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Hiszek egy J,stenben, hiszek egy ht:1aában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek 'Magyaronszag feltá'fl1.(L(]4sában. 

Amen. 

Magyar pénzért magyar árút! 
Minden munka, termelés, teljesítmény reális ér

tékmérője a pénz. Amikor tehát a pénzt gyüjtjük, a 
pénzzel takarékoskodunk s a pénzzel vásárolunk, nem 
az aranyat és ezüstöt, hanem az ellenében teljesített 
munkát és produktivitást értékeljük és becsüljük 
meg. A magunk kis háztartásából tudjuk, hogy ha a 
nagyobbik fÍú felszereli a rádiót s nem kell érte pénzt 
kiadni, ha a kisebb gyermekek ruhácskáit a nagyob
bik leány varrogat ja meg s ezért sem kell pénzt ki
adni, ha magunk gondozzuk a kert fáit, ha magunk 
végzünk el háztartásunk körül :mindent, amit külön
ben csak kényelemszeretetből nem szoktunk elvégezni 
s így ezért sem kell pénzt kiadni, akkor itt is, ott is 
megmarad a - pénz. Pénz, mindenütt pénz, ami ott
hon marad. Kis tőke / gyarapszik belőle s egyszerre 
csak a magunk házában lakunk, az életünk színvonala 
minden tekintetben emelkedik. I 

Ugyanígy van ez a nemzet háztartásában is. 
Amit magunk meg tudunk csinálni, amit magunk tu
dunk termelni, azért ne menjük a szomszédba vagy 
még messzebbre, hanem tartsuk itthon a pénzt a ma
gunk nemzeti kasszájában, illetve gazdasági vér
keringésében s amint a családban megtakarított pénz 
emeli a családtagok jólétét, úgy a nemzeti gazdálko
dás keretében megtakarított és felhasznált pénz emeli 
az egész nemzet jólétét. 

Plakátok hirdetik, hogy október 18-án "magyar 
hét" kezdődik. Igaz, hogy magyar földön 52 magyar 
hétnek kellene lennie egy esztendő leforgása alatt, mi 
azonban ennek az egynek is örvendünk, mert hiszen 
- mint minden - az öröm is csak relatív, a viszo
nyokhoz mért lehet. De még 'ezt a relatív örömünket 
is megkeseríti az a oorongós kétkedés, amivel a ma-
gyar hét eredményei 'elé nézünk. I 

Bőven van okunk és tapasztalati alapunk erre a 
kétkedés re. Valami érthetetlen és bűnös en csökönyös 
előítélet 'él bennünk minden magyar termelésű porté
kával szemben. Feldobog a szívünk, ha a házak or
mán látjuk a nemzeti színeket lobogni, de lebiggyed 
az ajkunk, ha valamiféle árú csomagolásán pillant
juk meg ugyanazokat a színeket. Nekünk csak az a 
jó árú, ami külföldi s minden portéka, ami magyar 
- rossz. Texti1gyáraink a legelső rangú anyagokat 
állít ják elő, de előbb ki ke11 küldeniök azokat Lon
donba, Berlinbe vagy Párisba, külföldi stempli
ért, mert csak úgy veszi meg szívesen a magyar. A 
ruha minőségében csak akkor bízunk, ha benne van a 

pecsét, hogy "Trade Mark". Akárhány magyarnak 
fogalma sincsen róla, mit jelent ez a két szó, de neki 
éppen ez kell: idegen, lehetőleg az érthetetlenségig 
idegen szavak alkotta bélyeg, mert akkor aztán iga
zán jó 'a portéka. 

Milyen súlyos, nagyon bűnös tévedés ez! Mert a 
magyar gyártmányok jók, minden legkényesebb 
igényt is kielégíten ek. ' 

De tegyük fel, hogy nem így volna. Akkor is 
jusson eszünkbe az 1922-1923-as Németország, ahol 
akkoriban gabonaínség volt s egész sereg állam 
kapva kapott az alkalmon, hogy INémetországnak -
persze jó pénz€rt - felajánlja a búzáját. Elég volt 
azonban a német kormány egyetlen felhívása: hetven 
millió német jó időn keresztül kenyér helyett -
krumplit evett. ;Hasonló volt a helyzet később Olasz
országban. Miért éppen a magyar az, aki a külföldi 
piacok lehető elkerülésének mérhetetlen gazdasági je
lentőségét nem akarja belátni? Mi nagyon könnyen 
lazítunk egyet a lelkiismeretünkön, mintha csak 
nadrágszíj volna: "Majd éppen az a 10 deka prágai 
sonka helyett megvásárolt magyar sonka menti meg 
a hazát!" Így lesznek aztán a dekákból1vagonok, vo
natok, a centiméterekből kilométerek s a verejtékesen 
szerzett magyar fil1érekből milliók és milliók, ame
lyek zsíros jólétet adnak számtalan idegenbeszédű 
embernek, akikre ugyancsak nem lehetne ráfogni, 
hogy - szeretnek bennünket. A pénzünket annál in
kább. S ugyanakkor magyar munkanélküli testvé
reink tízezrével maradnak ki a magyar gyárakból, 
magyar üzemekből, mert a magyarnak a magyar 
nemzetiszínpántlikás árunál jobb a "Trade Mark". 

Embereljük meg végre magunkat mi, magyar 
csendőrök, mindannyian, ahányan csak vagyunk! Kö
veteljünk mindenben s mindenütt magyar portékát, 
hassunk családtagjainkra, hogy ők is így cselekedje
nek. Ne bukjunk el a 10 dekák és centiméterek hamis 
lelkiismeretnyugtatásán -1 hogy ez úgysem jelent 
semmit -, mert ha mindenki így gondolkozik, idegen 
országok népe lakik jól a pénzünkből, nekünk pedig 
felkopik az állunk! 

Ne várjunk amagyar árú vásárlásával a magyar 
hétig sem, kezdjünk hozzá most, azonnal, a legelső 
tűn él és cérnaszáInál s ne kutassuk a portékában az 
idegen stemplit akkor sem, ha a magyar hét színes, 
plakátos napjai már elmúltak.' Így majd a magyar 
pénz útja nyomán magyar jólétbe gyógyul a magyar 
nyomorúság. 

Trianoni keretek között ugyan abszolút magyar 
jólétről nem lehet beszélni, de a sorsunk mégis tűrhe
tőbb lesz és az oldalunkon álló hatalmas erkölcsi erők 
mellé anyagi erőket' is gyüjthetünk olyan időkre, 
amikor egy újabb magyar honfoglalás sorsa nem 
utolsó sorban azon múlik majd, hogy a verejtékes 
magyar garasokkal hogyan tudtunk gazdálkodni. 
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A nyomozás egyes segéd
eszközeiről.. 

írta: MIL VIUS ATTILA százados. 

Nagyobb, bonyolultabb ,ügyek nyomozása huza
mosabb időn keresztül tart, az ilyen ügyekben szereplő 
egyének (gyanusítottak, sértettek, tanuk) nagy 
száma, valamint a ibűnjelek, nyomok sokasága kö
vetkeztében hatalmas adathalmaz gyül egybe. A nyo
mozás munkája azonban nemcsak az adatok szorgal
mas felkutatásából áll. Az összegyüjtött adatokból 
finom gondolatmunkával, következtetésekkel ki kell 
hámozni, össze kell állítani az elkövetett bűncselek
mény összképét, minden részletével egyetemben. 
Az adatokat, a bizonyítékokat külön el kell bírálni 
önmagukban, mérlegelni kell azokat egymással szem
ben, fürkészni kell az, egymásrautalások és összefüg
gések után és igyekezni kell rájönni az ellentmondá
sokra. 

A nyomozás nak ezzel a kizárólag szellemi részé
vel csak az tud megbirkózni, aki az adatok útvesztő
jében ,kiismeri magát, vagyis a ;nyomozás anyagát 
teljes egészében és tökéletesen uralja. Nézzük meg, 
milyen ez az egybegyült adathalmaz a gyakorlatban. 
Itt van a ,sértett feljelentése, amott 20-30 egyén 
(sértett, gyanusított, tanuk) bemondása, papír
lapokra vetett futólagos feljegyzések alakjában 
megörökítve. A többi adatok széjjel vannak szórva 
helyszíni leírásokban, helyszíni IYázlatokan, fénykép
felvételeken, megkeresett hatóságok és parancsnok
ságok értesítéseiben. Ehhez járulnak még a leg
különbözőbb bűnjelek, biztosított nyomok, szakértői 

, 

Ehező virágszálak. 
írta: AXA ROLF. 

Hadd mondom el most őrmester úr Prihoda kolbá
szainak szomorú történetét. 

E történet szoros összefüggésben áll in fan teri szt 
Dudás János bevonul(lsával. Mert infanteriszt Dudás volt 
az a baka, akinek gyom ráróI legendák keringtek az ezred
ben. Hatalmas, bikaerejű legény volt, aki játszva görbí
tette el az ezüst forintot az ujjai között. Emellett jólelkű, 
szelíd természetű ember volt, a légynek se vétett. Dolgo
zott három helyett, de - evett is aztán hat helyett. Az ő 
gyomra feneketlen volt. Igaz, hogy válogatással igazán 
nem lehetett őt megvádolni. Komiszkenyér, nyers uborka, 
zöld szilva : neki az egyrement. Csak sok legyen, hogy 
örökké maró éhségét csillapíthassa vele. 

Nincsenek adataim arról, hogy odahaza, a falujában 
mekkora volt a napi porciója. Csak azt tudom, hogy Pri
hoda őrmester úr menázsi porciói meg se kottyan tak 
neki. Örökös éhsége állandó szomorúságot tenyésztett ki 
benne. Sóhajtozva ébredt, tragikus arccal mosdott, fej
lógatva csinálta a reggeli gelenkszübungokat és oly búsan 

vélemények stb. Ez a iValóságos kaosz valót és va
lótlant, megbízhat6t és téveset, fontosat és lényeg
telent tartalmaz, tarka összevisszaságban. Az egészet 
egy bőröndhöz lehetne hasonlítani, melybe külön
böző helyeken és különböző időkben talált tárgyakat 
minden rendszer nélkül belehajigáltak. 

Hogy ismerje itt ki magát a csendőr, ebben a 
zűrzavaros adathalmazban ? Hogy végezze azt a 
finom mérlegelő, összehasonlító, szembeállító mun
kát, melynél 'a legkisebb tévedés vagy valaminek 
figyelmen kívül hagyása veszélyezteti az eredményt. 

Tegyük fel, hogy most egy új gyanusítottat 
vagy egy fontos új tanut kell kikérdezni. A gyanu
sított vagy tanu bemondásai utalhatnak >egy másik 
tanu, vagy másik gyanusított vallomásának egyes 
részeire vagy helyszíni adatokra. A nyomozónak 
ezeket a bemondásokat viszonyba kell hozni az eddigi 
megállapításokkal, mielőtt még a tanuhoz vagy a 
gyanusítotthoz, egy )újabb kérdést intézne. Nagyon 
sok függ attól, hogy a kikérdezésnél a csendőr mi
kor, mit és hogyan kérdez. A kikérdezéseknél helyes 

'taktikát követni az egész anyag abszolút uralása 
nélkül nem lehet. Mit tesz a iCsendőr, aki nem uralja 
az anyagot? Vagy emlékezetére bízza magát, ami 
rendszerint tévedésekre és hibákra vezet, vagy pedig 
kénytelen minden pillanatban újból és újból átnézni 
az összes feljegyzéseket stb., ami nagyon időrabló 
tevékenység s amellett fl-zzal a veszéllyel is jár, hogy 
kizökkenti a csendőrt gondolatmenetéből, a kikérde
zendőnek pedig túl sok időt enged a gondolkozásra. 
ami rendszerint nem kívánatos. 

Vannak azonban olyan segédeszközök, melyek 
előállítása egy kis fáradságba kerül ugyan, de igen 

ropta az ájncelmarsot, mint egy kitanult temetke
zés'i ló. 

Magától értetődik, hogy gyászos hangulata rövidesen 
feltűnt a sasszemű őrmester úr Gajdacsinak is. Néhány 
napig nem szólt, gondolta, hogy honvágy kínozza a rekru
tát. Azután néhány napig káromkodással próbálta Dudást 
felvillanyozni. Minthogy pedig ez sem ért semmit, végre 
szóbaállt vele. 

- Te, Dudás! - mordult rá egy délelőtt. 
- Hir! - sóhajtott Dudás bánatosan. 
- Most már aztán igazán a legfőbb ideje, hogy 

megembereId magad. N em a világ az a három kis esz
tendő! Aztán ha hagytál is otthon valami fehérnépet, 
sohse búsulj annyira utána. Akad itt is elég. Te . .. te 
szomorúfűz! 

Dudás nyelt egyet. 
- Őrmester úr, ik melde gehórzám .. . nem jány 

után búsulok én . . .  
- Hát ? 
- Hanem azért, mert . . .  mert . .. 
- N o csak kivele ! 
- Mert . .. mindég nagyon éhes vagyok, - morogta 

szégyenlősen. 
Őrmester úr Gajdacsi felrántotta a szemöldökét. 
- N em elég a menázsi ? 
- Ik melde gehorzám, nem! 
Őrmester úr Gajdacsi hümmögött. Kedvelte a nagy

darab embereket. Ennél azonban megakadt. Másrészt 
jóravaló fiúnak látszott és ha nem segít rajta, csúffá 
teszi az egész rekrutaszakaszt azzal a fancsali pofájával. 
E töprengések eredményeképpen nagylelkű hanghordozás
sal, mintha egy királyságot ajándékozna el, így szólt: 

- Hát fiam, nagy sora van ennek. N o, de mert lá-
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hasznosak, mert biztosítják az áttekintést .a nyomo
zás anyaga felett és ezáltal lehetővé teszik annak 
tökéletes uralását. Ilyen segédeszközökre tehetünk 
szert célszerű táblázatok, külön lapok, rajzok, gra
fikai ábrázolások vagy kimutatások szerkesztésével, 
illetve felfektetésével. Mindezek bármily bonyolul
tabb nyomozásnál igen jó szolgálatokat tehetnek, de 
úgyszólván nélkülözhetetlenek olyan esetben, ami
kor egy bűncselekmény t több személy, egy ,személy 
több bűncselekmény t, vagy több személy (bűnszö
vetkezet) több cselekményt követett el. Előnyösen 
alkalmazhatók ezek a segédeszközök a nyomozás 
olyan részleteinek , összefoglalására '

is, melyeknél 
egyes személyek sok �ülönböző helyen fordultak 
meg, több személy bizonyos időpontokban egy helyen 
j árt, egyes tárgyak (bűnj elek) sok kézen mentek 
keresztül, végül abban a gyakori esetben, midőn 
valamely bűncselekmény nyomozása közben szemé
lyek kiadásait és ,bevételeit kell egymással szembe
állítani. 

Az ilyen írásbeli és grafikai segédeszközök mi
ként j ére, külalakj ára ,'nincsenek szabályok. Ilyeneket 
mindenki kigondolhat saját maga, egyedüli lenyeges 
követelmény a célszerűség, vagyis, hogya segédlet 
az áttekintést lehetővé tegye és az emlékezet alá
támasztására lakalmas legyen. 

Az alábbiakban egy pár, a gyakorlatban jól Ibe
vált segédeszközt óhajtok bemutatni, melyeket Hans 
Gross, Lothar Philipp és I Erich Annuschat német 
szakírók műveiben találtam. 

Több hamis bankjegy útjának ábrázolása a ha
misítóktól a forgalombahozókon és a közönségen ke
resztül a hatóságig. 

tom, hogy iparkodsz, hát megengedem, hogy elmenj őr
mester úr Prihodához és dupla menázsit kérjél. Majd szó
lok neki az érdekedben. De ha azután is ilyen szomorú 
képeket mersz vágni, úgy teremtlek kupán, édes fiam, 
hogy mindentől elmegy az étvágyad vagy egy hónapra. 
Abtreten! 

Őrmester úr Gajdacsi szónoklatának felvillanyozó 
hatása rövidesen meglátszott infanteriszt Dudás maga
tartásán. 

- Dupla menázsi - dupla menázsi - muzsikált lel
kében a boldogság. 

Dehát a sorsharag nem engedte, hogy e tündéri 
álom valóra váljék. Infanteriszt Dudás ábrándjai még az
nap délben szertefoszlottak őrmester úr Prihoda, a mani
puláns egy végzetes tévedése folytán. 

Úgy féltizenkettő tájban lehetett, midőn őrmester 
úr Prihoda a századkörlet folyosóján találkozott Dudás 
Jánossal és Balog Jóskával, kik egy hatalmas kondért ci
peltek. 

- Halt! MegaIni ! - rendelkezett Prihoda. 
A két baka megállt. 
- Adjal nekem ide kanal! - nlUtatott rá Prihoda a 

Dudás kezében levő hatalmas merőkanál ra. 
Dudás odaadta. Prihoda megmerítette a gyanússzínű 

és szagú folyadékban, azután ajkaihoz emelte. Dudás ré
müIten pislogott. 

- Őrmester úr, ik melde .. . 
- Fogod tartani szajad neked. Én fogok menázsi 

kostolni, - intette őt le őrmester úr Prihoda. 
- De . . .  
- Menázsvizit! - ordított Prihoda most már komo-

lyan megharagudva. 

Amit ez a kis rajz (1. ábra) ábrázol, azt csak 
hosszadalmasan lehetne leírni, de az áttekinthető
ség fokát ilyen leírással sohasem is érhetjük el. Ez 
a segédlet.a nyomozás közben való könnyű tájékozó-

A - F ,Hamis bankj'9'fek 

AB C DE F 

"'"""� 
6rünb/al? ja/amon 
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. , 'b !}cJno T.ré, !loueuIt.h I nl orJ r I ]' ' 
A B úr"n rn�r !'.'fer Al/dra, 

Dib /\ 
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1. ábra. E f 

dás <:éljait szolgálja, de becsatolható a feljelentés
hez, mert .az, tiigyész és .a bíró munkáját is megköny-
nyíti. ' 

Második példa: N . .asszonyt 18 órakor albérlője 

És Dudás őszinte ijedtségére hatalmasat húzott a 
"menázsi"-ból. De már a következő pillanatban vadul ki
köpte. 

,Himmelhergottdonnerwetterkreuzkrucifixsakra
mentallelujanochamalhinein!! Pfuj! Eztet nem megvan 
leves. Eztet a megvan moslek ! 

- Őrmester úr, ik melde gehorzám, biz ez csak
ugyan moslék. Most visszük a konyháról a disznóknak, -
mondta Dudás szelíden, mialatt Balog Jóska arca gya
núsan rángatózni kezdett. 

Őrmester úr Prihoda sarkonfordult s mint a kilőtt 
puskagolyó, tűnt el a századirodában, honnan még hosz
szabb időn át ádáz krákogás és köpködés hallatszott ki. 
De a Dudás sorsa meg volt pecsételve. őrmester úr Pri
ho da -három éven át őszinte gyűlöletével tüntette ki. En
nek a gyűlöletnek már másnap kifejezést adott, midőn 
Dudás eléje állott és dupla menázsit kért. 

- Waaasz ? - rikácsoIta Prihoda. - A dufIa me
názs ? Neked megvagy disznó, aki adolsz nekem moslék! 
Egyen te is moslék. Schwein! Schwein! ! A dufIa menázs ? 
Olyan boffon bevágok nekednek iPüdös boffádba, hogy 
szofort berukkolsz ookolba. Kuss! Mars! 

Infanteriszt Dudás János búsan kullogott vissza a 
századhoz. Őrmester úr Gajdacsi - nyilván Prihoda in
formációja alapján - fejcsóválva j egyezte meg másnap 
a gyakorlótéren : 

- Nem is gondoltam volna, hogy ekkora lókötő 
vagy, Dudás! 

Hangja azért nem volt haragos. De a dupla menázsÍ
ról több szó nem esett. Annak végleg befütyültek. 

* 

Telt-mult az idő, csak Dudás éhsége nem múlott. Ta-
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holtan találta a lakásban. A rendőri bizottság 19 
órakor jelent meg a helyszínen és megállapította, 
hogy N. asszonyt meggyilkolták. A halál kb. 16 
órakor állott be .. A tanuvallomások alapján a bizott
ság a következőket állapította meg: Fél 15 órakor O. 
asszony jött látogatóba N. asszonyhoz. Közvetlenül 
15 óra után egy újabb látogató érkezett a lakásba, P. 
úr személyében, ,ki 0. asszonyt ismerte, N. asszony
nak pedig nagybátyja volt. P. csak rövid ideig tar
tózkodott a lakásban, érkezése után �b. 10 perccel O. 
asszonnyal együtt eltávozott. Köz,vetlenül Y417 után 
levélhordó érkezett a lakásba, csengetett, ,bedobta a 
leveleket a levélszekrénybe és eltávozott. Pár perccel 
17 óra után egy ismeretlen úr (X.) jött ki a lakás
ból valakivel, hangosan beszélgetve. Búcsúzkodás 
közben az ajtóból bekiáltott a lakásba: "Tehát hol
napután eljövök magáért, viszontlátásra!" - ezután 
eltünt. Ezt az ismeretlent 'még egyízben látták a ház
ban, % 19 óm tájban. Ekkor csengetett a lakás ajta
jánál, de mivel senki sem nyitott ajtót, eltávozott. 
Az albérlő 10 perccel 18 óra előtt érkezett haza, 
majd fél 19 'órakor izgatottan elhagyta a lakást és 
a rendőrségre sietett, ahol az esetre vonatkozó fel
jelentését megtette. A rendőri bizottság -' mint 
tudjuk - 19 órakor érkezett a helyszínre. Az eset 
fenti leírása ebben a iformában mindennek nevezhető, 
csak áttekinthetőnek nem, pedig ebben csak a leg
lényegesebb mozzanatok szerepelnek, a sok tanuval
lomás. zavaró, fölösleges részleteit nem tartalmazza. 
N ézzük meg a 2. ábrán, miként [est ez a gyilkosság 
grafikai ábrázolás ban.· 

Azt hiszem, hogy a grafikai ábrázolás előnyeit 
és fölényét a leírással szemben nem kell .külön ki
emelnem, mert ez az első pillanatban szembeötlő. Ezt 

vasz felé már' a negyedik "menyasszony" -a hagyta fa
képnél. Egyik sem merte vállalni a kockázatot a "naccsá
gávaI" szemben Dudás hatalmas étvágya tekintetében. 

Őrmester úr Prihoda - minden haragja dacára is 
- nem mulasztotta el, hogy Dudás hatalmas étvágyát a 
maga számára ki ne aknázza. Örmester úr Prihod'a egy:, 
köz,vetlen a ],aktanya mellett fekvő kertes házac:skában ta·
nyázott 'termetes életepárjával, Ludmillával. Termesztett 
főzeléket, tenyésztett tyúkokat és - ami a legfőbb büszke
sége volt - még két szép hízó is röfögött az ólban. Ép
pen ezeknek szállította Dudás annakidején a moslékot, 
amibe Prihoda belekóstolt-

Így aztán az őrmester úr Prihoda házánál mindig el
kelt egy kis külön munka. Egy kis favágás, egy kis kapá
lás, az újévi disznóöléskor egy kis hurka töltés. És ilyes
mit legolcsóbban mégis csak Dudásra lehetett bízni, aki 
egy külön ebédért kér ember helyett is dolgozott- A má
�ik ,ember, aki 'helyett dolgozott, Cz,epe Feri volt, ki vál
lalta ugyan Prihoda ebédjét, de a munkát szívesen bízta 
Dudásra. Dudás nem is zúgolódott 'e miatt. Ennek !követ
keztében Czepe 'és Dudás között bizonyosfokú barátság 
fejlődött ki. 

Egy szép tavaszi vasárnap délután együtt sétáltak 
a város mellett kanyargó folyócska partján. Kilencedike 
volt, így hát az elsejei lénungból bizony ,egy vasuk se ma
radt. Ez éppen elég ok volt arra, hogy búbánatukat ne 
egy kocsmában, hanem a természet szabad ölén csitít
gassák. Hosszabb bandukolás után egy horgászra bukkan
tak, ki éppen akkor rántott ki a vízből egy jófajta pot y
kát. Dudás szeme fölcsillant : 

- Ez az! Ez oszt' a hal! 
Czepe is elismerőleg bólogatott. 

1'1 h 
O � 

-' -PO 151\ 
� P 

'"' 

Lev. hol". <E-. 

'r: \_� �-� _� ____ � Leu.h� 

yv :J-l1h 
---�----

r-fJ.�- � Albérl8 
I 

-- --;-

L� __ _ 

Alb�rLő ./ x 
x. � 

1qh Bi70lha.Q "' 
J 

LOh 

2. ábra. 
Jó dolog is ez a horgászás. Kiül az ember a 

partra, oszt' csak furt ül és néz. Oszt' fogja a sok buta 
halat. 

Láttad-e az őrmester úr kamrájában tegnap azt 
a sok j óképű kolbászt ? - kérdezte Dudás elgondolkozva. 

- Láttam hát. Mért kérded ? 
- Csak, mert hogy ez a potyka úgy lógott a horgon, 

mint a kolbász a rúdon. Hej, .ba a kolbászt, illeg a sonkát 
is csak így horoggal lehetne fogni, de jó volna a sze
gény éhes infanteris,tának, - sóhajtotta. 

Czepe megtorpant, mintha viilám csapott volna 
előtte a földbe. 

Dudás komám, - szólt. - Láttál-e már szama
rat ?  

Láttam hát, - felelte Dudás csodálkozva_ 
De akkorát még nem, mint én vótam a mai napig! 

jelentett,e Iki Czepe dícséretreméltó ön ismerettel. -
N o, de ezen túl máSKép lesz! 

És hosszas, komoly fejtegetésekbe kezdett_ Dudás 
áhítattal hallgatta. 

Czepe szavának ál1t. Valóban, e naptól kezdve történt 
több mindenféle, amit a tizennegyedik század sok hájjal 
megkent legénysége sem tudott megmagya'l'ázni. 

Három nap mulva Czepéék folyóparti sétája után őr
mester úr Prihoda születésnapi vacsorára invitálta meg 
őrmester úr Gajdacsit. E vacsora egyik fénypont ját egy 
hatalmas disznósajtnak kellett volna képeznie, melyet Pri
hoda személyesen és sajátkezüleg hozott elő a kamrábÓI. 
Ott feküdt a remekmű, egy tálcán, még azonmód körül
spárgázva, ahogy a füstről levették. Prihoda sokatmondó 
ünnepélyességgel fent össze két kést-
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a kis rajzot a csendőr kezében tarthatja az egész 
nyomozás alatt, kikérdezéseknél és kombinációs 
munkáj ánál egyaránt, sőt ha azt a felj elentéshez 
csatolja, az ügyésznek és bírónak is jó szolgálatot 
tesz. 

További példa: Tagadásban lévő gyanusítottak, 
vagy hazudozó tanuk kikérdezésénél régi, jól bevált 
módszer az ismételt ,kikérdezés 'és a részletek iránt 
való beható érdeklődés, mert az illető rendszerint 
előbb-utóbb ellentmondásokba ,keveredik. A folyta
tólagos kikérdezések során felmerült lényegesebb 
ellentmondásokat igen áttekinthetően lehet egymás
sal szembeállítani egy kis táblázat segítségével. 
(3. ábra.) 

Más: Egy 15-20 tagú cigánybanda hurokra 
került, melynek 70-80, az ország különböző részein 
elkövetett bűncselekmény terheli a lelkiismeretét. 
Egyik-másik cigány az összes bűncselekmények el-

Kikérdezés eredménye Kikérdezés eredménye I Kikérdezés eredménye 

l-én 14 II l-én 20 h 2-án 10 h 

A gyűrűt egy ismeretlen A g�1,'," m,,,""= 

I 
A gyűJ'űt valaki a zse-

egyén től vettem az utcán nyomtól kaptam bem be csusztathatta 

Sobasem hordtam Hégcbben volt Azon a bizonyos napon 

szakállt, stb szakállam, stb. nem voltam megbol'ot-

I válkozva, s(]y. 

3, ábra.' 

követésében 'résztvett, egyesek !Viszont csak a bűn
cselekmények egy részének elkövetésénél működtek 
közre. A 4. ábrán bemutatott két táblázat segítségé-

- Most fogolsz kostolni sajat termesü disznosajt, 
baratocskarn ! - jelentette ki büszkén. 

6rmester úr Gajdacsi is vállalkozó kedvvel törölte 
kétfelé a bajuszát, miköz-ben Prihoda belevágott a disznó
sajtba. 

Azaz, csak vágott volna. Mert a kés a bőrön túl nem 
akart behatolni. 

- Jessus, mi esztet? - hüledezett őrmester úr Pri
hoda. 

