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Hiszek egy Istenben, hiszek egy �ában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyaro1'8zag feltártUJA1.ásában. 

Levelek .. 

Amen. 

Örönunel fogadjuk minden olvasónk levelét, mert 
a gazdag napiposta legkomolyabb jele annak, hogy a 
Csendörségi Lapokat nemcsak megírják, hanem -
olvassák is. A levelekre szívesen és tárgyilagosan meg
adjuk a válaszokat: az érdeklődőknek felvilágosításo
kat, útbaigazításokat nyujtunk, a panaszkodók közül 
annak, akinek igaza van, megmondjuk ezt, ha pedig 
valakinek nincsen igaza, annak e szerint válaszolunk. 

Általában nincs kivetnivaló sem a levelek hangjá" 
ban, sem azok tartalmában. Túlnyomórészt a komoly, 
fegyelmezett és férfias magyar csendőr hangja szól a 
levelekből. Az ilyen írásokban valósággal örömünket 
találjuk, mert a legtöbbet érö tapasztalat számunkra 
mégis csak az, ha a magyar csendőrt leveleiben, vagyis 
a legegyénibb és legöszintébb megnyilatkozásaiban is 
hivatásához és nevéhez méltónak látjuk. Fegyelmet
len, bántó hangú és tartalmú levelet az évek sora alatt 
kezünkön megfordult rengeteg levél között egyet sem 
találtunk. Nem is volna valami szép és bátor dolog 
visszaélni azzal a biztonsággal, hogy a levelek bekül
dői felől felvilágosítást senkinek sem adunk, válasz
adás után a leveleket megsemmisít jük. szolgálati útra 
pedig egyet sem terelünk. Ezt a menedéket csak alat
tomos és gyáva ember használhatná fel arra, hogy ked
vére "kiőszintéskedje" magát. 

Mégis van egyik-másik levélben valami, ami 
nem tetszik nekünk. Egyoldalúan beállított, sőt néha 
rosszhiszemúnek is mondható panas.lOs levelek ezek, 
többnyire az örs parancsnok valamiféle intézkedése 
ellen irányítva. 

Az ilyen levél írója több-kevesebb ügyességgel be
folyásolni akar bennünket s ezzel határozott, konkrét 
céljai is vannak: a tőlünk kiügyeskedett válaszban 
próbál magának erkölcsi alapot szerezni olyan ügyek
ben, amelyekben más úton-módon nem szerezhetne 
érvényt az igazának, és pedig azért nem, mert - nincs 
igaza. Szerencsére mindig megérezzük, hogy kilóg a 
lóláb. Meglehetösen nagy a gyakorlatunk abban, hogy 
a levelekből a levélírók ki- és milétére következtetni 
tudjunk, a legtöbb levél beküldője úgy áll előttünk, 
mintha csak beszélnénk vele. Ez rutin dolga s· csak 
azért mondjuk, hogy egyes levelezőink ne tartsanak 
bennünket könnyen falhoz álIíthatónak. Nagyon ritka 
eset lehet, hogy ilyen kérdések nem olyan választ kap
nak, amilyet megérdemelnek. 

A Csendőrségi Lapoknak különben sem az a fel-

adata, hogy egyoldalú, rosszhiszemíí vagy kicsinyes, 
komolytalan levélírók panaszkönyve legyen. Mi ba
rátja, tanácsadója vagyunk olvasóinknak, arra azonban 
nem vállalkozunk, hogy ezen a címen - még akara
tunkon kívül is - a fegyelmetlenség szekerét toljuk. 
Nem sajnáljuk az időt és fáradságot, hogy a komoly 
érdeklődőlmek megadjuk a kívánt választ, arra azon
ban nem szívesen áldozunk sem időt, sem energiát, 
hogy kicsinyes házi pörpatvarokban igazságot te
gyünk. Arra meg különösen nem vagyunk kaphatók, 

·hogy egyoldalú, rosszhiszemíí beállítások alapján egyes 
örsparancsnokokat szerkesztői üzenetekben kényel
metlen helyzetbe hozzunk vagy éppen ledorongoljunk. 

Az örsparancsnokok nehéz helyzetét teljes mér
tékben átérezzük. Az örskörletek biztonságának sú
lyos felelőssége az ő vállaikat terheli. Természetesnek 
látjuk tehát, hogy hivatásuk betöltésénél igénybe vesz
nek minden eszközt és módot, amit az utasílások és 
szabályzatok keretében csak igénybe vehetnek. A be
osztottaknak ezerszer könnyebb a dolguk, a felelőssé
get nem érzik magukon s így sokszor lalán szíveseb
ben fognák meg a dolgok könnyebbik és kényelme
sebbik végét. Holott az volna nemcsak szolgálati, de 
emberi, erkölcsi kötelességük is, hogy parancsnoku
kat nehéz helyzetében teljes oda.adással túmogassák. 
A gyenge, erélytelen, bi.ilbülhangú örs parancsnok né
hány hónap alatt nyakára hág a saját tekintélyének 
és nyakára hág ezzel az egész örskör!et legfontosabb 
érdekeinek. Az örs parancsnok nem sokat alkudozha
tik, nem érzeleghet, neki cselekednie kell s erre rá 
kell szorítania az alárendeltjeit is. Elhisszük, hogy 
szükség esetén túlmegy a tánc- és illemszabályok ke
retein. 

Közben, persze, ő is tévedhet. Maga a szolgálati 
szabályzat is elismeri ezt a lehetőséget azzal, hogy 
panaszjogot ír elő, emberi tévedésekkel és túlzásokkal 
pedig a gyakorlati életben még inkább számolnunk 
kell. Az orvoslást azonban ilyenkor sem szerkesztői 
üzenetben, hanem a szolgálat nyílt úlján kelJ keresni. 
Akinek rendben van a szénája, az nem fél ettől az úttól 
s annak nincs szüksége arra, hogy a Csendőrségi La
poktál próbáljon kicsalogatni valami inyére való üze
nelet s aztán a maga szúkcbb körében azzal próbáljon 
borsot törni az örs parancsnok orra alá. Az ilyen pró
bálkozás annyira átlátszó, mint amennyire nem becsü
letes dolog. 

Akinek nem inge, az nem veszi magára ezeket a 
sorokat. Nyilt, tisztességes és jóhiszcmíí egyéni pro
blémákban, gondokban a legnagyobb bajtársiasság
gal és utánajárást nem sajnálva, teljes emberi jószán
dékkal állunk olvasóink rendelkezésére, de haszonta
lan perlekedések, kicsinyes érzékenységek és rossz
hiszemíí vádaskodások a mostani nel1éz időkben kü
lőnősen nem valók a mi komoly lapunk hasábjaira. 
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A megfigyelőképesség 
iej lesztése .. 

írta: CSEPI BÉLA százados. 
A csendőr szolgálati feladatainak és szolgálati 

jogainak felsorolásában gyakran találkozunk azzal a 
�itétellel, hogy: " . . .  köteles megfigyelni, . . .  joga van 
megfigyelni. " Az utasítás a csendőr ezen kötelességét 
határozottan és körülírtan megjelöli és a többi szolgá
lati ténykedés mellett ezen ténykedést is elsőrendűnek 
minősíti. De ha nem is lenne ily gyakori ismétlődéssel 
nagyfontosságúnak minősítve a megfigyelés, el sem 
képzelhető közbiztonsági szolgálat enélkül. Fontosságá
nak nagy horderejét magán viseli a megelőző szolgálat 
mibenléte és teljesítése által a közbiztonság állapotá
nak nyugodtsága vagy megzavart volta. De nemcsak 
a megelőző szolgálat, hanem nagyobbfokban a nyomozó
szolgálat eredményessége is függ a. megfigyelés állan
dóságától és helyességétől. A megfigyelésre való törek
vés már magában véve is előrelendíti a nyomozó
szolgálat élénkségét s ezért ez az első követelmény a 
csendőr szolgálatteljesítésében. Természetesen nem áll
hat meg a csendőr az erre való törekvésnél, mert csu-. 
pán az igyekezet még nem fog eredményt hozni. A meg
figyelésre való törekvés mellett elmaradhatatlan a meg· 
figyelés helyes, pontos, eredményt biztosító módjainak 

az elsajátítása, megtanulása és gyakorlatban való alkal

mazása. . 
Senki sem foghat hozzá megfigyeléshez anélkül, 

hogy az erre való képességeit meg ne vizsgálná. A nyo

mozás eredményét nem lehet fel tenni a véletlen szeszé
lyére, nem lehet és nem szabad kellő gyakorlat nélkül 

Vér;z,iva1ar jön. 
Már zúgrwk a légben a harci hullámok, 
Letépi a magyar a gyász-szemfedőt. 
Már múlnp,k a jajszavas, bús kiJnnyhulld,,,;ok, 
Oj hősök támad$k és nagy temetők. 
A Kárpát, a Bá'YUlt s az Adria habja 
N em gyászo� már többé, de vígan nevet ... 
Gyors magyar loard élét az ellfm' sir,'atja. 
És dalt zeng a győztes, hős honvédserreg! 

6h, gyáJszoltunk már mi, hullt bőven a könnyünk. 
Az ország rút rablók dús zsákmánya lett. 
Rég .szenvedtünk szótlam, mo.st bú-pohárt öntünk. 
A gyászkor ktelt és most jön a tett. 
Hát jó, igazságos l2Z Isten,se lenn? 
üdv! Látom, mit szebb jövő fáty� ta,kar: 
V érzivaf;rLr jön és az ítélet benne. 
És nem marad itten m!Í1s, csak a magyar! 

KONRÁD ZOLTÁN. 

hozzáfogni vagy csak vállalni is olyasmit, amiben nem 
vagyunk határozottak, biztosak. 

A képességek az emberben rejlenek, ezeket a ké
pességeket először fel kell fedezni s azután a szolgálat 
érdekében alkalmazni. Ha a megfigyelőképességre 
szükség van a nyomozásnál (már pedig szükség van), 
akkor az ilyirányú képességet is ki kell előszór mutatni, 
hogy jó helyen és alkalommal felhasználhassuk. 

De ha ez a képesség születésénél fogva nincs is 
meg talán a csendőr ben, szükséges, hogy ilyen képes
ségre szert tegyen. Mindkét esetben elengedhetetlen, 
hogy megfigyelési gyakorlatokat végezzen; az első 
esetben azért, hogy ezen képességei felfedeztessenek, 
a második esetben azért, hogy ezen képességeket meg
szerezhesse s azután természetesen fokozza, fejlessze. 

A megfigyelés lényege az, hogy ami előttem van, 
ami szemem láttára és fülem hallatára történik, azt én 
tudomásul is veszem. A megfigyelés általában az érzék
szervek dolga, tehát a szem, fül, ujjak, orr, nyelv mun
kája. Legfőképen és leggyakrabban a szemé, a többi 
érzékszervek a leírt !Sorrendben következnek ezen a 
téren. 

- Az érzékszervekkel való megfigyelés első elgondo
lásra természetesnek és könnyűnek látszik. "Amit lá
tok, azt látom . . .  " - mondhatná valaki. De a gyakor
la.t má,st mond. Különbséget tesz a látás és a nézés 
között. A nézés tudománya minden épszemű embernek 
megadatott a születéssel. De nem adatott meg a látás 
is egyúttal, mert a látás már több, már fontosabb mun
kája a szemnek. A látás már nem csupán a szem mun
kája, hanem össze van kötve gondolkodással. A szem 
CJSak akkor lát is valamit, ha az a valami a szem köz-

Útközben .. 
Írta: BEöTHY KÁLMÁN százados. 

Az átszállóállomáson sokat kellett várni a vo
natomra, így hát hálás voltam a főnöknek, mikor rám
nyitott aJ váróteremben. 

- Haragszol tán .az emberekre, hogy ide elbujsz ?  
- tréfálkozott és kezét nyújtotta. 

- Nem én, - válaszoltam .  - Jó estét kívánok! . . .  
Vizsgálaton voltam s azt olvasga,tom. Odakint meg több 
a zaj . . . 

- Vizsgálaton ? 
- Igen. Valami feljelentés . . . 
A pincér sört tett.az ,a8ztalra. Míg kiment, a főnök 

utána nézett, aztán röviden felnevetve, hozzám fordult : 
- Hallod, valami furcsa eset történt velem a na

pokban egy csendőnel. Mondha,tom, ,sokáig !emlékezni 
fogok rá. 

- Panaszkodol? 
- Nem én, dehogy! . .. Sőt . . . Mondhatom, hogy 

inkább hálás vagyok, hogy m egtörtént. 
Gondoltam hamarjában, hogy val'ami nem minden

napi történt az állomáson, v,agy az utasokka,l, ami meg
ragadta a főnök figyeImét. 

- Nagyon Iszivesen ha,])gatom - feleltem. 
- Isme.red itt az állomás ,alatt a kis kertet, úgy-e?.. 

Nos, \hát a ,gyors· után rendszerint ott szoktam kertész
kedni egy keveset. Régi szokásom, hogy elbíbelődök fű
vel, fával, virággal, meg a méh essel. 'Rengeteget 'ta.nu
lok tőlük. Különösen a méhektő1, kik az á tkos cigarettá
ról is leszoktattak. Nem is munka, inkább szórakozás az 
és üdlÜ,lés. A mul't héten ·is, �zt hiszem kedden. 'ott dol
gozgatok: gyomlálok, kapargálok, csinosítok, amikor 
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vetítése útján az agyba, az és�be is belekerül s ott meg
rögzítődik, ott marad azután is, amikor már a szem 
elől elkerült máshová. A látás tehát semmi más, mint 
valamely tárgynak, jelenségnek, cselekménynek az 
agyban való megrögzítése, az agyban levő fényképe 
- a szemnek, mint eszköznek felhasználásával. Ezt 
gyakorolni, tanulni kell. . 

A nyomozónak munkája során látni kell mindent, 
ami a szeme előtt van, vagy volt. Mindannak bele kell 
vésődnie az agyába. A látás útján így szerzett adatokat 
fel is tudja használni, akár közvetlenül a látás után, 
akár később. 

Ez sem volna még olyan nehéz, csupán egy kis 
figyelem kell hozzá. Nehezebb azonban a látás már 
akkor, ha - mondjuk - több tárgyat vagy személyt 
kell ugyanazon időben meglátni. Még nehezebb ez a 
meglátás, ha a puszta jelenlét tényén kívül a tárgy
nak, személynek minden részét maradandóan az agyba 
kell rögzíteni és még nehezebb, ha a tárgyakkal vala
mely lassú bb vagy gyorsabb cselekvés, vagy több cse
lekvés történik. A személyeknél ugyanígy. Ez már ne
héz és bizony ennek meglátását gyakorolni kell. Fo,ko
zottabban nehéz a megfigyelés, ha a szem munkája 
mellett még a többi érzékszerveknek is jut munka 
ugyanabban az időben. Pl.: két egyén szóbeli sértegetés 
kö�ben egymást valamely eszközzel ütlegeli is. 

Hogy milyen nehéz ez, azt számtalan eset bizo
nyítja, amelynek lefolyását több, teljesen érdektelen 
szemlélő más és másként adta elő. Bizonyítják majd az 
alábbi gyakorlato'k eredményei is, ha végrehajtat juk 
vagy hajtjuk azokat. 

Az alábbiakban néhány gyakorlat leírásával be-

val,aJci -. észre .'se vettem, hogy odajött - a vállamra 
teszi a kezét. 

- Odaadó ember vagy, Sándor, látom ... 
Felállok. Topercer volt, a patikus. Jó barátom. Isme

red, mi,lyen .sportember . . .  Sugárzott róla most is az 
erő, '31 friss és mindig kész izmok nagyszerűsége és az 
egészséges ember j ókedve. 

- Igen, - felel.tem kezetszorítva vele, - hál' Isten, 
tudok az lenni. 

--; A2l ,én kedvemért s'e hagynád itt a kukacokat ? -
gúnyolódott. Kíváncsian néztem rá, mire vállán át 
hátra ·intett. 

- Ott morog az öreg ! 
Most vettem észre, hogy az autója ott áll és halkan 

duruzsol. 
- JÖs·sz? 
- Nagyon köszönöm. Rögtön, csak civilbe buiok. 
Hamarosan 'készen voltam ,s mikor be akartam száll

ni, ba,rátom előre tolt. 
- Csak ülj a volánhoz te! 
- Igazán kedves vagy ! - feleltem s örvendve fog-

laltam el a helyét. Nem első eset volt, hogy átengedte 
a kormányt. Mert tudta, hogy érdekelnek a gépek s ,egy 
ki�sit értek is valamennyi:hez. Szóval nem voltam újonc. 

El·indultunk. Topercer még a nnyit mo.ndott, :hogy 
arra megyünk, amerre én aka.rom, ,szabad napja va,n. 
az asszonya elutazott. 

. 

Valahányszor gép került a kezembe, mindig csodá
lattal gondoltam az emberi mun�a na,gysz'erusegere. 
Van valami csodálatos abban, hogy taiZ ember az élet
telen 311katrészek kellő egymáshoz viszonyításával egy 
élettel telé Íény' 

. 
lÁtszatát kéj)

es előv,alrázsolni, amely 
azonban nem esik ki az ember uralmából s csak akkor 

vezetést szándékoztam adni az ilyen gyakorlatok meg
kezdésére, a megfigyelőképesség fejlesztésére. 

M egfigyelőképesi3égi gyp,korlJJ,tok: 

1. Sok különféle apróbb tárgyat az asztalra he
lyezünk. Azután a csendőrt behívjuk és a tárgyak szá
mához mérten bizonyos ideig szemlélni engedjük. Eköz
ben megmondjuk neki, hogy Jól jegyezzen meg min
dent, mert el kell mondania, mit látott. Az idő eltelté
vel "Hátra arc!" -ot vezényelünk neki és megkérdezzük, 
mi mindent látott. 

Ezt a gyakorlatot úgy is végeztethet jük, hogy nem 
meghatározott ideig szemléltet jük a tárgyakat, hanem 
azok megjegyzését rábízzuk a gyakorlóra s mikor j e
lenti, hogy készen van, azaz jól megjegyezte a tárgya
kat, akkor fordítjuk hátra és soroltat juk fel vele a 
látott tárgyakat. 

Osztályozás: egyharmadrésznél kevesebb: elégte
len; kétharmadrészig : elégséges, kétharmadrásznél 
több: jó; mind: jeles. 

2. Anélkül, hogy a gyakorló csendőrt előre tájé
koztatnánk, egy előzőleg betanított csendőrt belépte
tünk a szobába, aki az ajtónál megállva, 6-8 különféle 
mozgást végez. Azután elhagyja a szobát. A gyakorló 
csendőrt felhívjuk, írja le sorrendben, hogyan visel
kedett a belépő csendőr. Pl. : a kitanított csendőr belép 
az ajtón, tiszteleg, majd az egyik zubbony,gombját ki
gombolja, ezzel egyidejűleg jobbra fordul, azután egy 
képre s.zegezi tekintetét, visszafordul és a cipője talpát 
vizsgálgat ja, eközben egyensúlyát veszítve ugrik egyet, 
kiveszi a zsebkendőjét és homlokát törölgeti, eközben 
három-négy lépést előrelép, óráját megnézi és felhúzza, 
sarkon fordul és eltávozik. 

él, ha ,az ,alkotój,a akarj a. A teremtés, az a·lkotás érzése 
valami ,földöntúli ! . '. örülttem hát, i,smétlem, mikor az 
országúton a fék, a kormány, a gáz engedelmeskedett. 
Uraltam ,a hatalmas alkotmányt. . .  Tetszett, hogy e 
nagy erőt egy kis mozdulattal akaratom alá kényszerí
tem. Tetszett, hogy a gázpedál nyomásár.a a, gép előre
szökött s a motor Iharagosan tiltakozott, de mégis dol
gozott . . .  Tetszett, hogy a fák mellettem pillanatok aJatt 
váltották ·egymást, 'versenyt !futottak visszafelé. Lomb
ja,ik lassan e,gybefoJ.ytak s akkor úgy lIáttam szemem sar
kából, mint egy széles !barna d'átylat, melyet autóm után 
húz val'aki a levegőben . . .  A barátom egy szót se szólt, 
hátradőlt ll! bőrülésen és ,bi,ntáztatta magát. 

Tetszett - mondom - minden, csak az nem, hogy 
az ily :()röm nálam nem tartós, mert nekem soh'se lesz 
a utóm . . .  E rre a gondolatra j ött a ztán a többi: a fize
tés, - tudod, - ,a ,részletek . .. A gyerekek, meg a többi . . .  
Keserűség rontotta meg nagyszerű perceimet, egy kicsit 
erősebben markoltam meg a volánt s valakit talán ma
g'am elé képzel ve, keményen a pedál ra léptem. Ezt -
most utól·ag is, de akkor is r-- ,rögtön íbeismertem azzal, 
hogy akaratomon kívül tÖrté.nt s elresteltem magama,t. 
Mert minden gép mellett minden cselekedet kell, hogy 
öntudatos legyen. Rám is szólt a barátom: 

- Vigyázni !  
Bár visszavettem .a. ,gépet hú.sz kilométer.re, megls 

az előbbi érzésektől nem tudtam a zonn al szabadulni. 
Valami ,a.rr.a ösztönzött, hogy 'e ,sebesség már n em elégít 
ki s ,a kilométerjelző tű egy-kettőre a harminchoz bújt 
s onnan h amaros,an a, n egyvenest fedte. Az autón érzett 
uralom, a .sebesség s valami, az előbbi érzésekből meg
mar,adt "cs,akazértJi,s" új mozdulatra késztetett s a gép 
nyögött, dörgött, remegett . . .  Idegen határban jártunk 
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Munkaidő: 15 perc. 

Külön osztályozandó az egyes mozdulatok helyes 
leírása és külön a mozdulatok sorrendi leírása. 

Osztályozás, mint a fenti példánál. . 
3. Kiválasztunk valamely, eddig a gyakorló csend

őr előtt ismeretlen képet (falikép, vagy könyvből vá
lasztva). Ezt a gyakorló c.sendőrnek átadjuk, aki azt 
3 percig szemlélheti. Azután elvesszük és a gyakorló 
csendőr írja le, mit látott. 

A leírás elbírálásánál·különös figyelemmel legyünk 
arra, hogy a képen lévő személyek és tárgyak száma, 
azok ruházatának, testének színe pontosan leirassék. 
Határozottan ken leírva lennie annak is, hogy a szemé
lyek stb. mit csinálnak. Az egyes tárgyak helyét, szí
nét, állapotát is pontosan le kell írnia a csendőrnek. 

Munkaidő: 15 perc. 
Osztályozás: a legjobb leíráshoz viszonyítottan, 

amely jeles: jó, elégséges, elégtelen. 
Ezen gyakorlatoknál eleinte csak kevés személyt 

és mozzanatot, stb. ábrázoló képet vegyünk elő, később 
mind tömöttebbet. 

4. A szoba berendezési tárgyait elmozdítjuk he
lyükről, más helyre visszüik őket. A képeket elcseréljük. 
Egyes tárgyakat eltüntetünk, más, nem a szobához tar
tozó tárgyakat behozunk. 

A gyakorlónak le kell írni a változásokat. 

Munkaidő: a tárgyak számához viszonyítva. 

Ösztályozás, mint az 1. gyakorlatnál. 

5. Több körcikkre osztott és különféle színű ko
rongot egy bizonyos ideig felmutatunk. A gyakorló 
csendőrnek le kell írni a színeket sorrendben. Eleinte 
5-6 színnel fe�tett, később több, nehezebben felismer-

már 'ekkor. A jegenyék Isüvítve röppentek el mellettünk, 
a gyalogutalkon járók úgy látszottak, mintha kissé eldült 
volna mindegyik s ,az országút fehér s�a,lagj a ú gy folyt 
alánk, 'mint !a víz . . .  Hetven felett ugrált a tű ,s én I,as
san lecsillapodtam. Barátom hallgatott. Beleegyezett 
mindenbe s én elhatároztam, hogy elég is l esz. E l őttünk 
fehérlett egy Ihíd.  Még arra fel ,s aztán megcsendese
dünk - határoztaan. Száguldva közeledtünk feléje, tül
költem. J ó hosszan . . .  Ahogy a kürt elhallgatott, ugyan
akikor a híd ,meHől ,lci,lépett két csendőr. Egyszerre ott 
ál ltak az úton, minth� csak erre a j elzésre vártak volna.  
Mint a szereplők a színpadon <a rendező 'szavára . . .  All
tak feszesen s .az egyik "AIlj !"-t intett. ,A fék kitünő 
volt, 31 gép mel léjürk siklott. A két csendőr e lőrelépett, 
köszöntöttek : 

- Jó ,estét kívánok ! " .  Kérem a vezetői igazol
ványt ! - rendelkezett röviden az egyik. 

A karjaimban még benn e  volt a gép feletti uralom 
diadalmas érzése, agya'm még telve az Ember dícséreté
vel . . .  de ezen s2:3.vakra 'viEszazökkentem a csúnya, nagyon 
csúny,a valóságra. M ert, persze, énnálam nem volt iga
zolvány, de nem is lehetett. Hisz vizsgám még nincs . . .  
A gép reszketve mozgott aJ.attam : azt hittem abban il 
p il1an atb'ln, hogy rajtam kacag . . .  Tudod, ha.sonl ított 
aozokhoz, akik egész testükkel k,acagnak . . .  Vannak 
olyanok . . .  

Megtöröltem Ihomlokomat, időt ak.artam nyerni. Res
teltem rögtön megmondani, hogy nincs;' énnálam, Uram, 
semmi az égvilágon, tkotorásznir kezdtem hát a zsebem
ben, ;háth� sietős a dolguk s nem lesz ,türelmük várni . . .  
Tudtam, 'hogy nem találok semmit .s képzeld, e tudat 
mellett a kabátom al.sózsebében érzek va,lamit, amit nem 
ismertem ! Ugy-e az ember a d olgait i�meri . . .  e z  pedig 

hető színnel vegyített korongot mutatunk fel. A fel
mutatás időtartama a körcikkek számától függ. 

Munkaidő: a színek számától függ. 
Osztályozás: mint az 1. gyakorlatnál, azonban kü

lön osztályozandó a színek sorrendi leírása is. 
6. Lényegében ugyanaz a gyakorlat, mint az 

elölJbi, a korongot azonban a felmutatás i idő alatt for
gatjuk. Az első ily gyakorlatnál csak lassan, ikésőbb 
gyorsan, de semmi esetre se oly gyorsan, hogy a forga
tásnál a színek egybeolvadjanak. Jó, ha előzőleg próbát 
teszünk. 

Munkaidő és osztályozás ugyanaz, mint előbb, de 
a színek sorrendjét ne követeljük. 

7. Egy csendőrt 8-10 öltözeti és felszerelési 
hibával öltöztet ünk 'fel. Azután a gyakorló csendőr 
elé állítj uk, akinek meg kell viz.sgálnia a hibákat, iki
javíttatni, rendbehozatni és mindezek végeztével je
lenti, hogy az illető szabályszerűen van felszerelve. 

A megmaradó, észre nem vett hibák száma sze
rint osztályozzuk a gyakorlatot. 

8. Három polgári egyént állítunk a gyakorló 
csendőr elé és felhívjuk, hogy jól figyelje meg őket, 
mert személyleírást kell róluk szerkesztenie. Körül
belül 10 perc idő után a polgári egyéneket elbocsátjuik 
és a gyakorlónak meghagyj uk, hogy készítsen pl. a kö
zépső személyről személyleírást. 

Ezt a gyakorlatot később úgy is végeztethet j ük, 
hogy a gyakorló ne tudjon arról, hogy ezekről személy
leírást kell készítenie. 

A személyleírást először csak az egyikről, más 
alkalommal kettőről és azután mindháromról készít
tethetjük el. 

Munkaidőt nem határozunk meg. 

valam� idegen volt. Kemény, szegletes, lapos. Már a 'ki
váncsiság is 'elővétette velem: hát képzeld, a Topercer 
igazolványa volt! . . .  Később elmondta, hogy mikor al két 
csendőrt meglátta, nyomban a zt gondolta, hogy azok 
ig,azoltatJhatn ak és kész a baj . .. Nekem is, d'e ,neki is.  
Hát odacsúsztatta. ' . 

Atadtam ,hát a csendőrnek és mosolyo,gva pillantot
tam oldalt Topercerre. '- Köszönöm ! - mondta a mo
solyom s ő ugy.anúgy válaszaita : - Kérlek ! 

Fogalmam se volt róla, hogy ezt a csendőr észre
vette, ördög vigye a 'ka l apja karimáját, hogy alól ,a ránk 
lesett. Elmondta ezt a ,csendőr később s hozzátette, hogy 
attól kezdve csak játszott velem. Én azonban alclcor 
szentül hittem, hogy én csapom be őket, bizakodva 
figyeltem hát reá. 

- Hány éves Ön ? - Is�úrt az larcomba a szeme. 
Egész odavoltam: mi ,az ö,rdö,göt akar ez 'itt velem? 

- Ott van az igazolványon ! - mondt.am és nyeltem 
egyet. Mint a bajbaj utók szoktak nyelni. 

- Igen, itt van . . .  De valahogy nem stimmel ! . . .  
Az arc, kérem. iAz: arca Önnek l egalább negyvenéves, 
az igalzolványban meg harminc sincs ! 

Közbevágtam : 
- A sok nyomoruság, tudja, őrmester úr . . .  
Azt 'hittem megszabadulok ezzel a füNentéssel .  A 

csendőr válasz helyett belehajolt a gépbe, visszavette 
fejét és rám nézett. Csuda erős \Szeme volt. Azt mondta : 

- Akinek ily szép autója van, az nyomoruságról 
n em igen .. . 

