszakadást" illeti, nem azono
sítjuk m agunkat teljesen ezzel a felfogással, ez azonban az 
irodalmi vonatkozásoktól független. 

IC J. 1., Sajókaza. Ügyes és szemfüles munka volt mind 
a kettő, de ,a magva . egyiknek sem elég súlyos ahhoz, hogy 
közölhessük. 

Rádió. 1. Csak gyalogtiszti kardot. 2. Csak a havonta 
rendszeresen kiutalt illetékekre vonatkozik az a rendelkezés, 
hogy a 10 filléren aluli töredéket a vértanuk emlékművére le
vonják. A vezénylési pótdíj ra ez, a mi felfogásunk szerint, 
,em vonatkozik. 3. Vc�sző ? Z  a .�"li.:1t:'.h·{ll . s, legalább is �.'1-
nak :felel meg. 4. Lekszikon-választ fog k apni. 

V. M. T. ny tiszthelyettes, Dévaványa. A keresett cím : 
Budapest, 1. ,  Budafoki-út 15-17. sz. Lapunkra legrövidebb 
előfizetési idő : félév. 

R. K. iA Gyalogsági Gyakorlati Szabályzat 2. Füzet 62. 
pontja é rtelmében a vállazott puskát előbb súlyba kell venni. 
A 63, pont szerint pedig a szurony feltűzése után a puskát 
abba a helyzetbe kell venni, amelyben a vezényszó előtt volt. 
Ebben az esetben a puska vállazva volt a vezényszó előtt s így 
a szurony feltűzése után egyenesen vállra kell azt vissza
venni, anélkül, hogy közben súlyba kerülne. A súlybavétel 
csak ,a; puska vállról való levétele alkalmával indokolt, mert 
másként a gyakorlat egyöntetüségét alig lehetne elérni s 
amellett a puska tusát súlybavétel nélkül földhöz verné a 
honvéd (csendőr ) .  Ezek a szempontok azonban a puska vállra
vételénél nem ;foroghatnak fenn s így a közbeeső súlyba
vételre szükség :nincsen. 

� M I E LŐTT , 

�A • .A. �'!' b�" !: .!7.�m.� 
ELEKTRR eSI·lla' roya' r VI!., Dob-u. 42. kiállitását. 

ti TELEFONSzAM : J. 426-71. 
Kérjen árjeuyzéket! - A csendOrséu taUjainak az árjegyzék árakból 5°/0 enJedmén, 

Művészet-iparművészet. A művészeteknek sem a kato
nai fegyelmi, \Sem a tiszti etikai szabályok egyáltalában nem 
ellenzői és nem korlátozói. Közismert elv ez, mégis előre kell 
bocsátanunk, hogy a továbbiakban is ezen az alapon marad
hassunk meg. Továbbmenve : az is természetes" hogy a tiszt 
azokat a művészi termékeit, amelyeket az egyéni szükségletén 
túl állít elő, értékesítheti. Ez természetszerűleg adás-vételi 
ügylettel j ár, de ilyen ügylettől általában a tisztet sem lehet 
eltiltani. Elvégre egy elismert művészi tehetség éppen úgy 
tekinthető vagyonnak, amit gyümölcsöztetni szabad tisztnek 
is, mint egy földbirtok, de a kettő felhasználásában mégis kü
lönbség .van. A földbirtokot a ,tiszt is ikorlátlanul gyumö!csöz
tetheti, mert a földbirtokkal való .korlátlan (a törvények kere
tében való) jövedelemszerzés társadalmi megítélése a tiszti 
etikát egyáltalában nem érinti, művészeti termékek iparszerű 
vagy ]{ereskedő-jellegű előállítására és értékesítésére .azonban 
ugyanezt állítani nem lehet. Vagyis : határt kell tartam s ezt a 
határt az érdekelt tisztnek 'keU érzékelnie és tiszteletben tar
tania. így pl. az üzletszerű portréfestést nem tartjuk a tiszt 
társadalmi állásához i!lőnek, az sem /volna. rendjén való dolog, 
ha egy tiszt pl. a lakásán vagy másutt iparművészeti szalont 
tartana fenn. Ha azonban egy műkereskedéssel és iparművé
sz·etter Ifoglakozó cég időnként - >teihát nem ' szerződéses, ál
landó üzleti viszony keretében - a tiszt művészi termékeit 
átveSzi és értékesíti, szerintünk ez a tiszti etikába nem ütkö
zik. Szóval : az általános fogalmak szerint értett iparszerűség 
és kereskedelmi jelleg keretein !Júvül � tiszt · művészi tenné
keit értékesítheti. A fentiekben tehát itávolról sem a művészet 
korlátozásáról, nem IÍs a művészeti Itermékek értékesítésének 
elvéről, hanem az értékesítés kereteiről! és formáiról van szó, 
amit pontosabban körülírni és szabályozni nem lehet : érzék 
dolga. 

Remény. Beadhatja nyugodtan a kérvényét, az üzenet 
nem volt téves. 

Sóskút. Illetékes helyen a vármegyei állásokat is azok 
közé az állások, hivatalok közé sorolják, amelyeket az állam
pénztár nem díjaz s így az igényjogosultság életkor
határideje 37 év. 

R. B., Vasérctelep. ,szolgálati úton a belügyminiszter úr
hoz. (VI. c. oszt.) kell felterjeszteni 'a kérelmet. Elvileg van 
rá lehetőség, hogy az engedélyt megkapja. 

I U j ren d szerü b ú lo r h i te l !  
100 P után 5 P-ős havi törlesztésre vásárolhat előleg nélkül 
és egy éven belüli törlesztésnél a kamatokat visszatéritjük. 