- Majd én, - ajánlkozott Gajdac.si. De az ő sikere 
sem volt nagyobb. A kés valami rugalmas, elvághatatlan 
anyagba akadt. 

Közben Prihoda egy hatalmas konyhakést kerített 
elő és most ismét ő esett neki a boldogtalan disznó
sajtnak. 

- Disznü kuty! - szónokolt hévvel, - nem fogolsz 
szétmenni ? 

A disznósajt végre csakugyan "széLeIment". Egy 
pillanatig mindketten elhülve bámultak tartalmára, míg 
végre őrmester úr Gajdacsi harsogó hahotára fakadt. 

- Hát ez nő a te disznóid gyomrában? 
A disznósajt bőre fegyverolajba áztatott kóccal volt 

teletömve. 
Prihoda hápogott a méregtől. 
- Ki esztet csinlllta? Ki eszte t zabaIta ? - hajto

gatta egyre. 
6rmester úr Gajdacsiban felébredt az inkvizitor. Ala

posan megvizsgálva a disznósajtot, megállapította, hogy 
valaki a spárgát letekerte, négyszögletes lyukat vágott a 
bőrbe, kiszedte a hust, kócot tömött a helyére, azután 
szépen visszaillesztve a kivágott bőrdarabot, újból körU
spárgázta az egészet. Me termű volt, 

. 

vel jó segédeszközt nyerhetünk egy ilyen bonyolult 
ügy áttekintésére. 

A) táblázat. 
N 00 A biín- A t e t t 'o 
:>. cselekmény Sértett Gyanusítva 
o neme er.. szinhplye ideje 

1 Be(öréses Molnár I Pilis 1922 1, 4, G, 9· 
looás J ános 1lI/17 

2 Gyilkosság Szabó Zsadány 1928 1, 6, 15· 
és JablÁs Ferencné IX/15 

slb. stb, stb. stb. I stb. stb. 

* A számok a B) táblázat folyószámaira vonatkoznak. 

8) táblázat. 
i, I N 
u, 

'o Gyanusított 

I 
:>. n e ve 

I Mely bűncse-l Az el!<öve; I lekmények- tett buncse MeO'jegyzés 
> lekmények b Ö 

er.. ben vett reszt I száma I-
1 Kolompár 1, 2, 4, 10-30, 26 

János 56, 70' 

2 Lakatos 17, 29, 32, 40, 5 
József 61' 

stb. stb. stb. stb. 

* A számok az A) táblázat folyó"ámaira vonatkoznak. 

4. ábra. 

Végül még egy táblázatot ismertetek, melyet 
Szombathelyen a nyomozó tanfolyam alkalmával én 
állítottam össze. Ez a táblázat megkönnyíti a nyo-

- Prihoda, - szólt végre Gajdacsi, - ha ezt nem 
a mi bakáink csinálták, leharapom a fejemet. 

- De hogyan, asztat? Soha be nem enged5z egyedül 
kamraba gazembereket ! 

- Ki volt utoljára nálad dolgozni? 
- Volta csak régiek. Volta Dudas, volta Czepe. 
- A Czepe? .. Hm ... - mormogott Gajdacsi so-

katmondóan. Ismerte a jómadarait. 
Búcsút véve Prihodától, őrmester úr Gajdacsi el

gondolkozva ballagott a laktanya felé. A kóc, meg a fegy
verolaj elég világosan mutatták a nyomozás irányát. Csak 
a végrehajtás módja rejtély. Mert nyilvánvalóan sok idő 
kellett a disznósajt kikaparásához és kitöméséhez. Kizárt
nak látszott, hogy Prihoda árgusszemei előtt az ilyesmit 
végre lehessen hajtani. 6rmester úr Gajdacsi elhatározta, 
hogy végére jár a dolognak. 

Másnap n�ggel újabb meglepetés érte. A reggeli-ki
osztáskor Dudás nem ment a porciójáért. 

Ez annyira feltűnő volt, hogy Gajdacsi személyesen 
kereste fel Dudást a legénységi szobában. 

- Hát te mért nem mész menázsiért ? 
- 6rmester úr, ik melde gehorzám ... nincs étvá-

gyam. 
- Lehetetlen! - szólt Gajdacsi megdöbbenve. 
N érni szünet után megkérdezte: 
- Aztán miért nincs étvágyad? 
- Fáj a gyomrom. 
Dudás étvágytalanságának a híre futótűzként terjedt 

el a legénység között. Valóságos izgalmat keltett. Ilyesmi 
még nem fordult elő, mióta Dudás bevonult. Egymást kö
vették az újabb hírek. Dudás maródivizitre ment, Dudás 
két fehér port kapott törzsorvos úr Lusztigtól, Dudás 
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mozó helyzetét olyankor, midőn egy bűncselekmény 
elkövetésével nem tudunk határozott személyt gya
nusítani, hanem egyelőre több olyan személyünk 
van, akik mint gyanusítottak ',figyelembe jöhetnek. 
Minden nyomozás eredményezI több, a tettes kilétére 
utaló sarkalatos adatot, támpontot. Sikerült megál
lapítanunk :pl. egy rablógyilkosságnál, hogy a tettes
nek jól kellett ismernie az elhalt életmódját, meg 
kellett fordulnia már előzőleg a helyszínen, tudo
mással kellett birnia már előzőleg az elrablott hol
mik létezéséről, ismernie kellett azok rejtekhelyét. 
Nagy testi erővel kellett rendelkeznie, értenie kellett 
a zárak felnyitásához. Ezek eddigi megállapításaink. 
Most a tettes kiléte után kutatunk. Gyanuba fogunk 
pl. 8 embert, elnevezzük ezeket A-H-nak. Egy táb
lázatba (5. ábra) egymás alá �rjuk eddigi megálla
pításaink egyes tételeit, :vagyis azokat a követelmé
nyeket, melyeket a nyomozás eddigi adatai alapj án a 
tettes személyével támasztanunk kell. Ezután egy
más mellé írjuk a ,gyanuba vett személyek neveit. 
Midőn ez kész van, igyekszünk megállapítani, hogy 
a követelmények az egyeseknél fennforognak-e vagy 
nem. Igenlő esetben plusz, 'ellenkező esetben minusz, 
kétes esetben kérdőjelet teszünk a név alá. 

Ez a kimutatás egyrészt nyomozási tervként 
használható, mert megmutatj a, hogy kire nézve még 
mit !kell megállapítani, tehát a nyomozó nem feled
kezhetik meg semmiről. Másrészt a megállapítások 
után, a kimutatásban !VÍlágosan és áttekinthetően 
kibontakozik a nyomozó szemei előtt ,az, hogy melyik 
gyanuba fogott személy tettessége tekinthető ki-

már jobban érzi magát. A kedélyek csak akkor nyugodtak 
meg, mikor délben Dudás ismét vigyorogva, a régi far
kasétvággyal falta a grenadirmarsot. 

Annál feldúltabb kedélyállapotban rontott be dél
után Prihoda Gaj dacsihoz. 

- Mi esztet ? - rikácsolta, egy hatalmas hurkát 
tartva Gajdacsi orra alá. 

- Ez? Ez ,egy hurka! - felelte Gajdacsi hidegvérrel. 
- Esztet nem megvan hurka. Esztet megvan ,gyala-

zatossag, disznosag! - tombolt Prihoda. És egy drámai 
mozdulattal kettétörv.e a hurkát, odanyujtotta Gajdacsinak. 

Biz az csak kívülről volt hurka. Belülről - kóc. 
- Husz darab gy,enyeru szep hurka, kol'basz igy meg

van. En vizitaini 
Húsz darab? Hm ... és a disznósajt. 

� Es Ik'et disznosajt, masik is, ami logot ikamraba. 
Asztat is itt fogsz keresed. 

- Hm ... - mondta őrmester úr Gajdacsi és teljes 
öt percig maga elé meredt. Derengett benne valami sej
telem a kitömött hurkák és Dudás étvágytalansága közti 
összefüggésről. Végre felállt és felcsatolta a kardját. 

- Elmegyünk hozzád, - szólt Prihodához. - Mégis 
csak megnézem azt a kamrát. 

Ott lógtak szép katonás sorrendben két kifeszített 
kötélen a szóbanforgó hurkák és kolbászok. A kamra ab
laka oly szűk volt, hogy azon ugyan ember be nem fért. 
Az ajtó pedig a konyhába nyílott, att senki észrevétle
nül be nem juthatott. Már-már eredménytelennek látszott 
a helyszíni szemle, mikor Gajdacsinak eszébe jutott 
valami. 

- Mondjad csak, Prihoda, megszámoltad a kolbá
szaidat ? 

zártnak és melyik tettessége tételezhető fel a leg
alaposabban. 

I 

Helyszűke miatt csak példák bemutatására szo-

Eddigi lA Blc D E 
megállapítások 

Sértett viszonyainak, + + ? életmódjának ismerete - -
Helyszíni ismeretek + + - - + --I-

Tudomással bírás az elrabolt + + értékek létezéséről 
- --l- -

"- i-----I-
Hejtekhely ismerete - + - + --

Nagy testi erő - + - - --
Szakértelem zál'ak + - + -relnyitásához 

-
----I-

Tér- és időbel i lehetőség + - -- + a cselekmény elkövetésére 

stb. li-
A-H gyanüsitot'ként figyelembe jöhető egyének. 

5. ábm. 

F GIHI 
-I-=- + 

-+ + + - - + - --I-- - + 
- + + -1- --- ---- - -

r- l i-
rítkozhattam. Ismétlem, hogy az itt ismertetett 
segédeszközök csak tájékoztatás és útmutatás cél
jait szolgálják, bárki szerkeszthet éSI használhat 
ezeknél jobbat, tökéletesebbet, a célnak és egyénisé
gének megfelelőbbet. Én csupán azt akartam elérni, 
hogy rátereljem a figyelmet a nyomozási anyag ren
dezésének, az áttekinthetőség biztosításának szüksé
gességére, mint olyan fontos tényezőkre, melyek a 
nyomozás 'munkáját lényegesen megkönnyítik és 
gyakori tévedések előfordulását megnehezítik. 

- Megszamolni? Minek? 
- Hát csak számold meg. 
A számlálás eredményekép kisült, hogy négy hurka 

és két kolbász hiányzott. Gajdacsi sötéten bólogatott .. 
- Tudtam. N ern is lehet ez máskép, minthogy 

egyik nap kilopják a hurkát, kiszedik a belit, kitömik 
kóccal. A következő napon meg visszalopják. Persze, csak 
azt nem értem, hogyan csinálják. Nappal semmiesetre 
sem lehet .. Te, Prihoda, én ma éjjel idejövök a kam
rába. Aztán majd meglátjuk ... 

Este, pontban kilenckor, ismét beállított Gajdac;,;i. 
Prihodát különböző Dosszúterveket forralva, egy hatalmas 
fütykössel a markában, már a kamrában találta. Gajdacsi 
minden fegyvere egy üveg jófajta szilvórium volt az ál
mosság ellen. 

Székekre ülve, teljes sötétségben és csendben lesték 
a tolvajokat. Aloműzőnek ott volt őrmester úr Gajdacsi 
szilvóriuma, Prihoda addig-addig kortyolgatott belőle, 
míg végre szép csendesen szuszogva elaludt. 

Annál éberebben őrködött Gajdacsi. Virrasztását 
nemsokára valami tompa zörej tette mé.g éberebbé. Föl
riadt. A zaj felülről, a szoba gerendázata felől hallatszott. 
Tompa recsegés. Azután csend. Gajdacsi feszülten vára
kozott. 

Egyszerre csak Prihoda vérfagyasztó üvöltése hasí
tott bele a csendbe: 

- Segítseg! ! Segitseg! ! Jessus l\brja! 
Gajdacsi villámgyorsan gyufát gyujtott. A felvillanó 

fényben meglátott egy hosszú zsineget, mely a mennye
zetről függött alá. A zsineg végén egy kampóvá görbített 
szeg, a szeg végén Prihoda <kapálódzott, kinek éppen a 
gallérjába akadt a Iiorog. 
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A tiszazugi tömegmérgezés. 
frta : SZLADEK BARNA ny. százados. 

(8. közlemény.) 

Hogyan végezte a halottkém a kötelességét? 
Se jobban, se rosszabbul, mint ahogy azt tőle tudása, 

képzettsége, állása, javadalmazása alapján elvárni lehe
tett. Vagyis : ,rosszul. N em lehet nagyon csodálkozni 
afelett, ha egyes helyeken a halottkém magát "halott
gém"-nek írta és nem érheti szemrehányás, ha tüdővész t, 
gutaütést, aggkori végelgyengülést írt be a halál okául, 
amikor a "kémlelt" halottat arzén pusztította el. Ugyan 
honnan tudta 'volna az igazi halálokot megállapítani? 

Mindenesetre fel kell hogy vetődjék a kérdés, külö
nösen a nagyrévi esetek után, hogy vajjon az eddigi 
halottkém-rendszer ebben a formájában fenntartható-e 
továbbra is? Nem kellene-e mindenütt - kivétel nélkül 
- a halottkém szerepét orvosnak betölteni? 

Itt közbevetőleg meg kell jegyeznem, hogy bár a 
nagyrévi és tiszakürti arzénmérgezi esetek nagyrészében 
orvos vizsgálta meg a halottat, ez az orvosi szemle nem 
kötelező. A természetes haláleseteknél - s melyik arzén
mérgezési eset nem volt "természetes"? - elegendő a 
halottkém megállapítása, hogy a halál természetes mó
don következett be és a halottat elföldelhetik. 

Annak, hogy az elhalálozások alkalmával rendszerint 
orvost hívtak a Ihalottaságyhoz és , a  Ihalott ,eltemetéséhez 
orvosi bizonyítványt kértek, ravasz háttere van. Az elő
fordult mérgezési esetek :nagyobb részében ugyanis, -
hogy a mérgezés gyanújának árnyéka se merü1jön föl -
a méregkeverőasszonyok a következőképen jártak el : 

Ha az áldozat, akinek halálát elh�ározták, amúgyis 
valamilyen betegségben szenvedett, elhívták hozzá az 

- En nem akarsz megha1ni ! N em feJ.akasztod! 
jajveszékelt Prihoda. 

De Gajdacsi nem törődött most Prihodával. A padlás 
felől futólépés dobogása hallatszott. Kiugrott hát a szo
bából és éppen idejében ért a padlásfeljáró létrájához, 
hol éppen a karjai kozé zuhant két lecsúszó sötét alak. 

- Megállj! - bömbölt Gajdacsi stentori hangon. 
A felszólításra tulajdonképpen szükség sem volt. Du

dás és Czepe amúgy is sóbálvánnyá meredtek ii edtükhen, 
' mikor őrmester úr Gajdacsi jólismert körvonalait megpil
lantották. 

Gajdacsi szisztematikusan járt el. Mindenekelőtt le
kent Dudás.nak ,egy, Czepének pedig két pofont. Azután 
az elősiető Prihodára bízva foglyait, fe1mászott a padlásra. 

Ott aztán .- még Dudás későbbi töredelmes vallo
mása nélkül is - megfejtődött a kolbaszok és disznósaj
tok rejtélye. A padlásra felhány t széna alatt egy deszkát 
lazított meg a két jómadár, éppen a kamra felett. A töb
bit aztán megtette egy zsineg, meg egy kampós szeg, 
amellyel szépen kihorgászták őrmester úr Prihoda kin-

• cseit, hogy másnap éjjel kóccal kitömve szépen vissza
eresszék és új zsákmányra tegyenek szert. 

- Ez mind rendben volna, - morogta Gajdacsi, mi
·kor az inkviziciót befejezte. - Csak azt nem értem, mi 
bajod volt tegnap? - fordult Dudásra. 

- iÖrmester úr, ik melde g,ehórzám . . .  A Czepe teg
napelőtt őrségen vót, oszt' muszáj vót egymagamnak 
megenni egyszerre az egész disznósajtot, hogy vissza tud
jam ereszteni ... 'ez egy tkic.sit sok vót . . .  még nekem is . .. 
- tette hozzá Dudás búsan. 

Persze, hogy ezek után hosszú ideig hűvösön ült a 
két virágszál. 

orvost. Az orvos megvizsgálta a beteget, rendelt vala
milyen orvosságot s a betegnek ebbe az orvosságba ke
verték a mérget. Rendszerint akkora mennyiséget, ameny
nyi elegendő volt az élet /kioltásához. Mikor Imásod
szor, harmadszor jött az orvos az ilyen beteghez, már 
akkor rendesen a halotthoz jött, mert : "szegénynek az 
állapota rosszabbra fordult és meghalt". Nem volt ebben 
semmi különös, hiszen csakugyan beteg volt az illető, 
sokszor hosszú idő óta, sokszor ..,úlyos betegségben szen
vedő - és mert az arzénmérgezést külső jelenségekből 
csak nehezen lehetett megállapítani, - az orvos gyanút
lanul állította ki a bizonyítványt. 

Egy esetben azonban mégis gyanús volt az orvos 
szemében a kezelése alatt álló beteg hirtelen halála. Ez 
volt a Holyba-eset, amelyet részletesen ismerünk. 

Ha a halálnak szánt áldozat nem szenvedett semmi 
olyan betegségben, ami indokolttá tette volna az orvosi 
kezelést, akkor rendszerint csak olyan adag arzénoldatot 
kapott, amely heves fájdalmakat okozott, legyengítette 
az illetőt, ,de nem idézett eLő Ihalált. Ezekben az les etek
ben természetesen megvoltak az arzénmérgezések tüne
tei - hányás, hasmenés stb. -, de amint tudjuk, az 
arzénmérgezés tünete hasonlít több más betegség tüne
téhez is, úgy, hogy amikor ilyen beteghez hívták az 
orvost, - az rendszerint kólikát, bélhurutot vagy gyo
morfekélyt állapított meg. A második, harmadik, negye
dik adagolás már abban az orvosságban történt, amelyet 
az orvos a fentebb említett betegségek valamelyikére ren
delt. 

Érheti-e szemrehányás az orvosokat ezekben a mér
gezési ügyekben? 

Általánosságban : igen. A törvényszéki tárgyalások 
számos oly részletet hoztak nyilvánosságra, amely rész
letek - sajnos - nyomós bizonyítékokat szolgáltattak 
arra, hogy egyes orvosok a diagnózisok és a bekövet
kezett halálesetek okainak megállapításánál felületesen 
jártak el. Nem szabad viszont felednünk, hogy ezeknek az 
eseteknek elbírálásáJ:ían mindig okosabbak vagyunk utó
fag. Ma a Tiszazugban bizonyára nem temethetnének el 
egyetlen halottat sem anélkül, hogy a félfalu lakosságá
nak akaratlanul is, át ne villanna agyán : "vajjon nem 
arren-e?" - s nem akadna egy orvos sem, aki nem igye
!rezne a ,beteg kezelésénéJ. i/vagy a !halotti bizonyítvány 
kiállításánál a legalaposabban kikutatni és megállapítani 
a beteg kórtörténetét. Mindaddig azonban, amíg az első 
eset ki, nem patfant, ugyan tkinek jutott volna eszébe 
arzénmergezésekre gyanakodni, éppen olyan helyeken, 
mint Nagyrév, Tiszakürt, ahol békéstermészetű, jóravaló 
nép lakik s ahol ,a ,verekedés is lI'itkaságszámba megy? 

Orvosi és általában egészségügyi vonatkozásban oly 
részletek is kerültek napvilágra, amelyekkel az illetékes 
körök bizonyára foglalkozni fognak. A magyar falu egész
ségügyi berendezéseinek tátongó hiányosságaiba mély 
bepillantást engedett ez a bűnpör. S ennek a bűnpörnek 

' szomorú és döbbenetes volta mellett ez az egyedüli hasz-
nos és jó oldala, hogy sok minden került napfényre, ami
ről vagy nem tudtunk, vagy nem akartunk tudni. Sok 
minden, ami penész és dudva alatt rejtve volt, most elő
bukkant és az egész társadalom lelkiismeretére ránehe
zed�e, szinte reákényszerít a bajok leplezetlen meg1átá
sára s azok orvoslásának szükségességére. 

Az ítéletek : kötél, életfogytig, ' �-15 év, vagy 
felmentés. 

A
' 
jó bennük : megfélemlítést fognak okozni és fel

tételezhetjük, hogy sötét gondolatokkal foglalkozó hitve
sek, bábák és szomszédasszonyok nem fognak oly egy-
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Kormányzó Úr Ő/őméltósága gödöllői tartózkodásának befejezesekor elismerését nyilvánította a csendőr őrkülönít
ménynek. 

könnyen és merészen méreghez nyulni, mint tették 
Nagyréven és Tiszakürtön. 

A rossz ezekben az ítéletekben : nem a bűnbánatot 
fogják felkelteni, legalább is nem elsősorban, hanem az 
érzést és meggyőződést : "Lám! Nem kellett volna val
lani!" 

* 

Fel kellett tűnnie az olvasó előtt, hogy mennyi azo
nos családi név fordul elő a bűnpörben. A vádlottasszo
nyok között van két Földváriné, két Pápai né, két Csa
bainé, sűrűn fordulnak elő a Dari, Takács és Sülye nevek 
is. Rokonságban áll egymással csaknem az egész falu. 
Egymás között házasodnak. Szomorú és veszedelmes je
lenség ez nemcsak Tiszakürtön és Nagyréven, de a leg
több magyar faluban. Következménye elkerülhetetlenül a 
degenerálódás. Orvossága : a felvilágosítás. 

* 

Igen érdekes lenne a pszichiáter számára ezeknek 
az asszonyoknak lelki konstrukciójával foglalkozni. A 
két fő méregárus : Fazekas Gyuláné és Takács Lajosné 
voltak. Két tökéletes ellentét. Fazekas Gyulánét indula
tok vagy hangulatok nem mozgatták tetteiben, távol állott 
tőle minden szentimenálizmus, ő a méregkeverést és 
méregeladást iparszerűen űzte, a mérget mindig jó drá
gán megfizettette és tanácsot is csak pénzért adott. Egy 
féldecis arzénoldatért eleinte hárommillió kotonát kért, 
később megelégedett 80 pengővel. 

Takács Lajosné minden anyagi ellenszolgáltatás nél
kül, puszta "részvét"-ből segített egyik-másik asszony
társán, akiknek a beteg vagy részeges férj, vagy pedig 
az öreg szülő útjában állott. Ha I'nindenáron "honorálni" 

akarták fáradságát, elfogadott egy-egy liter pálinkát, 
mert az italt >- 'íasszony- 'és lférfinép egyformán - igen 
szeretik a Tiszazugban. Nem volt kivétel Takácsné sem. 

A méreggyártás és méregosztogatás körül megnyilvánuló 
"önzetlensége" és mindenütt segíteni-akarása megsze
rezték neki Nagyréven az "áldott jó asszony" nevet. 

Egy kiragadott részlet abból a párbeszédből, ami a 
nyomozást végző járőr és Takács Lajosné között lefolyt. 

A gyilkos asszony azonnal beismerte : 
Hát igen, - megöltem az uramat. 

- Miért? Meg akarta szerezni a vagyonát? 
- N em. Nagyon beteg volt a lelkem. Mindig emel-

getni kellett az ágyról. N em voltam még akkor olyan 
öreg asszony, mint most (ez volt az első mérgezési eset 
1910-ben ) ,  megúntam az öI'ökös babusgatást, emelgetést. 
Gondoltam, neki is jobb lesz, nekem is, ha meghal. 

- Miért tette be az arzént a koporsóba? 
- Ott volt az a legjobb helyen. Ha gyanakodtak 

volna a halála miatt, biztosan kikutatták volna a házam 
tájékát, megtalálták volna a mérget. A koporsóban nem 
kereshette senki. Gondoltam - ha pedig a koporsóban 
keresik, akkor már úgyis mindegy. 

- Másnak miért adott mérget? 
- Ha én örültem, hogy megszabadultam az uram-

tól, tudtam, hogy mások is örülnek annak, ha már egy
szer teher az ember. 

- Mennyiért adta a mérget? 
- Kinek jó szóért, kinek egy és másért . . .  
- Hány asszonynak adott mérget? 
- N em emlékszem én már arra pontosan. Lehettek 

úgy nyolcan-tizen. Szegény asszony volt a legtöbbje, 
megszántam őket, segítettem rajtuk. Csak egy dologra 
emlékszem biztosan, hogy Beke Mihálynénak egy liter 
pálinkáért adtam az arzént. 

* 

Egy másik kikerdezés, mely ugyancsak a csendőr
járőrvezető és az egyik gyanusított ( Lipka Pálné) között 
folyt le s amely szintén erős fénnyel világít bele ezeknek 
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Az új debreceni csendőrlaktanya . .  

a bűnös asszonyoknak érzés-, felfogás- és gondolatvilá
gába : 

- . .. a Pápai Lajos halálában azonban nem én va
gyok a bűnös, mert nem az én mérgemtől halt meg. 

- Szóval maga is adott Pápainénak mérget? 
- Úgy volt az kérem, hogy Pápai Lajos igen bor-

szerető ember volt. A felesége mindig veszekedett vele, 
meg hát szerelmi haragban is voltak. Hozzám jött az 
asszony, tőlem kért tanácsot, hogy mit lehetne csinálni. 
Én hosszú ideig nem adtam se tanácsot, se mérget. Esz
tendők múltak el, Pápai Lajosné mindig csak járt hoz
zám, hogy adjak neki abból a légykővízből. Végre 1923-
ban adtam neki a Iffiéregböl. Be i,s adta az urának. Pápai 
Lajos azonban tkutyaerős természet volt, nem akart meg
halni. Nyavalygott nekünk vagy három napig. Nem tud
tuk, hogy mi lesz vele. Csak jön hozzám a felesége, nzt 
mondja : 

- N o, Lipkáné, maga bolonddá tett azzal a méreg
gel . . .  

Magam is láttam, hogy gyenge volt a méreg. Nagy 
szorultságban voltunk, mert az ember gyanakodott az 
asszonyra. Kérdezgette tőle betegágyán, hogy mivel 
etette meg? N em tudtam egyebet csinálni, elmentem Fa
zekasnéhoz, a bábaaszonyhoz. Kértem tőle egy kis mér
get kölcsönbe? 

- Kölcsön kért? 
-

'
Kölcsön hát. Én is tudtam, hogy ő mit csinál, 

ő is tudta, hogy én mit csinálok. Segíteni kellett egy
máson, mert mindketten bajba keveredhetfünk volna, ha 
Pápai Lajos élve marad és jártatja a száját. Fazekasné 

adott is li méreghöl. Elvittem Pápaiékhoz. Beöntöttük a 
mérget az ember kávéjába és Lajos másfél óra alatt fel
fordult. 

* 

A Tjszazugban bizony nem tartják tiszteletben a 
házasság szentségének fogalmát. A vádlott asszonyok 
között csak kivételesen szerepel olyan, aki egy férfi olda
lán élte le az életet. A . legtöbbnek két-három férje, vagy 
ugyanannyi vadházastársa volt. így például özvegy 
Holyba Ká.rolyné első férje Kalóz Gábor volt, aki fel
akasztotta_ magát. Második férje, a megmérgezett Holyba 
Károly, abban az időben pe-dig, amikor a csendőrök őri
zet alá vették, már Sebestyén Lászlóval élt vadházasság
ban. 

Kardos Mihályné első férje, Kovács Sándor, meg
halt, a másodikat, Kardos Mihályt, megmérgezte, azután 
összeálIt egy egészen fiatal legénnyel, akit mikor meg
únt, összeházasított egy leánnyal, majd - s ez már nagy
városi ízű pikantériát kölcsönöz a dolognak - a legényt 
egy idő mulva újból elválasztotta és visszarendelte maga 
mellé. 

* 

Az Egyke! 
Az okokról már megemlékeztem, nézzünk most talán 

néhány számadatot Nagyrév községben. 
1920-ban 42 volt a születések és 27 a halálesetek 

száma ; 1924-ben 34 j1születésre 35 !halál esik, 1927-ben 29 
születésre 41 ( ! )  halál ; 1929-ben 22 születés re 20 halál. 
1920-tól, tehát tíz esztendő alatt összesen 36 fővel sza
porodott az 1700 lelket számláló község népessége. 
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A csendőri nyomozás során olyan névtelen levélírók 
is akadtak, akiknek az volt a céljuk, hogy a nyomozó 
csendőröket hamis útra tereljék. Ezt kimerítően tárgyalni 
lehetetlenség, - amúgy is hosszúra nyúlt leírásomnak 
nem lenne vége, - elég megemlíteni, hogy az illetőknek 
egyetlen egy esetben sem sikerült ez, mert a nyomozó 
csendlőrök igen dó érzék>kel lés a( (lsendőrre általánosságban 
jellemző nyugodtsággal dolgoztak. Ez nem az én egyéni 
megállapításom, hanem a különböző hatóságoknak, első
sorban a királyi ügyészségnek a főtárgyalások alatt is 
többízben nyilvánított véleménye. 

