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Hiszek egy ],stenben, hiszek egy "llxMában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek 'Magyaro11Szlig feltámadásában. 

Amen. 

November tanulsága. 
Elmult november elseje, minden baj nélkül; a 

nagy hangon előre befenyegetett kommunista meg
mozdulásból nem lett semmi. November hetedikén 
azonban már volt kommunista tüntetés. Huszonhat 
suhanc - valamennyi húsz éven aluli - beverte a 
Pallas-nyomda néhány ablakát. 

N em akarunk az ellenfél 'oktalan lebecsülésének 
hibájába esni. Tudjuk, hogy a könnyelmű elbizakodás 
a legsúlyosabb hiba, amit a kommunizmus elleni véde
kezés taktikájában el lehet követni, mert egy elmu
lasztott rendszabály, figyelmen kívül hagyott óvatos
ság, pillanatnyi helyi gyengeség olyan kiszámíthatat
lan következményekkel járhat, amelyekért a felelős
séget az ország egyik felelős tényezője sem vállal
hatja. De nem szabad szemet ,hunynunk a lefolyt no
vemberi napok tanulságaival szemben sem. 

A novemberei események megerősítették a ta
pasztalatot, hogy a kommunizmus, mint a pusztítás 

• és felforgatás tana nagy veszélyeket rejt ugyan ma
gában, maguk a kommunisták azonban, mint szám
szerű tömeg, mint fizikai ellenfél korántsem annyira 
félelmetesek, hogy miattuk az országnak állandó ret
tegésben kellene élnie. Szeptember elseje megmutatta, 
hogy a magyar munkásság józan tömegei nem az ő tá
borukba tartoznak, mert ha odatarloztak volna, vér
nek kellett volna folynia. Azt hisszük, hogy a kom
munisták magyarországi párt jának, amely egyébként 
inkább csak Bécsben van, mint Magyarországon, leg
vérmesebb reményeit teljesítjük, ha azoknak a min
denre elszánt, fanatikus tagjainak a számát, akik 
komoly harcoló ellenfélként számbajöhetnek, nehány 
százra becsüljük., AI kommunisták 'nem célszerűségből, 
hanem kényszer' ségből, azért követik azt a taktikát, 
hogy idegen tömegbe belefurakodva igyekeznek za
vart kelteni, mert dacára minden propagandának és 
a gazdasági helyzet minden súlyosságának, az önön
maguk sorából nem képesek tömegeket harcra mozgó
sítani. Nemcsak nálunk, hanem olyan államokban 
sem, amelyekben a talaj sokkal kedvezőbb a számuk
ra s ahol az elméleti kommunisták száma is sokkal na
gyobb, :mint nálunk, Magyarországon. 

Az a huszonhat suhanc, aki a Pallas-nyomda ab
lakait beverte, nagyjában tájékozást nyujtott róla, 
hogy a röpcédulák véresszájú, nagyhangú fenyegeté
seiből mennyit képesek valóra váltani. Minden szak
ember tisztában van vele, hogy a kommunistáknak 
egyáltalában nem vagy csak szükségszerű en felfegy
verzett, katonailag kiképzetlen tömege is, mint har
coló ellenfél, mekkora erőt jelent. Semmiesetre sem 

nagyobbat, mint amekkorát a mi meglevő kiváló kar
hatalmi szerveink nemcsak november elsején, hanem 
bármikor, bármely pillanatban könnyen fékentarthat
nak. Ennek a megnyugtató tudatnak kell a közvéle
ményben is élnie s >ezt a tudatot kellene a sajtónak is 
terjesztenie, elsősorban azáltal, hogy nem beszél róla 
többet a kelleténél. 

Forradalmakat nem szoktak hónapokkal előre 
bejelenteni. A kommunistáknak azzal, hogy novem
ber elsejét, sőt hetedikét is már szeptemberben beje
lentették, nem 'Volt más céljuk, mint hogy az ország 
lakosságát két hónapon át ideges, feszült várakozás
ban tartsák. S valljuk meg őszintén: céljukat némileg 
el is érték. 

Mind a belföldi, mind pedig a külföldi sajtó hete
ken át tárgyalta ezt a magyarországi november else
jét, amely aztán végeredményben semmiben sem kü
lönbözött akármelyik hétköznaptóI. Heteken át tár
gyalta a sajtó, hogy milyen nagyarányú óvóintézke
déseket tettünk erre a napra, hogy ki, hol, kivel és 
miről tanácskozott, milyen és mekkora a rendőrség 
és a csendőrség felkészültsége úgy, hogy mindezek a 
szinte napirenden tartott közlemények a jámbor pol
gárban, aki azokat olvasta, jogosan azt a hiedelmet 
kelthették, hogy itt most nagy erőpróbáról lesz szó az 
államhatalom és a kommunisták között iS hogy való
ban nagy baj lehet, ha ilyen nagyarányú előkészüle
tekre volt szükség. Akik az értesüléseiket nem a való 
helyzet ismeréséből, hanem a sajtóból merítik, ma
gyarok és külföldiek egyaránt, kétségtelenül csak 
ezeknek az előkészületeknek tulajdonítják, hogy nem 
volt semmi baj és nem annak is, hogy Magyarorszá
gon a kommunizmus veszedelme még nem akkora, 
hogy a proletárdiktatúra kikiáltása minden pillanat
ban bekövetkezhessék. 

A sajtó jószándékait nem vonjuk kétségbe s há
lásak vagyunk az elismerésért, amelyben az ország 
rendje érdekében kifejtett munkásságunkat része
síti. Kérdés azonban, hogy a rendőrség és a csendőr
ség intézkedéseinek, főleg pedig a karhatalmi előké
születeknek a nyilvánosság előtt való teljes publikálá
sa minden (jóhiszeműség mellett is, nem szolgál-e 
olyan célokat, amelyek 'homlokegyenest ellenkeznek 
az állam és a közérdek céljaival, főleg pedig a lakos
ság megnyugtatásának szándékával s nem tesz-e a 
lakosság nyugtalanítása révén éppen azoknak szolgá
latot, akik ellen irányul? 

Az óvatosság sohasem felesleges s az ország 
rendjére vigyázás sohasem lehet elég éber. Veszedel
meket nem lehet kishitűen túlbecsülni, de egy ország 
biztonságát nem lehet könnyelmű hazardírozással 
sem biztosítani. A kommunizmus ellen minden pilla
natban készen kell ugyan állanunk, de azt hisszük, 
hogy a készenlét kétszeres biztonságú s minden meg
tett intézkedés vagy elért eredmény kétszeres értékű, 
ha nem tud róla más, mint akire tartozik. 
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Közbiztonsági helyzetmegíté
lés karhatalmi szolgálatban .. 

frta: SCHRÉDL VILMOS 'őrnagy. 

Minden észlelt jelenség, előkészület alatt álló, ki
fejlődésben vagy folyamatban lévő események vagy 
mozgalmak gondolkodásra kell hogy késztessék a 
csendőrt annak megállapítása végett, hogy ezek nem 
ütköznek-e a törvényekbe, miként és milyen mérvben 
befolyásolják a közbiztonságot s ebből az átgondolásból 
- mérlegelésből - kell következtetést vonni arra, hogy 
további megfigyelésre vagy közbelépésre van-e szükség. 

Minden közbelépés előH - és áll ez főként a tö
megmozgalmaknál való fellépésre - az összes szá
mításba vehető körülményeket és ezek valószínű ki-o 
hatását, illetve következményeit érett megfontolással 
kell mérlegelni, mert csak így választhat juk meg he
lyesen a közbelépés legcélravezetőbb módját és eszkö
zeit, valamint ennek alapján állapíthat juk meg azt, 
hogy a feladat megoldására mennyi erőt kell latba
vetni. 

A csendőrség fellépésének a közbiztonság megza
varásának megelőzése, illetve 'a rend helyreáJllítása a 
célja, ezért az alkalmazásra kerülő csendőrség erejét 
úgy kell megállapítani, hogy feladatát békés eszközök
kel megoldhassa. 

Igen fontos tehát, hogy minden mozgalomnál olyan 
erős karhatalomról gondoskodjunk, mely a sikertelen
séget eleve kizárja, de túllőne a célon, sőt káros lenne, 
ha csekélyebb jelentőségű és terjedelmű mozgalomra 
fölöslegesen nagy erőket pazarolnánk, mert ez árthat 

S=ékely dal. 
Székely vagyok, hegyoTszág fia, 
Csaba utóda, kerrJsője, 
Erdély konok, kemény legénye 
S a vadvirágok iszeretője, 
A vadvirágok szeretője. 

Nem nyugalmas éden a hazám, 
Vihar töri a fákat nálunk, 
Sokszor a felhőmosta bércek 
Kemény, töretlen ágyán hálunk, 
Kemény, töretlen ágyán hálunk. 

Erdő, patak, virág: a szivem, 
A dacos sziklák: akamtom. 
V észben a felhőkkel beszélek, 
Mó,skor virágos a kalapom, 
Máskor virágos a kalapom. 

A vérünket, azt megölelem, 
Ellenségnek CL lelkem villám, 
Mintha az égen úszó felhő 

a csendőrség tekintélyének, továbbá elvon és kifáraszt 
olyan erőket, amelyekre máshol'lehet szükség. 

Valamely mozgalom jelentőségének megítélésénél 
főként a következő körülményekre kell figyelemmel 
lenni: 

a) Az általános politikai helyzetre. Az általános 
hangulatot, törekvéseket, pártmozgalmakat, gazdasági 
viszonyokat, társadalmi ellentéteket figyelemmel kell 
kísérni, mert csak ezekből vonhatunk le helyes követ
keztetést a mozgalom mérvére és céljaira nézve. (Pél
dául általános tömegnyomor, széleskörű izgatás a lakos
ság között, vagy annak egyes rétegeiben, a központi 
kormányhatalom tekintélyének vagy hatalmának csök
kenése, mind alkalom a tömegek erőszakos fellépésére.) 

b) A mozgalomban a lakosságnak mely rétegei 
vesznek részt és milyen ezeknek az alaptermészete, mert 
példáUl kommunista tanokkal átitatott, heves vérmér
sékletű, rovott előéletűekkel telített tömeg biztosan 
törvénysértésre, illetve erőszakosságra ragadtatja 
magát. 

e) A mozgalom helyi vagy általános jellegű-e, 
mert ettől függ az, hogy honnan, mily erejű támoga
tást kaphahmk, ami fellépésünk módját kezdettől fogva 
befolyásolhat j a. 

d) A lakosság a mozgalommal vagy velünk rokon
szenvez-e; az előbbi eset működésünket megnehezíti, az 
utóbbi előmozdítja. 

e) A mozgalomban résztvevők száma és a rendel
kezésre álló saját erő. 

t) A mozgalomban résztvevők fellépésének előre
látható módja. Különböző eljárást igényel az álló vagy 
mozgó, a fegyverekkel va.gy ezzel egyenértékű eszkö-

Hulló, hamgos könnyét innám, 
Hulló, haragos könnyét innám. 

Szép a dalunk, ha csöndes éjjel, 
Hamngnyi hangon búg az erdőn, 
Hol patak !siklik selymep réten, 
S aranykalász ring dúsan-termőn, 
Aranykalász ring dúsan-termőn. 

A legszebb út a Hadak útja, 
A legszebb föld CL Csaba földje, 
Élet lesz még a halálom is, 
Ha ott nyugszom a székely földbe, 
Ha ott nyugszom a székely földbe. 

GYIRKIS ISTVÁN törzsőrmester (Győr). 

Csegezdi őrmester .. 

írta: CSERMELY GYULA. 

Mojszil iFi róná ra, ,Mojszil Szamoilának lányára, azt 
mondták la községben, hogy félr€c,súszott egy kicsit az 
esze. Nemcsak vagyono,s, Ide nagyon lszemrevaló lleány 
volt; Ikérője is volt több is, helyesebben mondva: több 
legény volt a faluban, akit oédestatyja !kis�eme1t ,a szá
mára, de Firónának nem kellett egy ;se. 

-- Félrecsúszott az íesze, � volt a iközv,élemény, az 
apja pedig megverte, mert gondolta: ha fMrec.súszott, 
majd a jó útra terelem. 

Firóna; nem tö,rődött a veréssel s mikor édesapja 
megint előhozakodQtt egy legén,nyel, a ihúszholdas Kárp 
Jóvu fiával, erre is a fejét l'á�ta: nem ,kell. 
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zökkel felszerelt, vagy fegyvertelen tömeg. Az utóbbi
val szemben már az első pillanattól kezdve különösen 
erélyes magatartás szükséges. 

g) A mozgalom színhelye. Más az eljárás, ha az 
elszigetelten álló gyártelepen és más, ha egy község 
területén folyik le. 

h) A mozgalom teljes kifejlődésére és a saját erők 
latbavetésére szükséges idő. 

V égül jelentőséggel bírhatnak a mozgalom meg
ítélésénél egyéb körülmények is, mint napszak, időjá
rás, közlekedési, összeköttetési viszonyok stb. 

A közbiztonsági helyzet helyes megítélése világo
san gondolkodó főt, nagy körü'ltekintést és éleslátást 
követel. 

Felderítés. A hírek értékelése. 

A helyzet mérlegeléséhez szükséges adatokat a 
csendőrség portyázó szolgálatban - azaz személyes 
megfigyeléssel - és helyesen kiépített összeköttetései 
útján 'szerzi meg. Ha ezek jól működnek, lényegesebb 
dolog nem kerülheti el a csendőrség figyeimét s na::' 
gyobb meglepetések elvben nem érhetik. 

Az állam- és társadalomellenes mozgalmak felde
rítése, főként a földalatti kommunista szervezkedés 
észlelése és teljes kinyomozása nem könnyű, de nem is 
lehetetlen feladat. Irányt mutathatnak e téren bizonyos 
megfontolások. 

A magyar ember általában nem hajlamos a kom
munizmusra, sőt benne kisebb-nagyobb fokban konzer
vatív vonások fedezhetők fel. Ezért alig hiszem, hogy 
a magyar elem között sok valóban meggyőződéses kom-

- Kárp J óvu;firu is Ibocsikorban jár, - gondolta 
Firóna, de ezt n-e.m merte megvaHaniaz apjának, inkább 
eltűrte az újabb sor 'Ütleget. 

-Egy tavaiszi napon, ahogy Firóna a fő utcán végiIg
ment, találkozott valakivel, kire mi1wr ,ránézett, 'egy
szerre lérezte, hogy a vére a s'ZÍvébőll laz arcába szállt. 
Magastermetű, daHá,s férfiú volt, banaképű, széles 
váJ.lú; a ,gallérján sárga �áv és 'három e,sillag volt ... 
megmondta neki a boltos, aikihez betért, hogy ;a c,sendőr
örs új pa'ranc,snoka, laz :őrmester úr. 

Firó;na nem kérdezte, hogy hívják, de attól a nap
tóll 'fogva napjában ti.zenötször is e.Jment a laktanya ,előtt, 
melynek aMakai a főutcára néztek, hátha meg,láthatja 
a'zt la gyönyörű szál \katonát. iMeleg Ivan, már sehol ,s,em 
fűtenek, a laktanya! minden ablaka nyitva áll, hátha va
laip.elyiken kihajol az ördparancsnok túr lés ő megláthatja 
s ha 0s'ak elmenőben" egy p.ercre csak. 

, De ,napok is elmultak. anélkül, hogy szerencséje 
lett vol'na a leányn:ak. Egy délután azonhan, amikor a 
Magura caselor mögött már: 'lepihenni \készült a n""p é,s 
alkonyatra. h'ajlott az idő, ott látta az embert 'az ablak
ban, .ho'gy �,zivarozva, kinéz·ett az utcám. 

Filróna nagy forróságot érzett. Arca lángolt, vére 
lüktetett, sZÍve bomlloUul lkalapált s' szinte ki akart ug
rani a kehlébő.J. Nem merte megtenni, hogy az ,ablak 
f.elé fordítsa az arcát, 'csak els,ietett mel:lette, úgy hogy 
csak oa. szeme sarka súrol,ta az embert. De ,ez az elröp
penő egy pillanat is elég ho,slszú �olt, hogy szinte magá
ba szíja akiikönyökölő csendőrnek a képét. 

Három házzal arrább aztán meJállt és ,gondolkozott, 
majd visszatért. Megint elment az ablak előtt, most már 
valamivel l'a.ssabban, ,miint először IS' most már ráemelte 

munista lehetne. Nálunk a kommunista vezetők azok 
,soraiból kerülnek ki, akik a balsors, a társadalmi vagy 
gazdasági viszonyok, vagy egyéb körülmények folytán 
alul maradtak vagy alulra kerültek s on�an csak a mai 
társadalmi rend felforgatása útján reméln,ek felszínre, 
hatalomra jutni. A zömüknek aZQnban közönséges üz
let, rendes megélhetes a komm).lnista tevékenység. 
Előbbieket az állandó zú,golódásról és elégedetlenség 
szításáról, utóbbiakat a rendes kereset megengedte ke
reteket túllépő életmódról vagy szerzeményekről s 
mindkettőt az elhagyatottakkal, nincstelenekkel, elé
gedetlenekkel gyakran keresett, látszólag céltalan'érint
kezésről lehet felismerni. 

Az itthoni vezetőket főként ezek között keresse a 
csendőr. A kellő személyi ismerettel rendelkező örs 
számbaveszi hogy az örskörletben kik foglalkozhatnak 
kommunista

' 
üzelmekkel. Ezeket észrevétlen megfigye

lés alá helyezi, melynek folyamán az illetők minden 
ténykedését, összeköttetéseit és életmódját szemmel kell 
tartani. Rövid megfigyelés után a kezdetben talán 
sok egyén száma, akikről feltehető, hogy a kommunista 
szervezkedésben tevékenykednek - valószínűleg ki
sebbedni fog. A kör szűkül, de a benne maradtakat an
nál ,gondosabb figyelés alatt lehet és kell tartani; míg 
végül rátalálunk azokra, akiket keresünk 

Ha az örs rájött arra, hogy kik a mozgalom veze· 
tői és szervezői, módjában lesz káros munkájukat meg
előzni, illetve azokat ártalmatlanná tenni. Ez esetben 
veszély csak akkor fenyeget, ha koldusok, csavargók, 
utazók, munkakerülők, házalók, ügynökök stb. szemé
lyében vagy képében idegen agitátorok vagy összekö
tők jelennek meg az örskörletben. Ezeket az idegen-

szemét az emberr,e. Csak egy mrusodpercnek a feléig, s 
mert é'dzrevette, hogy I az 'örsparancsllok őt meglátta, 
halkan és fojtottan egy "szárá bune"-t l'ebegett feléje. 

Nyomban vissza 'is <kapta a fejét es arcai még lán
golóbb, még fo·rróbb lét, különősen mikor hiallbtta, hogy 
az örsrrarancsn'Ok viszonozta a köszöntést. Cs'ak udva
riasságból ugyan,. minden melegiSég, és mosolygá,s pál
kül, mégis úgy érezte Firóna, hogy ft szívével hallja 
hangját. 

Száz lépés, után: megint vissz,ajött, mo,st már la'ssan 
és gondo,lkozva, tűnődve. - E.!ég ereje lesz-e hozzá,.
kérdezte Is.aját magát6!. és, ill szívére :tapasztotta két kezét 
-. nem fog-e csak hebegni', dadogni, ha megteszi, �mit 
szándékol? , , 

Az örspa,rancsJlok még 'Ott volt, ahol eddi,g. Firóna, 
a földre I3zegíJett fejjel, már el akart 'menni az abla� 
előtt, de a'z utol,só piiUanatban mégis erőt vett rajta .�z 
érzés'e .. Megállt, szembefordult laz emberrel és visszafoj
tott!.é:Jekzettell, bátortaJ.an, halk Ifebegéssel Ikélfde�,te,: 

- N em tetszik-e vásárolni valamit? Maj.orságot,.;. 
gyenge bárányt ... va:gy tojást? �l',,"'(. 

Az 6rsparanCisnolk, 'jóllehet, jó szeme volt, nem tu
lajdŰ'nított"e !kérdésnek más 'hátteret. Látta, hogy il,leány 
milyen elfogult, hogy remeg az ajka, hogy har)llatp�an 
csi,llog'a két' szeme, hogy, az ,arca o ly'cl l'! " cs'á!tanó 'piz:.�s, ifi 
hogy lélegzése kínOlsan akadozó, mégsem gondoÍt másra, 
milnt ,arra, hogy lazért oly,an zavart ez ,.a parasztÍány, 
mert idegen 'eÍnberrel Villl do,lga.' És eg'ykedvűen f€!lefte: 

- Erigy a domnu iBalázshoz, ,ŐL'kérdezd meg.' ,_ 
.. 

Egysierű, mit sem_ mWl<!ó' vál:asi y.oH, m.égis. &'�y 
vélte ill' leány, 'hogy a boldogság�ól ,megáll :a ;s'zíve. l\�á�9-
ro�,an mosolygott, hils,zen � �ozzá beszéllt az ö�spar�cs.-
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l·endészet. gondos megszervezésével s körültekintő vég
rehajtásával. kell ártalmatlanná tenni. 

A -kommunista szervezkedés médiumai rendszerint 
a nincstelen, tudatlan és műveletlen néprétegekből ke
rülnek ki, avagy olyan egyének köiül, akiket éretlensé
gük vagy tapasztalatlanságuk folytán gazdasági és tár
-aadalmi tévtano�al félre lehet vezetni. 

Az ily szűklátókörű vagy elcsavartnézetű egyéne
ket könnyű túlzó és hamis ígéretekkel félrevezetni, 
mert azt, amit haUanak vagy dlvasnak, különösen ha 
az a gyomruknak is kedvez, nem, vagy csak egyolda
'úan mérlegelik: Így- a valóságos helyzetet nem tudják 
felfogni, maguk sem tudják, mit akarnak s oly célok 
eszközeivé, sokszor áldozataivá válnak, amelyek jelen
tőségét, valódi okait és céljait nem tudják sem átérezni, 
sem ésszel felérni. 

Az ilyen egyéneket úgyszólván oltalmaznia kell a 
-csendőrnek attól, hogy a kommunista agitátórok báb
j.aivá válJanak 

Eszköz erre a kommunista agitátorok távol tar
tása; aSzut. 64. pont 15. rupontja pedig módot ad arra 
a csendőrnek, il'letve az örs parancsnoknak, hogy az 
illetékes hatóságokhoz javaslatot tegyen, amivel nem
csak "alamely veszély elhárítása c€ljából, hanem olyan 
alkalmakkor is élnie kell, amikor a lakosság bármely ré
tegéről vagy egyéneiről, a politikai vagy erkölcsi félre
vezetés lehetőségének alapókait kell elhárítani. 

Ha valamely jelenséget és:lJlelünk, fontos, hogy en
nek jelentőségét idejekorán felismerjük. Ez azonban 
nehéz, mert néha a helyi viszonylatban jelentéktelennek 
.játszó észleletek egy szélesebb területre kiterjedő át
tekintés ű parancsnok előtt fontos eseményekké vagy 

nok úr. majd újabb .egy-két pillanat multával megint 
erőt vett magán ,és kérdezte: 

- Hát .szabad oda bemenni, őrmester úr? 
- Szabad, de csak lia konyhába. 
Mintha a mennyország ajtaját nyitná ki, úgy nyomta 

le Firóna a i,lraktanya kapuján'ak killincsét és Csegezdi 
örs parancsnok nem . törődött 'többet a leánnyal. Még 
utána sem pilllantott, booyit-€ csakugyan, ,avagy tovább 
megy. Az eHenkező oldalra nézett és nyugodtan tovább 
szítta a szivarját s csak egy perc mulva, mikor kapu
nyitást IhaUott, fOl'dította megint jobbfelé a fejét. Az a 
ktatrincás oláh .leány jött ki és "naptye bune" -t kívánt 
neki, dó éjiSzakát. Most iS' elfogultan, bátortalanu,l, halk 
hangon és most is olyan különös nézéssel. 

Másnap megint arra jött, oormadnap is ,és mindig 
fölöslegesen többszöl'i haladt e,l és kívánt neki jó estét. 

. Negyednap 'Pedig, hogy \aZ utcán jött szembe vele ,az 
ofáh leány, ennek kös,zöntése: jó napot kívánok, sokkal 
több volt, mint egys�erű köszöntés. Lángrtagyúlt arcból 
két ��ete szem oly sajátJságosan :néZiett Il'á; szinte kö
nyörögni látszott az a harmatos szem: olVlasd már ki 
belőle,) te ember, mitőll/Íoo-ró az én Iszív,em,és mit Tejte�et·! 

De Csegezdi örsparanesno!k csak viszonozta a ,kö
szöntést, ahogy viszonQzta mindenki másét és köteles-

_ s'égeire gondolva, tovább ment. - Szerelmes belém a 
leányzó? Semmi Iközöm ,hozzá, ez,az ő dolga. Mégis, mert 
úgy tudta, hogy jobbféle ·az a lány, nem pedig olyan, 
amilyenből minden oJ.a,h faluban tíz ilS van, aznaptól 
fogva nem jelent meg többé az abl.akná!. Majd ha észre
veszi, � eddig még a :nevét sem. tudta, - hogy csak 
hiába megy el, a ház előtti, :abba fogja hagyni .,és később 

va'gy hamarabb majd észretér. 

kiindulóponttá válhatnak. Ezért, mihelyt. a legkisebb 
gyanu merülhet fel arra, hogy kommunista szervezke
déssei kapcsolatos jelenségről van szó, nem szabad el
mulasztani az előljáró parancsnokokhoz való jelentés
téteit. Ezekkel a jelentésekkel nem szabad fu.karkogni, 
mert minél több adat áll a parancsnokok rendelkezé
sére, annál világosabb és bizonyosabb képet alkothat-
nak valamely mozgalomról. . 

A sza:kasz- és tiszti parancsnokoknak fontos fel
adata, hogy a vett jelentésekből a" mozgalma1< fészkét 
és jelentőségét kihámozzá:k. . 

. - '  > 

A kommunista szervezkedést az egész ország te
rületén egy központból, egységesen irányítjá,k s ezért 
azzM a Jegeredményesebben úgy lehet szembeszáIini, 
ha a mozgalom nyomozásána:k szálai végső fokon' egy 
központi szerv kezébe futnak össze, mely a parancsno
kok és örsök tevékenységét céltudatosan egybefogva 
irányítani s azokat tájékoztatni hivatott. 

Ennek a központi szervnek fog módjában állani 
annak -megítélése, hogy melyek azok a terü1etek, ame
lyeken a tömegek erőszakos komnHulÍ'staszerű fellépése 
legvalószínűbb, mely területen léphetn-ek fel a legna
gyobb és legszervezettebb erők és hogy politikai, vála
mint gazdasági szempontból mely területek a legfon
tosabbak. 

Ha a kommunista mozgalmak kitörése legvalósz.Í
nűbb fészke.inek helye meg van állapítva, önma.guk
tól adódnak a területek, amelyek ellen' a csendőrség 
fellépését irányítani kell s egyben határozott képet le
het arról is alkotni, hogy a főerőket hol kell latbavetni. 

Természetes, hogy ennek a központi szervnek a 
megállapított tényeket és következtetéseket az érdekelt 

Ám Mojsz.il Firóna nem tért !észre iS hogy osak hiába 
halladt el )llap-nap utáIlJ és inapjában töb� ízben is a lak
tany'a előtt, má,s lehetőségét eszelte ki annak, hogy ,lát
has.sa 'az embert, akit szeretett és esetleg' beszMhessen 
is vele. Milyen boldogság lesz. az Ő ,szavát haHhatni ! 

Egy Inapon, mindjárt ebéd után, Ose�zdi v�l�i 
okból a konyhába ment, hát ott látta a leányt, ahogy 
mosogatni és edényt tö'rölni segített. Az 'ajtónyílásra a 
leányzó megfordult és a vél'huHám, ami elöntötte az ar
cát, minden élőszóná.Ji ig. beszédesebb ,vallomás volt. 

De Cs'egezdi önspar,anosnQk csak egy piJ,l;wtásra 
méltatta a leányt, majd szigorúan a sz.a:kácsnéhoz for
dult: 

- Hogy kerül ide ez az idegen J.ány? 
- Ne tessen haragudni, őrmester úr. Már vettem 

tőle majorságot és mi egymást s hogy lá,tta ma a jó 1�lek" 
mennyi dolgom van, hát nekigyürkőzött ő is és segít . 

Csegezdi most már ,látta, voltaképen mit akar ez a 
szerelmes ,l.ány. Az ő közelében l'enni, itt keresni vele a 
találikozást iS hogy egy kedvező, de meggondolatlan pérc
ben a 'klarjaiba omoljon : szeretlek! 

S me'l't ,ezt ilátta a;jbecsületes ör,sparancsnok, aki sem 
a laktanya ti1sztaságát nem akarta beszennyezni egy ka
landdal, sem jóravaló szülőknek a leányát az erkölcsi 
romlásba 'sodorni" nyomatéklkal rá,szólt az asszonyra: 

- Már ,pedig idegen személynek semmi keresni
valój1a még a konyhában sem. Ezt nem tűröm, egyszers
mindenkorra je,gyezZle meg magának. Ezzel kivette a 

leány kezéből a tányért, óvatosan letette az asztalra, 

ma'gának a leánynak pedig azt mondta: 
, 

- Nincs szük,ség la, segítségedre, elmehefsz. 
Megint az a könyörgő felnézés, mint nyolc nappal 
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parancsnokokkal időnként !közölni kell azért, hogy ezek 
megelőző jellegű intézkedéseiket a leghathatósabb mér
vűre fokozzák, illetve, hogy az erélyes fegyveres be
avatkozás eredményességéhez szükséges feltételeket 
bizto

·
síthassák. (Fontos pontok kézbevétele, kommu

nistafészkek elszigetelése, erők összevonása, közleke
dési, összekötővonalak biztosítása stb.) , , 

Az eddig elmondottak körülbelül megfelelnek a 
katonai értelemben vett békebeli adatgyüjtésnek, de 
egyben a háború kezdetén lefolytatott távolfelderítés
nek is. Ebbeli feladatunk megoldását megkönnyíti, hogy 
törvényadta jogunknál fogva rajta vagyunk azon a 
területen, amelyen - ha ezt a kommunisták kierősza
kolják - a hárc lejátszódhatik, megnehezíti azonban 
az a körülmény, hogy a kommunista szervezkedés föld
alatt folyó mozgalom, 'melyről adatokát csak kitartó 
ambicióval, éber figyeléssel, észszerű, sokszor cselekkel 
leplezett puhatolással és mindenekelőtt törhetetlen 
eredmél}yrevágyással lehet szerezni. . 