KARDOS TESTVÉREK bútoráruházában 18 (Kazlnczy.utca VII., Wesselényi-u. . sarok) 
Csendörség tagJainak kUlön törlesztési kedvezmény I 

Csendőrségi 
szállító ! ! CIPŐ. harisnya, ernyo es 

bőrdíszmüárú vásárolható 

"k.és:pén::dron, .{jat .{javJ lefl:e/ésre. - 0 - Postán Js rendel.{jet! 

NORMA cipökereskedelmi r_-t BUDAPEST V_, Erzsébet-tér 13_ 
Telefonszám : Automata 800-25. --------... =r � '  ..... -------

111111111,"1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
6 -8-10 havi iolyószámlahilelre 

sezlonok, szalongarnilurák matracok, papjanok. 
szőnyegek, sodronyok vasbutorok elsórendü kivitelben 
Budapest, Ráday·utca 38. szám, kárpitos mesternél 

111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

, , 

Kérjen árjegyzéket ! 

ORA.K arany- és ezüstáruk 
megbízható szállítója " 

PETO EMIL Budapest, 
v. kerület, Falk Miksa utca 12. 

Véglegesitelt csendóröknek előnyös részlet

fizetési könnyitések. •••••••••• Az "Optima • svájci óragyár magyarországi egyedárusítója. 
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LEGENY A GATON .. 
.- Regény - (28) 

íRTA : BARÉNYI FERENC. 

Esteledett. A bíró lámpát hozatott. Attól kezdve Gál 
Imre felhagyott ,a ládáklrol való babr,álással és mind gyak
rabban nézett a mind dobban sötétedő ,ablak felé . ..A bíró le 
akarta húzni a kis vászonfüggönyt, de Gál Jmre nem engedte : 
- Hagyja csak még bíró uram, majd később. 

Amikor egészen besötétedett, úgyhogy Gál Imre az abla
kon kinézve Imár nem látta a tulsó házsort, akkor egyszerre 
mehetnékje támad t :  - ;Készülj , megyünk !  - szólt ,orbán 
örsvezetönek ; aztán a bíróhoz fordult :  - Bíró ,úr kérem, 
van még egy kis végezni v alónk, lesz szíves addig �zekre 
ügyelni, mutatott rá a ládákra, amelyekben .a lábnyomokat 
megrögzítette, hogy ne nyuljon hozzá senki. 

_ 'Mehetnek nyugodtan őrmester úrék - szólt a bíró mo

solyogva -, vigyázok majd, hogy ne bántsa senki. Nem me

gyek el innen, amíg vissza nem térnek. 
Amint kiléptek a sötétbe, Gál Imre halkan mondotta 

Orbán örsvezetőnek : - INem az utcán megyünk, erre hátul, a 
kertek felé. 

- Hová megyünk ? - kérdezte Orbán örsvezető csendesen. 
- Lesállásra - súgta Gál Imre - az özvegy kertjébe. 

- -

• 
Török A. és Társa Bankház Rt. 
Budapest, IV., Szervita-tér 3. szám. 

L e g n a g y o b b osztálysorsjegy-üzlet ! 

A m. kir. Osztálysorsjáték 
I. o s z t á l y ú  n ye r e m é n y h ú z á s a  m á r  
F. ÉVI OKTÓBER 17. ÉS 20-ÁN LESZ ! 

Elérhető legnagyobb eredmény : 

500 . 000  P 
H i v a t a l o  s a  n m o g 6  I I  a p l t o t t  botétok :  
EGÉSZ SORSJEGY 24 PENGŐ, 
FÉL 12 PENGŐ, NEGYED 6 PENGŐ 

--
Az eredeti sorsjegyek rendelése leg
egyszerűbben postautalványon tőrtén

hetik. 
- -

Ebböl Orbán örsvezető eleget értett; hangtalanul lépege
tettJ Gál Imre mellett. Nemsokára a Szili-porta elé értek . .sze
rencséjükre kutya nem volt és igy sikerült egész észrevétle
nül a kertben, a bokrok között meghúzódni. A tiszta szoba 
ablakán gyér vil�l gosság szűrődött ki. Az tán lassan megindult 
a világosEág és az imbolygó lámpafény végigcsillant az ablak
soron, míg a konyhában aztán megállapodott. Valaki lámpá
val járta végig a lakást. Később lassan kinyílt a konyhaajtó. 
G1.1 Imréék jobban ,hehúzódtak a bokrok közé. A kivilágított 
ajtónyíE,sban megjelent egy feketeruhás öregasszony, akit a7. 
özvegy kísért ki. 

Hát iha nem akarod Eszti ,- mondotta' a távozó asszony 
- ahogy neked jobb . . .  Szívesen virrasztottam volna veled . . .  

- Köszönöm Bori néni, nem szükséges - tfelelte az öz-
vegy -, nincs is itt a ,halottam. 

- Mariék is szívesen jönnének vinasztani . . .  
- Jaj, -szóljon he nékik Bori néni, - kért.e az özvegy 

olyan hangon, melyben Gál Imre rejtett �degességet vélt fel
fedezni. - 'Mondja" ihogy ne jöjjenek. INem kell nekem máma 
senki, nagyon fáj a fejem, inkább lefekszem . . .  

- Feküdj le szívem, az a legjobb. Reggelre kialszod. Jó 
éjszakát - kőszönt el az öreg asszony és' a sötétben botor
kálva. döcögött !ki. a kis kerti kapun. 

Ezalatt a konyhaajtó kilincs be fordult. Gál Imre figyelm ét 
nem kerülte el, ihogy az özvegy betette a konyhaajtót, de nem 
csukta be kulccsal. 