( Folytajuk.) 

Rádió az őrsökön .. 
írta : iRevisnyei REVICZKY ZSIGMOND százados. 

Ma már alig találunk örsöt, ahol kis detektoros 
készüléket, vagy lámpásos rádiót ne látnánk. Hogy a 
rádió mit jelent a városoktól távol, elszigetelten élő 
csendőr életében, azt tárgyalni - azt hiszem - telje
sen felesleges volna. 

Hangsúlyoznom kell, hogy cikkemben nem tárgyal
hatom a rádió belső ,elrendezésének, szerelésének és 
beépítésének részleteit,

' 
csupán azzal foglalkozom, amit 

balesetek megelőzése tekintetében ,mindenkinek feltét
lenül tudnia kel l. Ezek az ismer,etek természetesen 
azon alkatrészekkel vannak összelfüggésben, amelyeket 
a szabad levegőn szerel ünk f,el. Itt első helyen a vevő
készülékek lelkét, a vevőantennát, annak földelését és 
a vil lámhárító alkalmazását kell ,  hogy megemlítsem. 

Cikkem megírásának indítóoka az, hogy éppen 
rádiósza.kkönyvek hiánya miatt nem találtam olyan 
örsöt, ahol a külsővezetékek építése, földelése és vil
lámhárítása körül valami hiba nem lett volna. 

Láttam ,pl. újonnan épült örslaktanyát, ahol a 
rádió felszerelését már a if,igyelmes kőművesmester 
:> !.arta megkönnyíteni azzal, hogy a tetőn csinosan 
mindent elkészített az antenna felerősítéséhez, a leve
zetőhuzal részére átfúrta a tetőt, sőt a mennyezetet is, 
ho,gy: ezzel is megkönnyítse ;a levezetőhuzal pevezetését. 
A csendőrök a készüléket fel ,is szerelték, az ant'enna 
kifeszítése után a levezetőhuzalt a tetőn és a mennye
'l.eten ker�sztül (vil lámhárító alkalmazása nélkül ) 
egyenesen a készülékbe v,ezették ,és onnan a yez,eté
ket I- igen csinosan - mind,en csendőr ágyánál lévő 
foglalatba ,erősítették, ahonnan egy-egy fejhallgató 
csüng alá. Külsőleg mintaszerű 'elrend,ezés volt, de an
nál vesz,edelmesebb. ,M.egtörténhetett volna, hogy amint 
a le,génység este lefekszik, fülére teszi a kagylót és 
hangat, ;zivatar ,keletkez.ik légköri " kisülésekkel, egy
szerre belecsap a ;villám az antennába s mert s,emmi
Iyen Ibiztonsági \iberendezés l( önkapcsolós villámhárító 
vagy késes átkapcsoló kikapcsolva) nincs, így a készü
léken és a fejhallgatókon keresztül a roppant nagy fe
szültség valamennyi csendőrt megölhette volna. 

Ehhez hasonló elr'end,ezésben, de a villámhárító 
helytelen �Ihelyezésével, i l letve beépítésével is talál
koztam, ami a csendőrök állítása szerint szakember 
munkája volt. Előfordul tehát a szakembernél is - ha 

Minden ember szegénységének a balsorS' az oka. A z  a sze
gény együgyű balsors, mely olyan, mint a zsebkendő, mindenik 
bel'etörli a maga 'szennyét. Ha valaki leissza magát, részegsé
gében nagyot botlik s eltöri a kezét, annak a balsors az oka. 
Ha valakinek vigyázatlanság miatt megég a háza, eldöglik a 
marhája, az is a balsM's szeszélye. Minden a. bolondos balsors 
dolga, aki olyan csendes, olyan jámbor, hogy még csak nem is igyekszik megát kitisztázni. MIKSZATH. 

ugyan tényleg annak nevezhető - felületes munka, 
n em árt, ha ,ellenőrizni tudjuk őket. 

A vevőkészülékek helyes működés,e igen nagy mér
tékben függ az ,antenna helyes éppítésétől, lássuk te
hát, mi ,egyáltalában az az ant'enna és ho,gyan építsük 
azt fel. 

A vevőantenna a földtől elszi,getelt \vez,ető, mely 
az adóantennából kisugárzó elektromágneses hullámo
kat �felfogja és a készülékbe vezeti. Már most, hogy az 
antennát jól kihasználhassuk, azaz, hogy jobb vételt és 
nagyobb hangerősséget érjünk el, elv az, hogy az an
tenna minél magasabban, helyes irányban legyen ki
feszítve, megfelelően hosszú legyen és hogy a földtől 
minél jobban elszigeteljük. 

A szabadantenna a huzalok száma szerint lehet 

' IF ' 

. 1: CA. n-' cl> "' t1< CI. 

1. ábra. 

1 . ,  2. vagy töbobszálas antenna. Alak szerint pedig leg
ismertebbek az HL" (l .  és 2.  ábra ) ,  "T" (3. és 4. ábra) 
és "V" (5 .  ábra) antennák. 

Altalában jó vételt biztosít a magasan elhelyezett 
egyszálas 50 méter hossz,ú "L" antenna. Ennél hosz
szabbat ne használjunk. Az antenna hosszának meg
választásánál szem előtt kell tartani, hogy a detekto
ros készülékekhez valamivel hosszabb antennát épít
sünk, mint a lámpás készülékekhez. A antennahu
zal vastagsága 1.5 miliméter le,gyen. Már előbb emlí
tettem, hogy a jó vételt az antenna iránya is befolyá
solja. Altalában a készülékek lllzokat az állomásokat 
veszik jobban, amelyek a kifeszített huzal irányába 
esnek. 

A kifeszítésnél arra kell ügyelni, hogy az antenna 
élő fáktól, tetőtől, telefonhuzaltól és más huzaloktól 
távol ( legalább 2-3 méterre) legyen. Olyan v'ezeté
kekkel, amelyekben ,elektromosság kering, párhuzamo
san ne haladjon, 'In·ert 'ez a vételt erősen zavarja. 

Az antennát val amely magas tetőre szig,etelve kell 
felerősíteni. Erre a célra az antenna végéhez 2-3 dió
szigetelőt (6. ábra) használjunk. 

2. ábra. ' 
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3.  ábra. 

Ha az antenna egyik végét élő fá,hoz kell kötni, ak
kor a szi.getelő néhány méterny,i távolságra legyen a 
fa lágától is, mert - mint tudjuk - a fa gyöwerei 
útjtLn nedvességet tartalmaz, a nedvesség pedig jól ve
z·eti az ·elektromosságot, �gy érintkezés vagy túlközel
ség esetén az antennában keringő áram nem a készü
lék felé, ,hanem a kevés eHenállást tartalmazó fán ke
resztül a földbe áramlik. 

A levezetőhuzalt az antennához forraszt ják, de 
legjobb, ha az antenna folytatását képezi. lA "T" an
tenna é·pítésénél 'fontos az, hogy a levezetőhuzal pon
tosan az antenna közepéből induljon ki, mert ellenkező 
esebben a [orrasztástól bármely irányba 'eső nagyobb 
rész a kisebbik ellen dolgozik, ami főképpen a detek
toros készülékek hangerősségénél mutatkozik. 

A lev,eretőhuzal 'elhelyezésénél ü,gyelni kell szin
tén arra, hogy az tetőcsatornákhoz, falhoz, általában 

' 4. ábra. 

olyan tárgyakhoz, amelyek a benne levő elektromossá
got lp.vezethetik, ne legyen közel. 

A szobába való ,bevezetést a villámháríton flt la 
7. ábra szemlélteti, ezért ,ehhez bővebb ma,gyarázat 
nem szükséges. 

A villámhárító legismertebb me,goldása a késes át
kapcsoló ( 7. ábra) ,  melynek felszerelésénél irányelv az, 
hogy lehetőleg a lakáson kívül, tűzálló anyagra és ter
mészetesen olyan helyen legy,en építve, ahol kezel ése 
nehézségbe nem ütközik. A v.i!lámhárító ihelyzetét hall
gatásnál szintén a (1. ábra szemlélteti. 

Az ind '!'Lythus szerint minden halandó szemei előtt függ 
Maja fellege, a csalódás fátyola, mely CL dolgokat való színek
ben látni nell� engedi. Jaj annnk, leinek szemei elől a felleg 
szétoszlott, előtte minden nyiltem állj ő a jelent látja s jövő-
jét; s ah, a látvány SZOlnO?·ú. 

EÖTVÖS. 

A villámhárító kapcsolójának érintkezési felüle
teit időközönként tisztítani ikell, nehogy 'olyan réteg 
keletkezzék, amely az elektr�mossá,gnak :úÚát állja és 
így rendeltetését nem teljesíthetné. 

Tgen jó ikészülékek a különböző ,gyártmányú ön
kikapcsoló villámhárítók, amelyeknek az az előnyük, 
ho,gy a sz'erkezetüknél fogva nem teszik ki az es,etleg 
zivatarban hallgató egyént annak a veszélynek, hogy 
az antennába lesujtó villám megsebezze, ,esetleg meg
ölje. Ezeknek a villámhárítóknak ,az is előnyük, ihogy 
különösebb gondosságot és folytonos átkapcsolást 
nem i.gényelnek. iEsetleges villámcsapás esetén a ma
gasfeszültséget \a készülékhez vezető útjában ez a vil-

5. ábra. 

lámhárító megszakítja és azt a rádiókészülék kikerülé
RéveI a földvez'etéken át a földbe levezetL ' 

A készülékek eredményes működés éhez, mint külső 
vezeték, a földelés i.s nélkülözhetetlenül szükséges. Ez 
rendszerint kb. fél milliméter vastag és fél m' nagy
ságú vörösrézlemezből áll és egy Ihozzáforrasztott 12--3 
milliméter vastag vörösrézhuzal útján a villámhárítóval 
van közvetlen összeköttetésben. A vörösrézlemezt le
hetőle,g a talajvízig, vagy legalább is mély ,gödörbe kell 
beásni, ahol a talajvizet vagy nedves talajt elérni nem 
lehetséges, ott a vörösréz közelébe a föld színéig egy 
használt kályhacsövet va,gy használt más, 'de kellő át
mérőjű csövet függőlegesen be kell ásni, úgyhogy az 
ül"es� esőcsatornájából az esővíz egyenesen oda foly
jon, ott pedig, ahol az esővíz levezetése sem lehetsége,; 
- vagy nagy szárazsá,g esetén - naponkint (esetleg 
többször is ) egy-két kanna vizet öntsünk rá. 

A földelés ibeépítésénél ügyelni kell arra, hogy az 
lehetőleg az ant.enna alá kerüljön. Földelésnek igen jól 
megfelel vízvezeték, gázcső és általában olyan elektromos
ságot vezető fémalkatrész, mely a földdel van összekötve 
és a földben nagyohb területet hálóz be. Szem előtt ik,ell 
azonban tartani azt, hogy ahoV a készülékek a huzalok 
útján összefüggésbe kerülnek ezekkel a 'vezetőanyagokkal, 
ott az érintkezési felületet tisztára kell csi.szolni. Ha ezek 
a földvezetékek a lakásban bent vannak és viJIámhárítónk 

", 

6. ábra. 
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7fa, ábm : Hallgatáson kívül. 

kikapcsolása esetén is (bár a készülék kikerülésével ) az 
antennával közvetlen összeköttetésben maradnak, a bizton
ság :hem olyan tökéletes, mint az olyan berendezésnél, 
amelyiknél a földelést a villámhárító kikapcsolása után a 
belsőv�tékek kihagyásával, külső vezetékek 'Útján érjük 
el. (7. ábra.) 

Gyakran tapasztalhatjuk, hogy a há�tulajdonos nem 
szívesen ,engedi meg J.akójának az antenna Ifelszerelését, 
mert abban, a téve.s hiedelemben �él, hogy; az antenna magá
hoz csalogatja a villámot, mely aztán belevág a házba. 
Könnyen meg tudjuk győzni az laggályoskodókat, hogy a 
kifeszített és a fentiekben ismertetett óvóintézkedések
kel ,ellátott antenna nem Ivillámcsalogató, sőt ellenkezőleg: 
éppen a villámhárító szerepét tölti be w nemhogy elő
idézné, hanem ;elhárítja az épületről a villámcsapás ve
szedelmét. 

Ne mondd azt egy fiatal leánynak soha, hogy veszély vár 
?'á, mert bele fog esni; ne mondd neki, hogy mely tájakat ke
rüljön, me1't azokat fel fogja keresni; ne mondd neki, hogy

' 

ne szeresse a szépet, mert azt fogja szeretni; ne mutass rá az 
ámlóm, hogy ezt utálja, ezt gyűlölje, mert azt fogja megsze-
1'etni s azzal kárhozik el. 

J6KAI. 

7/b, ábra : Hallgatáskor. 

Munkanélküliség .. 
A csendőrségnek, mint a kÖ7irend hivatott fenntartó

jának nem egYlSzer 'lesz alkalma netalán készülő zavargá
soknak azáltal elejét venni, hogyha megfelelő helyen és 
időben megnyugtató felvilágosítást képes adni a lakos
ságot izgató kérdésekben. Idetartozik manapság első
sorban a háborúutáni munkanélküliség kérdése. 

A rendszerint fizetett izgatók által félr·evezetett 
tömegek dühe mindenkor a fennálló társadalmi rendszer 
és annak hatalmi eszközei ellen fordul, mert nem képes 
felfogni, ho.sy oly felsőbb hatalom is létezik, amellyel 
szemben a kormányok époly tehetetlenek, mint az egyes 
ember. I lyen magasabb hatalom ' a világgazdaság, mely
nek baisse-hullámai országokon és birodalmakon pusz
títva végigsepernek, nem törődve vámsorompókkal és 
egyéb apró fogásokkal, amelyekkel egyes államok saját 
nemzeti vagy állami gazdaságukat az általános helyzettel 
szemben megvédeni igyekeznek. Még a világ leghatalma
sabb és leggazdagabb államait is alapjukban megresz
kettetik a viIággazdaságnak !földren.;sésszerű hatalommal 
megnyilvánuló inga,dozásai. A világgazdaság építménye 
ugyan emberi munka, - de annak abszolut biztos, zök
kenőmentes ü'ányítása kívül esik nemcsak egyes emberek, 
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de 'világváIlalatok, viIágtrösztök és a legnagyobb nagy
'hatalmak hata1mán is. 

A világháború utáni korszak legsiralmasabb csaló
dásai közé tartozik az a 'felismerés, hogy a világháború 
a győzteseknek sem hozta meg a várt világgazdasági 
eredményt. Világos tehát, hogy ez az eredmény nem em
berakarta szándékból alakult így ki, han{'m a világgazda
ságban rejlő mély okokból. A győző államok pompásan 
és örömökben akarlak élni a legyőzöttek rovására. És mi 
lett az eredmény? Hogy a ,győzők talán még nagyobb 
gazdasági nehézségekkel kuzdenek, mint a legyőzöttek, -
ami híven tükröződik az általánosan, a világ minden 
kultúrállamában észlelehető munkanélküliségben. Saját
ság{)s módon, éppen a legnagyobb államokban aránylag 
is legnagyobb a munkanélküliség, dacá.ra annak, hogy 
nagy anyagi erejük mellett látszólag ezek segíthetnének 
a legkönnyebben a bajon. Csakhogy nem képesek a világ
gazdaság megrendülésének mindent elgázol ó hengerét 
feltartóztatni, amely a világháború által egyensúlyában 
megingatva, háborúelőtti magas nívój áról bizony nagyon 
is mélyre zuhant. 

Ha valaki jóakarattal van eltelve a munkásság iránt, 
úgy> biwnyosan a most uralmon levő angol munkáskor
mány az, - és mégis Angliában van aránylai a legtöbb 
munkanélküli. Az Amerikai Egyesült-Államok kormányai, 
ha nem is kifejezetten munkáskormány, de mindenesetre 
van annyira demokratikus, mint az angol -- és számsze
rint ' mégis legtöbb munkanélküli Amerikában van, da
cára annak, hogy a háJború óta Amerika' a világ bankárja. 

Hogy Oroszországban mi történik, azt g{)udosan tit
kolják a világ előtt. Már ez a titkolódzás is bizonyítja, 
hogy bűzlik ott valami - sőt minden. Annyit m inden-

A walesi herceg - Anglia trónörököse - teljes katonai 
díszben. 

esetre tudunk, hogy a munkanélküliség fantas:z.tikus ará
nyokat öltött abban az óriási eröforrásokkal ,l'endelkew 
szerencsétlen birodalomban, amelyet vezetői "munkások 
és par,asztok para.dicsomának" neyeznek. 

Igaz, hog� abban nincs ·sok 'vigasz, ho.gy a l6yőzők is 
sanyarognak és hogy náluk a munkanélküliség még na
gyobb, mint a 'legyőzötteknél, így mégis más meggondo
lásokkaI nézhet jük a saját gazdasági helyzetünket. A 
munkanélküliség, a háború miatt ránkszakadt gazdaság
depresszióból kifolyó általános jelenség és csak akkor fog 
javulni, ha majd a világgazdaság hábo.rúütötte sebei gyó
gyulni kezdenek. Máról holnapra azt meggyógyítani senki 
sem képes. Sem szép szóval, - sem erőszakkal. Utóbbival 
a legkevésbbé. Py-V. 

A francia csendőrség .. 
(40. !közlemény.) 

III. Ugyanezt az eljárást kell követni azzal a tengerésszel 
szemben, aki egyedül küldetik az egyik kikötőből a másikba, 
vagy pedig a leta�tatási intézetből való kiszabadulása után 
az előírt időre parancsnokságához nem vonult be. Ilyen eset
ben ,az a parancsnokság köteles oa be nem vonuló tengerész 
késedelmeskedése iránt érd�klődni, MIlelyikhez annak bevonul
nia kellett volna. Ha beigazolást nyert, hogy a tengerész indo
kolatlanul van távol, akkor a pal\ancsnok szökési beadvány 
útján annak letartóztatása iránt intézkedik. 

6. §. Kedvezményes határidő. 

1. Minden emlber, aki igazolatlanul távol van és a tör
vényben meghatározott kedvezményes határidő alatt csapat
jához, hajójához vagy szolgálatába önként vissza nem tér, 
szökevénynek kell tekinteni. 

II.  Ez a kedvezményes határidő különbözik, aszerint, hogy 
milyen a szökevénynek a szolgálati állása és milyen a szökés 
természete. Bármilyen is legyen a határidő tartama, nem kez
dődik előbb, mint annak a napnak a befejeztével, amely napon 
az illető távolléte megállapítást nyert és a napok perctől per
cíg számítanak. így az ·az ember, akinek távolléte az első na
pOO1 megállapítást nyert, nem nyilvánítható szökevénynek 
csak 6 nap mulva, illetőleg semmi esetre sem előbb, mint ·a 8.. nap első órája kezdődik. 

III. A tengerészet.i büntetőtörvénykönyv 320. szakasza 
értelmében a tiszteket kivéve minden tengerészt, aki vala
mely állami hajó személyzetéhez tartozik, akár- Francia
országban, akár a külföldön, a hajó indulásának pillanatá
ban engedély n élkül attól távol találnak, szökevénynek kel! 
minősíteni, a kedvezményes határidő tekintetbevétele nélkül. 

IV. A tengerészeti ' büntetőtörvénykönyv 309. szakasza, 
utalással a belföldön elkövetett szökésre, 1 havi, azaz harminc
napi kedvezményes határidöt biztosít annak a' szökevénynek, 
akinekJ csak 3 hónapi szolgálati ideje van, feltételezve azt, 
hogy katon.ai szolgálati kötelezettségeivel nincs még teljesen 
tisztában. OA kedve=ényes határidő attól a naptól kezdődik" 
amikor a szökevény engedély nélkül elhagyta állomáshelyét, 
vagy pedig szabadságának vagy eltávozási engedélyének Ie
jártával nem vonult be. 

Miután a kórházball vagy üdülési szabadságon töltött 
idő ·a rendes katonai szolgálat idejéből l e  nem vonhllitó, a 309. 
szakas7iban meghatározott három hónapba beleszámít. 
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Ugyancsak az a szolgálat, .amelyet azelőtt teljesített, 
amielőtt abba a beosztásba került, ahonnan jogtalanul eltávo
zott, beszámít a törvény által előírt szolgálatba. A ,309. sza
kasz által előírt három hó,napi ,szolgálati idő; nem iVonatkozik 
azokra, akik újbóli szolgálatra kötelezték magukat vagy újó
lag felvételre jelentkeztek. Az az ember ugyanis, aki már 
előzően szolgált, nem tekinthető olyannak, mint aki szolgála'ti 
kötelezettségeivel tiE,ztában ne lett volna. 

V égül a 309. szakaszban megállapított 3 havi szolgálati 
idő kedvezménye ;nem terjed ki ana, 'aki a 'szökést külföldön 
követte el, mert ebben az esetben a' 313. szakasZi csak 3 napi 
kedvezményes távolléti időt .enged meg, tekintet nélkül arra, 
hogy az illető a tengerés7.etnél hosszabb vagy rövidebb ideig 
szolgált-e. 

V. Az eltávozási engedély 24 órai eltávozási kedvezményt 
ad a tengerésznek s ha ilyenkor válik s·zökésben bűnössé, 
vele szemben a 309. sza�asz rendelkezéseit kell alkalmazni. 

VI.  Háború esetén a kedvezményes határidők egyhal'lna
duk'l'a vannak leszállítva. "Háború esetén

" 
kifejezés alatt 

azt a-z időt kell érteni, amikor Franciaország valamely kül
földi hatalommal háborúban áll, tekintet nélkül arra, hogy 
a hadszíntér francia vagy idegen területen Van. Tekintettel 
arra, hogy a "háború idején" kitétellel kapcsolatos rendel
kezések alkalma-zása úgy a határidő, mint a büntetést illetőleg 
szigorítás okat von maga után, szükséges hangsúlyozni azt, 
hogy a háborúnak azon a napon, amikor a tettes a ·szökést 
elkövette, meg kell üzenve lennie ; ha ,a háború a szökés elkö
vetés után tört ki, az a kedvezményes határidőre befolyás
sal bír. 

A háborús időre vonatkozó megszorítás nem alkalmazható 
sem a büntetésre, sem a kedvezményes határidőre abban az 
esetben, ha polgárháborúról van szó ; mert ha politikai zava
rok indokolják az egész országnak vagy az ország egy részé· 
nek hadi- vagy ostromállapotba' való helyezését, ez még nem 
jelenti azt, hogy Franciaország háborút visel. 

7. §. Szökési beadványok. 

I. Mihelyt a jog08ulatlamul távollevő kedvezményes ha
táridejének lejártával szökevénnyé váUk, az állományilletékes 
tengerészeti parancsnoksága szökési beadványt készít és an
nak másolatait késedelem nélkül az ,alábbi helyekre küldi el : 

1. A tengerészeti miniszternek (tengerészeti igazságügyi 
osztálynak) ; 

2. a hadIcie,gészíw parancsnokságnak �s ha a szökevény 
tengerész, a haditengerészeti kiegészítő parancsnoksignak ; 

3. azoknak a csendőr századparancsnokságoknak, ahol a 
szökevény, mielőtt szolgálatba lépett, tartózkodott vagy lakott, 
illetőleg született vagy ahol szülei laknak; 

4. a szökevény születési helye szerinti illetékes köztársa-
sági ügyésznek ; 

5. a párisi rendőrprefektusnak s végül 
6. a belügyminiszternek (közbiztonsági osztálynak) . 
Függetlenül ezektől a hatóságoktól, szökési beadványt kell 

küldeni mindazoknak a hatóságoknak, melyekről feltehető, 
hogy tudnak a szökevény tartózkodási helyéről, iJilewleg a szö
kevény letart6ztatásánál kÖzl'eműködJhetnek. I(A tengerészeti 
csendőrség századparancsnokainak, külképviseleti hatóságok
nak. határállomásokon szolgála'tot teljesítő :rendörbiztosok
nak stb.) . 

II. A beadvány tömören magában foglalja a szökevények 
kilétér'3 vonatkozó adatokat, szükség esetén felemJíti mind
azt, amiből feltehető, hogy az illető külföld re szökött. Azokat 
a súlyosbító körülményeket, amelyek a bűncselekménnyel 
kapcsolatosak, gondosan ki kell emelni. 

III. A szökési beadvány eredeti példányán, valamint a 
tengerészeti miniszternek szánt másodlati példányon meg kell 
említeni, hogy ilyen beadványok mely ha'tóságoknak kül
dettek. 

IV. Ha a szökevényt elfogták vagy az azelőtt jelentkezett, 
mielőtt a szökési beadványok szétküldve lettek, a szökési 
beadványt. és a visszatérésről szóló jelentést a tengerészeti 
miniszternek elküldeni nem kell. 

13. §. Elfogási jutalomdíjak. 

I. Azoknak a csendőröknek, jVámőröknek, rendőrökn
'
ek, 

erdő- és mezőőröknek, akik valamely szökevény eIíogásánál 
közreműköd tek, 25 frank jutalomdíj j ár. Ugyanilyen jutalom
díj jár bárkinek, aki igazolja, hogy szökevényt fogott el és 
azt a hatóságnak átadta. 

( Foly tat juk.)  

•• N�II'��I N.�M�I.I.I. --
Gyilkossági eset kiderítése .. 

,Irta : K. Somogyi Gábol'- őrmester .(Bicske). ' 

1927...,ben egy dunántúli, kÖZiségben, Perkátán teljesí
tettem s:wl,gálatot. Híres' ,ez a község arról, hogy lIalkosai 
ö,s,szeférheteUen, s2HajterméB'zetűelk s ali,g ,múlik el mulat
,ság, ikülönösen ibúcsú a;nélkül, hogy egyik-másirk vendéglő 
ivója vagy udvara ' ne lenne véres, sokszor halálosl ki
mentelű verekedés színhelye. Fejér vármegye leírásából 
olvastam, hogy Per'káta kö�sérg lakosai az ors-zág minden 
ré:3zébŐI verődtelk öss�e és az akkor Perkáta vidékét uraló 
Szapári ,grófók feldaratolt 'birtOkait megvásárolva, ott 
letelepedtek és Kis- és Nagyperkáta elnevezések a1att :köz
ségeket alapítottak. Ez a rkét község 1926�ig teljesen össze
épült s' ebben az évben belügymini,szteri rendelettel egye
,sítve lett. 

1927 július havában, még perkátai érteletrtben szá
mítva iG nagy dolog történt. Július 5-én a csendőrörs kert
jével szemben levő larkásáról ismeretlen körülmények kö
zött eltünt Ö�v. Molnár Györgyné, kit úgy magam, mint a-z 
örs parancsnoka és beosztottjai sz,emélyesen is ' jó1 is
mertünk. A 74 ,éves öregasszonynak velünk szemben egy 
fél háza volt, ahol teljesen egyedül lakott, mivel gy,erm�kei 
rés�en férjhezmentek, résí1ben megnősültek és egy leánya 
IkivéteLével a körny.ékbeli községekben, iHetve pusztákon 
laktak. Az öregasszony magas !korára való tekintettel -
vagy más okból-e, nem tudni -, nem látszott teljes'en be
számítható elméjűneik, de vi,szont olyan do�golkát nem mű
velt, ami szükség,essé tette volna elmegyógyintézetben 
való elhelyezését. SokS'Zor egészen érteLmesen Iehetett vele 
beszélni. 

A ház másik fele Boda Mihályné, s.ztü.J . Somogyi Éva 
tulajdona volt. Ez az a,sszony 63 éves kora dacára, egy 
évvel megelőzőleg ment férjhez a 69 éves Dunapentele 
lközséglből odaköltözött Boda Mihályhoz. Mindkettőjüket 
jól ismertük, tudtuk, hogy az asszonynak sötét mult ja 
van. Tudtulk, ho'gy fiatal korfuban rendőri felügyelet alatt 
áJ,Jó nő volt Budapesten S mint il'yennek sok,szor meggyűlt 
a baja a rendőrségge]" Többs2öri hazatoloncolás. után vég
le,gesen letelepedett falujában, ahol hat hold földet ésl egy 
fél házat örökölt. Els,őí:lJben nőülveUe őt egy előttem is
meretlen nevű perikátai egyén, aiki egyszer hirtelen meg
halt s bár wbban az időben .azt suttogták a faluban, hogy 
a kútba, melyben megfúlva találták, felesége lökte be, ál
lítólag .azért, hogy a beteges embertől: megszabaduljon, ez 
a körülmény cs'llik akko)' jutott tudomásunkra, míkor özv. 
Molnárné eltűnés e ügyében őt gyanus,ítottuk. 

