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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hi8ze.k Magyaro-mzdg feltámadá.sában. 

Tarsoly Dániel. 

Amen. 

Csendőr volt valamikür. Talán tizenöt, talán 
húsz esztendővel ezelőtt a mi gyönyörű Erdélyünk 
ürszágutain lengette büszke kakastollát a Kárpátük 
vagy a Hargita szele, maga pedig komüly méltóság
gal járta az ezeresztendővel Imegszentelt földet, ah ül 
tisztelettel süvegelték meg magyarok és románük 
egyaránt, nem, mert féltek tőle, haJlem mert az 
egyenruha, amelyet viselt, becsületet, igazságüt és 
erőt hirdetett, ezek előtt pedig kalapüt szüktak 
emelni az emberek. 

Nem tudni, mi történhetett azután Tarsoly 
Dániellel. Lehet, hogy leszerelt. Lehet, hügy egy 
borüngós hangulat nyümán, talán egy dorgálás, talán 
egy nő miatt, vagy talán mert túlkeménynek érezte a 
fegyelmet, levetette a' csendőregyenruhát, letette a 
kalapüt és elment másfelé, jübb szerencsét próbálni. 
Vagy talán a fürradalom, a megszállás, egy házacska, 
néhány hüld föld, amit nem akart ütthagyni, a ra
gaszküdás. a szülőföldhöz, vagy éppen annak a fel
ismerése, hügy ezután lesz még csak igazán otthün 
a helye, - ő tudná csak megmündani, mi vült az, ami 
elszólítütta tőlünk, nem kérte számün tőle senki. 

úgy látszik, aránylag szerencs éj e vült Tarsoly 
Dánielnek. DeteMív lett !Nagyváradon. Vült magyal' 
csendőr számára mindenesetre kivételes állás Rümá
niában. 

Történt pedig ezzel a Tarsüly DánielIel, hogy 
hárümezer lei hivatalüs pénzt el\neszített. Nem túlsá
gosan nagy összeg, nem is egészen száz pengő. De 
Tarsüly Dániel számára úgy látszik, s ükkal több vült 
annál, amennyit a maga szegénységéből pótolni tu
dütt vülna. Lehet, hogy Iha nem Tarsüly Dánielnek, 
hanem például Vasilie Dumitrescunak hívták vülna, 
még lehetett volna ,talán a dülgün valamiképen segí
teni, így azünban, úgy látszik, nem maradt más 
megoldás a számára, mint hogy kiment a temetőbe 
és főbelőtte magát. 

Előbb azünban levelet írt Tarsoly Dániel. Meg
hagyta, hügy a régi magyar csendőregyenruhájában 
temessék el s tegyék fejére a tollaskalapüt. Abban 
akar pihenni. 

Milyen �zínehagyütt lehetett már a dülmánya 
és fénytelen a tüllforgója szegény jó Tarsoly Dániel 
bajtársunknak! Mennyit kellett dugdüsnia, félve rej
tegretnie, hányszor elővehette újra és újra, amikür 
senki sem látta, hügy megsímügassa, becézgesse 
őket, titkos és tilüs vágyaküzással a lelkében, hogy 

bárcsak újra felvehetné, csak egyszer, eg'yetlenegy
szer még ... 

Most aztán elj ött ennek a szümürú idej e is: fel
vehette a régi, a kedves és drága egyenruhát, mert 
talán csak nem tagadták meg ezt az utülsó kérését. 
A halottak már úgyis csendesek, mindenn�l meg
békéltek s nem veszélyeztetik az élők állami érde
keit. Tarsüly Dániel, a román detektív az életével 
váltütta meg a jügát ahhüz, hügy nemcsak titükban, 
hanem az egész világ előtt is azzá legyen, aki mÍn
dig vült: magyar csendőrré. 

'Vajjon hány TarSüly Dániel él még a mi Erde
lyünkben szerteszét? Vajjon hányan vannak, akik 
csendes, titküs óráikban visszasírj ák a kakastüllat és 
veIe mindazt, iamit -számukra ez a tüll j eleiltett? 
Sokan, nagyon sükan. Nemcsak azok, akik csendőrök 
vültak, de ülyanük is, akiket mindössze egy régi, 
szebb, jobb és büldügabb világ einléké fűz a 'magyar 
csendőrnek távülbamosódó, délceg alakjáhüz. A ma
gyar csendőrhöz, aki előtt nem volt magyar és nem 
Vült román, csak tisztességes ember volt és gaz
ember, akinek fegyvere éppen úgy megvédte a sze
gény pakurár juhát vagy kecskéjét, mint a gazdag 
magyar földesúrét .S aki maga vült a megtestesült 
Jüg és Igazság, bármelyik üldalról keresték is. Nem 
kellett hát szégyenlenie Tarsoly Dánielnek a ;magyar 
c.sendőregyenruhát müst, tizenkét esztendő multán és 
az idegen világban sem s nem kellett attól tartania, 
hügy kevesebb tisztességgel fügják eltemetni a rü
mánük, mintha megmaradt volna az ő detektívüknek. 

Nem adatütt meg neki, hügy viszüntlássün min- . 
ket Nagyváradon. Vajjün tudta-e vedig, hogy már 
nem kellett vülna annyit várnia, mint amennyit mos
tanáig várt? Vaj j ün tudta�, hügyan halad előre a 
mi igazságunk, biztosan és fel,tartóztathatatlanul a 
világ négy tája Jelé, tehát ,Nagyvárad felé is? 
AHgha. Mert ha tudta volna, lett vülna benne még 
annyi energia, hogy 'száz pengőt előteremtsen s 
nem lett vülna úrrá rajta annyi lemündás, hogy-
belehaljün. . . 

Ha majd visszakerülünk Nagyváradra, élső 
útunk a - Tarsoly Dániel bajtársunk sírjához füg 
vezetni, hogy legalább egy küsz.orúvaJ visz�nozzuk a 
nem felejtő. bajtársi szeretetet, amellyel, ut üls ó órá
jában is reánk gündült. Nem elhmségként megyünk 
s nem viszünk haragot a szívünkben azok iránt, 
akik a régi szeretettel és barátsággal köszöntenek s
a keblünkr€ öleljük, valahány Tarsoly Dániel csak 
elénk kerül. És újra azük leszünk, akik vültunk s aki 
volt Ta�soly Dániel; tudjuk, hügy újra meg fügnak 
süvegelni, őszinte, igJlz ragaszkodással és tisztelette! 
magyarok és románük egyaránt s hogy újra csak ma
gunk köré fügjuk gyüjteni végnélküli sürban mind
azokat, akik megismernek. 

A viszontlátásra, TarSüly Dániel! 
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A halásztörvény oktatása. 
.írta: BENEDEK MIHÁLY százados. 

A vadásztörvényen kívül leginkább megvilágí
tásra szorulnak a törvényes rendelkezések keretén 
belül a halászatra rvonatkozó rendelkezések. Az a 
körülmény pedig, hogy három helyen szétszórva 
találjuk ezeket a rendelkezéseket, nemcsak az 
áttekintést zavarja, de megnehezíti az oktatásnál 
azoknak a részeknek a kidomborítását is, melyek az 
ellenőrzésnél különösen fontosak. 

Az 1888 . . évi XIX. t.-c.-re Ht. (halásztörvény), 
az 1925. évi XLIII. t.-�.-re Hn. (halásznovella) és a 
9500-1926. F. M. sz. rendeletre Vr. (végrehajtási 
rendelet) rövidítéssel fogok hivatkozni. 

Az oktató az új rendelkezések ismertetését össze
foglalva találja dr. Élthes Gyula kihágás i kéziköny
vében és lapunk 1927. évi 13. számában, ugyancsak 
dr. Élthestől. 

A halászat sok rokonvonást mutat a vadászattal 
s maga a halásztörvény (halászati rendelkezések) is 
sokban hasonlít a vadásztörvényhez. Hogy a két tör
vényben és egy rendeletben levő halászati rendelke
zések felett az áttekintést megkönnyítsem, röviden 
párhuzamot vonok e rendelkezések s a vadásztör-
vény között. 

. 

A halállomány is, 'miként a vad, a nemzet va
gyonát gyaruoítja s ezért a törvény a halállományt 
is védi a halászat jogának I szabályozásával és korlá
tok közé szorításával. 

A halászati és vadáJszati jog lényege teljesen 
azonos. (L. Ht. 1. §. és vadásztörvény [Vt.] 1. §-át.) 
Vagyis mindkét jog azé, aki é a föld (meder). Mind-

Manó. 
fl·ta: SZÉKELY ISTVÁN tiszthelyettes (Szombathely). 

Az volt a keresztneve. Zsidócsendőr volt, az, első es 
az utoJ.só, akit láttam életemben. 'Ha puska volt a vállán, 
baltenyerét mindig . háltrafel'é tartotta,: szétterpesztett 
ujjaival. Erről nem lehetett leszoktatni. Fiatal próba
csendőr volt, mégis olyan lépései voltak, mint egy öreg 
népfelkelőnek. Nem volt olyan emberfia, aki háromnál 
t.öbbet tudott volna vele lépni "egyszerre". A negyeclik 
lépés már nem volt eg-yszerre, hiábIli volt minden igyeke
zet . . Én sokszor izzadtam mellette, hal nappal kellett a vá
roson vele végig menni. Örsünk swkhelyén helyőrség, 
többféle hOllV'édparancsnokság volt, így igen sok katoná
val kellett találkoznunk, akik döcögő lépéseinket. nem 
egyszer meg-mosolyogták. De ennek a rossznaiki is volt egy 
jó oldala. Ha ,éjjeli mentemí vele szo�gálatba, még a kutyák 
sem ugattak úgy, mint máskor, mer� a lépéseinkről :senki 
emb'erfia nem tudhatta, hogy csendőrök vagyunk. így 
szolg-álatban a megjelenésün� éjjel min<lj,g meglepő, tehát 
utasításszerű volt. De enn�1 több értéke aztán nem is volt. 

két jog gyakorlása azonos feltételekhez (jegy, bizo
nyos nagyságú terület) van kötve és azonos korlátok 
közé (tilalmi idő, bizonyos eszközök eltiltása) van 
szorítva. 