Amikor az ellenszegülők erőszakos fellépésére ke
rül a sor; kezdetét veszi a harcász.ati értelemben vett 
közelfelderítés, melynek az a célja, hogy a már nagy
ban körülhatárolt területen részletekben megállapítsa 
az ellenszegülők erejét, fegyverzetét, helyzet ét, szándé
kát, magatartását s ezzel támpontokat nyujtson a 
csendőrségi erők mikénti latbavetéséhez. 

Ennek a felderítésnek legfontosabb szervei azok 
a csendőrsé

'
gi erők, amelyek az ellenszegülők terül etén 

belÜ'lrekednek vagy előre megál1apított terv szerint 
ottmaradnak. Nehéz és sokoldalú fe1adataik közül leg
súlyosabb a felderítés folytatása, a lakosság' körében 
kiépített összeköttetéseknek a lehetŐSég szerint épség-

azelőtt az utcán. Azt mondta a Jeánynak nedvesen csil
logó ikét 'Szeme: azért tettem, mert gondoltam, itt vala
mikor mégj,s csak meglátlak s te ajtót mutat,sz nekem, 
te eilküldesz? De Cseg€zdi, noha megérteHe ezt az es
deklő pmantást, mégis meimondolt .és hideg tudott ma
radni. Osrak val amivel 'szeIid€bben, de nem kevésbé ha
tározottan azt mondta : - M ost erigy ha�a szépen, itt 
nem'ike,].]esz, Se holnap, se máskor, . ,  semilyenkor. 

Semilyenkor ? ! A leány 'erre lehajtotta ·a fejét s ha 
nem ,lett :volria a szakácsné a: ikonyhában, talán odaomlott 
vo'Inl3: az ember elé: ne kergelss el. Hiszen nem akarok 
mást, csak .. . csak ,látni: aikarJoak, mert szeretlek. De ott 
volt á )wn'yhában a szakácsné és a szerelmes Firóna egy 
magába fojtott h alk zokogás'sal eltávozott, 

Két hétig nem történt semmi . Mojszil Firónának a 
színét \Sem Iehetett látni és Csegezdi,  ahogy eddig nem 
gondolt'; úgy ezután sem gondolt a leányra, 

Anná,1 többet az emberre Fir6na. 
Egy délelőtt történt, csak Osegezdi volt otthon az 

örsöIÍ. mikor bejött hozzá egy ember : Mojszil Szamoilá
nál tolvajok jáTtak ra padláson. Tessék od'afáradni és 
szétnézni; ott 'I lakik la Szamos-soron abban a nagy házban. 

Cségezdi ,köteless.égttudóan nyombqn odament. Há· 
l'omabl'akos j obb paraszthajJék volt a megjelölt ház, az 
utca felől meNvédes, az udvar felől egyszerű tornáccal, 
melynek végében a padlásfeljáró falépcső volt. 

- Az udvaron nem volt egy lélek se, benyitott a kony
hába, itt egy könnyes szemű, lehaj tott fejű leány állt , , , 
Csegezdi meglepődött : az a leány volt. 

- Hát te Mojsiil Szamoilának a leánya vagy? 
- - Igen, - volt a fojtott hangú válasz. 

- Itt jártalk tolvajok a padiáson? 

ben tartása s ;a híreknek az ellenszegülők területén kí� 
vül felvonuló csendőrséghez idejekorán' va1ó eljutta
tása. 

Az ellenszegülők területére !kívülről irányulÓ . fel
derítésünk végrehajtásánál repülőgépek és léggömOök 
segítségére ,nem számíthatunk, ezért csupán földi fel
derítést végezhetünk. Legfontosabb felderítő eszkö
zeink : Erre alkalmas polgári egyének, polgári ruhás 
csendőrnyomozók, lovas-, kerékpáros- és végül gyalog 
csendőrjárőrök, felderítő osztag�k. 

Polgári ruhában legkönnyebb észrevétlenül meg
közelíteni és megfigyelni a szervezkedőket. A polgári 
egyének megválasztásában s a velük szemben való ma
gatartásban azonban fokozott elővigyázat s�ükséges, 
mert ellenfelderítésnek csak így lehet elejét venni. 
Arra is el kelll készülve lenni, hogy hamis vagy t61zott 
híreket kapunk, mert a kommunisták mesterek olyan 
hírek terjesztésében, amelyek diadaJ.aikról, nagy ere
jükről és a közbiztonsági erők kudarcairól, gyengeségé
ről szórnak. 

A vett híreket tehát nyugodtan mérlegelve, kellő 
értékére kell leszállítani; elhinni csak más oldalról is 
megerősített, vagy a körülmények igazolta híreket 
szabad. 

A csendőrségi közelfelderítést elvileg a, polgári 
egyének sűrűn való alkalmazása vezesse be, de ott, ahol 
ilyenek nem á:llanak rendelkezésre, vagy az ellenszegü
lők ellenállása miatt nem működhetnek s végül ahol a 
felderítésnek nyomatékot akarunk ·adni, alkalmaz· 
zunk !OV8.'l-, ,kerékpáros-, gyalogos- vagy vegyes jár
őröket. 

A csendőrkarhatalom parancsnoka szigorú_�n óva� 

- Igenis, itt minálunk, őrmester ú'r. 
- 'Apád bent van? Mert az. udvaron ·nem láttam, 
- Édesapám lJna hajnalban a város-ba ment. 
- Hát ,az édesanyád. te leány ? 
- lAz is ;vele' ment B esztercé're, őrmester úr. ' 
- S te most egyedül vagy itthon? Te 'küldtél értem? 

- kéTdezÍ'e az örsparancsnok érdesen. Sejtette, hogy 
csak mes'ével van dolga; nem j ártak -itt tolvajok a pad
láson, ös,ak őt l3karta 'ide kapni ez. a's�erelrpes leány. 

A Iszigorú ISZÓ megij 'esztette Firónát s' mert �av.ará-· 
ban mélységesen hallgatott, az lörsparancsnok m egi'smé
telte ra 'kíérdést: 

- S te most egyedül vagy itthon ? , " válaszolj! 
- Egyedü,l, - I i,hegte l8 leány és pi,hegve hozzá-

tette: - Egyedül is mar.adok. 
Csegezdi úgy t€tt, mint ,akit cseppet sem ·érdekel ez, 

a megjegyzés. Kifordult la,' 'konyhából é,s odament a pad
lásfeljáró lépcsőhöz. 

- Mit vittek el a tolvajok? - kérdezte. 
Firóna akadozva vál8Jszol'Í. - Nem vittek el �em

mit, Ől'iffi·ester úr. Osak batyuba kötötték a sok .ruhái; é� 
ú gy lehet . . .  ma éjszaka, . "érte jönnek . , . .s ,én' félek: itt  
magamban. És forró lehel'lettel - minden s zava egy
egy zs1arátnok volt - azt .Iihegte : - Yress� itt ma·radni ... 
mert fél,ek! 

Osegezd i nem megvetést, csak s zánalmat é rzett a 
lánY'iránt. Aki ,  jól látta, oda volt érte. Cs,ak egy mozdu-

, 
latába, egy szavába, csak egy intésébe került volna és az övé 
a leány, ahogy ész nélkül és szenvedélyes szerelemmel 
előtte áUt. De Csegezdi örspa'l'anc·suok, jól'lehet, a kísér
tés erős' volt" csak a beosületre ,és � tiszte.sségre hallga
tott. - Becstelen vol·nék, - gondolta, - megvetni való, 
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kodjék lovaserejének szétforgácsolásától, mert belső 
harcokbán, nem teljesen korszerű fegyverzettel és mó
don fellép ő ellenszegülőkkel szemben a lovas lökőerő
nek döntü súlya van. 

Ezértr - ha lovasokban nem bővelkedünk - ott, 
ahol felderítő osztagokikal kell végeztetni a felderítést, 
a felderítő oszt,agok zömét, ha ezt az útviszonyok meg
engedik, kerékpáros csendőrökből vagy kocsin, gépko
csin szállított ,gyalogcsendőrökből képezzük; jó utakon 
elsősorban kerékpál"os, esetleg lovasokkal vegyes és 
csak a ikerékpárral nem járható ,terepen ikülcljünk ki 
osupán ,]ovasokból álló felderítő járőröket. Ez, esetben 
azonban a lovasj'árőrök rendelkezzenek annyi tűzerő
vel, hogy adott helyzetben a kocsiról autóról szálIt s a 
terepen aránylag lassan mozgó gyalogság beérkeztéig 
szükséges hosszabb időn át kitarthassanak. 

. Igen nehéz - terepen, rossz látási viszonyok között 
és az ellensz.egülőkhöz egész közel gyalogjárőröket al
kalmazunk közelfelderítésre. 

A harcfelderítést arcban legtöbbnyire gyalogjár
őrökre bízzuk, az oldalakban ,azonban lovas- és kerék
párosjárőröket is alkalmazunk. 

A felderítőosztagok és járőrök feladataira, vala
mint magatartására egyébként a honvédség idevonat
kozó szabályai mérvadók 

A mozgófelderítést állófelderítéssel ki kell egészí
teni. Jó ikiIátópontokon, távcsővel felszerelt figyelőket 
- fontosabb helyekre tiszteket - állítsunk fel, akik a 
megfigyelést, ami,kor ezt a látóviszonyok megengedik, 
szakadatlanul végezzék. 

A mozgófelderítés előnye, hogy kilátópontról
kiIátópontra haladva, a felderítendő terület minden ré-

mint ember és méltatlan a,zl áJ.lá,somra, mint csendőr, ha 
most v i ssza,élnék a heJ.yzette l .  S ha csak egyszerü ma
gyar volnék, nem katona és nem csendő,r., akkor s'e vinne 
rá la 'lelkem, hogy engedjek ennek ·az ·es�ét vesztett leány
nak E z  a ,I,eány nem a' magáé, ez, a 1eány ;még az, apjáé, 
anyjáé s' amHyen becstelenség volna. ha egy ü nőj·é t  köt
ném el az atyjának, még százszoT nagyobb beclStelenlSég 
volna. ha III leányát rabolnám most fel tőle. 

És trossz,alóan azt mondta a leánynalk : 
- Nem óártak it,t tolvajok, ha·zud:sz.  'És éjszakára, 

ha félsz, hívj ide egy ,szomszédasszonyt . . . én i nem jövök 
el. Nekem laz ŐI1sön a helyem. 

EzzeJ csöndesen kifordult ,az  udvarról és magára 
hagyta a fehéne váH csalódott ,lányt. 

Otthon átgondo.\ta a dolgot és e l1hfltározta magában, 
hogy 'másnap délután - addi'g itthoIlI l 'esz az öreg -
ma·gához hiv.atj,a a l ány atyját és mint becsületes ember, 
megmondja neki" hogy mi történt. Ne hagyja )magára a 
leányát, h anem vigyázzon l'á mind a két szeméve.l, mert . . .  
ha velem :nem. hát meglehet, hogy mássa,l . 

Má'snap �f is hivatta a z  ő'reget és férfia,san, őszintén 
közöl'te vele" hogy ő mit tapasztalt. ÉSI Mojszi l  SzamoiIa 
amiLy·en hálás vol t  'a tbec-sületes csendőrnek, - még a 
ke�ét is meg aka,rta csókolni,  - olyan ha,raggal vette 
elő a J.eányát. Nagyon ;eIveTte : - Felkinálkoztál, a csend
őrnek ? ! Nesze neked, te céda, te becstelen ! Férjhez
menni' nem akarsz, de belevesztél fa csendőrbe ? N esze 
neked, tel cad'at, mesze ! S ha az a cs.endő,r nem olyan be
csületes, te mo·st mi volnM ? Nes,ze neked még ez is, te 
kapcaron.gy ! -

Aznap este ' inagy szenzáció verte fel la kis köZ/ség 
nyugalmát . .  J\lojszi l' F iróna . . .  Moj.szi,1 Szamoila' leánya . . .  

s2ébe be tud tekinteni iS ha ellenszegülőkre bukkan, 
azokra rátapad és éjjel-nappal megfigyeJ,i, de mozgás 
közben ,nem mindig ugyanazt a területet látja, ezért 
az ott előforduló összes változásokat nem figyelheti 
meg. 

Ezzel szemben az állómegfigyelés elQtt, a látó
határon belül, a terepalakulatok és terepfedézet elta
karnak terül eteket, azonban 'a figyelés folytonosságá
nál fogva, a belátható területen minden változást ész
lelhet. 

A megfigyelés folytonosságának biztosítása vé
gett, mihelyt ezt a mozgófigyelés előrehaladása lehe
tővé teszi, igyekezzünk az álJómegfi,gyelőket az elJen
szegülőkhöz minél közelebb felállítani. 

. 
A terep felderítését, utak szemrev,ételezését vagy 

a felderítő járőrökre bízzuk, vagy ezzel a feladattal 
külön járőröket küldünk ki. 

A hírtovábbító szolgálat helyes kiépítésével bizto
síthatjuk, hogy a hírek rendeltetési helyükre ideje
korán beérkezzenek. Minél rövidebb időt vesz igénybe 
valamely észlelet továbbítása, annál . értékesebb a hír. 
A legideálisabb az volna, ha az intézkedésre hivatott 
parancsnok mindent saját szemével láthatna, mert a 
látottak - a valódi helyzet - alapján intézkedhetnék. 
Amíg' azonban a hír a parancsnokhoz érkezik, az idő 
telik és minél hosszabb ez; az idő, annál valószínűbb a 
helyzet megváltozása, amilkor már csak a jelentéstevő 
észlelte helyzeten alapuló valószínűsítés s nem a tény
leges helyzet képezheti az .intézkedés alapját. Ezért 
fontos, hogy a jelentés ,ne űS,a.k a helyzet külső képét 
tartalmazza, hanem o1yan adatokat is, amelyekből az 

beleölte magát a Sz.amo;3ba ! MORt húzták ki a vízből, de 
már megha:Jt ! 

Csegezdi örsparancsnok lesietett a MojsziIék házá
hoz. A ki,sírt .szemű Moj.szil  'Szamoila nem szemrehányó 
szóval, hanem a zz,al fog.adta az. őrmestert : - Maga, 
domnul'e, maga nem tehet semmiről. Maga jót akart, a 
dumnezó áldja meg. 

ÉI.>! C" egezdi őrmestert., ahogy ott állt a ha,lott ,lány 
előtt, a gondolatok egész darázsraja rohanta meg. - Ha 'én 
engecfek ennek a leánynak, 'akkor moot is él . . .  Fölér-e 
egy embeTi. é lettel a z  en ,ragaszkodásom a becsületesség
hez, la. tifsZll:'essséges gondo:lkoz.áshoz, a csendőri köteles
ségtudáJshoz ? Én fel'e.leik-e lIstennek 'a tetteméTt, hogy 
miatJtam pusztult el ,egy élet ? 

N agySlú'\yú kérdéseik voltak, de Csegezdi, ahogy néz
te i:aI lehunyt szemű swp l'eányt, hovatovább nem maga
vádat ·érzett, .hanem tisztának tudta magát Isten és a vi
lág és ,saj.át maga előtt . .  - Nem megvetést érdemeltem 
vo],na" ha m egfeledkezem magamról, -emberi voltomTól és 
engedek ? Fölér-e egy emberi élettel az én ragaszkodá
som la. ' kötel'ességtudásho z ?  De még akkor is� ha előre 
tudom, hogy ez ,lesz a vége ,a dolognak, még akkor is 
ocsmányul 'cs'elekszem, h a  l eté rek arról ,az egyetlen út
ról. amelyen egy magyaT csendő.r ma,radhat : .� bec,sület 
és ,a: ,tisztesség ú tj áról. És ,j'el'elek-e listennek a tettemért ? 
Fel'eh�k ú gy, ,ahogy a s zolgálatnak: és előljáróimnak fe
lel,ek. Nem megvert vol'lla a z  Isten, ha én romlásba segí
tem !ezt la I'eányzót és nem mélta:tI:an lettem volna az 
áUás'ra, lamit Ibetöltök, mint CIsendőr ? 

- Igen, igen é s  még e zerszer is igen, - szólalt meg 
Cseg'ezdiben a lélek. A'lJ ember, a katona és  a derék ma
gy.ar CIsendőrnek a lelke. 

, 
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Kratochwill Károly altábornagy, a székely hadosztály volt parancsnoka és a S zékely Hadosztály Egyesület elnöke no
vember 2-án az egyesület küldöttségének élén koszorút helyezett a Névtelen Hős emlékére. (Schliffer felv.) 

ellenszegülők valószínű további magatartására a pa
rancsnok következtethet. 

Felderítő j árőrök j elentéseiket lovasokkal, kerék
pároso'kkal küldjék hátra a felderítő osztaghoz, ha ez 
nincs, a kiküldő parancsnokhoz vagy az ő felállította 
j elentésgyüj tő állomásra. Ebből a célból a gyalog fel
derítő járőrökhöz osszunk be lovasokat vagy kerék-
párosokat. I 

A jelentést gyüjtő állomások és felderítő osztagok , 
a parancsnokhoz az állami távbeszélő- és táviróháló
zat felhasználásával j elenthetnek. Minthogy nélkülöz
zük a hálózatra rákapcsolható készüléket - amivel a 
csendőrséget el1átni előnyös lenne -, a meglévő táv
író- és távbeszélőállomásokra vagyunk utalva. 

Hírtovábbító eszközöknek (lovas, kerékpáros, 
igénybevett motorkerékpárok, autók) a felderítő osz
taghoz, illetve a nem távíró ( távbeszélő) állomás mel
lett felállított j elentésgyüjtő áUomáshoz való bőséges 
beosztásával kell gondoskodnunk arról, hogy a j elenté
sek a leggyorsabban eljussanak az azokat továbbító 
távíró ( távbeszélő )  állomáshoz. Ha az ilyen távíró 
(távbeszélő) állomáson elegendő vagy megfelelő szak
erő nincs, pótlás beérkeztéig szolgálatukat a csendőr
ségnek kell ellátnia. 

Az erőkkel való takarékoskodás céljából jelentő
futókat csak rövid távolságra vagy ellenséges, tűzve
szélyezte területen alkalmazzunk. Jelentőfutólánc fel
állítása sok erőt vesz igénybe, ezért ezt lehetőség sze
rint mellőzzük, vagy ha elkerülhetetlen, polgári egyé-

nekből alkossak. Parancs szóban való továbbítása pol
gári egyének útján - a kellő tkJi'képzés hiánya folytán 
- nem Játszik teljesen megbízhatónak, ezért ezekkel 
csak írásbeli jelentéseket vagy parancsokat továbbít
sunk. 

HírtovábbRásra zászlókat és lámpákat is felhasz 
nálhatunk, morzejelek l eadása útján. Ilymódon előre 
megállapított rövidítésekkel kevésbé hosszú jelentése
ket elég gyorsan tudunk továbbítani. A leadást lassú
sága miatt azonban általában csak járhatatlan terepen 
át való híradásra alkalmazzuk, vagy olyan hírek továb
bítására, amelyek a késedelem folytán nem vesztenek 
értékükből. A j eleket az ellenszegülők is leolvashatják, 
ezért l egtöbbnyire rejtj elzés szükséges. 

Valamely helyről elvitt postagalambok pár napon 
belül felhasználhatók hírtovábbításra, de csak a ga
lambok előbbi dúcához. 

A:I, ellenszegülők vezetéken továbbított híreinek 
lehallgatása a felderítéshez értékes adatokat szolgáltat
hat, a lehallgatókészülékeknek tehát jó hasznát vehet
j ük.  A z  ellenszegülők területéről kij övő egyének és 
foglyul ejtett ellenszegülők alapos kikérdezésére súlyt 
kell helyezni. 

' 

Végül a felderítésben a fén�képezőgépet, mint ki-

A jó pedagógiának az illemszabályokkal éppen. ellentétes 
eljárást kell követnie. A társaságban az ll; szabály, hogy ne 
időzzünk hosszasabban semminél míg a2l oktatásban az volnct 
a főelv, hágy minden szétszÓ?"ódás ellen dolgozzunk. 

GOETHE. 
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tünő segédeszközt alkalmazhatjuk. A fénykép ről le
olvashatunk olyan dolgokat, amelyeket a figyelő vagy 
a fénykép felvevőj e szabad szemmel nem láthatott meg, 
vagy amelyeknek nem tulaj donított jelentőség�t.Ugyan
azon helyről vagy tárgyról különböző időközökben fel
vett fényképek lényeges változásokat mutathatnak, 
melyek - mint tények - az eddig történteket szem
léltetik és a további fej lemények valószínűsítéséhez 
módot adnak. 

A rabokat ítélő vármegyei 
n�mes törvényszék másfél. 

százados esetei. 
- Régi bŰllesetek, régi Ilyomozók -

Amikor az igazságszolgáltatás még bűnügyekben is a 
nem,=s vármégye privilégiuma volt, a büntető j og és per
rendta�tás nagyon másképen nézett ki, mint most és a ra
bokat í télő vármegyei nemes törvényszék ítéletei bizony 
sokkal súlyosabbak rvoltaik, mint manapság, nem is ibeszél
ve anól, bogy az előzetes letartóztatásban lévő raJb sok
szor évekig várhatott ügyének végtárgyalására, mert a . 

vármegyék a nyomozati iratokat sokszor csak személyes 
kÖ:1Jbenjárásra adták ki a társhatáságoknak és ugyancsaik 
személyes közbenjárásra inté�kedtek arról is, hogy a tanu
kat a tárgyalásra átJküldj ék a szomszéd törvényihatóságok 
rabokat ítélő törvénysreke elé. . 

Itt ülök Békés vármegye levéltárában. Hatalmas 
foliánso�ban j egyzőkönyvek feküsznek asztalomon. AktáIk 
tornyosulnak körülöttem j obbról is, ,balról is. Száz-százötven 
évre visszamenőleg lapozgatom a vármegyei törvényszék 
írásait. Lassan megelevenedik előttem a mult. Ott látom 
az alispán el'nöklete alatt a vármegyei táblabírákat, a vár
megyei ü.gyészt, ,szolgaJbíráJkat a boltozatos nagy terem 
zöldposztós, feszületes asztala mellett, amikor is komoly 
megfontolással ítélkeznek minden r endű és rangú ,perekben. 

A l údtoll serceg az aljegyző úr kezében, amikor kaH
grafikus írással' vezeti a j egyrokönyveket, kö�ben a vár
megyeház udvaráról felhangzik a rab jaj gatása, kire a 
hajdu méri a szentencia .szerint a botütéseket, ami min
den eHtéltnek kijárt, ha csak véletlenül nem volt armálisa 
(nemesi l evele ) .  Ilyenkor azután a Ibotbüntetést elenged
ték, de a pálcákat átszámították tömlöcben való sínylődésre. 

Megelevenedik előttem a vállrnegyeház ítélőterme. A 
tömlöotartó egyre-másra vereti fel a raJbokat, ik,iknek ügyé
ben meghozzák az í téletet, ,bizony szigorúbban, mint ma
napság. 

De hát lássuk ezeket a régi bűnügyeket ; lásBuk ezeket 
a régi büntetőper-szerű intézkedéseket, hadd legyen fogal
munk a 100-150 esztendővel ezelőtti igazságszolgálta
tásról. 

·x· 

Alabárdos, kardos, ikékmándlis börtönőr bevezeti a ne
mes vármegye törvényszéke elé Rácz István békési lakost, 
aki házasságtörés miatt került bírái elé. Ugyancsak beve
zetik Kardos Kata asszonyt is, kinek kedvéért követte el a 
házasságtörést Rácz István uram. M indketten külö.n-«ülön 
három hónapja sínylődtek már a vármegye tömlöcében, 
míg végre megérett az ügyük a tárgyalásra. 

A tárgyalás szóbeli, rövid. Maj d  követkellik a szenten
cia. Serceg a tol! s a vármegye alj egyzőinek egyi'ke j egyw
könyvbe foglalja a törvényszék ítéletét : 

Felvétetett Békési Lakos Rácz István házasság
törőnek állapotja, melyben végeztetett ; 

hogy Rácz István házasságtörő feleségét és gyer
mekeit elhagyá s ma�át Kardos Kata nevii Czinkusá-

hoz adta és hogy azzal törvénytelenül élt légyen - maga 
is megvalván, - eddig szenvedett rabsága büntetésébe 
betudatik és 30 hotnak elszenvedésére ítéltetik, azután 
pedig feleségéhez és gyermekeihez visszautasíttatni ren
deltetik. 

A Czinkusa pedig Kardos Kata most súlyos beteg
ségben lévén, abból kigyógyíttatik, eddig elszenvedett 

rabságát parázna életéért büntetésből be tudva el fog 
bocsáj tatni s Békésen a piarc terén 12 korbácsütést szen
ved el. 

Békési lakos Rácz Jánoson, illetve erkölcs én a 30 bot
nak elszenvedése nem igen változtatott, mert mint házas
ságtörő a későbbi porotokollu mokban is ugyancsak !Szerepel, 
szenvedvén mint visszaeső /bűnös negyven, hatvan, majd 
később százhúsz botütéseket. 

-x-

A sllentencia kihirdetése után Török József úr (vár 
nagy) j elent j, Ihogy 

Amidőn Keresztes György gonosztevő (a gyula
vári határban 2 birkát lopott) ellen ítéletnek botbeli 
büntetését végrehajtani akarta volna, a Gonosztevőnek 
nagy testi hibáját tapasztalta, melyet orvos Rigler Zsig
mond vizsgálóra vévén, úgy találta, hogy a miatt 'bottal 
nem büntetödhetik, melyhez képest Keresztes György 
gonosztevő állapotjában új határozathozatalt provokál. 

Az orvosi vélemény és a várnagy előterj es:1Jtésére a 
törvényszék ítéletét módosítja, a botbüntetést mellőz.i, de 
helyette a tömlöcbüntetést thosszabbítja meg némi szigorí
tással" míg Keresztes két társa meg,kapj a a :botokat is, 
mint alhogy az í,télet szól : 

Keresztes György és két cimborái gonosztettekért 
jövő 1807 esztendő Szent Jakab hava (az ítélet 1806 
Szent András hava 20-án hozatott) első napjáig tar
tandó rabságra és 120 botra ítéltetnek, de minthogy 
Keresztes György bot által testi hibája miatt nem bün
tetődhetik, annakokáért tehát a gonosztetteinek ,bünte
tése az ítélet hozattatásának napjától számítván, eszten
dei rabságra s az alatt mínden héten két napi kenyéren 
és vizen való bőjtre átváltoztatni rendeltetik, meghagy
ván egyébb eránt a kárvallott kára megtérítésére való 
marasztal ta tása. 

A kártalanítás kjmondlisa sehol sem hiányzik az íté
letek r,endelkező részéből. 

A nemes vármegyén31 a deres t - hacsak nem nemes 
ember - senki ki n em kerülheti, ellenben a nem igazolt 
tulajdon a bitangkasszába utaltatik. Itt a javakat ell ici
tálják s később, ha valaki tulajdonjogát igazolja, a vár
megye a licitációnál befoly,t összeget keZeihez kiutalta. 
Erre azonban ,nagyon ritkán került a sor. 

1 806 karácsony hava 20-ik napján a rabokat ítélő vár
megyei törvényszék igen érdekes végzése tesz tanuságot 
e mellett 

Gyula város' darabont jai lefogták SzedIák György 
erdélyi lakost, katonaszökevény-gyanust, aki lóháton érke
zett a városba. Tömlöcbe vetették, lovát elkurrentálták, míg 
a lókörözésre a válaszok vissza nem érkeztek, SzedIák rab
ságiban maradt. Váltig állította, hogy a ló az 'ő tulajdona. 
A körözés is J1egatív eredménnyel zárult, viszont az s em 
igazolódott ,be, h ogy Szedlák szökött ikatona, mégis 

mert írásai nem 'Voltak rendben, a vármegye 30 pálcza 
elszenvedésére ítélte Szediákot, a birtokában levő lovat 
elkoboztatta és eladatta azzal a határozattal, hogy ha 
Szediák a tulajdonjogot később igazolja, a ló ára néki 
a bitangkasszából visszafizettessék és intézkedés történt, 
hogy Szediák eskorttal ( fegyveres kíséret) szülőhelyére 
toloncol tassék. 

-le-

Az ítélke:1Jéseket és az eljárást igen nehézkessé tette a 
vármegyék féltve őrzött autonómiája. Sokszor ítélkeztek 
olyan bűnügyben, amelyben a tárgyaláson csak a vádlottak 
egy része jelent meg. ítélet után az ítéletet és az iratokat 
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Az örök ellenfelek. (Azbej Imre tusrajza.) 

áttették az érdekelt törvényhatósághoz, azzal az instanciá
val, hogy az ügYIben a nyomozást ott tovább folytassák s 
a még sza.badon fu'tó bűnösök felett ott /hozzanak ítéletet. 

Szel1bán Tódor gyulavarsándi és Sztan M ihály kétegy
házi lótolvajokat, akik a gyulavári uradalomból egy lovat 
loptak el, - az 1806 december 19-én kelt jegyzőkönyv sze
rilI1t egy lovat siklkasztottak - a :vármegyei törvényszék 
saját bevallásuk alapján elítélte, mégpedig Szerbán Tódort 
6 havi rabságra és 100 pálcaütésre kétszeri elszenvedéssel, 
Sztant 3 hónapi rabságra és kétszer 40, azaz nyolcvan 
pálcaütésre. De mert a tárgyalás során azt is vaHották, 
hogy a lovat egy bizonyos simándi Sidónak adták el, a 
vármegyei törvényswk az összes iratokat nemes Arad vár
megye törvényhatóságáihoz rendeLi átttenni, hogy a bizo
nyos simándi Sidó kérdőre vonassék és a ténykörülmények 
szerint megbüntettessék - jogerős ítélet után. 