Lassan megeredt az eső. Nesztelenül felgyürték a kö
penygallért és nyugodtan álltak tovább a szakadó esőben. -
Megázik a holttest - 'gondolta bosszusan Gál Imre, de cs,ak 
lesz annyi eszük, hogy betakarják valami ponyvával. OA mol
nárnál biztosan akadt valami ponyvaféle. Különben, ha a 
lesállás meghozza az eredményt, amire számít, nem is fon
tos . . .  

Telt-mult az idő, de a :lámpafény nem mozdult el a kony
hából. Tehát az özvegy nem feküdt le, ahogy az ismeretlen 
Bori néninek mondotta, hanem a konyhában várt . . .  V árt 
valakit. ' 

Az eső elvette a falubeli kutyák ugatási kedvét, mintha 
vaIamennyit egyszerre elhallgattatták volna, úgy szűnt 'meg 
az esteli kutyaugatás. Éjjeli 'csend borult 'az álombaringó 

LEGSZEBB Alapíttatott 1854. 

PA PLAN 

LEGJOBB 

PAPLAN 

LEGOLCSÓBB 

PA PLAN 

Kárpitosárú, vas- és rézbútorgyár 
Szőnyeg, pokróc, függöny ágy- és asztalterítők. 

gyermekkocsik, nyugszékek 
minden kivitelben kaphalók 

G I C H N E R  J Á N O S  
Budapest, VII., Erzsébet körút 20 szám. 
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falura . .csend lett, csak a .csorgó eső egyhangú csorgása hal
Iatszott. Gál Imre egys2lerre feln eszelt. J ó füle <már messzíről 
meghallotta a lassan közeledő léptek Illeszét. Valaki, laki nesz
telenül �kart járni, ·az óvatosságtól szinte görcsbemeredt 
lábakkal közeledett. Sárbasüppedt lábát lassan emelgette. 
Úgy látszik nyugbálanította lépéseinek hangos cuppanása. A 
sötétben lasoo.n ikibontakoztak egy vállas, zömök tférfi Isejtel
mes körvonalai. H angtalanul akasztotta ki a kerti /kerítés 
kis lécajtajáb és óvatosan lopódzott be a kertbe. Amint a bok
rok tövébe ért, váratlanul két vaskar hirtelen �efogta és egy 
kemény oköl ellenállhatatlanul betömte a száját, hogy ne 
kiabálhasson. Még szinte ;rá sem eszmélt a lmeglepő rajta
ütésre és unáris ;bilincsben volt a keze. 

A megláncolt ember még rugkapálódzott volna, iha iehetett 
volna, ' �e nem rrehetett ; tehetetlenül kellett :türnie, hogy el
hurcolják Azt sem tudta, hová ls azt sem, hogy kik von
szolják Csak a iközségházán tudta imeg, hogy csendőrkézben 
van, amikor 'a lámpa világánál meglátta, hogy akik elfogták, 
csendőrök. 

. - Már nem tudtam mire vélni, hogy az őrmester úrék 
Ilyen soká elmaradtak '- .szólt a bíró és meglepődve nézett a 
fogolyra. - Most <már értem, mada.rásztaik. Hurokra került 
a jó madár. Hol \fogták? 

Gál Imre nem felelt ,a bíró kérdésére, hanem, mert eszé
bejutott, }lOgy 'a holttestet odakint hiába veri laz eső, ázott 
köpenyét �evetve, halkan rendelkezett, ihogy adjon két embert 
Orbán örsvezető <mellé, hogy a holttestet hozzák be a község
háza tornácára: - úgyis itt lesz al boncolás. Most már úgy 
sem ,fontos, különben iúgyis lerajzoltam a Ihelyzetet - j e
gyezte meg végül. Aztán rögtön hozzáfogott a motozáshoz. 
Egy ,ütlevél :és pár dolláros bankjegy !került elő a ,belső zs c
bekből, ,aztán egy nyütt dohányzacskó társaságában az el
maradhatatlan <makrapipa gyuj tószerszámmal ; aztán ,egy árva 
bugylibicska meg valami kis aprópénz. Egyéb semmi . . .  

A lbíró közben mind a foglyot nézte, hogy vajjon ki lehet. 
I,smeretlen ,szélesvállú, zömök ember volt, sárga sörtés ba
jusszal, mely az esőtől csapzottan lógott .a szájába. Nem pa
raszti ruhában volt. Gumiesőköpeny volt rajta, fején szél�s
ernyőjű kockás sapka, a lábán sárga bakancs zöld lábszár
védővel ; sötétkék kabát és szürke térdnadrág. - Miféle szer
zet lehet? - taiáIgatta a bíró. Nem úriember, azt rögtön 
észrevette, inkább iparos vagy valami jobbfajta munkás. 
Komoly ember létére alig állta lmeg a bíró nevetés nélkül, 
amikor azt látta, hogy Gál Imre egyszer csak felhajt ja 'hátul 
a fogoly esőköpenyét, a kék kabátját, meg a börmellényét 
s aztán végigmustrálja a nadrágja gombjait . . . 

- Mitől jó ez vajjon ? - kérdezte a bíró magában moso
lyogva. Pedig később nem mosolygott már rajta, hanem cso
d álattal n ézett Gál Imrére, amikor megtudta, hogy a fogoly 
n adrágján mind szakasztott olyan gomb van, mint amilyet 
Gál Imre talált a Szili Gáspár ágya előtt. Ezen is ugyanaz 
a felírás, mint amazokon, valamennyin teljesen egyforma : 
"Brown Pittsburg" . . .  És a jobb csipőről '.hiányzott a .gomb. 