Hogy a sorrendet Ibetartsam, viss%.térek 1927. ' p.vi 
július 9-ére, mikor itSr megjelent az Öl'sön a községben férj
nél le1vő özv. Molnár 'Gyöligyné leánya, férjezett Gecs'eg 
Jánosné és sírva előadta, hog'y folyó hó 5-ike óta édes
anyja eltűnt lakásáróJ. és' azóta hiába Ik'eresi. Előadta, hogy 
már mindegyilk testvérénél érdeklődött anyja holléte iránt, 
azon,ban egyik 'sem tudott felvilágos,ítást adni. Az örs
parancsnokom megnyugtatta őt. hogy a környékbeli örsök-
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höz és a községi elöljáróság�hoz megikeresé3t fog intézni, 
hogy 'Puhatoljanak az eltünt után és természetesen a helyi 
örs is azonnal bevezeti a nyomozást. 

örsparancsnokom ezután meghagyta, hogy szolgálat
ban és szolgálaton kívül, nyitott s,zeimmel járjunk és állan
dóan puhatoljunk az eltünt M olnárné után. :F'igyeljük 
észrevétlenül Bodáékat is" mert ihiszen gyanuokunk még 
nem volt, de mint az eltünttel egy házban lakókra, s2.inte 
természetszerűleg reájuk kellett elsősorban gyanakodnunk. 

Özv. Molnárné másikor is el szokott menni néhány 
napra gyermeikeihez vagy rokonaihoz s' hogy ő5zinte le
gyek,' most iSi . az volt .a feltevésünk, -!hogy mint másikor, 
most i,s vissza fog jönni. E ltekintve ettöl, mégis puhatol
tunk, de konkrét eredményt csak 11 nap mulva tudtunk 
elérÍli �éhány általunik megbízott szomszéd és a későbbi 
nyomozást v,ezető örsp.arancsnokom munkája nyomán. 

1927 július 21-én, alig hogy felkeltünk, megjelentek az 
örsön Pfán Gyuláné és Gelencsér Györgyné perkátai lako
sok és előadták, hogy özv. Molnárné eltűnését megelőzőleg 
.hallották, illetve az többször pana'szkodott nekik, hogy 
Bodáné, nem tudja mi céTból, de már többször hívta be 
lakására aludni. Majdnem minden alkalommal arra is biz
tatta, hogy a fél házát adja el neki, mivel második férje 
eddig Dunapentele községben lakó egyik gyermekét 'sze
retné magához venni. Majd előadtáJk, hogy Molnárné min
den alkalomal kereiken 'elutasította Bodáné ajánl�tát, mert 
semmi körülmények közótt sem akart megválni házától. 
Ilyenkor Bodáné azza.] fenye,gette, hogy megfojtja, mert 
mégi·s .az övének kell' ,lenni a házának Utóbbi tanu még 
közölte velünk, !hogy özv. Molnárnét legutoljára július 4-én 
este 21 óra tájban látta otthon a lakása udvarán. 

Ez volt minden adat, melyne.k egyelőTe birtokába 
jutottunk. Az akkori perkátai örsparancsnokom, Ozinege 
Lajos ti,szthelyettes, i-- akinek a nevére a szomorú em
lékezetű perkátai esetből kifolyólag a t estületünk tagjai 
bizonyára -emlékeznek : ő volt, az, aki fa; ,\gará:zdálkodó és: lö
völdöző i,ttas huszárok:at megf.ékezte és lef.eg'yverezte -
parancsára felszereltem és mint járőrtársa, szolgálatba 
léptem. Nagy vonásokban közölte velem fenti tanuk lelő
adását és a lIlla·ga gyanuját, me ly szerint - ha bűncse
lekmény forog fenn özv. Molnárné eltűnésével kapcsolato
san, - úgyi a tettes B oda vagy felesége, .avagy mindketten 
lehetnek. E beszélgéés közben a közel lakó Bodáék lakásá
hoz értünk. A ,konyha ajtaját zárva találtuk s ugyanakkor 
a második szomszédlSá.gban lakó Sipos Sándor szabómester 
felesége közölte velünk, hogy ha ,IBodáék lakása zárva is 
van, B oda Mihály mégis bent tartózkodik és aLszik, mert 
a "helybeli műmalomban éjjeli Öl', rendesen hajnali 4 óm
kor s�okott hazatérni és estig aJ;szik. 

Előadta még nevez-ett, hogy la velünk való találkozást 
meglelőzőleg körül'beI:ü1 egy órával látta Bodánét sietve a 
kocsmába menni, ahol �zórványosan régebben is, de 8-
10 nap óta minden nap pálinkázni szokott. A kocsma felé 
tartva, egy előttem ismeretlen nevű egyéntől értesítést 
nyertünk, hogy B odáné iB. kocsmából már eltávozott és 
György Gyula takarékpél1ztári i'gazgató lakására ment. 
Utána mentünk és' .a folyosón egy széken ülve megtalál
tuk. .Arra a kérdésünkre, hogy mit keres itt, azt felelte. 
hogy az igazg'ató úrral akar valamit bizalmasan közöln; 
és tőle tanácsot kérni, azonban mé� faz nem kelt fel, emiatt 
várakozik. I 

Nem tudom, hogy az elfogyasztott páH.nkától, 'vagy a 
ka:kastoll és szuronyaink látá�ától fehéredett-e ,el, annyi 
tény, hogy�arca a falh07J volt hasonló ég révedezően, tekin
tett reánk. A kezében tevő összehajtott zsehkendővel ide
gesen Ibabrált, majd: a \!földre nézett. Ekkor járőrvezetőm 
az ő emelt, de mindig és mindenkivel szemben barát!lágos 
hangján ,felszáIította: IBodánét, hogy köveSlSen bennünket a 

laMsára. ,Bodáné erre még egy ár�yalattal fehérebb lett, 
va:lami olya'sfélét hebe.gett, hogy : "Nem jtudom, mit akar 
tőlem a tiszthelyettes úr", de gépiesen felkelt és jött ve
lünk. 

Lakása udvarán j árőrvezetőm maga elé állította az 
asszonyt és mélyreható, ikutató piHantásával kereste annak 
tekintetét. Az a ssrony azonban ideg'es·en pislogott és 
teki.ntetét állandóan a földre szegezte, 'Most erélyes hangon 
rászólt., hogy özv. Molnárn. keressük, adja 'elő vagy ,élve, 
vagy3halva. 'Az asszony erre azt mondta : "Én nem vagyok 
bűnös., Moln:ár,néról nem tudok. �érdem:oe meg a tiszthe
Iyetté's úr az uramat." )Ezután a )nála levő .kulccsal lakása 
ajtaját kinyIttattuk és Ibementünk, ahol ;férjét, Boda 
Mihályt, az 'ágyon álomba merülve találtuk. Felkeltve :Bo
dát, j árőrvezetöm minden bevezetés és ikeriil�tés nélkül 
azonnal fe1s�ólította, mondja meg, hogy Molnárnét !.hova 
tették ? Az ember ásított egyet, álmából még a:lig tért tel
jesen örrtudatra és a me:glepetésszerii kérdé" hatása 
alatt ezt felelte : "Bi�tosan megmondta la tiszthelyettes úr
nak már a feleségem, hogy az istállóban :ástuk el." I 

. Járőrvezetőm )erély·es, jól alkalmazott Ifellé,pése és el
járása ,szinte váratlanul, egyszerre ölünkbe hullatta a 
sikert. 

Most átmotoztam a Iruháit, majd felöltözött és arraJ a 
helyre me.ntünk, ahoV özv. Molnárnét el�sták. Ez a hely a 
ház végében volt és régebben istállónak, most meg kam:ra
félének használták. Megmondta Boda, az akkor már bi
'zaImi €l6'yénoként odarendelt Iürály Antal esküdt es .JVa
dási Pál kisbíró perkátai lakosok jelenlétében, hogy !özv. 
Molnárné körülbelüli 7'0-80 cm mélyen és a ihelyiség me
lyik a'észében van -elásva. E-zután a gyanursított ( Boda 'M'i
hályt és feleségét a kö�séglházához kisériűk, ahol ·a.z örs
ről odarenrlelt IBa�si�a Vince csendőr: felügyelt rájuk, Imig 
mi özv. M0lnárné gyilkossági es<etérőr ·a székesfehérvári 
ügyészségnek )jelentést tettünk, majd pedig annak utasí
tására a hullát kiásattuk � csak azután fogtunk ,a Mt 
gyanusított kikérdezéséhez. Mire a 'székesfehérvári tör
vényszék vizsgálóbírója és a törvényszéki orvosok a 
helyszínre megérkeztek, készen is lettünk úgy a kikérde
zésset, mint a j elen1iésünkkel. 

Először jlBoda Mihályt kérdeztük ki, aki a bűncselek
mény előzményét és lefolyását a köve�ezőképpen adta elő : 
.körülbelül egy félév óta felesége áliandóan )arl'a biztatta, 
hogy a szomszédes lakáJsban lakó iMolnárnoét valahogyan 
tegye el láb alól, mert csak így lesz módjukban a ház má
sik felét is megvenni. Legutoljára június 26-án tárgyaltak 
erről feleségével, k inek megigérte, hogy ha �gy,szer sikerül 
a lakáJsba becsalni, megfojtja ,Molnárnét. Ezután felesége 
mindig kereste laz alkalmat, hogy be.;;zélheSlsen Molnárné
val, sőt nem egyszer pálinkáva:l is I. megkínálta az öreg 
asszonyt, általában; mindent elkövetett, i hogy annyira 
megnyerje a bi'z:almát, bogy egy éjszakát nála töltsön. 
Júliurs 4-oén Ifél 10 órakor it; ,igy beszélgetett özv. Molnár
névaI, pálinkát lis adott neki és megkérte, hogy tekintve 
a borús, felhős időt, :aludjon nála, meri ő - tekintve, 
hogy éjszakánként egyedül marad a lakásban � fél ilyen
kor. Mutatta .neki a divány t, hogJy' ott jó helye lesz, férje 
nincs itthon IS í,gy a: liakásban ketten alusznak és nem fél
nek úgy, 'mintha külön-külön .egyedül lennének. 

Özv. Molnárné néhány pohárka pálinka után szívesen 
Tá is állt a dologra és )bement hozzá aludni.  B oda már 
esti 9 órakor elment httzulról, mert a helybeli lmalomnál 
éjjeli őr volt, így csak reggel tudta Ime.g, mikor !hazament, 
hogy M olná:rné ott 'van náluk IS igy eljött la cselekvés 
ideje. Reggel 4 órakor a szolgálatból hazaérve, feleségét 
az udvaron találta, ki látható örömmel ujságolta neki, 
hogy f"égre sike�ü·lt M ol'nárnét becsalni aludni, de ezt a 
jó alkalmat már i'gazáno .használja lÍeJ és Inémitsa el örökre. 
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Bodáné vállalta, hogy míg �t férje az asszonnyal végez. 
ő az udvaron vigyázni fog, mert házuk előtt átjáró volt 
egyik utcából a másikba és a reggeli órákban többen 
jártak arra munkába siető férfiak és asszonyok. 

Boda a szobába 'lépve, a \díványon találta özv. Molnár
nét, ki hanyatt feküdt és aludt. Ekkor a szürét Molnárné 
arcára dobta és ráült a lfejére. Állítása szerint körülbelül 
15-20 percig tartott, míg az öregasszony teljesen meg
szünt mozogni. iEkkot' kiment az ud-,nrra s azt mondta a 
feleségének, hogy "Hála Isten, meghalt." 

Felesége ,ennekl 'igen \megörült és )most már arró� tár
gyaltak, ihogy ';hova lenne legalkalmasabb a holttestet el
ásni .  Mindketten lúgy ,gondolták, hogy erre ill célra leg
jobb lesz a volt istálló, Imert f- iha ugyan egyáltalában 
náluk íkeresik - (Ott legkevésbé fogják keresni és meg
találni a �sendőrök. 'Majd Iközösen ástak egy 70 cm mély 
gödröt s ,ebbe IMolnárné hulláját elhelyezték. Mikor a 
gödörrel készen voltak, Boda behúzta tragacsukat a 
szobáJba, arra Il'áfektette özv. jMolnárné holttestét és már 
nappali világosságban az ud'varon keresztül az említett 
helYlI'e tolta. Cinikus vakmerőségükre j.el1emzö, hogy az 
udv'arukl \Tllelletti át j árót Imi, csendőr6k is használtu,kj szol
gálatban és !Szolgálaton [kívül s ;így ,könnyen megwrtén
hetett 'volna, hogy éppen egy j árőr ,!halad el arra, amikor 
ott egy meggyilkolt ember [hu�láját szállítják De o:;zeren
cséjüJQ volt - :ez a szerencse persze nem volt tartós, mint 
aihogyan a szerencse sohasem szegődik tartósan gaztette
sek oldalára -, senki sem ment arra és az esetet senki 
sem látta. A tragacs ról a hullát befordították a gödörbe 
és úgy, ahogy 'az leesett, elföJ,delték. M ikor a hullát be
temették, a gödör fölé egy kádat helyeztek, amelyben 
korpa volt és a kamra földjét pelyvával szórták tele. De 
a kádat /mégis ügyetlenül lhelyezték /el, \Illert sajnálták a 
fenekét. fT.égláJkra állították és ahogy az ember alája né
zett, nagyon jól kilátszott a 10 napos ásás helye, ahova 
egyébként pelyvát hinteni is elfelejtettek. ' 

Boda Mihály felesége, szül. S omogyil \Éva kikérdezése 
során az esetet !hasonlóan, de mégsem szóról-szóra úgy 
adta elő, mint 'férje. !Ugyanis 'ö rendületlenül és szem
telenül tagadta, hogy férjének bármit is segédkezett 
volna, sőt kezdetben még azt sem akarta beismerni, hogy 
egyáltalán tudott a gyilkosságról.  De később megtört s 

mikor' látta, lhogy �agadásával Illem iIDegy semmire, rész
letes beismerést tett. Allandóan síránkozott :és férjét 
okozta a bűncselekmény ,elkövetéséért. 

Mindkét (gyanusítottól iruegtudtuk, !hogy kimondottan 
csak .azért ,gyilkolták meg özv. iMolnárnét, hogy annak 
fél házát, mely legjobb esetben 300 pengőt 'ért, megvehes
sék. lA !Székesfehérvári kir. törvényszék közben kiszállott 
vizsgálÓbírája az előzményeket és a bűncselekmény le
folyását :éppen Iú,gy állapította meg, mint mi 'csendőrök 
s amikor a fu.elyszínrajzot i s  átadtuk neki, �zért külön 
dicsérően nyilatkozott. 

Ugyanaznap, vagyis Cjú.lius 21-én a vizsgálóbíró 'ren
delkezésére 'a Ikét gyanusítottat beszállítottuk a székes
fehérvári kir. ügyészség fogházába, mert a vizsgálóbíró 
előzetes letartóztatásba ;helyezte őket. A Ibekísérés után 
körü1belül .egy hét mulva Ihallottam, hogy ,Boda Mihály 
a fogházban az ingéből csinált kötéllel felakasztotta ma-
gát és meghalt. l 

A 2 napig tartó fötárgyaláson 17 tanut ihallgattak 
ki. Miután Boda 'már meghalt, a ,bíróságnak csak fele
sége felett lehetett átélkezui, akit a bíróság életfogytig 
tartó fegyházra ítélt. '.Az IÍtélőtábla a ;büntetést 12 évi 
fegyházra szállította le, ezt a büntetést a )kúria is jog
erősen hely,benhagyta. Hallomásból tudom, hogy lBodáné 
jelenleg Márianosztrán tölti megérdemelt büntetését. 

• 

I •• IIIMII. 
(Franciaország.) L'Écho de la Gendarmerie Nationale. 

2363. szám. 

AiZl 'alkalomból. hogy LOIpignan iAdám és HeVl'é csend
őrök 'a Sari d'Orcinoi őrsről Antorielli rabló által megölettek, 
a közvélemény figyelme ismét a korzikai állapotok ra terelő
dött. Az ottani lakosság vad erkölcsei sok áldozatot követeI
nek a !csendőrségtől. Maga 'egy szigeti lap írja, lhogy a köz
biztonság Korzikában tarthatatlan, ezen segíteni kell. Rend
kívüli állapotok orvoslása rendkívüli eszközöket követel meg. 
A csendőrség 'régi módi eszközével egyedül nem képes ezt a 
feladatot megoldani. Meg kellene változtatni a lakosság egész 
mentalitását, mi 13 hábol'Út követő süllyedés után nem való
színű. El ken. érni azt, hogy\a lakosság ne féljen a vendettá
tói (vérbosszú ) ,  ne rejtegesse a bűnöst, hanem jelentse fel a 
csendőrségnek ! Ez csak több emberöltőn túl [esz lehetséges. 

A baj elhárítása végett meg kell vizsgálni a ,csendőrség 
helyzetét. Senkit sem szabad IKorzikában visszatartani akarata 
ellenére. Mindenki tudja, hogy 'Korzika büntető állom ás, hol 
az elhelyezések nyomorúságosak, az altisztek gyermekeiket 
31 főbb városokon kívül nem képesek iskoláztatni, az �let drága 
s a csendőrök szegényes életet élnek, mint! a "maquis"-k pász
torai ( maquis-ok az erdőségekben levő tisztások ) .  

Rendes elhelyezések létesítésére egy 'tervezet állítandó 
fel s hajtandó végre. A nehéz szolgálat anyagiJ.ag kárpótlandó. 
A hadügyminiszter fogjon össze a I közoktatásügyi miniszter
rel, állítsanak fel iskolákat, ihol az altisztek gyermekei okta
tásban részesülnek. Ezek majd már ismerik a helyi viszonyo
kat s jövőben jók les;mek 3) korzikai. csendőrség sorainak be
töltésére. � helyzet azután javulni fog. 

1924. évi golyószórókkal valÓ' ellátását is javasolja a 
csendőrségnek. 

* 
Larrieu tábornok folytatja Mahé százados ,,A Maré

chausséen kerE:sztül" CÍmű munkájának ismertetését. A mozgó szakaszok azért létesíttettek, hogy z�vargások 
esetén 'a csendőrség és rendőrség ,megerősítésére szolgáljanak. 

Ezen szervek kétféle rendszer alapján létesül'hetnek. 
Az első rendszer. Megerősítése a megyei csen,iőrségnek. 

"Ez a legtisztább és leghathatósabb mód" - 'írja 'Mahé szá
zados. 

Második 'rendszer. Egy külön csapat felállítása, ezreden
ként szervezve. 'Az 1921. évi július 22. törvénnyel felállított 
mozgó szakaszok az első rendszer alapján létesiHtek. Ezekből 
Plique ezredes csendőrigazgató eredetileg egy valóságos 
csendőrséget ,akart alkotni. 

Céljuk : A rendfenntartás. Azonkívül a csendőrségi sarj 
kiképzésére szolgálnak, kiszorítván a ITégi csendőrségi iskolá
kat. Szolgálnak még a megyei csendőrség megerősítésére. Ez 
csak a kölcsönös együttműködés alapján lehetséges. 

Az új 1929 október 14-én kelt rendelettel azután a moz.gó 
köztársasági gárda szerveztetett meg. 

A társadalmi béke ezen karhatalmi mozgó-szakaszokat 
egy bizonyos munkátlanságra kárhoztatná, ezért célsz.erű 
volna öket a megyei csendőrség szolgálatába, pl. az útrendőri 
szolgálat ellátásába bclevonni. Az új 'rendelet azonban a már 
isme:-tetett második rendszerre térve át, ezredenként szervezte 
meg ezt az új csapatot, fÚj 'Parancsnokságokat állítván f{�l. 

Valóságos új mentalitás alakult ki ezen csapatnál, szaka
dék támadt a :megyei csendőrség s ezen !új csapat között. 

Régen a csendőrség maga képezte ki az embereit. A szá
zad székhelyeken legalább 3 havi kiképzést nyertek s onnan 
mentek az örsökre. Az új szabályzat a kiképzést teljesen a 
mozgó köztársasági gárda hatáskörébe utalja át, a csendőrség 
nem tud a kiképzésre befolyást gyakorolni, legföljebb a tábor
noik-felügyelők útján. 

. 
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Ily helytelen módon csak azért szervezték meg a kikép
zést, Ihogy a iffiozgó :köztársasági gárdát megóvják a munkát
lanságtól, mert dacára a játékoknak, sportnak, kiterjesztett 
irodai és belső 'szolgálatnak, az nem ''Volt foglalkoztatva. 

A mozgó köztársasági gárda - iE. tábornok szavai sze
rint - '

"
szívja" a megyei csendőrséget, amennyiben belső szol

gálatára elviszi a csendőrség örseiről a legértékesebb eleme
ket, - viszont a köztársasági Igárdától tolulnak az örsökre az 
újonnan kiképzett idegen mentaIítáilú emberek. Ezen csere
körforgás komoly meggondolást igényel. M. százados szerint 
a mozgó köztársasági gárda mindinkább eltávolodik a csend
őrségtől, "mely az ő tanítója". 

Rendes viszonyok között nem lesz baj, . a köztársasági 
gárda mozgó szakaszai megteszik kötelességüket, mint min
den más katonai csapat, de mi lesz a helyzet sorsdöntő órák
ban I( pedig voltaképen akkor lesz 'Szerepe a csapatnak) ,  pl. 
általános sztrájk eset€n ? 

A történelem tanusága szerint a multban mindig az volt 
a baj, hogy a s orsdöntő órákban a közbiztonsági erők nem 
voltak összeköttetésben 'a polgári !hatóságokkal. A moz.gó köz
társasági gárda, mint szervezeténél fOg"Va kimondott katonai 
jellegű csapat, sem rendelkezik ezekkel 'az osszeköttetésekkel 
sem Párisban, sem a vidéken. 

Fel is ismerték ezt 'a bajt, ezért az 1929 szeptember 24-iki 
rendelet együttműködés esetére mindig la helyi csendőrség 
parancsnokára bízza, hogy közvetítsen a mozgó kö'ztársasági 
gárda s ia !hatóságok közt. 

Mindennek dacára a szervezés nem helyes. A polgári ha
tóságok mellé helyezett csendőrparancsnokok nem visellhetik a 
parancsnokságot összpontosított rendészeti karhatalmak fölött. 

Mahé százados a különböző hibáikat tárgyalván, szóvá 
teszi azt is, hogy 'a katonaságtól csendőrségi szolgálatra je
lentkezők nem azért jöttek, hogy a köztársasági gárdánál 
újabb katonai szolgálatot teljesítsenek. . . 

2364. szám. 

Egy régi lovasaItiszt sajnálattal panaszkodik, hogy a ló 
alkalmazása 'a csendőrségnél már elévült dolog. A ló nem 
felel meg már ,a Imai kornak, a lovascsendőr képtelen eleget 
tenni a követelményeknek. 'Minek kell a lovascsendőr ? A lovas 
tábori csendőrség kiegészítésére ? Mit használnak itt a 12-15 
éves lovak ? Sokan azt mondják, hogy a hegyi szolgálatban 
felelnek !meg. Hisz itten a ' l ovascsendőr, hogy ,lovát Ikímélje, 
többet vezeti azt kantáron. Nevetséges helyzet, midőn a lovas
csendőr képtelen akaratát a' mellette elrohanó autók és motor
biciklik vezetőivel szemben érvényesíteni, mert csak arra kell 
ügyelnie, hogy megülje lovát és nyakát ki ne törje. . 

Végső megoldásként jobb volna minden csendőrörs ré
szére egy kisebb automobilt rendszeresíteni. 

Az útrendészetről ínán, a lap meg-jegyzi, ho�y eZe<rl 
szolgálat ellátása mindig nehezebb lesz. A csendőrség híven 
teljesíti kötelességét, de a rendelkezésére 'álló eszközök nem 
elégségesek. 

Igen szigorú rendszabályokat követel a motorbiciklisták 
elll?n. Lal'rieu tálJornok folytatja Mahé százados .,A Mal'é
chaussée-n keresztül" című munkájának ismertetését. 

V. Fejezet. A tábori csendőrség kérdéséről ír. Ez fájó 
pontja a csendőrségnek. A különböző parancsnokságok közt el
osztott tábori csendőröknek a háború alatt sokszor rosszíndu
latban volt részük, s.aját előljáróiknak nem igen volt rájuk 
befolyásuk. ök voltak a ,,fejnélkUli csapat". 'A tábori csendőr
ségnek a JÖVŐ háborújában még inkább meg van a nagy fon
tossága. Csakhogy Tendezni kell a kérdést. Vissza kell állí
tani a régi 

"
grand: prévöt" '(fő tábori csendőr) hagyományos 

tekintélyét, rendezni kell az alárendelt tábori cEendőrtisztek 
hatáskörét. Ki ikell ladni 'az utasítást háború esetére a tér
parancsnokságok il a hadban álló csapatok részére és le kell 
az utasításban szögezni, hogy "a csendőrt minden körülmé
nyek között a katonai őr jogai illetik meg". VI. Fejezet. :A csendőrség es a rendőrség közti helyzet
ről ír. A közbiztonsági szervezetek egyesítése, a csendőrség
nek a rendőrségbe !való !beosztása a rendőrség rögeszméje. 

Ezen egyesítés legnagyobb akadálya az, hogy a �sendőr
ség a hadügyminiszter alá tartozik. -Szerző szerint a megyei 
csendőrség a legjobban bevált közbiztonsági szolgálatot el
látó testUlet, ebbe kellene tehát a rendőr,séget beleolvasztani, 
ily módon elérhető volna a rendészeti- szervek egyesítése. 
S zerző !megfeledkezik arról, !hogy ez esetben ·a rendőrbiztosi 
állás ok megszűnnének s ezen a préíetektől �zorosan függő 
rendőrbiztos ok helyét csendőrtisztekkel kellene betölteni. Larrieu tábornok szerint a kérdés nagy figyelmet igényel. 
Az egyesítést szerencsétlenségnek tartaná. 

fr a csendőrség és rendőrség közti ellentétről s hogy mily 

más eszközökkel dolgozik mindegyik. A rendőrség reklámot 
vesz' igénybe. Például egy gyilkossági esetnél, midőn a. csend
őrörs a mozgórendőrséggel együtt nyomozott, a bizottságban 
működő legyik csendőr ötlete derítette ki az p-setet. A lapok 
azután mint rendőrség,i eredményt kürtölték ki azt. A csend
őrség katonai szervezettel bírván, tartózkodik az ilyen eljá
rástó!. 

2365. szám. 

Larrieu tábornok folytatja Mahé százados "A Maréchaus
sée-n keresztül" cÍmű művének :ismertetését. 

Észre kell venni felsőbb helyen, hogy a mozgó köztársa
sági gárda idegen a csendőrség gel szemben. 

Felvetették még azt a frázist is, hogy a szervezet ezen 
módja, l!Ij mozgó köztársasági gárda létezése akadályozza meg 
azt, hogy a csendőrség a rendőrségbe beolvasztassék. .Ez túlzó 
pesszimizmus. Meg lehet IQldani ezt a kérdésti a megyei k:send
őrség Iszervezetén belül úgy, mint !azt 1906-ban J3erteaux ja
vasolta. Megyei századiskolák képezzék tartalékát a l'étszám
nak. Gondos kiválogatás iután legyenek innen ezután beosztva 
az örs ökre az emberek. így a csendőrség szervezete egységes 
lesz. 

Napoleon sem mert nyúlni a csendőrség eredeti szerve
zetéhez, ;pedig ebben a korszakban az nagyon sokféle szolgá-
lattal lett elhalmozva. . 

1812�ben, midőn a csendőrség a hadsereg részére! sok em
bert adott le, Napoleon a március 2S-aJ 'rendelettel minden 
örsön megszüntette a hatodik csendőrt s helyébe egy próba
csendőrt rendszeresített . .Ezek a századoknál nyerték kikép
zésüket. :Anélkül, hogy új alakulatokat állított volna fel, Na
poleon képes volt a háború feladatait a megyei csendőrséggel 
megoldani. Ezek a főbb feladatok voltak : 

Belső rend fenntartása, tábori csendőrség kiállítása, 
csendőr sorezredek kiállítása. rekvirálások, stb. 

Látható, Ihogy ezek a súlyos !feladatok a megyei csendőr
ség·i szervezet alapján mind megoldhatók voltak. 

A óövő �sendőrsége tehát következőleg volna megszerve
zendő : 

6 fő létszámú] örsök volnának Ifelállítandók. lA városokban 
szükség szerint nagyobb létszámú alosztályok álIíttatnának 
fel, itt tört'énne a csendőrjelentkezők kiképzése is. A szerve
zés a régi csendőrségi fehér melldísz jegyében történne. A vá
rosi itartalékok elég erőt adnának aJ rend fenntartására, amel
lett a szükséghez képest foglalkoztatva is volnának. íay erős 
támaszát képeznék a nemzeti Ihadseregnek. 