Az orvhaLász és orvvadápz fogalma is egyezik. 
(Tulajdonos vagy bérlő engedélye nélküli halászás, 
illetve vadászás.) 

Méreten almli halat (halivadékot) kifogni nem 
szabad (Hn. 11.§., 'Vr. 23. §.), mint ahogy a vadak 
fiait sem szabad elfogni. (Vt. 30. §.) Zárt vízben 
azonban a halászat korlátlan lévén, halivadékot is 
szabad fogni még tilalmi időben is. 

A zá'rt víz a halászat szempontjából (Ht. 13. §.) 
megfelel a vad())skJ.er�n.ek (Vt. 18. §.), mert a tilalmi 
idő egyikre sem (vonatkozik. Mégis lényeges eltérés 
van a kettő között. Tudj uk ugyanis, hogy a vad élő 
állapotban uratlan jószág s rajta tulajdonjogot a va
dászatra jogosított az elejtéssel szerez. Bár a jog
gyakorlat hajlik arra, hogy a vadaskertben levő va
dat már élő állapotban is a vadaskerti birtokos tulaj
donának tekintse, fezt a törvény mégsem 'mondja ki. 
Ezzel szemben a Hn. 1. §-a világosan megmondja, 
hogy a zárt vízben lévő hal i a meder tulajdonosáé s 
ezért, aki zárt vízben fog halat a tulajdonos vagy a 
bérlő engedélye nélkül, nem is halászati kihágást, ha
nem lopást követ el s az erről szóló törv'ényes rendel
kezések szerint büntetendő. Alkalmazást nyernek a 
részességről, orgazdaságról és a bűnpártolásról szóló 
rendelkezések is (Vr. 81. §.). Ha az orvhalász zárt 
vízben halászik anélkül, hogy halat fogott is volna, 
a lopás kísérletét követi el s a feljelentést szintén a 
,iárásbírósághoz kell megtenni. N em tekinthető még 
a ,lopás kísérletének, ha a halászatra nem jogosított 

Manó nem meggyőződésből lett csendőr, még csak 
nem is kenyérkel'esetből, hanem az 1914. évi vérgőzös 
levegőben idejekorán meg'érezve a !közeli háború Jehetősé
,gét, ösztönös féleLme kergette testületünkbe, ahol csupán 
menedéket ker·esett. ,Ez sikerült is illeki. 

Amint tudjuk, ml4-ben a csendőriskolák megszün
tek. Azok a próbac.sendőrök, akiket ez a szomorú év az 
iskolában ért, vizsga nélkül kerültek ki ,az örsökre. és 
csak később tették le alkalmi vizsgájukat. így jött kb. 
1&--20 próbacsendőr a mi örsünkre is. Jöttek 'öreg csend
őrök is vagy tízen, azonkívül Iffié,g néhány népfölkelő. Ezek 
az odavezényelt idős és fiata.! bajtársaink mind színma
gyar vidékekről valók voltak és egyszerre túlságosan is 
megelevenítették az azelőtt alig 5, esetleg 6 főnyi nyúgal
ma:s örs ünket. Ezek között vdIt Manó is, egy másik, Domi 
nevű próbacsendő,rrel, az öregek köwtt pedig egy Zsaru
káczl nevű öregcsendőr. 

Mondhatom, hogy az örsünk hangulatát ez a három 
bajtársunk irányította. 

Zsarukácz bácskai magyar-rác volt. Lehetett vagy 14 
évi csendőrségi szoLgálata. Köpcös, középtermetét nagy 
fekete bajusza egészítette ki, szinte fekete arcoorével. 
�élelmetes tekiIJtetével sokszor megrémítette Manót. Ha 
véletlenül csak ketten maradtak a szobában, Manót akkor 
zavarta aci, mikor akarta, 'anélküL azonban, hegy csak egy 
kukkot is szólt volna hozzá. Hátborzongató tekinletét csak 
rászegezte, egyet rándított hatalmas hajuszán és Manó 
már bent serri volt. �anó sokszor adott-hálát az Istennek, 
hogy sem Zsaru·kácz-cal, sem Domival.nlID1 'küldhetik szol-
gálatba. 

' .  

Domi született magyar gyerek volt a , Dunántúlról. 
Róla majd a 'következ� alkalommal külön fogok Írni. , - . .� 
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egyén zárt víz partján jár fogás ra kész állapotban 
levo nalaszó eszKozzel, de azt a Vlz/Je nem bocsatotta 
meg /Je . .J:!.jz esetoen csupan halászati klllagas lorog 
tenn. \�Hn. 8. IS., �1$oI s� aj és �4. S. a) alpontok.) 

Amasik eltéres a vadaskert és a zart VIZ között 
az, hogy a vaaasKertben a,vadaszás csak vadaszJegy 
bll'toKaoan gyaKorolnató, mIg zart vízben való hala
szasnoz halaszJegy nem kell. \�z utóbbIt nem mondJa 
ugyan hatarozottan ki a törveny, de egyes renaelke
zesebolfolylk.Ugyanis a �Ht. érvenyben levő 8. s-ával 
szemben - mely szerint aki halászni akar, halász
jegyet váltam kotele� 1--'13. Vr. ti. ,s-a már azt mondJa 
kl, hogy halaszJegyet az köteles váltani, aki nytlt 
vizben akar hruaszni. A ,Hn. 1. �-a pedIg a zárt víz
ben levő halat a medertulajdonos tUlaJdonának te
kinti, aki zár't vizében a halászatot a Ht. 13. �-a sze
rint korlÓAtfJaJntUl gyakorolhatja. A "korlátlanul" való 
gyakorolhatás tehát azt jelenti, hogy zárt vízből az 
arra jogosult (tUlajdonos, bérlő, vagy ennek engedé
lyét bíró) bármilyen időben, bármilyen méretű halat 
halászjegy nélkül foghat. 

Régebben a zárt vízből való ihalászáshoz is kel
lett halászjegy. 

Félreértések elkerülése végett 'megemlítem, hogy 
a zárt víz módjátra halász haM vize1cnél (Vr. 75. s., 
Hn. 5. §.) halászjegy Iszükséges. Ezek olyan vízterü
letek, melyek halászati szempontból zárt víznek nem 
tekinthetők (pl. hullámtéren levő holt' ágak vagy 
olyan tavak, melyeknek medre több birtokos tulaj
donában van), de a l halászati társulat kérelmére .. a 
földmívelésügyi mim szte r megengedte, hogy bennuk 
a halá�atot úgy gyakorolhassák, mint zárt vizeken. 
Ilyen (zárt víz módjára halászható víz pl. a Balaton, 

Manó szeretett velem menni szolgálatba, mert a �é
pései miatt sQhasem szidtam, mint a többiek. Mások 
mindigl vörösek voltak :/ll méregtől, mikor Manóval vonul
tak be szolgálatból. Én! tudtam, hogy ugyis hiába minden, 
hát nem bántottam. Inkább én! alkalmazkodtam a lépései
hez, mint hogy mérglelődjem, amit nem is tartottam sze
rencsés ,dolognak szoLgálatban, hiszen egymásra voltunk 
utalva, ha ketten voltunk. Hanem egyéb hibáiért éppen 
elégszer megdorgáltam. s mégis ,ra.gaszkodott hozzám. Azt 
azonban hamar megállapítottam róla, hogy vitézségi érme 
sohasem lesz, mert ,a Hazáért csak élni szeretett, meg
halni semmiesetre. 

Sokat panaszkodott, hogy őt teljesen megemészti a 
félelem, amit át kell élnie környezetünkben és általában 
a csendőrségnél. Zsarukácz-cal még csak megv'an vala
hogy, mer� annak a haragos tekintete elől !kitér, de Domi 
elől sokszor nem tud kitérni, mert az megfogja és leteperi. 
N agyon fél, hogy az a harcias ember egysze.r megfojtja 
őt, ha nem haragból, hát csak úgy játékból. 

Az örsünk átlag: ,60 főnyi létszámma� birt s én mint 
gazdálkodásvezető, a Ikerületi paranc.:!ookság engedélye 
alapján az előírtnál kevesebb szolgálati órát teljesítettem. 
Alighogy odajött Manó az örsünkre mint vizsgázatlan 
próbacsendőr, arra: kért, hogy lehessen ő mellettem ,,6'az

dasági segéd". Párnapi ,gyakorlat után Ipedig szívesen át 
fogja venni az egész !közgazdálkodás vezetését. Megmu
tatja, hogy hamaros'an virágozni fog a gazdálkodás. Csak 
adjon neki a 'gazdálkodás megf'eleJő előleget, majd azután 
9in�ŐP�� . 

Megmagyaráztam neki, hogy ez nem tölem fÜ6'g, de 
különben is, vizsgázatlan próbacsen.uőrt r.em bízhatnak 

mely azonban halászati szempontból nem zárt víz, 
mert partJa tO/Jb bIrtokos twaJQonában van. AkI 
ilyen zart ,VIZ modJara halasznato VlzOol fog halat a 
halaszatra JOgOSItOtt engeaelye nélkul, szmten a 10-
pásrol SZÓlÓ rendelkez eseK szerint ,buntetendo. 

A Hn. 111$. s-anaK renaelKezese, mely szerint a 
halászatra jOgOSItOtt vadaszatl Jogosltvany nelkul is 
etpuszt'l-tnat}a lolegyver hasznalata nelkUl a halakra 
nagyObb mervben Kártékony allatoKat, parhuzamba 
álntható a Yt. ID. S-ával, amely a _ vadaszatl Jogo
sítvánnyal nem rendelkező fÖldbIrtokosnak ugyan
csak megengedi a kartekony \ és ragadozó állatok 
pusztításat. (L. ennek magyarázatát a f. évi 10. sz. 
Cs. L.-ban a ivadászatról Irt cikkemben.) 

Tilalmi időben halat szát,lítani csak a községi 
előljáróság bizonyítványával szabad (Hn. 15. S.), 
éppugYJ Imint vaaat (1$�.871-18�D. IB. M. rend.) 

A halászati klhágasokat, eltérőleg egyes vadá
szati kíhágásoktól, mmd ntvatalDól kell íelJelenteni. 
, Ezzel az összehasonlítással az· összes halászati 
rendelkezéseket természetesen nem érintettem. Ezért 
alább a még megvílágításra szoruló s az ellenőrzésnél 
figyelmet igénylő részekre térek ki. 