Gál Imre ránézett a fogoly bajuszára .s összehasonIította 
a tárcájában őrzött kunkori ",árga hajszállal. Ez lis éppen 
olyan sörtés volt, mint a ibajusz. Innen került a halott �örme 
alá. Aztán 'felemelte la. fogoly anegláncolt kezeit : a jobbkéz 
mutatóujj a  hiányzott. 

A gép szedte Je, három esztendeje már - szólalt meg a 
fogoly, amikor látta, hogy Gál Imre a jobbkezén a mutató
ujj,a helyét nézi. 'Gál Imre ugy ibiccentett rá a fejével, mint 
ak� mindent tud. fSzinte, mintha .azt llTIondta volna az isme� 
retlenneik : - Jól van jó,  ismerlek é n  már kívül-belül. Elé
gedetten mosolygott és egy széket tolt a fogoly elé : r- N o, 
üljön le lmaga me&sziről jött �mber. 

A :fogoly ;fáradtan ereszkedett a ,sz�be ; Gál Imre leült 
vele szemben és az .asztalra készítette írószereit. A bírónak 
kezdett a tarkója Imelegedni l a nagy érdeklődéstől, mert 
�szébe jutott, hogy ".amikor Gál ,Imre a Szili Gáspár nyaká
nak a baloldalán a négy ujjnyomot mutatta, akkor azt mon
dotta, hogy aki. Szili Gáspárt megfojtotta, annak a jobbkezé
ről hiányzik a mutatóujj a. 

A fogolY �íváncsian nézett körül, aztán aggodalm.asan 
pillantott Gál Imrére, aki átható tekintettel parancsolt rá : 
- Most aztán mondjon �l mindent �lejétől vé�ig . . .  

- Mit? - íkérdezte .a .fogoly !idegesen. 
Gál Imre hümmögve ,vállat vont: - Sok mindent. Leg

elsőbbel1 :azt, hogy mit keresett ott, ahol �lfogtuk? 
A fogoly levette tekintetét : Gál Imre szeméről és át

nézett a ibíróra. Idegességböl rtette, bál' az iSi lehetséges. hogy 
a bíróra telcintve fontolgatta, hogy mit mondjon meg és mit 
nem. 'Egyelőre tanácsosabbnak tartotta a hallgatást. N em 
szólt semmit, de nem ,uert Gál Imrére nézni. 

- De azt tudja, hogy íkinek (a kertjében j árt? 
- N em ! - felelte kUl'tán a fogoly és dacosan szorította 

össze a száját. 
Gál Imre felhúzta a szemöldökét : - N em? - Aztán 

oldalt hajtotta a fejét és olyan elutasítás féle mozdulatot tett, 
amelyben benne volt a megállapítás, hogy ezzel a módszerrel 
nem megy semmire. Akkor próbál mást. Fellapozta az út
levelet. - Mi a neve ? - kérdezte. 

- Hejő Péter. 
Gál Imre ihelyeselve bólintott és aztán rendre gyors egy

másutánban kérdezte Hejő Péter személyi adatait. A fogoly 
pontosan válaszolgatott és Gál Imre minden felelet után 
rögtön adta az újabb kérdést. Egyszer aztán, amikor Hejő 
Péter a családi állapotára vonatkozó kérdésre azt felelte, 
hogy nőtlen, hirtelen rávágott : - Ugy-e, most akar meg
házasodni ? 

Hejő Péter idegesen ,fészkelődöt� a székén, de nem felelt. 
Gál Imre, mintha ügyet sem vetne rá, kiegészítette a kérdést : 
- Azért ölte meg ;Szili Gáspárt, úgy-e ? 

Hejő :Péter indulatosan felugrott : - Nem is ismerem. 
Sose láttam . . .  

- !üljön csak vissza nyugodtan, - szólt rá Gál Imre 
higgadtan, - nem kell rögtön felfortyanni. Nincs is ok a fel-

R E F O R M R U h á Z a t i Rt. �tug��TEmo�liu��larafa�-���:;:aí 
�z�v!S��d�!��� hozzuk hogy 1930/31. évi őszi-téli nagy k é P e s tájékoztató 
a, r."egyze' ku·· nk' et szétküldöttük. Amennyiben bármely oknál fogva nem kapta volna kézhez, kérje egy levelezőlapon, 

vagy telefonon, hogy pótlólag megküIdhessük. Rendkivül dús választékunk van : Kész női, 
férfi és g)'ermek átmeneti és télikabátokban, szövet-, selyem-, vászon- és divatál'ukban, stb. ,  stb. Kedvező fizetési feltéfelek ! 
J u f 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 !  V i d é k r e  p o s t a i  s z é t k ü l d é s !  

BU TOR H ITELRE 
Megcsodáiják lakását, ha berendezését a 32 évóta fennálló bútor. 
áruházam száll it ja. Oriási választék b\lló-, ebédlő- . és úriszobál<b6l, 
Nagyon kedvező fizetési feltételek. SANDOR IGNAC bútoráruháza, 

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

HOTORT ÖN most olcsó ���tli.�:!::�������;,t� I TOMORY és TSA lt�ty:�r:;��!���� 
(Apponyi térnél). A csendörség tagjainak kivételes kedvezmény. 

SZŐNYEG 
valódi p e r z s a ,  nemesített magyar perzsák, 
torontáli, argaman, Bukle és minden egyéb 
fajta szőnyegárú, mokett t a k  a r ó  k és min
den egyéb l a k b e r e n d e z é s i cikkek 
l e g o l c s ó b b  b e v ás á r l á s i  f o r r á s a  

SCHILLIIIGER BÉLA 'f.llJ::,:ótJr."/s: 
A Csendőrség tagjainak árkedvezmény. A 101. számú árjegyzék ingyen 
és bérmentve. - A Csendőrség állandó szálHtója. - Alapitva 1906. 
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indulásra, mert hát a z  ember vagy ismert valakit, vagy nem. 
Ha sose látta, 'akkor persze, hogy nem ismerte. Ezért még 
nem kell Ifelizgulni. No nem ? 