'" 

2366. sz,ám. 

Larrieu tábornok befejezi Mahé századosnak 
"

A Maré
chaussée-n keresztül" cÍmű művének ismertetését. A közleke
dés rohamos. megnagyobbodása miatt szükségesnek tartja, hogy 
a közlekedési szolgálat ellitásba a legnagyobb gond fordít
tassék. A fejlődés, a csendőrség Ifeladatainak határtalan meg
növekedése miatt szükségesnek tartja a csendőrség létszámá
nak felemelés ét s tekintettel arra, hogy a mozgó köztársasági 
gárdának a megyei csendőrségtől ivaló eltávolodása a szolgá
latra s az ország érdekeire felette káros, ezen két testületnek 
a' megyei csendőrség szervezete alapján Ivaló' egyesítését: 

2367. szám. 

A Tonkinban előfordult bennszüLött-zavargásokról ír. Feb
ruáI" W-én Jen J3ay helysegben 1 óra 30 perckor 60 fellázadt 
fegyveres bennszülött katona, táJmogatva hasonló számú benn
szülött lázadóval, lemészárolta Jourdan századost és társait, 
egy ihadnagyot és három francia altisztet. A rend helyreálIí
tása körül kiváló vitéz magatartást tanusított Verm9t-Gauchy 
csendőr. 

A'map délben e�y csendőrhelyettes�brigadéros igazolta
tott egy a doumeri hldon :ítvonuló bennszülött annamita által 
vezetett autót, mire az autóvezero a csendőrt két revolver
lövéssel leterítette. A csendőrök mind távol lévén, a7l örs
parancsnok tfelesége, Perrotey asszony l'élekjelenlétének -
amennyiben mindenfelé ő telefonált - volt köszönhető, hogy 
a tettest ifeltartóztatták. 

Hanoiban, február 10-én 20 órakor több bombát dobtak a 
lakos.ság közé annak megfélemIítésére s a bevonul ó katona
ság megbénítására. 

Máshol! is voltak Tonkinban zavargások. 
Mindezen zavarok leküzdése s a' rend helyreállítása körül 

a csendőrség kiváló magatartást ,tanusított. Számos csendőr 
dícséretben és jutalmazásban részesült. 

Csendőrség alkalmazása az Elszász-Lotharingiai hadgya
korlatokon : 
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A főhadiszállás törzsénél egy ;alezredes tábori csendőr
tisz,t, egy százados segédtiszttel, egy adjudant, három ma
réchal des logis �hef, húsz gyalogos éSI 'biciklis csendőrrel. 

A nagyobb egységeknél (hadtest, gyalog- és lovashad-
0sztályok) egy tábori csendőrtiszt (hadtesteknél magasabb 
rangú ) ,  egy adjudant (lovas vagy biciklis ) ,  tíz lovas- vagy 
biciklis 'csendőr, egy lov·as maréchal des logis chef. Azonkívül 
egy motorbiciklis csendőr a küldöncszolgálat ellátására. 

A tábori csendőrparancsnokok szolgálatukat a paranCi;
nokságl1któl vett utasítások alapján teljesítik. 'Feladatuk a 
terepszemrevételezés, fökép :a közlekedési viszonyokra vonat
kozólag, továbbá a tábori csendőrök szolgálatának ellen
őrzése. Megjelennek 'ott, ahol szükséges. !Közlekedési eszkö
zöket a parancsnokság bocsát rendelkezésre. Összeköttetést 
tartanak fenn a szomszédos tábori csendőrparancsnokságok
kal. Jelentéseket tesznek parancsnokságuknak és a főhadi
szállás tábori csendőrtiszt jének. 

Szolgálatuk táborozásoknál : Segédkezet nyujtani a rekvi
rálásoknál a táborparancsnoknak. Védeni a lakosságot a kato
nák kihágásai és lopások ellen. Felügyelni a tisztaságra. El
lenőrizni a rend fenntartisa tekinteteben kiadott r·arancsok 
betartását. Jelenteni a parancsnokságnak a rosszhírű Ihelye
ket. Felügyelni a gyanus egyéneket, kik a :fegyelemre káro
sak lehetnek. Támogatni a helyi rendőrségeket ,a kávéházak 
stb. ellenőrzése körül. Ellenőrizni a kifüggesztett árakat. 
Megakadályozni aZI élelmezési adagok eladását. Ellenőrizni a 
vadászati és halászati szabályok betartását. Ellenőr,izni a szá
mos csendőr- és vegyes őrjáratok s zolgálatát. Ellátni a ma
gasabb lparancRnokságok örszolgálatát. Támogatni a hadbiz
tosságot az élelmezési :szolgálat ellátásában stb. Menetek lés 
hadmüveletek alatt : 

útkereszteződéseknél a közlekedést biztosítani ( a  kato
nai gyorspostát nem szabad feltartóztatni ) .  Biztcsítani az el
h agyott területek kiürítését, d'elvenni a l akosok esetleges pa
naszait. 

Közlekedési szolgálat : A helyi hatóságokkal egyetértőleg 
láttatik el. Közlekedési utak jelöltetnek ki. Álló járművek ré
szére hely biztosíttatik. Jegyzőkönyvet c!5ak kihágás és rossz
indulat esetén kell felvenni, egyébként csak figyelmeztetéssel 
kell élni. Baleset esetén segély nyujtandó s a tényállás meg
állapítandó. 

Erők elégtelensége esetén a katonaság segítsége veendő 
igénybe. . . 

A helyi örsök a tábori csendőrséget támogatni tartoznak. 
Június 2S-án a képviselőházban való ldárgyalás végett 

benyuj tották az örsparancsnokoknak ,� rendőrhatósági meg
bízott jogaival való felruházására vonatkozó törvényjavas
latot. 

2368. szám. 
Az Anllam-Tonkini gy.armati csendőrkülönítmény altiszti 

létszáma az alábbiakban állapíttat9tt meg : 
1 ,gyalog adjudant chef, 2 gyalog adjudant, 1 .adjudant 

számvivő, 1 maréchal des logis csehf számvivő, 1 adjuda'1t 
vagy maréchal des logis chef parancsnoki segéd, 21 gyalog 
maréchal des log·is chef, 83 csendőr. 

(Belgium.) Le Gendarme. 

127. szám. 

Belgium százéves függetlenségének emlékére a király 
1930 július 20-án rendelettel emlékérmet alapított. 

"Egyről másról" ír Glllard őrnagy, szerkesztő. Belgium 
100 éves évfordulója a belga csendőrség jubileuma is. Delad
riere őrnagy volt ai belga csendőrs€g első parancsnoka. Kiváló 
harcos, kinek alakját a lap hasábjain már többszar �smertette. 

Megemlékszik a csendőrség mostani parancsnokáról, 
Mal1l'y tábornokról, ki nagy tekintélyű, jó akaratú, biztos 
fellépésű .bmber. A flamandnyelvű vidékeken flamand nyel
ven beszél az örsparancsnokokkal s a csendőrökkel. 

Cikkíró sürgeti, hogy oldják meg a legénységi sapka 
ügyének rendezését, mert ez már 21 éve megoldatlan. 

A juhileumi év alkalmából kitör a k'épviselők ellen is, 
kik a házban szabadon mocskolják a csendőrség'et. 

A következő év a királyi család trónrahelye�ésének s a 
belga alkotmánynak százéves évfordulója lesz. lEbben is része 
yan a, csendőrségnek. [dézi C rispiels őrnagynak 1H31 február 
l l-én alárendelt századjaihoz intézett parancsát, mel�'ben azo
kat Nemours herceg'éhez, mint belga kil'álY'hoz való csatlako
zásra hívta fel. A lap folytatja BroquE'ville honvérlelmi miniszternek a 
képvisc!őházban a csendől'ségi költségvetés ügyében tartott 
beszédét. A tiszti létszám emelése összefügg a csendőrség létszá-

mának emeléséveL 1 914-ben 4240\ \fő volt a létszám, 1929-ben 
6000 !fő, ,1930�ban 6281 fő. A tiszti létszám bizonyos emelke
désének oka az, ihogy a csendőrség feladatai megsokasodtak. 

A csendőrség egyik legfontosabb feladata a mozgósítás 
előkészítése. lA ibehívások lebonyolításával mindig több dolog 
lesz. 1914-ben 180.000 ember jött tekintetbe. 1924-ben 600.000 
ember, la szám 1944-ben 1 ,000.000 fő!:c fog rúgni. A csendőr
ség feladata meg fog háromszorozódni. Lovak; autók, kocsik 
stb. előállítása ás a csendőrség dolga, rendészeti teendők el
látása is' 'fokozott munkát [og adni. 

A létszám emelése nemcsak ·Belgiumban történik, hanem 
Franciaországban is, hol a nagy köztársasági gárda létszámát 
6051 főről 15.000�re emelték. 

A civil gárda feloszlatása is megokolttá ,teszi a csendőr
ség Iétszámemelését, mely az 1930. évi költségvetésben 10 
tisztet és 281 embert ,tesz ki. . 

A csendőrség feladatait az új törvények életbeléptetése 
is megnövelte. 

A csendőrség elhelyezésére vonatkozólag tett megjegy
zésre jelenti, hogy a nlOnvédelmi miniszter dolga 'az, hogy a 
csendőrség szervezetében történő :változásokról, melyek .annak 
laktallyákban való elhelyezésére befolyás'sal vannak, a köz
munkák miniszterét értesítse. 

A csendörs'ég el.helyezési költsége 1930-ban a következők : 
912.000 frank a laktanyák fenntartására, 340.000 frank iro
dák fűtésére, 450.000! fr�nk az öl'sök telefonhálózatára és más 
szoígálatokra, ágyfelsz'!relések 100.000, lakás kártalanítások 
R50.000 frank. Összesen : 2,652.000 frank. 

A közmunkák miniszterének költségvetésében elhelyezé
sek, 'a'zok fenntartása, javítási, bebútorozási stb. költségekre 
3,000.000 frank. 

U gyancsak a közmunkák miniszterének több helyen folyó 
csendőrségi laktanyaépítkezések befejezésére 4,120.000 frank. 

Mindössze :  9,772.000 írank. 
Ernest képviselőnek ·a nagy rádió-kiadások ügyében tett 

felszólamlására megjegyzi, hogy erre a büntettesek üldözése 
s az állami rend fenntartása végett van szükség. 

Ernest képviselő közbevetett kérdésére megjegyzi még a 
honvédelmi miniszt8r, hogy a csendőrséget továbbra is fej
leszteni, az örshálózatot kiépíteni akarja. A belga csendőrök 
minden; csenclőrség mintájául szolgálhatnak. 

Tisztelik a törvényeket, szolgálatuk ellátásában tapinta
tosak, rájuk minden törvényes kormány támaszikodhatik. 

A lovasok és gyalogosok előléptetése tekintetébeni egyen
lőtlenség kiküszöbölésére nézve a megállapítások folyamat-
ban vannak. ,. . 

A további vita folyamán a csendőrség teljes k'iltségvetése 
142,038.91 1 [ran k rendes, Q,0147.200 fran/.c rendkívüli kiadá
sokra, összesen : 144,086.111 frank megszavaztatoit. 

(Csehország.) cetnické Listy. 

1 930. 13. szám. 
Közóhajnak engedve, a lap szerkesztősége j únius hó 25-én 

küldöttség útján memorandumot terjesztett a belügyminiszter 
e1é, melyben a csendőrség összes panaszai t felsorolja s azokra 
orvoslást kér. 

Hangoztatja, hogy a miniszter "demokratikus" közvet
lenséggel fogadta a küldöttséget, amely a panaszokat szóval 
is előadta. Részletesen leírja a fogadás lefolyását és közli, 
hogy a miniszter a kérdések beható tanulmányozását és a 
csendőrség mielőbbi telj es megnyugtatását ígérte meg. A lap 
ezek után az egész memorandumot közli. Annak elején kifejti, 
hogy az intéző köröknek semmiféle nehézségeket nem kíván 
okozni, de a köz érdekében szükségesnek látja rámutatni ama 
okok�a, amelyek a testület szolgálatát hátrányosan befoJyá
solják. A minisztert, mint a cseh tisztek szövetségének elnö
két is felhívj a, hogy a testületnek a hadsereg tiszti- és al
tisztikarához hasonló szervezkedését tegye lehetővé és a csend
őrség havidíjasainak a hadsereg hasonló tagjaival szemben 
aláértékelt helyzetét szüntesse meg. 

Az emlékira t a következő' kéreimeket tartalmazza : 
1. Csmdőrségi pótdíjat a testület minden tagjának 

egyenlő összegben és pedig 1930 január l-től visszamenőleg 
évi 2100 K-t ; 1 93 1  j anuár l-től kezdve pedig évi 4000 K-t. 

2. A működési pótlék "D "-csoportjának megszüntetését. 3. Évente hatheti sz,abadságot a testület minden tagja 
számára. 

4; A 13. havi illetmény azonnali ·rendszeresítését. 
5. Az új állás- és létszámrendezésnéj a zászlósok és fő

őrmesterek létszámának megfelelő emelését. 
6. A felvidéki pótlékot a főőrmesterek is kapják meg'. 
7. Az 1926 j anuár l-e előtt nősült r. O. n. S. havidíjasok· 

nak a később nősült�kkel való egyenjogúsítását. 
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8. Havidíjasoknak 10 évi szolgálat után a III. fizetési 
fokozatból a IL-ba való automatikus besorolását. 

9. Összes tárgyi és ' személyi átalányok felemelését. 10. Készültségl szolgálat dlj azását es az elelllH:!Z"Sl vált-
ság felemelését. ll .  A fegyverzet célszerű megváltoztatását. 

12.  Igazságos előléptetést. 
13. Felvidéki csendőröknek 10 évi ottani szolgálat után 

a történelmi országokba hivatalból való áthelyezését. 14. A csendőrségnek a kényszerű adósságokból való ki
emelését. 

15. Régi és új nyugdíjasok teljes egyenjogúsítását. 
A lap ezután 'pontonként indokolj a az egyes kérelmeket, 

amelyek lényegéről olvasóink már tájékozva vannak. 
Hosszabb cikkben foglalkozik a karabélyok célszerűtlen

ségével és ezek helyett általában ismétlőpisztolyok rendszere
sítését tartja szükségesnek. A karabély nemcsak súlya, ha
nem válságos pillanatokban időtrabló és körülményes keze
lése miatt is alkalmatlan a csendőrségi szolgálatban. Ma az 
örsökön csak 1-1 pisztoly van, amelyet az örsparancsnok, 
hogy sok baja ne legyen vele, ren�.iszerint a fiókjában tart 
elzárva. A csendőrök egy,Utalán nem ismerik a kezelését és 
ezért történnek aztán súlyos tragédiák, ha valamelyik a 
kezébe veszi. A karabélyra legfeljebb karhatalmi szolgálatban 
és orvvadászok ellen van szükség. Kétségtelen, hogy háború 
esetén karabélyra van szükség, de azzal minden csendőr 
amúgy is ki van képezve. Szükséges, hogy az egész testületben 
egyforma mintáj ú pisztoly legyen rendszeresítve és azzal 
minden csendőr elláttassék és azzal való bánásmódra minél 
több alkalmat kapjon. A gonosztevők kitünő pisztolylövők és 
velük szemben a csendőr nehézkes karabélyával, azzal való 
lövésbeni gyakorlatlanságával sokszor igen nagy hátrányban 
van. Az intézőköröknek !{özelebb kell jönniök a gyakorlati 
élethez és eme általános kívánság teljesítésével sürgősen kell 
foglalkozniok. 

Egy másik hosszabb cikkben a csendőrségi siE.::tkokkal 
foglalkozik és kifejti, hogy azok alatt a csendőrök télen
nyáron hihetetlen kínokat állanak ki. A rendőrök nyári fel
szerelésben, könnyű sapkában teljesítenek szolgálatot, ugyan
akkor a csendőr ,a lehetetlen sisak alatt szenved. Az elbukott 
monarchia 'vezetői nem sokat törődtek 'ilyen dolgokk,al, ezt a 
rendszert a demokratikus köztársaságban meg kell s!liintetni. 
A csendőrt minden tekintetben megelégedett emberré kell 
tenni, hogy minden erejét és kedvét a köz szolgálatába állít
hassa, tehát nem szabad kitenni olyan középkori tortúrákna,k, 
aminőket ma a sisak alatt elszenvedni kénytelen. 

Közli, hogy sikerült megalapítania a cseh csendőrök gaz
dasági és bevásárló- és adásvételi egyesületét és felhívja a 
csendőröket, hogy 300 korona tagsági díj ellenében, lninél 
többen jelentkezzenek tagoKul. A íelhlvás ismerteti az egye
sület alapszabályait és a tagsággal járó előnyöket. 

Vegyes hírek rovatában közli, hogy a 13. havi illetmény 
rendezésének elhalasztása senkit se kedvetlenítsen el. Az ügy 
ma már annyira érett, hogy többé el nem bukhatik. Az el
halasztás csak technikai okokból történt, de minden lehetőség 
megvan arra, hogy az erre vonatkO!ló törvény még ebben a!l 
évben tető alá kerül. 

Az egyenruházati változásokkal kapcsolatban felhívja 
olvasóit, hogy tartózkodjanak új beszerzésektől, mert további 
változások még mindig nincsenek kizárva. 

A csendőrök Felvidékre való helyezésüket büntetésnek, 
ottani szolgálatukat pedig purgatóriumllak tartják. Ezé'rt 
nemcsak a minduntalan �lőálló nyelvi nehézséggel van haj, 
hanem a csendőrök kedvetlenségével is. Az intézőknek be kell 
látniok, hogy ez így tovább nem mehet. Ezt a kérdést sürgő
sen rendezni kell. 

Követeli, hogy ha a csendőröket összeíró biztosoknak és 
hasonlóknak rendelik ki, adják meg nekik ugyanazon díjakat, 
amelyek más hasonló küldetésben állóknak illetékesek. 

A hadseregben azzal a tervvel foglalkoznak, hogy az eddigi 
hátizsák helyett az őrmesterek számára hátiböröndöt rend
Szeresítenek. Egyesek a csendőrségnél is szükségesnek tart
ják a hátibőröndöt. Természetesen csak a hadsereg döntése 
után kerülhet erre sor. A hátibőrönd: formáját még nem talál
ták meg. Bármilyen tervvel nem omernek elmenni U drzsal 
honvédelmi miniszter elé, mert attól tartanak, hogy éppen 
úgy kidobná őket, mint amikor a magyar diszítésű tiszti 
egyenruhát akarták vele elfogadtatni. A lap szük'ségesnek 
tartja a kérdés rendezését, mert a csendőrnek, különö
sen vezényléseknél, szüksége v,an valamire, ahová legszÜJk
ségesebb dolgait és fehérneműjét elhelyezze. 

_ A lapot az országos beteg- és balesetbiztosítás érdekében 
írt 'propagandacikk fejezi be. 

"R 101.## 
7 'f3g11{1JP még bÜ8z�e név, !arm.elyne,k erm1ítésére öröm

mel, öné<rze;t/lfJ,e:n ',cf3;ilVrt:nt fel iminden angol S:<leme. 
MJa. : '  fel'is'mje1'hetetlenségig összetört, öS/3zeég"ett vá..z, 

mely Ichlól t)öbb, mint ö tven ember elst,enes:edett holttestét 
húz ták ki. 

Megdöbbenve. rn,egrendülés",el fog,lultu1c a híl't, 
amely a hétfői lapok hasáb jain riadtan, nagy betűkkel 
szökött szemünkbe, hogy a legújabb, legnagyobb levegő
ór-iás légörvénybe került, földhöz ütődött, felro bbant és 
l'IU1!l,a alá temetett félszáz embe.rt, közöttük neve); em
be/lek mellett , magát az �ngol légügyi minisztert is. 
Mi, magyat'ok, részvéttel adózunk még legnagyobb ellen
ségünknek is, hJa; aat baJ,sors sujtja, ezt diktálja nekünk 
az őseink vérével belénkoltott lovagiasság érzete, most 
pedig különös erővel markol szívünkbe a fájdalom, mert 
amikor azt a szót halljuk : "angol", akkor szinte elvá
laszthatatlan fogalomként mellé társul egy másik név is : 
"Rothe:rrnene f" .Ami "angol" fájdalom, az "Rolhermere" 
fá,jdalma is, s ami az ő gyásza, az a mi gyászunk is. Ez 
a szerencsétlenség, ami az R 1 01 -et érte, kétségkívül 
nemzeti k,a.trófa, az � nemzet pe,dig, amely nekünk 
egy Rotherm'eret 'adott, '(1, s�eretet éS' t'aga,szkodás jegyé
ben záródott a magyar szívekb e s így a mély részvét, 
amit érzünk, nemcsak emberi, nemcsak egyéni, de erő
sen nemzeti is, 

.>:. 

Túl a részvéte-n, az ét'zelmeken s a pietás megköve
telte meg;indultsá{/on, J:eCto�ukszik Y-II kéTdés : Vajjon ez a 
r:ohAni� :T,ohJ,arnó, del ú tjá,b',an ' �mb,ert k,as,záló és a,nyagot 
pu8ztító technilúai fejlőd!és as la. láz, meJ,y rnnak nyomán 
az embe'riS'éget úja,bb és újab b kísé1jletekre s1br/c.lm" 
tyúzza, hogy ez vajjon cs,akugyan megfelel-e anrink a 
titokzatos Nagy Célnak, amelyet Magasabb Et'ők az em
beriség elé tűztek ? Eszünkbe jut egy eset, ami körül
be.lül két évvd ezelőtt tÖ'l"tJént Af�iká,ban. Két angol re · 
pülö érkezett egy bennszülött törzshöz, A főnök érdek
lődéssel hallgatja a pilóták elbeszélését a megtett útról, 
- közben csendesen pipázgat, s mikor a repülők egyike 
lelkesülten mondja neki, hogy ezentúl az úthoz, amelyet 
eddig hajón és teherkaravánnal 30 nap alatt tettek meg, 
csak két nap lesz szükséges, - a törzsfőnök közbevág : 
"Miltez fog�ok mnjd a, többi huszonny'olcca;[?" 

* 

Eddig ,1)1. 7 nagy légh:ajót építettek ,s a 1 1 7  közül 1 08 
sze1(encsétlJenül járt. Tudjuk nagyon jól, hogy ez a 1 08-ik 
'YÁ,a,g,y kw,ti!1fsztrófrA sem fogJ:a ' , �egállífMti a nagy rohp,
ná;st és 11epül.ést, de !va már. ilyen órü$si embeTi és 
anyagi áídozatokat hozunk ennek a két Mammonnak, 
akkor legalább jóle,snék csak félig-meddig is oly ponto
&an megha tározni az emberiség'YljB,k eme nagy áldoza
��i nyomán já(ró fokozódó jólétat és boldogságot, 
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?nint amilyen precíz pontossággal azt tudjuk, hogy 1 1 7  
légi Ó1'iá,s közül 1 08 I:!zerenc�étL(3f/1,ül járt. 

* 

Van (aztán egy különle'fJes'en m(1)gyar ké'rdés is, amely 
felett az R 1 01 esete kapcsán eltöprenghetünk. És pedig : 
Vajjon olyan nagyon nyugodt-e, olyan nagyon konszoli
dált�e {!:urópa, oZyrtn 'rnf!-gyon tökéletes.ep, csinálták-e meg 
a tranoni és rokon békeszerződéseket, hogy hallatlanul 

, rdag'y en'ergiálcat, t87f1,beri és géperőt, fantasztikus magas
ságú pénzössz.egeket oly dolg,ok szolgál(1,tátba áUítpmi em
beries eljáráts,-.e, ,amely dolgok bár szépek, szórakoztatók, 
sőt taUn egyik rYUÍlSik voootkozásban talán haszno'3ak is, 
aronbfLn egye,s nemzet.ek, egyes népekn'(3k súlyos problé
máival, ne,héz gorndjp,p,val lszemben szemet és szívet sértő 
kontmsztban állanak ! 

* 

Félő, hogy fl. folytpnos új rn.agassági és távolsági 
]'ekordokkal, a folytonosan moderneb b  formában meg
épített új légicsodákkal az emberek egyrésze túlságosan 
fent jáJr fl. rnp.,glJ:.sba'nt és m,eg np,m értá, érzéketlen lesz 
(l{ilokkaJ, szemben, akik fL so .-i$ l1w'Stoh0J,3átga követke'ltében 
- hozzá talán görnyedt háttal és verejtékező homlok
loal - (JA puszta földhöz vanrlJ,a,k láJncolva. 

* 

Ugyanez áll egyes nemzeteknek egymás közötti vi
szonyám is. S ezt mi, trianoni magyarok, különösképen 
hezzük. 

-0-
Szekszárdon leleplezték a Kormányzó szobrát. Szeptem

ber 28-án leplezték le szép ünnepség keretében Szekszardon 
Kormányzó U?' Oföméltóságának laz új szekszárdi vármegyei 
közkórház előtt felállított szobrát, amely Szentgyörgyi tanár 
alkotása. A szoborátadás alkalmával Sewald alispán méltatta 
az államfő érdemeit és felhív ta a kórház vezetőfőorvosának 
figyeimét a szép emlékmű megőrzésére és gondozására. A fel
avatási ünnepség október l2-én lesz. 

Október hatodikának megünneplése. Országszerte, gyász
ünnepsé"ek keretében emlékezett meg a nemzet a tizen na rom 
aradi vértanuról. Ennek a napnak reális történelmi kapcso
latai a mával már nincsenek. Azokat a problémákat, amelyek 
ehhez a naphoz fűződtek, a gyakorlati élet szempontjából a 
világháborút követő összeomlás eltemette, de a seb ennek elle
nére is fáj, a nemzet kegyelete a mindennapok realitásáin túl 
is él és emlékezik. 

Az egyes társadalmi Ikörökben megtartott gyászünnepsé
gek mellett méretekben az ifjúság emlékezése volt a legnépe
sebb. Az iskolákban gyászistentiszteletek hallgatása után 
gyászünnepségeket tartottak. A bu'dapesti egyetemi ifjúság a 
Szabadság-téren, az elszakított országrészek szobrai előtt je
lent meg nagy tömegben s emlékezett meg szép ünnepség ke
retében a magyar szabadságharc tragikussorsú tábornokairól. 

Lipót bajor herceg meghalt. Lipót bajor herceg, Auguszta 
kir. hercegasszony édesatyj a szeptember 28-án lVlünchenben 
83 éves korában elhunyt. A világháborúban az elhunyt her
ceg a IX. ínémet hadsereg parancsnoka volt, majd 19l6-ban 
az összes német keleti haderők főparancsnoka. Az ' elhunyt 
herceget fényes katonai pompával temették október 2-án. 

Kegyeleti staféta. Ez év október 6-án is' megrendezte a 
Magyar Atlétikai Szövetség Budapesten a szokásos kegye
leti stafétafutó versenyt, amelyben a csendőrség csapata hat
éves mult jához híven újból kitünően szerepelt s az elért igen 
jó helyezésével immár hatodszor megszakítás nélkül sikerült 
megvédenie a belügyminiszter úr által a közrendészeti ala
kulatok részére alapított vándordíj at, egy értékes ezüstserle
get. A stafétában száztíz csapat vett részt, közöttük az 
összes I. oszt. egyesületek, amelyeknek ' nagyszerű futóival 
természetesen a csendőrség csapata a versenyt nem vehette 
fel, úgyhogy a MAC, ' MTK, FTC és BBTE csapatai külön 
versenyt futottak. Első lett azonban a csendőrség csapata a 
"G" kategóriában, amelyben a 'csendőrségen kívül a vámőr
ség, folyamőrség, rendőrtartalék és az államrendőrség csa
patai futottak, az összes résztvevő csapatok közül pedig tizen
hatodiknak érkezett be a célhoz, a Hősök Emlékművéhez. 
A csendőrstafétában a következők vettek részt (zárójelben az 

a távolság, amelyet lefutottak) : Kovács Jenő próbacsendőr, 
V. ker. (600 m ) ,  Mikulka János őrmester, I. ker. (350 m) , 
Balázs Imre őrmester, [. ker. (250 m ) ,  Balogh János II.  őr
mester, IV. ker. (350 m) , Horváth János csendőr, L ker. 
(450 m.) ,  Kiss Sándor csendőr, V. ker. (400 m.) ,  Molnár Ist
ván próbacsendőr, V. ker (500 m. ) ,  Reider Mátyás csendőr, 
II. iker. (350 m) , Szabó János csendőr, I. ker. (350 m) , He
gedüs Pál csendőr, I. ker. ( 550 m ) ,  Togyinka János próba
csendőr, V. ker. (350 m) , Körmendi István próbacsendőr V. 
ker ( 300 m) , Oláh István csendőr. V. ker. (350 m),  Kapolyi 
Mihály csendőr, IV. ker. (400 m) , Németh János őrmester, 
IV. ker. (400 m) , Tőke László próbacsendőr, V. ker. (300 m) , 
Szijj Miklós próbacsendőr, V. ker. (400 m ) ,  Salamon János 
csendőr, III. ker. (300 m ) ,  Balogh János I. őrmester, IV. ker. 
(300 m) , A rgay Ferenc zászlós, I. ker. (200 m ) .  A futókat 
vitéz Baky László százados készítette elő, akinek munkáját 
rendkívül megnehezítette az � körülmény, hogy a trenÍro
záshoz csaknem minden kerülettől nyers, azaz ismeretlen 
képességű versenyzőket kapott. Hogy mégis ilyen kiváló ered
ményt értek el futóink, az kétségtelenül nagyrészt az ő ér
deme. A csendőrség részéről j elent voltak : Erreth Aladár tá
bornok, a m. kir. csendőrség felügyelőjének helyettese, Czógler 
Gusztáv, Zselyonka József, Klemm László ezredesek és Tornory 
Endre alezredes és még sokan a .szolgálatmentes tisztek közül. 
A verseny befeje�tével Erreth tábornok meleg szavakban kö
szönte meg a stafétacsapat tagjainak ra. lelkes igyekezetet és 
a szép eredményt, Baky századosnak külön köszönetét nyilvá
nította fáradságos, szépsikerű munkájáért. A díjkiosztáson 
a serleg megmardt tehát a csendőrség birtokában, 'a. futók 
mindegyike bronzérmet és 8 napi, a rendes szabadságba be 
nem számítódó s7!abadságot kapott. 