-. Az tény ! . . .  hebegtem, mert nem az enyém volt 
{:ersze a gép, hanem akié a vezeMi igazolvány, ú gy-e 
a Toperceré. Nem is gondoltam az igazolólapra . .  , 

- Jól van, - {.eltelt az őrmester, - de a fénykép 
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Osztályozás a leírás h€lyességi foka szerint. 
9. Anélkül, hogy a ,gyakorlóval előre közölnénk, 

két-három személlyel eljátszatunk egy jelenetet előtte. 
Ez a gyakorlat tulajdonképen a 2. sZ'ámú gyakorlat 
kombinálása azzal, hogy egyszerre két ember csele'ke
detéit ken megfigyelnie. Természetesen a mozdulatok 
összhangban legyenek egymással. Az első gyakorlatok
nál lehetőleg egyszerű, rövid idő alatt és lassan végig
játszott jelenetet mutatunk be, amely a gyakorlás 
előrehaladtával' összetettebb, hosszabb ideig tartó és 
gyorsan lejátszódó legyen. 

Hogy a megfigyelés nehézségét és a fokozott 
figyelem szükségét a gyakorlók előtt bebizonyítsuk, 
közöljük előre, hogy egy ilyfajta gyakorlat fog Ikövet
k€zni. A gyakorlók által leírt jelenetet azután okulás
képen olvassuk fel előttük rögtön és a leírásokban el
követett hibákat maguk javitsák. Más oko'k: viszont azt 
követelilk meg, hogy ne közöljük az éppen olvasás alatt 
lévő dolgozat elkészítőjének a nevét. Más javítsa. 

Egy'iIyen egyszerűbb gyakorlat: 
A gyakorlatvezető kioktat két csendőrt a követ

kező jelenet eljátszására : 
N agy csendőr beront az ajtón és Kis csendőrhöz 

-- aki a szoba távolabbi részében tesz-vesz valamit -
hozzávág egy összegyűrt, rossz társasági sapkát s köz
ben azt kiáltja: "Nesze, máskor majd vigyázni fogsz 
az én sapkámra !" , 

Kis csendőr fe1ugrik és a Ikezeügyében lévő itatóst 
Nagy felé dobja és azt kiáltja: "Gyalázatos, komisz 
alak !" 

Nagyelugrik az itatós elől és ideges gyorsasággal 
keresi zsebében a .zsebkést, 

mire Kis a fogashoz ugrik és leemeli a puskáj át; 

se hasonlít Önre! Inkább talán 'önre ? - fordult Toper-
cer felé. I 

- Lehet, - vágta, ki Topercer, - mert testvé'rek 
vagyunk! . .  : . 

, 

A gép dohogo
'
tt csendesen s azt hiszem, ekkor tény

leg kacagott. A csendőr ellenben nem kacagott, hanem 
ismét hirtelen hozzám fordult : 

- Mennyi Iru kocsi száma ? 
A szeme iígy belefúródott az enyémbe, hogy nem 

birtam máshová nézni,. Azt hiszem, illetve most már 
tudom : ezt is tervszerűen tette. Mert úgy-e, egy 'piHan
tással megnézheUem volna az igazolólapról S ezt a pil
lantást nem 'engedte, De :rávágtam ismét : 

- Ott van a hűtőn! 
- Igen , . .  de csupa por, nem látszik! - felelt a 

csendőr anélkül, hogy elengedte volna a tekintetemet. 
Barátom segített ki. Mint sportember, találékony és hir
telen elhatározású, átlátta kínos helyzetünk'et s hogy 
levegőhöz jussak, .felkattantotta cig,arettatárcáját; át
nyúlt előttem : 

- Tessék, őrmester úr! . 
Az gúnyosan elmosolyodott. 
- Köszönöm, sose szoktam! 
Egy! pillantást mégis Ivethettem a,z átkozott. számok 

felé, de, persze, \nem sikerült egészen, mert mikOl" 
kimondtam : 

. 

- NegyvenötezeI'lhárom - az őrmester azt felelte : 
- Különös . . .  A tulajdonos . . .  ? Mert Ihiszen : ki-

lencszázhárom ,az, kérem . . .  
Ismét ,felsültünk. \Ismét myeltem. Ránéztem - íS 

ekkor már szabadon - az igazoló lapra" persze, tényleg 
annyi volt, de nekem nem volt időm a nullát ,a kilence
sektől megkülönböztetni . . .  

ebben a pillanatban a gyakorlatvezető kívülről az 
ablakot erős,en megzörgeti, mire a két harcias csendőr 
megrezzen és a jelenetet abbahagyja. 

A gyakorlatvezető besiet a szobába és egy-két rö-
vid kérdés után parancsot ad az eset leírására. 

Munkaidő nincs korlátozva. 
Osztályozás a leírás helyességi foka szerint. 

10. Egy nehezebb gyakorlat: 
A jelenet megkezdésének időpontjára beállítj uk az 

ébresztőór-át. 
Amikor az csengetni kezd, az ajtót megdöngeti 

valaki, I 

ugyanakkor a villany elalszik, 
az ablak alatt egy lövés, vagy ahhoz hasonló erős 

csattanás hallatszik. ' 

a villany felgyúl. 

Ez az, öt különböző jelenség nagyon rövid idő'alatt 
játszódik le. Nem tarthat tová,bb 5 másodpercnél. A 
gyakorlat célja a jelenségek időrendi megfigyelése. 

Munkajdő és osztályozás, mint az előző gyakor
latnál. 

IL A gyakorlónak megmondjuk, hogy hallásból 
tartunk gyakorlatot. A háta 'mögött különböző tár
gyakkal zörejt idézünk elő, melyekre meg kell felelnie. 
PL: könyvet lapozunk, a falai) ököllel üt jük, az irón 
végét többször az asztalra ejt j ük, zsebkést csukunk 
be, teli zsákot húzunk a földön, járőrtáskát nyitunk 
ki, bakancsot ejtünk a iföldre, könyvet az ágyra do
bunk, mezitláb megyünk a padlón, zárat 'zárunk be, 
ollóval papírt vágunk, nem 'vágunk semmit; csak az 
ollót nyitjuk-csukjuk, kefélünk(ruhát, csizmát, stb.). 

Eteinte közvetlen közelben, majd távolabb, később 

__ Egy autólopási, ügyben nyomozok - folytatta a 
csendőr ,s én iközbevágtám : . 

- Nagyon derék!
'� de az zav,artalanul folytatta. 

Pedig határozottan azt akairtam a megjegyzéssel, hogy 
egy kicsit megnyerjem ,a tetszését, ,egy kicsit a hiúsá
gára aka,rtam célozni, hogy akkor talán el'enged, de most 
már .látom, kár volt és hiábavaló, mert mondom, zavar
talanul folyta,tta : , 

- . . .  ezért razzia van teJ:rendelve és azért kérni 
fogom önt, hogy írja ide. az aláírását! - nyujtotta olya,n 
hirtelen az orrom elé. ,a Inote,szét, hogy szi.nte hátrahő
költem. É'n meg, mintha parancsot llelje.sítettem volna" 
minden go,ndolkodás nélkül odakanyarítottam, - kép
zeld! . . .  A tulajdon nevemet, így, ,ahogy 'hallod: ,seregi 
Sándor. 

A "csendőr megnézte s diadalmasan fellmca,gott, azt 
hittem akkor, hogy talán . . .  nincs eszénél vagy nem t.u
dom én, mi lelte, de aztán ő megmagyarázta : 

- Ha'haha! . . .  Ez a ,szokás kérem, hahaha! . . .  Ki
tanult bűnösök is megjárták már ezzel! . . .  A való nevü
ket írják ,Ie s nem az álnevüket! . . .  Haha! . . .  Mert Ön 
is álnevet mondott nekem akkor, mikor más ember iga
zolványával akarta igazolni, hogy Ön autót vezetni jogo
su].t! . . .  Első pillanatra láttam . . .  Baj lehet €bből, ké
rem, ,sok baj! Azért most az e.gyszer . . .  csak tes-sék he
lyet cserélni! 

Topercer felugrott, ,kezet nyujtott a csendőr.nek s 
én . . . persze, -én is . . .  De meg voltam izzadv,a a fékom
fáját 'nek,i! . . .  

* 

Nagyon örültem, hogy a: .főnökkel találkoztam itt a 
váróteremben . . .  
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a szomszéd szobában nyitott ajtó mellett, azután az 
udvaron, stb. idézünk elő különböző hangokat. 

12. Két csendőrrel suttogva beszélteWnk egészen 
rövid szöveget. A gyakorlónak megmondjuk, hogy jól 
figyeljen és igyekezzék a szöveget megfigyelni. A gya
korlatot úgy végeztessük, hogy a gyakorló lássa a sut
togók arcát, száját. A leírásnál meg kell követelni, 
hogy a suttogók arckifejezését is leírja (mosolygós, 
közömbös, meglepett, megijedt, haragos, dühös arc
kifejezések). A későbbi ilyen gyakorlatoknál a távol
ságot nagyobbítsuk és álcázzuk is a suttogókat, de ter
mészetesen mindig csak a hallási lehetőség határán 
belül. 

13. Ugyancsak a halLási gyakorlatok keretében -
ott, ahol erre mód és lehetőség kínálkozik - állatok 
járásának, közlekedési eszközök különféle talajon való 
mozgásának zörejeit is figyeltessük meg a gyakorló
val (földre szorított fül). 

14. Az 1. számú gyakorlathoz hasonlóan rakjunk 
több kisebb-na.gyobb tárgyat az asztalra s most a be
kötött szemű csendőrrel tapintassuk végig az asztal 
lapját, amikor is minden kezeügyébe eső ,tárg-yat és 
anyagot meg kell neveznie. Az anyag lehet például só, 
liszt, ruhaszövet, vászon, cipőtalp, tengeri, korpa, 
por, víz-, olajcsepp stb. A tapintás sal való felismerés 
mellett követeljük meg a gyakorlótól azt is, hogy a 
tárgyak, anyagok egymástól és az asztal valamely 
szélétől való távolságát is határozza meg centiméte
rekben. 

Osztályozás a felismert tárgyak és anyagok szá
mához mérten. 

15. 8-10 vászon vagy szövet darabot mártsunk 
egyenkint különféle folyadékba, vagy rejtsünk el 
benne különféle szagú anyagot. A gyakorlónak azu
tán anélkül, hogy hozzáj uk nyúlhatna, tisztán szag
lás útján kell felismernie a folyadékokat vagy az 
anyagokat. Ilyen folyadékok lehetnek: parfőm, olaj, 
petróleum, benzin, denaturált szesz, sör, bor, pálinka
félék, vizelet, víz, tej stb. Anyagok: kenyér, kalács, 
hús, sült-, füstölthús, romlott hús, kovász, lekvár, 
friss gyömülcs, rotthadt gyümölcs, nyersgumi, 
trágya, stb. 

Osztályozás, mint a fenti gyakorlatnál. 
16. Több számból álló számot nagy számjegyek

kel kirajzolunk egy papírszeletre. A ·számok akkorák 
legyenek, mint a motorkerékpárok, autók rendszám
tábláin. 

Ezt a táblát a gyakorló előtt mutassuk fel 2-3 
másodpercig. Azután irassuk le vele a számot a zse
béből kikeresett papirosra, ugyancsak a zsebéből csak 
azután kivett irónnal. 

Majd más számlapot csupán egy másodpercig 
mutassunk fel. 

Az első gyakorlatnál szemben mutatjuk, később 
rézsútosan oldalt. 

Osztályozás: helyes és rossz. 
Az oktató az itt felsorolt és leírt gyakorlatokon 

kívül számos más gyakorlatot is alkalmazhat, mert 
hiszen ezeknek nagyon tág terük van. A látás, hallás, 
tapintás, szaglás köréből vett ezen egyszerű gyakor
latokat kombinálhat j a is és összeállíthat olyan gya
korlatokat, amelyek egyszerre két-három érzékszerv 
működését is megkövetelik egyszerre vagy rövid egy
másutánban. Mindenesetre az oktató ebben a munká
j ában is keresse a rendszert. Eleinte egyszerű, rövid 
gyakorlatokat végeztessen különféle könnyítésekkel 
és csak fokozatosan, az elért eredményhez képest vé-

geztessen összetett, nehezebb gyakorlatokat a meg
figyelésben. 

A gyakorlatokat azok sajátosságukhoz képest 
végeztetheti egyidőben több gyakorlóval is s csak rit
ka gyakorlat lesz olyan, amelyet egyidőhen csak egy 
gyakorló végezhet. Pl.: a tapintási gyakorlatok. 

A gyakorlatokat azok' sajátosságához képest 
hogy az oktató írassa le azokat az észleleteket, ame
lyeket az oktató a csendőr elé tárt, - illetve azokat 
a megfigyeléseket, melyeket a gyakorló felfogott, 
mert ezzel a megfigyelé s gyakorlása mellett egy má
sik cél érdekében is hasznos munkálkodást végzünk. 
Az örsparancsnokképző iskolában ilyen gyakorlatok 
végzésénél ugyanis azt tapasztaltam, hogy a gyakor
lók, ha helyesen meg is figyelték �s meg is jegyezték, 
felismerték, felfogták az események történését, még
sem tudták, j obban mondva nem voltak képesek azt 
.iól leírni. Ennek kettős oka van. Először az események 
leírásához nem volt elég szavuk, nem tudták magu
kat kellőképen kifej ezni. Ezért hiányosan írtak. Má
sodszor nagy, terjengős mondatokba keveredtek bele, 
mert minden észlelésüket egyszerre akarták leírni. 
Ebből azután csak úgy tudtak kikeveredni, ha olyas
mit is beleírtak .a szövegbe, ami nem oda való volt. 
Ezzel azután a leírás megbízhatóságát tették kétessé. 
A fogalmazási képességük aránylagosan csekély 
volta miatt, ha a leírni szándékolt gondolatot helye
sen is kezdték leírni, később a szavak jelentőségének 
helytelen használatával messzi elkerültek. Befejezni 
meg csak be kellett valahogy a megkezdett mondatot 
s ehhez azután már olyat írtak végszükségben, ami 
nem is történt, amit nem is láttak, nem is hallottak. 

Az is elég gyakori eset volt, hogy a több cselek
ményből álló esemény leírás ánál a cselekmények 
összekapc'Solásához önkényesen gyártott okokat hasz
náltak, ami persze a cselekménynek egészen ferde 
képet adott. 

Látjuk tehát, hogy két veszély is környékezi a 
cselekmények hű .leírását. Egyrészt a helytelen meg
figyelés, másrészt pedig a helyesen megfigyelt ese
mény helytelen 'leírása. Ha más nem is, de az minden
esetre szoros önképzésre sarkal, ha meggondoljuk: 
mit eredményez a helytelen megfigyelés és még hozzá 
a helytelen leírás is. 

A tiszazugi tömegmérgezés .. 

írta: SZLADEK BARNA ny. százados. 
(Befejező közlemény.) 

A vizsgálat során, amikor a napilapok a tiszazugi 
eseményekkel foglalkozni kezdtek, el volt terjedve a 
nagyközönség körében az a hír, hogy az exhumálások 
célját meghiusítandó, a nagyrévi temetőben ismeretlen 
egyének sok sírnak a fejfáját elcserélték. Ez csak kósza 
híresztelés volt, de ha előfordult volna, akkor sem értek 
volna a tettesek célt, mert a sírok felbontásánál a halott 
személyazonosságának igazolására nem elegendő a fejfa 
és az arra bevésett név, hanem hatóságilag is meg kell 
állapítani, hogy arra a helyre, annak a sírnak helyére, 
amely felbontásra került, valóban X. Y. -t temették. El
tekintve ettől, a fej fák felcserélése amúgy sem történhe
tett volna friss ásás i nyomok visszahagyása nélkül. 

A nyomozás napjaiban a cibakházi körorvos háza 
táján igen élénk forgalom indult meg. E gyre-másra hoz
ták a betegeket a Tiszazug községeiből a körorvoshoz és 
kérték, hogy vizsgálja meg azokat, milyen betegségben 
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szenved a beteg, -. "nenogy, ha megtalálna halni, min
ket gyanusítsan\.lk". 

* 

Annak a bizonyos névtelen levélnek, atn�ly ).924-ben 
a nagyrévi előljárósághoz érkezett, tehát az. els.ő névtelen 
feljelentésnek, ez. a betűszerinti tartalma : . 

.,Mélyen tisztelt parancsnok ur ezenben értesitem 
önt. bogy már nagy réven nagyon sok putris pani van 
aki az urát megetete mert holy bát is. felesége meg idős 
Sebestyén Bálintné meg a Szabó Mihályt zpeg elvitték 
Kürtre azt meg Csordás Bálinté ithon meg szabó Pistát 
tej ába itata meg vele meg Rásó Lajosné is megetet e az 
urát meg Kis Róza az meg már nagyon. sokat epuszitott 
meg Valki Pistánné is az urát. de nagyon sokat Beke 
Misa bácsit is meg Kis Róza meg az urát is az öreg Pá
paj i Jánosnét.  is meg Szendi Sándort meg Valki Pistánét 
is elakarta, de nem sikerült neki és még tugya hogy 
kiket." 

* 

Különös j elenség, ami a tárgyalások folyamán a 
szemlélő figyeimét nem kerülheti el : ezeknek a vádlott 
asszonyoknak a nyugodtsága. Hiányzik belőlük a komoly 
bűntudat. "A szülő, a hitves vagy gyermek útban van, 
el kell hát - el lehet - pusztítani. Hiszen megcsinálta 
a szomszédasszony, megcsinálta a Roz.i, az örzse, meg a 
J uli néne, megcsinálhatj uk mi is." - "Bűnös vagyok ? 
- Miért ? - Hiszen annyian csinálták . . .  " 

Egy elv alakult ki Nagyréven, amely elv intézmé
nyessé tette a bűncselekmény t s ez az elv, így szólt : 

"Aki útban van, azt el kell tenni láb alól ! " 
Ez az intézményes bűncselekmény es ennek elve 

kiszorította a bűntudatot a méregkeverő asszonyok lelké
ből, akik méregkeverési műveleteiknek alig tulajdoní
tottak valami j elentőséget. 

N em akarják érteni, hogy őket olyan szörnyű nagy 
bűncselekménnyel vádolják, mint aminő a gyilkosság. ök 

megétették az áldozatot, - az igaz, de nem gyilkoltak. 
Amikor meg elhangzik az ítélet : halál ! - életfogytig ! -
bambán néznek a bírákra. Nem akarják elhinni . . .  nem 
értik . . .  

* 

"Nagy gondot okoz maj d ügyésznek és védőknek, 
ha bele akarnak világítani ennek az irtózatnak mélyébe" 
- mondotta valaki. Én meg azt mondom : ez az igyekezet 
eleve meddő. A mélység - tudásunkhoz mérve - fene
ketlen. 

Elégedjünk meg azzal, hogy az ügyet meglévő jó 
vagy kevésbé jó paragrafusok szerint elintézzük 
mást úgyse tehetünk - és a világ kereke - jól-rosszul 

hadd forogJon tovább. 

Csodálatos erej e van az arzénnak. A vegyészeti meg
állapítások szerint az arzént tartalmazó hullák gyomor
és bélrészei sokkal tovább épségben maradnak, mint 
azok, amelyekből az arzén hiányzik. Az arzén, amely az 
élő szervzetet elpusztítja, a halottat konzerválja. 

* ' 

A nagyrévi csendőrpihenőhelyen, a nyomozások és 
kikérdezések központjában is öngyilkosságot akart elkö
vetni az egyik gyanusított. Cser Lajosné lelkét apósának 
és két újszülött gyermekének halála terheli. Ez a Cser 
Lajosné az őrizetbevétel utáni második éjszakán neszte
lenül odahúzódott az ablakhoz, már előbb összesodort kö
tényé't felhurkolta az ablakzárra, � már nyakába vetette 
a hurkot, amikor egy másik asszony felsikoltott. Gyorsan 
leoldozták a hurkot Cse�é nyakábó l s az �asszony hideg
lelősen ·rázk&ova ült vissza az előbbi helyére. Elkezdte a 

kezeit tördelni, nem bírta ki a helyén, felkelt, elindult 
az ajtó mellett ülő csendőr felé. 

- Mit akar ? 
-, Vallani akarok - mondja suttogva. 
És rövid félóra mulva már írógépen kopogják a 

bűneit. Három emberélet . . .  

Züllött, romlott város ! 
Tiszta, ártatlan falu ! 

* 

A háború utáni időkben minden rossz, ami jött, 
megalázás, felfordulás , . .  mind-mind a városból jött. 
Meggyűlöltük és szídtuk a várost és . . .  anélkül, hogy 
ezt különösképen indokoini tudtuk volna - megszerettük 
és . felmagasztaltuk a falut. 

Minél züllöttebbnek, romlottabbnak látszott ,előttünk 
a város, annál tisztábbnak, jobbnak a falu. , 

Most ez a tiszazugi bűnügy arra int bennünket, hogy 
érzelemmegnyilvánulásainkban, megállapításainkban, íté
leteinkben kissé óvatosabbak, tartózkodóbbak legyünk. 
N em minden városi hatemeletes bérház bűntanya és nem 
minden vöröscserepes vagy zsupfedelű falusi házacska a 
szeretetnek, boldog családi életnek melegágya. Hogy vi
lágosabb legyek : annak megállapítása, hogy a város 
rossz, nem hozza szükség- és törvényszerűen magával, 
hogy a falu j ó. 

Az általánosítás s az azzal egyértelmű disztingválni
nem-tudás szintén azon hibáink közé tartozik, amelyeket 
egészen bátran nemzeti hibáknak lehet nevezni. A vá
rosi bérház lehet szorgalmas, békés és rendszerető embe
rek közös lakóhelye, persze lehet zsebmetszők és más bű
nözők gyülekezőhelye is. Mint ahogy a falusi porta -
amint azt éppen Nagyrév m'utatta - sokszor oly embe
reket rejthet magában, kiket aljas ösztönök fűtenek s 
kiknek agyában, lesütve tartott szemeik mögött, a legsö
tétebb gondolatok tanyáznak. 

* 

Milyen adatokat szolgáltattak, milyen bizonyítékokra 
támaszkodtak az orvosszakértők, mikor a minden "pozi
tív" esetben azon egyformán hangzó jelentésüket ter
j esztették a törvényszék elé : "X. Y. halálát kétségtelenül 
arzénmérgezés okozta". 

Amint ennek a leírásnak egy előbbi részében olvas
hattuk, a vegyvizsgálat céljára a hulla lágyékrészeiből 
mindig vettek ruhafoszlányokat és földet is. Nézzük mily 
arányokban volt megosztva az arzén például a Holyba 
Károly hullájában. 

A lágyékrészekben 150 grammban 0.8 miligramm, a 
ruhafoszlányokban 0.3 mg., a koporsófedél feletti rész
ben pedig 0.01 mg. arzén t találtak. Kardos Áronné hul
lájában ( lágyékrészek) 0.30 mg., Zsiros György hullájá
ban 0.15 mg., Zsiros Györgyné hullájában 0.28 mg., Kó
kay László hullájában pedig 0.40 mg. arzént találtak. 
Egyetlen esetben sem fordult elő, hogy pl. vizsgálatnak 
alávetett "koporsóföld" több arzént tartalmazott volna, 
mint a hullarészek. N em lehetett tehát semmi valószínű 
alapot találni annak az állításnak bizonyítására, amit a 
védelem .felhozott s ami a közvéleményben sokáig tar
totta, sőt tartja ma is magát, hogy : "arzénos a föld". 

Ezzel szemben viszont tagadhatatlan, hogy az arzén
kísérletezések sem érték el még a matematikai tézisek 
megdönthetetle�égét. !>-z I igazság kedvéért meg kell je
gyeznünk, hogy az 'ar-zén körül folytatott viták vád és 
védelem között talán egyétlen egy esetben sem végződte� 
oly meggyőző erejű érveléssel, hogy az emberben az a 
meggyőződés érlelődött volna meg : "Ennek kétséget ki
zárólag igaza van. - Ez így van ! . . .  " 

S talán ez is egyik oka volt annak, hogy azokban 
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az esetekben, amelyekben a beismerő vallomás vagy 
más, súlyosan terhelő bizonyítékok hiányoztak, a bíróság 
a "pozitív" lelet dacára is felmentő ítéletet hozott. 

A bíróság mindenesetre óvatos volt ítéleteiben és az 
ítélethozatalokban meglátszik annak az elvnek szem előtt 
tartása, hogy : "Inkább meneküljön száz bűnös, mint 
szenvedjen egy ártatlan." 

* 

Külön nyelvezetük van ezeknek a nagyrévi bűnös 
asszonyoknak. Ha olyan kerül a törvényszék elé, aki be
ismerő vallomást teft a csendőrök és a vizsgálóbíró előtt, 
de közben meggondolta és vallomását visszavonja, akkor 
így beszél : 

" . . .  magánkívüliségben voltam, ' . .  zavargásomban 
tettem . . .  " 

A halálraítélt Lipkánétól mikor megkérdezik, hogy 
beleegyezik-e az ítéletbe, így válaszol : 

"Ártatlan vagyok, hogy halálra ítéljenek, bűnösnek 
érzem magam, de nem ennyire." 

A sem írni, sem olvasni nem tudó Takács Sándorné 
az egyik hozzáintézett kérdésre azt mondja, hogy az 
apósa "szeretett viszonyságban" akart vele élni. 

Földvári Károlyné ügyének tárgyalásán a vádlott 
édesapját megkérdik, hogy egészséges vagy beteg ember
nek ismerte-e Tóth Lászlót ?  A 73 éves öreg kun így fe
lel : "A görcs járta a gyomrát, sűrűn volt rajta a görcs, 
olyan óra forma hosszat." 

Egy másik tanu, Kormos Mihályné, ezeket mondja : 
"Vékony, beteges gyerek volt a Sándor ( Kovács Sándor, 
akit az anyja, Kardos Mihályné mérgezett meg ) ,  olyan 
sovány, hogy a lába is majd összeakadt." 

- Hát Kardos Mihályt milyen embernek ismerte ? 
- Az rendes ember volt - mondja Kormosné ko-

moly meggyőződéssel -, csak ippen szerette az italt, 
azt igen szerette, - külpnösen a potyát. 

* 

A legelső törvényszéki tárgyalás első fázisa abban a 
jegyben zajlott le, mint a csendőri kikérdezések a nagy
révi pihenőhelyen. Nyugodtan, szenvedelem nélkül, - a 
vádlott asszonyok egynémelyikének mintha még tetszett 
volna is a dolog, hogy ő most ilyen nagy érdeklődés köz
pontjába került. 

. ' .  Nem tudják, - egyelőre még nem hiszik, hogy a 
dolog igen komoly. N em tudják elhinni, hogy ebből még 
komoly baj is lehet. V ége lesz a tárgyalás n ak és maj d 
hazaengedik őket. 

Amikor azonban a királyi ügyész felállott, elmon
dotta vádbeszédét, amelyben halált kért a gyilkos asszo
nyokra, - ez egyszerre kirobbantotta belőlük a rette
netes tudatot. Rémület ült az előbb még nyugodt, sőt 
derűs arcokra. 

A bírák visszavonultak ítélethozataIra, a négy asz
szony - Holybáné, Sebestyénné, Lipkáné, Kötelesné -
tántorgó léptekkel mennek ki szünet idejére a tárgyaló
teremből. - Visszavezetik őket celláikba. - Az egyik 
elkezd csendesen sírni. - A másik erre zokogásba kezd, 
majd sikoltozni kezd. - Egy-két perc . . .  és a négy vád
lott asszony kétségbeesetten ordítozva dobálja magát 
a földre. 

A szünetnek vége. - A bíróság bevonul. 
Halálos csend . . .  
Lipkáné kötél . . .  a másik három életfogytiglani 

fegyház . . .  
* 

Bűntudat ! . . .  
Sajnos, ez a fogalom : "bűntudat". a birói itélkezé-

sekben nehezen mérhető le s ezért nem szerepelhet döntő 
faktorként a bírói ítélkezések kiszabásánál. 

A fogalom relatív. 
Egy gimnáziumot végzett és érettségizett nő, ha 

férjét arzénnal megmérgezi, j ogi szempontból ugyanazt 
a cselekedetet követte el, mint a nagyrévi Rozi és Juli 
nénék egyike. Kétségtelen azonban, hogy a tettes ek 
bűntudata nem egyforma. Egy művelt nőnek a bűntudata 
sokkal inkább bűntudat, mint az írni-olvasni nem tudó 
Takács Lajosnénak, az "áldott jó asszonynak" bűntudata. 

Az is, emezek is "aljas" indokból cselekedtek, de 
tegyük fel a kérdést, hogy vajjon ezek a nagyrévi asz
szonyok képesek-e egyáltalában valamit cselekedni, ami 
"magas" és "magasztos", ami mentes alacsony személyi 
érdekektől ? 

Van-e érzékük, sejtelmük az iránt, ami "magas", 
"magasztos" ? 

S ha viszont minden tettüket alantas okok és ösztö
nök idézik elő, állíthat juk-e vajjon, hogy a fogalmak : 
"aljas", "alantas", továbbá a fogalom : "bűntudat" kon
kréte meghatározható abszolut fogalmak-e vagy . . . ! ?  

Megint egy kérdés, amely felett az aktív szereplő 
jogásznak nincs ideje gondolkozni, a pszichiáter pedig 
kínzó, bölcs tudatlanságában Goethe sóhaj ával sóhajtja : 

"Mehr Licht ! " 
* 

Az apjának és anyjának meggyilkolásával vádolt 
egyik asszony áll a bírák előtt. 