Hejő Péter bólintott a fejével, mintha belátná, hogy 
igaza van Gál Imrének. Aztán engedelmesen visszaült a 
székre. De egyszerre riadtan kapta fel a fejét, amint a fülé
hez jutott az új abb kérdés : L- De a Ifeleségét ismerte ? -
Révetegen nézett körül, aztán lehajtotta a fejét és lesütött 
szemét nem merte felvetni. 

Gál Imre azonban nem hagyott békét, folytatta a kér
dést : . . . .  a feleségét, a Barkács Esztert? 

Ez a név olyan hatással volt Hejő Péterre, mintha villa
mos ütés érte volna. Megrezzent és összehúzta remegő térdeit. 
Üveges szemmel bámult maga elé. Épp akkor jött be Orbán 
örsvezető a két csendőrrel : - ,őrmester úrnak alázatosan 
jelentem, Szili Gáspár holttestét behoztuk. Idetettük a tOl'-
nácra. , 

- Jó, - ,szólt Gál Imre Orbán örsvezetőnek, de Hejő 
Péterre mézett. Észrevette, \hogyan vonaglott meg az arca, 
amikor hallotta, hogy a holttestet a községházára hozták. 
Hirtelen vállonfogta Hejő Pétert, hogy felhúzza a székről : 
- No jöjjön, most megnézheti Szili Gáspárt, ha még nem 
látta. : 

De Hejő Péter ólomsúllyal nehezedett a székre, két kézzel 
sem lehetett volna megemelni. Fakóra vált arccal, vonagló 
ajakkal tiltakozott : >-- Ne ! Nem ! Nem akarom látni ! - jelen
tette ki végül határozottan. Mint a kővé szilárdult elhatáro
zás, olyan mereven ült a széken. 

- Kár - szólt Gál Imre, - kár, hogy nem akarja meg
nézni. Pedig meg akartam mutatni a halott nyakán a fojto
gató ujjak nyomát. Persze csak kilenc ujjának a nyomát, 
mert valakinek a jobbkéz mutatóujj a  hiányzik . . .  

Hejő Péter ösztönösen hamar a köpenye alá húzta a 
kezét. Aztán a fejét előre-hátra ingatva, eszelősen motyogta : 
- Hát nem vitte el a víz ! . . .  N em vitte el a víz . . .  

- N em, - mondotta Gál Imre, - nem vihette el a víz, 
mert nem volt víz a malomárokban. Akkor este engedte le a 
molnár . • •  

- Pedig az Eszti . . .  - szólta el magát Hejő Péter, de 
rögtön elhallgatott. Magábaesetten dűlt előre a széken és gon
dolataiba mélyedt. Gál Imre nem szólt hozzá, hagyta, hadd 
jöjjön tisztába magával. Egy idő mulva meg is szólalt magá
tól : - őrmester úr kérem, az Esztinek nincsen baja?  

Nincs. 
Hol van ? 

- Otthon. 

III 
FINOM ÓRÁK között legoksobbak A BRAUSWEITER ORAK! 

III 
1l!f� BRJUJSWlIllER JANOS 
L-! S Z E G E D E N  

, MAGYARORSZÁG LEGJOBB HIRNEVŰ ÓRÁSÜZEME I I  oIX r j e9y z ék o r ó k r(51 és ek szerekrÖI. 

I
-"CORVInU BUTORCSARnOK 

Részletre olcsón ! Dohány-utca 39. 
, 

közalkalmazottak bevásárlási forrása. 

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

kedvezményt kap ! 

Csendörs�g és honvédség 
számára szükséges 
k ön y v e k  és lérlf. épelf. 
k a p h a t ó k  

GRILL -fé l e  k ö n y v k e r e s k e d é s b e n, 
BUDAPEST ,\  Y. KERÜLET, DOROTTYA UeeA 2. 

Hejő Péter ismét lehaj totta a fejét és kissé elgondolko
zott. Aztán kiegyenesedett és �atározottan mondotta : - N e 
is legyen baja �sztinek, ő nem tehet róla. Nem akarta . . .  
Rövid szünet mulva sírósra vált hangon folytatta : - Én sem 
akartam. Úgy jött ez magától . . .  Tudja a jó  Isten, miért csi
nálta ezt velünk, mi nem tehetünk róla . . .  

Pár pillanatig keseregve hallgatott, aztán megerősödött 
hangon vallani kezdett : - Elmondok én az őrmester úrnak 
mindent, úgy, ahogy volt, elejétől-végig . . .  Csak Esztit ne 
bántsák !. 

A szinte rimánkodó kérésre Gál Imre egy biztató tekin
tettel felelt, mely Hejő Pétert megnyugtatta. - Hát az ele
jén kezdem, őrmester úr. Esztivel régóta szeretjük egymást, 
lehet már öt esztendeje. Én akkor cséplőgépész voltam, Eszti 
cseléd volt a polgárdi tanyán. Ott ismerkedtünk meg egy csép
léskor. Megszerettük egymást, meg is esküdtünk volna, dehát 
szegények voltunk . . .  Megfogadtuk, hogy csak egymásé le
szünk. Eszti fogadkozott, hogy vár reám akármeddig. Aztán 
én a cséplőgéppel tovább mentem egy másik tanyára, Eszti 
ottmaradt a polgárdi ,tanyán. 

A cséplésen szerzett pénzen ősszel kivándol'oltam Ameri
kába. Gondoltam, hogy a munkámmal egy-két év alatt vagyont 
szerzek és akkor feleségül veszem Esztit . . .  