* 

A rabokat ítélő nemes vármegye� törvényszék nemcsak 
bűnügyekben, hanem még vájóperekben is ítélkezik. A sze
replők kezd'öbetűivel � mer,t leszármazóik még élnek 
kUl'ióziumbóL közlök egy i lyen válóperi ítéletet is, amelyet 
1807-ben hozott Békés vármegye: 

Felvétetett orosházi evangelika valláson levő S. 
Erzsébetnek ugyanazon vallású férje nemes K. István 
ellen a végső s örökös elválasztásra ítélt Pere, melyben 
ítéltetett : 

Az .alperesnek, Nemes K. Istvánnak tökéletes és 
meggyógyíthatatlan tehetetlensége s azért a házasság 
legfőbb céljára, tudniiJIik a nemzésre való alkalmatlan 
léte a bemutatott orvosi megvizsgál ás ról bizonyossá tétet
vén, sőt önön maga áUal is megesmertetvén, minthogy 

ezen okból a Felperes asszonyban származott férjétől 
való elidegenedés helyes és törvényes okba helyeztetve 
volna, és az örök elválás eránt való kívánságát és szán
dékát a törvény színe előtt is álhatatosan kinyilatkoz
tatta volna, ellenben az Alperes hibáját megesmervén 
személyesen, kinyilatkoztatása szerén t magát védelmezni 
nem is akarná, azért a törvénynyé vált házasságbéli 
patensnek 42., 43., 44. czikkelyei értelméhez képest ezen 
házasság sikertelenne� és semmis erejűnek törvényesen 
megesmertetvén s kinyilatkoztatván s a felek egymástól 
örökre elválasztatván, a Fel-peresnek a megye hiteles 
pecsétj ével megerősített jelen való ítélet mellett ujj 
férhezmenetelre engedelem adatik. Egyébként a lIlloring
nak csak a világos házasság esetében lehetvén helye, itten 
a Felperes által ennek fejében kért 30 forintok nem 
ítéltetnek meg. 

E'z a válóper símán és egyszerűen intéztetett el, nem 
úgy, mint egy másik, pár Ihónawal későbben, amely hűt
lenség és engesztelhetetlen gyűlölet alapján indult, de 

amelynek folyamán az asszony hűtlensége beigazolást 
nyert s amiért is a hűtlen asszony Orosháza piacán a 
szolgabíró jelenlétében kétsrz:er tizenkét korbácsütést szen
vedett el. 

* 

Ér,dekes egy lopás'i ügytben az ítélet rendelkező része, 
amely szerint a törvényszék Szerán Vasil kétegyházi 
lakost, mert jóhiszeműen, anélkül, /hogy t�dta volna, hogy 
a paprikásba főtt birka lopásból , sz,ál'mazlk - evett : hu
szonöt pálcaütésekkeI meglhün,tetni rendeli el. 

* 

Gábor János rab a központi fŐIbírónál kihalJgatásra 
jelentkezett, mely alkalommal, hogy heIyzetén könnyítsen, 



986 CSENDŰRSÉGI LAPOK 1930 november 10. 

vallotta azt is, hogy orosházi Szendi Péter a szenttornyai 
csál1dán csapláros-lettekor ilIíres nagy tolvaj okkal barát
ságban és cimboraságban élt légyen. 

A vármegye perzekutor-'katonákat küld Szendi ért, a"kit 
beszálHtanak a vánmegye tömlöcébe, azután megkezdik a 
kivizsgálását annak, hogy tulajdonképen mennyiben igaz 
Gilibor János rab vallomása. Az eziJ'ányban megtartott 
nyomozás negatív erediménnyel v ége;ődött, mire a várme
gyei törvényszék a következő szentenciát hozta : 

Nem sül vén ki ugyan a rab ellen semmi vétekben · 
való részesülés, azonban maga is megesmervén azt, hogy 
több híres tolvajokat esmért légyen, akik Ihozzá jártak 
borozni és félelemből feladni nem merte s így nem sza
badulván meg minden gyanusságtól, az eddig szenvedett 
rabságnak bétudása mellett elbocsájtatik - szabadon, 
oly intés mellett, hogy a jövendőre n ézve az efféle em
berek társaságától még távolról is óvja magát. 

··x· 

Szi gorúan ,bünteti a vármegyei törvényszék azt a szü
lőt, ki gyermekét ibűnre csálbítja, vagy kényszeríti, míg a 
gyermek, bár ugyanabban a bűnben részes, a legenyhébb 
büntetést hpja. Bizonyítj a  ezt Pataki" llIláské.pen Pogyema 
László és ,simonnak, 19 darab tyúkok és 21 bárányok tol
vajainak esete, kik, bár a lopott ,dol'gokat a tulajdonosok
nak visszaadták, így a kár megtérült, mint apa és fiú egy
mástól nagyon messzeeső büntetést kaptak, llIlert az apát, 
Pogyema Lászlót, mert f,iát bűnre csábította, 6 hónapi 
börtönre és 60 bot eltűrésére ítélték, ellenben a szép
reményű csemete csak 30 lbotot tk�pott. 

.r.-

Nagyon érdekes két csaJbai ember, DlQhos István és 
Hu.gyecz Pál esete, akiket a csabai községi bíró egy napon, 
de különböző időben azzal bizott meg, Jlogy egy rabot 
kísérjenek át CSaJbárói a gyulai vármegyeház tömlöcébe. 
Mindkét rab megszökött a ,kísérőtől. A két csabai ember 
hosszú orral, fogoly nélkül jelentJkezett a vármegyénél, 
ahol törvénynap lévén, azonnal megtartották felettük a 
tárgyalást. F elmentették mindkettőt, d" a nemes vármegye 
ugyanekkor a községi bírák ellen erős határozatot is ho
zott. Ebben az érdekes ügYlben így szól az ítélet rendelkező 
része : 

Mind a két esetben vétkesebbe.k lévén a Bírák, 
mint a kísérők, mert csak egy .Embert rendeltek kísérő
nek és vas nélkül adták át a rabot, azért büntetés nél
kül elbocsájtatván ugyan a vád alatt levő személyek, 
meghagyatik Járásbeli Szolgabíró úrnak, hogy a csabai 
bírákat az elmultra nézve dorgálja meg. 

Hasonló esetekben a törvényszék 'határozatban is a 
községi bírákra hárítja a felelősséget, iJIlondlván : 

Ha a rab az őrizet gyengesége miatt elszökvén, 
az a Bírónak vétkül tulajdoníttatván, a Bíró maga kül
dettesen be a megye tömlöczébe vason, hogy a környül
állások szerént meghüntetődjön. 

* 

Száz-százötven évvel' ezelőtt a betöréses lopást nem 
büntették olyan szigorúan, mint a közönséges lopást. 1805 
január !havában a cSaJbai katonai ispotálYIba az ablak be
törésével behatoltak Rutkay István felesége, Orbán Mária 
és annak leánya, Rutkay Márira s onnan "szép számú lepe
dőket és pakratzokat loptak el." 

A lopás ik,iderítése után a csabai templom előtt ki'hir
dették, hogy azok, akik Rutkayéktól ,pokrócot vagy lepedőt 
vásároltak olcsó pénzen, a lopásból származott dolgokat 
szállítsák 'be a községházára, �kor büntetésüket elkerülik. 
A lopott ,tárgyakat mindenki beszállítá, cSlilk M iklósi, Má
tyásné n em, lilki így a tol,vajokkal együtt került a tör
vény elé. 

A betöréses lopás tettesei csak három hónapot kap
tak, míg M iklós.j MMyásnét,. mert a lopott dolgot kihirde
tés után sem szállította be a községházára, 12 korbács-

ütésre ítélték, amelynek végrehajtását a csabai piacon 
Stümmer János szolgabíróra lbízta a vármegye. 

'lE-

N agyon érdekes Kis ,András öcsödi lakos közcsendes
ség felIháJborítása és eng,edetlenségre való ,gerjesztés, vala
mint társainwk fellázítása ügyében hozott ítélet, amely 
Kis Andrásra néme túl,szigorúan ütött k,i, aJmennyiben : 

A közcsendesség felháborítása s lakostársainak hol 
nyilván, hol alattomban való fellázítása és a Törvényes 
előljáróság ellen való engedetlenségre gerjesztése miatt 
ezen Megye Törvényszéke által csak summarae a sze
gedi Fenyítékházba leendő három esztendei rabságnak el
töltésére ítéltetett. 

Mint az iratokból kitűnik, Kis András nya,kas, makacs 
ember volt, kinek pere támadt, melyet elvesztett. Mint 
pervesztes instanciákat 'Írt mindenfelé, sőt még a király
nak i,s, amelyben 'igazát billonygatta, ,közJben úgy a kérvé
nyeiben, mint Öcsöd község lakói előtt szi.dta és gyalázta 
az ítélőbírákat, "amiér,t is ellene a vádak ki.bilZonyosodtak, 
tudniill ik, hogy a helybeli birót mot,skoló szavakkal illette, 

Jlo'gy sem az uradalmi székre a főtisztnek, sem Szarvasra 
rendszerent való V. Ispán Úr parancsolatjára llIleg nem 
jelent, hanem nagytekintetű vétkes engedetlenséget tanu
sított, dicsekedvén ezzel lakostársai előtt, a törvény tekin
télyének rO'Vására". 

�:f 

Fentelbb említettem már, hogy a vánmegyék féltve 
őrzött autonómiája az ítéletJhozás gyors lefolyását nagyon 
akadál'yozták, mert egyes ügyekiben az iratok átküldését 
vagy a tanuk küldés ét írá5ban hiába sürgették a társtör
vényhatóságoknál, azok e megkeresMekre nem is válaszol
tak. Emiatt a tárgyalásoKat megtartani nem lehetett, a 
rab pedig a vármegye tömlöcében sínylődött ítélethozataiig. 
Ilyen akadályok támadtak Sonkoly János oros'házi posta
bérlő lbűnügyében is, aki amellett, 'hogy a kincstár.i postát 
kezelte, tolvajokkal cimborált és szövevényes bűnügyekben 
szerepelt mint spi,ritus rector. Eld'ogtáJlé, hörtönbe vetették, 
majd szabadlábra helyezték, ,ismét belbörtönöe;té.k, de bo
nyolult ügyében a tárgyalást megtartani nem Iehetett, 
mert a tanuk és bűnügyi iratok egy része Csanád, Csong
rád vármegyélben és Szeged városában voltak. 

Nemzetes Lehoczky Antal' vármegyei főügyész a tör
vényülésen szerfelett panaszkodik amiatt, amit a szék-ülés 
be is lát és Ihogy e bűnügy'ben késedelem ne essék, meg
hozza a következő határozatot, ,amely híven tükrözi vissza 
azokat a nehézségeket, amelyek egy-egy bűnügy lefoly ta
tását akadályozták. 

Ime a határozat : 

Ámbátor ezen nagytekintetű dolgokban, valamint 
a megyebeli jegyzőkönyvekből kitetszik, mindeneket leve
lezé.:teivel elkövetett eLen megye, MIlit ilyen halasztást 
ntm szenvedő áll apotban szükségesnek látott, mind az
által semmi válasz nem ér kezvén, sem a tanuk még eddig 
el nem küldettek, itt lévén már a törvénynek ideje, 
melyre ez állapot a múlt törvényszékről maradott, azért 
is kiküIdetik Fő Szolga Bíró Vitézlő Tomcsányi Kristóf 
úr, hogy megj árván Csanád-Csongrád nemes vármegyé
ket azoknál s nem különben ,Szabad Királyi Szeged vá

rosa nemes tanácsánál jelentvén magát, kérje ki a szük
séges hiteles írásokat, melyek ezen dolgot érdeklik, ki
kérvén továbbá azon tanuknak is ezen törvényszék színe 
eleibe leendő küldését, kik ezen állapothoz mind a három 
nemes Iurisdictiok részéről tartoznak. 

Vitézlő Tomcsányi Kristól főszo]gabíró tÚr kocsira ült 
s Gyuláról elindulva, bejárta Szentes, S,zeged és Makó vá
rosokat és az utasításokhoz híven el, ,is j árt, azonban, hogy 
a tanuk és írások mikor érkeztek meg Békés vál'megyéhez, 
azt megállapítanom nem si,került, csak azt, hogy Lehoczky 
Antal úr ,két hónapra rá ugyancsak jelentette, hogy Son-
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koly János orosiházi postaárendás a vármegye tömlöoében 
kimúlt. 

Ügyében tárgyalást nem tartottak. Megállapítottam 
azt, hogy Sonkoly, mint - mai kifejezéssel' élve - vi�sgá
lati fogoly - három és fél évilg volt a vármegyei tömlöc 
lakója. 

A régi ak tá-k1b ól megáJlapíbha,tó az, hogy Békés vár
megye Rabokat ítélő Törvényszéke az állattolvajlásokat 
más bűntettekkel, szemben fokozott szigorral' bünteti. 
Egy ilyen esetet örökít meg a következő í,télet : 

Rigó Pál hat lovak világos tolvaja önkénti vallo
másából világosan kitűn vén, hogy ő bizonyos Palotai 
Péter ökörgondás, meg egy másik embernek a társasá
gában a kondorosi pusztáról 6 darab lovat ellopott s 
azokat, minekutána tolvajtársait az orosházi szállásokig 
kísérte, úgy elsikkasztotta, hogy azok nyomaira eddig 
a;kadni nem lehetett. 

Megesmervén a törvényszék előtt gonosztettét, 
mivel már 1805 augusztus hava -25-iki napjától ezen 
megye tömlöcúben sínylődik az említett befogadtatásá
nak idej étől fogva számítván, eddig szenvedett rabságát 
két esztendeig, úgymint a folyó év aug. 25. napjáig tar
tandó fogságra és 100 botnak két ízben leendő elszenve
d ésére í tél tetik. 

Ezt az ítéletet Békés vármegye Rabokat ítélő Tör
vényszéke 18'07 pünkösd hma 21-.ik n:1ipján hirdette ki, 
amiből kitűnik, hogy Rigó Pál, "hat lovak világos tolvaja" 
egy és fél évig volt v-izsgálat -alatt. 

�. 

Ugyancsak ,nagy szigorúsággal ítélkezik a vármegyei 
törvényszék olyan ügyben, amikor a delikvens hivatalos 
személy. 

"Jámbor I-stván pers6IDutor katona, kinek letett ,hite 
mellett szoros kötelessége lett volna nemcsak az előtte vilá
gosan tudvalévő Tolvajokat, hanem még gyanus személye
ket is letartóztatni", magáról megfelejtkezett és egy tehe
net lopott. N em si'I\eresen, mert vétke kiderüJ.t, ma-ga töm
löcbe került, ahol szégyenében öngyilkosság,gal' is sikerte
lenül próbálkozott és őszinte bűnbánást tanusított, mégis 
közmunkák meJ.Tett töltendő egy esztendőbeIi fogságra s 
két ízben 100 pálcák ütéseinek elszenvedésére ítéltetett. 

Egyéb iránt pedig nem érdemelvén tette miatt azt, 
hogy azon j avakkal, melyek neki, mint Insurgensnek 
adattak, ezentúl is visszaéljen, az insurregtionalis sza
badságokat magában foglaló levél elvétessék. 

,'o 

A gyulavári határban Hetes Florea és Szelezsán Illés 
1780 májusában gyanusnak talál,tattak. Ámbár a kivizsgá
lás a két ló ellopatását rá!juk bizonyítani '!lern tudta, Hetes 
Floreát m�gis súlyosan eIítélték, mig társát felmentették. 
Az ellene hozott ítéletből btűnik az is, hogy kényszermun
kával, sánomunkáv,al az akasztMát meg lehetett váltani .  

Ez a Hetes Florea -ugyancsak notórius ,bűnöző Iehe
tett, mert a róla szóló ítélet ugyancsak kicirkalmazott 
priusszal emlékez'Í,k meg róla, a többek között ezeket 
mondván : 

Noha Hetes Florea gonosztevő számos és jeles 
gonosztettei miatt ezen megye által több íziben megbün
tettetett, tetteinek érdemelt jutalmaival, rabsággal, vesz
szőzéssel, a ,Bácsi Canálisnál való ásással magát érdeme 
szerént az akasztófától megváltotta, nem rettenvén meg 
eddig való érzékeny, valahára j obbulásra tárgyazó bün
tetések nemeitől és mert valamint vaHása s az illető 
írások mutatják, Szelezsán Illés gonosztevővel társal
kodni, a vári vidék bokraiban a végett bujkálódni, hogy 
az ott kinyűgözött két lovakat elsikkaszthassa, bátorko
dott, ámbár ezen lovaknak eltolvajIá&a ellene be nem 
bizonyodhatott, terheltetvén mindazáltal régi számos 
gonosztetteivel s leginkább azzal, hogy amikor a kérdés
Den levő két lovakért zakl attatott, nemhogy magát ön 

ként megadta volna, hanem még nevezett társát azzal, 
hogy a megfogókat, ha közelítenének, verje agyon, ösz
tönözvén s társával vérengezést elkövetvén (De facto 
semmi tettlegesség ne'ID történt. Az ellentállást és a le
ütésre való buzdítást minősítették ebben az esetben vé
rengzésnek.) gonosz szándékit embergyanusságába ma
gát ejtette, végre Karlovicot és egyéb számos vidékeket 
- két béko kulcsokat tolvaji haszonvégre tartván -
minden helyes utilevél nélkül megjárta, következésképen 
a vigyázó szemet egyedül egy obsit jával, melyről ugyan 
most sem tud számolni, elmellőzvén, gonoszságainak bát
rabb folytatását palástolta, számOSI előszámlált rossz 
tettei jutalmául 2 esztendőbeli rabságra és 100 botnak 
4 ízben való elszenvedésére ítéltetik. 

* 

Az orgazdaság büntetése is nagyon szi,gorú. Több 
rendbeliJ ellopott j ószágok ( két kas méh, fél zsá:k búzaJ.iszt 
és egy pár tyúk) orgazdaságának dolgában került be a 
gyulai vármegyeház tömlöcébe százharminc évvel ezelőtt 
gyulai lakos, lakatosmester Szöllő.sy Sámuel és az o�azda-
ság reá is bizonyuJ,t s 

• 

mert tolvajtársa által lopott Jószágoknak és holmiknak 
helyt adott, tolvaj raboknak menedékhelyet nyujtott és 
ezáltal magát orga�dának tette s azáltal mintegy nagy 
gyanuba ejtette magát, hogy több gyulai kártételekben 
is részes, mint világos ol'ga7ida vasban eltöltendő fél
esztendei tömlöczre, két í7iben kiállandó 50 'boto kra s 
minden héten 2 napi böjtre ítéltetett. 

Timár Mátyás megyebeli rab, ki hozzá lopott jó
szágot hordott, rabságának félesztendei megtoldása mel
lett két ízben rajta elverendő 50 botokra ítéltetett. 

Az ítélet megihozatala, illetv-e a szentencia kimondása 
u tán, de a botozás megke7idése előtt, az Hélőszék előtt meg
j elent az elítélt testvérbátyja, ,szöllősy 'Pál és Ibejelentette, 
hogy familiája nemes, amiért is öccse a botbüntetéstől 
mentes. 

Csupor táblabíró, az ítélőszék tagja bejelentette erre) 
hogy ő a 'Szöllősy-család armalisát látta, mire a törvény
szék az ítéletből' a :botbüntetést törölte s helyette a vasban 
eltöltendő tömlöchüntetést, bőjtteJ. szigorítva, még egy hó
nappal meghosszabbította. 

1 807 pünkösd ilava 22-ik napján már kora reggel 
népes és hangos 'Volt a vármegyeház ambitusa a vármegyei 
uraktól. Hogyn e ! H iszen n em7ietes Lehoczky Antal- várme
gyei főfi,skális bejeJentette a vármegye rendszerént való 
alislpánjának, nemes, nemzetes és vitézlő Csupor János úr
n :lk, hogy a nagy számmal elszaporodott tolvaj ok megret
tentésére akasztást fo,g j.ava,slatba !hozni abban a nagyobb 
állatlopásban, amelyet Argyelán Gálbor és társai, névsze
rint Morál' Karácsony, Szelezsán Mihály, Csotány János, 
Szar�a György és Kis István követtek el. 

A Ibizonyítási eljárás befejezése után Lehoczky Antal 
nagyobbs�abású vádbeszédet tartott, amelyet a következő 
sza vakkal fej ezett be : 

Az első rendbeli 
·
!bűnöst, úgymint kétegyházi Ar

gyelán Gábort, mint 5 rendbeli tolvajságba elegyedett s 
megjobbíthatatlan személyt másoknak rettentő példájára 
és maga eredrrnényére nézve az élő törvényekhez képest 
akasztófára, társait, Morál' Karácsonyt, Szelezsán Mi
hályt, Csótány Jánost, Szarka Györgyöt és Kis Pistát 
pedig, mint külön-külön tolvajos esetekben tapasztalt 
vétkes személyeket, tetteikihez képest mérséklett elveendő 
büntetésre ítéltetni kérem. 

Az ítélőszék Argyelánt, akire az 5 rendbeli tolvajlás 
bebizonyosodott, nem ítélte akasztófára, hanem csak töm
löcre, az ítélet i devonatkozó része így ,szól : 

A kívánt halálos !büntetéstől ez egyszer, most, fel
oldoztatik, mindazonáltal 2 esztendőbeli tömlöczre s min
den félévben 50 botok, összesen 2'00 botok elszenved és ére 
ítéltetik. 

-

A többi bűnös ebben az ügyben a �öv"etkező büntetést 
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nyerte : Morál' Karácsony 1 év, kétszer 50 ,bot ; Szelezsán 
M�hály és Csótány János 3 hónap és kétszer 25 bot. Szarka 
György, akii csősz is volt, 6 Ihóna,pot és kétszer 30 hotot 
kapott, 

melynek elteltével a maga eredeti helyébe nemes Bihar 
vármegyébe őrizet alatt visszautasíttatni rendeltetik. 

Ugyancsak így rendelkezik, de AraJd vármegyébe irá
nyítva, az elzárástól megmene�ült Kis Pista felől is az íté
let, aki 25 botütésnek elszenvedésével úszta meg az egész 
bűnügyet. 

Ime egy csokor az 1780-1830-as évek törvényszéki 
krónikájábóI. Egy csomó régi bűnügy, amelyben nemes 
Békés vármegye Rabokat ítélő Törvényszéke ítélkezett. 
Mozaikszerű összeállítás dacára, megismerjük ezekbő] az 
ítélőszék fel,fogását bizonyos Ibűnesete.kkel szemben, meg
ismerjük az ítéletek változatossá,gait, a büntető perrend
tartás formáit, de megismerjük a régi törvénykezés hiva
talos 1t1agyar nyelvezetét, amely hol rövid, tömör és sza
batos (pl. Rigó Pál 6 lovak világos tolvaja ) ,  hol pedig 
dagályos, terjengős és latin klasszikusok szószerinti for-
dításához hasonló. -th-n.-

Az új Törökország. 
A törö,k nemcsak mint j óbaTát, hanem mint tár,sunk 

a balso!1sban, teljes mértékben megérdemli  ·figyelmün
ket. AnnáL is inkább, mert a törők nép az egyedüli  a 
központi hatalmak közül, amely teljes egészében meg 
tudta védeni - helyesebben mondva : ki tudta vere
kedni nemzeti 'és állami ISzuverénitását. 

Ez annál meglepőbb, mert a győző nagyhatrulmak 
eredetileg egyilk ál llliffimal sem végeztek olyan kUl'tán
furcJsán, mi,nt TÖ'l'ökországgaI. A sevresi ( ugyanaz, mint 
nekünk Trianon ) tervezet Törökországot egy.szerűen 
felosztottru, hogy még a török birodalom tulajdonképeni 
magj ából, Kisázsiáb6I sem maradt volna a töröknek 
semmi. Törökország a z  évszázadokon át tartó ros,sz gaz
dálkodás, vesztett háborúk és· ,sok más hátrányos körül
mény folytán (lly letargikus I állapotba sülIyedt, hogy 
senki ,sem várt komoly eUenállást :a :tetszha,lott országtól. 

Ebben a sorsdöntő időben jött Kemál Musztafa 
pasa, aki 1919-ben Erzerumban nemzetgyűlést hívott 
össze és oly lelkes edésre gyújtotta honfitársait, hogy 
megtörtént az, amit senki sem tartott lehetségesnek : 
Törökország ledobta magáról mindazt, ami f-ejlődésében 
eddig akadályozta, leszakítottru testéről az annektált  
idegen területeket, kiverte ,a  megszálló görög csapato
kat Kisázsiából és kikiáltotta nemzeti önállóságát. 
Ami :a régi nagy bilrodallomból maradt, az ugyan nem 
sok, de tiszta török, amibe azJán senkinek sincs 'semmi 
beleszólása. 

É's a nagyahtant ? 
Kénytelen volt a tényekbe belenyugodni, valamint 

abba is, hogy Törökország' ,nem fizet senkinek hadi ikár
pótlást. 

Kemal pa,sa nemcsak lángoló hazafi, hanem kitünő 
diplomata is, 'akinek sikerült az olaiszokat politikája tá
mogatására megnyerni, azza� az ellenszolgáltatá!ssal, 
hogy alz új Törökor·szág csak :a z  ,o lasz j'Par és kereske
delem előtt nyitotta meg íkapuit. Olasz támogatás mel
lett azután Kemal pa,sa a l'ausannei (Lózann ) békekon
ferencián oly hiztosan lés jhaj,!íthatatlan laka'l'aterővel 
lépett fel, hogy végül is mindent elért hazája Iszámára, 
amit célul kitűzött : Iszuverénitást, ,nemzetközi érvénye
sülést, teljes szabadságot, minden !kötelezettség törlését, 

függetlenséget a külföld pénz- és ,ga'zdasági' piacátóI' lé" 
az ál lam fej I<ődé'sének lehetőségét tisztán nemzeti 
alapon. 

A török pé,ldán beigazolódik, hogy egy nép szabad
sága, nagysága és ha,talma nemcsak a külső körülmé
nyektől függ, halnem nagyrészt a saját akaratában 
rej l ik. 

Hat ,év mult eL Lausanne óta. Hat év alatt Török
Ol1Szág teljesen újjászületett és ma époly méltó an 
foglalja el helyét Ili Népek Tanácsában, mint akárki. 
Ha Törökország még néhány évig békén fej lődhetik, 
újból pol itikai hatalommá 'fog ,növekedni.  Mert népe a 
régi nagyságához méltó,an és becsülettel akar élni.  

(P-y-V.) 

MtI'.tI •• 'tlM, Ietl • .,MA.tlN. 
Utca - kevésbbé - ahhoz. 

Ez a kis közleményem most a változatosság kedvéért 
a helyesírásról ,Bzól. Az >első tekintetre ,talán fölöslegesnek 
látszik, hisren mindenki gondolkodás nélkül szokta meg
állapítani magáról : "Helyesen Írni csak tudok ! ?" 

S ez a büszkélkedés nem annyira a tudás biztossá
gára, mint inkább a helyesírás bizonyos Ikis lebecsülésére 
vall. Igen, mert az anyanyelv helyesírását már az -elemi 
iskolában tanítják, tehát a felnőtt s félig-meddig iskolá
zott ember már méltatIannak tartja a vele való foglalko
zást. Pedig, pedig . . .  sok :bibi van ezen a téren. Én még 
pl. kevés olyan "művelt" embert taláitam, aki tökélete
sen tudott volna magyarul helyesen írni. Ha az ilyen 
fogadkozó a helyesírás alapelveit ,tudta is, az apróbb fi
nomságokba azonban már Ibeletörött a bicskája. 

Itt van mindjárt ez a két szó : utca és kevésbbé, 
amelyen vitatkozni szoktak. Sőt az utca szó írása ma már 
a politikai pártállást ilS j-elzi, mert pl. a jobboldal·i sajtóter
mékek megmaradtak a !hagyományos utca irásnál, ellen
ben a baloldaIi (a  saját állításuk szerint "haladó") pártok 
uccá-nak írják. 

Hol hát az igazság ? Egészen egyszerű : a Magyar 
Tudományos Akadémia legújabb helyesírási ' szabályai
ban ! Kétely esetén fel kell lapozni ebben a kis könyvecs
kében Ja kérdése,s szót és a hOQ:závaló szabályt ; azután már 
mindenkinek a tekintélyi.isztelete dönti el, hogy alkalmaz
kodik-e a hivatalos írásmódhoz, vagy sem. Az ellenpárt 
arra hivatkozik, ihogy ez a IBZÓ a '�zláv ulicából származott, 
tehát a magyarban rövidülve Ulca, majd úca, ucca lett 
belőle. Igem ám, de évszázados ,írások bizonyítják, Ihogy a 
tudatos népetymologia az út szó Ihatása alatt /Utca (utka) 
alakban használta mint kicsinyítő alakot épúgy, mint VI. 
a falatka, emberke stb. szót. CA latin írásban ugyanis a 
c mélyihang el'őtt mindig k-t jelez. ) 

M i  kényszerít tehát most egyszeriben arra, hogy el
térjünk a hagyományos írástól ? Hiszen' más szóban js van 
ilyen 

"
hiba", pl. a föveg szó helytelen plvasás következté-
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ben keletkezett a !Süveg (söveg) szóból . A 'régi magyar 
írásban ugyanis a németes f ( s )  j elet könnyen össze 
lehetett !téveszteni az rt (f)  jelé,\Tel. i 

A mai magyar helyesírás a kiejtés ből indul ki, de. tért 
enged a 'szóelemzésnek ( etymologia) és némely esetben a 
hagyománynak meg az egyszerűsítésnek is.  

Az utca esetében a hagyományhoz ragaszkodunk, a 
kevésbbé szóban pedig a szóelemzést vesszük alapul. 

A köz;épfok j ele a magyarban magánhangzó 'Után bb, 
mássalhangzó után b" tehát : magas-magasabb, ke'vés
kevesb. Honnan kerül 'hát ide a másik b '!  Felelet : a -vá, 
-vé ragbóJ., amely még a kevesb alakhoz járul . Ez a rag 
magánhangzó iUtán megmarad eredeti alakjában (ló vá 
tette, hővé alakult) , kie mássalhangzó után sokszor meg
változik, áthasonul (világgá ment, emberré lett) . 

S h a  ,sehol sem tüntetjük el a -vá, -vé lragnak ezt az 
átJhasonult jeiét, miért kellene éppen a Vcevésbbé ,szóban 
elhanyagolnunk ? 

Hasonló j elenséget figyeltem meg mostanában egyed 
fővárosi lapokban az ahhoz-ehhez �rása !körül. N oha a 
Tudományos Akadémai világosan megmondja, hogy két 
h-val ikelJ. ezeket a szavakat írni, egyes "író urak" fitt yet
hányva mindenféle szóelemzésnek, hagyománynak, egysze
rűen ahoz-ehez alakot használnak, mégpedig az egyszerű
sítés ,szent névében. 