, ,;
l\iindenekelőtt jegyezzük meg azt, hogy nyilt 

Vtzbol (Ht. 14. §.) csak a méretet :megütő hal a ha
lásznaptárban nem szereplők pedig \méretre v'aló te
kintet nélkül foghatók, de csak szabad időben. Halász
jegy kell. 

Zá;rt vízből (Rt. 13. §.) mindennemű hal tilalmi 
időben is, !ffiéretre és halászjegyre való tekintet nél
kül is, tehát korlátlanul fogható. 

Zárt Y/Jíz mó�jára
.
ha�zható vizeknél (Vr. 75. §., 

Rn. 5. §.) a halaszah tarsulatok a földmívelésügyi 

meg a ,gazdálkodás vezetésével. Azonkívül pedig jegyezze 
meg, hogy nálunk üzletről .szó ;nem lehet. 

- Kár .. . kár .. . - felelte. 
Engem legjobban az bosszantott, hogy Manó, aki 

alig pár napja került az örs ünkre, máris nagy is.meretség
gel és jó összeköttetéssel hivalkodott. Es én ezen hiába 
bosszankodtam, mert amint később iáttam, az neki tény
leg meg is volt, De nem a szolgálati szempontból szÍik.sé
ges helyi és személyi ismeretei voltak ám meg, hanem a 
városban és az örskörletben azt a sok zsidót, aki,ket én 
évek alatt sem tudtam - különösen a ,rendőrségllez tar
tozott városiakat - megismerni, Manó pár nap alatt meg
ismerte. 

Ha szolgálatban éjjel olyan keskeny ösvényen kellett 
haladjunk, ho6'Y Manónak muszáj volt hátul menni: foly
ton beszélt. Hiába mondtam neki, hogy hallgassön, mert 
így messziről eláruljuk magunkat. Nem hallgatott. Be
szél't szakadatlanul. A néma éj sötétséwében a hangja 
néha úgy hatott, mint a !rémült ember hangja, amikor fé
.JeImében beszél. Mikor aztán párszor már a sarkamra is 
lépett, elől küldtem. Szívesen ment elől '� többet egy !Szót 
sem szólt. 

Egy alkalommal szolgálatból bevonulóban voltunk. 
Hetes eső, köd és olyan: .sötét volt, mint a korom. ,Este 10 
óra lehetett, amikor az utolsó tereptárgyat is elhagyva, 
már csak az örsünk következett, ami még, kb. 15 km távol
ságra lehetett: messziről jövő tompa hangokat hallottunk. 
Amint tovább mentünk, a közeledő hang mind jobban 
törte át a sűrű levegőt. Nemsokára lIDeg tudtam állapítani 
a hang okát. Mindennapi eset volt, hogy a városban 
potyapálinkára talált, vagy másképpen könnyen szeszhez 
jutott falusi román atyafi a városon kívül olyan ordíto--
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miniszter által jóváhagyott üzemterv szerint űzik a 
halászatot, még pedig ahalállomány -kímélése szem
pontjából a Ht., Rn. és a ,vr. rendelkezéseinél rend
szerint szigorúbb korlátok között. Ezért a csendőr
nek a halásztársulatok üzemtervét ismernie kell, mert 
az ellenőrzést itt eszerint kell végezni. Halászjegy -
mint már említettem - itt is szükséges. 

N emcsak a hal és a rák, hanem a béka.. és 'pióca 
fogásához is kell halászjegy, de Icsak abban az eset
ben, ha ezeket halGi,s víz,bő� fogják ki. (Hn. 2. §., Vr. 
5., 6. §.) Pocsolyából, . útszéli árokból szabadon fog
hatók. Az általános halászati tilalom is .kiterjed a 
békára és piócára. 

A halászjegyről s a halászat, ellenőrzéséről a Rt. 
8-10. §., a Hn. 7. �., a Vr, 6-12. §. és a .Szut. 381. 
pontja rendelkezik. Ezek szerint a halászjegy a halá
szatra még nem �jogosít, mert terület is szüKséges, 
miként a vadászatnál. Tehát a halászjeggyel rendel
kező hivatásos halász is lehet orvhalász,1 ha idegen te-
rületen engedély nélkül halászik. 

. 

A halászati eszközöket az orvhalásztól mindig 
őrizetbe kell venni, úgyszintén mindenkitől az .olyan 
halászati eszközöket, melyek a törvény I által �lőírt 
követelményeknek nem felelnek meg. Ezek a tiltott 
halászati eszközök: a halakat elkábító, mérgező vagy 
robbanószerek, továbbá a lőfegyver, szigony, dárda 
és más szúrószerszám (Hn. 9. §. �Kt) alpont és Vr. 
32. §.). De ideszámíthatjuk az olYlw állandó halfogó 
készülékeket is, r melyek közönséges vízállás mellett a 
meder felénél többet elzárnak, vagy az egyidejűleg 
alkalmazott több állandó halfogó készüléket, melyek 
egymástól való távolsága a követelménynek (a leg
nagyobb fogóeszköz háromszorosa) nem felel meg. 

zással ment hazafelé, mint egy \'adember. Manó megkér� 
dezte egy párszor, hogy vajjon hányan énekelhetnek ? 
Hiába mondtam neki, hogy csak egy hangot lehet: hallani, 
ő mégis többet hallott. VégÜl rá keiIett hagynom azt az 
érvelését, hogyha 'esetLeg egy énekel is, de azért lehetnek 
többen is. Hát persze, hogy lehetnek. Tudta jól Manó, 
hogy az ordítozó ember szembe jön velünk az országúton. 
Végre aztán annyira közel jutottunk egymáshoz a ré
szeggel, hogy a .lépteinek cuppogó hangja is hallatszott. 
Az őszi sűrű köd miatt mégi az orrunkig sem láthattunk, 
a hangok erejét pedig ,annyira tompította, ho.gy a hang 
eredetének távolságát megúllapítani nerri lehetett. Csak 
akkor vettük; észre, hogya; város végétŐl a mező lelé 'nyulÓ 
sétatér végénél vagyunk, mikor az égő villanykörte alá 
érkeztünk, mert a ködben hamarabb meglátni azt sem 
lehetett. 

A kiabálás egy pillanatra meg.szünt, de a lépések 
már közelebbről voltak hallhatók. Egysz,er csak belém
ütődött valaki IS nyomban ákkorá,t bődült, mint egy kár
páti medve. Ahogy nekemdült, egy kissé én is megbillentet
tem, úgy, hogy a polg.ár elesett. Rászóltam, hogy keljen 
fel és induljon csendesen hazafelé. A puskatus*val gyen
géden megtapogattam, hogyan fekszik, nehogy a fejére 
lépjek, vagy keresztülessem rajta. Közben szidtam, hogy 
minek ivott annyit, de lolyan részeg volt, hogy nem is 
.igen értette meg, mit mondok. Csak azt hajtog.atta, hogy 
hazamegy. EI is indult. 

Én is elindultam hazafelé. De legnagyobb meglepe
tésemre nem jött velem senki. Fordulok jobbra, balra, 
előre, hátra. Még; a karjaimat is kinyujtottam, úgy kere,s· 
tem a járörtársamat a sötétben, de nem találtam. Nem 
mertem utána kiabálni, mert a polgárral történt esetem 

V égüL a követelménynek meg nem felelő eszköz a 
háló,lha azzal gátaktól, zsilipektől, hallépcsőktől vagy 
más vízi -építményektől felfelé vagy lefelé 30 méteren 
belül halásznak. (Hn. 9. §. c), dJ al pont és V r. 34. §.) 

A Vr. 9. §. d) alpont jában - szereplő hallépcső 
alatt !olyan építményt kell érteni, mely a halak sza
bad .közlekedését az elzáró yízműveknél_(zsilip, gát) 
a vízfolyás�mentén úgy.le-, mint felfelé lehetővé teszi. 

.. A hálónyílás (szem) nagyságára most már nem 
kell figyelemmel lenni, mert az új rendelkezések azt 
Rem szabják meg. A méreten aluli halak kifogásának 
meggátlására la Vr . . 23. és. 24. §, kimondja, hQgy_ha 
ilyen hal jut a fogókészülékbe,. azt vissza kell bocsá
tani- a vízbe s ·ha máq élve nem lehet,. megszabj a a 
vele. való eljárást. , . . . 

. A halászjeggyel elkövetett visszaéÍések ne.m jö
vedékikihágást .képeznek, mint a vadászjegyeknél 

·s ezért a feljelentést. az 1. fokú rlmdőrhatóságnak kell 
megtenni. 

.. Az új rendelkezések· az éjjeli halászatot nem 
tiltják. 

Az orvhalászat hatályos .ellenőrzése megkívánja, 
hogy a csendőr ismerje a halászatra jogosítottak vÍz
területének kiterjedését és tudja azt, hogy ezeken a 
területeken kik halászhatnak. Ha ez a rhalászok nagy 
száma miatt . (pl. halásztársulatoknál) nehézségbe 
ütközik, esetről-esetre kell a halászó legyén jogosult
ságát megállapítani s csupán a halászjegy ellenőrzé
sével beérni nem szabad. 

A Vr. 38. §-a · szerint a csendőrség köteles a 
ha.lc�k szállítóit és árubc�bocsátóit ellenőrizni, hogy 
azokban az esetekben, melyekben a rendelkezések 
kötelezően előírják, a náluk lévő készlehől a községi 

úgyis elég zajos volt. Féltem, hogy valami huncut ember 
a· rri'eJlettem volt' sétatérről könnyen megfigyelheti, ho6'Y 
egyik csendőr á m'ásikat keresi. S mi lenne, ba másnalp 
azt kellen� olvas.nom a hely�lapban, hogy az este egy ré
szeg oláh úgy elnyelt egy kakastollas, szuronyos csendőrt, 
hogy lnég a mellette volt csendőrtársa sem vette észre. 