Keserveset sóhajtott. Mintha a 'multba nézne vissza el
fátyolosodott szeme : - Nagyon nehéz a kereset Amerikában. 

( Foly tat juk.) 

Keresztrejtvény. 
Vízszintes sorok:  l. Rossz csendőrből sohasem lehet. 

IS/a. Az infláció idején sok dolgot adott a határszéli öl'söknek. 
19. Az örsíróasztalról nem hiányozhatik. 20. Ilyen csi�mában 
'nem lehet portyázni. 21 .  Erre aZ utcára néz a belügyminisz
'térium csendőrségi osztálya. 22. Ilyen folt is van. 23.  Nóta 
mássalhagzói. 24. Vidéken a tyúkot így is hívják. 25. Belepi 
sokszor 31 csendőrt. 26. Ilyen szolgálati eb is van. 28. 'Az ezüst 
'vegy jele. 29. Lovascsendőr is teszi. 31 .  Van csendőr, aki ezen 
jár. 33. Határozott ember jellemtulajdonsága. 35/a. Világ
nyelv. 36. Közönségesen bizony csak lekvárnak hívják. 38. 
Ilyen lövés is van. 40. Szerb tánc. 41. Ha a szakaszvezetőből őr
mester lesz. 46. Azonos mássalhangzók. 48. Sóhajtás. 49. 
Csendőrhöz nem mindíg illik. 51. Katonai zenekarban a nagy
dobot húzza. 52. Pl. adót . . . .  53. A biblia szerint sóbál
vánnyá változott a felesége. 55. Azonos mássalhangzók. 56. 
Vidéki viselet. 57. Ilyen puskás 'is van. 58. Belső szerv. 59. 

és mczgszünteti. 

Q fejfájást 
izom és izüleli fájdal11lClkat. 

meg 0.I>os6t \ Minden 

Magyar királyi .' "� Osztálysorsjáték 
84.000 sorsjegy ''A!\ 42.000 nyeremény 

Minden második � sorsjegy nyer ! 
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben 

500. 0 0 0  
(egy félmillió pengő) 
Jutalom és nyeremények :  

l jutalom . . 300.000 P ll ' nyeremény 50.000 P 
1 nyeremény 200.000, P l nyeremény 40.000 P 
l nyeremény 100.000 P 2 nyeremény 30.000 P 
stb., stb, pengő, összesen közel 8 millió pengő készpénz, 

mely összeget készpénzben fizetik ki. 
__ HUZÁS OKTÓBER HÓ 17-ÉN KEZDŐDIK ! .... 

Az I. osztályú sorsjegyek hivatalos ára : 
I:-:E�gé�SZ�2�4

';:
P
�1=I Fél 12 P H legyed 6 P 1=IP!I�vO'!"'lca""!'d"'l!3�p-':i 

SorsjegyeI>. az összes árusít ó knál. 
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Azonos mássalhangzók, de a vízszintes egynek 2. és 10. betűje 
is. 60. Melegben a csendőr. 62. Téli sporteszköz. 64. Hírneves 
gyárunk Budapesten. 65. Dohányos igéje. 66. Valaminek meg
vetni az alapját - rövidebben. 68. Rendszerint nő teszi. 70. 
Vetkőzőhely. 72. Rovar. 73. Igy is, fordítva is igekötő. 74. A 
tanunak ezt kell vallania. 75. Csúnya, ha a csendőr ilyen be
szédű. 77. Régi mérték. 78. A függőleges három első fele. 79. 
Jótékony ige. 80. A rossz bor teszi az ember torkával. 83. Az 
oroszlánt őrzik ebben az állatkertben. 84. Faggyal j ár. 85. 
Vidéken az egyik szomszédasszony a másikat. 88. "Soha" né
metül.. 89. "Légy

" 
(ige) németül. 91. Okozat testvére. 92. Pl. 

a torony. 93. Senki sem fizeti szívesen. 94. Azonos mássalhang
zók. 95. Etelka becézce. 96. Földmíves hinti el. 97. Gyerek 
'játszik vele. 98. Ellentétes kötőszó. 99. Sokszor leírja naponta 
a csendőr. 

Függgőleges sM'ok :  1. Lovascsendőrnek érteni kell ehhez 
is. 2. Az teszi, akinek fájdalma van. 3. Igy nevezik a béka
'porontyot. 4. Tagadószócska. 5. Cigaretta neve. 7. Folyónk 
neve. 8. Ennyi van a nemesi koronán. 9. A legkisebb katonai 
egység. 10. Szent rövidítése. 1 1 .  Ilyen híd is van. 12. Letünt 
filmszínésznő egyik neve. 13. Hangnem. 14. Régi harceszköz, 
15. Édes az íze. 16. Rövidítés aláírások után. 17. Kaszárnyá-

ban szolgálatot teljesít. 18. Elsurran - másszóval. 27. Ke
resztrejtvényfejtő tartj a a kezében. 29. Vidéken 'azt mondják 
a 15.  függőleges ízére. 30. Sokszor kell így nyomozni. 32. Még 
nem bűnözik, aki ezt teszi. 34. Olvasztanak vasat is benne. 
35.  Akit így ér a csendőr, bizony azt elítélik. 35/a. A nagy 
szeretet. 37. Muzsika. 39. Ilyen kúra is van. 42. Csendőr sok
szor tapasztalhatja, hogy ennek a szólásmódnak igaza van. 
43. Szelíd vad. 44. Belső testrész. 45. Összetett mássalhangzó. 
47. "Három" idegen n�lven nőnemben. 50. Bőrbetegség. 54. A 
Balaton is az. 56. Sok lopott holmit árulnak itt. 57. H áború 
alatt is nagy tiszti kitüntetés volt. 59. Orroddal érzékeled. 610 
Alkoholmérgezésből is származik. 63. E z  a gyermek a szülők
nek. 64. Angol ital (hibásan) . 65. Zongorán is j átsszák, de 
éneklik is. 67. Volt magyar fürdőhely. 69. Ilyen hadnagy is 
van. 71. Nemzet és ige. 73. Kutya. 74. Ügyész teszi. 76. Virág. 
77. Segédige egy alakja. 78. Festő használja. 81. Hírneves ló
versenytér. 82. Költő 'így rövidíti a reggelt. 86. ülsz rajta. 87. 
Házi állat. 90 = 95. Vízszintes. 92. Nem tegnap. 