Most az mindegy, hogy ezek (az urak tudj ák-e, vagy 
sernl az elemi iskolában tanultakat : a -hoz- -hez ,rag az 'az, 
ez névmás teljes alakjáihoz járul, tehát hangihasonulás út
ján az az-hoz, ez-hez �Iakból ahhoz, ehhez lesz, - mind
össze szemb€ötlő következetlenségükre mutatok rá : az 
a,bban, ebben alakot ugyancsak ők Mt b-vel í,rj ák ! P edig 
ha az ahoz-ehez egy h-vall 'j's jó, akkor az ''(1,ban-eben is  jó 
lehetne - az ő felfogásuk szerint. N ode e�t még - egye
lőre - nem merik így írnL 

Az -egyszerűsítés elvével csínján kell bánnunk. Mert 
ha mindent csak egyszerűség (kiejtés) alapján írnánk, 
akkor a magyaI" nyelv - ai szóelemek elhomályosulása kö
vetkeztében - nemcsak, hogy fejlődésé'ben állana meg, 
hanem egyszercsak végleg el is pusztulna. 

S .akinek a magyar helyesírás nem elég egyszerű, az 
nézze meg az angolt vagy a franciát. Ezek a .nagY "kui
turnemzetek" szinte csökönyösen ragaszkodnak őszi írás
módju�hoz, úgY'högy pl. az angolban majdnem mind-en 
s.zót másként kelJ kiejteni, mint ahogyan Je van írva. 
Nekik tehát jó és kell a ,,'konz-ervatív" h elyesírás, mert 
ezzel ősi hagyományaikat s nyelvük f"€jlődő képességét vé
dik, mi pedig - csúnyán megszegényed'ett magyarok -
dobjuk el még azt a kincsünket is, amely művelődésünk, az 
élethez való j ogunk alapja : a nemz-eti nyelv ősi szerkeze
tét, !tisztaságát, erejét ? !  

Ime, nem iSi olyan j-elentéktelen a: lebecsült helyesírá� 
tudománya ! Nyitott szemmel !kell figuelnünk a ihivata,l'os 
helyesí1rással szemben !meg-megkísérelt egyszerűsítő tö
rekvéseket. Ak,i tudatlansá6'ból veszi :át ezeket az önké
nyes ,újításokat, annak még megbocsáthatunk ; de aki 
t.udatosan rágja, marja a magya,r Illyelv évezrede s gyö
nyörű fáját, az hasonlatos a szúférg'ekhez, ame1yek alatto
mos munkájukkal a. diadalma,s !erejű tölgyet is pusztulásba 
döntik . . .  Vigyázzunk, őrködjünk tehát ! 

vitéz Rózsás Józse! ny. szds. 

Aki derekas tevékenységre tÖ?'ekszik, sohse gáncsoljon, a 
fonákság g al ne is törődjék, hanem csak tegye a helyeset. 'Met·t 

nem az a fontos, hogy le?'omboltassék ' valami, hanem hogy 
felépíttessék, amin az emberiség tiszta örömöt érezzen. 

GOETHE. 

A francia csendőrség. 
(42. közlemény.) 

3. Csendőrségi tárgyú fogalmazvány összeállítására 2 óra. 
4. A számtani feladatok' megoldására 1 és fél óra. 
6. §. 'Az egyes kidolgozatok elkészítésére engedélyezett 

idő lejártával ,a; kidolgozatokat a felügyelettel megbízott tiszt
nek azonnal .át kell adni. 

Azt l a  vizsgázót, aki valamelyik kidolgozatot nem adja át, 
vagy valamelyik feladat elkészítését nem !Vállalja, a pályázók 
közül éppúgy ki kell zárni, mint azt, laki a kidolgozatok elké
szítésénél csalást követett el. 

7. ,§.  A viz;sgázók által elkészített feladato�at egy nagy 
és erős borítékba összecsomagolva, az őrnagy századparancs
nok a hadügymini�zternek (csendőrségi osztálynak) még a 
vizsga napján közvetlenül megküldeni köteles. 

8. ,§. A kidolgozatokat egy ,a miniszter által összeállított 
bizottság bírálja felül. A bizottság elnöke a párisi légiónak 
vagy a köztársasági gárda légiójának őrnagya. Tagjai : a pá
ris l égiónak v agy a köztársasági gárdának 2 századosa. 

9. ,§. Mielőtt a felülbíráló bizottságnak a kidolgozatok át
ada1mának, azoknak azt ,a részét, amelyen a vizsgázó neve és 
aláírása van, le kell vágni. Ezeket lepecsételt borítékban a 
csendőrségi osztály őrzi 'meg. 

A kidol.gozatok a vizsgázók nevei helyett sorszámmal lát
tatnak el. 

10. § .  A bizottság a kidolgozatokat 0-20-ig ,terjedő szám
jegyek'kel osztályozza. Ha a tollbamondási kidolgozat 14, a 
csendőr.ségi tárgyú dolgozat 12 és az egyéb dolgozatok 4 egy
séget nem értek el, akkor' készítőjüket éppúgy ki kell zárni a 
felvételből, mint .azt, aki a kidolgozásnál csalást követett el. 

Az osztályzatokat a kidolgozatokra rá kell vezetni. 
1 1 .  i§. Mihelyt ,a bizottság a kidolgozatok elbírálásával 

elkészült, az elnök azokat visszaterjeszti a minszternek ( csend
őrségi osztálynak) és ehheZJ mellékelt egy jegyzéket is, ,ame
lyen feltünteti, hogy az egyes vizsgázók mennyi egységet 
értek el. • 

12.  §. Az évenként felvehető jelöltek számát a minszter 
állapítja meg és azoknak neveit, akik a fetvételnél számításba 
j öhetnek, a HIvatalos Közlönyben teszik közé. 

III. fejezet. 

Csendőrségi .előkészítŐ iskola hallgatása. 
13. §. Azokat a jelölteket, akiket felvételre érdemesnek 

találtak, a csendőrségi előkészítő iskola hallgatására rendelik 
be. Ebben olyan szakkiképzést nyernek, hogy örs öt vezetni 
képesek legyenek. 

14. §. A hallgatók a tanfolyam tartama alatt .a 17. és 18. 
szakaszban felsorolt tantárgyakból időnként felelni kötelesek 
és a féleletük után osztályzatot kapnak. 

15. §.  A hallgatók annak a légiónak élelmezési állomá
nyába tartoznak, amelynek területén az iskola állomásozik. 

A hallga-tók az őrvezető cím eléréséig kötelesek az iskolá
ban és annak állomáshelyén a próbacsendőr-egyenruhát viselni. 

S zabadságuk idején azonban azok, akik ,a hadsereg tény
leges állományából j öttek át, eredeti egyenruhájukat visel
hetik. 

III. fejezet. 
Felvételi vizsga. 

16. §. A hallgatók a tanfolyam végén írásbeli és szóbeli 
vizsgát te�znek. 

17. ,§ .  Az írásbeli viZ'Sga tárg-ya : 
a) Valamely csendőrségi kérdésről jelentés 

szerkesztése, kidolgozási idő 2 óra 
b) jegyzőkönyvszerkesztés 

10 egység; 
15 egység. 
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18. § .  A szóbeli vizsga tárgyai a következők : 
a) Franciaország politikai, közigazgatási és 

igazságügyi szervezete . . . . . 
b) csendőrségi Szervezeti és Szolgálati uta

sítás a hozzátartozó Függelékkel és az azzal kap-

4 egység ; 

csolatos különböző rendeletekkel. Nyomozóeljárás 15 egység ; 
c) azok a törvények, rendeletek és utasítá-

sok, amelyeknek végrehajtását a csendőrségnek 
biztosítania kell . .  . .  15 egység ; 

d) utasítás a tartalékosok ellenőrzésére. 
A csendőrség feladatai mozgósítás alkalmával. 
Rendelet a szökésről és a katonai behívó
parancs megtagadásáról . . . . . . 

e) a belső szolgálati utasítás ama részei, 
amelyek a csendőrökre és örsparancsnokokra vo
natkozóan tartalmaznak rendelkezéseket . 

f) illetékszabályzat . . ,  
g) csendőrségi számviteli utasítás . . . 
h) csendőrségi gyaloggyakorlati szabályzat 
i) állomásszolgálat, karhatalmi utasítás 
j) fegyver- és lőutasítás 
k) . térképolvasás . . . . 
l) kézikönyv a segélynyujtásról 

8 egység ; 

10 egység ; 
5 egység ; 
5 egység ; 
8 egység; 
6 egység ; 
2 egység ; 
1 egység ; 
2 egység; 

m) tábori csendőr-utasítás . . 
Ezenfelül azoknál a hallgatóknál, akik 

. 4 egység. 
a l ova,scsendőr-

séghez való felvételüket óhajtj ák :  
n) lovaglás . . . 
o) lóidomítási vezérfonal . . 
p) lovassági gyakorlati szabályzat . . 
q) lóisme, patkolás ismerete, istállós'llolgálat 

8 egység ; 
4 egység; 
8 egység ; 

és lógondozás . , . .  3 egység. 
Ezenkívül minden hallgató az általános alkalmrusságáért 

két egységet kap. 
10. §. A vizsgabizottság összetétele a következő : 
Elnök : egy csendőrlégióparancsnok, egy csendőrőrnagy, 

egy csendőrszázados és egy csendőrhadnagy. Utóbbi mint 
jegyzőkönyvvezető. A tagokat a miniszter jelöli ki. Szavaza
tok egyenlősége esetében az elnök dönt. 

20. §. Az írásbeli kidolgozatokat a bizottság azonnal el
bírálni köteles. Az elbírálásnál ugyanazok a szabályok mér
tékadók, mint amilyeneket j elen utasítás 4., 6. és 9-ik szaka
sza előír és a felzeteket összehasonlítani csak azután szabad,. 
miután a dolgozatok elbírálva és osztályozva lettek. 

( FolytaJtjuk. )  

IIINI) I). 11_'I.�I)N. 
-

172. Kérdés : Egy baromfikereskedéssel iparigazolvány 
alapján foglalkoz6 részvénytársaság napszámba felfogadott 
egyénekkel vásároltat baromfit az állatvásárokon. Szabad-e 
ezeknek az egyéneknek iparigazolvány nélkül vásárolni? 

Válasz : A bevásárlással megbízott napszámosok j ogi mű
nyelven kereskedelmi meghatalmazottak. Ily kereskedelmi 
meghatalmazottat bármikor kirendelhet az iparűzésre j ogo
sult részvénytársaság üzletvezetője. "Minllhogy �ezek a Iker€!&
kedelmi meghatalmazottak nem önállóan foglalkoznak vétel
ügyletek megkötésével és közvetítésével, tehát nem , önálló 
ügynökök, hanem működésük a meghatalmazójukkal szemben 
fennálló szolgálati viszonyon alapszik, nem esnek az ipartör
vény rendelkezései alá és így véleményünk szerint iparigazol
ványra szükségük nincsen. 

173. Kérdés: V fJ,laki minden év őszén néhány sertést vá
slÍlrol s azokat nyereség reményében pár hétig tartja, majd 
eladja. Iparszer'Ű foglalkozás-e ez? 

Válasz : Az ipari foglalkozásnak első követelménye jogi 
szempontb&l az állam�óság. Aki csak alkalmilag foglalkozik 

" 

.. 

valamilyen ipari munka elvégzésével és nincs szándéka ,ezt a 
foglalkozása áHandóan és keresetszerűen, tehát iparszerűen 
űzni, az jogi szempontból nem tekinthető iparosnak. Aki csak 
az év egy bizonyos idején, meglehetősen szűk korlátok között, 
nyereségre számítva néhány sertést , megvesz és elad, nem 
tekinthető olyannak, mint aki ezt iparszerűleg űzi. 

174. Kérdés : A földtulajdonos a búzavetésében kártokoz6 

házigalambokat lelövi. \Büntetendő cselekményt követett-e el? 

Válasz : A házigalamb vadászata tilos, bár a jelen esetben 
arról van tulajdonképpen szó, ,hogy a föld tulaj donosa vagyo
nának jogos védelmében j ár el akkor, amidőn a vagyonát 
rongáló szárnyasokat elpusztítja. A vadászati törvény szerint 
a földtulajdonos a ragadozó és kártékony állatokat bármikor 
pusztithatj a ugyan, de a !törvény :mint ilyen ,állatot - 'a tházi
galambot - nem jelöli meg, ,sőt a kártékony ,swrnyasokról 
nem �s beszél. Ez azonban ,nem jelenti amt, hogy a kérdés 
jogszabályaink szerint nyitva lenne, mert a Btk. 79. §-a sze
rint jogos védelemben j ár el az, aki a vagyon a ellen intézett 
jogtalan és közvetlen támadást elhárítj a, ha ez az elhárítás 
a szükséges mértéken túl nem megy. Azt kell tehát ,eldönte
nünk, szükséges volt-e a galambok lelövése a búzavetésben 
okozo,tt kár elhárítása végett. Véleményünk szerint igen, 
mert egyrészt a lelövés a galambsereg végleges elhárítására 
alkalmas, másrészt a puszta elhessegetéssel azt sem tudja 
megakadályozni az �rdekelt, hogy a galamb néhány perc 
mulva vissza ne szálljon oda, ahol a kedvelt táplálékára lelt. 

így tehát a földtulajdonos nem vonható bűnvádi felelős
ségre a beszámítást kizáró ijogos védelem miatt. Ha ,azonban 
a galamb tulajdonosa ellene bűnvádi feljelentést tesz, ille
tőleg :magánindítványt terjeszt ,elő, azt a ;Btk. 418. §-ába üt
köző ingó vagyonrongálás vétsége miatt el kell fogadni, mert 
a jogos védelem kérdését laz ítélkező bíróság van hivatva el
dönteni. 

175. Kérdés : Anyag� felelősség terheli-e a szülőket a kis

korú gyermekük ad6sságcLi 'miatt? 

Válasz : A kiskorú általában olyan j ogügyleteket nem 
köthet, amelyekkel önmagát kötelezettséggel megterheli, tehát 
elvileg elesik az oa veszély, hogy a szülőknek 'kiskorú gyerme
kük adósságJaiért helyt kellene állniok. Bizonyos es:etekben be
áll ugyan a !kiskorúra nézve az Ú. n .  hallgatag nagykorúsítás 
esete (önálló háztartás, önálló iparűzés, önálló vagyonkezeléR 
az atya beleegyezésével ) ,  ekkor azonban a nagykorúsággal 
járó összes j ogi következmények súlyosodnak a kiskorúra, 
tehát már éppen ezért a szülők magánjogi felelőssége ki van 
zárva. 

A szülő elvileg felelős a gyermek okozta károkért, ha el
mulasztotta a kellő ,'felügyeletet, vagy a felügyeletet alkal
matlan személyre bízta:. Ez a jogszabály azonban nézetünk 
szerint csak akkor alkalmazható, ha a szülő vétkes (gondat
lansága megállapítható. Lehetnek ugyanis esetek, amikor a 
serdülő kiskorú önként elhagyva a szülői házat, elzüllik, 
büncselekményeket követ el és károkat okoz. Igazságtalanság 
lenne ilyenkor a szülők vagyoni felelősségét megállapítani, 
hiszen a ';gyermekkoron túllévő kiskorúnak a szülői házból 
megszökését és elkóborlását a leggondosabb felügyelettel sem 
lehet meggátolni. Viszont a bírói gyakodat ismer oly�n hatá
rozatokat, amelyekben a kiskorú j ogügyleteiért a vagyoni 
felelősséget a szülőkre kimond ták azon az alapon, hogy a 
szülő kiskorú gyermekét köteles eltartani s a jogügyletben a 
kiskorú vállalta kötelezettség tulajdonképpen a szülőket ter
helő tartás kereteiben mozgott. ,Ha például a kiskorú magá
nak ruhát csináltatott hitelbe, ennek kifizetését nem tagad
hatja meg ,a szülő, ha a gyermek \a szülők háztartásában és a 
szülők felügyelete alatt él és a megrendelt ruházat a kis
korúnak elsőrendű Iszükséglete volt. 

A szülőknek egyébként joguk van gyámhatósági jóvá
hagyással erkölcsileg romlott, züllött gyermeküket javító
intézetben elhelyezni s legokosabb is, ha ezt teszik, elkerülendő 
a gyermek viselkedésével előálló jogi bonyodalmakat és szé
gyent. 

A nagy elmék 6riási tükrökhöz hasonlítanak, melyekben 
az egész nemzet megláthatja a saját kétpét, melytől e lborzad, 
ha :elma1'adottságát és süllyedését mutatja; de 'Ynegifjul s 
fellelkesül, ha emelkedéssel, fényes jövővel kecsegteti. 

GRüNWALD BÉLA. 
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Részletkérdések 
a nyomozásban. 

írta: vitéz KUDAR LAJOS százados. 

Azok a tanulságo" nyömozások, amelyeket a Cs end
ő1'ségi LOJpok számról'-számra leközöl, nagy értékkel bír
nak különösen az örsökre beos:l)tott csendőrök kriminalisz
tikai képzése és önképzés e szempontjából. A valóságos 
élet gyakorlati példái néJ-kül a nyomozás elmélete valóban 
csak elmélet marad, már pedig mesterré csak a gyakorlat 
tehet. Nincs olyan csendőr, akinek annyi és annyifél'e 
esetben lett volna alkalma nyomozni, hogy utasításunk 
minden egyes rendelkezésére és a nyomozástannak min
den egyes elvére vagy szabályára a maga gyakorlatá,ból 
vehetné a példákat vagy a tanulságokat, mindenki reá van 
tehát utalva, hogy a máso'k tapasztalatait is figyelemmel 
kísérje és alkalomadtán a maga számára értékesítse, nem
csak alJból a szemponltJból, mogy adott esetben mit és miért 
kell tennie, hanem abból is, mogy ugyanakkor mit és miért 
nem szabad cselekednie. Ezért kell közkinccsé válnia mind
anna.l{, amit egyik vagy másik nyomozó tapasztalt, amire 
reá jött vagy nem jött reá, egysZlóval, ami nemcsak reá, 
hanem a többi Ibajtársakra i értékkel bír. 

Az eddig megjelenIt leírások általánosságban el'ejétől 
végig leírták 'egy-egy !bűncselekmény történetét, végre
hajtási módját és az eljárást, amellyel azt a nyomozó 
csendőr kiderítette. Az ilyen leírásoknak Ikétségkívül meg
van .llJZ az előnyük, jhogy, Inemcsak tanulságos'ak, de érde
kesek is s így nemcsak száraz tanulságot nyujtanak, ha
nem szóra'koztatnak is. Hátrányuk awnban nézetem sze
rint, 'hogy éppen az érdekesség kedvéért sok felesleges 
részletet kell tartalmazniok s terjedelmük 'miatt az illető 
nyomozásnak ,éppen azokkal a mozzana,taival, amelyek a 
legtöbb tanulságot nyujtanák, nem lehet elég részletesség
gel fogl'alkozni. Mindnyájan tudjuk , hogy a Iegérdekesehb 
vagy a legtanulságosa'bb nyomozás sem elejétől végi'g ér
dekes vagy tanulságos annál kevés'bé, miután az eredmény 
legtöbbsZlör 0s'ak> egy-egy részIdkérdés ügyes megoldá1sán, 
egy öUeten� egy fordul,aton múlik IS :ha !azt a nyomozó 
szerencsésen eltaláIta vagy sikeresen megol'dotta, a nyo
mozás további része annak már csak természetes é s  logi
kus folyománya . . 

Úgy ,gondolom, hogy !ha e leírásoknak főcélját, a ta
nulságot tartjuk szem előtt, nem okvetlenül szükséges 
minden egyes esetben az egész ibűnesetet és a nyomozás 
egész történetét ismertetni, elég annak csak a legfonto
sabb részletkérdésével és e kérdésnek miként vaTó meg
oldá:sával' ,foglalkozni, mert hi'szen magaj a n�omozás sem 
egyéb, mint részleukérdéseknek, részletproblémáknak és 
azQlk megoldásainak sorozata. Ha tehát e sorozatból el
hagyjuk vagy legfeljebb csak 'érintjük azt, ami nem nyujt 
tanulságot, ellenben anná:] részletesebben foglalkozunk 

azzal a ré€zletkérdéssel, amelynek megoldása a sikert 
eredményezte, Ihasznosabb munkát végzünk, mintha a leg
fontosabbat, a lényeget a mosszú leírás keretében csupán 
csak érintjük vagy fel említ jük anélkül', hogy tanulságaival 
bővebben fogTal'koznánk. 

Ha minden nyomozás,ból ilyenformán csak egyetlen 
egy 'tanul ágo t merítünk is, célunkat elértük, mert hiszen 
ezek a tanulságok az idők folyamán egymást mozaiksze
rűen kiegészítik, teljessé teszik és végeredményük,ben 
olyan tudássá sűrű'ödnek, amely bármikor és bármilyen 
nyomozásban is biztos és Ihat.ározott /útmutatást ad. 

Az alábbiakban a szegedi nyomozó alosztály által vég
zett egyik nyomozásnak ilyen részletét ismertetem : 

* 

Az időpont megáJl/agJításf1; egy bűnjel (IJapján. 
1929 őszén, egy novembervégi reggelen Ki 'kun

dorozsma határában, "Árpádkert"-en a gyalogjárón halva 
találták Sitkei 'Péter árpádkerti tanítót. A nyomozás elő
ször gyilkosság címén, de azután emberölés miatt indult 
me'g 'egy árpádkerti kocsmáros, vollt orosz hadifogoly ellen. 
A tanító ugyanis a feltalálás t megelőző éjjelen a gyanu
sított kocsmájában mul'atott és a megállapítások szerint 
akkor a kocsmában a kocsmároson és a tanítón kívül más 
nem volt jel'en. A tanító hulJájárból ' kivett lövedék ről a 
szakértő azt állapította meg, hogy az leventefegyverből 
származik. Megindult a kutatás a leventefegyver után, 
mert az nem feküdt a tanító hullája mellett. Eltelt egy 
félesztendő i,s már, ,de a leventefegyver nem kerül't elő. A 
gyanusítottat a törvénysZlék felmentette s az ügy tábla i 
főtárgyalás előtt állt, midőn mintegy öt nappal a 'tábla i 
tárgyalás előtt az alosztály hírét vette, hogy a levente
fegyver alkatrészeit aratómunkások egy rozstáblában 
1930 június 29-én megtalál ták. 

Az ülésdülői örs � J igen: helyesen - a hely.színnek 
változatlan megőrzéséről gondoskodott, a rozskalászokat a 
bűnjelek fekvésének a helyén és annak közvetlen közel'é
ben nem engedte lekaszálni, a leletről pedig az ügyészség
nek és a nyomozó alosztálynak távirati jelentést tett. 

A helyszínelő készültség: Pénzes István th. és Szilá
gyi Lajos tőrm. a meI'yszínre azonnal kiszállt s velük tar
tottam én is. 

Az volt a helyszínelők feladata, álla,pítsák meg, vaj
jon a leventefegyveralkatrészek 1 .  mikor, 2. honnan kerül
tek a feltalálási helyükre és. hogy ,3. a ,I�),et ös<szefüggésbe 
hovható-e a tanító elleni bűncselekménnyel. 

Mielőtt a melyszínelők a ibűnjeleket feltalálási helyük· 
ről elmozdítotlták volna, először lerajzolták é azután le
írták azokat. CA bűnjelek nem voltak alkalmasak a lefény
képezésre, mert aZQIk a rozs'kalászok gyö'kerénél feküdtek 
és a rozsszárak a !bűnjeleket felülről eltakarták. )  

H elYyszín: Lekaszált, !homokos tal'ajú rozS'tarló, Kis
kundorozsma, ÁTpádkiert kápol'nájátó,l 450 méterre, dél
keletre. Mintegy 4 négyzetméternyi területen a rozs még 
láJbon áll. A rozsföld :tulajdonosa : Hajdu Antal, Kiskun
dorozsma, Árpádkert 22. sz. alatti lakos. 

Szűk!.ebb helyszín : A rozstarI'ó keleti szegélyétől 220 
m és a rozstarló északi szegélyétől pedig 6 m-re a lábon 
hagyott rozsban egy tU5ától megfosztott leventepuskacső 
fekszik. A csőtorkolat északkeletnek néz. A cső jónéhány 
rozsszárat kalászostól a földhöz I'apított. 

k pustkJac,sőtől ke]:etre 2 m-re �s a rozstábla északi 
szélétől 4 és fél Dl-re egy lieventepuskához tartozó 
tu,saborítól'emez fek,szik, amelyhez dróttal még 4 drb, 
a leventepuskához tartozó vasalkatrész van fűzve. A tusa
borítólemeztőL keletre 1 éls fél m-re é s  a rozstábla északi 
szegélyétől 7 ,Irt-re egy gyufásdoboz , fekszik a rozsszárak 
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tövénél, címlapjával felfelé. A gyufásdoboz felirata : 
"Kocka biztonsági gyujtó, gyufagyár ISzeged". 

Miután így a bűnjelek fekvését és közvetlen környe
zetét lerajzolás és leírás útján nagyjában biztosították, 
hozzáikezdtek �felladatuk e l s ő  ,részének m egá1!.apításához, 
vagyis, hogy � cső mikor kerülhetett feltalálás i helyére. 
Hogy e kérdésre megfelelhessenek, az egyes bűnj eleket 
kezdték behat6bban megvizsgálni.  Mindenekelőtt a csövet. 

A cső Ihossza : 80 cm. lA csőtorkolat fehér, szikes, 
agyagos földdel van bclömődve. Ez azt a benyomást kelti, 
hogy a csövet régebben és ibetakaratlanul a földbe ásták. 

A cső barnított részén rozsdafoltok láthatók. A 
rozsdafoltok ritkásan helyezikednek el' a csőnek azon a fe
lén, amelyikkel felfelé van fordítva. Azon a felén, amelyik
kel a földön Ifeküdt, a rozsdafoltok h aránt futva, elvéko
nyodottan csíkozottak. Végül ott, ahol a földdel' érintke
zett, hosszú, vékony, vízszintes rozsdacsíkok láthatók. 

Ezekből az adatokból a csendőrök az aláJbbi következ
tetéseket von ták Ie : 

Abból, hogy a puskacsőnek felfelé néző felén ritkán 
tarkázott ,rozsdafoltok vannak, az 'következik, hogy a 
puskacsövet eső, vagy erős harmat érte. Ez az eső és Ihar
mat azonban nem Iehetett túlsok, mert a rozsdafol'tok 
csak ritkán tarkázottak. Ezért a faluból két, jó emlék,ező� 
tehetségű, megbízható gazdát kérettek, akiktől csak any
nyit !kérdeztek, ,hogy a legútolsó nagy eső, esetleg jég
verés időpontját pontosan állapítsáJk meg. ( Természetes, 
hogy a gazdák egyike sem tudta, hogy rajta kívül a másik 
is kapott :ilyen kérdést. )  Erre az adatra azért volt szük· 
ség, hogy a nyomozók legalább megközel'ítő támpontot 
kapjanak arravonatkozóan, hogy visszafelé számítva kb. 
melyik időponttól kezdve kell részletesehb ;ldatokat sze
rezniök. Nagy eső ugyanis már felületes szemlélet után 
megalkotott véleményük szerint sem érhette a puskacsö
vet, mert akkor annak sokkal rozsdásabbnak keIrett volna 
lennie. 

Az sem szorul bőveblb magyarázatra, hogy miért volt 
a \puskacsőnek a földön fekvő fele rozsdásabb, mint a fel
felé néző .része. Mindenki tudja, hogy a 'Puskacső hengeres 
formájú, a víz tehát ,a puskacső felső felén csak addig 
marad meg, amíg a vízcsepp a mélyebb részek felé le nem 
gördül. A földön azonban ' már huzamosabb ideig tart a 
nedvesség, ennek következtében a puskának a föl'dfelőli 
része rozsdásabb lesz. 

A puskacsőnek fel- és lefelé néző felső és alsó fele 
közötti ;Párhuzamos, haránt futó, k i s  rozsdacsíkok az eső
cseppek lefutásának i rányát mutatták. 

Tovább vizsgálva a puskacsövet, a felső szíjkengyel
kari'ka csavarjának üres helye a csőtorkolathoz hasonlóan 
fehér, szikes, agyagos földdel volt tömködött ; úgyszintén 
az irányzékkeretnél, az irányzéktalpnál, valamint a závár
zat fínom hecsiszolt, bevágott részein él is szikes föld volt 
megállapítható. 

Ezekből az adatok,ból a nyomozók az alábbi következ. 
tewsekhez jutottak : 

Mivel a puskacső fel'találási helyének talaja homo
kos, a puskacsövön pedig agyagos föld nyoma látszik, 
valószínű a "  feltevés, hogy a puskacső korá<blban fehér, 
agyagos, szikes földbe volt elásva, majd bizonyos idő 
muItán azt onnan kiásták és erre a , homokolstalajú rozs
földre hozták. 

Kinyi tVla a puskacső závárzatát, a puskac,ső belsej-e a 
tölwnyür felőli részen rozsdával vékonyan bevont. Ebből 
meg az következett, hogy a ,puskacsőből hónapok óta nem 
lőttek. A csőtorkolat ugyanis földdel tömött, a závárzat 

pedig hátulról zárta el a csövet, így csak igen kevés ré
sen tudott levegő szivárogni a csőbe, emiatt volt csak vé
kony a töltényürben a rozsdásodás. ( Kézenfekvő, ,hogy ha 
akár a csőtorkolat, akár a závárzat csak kissé is nyitva 
l'ett volna, úgy a puskacső belsejében ,bőséges rozsdásodást 
kellett volna találni .)  

'A puskacső alapos szemlélete után a nyomozók min
den figyelmüket a puskacső fekvésének helyére fordítot
ták. Érzésük szerint is ezt kellett a legalaposabban meg
szemlélniök, mert az itt nyerendő adatok fogják arra a 
kérdésre a fel'eletet 'megadni, hogy a puskacső mikor ke
rülhetett a rozsföldre. 