T�ltek a pillanatok .. Forogtam. jobbra, balra. Néztem 
a. sötétseget, az égő villany fátyolos rojt jait, de Manó 
nem jelentkezett. Kezdett bántani a dolog és bosszantani. 
HalJgatództam. A r.észeg polgár léptei zaját sem hallottam 
már . . Manó! mondtam suttogva, de v\Ílaszt nem kaptam. 
Felesleges hangosabban szólanom, hiszen hlli itt volna kö
rülöttem, ·az országúton, meghalianá. Mit csináljak? Me
gyek! gondoltam magamban, itt Itríár hiába várom. Me
·gYek. De ha 'rátalálók, mérgemben vagy örömömben, de 
ú,:sy ütöm pofon, hogy Palesztináig gurul. Mert ez már 
megls csak szemtelenség, hogy itthagy engem � faképnél, 
'iiyen 'éktelen sötétberi. PN,sze, most már el mer menni 
tőlém messzebb is, mert lehet látni a villanyokat. Csendes 
lépésekkel a következő villanykörtéig mentiem. És ott a 
1\1 anó ,szótlanul, vigyorogva, hozzámlépett. Össz,eterem
tettem úgy, hOi5Y kapkodásában még a kalapja is félre
dűlt. Azzal védekezett, hogy ő nem tehet 'fóla, de nem 
tudja nézni, amikOl' az egyik ehlber a másiknak nekimegy. 

. A városban vái'osi rendőrkapitányság s ennek még
:f�elelően rendőrlEOg,énység is volt. Az öns tehát az utasítá
saink értelmében a város bel- és külterületén nyomozá
sokat onálJóan nem teljesíthetett. A távoíi katonai pa
rancsnokságok azonban oiyan táviratokat is,az örsnek 
küldöttek, amelyekben keresett egyének a város területén 
1itktak S. így" awk hoHétének kíilyori1ozása il. városi rend
Őrségre tartozott volna. Ha az említett táviratokat az örs 
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(származási) bizonyítvány megvan-e. Ezeket az e'se
teket a Ht. 28. §-a, a Hu. 14., 15. §-a és a -Vr. 25., 
27-31. §-ai szabják meg s röviden a következőképen 
foglalhatók össze: 

Községi bizonyítvány szü'kséges:' 
1. szabad időben: 'méreten aJuli hal szállításá

hoz (ez' csak zárt \vízből ',vagy külföldről származha
tik. Utóbbi esetben azonban'�' a Vr� 29. §-a szerint 
- szabad \időben községi bizonyítvány kell), 

2. általános tilalmi lidőoen: minden hal szállítá
sához vagy eladásához. (Az ilyen hal zart vízből; kül
földről vagy tilalmi iaő előtti' fögásból származhatik. 
Ha külföldről; szarmazik, a községi bizonyítványt a 
vasúti vagy postaÍ szállítólevél is pót'olhatja.) 

ÁrvIzek' levonu,lta utátit figyelemmel kell lenni 
arra is, hogy a holt medrekben és egyéb mélyedések
ben maradt vízből a halivadékot visszaszállítja-e az 
anyavízbe az arra kötelezett s hogy a :rendelkezések 
erre vonatkozó részének általában eleget tettek-e? 
(Hn. 6. §., 'Vr. 77. §.) ;E rendelkezések elmulasztása 
a hal tömeges pusztulását vonna maga után. 

A kíméleti téren eltiltott műveletek végzése csak 
akkor képez kihágiíst, ha azokat tilalmi időben vég
zik. (Ht. 16., 17. §., Hn. 13. §., Vr. 14. §.) 

Kihágás esetén mindig meg kell állapítani; hogy 
a kihágást elkövető nem hivatrifJos halász-e (halásza
tot saját kezelésében űző tulajdonos, bérlő, hitlász
gazda, halászlegénYJ részes halász) s ha a:z, a fel
i�lentésben kifejezésre kell juttatni, mert a hivatásos 
halászt súlyosabban büntetik. Figyelemmel kell lenni 
arra is, hogy a kábító-, mérgező- vagy robbanószerrel 
való halászáshoz, ily szerek megszerzéséh�z, eladásá
hoz vagy az így megölt ,halak kifogásához nem vet-

utasításszerűen a rendőrséghez . átteszi, ez idővesztéséget 
jelent, ami a .szol;sálat hátrányára van. Ha pedig eltntézi, 
a rendőrség panassz.al élhet. Lényegében úgy lett tehát 
elintézve a dolog, hogy örsparancsllokunk rövid úton a 
szárnyparancsnoks6gnak, utóbbi pedig írásban az' fi II o
másparancsnokságnak jelentést tétt. Az i'tllomA;,parancs
nokság. pár nap mulva, felsőbb r'endeietre utalassal érte
sítettel a szárnyparancshoksá'got és a rendőrség:et is; hogy 
a katonai parancsnokságoktól vagy hatóságOktól ezután az 
örsre érkező táviratokat az örs fogja elintézni azonnili, 'és 
közvetlenül. 

' , , 

'Így' a'zután a háború első' hónapjaiban többször elő
fordult, ho6'Y napokon keresztül egyebet 'sem tettem, mint 
a .ga,rmadával érkező táviratokkal jártam a várost reggel-
től estig, néha éjjel is', 

• 
. ' 

Egyik napon egy be Illem vonultisidó nol1étének 
megállapítására s azonnali bevonultatására kaptunk 'táv
irati felhívást. lVIivel a városban igen 'sok zsidó volt, köz
tük olyanok is, akik ma,?yarul' sem tuatak, ' 'magammal 
"ütem l\lanót is; hátha 'szükségem lesz reá. A Keresetf 
zf:idó lakására merítünk: Sok apró gyermek és egy' sá
padtképű, ,sovány .asszony fogadott. :az udvaron: A bűzös 
szobában le lJ1em írható rendetlen'ség volt. Manó már előre 
odaszólt az asszonynak: 

- N o' 'Etózsi, hol az ur·ad? Most elvisszük! - Súgtarú; 
hogy haHgasson. Hiszen én nem kéi·tem arra, ho,?y be
s�éljen, sem nem közöltem vele, hogy hova és miért me� 
gyünk. 

, -

- A kórházban van - felelté ai. asszony. 
Megállapítottam, hogy: melyik kórházban van. Ezután 

minden további nélkül, a legrövid�bb úto� a kórház fe'lé 
igyekeztünk. 

téK-e' igénybe 18 éven alYuli i/iú egyén közreműködé
sét, mert ez, esetben a kihágás két hónapig terjedhető 
elzárással és 96 P-ig terjedhető pénzbüntetéssel bün
tetendő. 

Egyébként a kihágásokat összefoglalva találjuk 
a Hn. és Vr. "Büntetőréndelk.ezések" részében. 

Ne feledkezzünk meg helyesbítő rendelkezések 
kiadásakor arról, hogy ajegyzékkönyvecskék halász
(vadász-) naptárát is megfelelően helyesbíteni kell. 

A mindenkor érvényben levő rendelkezések sze
rinti ellenőrzés csak így lehetséges. . 

Ezzel ki is merítettem a halászatról szóló fontos 
rendelkezéseket oly mérvben, amilyenben azt az ellen
őrzést végző csend őrnek általában tudnia kell. 

Az én csendöréletem. 
[,'ta: FÜLEIB JÓZSEF alhadnagy szakaszpal'ancsnok 

(Toponár). 

Ne gondolja senki, hogy azért írom le az én csend
őréletemet, m'ert dícsérni akarom magamat. Én már 
nHigettem javát a kenyeremnek s a célom, amiért még 
élnem és szolgálnom kell, nem lehet más, mint a nyuga
lom. Díc'Séretre mindig vágy tam és vágyom ma is, 
büszke vagyok, ha dícséretremél'tó dolgot cselekedhetem, 
de nálam már igazán semmi értelme nem lenne annak, 
hogy ezt cikkírás útján igyekezzem elérni. 

Egészen más célom van nekem. Oda akarom tartani 
az én szerény, igénytelen életem folyását fiatal bajtár
saim elé, hátha' talál egyik-másik olyat benne, amit ér
demes lenne követni. Nem kalandos és nem merészen 
szEmzációs, sőt még csak nem is nagyon érdeke' az egész 

Mikor odaérkeztünk, le5'nagyobb meglepetésemre a 
kapuban, Rózsi fogadott é� a férjéhez kalauzolt. 

Manó megint előre .szólt: 
-::- N o Náci, hogy "agy? Most elvisz,ü,nk! 
'T'ekintetemmel újra hallgatásra intettem. Az asszony 

arcát mintha ijedtség fogta volna el. Náci tényleg betr, 
volt, azt orvos nélkül is meg tud41m állapítani. Csak azt 
nem tudtam, hogy milyen betegségben szenved. 

Amíg abetesség 11emét Nácitól és az odaél'kezett 
egyik kezelő orvostól megkérdezve, pillanatokig foglal
koztam, éreztem, hogy valaki a hátamhoz dörgölődik, a 
lelógó baltenyerembe pedi,? valami kemény tárgyat 'tesz. 
Mintha semmiről sem tudnék, kiegyenesítettem az 'ujjai
mat, . mire' a padlóIra hullott val'amilyen pénznek a csen
gését halottam. Zorgésére többen is odatekintettek, én 
pedig még jobban ke'zdtem érdeklődni Nácitól, hogy a 
fi,'tyelmet a' oeszédemre tereljem. Ez sikerült ugyan, de 
éreztem, hogy valami kellemetlen meleg futott végig az 
arcomon. Miritha semmi sem történt volna, bevonultunk. 
Csak az fünt fel nekem, hogy Manónak rendkívüli 'jó 
kedvé voit. . 

Aznap este- int nekerv-, hogy menjek ki vele az ud
varra, mondani aka-r valamit. Kimentünk. Elkezdett ma
gya:rázni, hogy'ő valamit ad nekem, de csak, ha a felét 
neki adom .. 

- Hát csak ide' vele --mondöttam röviden. 
Egy koronát a,dott a kezembe.' 
- Hol szérezted ? - ké.rdem. ' 
- A kórházban - volt a felelet. Röviden elmondta, 

hogy Rózsi az éri kezembe akarta adni a koronát, de én 
nem vettem észre s így a korona a padlóra esett. Szinte 
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történet, de én mégis büszke vagyok reá, mert mindaz, 
ami voltam, amivé �s ahogyan lettem, a magam erejé� 
ből, akaratából és szorgalmából fakadt. 