Határidő : 1 930 október '20. Megfejtést csak a csendőrség 
legénységi egyéneitől fogadunk el. A helyes megfejtők között 
egy szép könyvet sorsolunk ki. Az eredményt a f. évi novem
ber l-i sz&munkban közöljük. 
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Megfejtés. 
A folyó évi 25. számunkban közölt térképpályázatunk 

megfejtése : 1. Somogy, 2. Hunyad, 3. Liptó, 4. Sopron, 5.  
Ba1's, 6. Bihar, 7. Háromszék, 8. Sáros, 9.  Tolna, 10. Besz
teme-Naszód vármegye, 11 .  Győr-Moson-Pozsony közigazga
tásilag egyelőre egyesített vármegye. 

Örvendetes, hogy ezt a pályázatunkat különösen nagy 
érdeklődés kísérte. A beküldött pályamunkák kísérőleveleiből 
kicsendül az akarat és hit, hogy az elrabolt vármegyéket 
visszaszerezzük. 

* 

Helyesen fejtettp_" meg : Kovács György th. (Szank) , 
Horváth György th. (Gérce) , Németh István I. th. (Zala
cSHny) , V. VM'gha th. (Dombóvár) , Hillender József th. ( Bu
dapest) , Kovács Balázs th. (Kemence) , Nyiszto1' József th. 
(Budapest) , Benkő Lőrinc th. ( Hédervár) , vitéz Ambrus 
András th. ( Kerkaszentmiklós) ,  Putz György th. ( Seregé
lyes) , Hanics János th. ( Biharkeresztes) ,  Dinga János th. 
(Hegyeshalom) ,  Molná7' János th. ( Zalaegerszeg) , Rácz Jó
zsef th. (Gödöllő) , Famgó Sándor th. (Szentes) , Mészáros 
István th. (Kapuvár ) ,  vitéz Németh Pál th. (Magyargencs) , 
Bákay Lajos gth. ( Budapest) ,  Iván János gth. ( Budapest) , 
Szenl miklósy Imre gth. (Miskolc) , Biró István gth. ( Buda
pes) , Kocsis Géza tőrm. (Zalacsány) , Menyhárt István 
tőrm. ( Szombathely) , Szücs István I. tőrm. (Szombathely) , 
Szijjárt6 János tőrm. ( Szeged) ,  Bártfai András tőrm. 
(Gyönk ) ,  KctlmM Lajos tőrm. ( Szombathely) ,  Szombath 
László tőrm. (Győr) , Keczán János tőrm. (Csenger) , Nyers 
László tőrm. (Kaposvár) , Rak6 S ándor tőrm. ( Budapest) , 
T6th tőrm. (Nyiregyháza) , Kéri András tőrm. (Hajdusám
son) , Csenki Pál tőrm. ( Berettyóújfalu) , Tóth András tőrm. 
(Kőrösladány) , Gaál Béla II. tőrm. ( Nagykáta) ,  Baranyai 
István tőrm. ( Szeged) , Fekete Miklós őrm. ( Kiskunhalas) , 
Németh Károly őrm. (Nagyigmánd) , Salamon János örm. 
(Kiskunhalas ) ,  Hencz József őrm. (Nagyigmánd) , Gál Fe
renc őrm. (Szank) , Urfi Pál őrm. (Királd) , Czeglédi Ignác 
őrm. (Sátoraljaujhely ) ,  Szabó János II. őrm. ( Füzfő) , Pintér 
István őrm. (Tata) , Kiss Pál őrm. ( NádasIadány) , Dékány 
Ferenc őrm. ( Lakytelek) , Tóth János VII. őrm. (Gesztely) , 
Hctmza Gábor őrm. ( Berettyóujfalu) , Kovács János I. őrm. 
(7:sadány) , Gáspár Bálint örm. (Gölle) , Kertész Mihály őrm. 
( Somogyberzence) , Zsilka József őrm. (Katymár) , Makra 
Mihály őrm. (Zsadány) , Illés Mihály őrm. (Felsősegesd) , 
Halász János őrm. (Budapest) , S�abó Ferenc II.  őrm. 
(Komló) , Fonyadt János őrm. (Vép) , Dzsamba Lukács őrm. 
(Kiskunfélegyháza) , Fejes József I. őrm. (Szekszárd) , Bartók 
Károly őrm. (Érsekvadkert) , Oláh Sándor őrm. (Gödöllő) ,  
Szilág yi Sándor őrm. (Tornyospálca) , Zsinkó Sándor őrm. 
(Hidas) , Lévai Adám őrm. (Budapest) , Horváth István 
II. őrm. (Tompa) , Izsó Ambrus őrm. (Kiskőrös) , Szerda
hp/yi Elek őrm. ( Szirák) , Hosszu János őrm. (J ászszent
andrás) . Mikina Ferenc őrm. (Gyönk ) , Moldován József őrm. 
( Nagyléta) ,  Roma Gábor őrm. (Aszód) , Kun Jenő őrm. 