A puskacső által lenyomott rozsszárakon és a homo
kos ' tal'ajon pontosan a puskacső hosszának megfelelő 
rozsdás elszíneződést találtak.. Ez a puskacsövet ért eső 
és harmat eredménye volt. Az egyes rozsszárakat a puska
cső súlyánál 'fogva 'a földhöz szorította. A földhöz szorí
tott rozsszárak hossza általáJban ,5-10 cm-rel volt rövi
debb, mint azok a rozsszálak, amelyeket a puskacső nem 
szorított a !földhöz. Ebből' a'z ikövetkezett, hogy a puska
coovet akkor tették a feltalálási helyére, amikor a rozs
szárak már jól ki voltak ugyan fejlődve, de fejlődésük 
még nem fejeződött ,be telj esen. Hogy a pontos időt meg
határozhassák, minden egyes, 'a cső által földhöz lapított 
ro.z.sszárat megvizsgáltak. A földhöz l apított rozsszára,k
Inak az a része, ahol a puska feküdt, pontos'an követte a 
lPuskacs,ő 'h engeres formáját és így is száradt meg. Eibből 
,az következett, hogy a rozsszárakra még 'akkor került rá 
a puskacső, amikor azok illl'ég zöldelőben voltak, mert a 
megérett rozsszárak szalmája o],yan aránylag nem nagy 
;súly alatt, aminőt egy puskacső képvisel, nem hajlik, nem 
formázódik, ' legfeljebb ,eltörik, vagy megreped. A zöldelő 
,gabonanemű szára , ellenben még rugalmas és visszaadja 
a reá es.ő súlyosabb anyag alakját �s ilyen formában 
szárad is meg, ha a tárgy huzamos időn át rajta fekszik. 
Az í,gy meghajlott rozs8zárakban a nedvkeringés még egy
két napig megvolt, de aztán a beállott lassú sorvadás kö
vetkeztében az élet lassan meg,szünt bennük. 

A rozsfejek vizsgálata még értékesebb adatokat 
nyujtott. A rozs 'már !kalászba szökkent, a kalász szemei 
azonban nem voltak lÍJSztesek, hanem csak a szemek burka 
volt f.eItalálható, az is összeráncosodva, minden belső ' tar
talom nélkül, úgy, mint amikor a rozs virágzás után el
szárad. Ahogy a magyar ember mondja : a kalászok "ab
lakosak" voltak. Ezzel szemben a puskacső által nem 
érintett, közvetlen ,közellben lévő egészséges rozsszálak 
'kalászai szép termést hoztak 

Midőn az adatok vizsgálatában a nyomozó csen d
őrök idáig jutottak, hivatták a ' .rozsföld tulajdonosát. 
Hajdu Antalt .s felkérték, állapítsa meg, mikor virágzott 
a földjén a rozs. Csakhamar rájött az öreg, hogy a virág
zás a nagy jégver€s után két nappal kezdődött és mintegy 
hat napon át tartott. ,A nagy jégverés pontos idejét azon
Iban nem tudta megmondani .  De volt másik két emberük. 
akiket felkértek, hogy .a legutóbbi nagy esőnek, jégverés
nek a pontos idejét állapítsák meg. A két gazda egyönte
tűen, de külön-külön előadta, hogy a nagy jégverés, mái us 
8-án délután l 6 óraffmr volt. Ezt egy aznapi lakodalom
ról tudták ilyen pontosan megmondani. Előadásuk szerint 
azóta kétízben is volt kisebb, negyedórás eső és ötíz<ben 
nagyobb harmat. 

A mikor kérdésre tehát már két adat volt : az 1 930 
május 8., június 29. közötti idő az egyik, azután a rozs 
virágzási idej e : 19300 május 10-től l 6-ig, vagyis a puska
cső maJ us' 10.  és l 6-ika között kerülhetett a rozsföldre. 

M ivel a rozsszárakkal az i dőpont bizonyíthatónak 
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látszott, a puskacső által lenyomott rozsszárakat a csend

őrök egyenként ollóval tőből levágták és, egy nagyalakú 

papírra ,bankjegyragasztóval felragasztottak. A papíron 

megjelölték a rozsszáraknak azt a részét, ahol a puska

cső feküdt és ahol a rozsszárakat rozsdával megfestette, 

flletve, lahol azok a cső súJya alatJt meggörbültek. Ezt 

azért tették, hogy az időpont kérdését a bíróság előtt bi

zonyíthassák. Mert a csendőrnek nem az a kötelessége, 

hogy csupán a maga megnyugtatására szerezzen adato

kat, hogy a bűnöst nyugodt lelkiismerettel feljelentse, 

hanem, hogy adataival a bíróságban is ugyanazt a meg

győződést keltse a gyanusított bűnösségének kérdésé'ben, 

amelyet ő szerzett a nyomozás során. 
Hátra volt még a másik két bűnjel vizsgálata. 
E zek megtekintése a korábbi következtetéseket csak 

megerősí tette. 

A tusaiborítólemez egyik szögének lyukán vékony drót 
volt keresztülhúzva, ahhoz pedig a két szíjkengyelkarika 
és a szíjkengyelkarikához tartozó csavarok voltak hozzá
kötve. (A drót anyagára, elvágási módjára később té
rek ki . )  

A tusaborítólemez s a többi vasalkatrészek rozsdá
sodás szempontjából majdnem azonosak voltak a puska
csőnél leírottak,kal. Mégis a tusaborító valamivel roz'.3dá
sabb volt. Nem sok fejtörés kellett hozzá, hogy ennek a 
magyarázatát is megkapjuk. A cső ugyanis azért volt ,ke
vésbé rozsdás, mert 1. annak 'barnított volta jobban meg
gátolta a roz'.3dásodást, 2. a cső 'hengeralakú, azon tehát a 
víz nem sokái,g áll meg. Ezzel szemben a tusa borítólemez 
lapos, tehát a víz joblban megállt rajta, azután a tusa
borító nem barnított, tehát jobban eszi a rozsda. 

De akkor örüitek csak meg igazán a nyomozó csend
őrök, amikor visszatekintettek a tusaborítólemez fekvési 
helyére. Ott is egy rozskalász feküdt meggörbült szárral. 
óvatosan felemelték a földről s pontosan meglátszott 
rajta, hogy éppen java virágzásban volt, amikor a tusa
borítólemez reá esett. Ezért ezt a rozsfejet külön papír
lapra ragasztották, mert ebből a szakértő még azt is meg 
fogja tudni állapítani, hogy hányadik virágzási napjában 
volt, amikor a tusaborító reá esett. Ezek szerint az álta
luk fentebb felállított 7 nap ( 1930 V/10-16.)  közül a 
szakértő meg fogja tudni mondani az egészen pontos idő
pontot is. 

Abból a 'körülményből, hogy a tusaborítólemez egy 
rozskalászt maga alá temetett, azt a következtetést is, le
vonták, hogy a szóbanforgó 'bűnjeleket nem tették, vagy 
dugták, hanem dobták a rozstáblába, mégpedig annak 
északi szegélyéről. Ezt az utÓlbbi körülményt onnan lehe
tett megállapítani, ihogy a szűkell:)b helyszín a rozs északi 
szegélyétől átlag 4%-7 m-re volt, míg déli szegélyétől 
80, keleti szegélyétől 2,2.0 és nyugati szegélyétől pedig 
100 méterre. Nyilvánvaló tehát, hogy a :bűnjeleket csak a 
rozstábla északi szegélyén állva dobhatta be a rozsba a 
tettes. Ez a feltevés annál inkább is helytálló volt, mert 
a rozs,tábla északi szegélyénél növésben lévő kukoricás 
van, míg annak nyugati és déli oldalához újabb rozstáb
lák csatlakoznak, a keleti szegélyen pedig kocsiút vezet, 
mintegy 220 m távolságról'. A fenti feltevést még az 
is támogatta, hogy a rbűnjelek a rozs szárak at északról 
dél irányába lapították a földhöz. 

Hátra volt még a harmadik bűnjelnek, a gyufaskatu
lyának a vizsgálata. 

Ez végleg megnyugtatta a csendőröket afelől, hogy 
eddigi következtetéseik valóban helytállóak. 

A skatulya feliratával felfelé forduJ.va feküdt a rozs-

föld homokján. Kihúzva a doboz betét jét, abban 8 drb, 
leventepuskához való töltény t és 3 dr'h leventepuskához 
tartozó kisebb fémalkatrészt találtak. 'A iÖVledékek és a le
ventepuskacső alkatrészei teljesen rozsdamentesek voltak. 
Ez az adat is azt a korábbi következtetést támogatta te
hát, hogy a bűnjelek feltétlenül a nagy eső után kerültek 
a rozsba. Mert ha a nagy eső alkalmával ( 1930 "N/8.)  már 
ott lettek volna, akkor a sok víz a skatulya fedelét feltét
lenül átáztatta volna és belsejébe hatolva, a fém részeken 
rozsdafoltokat idézett volna elő. Mivel azonban rozsdának 
még a nyomát sem találták, kézenfekvő volt a gondolat, 
hogy a bűnjelek a nagy eső után kerültek a rozsba. 

De volt még egy másik adat is] ami ezt a feltevést 
támogatta. A gyufásdoboz sárga cimkéje, amelyen a fel
irat volt, teljesen ' ép állapotban volt rajta a. dobozon. Ha 
a nagy eső érte volna, úgy az a cimkét - a ragasztó
anyagot feloldva - lemállasztotta volna. A rozs attól a 
sok víztől, ami május 8-án a bűnjelek feltalálási helyén a 
földre hullott, a gyufásdobozt semmi körülmények között 
sem tudta volna megóvni. A záporeső délután 16 órakor 
kezdődött és teljes erővel másfél órán keresztül tartott. 
Ez a vízmennyiség sok rozsdafoltot és a gyufásdobozon 
más elváltozást okozott volna, mint aminőt a csendőrök a 
fent leírtak szerint azon találtak. A gyufásdoboz cimké
jén mindössze jelentéktelen kisebb púposodás volt, ami 
azonban mindössze amellett szól, hogy a doboz némi kis 
nedvességet mégis csak kapott. Ez ,pedig a másik két 
bűnjelen talált rozsdafoltokkal összhangba hozható. 

így tehát az időpontot - 1930< V/10-16. - eléggé 
megközeIítően meg lehetett adni, sőt a szakértőnek meg 
volt a lehetősége arra, hogy 'azt még pontosabban, dátum 
szerint is megjelölje. 

Rátérek ezekután a második kérdésre, hogy t. i .  a bűn
jelelk honnan kerültek a feltal'álási helyükre. 

Már a helyszín, helyesebben a puskacső leírásánál 
említettem, 'hogy a csőtorkolat, továbbá a szíjkengyel
karikák csavarjának beváj,ata és végül a záv�rzat fínom, 
becsiszolt részei fehér, szikes, ,agyagos , földdel volta,k töm
ködöttek. Elbből 'arra Iehetett következtetni, hogy - mi
után a rozsföldnek talaja homokos - a puskacső és a 
tölbbi :bűnjel is előbb agyagos földbe volt elásva és csak 
azután vitték azokat a feltalálási helyü'kre, 

Tapasztalati tény, hogy a tettes - hasonlatosan a 
kölykeit féltő macskához - sohasem tudja biztonságban 
a bűnjeleket és ezért azokat egyi,k helyről a másik helyre 
hurcolja. 

1929 novemberében ölte meg a nyomozás egyéb adatai 
szerint a gyanus.ított kocsmáros Sit'kei tanítót, tehát ala
pos volt a gyanu, hogy először 'az ő udvaráJban - amely
ről tudtuk, hogy talaja fehér, szikes, agyagos - voltak 
a Ibűnjelek elásva. Ezt a feltevést egyebeken kívül még az 
is támogatta, hogy a bűnjelek feltalálási helye és a ,gya
nusított háza között egy kocsiút vezet, amelyen feltűnés 
nélkül el lehetett j utni 'a rozsföldhöz. 

A nyomozó csendőrök a gyanusított udvarában több 
gödröt találtak. Ezek ,közül azokat, amelyekről már első 
látásra meg lehetett állapítani, hogy régebbi keletűek, 
figyelmen kívül hagyták, ott azon'ban, ahol friss ásás i 
nyomokat találtak, kutatni kezdtek. Jó órai munka után 
az egyik gödörben hengeralakú lyukat találtak, melynek 
mélysége a puskacső hosszának és még egy negyedméter
nek felelt meg. Elhből á ,gödörMl 10 cm-enként mintát 
vettek és a bíróságnak rbeszolgáltatták. Ezt azért tették, 
mert nemcsa,k a gyanusítottnak, hanem még öt árpádkerti 
lakosnak az udvara is fehér szikes, agyagostalajú volt, 

azt remélték tehát, Ihogy az Országos Bírósági Vegyészeti 
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Intézet meg fogja tudni állapítani, hogy vajjon a bűn
jeleken talált földmaradványok azonosak-e a gyanusított 
udvaráról vett minták földjével. Csak magának a földnek 
az alapján ezt persze nehéz megállapítani, mert hiszen 
il'yen !kis távols,ágo'kon a föld összetétele lényeges eltérést 
nem igen mutat, ·de nem látszott kizártnalk:, hogy a gya
nusított udvarának földjében olyam. anyagokat lehet majd 
találni, amelyek a többi udvar földj éiben nem lesznek 
benne (az udvarra öntött folyadékok, moslék stb. marad
ványa.) 

Fentebb, a tus·wborítólemez I'eírásánál említettem, 
hogy annak lyukján (ami a csavar heillesztésére szolgált ) 
drót volt áthúzva és ahhoz voltak a szíjkengyelka:rikák és 
a csavarolk:- 'hozzáfűzve. A g-yanusított udvarának vizsgá
lata allkalmával feltűnt, ho,gy a keritésén sok a drótozás. 
Ezért a csendőrök nagyító segítségével a kerítésen és a 
tusaborítón talált drótok között összehasonlításokat esz
közöltek És eredményesen. A birtokukban volt vastagság
mé�ő - amivel a mil:Ji.méter századrészét is pontosan meg 
lehet mérni - az egyik ,drótot a tusánál átfűzött drót 
vastagságá,val hajszálnyira egyezőnek mutatta. Ezt a dró
tot is őrizetbe vették. 

V égül rátérek a harmadik kérdésre, hogy a rozsföl
dön talált hűnjelek összefüg.gésbe h01Zhatók-e a szóban
forgó /bűncselekménnyel,? 

E rre a kérdésre Má,rkus György tis,zthelyettes, az 
ülésdülői örs parancSIl10ka g;yüjtött értékes adatokat, amí'g 
a mi nyomozó ink a másik két 'kérdéssel fogtalkoztak. 

M árkus tiszthelyettes a megölt tam.ító e gyí'k levente
oktatótársoától megtudta, ' hogy a Sitkei leventepuskája 
csövén, ott, a1hol a cső -a závárzattal izesül, a többi puská
tól való megkülönböztetés végett egy kis, kereszt van oe
vésve a csőnek a szíj felőli részén. A keresztet a látatlanut 
megjelölt helyen feltalálták. I 

Egy más,j.k levente segédoktató meg azt adta e lő, 
ho,gy egy alka,lommal a ,sitkei tanító leventepuskájá>ból' az 
a .szög, .amely a p usJva a'avaszát ,a :závárzathoz rögzítve 
tartja, elveszett. Sitkei ekkor őt bízta meg, hogy 
a szeget ,pótolja. Ő a szeg helyére egy suszterszeget vert, 
amelyet jobboldalrói teljesen eIlapított, míg annak felü
I'ete a baloIdalról a természetes törési felül·etet mutatta. 
Megtekintve az említett szeget, azt a levente segédoktató 
bemondása szerinti állalpotban találták. 

E-zek szerint a harmadilk kérdés is tisztázódott. 
Ae, alos1Ztály a feljelentést a lbírósághoz ezek szerint 

tette meg. Az ügy j el enlleg a Kúria e lő,tt fekszik. 

I * 

E,gy kissé talán túlságos .részletességgel is foglalkoz
tam a ikérdés'sel. Azért tettem, ho,gy 'a csendőrök figyeI
mét feLhívjam az a,prólékos nyomozási munka fontossá
gára. Nemcsak wrra kell fj.gyelmet fordítani, ami szembe
ötlik, hanem ana is, ami aprólékosnak, mellékesnek, vagy 
éppen j elentéktelennek látszik, mert 'sokszor csak ezekből az 
adatokibóI származhatik eredmény. Az elnagyol't nyomozás 
a legtöbb esetben felületes. Ha a csendőr bűnjelet vesz a 
kezébe, azon nemcsak azt kell meglátnia, amit minden 
laikus is meglátna, hanem olyan aprólékos dol'gokat, nyo
mokat, -elváltozásokat ' stb. is, amelyeknek meglátásá>hoz, 
feUalálásához és értékeléséhez va:lóban szakértelem szük
séges. A nyomozási képess,ég kérdése azután, hogy ezek
nek a j elentéktelennek tátszó adatoknak a sorozatából 
helytálló és bizonyító következtet�seket tudjunk levonni 
és az i gazságszolgáltatás rendelkezésére bocsátani. 

Azt hiszem, haJgy !minél több ilyen leírás csak e meln é 
a tanulságotJ' nyomozásolk: értékét s fokozná azok tanul
ságait. 

1 ••• IIMII. 
(Poroszország.) Der Gendal"m. 

14 .  sz. 

... -

Kurt F,a:enrich rendőrtLsztviselő /3ematikus t!tblázatot ké
szített azokról az rntézkedésekről, amelyeket :  1. valamely me
mély elWnése, 2. ismeretlen! hulla fellelése esetén tenni kell. 
Az intézkedésre hivatott hatóságok külön-külön sorban, egy
egy kockában "annak felvéve, amely után, -az egyes intézke
dések ,vezérszavai, a használandó blanketták satirozásával je
lölve, stb. találhatók. (At egész megfelel annak, mintha pl. 
a Szut. 422. vagy 4123. 'pontját vezérszavakban, kockák s 
egyéb rajzok segítségével, szöveg helyett sémába foglaljuk.) 

Japánban is  gazdasági krizis van, a kormány ott> 'is a 
fokozott takarékosság útjára lépett és. egyebek között fel
szólította ,a tiszviselőket, hogy önként lemondanak-e a fize
tésük 10 ,százalékáról. A tisztviselőknek nem kellett válaszol
niok, mert ,a gazdasági érdekeltségek o1yan határozotbsággal 
tiltakoztak a terv ellen, hogy a kormánynak el kellett álla
nia .attól. 

Pommern tartomány csendőreinetI, egyesülete eVl l'en
des Iközgyűlésén tartott beszámolóból említésreinéltó : 

A v'ezetőség javasolta, hogy ta v édőkutyák számát emel
j ék fel. (Az a törekvés, hogy minden csendőrnek legyen ku
tyája.) 
, A körzet- és osztályvezetőknek (kb. -a mi ,szárny- és osz
tályparancsnokaink) kiutal t autók (tehát v,an ,ilyen) fenn
tartására havi 25 márkát kértek. Remélhető, hogy ezt meg 
is adják. 

A csendőrségnek motorkerékpárokkal való nagyobbmérvű 
ellátását a belügyminiszter nem tartja la ,szolgálat ,érdekében 
állónak. 

-0-

(Csehország.) cetnické Listy. 

1 6. szám. 
Vezető helyen foglalkozik a.z "Obzor"-nak lapunk: 23. 

számában ismertetett állománykimutatásával és igyekszik 
kimutatni, hogy \a·z Obzor tervez.ete nem Bzolgálná a csendőr
ség érdekeit. VisszautJa:sítja 'az ,Obzor tánmdását II az egye-s 
l'angosztályok létszámemeJéséncl: esélyével foglalko'l.va ki
fejti, hogy a csendőrfelügyelőség által tervezett állományt a 
maga reszéről sem tartja kielégítőnek. 

A nemzetközi bűnügyi kongresszusra 400 külföldi részt
vevőt vártak. A !kongresszus 4 csoportban dolgozik, amelyek 
mindegyike 3 konkrét kérdéssel foglalkozik. I. oooport. 
( Törvényalkotási) : Melyek volnának la legmegfelelőbb biz
tonsági rendszabályok, hogyan volnának a;zak sZlabályozm
elők? Kívána1Jos-e egyesíteni :a ,büntetőjog alapelveit, milyen 
mértékben és milyen eszközökkel ? A Isza.b.adlábon eltöltendő 
bizonyos időtartamú büntetések különbö·ző memei egyesíthe 
tők-e S Ihelyettesíthetők-e egyetlen büntetésnemmel ? Hogyan 
kell ezt megsZlervezni? - II.  'Csoport. (Közigazgatási ) :  Ér
vényes törvények keretében hogylaIl kellene formul ázmi a 
büntetések letöltésének jogsza:bályait? Hogy<an kell meg/3zeT
v�zni a fegyintooeti s21emélyzet nevelését és legmegfelelőbb 
kiválasztását? M�épen kell használni közös zárka mellett 
a magán!Zál1kát? f- ·III. csoport. (Preventio) :  Hogyan lehet 
összeegyeztetni biZ(myos s�méJyek előéletének nyomozását, a 
rehabilitálás és az elbocsájtott fegyencekről való további 
gondo.skodáJs gondolatával? A feltételes büntetés és feltételoo 
.szabadlábra való helyezés szabályozása és hatása ;  a nem'l.et
közi felügyelet szabályo!Zása. NemzetkÖZoi együttmŰlködés 
meg.sz.ervezése la Ig'onosztettek és azok okainak megfigyelésé
ben. - IV, csoport. ( Gyermekügyi) : F'iatalkorú bíróságok, 
szervezésük ·és IsegédesiköZleik Fiatalkorú bűnözők elhelye
zése lés oa Ifegyelemfenntartás legjobb eszközei. A fiatalkorú 
v.agyona ellenőrzésének, kezelésének és felhMzuálásának 
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módJa la /büntetés ,tartama alatt ; !továbbá, ihogy a bűnügyi 
költségek ilyen vagyonból fede:zilietők�? Mint Imár említet
tÜIk, la kongresszus tagj,ainak szabad idejükJben való SZÓl1akoz
retásáról külön 'hölgybizottság Igondoskodik. lA <lSeh igazság
ügyminisztérium a kongresszus tagjaival n émet, f=cia é:s 
angol nyelvű füzetek ben ,ismerteti a oSBh ibörtöI1ügy mai á�
lását. A rLap reméli, hogy a kongresszus előnyösen }fog hatI1Í 
a cseh börtönügy fejlődésére s egyben thozzájárul a nemzet
közi kulturális és személyi kapcsol,atok Jétesítéséhez és me'g
erősítéséhez. 

Az !Obzor osendőr,ségi ihumor,eszkjei ellen intézett állandó 
támadáSIainak ig;azolására szemelvényeket közöl az eddig 
megjelent kötetekből, ezzel akarván �g;azolni, hogy ennek il 
5ajtóterméknek iközönséges, durv,a hangja, erótikus tartalma, 
a testület tekintélyének legnagyobb kárára van. Az �'smerte
tett szemelvények a mi fogalmainlk szerint csaku,gyan meré
szeknek látszanak. � lap megjegyzi, hogy ilyen myomdater
mék kiadásáruak la régi monarchia idejében lett volna helye, 
de lakkor a '3zerkesztök ilyesmire nem li's gondoltak. úgy lát
szik, ,az Qsztrák monarchia közelebb állott szívükhöz, mint 
a usehszlovák republika. ;A testület minden esetre meg lesz 
elégedve, ha la csendőrségnek ,a monarchiából s2iármazó osz
lopai el fognak tűnni. 

Külön rov,atban megkezdi :a 'csendőrségi beszerzöközpont 
alapszabályainak iSlmertetés-ét. 

A nyug;díj,asok egye..<;ülése ,augllsztus 3-án vál.asztmányi 
gyűlést tartott, amelyen iélp$ bírálatok hangzottak el la nyug
díj egyesítési törvény sérelmes renaelkezéseiről. �A Lap türe
lenne ,inti ia Inyugdíjasoiklat, ,'mert ,az illetékes hatóságok el 
v,annak halmozva munkával, úgyhogy a törvény végrehajtása 
valószinűleg késni fog. A nyugdíjlasoik L ,csoportj a, runely f. 
év ,elejétől vissrzamenőleg elsősorban !kapja meg az új nyug
díjat, 54 �er személyt :számlál. IEzek között Vian "34 nyugdí
jas, akik 1834 előtt születtek, ,tehát most 96 évnél idősebbek, 
191 született 1835 és 1839 közéitt, 1030 született 1840-
1844�ben, 3147 pedig 1842-49 évi Iszületésű. . 

Hosszabb cikIeben ismerteti a hónapok óta tartó !közgaz
dasági krízist és íaz !ennek folytán .fellépő drágaságot, ame
lyet 'főként ou fixfizetésű alkalmazottak sínylenek meg. A 
drárg;aságot a nagykereskedelem okozza, amelynek erélyes 
megrendszabályozását 'tartja szükségesnek. 

Ugyancsak emelkedő tendenciát mutat a köztá�saságbal1 
a bűnözés is. Számokk..<tl szemlélteti, hogy a köztársaság 
fegyintézetei, börtönei és fogházai túl v annak telítve. A 
h€lyzeten nem lehet S:lJavoa.kkal és értekezletel<Jikel segíteni, 
ennek egyedüli ;módja a közbiztonsági szervek IIllP.gélhetésé
nek iés ezzel munkakedvének emelése. 

A köza1kalmazottaknak megtiltották, hogy k'ére1meilk el
intézésére képviselő-pártfogóklat vegyenek igénybe, a l,ap 
megjegyzi, hogy ha valaki indokolt áthelyezést vagy nyilván
való kérelmet ;mkar pártfogó útján orvosolni, laz mem <kor
rupció, de ha valaki larra Ihasználj,a fel :a ,pártfogót, hogy 
soronkívül előlépjen, vag-J hogy 20-24 éves fiát vezérigazga
tónak tegye meg, az igen is panama és ezt csakugyan ül-
dözni kell. ' . 
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(Csehország.) cetnicky Obzor. 
22. szám. 
"A veszélyeztetett közbiztonság" címmel szolgálati szem

pontból fogLalkozik la közig1azgm.tási csendőr�iszt€lknek a nyo
mozószolgáliatJban való tényleges részvételének elrendelésével. 
A ,csendőrség, mint 'a megbolygatott hangy,aboly, egységesen 
foglal állást az új ';rendelkezés ellen, lamely jsem jogi, sem 
szolgálati szempontból ;nem állja meg a ;helyét. Közli, hogy 
ezt a rerndelkezést céltudatosan készítették elő la sajtóban s 
hogy minél kevesebb feltűnést kel.tsenek vel'e, nyáron - te
hát parlamenti szünetben és ,az általános s2labadság;olások 
idején - �dtáJk ki. A· rendelkezés .súlyos ,alá.értékelése la 
csendőrség értelmi ,fokána<k és �ddigi szolgál.atainak. Módot 
nyújt, hogy egyes, csupán a külsőségekben lovagoló előljárók 
a csendőrség zaklatását, :a már /ismert mócLszereik szerint a 
vég;teleruség.ig vihessék. A közvélemény - la lap szerint -
megdöbbenéssel fogadta ezt ia rendeletet, Imert félő, hogy a 
közigazgatási tisztek közvetlen beavatkozása folytán az al , 
sóbb népréteg tömegei, valamint a jog és laz ig.azság is szen· 
vedni fog. Fel Ikell ugyanis tenni, hogy la közigazgatási ,tisz� 
tek tánsadalmi álláJsuknál fogva inkáJbb a felsőbb !népréte
gek j ogait fogj ák védeni, módot nyujtan,ak la magasabb kö
rök, IParencsnokságok, sőt ra belügyminisztérium beavatkozá
sára ,az ig,a7iság keresésében. Pártatlanságuk tehát egyálta
lán kétséges. Az új rendszer fölösleges .túLkiradásokat is je
lent az ' államra, mert napidíjként tetemes jövedelmet 
biztosít, nyomozás ellenőrzése címén, a !közigazgatási tisz-

teknek. Lsmeretes, ;hogy utóbb1ak a kerületi főnökökkel igen 
rossz vJ.szonyban v;annak. lA helyzet most még jobban ki fog 
élesedni és a c.sendőr nem Ifogjla tudni eldönteni, hogy vajjon 
a törvény szerinti közigazg;atási, v,agy laz lúj rendelet 'sze
rinti Ikatonai előlj áróinak p,arancsait teljesítse-e. Félő, hogy 
a közig;azwatá.�iak, mo,st már közvetlenül ilS hatalmuk� 
tartván a cs.endőröket, .azokat még inkább fogj ák la testület
ből kiüldözni, m.int ,ahogy eddig közvetve tették. Senkinek 
nem jutna eszébe, íhogy pl. ,az egészségügyi cs,apat ti'sztjeit, 
akik la beosztott .személyzetnek csupán tk;atonai előljárói, or
vosi teer,dők ellátásáv,al bízza meg. Ilyen esztelenséget a 
csendőrség'nél mégis .el mertek !követni. Nyilvánvaló, hogy a 
közigazg.atási tisztelmek leg;alább 4 évig kellene különböző 
beosztáshaJ1 tényleges c.sendőri szolgálatot teljesíteniök, ihogy 
a csendőnségi i'zolgál:athoz hozzászólhassanak. Erről ,azonban 
semmi gondoskodás nem történt. Jogászi hatáskört ,adtak 
nekik, jogi előkép2iettség nélkül. Ezt a tényt la közbiztonság 
fogja Imegsír.yleni s ezért ,a 'közvéleménynek már most állást 
kell fogllalnia az ilyen meggondolatllan rendelkezések ellen. 

Beran képviselő, a köztársasági párt főtitkára a csend
őrség eliíJéptetése és iJletményei ügyében több kérdést inté· 
zett a belügyminisztériumhoz, melyeket a lap a következőkben 
ismertet : 

1 .  Kérte, hogy az őrmesterek 10 évi szolgálat után nem
csak "igen jó", hanem "jó" minősítés·sel is léphessenek 'elő 

törzsőrmestE.rekké. A minisztérium azt feleli, hogy az előlép
tetési feltételeket módosítani kívánja. E terv szerint az Ól'· 
mesterek 15 évi szolgálat után lépnének elő törzsől;mestc, 
rekké, ha csak "jó" minősítésük volt az utolsó három évben. 
A lap megjegyzi, hogy ez a terv , ellentmond a törvénynek, 
mely szerint az őrmesterek a hadsereg őrmestereivel azono
elbánásban részesítendők , Utóbbiak pedig már 7 év után lép
nek elő törzsőrmesterekké. 

2. Két évvel ezelőtt kb. 300 örJ megszüntetését Tendel
ték el. Közbiztonsági okokból ezt a rendelkezést nem l ehetett 
végrehajtani, de a vezetőség felhasználta arra, hogy a kérdé
ses örsökre ne nevezzen ki főőrmestereket, amint azt tennie 
kellett volna. A minisztérium azt feleli, hogy a jelentéktele- . 
nebb örsöket fokozato':'>an megszünteti, mert a tapasztalat 
szerint a nagyobb létszámu és nagyobb örskörlectel Ibíró i'ör
sök jobban váltak be. A főőrmesterek létszámát az új állo
mányrendezéssel kapcsolatban amúgy is emelik, tehát így 
sérelem nem 'történt. 