Gyermekkoromban féltem a csendőröktől. pe nem
csak én, hanem valamennyien, mi, gyermekek. Félve 
bujtunk el és csak a kerítés mögül merészeltünk az ut
cára pislantani, ha elhaladt a két nagybajuszú csendőr. 
Akkoriban még csak tizedesi rendfokoza:tot viselt a csend
őrök legtöbbje, de bajusza akkora volt hozzá némelyik
nek, bogy járásőrmesternek is beil lett volna vele. 

Altalában azt l ehet ta;pasztalni, hogy azokban a 
községekben, melyekben nincs örs, Isokkal j obban respek
tálják a csendőrt, mint az örsállomáshelyen. Nem azt 
értem ezalatt, hogy az örs állomáshelyén nincs a csend
őrnek tekintélye, mert az b izony van éppen el€gendő, 
hanem c'sak, hogy a csendőr ott, ahol ,ritkábban látják, 
szokatlanabb, ami különben egészen természetes is .  

N em tudom, a mai  gyermek is így van-e vele ? Én 
azt hisz€m, hogy nem. A mai gyermek már túlsoka,t Já
tott és hallott ahhoz, hogY'sem megijedne a csendőrök
től .  Legfeljebb akkor szepeg egy kissé, ha "gyanusított"
ként kérdezik ki a csendőrök holmi gyümölcslopási ügy
ben, de még akkor sem mindenik. Hiszen alapjában véve 
nem baj ez, elvégre a csendőr nem a gyerekek ijesztge
tésére való, mégis, azt h iszem, hogy a mi félelmünk nem 
is annyira a csendőrök személyének szólt, mint inkább 
a felsőbbség foga.!mának, amelyet az ő személyében tisz
teltünk. 

Később, úgy 18-20 éves koromban már bátrabb 
kezdtem lenni a csendőrökkel szemben, mert a közsé
günkben én voltam a legjobb írástudó, énekes és táncos 
legény s mint táncrendezőnek, többször érintkeznem 
kellett velük, mikor a táncengedélyünket ellenőrizték. 

korholni kezdett, ho6y lén a pénzhez nem 'ra,gaszkodom. 
Meg, hogy ha, ő n incs ott, elvész a 'koronánk. 

Mikor jól kibeszélte magát, visszaadtam neki a !ko
ronát azzal, hogy majd másnap elintézzük. Még pedig 
úgy, ho;nr előttem fogja :visszaadni annak a nyomorult 
Rózsinak, akit neki jobban kellene sajnálnia, mint nekem. 

Ö ,bizony nem ' sajnálja, felelte, mert neki a pénz
szerzés meg van 'engedve, nemcsaJk akkor, ha szegény 
csendőr valaki, hanem akkor is, haJ miniszter lesz. 

- A miniszternek is csak becsületes úton szabad 
pénzt szerezni. De különben nekünk a minis:?Jter dolgához 
semmi közünk. Nekünk van utasításunk. Va6'Y megtartod 
azokat, vagy meg,gyű1ik velem a bajod. Soha még csak 
nem 'is hallottam, hogy egy magyar csendőrt valaha me6"
vesztegettek volna. Hát én nem akarok az első lenni . De 
te sem leszel' ám, mert itt cs avar om' ki a nyakadat. :Addi,g 
is azonban holnap reggel kihallgatásra viszlek .. 

Mikor látta, ho6'Y bajt akarok neki csinálni, azt !fe
lelte : 

- E.lvégre nekem senki sem adott pénzt, én csak 
azért vettem fel ,a padlóról, 'hogy valaki el ne vigye. Tud
tam, hogy a pénz a Rózsié, de 'hát ha neki nem kelleItt ? 
N em hagyhattam én is 'ott, hogy mé'g valaki elvigye. 

A vé6'én aztán annyit könyörgött és fogadkozott, hogy 
megsajnáltam s ez, egyszer elengedtem neki a kihallgatást. 

Másnap megint a városba mentem táviratokkal .  Ma
gammal vittem Manót is, ha,dd piruljon. De ibizony nem 
pirult, hanem még ő pírongatta meg a Rózsit. Mikor az 
udvarra bementünk, már messziről mondta : 

� Itt van a !koronád, Rózsi. Mért nem vetted f.el 'teg
nap a padlóról ? Azt vártad, hogy én adjam fel ? Én meg 
ma6"amnál felejtettem . . .  

Volt néha közöttük olyan, aki hosszasabban is elbeszél
getett velem s erre aztán nagyon büszke voltam a többi 
legény e lőtt, aki,kkel szóba sem ál lottak. 

Addig-addig érintkeztem a csendőrökkel, amí,g ille
kem is megtetszett a csendőrélet. Még katona sem vol
tam, már elhatároztam, hogy ha besoroznak, leszolgá
lom az időmet és én is csendőr leszek.  Hozzájárult az 
elhatározásomhoz, hogy édesapámnak mindössze 12 hold 
földje volt s arra hárman voltunk testvérek, tudtam 
tehát, ho;nr abból bizony nehewn fogunk meg'élni .  

Az 1900. év tavaszán, tehát több. mint harminc 
évvel ,ezelőtt besoroztak katonának a cs. és kir. 50. gya
logezredbe. Nagyon iboldog voltam, de a boldogságom 
nemi tartott sokáig" mert amikor szeptemberben behívtak, 
megtudtam, hgy fölösszámú lettem és dacára, hogy ka
tonai szolgálatra minden tekintetben alkalmas voltam, 
póttartalékiba kerültem és csak 8 ihétre hívtak be. Majd 
elsüllyedtem szégy'enletemben, hogy -en6"em, a blu első 
legényét csak nyolc hétre hívtak Ibe, míg a legjobb bará
tom 'három évre a közös huszárokhoz került. 

Voltak, akik örültek, hogy csak nyolc hétre hívták 
b-e őket, de én nem örültem, 'egyrészt, mert szégyeltem 
a dolgot, másrészt és !főleg 'Pedig azért, mert azt hittem, 
hogy mint volt 'Póttartaléko.st nem vesznek majd ifel a 
csendőrséghez. 

Leszerelésem után egy hétig nem mutatkoztam a 
nyilvánosság előtt, mert a volt katona barátaim, akik 
mind hároméves katonák voltak, azzal bosszantottak, 
ho,gy a kalapom, amit a bevonulásom alkalmával a 
szegre akasztottam, még mozgott, amikor leszereltem és 
hazamentem, hogy újra feltegyem, olyan kevés ideig 
szolgáltam. 

A községemböl az �fső csendőr az unokabátyám, 

össrenéztek. Héberül váltottak egy szót, aztán el
hallgattak. Az asszony pirulva csusztatta yissza zsebébe 
a koronáját. 

Örskörletünkben az egyik uraság gazdasági épüle
tei leégtek. lA tűzeset nyomozására ién lettem kivezé
nyelve, mint j árőrvezető, Manóval meg ,�ét népfelkelő
vel. Gyujtogatást állapítottunk meg és a tettest is el
fogtuk, aki a földbirtokosnak egy kisbirtokos haragosa 
volt. A tettest annak alapján \fogtuk el, hogy a tűz ki
ütésének 'Pillanatában megnevezett tartózkodási helyét 
még a hozzátartozói is megcáfolták. A ,hozzátartozókat 
is mint gyanusítottakat kérdeztem ki, mert az utasítás 
értelmében tanuk gyanánt nem lettek volna kikérdez
hetők, vagy legalábbis nem lettek volna kötelesek tanú
ságot tenni. A tettes tagadta még azt i's, hogy az el
égett épületek közelében járt volna, ezzel szemben 
azonban a tűz �zínhelyétől a tettes kert jéig a szántá
sokon talált nagy csizmáknak frisS' nyomai és formái a 
tettes csizmájával, valamint az udvarán talált nyomok
kal teljesen egyeztek. A csiz.mákat őrizetbe vettük, a 
szükséges nyomokat pedig alkalmasabb eszköz hiányá
ban l eborítgatással Ibiztosítottuk. 

Egyes, adatairnat még ki kellett egészítenem. A tet
test, vagyis imár a foglyot nem mertem a Manó őrize
tére bízni, a községházán, a fogoly kí'sérgetésével pedig 
a felesleges feltűnést akartam elkerülni .  lA károsnak 
éppen ,elég dolga 'Volt, nem igen került ideje arra, hogy 
a községházához járogasson. Különben is tudtam, job
ban szereti, ha a lakátsában keressük fel, amikor vele 
valamit akarunk. Mindig olyan kedvesen , fogadtak, 
mintha gyermekeik lettünk volna, különösen a ház úr
nője .  

. 
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Füleki -J ános volt, aki 1892-ben lépett be a csendőrség
hez, a második pedig egy Kordi József nevű odavaló 
legény. 

Mikor a les.zerelésem után, e lőször kimentem a köz
ségbe a legények közé, Kordi József, aki éppen szabad
ságon volt, közöttük tartózkodott az utcán .és beszélge
tett velük. Azaz, nem is annyira beszélgetett, mint in
kább dicsekedett nagy hangon és áUandóan a csendőT
ségről, meg az ő nagy tudásáról beszélt. 

Mikor egyszer egy kis szünetet tartott a beszédben, 
szerényen megmondtam neki, hogy én is  csendőr szeret
nék leimi ,  hol kellene jelentkeznem. Kordi nagy lenézés
se'l felelt : 

- Mit gondolsz te, hogy akárkit felvesznek a csend
ől'séghez ? Hát le tudnád-e tenni a csendörvizsg'át, 
amelYl�e legalább ,15-20 könyvet kell szóról szóra meg
tanulni,? Különben. aki nyolchetes katona volt, azt fel 
sem veszik. 

' 

Majd a föld alá süllyedtem, hOi5Y így megszégyení
tett a legények elött. Már mint hogy én ne tudnám le
Lenni a vizsgát ? Hiszen az i skolában mindig kitünő 
voltam, míg Kordi csendőr csak amolyan gyenge tanuló. 
Én ne tudnék leviz'sgázni, mikor a községben mindig 
velem irat ják a leveleket a katonáknak, még szerződést 
is  írtam, sőt a dalárdivban a tanító úr még a kottákat i s  
mindig velem másoltatja le. 