Fegyverhasználat. 'A monori vasútállomáson helyi szolgá
latban volt járőrnek Fokos Lajosné panaszolta, hogy egy fia
talember vele szemben erőszakosan viselJkTedett, sőt tettleg 
inzultálta. A járőr Faz,ekas László, 27 éves, budapesti lakos, 
szabósegédet ezen ügyből kifolyólag igazolásra szólította fel. 
Mivel Fazekas nem tudta; magát kellőképen ig�_7!olni, a járőr 
a községházához való elővezetés végett őrizetbe vette. Kisérés 
közben az elővezetendő földredobta. magát és kijelentette, hogy 
a "vérszopó csendőröknek" nem engedelmeskedik, tovább nem 
megy. Ekkor .a járőr elfogta és megbilincselte. Alig haladt 
20-25 lépést, amikor hittelen megfordult és megbilincselt ke
zével Bazsó István tiszthelyettes, járőrvezetöt arculütötte. 
Mivel Fazekas a járőr figyelmeztetésére a tettleges támadás
sal fel nem hagyott, oBazsó tiszthelyettes szuron�egyvert 
használt. Fazekas a has j obbfalán súlyos, de nem életveszélyes 
sérülést szenvedett. JBazsó tiszthelyettes sérülése könnyű. 

A csendőrség elfogta az Alföldön garázdálkodó cigányo
kat. Mint a'Smeretes, a közelmultban Kecskemét környékén 
több rablást és betöréses lopást követtek el i smeretlen egyé
nek. Igy szeptember 16-án Alsónémedi ( Pest megye) község
ben, Kerezsi Tibor budapesti lakos, vásári árus sátorából éjjel 
egy csomagot loptak !ki. Mikor ,a tulajdonos a zajra álmából 
felriadt, a ltettesek e,gy:ike pisztoUyal Kerezsi karjába lőtt. 
A tettesek elmenekültek. A ·rabLás után ,Inárcs községbe mentek és ott fényes nappal, midőn 'a. káros nem volt otthon, ki
fosztották Tóth Vilmos ottani lakos, földmíves lakását, ahon
nan nagymennyiségű ruihaneműt l'optak el. Majd l8-án virra
dóra már Ócsa községben garázdálkodtak, hol N. Kánai Pál 
ócsai lakos lakásába hatoltak be, mikor is fosztogatás közben 
a gazda felébredt és a betörőkkel harcba keveredett. A tette
sek közül! egyik a gazdára lőtt, majd dorongokkal levertéK és 
azután zsákmányukkal elmenekültek. A csendőrség a valanerő 
tolvajok és rablók kézrekeritése végett széleskörű nyomo�ást 
indított és többnapi fáradságos nyomozás után sikerült a tet
teseket 'a pUfllztaharaszti erdőben elfogni. Az erdő egyik tisz
tásán ugyanis egy cigánykaravánt találtak a csendőrök, kik a 
csendőrök láttára különböző irányban menekülni próbáltak. 
Azonban a csendőrök között lovasok is voltak, kik hamarosan 
az útjukat állták s �gy sikerült a2 egész karavánt ártatl
matlanná tenni. Motozáskor a csendőrök a cigányoknál 
nagymennyiségű lopott holmit és fegyvereket is találtak. A 
kihallgatásuk alkalmával a cigányok ·beismerték, hogy a már 
írt bűncselekményeken kívül, több Jopást, betörést és rablást 
is követtek el az Alföldön. A cigánykaraván tagjai : Kolompár 
István, Herceg István, Orbán György, Herceg Margit, Orbán 
Mária, Herceg Katalin, Herceg Júliánna és Orbán Fáni, több
szörösen büntetett és különböző bűncselekményekért körözött 
kóborcigányok voltak. A csendőrség a cigányokat a náluk ta
lált bűnjel ekkel együtt a 'Pestvidéki kir. ügyészségnek átadta, 
bűnlajstromuk összeállítása végett a nyomozás még tovább 
folyik. 
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A belügyminisztérium figyelmeztetés� a Belgiumba ki
vándorlókhoz. A többszöri figyelmeztetés ellenére még lmindig 
nagyon sok magyar munkás érkezik Belgiumba, különösen 
Brüsszelbe, akik a belga rendelkezések kijátszásával állandóan 
le akarnak ott telepedni, holott arra engedélyük nincs. Rend
szermt a budapestI belga követségen szerzett nyolcnapos 
kiállítási vízummal érkeznek Belgiumba. A vízum lejártával 
azonban a rendőrség kivétel nélkül kitoloncolja a munkásokat. 
A belügyminisztérium figyelmezoot mindenkit, hogy Belgium
ba munkavállalás céljából csak akkor menjenek, ha a belga 
munkaadótól érvényes munkaszerződést még kiutazásuk előtt 
megkapták. Akinek ilyen szerződése nincs, azt a belga rend
őrség nem ;tűri .meg és kérlelhetetlenül hazatoloncolja. A 
brüsszeli magyar követségtől sem várhatnak segélyt, mert a 
tömegesen jelentkező álJásnélküii magyar munkásokat a kö
yetség anyagilag támogatni nem birjllJ. 

Dícséretek. A m. !dr. csendő?·ség felügyelője a zalaeger
szegl gyalog tanalosztalyparancsnoJ<"ag allOmal1yaoa tarwzó 
Urbán lVllkws tisztnelyettest, Imert hosszas csendőrségi szol
gálata alatt mindenkor, de klilönösen mint a zalaegerszegi 
gyalogtanalosztály segédoktatój a és szolgálatvezetője, teen
dőit teljes ,odaadással, szakértelemmel látta el, tova bbá alá
rendelt jeinek kiképzése, oktatása, vezetése és fegyelmezése 
terén nagy buzgalmat és eredményes tevékenységet fejtett 
ki ; Horváth József IV. tiszthelyettest, mert 1 9  évi csend
őrségi szolgálati ideje alatt j árőrvezetői, örsparancsnok
helyettesi, majd 4 év óta örsparancsnoki minősegben igen 
nagy szorgalommal és fáradságot nem ismerő odaaaással mű
ködött, továbbá, mert alárendeltjeit minden tekintetben he
lyesen nevelte és vezette, dícsérő okirattal látta el. - Vesz
prém :vármegye főispánj a, rnint a magyar királyi balatoni 
intézőbizottság elnöke, a szombathelyi kerület parancsnokához 
intézett levelében az 1930. évben a balatonalmádi fürdőtele
pen szolgálatot teljesített ?adlovics Imre tiszthelyettes, bala
tonalmádi örsparancsnoknak, valamint az oda beosztva volt 
összes csendőregyéneknek, fáradhatatlan buzgalommal telje
sített igen érdemes és kitűnő szolgálataikért dicsérő elisme
rését fejezte ki. - A m. kir. székesfehérvári ll. kerület pa
rancsnoka dícsérő okirattal Uátta el : Horváth István törzs
őrmestert Fenyőhegy (Győr-Moson-Pozsony k. e. e. vm.) köz
ségben 1929. évi december 16-án előfordult 1200 pengő kár 
értékű gyujtogatási eset (biztosítási csalás) igen ügyes, lele
ményes és fáradságot inem ismerő, buzgó nyomozás során tőr
tént kiderítése, a tettes elfogása és az igazságszolgáltatás ke
zébe való juttatásáért, - O?·bán, György tiszthelyettest, 1930 
március 22-én egy kocsiba fogott megbokrosódott lovaknak 
saját élete és testiépsége veszélyeztetésével történt megféke
zéséért és ezáltal a kocsiban elhelyezett három gyermeknek 
veszélyeztetett helyzetéből sértetlenül való kiszabadításáért, 
- Szücs János II., Németh Pál I. tiszthelyettest, Horváth 
Ferenc I. őrmestert 1930. évi május 19-én Takácsi (Veszprém 
vm.) községben keletkezett tűzvész alkalmával a rendfenn
tartás és az átlagon messze felülemelkedő JÖnfeláldozó maga
tartásáért, valamint a gyujtogatás tettesének kiderítése, el
fogása és az igazságszolgáltatás kezére való juttatása körül 
kifejtett eredményes tevékenységéért, - vitéz !::izabó Imre 
II. tiszthelyettest és Kacsó Albert törzsőrmestert 1930. évben 
a kenderesi őrkülönítményen Kormányzó Or őfőméltósága 
magas személyének biztonsága érdekében kiváló buzgalommal, 
igen lelkiismeretesen és példás magatartással teljesített ki
váló !Szolgálataiért. - Nyilvánosan megdícsérte : Iker Gyula 
őrmestert, mert Tényőhegy (Győr-Moson-Pozsony k. e. e. 
vm.) községben 1929. évi december ;6-án előfordult 1200 P 
kár értékű gyujtogatási eset (biztosítási csalás) igen ügyes, 
leleményes és fáradságot nem ismerő buzgó nyomozás során 
történt kiderítése, a tettes elfogása és az igazságszolgáltatás 
kezére való juttatása körül járőrvezetőjét odaadó buzgalom
mal támogatta, Csiszér Adrás alhadnagyot, Fábián ::Sandor, 
Farkas Károly tiszthelyetteseket, Kardos János I., Török Antal 
törzsőrmestereket, Péntek Ferenc, Sájer János, Kuris István, 
Kámi Lajos, Németh Mihály I., 'Schöffer István őrmestereket, 
Tunyogi János, Rácz Ferenc, Németh József, Timár János és 
Tóth Lajos I. csendőröket, mert 1930. évi május 19-én Ta
kácsi (Veszprém m.) községben keletkezett tűzvész alkalmá
val a l'endfenntartás és a vagyonmentés ikörül tesmépségük 
veszélyeztetésével az átlagon messze felülemelkedő önfelál
dozó magatartást tanusítottak, valamint a gyujtogatás tette
sének kiderítése, elfogása és az igazságszolgáltatás kezébe 
való juttatása \körül eredményes !tevékenységet fejtettek ki. 
- A m. kir. szombathelyi III. kerület parancsnoka dícsérő 
okirattal , látta el : Horváth György és Vigh György tiszt
helyetteseket, mert hosszú csendőrségi szolgálatuk alatt a 
közbiztonsági szolgálat terén eredményesen működ tek, alá
rendelt jeiket helyesen vezették 'és hazafias szellemben ne-

velték, Foki Pál törzsőrmestert, Mikus Pál tiszthelyettest, 
mert hosszabb csendőrségi szolgálati idejük alatt hivatásbeli 
kötelmeik teljesítésében buzgalommal és eredményesen mű
ködtek, Bagoly András tiszthelyettest, mert mint toronyi örs
parancsnok, hosszú csendőrségi szolgálati ideje alatt a köz
biztonsági szolgálat terén eredményes működést fejtett ki, 
alárendeltjeit helyesen vezette és hazafias szellemben nevelte, 
Bognár József és Kocsis Boldizsár őrmestereket, valamint 
Barcza Sándor csendőrt, mert az 1930 május 19-én Fertőhomok 
községben keletkezett nagymérvű tűzvész alkalmával a va
gyonmentés körül bátor és önfeláldozó magatartást tanusí
tottak. - Nyilvánosan megdícsérte : Szlaterics Lajos őrmes
tert, valamint Kiss József IV. tiszthelyettest, De?'valits Ist
ván törzsőrmestert és Magasházi Pál csendőrt, mert a Kor
.rnányzó Or őfőrnéltósága legmagasabb személyének biztosí
tása terén lelkiismeretes és pontos szolgálatot teljesítettek, 
őlbei Ferenc és Ruska Ferenc törzsőrmestereket, Varga Já
nos II. törzsőrmestert, Nalamint Hospel Jenő, Raffai Ferenc 
II. és Birkás János törzsőrmestereket, mert hosszabb csend
őrségi szolgálatuk alatt hivatásbeli kötelmeiknek teljesítésé
ben buzgalmat tanusítottak és főleg l!- közbiztonság terén 
eredményes működést fejtettek ki, Mészáros István törzsőr
mestert, valamint Nagy Lajos IV., Németh János IV. törzs
őrmestereket és Lepsényi Zsigmond őrmestert, mert többévi 
csendőrségi szolgálatuk alatt hivatásbeli kötelmeiket buzga
lommal teljesítették és főleg a közbizto�ság terén eredményes 
működést fejtettek ki. - A m. kir. debreceni VI.  kerület pa
rancsnoka nyilvánosan megdícsérte : Szilágyi Károly és Fo
do?· Ferenc törzsőrmestereket, mert a debreceni csendőrlak
tanya építése és felügyelete, valamint csinosítása körül 
dícséretreméltó közreműködést fejtettek ki ; Köd István törzs
őrmestert, mert védtelen egyéneknek súlyosan veszélyezte
tett testi épségét erélyes és határozott fellépésével megvédel
mezt,e s a dühöngő tetteseket megfékezte. 

A nagyecsedi Rákóczi-emlék leleplezése. II. Rákóczi Fe
renc fejedelem születésének '250 éves évfordulóján - 1926-
ban Szatmár-Ugocsa-Bereg közigazgatásilag egyelőre 
egyesített vármegyék törvényhatósága elhatározta, hogy N agyecseden, a fejedelem ősi birtokán emlékművet állít fel. 
Október 7-én Kormányzó Or Őfőméltósága és neje jelenlété
ben leplezték le a 'hazai kőből faragott, hatalmas márvány
emléktáblát. A nagy fl;jedelem zászlaja alatt minden nem
zetiség, minden felekezet, minden rend és osztály lelkesen 
gyülekezett össze, hogy a feldarabolt ország egyesítéséért 
hősi harcba induljon. Ma újra darabokra tépve országunk, 
de nem kételkedünk benne, hogy a nagy fejedelem idegenbe 
szakadt földjén vannak imég rejtett ,tárogatók s azok várva
várják, h�gy még egyszer megszólalhassanak, hogy aztán 
Rákóez· fejedelem hamvai fölött idegen katonák laba so"ha 
többé ne taposhassa ,a - magyal' földet. 

Leleplezték � ,Vilmos,huszárok emléktábláját. A volt cs. 
és kir. 7. Vilmos-huszárezred hősi halottainak emlékére a 
budapesti szervitatéri templom falában elhelyezett dombor
művű emléktáblát október 7-én leplezték le, ünnepi mise ke
retében. A felavató ünnepi beszédet József kir. herceg mon
dotta el s azután megkoszorúzta az emléktáblát. Az ünnepsé
gen résztvett Schmettow német bfrodalmi tábornok is, aki 
II. Vilmos volt német császár koszorúját hozta el a hős Vil
mos-huszárok emlékművére. Zita királyné nevében Batthyány 
Gáborj gróf, a főváros neveben pedig Ripka Ferenc főpolgár
mester koszorúzta meg az -emléktáblát. Számos előkelőség 
vett részt az ünnepségen, amely a volt 7-es huszárok dísz
menetével végződött. 

A volt l-es honvédgyalogezred emlékünnepe. Budapest 
volt háziezrede, az 1. honvédgyalogezred szokásos eZl'ed
emlékünnepélyét szeptember 28-án, vasárnap délelőtt tartotta 
meg a népligeti laktanyában. Az ünnepi misét Lengyel István, 
az ezred volt táborilelkésze tartotta. A mise alatt az 1. 
honvédgyalogezred zenekara egyházi dalokat adott elő. Len
gyel István magasszárnyalású szentbeszéde után vitéz 
!::iólyomvári ezredes, mint házigazda üdvözölte a megjelent 
előkelőségeket és a régi l-es bajtársakat. Ezután Reviczky 
ny. altábornagy, az ezred volt parancsnoka mondott beszédet. 
A régi ezredzászló megkoszorúzása után az ezred emléktáb
lájához vonultak az ünneplők és azon elhelyezték a főváros 
és a Bajtársi Szövetség ikoszorúját. Ezután a Törekvés Dal
kör hangversenyezett, majd vitéz Garamszeghy Sándor, a 
Nemzeti Színház tagja adta 'lelő vitéz Csatáry József alezre
des "Az egyes honvédek" CÍmű költeményét. A Himnusz el
éneklése után az ünneplők a Ludovika Akadémia előtt lévő 
Névtelen Hős szobrát koszorúzták meg, itt Dálnoki Veress 
Jenő evangélikus táborilelkész tartott emlékbeszédet. Fél 
egy órakor a népligeti Nagyvendéglőben megtartott társas
ebéddel fejeződött be az ünnepség. 
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Olasz �ró előadása az olasz-magyar barátságról. Gino 
()uccnett1. olasz 11'0 lelKes nl ve a magyaroKnak, az uwooi evek 
lOlyamán sorrajárta Ulaszország varosait és OeszedeKOen lS
mertette ,Magyarország történelmi hivatását, jelenlegi tra
gikus helyzetet és a tl'lanoni békediktátum revizlOjánaK szük
segességét, Gino Cucchetti mostanáig mintegy 40 előadást 
tartott .Rómában ,és Olaszország j elentősebb városaiban a 
mag'yar kérdésről és "Nel Cuon dei Magiwri" (A magyarok 
szíveben) című könyve közkézen forog itáliában. Gino Cuc
chetti a Magya1' Revizi6s Liga meghívására október a-án elő
adást tartött a Magyar Külügyi 'J. 'ársaság tanácstermében a 
magyar-olasz barátság eredetéről, okairól és céljairól, majd 
pedlg Debrecenbe, Szegedre és Pécsre utazik és ezeken a he
lyeken folytatja igen érdekes és értékes előadásait. 

örsparancsnoki kinevezés. lA. m. kir. pécsi IV. keriilet pa
rancsnoka H01'váth J ózsef Vl., Pleva Ferenc és PehM' J ános 1. tiszthelyetteseket örsparancsnokokká nevezte ki. 

Nemzetközi légi jogi ,kongresszus. Amint egyik előző szá
munkban már JeleZtuK, az ldén HUdapesten renuezték a LX. Nemzetközi Légi Jogi ;Kongresszust, amelynek szeptem
ber 29-én volt az ünnepélyes meg-nyitója. A Magyar TUdomá
nyos Akadémia dísztermében huszonkét állam kiküldöttei 
gyűltek egybe s résztvett a megnyitáson az egész budapesti 
diplomáciai kar, valamint közéletünknek és a magyal' lég
ügyi köröknek számos l'eprezentánsa. A vendégeket BaloglL J enő, az Akadémia főtitkara fogadta. Ai huszonkét különböző 
nemzet 3-4 tagú delegációt küldött a kongresszus ra. Leg
nagyobb számban Olaszország ,és Hollandia képviseltette ma
gát. A kongresszus' elnökéül VaLk6 Lajos külügyminisztel't 
kérték fel, kinek távollétében helyettese, .g1'óf Khuen l,Héde1'
váry Sándor mondott megnyitó beszédet. Beszédét azzal 
kezdte, hogy a Ibudapesti kongresszus hivatása folytatni aze 
a munkát, amelyet a P§.risban székelő és több mint 30 álla
mot magábanfoglaló Nemzetközi Légi Jogi Bizottság még 
1909-ben, az alapításkor megkezdett, egy nemzetközi légi jogi 
kódex szövegezésének megindításával. Ezután a kongresszus 
tárgysorozatán Iszereplő kérdéseket ismertette. Hangsúlyozta, 
hogy mindezek a problémák, úgymint a hidravionok szabá
lyozása, a tengerekfeletti légi közlekedés kérdése, olyan álla
mok szempontjából is, amelyeknek, mint Magyarországnak, 
tengere nincs. végül a légi járművek fedélzetén elkövetett 
bűntettek és vétségek kérdése jelentőség tekintetében arra a 
helyre iemelik a budapesti kongresszus t, mint amilyen fonto
sak az előző kongresszusok voltak a légi jogi kódex kidolgo
zása szempontjából. A megnyitó után Tormay Géza állam
titkár beszélt a repülés fontosságáról kereskedelmi és által 
lános gazdasági szempontból. :Lapradelle párisi egyetemi ta
nár, a Nemzetközi Légi Jogi Bizottság elnöke a kongresszus 
tagjai nevében köszönte meg a imagyar kormány és ' főváros 
vendégszeretetét, majd az eddigi légi konferenciák történetét 
ismertette. A megnyitó ülés után ;rögtön megkezdődtekl a ren
des ülések, amelyek október 3-ig folytak s' amelyeken a leg
fontosabb és 'legsürgősebbnek látszó légi jogi problémákat 

. vették tárgyalás alá. 
Az első magyar motornélküli repülőverseny. A MOVE, 

amelynek Budaörsön másfél év óta repülőtere van, szeptem
ber 20-tól 30-ig rendezte az első magyarországi motornélküli 
repülőversenyét. Ez a 'Verseny tulajdonképen erőpróba volt 
a MOVERO és SACERO (Somogymegyei Auto CluJj Repülő 
Osztálya) eddig kiképzett repülőnövendékei között. úgy a 
MOVERO, ,mint a ISACE RO már másfél évvel ezelőtt létesí
tették repülőosztályaikat, mindketten a MOVE égisze alatt, 
Budaörsön és Kaposvárt. A M OVERO főtitkárja BernU1'd 
Mát1/ás alezredes, háborús pilóta, a kaposvári klub repülő
vezére pedig vitéz H efty Frigyes tábori pilóta ; mindkét fő
oktató magyarországi vitorlázórekorder. A verseny a buda
örRi. Farkashegyen folyt le s mindkét egyesület részéről 10-
10 versenyző indult. A verseny első napja rekorddöntésekkel 
kezdődött. Először Be1'nard alezredes döntötte meg saját idő
tartamrekordját .1 óra és 18 perccel, felállítván az új 240 mé
teres magassági rekordot is ; de vitéz Hetfy, nyomban meg is 
döntötte Berna1'd alezredes rekordját 1 óra 'és 23 perces repü
lésével. Ez a legújabb magyar rekord. Maga a verseny három 
kategóriára oszlott : célleszáLlás, időtartam és ügyességi ver
senyekre. 

új vitézi telkek. Kormányzó Or Őfőméltósága a '  Mező
gfLzdasági Kenderipar rt. által felajánlott nagymágöcsi 1295 
kataszteri hold kiterjedésű telket, a Breiner Adolf zákányi 
lakos által felajánlott �ükkösd község határában ( Somogy 
vármegye) fekvő 8400 négyszögöl kiterjedésű telket és az 
Abaújtorna vármegye közönsége által felajánlott Abaújkér 
község határában 'fekvő 15 kat. hold kiterjedésű telket vitézi 
teleknek elfogadta. I 

Hamis kétpengősök és ötvenfilIéresek. Arló kőz&égben 
(Borsod-GÖmör-.1üsnont m.) négy darab kétpengós és harom 
darab ötvenfilléres hamis váltöpénzt találtak forgalomban. 
A kezdetleges hamisitványok Ikönnyen felismerhetők szürke 
színükről, a kétpengősök pedig különösen arról, hogy a perem
vonalak hiányoznak. 

Okmánykiadó és ujjlenyomatvevő automaták. Érdekes 
újítást vezettek be a németországi pályaudvarokon. Automa
til kat állítottak fel, melyek kü!önoözó díjtételek bedobása el
lenében megfelelő értékű biztosítási okmányokat szolgáltat
nak ki az utazóközönségnek. Az automata, mely a kiadott ok
mányt azonna:l lebélyegzi, ott helyben újjlenyomatot is vesz 
a vásárlóról. Az újjlenyomat a biztosítási ,csalások megaka
dályozására szolgáL A háború előtt is használtak próbaképen 
ilyen automatákat Németországban, a világháború alatt azon
ban nem foglalkoztak ilyen kérdésekkel s most tökéletesített 
alakban újból üzembe helyezték az automatákat. 

Feloszlatták a cseh rendőrség szakszervezeti egy�siiletét. 
A cseh rendőrség szakszervezeti egyesüle tét 31 cseh belügymi
niszter szeptember 30-án feloszlatta, vagyonát és' könyveit pe
dig lefoglalta. Ennek az intézkedésnek az volt az oka, hogy a 
szakszervezet szaklapja a prágai tüntetések idején - amikor 
a német hangos filmeket műsoron :tartott mozikat összerom
bolták - nyilatkozatot közölt, amelyben a szerkesztőség az 
egyenruhás rendőrök nevében ,bocsánatot kért a németellenes 
tüntetöktől, hogy felsőbb parancsra kénytelen volt ooavatkozm 
és kérte, tegyenek különbséget a közbelépésre kényszerített 
rendőrSég és az·ok kőzött, akik erre a parancsot adták. Vajjon 
mit szól ehhez a 3 milliós csehországi német ,,kisebbség" és a 
kisebbségnek nem igen nevezhető !egész, jNémetorszá!:, ? 

új katonai tansegédletek. Most jelent meg Hatházy 
ELemer ny. százados (J utas, Kinizsi t-al altisztkepzó és ne
velőiskola) két katonai: tansegédlete : "Kézikönyvecske a 
puskásszázad gyalogosai, rajai '(is szakaszainak zá1·trendű és 
harckiképzéséhez" cím alatt 1 . . kiadásban és "A gyalogság 
harctéri szolgálata és harca)' cím alatt 3. kiadásban. A hon
védelmi miniszter mindkét könyvecske használatát engedé
lyezte és a Kinizsi Pál honvéd altisztképző és nevelőiskola 
számára tansegédletül elfogadta. 

Az elsőnek említett könyvecske a Gyalogsági Gyakorlati 
Szabályzat 1., 2. és 4. füzetében s a Harcászati Szabályzatban 
foglalt határozványokat tartalmazza, - 131 oldalon ....... alyan 
mértékben, amennyire azokat a puskásszázad gyalogosai, ra
jai és szakaszainak zártrendű és harckiképzéséhez, ü,merni és 
birni okvetlenül szükséges. Ezt az anyagot a szerző a lehető-
8ég szerint egészen röviden, világosan, félreérthetetlenül fog
lalta össze a könyvecskében, sok gyakorlati ,példával P.s a ki
képzéshez kellő gyakorlati támpontokkal kiegészítve. Különö
sebb katonai előképzettség nélkül s a különJféle szabályzatok
ban való keresgélés nélkül meg lehet benne találni mindent, 
ami a könyvecske címében körvonalazott kiképzésheZ\ szüksé
ges. A könyvecske ára 1 iP 80 fillér. 

A másik könyvecske - "A gyalogság harctéri szolgálata 
és har.ca" - 80 pidalon, rövid, velős stílussail, nagyon köny
nyen áttekinthető anyagbeosztással és könnyen érthetően meg
írt harcászati tansegédlet, ameLy a csendőrség katonai kikép
zése keretében is igen jó szolgálatokat tehet. Ára 1 ip 20 f. 

_ Mindkét könyvecskét, mint komoly katonai segédletet, 
szívesen ajánljuk o'lvasóink figyelmébe. Megrendeléseket a 
szerző fent megadott címére kell küldeni. 

RendőrkutyakiálIítás. Az Országos Magyar Rendőrkutya
Egyesület e hó ,12-én tartj a meg rendőrkutyak'iállítását a 
Park-mozgó terül etén (Rákóczi-út és M úzeum-körút ·sarok) . 
A benevezés a kiálIításra díjtalan. Érdeklődni lehet az egye
sület ügyvezető-elnökénél ( Budapest 1., Mészáros-u, 20. ) . 