(Szombathely) ,  Nagy József II.  őrm. ( Budapest ) ,  Bécsi 
István őrm. ( Bonyhád ) ,  Balogh József III.  őrm. ( Hegyes
halom) , Marsi Mihály őrm. ( Mezőkövesd) , Bázinger György 
őrm. (Mágocs) , Csépke György őrm. (Demecser) , Halász 
István őrm. (Csanádpalota) , Horváth Lajos V. őrm. (Vé
ménd) , Pethő István őrm. (Somlószőllős) , Kiss Lajos I.  őrm. 
(Komló) ,  Varga László őrm. ( Egerág) , Sebestyén Péter őrm. 
(Elek) , Márkus Ferenc őrm. (Devecser) , Goman Ferenc 
őrm. ( Emőd) , Bagoly István őrm. (Somogyszob) , Czimmer
mann József őrm. ( Siklós) , Apostol Lajos őrm. ( Sárospa
tak ) ,  Horváth József cs. ( Nagycenk) , Szőke Sándor cs. 
(Nagyigmánd) , Zrinyi József cs. (Balatonföldvár) ,  Vincze 
Rezső cs. (Tata) , Tausz Ferenc cs. (Devecser) , Bognár Mi
hály cs. '{, Dévaványa) , Gyü1'e Mátyás cs. (Lakytelek) , Bá
nóczi János cs. ( Szécsény) , Gonda Pál cs. (Kunbaja) , Simon 
Lajos cs. (Tiszavárkony) , Be/ány János cs. (Tiszakürf) , 
Kávai Péter cs. (Pitvaros) , Kollár Albert cs. (Kápolna) , 
Dani József cs. ( Baglyasalj a) , Stokker József cs. (Mágocs) ,  
Szuhai Imre cs. ( Edelény) , Baráth István cs. ( Balaton
szárszó) , Dobó József cs. (Gyöngyös) ,  Csikesz István cs. (Bu
di.'.pest) , Kerekes Aladár cs. (Gödöllő) ,  Urfi János cs. (Szá
pár) , Kalcsó István cs. ( Sükösd) , Pongrácz János cs. ( Hévíz
szentandrás) , Pálfy István cs. (Szécsény) , Boros László cs. 
(Vecsés) ,  Horváth Ferdinánd cs. (Hegyeshalom) , Tallódi 
József cs. ( Nagyhortobágy) , Láng Gusztáv cs. (Verpelét) , 
Kálmánchel1Ji András cs. (Kenézlő) ,  E. Tóth Ferenc cs. 
(Somoskőujfalu) , Fejes József cs. (Zalacsány) , Reider Má
tyás cs. ( Sóskut ) ,  Milánkovics Vendel cs. (Zselickisfalud) ,  
Sebestyén János cs. (Gyönk) Kiss Sándor cs. ( Pocsaj ) ,  Lin
kecs János cs. (Cserhátsurány) ,  Czódli Gergely cs. (Sopron
bánfalva) , Tóth Miklós cs. (Sóstógyógyfürdö) ,  Tornyai Gá
bor cs. (Gödöllő) , Rózsa József cs. ( Szeged) , Mikos Imre cs. 
(Resznek) , Kapoli Mihály cs. ( Erdőcsokonya) , Gróf János cs. 
(Lajosmizse) , Milánkovics J ános cs. (Kerekegyháza) , H erbák 
Imre cs. ( Szatmárcseke) , Jagasits Dezső cs. (Vál ) ,  Pályi 
Lajos cs. ( Szirák) , Timár Lajos cs. ( Bogyiszló) , Laczkó 
Sándor cs. (Biharugra) , D. Kovács Benjámin cs. (Monostor
falva) ,  Gál Ferenc cs. (Akasztó) , Mátyus Antal cs. (Verpe
lét) , Cseh Gábor cs. ( Somoskőujfalu) , Boros Jenő cs. ( Sán
dorfalva) , Bácskai László cs. (Vámosgyörk) , A bai István cs. 
(Nyergesujfalu) , Illés István cs. ( Enying) , Keresztes Ferenc 
prb. cs. (Szekszárd) , Keresztes Lajos prb. cs. ( Tata) , Fritz 
Jenő prb. cs. ( Nyiregyháza) ,  Vatai 'György prb. cs. ( Makó) , 
Sass István prb. cs. (Salgótarján) . 

A kitűzött jutalmat (teljesen felszereIt gyalogtiszti kar
dot) a szerkesztőségünkben megejtett sorsolás során Bákay 
Lajos g. tiszthelyettes ( Budapest) nyerte meg. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős : 

PINCZÉS ZOLTÁN százados. 

Stádium Sajtóvállalat Rt., Budapest, VI., Rózsa-utca 1 1 1. �z. 
Felelős üzemvezető : Győry Aladár, 

ÖN IS NYERNI AKAR, 
de tőlü n k  még nincs sorsjegye a m .  kir. OsztálYl3orsjáték f. h ó  17-én kez
dődő húzásaihoz. Rendeljen tehát azonnal, mert tudvalevő dolog, hogy : 

senkisem mondhatja azt a d d i g magáról hogy n i n c s 
szerencséje, míg ki nem próbálta azt főárusításunkban is. 

Rendelés : Lev_ lapon, telefonon, személyesen. Hivatalos árak : 1/1 24, 1/2 12, 1/4 6, 1/s 3 'Pengő_ 

G L Ó R I A  K E R E S K. R . ..  Y. Osztálysorsjegy 
főárusítás 

Budapest, Andrássy-út 14. Telefon : Aut. 189-99. Első húzás már e hó 17 -én. 