De a végén azért a Kordi csendőr információja kö
vetkeztében már kezdtem lemondani arról, hogy csendőr 
leszek. Fiatalon meg akartak házasítani" de nem a !Szü
leim, hanem a leány anyja, meg a többi vénasszonyok, 
ahogy faluhelyen .szokás. 

De szerencsére hazajött az unokabátyám, aki 8 évi 
szolgálat után felülviz.sgálat útján végkielégítéssel tá-

A tfogoly őrzését a két népfelkelőre bíztam, magam 
pedig elmentem Manóval a sértett földbirtokoshoz. Be
kopogtunk. A nagyságos asszony, mint mindig, mo'st is 
kedvesen fogadott,' majd pedig beteRsékelt. Megállapí
tottam, amire még szükségem volt. Rövid beszélgetés 
után indulni akarunk. A nagyságos asszony - mint 
mondotta - restelte, hogy éppen most nincs a háznál 

.kés'Z 'fülStölnivaló, hogy legalább azzal megkínálhasson. 
. No, de majd segít azon is, mondta kedves közvetlenség
gel. Vegyünk mi, amilyent akarunk. S közben egy 1 0  
koronás bankjegyet tett elém, a kis kerek asztalkára. 
Igy ni. Legalább ennyivel szolgáljam meg az érdekünk
ben tett fáradságos' munkájukat. 

Manónak elállt a lélekzete. Tátva maradt szájával 
a pénz fölé hajolt, hogy l egal{lbb a szagát érezhesse. 
Éreztem '8zuggesztív tekintetét, amellyel szíven akart 
'Sz,úrnl, ha nem fogadom el a pénzt. 

Bocsánatkérések közben iparkodtam meggyőzni a 
nagyságos asszonyt, hogy erre nem vagyunk érdeme
sek; mert csak a kötelességünket teljesítettük, azért 
pedig az' ál lam minket már ,m'egfizetett, még pedig a 
nagyságos aS.'lzonyék adój ából is . Egy percig sem lehet
nénk csendőrök, de- ,még becsületes magyal' emberek 
s-em, ha egy munkáért két üizetést zsebelnénk. 

. Kedves okosságával hamar 'észrevette, hogy nem jól 
cselekedett. ·s mikor felál ltam és látta, Ihogy a pénz ott
marad az asztalon, csak' 'annyit mondott : . . 

- Reméle.m, meg fog bocsátani, ha még annál 
hüsz,kébb csendőr is. Azért csak jöjjenek el  máskor i s .  

� Készsé'ggel, nagyságos asszonyom ! Meg.bocsá-

vozott el a csendőrségtől .  Amikor meglá togattam, azzal 
fogadott : 

- Na, öcsém, hallom, meg akarsz nősülni .  Hát én 
azt mondom neked, ne tedd. Még fiatal vagy, huszonegy
éves, tudom, milyen jó tanuló gyermek voltál ,  jó írásod 
van, menj el csendőrnek. Te, mint jóvágású és jófelfo
gású fiatalember, biztosan a lti,szt örs parancsnok leszel .  
- Még most is  a fülembe cseng, ahogy mondta : "altiszt 
öreparancsnok" . 

Én azonban szomorúan elmondtam, hogy sohasem 
lehetek csendőr, mert ezt meg azt mondta nekem Kordi 
csendőr. A nagybátyám egészen kipirosodott mérgében : 

� Hát már hogy mondhatott Kordi ilyet ? Egy i lyen 
derék, értelmes legényt okvetlenül felvesznek. Menj 
csak be Dicsőszentmártonba és jelentkezz az örsön, még 
hamarwbb I'esz belőled altiszt, mint Kordiból. 

Másnap már jelentkeztem is a d icsőszentmártoni 
örsön. Az ügyemet olyan gyorsan el intézték, hogy 1900. 
év karácsonyára már behívtak a koloz.svári kerület csik
szeredai szárnyához, ahová 1901 j anuár l-én bevonul
tam. Itt azután felszereltek s háromhavi kiképzés végett 
útbaindítottak Kolozsvál'ra a tanosztályba. 

A tanosztályban nagyon sokat tanultam, de a lecké
met mégsem tudtam sohasem megtanulni .  Az igyekezet 
megivolt bennem mindig, de a sok paragrafus nem akart 
a fejembe menni .  Sokszor egész éjjel tanultam és más
nap mégsem bírtam felelni ; a végén már attól féltem, 
hogy szellemi korlátoltság címén le fognak szerelni .  

Vol t  két szigorú ,segédoktatónk, akik egy-kettőre 
leszamarazták a próba·csendőrt, ha valamit nem tudott. 
Én is  megkaptam tőlük a magamét, majdnem a föld alá 
süllyedtem a többi próbacsendőr előtt, aki majd mind 
j obban tudott, mint én. 

tanivalónk pedig n incs. Örülök, hogy ilyen jól ki egye z
tünk. 

M ihelyt a lépcsőkl'ől leél'tünk, Manó odasugja ne-
kem nagy izgalommal : 

- A pénz ottmaradt. 
- Ott hát ! - feleltem kurtán. 
Alig tettünk pár .lépést, megint szól : 
- Szeretnék valami privát ügyben beszélni a nagy

'
sá

gos asszonnyal. - S, mindjárt hozzátette, hogy nem a 10 
korona ügyében. . 

- Szol.;sálatban álló csendőrnek nincs mag,ánÜg"ye. 
Csak gyerünk. 

És mentünk. Manó szomorúan jött mellettem. Egy 
szót sem .Sz,ólt. A foglyot bekí'sértük, majd a ,kir. ügyész
s·égnek átadtuk, ahol vizsgálati fogságba helyezték 
Manó pedig napokig nem :beszélt velem. 

Többször előfordult, hog-y egyszene yolt j árőrtár
sam Zsarukácz, meg Manó. Zsarukácznak sok medália 
csüngött a bal m ell é<n , csak a jobb meHéről hiányzott, 
ami nekem .megvolt : a járőrvezetői j elvény. Zsarukácz 
a szolgálati fellépéseknél sokat érő csendőr volt. Sok 
medáliája, :fekete ábrázata, nagy bajusza és mérges te
kintete olyan parancsolóan hatott, ahol kellett, hogy 
csak egyet szólott és mind·en a helyére igazodott. Nem 
igen akadt o lyan duhajkodó legény a körletünkben, akit 
ne tudott volna feltétlen ,megadásra kényszeríteni szi
gorú tekintete. Az utasításokat is meglehetősen tudta. 
A néha reábízott feladatokat szolgálatban mindig he
lyesen oldotta meg, ha pedig járőrtárs volt, mindig 
helytálló tanácsot tudott adni. Csak egy baja volt az 
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Volt ott egy Taloga Lőrinc nevű ör,svezető segéd- ' 
oktató, akiből a tudás, áz oktatási képesség, a' tapaszta
lat és:  a jó lélek is csak úgy sugárzott ki, mint a nap 
melege. Egyszer éppen neki nem tudtam felelni, osak 
nyögtem össze-vissza. Azt kérdi tőlem : 

- Füleki, ön hogy szokott tanulni ? 
Jefentettem, hogy a paragrafust, amit meg akarok 

tanulni, átolvasom, igyekezem megérteni ,és azután 
könyv nélkül elmondani. De €z sehogy sem , akar menni, 
mert vah olyan paragrafus, amit már ötvenszer vagy 
százszor is 'elolvastam és rnég,sem tudom elmondani. 

- Nézze fiam - ferelte az én jó oktatóm -, úgy ne 
tanuljon, mert úgy csak a jogászok szoktak tanulni.  Mi, 
elemi iskolát végzett .emberek, amíg a tanulásba bele
jövünk, a következőképen tanulunk és úgy tanuljon ez
után Ön is, ahogy most magyarázom : 

- Olvasson el e.lőbb egy sort vagy kettőt és azt 
addig olvassa, meg mondja, amig, tudja, amíg reászokik 
a szája. Mikor ez aztán már megy, vegyen hozzá még 
egy sort vagy kettőt, ezt a két so'rt ilS tanulja meg, elő
ször külön, azután tanulja össze az előbb tanult két 
sorral. Mikor ez is  megy, megint hozzávesz két sort és 
így megy tovább, amíg az egész bekezdést megtanulja. 
Később így jár el a bekezdésekkel is, addig, amíg 'az 
egész paragrafust :megtanulta. ,Ha kezdetben nem évt is 
minden szót, nem baj , a fő, hogy könyv nélkül tudja a 
l'zöveget, majd megérti később, az oktatás folyamán. 

Én elkezdtem az én jó oktatóm útmu'tatása ,szerint 
tanulni.  Csak 'három hónap mulva kellett volna levizs
gáznom, de a 10-ik Ihéten már vizsgára á l l ítottak a há
romhónapos haladókkal együtt, akik között még 4-5 
hónapos gyengébb próbacsendQrök is völtak. Negyven 
próbacsendőr közül iharmadiknak vizsgáztam le jelesre. 

Mint próbacsendőr, az örsön is minden szabadidő
met tanulásra s ruhám és szerelvényem rendbentartá-

öregnek : egy félliter rumot oda nem adott volna az ösz
::izes csendőrségi utasításokért. Ez volt az okozója annak, 
hogy nem ,bírt még a járőrvezetői jervényig sem felver
gődni s hogy járőrtársam kellett legyen. 

Különben szerettem Zsarukáczot, aki pedig rend
szerint ,sértett önérzettel portyázott a fiatalabbak "bal
fe1én.  Mint minden emberben, benne is megvolt az a 
gyal'lóság, hogy csak az okozatot találta meg, az okot 
nem. Többszöri panaszkodása után 1IIlegegyeztem vele, 
hogy ha velem van szolgálatban, mihelyt a városbÓl ki
érünk, átadom neki a szolgálati lapot, vezesse Ő. Vol
tak olyan községi bíráink is, hogy a nevüket sem tud
ták leírni, 'de azt mégis tudták nemcsak ők, hanem a 
családtagjaik is, hogy az a nagyobbik, csendőr, amelyik 
pecsétel és ír. Az öreg Zsarukácz Iszivesen fogadta az 
ajánlatomat és attól kezdve fontoskodva adta a községi 
bírák előtt a dárőrvezetőt. 