Néhány kérdés és felelet a vádlott kikérdezése 
közben : 

- trni, olvasni tud-e ? 
- Csak egy picit - válaszolja a vádlott -, mert 

csak két hétig j ártam iskolába. 
Templomba járt-e? 
N éha elmentem. 
Hallgatott-e prédikációt ? 
Hallgattam néha. 

(Azt nem kérdezték a vádlottól, hogy írni-olvasni nem-
tudása mellett, értett-e valamit a prédikációból.) 

- Tudja-e a tíz parancsolatot ? 
- Nem tudom. 
- Soha nem hallotta, hogy van olyan isteni meg 

egyházi parancs, hogy tiszteld apádat és anyádat ? 
- Csak hallottam, de tudni nem tudtam. 

* 

Ami különösen dícséretes a nyomozást végzett csend
őrök munkájában, az, hogy az ügyészséghez beérkezett 
tényvázlatok szinte mintaszerűen mindent tartalmaztak, 
amire az ügyészségnek szüksége volt. Semmi lényeges 
nem maradt megvilá,gítatlanul ' os ami ,egy ilyen nagy 
bűnügyben talán szintén egyedülálló : egyetlen gyanusí
tottnak sem volt panasza a csendőrkéz ellen. Kitűnő ér
zékkel megállapították, hogy az asszonyokból csak barát
ságos szóval lehet kivenni az igazat. Ki is vettek belőlük 
mindent szépszerével, barátságosan. A csendőrök mun
kája - Császár János tiszthelyettes, cibakházi örspa
rancsnok szerint - csak akkor kezdett nehézzé válni, 
amikor az első napok nyomozásai után ügyvédek raja 
lepte el Nagyrévet. Mindegyikük igyekezett magának 
egy-egy klienst szerezni s ettől az időponttól kezdve az 
asszonyok makacsul tagadtak. 

Különben - nehogy feledésbe menjen - hadd so
roljam fel ezen a helyen mindazon csendőrök nevét, 
akik a nyomozás vafóban nem könnyű munkájában részt-
fttt� 

. 

Danielovics Zsigmond százados, szolnoki szárny
parancsnok volt a több községr e kiterjedő nyomozás 
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szellemi irányítój a s az ő szíves felvilágosításai és ada
tai nélkül aligha tudtam volna ezt a leírást összehozni. 
Tiszakürtön Zsoldos Ferenc tiszthelyettes, örsparancsnok 
vezetésével Forgács János őrmester, Kocsis Bertalan és 
Szinnyei László csendőrök nyomoz tak. Nagyréven pedig 
Császár János tiszthelyettes, cibakházi örsparancsnok, 
Bartók János törzsőrmester, Fricska János és Varga Jó
zsef őrmesterek a cibakházi, Silló Lőrinc és Mihály Dénes 
őrmesterek a törökszentmiklósi, Kertész István törzs
őrmester a tiszaföldvári és Balázs György törzsőrmester 
a kunszentmártoni örs ről. Mindenütt, ahol a nyomozás 
folyt, hol ellenőrző, hol irányító szerepben megjelent 
Szaoó József alhadnagy, a tiszaföldvári szakasz parancs
nok is. A Nagyréven lefolytatott nyomozás ok eredménye 
oroszlánrészben a kezdettől fogva ott nyomozó Bartók 
őrmester, járőrvezető és Fricska őrmesterek nevéhez 
fűződik. 

Takarékoskodjunk ! 
írta : TOLDI ÁRPÁD százados. 

"József mepértvén a fáraó álmát, az ország 
összes magtárait zsúfolásig meg tölté a bőség idejé'/1, 
és az éhenpusztulástól millióknak menté meg életét, 
sőt még távoli országok lakói is áldották nevét, ami
dőn elkövetkezett a hét szűk esztendő: azok a pazar
lók pedig, akik eldőzsölték, eltékozolták gazdag ter
ményeiket, - csúfot űzve Józsefnek komoly aggo
dalommal végzett munkájából, - esedezve könyö
rögtek egyetlen falatért a szükség idején." 

Miért írom le most ezt az évezredek előtt lejátszó
dott bibliai történetet ?  Érdekelhet-e ez most már ben
nünket ? Van-e valami köze e régmult dolognak nap
jainkhoz ? 

De még mennyire van ! Ez mindig új volt, UJ ez 
most is  és az is  lesz mindig ! Aki mindig csak a "mának" 
él és nem törődik a "holnappal", annak igen gyakran fel 
fog kopni az álla "holnap". A bőség és szükség fáraói 
álma valóságként kisért szüntelen és csak azt nem fogja 
meglepetést érni, aki a jólét idején sem feledkezik meg 
a rosszrafordulás lehetőségéről, a szükség idején pedig 
erős hittel, csüiH�edés néL�ül, komoly munkával alakítja 
ki a jobb jövőt. Forgandó az élet kereke ; változnak az 
idők, hol jobbra, hol balra ; egyszer fent, másszor lent : 
ez az élet bizonytalan útj a ! 

Azért adatott az embernek ész, hogy gondolkozhas
sék és a lehetőségekhez képest saját legjobb belátása sze
rint irányíthassa sorsát : nem élhetünk tehát, - mint 
gazdátlan csónak a nyílt tengeren. - dobálva ide-oda az 
élet viharai és kiszámíthatatlan szeszélyei által addig, 
amíg vagy partra d'obatunk, vagy ellSiiJl:lyedüntk ! Az em
beri élet nem lehet ciripelő tücsök élete, nem a napsu
gárban táncoló tiszavirágé sem s nem lehetünk lángba
hulló, esztelen éjjeli lepkék sem ! 

N ekünk komoly megfontoltsággal, céltudatosan a 
jövőnek dolgozva kell kialakítanunk életünket ! M eg kell 
keresnünk és meg kell találnunk a "jobb" és "bal", a 
"fenn" és ,,,lenn", a "sötétség" és a ,.káprázat" Iközött azt 
az egyenes középurtat, amelyen nyugodtan - , de előIvi
gyázatosan '- járhatjuk az élet rögös és szeszélyes válto
zatokkal teli útját ; meg kell ezt találnunk, hogy útvesz
tőkbe ne keveredjünk, mert nehéz a visszatérés és az 
újrakezdés : a bukás pedig a céltévesztett élet szörnyű 
tragikuma. 

Előttünk mindig megfejtve kell, hogy álljon az 

"üres és tele kalász" fáraói álma ; nekünk nem szabad 
könnyelműen figyelmen kívül hagyni azt ! Nekjink 
mindannyiunknak, minden csendőrnek, minden magyar
nak "J ózsef" szemével kell látni, az ő eszével , gondol
kozni, az ő lelkiismeretességével dolgozni és készíteni 
elő a magyar jövőt ! 

A mai egész társadalmi és modern állami berendez
kedésünk alapj át - mondhatnám kizárólag az 
anyagi, a g.azdasági errők !képezik. ÉPlPen a mai 'korban, a 
nemzeteknek ádáz gazdasági harcában, kirivóbban, -
mint valaha - áll előttünk a tény, hogy a hatalom a teli 
kasszáé, a pénzé : üres tarisznyával pedig szó ba sem álla
nak. Uj front alakult a haláltokádó tűzgépek vonala he
lyett : a gazdasági. Folyik az anyagi erők küzdelme, a 
jobb munkának a harca a jobb kenyérért. A gazdagabb, 
a munkásabb és ezáltal erősebb nemzet el fogja vinni a 
léha s könnyelmű, pazarló és dolgozni nem tudó nemze
tek minden javát és gazdasági értékeinek elvesztését 
menthetetlenül követni fogja a nyomor, a teljes anyagi 
romlás és ezzel természetszerűleg párosulva az erkölcsi 
züllés, míg végül a bukás ! 

Köztudomású, hogy egy államhatalom nem önnön 
er.ejében, hanem a nemzet minden egyes fiának e.rejé
ben erős vagy ezek gyengeségében gyenge ! Gazdag az 
állam, h'a minden: po'Jgára ;any,agiakban, gaz,daságilag erŐd 
és 'szegény az áDlam, ha po�gárai, 'koldusok. 

Az '(JJfI/JjfJ,gi, '(k gazda!Sági \erőgyüjtésnek egyetllf1'/- útja 
a komoly, céltudatos mUJttkával párosult takarékosság ! 

A takarékosság elsősorban hazafias kötelesség te
hát ! Azért hangoztattam néhány szóval ennek a köteles
ségnek az állam szempontjából való fontosságát, hogy e 
hazafias kötelesség teljesítésében rejlő eszményi cél is 
erőt és kedvet adjon és öntudatossá tegye azt a munkát, 
amelynek minden j avát, hasznát és örömét mégis csak 
kizárólag a takarékoskodó és szorgalmas egyén maga él
vezi,. Magunknak gyüjtve tehát, hazánkat, ,nemzetünket 
erősít j ük, 'munkánk gyümölcs'e mé'gis a mienk m:arad. AIZ 
egyéni takarékosság az állainban olyan, mint amikor az 
apró méh szorgalmasan hordja a mézet s bár amit egy 
visz, alig látszik, mégis dúsan csurgó tele keretektől 
lesz súlyos a kaptár. 

Magyar csendőrbaj társaim ! Most azt fogom Nektek 
elmondani, hogy e hazafias kötelességen kívül miért kell 
Nektek különösen takarékosan élni. Miért helyeznek elől
járóink olyan nagy súlyt arra, hogy Ti takarékoskodja
tok, miért fogtlaltkoznalk le kéI"déssel az oktató rendeletek 
és parancs�k, miért hívja fel erre minden előljáró külön 
a figyelm.eteket és hogy mit j elent ez testÜJletünk, a m. 
kir. csendőrség nevének és emelésének szempontjából is, 
azt mind el fogom röviden mondani. 

Legegyszerűbb. lesz, ha előveszem Szolgálati utasí
tásunkat és meg�!D, mit is követel az meg a magyar 
csendőrtől magatart4s, egyéniség és j ellem dolgában és 
sorban rámutatok arra, hogy mennyire áll a takarékos
ság e követelmények szolgálatában, mennyire párosul 
azokkal és mennyire képezi a megbízható JO magyar 
csendőr egész egyéniségének - mondhatnám - alapját. 

Katonák vagyunk, akiknek a fegyelem és a pontos 
parancsteljesítés kimagasló erénye kell . hogy legyen. 
Utasításunk 574. pontja az őrsparancsnokn�k kifejezett 
kötelességévé teszi, hogy "alárendeltj eit józan és takaré
kos életmódra" nevelje. E legendő lenne tehát erre az 
esküvel fogadott kötelezettségre felhívni figyelmeteket 
és röviden azt mondhatnám, hogy "takarékoskodnotok 
kell, mert erre eskütökben közvetve köteleztétek maga
tokat, amikor ezt a szép hivatást önként választottátok 
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és aki nem takarékoskodik, szabályai nkat sérti m�g". 
Nem szorul bővebb magyarázatra, hogy a takarékos 
életmód úgy ezekben a szabályokban, mint a felügyelői 
rendeletekben valamennyi csendőrnek kötelességévé téte
tett és azt sem kell külön fejtegetnem, hogy minden 
alárendelt minden parancsot "feltétlenül, készséggel, a 
kellő időben, amint az erejéből kitelik és a fennforgó 
körülmények között csak lehetséges, jól teljesítsen". 
( Szolg. Szab. I.  64. ) 

Utasításunk az "Altalános magatartásról" többek 
között ezeket mondj a :  

" . . .  a csendőr a nemzet bizalmának letéteményese." 
Milyen csendőrbe helyezheti a nemzet bizaImát ? Kétség
telenül csa.k az tarthat 'err.e számot, aki az álllampolgári 
erényeknek kimagasló megtestesítője :  tehát nem nélkü
lözheti ezek közül a komoly takarékos életmódot sem, 
mint egyik legszebb és a nemzet szempontjából leghasz
nosabb erényt ! 

"A csendőr legyen büszke szép hivaUlsára . . .  " Le
het-e büszke az, aki azt nem tölti be példásan ? Lehet-e 
büszke az, aki magát lealacsonyítja ?  Lehet-e büszke az, 
aki, anyagi zavarokkal .küzdrve, fűnek-fának adósa és ezzel 
tekintélyét aláássa ?  

" . . .  !tekintse azt rélletcélnak és .- . .  ne ,c&UJ)án Ikenyér
k�resetnek . . .  " olvassuk tovább. Aldozza tehát egyénisé
gének minden értékét szép hivatásának, tekintse azt 
biztos és szép jövőnek és ne mint a napszámos az órabér
ért, a pénzért dolgozék; hanem annak a magasztos cél
nak rendelje alá összmunkásságát : "híven, becsülettel 
a hazáért ! "  

Zsoldja megmenti a csendőrt a kenyér- és megélhe
tési gondoktól ; nem kell aggodalomrnal várnia az ara
tásra : az ő munkájának gyümölcsét nem veri el a jég. 
Fizetése állandó és biztos, sőt a szolgálati előlépésekkel 
fokozatosan emelkedő is. Az a csendőr, aki könnyelmüen 
elherdálja fizetését, sosem fog örömet találni munkájá
ban, mert felülkerekedik benne gyarló emberi volta és 
szertelen igények kielégíthetetlensége elégedetlenkedővé 
és munkáját - ambició hiányában - értéktelenné teszi. 
Komoly ember azonban életcéljának azzal szolgál, hogy 
tetterős éveiben megalapozza jövőjét, gondol előre nem 
látott iS�űkösebb .időkre, a <'SaládalatPítás fellelősségteljes 
és sok gonddal j áró munkájának megkönnyítésére, öreg 
napjaiban a mtegérdernelt nyugalomra és arra az örömre, 
amikor egy becsületes élet gazdag gyümölcseit élvezheti. 

N ern lehet "életcél" a máról-holnapra élés gyenge 
bizonytalansága : az életcélnak alapra van szüksége, 
még hozzá olyanra, amelyre bízvást lehet építeni ! A 
csendőrIl€lk 'Bzerény, becsületes, munkás életében nem lehet
nek anyagi gondjai, mert azok hivatásától vonnák el : 
tehát meg kell teremtenie anyagiakban -is azt az alapot, 
amely hivatásának zavartalan teljesítéséhez nélkülözhe
te'tJlen. Tegyen félre 'ezért a ClSendőr fizetéséből Ihavonta 
annyit, amennyit csak nélkülözhet : a léha örömökről való 
csekély lemondás gazdagon fogja meghozni j utalmát 
esetleges szükség, családalapítás, gyermekek neveItetése, 
családi otthon építése stb. stb. alkalmával. Ilyen terv
szerű, komoly gondoskodátlsal tartalmat és biztos alapot 
ad a csendőr életcéljának ! 

"Szeresse hivatását és testületét . . .  és a testület jó . 
hírnevét és tekintélyét gyarapítsa . . .  " Sz.erethteti-e az az 
apa a gyermekét, aki minden pénzét a kocsmában hagyja 
és léhaságokra költi, aki nem törődik azzal, ha meg is 
szólják érte és ha családja hírnevét tönkre is teszi ? 
U gye, hogy ez nem lehet szeretet?  U gye, hogy ez becs
telenség ? Kötelességet vállalni és azt nem telj esí teni : 
jellemtelen ember szokása ! 

Szeretheti-e az a csendőr hivatását, aki elégedetlen
ségében nem talál örömöt abban ? Szeretheti-e az testüle
tét, aki könnyelműen elszórja azt, amit az neki juttat ? 
Vigyáz-e az a testület hírnevére, akinek élete súlyos ki
fogás alá eshetik ? Ugye nem ? 

A testületünk a mi nagy család unk és annak jó hír
neve a mi féltveőrzött gyermekünk kell hogy legyen ! 
Azt gondozni, ápolni és fejleszteni becsületbeli kötelessé
günk minden eszközzel ! És kérdem, lehet-e jobb eszköze 
a testület szeretetének és tekintélye emelésének, mint az, 
hogy becsületes munkával, szerénységgel és józan takaré
kossággal olyan 1h.eI'yet foglal unk el a társadalOlIllban, 
amely tiszteletet parancsol és tekintélyt követel ma
gának ? !  

" . . .  magánélete is  legyen példás -és kifogástalan . . .  " 
Nélkülözheti-e a példás magánélet a józan takarékosság 
erényét ? N ern ! Éppen ebben kell a csendőrnek példát 
adnia : kevresebb ].enne az elé.5'edetlen és nyomorgó ember 
ebben a hazában, Iba kereset-éve1 ,b,eosztással, takarékosan 
élne. A csendőr jó példája e 1;éren egyike )egilz,ebb kötelessé
geinknek : megmutatni a magyar faluban, hogy nem arra 
való a munka, hogy verejtékkel megkeresett pénzünk ből 
a kocsmáros gazdagodjék ! 

" Erkölcsös és józan életmód, pártatlanság, igazság
szeretet és megvesztegethetetlenség; törvénytisztelet . . .  
törhetetlen hazaszeretet . . .  , , fáradaimat és megalkuvást 
nem ismerő kötelességérzet �s mintaszerű fegyelmezett
ség voltak es legyenek a magyar csendőr fő jellemvo
násai." 

Különq&képen e fő jel lemtulajdonok azok, amelyeknek 
nélkülözhetetlen alapja, -- mo�dhatnám - velejáró együtt
hatója a takaré.kosság. Elképzel4ető-e _ józan életmód 
enélkül ? :E� maga már magában foglalj,a azt, hogy beosz
tással, a j övŐIbe teki.ntve éLjünk : nem rpazaroljuk léhasá
gokra il�etményeinket, hanem minden, amire költünk, amit 
beszerzünk magunknak, mind az önképzésünket, a haladá
sunkat S!ZOlgálja, csak reánk nézve h asznos kiadásaink 
vannak és félre ie teszünk illetményeinkből, mert céltuda
tosan a j övőnknek élünk. 

Az a.nyagi függetlenség önállóvá tesz, öntudatos egyé
niséget teremt : a cs,endőrnek erre kiváló szüksége van azo!
gálatának teljesítésénél. FeLülemelkedik az anyagilag erő
sen áUó csendőr mindenféle kárds Ib,efolyásolhatóság felett ; 
személyes, önző érdek.e hincs soha, hanem pártatlanul tud 
mi.ndig legjOlbb meggyőződése IBzerint az igazság mell'é 
állni ! N ern lekenyerezettj e senkinek-! Nincs lekötelezve ! 
N�m kel! neki senki ígérete, senki azíveSlSége ! N ern fogad 
él. senkitől s emmit, mert neki is van és nem adja el soha 
becsületes tekintJélyét : a takarékos csendőr hozzáférhetet
len és felette áll minden megtévelyedésnek ! Le,alázónak 
fogja tartani magára nézve, hogy bárki is rámondhas,ga : 
"ennek a osendőrnek ezt vagy azt tettem, vagy adtam", 
Neki ne adjon és ne tegyen senki semmit! Neki nincs 
szüksége · rá :  ő- megfizet mindenkinek és nem marad sen
kinek sem adósa !  Neki mindent megad munkájáért az 
állam, amire szüksége van, ő nincs rászorulva senkire sem 
és nem fogja magát lealacsonyítani ! 

És hazáját is jobban fogja .szeretni a takarékos, mint 
a léha, könnyelmű csendőr. A takarékos ember sorsával 
megelégedett, megtalálja élete célját és vÍJSzonylagosan a 

Vg,y a ggermek, mint a felnőtt csak bizonyos ösz
tönzött állapotban fogékony a benyomások iránt. Ezért 
egészen goromba hiba - amellyel fölösen találko-, 
zunk -, llQ a vidámság szellemét a tanító az iskolában 
ellenségének tarlja s onna n szám kiveti. 

TOLSZTOJ. 
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A mit vissza kell sze?'eznünk :  Besztercebánya. 

boldogulását is. Az a tudat, hogy JO sorom van, megvan 
mindenem, nem szenvedek hiányt, szorosabban összekap
csol hazámmal, mint Ibál1milyen J.elkes 'szózat : a takarékos 
komoly munkásembernek egybeforr az érdeke a haza érde
kével, mert tudja, érzi, hogy ő a komoly államalkotó elem, 
ő a jó állampolgár, a jó hazafi, akire a nemzet mindig 
biztosan számíthat. A takavékos embert nem lehet légvárak 
ígérésével eIszédJíteni, mert neki legbiztosabb vára a haza 
földje, mely életet, jólétet, megelégedést és megbec.gülést 
juttat neki ! 

A léha embernek - gondolja ő - nincs veszíteni 
valója : nincs semmije, tehát hivatásához sem igen ragasz
kodik, sőt terhes neki a magára vett kötelezettség, a 
munka alól ki akar Ibújni" ingyen akar élni, mint a here, 
sőt első az elé,gedetlenkedők között. Természetes tehá,t, hogy 
ilyen ember lelkiismerete igen tág és kötelességérzete meg
alkuvó. Az az ember azonban, aki komoly munkával biztos 
egzisztenciát teremt magának, aki 'becsületesen, szerényen 
kis vagyont is gyüjtött, szeretni fogja hivatását, ragasz
kodik ahhoz és e szeretetből, ebből a hálateli ragaszkodás
ból kifejlődik önkéntelenül is a határt nem ismerő odaadás, 
lelkiismeretesség, a példás kötelességérzet és az öntudatos, 
megingathatatlan fegyelmezettség. 

Még sokat mondhatnék erről : tudjátok, csendőrbaj
társaim, amit elmondtam nektek, azok nem érvek csupán, 
hanem megdönthetetlen tény,ek, abszolút érvényű i gazsá
gok ! Érezzétek át mind-mind e kérdésnek hatalmas hord
erejét és határozz átok el, ho,gy minden tekintetben - tehát 
a t akarékosság terén i,s - nyomdokaiba léptek elődeitek
nek, akik a csendőrlbecsmetet e s.zó 1,egmagasztosaJbb értel
méi,g emelték ! Amit elmondtam nektek e rövid írásomban, 
adjon erőt az elhatározáshoz és becsülettel dol gozva taka
rékoskodjatok : áldás lesz munkátokon, öröm és megelége
dés ltesz a gyümölcse ! 

A helyszín. 
Írta: SZÉKELY VLADIMIR ny. főkapitányhelyettes. 

A helysz ín - koronatanu .  Néman beszélő kép, mely
nek nyelvét meg kell oldani . Gyakorlat, akarat és ,ráter
mettség keH hozza. Mondjuk ,gyilkosság, betö'rés, gyujto-
6atás történt. Milyen egyszerűen és megls jeLentősen 
hangzik : "A .csendőrség kiment a helyszínre", de viszon t 
mennyi bonyolult: és nehéz munka vár arra, 'ki ott a hely
színen ve3zi kezébe a nyomozás első és gyakorta döntő meg
indulását. Amikor a helyszíntől várja a feleletet 1aJ.'l'a, 
hogy mi történt, hogyan tfutént, ki az áldozat, ki a tet
te'S ? Ott gyűjti össze az áruló, a 'bizonyító nyomokat. 
Gyors ' gondolkozás €,s, cselekvés, tövetkeztető- és ítélő
képes,ség ;kelt hozzá. A körültekintésnek és megfigyelé.:;nek 
megfesútett működése €-z, melynek helyes irányától függ 
sokszor a vég : a siker is. 

' . 
. . . 

Lássuk közelebbről ! A gyakorlati tudnivaló már a 
helyszínen megjelenő csendőrnél kezdődik. Az első parancs 
a helyszín biztosítása, azaz annak . megőrzése a maga 
eredeti mivoltában. Senki illetéktelen meg ne bolygassa, 
mindaddi,g, amíg a fl�emle az összeg �rre illetékesek hevo
násával meg nem történt. 'EI kell távolítani a kiváncsis
kodókat, össze-vissza j árkálókat. Tárgyakhoz ne nyuljanak, 
ne fogdossák ! , 

Igen fontos követelmény ,ez, melynek he nem tartása 
a nyomozás munkája elé sok nehézségiet gördíthet, egye
nesen hamis képe lesz a helyszínnek , ami adott esetekben 
meg i,s hiúsíthat ja az eredményt. Budán néhány évvel ez
flőtt rabló,gyilkosság 1 történt. Egy magányosan élő külön::: 
embert ölt,ek meg, aki ismeretes volt arról. hogy a kocs
mákból, a l i g-et homályábÓl éjs7.akára magához hivogatott 
csatangoló férfiakat. Este még polla.razott gyilkosával, 

• 
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aki nyilván álmában, orozva vé.gzett vele. Ott volt a két po
hár az asztalon, amIből iddogáltak. E gyiken kétségkívül 
a gyilkos )áa'uló ujjnyomata. Összeszaladtak a gyilkosság 
fe1fedezésekor a kívámClsiak, a poharakat felemelgetllék, 
letettéile Saját ujjnyomataiklban elmosódott, tönkrement a 
legbec..sesebb nyomravezető /és bizonyítékszerző, a tettes 
ujjnyoma. ' 

"A legfőbb kötelessége ezért i- írta az, utána kiadott 
főkapitányi parancs, - a helyszínre elsőnek érkező ható
sági közegnek a ,bűncselekmény helyszínét az illetéktelen 
egyénektől elzárni s azt addig őri'zni, m í g  a bizottság, 
vele a datiloozkópus !meg nem érkezik. Tartózkodjék attól, 
hogy bármily tárgyat megérintsen, vagy más által meg
érinteni hagyjon. Csak kivételes, kényszerítő esetekben 
sérthet jük meg ezt a szabályt. Nevezetesen : mikor a sérült 
egyén életének megmentéséről, a hefyszínen való tetten
kapásróI, vagy valamely veszély ( tűz, robbanás) elhárí
tásáról van szó. Ily eseteklben is legyünk különös tekin
tettel a síma felületű kemény tárgyakra. üvegdarabokra, 
fényezett bútorokra, az ajtón a zárak körüli helyekre, stb., 
mivel a tapasztalat szerint ezeken a helyeken keletkezhet
nek a legértékese1bb ujjnyomok," 

Mi legyen most a szemle anyaga, világosabban szólva, 
mi az, amire eszünk, szemünk : a nyomozás érzékei figyel
jenek. Van egy régi latin versecske, mely rímesen rakja 
tömör foglalatba azokat a kérdéseket. melyek ilyenkor fel
teendők s ugyanakkor megválaszolandók. Aki ezeket szem 
előtt tartja, legalább is nem fog valami durva fel'Ületes
séget, elnézést elkövetni. N em eshetik bele terv- és cél
nélküli kapkodásokba. Hangzik pedig hevenyészett magyar 
fordítáSIban ez a versike a következőkép : 

Ki ? Mi ? Hol ? Mivel ? Miért ? Hoqyan? Mikor ?  
Csupa kérdés. melyekre a !helyszíni szemle "lehetőleg 

igyekezzék ífeleletE"ket keríteni. Mondjuk, :hogy hullahely
színről van szó. 

1. Ki ? Kicsoda ? Azaz ki az áldozat ? Ez gyakran 
nyomban adva van, de ,sokszor a nyomozás l egfárasztóbb, 
legnehezebb fejezetévé válik. Valahol a mezőn 'Vagy er
dőn, mondjuk, halálos ,szúrásokkal testén ismeretlen 
emb'er holttestét találják. Zs eb ei' kiforgatva. Gyilkosság, 
rablás. 

A tettesnek nagy gondja lVolt arra, hogy "ismeret
lenné" tegye az áldozatát. Semmi, miből következtetni 
lehetne az áldozat ikilétére. Pedig első teendő, hogy a 
meggyilkolt és /kirabolt €lffiber kiléte ',állapíttassék meg. 
Fogjunk hozzá ! Az áldozat ,személyéhez tapadó ,külső körül
mények a legtöbbször olyan mozzanatok, melyek néha 
egyenesen !kezébe adják a nyomozónak a fonalat. 'Vissza
menőleg megállapítja, hogy az áldozat közvetlenül a gyil
kosság előtti )j,dőklben k ivel érintkezett, közönséges úton
állás Ivégezhetett-e Ivel e, útszéli csavargó \munkája volt-e, 
lVilgy - tán vásárról' jövet - az áldomásivó 'Pa:jtásai iké
redl'Jkedtek melléje útitársnak . . .  s így tovább. Tetemre
hívás ! Ki ,ismeri ? !  Ki mit tud ról a ?  

A logika gyeplőjén tartott fantáziának megannyi 
nekiindulása j ogosult, amikor még az első homállyal :kell 
küzködn ünk . . .  ,d'e mindinikábrb tisztul )minden és az eshe
tőségek tarka egyvelegéIből mindjobban t i sztul a helyes 
út : a nyomozás úgynevezett iránya. IDe csak úgy, :�a tu,
dom : ki az, aki halálra válrt..an, eLpusztultan, kifosztottan 
fekszik előttem. Azzal számolnak i s  a Iegtöbbször az élet 
ellen törő merénylők, amikor látható igyekezettel - isme
retlenekké teszik áldozataikat, fduplán némává tevén a:zo
kat, eltüntetnek mindent, ami személyazonosságukat j e
lentené, el minden irattal vagy j ellegzetes holmij ával is.  

2. Hol ? Azaz oa bűncselekmény heltyszine. Alapos &zem
Iétől függhet m inden. F énykép, helyszíni raj z. Ha k�ll,  
pontos mérések. A legrészletesebb leírás mindenre 'kiter-

jedő 1Sz/lJklszerű figyelemmel. Nyomok rögzítése. Lábnyo
mok, ujjnyomok. Bűnjelek kutatása. 