3. A csendőrök ma 300-2100 koronáig kapnak csendőr
ségi pótdíjat, amely békében 600-2400 korona volt. Kíván
ják, hogy a csendőrségi pótdíjat egységesen a már megígért 
4000 koronára emeljék és a nyugdíjilletménybe beszámítsák. 
A minisztérium azt feleli, hogy ezt a kérdést fontosnak és ha
la,s.zt.hatatlannak ,tartja, de amíg a többi alkalmazottak pót
dlJal rende.zve J?-ll1csenek, ezt a" k�rdést sem oldhat j a  meg, 
A lap megJegyZi, hogy a csendorseg 1872 óta kapott csend
őrségi pótdíjat, míg ,a rendőrség és más közbiztonsági szer
vez�tek csak a legutóbbi időben kaptaK "szolgálati pótdíjat", 
tehat a kettő között semmiféle összefüggés nincs. 

4. Csendőröknek lövészegy;esületbe való belépése ügyé
ben azt feleli a ' minisztérium, hogy a teljes partatlanság 
megóvása céljából , meg kellett tiltania, hogy a csendőrök po
litikai színezetű egyesület tagjai lehessenek. Ezért nem enge
dik meg, hogy a csendőrök pl. a cseh iközponti iskolaegyesü
letnek, a SOKol-nak lehessenek tagjai. Még a szolgálattal ösz

szefüggőJ egyesületekbe, mint pl. rendőrkutyaidomító egyesü
letbe való belépést is a legszükségesebb mértékre korlátozzák. 

A nyugdíjasok nehéz anyagi helyzetén segítendő, az 
Obzor állásközvetítö irodát rendez be, amely 50 korona előleg 

és eredmény esetén utólag fizetendő további 50 korona elle
nében megfelelő állást ígér a csendőr nyugdíj asoknak. 

Bergman !képviselőt, mint a csendőrség jótevőjét, ötve
nedik születésnapja alkalmából külön ; cikkben ünneplik. 

Vegyes hírek rovatában írja, hogy a napisajtó szerint 
dr. Sevcsik törzskapitánynak "Gyakorlati útmutatások ,gyüj
teménye a büntetőtörvény oktatásához" című munkáj a plá
gium, melyet merészen szószerint vett át IStoosZ bécsi egye
temi tanár "Strafrechtsfalle für Studierende" címii munKá
j ából, természetesen a forrás megjelölése inélkül. 

A "N árodni Osvobozeni" ír az irodákban alkalmazott 
főőrmesterek ellen, akik alárendelt szolgálatot látnak el, 
protekció s emberek és elveszik a külszolgálaton levők elő-
léptetésének lehetőségét. ! 

A közvélemény nem ismeri a csendőrség tevékenységét, 
ezért az Obzor arra biztatj a olvasóit, :· hogy családtagjaik 
útján közöljék � sajtóval az örsökön, előfordu ' érdekesebb 
eseményeket. . ( 

A rendőrség egy kommunista képvisel�nőt megvert, egy 
kommunista k,�pviselőt pedig felpofozott, annak dacára, hogy 
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azok mint képviselők igazolták magukat. Az esettel a külföldi 
sajtó is foglalkozott. Az Obzor megállapítja, hogy a csendőr
séget ilyesmivel eddig még nem vádolták meg. 

A csendőrségi hátibőröndökkel kapcsolatban követeli, 
hogy nem kell bevárni a \ nemzetvédelmi minisztérium dönté
sét, menjen egyszer a csendőrség önálló utakon és ne a ka
tonák i feje után ballagjon. Az illetékesek figyeImét az ame
rikai hátizsákokra hívja fel, amelyek a célnak ideálisan meg
felelnek. 

A prágai országos fő hivatal mint politikai hatóság fele
lősségre vonta 'az Obzort, hogy mi jogon használja címlapján 
az egyes csehszlovák tartományok címere it és ezzel a lap
nak hivatalos színezetet ad. Az Obzor :magyarázatát elutasí
tották. Az ,ügy fellebbezés alatt van. A lap megjegyzi, hogy 
a cetnické List Y a nagy államcímert használja a fedőlapján 
(amely a kis magyar címert kétfelé osztva magában fog
lalja. Szerk.) s ezért senki nem vonja felelősségre, látszik te
hát,. hogy honnan fúj a szél. 

Egy meglepő szemle alkalmával egyik örsön az örspa
rancsnok feleségét ,a laktanyában a napos szolgálatot telje
sítő csen dőr rel beszélgetve találta a szemlélő törzstiszt. Az 
esetet napiparancsban közölte és megtiltotta, hogy a csend
őrök nejei a laktanya szolgálati helyiségeiben tartózkodjanak. 
A lap megjegyzi, hogy ezen intézkedés általános kihirdeté
sével a szemlélő minden alap nélkül női becsületében gyanusí
totta meg az örsparancsnok feleségét, \amivel semmi esetre 
se járult hozzá tekintélye emeléséhez és a csendőrség jó hír
nevének öregbítéséhez. I 

Ös:z,i ének. 
ol" lJes::pl'éml n.nlal 6rmestel' emléke::elére. ol" 

Tavaly Itörtént. Egy, hideg őszi éjszakán puskagolyó k 
fúródtak süvöltve a bormászi erdő elmerült sötétjébe. Ár
nyak lapultak a fatörzsek mögött, titokzatos léptek suhog
tak az éjben, rejtelmes ujjak görbültek a fegyver rava
szára, tűzcsíkok égtek a puskák csövén, dörögve ugrottak 
az éjszakának a gyilkos ólomdara.bok . . .  és a bormászi 
e-rdő sötétjébe benyujtotta csontkezét az irgalmatlan halál. 
Harc volt. Egy férfi harcolt. Egy csendŐ?'. 

Egy éve. Most újra ősz ·van. Esős, októbervégi nap. 
Vonatok, p,utók, fogatok ontják egy kil3 mosonmegyei falu 
fe�é a csendőrség, honvédség, vámőrség, rendőr.ség, polgári 
tel3�ületek és magánosok százait. Tisztelegni jöttek Lé
bénybe a márványba vésett csendőrkalap előtt. 

* 

Mise a lébényi hat,százéves templomban. Fehérfejű 
pap a gyertyák sá1-ga fényében . . .  Orgonazúgásban höm
pölyög ua ének . . .  Nézem a templom komor boltozatát, a 
szürke falakat, a homályba plvad6 különös faragványokat. 
Mennyi gÖ1'CSÖS .sírás t, mennyi gyermekkacagást, teme
tclst, keresztelőt, gyászfátyolt, mirtusz koszorút, rekviemet 
cls Te Deumot láttak ezek (h vén kövek! . . .  Ha várat vagy 
bástyát emeltek volna hatszáz évvel ezelőtt e kövekből, ma 
csak goly6tépte, tűzmarta, csonka romok hevernének itt a 
síma falak helyén. Igy, templomnak,: állalna,k, mert ua 
!stenn� adnak hajlékot. 

Kövek sors'a, ember so'l1sa : egy. Istennel templom, nél
küle földi hiúság, amely (J.zé'rt van, hogy rommá omoljék, 

Elhallgat az orgona. Elhal6 cSYngetyűsz6 , " tompán 
kondul meg ' egy harang , . .  " . . .  Domine, non s'um dig
nus . . .  " A lehajtott fejekre rámehezedik a csWl-d. 

E'sőc-seppek verődnek dobolva a templomablak szines 
tábláira. 

* 

A bormászi erdőben vagyok. Fehér kőtömbön éles fe
kete betűk : "Ezen a helyen , . .  Veszprémi Antal csendőr, 
őrme.ster , " tűzharcban , ' .  hősi halált halt , , ." A fák kö
zött csendőrök állnak vigyázzban. Szélroham tépázza, bor
zolja az esőtől fénylő tollakat. Koszorúk fekszenek CL fehér 
kő lábánál. Ősz bajuszos, csizmás öreg támaszkodik két kal'
jával egy fiatal fának. Veszprémi .József édesa.pja . .  , 
Ránduló válla megrázza a hájl6s törzset s ilyenkor 
koppanva, könnyű, gyors záporként hullanak a cseppek a 
bama avar'(a . , .  Mintha együtt sírnának , " Mennyi fáj
dalom és őszinteség van egy férfi síráBában ! . .  , 

.�:. 

Vígas,�talanul esik , . .  Onosan, CSa1Jkodón. Az utolsó 
stációnál állunk : a falu végén egy kl:S tf;1netőben. Nedvesen 
fénylő márványoszlop előtt laranygalléros tisztek s fekete
ruhás urak csoportja , . .  A síron virágok s koszorúk . , .  
Örökzöld, őszirózsa, k1'izantémum, babér. Szala,qok kígyóz
nak a földön, Bwzédek . . .  Egyszerű, katoná{3 szavak, Ve
zényszó harsan; csattognak a puskaszíjak, ibaira vágódnak 
az állszíjas arcok. Kalapok repülnek le a feje1cröl iés fehé1' 
kesztyűk emelkednek tisztelgés're. Dörög'/Je tör laz iég felé 
a Himnusz. Öreg csendőr !áll velenb szemben. Ismerem. Ke
mény katona. Élesen rajzolt pergament arcán csendesen 
gördül egy könnycsepp lefelé; az erélyes áll szögleténél 
megáll egy pillanatra, aztán lassan lehull ia köpenyére. Hét 
kitüntetés feszül a széles mellén. Ez a könnycsepp a nyol
cadik . . .  

* 

Százkilométeres sebes$éggel suhan az autónk vis�za 
Győr felé. Légörvények vágják az útbó� a lehullott faleve
leket; nesztelenül 'falja a gép a fekete utat. Most lassít a 
kocf3i . Tülköl. Két férfi tér. ki (az úton. Cs.ak két szurony t 
és két tollaskalapot látok belőlük. Járőr. !AZ" arcukba por
ladt cseppeket vág az eső, a szél belekapaszkodik a köpe
nyükbe, a viha1' tép'i a kalapot a fejükről. Mennek. Nekik 
n�enniök kell. Fejük felett úgy lobog a toll, mint egy büszke 
zászl6 a B evehetetlen V ár tornyán . . .  

Utánuk nézek sokáig, míg el nem nyeli őket az ezüstös 
őszi köd . . •  

rENGELMANN ANDOR g, zászl6s. 

-0-

Dr. Miskolczy Ágost főügyészi !1 helyettesi kinevezése. 
Dr. Miskolczy Ágost kir. ítélőtáblai bírót Kormányzó Or Őfő
méltósága budapesti kir. főügyészi helyettesé nevezte ki. A 
budapesti kir. ítélőtábla teljes ülésén végbement eskütétel 
után dr. Dcgré Miklós kir. ítélőtáblai elnök meleg szavakkal 
üdvözölte az új főügyészi helyettest. Dr. Miskolczy Ágost -
mint ismeretes - lapunk illusztris belső munkatársa, aki 
nagy tudását és széleskörű tapasztalatait lapunk hasábjain 
bocsátja tanulni vágyó olvasóink rendelkezésére, de testüle
tünknek ezen felül is igazi barátj a és j óakarója. Magas ki
nevezéséhez őszinte örömmel és nagyrabecsüléssel gratu
lálunk. 

Fegyverhas�nálat. Erdei Miklós máriapócsi örs beli csend
őrt eltávozása alkalmával f. hó 3-án 22-23 óra közötti időben 
Hajduhadház (Hajdu megye) községben a Molnár-féle ven
déglő előtt az utcán Salánki Imre és 6 társa, ottani legények 
megtámadták. Erdei kardfegyvert használt ellenük, mely 
könnyű sérüléssel végződött. A kivizsgálás folyamatban van. 

Gyilkosság kísérlete és öngyilkosság. Lapunk zártakor ér
tesültünk, hogy a törökszentmiklósi (Szolnok m,) örs állomá
nyába tartozó J árdek Mihály lovas csendőr november 6-án 7 
órakor a legénységi szobából kimenni szándékozó Bartha Sán-
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dor gy. őrmestert lelőtte, egy lövéssel pedig magát lőtte 
fejbe. J árdek azonnal meghal t, míg Bartha őrmester sérülése 
életveszélyes, amellyel beszállították a szolnoki vármegyei kór
házba. A cselekmény indítóoka eddig ismeretlen. Bartha őr
mester eszméletlen állapotban van. A kivizsgálás megejtése 
végett a szárnyparancsnok a helyszínre kiszállt. 

Hamis egypengősök. A vidéki csendőrörsöknek a nyomo
zóosztályhoz intézett j elentései szerint az utóbbi időben sok 
hamis egypengős került forgalomba, különösen vásárok al
kalmával. Most Budapesten az autótaxivállalat 58 darab ha
mis egypengőst szolgáltatott be a főkapitányságon. Az a vé
lemény, hogy nagyobbszabású hamispénzgyártásról van szó 
és ezért úgy a csendőrség, mint a rendőrség széleskörű nyo
mozást indított. 

Dicséretek. A m. kül'. csendőrség felügyelője :alább neve
zetteknek dícsérő okirattal való euátás -rneUett dícsé?'o el
ismerését nyilvánította : Valasek A lajos IV. �er. tiszthelyet
tesnek hosszú csendőrségi szolgálata alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén, valamint irodai szolgálatban kifejtett, szor
galmas [és előljáróit odaadóan támogató működéséért ; Kele
men Miklós IV. ker. tiszthelyettesnek hosszú csendőrségi szol
gálati ideje alatt általában, különösen pedig mint örs- és 
ideiglenes szakaszparancsnok, alárendelt jeinek nevelése és 
vezetése körül, valamint a közbiztonsági szolgálat terén ki
fejtett buzgó és igen eredménye működéséért ; Vogronics 
Boldizsár 1 V. ker. tiszthelyettesnek hosszú csendőrségi szol
gálatában általában, különösen pedig utóbbi években segéd
oktatói minőségben a legénység kikepzése, oktatása és neve
lése terén kifejtett, kiválóan buzgó és eredményes működé
séért és Pisovics József tiszthelyettesnek dombóvári szakasz
parancsnoki minőségben, Tolna vármegye Nagykonda-puszta 
vidékén nagymértékben elharapódzott es a közbiztonságot is 
komolyan veszélyeztető orvvadászat tetteseinek hosszabb időn 
át eszközölt fáradságos és leleményes, tervszerűen és minden 
részletre kiterjedően lefolytatott nyomozásáért és elfogásáért, 
továbbá az alárendelt örsparancsnokainak mutatott kiváló 
példaadásáért. - :A m. kir. székesfehérvári II. ,ke?'. pamncs
noka Putz György tiszthelyettest 1\)28. és 1930. éyben a gö
döllői őrkülönítmenyen iíormányzó Ur őfő?néltósága magas 
személyének biztonsága érdekében, �dváló buzgalommal, igen 
lelkiismeretesen és példás magatartással teljesített kitunó 
szolgálataiért dícsérő okimttal látta el. - Rácz József tiszt
helyettesnek 1930. évben, Nyakas József csendőrnek pedig 
1929. és 1930. évben a gödöllői őrkülöllítményen Kormányz 
Úr őfőméltósága · magas személyének biztonsága érdekében, 
kiváló buzgalommal, igen lelkiismeretesen ,és példás maga
tartás sal teljesített kitünő szolgálataiért dícsérő elismerését 
nyilvánította, - A m. kir. szombathelyi III. kerület parancs
noka Takács Józse! II. tiszthelyettest a Kormányzó Or 
őfőméltósága magas személyének biztonságát célzó nehéz 
szolgál3itának háromízben kiváló szorgalgmmal és ,eredmény
nyel való ellátásáért dwsM'ő okirattal látta el, Layer Janos 
törzsőrmesternek, Szol1M János, Horváth Gyula II. és Segyevi 
János őrmestereknek pedig a .Kormányzó O?' őfőméltósága 
magas személyének biztonságát célzó nehéz szolgálatnak két
ízben kiváló szorgalommal és eredménnyel való ellátásáért, a 
szolgálat nevében elismerését fejezte ki. - A m. ki? .. pécsi 
IV. kerület parancsnoka Fülöp Károly tiszthelyettesnek, 
mert a gödöllői őrkülönítményre két egymást követó éven át 
történt, huzamosabb ideig tartó 'vezénylése alkalmával, a reá
bízott különleges és igen fontos szolgálatát fáradságot nem 
ismerő kitartással, az átlagot felülhaladó buzgalommal, ki
váló szorgalommal, lelkiismeretesen és eredményesen teljesí
tette - dícsérő okirattal való e llátás mellett - teljes elisme
rését fejezte ki, Németh József X. őrmestert pedig, mert a 
gödöllői őrkülönítményre két egymást követő éven át tör
tént huzamosabb ideig tartó vezénylése alkalmával, a reá
bízott különleges szolgálatát fáradságot nem ismerő kitartás
sal, az átlagot felülhaladó buzgalommal, kiváló szorgalommal, 
lelkiismeretesen és eredményesen teljesítette, nyilvánosan 
megdícsérte. - A m. ki?". -rniskolci VII. kerület pa?'ancsnoka 
Veréb B éla egri oszt. állománybeli törzsőrmesternek négy
ízben, Malinyák Oszkár törzsőrmesternek háromíz?en a gö
döllői őrkülönítményre történt vezénylése alkalma val Kor
mányzó Úr (Jfőméltósága biztonsága érdekében szolgálatának 
teljes odaadással, fáradságot nem ismerő kitartással, az átla
got felülhaladó szolgálati készséggel való teljesítéséért, to
vábbá mert kifogástalan magatartásával az őrkülönítmény 
többi legénységének jó példát mutatott, dícsé?'Ő okirattal 
látta el, Bezzeg István tiszthelyettest pedig a gödöllői őrkülö
nítményre történt vezénylése alkalmával Ko?'mányz6 . Ú1' (Jfő
méltósága biztonsága érdekében szolgálatának teljes odaadás-

sal, fárad<;ágot nem ismerő kitartással, az átlagot felülhaladó 
szolgálati készséggel való teljesítéséért, továbbá, mert kifo
gástalan magatartásával az őrkülönítmény többi legénységé
nek jó példát mutatott, nyilvánosan megdícsé?·te. 

Detektív-emlékünnep a kerepesi-úti temetőben. Barkóczy 
Mihály detektív felügyelőt 1921 április 19-én egy betörő, 
Varga István detektívfelügyelőt pedig 1925 június 9-én ház
kutatás közben egy lopással gyanusított fiatalember lőtte 
agyon : mindketten szolgálatuk kötelességhű teljesítésének es
tek áldozatul. A főváros díszsírhelyet adományozott számukra 
a kerepesi-úti temetőben s a két egyszerű sírhely fölött novem
ber 7-én művészi márvány-emlékművet lepleztek le. Az ün
nepség délután fél 4 órakor a Himnusz hangjai mellett vette 
kezdetét, majd a magyar Hiszekegy elhangzása után dr. 
Laky Lajos detektívfőnök elmondotta az ünnepi beszédet. Ke
gyeletes szavakkal emlékezett meg a szolgálat hősi halottai
ról Nemes Sándo?" detektívfőfelügyelő, főcsoportvezető is, 
azután Issekutz Au?'él államtitkár elhelyezte a síremlékek en 
a belügyminisztérium koszorúit. A budapesti rendőrtiszt
viselői kar nevében dr. Szilaveczky Lajos rendőrfőtanácsos 
koszorúzta 'meg a síremlékeket, majd a testületek, küldöttsé
gek koszorúit helyezték el. Ezután a detektívklub énekkara 
elénekelte a Szózatot s a rendőrdíszszázad díszmenetével vé
get ért az ünnepség. A belügyminisztériumot Issekutz Aurél 
államtitkár mellett Kooács Dénes min, osztálytanácsos, a bel
ügyminisztérium VI. a) rendőrségi osztályának vezetője kép
viselte. A csendőrség képviseletében Raab Antal ezredes ve
zetése alatt nagyszámú tiszti küldöttség, a folyamőrség ré
széről szintén tiszti küldöttség jelent meg. A budapesti rend
őrfőkapitányság nevében Bezegh-Huszágh Miklós főkapi
tány, Andréka Ká?'oly, dr. Doming Henrik, Dora Sándor és 
Keleti Géza főkapitányhelyettesek is megjelentek. ' A 
felügyelői kar küldöttségét VidoS' Elek h.-főparancsnok ve
zette. Küldöttséggel képviseltette magát az Önkéntes Mentő
egyesület orvosi kara, a budapesti tűzoltóság és több más 
testület. 

A világháború hősi halottainak emléke. rA világháború 
magyar halottainak kegyeletes emlékére a székesfőváros a 
tábori püspökség közremúködésével november 2-án, vasárnap 
délután gyászünnepséget rendezett a hősi temetőben lévő 
emlékmű előtt. Az ünnepség délután félnégy órakor kezdő
dött s azon Vogt Valdemúr altábornaggyal képviseltette ma
gát Kormányzó Úr (Jfőméltósága is. Megjelent az ünnep sé
gen Auguszta kir. hercegasszony, Lucich ellentengernagy, 
szárnysegéd kíséretében. A honvédelmi minisztert Solarcz 
Hugó tábornok képviselte. A budapesti diplomáciai testület 
részéről Oxilia olasz ezredes, !katonai 'attasé, a ,török ügyvivő 
és 'a bolgár követség delegátusa vettek r�szt. Nagyobb küldött
séggel képviseltettek magukat a hadirokkantak, a M OVE, a 
frontharcosok, egyetemi Ifjúság, leventék és cserkészek és a 
különböző társadalmi egyesületek. A délszaki növényekkel 
díszített emlékmű körül nagyobb tiszti küldöttség és előkelő
ségek. foglaltak Ihelyet, megjelentek lU Budapesten állomásozó 
honvédcsapatok laltiszti é::; legénységi küldöttségei is. Három 
óra után érkezett meg Haász tábo:ri püspök .a pap
sággal, utána rövidesen Auguszta királyi hercegasszony 
és Öfőméltósága képviselője, .akik a hősi emlékkel 
szemközt foglalt3ik helyet. A honvédzenekar elját
szotta a Himnuszt, utána Haász István tábori püs
pök tartott megrendítő gyászbeszédet. Most a honvédzenekar 
a Hiszekegyet j átszotta, azután a tábori püspök a p apság
gal az emlékmű elé vonult és rövid szertartás keretében 
gyászzsolozsmát mondott a hősi halottakért. Ezzel a tulaj
donképeni ünnepség véget ért és következett a koszorúk el
helyezése. Az első koszorút Vogt Valdemár altábornagy he
lyezte el Öfőméltósága nevében, majd Auguszta kir. herceg
asszony tette le a család koszorúját, Solarcz Hugó tábornok a 
honvség koszorúját hozta, utána a főváros, az olasz, török, 
német és bolgár követségek, a hadirokkantak, a M OVE, a 
frontharcosok, a leventék, az egyetemi ifjúság és a többi 
koszorúk elhelyezése következett. Az ünnepséget a Szózat 
fejezte be. Az ünnepség befejeztével az egybegyült közön
ség bejárta a hősi temetőt, ahol minden síron mécsest gyuj
tottak. 

Emlékművet kapnak a világháborúban elesett ,tüzérek 
A világháborúban hősi halált halt 80;,

000 l�ag�,
ar tüzér .. 

d
,
�

csőségét kívánja Budapesten megfelelo emlekmuvel megoro
kíteni a Magyar Tüzér E?n�éktníí, Kőzpo

,
nti Bizottság.a" ame�y 

a tábori püspök útján mmden egyhazmegye papJ aIhoz es 
hiveihez azzal a kéréssel fordult, hogy az emlékmű felállítá
sának költségeihez adományaikkal j áruljanak hozzá, Ezt a 

gyüjtést az egyházi főható�ágok 
, ll;zzal

, 
engedélyezték, hogy 

a befolyt összegeket az emhtett bJzottsagoknak a postataka-
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rékpénztárnál vezetett 28.870. sz.  csekkszámlájára kell be
küldeni. 

, Cs�n�őrs��i �ö�löny 23. 6zám. Személyes 'ügyek. Kor
l1u;ny�o Ur' t?fomeltosága a m. kir. csendőrség tényleges állo
m:mya�an kmevezni �éltózta

,
tottt, - őrnaggyá : Pintér A la

dar' szazadost, - szazadossa : Manninger Nándor főhadna
gy?t, - gazdászati századosokká : Neszmirák Ferenc, Rieger' 
Mthály, Csaba Zoltán és Troján Ferenc g. főhadnagyokat .• 
Kor'mányzó Úr őfőméltósága Tóth János, szegedi V., Kacsó 
Albert és Goldfinger Imre, székesfehérvári II ., Eszlári Lajos 
és Csontos bnre, miskolci VII.  csendőrkerületi törzsőrmes
terela�ek, több éven keresztül különleges szolgálatban odaadó, 
hazafIas buzgalommal teljesített felelősségteljes szolgála
taikért a ma,gyar bronz érdemérmet adományozni méltózta
tott. - Nyugállományba helyeztettek:  I Szöllösi Pál V. 
ker., Erőss Miklóll IV. ker. tiszthelyettesek. Az ideiglenes 
nyugállományban meghagyatott : Gulyás József VI. ker. tiszt
helyettes. Ideiglenes nyugállományba helyeztettek : Butyok 
János I. ker., Vigh Pát V II .  ker. tiszthelyettesek. Névváltoz
tatások : Ivánics István III.  ker. őrmester neve "Vadász"-ra, 
Czimmermann József IV. ker. őrmester családi neve 
"Csertő" névre, Krihó István II.  ker. csendőr családi neve 
"Kertész" névre lett átváltoztatva. Szabályrendeletek. 
'l'ánciskolákban a közös gyakorló leckeórákon használható 
zenekíséret. Fejtáblaszöveg. Fejtáblákon a rendfokozat előtt 
a ,,'In. kir. csendőr" elnevezést is használni kell. - Családi 
pótlék engedélyezése .(aJz 1912. lévi XXXV. t.-C. 8. :§-a alapján. 
- Közszolgálati alkalmazottak félárú vasúti menetJ egy 
váltására j ogosító arcképes igazolványainak kiállítása az 
1931. évre. 

Az Országos Tiszti Kaszinó előadásai. N ov 11. : "Rész
letek a diplomácia háborújából, 1 914 július." Előadó : vitéz 
nagybaconi Nagy Vilmos vkszt. ezredes. Nov. 14. : "Dániá"
ról. Előadó : Dr'. Szakáll Zsigmond keresk. isk. főigazgató. Az 
előadást 10 felvonásos kultúrfilm kíséri. Nov. 18. : "A világ
háború hadisebészeti tanulságai." Előadó : Dr'. H anasievicz 
Oszkár' ny. tbk.,  orvos, egyetemi magántanár. Az előadást 
vetített képek kísérik. N ov. 25. : Repülők harceljárása, műkö

désük befolyása a harcászatra és hadászatra." Előadó : 
Szentnémedy FM'enc vkszt. százados. Az előadást vetített 
képek kísérik. 

A Székely Hadosztálytály Egyesület kéri a m. kir. csendőr
ségnek azokat a tagj ait ( tiszteket és legénységet) ,  akik an
nak idején a székely hadosztály kötelékében szolgáltak és akik 
a Székely Hadosztály Egyesület tagj ai közé még felvéve 
nincsenek, hogy személyi adataikat az egyesülettel közöljék. 
Az egyesület a kötelékébe már felvett tagok részére folyó hó 
l-én nyomtatott felhívást küldött lszét, azok tehát, akik ilyen 
felhívást nem kaptak, a tagok között még nem szerepelnek. 
Az értesítésben a következő adatokat kell kÖjlölni : Név, rend
fokozat, államáshely (pontos lakcímmel) és végül a volt szé
kely hadosztályban betöltött szolgálati állás és viselt rend
fokozat. Az egyesület címe : Székely Hadosztály Egyesület, 
Budapest, V., V ilmos császár-út '22. szám I. emelet. 

Elfogyott a vezényszavak füzete: :Schick Lénárt őrnagy 
úr, a vezényszavak tfüzetének kiadój a, közli velüllk, hogy a 
füzet első kiadása teljesen elfogyott. Miután naponként ér
keznek be újabb megrendelések, kéri, hogy mindazok, akik 
a füzetet még beszerezni óhajtják, közölj ék egy levelezőla
pon, de pénzt ne küldjenek be. Ha kellő számú megrendelés 
érkezik, a füzetet újra kinyomat j a  s lapunk útján közölni 
fogj a, hogy az mik,or lesz újra kapható, illetve, hogy az árát 
mikor lehet beküldeni. 

új igényjogosultsági törvényjavaslat. A belügyminiszter 
úr a képviselőház október 7-i ülésén törvény j avaslatot nyuj .. 
tott be a honvédség, vámőrség, íolyamőrség és a csendőrség 
kötelékében szolgálatot teljesített legénységi állományú egyé
neknek a köz- és magánszolgálatban való alkalmazásáról. A 
törvényjavaslat egyenlő feltételek mellett elsőbbséget bizto
sít a közszolgálat bármely ágában, bármily minőségben való 
alkalmazására a vitézi rend tagjai és a világháború had
viselt jei és hadirokkant j ai részére. A törvényjavaslat bizonyos 
altiszti, kezelői és a kezelői szakhoz tartozó tisztviselői állások 
felerészét az érdekeltek részére fenntartj a. Az állások fele
részének fenntartása a gyakorlatban úgy érvényesül, hogy a 
törvény életbelépése után a megürülő állásokat felváltva egy
szer igényjogosult katonai egyénnel, egyszer polgári pályá
zóval kell betölteni. Hatévi szolgálat után iskolai végzettség 
nélkül altiszti álláson, hatévi szolgálat után négy középiskolai 
végzettség mellett kezelői álláson, 12 évi szolgálat után négy 
középiskolai végzettség mellett tisztviselői álláson való alkal
mazásra nyel' igényt az érdekelt. Az igényjogo::ults:í.gnak 

emellett az álláshoz megkívánt testi és szellemi alkalmas'sá
gon és szakképzettségen kívül természetesen a jó minősítés 
is előfeltétele. Az igazolványost igazolványától bizonyos bűn
cselekmények miatt történt elítéltetés vagy bizonyos állások
ból fegyelmi úton történt elbocsátás esetén meg kell fosztani. 
Viszont a magyar állampolgárság elvesztése, lemondás, a 45. 
életév betöltése fenntartott álláson való végleges alkalmazás 
a kinevezés elfogadásának alapos oknélküli megtagadása; 
lefokozás vagy a j óminősültség elvesztése esetén ér
vényét veszti az igazolvány. Az igazolványosok ré
szére fenntartott állásokat pályázat útján kell betölteni. A 
pályázati hirdetményt kihirdetés céljából a honvédelmi, bel
ügy-

.
és pénzügyminiszternek is meg kell küldeni. Igényjogo

sult Igazolványosnak közszolgálatban való alkalmazását csak 
a honvédelmi, illetőleg a belügy- vagy pénzügyminiszter hoz
záj árulásával lehet mellőzni. Ha az érdekelt miniszterek a 
mellőzés kérdésében nem tudnak megegyezni, a miniszter
tanács dönt. Az elhelyezési lehetőségek szaporítása érdekében 
a j avaslat módot ad arra, hogy mindazok a magánvállalatok 
(�z

, 
országban működő külföldi vállalatok is ) ,  amelyek a köz 

l:even val.!lmely előnyt élveznek (adókedvezmény, szubvenció, 
nagyobb állami szállítások) ,  igazolványosoknak a javaslat 
rendelkezései szerint való alkalmazására köteleztessenek. A 
törvény részletesebb ismertetésére annak idején visszatérünk. 