Erre a jóindulatomra azonban alaposan ráfizettem. 
'M:'anó bejelentette a dolgot az örsparancsnokomnak, aki 
ezél·t szigorúan megdorgált és �igyelmeztetett, 'hogy ha 
mégegyszer megteszem, feljelent. De erre nem került 
SOl', mert a parancsot azután ,betartottam. Igy bosszúIta 
meg magát Manó Zsarukáczon. 

Manót a forradalmak utáni tÍlsztulás visszavitte 
drága hazámba : kincses Erdélyünkbe. Most bizonyára 
folytatja az apjától örökölt mesterségét. Valamelyik 
besztercevidéki faluban méri a pál inkát. 

-0-

sára ifordítotttam. Nemcsak a megtanulandó paragra
fusokat, hanem a Szolgálati Utasítás és a büntetőtör
vény összes iparagrafusait mind sorra vettem, de meg iR 
leÜ él'te a jutalmam, mert kétéves csendőr koromban 
már járőrvezetővé kineveztek. 

Az 1900-as években és még hozzá Erdélybe!! az ör
sök sokkal' ritkábbak voltak, mint ma. Az őrjár�tok na
gyon hosszúak voltak és úgy voltak összeállítva, hogy 
minden tereptárgynál két órát kel lett a járőrnek tartóz
kodnia. A lakattan tereptárgyaknál ezt az időt tanulásra 
használtam fel, mert a zsebben hordható utasítás és a 
törvénykönyv mindig a járőrtáskámban volt. Akadtak 
olyan bajtársak, akik az állandó tanulásom miatt. gúnyo
lódtak velem és azzal gyanusítottak, hogy az örspa
rancsnokképző (altiszti ) iskolába készülök. Habár nem 
lett volna benne semmi, ha őszintén megmondtam volna, 
hogy hát i6'enis, oda készülök, én mégis letagadtam és 
azt mondtam, hogy csak azért tanulok, hogy szemlén 
szégyent ne valljak. 

Az 1903, év őszén a Gyergyóújfaluban felállított új 
örsre 'helyeztek. Akkor már kétéves és kilenchónapos 
csendőr és öthónapos járőrvezető voltam, de ez alatt az 
idő al'att még csak 'egy határátlé;pőt jelentettem fel, 
mert Pricsketőn, ahol addig szolgáltam, a csendőrökön 
és a " pénzügyőrökön kívül nem lakott senki és a körlet
ben is ,csak pásztorszállások voltak, amelyekben juhá
s�ok és marhatenyésztő csángók laktak. A gyergyó
alfaluIsi örsön 'az első szolgálat alkalmával egy tűzeset 
ügyében kelett nyomozni. A járőrvezető, nem egészen 
,h�roméves csendőr létemre, én voltam, egy V. �ózsef 
lJ.ev,Ű 5-6 ,éves csendőr' pedig, a járőrtárs. Nagyon ros'sz 
néven vette tőlem, hogy fiatalabb csendőr létemre én 
vagyok a járőr\>ezető IS ha a nyomozás közben tóle, mint 
több tapasztalattal, meg ,h,elyi- és személyi ismerettel 
rendelkező öregebb csendőrtől valami felvilágosítást 
kértem, azzal utasított el, hogy azt nekem tudnom kell, 
mert ' én vagyok a járőrvezető. Az esetet azonban az ő 
segítsége és tanácsai nélkül is kide-rítettem. 

Az örsparancsnokom Tendkívül szigorú ember volt, 
de nagyon méltányos. Minden tekintetben mitaképe a j ó  
katonának. Mikor rövid ottlétem után látta a tevékeny
ségemet, látta, hogy minden szolgálatból eredménnyel 
vonulok be s hogy az örs kiderítetlen eseteinek a számát 
sohasem szaporítom, első :embere lettem, pedig "a: többi 
bajtársaim mind idősebbek voltak, a helyettes meg 
pláne egy 10 éves csendő,r cts, örs vezető volt vizsga 
nélkül. 

Három és féléves csendőT koromban a ,szárnypa
rancsnok úr be akart vezényeltetni az örsparancsnok
képző iskolába, de nagy hátrányomra volt, hogy csak 
nyo1chetes katona voltam s azért nem is kerültem be, 
hanem ,egy másik, öTegebb csendőrt vezényeltek be, aki 
három évig volt katona. ötéves csendőr koromban azon
ban aztán mégis csak bevezényeltetett felsőásguthi 
KörtvéJyessy Árpád százados úr, a szakaszparancsnokom. 

Az altiszti iskolában is állandóan és Ibuzgón tanuI
tam és úgy gondolom, hogy tudtam is, mert Zselyonka 
József főha-dnagy oktatótiszt úr velem a kikérdezések 
alkalmával minden §-ból esak egy-egy bekezdést mon
datott el IS máris leültetett azzal, hogy : "Elég, Füleki, 
látom, hogy maga sokat tanul és tud is." Büszke voltam 
mindig , a ,  főhadnagy úr elismerő szavaira. Azért a negy
ven hallgató közül mégis csak huszadiknak kerültem ki, 
pedig a főhadnagy úr a négy főtantárgyból jelesnek 
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November 30-án leplezték le Budapesten, R�ko.si Jenő szobrát. A néhai nagy magyar ujságíró oenső ,barátságban volt lord 
Rothermere-ral. A szobrot ennek a oaratsagnak s a magyarság közös szeretetének emlékére maga :a lord emeltette. 

(Schiiffer felv.) 

osztályozott, de a többi apró tantárgya�ból a j árásőr
mesterem egy kis ballépésem miatt, amit itt nem akarok 
leírni, leminősített. ne én ezért egy cseppet sem elége
detlenkedtem, mert ezt az én hibámmal magam idéztem 
elő. De elhatároztam, hogy majd az örsön megmutatom, 
hogy azért is ' jeles ember leszek. 

Elő'ször a kászonaltizi örsre osztottak be, mint má
so<;laltisztet. Mihelyt bevonultam, az örsparancsnok el
ment hathavi próbaszolgálatra a kpvásznai j árásMró
sághoz s nekem, mint az ör's vezetésében járatlan, :öt és 
féléves altisztnek hat hónapig telj esen önállóan kellett 
az örs öt vezetnem. Azt hiszem , hogy ez is - előljáróim 
m€$elégedésére � sikeI'ült. 

' 

K,ászonaltizről Gyimesre, majd onnan Gyergyótöl
gy�sTe, j árás székhelyére helyeztek át, ahol ,különösen 
az i okta,tási képes'ségemet annyira kifej lesztettem, hogy 
Nemes Szányi Árpád őrnagy ú r, aki akkor Ibeoshott 
tÖFzstis-zt volt, szemle ' alkalmával a legénység előtt, az 
irodában a járásőrmester úr előtt és a szemlejegyző
könyvben is annyira lllegdicsért, ho.?y az egész .sz�rny 
területén 'híre ment. Találkozásunk alkalmával F a'z ; örs
és járásparancsnokok, valamint a szárnysegédmunk,ások 
még netek mulva 'is mind ,g,ratuláltak a dícséret,4ez. ; 

A dícsér,eten kívül az őrnagy úr megigérte, hogy 
a legelső alkalommal, amikor üresedés lesz, bevezényel
tet ;segédoktaiÓnáik 'Bral9sóba, mert : a: cSliRszer�dRi,-- siá-rnyat 
aIZ ,1906. év el'ején· a, kotozsvári, kerülettől a brassói-

hoz csatolták át. Az 1909. évben bevezényeltek Brassóba, 
hol másfél évig, később Fogarason 1 'évig, összesen ,2 és 
fél évig mint segédoktató működtem. Működésemért bol
dog.ult feLsőbányai Bányay Albert ezr,edes úr kerületi 
dícsérő okirattal látott el.  

Segédoktatói m(lködésem után Hunyad megy,ében a 
l egmozgalmasabb Öl'lsöt, Kudzsirt vezettem négy éven át. 

Ami azután jött, nem akarom feleleveníteni .  Há
ború, forradalmak, visszavonulás, bizonytalanság, há
nyattatás.  De azért megsegített az Isten újra s hozzá
segített, hogy most már mint a lhadnagy szakaszparancs
nok ,szolgáljam a testületemet, amelynek valóban �lete
met .szenteltem s amelyet mindig, mindenekfölött sze
rettem és szeretek ma is.  

I!ID' töl,töttem ,el a tes'tüle1lnéJ 4 :és fél évet, mi,nt 
c8en�őr, 3 évet, mint másod altiszt, 2 és fél évet, mint se
gédoktató, 16 évet, mint örsparancsnok ,és 4 év,et, lIllint 
SlZakrus.zparancsnok. 19y ha1ad1lam négy elemi iskolával és 
nyolcheti kato:nai sOO�gál,attal a s�ép szaka:szparancs'nO'ki 
áJ,lá,sig, és az a'lha,dnagy:i' , r.endfokozatig. És ,ez aJZ út :n� 
�ak ai. én utam : nyiltv.a ·álll minden Qsendőr l?IZá
mára, de cs.ak anm-lill<:, aki I crni'ndivégiig az oén utamvm 
haladt. 