3. Mi történt? Ott, ahol erőszakosan jött a halál, je
lek és elrendezések titkos nyelve szinte mindig leírja, mi 
történt. Csak olva,sni  ikelJ tudni a néma vádban. Igaz, hogy 
ahhoe; már gyakorlott nyomozónak kell lenni. Mert azok 
a képek nagyon gyakran öSrSzekúse;áltak, zavarosak, vajmi 
gyakran pedig emberi leplező, ravaszkodó mesterkedések 
festik homályosakká. Szabványos kulcsot természetesen 
nem lehet ehhez az "írásolvasáshoz" adni. Annyira egyéni 
minden eset. E gy bizonyos ! E rős óvatosságra van mindig 
szükség. M indent a bizonyítással kell alátámogatni. A 
követ:keztetések vonalában, láncokoskodásában egy ellent
mondó, vagy csak lae;án illeszkedő szemet sem szabad tűrni. 

E gy alkalommal egy va.gyonos öreg embert csillárján 
f elakasztva, holtan találtak. ön,gyilkosság volt az első fel
tevés, annyira minden erre mutatott. A szobában semmi 
rendetlenség, idegen ember nem fordulhatott meg a lakás
ban. De mégsem lehetett öngyilkosság. A'lJ akasztott em
ber lábai magasa-n fü,ggtek a padló felett, sehol semmi. 
amire felhágott volna. Ezt az embert felwkasztották a cs il
'Iárra. Tehát gyilkosság, ,sőt rablógyilkosság. Az öreg úr 
pénze eltűnt. 

E gyik sem ! Tényállás : Az öreg ember beteg volt. A 
házbeliek elmentek és az ágybanfekvőt a két cseléd őri
zetére bízták, akik otthagyták és el szökdös tek. M ikor 
hazaérlek, ijedten vették észre, hogy beteg gazdájukat sZÍv
szélhűdés érte. Ho,gy kötelességmulasztásukat elleplezzék, 
a 'holttestet felkötötték s ráadásul meg is lopták. 

Más ! M ikor a rablógyilkosság öngyilkossággá lett. 
E zelőtt évekkel a szentendrei vicinális vonalán egy férfit 
halálra gázolva találtak. M ikor a helyszíni se;emlénél meg
vizsgálták, olyan sérüléseket is találtak, melyekben a lVonat
kerekek nem lehettek bűnösök. Még gyanusabbá vált az 
eset, mikor az eJ.gázolt kilétét és .Jakását megállapították. 
A lakásán vértócsa, amellett teljes össze-visszaság. így 
méltán súlyos búncselekményre lehetett következtetni.  A 
feltevés az voJt, hogy a szegény, de rendezett viszonyok 
ikö�tt élo embert lakásán megölték, azután kicipelték a 
vasúti sinekre s ott elgázoltatták. De íme a kérdések : 
Hogy vitték a jó messzire eső vasúti sinekhez észrevétlenül 
a hullát? Azután, ha már l eplezésről, eltüntetésről van 
SIZÓ, kínálkozott volna egyszerűbb mód is. 

A nagy körültekintéssel végzett nyomozás végül mégis 
csak öngyilkosságot állapított meg. Kiderült, hogy az el
gázolt odahaza felmetszette az ereit. De tökéletlen munkát 
végezhetett, mert bár voltak vérvese;lieségei, a halál nem 
jött. Erre kivánszor.gott a va,súti sinekre és végigfeküdt 
azokon . 

öngyilkosság, gyilkosság ! A helyszínen a kettő ha
tára gyakra,n összebonyolódik. Az öngyilkos rendszerint 
közvetlen közelről lő magá'r,a. Fejbe irányított l övéseknél 
leveszi kalapját. Ha mellibelövi magát, nagyon ritka, hogy 
kabáton, mellényen át lő. Az olyan testrészekbe 'ható lövé
sek, melyekhez az öngyilkos csak elfordult mozdulatokkal 
j'uthat, - mint hát, nyak hátul, - idegen kéz mellett 
s'wlnak. B ár akadt 'öngyilkos, aki tarkón lőtte ma.gát. 
Ilyesmi azonban rendkívül ritka eset. . 

A holttestnél talált fegyver helyzete is néha téves 
követ:kezteté5ekre adhat okot. óvatosság mindig ! Fej- vagy 
szívJö.véseknél általában az a hiedelem, hogy az öngyilkos 
nyomban. élettelenül esik össze. Pedig halálthow lövés után 
is - kiyált sz:ívlövéseknél - az öngyükos még tehet moz
dulatokat : leül'het, egyik szobából a másikba átmehet, a 
fegyvert is rná,sf.elé teheti. 

M int az, "önlövéseknél", úgy a szúrt seb folytán be
állt haláleseteknél is tapasztalati tény, hogy az öngyilkQso,k 
so'hasem a ruhán át szúrnak magukba. Az egyhelyt tor-
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lódó sebek - példáJul szÍvtájt - öngyilkosság mellett szól
nak. A gyilkos ugyanis az egész testén össze-vis'za szur
kálja áldozatát, mert az az első szúrás után önkéntelenül 
megmozdul ,és kezével elhárító mozdulatokat tesz. Kezei is 
megsebesülnek ilyenkor. 

. 4.  Miért történt?  A helyszín gyakran rámutat az indító
okra is. A holttest állapotából, az ezen m utatkozó sérülé
sekből következtetve, szenvedély, harag i rányította a tet
test, ha egyetlen ütést vagy szúrást mért, vagy lőtt az áldo
zatra. Természetesen előfordul, hogy az indulatba jött em
ber az első csapás 'Után féketvesztve tovább üt, szúr vagy 
lő. A rabrógyi lkos azonban csak addig öldököl, míg mun
kájában teljesen bizonyos. Feleslegesen nem fárad. 

Holttestet találunk. Erőszakos halálra mutat a lelet. 
De a pénz, az értékek hiány nélkül megvannak. Ki az, ki
nek kezét öldöklésre késztette az indulat, II gyűlölet vagy 

bossz.ú ? Az indítóok leleplezője a tettesnek is·. Az első 
tétel : a személyazonosság megállapítása után az áldozat 
életmódját, mindennapi foglalkozását, kedvteléseit vizsga
szem alá kell vetnünk, tudnunk kell : kikkel állt érintke
zésben, kivel volt barátságban vagy ellenségeskedésben. 
Különösen a bűncselekmény előtti közvetlen időkben. Lelki
ismeretes érdeklődéssel okvetfen bukkanunk olyan ada
tokra, m�lyek rávezetnek a tettesre. Megállapításaink azon
ban mindenkor a helyszínnyujtotta adatokkal összeegyez
tetendők. 

Vérbefagyott hulla mellett, ha szekrényeket feltörve. 
fiókokat feltúrya találunk, rablógyilkosságra kell következ
tetnünk. És mégis vigyázat ! A tettes például csak bizonyos 
tárgyak után kutatott. Épp ez az igyekezete árulója lehet. 
Az indítóok a leleplezője. Tudatálban van annak sokszor 
a tettes is. Tudja, hogy a való ok felfedezése milyen vesze
delmet rejt reánézve, azon van tehát, hogy a nyomozást 
megtéves>sze. E�l'op egyet-mást, hogy az esetnek rabló-

gyilkosság láts·zata legyen, holott bosszú van a háttérben . 
A félrevez.etési szándék akkor nyilvánvaló, ha olyan érté
kes tárgyak, pénz.ek maradtak bántatlanul, melyeket a 
tettesnek okvetlenül észre kellett venni s melyeket módjá
Iban is állott elvinni. 

Emberismeret, ,Ié.lekismeret kelJ ahhoz, hogy a helyes 
vágányIba terelhessük a nyomozást. Benyomásainkat, meg
érzéseinket, miket bőven ont a helyszín, gondosan kell át
szűrnünk, átrágnunk. A képzeletnek iSi van szerepe és jogo
sultsága, de csak úgy, ha a nyom<lzás adatai a késztetők 
s kez.esek. 

5. Hogy(J/l1, történt?  Elképzelési folyamat ez is, 1p.ely
hez az anyagot a helyszín képei adják. Ezek a képek be
szélnek ! - mondottam. De érteni kel! a nyelvüket. A 
l egtöbbswr nem is egyet mondanak. Lehetséges több kom
bináció is egyszerre. J.I.[elyik a?; igazi, az gyakran elég gyor
san kiderül, ha elgondolásainkat egyeztet jük a helyszín
nel. melynek igent vagy nemet kell mondania addig; míg 
a megfejtés nem helyes.. Fontosak ezek az elgondolások, 
mert még a tettes menekülésének módjára, útjára is  adnak 
következtetéseket. 

6.  Milyen eszközöTtkel történt ? Erre a helyszín, a 
Jlulla állapota, a megállapított sérülések - orvosi SIZak
vélemény kapcsán - adnak tájékoz.tatást. De gyakorta ott 
van a helyszínen a bűnj el. : az öldöklő eszköz, mely úgy a 
nyomozásra. mint a biz.onyításr,a koronatanu és vádló egy
szersmind. A tettes ösztönszerűen tudatában van ennek és 
a legtöbbs,zör magával viszi, eltünteti az ölőszerszámGlt. 
Feltétlenül szükséges\ különösen ti szabadlban, a környezet 
felkutatása. Valamely bokorban, távol-közel eldobva, ott 
találhat juk a revolvert vagy a kést. 

7. Mikor ? Döntő kérdés ez is. A legtöbbswr az orvosi 
vizs,gálat ad erre feleletet. De nekünk is kell a nyomozás 
adataival válas�oJnunk. Viszont a nem az élet elleni bűn-



930 - CSENDORSEGI LAPOK 1,930 október 20. 

24. §. Tisztek jogosu�t�n távolléte. cselektnények .eseteiben egyenes€n egészen reánk tartozik _ . .  -
aZ' elkövetés időpont jának lerögzítése. Mert mondanunk I. Az önként eltávozás vétségét elköveti az a tiszt, aki 

béke idején és anélkül, hogy Franciaország határát átIépné 
csapattest�t, szolgálatát vagy' haj.óját j'ogosulatlanul elhagyja 
és a tengerészeti büntetőtörvénykönyv 34. szakaszában előírt 
időre vissza nem tér. 

sell) kell, hogy nuinden tettesnek vérében van a tagadás 
és a felépített. kigondolt védekezésében mindig benne van 
az alibiigazolás.. Ennek hamis voltát csak úgy tudjuk I'e
leplezni. !ha viszont pontosan állapítottuk meg, mikor tör
tént a bűncselekmény. 

Még na$!yon sok volna, ami a helyszíni szemlével kap
csolatban a tudnivalók kátéjába tartozik, !hisz erről köny
vek szólnak. E rövid cikk keretében csak a legelemibb 
szem előtt tartandókat lehetett öss�e<foglalni. Ne feledjük, 
hogy éppen a lege$!yszerűbb dolgok azok. melveket gyak
ran kell ismereteink sorában ellenőrizn.i és felfrissíteni . 

1111'1)11)1 .IINl)ialílill. 
• .,. -

A francia csendőrség. 
(40. !közlemény.) 

II. Ha az előbb említett közegek olyan tengerészt fognak 
el, aki 48 órája van igazolatlanul távol, az alábbi jutalom
díjban részesülhetnek : ha a letartóztatás a városnak b-első 
területén történt, amelyben a közeg lakik 3 frank, külterüle
ten 5 frank ; ha pedig a letartóztatást lakóhelyétől 10 kilo
méternyire foganatasította, 6 !frank. 

III. Ha az elfogás vagy letartóztatás Franciaország terü
letén kívül történt, a jutalomdíjat a konzul ok vagy- a helyi 
hatóságok közös megegyezéssel állapítják meg. 

IV. A fent megjelölt jutalomdíjban azonban csak azok 
az egyének részesülhetnek, a·kik a szökevények és távollé
vőknek mind a kinyomozásánál, mind az elfogásánál közre
működtek. 
14. §. Szökevények, akiket az anyaországban fogtak el vagy 

akik ott jelentkeztek. 

I. Ha valamely szökevényt az anyaországban fogtak el 
vagy .az ott jelentkezett, 'vele . szemben az alábbiak szerint 
kell elj árni : 

a) ha a szö!rese idején a haditengerészet valamely in
tézetéhez vagy szárazföldi parancsnoksághoz tartozott, ,ak
kor oda kell 'Vezetni. Ha azonban }!l. letartóztatási helyhez 
egy másik hadikikötő közelebb esik, mint az, amelyikben a 
szökevény szolgált, akkor a szökevényt oda ikell 'Vezetrii. 

b) Ha valamely ihajón volt a beosztása, akkor oda kell 
őt elővezetni, feltéve, hogy ez a !hajó csa-k rövid időre hagyta 
el a francia partot vagy !pedig kikötési helye pontosan meg
állapítható. Mielőtt azonban a foglyot oda kísérik, a hajó 
holl éte után a tengerészeti miniszternél kell érdeklődni. 

e) Ha a szök-evény valamely tengerészeti letartóztatási 
intézetből szökött meg, akkor azt oda kell ikísérni. 

II. Az a) és b) alpont alatt !felsorolt szökevények, ha 
szajnai és oisei vagy a szajna:i és :marnei vármegyék hatósá
gainak kezébe kerülnek; akkor azokat kivételesen Pári sba 
kell kísérni, a-kiknek továQbi sorsa fölött a tengerészeti mi
niszter dönt. 

III. Minden esetben, amiko'r a szökevény valamely ható
ság k-ezei közé kerül, ez a hatóság köteles jegyzőkönyv�t fel
venni arról, hogy a szökevényt elfogták-e vagy önként je
lentkezett. 

IV. A katonai kikötőbe kísért szökevényt a tengerészeti 
csendőrség sllázadparancsnokának kell átadni, aki azt ahhoz 
a tengerészeti hatósághoz va:gy parancsnoksághoz kísérteti, 
amelynek az állományába tartozik. 

II. 'Az ilyen jogosulatlanui . távol lévő tiszt után érdek
lődni és azt körözili ép úgy kell, mint az a szökevényekre 
van előírva. 

III. Az a tiszt, aki cs�pattesttétől igazola·tlanul B hónapon 
át távol marado, 'állását veszti. A bűn.vádi el,iárás a tiszt ellen 

, csak ennek a három hónapnak a letelte után indítható meg. 
IV. Jelen utasításnak 3. szakaszában előírt elévüiési ren

delkezések nem vonatkoznak a tü:;ztek önkényü eltávozására, 
mert ebben az esetben az elévülésre :nézve a közönséges jog 
irányadó. . 

V. Ha a tiszt az önkényű eltávozással egyidejüleg vala
mely büntettet 'Vagy vétséget is· elkövetett, akkor kétféle eljá
rásnak van helye. Az egyik, amely a jogtala-n távollét miatt 
a rangfosztást vonja mnga után, !ll !másik pedig az elkövetett 
bűntett vagy vétségnek az elbírálása. A rangját vesztett 
tiszt elmarasptalható, lilletve jelképesen elítélhető. 

VI. A tiszt · szökésben válik bűnössé a.kkor : 
a) ha beosztási; 'helyét háoorú idején hagyja el ; 
b) ha !külföldre távozik, akár háború, akár béke idején. 
Mindkét esetben úgy kell vele szemben eljárni, mint a 

nem tiszti ISzökevényekliel. 
25. §. Jelen utasítás nak életbeléptetése. 

Ez az utasítás 1913 !i anuár l-ével lép életbe. 
Ezzel egyidejűen mindazok az előbbi rendelkezések, 

amelyek a szökésekre vonatkoznak. hatályukat vesztik. 
Páris, .1912 november 1 .  

Deleassé, 
tengerészeti miniszter . 

Bűntettek és vétségek tetteseinek előélete utáni puhatolás. 

Hogy a bíróságok a méltánylandó lOOrülményekröl tájé
kozódva legyenek, a csendöregyének mindannyiszor, vala
hányszor valamely bűntett vagy vétség esetében jegyzőkönyvet 
vesznek fel, állapítsák meg a tettesnek erkölcsi viszonyait és 
azoknak méltatására szintén terjeszkedj enek ki. 

Ismertessék, hogy .a tettes 18  éves koráig szülői által vagy 
más család körében vagy !ha szülei nem voltak, valamely tár
saság által vagy köztámogatás mellett lett fölnevelve, illetve, 
hogy semmiféle nevelésben ;nem részesült. 
Csendőrségi szogálatra jelentkező esapatbeli tisztek felvételi 

vizilgájának szabályozása. 

I. Cím. 
Felvétel. 

Páris, 1915 november 9. 

1. §.  Csapatb-eli tiszteknek a csenclőrséghez való felvé
tele az alábbi feltételektöl van függővé téve : 

1. írásbeli vizsga letétele valamely hadtestparancsnok
ság székhelyén ; 

2. szóbeli vizsga 'letétele Párisban. 

I.  Fejezet. 
lrá$beli vizsgák. 

2. §. Azokat ra tiszteket, akik csendőrségi szolgálatra 
jelentkeztek, a hadügyminiszter egy meghatározott napon a 
hadtestparancsnokság 'Vagy ,a tuniszi megszálló 'csapatok had
osztályparancsnokságának székhelyére írásbeli vizsgára .ren
delheti be. 

3. §. Az írásbeli kidolgozatok az első osztályozás alapját 
képezi. 

4. §. Azok a jelöltek, akiket :nem vettek fel, a- következő 
évben épp úgy kötelesek írásbeli vizsgát tenni, mint a többi 
jelöltek. 

Az írásbeli feladat tárgya : 
1. Rendkívüli eseményről szóló j elentés szerkesztése 10 

egység ; 
2. Nyomozási ügyben jegyzőkönyv felvétel 10 egység. 
4. §. A feladatokat tartalmazó lezárt borítékokat a vizs

gára jelentk-ezett tisztek jelenlétében az a törzstiszt bontj a 
fel, akit a ha:dtestparancsnok az írásbeli vizsga elleniírzésével 
bízott meg. 

A pecsét s értetlenségéről jegyzőkönyvet kell felvenni. 
5. § . .  A feladatokat felzettel ellátott papírlapokon kell 

elkészíteni, amelyeket a vizsga megkezdésekor . adnak át a je
lentkezőknek. Minden jelentkező minden egyes oldalon a felső 
lapszélre felírja a nevét és ugyanott azt a�áírásával is ellátja. 
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. 6. § .  A jelentést 2 óra alatt, a jegyzőkönyvet 13 óra alatt 
kell elkészíteni. 

7. §. A meghatározott idő letelte után az írásbeli dolgoza-
tokat az ellenőrző tisztnek ikell átadni. . 

Az a tisztet, aki valamelyik feladatot nem készíti el vagy 
nem adja át, a pályázatból ki kell zárni. A' kidolgozat !be nem 
fejezése azonban a kizárást nem vonja maga után_ 

8. §.  Az \elkészített kidolgozatokat még' az írásbeli vizsga 
napján erős és nagy borítékban, tartalmának megjelölésé
vel az ellenőrző : tiszt pecsétjével és aláírásával ellátottan, a 
hadtestparancsnok, illetőleg a tuniszi megszálló csapatok had
testparancsnoka: a hadügyminiszternek terjeszti elő. 

9. §. A kidolgoztokat még a hadügyminiszter által kijelölt 
bizottság bírálja el annak a tábornoknak az elnöklete alatt, 
aki egyúttal a szóbeli vizsgának az elnöke. 

10. §. Mielőtt az elbírálásra: a dolgozato-k a bizottságnak 
átadatnának, azoknak felzetéről a jelöltek nevét és aláírását 
le kell vágni és számjeggyel kell pótolni. A levágott részek le
pecsételendők. 

1 1 .  §. A feladatokat al bíráló bizottság o-tól 20-ig terjedő 
számjegyekkel osztályozza. A 10-en alóH o-szrtályzat, valamint, 
ha visszaélés Jállapíttatott :meg, a jelölt kizárását vonja maga 
után. 

A megállapíto-tt osztályzatot az illető dolgozatra rá kell 
vezetni. 

12. §. A dolgo-zatokat elbírálás után az elnök a minisz
ternek terjeszti elő. 

13. §. A nlÍniszter dönt a'Íölött, hogy kik bocsáthatók szó
beli vizsgára és ezeknek neveit a Ihivatalos közlönyben teszi 
közé. 

(Foly tat juk.) 

158. :Kérdés. Egy árusító szövetkezet pM't, indít a szövet
kezet egyik tagja ellen hitelbe eladott áruk vételáráé'rt. A 
p(}r Yolyarnán az alperes többek "közt. azzal is védekezik, hogy 
a felperes neki egy 85 P-ős tételt duplán számított fel. A fel
peres erre, lelkéri az alperes üg1fVédjétől az kLlperesl bevásárló
könyvét, amely az alperes védekezésének bizonyítéka volt, 
összeegyezteti a saját könyvével s meggyőződvén, hogy az 
alperesnek 'a 85 P-ős tétel dolgában igaza van, saját könyvét 
fLelyesbíti s követelését a bíróság előtt a 85 P levonással szá
mítja 'fel . .  Büntetendő . cselekmény t követett-e el a felperes, 
hogy könyvét utólag kijavította 8 nem követett-e el meg tor
la·ndó mulasztást az, alperes '.ügyvédje, hogy a könyvet a fel
peres érdekében annak rendelkezésére bocsátotta az alperes 
tudta nélkül? 

. Válasz. A felperes nem követett el büntetendő cselek
ményt azzal, hogy üzleti �önyvét a valóságnak megfelelőleg 
utólag kijavította. Cselekményéből hiányzik a bűncselekmény 
elkövetésére irányuló szándék, vala,mint hiányzik a cselek
menyböl a magánokipathamisítás egyik lényeges tényálladéki 
eleme, a jogsérelem vagy ennek lehetősége. A felperesre min
denesetre rossz fényt vet az ilyesmi, mert amellett -szól, hogy 
könyveit nem a legpontosabban vezeti, bál' tévedés mindenütt 
előfordulhat. Hogy pedig az ügyvéd muJ.asztást követett-e el 
azzal, hogy 'a könyvet a kijavítás végett a felperesnek átadta, 
erre a kérdésre is tagadólag kell vála-szolnunk. A fennforgó 
körülmények közt ugyanis 'ezzel nem ártott ügyfele érdekének, 
sőt eljárásával csak siettette a való tényállás kiderültét. Talán 
a perben bizonyos erkölcsi felsőbbséggel léphetett 'volna fel az 
alperes, ha ott bebizonyítja, hogy a felperes könyvvezetése 
megbízhatatlan, ez azonban az ügy érdemét tekintve, nem 
lényeges dolog. 

Az ügyvédet bármikor fel lehet jelenteni az ügyvédi 
kamara választmányánál , ha megbízása körében megbízójának 
kárára működött vagy megbízójának bármely érdekét meg-

sértette. E tekintetben azonban ajánlatos az óvatosság, a fel
jelentést sejtelmek alapján imegtenni nem szabad. Ha az ügy
fél kára az ügyvéd látszólagos mulasztásával okozatos össze
függésbe nem hozható, ai ffeljelentő hatóság előtt való rágal
mazás miatt indított bűnpernek ,teszi ki magát. 
, 159. Kérdés. Mily különös büntetőjogi védelemben ?'észc-
süL 'a nő és a gyermek? 

Válasz. Személyi tekintetben 'a büntető;og védelme alá 
tartozik minden ember megszületésétől kezdve. tehát mÍn
d�.nki korra és nemre tekintet nélkül. Büntetőjogi védelem 
alá esik �z életreképes méhmagzat is, arrnelynek megölése 
bűncselekmény, jóllehet a méhmagzat még személynek nem 
nevezhető. 

Különös büntetőjogi védelemről akkor van szó, ha a 001'
vény oly jogi tárgyat vesz megkülönböztetett védelmébe, 
amelyet ilyen Imegkülönböztetetten megvédendőnek csak bizo
nvos személveknél ismer el. Példa erre 'a felségsértés, a ható
ságok megtámadásával kapcsolatos bűncselekmény, mert e 
bűncselekményeknél ugyanlaz a fizikai tevékenysé� súlyo
sabb megítélésben részesül, mintha más személyekkel szem
ben követték volna el. Ezeknél a bűncselekményeknél sincs 
azonban szó egyes Iszemélyek kiváltságos helyzetbejuttatásá
ról, mert a törvény azzal, hogy az állam fejét és a közható
ságokat különös 'büntetőjogi védelemben részesíti, nem sze
mélyeket védelmez, hanem az állam létalapjait, főintézmé
nyeit, alkotmányának és a felségjogoknak sértetlenségH, 
tehát személyektől teljesen független jogi értékeket. 

E�ébként pedig általában a Btk. jogi értékeket véd. 
Jogi értékeken, jogi j avakon értiük :az egyeseknek, társa
dalmi köröknek s magának az államnak a törvény oltalma 
alá helyezett ' érdekeit. Védelmébe veszi tehát ilymódon a tör
vény az egyeseknek, a társadalomnak és az államnak legfon
tosabb érdekeit a jogtalan támadások ellen s e védelemmel 
azok jogi értékekké válnak. A büntetőjog által vPdett érdekek. 
a bűncselekmények Ijogi tárgyai tehát az egyesek élete, testi, 
lelki ép ség'e , szabadsága, becsülete, vagyona, !továbbá a tár
sadalom közös biztonsága, a közegészség, a vallásfelekezetek 
békéje, ,a közhitel és !forgalom tisztasága, 'végül 'aZ állami 
élet alapintézményeinek tekintélye, méltósága, sérthetetlensége. 

F.bből az általános meg-határozásból kiindulva, természe
tes, ho� vannak bűncselekmények, amelyeket fogalmilag 
csak 'bizonyos személyek sérelmére lehet elkövetni. A női sze
mérem védelmét célzó büntetőjogi intézkedések természetesen 
kizáróla� a női nem keretére szorítkoznak, aminthogv a Btk 
385. §-ába ütköző csalást csak kiskorú vagy gondnokság alá 
helyezett sérelmére lehet 'elkövetnL 

Mikor tehát azt a kérdést vetjük föl, mily különös biin
tetőjogi védelemben részesíti a Itörvény ,a nőt és gyermeket, 
másként úgy lehet a kérdést szövegezni, hogy megvédi-e 
általában a törvény mindenkinek jogilag Iméltánylandó érde
két vagy j ogát. 

Er're a kérdésre azonban Icsak hosszadalmas fejtegeté
sekkel lehetne válaszolni. amely a törvény általános bírálatá
val lenne egyértelmű. Tény az. 'hogy tételes büntetőtörvény
könyvünk a kor színvonalán álló törvénvalkotás" amely fel
öleli az egyeseknek 'minden (jogilag méltányolható érdekét. 
A női szemérem védelmében messzemenő szigorúságot tanu
sít s általában a nők lés 'gyermekek védelmében ltörvényhozá
sunk megfelel a legmodernebb és leghumánusabb követelmé
nyeknek. Legutóbb cikkelyezett be laz országgyűlés egy nem
zetközi egyezményt, amely a kerítés büntetésénél a védelem 
alá eső nő 'korhatárát ,1 1évvel felemelte s ezzel a törvényes 
védelmet lds zélesbítette. A gyermekvédelem terén pedig olyan 
törvényes intézkedéseink vannak, lamelyekkel nem (egy művelt 
államo-t 'megelőztünk. 

160. Kérdés. 'Szénával megrakott kocsi van a kocsma előtt. 
Gazdája a kocsmában ' szóralcozik. A gyanusított ih'es lcocsijá
val arra menvén, hozzáfog átrakni a szénát 'a felügyelet nél
kül maradt fogatról saját kocsijára. Véletlenül meglátja ezt 

A nagy ember nem a mindennapiság tekinteteivl'l 
nézi az életet. Úgy van ez ő előtte kiterjesztve, mint ifjú 
művész előtt a rafaeli műv. Nyitva áll az ajtó s a nézőI-.: 
seregestől jönnek a felfüggesztett táblát szemlélni. 
Egyik nem lát egyebet tarka színeknél, másik ércz 
valamit futó gyönyörrel, mely nyom nélkül elenyész. 
De belép az, ki a jövő nagyság magvait keblében 
hordja; és megáll, és néz, és minden ecsptvonal lelke 
mélyében tiikröződik vissza. KŰLCSEY. 
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egy idegen személy s tiltakozik a tolvajlás ellen. Szóváltás 
keletkezik, ennek során a 'gyanusított ütle,qelni kezdi az ide
gent s ezután elviszi a lopott szénát. / Mily bűncselekmény t 
köt'etett el a gyanusított? . 

Válasz. A gyanusítottat az idegen tettenérte a széna
lopáson. Mikor a gyanított a tettenérőt bántalmazta, erő
szakot használt a lopás véghezvitele, illetőleg a lopott széna 
megtartása végett. A gyanusítottnak ez a cselekménye a 
Btk. 345. §-ába ütköző rablátsnak tekintendő lopás büntette, 
tekintet nélkül arra, mi az értéke a lopott szénának. 

161. I<:érdés. !A. gyanu,sított lopás végett éjnek idején be
hatol a sértett udvarába s kinyitja a baromfiól ajta ac. Meg
hallja az így okozott zörej t a sh;tett, kiszól az ablakon. A 
!Juanu,sított er?'e futásra veszi a dolgot, de közben a nála levő 
forgópisztolyból egy lövést tesz a sértett hangja irányába; 
a lövés nem talál. Mil,!! bűncselekmény terheli a gyanu
sítottat? 