Magyar Kerékpárosok Országos Emergé versenye. Az 
ezen verseny zsűrije, amely túlnyomórészt a Magyal' Kerék-, 
páros Szövetség elnökségének tagj aiból állott, dr. Szuková
thy Imre, az Országos Testnevelési Fői,skola igazgatój ának 
elnöklete alatt a következőképen határozott : 1. Az 1000 pen
gős első díj nyertese Purjesz Miklós asztalosmester, Sajó
kaza. 2. A 600 pengős második díj nyertese Vági Miklós, 
DebreCen. 3.  200 pengő s Kovács Ferenc, Dévaványa. 4. 150 
pengős Erdei Sándor, Makó. 5.  Ifj . Sebős Károly, Budapest. 
6. Nádasky Dénes, Jászberény. '7. W einga,r�en Gyula, Buda
pest. 8. Wolf Jenő mozdonyvezető, Székesfehérvár. 9. Kovács 
J ózsef, Szombathely. 10. Szakály György leventeoktató, Se
nyeháza. 11 .  Szász László, Székesfehérvár. 12. Oláh József, 
Csongrád. 13. Szücs Lajos, Karcag. 14. Csik Piroska, Gyula.-
15. Laczkó István" újkécske. 16. Bolehofszky Zsigmond, 
Győr. 17. Tóth Ferenc, Haj dusámson. 18. Nagy J ózsef, Pest
szentlőrinc. 19. Kiss Alajos, Gyula. 20. Szabo János, 'Duna
szentgyörgy. 21.  Hofer Rezső, Bremberg-bánya. 22. Besenyci 
Károly, V asárhelykutas. 23. lVIaczán Gyula, 8ásd. 24. Stocker 
Sándor, Zsida, u. p. · Szentgotthárd. 25. Szlavkovszky Sándor, 
Rákosszentmihály. 26" Evanics Judit, Békéscsl!ba. 27. Sztrun
ga György, Szarvas. 28. Tör-'ók Imre, Makó. 29. S zlány Ká
rolyné, Békéscsaba. 30. M észáros Árpád, Zsámbék. 5-lJ. sZ.
ig 140-100 ; 10-30. sz.-ig 50-50 pengős díjak kerültek ki
osztás ra. 

A Levente "Székely" száma. 'Díszes kiállításban jelent 
meg :::>chitler KárOly szerkesztéséDen a JJevente Clmu lap szé
kely száma. A kilencvenolda!.as , füzet számos :erdekes cikket, 
képeket és rajzokat tartalmaz. V alamennyi a székely nép 
életéből meríti témáját. Hasznos és tanulságos, képekkel il-O 
lusztrált cikkek ismertetik a székely nép ipar- és építöművé- o 
szetét. 

Vizumkönnyítés. A belügyminisztérium lÍonto.s viz um- . 
könnyítést léptetett életbe. Az olyan országok állampolgárai
nak, amelyekkel szemben a :vizumkényszer fennall, nem kell 
előzetes vízumot váltaniok abbal'l( az esetben, lia a "Hárorn 
na.p Budapesten" círnű jegyfüzettel utaznak Magyarországra. 
E j egyfüzet felmutatása mellett vizum nélkül léphetik át a 
határt és a vizumot utólag Budapesten kell meg szerezni ök .a 
határátlépéstől számított 24 órán belül. Ennek az utólagos 
vizumnak árát 50 százalékkal csökl{ellitették. 

Mikor �átszhatja' a ,katonai zenekar a Himnuszt. A hon
védelmi minszter a Kormányzó Ur rendelkezésére való hivat
kozással, elrendelte, hogy a honvédség szabályzatában és ren
deleteiben említett eseteken kívül a honvédzenék általában, 
valamint a honvédség által rendezett ünnepségeken, bálokon, 
díszebédeken közreműködő bármely más zenekarok a Him
nuszt tiszteletadásként csak az államfő képviseletében meg
jelena katonai v agy 'polgári személy érkezésekor 'vagy távo
zásakor, továbbá az államfőre tartott felköszöntő k után 
játszhatják. 

A formaruhát viselő egyének ellenőrzése. A beIl'Ügymi
llÍszter körrendeletben utasította az egyes hatóságokat, hogy 
a j övőben a formal'Uhát viselőket fokozott mértékben ellen
őrizzék, mert tudomást szerzett arról, hogy egyesületek s 
szervezetek tagj ai jelenleg is oly formaruhát és egyéb egye
sületi j elvényeket és felszerelési tárgyakat viselnek, amelyek 
a fegyveres erő kötelékeibe tartozó egyének fOl'maruháival és 

• 
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felszerelési tárgyai val könnyen összetéveszthetők s amelyek 
viselésére őket egyesületük, illetve kormányhatóságilag látta
mozott alapszabályai vagy egyéb szabályai fel nem jogosít
j ák. Amennyiben oly egyesület vagy szervezet tagj ai visel
nek formaruhát, amely egyesület vagy szervezet kormány
hatóságilag láttamozott alapszabályai vagy egyéb szabályai 
értelmében tagjait formaruhával és felszerelési tárgyakkal 
nem láthatja el, úgy a formaruhát viselő egyesületi vagy 
szervezeti tagok mint az egyesületek, szervezetek vezetőségé
nek tagjai ellen a kihágási eljárást meg kell indítani. Mind
azok az 'egyesületek, amelyeknek \tagj ai kormányhatóságilag 
láttamozott vagy jóváhagyott alapszabályaik értelmében 
formaruha és legyéb felszerelési tárgyak viselésére jogosul
tak, tagjaikat kötelesek arcképes igazolvánny,al ellátni. Azo
kat a formaruhát viselő egyéneket, akik igazoltatásuk alkal
mával ilyen igazolványt felmutatni nem tudnak, ugyanúgy 
meg kell büntetni, mintha a formaruhát jogosulatlanul vi-
selnék. I 

Zsebben hordozható rádió az angol rendőrségnél. A ;Jon
doni és brightoni rendőrség alig font súlyú, zseb ben hordoz
ható rádiókészülékkel kísérletezik, amelynek segélyével min
den rendőr állandó rádióösszeköttetésben állhat a főpa
rancsnoksággal. Egy sebesen száguldó teherautóra szerelt 
leadóállomással is sikeres beszélgetéseket folytattak, úgyhogy 
a jöv6ben a színhelyen nyomozó detektívek is azonnal részle
tes utasításokat adhatnak a környék összes rendőreinek. A 
hívásb a készülék 'halk berregéssel jelzi, mire a rendőr azon
nal felcsatolja a pehelykönnyű fejhallgatót. A beszélgetést 
avatatlanok nem tudják kihallgatni. 

Örsparancsnokká !kineveztettek : A m. kjr. szombathelyi 
III. kerületben Kurucz István és Czippán Józse! tiszthelyet
tesek. A m. kir. debreceni VI. kerületben Szabó István és 
Berei Dénes tiszthelyettesek. 

Elóléptek : A m. Jffir. budapesti L kerü,letben törzsőrmes
terré : Horváth Károly I., Kálmán István és V. Szücs György 
őrmesterek. Őrmesterré: �Gácsi István és Szatmári Józse! 
csendőrök. A m. kir. szombathelyi kerületben tÖ1·zsőrmester
ré : Csönge István őrmester. 

Házasságot kötöttek : A m, kir. pécsi liV. csendőrkerület
ben IDolák Ferenc tiszthelyettes Szabó Rozáliával Balaton
szárszón ; Póka Antal törzsőrmester Kaszás Máriával 
Vajszlón. 

Keresnek a gerjeni pusztára ( Paks közelében, Tolna 
megye) középkorú, munkabíró, nyugdíjjal rendelkező házas
párt. A férjnek lehetően kerékpárja legyen, mert a legköze
lebbi község és posta 4 km-re van. A jelentkezőnek ingyen 
l akás, zöldségeskert használat és szerény díjazás ellenében a 
házfeJügyelői és la IlrertJészet összes ágaiba vágó te€lldőket kell 
ellátnia. Jelentkezni lehet (személyi okmányokkal) naponta 
8-10 óráig Budapest, II., Szilágyi Dezső-tér 2. szám, L emelet 
2. alatt vitéz Pacor Dezső ny. altábornagy úrnál. 

Azokat a bajtársait, akik 'a vO'lt cs. és ldl'. 64. gyalog
ezred 15.  századánál 1916. és 17.  évben az olasz harctéren 
szolgáltak, kéri Pintér Józse! őrmester ( Püspöklele) , hogy 
CÍmüket vele közölni szíveskedjenek. 

Gazdátlan íkesztyű. Október 26-án Tóth Lajos 'győrszent
mártoni örsbeli őrmesternek a győri vasútállomáson egy is
meretlen vasutas egy pár kaki kesztyűt adott át azzal, hogy 
azt a győri vasútállomáson a kkor átutazott csendőregyének 
egyike hagyta ott. A kesztyűben semmiféle ismertetőjel nincs, 
tulajdonosa kérje a győrszentmártoni örs től. 

Hegedű-Harmonika-Trombiták, 
Citera, Tambora, mindenfajta zenekari fa- és fém
fuvós hangszer. Harmonlkákat csakis megbiz· 
ható, j ó  g y á r t m á n y o k a t  hozunk forgalomba. 
Rakóczl-tárogató .aJát találmány. Óvakod
Junk az IHenl álgyálrosok által felajánlott 
külf61d6n készült utánzatoktói

Á
' Hibás hang

szereket szakszerúen jav/tunk .  rJegyzéx et 
I n g y e n küld az 

111\\\\\\\\\\\\11 ELSÖ MAGYAR HANGSZERGYÁR 
STOW ASSER ki��ál��:ri 
Budapest, II., Lánchíd u. 5. (Budán). 
az egledUli 'hangszergyir ·aCorszagban: Több Uyar nincs 

Olvassa el, mielőtt ír nekünk! 
Közlemény t nemcsak a csendőrség tagjaitól, 'h.!lnem bár

kitől elfogadunk. A lapunkban megjelent közlemények tulaj
donjogát fenntart juk, tehát azokat beleegyezésünk nélkiil nem 
szabad utánnyomatni. Kéziratot csak akkor kiiIdünk vissza, 
ha a beküldő megcímzett és bélyeggel ellátott borítékot mellé
kel. A közleményeket kérjük a papírnak csak az egyik olda
lára, félhasábosan, írógéppel, vagy jól olvasható kézírással 
írni ; 'olvashatatlan kéziratot nem olvasunk el. A szerkesztői 
üzenetekben mindenkinek válaszolunk, de a kérdező teljes ne
vét, rendfokozatát és állomáshelyét tüntesse fel. Névtelen le
vélre 'nem válaszolunk. Kéziratok sorsáról is csak szerkesztői 
iizenetben adunk választ. Levelet nem Írunk, bélveget tehát 
felesleges beküldeni.  Jeligéül legcélszerűbb egy kisebb hely
ség nevét, vagy' többjegyű számot választani. Ha jelige nincs 
megjelölve, a kérdező nevének kezdőbetűi és állomáshelye 
alatt válaszolunk. Közérdekű kérdésekre a "Csendőr" lekszi· 
kon" rovatban adunk választ. Előfhr.etni csak legalább félévre 
lehet. A csendőrség tényleges és nyugállományú legénységi 
egyénei az előfizetési ár felét fizetik. Csak 'a m. kir. csendőr· 
ség, honvédség és az állami rendőrség, továbbá a bíróság ok, 
i1razságügyi és közigazgatási hatóságok tényleges vagy nyug
állományú Itagjaitól fogadunk el előfizetést, mástól nem. Az 
előfizetéseket kérjiik 'Pontosan megújítani, mert a felszóIítá" 
költségét kiilön felszámít.iuk. A nekünk szánt pénzküldemé
nyeket kérj ük a Nemzeti Hitelintézet Budapest-Krisztinavá
rosi fiókjának (Budapest. 1., Krisztina-körút 14.) 1672. számú 
csekkszámlájára befizetni, a csekkre pedig feljegyezni, hogy 
1\ befizetés a mi j avunkra történt. A szerkesztők a szerkesztő
ségben ünnepnapok kivételével 15-18 óráig találhatók. Szol
gálati beosztási helyeiken a lap ügyei vel nem foglalkoznak. 
A hozzánk intézett leveleket így kell címezni : "A Csendőrségi 
Lapok szerkesztőségének, Budapest, I., Böszörményi-út 21.  
szam." 

HuBó levél. iN cm látunk benne semmi tiszteletlenséget, 
mert amit a szolgálat érdekében a szabályok előírnak, az soha 
sem lehet tiszteletlenség. 2. A Gyalogsági Gyakorlati Sza
bályzat 2. füzete szerint végezzék. 3. Tanulmányozza át a 
Csüsz. 2. mellékletét. A 19. rovatban megtalálj a, amit keres, 
ami ugyanezen melléklet III. fejezetében a szöveg között is 
szerepel. 4.  A Csüsz. 106. pontjának 1 .  bekezdése a helyben 
levő parancsnokságoknak és hatóságoknak szóló ügyiratok
ról szól, üres űrlap pedig nem ügyirat. A másik sem. 5. A 
gyalogtiszti kard hossza 7!J-87 cm, szélessége a fogantyú
nál 2.9 cm, a penge fokán ak legnagyobb vastagsága 8 mm. 

Sárvári kávékonzerv ��i�;'�i:� � 
társas étkeZdék és magánháztartások részére a I e � g a z d a s á g o  s a
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Próbaadag Ingyen ! S Á R V Á R Próbálja meg ! 

,.. .................... . 

, es honvédség Csendőrség 
számára szük séges 

k ö n y v e k  és lérképe" 
k a p h a t ó k  

GRILL -f é l e  k ö n y v k e r e s k e d é s b e n, 
BUDaPEST, Y. KERÜLET, DORoma UTca 2. I 
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Lapunkban több cég hirdetését is megtalálja .  6. Erre nincs 
szabály. Rendesnek kell lenni. 7. Olyan mimimális összegről 
van szó, hogy nem érdemes a kérdéssel foglalkozni. 8. Könyv
ben nem jelenik meg. 9. Tisza Testvérek könyvkereskedésé
ben (Budapest, II., Fő-utca 12. sz.)  megkapja mindkettőt, 
1 .40 P, illetve 2.88 P áron. 10. A Mátrában. 11 .  a) Jesus Na
zarenus Rex Iudeorum (Názáreti Jézus, a zsidók királya) , 
b) A protestáns templomok tornyán elhelyezett kakas a hi
vek lelkiismereti éberségének a jelképe. Kapcsolatos azzal a 
bibliai történettel, amikor Jézus az Olajfák-hegyén megmon
dotta Péternek, hogy mirc a kakas megszólal, háromszor 
fogja őt megtagadni.  ami meg is történt. 12. A totalizatőr a 
lóversenyeken működő fogadóhely, a luttatást rendező lovas
egyesület kezelésében. A kiválasztott lovak győzelmére és he
Iyezésére bizonyos össz�gű tételeket fogadnak itt el s �zek el
lenében bizonyos kvóta szerinti nyereségben részesül a fo
gadó, ha természetesen a megfogadott ló győz vagy helyezést 
ér el. 

Őszi napok 1-3. A Grill-könyvkereskedéshez ( Budapest, 
V., Dorottya-utca 2.) forduljon levélben, onnan részletes tájé
koztatást kap azokról a könyvekről, amelyek iránt érdeklődik. 
A nekünk írott levelében részben hibásan említi azokat s egy
szerűbb, ha .közvetlen a könyvkereskedővel tárgyal, mintha mi 
írunk le egész könyv-listát. 4. Kötelességtudó, minden tekintet
ben megbízható, odaadóan szorgalmas, jó csendőrnek hogyan 
lehet 3 fenyítése, ezt nem igen értjük. Olyan jó tulajdonságo
kat sorol itt fel, hogy azok a fenyítés lehetőségét is kizárják. 
Három fenyítéssel nem igen számíthat arra, hogy örsparancs
nokképző i"kolába kerül, mert hiszen nagyon sok olyan alkalmas 
csendőr van, akinek egy fenyítése sincsen. De ha úgy érzi, 
hogy a 'fenyítéseit el tudja feledtetni, akkor a' jövőben minden
hez nyitva lesz az útj a. Lényeges körülmény egyébként - s 
éppen ezt nem írta meg - hogy miért kapta a fenyítéseit? 

V. R. .cs. Tata. !Miután a mult számunkban már 'Ugyan
erről az eseményről két képei közöltünk, felvételeit nem közöl
hetjük. Egyébként köszönjük és a gyüjteményünkbe tet
tük őket. 

T. N. I. őrm. Szabadság iránti kérelmét örskihallg'atáson 
adja elő, az, öl'spal'ancsnok köteles azt felterjeszteni, legfeljebb 
nem ad rá kedvező véleményt. Nem hisszük, hogy akad olyan 
örsparancsnok, aki az örskihallgatáson előadott kéreImeket ille
tékes helyre fel ne terjesztené. 

Tavasz. Lapozza [el a csendőrségi zsebkönyv 1925. évfo
lyamának 313. lapoldalát, ott pontos tájékoztatást talál. Csak 
szolgálatképtelenségről van szó s nem munkaképtelenségről. 
Ha valaki csendőrségi szempontból teljesen szolgálatképte
lenné lett is, nagyon sok más könnyebb munkakörben hasz
nálható lehet, de ezt a kincstár nem vizsgálja. 

100. Ha állami állásról van szó, akkor la csendőrségi nyug
díjat is egyidejűleg nem folyósít ják, de az új állásában töltött 
idő <is beszámít a nyug1:líjba s anllak idején az együttes s�o.I
gálati idő alapján kérheti vagy a csendőrségi vagy a masIk 
iUása után járó nyugdíjat aszerint, hogy melyik magasabb. 
Ha nem állami állásról van szó, a csendőrségi nyugdíj át abban 
az esetben is megkapja,  ha esetleg az új állása is nyugdíjképes. 
Ebben az esetben azonban az új állásban töltött idő az állam 
szempontjából a nyugdíj időt nem szaporítj a. 

Bizalom. Olvassa el lapunk 1927. évi 6. számában "újki
gyós" jeligére küldött ,üz�n�tüpk 4:. p.?nt.!.át és .�z 1928. évi 8. 
számunkban "Vallásado" J ehgere kuldott uzenetunket. 

Z. őrm., Szeged. 1. A Szut. 322. pontja értelmé�n az elfo
gottat 'az illetékes lhatóságnak mielőbb át kell adni , s az elfo
gá stól számíwtt 24 órán túl la csendőrség örizetéhen tartani 
nem szabad. Ugyanez vonatkozik az elővezetés végett őrizetbe
vettekre is. Lehetnek ennek természetesen elháríthatatlan aka
dályai, az említett pont e tekintetben is intézkedik. E ttől fiig
g'etlen rendelkezés az, amelyet a Szut. 29171c. a:lpontja tartalmaz. 
Ebben az esetben nem elfogásról s még csak nem is őrizetbe
vételről van szó, hanem csak arról, hogy a csendőr a nyomozás 
érdekében a nyomozás színhelyén levőknek az onnan való eltá
vozást megtilthatj a, illetve őket az általa kijelölt helyen tar' 
tózkodásra utasíthatja. Kétségtelen, hogy a személyes szabad
ságnak ez is bizonyos fokú korlátozása, de sem a valóságban, 
sem pedig a bűnvádi perrendtartás szempontjából nem azonos 
az elfogással vagy őrizetbevétellel. Akik a csendőrnek ezt a 
jogát úgy magya:rázzák, hogy ezen az alapon a 332. pontban elő
írt átadási határidőt meg lehet hosszabbítani, azok tévednek, 
mert a két pont egymással ilyen értelmű összefüggésben nem 
áll. Arra ellenben alkalmas az utóbb említett alpont, hogy a 
csendőr az elfogás kijelentését a szökés veszélye nélkül is bi
zonyos ideig elhalaszthassa, ügyes csendőr szükség esetén él 
is ezzel a lehetőséggel anélkül, hogy ezzel szabálytalanságot kö
vetne el. Ha ezen a gyakorlati, mondhatnók : praktikus ala
pon keresik a dolgok összefüggését, akkor helyes nyomon jár
nak, ismételjük azonban, hogy perrendszerü kapcsolata a két 
szóbanforgó pontnak nincsen. 2. Választ a !ekszikon rovatban 
kap. 

T. F. őrm., Nyirád. Válaszadás után minden levelet meg_o 
semmisítünk, a levélírók kilétére vonatkozólag pedig senkinek 
sem adunk felvilágosítást. Ez elvünk, kivétel nincs alóla, ezért 
nem mondhatjuk meg önnek sem a kérdezett cÍmet. 

Türelem 26. Attól függ, hol!'Y a nős létszámban mikor kö
vetkezik be az ehhez szükséges fogyaték, ezt pedig előre senki 
se mondhatja meg. Az most is úgy van, hogy a legénységi lét
számnak 20 % -a lehet nős, ezt a nős létszámot azonban kerü
letenkint töltik be. Az egyik kerületnél kisebb, a másiknál na
gyobb a nős létszámban beálló fogyaték s eszerint lehet köny
nyebben, illetve nehezebben nősülési engedélyhez jutni ; az bi
zony szerencse dolga : ki melyik kerülethez kerül. Az a \hír 
különben, hogy a 20 % nős létszámot a jövőben a belügyminisz
ter úr fogj a egységesen betölteni, vagyis ez nem kerületenkint 
fog történni, téves. A szolgálatnak különös érdeke, hogy a nős 
l ét.s�fun .ogyik kerületben 00 legyen nagyobb 20 % -nál. Ez 'alap
elv. Ezt a jelenlegi rendszer mellett biztosítani lehet, igaz vi
szont az, Ihogy így egyes kerületeknél a nősülési engedélyre 
hosszabb ideig kell várni. A nős létszám egységes - központi 
- betöltése mellett is el lehetne ugyan érni, hogy minden ke
rületben csak 20 % legyen a nősök létszáma, ennek azonban 
folytonos kerületközi áthelyezés, vándorlás volna a következ
ménye. Ez nemcsak az újonnan nősülendőket mozdítaná el más 
állomáshelyre, de következményekkel I j ii.rna másokra is, 
mert a csendőrségnél egy áthelyezés legalább még egyet, de 
sokszor többet is maga után von. Eltekintve tehát attól, hogy 
ez a folytonos vándorlás nem volna előnyére sem a szólgálat
nak, sem az egyesek érdekeinek, a kincstárra anyagilag elbír
hatatlan terheket róna. Az a megoldás, amelyet a levelében 
tárgyal, nem olyan egyszerű , amilyennek első pillanatban lát
szik, máskülönben már régen így oldották volna meg ' a kér
dést, hiszen erre a lehetőségre nem önök gondolnak először. 

G. J.  ny. törzsőrmester. Küldje be pályázaton kívül, mert 
a határidőt nem hosszabbíthat juk meg. 

F U C HS SÁN DOR C S E N DŐRSÉG I C I K K E K  
S Z A K O Z LETE 

BUQA'PEST, VI., 
LAZAR-UTCA 22. sz. 

I I I. 
• 

.. 

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

Társasági sapka, selyem zsin6rzallal . . 6.- P Társasági sapka, ezüst zsinórzallal . . 6.20 P 

lz öszi idény beálltával felhivom b. figyeimét nagy keszlyüraktáramra:  
l-a nyári keszlYü, lehér' khaki-erém sz(nben 2.30 P l-a barna naopa börkeszlYü, nyom6s Dombbal 10 P . 
Téli trikol-kesztyü . . . . . . . 1 90 P I· a barna nappa börkesztyü, átesatolh. pánIlal ' 11 P 
l-a lehér bHrkesztyü . . . . . . 11.50 P l-a " ,. bHrkesztyU, nyomós gomb .. béleli 12 P 
l-a lehér glaeékesztyü . . . . . . 8.40 P l-a " " átesatolha!ó pánIlal " 13 P 

Legelsörendü bevásárlási forrás' , Mindent szá Ili!, amire szüksége van, - részletre - felár nélkül ! 
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Szebb jö"ő. Ha az al'ája szintén katolikus, csak úgy lehet 
segíteni a dolgon, ha egyikük valamelyik protestáns vallásra 
tér -át, ahol az elváltak egyházi esketésének nincsen akadálya. 
Mindegy, hogy az egyházi esküvő az ön vagy az ara templo
mában történik, lényeg az, hogy megtörténjék. Ha az ara 

'nem katolikus, hanem protestáns, akkor semmiféle áttérésre 
szükség nincsen. Beszéljék meg a dolgot egy 'Protestáns lel
késszel, aki részletes útbaigazítást fog adni. 2.  Nem akadály 
s ha az ara máskülönben is megfelel az erkölcsi és anyagi kö
vetelIl).ényeknek, nyugodtan beadhatja kérvényét, elvégre az 
nagyon is tisztességes és megbecsülendő kenyérkereset. 

Őszirózsa. 1. A csendőrség állományából oda senki se jut
hat be, s,emilyen körülmények között sem. Ha a várnőrséghez 
akar bejutni, szolgálati uton adja elő az erre vonatkozó kereI
mét. Ha közvetlenül átveszi a vámőrség, az őrmesteri rendfo
kozatát megtartja s a csendőrségi szolgálati ideje a nyug
díj ába is beszámít. 2. A csendőrség 50 éves jubileumára elő
készületeket még nem tettek, a gondolatot azonban megjegyez
zük magunknak s annak idején illetékes helyen szóvátesszük. 
3. A csendőr rendfokozatúak ezüst zubbony- és köpenygombot 
hordanak, a sapkarózsájuk és a sapkagombjaik azonban ezüstö
zöttek nem lehetnek, mert olyan rendelet, amelyik ezt így ren
dezné, illetve megengedné, - nincsen. Mindegy : mi hogyan lát
szik logikusnak vagy illogikusnak, irányadó az, hogy mit mqnd 
a rendelet. A kérdés mindenesetre rendezésre vár. 

Zrínyi-vár 1566. A bérlet fejében átvett gabonát is csak 
bolettával lehet átvenni. Az, hogy az adót és a föld vételárát 
az örs fizeti, természetes. Más nem fizetheti. Annak idején 
nem a legjobb szerződést kötötték, bár az is lehet, hogy a föld 

. nagyon gyenge s többet nem is ér, mint amennyit kapnak 
utána. Remélhetőleg rövidesen úgy rendezik a kérdést, hogy 
az örsök a vételárat nem fogják törleszteni s akkor önöknek 
is könnyebb lesz. Addig kínlódjanak el valahogyan, ha nem 
marad is haszon. 

V. I. orm., Kapuvár. 1. Elküldöttük, nem keH érte fizetni 
semmit. 2. A "Rózsaszínű álarc" tudomásunk szerint nem fog 
könyvalakban megjelenni. Barényi Ferenc alezredes úr másik 
regénye, a "Legény a gáton", amelynek közlését ez év végé
vel befejezzük; könyvalakban is megjelenik. Erről annak ide
�én l apunkban olvasóinkat tájékoztat juk. 

K. 'S. ,G. 'őrm. Bicske. IJóU �rta le mind a két esetet, de az 
egyik nl!m alkalmas, mert semminemű csendőri tanulságot nem 
tartalmaz, a másikat, bár annál is lenne ilyen szempontból 
kifogásolni valónk, - hozzuk. 

Tudakozódó. Zánka, Zala' megyc. Mindenik zsebkönyvben 
benne van. 

lbolyka. Ol'Vassa el mai számunkban "Türelem 26" jeligére 
küldött válaszunkat. Annyit azért egész bizonyosan nem ikell 
várni a beadásig, amennyitöl fél. Bizonyosan igen fiatalok 
mindketten, várjanak türelemmel, lesz még szebb világ is. 
Egyébként olvassa még el lapunk f. évi 14. számában "Orgona
nyilás" jeligére küldött üzenetünk 2. pontj át. 

CSENDŐRSÉGI SZÁLLíTÓ ! 

, 

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

MAKEK egyenruházati I n t é z ete 
B U DA P E S T ,  V I I I., 
BAROSS-TÉR 9. SZÁM. 
(A keleli pélyaudvar 6rkez6s1 
oldalén) TELEFON : J. 321-78. 

Klaakl poszló, Loden, sZÍntartó gyapju, a legerősebb 
strapára, mélerje - - - 15'20 P 

Ugyanaz .Herkules Loden· minőségben 17. -
Klaakl kamgarn, szintartó, tiszta gyapju 18'50 
Ugyanaz extra HITomban - - - - 22'50-25.
Csendlrkalap-lolI, valódi kakastoll, cs�k dupla, dus 

kivitelbf''l van raktáron, tollforgólokkal együtt  7.60 

Egyearah4k kilö. mérték al4. 3-6 havi hUelre. 
Egyenruha-szabóságom és sapkamühelyem a helysz in en személyes 

szakképzett vezetésem mellett működik. 

Dl;. H. B. rendőrkapitány, Somoskőuj falu. 1 $119 április 
28-án Püspökladányban a kommunisták agyonlótték. 

Remény I. Rossz jelige. Kérdésére : Visszahonosítást kell 
kérnie a belügyminiszter úrtól. A községi előljáróságon kapja 
meg erre vonatkozólag a részletes felvilágosításokat. Mindegy, 
hol született, az a lényeg, hogy az optálási hatáidőig nagykorú
ságát nem érte el, honosságot nem szerezhetett s így atyj a 
honosságát követte, aki pedig román állampolgár volt annak 
idején s ma is az. 

Remény II. Ros"z jelige. Kérdéseire : 1. A végkielégítést 
visszatéríti, a megelőző szolgálati idejét tehát a nyugdíj ába 
be fogják számítani. 2. Csak mint egyes honvédek, illetve 
csendőrök végezhetnek gyakorlatokat, tehát a "Raj" figyel
meztető elhagyásával kell vezényelni. 