Kovács N. örmestert, aki jóbarátja volt az 1928 . .évben 
a kaposvári I honvéd- és közrendészeti kórházban elhuriy� 
Bárdos Menyhértnek, kéri Mészáros István almáskamarási 
örsbeli őrmester, hogy címét vele közölni szíveskedjék. 

Szabó Imre vadászi (román megszállott terület) születésű 
volt katona-bajtársát, aki most m. kir. csendőrőrmester, ke
resi Triffa Miklós gazdálkodó (Sarkad, Csophát-tanya) s 
kéri, hogy címét közölje vele. 

Simon N. volt csendőrjárásörmestert, aki Pancsován, Ver
secen és Fehértemplomban teljesített szolgálatot, keresi Vu
jevich Antal rendőrfőtörzsőrmester ( Baja, Hajnald-utca 27. ) ,  

Volt alsóörsi örsbeli bajtársait kérj. Hosszu János őrmes
ter (Jászszentandrás ) ,  hogy címüket !vele közöljék. 

Eladók ké1lhónapos IJ)e<Ügreés, fajtiszta Mbermann kölyök
kutyák. Értekezés (levélileg vagy személyesen) : Mészöly 
Mártha, Budapest 1., Vár, Országház-utca 16. sz, 
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Olvassa el, mielőtt ír nekünk! 

Közlemény t nemcsak a csendőrség tagjaitól, !hanem bár
kitől elfogadunk. A lapunkban megjelent közlemények tulaj
donjogát :t"enntartjuk, tehát azokat beleegyezésünk nélkiil nem 
szabad utánnyomatni. Kéziratot csak akkor küldünk vissza, 
ha a bekiildő megcímzett és bélyeggel ellátott borítékot mellé
kel. A közleményeket kérj ük a papírnak csak laz egyik olda
lára, félhasábosan, írógéppel, vagy jól olvasható kézírással 
írni ; iolvashatatlan kéziratot nem olvasunk el. A szerkesztői 
üzenetekben mindenkinek válaszolunk, de a kérdező teljes ne
vét, rendfokozatát és állomáshelyét tüntesse fel. Névtelen le
vélre nem válaszolunk. Kéziratok sorsáról is csak szerkesztői 
üzenetben 'adunk választ. Levelet nem írunk, bélyeget tehát 
felesleges beküldeni. JeIigéül legcélszerűbb egy kisebb hely
ség nevét, vagy többjegyű számot választani. Ha jelige nincs 
megjelölve, a ,kérdező nevének kezdőbetűi és állomáshelye 
alatt válaszolunk. Közérdekű kérdésekre a "Csendőr" lekszi
kon" rovatban adunk választ. Előfizetni csak legalább félévre 
lehet. A csendőrség tényleges és nyugállományú legénységi 
egyénei, az előfizetési ár felét fizetik. Csak :a m. kir. csendőr
ség, honvédség és az állami rendőrség, továbbá a bíróságok, 
igazságügyi és közigazgatási hatóságok tényleges vagy nyug
állományú Itagjaitól fogadunk el előfizetést, mástól nem. Az 
előfizetéseket kérjük pontosan megújítani, mert a felszólítás 
köItségét kiilön felszámít juk. A nekünk szánt pénzkülrlemé
nyeket kérjük a Nemzeti Hitelintézet Budapest-Krisztinavá
rosi fiókjának (Budapest, !., 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 Ugyeivel nem foglalkoznak. 
A hozzánk intézett leveleket így kell címezni : "A Csendőrségi 
Lapok szerkesztőségének, Budapest, I., Böszörményi-út 21 
szám." 

. 

- 'v" 

M. Á. Balassagyarmat. A ISzut. 245. pontjának a 4. be
kezdése értelmében a félórán felüli lest az őrjárat tartamá
hoz hozzá. ,

kell számítani, természetesen úgy, hogy a Szut. 
287. pontjanak ama rendelkezése is szem előtt tartassék 
amely szerint a közbiztonsági szolgálatban eltöltött idő egy� 

h?rmada pihenő. A levélben felhozott példák ezeken az elve
ken mozognak, de a számítás hibás. Ennek az a gyakran 'és 
még mindig sokhelyütt előforduló tévedés az 'oka, hogy a pi
henő kiszámításánál a tulajdonképeni szolgálatra szánt idő
nek az egyharmadát számítják. Pl. :  útijárőr 9 órai szolgá-

Hegedű-Harmonika-Trombiták, 
Citera, Tambora, mindenfajta zenekari fa· é s  fém
fuvós hangszer. Harmonlkákal csakis megbiz
ható, i ó  g y á r t m á n y  o k a t  hozunk forgalomba. 
Rakóczl-Iárogaló sa/ál lalálmány. Óvakod
junk az Illeni álgyárosok állal fela/ánloll 
külföldön készüll ulánzatoktól •. Hibás hang
szereket szakszerüen javltunK. Ar/egyzéllet 

� 
I n g y e n Küld az 
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I?ti időtartammal szolgálatba indul, értve a 9 óra alatt az 
effektív szolgálatra szánt időt. A pihenő idejét sokan úgy 
számítják ki, l10gy a 9 óra egyharmadát veszik : 3 órát, ezt 
hozzáadják a 9 1prához s így az 'összes szolgálatban eltöltendő 
idő e szerint a számítás szerint 12 'óra. Ha már most a Szut. 
287. pontjának az említett rendelkezését figyelembe vesszük, 
akkor Ikitűnik, hogy a tulajdonképen illetékes pihenő ennek 
a 12 órának az egyharmada, vagyis 4 óra lenne , s így aztán 
az eredetileg 9 órában megállapított effektív szolgálatra 
csak 8 óra marad. E szerint vagy az effektív szolgálatra 
szánt időt, vagy a pihenő idejét 1 órával meg kell kurtítani, 
mindkét eset utasításellenes, harmadik eset pedig nem lehet
séges. De lehetséges és pedig úgy, hogy a számítás volt a 
hibás. Mert : ha a szolgálatban töltött idő egyharmada pihenő, 
akkor az �ffektív szolgálatban töltött idő az összes szolgá
latban töltött időnek a kétharmada kell legyen. A fenti pél
dában szereplő 9 órát tehát; az összes szolgálati órák kéthar
madának kell tekinteni, a pihenő ideje a harmadik harmad 
lesz, amit nagyon könnyen ki lehet számítani : vesszük a két
harmadnak. ( 9  óra) felét (4 és fél óra) iS ez a szám adja meg 
a pihenő idejét, amit az effektív szolgálatban töltendő idő
höz hozzá kell adni, vagyis ebben az esetben 9+41h összege : 
13 és fél óra. Ha most ennek az időnek vesszük az egyharma, 
dát, Kijön a helyes pihenőidő : 4 és trél óra s' marad az. effek
tív szolgálatra az eredetileg kontemplált és helye s :  9 óra. 
Tessék ezt a helyes számítási módot a levélben említett első 
példánál ellenőrizni, kijön az összes szolgálati időnek 15 óra, 
ennek egyharmada (5 óra) pihenő, kétharmada pedig az ef
fektív szolgálatteljesítés ideje, vagyis : portyázásra a tényleg 
szükséges 4 óra! és a lesre előírt 6 óra, összesen 10 óra. A má
sik példa szintén hibásan számít, mert 2 óra les után nem 
40 perc a helyesen megállapított pihenő (tehát nem a 120 
perc egyharmada) , hanem a helyesen kiszámított harmadik 
harmad :  1 óra s így 2 óra Iesnél a szolgálatban töltendő 
összidőhöz 3 órát kell hozzáadni. 

Ócsa. 1. Annyiért kell lóápolót fogadni, amennyi átalány t 
erre a célra az örs kap. Sem a nős, sem a nőtlen legénysé
get e tekintetben ráfizetéssel megterhelni nem szabad. - 2. 
Azoknak kell kifizetniök, akiket a bejelentés körül a mulasz
tás terheli. 

Sziilőim. Meg kell várnia, amíg újra lehet nösülési kér
vényeket benyujtani, addig ezen az alapon sincs erre lehető
ség. Talán azzal is megoldhatná a kérdést, hogy magához 
venné ,szüleit. Erre az engedélyt szolgálati úton kel! kérnie. 
Ha megkapja, akkor együtt lakhatik a gondozásra szoruló 
szüleivel, családi pótlékot is kérhet utánuk s a nősöknek járó 
lakbért is megkapja. Természetesen orvosi és községi előljá
rósági bizonyítvánnyal kell igazolnia, hogy szülei erre való
ban rá vannak utalva. Ha komoly az a szándék, hogy a 
szülein akar segíteni, akkor erre lebben a formában is van 
lehetőség,. E setleg még inkább, mint nősüléssel, mert bizony 
a fiatal menyecskék - tisztelet az emberséges kivételeknek -
nem nagyon szeretik a beteg öregeket ápolgatni. 

Talpra magyar. 1. Nincs felvétel, de szolgálati úton kér
heti a kivételes átvételt, esetleg sikerrel jár. - 2: Önnek nem 
kell kérvény t írnia, csak örskihallgatáson jelentse az ügyet. 
A felterjesztést örsparancsnoka teszi meg. - 3. Ha az egész
sége nem alkalmas arra, hogy csendőrségi szolgálatot telje
sítsen, más pályán nagyon �s megfelelhet. Lehet valaki pl. 
n agyon jó könyvelő vagy raktárnok vagy ezer más foglalko
zást űző annak ellenére, hogy csendőrnek nem felelne meg. 
Csak az a kérdés, hol taJ.ál ma állást? 

A Szent Imre év 
j u b i l e u m á b ó l  visszamaradt 

lepedők . 
flanel takarók 

kaphatók még a szállítónál : 

2.- P-ért 
5. - P-ért 

K I S S E N D R E nagykereskedönél 
Budapest, VI. kerület, Gróf Tisza István-utca 16. 
Ugyanott kapható k o l c s ó törülközők ,  lenvásznak, 
sifónok és damasztárúk rendkívül előnyös, nagybani 
árakban. - Vidéki megrendelést azonnal elintézünk. l 
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Kaba. A csendőrséghez most nincs fe'lvétel-, nem is lesz 
a közeli jövőben. Ha a honvédségtől akar átlépni, adja elő 
kérését kihallgatáson s ügye szolgálati úton a döntésre illeté
kesek elé kerül. Lehet, hogy alkalmasnak találják s akkor 
esetleg a legközelebbi felvételekig előjegyzésbe veszik. 

Válasz. Nem találjuk. 
Sellye. Altiszt. 
Szólj igazat, betörik a fejed. 1. Hát még annak hogy be

törik II fejét, aki nem mond igazat ! Hagyjuk csak ezt a jó 
öreg közmondást. - Ami a levelét illeti : azzal sohase j ut az 
ember előre, ha a mások szerencséjén kesereg. A hat év 
előtti utazási számadására azt a választ, amit ír, nem kap
hatta, mert! ilyen választ nem adnak. Higyje el, hogy jobban 
fog menni a dolga, ha a mások sorsát nem firtat ja, régi apró 
keserűségeken nem rágódik, hanem több bizalommal és derü
vel keresi a boldogulást. Elvégre nem egyedül az öné a világ 
minden gondja, baja és keserűsége, jut abból másoknak is 
bőségesen, csak hát túladnak rajta, amint lehet. Próbálja 
meg ezt. - 2. A szerződést ön írta alá, meg kellett volna 
néznie. Amit aláírt, az köti. Kár volt pereskednie és még na
gyobb kár volna azt folytatni. ,Nyugodjon bele, hogy ez így 
van, aránylag nem nagy értékről van szó s aztán máskor -
jobban ügyeljen. 

Tasi István fogházőrmester. Az eddig szerzett jogait nem 
veszíti el, csak arról van szó, hogy 40 évre emelték fel a tény
leges szolgálat idejét, ami a 100%-os nyugdíjképességhez 
szükséges. Ha azonban 60 éves ennek az időnek leszolgálása 
előtt elmúlt, vagy pedig betegség folytán kell nyugdíjba 
mennie, akkor a 40 évi tényleges szolgálat betöltése nélkül is 
teljes nyugdíjat kap, ha a hadiévekkel és a kedvezményes 
időszámítással együtt a 40 évi szolgálati ideje megvan. 

1S8. 1. Mindegy, mikor jött a csendőrséghez, a csendőr
ségi pótdíj éppen úgy beszámít a ,nyugdíjba, mint a havi 
zsold. - 2. Ez csak a honvédség tagjaira vonatkozik. - 3. 
Atköltözés esetén a csendőrségi pótdíjat nem számítják be 
a havi iJ.1etékbe. '- 4. Ha nincs meg a 15 évi beszámít
ható szolgálat� idejük, akkor levonják. - 5. Ezt nem tudjuk. 

Vita. 1.  Közvetlenül jött át, ha tehát igazolni tudja, akkor 
beszámít. De csak a 18.  életévtől kezdve, mert azon alul tel
jesített szolgálat a nyugdíjba nem számít be. - 2. Elvileg 
nem akadály, a mellékkörülményektol függ, mint általában a 
nősülések elbírálása. 

Elmult a nyár. 1.  Egy dátumot bizonyosan téyesen írt : 
nem 1930, hanem 1929 augusztus 1. óta történnek levonások. 
Ha nem lát tisztán a dologban, jelentse ezt örskihallgatáson, 
akkor majd ut:ínanéznek. Mi nem mondhatunk semmit, mert 
a számadások nincsenek a kezünkben. Egyharmadot minden
képpen le lehet vonni, többet nem. Ezt könnyen ellenőrizheti 
egy kis számítással. - 2. Milyen ker. hatóságot gondol ? Sza
badságot csak az előljáróitól kaphat, külön erre a célra azon
ban bajosan. - 3. Önnek sem mondhatunk mást, mint a többi 
érdeklődőnek : nem lehet tudni. A hír kacsa, le kell lőni. 
Hiszen jó volna, az bizonyos, de nagyon sok baj is volna be
[őle. - 4. A gyermek keresetképes koráig. Hogy anyagiakban 
jól áll, annak örülünk, de meg kell jegyeznünk a levele utolsó 
mondatára, hogy kérdés nélkül senki magánügyeibe nem 
árt juk be magunkat. 

Baracsi alhadnagy, miskolci vonatosztag. Tartalékosok 
voltak, címüket hem találjuk. 

Cím. Csanády Frigyes ny. altábornagy címe : Budapest, 
Bercsényi-utca 9. sz. 
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V. J. őrm., Budapest. Olvassák el  az 1 926. évi. 24. számú 
Cs. K.-ben közzétett 121.087/eln. VI. c. 1926. sz. körrendele
tet s azzal egészítsék ki a f. évi 22. számunkban hasonló jeli
gére küldött üzenetünket. 

Szalai tiszthelyettes, Véménd. Elöfizetését a f. év végéig 
repdezte. 

J. 1. 'Elöfizetése ennek az évnek a végéig rendben van. 
Fegyelem. A xolyó évi kiadású Csendórségi Zsebkönyv 282. 

oldalán pontos választ találnak. Ne vételezzék be sehová. -
2. Választ a lexikon-rovatban kapnak. 

Vezényeltek. Rendezés alatt álló kérdés. 
1 901.  Orvosi bizonyítványt arról, ihogy a csendőr egész

séges és csa1ádalapításra ,alkalmas, nem kell a nősülési kér
vényhez csatolni s így a kérdése Í'lyen szempontból teljesen 
tárgytalan : az illető ettől beadhatja a nősülési kérvényét, ht'. 
majd a nősülési kérvények beadására vona.tkozó általános 
korlátozás megszünik. Egyes társadalmi - főleg :,orvosi - kö
rök az utódok érdekében állónak tartják, hogy a házasság
kötésI eWtt a !férfi és nő orvosi vizsgálatnak köteles legyen 
nr-agát alávetni s a házasságkötésre csak akkor kaphassanak 
engedélyt, ha erre az orvosi megállapítás szerint az utódok 
egészsége szempontjából alkalmasak. Vitatkozni sem lehet 
fölötte, hogy ez a kö'telező orvosi vizsgálat sok szerencsétlen 
beteg s nyomorék gyermek világrajöttét akadályozná meg s 
így az emberiség az egészség útján nagy lépést tenne előre, 
bár 'tökéletes megoldást ez sem hozna, mert hiszen házassá
gon kívül is születik gyermek, nem is kevés. Másrészt azonban 
ez a megkötöttség az ember legegyénibb szabadságjogaiba 
ütköznék bele, sokakat megfosztva a családala.pítás lehetősé
gétől. Ez tehát ma még nyilt kérdés s végleges eldöntését a 
mii korunkban nem is várhatjuk. Ez, azonban nem jelenti azt, 
hogy a lelkiismeret is alhatik. Minden nősülendő férfinek 
lelkiismJereti kötelessége kell' legyen, hogy ebből a szempont
ból orvossal vizsgáltassa meg magát s csak akkor nősüljön 
meg, ha az orvos biztosítja róla, hogy az utódok egészsége 
szempontjiiból ennek akadálya nincsen. Úgy látjuk leveléből, 
hogy bajtársa lelkiísmeretesen keresi az elveszített egészsé
gét, végső eredményében is :lZonban az orvostól kell majd 
annakidején véleményt kérnie a nősülését illetően. 

Kardos ny. törzsőrm., Hajduhadház. Nem érkezett be. 
Alsószentmihály. 1. Az utasítás vonatkozó pontja csak 

annyit mond, ,hogy aki előzően elkövetett büntett miatt bűn
vádi eljárás alatt áll, azt a csendőr szabadságvesztéssel bün
tetendő vétség elkövetése, illetőleg annak nyomatékos gyanuja 
esetében köteles elfogni. Nem látjuk azt, hogy az utasítás 
két vagy több vétséget írna elő az elfogás feltételeként, ami 
pedig nincs benne az utasításban, azt nem lehet és nem is 
szabad oda belemagyarázni. 2. a) Megpróbálhatj a, de ered
ménnyel nem biztat juk. Eltekintve attól, hogy az állam pénz
ügyi 'helyzete nagyon nehéz, jogalapja sem volna a kérésé
nek. b) Nincs rá lehetőség, pedig elhisszük, hogy ráférne s 
!hogy a! cé� érdekében 'meg is érdemelné. De megint Cl.'ak a sú
lyos pénzügyi nehézségek ! 3. Lekszikonválaszt kap. 

Nyirség. Végkielégítésképen a nyu�díjba beszámítható 
illetékeknek - a csendőrségi pótdíj kiveteiével - 1, illetve 
2 évi összegét folyósít ják. 2., 3. ötévi szolgálat után 24 havi, 
azon felül, tehát önnek is, 48 havi nyugdíjba beszámítható 
illeték, illetve ennek az összegnek a 60%-a a végkielégítés 
összege. A 40%-ot csak teljes .kereset- és munkaképtelenség 
megállapítása esetén nem vonják le. 4. Ilyen rendelkezés 
nincsen. 

Fényképezőgépek 
prizmás látcsövek 

6-12 hónapig terjedhető részlet

fizetésre készpéozáron, ellenőriz

hető eredeti gyári árjegyzék szerint. 

HATSCHEK ÉS FARKAS 
optikai és fényképészeti szaküzlet 

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

Fiók : VI., Andrássy-ut 31. (Nagymezfi-u. sarok.) 
Kérje legujabb nagy képes árjegyzékünkel. 
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Kárpáti alhadnagy. A szóbanforgó rendelet. np.In változott, 

az ösztöndíjak összege továbbra is 400, illetve 800 pengő. 
Új!lbban azonban a középiskolából egyetemre került 'ösztön
díjasoknak egyelőre az ösztöndíj nak csak a felét utalják ki 
s ha aztán az rlőhaladásuk az egyetemen is megfelel a köve
telményeknek, megkapják az ösztöndíj másik felét is. 

Békés. 1. Legalább annyit firesS€nek, amennyit a bérösz
szeg kitesz, bár ami a jogi vonatkozást illeti, a vételár tör
lesztése is kötelező mindaddig, amíg a pénzügyminiszter fÚr 
ez alól a csendőrörsöket fel nem menti. Tekintettel azonban 
arra, hogy ez remélhetőleg hamarosan megtörténik, a lehető
ség szerint ke11eshetik a kevésbé terhes megoldást. 2. Az 
1,600/1929. számú pénzügyminiszteri rendelet módosítása 
kiadás, előtt áll. A csendőrörsök csak haszonbért fognak 
fizetni, mert hiszen az örsök a legénység folytonos változás'a 
miatt tulajdont lényegében nem is  szerezhetnek, mert abból pár 
év alatt olyan magánjogi kavarodás keletkezik, hogy senki el 
nem igazodik rajta. 3. Kataszteri holdanként 7-15 úgyneve
zett kataszteri korona a földek: jövedelerrilltoz6 értéke. Az önök 
földjét is katasz.teri koronák szerint becsülik meg s minden 
becsült kataszteri korona után 2 iP 40 fillér haszon bért kell 
fizetniök. 4. A becslést a községi előljáróság végzi, oda kell a 
haszonbétt ds befizetni, a� beszolgáltat ja az adóhivatwlnak. 
Esetleges fellebezésnek az adóhivtalhoz ·természetesen van le
hetősége. 5. Az anyakönyvi kivonatokat nyugodtan. beszerez
hetik. a.1nak az adatai nem változnak. Ami azonban az ara er
kölcsi és anyagi helyzetét illeti, ezekke'l az okmányokkal jobb 
nem sietni, mert ilyen tekintetben, néhány hónap is változá
sokat okozhat s esetleg a kivizsgáló előljáró /vagy a kerületi 
parancsnokság a kivizsgálásnál lényegesen korábban beszer
zett ilyen okmányokat el sem fogadja. De ezen ne is törje a 
fejét, mert az okmányok beszerzése annakidején sem kerül 
sok időbe. 

Nagykamond. A m. kir. csendőrség magvát az erdély
részi cs. és kir. csendőrség adta, amelyet egy királyi rendelet 
1876-ban m. kir. csendőrséggé szervezett át. 'Jogilag ugyan 
az 1881. évi III. t.-c. életbeléptetésétől számíthatjuk a m. kir. 
csendőrség fennállását, tényleg azonban a testület 1876 óta 
viseli ezt az elnevezést, annak ,lledig 1926-ban volt ,50 éve. 
Ezzel az évfordulóval kapcsolatban 1927-ben közéletünk szá
mos kiválósága - első hetyen a belügyminiszter úr - emlé
kezett Iffieg rólunk a napisajtóban s ugyancsak ezzel az év
fordulóval kapcsolatban adta ki dr. Preszly Loránd m. kir. 
csendőralezredes (akkor őrnagy) "A csendőrség úttörői" cÍJnű 
müvét, emléket állítva ezzel a m. kir. csendőrség valóságos 
működése első félévszázadának is. A jogi alapra helyezkedő 
hivatalos 50 éves jubileum a jövő évben lesz s azt a csendőr
ség tradicionálisan szerény mértékeivel valószínűleg meg is 
fogjuk ünnepelni - ihivatalosan is. 

Őszi rózsa. Csak 1. 'osztályú vitézségi érem a.]apján kér
heti a vitézi il'endbe való felvételét, illetve enélkül is, akkor, 
ha az ellenforradalomban kiemelkedő szerepe volt. A 2. osz
tályú ezüst vitézségi érem akkor sem alap a vitézi rendbe 
való bejutásra, ha ismételten is megkapta. Az említett fő
j egyző sem ezért kapta meg. A vitézi rendbe különben további 
intézkedésig nem vesznek fel új tagokat. 

B U TO R  H I TEL RE 
álló bútor. Megcsodáiják lakását, ha berendezését a 32 évóta fenn 

áruházam száll It ja. Oriásl választék háló-, ebédlő- és ú 
Nagyon kedvező fizetési feltételek. SANDOR IGNAC bÚ 

riszobál<ból, 

Budapest, VI., Dessewfy ucca 18-20. (Saját házáb 
toráruháza, 

an.) 

VI. KER., 

a 3. 
R É S Z L E T R E Minden cse 

kedvezm 
ndőr 
ényt kap ! 

BUTOR 1 életre E lőleg 

20 havi részletre n élkül is 

Kisipari Bulorcsarnok, Dohány -u. 66. 

K. F., Dunapart. Abban igaza van, hogy a Budapesti Köz
lönyben meglehetős gyakran jelenik meg i-vel végződő név, 
engedélyezése, ez azonban nem érinti azt az általános elvet, 
hogy ilyen 'nevet nem engedélyeznek, mert ezek indokolt ki
vételek. Aki különleges érdemeket szerzett, - vitézek, avagy 
anélkül is különösen szép harctéri kitüntetések, ellenforra
dalmi, stb. különleges érdemek, - az kellő indokolással kér
heti az ilyen nevet s amint a gyakorlat mutatj a, esetleg meg 
is kapja. Ha tehát önnek is vannak ilyen különleges érdemei, 
ön is kérheti. Különben nem. 

Konyár. Az útfnes:teri tanfolyam pályázati feltételei azo
nosak, akár igényjogosultsági igazo,lvánnyal, akár anélkül 
pályázik. Az igényjogosultsági igazolvány csak arra szolgál, 
ogy az ezzel ellátottakat felvételnél elsősorban veszik figye
lembe. A honvédség altiszt jeire ugyanaz vonatkozik e tekin
tetben, mint a csendőraltisztekre. Egyébként tessék figyelem
mel kísérni a Budapesti Közlöny t, az útmesteri tanfolyam 
pályázati felhívásai a részleteket megmondják. ' 

T. őrm., Cegléd. Szolgálati úton terjeszti fel a kéreImét, 
ugyanezen az úton közlik az esetleges felvételt is. Ha ezt 
megkapta, akkor kérje a szabadságot. Amíg nem tudja, hogy 
felveszik-e, vagy sem, addig nincs értelme szabadságkérésnek. 

Vitatkozók. Úgy látszik, hogy ezt a rossz jeligét nem tud
juk véglegesen kigyomlálni. Kérdésére : 1927 január 1. óta 
kötelező a pengőértékben való számolás. Erre vonatkozó tájé
koztrutó körrendelet az 1926. évi 25. számú Cs. K.-ben 
109.957 lVI. b. 1926. szám alatt jelent meg. 

Hóvirág, Rigács. Utánajárunk. Ha közben a pályázati 
határidő lejárna, emiatt ne tartsa vissza a pályázatot, hanem 
küldj e be s írja meg, hogy az igazolást mi gátolta. Ezt az
után is lehet pótolni, ha a pályázat különben megfelel. Nekünk 
az a lényeges, hogy jó pályázatokat kapjunk, az igazolást 
csak a lehetőség határain belül kívánjuk. 

Matyó. 1. Azt kell írni, ami igaz. Ha mulasztás volt a 
dolgozat elmaradásának az oka, akkor nem is lehet mást be
írni. Az örsparancsnoknak legkevésbé sem az a dolga, hogy 
az alárendeltjei mulasztását takargassa. Sőt! 2. Olvassa el 
lapunk 1929. évi 23. számában "Aratás" jeligére adott üze
netünk 1. pontját. 

Alkony. Arra semmiképen sem alap, hogy a korlátozás 
beszüntetéséig nősülési kérvény t adhasson be, ez teljesen ki
zárt lehetőség. Hogy ann-ak idején, amikor .a kérvény t be
adhatja, engedélyezni fogják-e, vagy sem, előre nem lehet 
megmondani. Elvileg nem akadály s vannak esetek, hogy en
gedélyeznek ilyen nősüléseik�t, ez azonban a részletkörülmé
nyektűl függ, amelyeket nem is.merünk. A kötelező lejárta 
előtti lleszerelésnek azonban ez esetleg lehet indoka. Sz01gá· 
lati 'ÚtOllJ megpróbálhatja ezt !kérni a !Jelügyminiszter úrtól 
(VI. c. osztály) . Csak 'aztán kenyé.r is 'legyen ! Azt ajánljuk, 
hogy várja meg a dolgok kialakulását, a leszerelésre végső 
esetben is sor kerülhet, ha a nősülés ét annaK idején - tegy� 
fel - nem engedélyezik. Vaktáö'an elkövetett sor�döntő lépés
sel egyiküknek sem használhatna, itt már csak a becsületes 
és megfontolt kitartás segít. Az erkölcsi támogatásra addig 
is találhat módot és lehetőséget. 

CSENDŐRSÉGI SZÁLLíTÓ ! 
40 év óta fennálló cég, a csendőrség 
r é g i  e l i s m e rt bevásárló h e l y e ! 

, 

MARER 
egyenruházati Inté z ete 
B U DAPES T ,  V I I I., 
BAROSS-TÉR 9. SZÁM. 
(A keleti pél.audvar 6rkez6s1 
oldalén) TEL FON : .J. 321-78. 