Válasz. A gyanusitott a lopás megkísérlésekor fegyvert 
viselt, cselekménye tehát a Btk. 337. §-ába ütköző lopás bün
tettének kísérlete ,a 6'5. § szerint, mert a lopás véghezvitelé
től abból az akaratán kívül álló okból állt el, hogy a sér
tett őt 'észrevette és megzavarta. A �övést azután 'Vette, hogy 
a lopástól elállott '"  így ez a cselekménye 'a lopástól füp'getle . .  
önálló értékelés alá esik. A lövést nyilván jjesztésül tette, 
nehogy üldözzék s megtudják illilétét. Bizonyára nem volt 
szándékában megölni a sértettet, hiszen a sötétség gátolta is 
a célzásban, talán a lövés iránya egyébként sem volt meg
felelő s esetleg maga � távolság is kizárj,a ölés szándékának 
feltételezését. Ily körülmények közt az ijesztő lövésért a tet
tes csak a Kbtk. 41.  ,§-ába 'ütköző közcsend ellen való kihá
gá s ért fel el. 

162. Kérdés. A sértett egy kölcsönkapott arany zsebórá
val éjjel '1 órakor a vasűti állomás felé halad, mert el akar 
utazni a nemsokára induló vonattal. útközben rabló támadja 
meg s !orgópisztolut szegezve rá, elveszV tőle készpénzét és a 
200 P értékű arany zsebórát is. A rabló később kézre kerül 
egy kóbo?'ló cigány személyében, de az arany zsebórának 
nyoma vész. A cigány vagyontalan, az okozott vagyoni ká·rt 
rajta meg venni nem lehet. Tartozik-e meg téríteni az óra ' á?'át 
a sh·tett annak, akitől kölcsönkaptn? 

Válasz. A sértett haszonkö!csönbe kapván az órát, az 
megmaradt a haszonkölcsönbe adó tulajdonában, míg ő csak 
bídalója volt az órának. A régi magánjogi szabály alkalmaz
ható tehát erre az esetre, amely úgy szól, hogy : ca sus nocet 
domino = a véletlen következményeit a tulajdonos viseli. 

Míg ugyanis a helyettesíthető dolgok ,(pénz, értékpapiros, 
gabona stb. ) kölcsönzésénél 'a kölcsönvevő adós a kölcsön 
tárgyának tulajdonosává válik s így rászán a köcsönadott 
dologra vonatkozó kár veszélye, addig a haszonkölcsönnél 
(ingyenes hasznáJ,atra átengedésnél ) csak olyan kárért viseli 
a felelősséget, amelynek keletkezésében vétkesség ( gondat
lanság) terheli. A fennforgó esetben ,a haszonkö!csönbe' vevő 
nem lát,szik vétkesnek s így kártalanító kötelezettsége a jog 
szigorú értelmezése szerint nincsen. Más kérdés, hogy van
nak-e 'az e setnek oly körülményei, amelyek megokolttá teszik, 
hogy méltányosságból viselje a kárnak legalább egy részét 
az illető haszonkö!csönbe vevő. 

163. Kérdés. E gy gyógyszerész ort/osi vény nélkül erős 
mh'get tartalmazó gyógyszert ad ki azzal a !igyelmeztetéssel, 
hogy abból naponta csak egy adagot lehet bevenni. A gyógy
szer átvevője azonban nem tartja be az utasítást,' több ada
got vesz be egyszene s ettől meghal. Mily 'bűncselekmény 
terheli a gyógyszerészt ?  , 

Válasz. A gyógyszerész mindenesetre elkövette a Kbtk. 
108. §-ának 4. pontj ába ütköző, a kir. járásbíróság hatás
körébe tartozó kihágást, mert megszegte az egészségre ártal
mas szerek elárusítására vonatkozó szabályzatot. 

A bekövetkezett halálesetért a Btk. 290. és 291. §-ának 
alapján cs'ak akkor lehet felelő,sségre vonni, ha előre láthatta 
a bekövetkezett szerencsétlenséget s így ennek beállta .. 'o... 1 

gondatlanság terheli. Ha a veszedelmes gyógyszer átvevője 
felnőtt, értelmes ember volt, elegendőnek látszik az az óva
tosság, hogy megmagyarázta i a gyógyszer veszedelmességét 
és utasítást adott a használatra nézve. 

Az ilyen esetek nyomozásánál haladéktalanul őrizetbe 
kelJ venni a szóban forgó gyógyszer maradékát, borítékját 
vagy másféle tartályát. Tisztázni kell az adott utasítás tar
talmát annak eldöntése végett, hogy ez az utasítás nem 
volt-e önmagában véve is téves, .ami természetesen már vilá
gosan megállapítaná a gyógyszerész bűnvádi felelősségét a 
bekövetkezett halálesetért. 

A csendőrnek a nyomozásnál általában abból kelJ kiin-

dulnia, hogy a gyógyszerész bűnvádi felelőssége ,a halál
esetért fennforog s így kell összegyűjtenie mindazokat az 
adatokat, amelyek a kérdés eldöntéséhez szükségesek. Két 
kérdés lényeges üyenkor : mit tartalmazott a bevett gyógy
szer és mily utasítással vette át a beteg ? A bűnvádi eljárás 
során orvosszakértőt és gyógyszerészeti szakértőt szoktak 
rendszerint igénybevenni. Ezek eljárására nézve rendkívül 
fontos, hogy minő tüneteket észlelt a környezet a gyógyszer 
bavevőjén : , igen értékes anyagnak bizonyul sokszor, ha a 
csendőr erre a körülményre bő figyelmet fordít és az erre 
vonatkozó észleleteket tanuvallomások, esetleg helyszíni 
szemle alakjában részletesen frissiben megörökíti. 

1 64. Kérdés. Mi a köz!eltűnést keltő bűncselek'lnény ? 

Válasz. tKözfeltünést keltő bűnoselkmény az, amely oi'
szágos vagy legalább is egész vidékekre kiterjedő érdeklődést 
kelt. A közfeltünést keltő bűncselekmény től, 'amelyről a Szut. 
396. pontja szól, meg kell különböztetni azokat a bűncselek
ményeket, amelyeket az időszaki lapok egy része mestersé
gesen Ú. n .  szenzációvá fúj fel. 'Valóságos divat lett ugy.anis, 
hogy különösen oly bűncselekményeket, amelyeket az emberi 
élet ellen követnek el, regényes történetek alakj ában tálalnak 
fel, mert tudják, hogy az alantasabb izlésü közönség kedveli 
a rablókról és gyilkosokról szóló törtténeteket. A faképnél 
hagyott munkakerülő, részeges szeretőnek v agy az elbocsá
tott rossz szolgának gyilkos merényletei mögé regényes hát
teret rajzolnak, hogy így a közönség kíváncsiságát fe1csigáz
zák. A Szut. nem ilyen bűncselekményekről beszél, hanem 
olyanokról, amelyek nyomozását az egész ország, illetve az 
ország egy nagyobb része figyeli s így a nyomozás sikere 
vagy sikertelensége egyrészt széles körök figyelés ének és 
megbeszélésének tárgya, másrészt a megsértettt jogérdek vagy 
a bűneset rendkívülisége fokozott figyelmet és a nyomozás 
különös gondosságát esetleg a nyomozó közegnek az átlagos
nál nagyobb rátermettségét iés ügyességét igényli. 

Közfeltűnést kelt a !bűncselekmény akkor is, h a  n agy 
területre ágazik szét, sok ember vesz benne részt (pl. áJJ.am
ellenes összeesküvés) , ha szokatlanul vakmerő s :a  bűnügyi 
krónikában p élda nélkül álló módon hajtják végre ( pl .  elfog
nak valakit s a  rejtekhelyről: váltságdíjat követelnek) / avagy 
ravasz és bonyolult fogásokból ,tevődik össze a bűncselekmény 
és nagy kárt okoz (pl. banküzlet keretében 'üzik j óhiszemü 
üzletfelek ,megkárosítását) stb. 

165. Kérdés. Valaki az 1929. év folyamán 24 mázsa búzát 
ad kamatos kőlcsönbe. A kölcsön 1 930 augu.3ztus 15-én lejá-r
ván, a kölcsönvevő az '1930 :XXII. t.-c.-re hivatkozva, gabona
jegyet (bolettát) követel. Mi itt a jogi helyzet ?  

Válasz. Erre vonatkozólag idézzük a z  1930 :XXII. t.-C. 
életbeléptetésére vonatkozó, a m. kir. minisztériumnak 1930. 
évi '3300. M .  E .  sz. rendelete következő rendelkezeseitt: 

Amennyiben az adós annyi búzát termel, hogy abból ház
tartása és gazdasága szükségletének fedezésén felül a kö1csön
ügyletből származó szolgáltatástt is teljesítheti, a másik fél 
köteles az átvett búza mennyiségének megfelelő gabonajegyet 
megszerezni és a megfelelő ,mennyiségű szelvény t az ,adósnak, 
mint termelőnek átadni. A felek megállapodhatnak abban, 
hogy 'az a fél, amelyik .a búzát átveszi, a gabonajegyet csak 
később szerezze meg és a szelvényt az adósnak csak később 
adja át, h a  már \a búzát eladta. Félévnél nem hosszabb hala
dék adásába az adós köteles beleegyezni. Ha a felek máskép 
meg 'nem egyeznek, az adós a gabonajegyszelvény értékének 
megfelelő gabonát biztosítékul v,jsszatarthat, kivéve, ha a ga
bonajegyszelvény értékének megfelelő szolgáltatás még az 
adós terhére visszamarad. 

Amennyiben az adós nem búzatermelő, vagy nem termel 
annyit, hogy a szolgáltatás tárgyát tevő búza felesleg lenne 
háztartása és gazdasága szükségletein felül, úgyhogy a 
s�olgáltatandó búzát neki is gabonajeggyel kell megszerez
me, a felek megegyezhetnek a gabonajegy költségeinek mél
tányoS' 'megosztásában. Ha megegyezni nem tudnak, az adós 
pénzzel teljesíthet. Ekkor a visszaadandó búzát oly árban 
kell számítani, amely megfelel a teljesítés helyén fennálló 
piaci árnak. Ha azonban :az adós készpénzzel fizet a gabona-
j egy értékét nem vonhatja le. 

' 

A szellem született arisztokratái nem nagyon siet
nek: alkotásaik valamely nyugodt őszi estén hullanak 
le cl fáról érett gyümölcsként. A szüntelen alkotni
/Jágyás közönséges dolog; féltő irígységre, nagyra
vágyásra /Jall. Van egy magasabb faja az embernek, 
mint a "produktív" ember. NIETZSCHE. 

• •  
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Les .. 
írta: BATÁR ANTAL tiszthelyettes ( Budapest) . 

Az aláJbb ,I'eírt eseteket H ont megyében, Hévmagyar,á
don való szolgálatom idej e alatt nyomoztam s az e lért ered
ményt egy helyesen el'gondolt és Ikitartó lesállásnak köszön
hettem. 

ÖrskörIetem tíz községtből ,és mintegy .n egyven maj or
ból és tanyáJból állott. Úgynevezett nagy, de azért csöndes 
örskörlet volt egészen a világháború kitöréséig. Akkor 
ugyanis a Hont és Bars vármegyék határán fekvő ör-k'Ör·  
let is 'igen mozgalmas, lett, mert az Ipolyság ,és Léva váro
sok között fekvő ör,skörletben az apátságnak, az eszter
gomi prímási és több grófi. uradalomnak nagy kiterjedésű 
erdőségei voltak. Eizekben i gen j ó  Ibúvóhelye volt a sok 
hadifogoly, k atonaszökevény és kóbor cigánynak, sZtÓrval 
mindazo'knak, akik kerülték a nyilvánosság-ot. 

Hogy aztán mégse legyen .állandó és kellemes, biztotS 
búvóhelyük, arról a csendőrségnek kellett gondoskodnia. 
H iszen h a  mind cStmdőrök lettünk volna az örsökön, akkor 
ez nem is okozott volna nagy gondot. Azonban sok cs'endőr 
hiányzott s azokat népfelkelőkkel pótolták. Ezek pedig bi
zony nem voltak áthatva a közbiztou'lági s'Zol'gáIat terén 
kifej tendlő buzgóságtól. Ezért nekünk, C.'lendőröknek kel� 
l'ett kettőzött éberséget és tevékenys,éget kifejteni, hogy 
a :közlbilztonságot a jogoBan elvárt színvona,lon tarthassuk. 

Elzt különösen szem előtt tartva, fáradságot nem is
merve, teljesítettük s zolgálatunkat a,z a lább leírt eset
ben is, ami aztán meg is hOZita az eredményt. 

Kul03ár Kálmánné hontfüzesgyarmati lakos - kinek 
a férje a marctél'en volt - 1916 november 3-án az örsön 
megjelenve, pana zolta, hogy .aznap vi rradóra lakatta,1 Ibe
zárt kamrája ajtaját i'srr.eretlen tettesek f,eltörték s két 
hízott lúd'ját ellopták, a konyiha ajtaját pedig drótta,1 be
kötözték, úgy, hogy másnap reggel csak hosszas dör,ömbölés 
után tudtak a szo'Il1Szécrok segítségével onnan kijönni . Az 
eset te<há:t rablásnak volt m inősíthető. 

Nyomozá�,ára magamat Nagy Mátyás nevű népfel
kelőveI' azonnal szolgálatiba vezényelt.em. A h elyszíni szemle 
és a Hontfüzesgyarmaton megejtett nyomozás emmi ered
ményre nem vezetett. Mindö",'sze annyit sikerül t megálla
pítani, hogy négy idegen kóbor cigány a hontfüzesgyar
mati határb.an egy félreeső helyen a lopás utáni napon 
valami baromfit főzött s azt ott el i fogyasztották. A kér
dezősködő mezőőrnek azt mondták, hogy a községben el
hwllott baromfit 'kaptak, azt főzték meg. Ismerve a cigá
nyok abbeli jó 'szokását, ho,gy nem i,gen idegenkednek az 
ilyen do'lgoktót, ezt könnyen e,l i's leilletett 'hinni.  Csak az 
volt aztán gyanus, hogy ,ez {"ppen a lopás utáni napon és 
olyan közel a Ihelyszínéhez történt, ezért feltételezhető volt, 
hogy ők V{)l<tak ",ludasok" a lúdlopásban. 

Hogy azonban a cigányok honnan jöttek, hová men
tek, kik voltak, természete.3en nem tudtuk megállapítani. 

� . 

Az valószínűnek látszott, Jlogy még a környéken, a j ó  bi..vó
helyür 'S,zolgáló erdőben lehetnek. Az erdőség - mint már 
említettem - nagy :kiterjedé.sű volt s azt alaposan át
kutatni majdnem le'hetet,lenségszámba ment. M indazonáltal 
egy jó rél3zét mégis átkutattuk, de eredm én,ytelenül. A ci
gányok m€nekülési irányát az erdőn át, Ipolyság felé, 
Demé,nd' köz� é,g határában 'sej tettük, mi'vel egy völgyön át 
a sűrű er,dőben arra Tehetett leginkáJbb észrevétlenül k i
j utni a t.ávolabb f€kvő országútra. H ogy aztán a nyilt 
országúton gyorsabban mozoghassanak, ahhoz az éjszaka 
látszott a ,legalkalmasabbnak 

El!határoztam, hogy Deménd közs,ég hat árában, ott, 
ahol az erdőből a völgyön át ki lehetett jutni 'az ország
útra, az erdő sz.élén J.esállás't fogunk t artani. A környék 
átvizGgál'ása é j árőrtár,sam kioktatá'3a után elfoglaltuJk a 
helyeinket. Már jó néhány óráig vártunk itt, de egy-két 
pams.ztsz.ekéren kí�ül más, gyanús j ármű vagy személy 
nem jött arra. 

Népfelkelő járőrtársam indítványozta i'3, hogy men
j ünk már Ihaza, úgysem j önnek azok a cigányok. Erre -
nem -éi'Ppen gorOmlbán, de nem is túl barátságo' hangon -
türelemre és kitartá'sra intettem, mire elhallgatott és vár
tunk továJbb. Én remé.nykedve, a t árs'alm kétkedve. Egy
szerre csak, ahogy így vegyes érzelmekkel eltelve várakoz
tunk, úgy éjj el 11 óra t ájban, idegennyelvű, hangos Ibe3zél
getéssel' köz,eledett feléJnk az erdőbő!' két alak. M ikor az 
erdőből kiléptek, - előz.etes meghc'szélésünk s'zerint, - a 
népf'el'kel<ő magyarul, én pedi,g 'tótul megállásra és lefek
vésre zólítottuk fel' a j övevényeket. A zok .sZtÓ nélkü,l, hasra
vágták maguka,t, kezeiket parancsomra el'őrenyujtották. 
Kéznél volt zseblámpám segítségével meggyőződtünk, hogy 
nem hadifogolyszökevényekkel, ha'Ilem ikét 20-22 év kö
rüli cigánnyal van dolgunk, kiket, mivel ,a közb'izton�ágra 
nézve ves�élyesnek és fe].ette gyanu'3nak látszottak, nyom

ban elfogtam és megbilincseliem. Erd'ő mellett voltunk, 

hozzá sötét novemberi éjsezakában, aJ meglbiJ,incselé'3től el

tekinteni .nem lehetett. Különös tFJkintettel pedig arra, hogy 

a ,hábo rú harmadik évében voltunk é' ,sok mindenféle nem 

váJrt eset előfordul't, a fűzőláJncot is :hozz,ájuk fűztem, n:

hogy meglbilincselve is otthagy j anak bennünket, ami hl

zony e l őfordu l .  

Me�bilincselés után megmotoztam őket . .Mi ndegyiknél 
egy sonkával, kolbássezal, szalonnával, egész kenyérr�l. 
egész fonott lmláJcC.'lal 'teletömött Ihátizsáik v olt. A z,sebelk

'ben pedig 20L-25 darab ezüst ötkomnÍl!3t találtam, ami 
különösképen f.elkeltette érdeklődésemet, mert hiszen ilyen 
pénz abban az időben náluk módosabb embereknél em igen 
akadt már. Természetesen ott a helysZlÍnen megkérdeztem 
a nev;üket, honnan jönnek, Ihová és mi célból' mennek. Mi
vel' azonba.n ezekre a kérdés'ekre cilgányo's Ihazudozás volt 
a válasz, bekí"értük őket a deméndi Ibíróhoz. 

A bíró j e l�nl'étélben részletes ki kérde7..é1l alá vettem a 
cigányokat. A náluk t,alált í rásokból megállapíiottJam, hogy 
Lakatos György ( Csuri ) és Kotlár József, Bars megy e, 
Nagykálna kÖZíSégi kóbor ci gányokokaI la zon o s'J.k. Kérdé
seimre azt mondták, ho,gy la pénzt a Léva mellett lévő 
Génye-pusztáJn, lova,g Schöller bérgazda ágában k'apták, 
ahol ők vályogot vertek. A sok elemóz,siát pedig ugyanott 
a csel,édség'WI kapták, k iknek ők ezért kést és o l lát kösw
rültek. M i'kor lel é j ük Jtártam,, 'hogy ezidőszerint az O sztrák
Magyar B'ankban s'em ilgen szoktak ezü'stpéuzzel fizetni, 
nemhogy Génye-puslltán, továbbá, hogy szegény cselédek 
ityen csekély munkáért nem adlhattáJk a· sok enniwlót, 
persze hallg attak. Egyelőre nem is :tudtam ott velük zöld
ágra vergődni .  Tagadtak és ha'Zudtak. Látva, hogy egy
könnyen nem boldogulok velük, átkí<;értük őket a Deménd-
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től 3 km távülságra fekvő örs·állomásro, ahol Ibi�lmi egyé
nekről és fügülyőrz.ésr,ől gündüsko.dtam, mi pedig pihenőre 
tér'tÜJnk. ,E z  már nagyün ránkfért, mert erőt is vett raj
tunk fa. fáradság és IR. nagy h idegben a lesáIláso.n alaposan 
meg is fávtunk. ' 

Kellő pi'henés után ,másnap gyalüg eTilIld'ultunk Génye
puszta irányába, hügy a kOlIlükul tagadó oigányüknak a 
helyszílIlén bizünyítsalffil be, hogy nem ütt kaptá/k a náluk: 
talált gyanu,s dülgokllJt. útkfuJben mindj árt közöltem is 
velük, hügy majd ütt meg fogják nekünk mutatni az .js..l 
pánt, akitől �z ezüstpénzt és a cselédeket, akiktől az enni
valót kaptá/k. 

Mikür 3-4 km-myi útat már megtettünk, úgylátszik, 
meggündülták a dülgüt, mert beszélni kezdtek és el'Őad'ták! 
a következőket : 

Kulcsárnétól, másik Ikét cigánlIlyal együtt, ők lüptáki 
el a ludakat. A künyha lajtaját 'is ők kötözték be, a.z.ért; 
hogy ha észreveszik őket, ne tudjanak mindjárt kijönnii 
és ők könnyebben elmenekül'hessenek. 

A lopást úgy hajtütták végtre, hügy Visedhadzki Sán
dor hün:tfüzesgj'1armati kovácsmest'ernek a község szélén 
tévő műhelyének rüzüg'la ajtaját be'törték, ,egy fej,szét ün
nan elllüptak s azzal feseJtették fel' a ,kllJmra ajtaját. A fej
s zét 'a Ih'atárban áltfülyó Sziikince-.{Jatakba dobták bele, így 
azt nem is tudtuk megtalálni. A ludakat kivitték a ha
tárba és ütt, alhol az't �ésőblb la mezőőr 'is látta, megfőzték 
és négyen elfügyasztütták. Itt taztán elváltak a .mási'k két 
tár,suktól!, akik ál'litólag a Garam nádiasaiban bujkálJ.nak 
Bars megyében. ök iPedig ketten Vámosladány községbe 
mentek, hül éppen búcsú vült s kéregettek,. Egy Lojda Já
nüs nevű községi esküdt felesége, tekintett.el a búcsúra, 
ellá�ta őket Ikalácoool és szalonnával .  MiköZben az asszüny 
az elemoosiát nekik átadta, la kamraajtónak támaszküdva' 
látták, hügy még sok jó enniwll'ó maradt ott vissza. Mivell 
ők a:zt is szerették volna maguknak megkaparintani, éjjel' 
elmentek az u dva I1b a, feltörték az ajtót és ellüpták a még 
ütt mar<adt kalácsüt, szalünnát 's' egyéb élelmiszert. 

Itt meg kell jegyezni" hügy Lüjd�. esküdt a nála tör
tént lüpásról nem tett felljetentést s így az, Hletékes, nagy
sár'ói örsparancsnükság csak tó1ünk értesült ezen betöréses 
lopásról. Az ezüstpé!n.zre nézve - most már elhagyva a 
Génye-pusztai ,mesét - előadták, hügy azt Bars :megyé" 
ben, �Z alsópéli örskörletJben, 'egy körj egyzői iro.dából lüp-' 
ták, olyképen, hügy hárüm 'másik cigánytársulkkat a Wert
heim-6zekrényt egy lQpott eketalyigán a h'atál1ba kivitték, 
ütt a. k,üvácsműhelYből ellopütt nagy ikalapácsokka.J< széjjel
verték s· a pénzen ü,sztozküdtak. Ebből van még náluk 'a sük 
ezüst ötküronás. 

Képzelhető, mennyire megörült megérkezésünknek az 
alsópéli örsparancsnok, mikor a két cigány t öl['sére kí
sérve, kooöltem vele, hügy 'ezek voltak a [betörők a jegyzői 
irüdában s a bűnjel nagyobb része is biztüsítva van. A 
cigányok aztán püntüs nevet és személyleírást adtak a 
másik ·hároon CÍgányról is, úgy, .hogy ennek fülYümánya
ként kiadott körözés :al.apján néhány hónapra rá az ük is 
kézrekerü1tek. 

Az általunk .!efülytatütt hétna.pi nYümüzás befeje
zése után az elfügütt k€t ci.gányt a bűnjelekkel együtt 
az ipülysági kir. ügyészségnek adtam át. Az ipülysági kir. 
törvényszék a cigányükat öt-öt évi ,fegyházra ítélte el. 

Az eset nem most történt, de úgy gündülüm, nem 
végeztem haszüntalan munkát azz.al, hügy ezt a kitartó 
lesállást leírtam, igazü l ásárat annak, hügy a kellő idő
ben' és  helyen s főleg !kellő €rzékkel és kitartással vég
zett lesál lás is a füntos ,szülgálati teendők közé tartüzik. 

III.'IIMII. 
---

(Csehország.) cetnické Listy. 
1 930. 14. szánt. 
Befejezi a belügyminiszter elé terjesztett emlékiratban 

foglalt kérelmek indokolását és kif-ej ezi ama reményét, hogy 
a miniszter megértő szívéhez megtalálta az utat. 

Az ismétlőpisztolyok rendszeresítése érdekében újabb 
hosszú cikket közöl és abban a kérdést a már ismert módon 
tárgyalj a  újra. 

Mint a "é. O.", úgy most a "é. L." szintén kemény kriti
kát írt Horst R-nak a csendőrséget brutalizáló regényéről, 
de a "C. L." hozzáteszi, hogy ez sem ártott többet a testület
nek, mint a "C. O."-nnk a csendörséget nevetségessé tevő 
,,humore szkjei". Altalában alig van cikk, amelyben ne tá
madná a "c. O."-t. 

Bírósági döntvények rovatában közli, hogy a tnyugilletmé
nyek a bűntettért feltételesen elítélt nyugdíj.astól csak akkor 
vonhatók meg, ha büntetését valamely okból tényleg meg
kezdi. 

A régi és új nyugdíj asok egyenjogosítására vonatkozó 
rendelet végrehajtási utasításának ismertetése után meg
jegyzi, hogy a régi nyugdíjasok összes száma 127.801 és hogy 
az egyenjogúsítást f. évi jan. hó l-től visszamenően négy cso
portban hajtják végre. Első csoport az 1865-ben és azelőtt 
születetteké, akiknek száma mintegy 54.000. 

A rendőrség egyik .szaklapjának a csendőrségi szolgálat
ról írott cikkét teljes szövegben azért ismerteti, hogy olvasói
tól komoly hozzászólásokat kérjen. A cikk részletesen fog
lalkozik a csendőrszolgálat sajátosságaival és azt a megálla
pítást teszi, hogy a nyomozóosztálvok nem hozták meg a 
kívánt eredményt, Imert az ahhoz szükséges eszközök hiány
zanak. Az egyes örsöknek nem mindig áll rendelkezésére a 
nyomozóosztály. hanem legtöbbször minden segítség nélkül 
kénytelenek eljárni. Az örs pedig' a l'engeteg formaság, szalad
gálás miatt az ügy lényegével alig képes foglalkozni. A bűnö
sök ellen ma már csak teljes felkészültséggel lehet eredmé
nyesen eljárni. Azért a nyomozóosztályokat minden szüksé
ges, különösen gyors közlekedési eszközzel fel kell szerelni és 
gyors közlekedési és összeköttetési lehetőséget minden örs szá
mára biztosítani. Az örsöket mentesíteni kell az ezerféle nyil
vántartás vezetése alól és azt megyénkint külön szervezendő 
nyilvántartó hatóságra kell rábízni. Biztosítani kell az; egész 
vonalon a legteljesebb együttműködést a csendőrség és az 
állami, valamint a városi rendőrség között. Ma ez egyáltalán 
nincsen meg, sőt ezek le !;többször eg'vmás ellen dolJroznak. 
ami az egész ügynek leírhatatlan kárára van. Hiábavaló 
egyesek önfeláldozó munkája, ha a közbiztonsági szervezetek 
nem működnek együtt és a szükséges eszközökkel nincsenek 
ellátva. 

Örömmel közli, hogy a sok panasz folytán végre meg
engedték, hogy a csendőrök az örsparancsnok rendelkezése 
szerint nagy hősógben sisak nélkül, könnyÜ sapkában tel ie
síthessenek szolgálatot. A sapkában való kivonulást azonban 
a vezénylési lajstromban fel kell tüntetni. 

1 930. 1 5. szám. 

Hat teljes hónapig tartott, míg a hadsereg úi egyen
ruhái a nyomán a csendőrfe!üqyelőf<po: elkészült az úi csendőr
egyenruházati rendelettel. Ezen idő alatt egyetlen csendőr 
sem csináltatJhatott úi ruhát. hiába követelik. hogy kopottan 
ne mer;en megjelenni sehol sem. A hadseregben egyenruhá
val iS' élesen elválasztották a "harcos" és a .,szolgálati ágak" 
állománvát, a osendőrségnél csak maga a felügyelő kívánta 
ezt, de leszava7.t�k. A ho��zlÍ cikk részletesen foglalkozik az 
egyes tervekkel és Rérelmekkel. Egyetlen tényleges j avulás
nak laz új , !ellenző nélküli könnyű tábori sapka redszeresítését 
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tartj a, amelyet a harcos' állományú havidíjasok szolgálaton 
kívul viselhetnek. Kiemeli, hogy a csendőrségnél fl. két 
állomány nincsen rendszeresítve, mégis beszélnek róla. A 
hadseregnél beszüntették az állam kezdőbetüivel díszített 
gombokat. A kereskedők és gyárosok egész gombkészletüket 
potom áron piacra dobták. A vezetők között akadtak élelmes 
emberek, �kiK az egész készletet összevásárolták. l!; zek vala
honnan ,megtudták, vagy ,maguk úgy intézték, hogy ezek a 
gombok a �endőrségnel továobra lS megmaradnaK. A keres
Kedők most tőlük �o pénzen veszik \Vissza a régi gombokat. 
Az egyenruhakenlesben a c5enaorség altala ban a naasereg 
után ment, ahol 'Pedig külön utakon akart j árni, szurokba 
lépett és csak felintezKooéseKre hatarozta el magat. 