Ősz. Ha egyedül képviseli az örsön a csendőr rendfokoza
tot, akkor tényleg nem ön az oka annak, ha járőrvezetői al
kalmasságát beigazoIni nem tudj a. Ha úgy gondolja, hogy 
az őrmesteri előléptetés elmaradását csak ez okozta, jelentse 
ügyét örskihallgatáson s kérje, hogy alkalmat kapjon járőr
vezetői alkalmassága beigazolására. 

Rudabányácska. Ugyanannyi, mint a kórházban. 2. Az 
erre vonatkozó rendelkezések nem érintik ezt a kérdést, tehát 
nem is lehet akadály. Ez a kérdés ne izgassa, betegségekkel 
szemben méltányosak az előljárók, ha máskülönben megfelel 
a feltételeknek. Egyelőre ne törődjék mással, csak a gyógyu
lásával, mert tha egészség van, akkor minden rendben van. 

V. K. g. szds, Szombathely. A könyv elfogyott. 
Kivétel. Ha szabadságra utazik, a szabdságolási igazol

vány alapján kedvezményesen utazik. Eltávozás keretében 
pedig amúgy sem utazik olyan távolra, hogy komolyabb uti
költség merülhessen fel. A kérdésnek tehát inkább elvileg van 
jelentősége, mintsem gyakorlatilag. Meg aztán a vasuti ked
vezmény ügye nem a csendőrségen mulik, hanem az Allam
vasutakon, a vasut pedig csak őrmesteri és ennél magasabb 
rendfokozatuaknak volt hajlandó megadni. 

Vadászház. A szóbanforgó rendelet a vármegyei nyugdíj
alapok egyesítésére vonatkozik, csendőrségi nyugdíjkérdéssel 
nincs összefüggésben, 

Csaha. örskithal1lgatáson kérje, hogy ,a honvéd ,"egyes
dandárparancsnokság székhelyén Jevő örsre vezényeljék, Mon
nan a honvéd fogászati ambulatóriumba eljárhat és a fogait 
nagyon olcsón megcsináltathatj a. Jóformán csak az anyagot 
keH megfizetnie, A 'kincstár fogjavítási költségeket senkinek 
sem térít meg. 

K. P. J.  Azért szüntettük be a Joapot, mert az elÖifizetését 
nem rendezte, Most a beküldött 3 pengővel az előfizetés a folyó 
év végéig rendezve van. Az elmaradt számokat megküldtük a 
31. szám kivételével, mert abból nincs tartalékpéldányunk. 

Lakcím. Molnár Aladár ny. őrnagy címe : Sopron, alispáni 
hivatal. 
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HegedD 

.,._onlu_ 
T;I,.og.t6 csak iti a valódi 

CI_b./om 
H.,.monl1c. CIte,.. 

és az ö.szes legjobb han�.zerek, továbbá a 
legjobb r4dl6készilékek csakis itt a gyárban 

kaphatók. 
Múvés .. leaen javIt. legjobb hurokat készit. 

. Árjegyzéket ingyen küld 

I MOGYORÓSSY GYULA m. kir . ..  zab. 
____ -___ .... -�__:��. hang .. zergyáro 

� BUDAPEST, VII., RÁKÓCZI-tiT 71. 
EgyHill •• gyar ... gsztrgy" u .rsdgb .. Csend6rségnek részletfizetés' kedvezmény 

11II1II111I1I1II�1II1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111II1II1II111II1II1I1I1I�1I1 
I A m. kir. csendörség tagial 

l e g o l c s ó b b a n  

K6rem 
a eimre 
ügyelnI! 

vásárolnak posztót, f e II é r n e ro fi t és lextilárut 

F E K E T E  JÓZ S E F  
éruhézéban, Budapesi, VI., Klrély-ulca 84. 
Kedvez6 flzel6.1 fell6lelek. Kérjen költs6g
menles,,6telkényszer n6lkül próbacsomagol l 
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LEGENY A GATON .. 
- Regény - (32.) 

iRTA : BAR ÉNYI FERENC. 
Azá m !  � kacagott Borbolya. - A főnyeremény, hát, 

persze ! Akkor aztán tüstént felruccanunk Pestre, magukat 
is meghívjuk, 'meg a főorvos urat. Eljön ? 

Fürth doktor mosolyogva bólintott és Gál Imrétől kér
dezte : - Hová szállunk'! 

- A margitszigeti kis szállóba. 
- Ejha ! Talán már megnyerted ,a főnyereményt ! ?  _ .  

kérdezte Borbolya élcelődve. 
Gál Imre mosolyogva legyintebt a kezével : - Dehogy. 

Van egy kis megbakarított pénzem, annak egy részét rászán
tam ,a pesti időzésre. 

- N em lesz drága? - kérdezte Fürth doktor. 
- Nem - válaszolta Gál Imre. - Előre érdeklődtem, 

nem lesz drága. Azt mondják, ilyenkor még olcsók ott a szo
bák, csak nyárra drágulnak meg. 

- Lehet, nagyon valószínű - bólintott rá Fürth doktor. 
- Mindenesetre j ól választott, a legkellemesebb megoldás. 
Központiasan fekszik, (semmitől sincs messze, minden könnyen 
elérhető. És aztán 'majd meglátj ák, milyen 5zép az ébredő ta
v a,s.z a Margitszigeten. Felejthete1llenül szép lesz - fejezte 
be eltűnődve s leszedte a szemüvegét. Rálehelt és annál buz
góbban sikálgatta, mennél inkább közeledett a válás pilla
Ilata. 

- Hogyan háláljam meg la jóságát, drága jó főorvos úr? 
- kérdezte Jolán búcsúzóban. 

_. Úgy, hogy becsüljék meg, s zeressék egymást - felelte 
Fürth doktor az elérzékenyülés ,szelid mosolyával - és néha
néha gondolj anak rám is. 

Jolán n a-gyon megsajnálta Fürth doktort, hogy árván 
magára marad. Nősüljön meg, hogy ne legyen olyan egyedül. 
Asszony kell ide - akarta neki mondani, de hi rtelen eszébe
jutott valami s még idejében harapta el  a szót. - Még jobban 
elérzékenyltené - gondolta. De ettől a gondolattól aztán ő 
maga hatódott meg annál jobban. Egyszerre Fürth doktor
ban látta a megtesbesítőjét mindamn. sok kedves emléknek, 
mely őt szülővárosához fűzte. Eddigi egész életét zárta be ez 
a búcsúzás ; egész valój ában megremegtetve csapódott be a 
mult kapuja mögötte s ami előtte áll t :  ,az asszonyi élet, az 
új élet, azt eltakarta még a jövő ködös fátyola . . .  

Mint a hirtelen jött forgószél a csöndes berket, úgy ka
varta fel egyszerre ez a sok-sok kedves emlék Jolán fogékony 
lelkét. N em bírt már feltörő könnyeivel, sírva borult F ürth 
doktor nyakába. Pillanatig megpihent a feje a doktor ziháló 
mell én , a ztán könnyein keresztül rámosolygott raz urára, hogy 
úgy-e megérti, úgy-e szabad és szemérmes pirulással gyerme
kesen, hálásan <:sókolta meg a doktor két kivörösödött orcáját. 

Fürth doktor úgy uneghökkent, hogy majdnem hanyatt 
er,ett. Mélyen elérzékenyedett. Nagy meghatottságában mit 
tehetett volna mást, mint hogy levetette a szemüvegét és a 
zsebkendőjével elkezdte törülgetni. Szorgalma.san sikálgatta, 
de úgy látszik, még sem takarította meg eléggé, mert amikor 
a vonatból integető Jolán után nézett, megint le kellett, hogy 

vegye a szemüvegét, mel't olyan homályos volt, hogy nem lá
tott rajta semmit. 

Jolán könnyes szemmel fordult vissza az ablakból, ami
kor szülővárosának kedves képe végképen eltünt a va,sút éles 
kanyarulatában. Gál Imre gyengéden karonfogta és biztos 
kézzel vezette a ruganyosan himbálódzó vasúti kocsi folyosó- ' 
ján : - Gyerünk kedves, keressünk magunknak valami j ó  
helyet. 

Végigjárták a hosszú vonatot, de :n1Índen kocsi zsúfolva 
volt. Már-már belétörődtek az ünnepelőtti utasok hagyomá
nyos balsorsába, hogy egészen Budapestig állni fognak a 
folyosón, amikor egy fél fülkében mégIS helyet lmptai<. Ma
gános öreg néni bóbiskolt a fülkében. Gál Imre eltolta a 
fülke ajtaját és illedelmesen köszöntött be. Udvariasan helyet 
kért ; az öreg néni, bár álmosan, de barátságosan mosolyogva 
bólintott ősz fejével. Gál Imre behordta a podgyászt és las
sacskán elhelyezkedtek. 

Egymás mellettJ. ülve, mind a ketten arra gondolta-k, hog'y 
most ezzel a vonattal iindult el közös sorsuk. V ajjon hova 
visz, j óba-e, vagy rosszb.a.·? A bizonytalanságba . . . 

Szorongó aggodalom szállott Jolán mélázó lelkébe. Tá
maszt kereső asszonyi ösztönnel tette kezét az ura kezébe. 
Finom ujj ai gyengéden fogództak ·a kemény férfikézbe, mely
ből az erő és a biztosság árama sugárzott feléje. Megnyu
godva hajtotta fáradt fejét az ura domború mellére s az 
egyhangú zakatolástól elringatva, boldogan elszunnyadt. Gál 
Imre nem mert megmoccanni, hogy fel ne ébressze szunnyadó 
feleségét. Budapestig meg se mozdult, csak nézte-nézte na
gyon szerelmesen szépséges hitvesét. Az öreg néni elnézóel1 
mosolygott, hiszen egyszer ő is így utazott daliás ura vállára 
borulva. Régen volt, az igaz, nagyon régen. Elfakult kedve� 
('mlékek újhodtak meg az öreg néni álmodozó lelkében, me
lyeknek hatása ,ala,tt ő i,s boldogan el szen dergett. 

65. 

A pesti boldog napok ,hamar elröppentek ; úgy multak el, 
mint egy gyönyörű színes álom, melynek emléke 'örökre meg
marad. Ezer kedves emlékkel a ,szivükben keltek útra, hogy 
új otthonukba térjenek. Husvét vasárnapjának reggelén ér
keztek meg a tavaszi napsütésben megújhodott öreg állo
másra. A pályaudvaron Orbán örsvezető szép illatos bokrétá
val fogadta őket : - Isten hozta a !ni kedves tekintetes .asz
szonyunkat - üdvözölte Jolánt és mély meghajlással nyúj
totta a csokrot. - Kérem, fogadj a  el tőlünk hódolatunk je
I éül, mel1yel szeretve tisztelt parancsnokunk nejét óhajtotltuk 
üdvözölni. 

. 

Jolánt kellemesen l epte meg a kedves figyelem. Boldogan 
mosolyogva szívta be a virágok édes illatát. - Igazán na
gyon kedvesek, . hogy ilyen szép csokorral fogadtak. N agyon 
köszönöm örsvezető úr figyelmességét és kérem tolmácsolja 
hálás köszönetemet pajtásainak, amíg alkalomadtán nekik is 
személyesen megköszönhetem ezt a jólesett figyelmet. -- Ked
ves közvetlenséggel nyújtotta kezét Orbán örsvezetőnek, aki 
tiszteletteljesen kezet csókolt. Gál Imre szivélyesen szorította 
meg Orbán örsvezető ,kezét, amikor aztán nála jelentkezett : 

Köszönöm. Mi uj ság? 
Semmi különös, őrmeser uram. 

- Minden rendben van? 
- Minden. Csak már nagyon vártuk v.issza az őrmester 

urat. 
Koosiba ültek és a laktanya felé hajtattak. Az úton Gál 

Imre szolgálati dolgokról beszélgetett Orbán örsvezetövei, 
amelyek Jolánt nem érdekelték. De az egyébként beszédes Jo
lán nem is lett voln'i most társalgásra képes, annyira lekö
tötte minden figyeimét az ujdonság ingerével ható változa
tos kép, mely szemei elé tárult. Kívácsian tekintett a kedves, 
kisvárosi házak napfényes udvarára. Boldogsággal telített 
lelke mindennek örülni tudott ; mindent szépnek látott és (keo
vesnek talált. Noha életében most járt először ezen a tájon, 
a tavaszi pompájukban az út szegélyén hivalkodva sorakozó 
gesztenyefák virágos ágaikkal olyan barátságosan integettek 
feléje, hogy már nem nézett körül olyan idegenül, mint az 
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.első percekben. Olya.:n kedves, barátságos helynek találta, 
hogy már előre érezte, milyen hamar fog itt megmelegedni. Ez 
.az érzése meghatványozódott, amikor a laktanya tőszomszéd
Bágában lévő örsparncsnoki lakás kapuján benyitott. A ve
Iécekerítés körüli kökénybokrok hófehér virágai között fuvo
lázó sárgarigópár kergetődzött. Virágbaborult már az arany
-eső �s és illrutozva pompázott az orgona ezernyi rózsaszín 
fürtjével. Szeliden mosolyogtak feléje a rfehérvirágú alma
fák. A kis kertben teljes pompájában bontakozott ki a tavasz. 

Sarlós fecske surrant csicseregve a tornác oszlopai kö
zött, amikor J olán j övendő otthonukba lépett. Napfényben 
fürdött a kicsi ház otthonosan b'1rátságos szobáj a és kony
hája. Kacagni szeretett volna Jolán boldog1ságtól ujjongó 
lelke, amikor ezt a kedves kis fészket meglátta. Ha nem res
telte volna Orbán ör&vezetőtől, hango= <elénekelte volna az 
ájkára tól ul t dalt, melyet csak úgy magában dúdolgatott : 

Egy apró kis szoba több hogy is lehetne! 
Úgy-e, édes lelkem, e lférünk mi benne ? 
Úgy-e, hogy elférünk, úgy-e, hogy nem félünk? 
Megáldja az lsten a mi szegénységünk . . •  

Elérzékenyült ha.:ngulatban, boldogan karolt az urába. 
Drbán örsvezetŐ! megérezte, hogy Ja harmadik most felesleges. 
M ég egyszer sok szerencsét és boldogságot kívánat és hama
rosan elköszönt. Elgondolkozva :ment át a laktanyába. Lám, 
.az örsparancsnoka már elérte la boldogságot. Két év még és 
akkor aztán végre 'ő is ,asszony után n é71let. Ez a gondolat 
yalósággal felvillanyozta. Élénken l épdelt határozott, férfias 
lépésekkel, melyeken meglátszott a biztosság érzése, amiben 
kétségtelenül nagy része volt annak a megnyugtató tudatnak, 
hogy !már Inincsen' egyedül. az örsön. ,A felelősség érzése má
zsás súllyal nehezedett rá, amíg örsparancsnoka távol volt. 
Igaz, hogy még kétnapi szabadsága van, de mégis itt tudja 
már a közvetlen szomszédságában ; ha valami fontosabb do
log előfordul, nem áll most már teljesen magában. Bár
mikor átmehet a szomszédba egy kis tanácsért, vagy ha va
lami ' rendkívüli történik, egyszerűen átszalad örsparancsno
kához és megjelenti neki. Ezzel mindjárt megoszlik a fele
lősség. 

Délután a legénység, kiment a városba. Orbán örsvezető 
a bő vasárnapi ebéd után. ,szivarozva, még az asztalnál ma
Iadt és uj ságot olvaso'tt. Élvezte a csendet, a tétlen nyugal
mat, hogy végre egyszer a kedvére lustálkodhatik. 

Az ajt.ó felől elkapkodott kopogtatás hallatszott. Ugyan
.csak sietős lehetett a dolga annak, aki kopogtatott, .mert meg 
se várta a betessékelést, hanem hivatlanul, gyorsan benyitott. 

- Adjon Isten jó n apot - köszön tött be a szeleverdi jö-
-vevény, kezében egy tányért szorongatva, mely telisded teli 
-volt csöregefánkkal. 

- Isten hozta Csücsök uram, - fogadta Orbán örsvezető 
s 'csodálkozva nézett a cukorral sűrűn behintett csöregére. 
(;sak nem minekünk hozta? 

- Nem, egy világért sem ! Dehogyis - tiltakozott Csü
.esök Adám és a csöregés tányért letetJte az a.sztalra. firos 
keszkenőj ével letörölte a verítéket izzadó arcaról és csapzott 
hajú, őszes fejét csóválgatva, dörmögte : Az kéne még 
csak, az ! Akkor aztán tótágast állna a világ igazán. Nehogy 
megegyék, egy falatot se ! 

- Miért? - lepődött meg Orbán örsvezető. 
- Miért � ! ismételte Csücsök Adám és sötét tekintettel 

nézett 'maga körül. Most, hogy 'végre ki kellett mondania, ne
'hezen j ött ki belőle ' ,a szó, Imely eddig csak mint rejtett gon
dolat motoszkált gyanakvó agyában. Ugyanis. amióta Szili 
Gáborné �.z ura halála miatt a törvényszékre került, azóta 

nem volt nyugta Csücsök A�ámnak. Úgyiátszik, valami hiba 
lehetett férji mivolta körül, mert mi más, mint csak a nyug
talan lelkiismerete vihette rá, hogy fiatal feleségét azzal gya
nusította, hogy meg akarja mérgezni. Mint ,buborék a víz 
színén, úgy jelentkezett a7l eszében eleinte csak felszínesen 
ez a gonqolat, míg aztán napról-napra növekedve, mind bel
jebb ette magát gyanakvó lelkébe. Annyira, hogy már nem 
mert otthon enni. S üthetett-főzhetett neki az asszony jobb
nál j obb ételeket, Csücsök Adám hozzá lSe nyult, meg se 
ízlelte, csak nézte-nézegette a feleségét gyaruakodó, sanda 
szemmel. Vasárnap ebédre kedvenc tésztáját, csöregefánkot 
készített az asszony és unszolva kínálta, de mindhiába, az 
ura egy szemet se vett ki a tálból. Gondolt egyet az asszony 
és maga tette ki a csöregét az ura tányérjára; telisdedtele 
rakta a tányért lés sűrűn behintette a csöregét porcukorral : 
- Egyék lelkem, ez a kedvenc étele, morzsányit se hagyjon 
belőle, azt mondom ! i Úgy, egye Imeg menten, hogy én nem 
viszem ki többet. - Csücsök Adám csak nézte, nézte egy da
rabig az ,asszonyt mozdulatlanul, de az 'Csak nem tágított mel
lőle. Gyilkos gondolatok kavarogtak Csücsök Ádám fejében, 
tanakodott, mit csináljon. Ismerte az asszonyát, ha megma
kacsolja magát, /tudta, hogy !képes estig is elállni mellette. 
Már pedig ő nem eszik egy szemet se a csöregéből, még ha 
megfeszül is ,�z asszony. Persze, hogy megmérgezte a csöre
gét, különben nem erőltetné ennyire. Gondolt egyet Csücsök 
Adám, gyorsan felk,apta a csöregés tányért és megindult vele 
kifelé. Hiába kérdezte a felesége, hogy hová megy a csöre
gével, nem felelt, csak ment, ment ,a Icsöregével, míg el nem 
ért a csendőrlaktanyába. 

- Minek hozta, �de a csöregét'! - kérdezte Orbán örs
vezető, mikor ráunt Csücsök) Adám végeláthatatlan hallga
tására. 

- Minek? - ismételte meg a kérdést Csücsök Adám és 
mérgeset rántott a vállán. � Hát !azért ! Azért, mert el akar 
vf:szejteni a feleségem.. Ezt 1a mérgezett csöregét akarta 
velem megétetni . . .  

- Vigyázzon C sücsök uram, gondolja meg, hogy mit be
szél - intette meg Orbán örsvezető komolyan. 

Csücsök Adám harciasan kiegyenesedett: - Meggondol
tam kérem, nem mondok én bolondot . . . 

- De mégis fontolj a  meg, hát mivel mérgezte volna meg 
a felesége la csöregét? 

- Ezzel ni ! - bökött rá Csücsök Adám a porcukolTa 
s azután gondosan ,a nadrágjába törülte az ujj át. 

- Ezzel ? - kérdezte Orbán örsvezető tamáskodva. -
Hiszen ez porcukor. 

- Dehogy is cukor - pattogott villámló szemekkel 
Csücsök Adám. � Ez szerecsika. 

Orbán örsvezető összreáncolta a homlokát: - Szere
csika? Hirtelen átforgatta az eszében, amit a szerecsikáról 
tanult. Fehér jegeces higanyklorid, ha porrá törik, lehet, 
hogy olyan, mint a porcukor. Különben íztelen és szagtalan. 
Megszagolta s azután belemártotta az ujját a fehér porba és 
a szájához emelte, hogy megízlelje. De Csücsök Adám nem 
engedte, erőszakosan megragadta a kezét: - Ne nyalja meg ! 
El ,aklar pusztulni minden áron. Menten meghalna ha meg-

nyalná, hiszen méreg ! 
' 

Orbán örsvezető 'bizonytalan kétkedéssel nézte Csücsök 
Adámot, de az ujját már nem mert� megnyalni. Lefujta róla 
a fehér port és aztán még végihúzta a nadrágján, úgy ahogy 
Csücsök Adámtól látta. 

' 

- No lássa, � fontoskodott Csücsök Adám - ha most 
nem szólok az örsvezető úrnak, hát megmérgezi magát. Ször
nyethalt volna ! 

( Folytatj uk. ) 
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Országati bist ória . 

(A Csendőrségi ILapok pályázata.) 

Petkó István és Csomós Mátyás Cegébe ' tartottak két
lovas kocsijukkal. Amikor Szentivánho21 értek, az országúton 
egy traktorral találkoztak, 'amely Icséplőszekrényt, kazalozót 
és egy szerkocsit vontatott. A lovak üjedezni kezdtek a motor 
nagy zajátJól, úgyhogy meg kellett állani � a ,kocsiról le
szállva, meg kellett ifogni a lovakat, amíg a tr,aktor elhaladt 
mellettük. "M,lyen sokat ds , bír el egy ilyen gép - jegyezte 
meg Csomós Mátyás, miután visszaültek a kocsira -, de meg 
is látszik, mennyire erőlködik, még a köveket is megmozgatja 
a kapaszkodóival ! " 

Harmadára sem érkeztek a falunak, mikor a legelőről 
hazatérő csordával találkoztak. Az öreg csordás illessze elm a
radhatott, Imert I csak egy 8-10 éves bojtár igyekezett rendet 
tartani la j ószág között, amely azonban utcaszéltében balla
gott 'hazafelé, úgyhogy 'Petkónak meg kellett állania a kocsi
val, amíg a csorda elhaladt mellette. 

Tovább kocogva, a császári kocsmánál Csomós Mátyás 
indítványozta, hogy ,menjenek be egy ital ,borra. Az ingyen
fuvart akarta megszolgálni vele a komájának. Petkó uram 
persze .nem ellenezte. A kocsma előtt megállotJtJak. ,Petkó az 
ijedősebbik lovának a hámistrángját leoldotta, .a gyeplőt pe
dig a kerékhez kötötte, nehogy bajt csináljon, amíg odabenn 
lesznek. . 

Öreg este lett, mire la két szomj as atyafi előkerült a 
kocsmából. Csomós Mátyás jobb3lIl birta az italt, ámbár az 
ő szemei is ragyogtak l1émiképen. Petkó Istvánon azonban 
már alaposan meglátszott a bor hatása. F elültek ,a kocsira, 
Petkó .a lovak közé Yágott ,s jókedvében vágtában hajtott 
végig .az országúton. Szerencse, hogy senkivel sem találkoz
tak. De a ménlői lejtőnél majdnem összeakadtak egy kékesi vá
sárosembcr kocsij ával, mert a ,sötétben nem vették észre, pe
dig ugyancsak nagyhangú csengők voltak a lovai nyakában. 
A vásáros is csak az utolsó pillanatban vette észre a vesze
delmet, amikor a szekeréről kiálló sátorrúd ,alaposan tarkón
teremtette 'a Petkó kocsiján balról ülő Csomós Mátyást. Na, 
de a7Jért mindössze egy kis káromkodás esett, nagyobb baj 
nem történt. 

Gőc község előtt éles világítással egy gépkocsi iközeledett. 
A71 erős fénytől 'a Petkó lovai nyugtalankodni kezdtek, mire az 
iLalos ember illérgesen ostorozni kezdte őket ; persze, hogy 
belefordították a kocsit az árokba. Szerencsére itt sem tor
tént nagyobb baj, ,mindössze azon mérgelődtek, hogy a gép
kocsi számát nem tudták megjegyezni maguknak, olyan gyor
san elhajtott. Csak jó későre tudták /meg egy gőci embertől, 
hogy egy szamosujvári bérkocsisnak volt ,a gépkocsi j a, akit 
Petkóék is jól ismertek. 

Cegébe érve, Peúkó uramnak eszébe jutott, hogy jó lenne 
lámpát gyújtani a kocsin, 'mert ott örs volt és tudta, hogy a 
csendőrök nem iS'merik a tréfát. Amikor azonban reggel elin
dultak, nem gondolták, hogy ilyen későn fognak visszatérni 
s a kocsilámpát otthon hagytál<. A szükség leleménvessé tette 
őket : Csomós Mátyás uram ia falu végén , egy i smerősétől 
kölcsön kért egy darab gyertyát, ujságpapírosból tölcsért 
csinált s ,a gyertyával abban világot gyújtott. Mindvégig a 
kezében tartotta ezt a magacsinálta világító eszközt, amíg 
csak hazaértek. Otthon is lakadt ugyan 'egy kis baj az asz
szonnyal, az elfogyasztottJ borital miatt, de hát ezt már a sok 
viszontagság után !fel sem vették. 

Ki, mivel és ,a Közlekedési Kodex melyik pontját sér
tette Imeg ebben a históriában ? 

* 

Megfejtést cs(�k a csendőrség legénységi egyéneitől foga
dunlc el. Határidő : november 20. A z  eredményt a december 
l -i számunkban közöljük. A legjobb megfejtők között Azbej 
Imre festőművésznek mai ' számunk 985. oldalán közölt 
.32x45 cm. nagyságú, ízlésesen bekeretezett eredeti tusrajzát 
sorsoljuk ki. 

Megfejtés. 
A folyó évi 29. számunNban közölt "Augusztusi vasárnap 

dél1dán az örsön" c. pályázatunk megfejtését alább közöljük. 
Megjegyezzük, hogy sokan még a rózsaszínű seregély léte
zését is kétségbevonták, illem is beszélve ,azokról, akik a szerb
tövissei nem voltak tisztában . .  Ezeknek a bajtársaknak ajánl
juk, hogy a törvényes :r:endelkezések gyüjteményét szorgalma
sabban forgassák. Ilyenfajta pályázataink a megfigyelő
képesség fejlesztését €s .a logikus gondolkodásra serkentést 
célozzák, tehát alapos utánanézést és gondolkodást igényelnek. 
Felületes gondolatok ' papírravetése nem eredményezhet jó> 
megfejtést. 

* 
1. ,Egy tíz' n égyszögöles kert mérete egy nagyobb legény-

ségi szobának felel !meg, ,tehát olyan kicsiny, hogy abban 
filagória, kuglipálya és fa illem !férhet el. 

2. A galamb ,az egyedüli házi lszárnyas, amely inni tud 
anélkül, hogy csőrét emeigetné. 

3. A ISzerbtövisnek nincs kelyhe. Egyébként is augusztus
ban anár régen elvirágzott. Különben még virágzása előtt 
írtani kell (1884 : XII. t.-C. 51. §.) , különösen éppen a csend
őrlaktanya kertjéből. 

4. Az északi sarkon csak déli szél fújhat. 
5. A rózsaszínű .seregély ( sáskamadár) nem ,kártékony. 

A törvényes rendelkezések gyüjteménye is a hasznos madarak 
közé sorolja. Az 1925. évi 81.300-F. M. sz. rendelet is véde
lemben részesíti, hisz naponként legalább ötször annyi sáskát 
pusztít el, mint a saját súlya. T avasszal j ön Ázsiából, de 
már júliusban el is távozik. 

6. Sáskajárás nincs augusztusban. 
7. Augusztusban la fülemile Illem fészkel és nem is éne

kel. Olyan kertben, mint amilyenről a feladatJban szó volt,. 
nem is rak fészket. 

8. SzáZ! négyzetméternél � egyenlő oldalak mellett -
10 ID az oldal hossza. :A kert nem Iszáz, ,hanem kb. 10.00() 
négyzetméter. Ekkora területen pedig még átlagban is több
terem 20 mázsa kukoricánál. 

9. A kukoricát vetik, nem ültetik. 
10. Augusztusban egyik vasárnap sem jött fel a hold 

nyolc óra.kor s az esthajnal-csillag sem akkor jelent meg. 
Egyébként is augusztushan este 8 órakor még olyan világos 
van, hogy a hold fénye ilyen korán még nem érvényesül s 
így a kerekasztalt sem világíthatta meg. 

* 
A leghelyesebb megfejtést Györgyik János őrmester 

( Bodvaszilas) küldte be ; övé ,az írógép. 
Pintér Andt'ás gth. ( Budapest) ,  Hamza Gábor tőrm. 

(Berettyóújfalu) és Bakk József wrm. (Kölcse) alapos pálya
munkái külön dícséretet érdemelnek. 

Jó megfejtést küldöttek még be : 
Lakatos István tőrm. (Szombathely), Molnár János th._ 

(Zalaegerszeg), Marton Mihály th. (Szombathely), Pilipár 
József őrm. (Mesztegnyő) , Sepsi ,András tőrm. (Cegléd), 
Kéri András tőnn. (Hajdusámson), Karika Kálmán th. (La
joskomárom), Kálmán Imre Il. tőrm. (Szombathely), Erdélyi 
Bálint őrm. (Sóskút) , Deák Kálmq,n csendőr (Veszprém), Mó
t·ocz Sándor tőrrIL (Kiskunhalas), !Benczilv Vendel tőr-mo (Ber
zence), Kertész Mihály őrm. (Berzence), Horváth György th. 
(Gérce), Deák András th. (Szolnok) , Bártfai András tőrm_ 
(Gyönk) , Pálfy István csendőr (Szécsény) . 

* 
Az írógépet Györgyik János őrmester ( Bodvaszilas) cÍ-

mére elküldöttük. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős : 

PINCZÉS ZOLTÁN százados. 

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