Khaki posztó, Loden, színtartó gyapju, a legerősebb 

strapára, méterje - - - - - - 15'20 P 
Ugyanaz "Herkules Loden 

. 
minőségben 17. -- - " Khaki kamgarn, szintartó, tiszta gyapju - - - 18'50 " 

Ugyanaz extra finomban - - - - 22'50-25,- " Csend6rkalap.toU, valódi kakastoll, csak dupla, dus 

kivitelbp'1 van raktáron, lollforgótokkal együtt 7.60 • 

I 
Egyesnalaák kiiUós .. érlék stáJa 3-6 ha ... ' hitelr., 

I Egyenruh"·sz,,bóságom és s"pk"mühelyem " helyszinen személyes 
szakképzett vezetésem mellett működik. 
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LEGENY A GATON. 
- Regény - (29) 

. íRTA : BARÉNYI FERENC. 
- Amikor kimentem, egy esztendeig majd megszakadtam a 

baromi munkaban, csaK ugy eldegeJtem mal'Ql-homapra, ten
gódve. ,Esztinek nem is írtam, mert nem akartam szánalmas 
sorsommal megkeseríteni . . .  Alig két esztendeje, hogy jobbra 
fordult a sorsom. Pittsburgban egy nagy acélgyárban kaptam 
munkát és többet tudtam keresni . . .  Mégis sokat, Istenem, 
de sokat is kellett dolgozni, amíg nagynehezen összehoztam 
ötszáz dollárt, meg a hajójegyet. 

- Mikor jött vissza? - kérdezte Gál Imre. 
- Tegnapelőtt ; egyenesen a polgárdi tanyára mentem, 

de nem találtam <Ytt Esztit. Akkor tudtam meg, hogy már 
régóta asszony. Megmondták nekem az ura pevet és azt is, 
hogy itt Jakik a faluban. Még sohasem jártam errefelé, nem 
is tudtam, hol keressem . . .  

- Ha megtudta, hogy már férjhez ment máshoz, miért 
kereste mégis ? - kérdezte Gál Imre. 

- Furdalt a lelkiismeret, hogy Eszti talán azért ment férj
hez máshoz, mert annyi hosszú Időn keresztül nem adtam 
életjelt. Elgondoltam, hogy szegény leány létére talán kény
telenségből ment férjhez . . .  

A bíró, aki szemmellátható érdeklődéssel hallgatta Hejő 
Pétert, most indulatosan rázta meg a fejét. Gál .Imre intett 
neki a szemével, ;hogy ne szóljon közbe. Hejő Péter ebből mit 
sem vett észre s folytatta a vallomást : ......., Hát bizony a pol
gárdi tanya messzi van innen, öreg este lett, amire gyalog
szerrel ideértem. Jártam a sötét utcán, nézelődve, hogy vaj
jon melyik házban lakik Eszti. Már nem járt az utcán senki. 
Nem volt kitől megkérdezzem. Végre aztán jött egy fuvaros 
ember, aki ugyan nem volt idevalósi, de mert egyszer fát 
hozott Sziliéknek, hát ismerte a házat. Az mutatta meg 
nekem. Az utca felől sötétek voltak az ablakok . . .  

- Mi volt a szándéka? Éjnek idején akart bemenni a 
házba? - kérdezte Gál Imre. 

- Nem tudom, akkor sem tudtam, - felelte őszintén 
Hejő Péter a vállát vonogatva. Mint valami keserves sír ám 
tört ki egyszerre belőle : - Látni 'akartam Esztit . . .  

- . . .  beszélni akartam vele . . .  Tudni akartam, szeret-e 
még, arra is gondoltam, hogy rábeszélem a válásra. El is 
határoztam akkor, hogy ha már nem szeretne, visszamegyek 
Amerikába s ott maradok holtomig. Hogy békességben élhes
sen az urával . . .  

. -

Hejő Péter 'ábrándos áradozását egy közbevetett kérdés
sel szakította meg Gál Imre : - Hogyan jutott be a házba? 

- Körüljártam a házat. A kertoldalon világosságot vet
tem észre. Bementem a kertbe, láttam, hogy a szélső ablak 
világos. Elhatároztam, hogy bekopogtatok és ha Szili Gáspár 
nyitna ajtót, akkor mint utasember kérek éjjeli szállást. De 
kopogtatásomra Eszti nyitott ajtót. Amikor megismert, be
húzottl a konyhába és azt mondta, hogy ott egészen nyugod
tan beszélgethetünk, mert az ura már alszik a belső szobá
ban. Csak kért, hogy legyek csendben. Leültünk a konyhában 
és beszélgettünk . . .  

- Miről beszélgettek? - kérdezte Gál Imre. 

- Elmondottam Esztinek, hogy azért mentem Ameri-
kába, hogy pénzt szerezzek. Megmondtam, hogy verítékes 
munkával szereztem ,500 dollárt é3' most érte jöttem, hogy el
vegyem feLeségül. Eszti szememre vetette, hogy nem irtam 
n�ki a négy esztendő alatt egy sort sem. Azt feleltem, hogy 
eleinte olyan keserves volt a sorsom, hogy nem akartam tudó
sításommal Ikeseríteni. Erre aztán elkezdett sírni. Megkérdez
tem, hogy szeret-e még? Azt felelte, hogy igen s fogadkozott, 
hogy mindig is engem szeretett. N o, mondtam, akkor nincs 
semmi baj ; válj on Jel az urától, én elveszem feleségül. Azt 
felelte, hogy ;nem lehet, ő nem válhat el az urától. Miért ne, 
kérdez tem , hiszen tudtommal nincsen ,gyerek. Nincsen, felelte 
Eszti, de !azt mondta aztán, hogy mégsem válhat cl Szili Gás
pártól,  mert igen dó hozzá. Soha egy rossz szóval sem illette 
s n!1gyon 'szereti őt az ura. Hát mondom, illa mmyira szereti 
őt Szili Gáspár, akkor bele fog egyezni a 'Yálásba, illa elmondja 
neki Eszti, hogy nem őtet, hanem engem SZ€l'et. Ha olyan jó 
ember. akkor /meg fogja hozni ezt az áldozatot csak azért, 
hogy Eszti boldog legyen . . .  

- Sziliné mit felelt ? - kérdezte Gál Imre. 
Hejő ;Péter xácsodálkozott a kérdésre : - Az Eszti ? Nem 

mondott az semmit, csak rázta 'a, fejét szomol'ú lemondá,ssal, 
hogy nem lehet, nem lehet. így ültünk egy darabig egymás
sal :szemben és nem szóltunk egy szót sem. Egyszer aztán, 
magam sem tudom, hallotlam--e kiáltást vagy nem, de Eszti 
megrezzent és ijedten azt súgta, hogy az ura kiáltott. Meg
feszülten figyeltem, 'azonban ma sem tudom, hogy valóoan 
kiáltott-e 'Szili IGáspár. Még a szívünk dobbanását is hallottuk, 
oLyan csendben voltunk. Esztioe aztán egysz·er megint beleálIt 
az ijedtség. Ismét azt súgta, hogy az ura kiáltott. Moudom,őr
mester úr, ma sem tudom, hogy valóban kiáltott-e Szili Gás
pár. IDe, akkor úgy rémlett nekem is,  vagy csak elhittem, meit 
Eszti mondta, nem tudom. Eszti reszketett, mint a nyál'fa
levél. Összehúzódva ikucorgott a padkán; a fejét a kezébe te
mette, mint aki tehetetlenül várja, Ihogy menten rászakad a 
ház. Ekkor megfogott valami, ma sem tudom, mi, de nem 
tudtam ellentállni . " 

Tetőpontjára hágott az általános kíváncsiság. 
- Mit csinált ? - érdeklődött Gál lImre. 
- Egyszerre csak felálltam . . .  
- És elment ? - kérdezte Gál Imre. 
- Dehogy, - dntett Hejő Péter elkeseredetten, - })ár 

elmentem volna. 
- Hát ? - szegződött négyfelőn a� izgatott kérdés Hejő 

Péterre, aki bűnbánóan hajtotta le a lÍejét : - Nem mentem 
el. Egyszerre megfogott valami, magmTI sem tudtam, hogy 
mit is akarok tulajdonképen . . .  Bementem a szobába . . .  Sötét 
v.ol't, sosem jártam ott, !sosem láttam .szili IGáspárt, mégis rá
találtam a 'sötétben . . .  Nem tudom, ébren volire, nem tudom 

• 

F U C HS SÁN D O R  C S E N D Ő R S ÉG I C I K K E K  
SZAKOZ LETE 

B,UQAPEST, V I., II 
LAZAR-UTCA 22. SZ. 

Sapkák minden alakban, kizárólag saját műhelyemben a legjobb anyag
ból, szakszerűen készülnek. 

TársaSági sapka, selyem zsinórzaUal . . 6.- P Társasági sapka, ezüst zsinórzaUal . . 6.20 P 
Az őszi idény beálltával felhivom b. figyeIméI nagy keszlyürakláramra : 

l-a nyári kesztyü, fehér' khaki-erém színben 2.30 P l-a barna nappa bHrkeszlyü, nyomós Dombbal lO P 
Téli trikut-kesztyű . . . . . . . 1 90 P I ·a barna nappa bHrkesztyü, átesatolh. pánUal 11 P 
l-a fehér bHrkesztyü . . . . • . 11.50 P l-a " ,. bHrkesztyű, nyomós gomb .• bélelt 12 P 
l-a fehér ulaeékesztyü . • . . . . 8.40 P l-a " " átesatolható pánUal " 13 P 
LegelsHrendü bevásárlási forrás ! Mindent szállít, amire SZÜksége van, - részletre - felár nélkül ! 
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szólt-e, nem is tudom, hogy ds volt csak . . .  Igen, rávetettem 
magam, aZ' ágyban feküdt, A �ét kezem megtalálta a. nyakát, 
egyszer-kétszer hadonászott a lkezével.  . . .  Védekezett, de én 
összeszorítottam a torkát. Úgy tartottam jó ideig, hogy med
dig, nem tudom. Addig, amíg ,azt hittem, hogy csurog az eső. 
Eszti könnye pergett a tarkómra. Sírva rámJhajolt és úgy 
faggatott. Mind azt 'Irajtogatta:  Mit tettél, mit !tetté1 ? Akkor 
engedtem el Szili Gáspár nyakát é s  megmondtam E sztinek, 
hogy megöltem az urát. E szti mellém ült laz ágyra ,s keserve
sen sírt. Egyre csak sírt, hogy nem tudtam, mit lrezdjek vele. 
Némán bámultam a sötét e s ,olyan dermedten ültem Eszti 
mel1ett, mint ruki nincs magánál . . .  Mintha csak álmodtam 
volna,. [Nem tudom, mennyi ideig ültünk így. Addig, amíg 
Eszti megszólalt. Azt mondta, hogy csinálni kell valamit a 
halottal. Nem fogtam !fel, hogy tul,ajdonképen mit akar. Azt 
mondta, hogy egyetlen mód, hogy a malomárokba dobjuk a 
holttestet, I1eggelre elviszi a víz s ő reggel keresni fogja az 
urát és mindenkinek azt fogja mondani, hogy az ura délután 
ment el ihazulról. Én nem vagyok itt ismerős, nem tudtam, 
merre van ,a malomárok. Eszti vezetett. Odavittük a holt
testet, !úgy, amint volt . . .  

- Talán meg sem volt llalva ? - vetette ,közbe, Gál Imre. 
- De, már hült ki a !teste - válaszolta Hejő !péter és a 

fejét Iehorgasztva, szo�orúan ismételgette : - Bedobtuk a 
mwlomárokba, de nem vitte el a víz. lPedig nagyOlti loccsant, 
amikor ledobtuk a pallóról. Nem vitte el! a víz, mégsem 
vitte el . . .  

- Amikor a holttestet a pallóihoz, vitték - kérdezte Gál 
Imre r-, Sziliné ment elől ? 

Hejő Péter kissé gondolkozott és aztán azt mondta : -
Igen, E szti ment elől. Én nem tudtam, merre kell menni, hát ö vezetett. 

Gál !Imre bólintott : - Maga a váHánál fogva vitte a ha-
lottat és Sziliné a lábát tartotta, úgy- ? 

- Igen, ügy vitt'Ü,k. 
- útközben nem találkoztak valakivel ? 
- Senkivel - felelte Hejő Péter. - Nagyon sötét volt, 

alig láttunk; lminket se látott volna, ha járt is volna valaki 
akkor 'arrafelé. Mikor a pallóhoz értünk, figyeltünk egy ideig, de nem hallottunk semmi ne szt. tAkkor aztán ledobtuk a ma
lomárokba lés siettünk visszafelé . . .  

- Egymás mellett jöttek úgy-e ? 
- Igen. 
- Miről beszélg,ettek ? 
- Nem szóltunk egy szót sem egymáshoz - felelte Hejő 

Péter -, c sak jöttünk sietve, minthlli kergettek volna. 
- ,Bent a házban miről beszéltek ? 
Hejő (péter meglepődött : r- Mikor ? 
- Amikor visszajöttek a pallótól. 
- N em mentem be a házba, ,amikor visszajöttünk. 
- Nem ? � kérdezte vontatottan Gál Imre és lélek-

kutatÓi tekintetét 'JHejő Pétel1 szemébe kapcsolta. 
- Nem - mondotta Hejő ,Péter őszintén. - A kertben 

váltunlr lel. 'Azt mondtam akkor Esztinek, hogy én vissz'a
megyek ,a !Polgárdi-tanyára s másodszor is fogok felőle kér
dezősködni, hogy úgy nézzen ki 31 dolog, mintha még aznap 
serrn tudtam j\rolna, hogy hoL lakik Eszti . . . 

- Lám, milyen előrel,átó volt Hejő Péter - gondolta 
magában mosolyogva Gál Imre. - Zsákutcába. vitte volna a 
nyomozót, ha ott kezde volna a nyomozást. 

- Aztán azt mondtam Esztinek, hogy ma éjjel eljövök 
érdeklődni . . .  

- M1't1 szólt rá Sziliné ? - kérdez,te Gál ,Imre. 
- Várni fog, 'azt mondta - vallotta Hejő Péter. 

- Hát aztán mit mondott még ? 
- Semmit - felelte Heiő Péter egyszerűen. - Esz,ti 

bement, én meg el siettem . " 

• 

- Búcsú nélkül ? 
- Bejő Péter megvonta a vállát : - Nem kellett búcsúz-

kodnunk, mert hiszen megmondtam . 'neki, hogy mára! vissza-
jövök. 

' 

Gál Imre biccentett la fejével : - N o és aztán, hová ment ? 
- Elmentem a Polgárdi-tanyára, reggel lett, mire oda

értem. úgy c sináltam, mintha el s'em mentem volna, tegnap 
óta. Felkerestem sorra a régil ismerősöket é s  kérdezősködtem 
Eszti után_ Amikor azt ujságolták, hogy E szti régen férjhez 
ment 'és boldogan él Szili Gáspárral, azt mondtam, hogy ,akkor 
fel sem U{eresem, nem Ibolygatom meg a. nyugodalmas családi 
életét. A béresbíró megkínált ebéddel ;  'ott ebédeltem ép aztán 
azzaL a,:öszöntem el, \hogy visszamegyek 'Amerikába. 

Kerülő úton, gyalog, visszajmtem ide. Igaz, hogy nem 
ismertem .a járást, hát el ds tévedtem. Késő éjszaka volt már, 
amikor ideértem, ;a többit már tudja az őrmester !úr . . .  

- Igen - bólintott rá Gál Imre. - Tudom és azt is 
tudtam, hogy maga fojtotta 'Illeg Szili Gáspárt. Elárulta ma
gát ez ,a nadrággomb, meg a csonka .jobbkeze és az amerikai 
bakancsa. Hát ,azért, ha tagadotJt volna, nem használt volna 
ve1e magának, cS'ak ártott volna. Jobb tehát, hogy töredelme
sen megvaHott mindent. Ez mindeneseltre a maga javára szol
gál. Most .aztán pihenje ki magát h fejez1Je be végül és az 
egyik csendőrhőz fordult : - Vigye ,a foglyot a� éjjeli lől' szo
bájába, ott leheveredhet a priccsre. Maga !őrizze ott, további 
parancs'omig. 

Hejő (péter meghajtotta a fejét és kiment ; a csendőr ak
kor követte, Amikor kilincsbefordult mögmtük az ',ajtó, a bíró 
összecsapta ,a kezeit : - Nohát! 'Ezt nem gondoltam volna 
E sztir,ől. IHogy ilyenre képes legyen. Megáltalkodott, gonosz 
teremtés. így h álálta meg szegény Gáspárnak, hogy kiszed+,e 
a kolduS' c ondrából. .A gaz bestia! · - Egészen beleizzadt a 
nagy feliháborodásba. Kék zsebkendőjével verítékes homlokát 
törülgette s aztán harsány Itrombitálással kifújta az orrát. 
Dehát őrmester úr, az Esztivel mi lesz. ? Csak a társát fogják 
el s őt otthagyják ? 

- \Dehogy - rázta meg a fejét Gál Imre -, csak vár
tam, míg irákerül ,a sor. 'Mert elhirtelenkedett dolog lett volna, 
ha rögtön elfogtuk volna. Hiszen aklkor talán meg sem kaptuk 
volna Hejő iPéter't. Most már ilehet - fordult Orbán örsvezető
höz., - Már reggel' van, menj itt a bíró fÚrral a :Szili-házba s 
hozd ide az asszonyt. - Aztán megint visszafordult a bíró
hoz : - BírÓ! úr, úgy tudom, rokona; volt az. elhúnytnak. Hát 
arra kére..'TI, \hogy a Szili-házat bízza rá valamelyik rokon ra, 
hogy ne maradjon a lláz őrizetlenül. 

A !bíró némi gondolkozás után jelenJtette : - Szili Mihályt 
ültetem hele. ,Szegény ' Gáspár testvérének a fia, farsangkor 
házasodott; az asszony szüleinél l aknak még. Ez éppen jó 
lesz Illekik. 

- Jó lesz - hagyta .rá Gál 11mre, az írásait rendezgetve. 
Amikor magára; maradt, mosdóvizet hozatO'tt. Ruháját gondo
san kikefélte, csizmáját fényesre takarította és aztán derékig 
megmosakodott. A hidegvíz 'felüdítette s kiűzte az álmot a 
szeméből. Hamar megreggelizett és akkor már egyáltalában 
nem érzett semmi fáradságot. Frissen, üdén ült neki a� írá.s
nak, Ibelefogott '<II tényvá.zl at fogalmazás ába, hogy ezzel is időt 
nyerjen. Mire Orbán ö.rsvezetőék Szilinével megjöttek, már 
majdnem a felével megvolt. 

(Foly tat juk.) 

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

női-, férfi-, valamil'lt a Honv. 
Miniszterium 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 gyermekaarnilu-

fehérnemüeket készen -és rát, keztyüt, harisnyát, kész 

és függönykelméket uj, gyá
rilag sterilizált ágy tollat és 

pelyheket, paplanokat, min
dennemü mosókelméket, rendelésre, törülközőket, kötött kabátokat, függöny 

selymekel. valamint diszpárnákat a 

TRIBON Ruházati Részvénytársaságnál, Budapest VIII., Üllői-út 14. szám r:l. f �ó����: 
Az egyes vásárlások utáni első részletek a vásárlást követendő hó l -ével kezdődnek • •  Vásárláskor azonnal nem fizetendő semmi ! 



916 CSENDORSEGI LAPOK 1930 október 10. 

Megfejtés. 
A folyó évi szeptember 10-iki számunkban közölt "Ön

gyilkosság az erdőben" cÍmű pályázatunkra a legsikerültebb 
pályamunkát Magyarósi Imre csendőr ( Szápár) küldötte be. 
Itt közöljük : 

"Kedves jó Gazdám ! 

Mire kedves gazdám e sorokat olvassa, nem leszek már 
az élők között és egyedül a jó Isten fog ítélkezni bűnös éle
tem fölött. Amint tudja, a háborút derekasan végigküzdöttem 
és több kitüntetést is szereztem. A háború szomorú vége ki
űzött szülőföldemről és a cseh rablók elől menekülnöm kellett. 
Nem akartam alattuk szolgálni, átléptem a trianoni határt. 

Kedves gazdámnál apa helyett apát, a régi otthon helyett 
újat találtam és boldog is lehettem volna idővel, ha meg nem 
száll a pénz ördöge, amely már annyi embert boldogta
lanná tett. 

Kedves gazdám tudja, hogy odaát menyaszonyom van, 
akivel boldog életet reméltem élni egyszer. Hontalanságom 
keserűségét nagyon enyhítette a bizakodó, reménykedő szere
lem. Kedves gazdámnál örökké megmaradhattam volna, csa
ládot is alapíthattam yolna, de elkapatott a n agyravágyás 
ördöge és s okat akartam szerezni egyszerre. Azt akartam, hogy 
nekem is százholdas birtokom, címeres ökreim legyenek, a 
feleségem hintóban üljön, selyemruhában járjon. És elkövet
tem azt a bűnt, amelynél szörnyűbbet ember el nem követhet, 
a hazaárulást. Vétkeztem hazám ellen, mert árulóvá lettem, 
kém lettem ! 

Kém lettem én, aki hazámért hőseisen harcoltam s száz
szor szembenéztem a halállal. Nem a gonoszság, a szerelem 
vitt rá, de ez mitsem menti a bőnömet. Emlékszik rá, kedves 
gazdám, hogy sokszor voltam a menyasszonyomnál. Hát ilyen
kor én a csehekkel is érintkeztem, akik egyelőre csak arra 
voltak kíváncsiak, hogy szívesen 'katonáskodnak-e a magyar 
fiúk? Igaz-e, hogy gazdám birtokán csendőrkülönítményt állí
tottak fel ? A gyöngyösi csendőrörs merre szokott legtöbbet 
portyázni ? Én, amit tudtam, meg is mondtam nekik. Adtak 
is érte valamicske pénzt és amikor azt elfoga.dtam, leleple
zésseI fenyegettek, ha fontosabb híreket nem szerzek. Ime, az 
áruló első jutalma ! Azóta nem volt nyugtom soha. Nem mer
tem kenyér adó gazdám szemébe nézni. Mintha azok a szemek 
néma nézésükkel is azt kiáltották volna felém : "Ké m !  Kém ! " 
Álmatlanul fetrengtem ágyamon. Még a szél is szüntelen azt 
huhogta a fülembe : "Kém ! Kém !" Nem volt nyugtom, nem 
volt pihenésem, hiszen ébren is, álmomban is méltó jutalmam, 
a börtön állott előttem. 

Édes anyaföldemnek, eltartó anyámnak, hazámnak lettem 
árulój ává ; de nemcsak hazámnak, hanem mindazoknak a dicső 
hősöknek is, akik hiába hullatták vérüket, hiába adták éle
tüket, hiába hagyták a harctereken szemük világát, kezüket, 
lábukat, talán éppen a kémek miatt. Rettenetes ! Ezer és ezer 
család lett földönfutóvá, koldússá, hajléktalanná. Ezért sír 
annyi árva, ezért éhezik szegény hazám. A kémek, az árulók 
miatt, tehát miattam is. Tudom, hogy meg kell halnom, mert 
a pokol minden ördöge itt rajzík körülöttem és a fülembe 
súgj a, sivít j a, ordítj a folyton : "Kém ! Kém ! " Tudom, hogy 
niár gyanítanak is valamit ; a csendőrség résen van·; hol itt, 
hol ott, ahol nem is gyanítanám, fel-relbukkan egy-egy j árőr, 
a lépésük döngése is azt kiáltja felém : "Kém ! Kém ! "  

Kedves gazd á m  mindig j ó  'Volt hozzám, bocsásson meg 
ezért a rettenetes bűnömért. Most már, hogy bevallottam min
dent, mintha könnyebb volna a lelkem ; bár csak a jó Isten 
és hazám is megbocsátana nekem. Elbujdosom a sziklák közé, 
ott végzek magammal, nem akarom bajba keverni jó gazdá
mat, mert hiszen egy szolgálónak, aki kém, a gazdája is gya
nuba kerülhet. 

Isten vele, édes gazdám, áldja meg az Isten minden j óval 
és engedje, hogy k.edves családjával együtt megérhesse szere
tett Hazánk feltámadását. Isten irgalmazzon a kém lelkének." 

* 

Említésre méltó pályamunkát küldtek be : Havrilla Fe
renc th. (Szombathely) , Deák Kálmán csendőr (Veszprém ) ,  

Tausz Ferenc csendőr (Devecser) , Márkus FM·enc őrm. ( De
vecser) , Hajdó Má1-ton tőrm. (Budaörs ) ,  Menyhárt István 
tőrm. (Szombathely) , Illés Mihály őrm. (Felsősegesd) , Czim
mermann József őrm. ( Siklós) , Kéri András tőrm. Hajdusám
son ) , Pethő István őrm. (Várpalota) , Cseh Gábor csendőr 
(Somoskőújfalu) ,  Adám Ferenc őrm. (Hajdusámson) , Molnár 
János II. th. (Zalaegerszeg) , Gombos János őrm. (Orosháza) ,  
Füleki József alhgy. (Toponár ) ,  Csap Mihály őrm. ( Doboz ) ,  
Horváth József I V .  csendőr (Berzence) ,  Kertész Mihály őrm. 
(Berzence) . 

* 

A pálya.díjul kitűzött könyvet Magyarósi Imre csendőr 
( Szápár) címére e>lküldöttük. 

Augusztusi vasárna p délután az örsön .. 
A Csendőrségi Lapok pályázata. 

A csendőrségi laktanya csinos kis kertjében, melynek kö
zepén egy filagória van, ül a szolgálatmentes legénység, pi
henve az elmúlt hét fáradalmait. Kuglizni nincs kedvük, pe
dig az is van a kertben. Amint csendesen beszélgetnek, egy 
házigalamb repül a délelőtti zápor nyomán maradt parányi 
tócsához s szorgalmasan emelgeti csőrét, míg ki nem elégítette 
szomját a kétestisztaságú folyadékból. Meg is jegyezte Bur
kus csendőr, hogy mennyire oktalan is az állat ! A szennyes 
vízből iszik, amikor a meliette lévő szerbtövis kelyhében csak
úgy ragyog a tiszta esővíz, meg aztán az udvaron a vályuban 
is kaphatott volna tiszta vizet. 

- Azért nemcsak az embernek van esze - szólt közbe 
Kovács csendőr. - Nézzétek csak a rózsaszínű seregélyt, az 
északi sarkról repült ide, megérezvén a sáskajárást, pedig 
micsoda rettenetes északi szél fúj ott a sarkon. 

- Ugyan Kovács - szól közbe Danus őrmester -, hogy 
mondhat Hyent, ihiszen a sáskamadár - nem olvasta ? -
Ázsiából jön, nem az északi sarkról. Hisz ott nem élne meg. 
- Erre aztán Kovács is belátta tévedését és elismerte, hogy 
a kártékony sáskamadarat illetően Danus őrmesternek van 
igaza. 

- Kár - fűzte tovább a beszélgetést Burkus csendőr _, 

hogy csak tíz négyszögöl a kertünk s kevés a fa s így nem 
telepedhetnek meg az énekesmadarak, milyen jó volna reg
gelenkint madárszóra ébredni. Hogy szólna most a fészkében 
a fülemile. A szomszéd eladná a kertjét, ha megvenné a kincs
tár, de nincs rá mosj; pénz, azt mondják. 

- Mekkora az a kert? - kérdi Danus őrmester. 
- ,úgy hallom, száz négyzetméter - feleli Burkus -, 

de mindjárt le is lépem, hisz egyforma minden oldala. 
- Tényleg annyi - jött vissza Burkus - egy oldala 

133 lépés. - A Iközgazdálkodás is jól járna ekkora !kerttel -
mondja Kovács csendőr -, nem kellene mindent a piacról 
vásárolni. Ha csak kukoricát ültetnénk is, teremne rajta vagy 
három mázsa. Közben lassacskán 8 óra lett. Megjelent az 
esthajnal csillaga s feljött a hold is. Sárga fénye megvilágí
totta a kerek asztalt. Lámpa, se kellett, úgy fogyasztották el 
a szakácsnő által feltálal t ízletes borjúpörköltet. 

* 

Ki mit szól a csendőrök beszélgetéséhez? 
* 

Hatá1-idő : f. évi november 1 .  Megfejtést csak a csend
őrség legénységi egyéneitől fogadunk el. A legtöbb hibát ta
lálók között egy Mignon-írógépet sorsolunk ki. Az e1·edményt 
a f. évi november 10-i számunkban közöljük. 

A szerkesztés ért és kiadásért felelős :  

PINCZÉS ZOLTÁN százados. 
Stádium Saj tóvállalat Rt., Budapest, VI., Rózsa-utca 111. sz. 

Felelős üzemvezető : Győry Aladár. 
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