Libiií Ferenc törzsőrmester, mint j3.Z országos betegáp0-
lási alap elnökségének csendőrsegi tagj a, írja, hOgy az aiap 
igen nagy anyagi nehézsegel<Kel KUro, ugynogy a penzug)!
miniszter feloszlatásával foglalkozik. Ez ellen az összes köz
alkalmazottak" de ldlönösen a vidéken: elszórt csendőrök eré
lyesen tiltakoznak. Az alap létesítése előtt a csendőr kórházi 
vagy szanatóriumi költségeinek pO százalékát a csendőrség 
megtérítette ugyan, ,:ie semmivel sem j árult hozzá a csendőr 
csruádtagj aina,k. gyógykezeltetéséhez. ,lViost .a �sendőr illet
ményeineK 2 százaléKat vonj ák le az alap .számára, de ezzel 
a csendőr egész családja tagja :az alapnaK és ha nem is tel
jesen díjmentes, de mégis tetemesen olcsóbb gyógykezeltetés
nez jut. Az aiap elno.Ksege eros harcot tOlycat a penzugy
miniszter terve ellen, a ,harc eredményesnek igérkezik. Abban 
az esetben, ,ha aZ alap megszünnék, a �sendőrségen belül kell 
azt újra megszervezni. Megemlíti, hogy egyes befolyásos 
emberek ,évente részesülnek :az ,alap, keavezmenyeiben. mások 
peaIg sohasem jutnak ezekhez. Altalában igen sok a vi·ssza
élés, am� erélyes tisztító munkát ,kíván az egész vonalon. 

A lap megemlíti, hogy vezetőhelyeken azért is ellene 
vannak; az �lapnak, mert �zelőtt ajándékképe� Ildtak egye
seknek Val!liml csekély segel y t s ezzel is leKótelezetteKet sze
reztek maguknak. Az alapnál elvben mindenkinek egyforma 
jogai l évén, ilyen könyörJ.dományokra nincsen alkalom. A 
népjóléti ,minisztérium igyekszik segíteni az alap anyagi 
gondjain, de félő, hogy ez a segítség későn fog jönni. 

úgyanezen rovatban kifogásolja azt is, nogy az állam 
csak hatósági (tiszti) orvos Oizonyítványát togadja el. };;z 
bizalmatlanság a nem ható;;ági orvosokkal szemben, amit azok 
- sokszor szakorvosok - nem érdemelnek meg. A rendszer 
megszüntetését tartja szükségesnek, mert az egyéni szabad
ságba ütközik és lehetövé teszi, hogy a hatósági orvost bizo
nyos irányban a betegek kárára befolyásolják. 

Egyik, egyhavi SÚlyOS börtönre ítélt egyén panasszal for
dult a legfelsőbb bírósághoz, mert az illetékes bíróság nem 
?olt hajlandó a büntetés feltételes kiszabását kimondani. Az 
elrendelt vizsgálatnál kitűnt, hogy az elítélt soha nem volt 
büntetve, csak a rendőrség tartotta megbízhatatlannak, erre 
nézve azonban semmi tényleges alapot felhozni nem tudott. 
A legfelsőbb bíróság az ítéletet megsemmisítette és az ügyet 
új tárgyalásra utalta, kioktatván az alsóbíróságot, hogy a 
semmivel sem alátámasztott rendőrségi bizonyítványok a bíró
ság munkájának érdemi részét nem érinthetik. 

Egyesületi hírek között a csendőrségi beszerzőközpont tá
mogatására hívja fel a csendőröket, de megjegyzi, hogy a 
központhoz a lapnak semmi köze nincsen s csak a csendőrök 
érdekében hívja fel rá a figyeimet. 

Vegyes hírek között említi, hogy igazságtalan dolog a 
10 esztendőnél többet szolgált őrmesterektől "igen jó" minő
sítést és 2 évi büntetlenséget követelni, hogy törzsőrmesterekké 
léphessenek elő. Akik 10 éven át "jól" megfeleltek, azokat 
bevált embereknek kel! tekinteni. 

Kifogásolja, hogy az egytmruhaátalakításokl'a a csendőr
ség ,sehonnan sem kapott támogatást. Az intézőknek jól előre 
kellett volna erre gondolniok. Reméli, hogy a belügYir.1iniszté
rium megtalálja ezen sérelem gyors orvoslásának módját. 

Az új rendelkezések erősen megnyirbálták a szabadságo
kat, amire pedig 31 csend őrnek elsősorban: volna szüksége, 
hogy egész évi munkája után pihenéshez juthasson .. E téreri. a 
legnagyobb rendszertelenség uralkodik, amit sürgősen meg 
kell szüntetni. 

Legutóbbi időben a köziga�gatási csoportban sokan léptek 
elő törzskapitányokká, de a csapattisz1Jekről megfeledkeztek, 
bár e2l ,aZ! államra nézve semmiféle többkiadást nem jelent. 
Ugyanakkor magasabb tiszti helyeken minden helyet azonnal 
betöltenek. Bizonyos, hogy ez a szellem nem szül megnyug
vást a testületben. 

A régi és új nyugdíjasok egyenjogusítására már minden 
intézkedés megtörtént, de az érdekeltek mégsem jutnak pénz
hez, mert nem találnak kellő fedezp.tet rá. 'Ugyanakkor azon-

ban a bankok, gazdaságok és munkásegyesületek megk�pták 
a kívánt állami támogatást, csak a közalkalmazottaknak Jutott 
pénz helyett - ígéret. 

-0-

Csehország. ,(cetnicky Obzor.) 
1 9301::/,1 . flzWm. , 
"Forradalom a !közbiztonsági szolgálatban" címmel közli, 

hogy a folyó! év� július hó 14-én kiadott belügyminiszteri .ren: 
delet felborítja a cseh csendőrség, kitünően, Ibevált nyomozásl 
rendszerét azzal, hogy .a, közigazgatási csendőrtiszteknek a 
megelőző, szolgálat és a nyomozás lIllunkájában tényleges sze
repet biztosít. A rendelet szerint a közgazgatási tiszt ellen
őrzi a) 31 szolgálat helyességét, annak l1elyes időrendjét. a • 

tereptárgyak leportyázását, fegyverzet és felszerelés eloírásos 
voltát és a szolgálatra vonatkozó rendeletek betartását; b) 
módszereselll és kellő körültekintésseL i járt-e, el a nyomozó 
csendől', betartotta-e az idevágó szabályokat ? Az ellenőrzés 
em€! l'észénél a rendelet bírói és ,politikai szempontokat 
egyaránt előír; c) \fontosabb \llyomozásoknál kiszáll al'> örsre 
és személyesen ellenórzi és irányítja III nyomozást. A rendelet 
a nyomozás olyan részletes ellenőrzésé� írja jelő, hogy ez már 
nem is ellenől'zést, hanem a nyomozás minden szakaban való 
tényleges részvételt jelent. tehát nem mint közigazgatási, 
hanem mint csapattiszt fog szerepelni ai közigazgatási tiszt is. 
Ezzel utóbbi több jogot kapott, mint ,az, illetékes csapattiszt. 
Nem a jövőre nézve oktat, .hanem 31 nyomozott ügyben ad 
irányelveket, sőt parancsokat. Csodálatos, hogy ezt az intéz
kedést nem adták ki a csendőrségi törvény keretében, ame)y 
szerint a, közigazgatási tisztek a csendőrség egyénei számára 
kizárólag katonai előljárók. A közigazgatásI tisztek a közigaz
gatási hatóságokkal, ügyészekkel és bíróságokkal azonos jogo
kat nyertek. :A rendelet nem változtathatja meg a törvényt s 
így az ,aszerint eljáró közigazgatási tiszt nem is ,részesülhet 
a nyomozás folyamán abban a védelemben, melyet ill törvény a 
csendőrökIie k  ,bIZtosít, Ha a törvény alapján állunk, akkor az 
ilyen tisztnek a hatóságok nem adhatnak támogatást a nyomo
záshoz, tanukat, sértettet, gyanusítottat kihallgatnia nem 
lehet. Xérdés az is, vajjon a nyomozó csendőr teljesítheti-e a 
- törvény szerint - katonai előljárójának parancsát akkor 
is. tha ezzel esetleg összeütközésbe kerül szolgálati előljárói
val, tehát ,az ügyeszséggel és a bírósággal. A rendelet széles 
j ogkört biztosít a közigazgatásiaknak. de semmi eszközt nem 
ad a kezükbe, hogy azzal élhessenek. A rendeletnek egész sor 
ilyen hiányossága van, melyekkel a lap részletesen foglalko
zik. Nyitva ,marad a 1elelősség kérdése is. A csendőrségi tör
vény ugyanis csak a nyomozó csendőrök felelősségét ismeri, 
a közigazgatási tisztekét nem. Az a helyzet tehát, hogy a 
csendőr iParancsr,� cselekszik, !<ie nem a parancsadó, hanem a 
csendőr viseli a felelősséget. A rendelet szerkesztői is érez ték, 
hogy III dolog nincsen egészen rendben" mert nem pal'ancsról 
és parancsaaásról, hanem csak irányításról é s  irányelvekről 
beszélnek. Aki azonban a gyakorlati életet ismeri, az tudja, 
hogy a valóságban ezt az irányítást - igenis - parancsnak 
keH venni. Ezzel a rendelettel el is temettéK a csenaorszolgálat 
önállóságát. A nyomozó csendőrt �yakorlati tudása támogatta, 
kotelességérzete serkentette é s  a siker lelkesítette a szolgáfa
tában. Ezeket mind kivették ta ,kezéből és puszta eszközzé tet
ték meg. tA csendörséget 80 év után ezzel el ilO temették, mert 
a rendőrség nívój ára 'szállították, ahol egyéniség és kezdemé� 
nyezés nincs. ,Ennek a testületnelf a neve ezután is csendőrség 
lehet, de valójában megszüni ,az. lenni. Mindezt ' néhány mon-
datos, jelentéktelennek látszó rendelettel érték el. , .  

"A legionáriusok legnagyobb ellenségei." Az országos le
gionárius szövetség véderőszakosztáiyának csendőrségi cso
portja a szövetség tudtával bizalmas körrendeleteket bocsát 
ki tagjai részére. A most ;megjelent ilyen titkos körrendelet 
élénken rávilágít ama felsőbb hatalmak munkájára, amelyek
ről mindenki tud, de senki sem mer felszólaini ellenük. Ezek 
akarnak mindent kisajátítani a maguk számára, belenyúlnak 
minden ügybe és szigorúan őrködnek, )hogy a hatalmukba ke
rült ügyek többé! ne kerüljenek a nyilvánosság elé. Ez történt 
a Masaryk-féle csendőrség i Illappal is. A körrendelet közli, 
hogy a szövetségnek módjában van minden személyi ügyben 
döntő módon: eljárni, áthelyezéseket tetszése szerint irányítani 
stb" !Minden demokratikusan gondolkodó embernek el kell ré
mülnie! ,annak aáttán, hogy a; törvénYi által rendelt intézőkön 
kívül van egy állam az, államban, amely mindenki fölött áll. 
Megtudjuk, hogY' � szakosztály arra. törekszik, hogy a. hadse
reg 'tisztjei minél több rendelkezési jogot kapjanak a csendőr
séggel! szemben. Csak természetes, hogy ilyen óhaj okat nem 
mernek nyiltan közzétenni. A körözvényből azonban legfőképen 
az a törekvés világlik ki, hogy minden vezetöhelyet hlzárólag 
a legionáriusok számára kell biztosítani éS' mindenkit kidobni, 
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aki ennek útjában áll. Elvük, ihogy "a v.olt oszt.rák-magyar 
tisztek' csak: mint ránkkényszeríwtt, szükségképeni ,rossz van
nak megtűrve". Ezért akarják a csendőrséget a hadsereghe 
át játszani, mert, mint mondják, "a csendőrségnél a legionárius 
legfeljebb törzskapitány, a hadseregben azonban tábornok". 
Azért kell a tisztítómunka, hogy "kiszorítsák azokat, akiknek 
nemzeteilenes JI1ultja aláássa a csendőrség fegyelmét". Nem 
hihetjük, hogy! mindeIlI volt osztrák-magyar tiszt ' "sötétniultu" 

legyen. Életük folyása a minősítvényi es személyi okmányaik
ban le van írva 'és betekinthető. Ezzel szemben a legionáriusok 
között - mint 'alább írni fogjuk - �gen Isok van, akikről ezt 
nem lehet elmondani, azok nagyon is "

sötétmultuak". A volt 
• monarohiabeli tisztük mult ja legfeljebb olyan sötét, mint az 

egész nemzet f.l9'f.% -ának. Ilyen gondolkodással a nemzet 
legnagyobb részét száműzni kellene. lMasaryk es iBenes szin
tén' 'Ausztriát szolgál'ták és annakidején nagyon jó szolgála
tokat tet�k. Valamennyinek sokszor jobb meggyőződése ellen 
kellett cselekedni. Ismert dolog, hogy a leghangosabb legio
náriusok közül igen sokan nagyon kellemetlenül ,éreznék ma
gukat, ha osztrák mult jukat valaki szellőztetni kezdené. 
Egyetlen törvény sem üldözi az i annakidején Ausztriának 
tett szolgálatokat, ezek az emberek tehát, nyilt fel lépésWI 
eredményt nem várhatván, a sötétségbe, titkosságba burko
.lódzva gyanusítanak és rágalmaznak. Közvetlen szomszé
dainknak ,is vannak volt Imonarchiabeli tiszt jeik és, :ott senki 
sem ütközik meg ezen. A távoli szomszédainkra pedig, amióta 
Hágában ' sokmilJjóSl jóvátételt ítéltek meg ellenünk, nincs mit 
adnunk. A legionistáknak nem Hyen eszközökkel kelL érvénye
sülést keresniök, hanem azt példát adó munkával kell elérniö]c 
Minden más Imódszer a jó erkölcsbe iÜtközik és a ;egmélyebben 
sérti a testület érdekeit. Mutassanak példát a fegyelemtartás
ban, ne dicsekedjenek p olitikai pártok tagsági igazolványaival, 
amikor tudják, hogy a politizálás egyáltalán tilos. Politikai 
lapokba előljáróikat rágalmazó cikkeket írnak. Annyi r a  megy 
ez, hogy azi emberek már a stílus után tudják, hogy ezt a gya
lázkodó cikket X, amazt meg y írta. Hát ez a fegyelem ? Az 
elidegenített és a belügyminisztériumban lakat alatt tartott 
iratokról és levelekről csak undorral emlékezhetünk meg. A be 
nem ,avatott azt hinné, hogy a csendőrségnéL törvényen kívüli 
állapot van. Pedig ez nem jáll. A. legionárius okat, mint a nem
zet ,Szabadságharcának :hőseit, előnyökben részesíti az állam, 
de ezek az előnyok nem terjedhetnek az önkényeskedés, fele
lőtlenség határáig. Igenis kell a tisztítómunka, de nem az, 
amely lerontja a legionáriusság nimbusz át, hanem az, a köz
érdekű tisztítómunka, amely kizárja) a sötétséget és elüldözi a 
rágalmazókat. A mai ,rendszer emberinek kezébe nem lehet a 
testület sorsát letenni. Nincs bizalmunk hozzájuk, hiába vallja 
be a: körözvény, hogy "a legionisták helyzel;e, a csendőrségnél 
sokkali rosszabb, mint egyéb .intézményeknél". A cikk hasonló 
'hangnemben részletes'en foglalkozik la körözvény további ré
szeivel/ ,és szakaszonként kifogásolja, hogy ( a  szakosztály 1 1  
é v  alatt még tagnévsort sem állított össze, , a  testület érdeké-
ben pedig éppen semmit sem tett. 

-

Magyarországon is "beválik" a puska: Horváth Antal 
magyal' csendőrőrmestel'l I vil-Iamit igazított a puskáján s 
eközben hasbalőtte magát. Horváth nemsokára rettentő kínok 
között meghalt 

"Magyar ,csendőrség ,és az irredenta." A magyal' "Csend
örségi Lapok"-nak szerkesztői üzenetek rovat ja lis van. Érde
kes, hogy jeligéülJ mindig valamilyen IÍrredenta jelszóI s zolgál, 
pL : "Le Trianonnal", "Vérző Hungária", "Félre a szégyen� 
határokkal" stb. 

,,Hogyan került hozzánk ? "  címmel írja, hogy egyik osz
tályparancsnokról, legionárius ról, senl<i sem tudja, hogyan 
került ide.1 Allítólag főiskolákat végzett, de azt bizonyítani 
nem tudja, mert okmányai elvesztek. ,,J\'Ioszkali zabra1i ? "  � 

kérdi aJ szerkesztőség. - !Lengyelnek mondja magát éSI legio
nistának, de 'azok közül senki nem volt vele együtt. Külseje 
után inkább illlásnélküli suszter, mint intelligens ember és 
tiszt benyomását kelti. Ennek a� embernek komiszkodásai, 
még az �,lárendelt legionistákkal szemben is, köteteket tölte
nének meg. Az országos parancsnok nem mer fellépni ellene, 
inkáhbi hajlong előtte, mintha" Inem akarom mondan1 ' micso
dájába akarna bebújni. Ilyen emberekkel akarnak hát új szel-
lemet csinálnir ,a csendőrségnél ! ' 

A napisajtó néhány cikkét ismerteti arról, hogy a csendőr
hatóságok semmit sem törődnek la beosztottak egészségével 
és szolgálatképességük fenntartásával. 

Egyik kladnói lap azért támadta a csendőrséget, mert 
egy gyermektüntetés alkalmával készültséget tartott. Hogy a 
készültség indokolt volt, maga I, az illető lap igazolja, annak 

közlésével,: hogy kb. 400 gyermekből álló csoport forradalmi 
dalok éneklésével, vörös ruhában tüntetett. A csendőrség 
autóját a gyermektömeg az, "In der Cechoslowakei, da ist d�e 
beste Polizei" ikezdetű gúnydallal fogadta, majd : "Éljen az 
SSSR! ILe az egyházzal ! "  stb. hasonló kiáltásokkal tüntettek. 
Elismerjük, hogy a csendőrségre csakugyan nem volt szük
ség. 'Néhány mogyorópálca inkább helyénvaló lett volna. 

Inségakció. 
Az ínség minden időben, '/minden évszakban szenve

dést jelent a nélkülözőre, de kf;,lönösen félelmetes rémmé 
válik, ha beköszönt a tél, amikor már nemcsak az üres 
gyomor, de az egész test szenved, mert az éhezéshez 
hozzájárul annak legelvisclhetetleneb b  társa, 'a fázás. Az 
államok - nemcsak a miénk - nem tudnak teljesen úrrá 
lenni az

' 
állami apparátus segítségével mindazon bajok 

felett, amelyek munkanélküliség és ínség formájában 
túlnőtték az 'állami háztartás kereteit, amely rideg szá
mok kérlelhetetlen törvényének alávetve, nem eléggé 
elasztikus ahhoz, hogy '!/"ajta tetszés és szükség szerint 
tágítani lehessen, azaz röviden: nem áll módjában, hogy 
a költségvetés felborulása. 'nélkül kenyeret adjon minden 
éhezőnek és ruhát minden fagyoskodónak. Európa min
den egyes államában felismerték annak szükségességét, 
hogy ezen a téren az állam, p, társadalom segítségére van 
utalva, hogy a társadalomnak kell viselnie ,azt a terhet, 
a,melyet e tekintetben az állam már nem 'bír el. Hogy 
m elyik állam társadalma jár legelől ezen a téren, azt nern 
tudjuk. Tudjuk azonban azt, ,hogy - sajnos - .ezen a 
téren nincs olyan tülekedés a rekord.ok megdöntése körül, 
1nint a repülőgépek, automobilok és motorkerékpárok 
gyorsasági versenyein� Az általános mostoha viszonyok 
mellett szerencsésnek 'mondhatja még magát az az ország, 
amelyben akadnak olyanok, akik 'időnként felrázzák az 
aluszékonyságra olyan !igen nagyon hajlamos le(kiisme're_· 
teket és odakiált ják a ,társadalom fülébe : "Ne aludj! 
]{ötelességeid 1'annak ! Sokan önhibájukon , kívül éheznek 
és fáznak ! Segíts !" 

Ezt kiáltotta pda, ezt üzente Horthy Miklósné, az or-
8zág első asszonya, a n:wgyar tMsadalomnak. Elhangzott 
ez a felhívás 'az elmult években is és a magyar csendőr 
a tőle telhető áldozatok elől eddig sem zárkózott �l. A 
segítségre, áldozathozatalra most még nagyobb a szük� 
ség ls mi tudjuk, hogy a magyar csendőrök emberi köte
lességüknek most �s eleget tesznek. 

-0-

Kormányzói elismerés. A J{onnún1/zó Úr Ő/őméltósága 
f. évi szeptember hó 29-én Gödöllőn kelt 'magas elhatározásá
val elrendelni méltóztatott, hogy dr. HTCLbár Endre m. 'kir. 
csendőrszázadosnak, mint a Kenderesen felállított csendőr őr� 
különítmény parancsnokának, ebben a minőségben teljesített 
eredményes és kiváló szolgálatáért, dícsérő elismerése tudtul 
adassék. 
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A Mária. Terézia-rend ünnepe. A Már-ia Terézia-rend ma
gyar tagjai f. hó 15-én tartottákl ,meg a Rend alapszabályai 
szerint előírt s évente október jhó 15-en, Szent 'ferez napJan 
megtartandó rendi ünnepet. Az ünnepélynek az idén külonös 
jelentőséget adott az, hogy ebben az évben van Mária Terézi'a 
királynő halálának százötvenedik évfordulója. Délelőtt 10 óra
kor a budai várkápolnában Hász István tábori püspök ünnepi 
misét mondott, amelyre a minisztériumok, hatóságok és a 
katonai parancsnokságok voltak :hivatalosak. A meghívottak 
a várkápolnában gyülekeztek. Ott volt Wlassics Gyula báró, 

. a felsőház elnöke, A lmá.qy Lú,szló, a képviselőház elnöke, 
bárciháú Bárczy István államtitkár a miniszterelnök képvise
letében, KUII1átsonyi Jenő gróf, vitéz bulcsi Jánky KocsMd 
lovassági tábornok, a honvédség volt főparancsnoka, Bezegh
Huszágh Miklós főkapitány és még számosan mások. A Rend 
tagjai a kormányzói lakos.ztály sarokszalonjában gyülekeztek 
s innen kísérték a várkápolnába. a Kormányzót, aki szintén 
megjelent a misén. Délben 12 órakor a Rend tagjai a Rend 
hagyományos ünnepélye keretéb�n koszorút helyeztek el Mária 
Terézia királynőnek a milléniumi emlékmű galériájában el
helyezett szobrára. A mjJJéniumi emlékműnél díszszázad állott 
honvédzenekarral. A díszszázad balszárnyán a Mária Terézia
rend magyar tagjai állottak arcvonalbaon. Mária Terézia ,ki
rálynő szobra előtt a testőrség és a koronaőrség díszegyen
ruhás tagjai állottak díszőrséget. Pontosan délben a Kor
mányzó 01' Őfőméltósága .érkezett meg Somkuthy József tá
bornok, a katonai iroda főnöke, V értesy Sándor, a kabinet
iroda főnöke s vitéz Koós 'Miklós alezredes, első szárnysegéd 
kíséretében. A /Kormányzó ellépett a díszszázad előtt, majd ,a 
Mária Terézia-rend tagjainak !kíséretében Mária Te'rézia szob
rához ment s ott koszorút helyezett el. M ajd József kir. her
ceg a Habsburg-család és a Mária Terézia-rend, Rapaich 
Richárd tábornok a honvédelmi miniszter és a honvédség, 
Vollcenberg A lajos egyetemi tanár a Pázmány Péte-r tudo
mányegyetem, vitéz Dáni Balázs gyalogsági tábornok a volt 
wienerneustadti katonai akadémia, Drasche Lázár A lfréd 
nyugalmazott rendkívilli követ és meghatalmazott miniszter a 
bécsi Terezianum, Tinódy Varga Sándor ny. tábornok a volt 
32. gyalogezred, Parragh Jenő alezredes pedig az 1. honvéd 
gyalogezred nevében helyezett el koszorút a szoborra. 

Fegyverhasználat. Kovács Sándor I., a szigetvári örs 
állományába tartozó csendőr folyó hó ll-én 20 és 21 óra kö
zött szolgálaton kívül Szigetvár községben lopáson tetten érte 
Sáfrán János szigetvári lakost. Sáfrán az örsre való kísérés 
közben megtámadta Kovács csendőrt és lefegyverezési szán
dékkal megragadta kardját, mire Kovács csendőr vele szem
ben kardját használta. Sáfrán János a kardvágástól b-altérde 
felett a combján llúlyosan, de nem életveszélyesen megsérült. 
A sérültet lazonnal beszállították a szigetvári iközkórházba, 
Kovács csendőr nem sérült meg, a kJvizsgálást megindították. 

N égy magyar katonavÍvó az lOlasz katonai mesterképző
tanfolyamon. A honvédelmi miniszter ösztöndíjával négy ma
gyar altiszt vesz rész a római Scuola. Magistrale olasz ka
tonai vívómesterképző tanfolyamán. A világhírű iskolán e hó 

Hegedű-Harmonika-Trombiták, 
Citera, Tambora, mindenfajta zenekari fa- és fém
fuvós hangszer. Harmonlkékal csakis megbiz
ható, i ó  g y á r t m á n y o k a t  hozunk forgalomba. 
Rakóczl-Iérogaló saJél lalélmény. Óvakod
Junk az I"onl álgyérosok állal 10laJénloll 
kOl161d6n készOlI utánzaloklól. Hibás hang
szereket szakszerüen javitunK. Ár)ogyzél< OI 
I n g y o n .. Old az 

ELSÖ MAGYAR HANGSZERGYÁR 

STOW ASSER ki��
á
l�r.ri 

Budapest, II., Lánchíd u. 5. (Budán). 
Az egyedUlI hangszergy6r 'aCorszagban. rabb gyar nincs. 

BU TO R  H ITELRE 
MogcsodélJék lakását, ha berendezését a 32 évóta fennálló búlor. 
.ruhézam szállftja. Oriásl választék háló-, ebédlő- és Í1riszobákból, 
Nagyon kedvező fizetési feltételek. SÁNDOR IGNÁC DÍltoráruháza, 

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

elsejétől Lőrincz 'Józse!, Beke Zoltán, Gyulay Gábor és Szücs 
József vesznek részt. A négy katonavívó három évig marad 
Olaszországban, hogy teljesen elsajátítsa az olasz klasszikus 
vívást. 

A megbilincselt fogolyra is vigyázni kell. A .bükkösdi örs 
egyik járőrének őrizetéből la sellyei örstől nyomozás végett 
átvett Bogdán Lajos és társa, kóborcigányoki Csebény (Ba
ranya m.) községi pihenőhelyről a bilincslánccal együtt - a 
fűzőlánc elszakítása után - megszöktek. Ugyancsak megszö
kött ez alkalommal Horváth István kóbol'cigány ;is, akit az 
örs többrendbeli betöréses lopás nyomozása végett Ikért ki a 
pécsi kir. ügyészség fogházából. 

Rokonnépek napja az iskolákban. A m .  kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter elrendelte, hogy valamennyi alsó és 
középfokú .tanintézetben rokonnépek napját tartsanak f. évi 
október \hó :lS-án. Ez alkalommal la rokon Észt- és Finnország
ban is hasonló ünnepélyeket rendeznek. A magyarországi 
ünnepségeken ismertetni kell a két legműveltebb rokonnépnek, 
az észt és finn ,nemzetnek történelmét, állami berendezését, 
kultúráját, művészetét stb. A legkiválóbb forrásmunka erre a 
célra dr. Csekey István dorpati egyetemi professzornak 

"Északi írások" cÍmű milve (ára 10 P,) ,  amely a Pfeifer Fer
dinánd (Zeidler testvérek) nemzeti könyvkereskedésének ki
adásában jelent meg (Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 5. sz.) 

Hamis ötpengős. Jászapáti községben hamis ötpengőst 
találtak forgalomban. A hamis pénz súlya könnyebb a valodi
nál, könnyen hajlítható, hangja ,;tompa. 

Ismét behozzák Olaszországban a halálbüntetést. A 
fasiszta nagytanács Mussolini elnöklésével tartott háromórás 
tanácskozásán annak szükségességét hangoztatta, hogy a ha
lálbüntetést imét be kell venni az új olasz büntetőtörvény
könyvbe. Eszerint a jövőben elsősorban lazokat a bűntetteket 
sujtanák halállal, amelyekről most az államvédelmi törvény
ben van szó, másrészt több súlyos közönséges bűntettet is. 

A mag�ar Bem-tüzérek tiszti küldöttsége Lengyelország
ban. A lengyel sajtó igen meleg hangon emlékezik meg a 2. 
magyar lovas tüzérosztály tisztJi küldöttségének lengyelországi 
látogatásáról. Vitéz Magasházy László alezredes vezetésével 
a budapesti "Bem tüzérek" tiszti küldöttsége érkezett a Jen
gyel lovastüzérség, a Bem-lovastüzérség meghívására Bara
novicébe s résztvett a lengyel-orosz háborúban a lengyelek 
oldalán hősi halált hal1; báró Buol magyar tüzérezredes em
lékművének leleplezésén. A magyar tiszti küldöttség innen 
Varsóba utazott s átadv8i az ott állomásozó lengyel Bem-tüzér
osztály ajándékát, egy ;művészi festményt, amely a vízaknai 
csatában /ábrázolja Bem Itábornokot. A (magyar tiszteket Bara
novicéban és Varsóban melegen ünnepelték. Varsóban An
dorka Rudolf őrnagy, magyar katonai ,attasé és felesége a 
magyar tisztek tiszteletére pinert .adott, amelyen a lengyel 
katonai hatóságok fejei is Ifésztvettek. Varsóból a magyar 
tiszti küldöttség Tarnowba utazott, 'ahol a lengyel Bem-tüzé
rekkel �gyütt koszorút ihelyezett el 'Bem tábornok (mauzo
leumára. Ugyanekkor táviratban üdvözölték Gömbös Gyula 

CSENDŐRSÉGI SZÁLLíTÓ ! 

,. 

40 év óta fennálló cég, a csendőrség 
r égi e l i s m e r t  bevásárló h e l y e ! 

MARER 
egyenruházati I n t é z e t e  
B U DAPES T, V I I I., 
BAROSS-TÉR 9. SZÁM. 
(A kolol. pélyaudvar érkozésl 
oldalén) TELEFuN : .J. 321-78. 

Khaki poszl6, Loden, színtartó gyapju, a legerősebb 
strapára, méterje - - - - 15·20 P 

Ugyanaz "Herkules Loden" minőségben 17  . ..... 
Khaki kamgarn, szintartó, tiszta gyapju 18'50 
Ugyanaz extra finomban - - - - 22·50-25.
Csendlrkalap-toU, valódi kakastoll, csak dupla, dus 

kivitelbp'l van raktáron, tollforgótokkal együtt 7.60 • 

Egye.nahák kila. mérlék atáD 3-6 ha"l Ialleare. 
Egyenruha-8zabóságom és sapkamühelyem a heiyszinen 8zemélyes 

8zakképzelt vezetésem melleIt működik. 
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honvédelmi minisztert, azzal az igérettel, hogy ezredeiket a 
közös ezredtulajdonos, Hem tábornok szel1emeuen logJ aK 
nevelni. 

A Péllzügyőrségi Múzeum felavatása. Szép ünnepség ke
retében avauak fel a oudapestI m. kIr. penzugyoroK m uzeu
mat a FIUmeI-utI pénzugyun laKcanya harom nagy terme bell. 
A múzeum kettős célt es feladatot szolgál. Egyreszt megőrzi 
az egész pénzügyőrség körébe vágó emlékeket, hivatalos 
ir,atokat, múzealis tárgyakat s a penzügyőri kihágások és 
büntetőeljárások nevezetesebb relikviáit a legrégibb időktől 
napjainkig, másrészt szakszempontokból oktatócélokat szolgál. 
Bemutatj a 1849-tő1 kezdve a különböző pénzügyőri egyen
ruhákat és a rendfokozatokat bábukon, 184li-18ö7-ig a Hach
korszak minden idevonatkozó rendeletét és németnyelvű okmá
nyát, rcgy lottó-gyüjtő engedélyt 1796-ból s 1842-től kezdve 
a harmmcadhivatalok utasításait és; egy 1839-től ,1871-ig, rész
ben Ausztriában, részben M agyarországon szolgáló pénzügy
őri <tiszt összes személyi okmányait, amelyek ;kortörténeti 
szempontból igen érdekes megvilágítás ba helyezik a iJénzügy
őrség fejlődésI menetét. Dohanyvágó-gépek különböző típusai, 
hamIsított kincstári cigaretták, szivarok és ,a, gyártásukhoz ké
szült ,hamis :bélyegzők gyüjteménye, tiltott szerencsejáték, a 
régi lottó nagy szerencsekereke, tilos szeszfőző-készülék, a 
pénzügyőrség harcté!'i emlékei, száz és száz tárgy és emlék 
a múzeum anyaga, melynek összegyüjtése, kivalogatása és 
csoportosítása nagy és �zakszerű ,munkát igényelt. A. pénz
ügyminisztérium képviseletében megjelent dr. Halássy A ntal 
államtitkár ll11agasszárnyalású beszédben emelte ki Bitte1'
mann Béla p énzügyőri főfelügyelő ügyszeretetét, buzgalmát 
és szakszerű tudásat,. amellyel megteremtette a rpénzügyőrségi 
múzeumot. A felavató ünnepségen megjelentek még dr. Jan
kovich A ntal, dr. Szp,bó László,� Forgó István lminiszteri taná
csosok, dr. Czú'jék Mihály pénzügyigazgató, továbbá az összes 
pénzügyigazgatóságok és pénzügyőrségek teljes tisztikara. 

Hirtelen halál. Kiss István III. gálosfalvi qrsbeli törzs
őrmester portyázás közben a Gálosfa községhez tartozó Vörös
alma erdőben október 12-én l,6 órakor összeesett és meghalt. 
A halált valószínűleg szívszélhűdés okozta. 

A Csendőrségi I Zsebkönyv jövőévi kia'dásával kapcsolatban 
lapunk folyó évi október l-i számában közöltek kiegészítése
képpen - félreértések elkerülése végett - közöljük, hogy a 
háborús emlékérmet az 1927. évi október 18-án kelt 164li{csf. 
1927. sz. rendelet 2. lapoldala 1.  bekezdésének 'a szellemében 
- Imint kitüntetés j ellegével bíró j elvényt - kell a rangosz
tályba nem sorolt havidíjasoknál és altiszteknél is felvenni, 
azokat tehát, akik csak más, kitüntetés jellegével nem bíró 
éremmel vagy jelvénnyel rendelkeznek, az említett névsorban 
nem kel! tárgyalni. 

Katonai Zsebnaptár. Szerkeszti : Szombathy :Kálmán, fő
munkatárs : Vajda Gyula. Az 1 931 . évre folyo év november 
havában jelenik meg �, teljesen fel frissített �s átdol� 
gozott kiadállban. Főbb tartalma : Naptárrész. CSIllagászatI 
évszakok, nap- és holdfog)'latkozások. Nevezetesebb korszakok. 
Fegyvernemek védőszentjei. Körülöttünk levő államok hadi-

ereje stb. Kormányzó _Úr és _katonaLirodája. Budapesti tájé
koztató. ( Magában -foglalja az összes budapesti katonai ható
ságok címeit és telefonszámait.) Nevezetesebb k,atonai esemé
nyek. , (Az évben előforduló összes katonai események ismerte
tése.) Minisztériumok. M. kir. honvédség. Honvédelmi minisz
térium. Főparancsnokság. Vegyesdandárparancsnokságok. 
Csapatok (hajtókaszínek, a történeti vonatkozás ismertetésé
vel ) és intézetek. Tisztek becsületbeli. ügyeinek elintézése. 
Figyelmeztető kürt- (trombita) jelek. Illetmény táblázatok a 
honvédség és csendőrség havidíjas'ai, vf. altiszt jei és legény
sége számára. Lakáspénzek. Honvédség, csendőrség stb. lakás
pénz táblázata. Honvédség, csendőrség, stb. özvegyeinek lakás
pénztáblázata. Házassági óvadéktőke legújabb kiszabata. 
Nyugdíj előlegekről : általános határozványok, kérelmek elő
terjesztése, laz előleg folyósítása és törlesztése. Honvéd gyógy
fürdő intézetekről, üdülőintézetekről, fürdőhelyeken és szana
tóriumokban 'rendelkezésre álló kedvezményes helyekről. Ked
vezmények katonák és családtJagjaik számára : vasuton, hajón, 
színházakban, kórházakban, .,gyógyszerekben, ruházkodásban. 
Budapest székesfőváros közlekedési rendészete : Főútvonalak és 
azok közlekedési rendje. Egyirányú közlekedés. Keresztezések. 
Vámkozás. Gyalog- és j árműközlekedés rendje. Gyalogcsopor
tok közlekedési Tendje. Nevek helyes és .szabályszerű írása. 
Csendőrség : Csendőrfelügyelő�ég, losztályok, kerületi parancs
nokságok. Balatonfüredi csendőrségi gyógyház szabályzata. 
M. kir. Méneskari feljigyelőség . .  Allami ménesek és méntele
pek. M .  kir. vámőrség. M. kir. folyamőrség. Honvédségi Köz
lönyök tárgymutatója. ,Vadászkáté : Vladászatok fajai, társas
vadászatok, egyes 'vadászat, tiszti vadásztársulatok, alapsza
bálytervezetek. Vadászati és halászati tilalmak. Posta- és 
távirdadíjEzabás. Ára katonáknak, csendőröknek, vámőröknek 
stb., a pénz előzetes beküldése esetén (bérmentve) 3 P 40 
fillér. Utánvéttel : 4 P. Polgári személyeknek 5 P. Cso
portos megrendeléseknél minden 5 példányra egy ingyen
példány. 

Dicséretek. A m. kir. pécsi IV. kerület · parancsnoka 
Balogh Imre tiszthelyettest, mert mint őrsparancsnok szol
gálaton kívül, lelkiismeretes ébersége és megfigyelése révén 
a barcsi vasútállomáson egy gyanusnak látszó egyént önbuz
gal omból elfogott, akire a lefolytatott nyomozás során több
rendbeli betöréses lopás derült ki ; Gelencsér 'János I. tiszt
helyettest, Iffiert mint örsparancsnok, örskörletében évekkel 
ezelőtt elkövetett bűncselekmények körözött tettesét, lankadatc. 
lan kitartással és fáradhatatlan szorgalommal képességeinek 
teljes kifejtése mellett elfogta és . az �gazságszolgáltatás ke-
zébe juttatta, - kerületi dícsérő okirattaZ látta el. _ _ 

örsparancsnokká kineveztettek: A m. kir. székes·fehér
vári II. kerületben Csete György ' tiszthelyettes la győri osz
tály nagyigmándi örsére. - A m. kir. szegedi V. kerületben 
Gordos Miklós I. tiszthelyettes .a hódmezővásárhely�kopáncsi 
ö�sre. ' 

Csendőrségi Közlöny 22. szám. Személyes ügyek. -
Névváltoztatások : Srankó Miklós VI . ker. próbacsendőr neve 
"Kertész" névre ; Kajcsik f{ároly V. ker. próbacsendőr neve 
"Kertész" névre lett átváltoztatva. - A tényleges állományba 
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ÓRA� ÉS ÉK·SlERKERESkEDUMI R.-t. , 
BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS U. 4. 
TELEFON : AUTOMf\,TA 892-14 
Fió k :  Debrecen, fiac··utca 69. 
Mindennemű J a ra,n�-', és é k
s z e r t á r g y  ak, versénydíjak. 
Ábra szerinti óra ára 42 P, havI 7 Pengő s 

részletfizetésre. 

Kívánatra á r j e g y z é k e t  k ü l d ü n k !  

CORTÉBERT 
É S  P H É N I X  Ó RÁ K  

részlettrzetésre k a p h a t ó k. 
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visszavételett : Józsa István I. V .  ker. ideiglenesen nyugdíja
zott tiszthelyettes. - Nyugállományba helyeztette k :  Nagy 
István I. V. ker. tiszthelyettes, Forrró Sándor 1. ker. alhad
nagy. - Ideiglenes nyugállományban meghagyatnak : Bálint' 
Ferenc III. ker., Dani Józse! III. ker., Küss Mózes VII. ker., 
Gál bnre VII. ker. tiszthelyettesek. - Ideiglenes nyugállo
mányba helyeztetnek : Nagy Lázár IV. ker., Kiss Vidor I. ker., 
Spányik Antal IV. ker., Illés János II: ker., Tóth Lajos II. 
V. ker., Szigeti Gáspár VII: ker., Ktn�zel Józse! VI. �er.� 
Kalota János III. ker., Czt1'besz A ndras VII. ker., Levat 
András VI. ker., Szabó János VII. ker., Szabó Mihály III. 
ker., Szarvas Ferenc I.  ker., Vágási István VII. ker. �s Tóth 
Lajos ;VI. ker. tiszthelyettesek. - Szabályrendeletek : Ny?
mozókulcs ihelyesbítésének beszüntetése. - Tananyagbeosztas 
kiegészítése. - "Cs-l." (Szut.) szolgálati könyv helyesbítése. 

"Cs-2." ( Csüsz.) szolgálati könyv helyesbítése. "Cs-4." 
(Nyut.) szolgálati könyv helyesbítése. 

Tudományos és ismeretterjesztő előadások az Országos 
Tiszti Kas1inóban. Október 24-én 'a " Tűzhányóhegyekről". 
Előadó : dr. Cholnoky Jenö �gyetemi tanár. Az előadást vetí
tett !képek kísérik. Október 28�án : "Nan.�en"-ről. Előadó : 
Kéz Andor tanár. Az előadást vetített képek kísérik., 

Előléptek: A m" kir. székesfehérvári H. . kerületbe� 
törzsörmesterekké : Markovics György, Németh Vtlmos, Kutt 
Gábor Farkas Lajos Fekete István, Gyöngllösi Józse!, Klu
csik Hennan, Kollát

'
h ' Gábor, Mat'kovics Ferenc, ScMl!er 

István, Topár István, Markó György, Pogt'ányi Józs�!, l!en;c 
Józse! 'és Kozicz Kálmán orrnesberek. 6rmesterré : Sztgett Jo
zs e! csendőr. A m. ikir. szegedi V. kerületben törzsőrmesterek
ké : Dudás István, Iván Pál, Darida .séla" Hanczik Pál, Izsó 
Ambrus, Rigyed !Kálmán, 'Juhos István, P. Kiss 'Sándor, Ag�s
ton Józse!. Dancs 'Sándor és Mészáros György őrmesterek. 61'
mesterekké: MártoTh �ános, 'Járdánházi Gábor, Bittó Ferenc 
és Bognár Ferenc /. csendőrök. A m. kir. miskolci VII. �erü
letben törzsörmesterekké : Ferenczi Ist11án és Koncz Mthály 
őrmesterek. 6rmesterekké : Kerekes Ferenc, rHajd1t István, 
Mátyus Antal és Láng Gusztáv csendőrök. 

Házasságot kötöttek : A m. kir. szegedi V. kerületben. 
Végh Józse! törzsőrmester Boros Eszterrel Dömsödön ; Tart 
Sándor őrmester Horváth Máriával ,Kecskeméten ; Nánási Já
nos Zsadányi !liJmmával Füzesgyarmaton. 

Hamisít ják a The 'Champion kerékpárokat. Láng Jakab 
és Fia budapesti kerékpárkereskedő cég - a The Champion 
kerékpárok \magyarországi kizárólagos egyedárusíooja - már 
régebben észrevette, hogy hamis The Champion véd.ieggyel el
látott kerékpárok vannak az országban for.galomban, azon
ban a forgalombahozóknak ezideig nem sikerült nyomára jutni. 
A napokban azután egy becsapott vevő a fenti cégnél akart 
vásárolni egy új csapágy tengely t kerékpárjához, ami nyomra 
vezette a céget, a hamisítványok terjesztőihez. Az ügyészség 
három budapesti cégnél fogl,alt Ie hamisítványokat és meg
indította ellenük az eljárást. 

Eladók kéthónapos ipedigreés, fajtiszta oobermann kölyök
kutyák. Értekezés (levélileg vagy személyesen) : Mészöly 
Mártha, Budapest 1., Vár, Országház-utca 16. sz. 

Melléklet. Mai számunkhoz mellékeltük a Tribon ruhá
zam részvénytársaság ( Budapest, VIII., üllői-út 14) válasz-, 
illetve megrendelőlappal 'ellátott mellékletét. 

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

kedvezményt kap ! 

Olvassa el, mielőtt ír nekünk! 
Közlemény t nemcsak a csendőrség tagj

.�
itól, 

.
hanem bá�

kitől elfogadunk. A lapunkban megjelent ko
.
zl.�men�ek .. tula)

donjogát :fenntart juk, tehát azokat beleegyezesu�k .':lelkul
. 

nem 
szabad utánnyomatni. Kéziratot csak akkor kuldunk VIssza, 
ha a beküldő megcímzett és bélyeggel ellátott borítéko� meJlé
kel. A közleményeket kérj ük a papírnak csak :az egYIk olda
lára, félhasábosan, írógéppel, vagy jól olvasható kézírássl!� 
írni ' 'olvashatatlan kéziratot nem olvasunk el. A szerkesztOI 
üze�etekben mindenkinek válaszolunk, de a kérdező teljes ne
vét rendfokozatát és álIomáshelyét tüntesse fel. Névtelen le
vél�e 'nem válaszolunk. Kéziratok sorsáról is csak szerkesztői 
üzenetben 'adunk választ. Levelet nem írunk, bély�get tt!hát 
felesleges bfeküldeni. Jeligéül legcélszerűbb egy kisebb hely
ség 'nevét, vagy többjegyű számot választani. Ha jelige nincs 
megjelölve, a kérdező nevének kezdőbetűi és áJlomáshelye 
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 álIami rendőrség, továbbá a bíróságok, 
igazságügyi és közigazgatási hatóságok tényleges vagy nyug
álIományú rtagjaitól fogadunk el előfizetést, mástól nem. Az 
c1öfizetéseket kérjük 'Pontosan megújítani, mert a felszólítás 
költségét külön felszámít juk. A nekünk szánt pénzkülclemé
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 'Ini javunkra történt. A szerkesztők a szerkesztő
ségben ünnepnapok kivételével 15-18 óráig találhatók. Szol
gálati beosztási helyeiken a lap ügyei vel nem foglalkoznak. 
A hozzánk intézett leveleket így kell címezni : "A Csendőrségi 
Lapok szerkesztőségének, Budapest, I., Böszörményi-út 21. 
szám." 

, . 

- 'Y .  
Reménykedés. Muszyna Lengyelország déli csúcsán, a 

régi magyar határ közelében, Novi-Sandec mellett, Krakótól 
délre fekszik. Szedjen össze minden adatot, lehetőleg okmá
nyokat, írásokat és szolgálati úton terjessze azokat elő a kül
ügyminiszter úrhoz azzal a kérelemmel, hogy diplomáciai úton 
érdpklődjék az ügy felől. Családi mendemondák természete
sen nem alkalmasak diplomáciai úton való érdeklődésre, fel
tétlenül szükséges, hogy komoly alapja legyen a szóban forgó 
igénrnek. Azt a kérdést is közelebbről kell megnézni, hogy a 

BUTORT O
" 
N t I 

' .ron vásárolhat üzlot. 

mos o eso ���':.
l
ll�Z::V':'����lofro 

����� TOMORY és TSA batoráruházábaD, 
IV. Veres Pálné-u. 7. 

(Apponyi térnéI), A csendőrség tagjainak kivételes kedvezmény. 

csUlapitja is m�gszünteti 

Q fejfcíjást 
izom és izületi fájdQl�t. 

Kérdezze meg on,o.ál! Minden Q\jóg\j,zl2rlárboY\ 



940 CSENDORSEGI LAPOK 1930 loktóbei' 20. 

szökés annak idején miért és milyen körülmények között tör
tént és mi az oka annak, hogy nagyapja 'a vagyont azóta se 
kereste. Ha mindezek la ,kérdések rendben vannak, akkor nyu
godtan megteheti la fent tárgyalt előterjesztést. Ilyen dol
gokban, persze, nem lehet előre megmondani, hogy lesz-e 
siker, vagy sem. 

Havasi gyopár. Leküzdhetetlen helyzetben van, mint írja, 
de azt nem mondja meg, mi az a leküzdhetetlen helyzet. Csak 
sejtjük a leveléből, hogy a nősülésével, illetve ezzel kapcso
latban a fiatal életkorával nincsen megbékülve. Ha más baj 
nincsen, akkor nem értjük a kétségbeesést. Érthetetlennek ta
láljuk, ha egy 28 évnél is fiatalabb, egészséges férfi olyan 
lelkiállapotba tud jutni, amikor okvetlenül szüksége van -
mint írja - l.valakire, aki egy jó szót és vigaszt nyujtson a 
fájdalmak elviselésére. Mit gondol : hogyan viselték a lelki 
fájdalmakat azok a korosabb férfiak, akik apro gyermeket és 
bizonytalan anyagi helyzetbe! jutott feleséget hagytak itt, ami
kor elindultak a harctérre s ott fogságba esve, 5--6, sőt több 
éven át hírt sem hallottak a családjukról ? iBírták a legborzal
masabb lelki és testi szenvedéseket, férfias kitartással várták 
a jobb időket s most nagyrésziik valóban itthon van, senkinek 
sem beszélnek a szenvedésekről, hanem küzdenek, dolgoznak, 
mintha misem történt volna. Tudja miért ? Azért, mert tény
leg - férfiak. A világért s�m 'akarjuk önt megsérteni, csak 
éppen rá akartunk és még ezer példával tudnánk rámutatni, 
hogy 1914 óta egészen a mai napig s ki tudja még meddig : 
másként kell mérni a szenvedések fogalmát, mint ,azt a régi 
jóvilágban elődeink tehették. Nézzen körül egy kicsit, lássa 
meg a sok bajt, nyomoruságot s akkor másként fogja látni 
a maga gondjait-bajait. Abban különben mi nem látunk semmi 
tekintélyrombolót, hogy rangban fiatalabbak, de életkorban 
idősebbek ön előtt kérhetik majd la nősülésüket. ha a szóban
forgó határidőig erre egyáltalában meglesz a lehetőség. Ép
pen ellenkezőreg, önre nézve jelent tekintély szempontjából 
előnyt az, hogy fiatalabb korban lényegesen megelőzte koro
sabb bajtársait. Ha ez azoknak nem fáj, - amint nem is fáj
hat, mert önnek több a szolgálati ideje - akkor önnek se le
gyen emiatt, illetve ezzel Ikapcsolatban panasza. Annak pedig, 
hogy még nincsen 28 éves, csak örüljön. Sokszor vissza fogja 
kívánni ezt a kort, így, a1iogy van : nőtlen állapotával együtt. 

Gara. 1. Az sem alap soronkívüli nősülési kérvény be
adására, ha a csendőr a vitézi rend tagjának a leányát akarja 
feleségül venni. Itt említjük 'meg. hogy a folyó évi 25. és 28. 
számunkban ,,Remény" jeligére küldött üzeneteink csak azokra 
a .(telkes)  vitézekre vonatkoznak, akiket a vitézi szék felszó
lított arra, hogy bizonyos határidőn belül nősüljenek meg, az 
ilyen es€t azonban nagyon ritka. Soronkívüli nősülési kér
vényt máskülönben a vitézi rendbe tartozó csendórök sem 
nyujthatnak be s a jelenleg is érvényben álló korlátozás, 
amely szerint nősülési kérvények nem adhatók be, vonatko
zik természetesen általában a vitézek re is. 2. A lekszikon ro
vatban kap választ. 

Szomorú. Változatlanul úgy, mint volt: az első egyhavi, 
a második kéthavi nyugdíjba beszámítható illetékeinek a 
60%-át. A 40% levonásár.a csak akkor nem kerül a sor, ha 
a 'felülvizsgáló-bizottság teljes kereset- és munkaképtelen
séget állapít meg. 

Tihany. 1. iLegközelebb kap választ' 2. Nyugdíjösszegeket 
nem számítunk ki, mert az 1924. évi 9. számunkban 

"
F. J. 

tiszthelyettes, Nagyoroszi" jeligére küldöft üzenetünkben pon
tosan megadtuk az !erre vonatkozó általános felvilágosításokat. 

V. B., Szamosújvár. Császár András ny. ezrede s : a  m. 
kir. állami térképészeti intézetnél van ( Budapest, L, Sza
páry-Iaktanya) .  A (másik kétt ,úr címe ismeretlen, tartalékosok 
voltak. 
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T�rog.tó csak itt a valódi 
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Oltera 
és az ö.szes legjobb hana.zerok. továbbá a 
legjobb rádi6kbzli16kek csakis itt a gyárban 

kaphatók. 

_ •• __ Müvés:.lesen javU. legjobb hurokat készit. 
Árjegyzéket ingyen küld l' 

MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szab. 
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H. B., Vác. Kihallgatáson adja elő erre vonatkozó kérel
mét. A többi szolgálati úton nyer elintézést, ha alkalmas, 
valószínűleg sikerrel. 

Tepej. Kis átdolgozással közöljük, bár még messze van 
attól, hogy egészen jó legyen. Feltételünk azonban az, hogy 
nem használ írói álnevet, kérjük erre vonatKozó értesítését. 
Ahhoz, hogy a tehetségét megítélhessük, több irását kellene 
látnunk ; szívesen elolvassuk, ha küld. 

Alföldi. A szeptember 6-án , kelt levélben csak esetleges 
üzenetről van szó. Nem l áttuk ennek szükségét, 'mert sorjában 
jönnek, a közlésre váró anyag egyrésze még régebbi keletü. 

Vágyó. 1. Ahhoz a kerületi parancsnoksághoz nyujts a be 
� közvetlenül - a kérvén y ét, amelyiknek az állományából 

leszerelt. ,A kerületi parancsnokság a körülményeknek meg
felelő véleménnyel a döntésre illetékes fórumhoz juttatja el a 
kérvényt. 2. A kellő szolgálati ,Iideje m1egvan, e tekintetben a 
megszakítás nem jön figyelembe. 3. Van rá lehetőség, ha a 
leszerelése óta 5 év még :nem telt el. A Ikérvényben ezt az 
óhaját is említse feL Nyugdíjába így a teljes csendőrségi es 
közvetlen átlépés esetében esetleg a megelőző katonai szol
gálatát is beszámít ják. Magánlevélben idő híján nem vála
szolunk, a 16 f. bélyeget lapunk javára bevételeztük. 

öregszőlők. Nincs róla szó, a mai viszonyok között nem is 
remélhetjük. 

Közel az ősz. 1. Most is elolvastuk a panaszait s most i s  
csak azt ajánlhatjuk, hogy n e  törődjék a más dolgaival s 
főleg ne lásson mindenkiben ellenséget. Illi gy je el, hogy más 
gondja is van az embereknek, mint egyedül önnel szemben 
összeesküdni. Az embernek elsősorban önmagában kel! keres
nie a hibát és pedig sokkal szigorúbban, mint másoknál, kü
lönben tényleg összcfé rhebetlenné 'Yálik. Ön (>(idig mindkét 
hosszú levelében mindenkit csak vádolt, jót nem mondott sen
kiről sem, már pedig az nem valószínű, hogy annyi bajtársa 
között egyedül ön lenne a rendes és hibátlmi ember. Ne kép
zelődjék s ne foglalkozzon annyit a személyi dolgaival, mert 
végül is teljesen magára marad és meghasonlik még önma
gával is. Mások hibáival szemben legyen megértő és türelmes 
s inkább a j ót tételezze fel embertársairól, mint a rosszat. 
Mi jót akarunk önnek s .ha, a.. taná.csaink szerint igyekszik be
rendezni az életét, egycsapásra más színben fog látni maga 
körül mindent. Illa azután mégis úgy érezné, hogy valami te
kintetben igazságtalanság éri , '  a szolgálati szabályzat önnek 
is j ogot nd a panaszra. Örökös Imeddő tépelődés és méltatlan
kodás helyett tehát szolgálati úton kereshet orvoslást. A 
lényeg az, hogy az ember s különösen a csendőr ne süllyed
jen bele fojtott keserűségekbe, hanem nézzen szembé a dol
gokkal, akár így, akár úgy álljanak is azok. 2. H� nem a 
laktanyában lakik és ibútorzata v,an, akkor megilleti függet
lenül ,attól, hogy családi pótlékot élvez-e vagy sem. 

pőrgy. Ha haditörvényszéki tárgyalásokon társasági öltö
zetben jelenik meg a csendőr, polgári bíróságok tárgyalásain 
eo ipso megteheti "ezt. De ettől eltekintve, aegalább is analógia 
feltétlenül fennáll a két eset között. Tehát:  polgári bírósági 
tárgyalásokon a tanuként megidézett csendőr társasáj1'i ruhá
ban jelenjék meg. Áz ettől eltérő gyakorlatnak érvényes 
alapja nincsen. 

B. M., K. IIM., Vitatkozás, Karancs. Választ a lekszikon 
rov atban kapnak. 

2552. A csekket a bank kapja meg, a feljegyzéseket mi 
nem látjuk. A dolog rendben van különben, mert az előfizetési 
díj megérkezett s levele alapján a 'CÍmváltozást is rendeztük. 

Remény. Olvassa el inai számunkban 
"

Gara" jeligére 
küldött üzenetünk 1. pontját. 

Forró József őrmester, Böhönye, Elöfizetését a szeptem
berben beküldött 6. /pengővel 1932. év végéig rendezte. 

Fényképezőgépek 
prizmás látcsövek 

6-12 hónapig terjedhetiS ré_zlet
fizeté_re ké_zpéozáron, el lenőriz
helő eredeti gyári árjegyzék szerinI. 

HATSCHEK ÉS FARKAS 
optikai é_ lényképé_zeti _zaközle! 

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

Fiók : VI., Andrássy-ut 31. (Nagymezli-u. sarok.) 
Kérje legujabb nagy képes árjegyzékünkel. 
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LEGENY A GATON. 
- Regény - ( 30.) 

íRTA : BARÉNYI FERENC . . 

Sziliné talpig .'feketében, remegve állt meg az asztal előtt. 
Karikás szemén meglátszott az álmatlan éjszaka nyoma. Bo
g:árszeme idegesen villogott. 

--- Tud'ja" miért hivattam ? --- szólt hozzá Gál Imre. 
Sziliné csöndesen ingatta a fejét. 
--- Nem tudja ? 
Sziliné a, vállát vonogatta : --- Hát annyibói tudom, hogy 

alighanem az uram halála miatt . . .  
--- Igen - bólintott rá Gál Jmre. --- Mert nem természe-

tes halállal halt meg, thanem . . .  
- Hanem ? t- kérdezte az asszony izgatottan. 
- Megfojtották --- 'felel.te Gál Imre szenvtelen hangon. 
Sziliné megrezzent. --- Kicsoda ? - kérdezte félénken. 
- Hejő Péter --- felelte Gál Imre határozottan. 
Szilinén végigborzongott a rémület. - A Péter ? --- kiál-

totta ijedten. I 
Gát Imre nem vette le ,szúró tekintetét ISziliné szeméről. 

Nyugodt, szigor.ú hangon mondotta : --- Az. A Bejő Péter, aki 
most jött meg Amerikából . . . . 

flziliné nem bírta ki Gál ' Imre erő.s tekintetét, lesütötte .a 
Rzemét. Gál Imre látta a dlatást és !igyekezett azt kihasználni : 
--- 1gen, a iHejö Péter. Itt van 'a. belső szobában elfogva. Meg
tévedt ember, de őszinte, igaz szavú, bevallott ;mindent töre
delmesen . . . 

--- Mindent ? --- sóhajtotta Sziliné kétségbeesetten, le
horgasztott fejjel. Reményevesztetten, lassan omlott össze 
magába. 

Gál .Imre odatolta 'fl, széket : � Üljön le, Sziliné. 
Hangtalan z'okogással rogyott a székbe az asszony s két 

tenyerébe hajtva a :fejét, sírt keservesen. Olyan őszinte bűn
bánattal, hogy oa bíró is megszánta. Gál Imre hagyta, hadd 
sírja iki magát. Egy idő mulva azután, amikor látta, hogy 
a,pad :már az ,asszony könnye, bátorítva szólt 'hozzá :  - Ami 
megiörtént, megtörtént. Az,on már nem lehet változtatni, de 
jav.íthat a sorsán, 'ha őszintén megvall mindent. Hejő ,péter is 
belátta, Jlogy jobb, ha, rögtön az elején mindent megmond és 
most nyugodtan várja a sorsát, mert Itudja, hogy beismerő 
vallomása lényeges enyhítő köriilmény, mely mindenképpen a 
javára szól. Sziliné, most az ideje, hogy enyhítsen sorsán, 
könnyítsen a .lelkiismeretén. Mondjon meg' mindent őszintén, 
úgy, ahogyan történt. 

A határozott hang, komoly felszólítás nem maradt hatás
talanul. Sziliné egyideig idegesen feszengett a széken, aztán 
könnyes szemeit ;megtörülve, halkan megszólalt : 

- Jó., Mindent megvallok. Ugyse tehetek róla. Isten 
látja a leikemet, őrmester úr, úgy :keveredtem belé ebbe a 
szörnyűségbe, hogy magam sem tudom, hogyan. Nem is sej
tettem semmit, még egy szempillantással előtte se, hogy mi 
fog történni. Tudja a jó Isten . . .  

Sziliné keserves fejcsóválással elhallgatott. Révetegen 
nézett maga elé. Zsibbadt tünődéséből Gál Imre ébresztette 
fel : --- Mondja csak, Sziliné, ismerte Hejő Pétel·t már ezelőtt ? 

Sziliné megrezzent és halkan felelte : - Igen. Talán már 
hat esztendeje. A polgárdi tanyán szolgáltam, amikor aratás 
után ott csépelt Péter. .J árt utánam, udvarolt nekem. Aztán 
megszerettem én is. Dehát nem tudtunk ősszeházasodni. Két 
koldustarisznya . . . Péter aztán elment Amerikába s én 
megigértem, hogy mcgvárom. :vártam is,  nagyon vártam, de 
Péter ne.m jött. Nem �s írt; azt se tudtam, hová lett. Annyit 
sírtam a nagy búbánatban, hogy már majd kisírtam a két 
szememet. (Elmult egy esztendő, iPéter csak nem dött. Aztán 
egyszer a bér.esbíróné szólt nekem, hogy egy módos gazda, 
aki nem tűri az; özvegységet, lasszonyt keres. Kérdezte, hogy 
férjhez mennék-e, ha megkérne.  Akkor már végleg Jemondtanl, 
'hogy Pétert lássam is még valaha, hát azt feleltem, ihog y le
het róla beszélni. !Hát ez: ennyiben volt egy ideig, amikor egy
szer aztán ,:előállt a bíróné, hogy Szili Gáspáruak ,hívják azt 
ar. özvegy embert SI hogy meglátott a templomban! és megtet
szettem neki. Azt feleltem, �ogy én még nem láttam, de ha 
RZf'..mrevaló ember, úgy lehet, hogy .ö is megtetszik nekem. 
A bére.�bíróné �r;isszamondta Szili Gáspárnak. amit én mon
dottam. Következő vasárnap eljött Szili Gáspár lánynézőbe. 
Jóképű, derék ember volt, jó ember . . .  � csukló zokogásba 
fuIt az asszony szava, nem tudta folytatni. , 

Gál Imre megvárta, amíg lassan megnyugszik: és amikor 
látta, hogy már csak csöndesen szipogva sírdogál, tőle telhe
tőleg igyekezett az özvegyet az érzelgős 'I'észleteken simán 
átsegíteni : � Tehát férjhez ment .szili Gáspárhoz. 

Sziliné biccentett a fejével és könnyeit felszárítva, mon
d otta : - Most! három esztendeje. 

- Ez alatt az idő alatt I'- kérdezte -Gál Imre --- írt-e 
magának vagy egyszer Hejő Péter ? 

--- Hírét sem hallottam --- felelte Sziliné. --- Zavartala
nul éltem 'az urammal, hozzászoktam . . .  Nem volt nehéz, 
mert szelíd, jó ember volt . . .  I'- lAz asszonyból, felsírt a lelki
ismeretfurdalás. Bűnbánó, keserű könnyeket sírva, folytatta : 
� ;Nem bántott soha, mindenben mindig a kedvemet kereste ... 
és én mégis . . .  --- Görcsös zoko.gás razta meg az asszony 
testét, ,annyira erőt vett rajta a sírás, hogy megint várni kel
lett egy jó negyedórát, amíg kissé össze.:lzedte magát. 

Gál Imre türelemmel vár.t és aztán megnyugtatóan, jó
ságos hangon bíztatta a vallomásra: --- Hát most aztán azt 
mondja el, !hogyan történt tegnapelőtt az eset ? 

Sziliné kiegyenesedett : --- Az uram fáradt volt és korán 
lefeküdt. ;Én a konyhában töriilgettem, amikor Péter a konyha
�jtón kopogtatott . . .  

--- Honnan tudta, hogy ö kopogtatott ? - szakította meg 
Gál Imre az özvegy vallomását. 

Sziliné egy ideges vállvonással ellenkezett : - Hogy tud
hattam volna ? !  Hiszen esr.tendők óta a hírét sem hallottam, 
Isten látja 'a lelkemet, hogy eszemben 'Sem volt . . .  Csak most 

F UCHS SÁNDOR  C S E N DŐRSÉG I C I K K E K  
S Z A K O Z L E T E  

B,UQAPEST, VI., 
LAZAR-UTCA 22. sz. 

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

Társasági sapka, selyem zsin6rzallal .  • 6.- P Társasáai sapka, ezüst zsin6rzall81 . • 6.20 P 
lz öszi idény beálltával felhlvom b. figyeimét nagy kesztyüraktáramra : 

I-a nyári kesztyü, fehér- khaki-erém szinben 2.30 P l-a barna naopa börkesztyü, nyomós gombbal 10 P 
Téli Irikot-kesztyü • • • • • • . 1 90 P l-a barna nappa börkesztyü, átesatolh. pánIlal 11 P 
l-a fehér börkeszlyü . • . . • . 11.50 P l-a .. ,. börkesztyü, nyomós aomb .• béleli 12 P 
l-a fehér glaeékesztyü . • • . • . 8.40 P l-a .. .. átesatolhat6 pánIlal .. 13 P 
Legelsörendü bevásárlási forrás ! Mindent száll U, amire szükSége ,an, - részletre - felár nélkül i 
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mondom, hogy Péter kopogtatott, mert 'hát ö nyitott be a 
kopogtatás után a konyhába. 

- No, j ól van, értem - fogadta el Gál Imre Sziliné in
dokolását. - Mit mondott, amikor Hejő lPétert meglátta ? 

- Szólni se ,tudtam nagy ámulatomban. Egész testem
ben reszkettem, mi lesz, ha ·az uram fel'ébred. Amikor első 
meglepetésemből felocsúdtam. ihamar behuztarn Pétert a 
konyhába . . .  

- Minek ? 
- Attól tartottam, hogy meglá.t valaki Péterrel az ajtó-

ban . ' A  

- A z  nem volt elég ok még, hogy ezért behúzza magá
hoz - vetette ellene Gál Imre -, !hiszen mint látom, Hejő 
Pétert itt nem jsmerték. Nem tudta azt ilenki, hogy valaha 
valami közük volt egymáshoz. És 'ha éppen ,szóvá tették volna, 
azzal védekezhe.tett volna, hogy egy idegen kopogtatott be, 
aki nem ismerte a faluban a járást ;és útbaigazítást kért. . .  . 

- Féltem, hogy megláthatnak valami t, amit nem kéne .. . 
- Mit ? 
Szjliné zavartan vállat vont : - Hát csak . . .  
- Attól félt - segítette - ki  Gál 'Imre -, ho,gy Hejő 

Péter megtalálná csókolni s nem .akarta, hogy ezt ,mások 
lássák. 

Sziliné szemérmesen igent intett és Gál Imre rögtön meg
kérdezte : - A konyhában megcsókolta ? 

- N em ! - il'ázta lIDeg a ;fejét :Sziliné. - Azután .sem. U gy 
volt kérem, hogy amikor Péter bejött J!I. konyhába, leültettem 
a lócára. Megmondtam, hogy az uram alszik, hát egész nyu
godtan beszélgethetünk. De kér,tem, hogy csendben �egyen. 
Akkor aztán 'Péter elmondotta, hogy Amerikában járt pénzt 
keresni IS hogy azért jött vissza, hogy engem elvegyen fele
ségül . . . 

- Megmondta Hejő Péter, hogy mennyi pénzt keresett ? 
- kérdezte Gál Imre. 

- Meg. De már nem tudom biztosan. Talán ötszáz dol-
lár.t mondott. 

- Maga aztán mit felelt. neki ? 
- Azt mondtam Péternek - felelte indulatosan Sziliné 

- íhogy most már késő. !. Miért nem adott magáról életjelt 
ennyi ideig. Miért ;nem írt. Nem írt az nekem :a négy esz
cendő alatt egyi sort sem. Azzal védekezett, hogy olyan nehél 
sorsa volt odakint Amerikában, h ogy nem akart engem annak 
a hírével meg.szomorítani . . .  

- Hát maga erre mit felelt Hejőnek ? - kérdezte ,to
vább Gál Imre. 

- Faggatott, hogy szeretem-e még, - folytatta Sziliné 
a v allomást. Akkor aztán minden keserüségem ,a to.rkomra 
szaladt, sírva fakadtam és azt mondottam, hogy szeretem. 
Ekkor kiderült :a Péter képe, hogy ,'nincs 'Semmi baj. Biztatott, 
hogy yáljak el az uramtól, ő elvesz feleségül. Nem lehet, 
mondtam én. Miért nem lehet, kérdezte �, hiszen nincs gye
rek. Nincs gyerek, mondtam, mégsem lehet. Nem válhatok el 
az uramtól, mert nagyon szeret engem . . . f- Hiába küzdött 
Sziliné feltörő könnyeivel, megint '\Írrá lett rajta a lzokogás. 
Sírva íolytatta : - Mondtam, Ihogy nem 'lehetek ilyen !hálát
lan, mert soha még egy rossz szóval sem �lletett, mindig jó 
volt hozzám . . .  

- Mit felelt erre Hejő Péter ? � érdeklődött Gál ,Imre. 
- Unszolt tovább, ihog y de igen is, !vegyem rá ,az ura-

mat a válásra. Én mind hajtogattam, hogy nem �ehct, nem 
lehet. Akkor egyszerre úgy hallottam, mintha �z uram kiál
tott volna. Figyeltünk feszülten. N agy félelmem ben úgy za-

Csendőrség és honvédség 
számára szükséges 
k ön y ve k  és lér " épe" 
k a p h a t ó k  
GRILL -fé l e  k ö n y v k e r e s k e d é s b e n, 

BUDaPEST, Y. KERÜLET, DDRoma ucca 2. 

Butor 
RÉSZLETRE, 

előleg- nélkül 

leg- h ' · 
kedvezőbb aVI 

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

katolt a !szívem, hogy majd kiugrott. Igazán nem tudom, 
hogy :valóban kiáltott-e szegény uram, de aztán még egyszer 
hallottam a kiáltását. Szóltam Péternek, Ihogy menjen, mert 
az uram kiáltott és minden pillanatban bejöhet. � Péter nem 
mozdult, !úgy nézett rám, mint aki elvesztette az eszét. Én 
borzasztóan féltem, nem tudtam, mitévő legyek. Remegő ke
zembe takartam ,az arcomat ,és úgy vártam a rámszakadó 
sorsot. így ültem egy ideig, hogy meddig, nem tudom. Egy
szer aztán mégis megbátorodtam és felpillantottam. Péter 
nem volt mellettem. Néztem a kerti ajtót,. be volt téve, de la 
szobaajtó nyitva Ivolt. ,Jó lideig hallgatództam, de ;nem hallat
szott beliiIről semmi nesz. Lassan, lábujjhegyen bemerészked
tem a s zobába. Sötét volt a ,szobában és én mégis láttam. 
Péter ott ült az ágyon és két kézre markoLta ;az uram nya
kát . . .  Megfojtotta. Sírva ráborultam lés :megkérdeztem, hogy ' 
mit csináLt. Akkor eszméLt Péter, elengedte az uram nyakát 
és !azt mondta, hogy megfojtotta. Leültem az ágyra és sír
tam, csak sírtam. Nem tudtam, hogy mihez kezdjek. Atgon
doltam mindent és beláttam, hogy csinálni kell valamit a holt
testtel, különben haj lesz. Mondtam Péternek, de az 'olyan 
volt, {Se holt, se eleven. Fel kellett ráznom, hogy megértsen. 
Azt tervez.tem, hogy a hol.ttestet a malomárokba dobjuk, hogy 
elvigye a víz. Úgy eszeltem iki ezt akkor hirtelenjében és el
határoztam, hogy reggel keresni fogom az uramat minden
felé s (azt mondom, hogy délután ,ment el hazulról és nem tért 
vissza. Péter ráálIt és ketten akkor éjben-éjen kivittük a 
holttestet s a pallóról Jedobtuk a malomárokha . . .  

_ Amikor kifelé vitték - vetette közbe Gál Imre -, ki 
ment "lől ? 

---; Én, mert .Péter nem �smerte a (j árást. Én mentem elől, 
a 'halott lábát fogva s mögöttem jött Péter; ő ,a vállánál 
fogva vitte . . .  

- Nem találkoztak útköz,ben senkivel ? - kérdezte Gál 
Imre. 

_ Nem, de olyan sötét volt, hogy ha találkoztunk volna 
is valakivel, nem látott volna semmit. 

- Nem vették észre, hogy a malomárokban nincs víz ? 
- Nem, - felelte Sziliné. - Nagyot loccsant, amikor 

l edobtuk. Eszemágában sem! fordult meg, hogy a malomárok
ban ne legyen víz . . .  

- Visszafelé együtt jöttek egymás mellett ? 
- Igen. 
- Miről ·beszélgettek útközben ? 
- Nem szóltunk egymáshoz egy szót se, nehogy meg-

hallja valaki. Nagyon siettünk visszafelé. 
Gál Imre ráfüggesztette kutató tekintetét Szi\inére : 

- Hát bent III házban mit ibeszéitek ? 
- Hol ? - kérdezte Sziliné álmélkodón. 
- Amikor visszajöttek, bementek ketten a házba. 
Sziliné türelmetlen, tagadó mozdulatot tett : - Nem vol

tunk mi aztán már együtt 'a házban. A kertben váltunk el 
egymástól. Péter lazt mondta, hogy visszamegy a iPolgárdi
tanyára, hogy !Úgy' nézzen ki a dolog, mintha még mindig ke
resne. Megigérte, hogy éjszaka visszajön érdeklődni s akkor 
a továbbiakat megbeszéljük. így volt, -ennyi volt - végezte 
Sziliné s megkönnyebbülten sóhajtott fel. 

- Maga mit , mondott Hejő Péternek, amikor igér,te 
hogy visszajön ? - kérdezte Gál Imre. 

' 

, -, Azt mO�,dtam neJ.?, hogy ' várni fogom. Vártam is 
egesz eJszaka hlaba - feJezte be komoram Smliné. 

- Pedig ott volt - mentette ki Bejő Pétert 'Gál Imre -
csak mi nem engedtük 'be a házba, mert előbb idehoztuk. 

' 

III fINOM ÓRAK között legoksobbak A BRAUSWEITER ORAU 

III 
A m. kir. csendőrség tagjai 
l e g o l c s ó b b a n  

Kérem 
a eimre 
ügyelni! 

vásárolnak posztót, f e h é r II e m fi t és textilárut 

FE KE TE ' JÓZ SE F  
áruházában, BUdapesf, VI., Király-utca 84. 
Kedvez6 fizetési feltételek. Kérjen költség
mentes vétel kényszer nélkül próbacsomagot ! 
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.sziliné szeme d'elragyogott és úgy nézett Gál Imt:ére, 
mint akinek most jgyÚI ki <ll világosság a fejében. 

Gál Imre felnézett az Írásaiból : - Azt mondja még meg 
.sziliné, hogy volt-e valami terve a jövőre nézve ? 

- Nem - válaszolta Sziliné. - Nem volt. Amikor Pé
ter elment, lefeküdtem, de nem tudtam aludni. Egész éjszaka 
gondolkoztam. Átgondoltam ezt az egész dolgot. Elhatároz
tam, hogy másnap éjjel, ha visszajön Jpéter, megkérem, hogy 
egy évre menjen ki megint Amerikába. Ha aztán letelt a 
gyászesztendő s nunden elcsöndesedett, akkor hozzámegyek 
feleségül. 

Sziliné éppen befejezte beismerő vallomását, amikor meg
jött a vizsgálóbíró. - Már készen is van? - lepődött meg, hogy 
Gál Imre befejezett nyomozással fogadta. Minden, legkisebb 
részletre iSI kiterjedő érdeklődéssel, figyelmesen hallgatta meg 
Gál Imre jelentését és elolvasta feljegyzéseit. Aztán elisme
rően bólintott a fejével : - J ól 'van, derekas munkát végez
tek. Ügyes nyomozás volt, hamar eredményt értek. Eszerint 
tulajdonképen :készen is vagyunk. IMár csak a boncolás van 
hátra s akkor befejeztük. A két foglyot kisér.tesse be aztán 
hozzám a ,törvényszékhez. 

Hamar túl estek a ·boncoláson is, mely mindenben igazolta 
Gál Imre feltevését, hogy Szili Gáspárt álmában fojtották 
meg. Azután Gál Imre a két megtévedt szerelmest rábízta 
Orbán örsvezetőre, maga: 1>edig előresietett, hogy befejezze a 
oÖrsön ,a /megkezdett írásbeli munkát. Mire Orbán örsvezetőék 
megjöttek, már készen is 'Volt a tényvázlattal. 

- Itt a tényvázlat - szólt Orbán örsvezetőhöz -, ké
szen van. :Vezényelj ki új járőrt fogolykísél'etnek, hogy azon
nal induljon a ikét fogollyal a törvényszékhez. - Aztán elé
gedett mosollyal vette tel a visszatartott sürgöny t az író
asztalról és örvendve mondotta: � Most már ezt is elküld
heted a postára. 

( Folytajuk. )  

Megfejtés. 
A folyó évi 27. számunkban közölt "Egy 'megrendeUs 

következményei" cÍmű pályázatunk helyes megfejtése a 
következő : 

1 .  Szikora Pétert, a gramofonügynököt a Btk. 389. §-ába 
ütköző (ú. n. hitelezési) csalás vétség-ének gyanuja terheli. 
Ravasz fondorlattal, csaló célzat nélkül, tévedésbe ejtette Sz. 
Kovács Istvánt, hogy attól magának hitelezést eszközölj ön ki. 
A hitelügylet fondorlatos megkötése eszerint a hitelezőre épp
úgy vonatkoztatható, mint az adósra. Az eljárás a kir. járás
bíróság hatáskörébe tartozik. 

2'. Sz. Kovács Istvánt a vasúti töltésen való legeltetés 
miatt a Kbtk. 111 .  §-ába ütköző testiépség ellen elkövetett ki
hágás, a temetőben való legeltetés miatt a Btk. 421. §-ába 
ütköző ingatlan vagyon jogtalan elfoglalásának vétsége, va
gyonának a várható hatósági végrehajtás elől való elideg-e
nítése miatt a Btk. 386. §-ába ütköző, a Btk. 380. §-a szerint 

minősülő (ú. n. végrehajtási) csalás bűntette, a kataszteri 
felmérés jeleinek megsemmisítése miatt az 1 891. évi XLI. t.-c. 
4. §-ába ütköző vétség, a magánhatárjel eltávolítása miatt az 
1894. évi XII. t.-C. 93. § .  Ib) pontj ába ütköző mezőrendőri ki
hágás, a 350 pengős váltóhamisítás miatt a Btk. 401. §-ába 
ütköző, a 403. li. 1. pontja szerint minősülő magánokirathami
sítás bűntette, a Bn. 50. §-ába ütköző, a Btk. 380. §-ába üt
köző csalás bűntette, a hamis közjegyzői hitelesítés kieszköz
lése miatt a Btk. 400. §-ába ütköző, a 2. bekezdés szerint mi
nősülő közokirathamisítás bűntette gyanuja terheli. A Kbtk. 
111 .  §-ába ütköző kihágás, a Btk. 421. §-ába és az 1891. évi 
XLI. t.-C. 4. §-ába ütköző vétség a kir. járásbíróság, a meg
jelölt mezőrendőri kihágás a közigazg-atás� hatóság, a fel
sorolt bűntettek a kir. törvényszék hatáskörébe tartoznak. 

3. Sz. Kovács Jánosné, akire az öreg ISz. Kovács István 
ingatlan vagyonát telekkönyvileg áh°uházta, mint a Btk. 386. 
§-ába ütköző, a Btk. 380. §-a szerint minősülő csalás bűntet
tében való bűnsegéd esik gyanu alá. 

4. Ugyane bűncselekményben bűnsegítség bűnrészességé
nek gyanuja terheli Sz. !,Kovács Istvánt is, mert Polya ZoJtán
tól vett tanács alapján az ő eszméje volt a cselekmény. 

5. Ugyancsak e bűncselekmény gyanuja alá esik mint 
bűnsegédi bűnrészes Pólya István is, mert annak elköveté
sére ő adott útmutatást. öt egyébként még a következő bűn
cselekmények gyanuja terheli : 

Az 1913. évi XXI. t.-C. 3. §-ának 2. pontj ába ütköző köz
veszélyes munkakerülés vétsége, mert rendszerint bűncselek
mények elkövetéséből tartja fenn magát, továbbá az 1912. évi 
LIV. t.-C. 16. §-ába ütköző zugirászat kihágása, beadványok 
üzletszerű készítése miatt ; a Btk. 50. §-ába ütköző, a Btk. 
380. §-a szerint minősülő csalás bűntette a hamis váltónak 
a takarékpénztár által való beváltásában való közreműködése 
miatt ; a Btk. 400. §-ába ütköző, ·a 2. bekezdés szerint minő
sülő közokirathamisítás bűntette a közjegyzői hitelesítéscsalás 
kieszközlése miatt. A közveszélyes munkakerülés vétsége és a 
zugirászat kihágása a kir. járásbíróság hatáskörébe tartozik, 
a többi a kir. törvényszékébe. 

6. Tanos Aladárt a Btk. 400. §-ába ütköző, a 400. §. 2. be
kezdése szerint minősülő közokirathamisítás büntettének gya
nuja terheli a téves közjegyzői hitelesítés csalárd kieszközlése 
miatt. Terheli ezenkívül az 1913. évi XXI. t.-C. 3. §-ának 
2. pontj ába ütköző közveszélyes munkakerülés vétsége is. En
nek elbírálása a kir. járásbíróság hatáskörébe, míg a másik 
cselekménye a kir. törvényszék hatáskörébe tartozik. 

7. A fiatalkorú Gébics Józsefet a Flaubert-pisztolyból 
való lövés miatt a Kbtk. 41.  §-ába ütköző közcsend ellen való 
kihágás gyanuja terheli. Az eljárás a fiatalkorúak bíróságá
nak hatáskörébe tartozik. 

A Btk. 421. §-ába tütköző véhség, rvalamint <a 2. pont alatt 
megjelölt mezőrendőri kihágás magánindítványra, a többi 
bűncselekmény hivatalból üldözendő. 

Megjegyzendő, hogy a feljelentést az egyes gyanusítottak 
ellen a nagyobb hatáskörű bíróságnál kell megtenni a kisebb 
hatáskörbe tartozó bűncselekmények esetében is. 

A Szut. 312. B. 8. pontja szerint elfogni csak Tanos Ala-
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dárt )és Polya Zoltánt ikell, mert rendes foglalkozásuk nincs 
s így tartózkodóhelyüket sem lehet állandónak minősíteni. 

* 

Beérkezett összesen 47 pályamunka. Ezek közül a legjobb 
Kéri András törzsőrmester dolgoza;ta. J ó megoldást küldöttek 
még be kevés hibával : Hajdó Márton tőrm. (Budaörs) , Molnár 
János th. (Zalaegerszeg) , Menyhárt István tőrm. (Szombat
hely) , Cseh Gábor csendőr (Somoskőújfalu) , Györgyik János 
őrm. (Bódvaszilas) ,  Füleki József alhdgy. (Toponár) ,  Ber-

Távolsági 

ná th Zsigmond őrm. (Gara ) ,  Ligeti A lajos alhdgy. (Kiskun
dorozsma) , Csap Mihály őrm. ('S zeghalom) ,  Balogh György 
őrm. (Sóskút) , Erdélyi Bálint őrm. (Sóskút) , Juhász József 
csendőr (Pocsaj ) ,  Szerdahelyi Elek őrm. (Szirák) , Makra
Mihály őrm. (Zsadány) , Gévai János tőrm. (Sárbogárd) . 
Deák Kálmán csendőr (Veszprém) , Illés Mihály őrm. 
(Berettyóújfalu) . 

* 

A pályadíj ul kitűzött zsebórát Kéri Andrtis törzsőrmester 
(Hajdusámson) címére elküldöttük. 

kimutatás. 
(A Csendórségi Lapok pályázata.) 

10 12 I 11 I 10 9 -I 8 7 6 5 4 3 2 ..... 

o. I � 
c. ;>, ... � 'o ';>, � o) o) b.Il c;l -Q) c. � :s; � c;l � ;>, � :o 

... ;> c. o) A községek és terep- +' bIl ..... 'o .!<I o) o) :§ N w ..... c;l ..... 
..... :o 

, ;> N o C:I � -c;l o) o) c. - '" w ..... Q) El tárgyak megnevezése -<li <:,) N 'N .... d ;>, bIl ;>  
w -c;l ... ;> ;> <:,) N El .... w tO. --' �Q) tO 

:0 .o w ..":Id ;>, -o :0 ... o) 'o .... ... w C:I 
... El o) c;l ..":Id .!<I :0 El w w w o .!<I Q) ... t;; C:I N N <:,) c. :;::s .d ..":Id o o) Q) -c;l ..":Id ,O) e:> Gl 'o 

:0 d p.- o... rz.. � :; :0 Z p;. o E-< cl) � .� ...::l (I, c.. 

1 Alsószine.vér 5'2 5'4 4'2 4'3 1'3 l -2 3'8 2'5 1'6 3'2 2'3 1'0 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 Tócska-telep 6'3 4-8 2'3 1'2 0.7 3 3  0'7 4'3 2'3 4"4 3'3 

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

3 Dezső-telep 8'2 6'8 5'3 1 '6 2'3 4'2 2'1 4'6 1'6 5'1 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

4 Felsőszinevér 6'f) 3 6'1 1'6 2 4'2 2 1 3'2 2'3 

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

5 Németmokra 4'2 4 5'3 2 5  3 2  1'8 6'9 5'2 

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

6 Ökörmező 7 4'3 3'7 4'1 3'2 3'4 8'1 

I 
-- -- -- -- -- -- -- --- -- -- --

7 Vizköz 4'3 4 8'2 3'7 5'3 6'1 30 perc 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

8 Rákóczivölgy 5 4'3 4'2 4' 1 3'7 30 perc 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

9 Fenyves telep 6 '5 6'7 4.6 2'1 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1 0  Patakvölgy 3'7 5'2 4'3 . 

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

II Veresrét 4 2'7 30 perc 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

12 Gomhás-te lep 2 

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

------- ------_. 

E távolsági kimutatás alapján egy 29 ' és fél órás 'őrjára
tot kell összeálIítani, és 'pedig úgy, hogy az őrjáratban - Viz
köz és Veresréten kívül (e két tereptárgynál jelenleg állandó 
járőr van) - minden tereptárgy !Szerepeljen s a járőr a Rá
kóczi-völgyben, kerek húsz kilométer portyázás 'után a mun
kások leváltásánál 'jelen lehessen. Az őrjáratot nem kell szol
gálati lapon összeállítani, hanem úgy. ahogy a megfejtJések
nél közölni szoktuk. (L !  a folyó évi 9. számunkban közölt :meg
fejtést.) 

Megfejtést csak a csendőrség legénységi egyéneitől fo
gadunk ·el. A helyes rnegfejtők között egy fénllképeziígépet 
sorsolunk ki. Az eredményt la f, évi november 20-iki számunk
ban közöljük. 
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