Talán sehol ,sem olyan igaz a közmond�s, 'hogy m'Íll
d.enki a saját sorsának kovácsa, mint a 'csendőrségné1. 
Szol'gál'ati ,időm aJ.abt ·nagyon swmoéJ.e haj társs.a!]' szoJ.gál
tam. V!>lt olyan, aki mindig és mindenért elégedetlen 
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volt : ha swlgálatba kellett menni, káromkodott, ha ha
zajött és  tisztogatni kellett, káromkodott, ha nap()snak 
kiírták, káromkodott. Soha semmit nem tett j ókedvvel, 
hanem mindig mindent csak muszájból.  iHát hogy vigye 
aztán az ilyen ember valamire, nemcsak a csendőrség
nél, hanem akárhol, akármelyik civilpályán �s ? Volt 
aztán olyan bajtársam, aki,  ha egy kapavágással többet 
tett a kertben, mint a többi, már felhány ta, az örspa
rancsnoknak árulkodott 's folyton azon volt, hogy a jó 
egyetértést megzavarja.  Az ilyen ember i.s előbb-utóbb 
kitöri a nyakát. Másik bajtárs am megint a pénzzel nem 
tudott b(lnni, vagy ivott, vagy nőkre prédálta. Sohasem 
volt péJlze s ha ötödikén szolgálatba kellett mennie, 
már kölcsönt kel lett kérnie, hogy a szolgálat alatt magát 
élelmezhesse. Pedig akkor ugyancsak olcsó világ volt, 
huszonnégy órai szolgálat után 80 fillér v-ezénylési pót
díjat kaptunk, tizenkét óra után sémmit. , 

Bizony sokan voltak, akik lemaradoztak és időelőtt 
megváltak a testülettől . Igaz, hogy a háboÍ'ú előtt sok
kal nehezebb is volt a csendőr szolgálata, mint ma, kü
lönösen Erdélyben, ahol 30 órásnál kisebb őrjáratot nem 
igen ismertünk, de voltak 70-80 órásak is, úgyhogy 
mire bevonultunk, szakáll unk nőtt. Pihénőt az esztinák
nál, a pásztorszállásoknál tartottunk, a borjúval meg a 
báránnyal aludtunk s melegítettük egymást, vagy pedig 
a szabad ég alatt a ipásztortűznél, hogy ,hátul fáztunk, 
elől meg égWnk el . 

. 

Ma a csend6rnek 30 órásnál hosszwbb őrjárata alig 
van, a legtöbb örsön napi 6 óra szolgálatot teljesít és 
már nagyon ,sok örs van olyan, amelyiknek a körletében 
pihenőszoba van, úgyhogy oa esendő}' ágyban fekve pi
henhet. De szolgálaton kívül is sok kedvezményt é lvez 
ma a csendőr, különösen az új utasítás életbelépése óta. 
Mint napos, /foglalkozás után kimehet, ebéd után az 
ágyra fekhetik, havonta 24 órát eltávozhatik, évente 28 
napi szabadságra van igénye és a legtöbbnek általános 
kimaradási tlngedélye is van. 

Mikor én csendőr voltam, ebéd után leü ltem az 
ágyam mellé tanulni s a nagy melegben · elsz unyókál
tam. Kijött az öFsparancsnokom s reámszólt, hogy az 
éjjel nem aludtam-e eleget s ha igen, mit alszom ? Még 
szundítani sem tmertünk tehát ebéd után. Az általános 
kimaradási engedély csak 1904-ben lépett életbe, de 
csak igen jó csendőrIiek és csak nagyon kivételesen en
·gedélyezték. Szabadság csak 14 nap lett volna il letékes, 
de bizony csak nagyon ritkán mehettünk szabadságra. 
Én pl. csak a n egyedik évemben mehettem először 1 4  
napi szabadságTa, ;pedig azt hiszem, nem tartoztrun a 
legrosszabbak közé. 

Mégis mindig j ókedvvel, odaadással és. buzgalom
mal teljesítettem a szolgálatomat, pedig nekem sem volt 
mindig fenékig tejfel a szolgálat, nekem is voltak nem
csak jó, hanem rossz napjaim is és lett volna okom arra 
is elég, hogy elkeseredjem. Nem hangoztattam soha, 
hogy így meg úgy leszerelek 's nem is kísérleteztem más
féle pályákon, hogy a végén aztán nagy szégyenszemre 
mégint csak visszajöjjek a testületbe. Nem kocs
máztam soha, nem is kártyáztam, de azért elmentem 
bálba is, bankettre is, névnapra is·, ott voltam, táncol
tam, szórakoztam anélkül, hogy csak valamikor is átlép
tem volna a határát annak, ami szabad és nem szabad, 
i l l ik .  meg nem il l ik. 

Igy folyt · le az én jelentéktelen csendőréletem. Is
métlem; nem dicsekedni akartam, az én szempont()mból 
nem is lenne éTteIme az öndícsérésnek, hiszen amit eIér-

hettem, elértem. De sokért nem adom, hogy egy mind
végig becsületes élet büszke tudatával, felemelt  fejjel 
mehetek tovább az úton, ami még előttem áJI s jó szÍv
vel ·adhato'm minden bajtársamnak a tanácsot : köves
sen, mert érdemes. 

BODOR JÓZSEF csendőr hősi halála. 

Mint tábori csendőr küzdötte Viégig a világháborút. 
Tööb ütközetben vett részt. Hősies magatartásáva!" meg
szerezte a 2. osztályú ezüst vitézségi érmet s a bolgár vi
tézségi kerff.szttel is kitüntették. 

Bodor csendőr az összeomláskor került haza s szolgá
lattételre a máriapócsi különitményre vezénye1ték. Itt tel'
jesí,tett szolgálatot mindaddig, míg a 'különítmény legény
ségének a románok eJönyomulása következtében vissza 
nem kellett vonulnia. Ez "1 919 április hó 24-én történt 
délelőtt. A hat főbőll álló legénység' teljesen ,iÍelszerelve az 
örsparancsnok vezetése alatt hagyta el a laktanyát. Útköz
ben ismeretlen egyének hírm-hozták, hogy a románok elő
nyomulás ukat beszüntettétk. A csendőrök vissza akartak 
fordulni, de közben ellenkező híreket is kaptak s így előbb 
a helyzetet tisztázni akarták. A felderítésre Bod

.o
r József 

Bodor J6z8ef csendőr. 
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csendőr j elentkezett. Kállósemján felől egy kétfogatú elő
fogat Mze1edett, amély előbb vörö.3katoná.kat száilított. 
Erre ült feI Bodor csendőr, hogy M árillJJócsot minél előbb 
meg!közelíthesse. Ez azonban nem sikerült, mert közben a 
román lovasság Máriapócsot elhagyva, már Pócspetrit is 
megszáJIta S alighogy az előfogat Pócspetribe érkezett, az 
előfogatot váratlanul három román l ovas rohanta meg s 
Bodor csendőrt - aki a váratlan támadás :következtében 
fe6yv,eret sem ha,sználhatta � elfogta s lefegyverezve, 
Máriapócs felé kísérte. Még a község elérése előtt Jegy 

, tiszt 'Parancsnoksága alatt áHó nagyobb osztag gal talál
koztak, ame'ly a fogoly csendőrt a lovasoktól átvette. A 
tjszt Bodor csendőrt előbb Máriapócsra akarta viss�akül
deni ,  de később, a lovasok vádaskodása aIapján, úgy dön .. 
tött, hogy Bodor csendőrt meg kelJ ölni. 

A feladatra !két román !katona vállalkozott. B odor 
csehdőrt a KáUóssemjén közelében eIh úzó dó vasúti töltés
hez vezették és ott hasbÍilőtték. A :még élő és vérében fet .. 
ren,gő csendőrről a felsőruhát, bakan�sot lehúzták; os erték
.tárgyait , elrabolva, félmeztelenül az árokba dobták. " 

,Bodor esendő,r meg,gyilkolásának híre hamar elterjedt 
a környéken, de senki se mert - félve a románok bosszú
játó'): - e ltemetéséről gondoskodni. Csak' a .románok elvo
nuJása után vette magának a bátorságot .Lissenbold, Miklós 
60 éves egysz;erű földmíves, hogy szekerével aJ ihu11 át elszál
lítsa. Másnap, április 25-én a reggeli órákban helyezték 
örök nyugalomra Pócspetri község temetőjében. 
, Egy becsülettel és vitézül 'végigharcolt világháború 
után f,gy ke1lett meghalnia csak azért, 'mert má,gyar 'ésend
őr volt. 

, 
Uj csendőrségi törvény 

a délszláv királyságban. 
1929 január 6-a óta, ;amilkor · a z  al:lwtmányt felfüg

gesztették és a királyi abszolutizmust proklamálták a 
déliszláv áJllamban, az alkotmányos i dőkben 'hozott tör
vények nagy részére is kimondíáJk, hogy csak ideig,le
nesen maradnak hatálybaln, . runíg a király által kiadott 
új törvényekkel csel'élik !ki .öket. 

Igy került Gor most al \csendőrségről /szóló -törvény 
hatá,lyon' kívül hel'Yezésére {,s . Helyette a ikirály október 
10�én adott ki egy új, 120 szakaszból álló -törvényt a 
cs'en d őrs.ég .szervezetéi·őtl lAz új. törvény az <ilktóber' l l-i 
hivatalos közJönY'ben megjelent és rögtön hatályba lépett. 

Érdekesebb 'határozmányai a következők : 

A csendőr,ség ,a ihadtse.reg köte,lékébe tartoz'ó 8e
gédszerv é.s Ispeciálli,s. cs'apattes,t,\ melynek' \az a feladata', 
hogy mint .az ' áHami közigazgatás szerve, -ügyeljen ' a 
közbi'zton.ságra; közrimdre . és biitosítJs<a,' a ' törvények 
végrehajtását. \ 

' 

A csendől',ség területi · hatásköre \kiterj ed az ország 
egés'z területére, 'kivéve a városi rendővségek 'é,s az ál
lami irendorigazgató1ságok hatásiköre alá tal�tozó Iterüle
teket. A:zonban szükség lesetén a belügymini,sZiter 'kitér
jesztheti a csendővség hatáskörét ezekre ! a terüle
tekre is. 
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. , A�lkö-irend -Ireitril&"z'fása ��éideK.eOeilazegy·e.soaliOk'�--·Ií�ry:e:bes--;csem-szó1gálI\li� beö:Sz"tIÍ-s v-áJto'z"tatást -nem vo-nha'hlak 
a csendőrség hatásköl'e alá utalihatják a bánságuk te- maguk �.�n. . . . .  
rüleMn a városi rendőflségeket és áHami Irendőrigaz- köve

tt,
e
��rszthelyettosl remHokO'Lat rendmere8üett letszama a 

gatóságokat. .. 
, , . , , a megyei csendőrségnél 22 ; 

A Icsendol1se,g a s'zolgal:atra valo felhas,znalas, szak- a;>; a:lgieri, tuniszi .és marokkói' cSilIlldörségni'l1 2 ;  

oktatáJs és fel,szere,lés tekintetében a be�ügyminisztérium a köztársasági gárdánál 5 (3 gyalogos, 2 lovas) ; 
alá tartozik, � !fegyelem, iszemélyi ügyek, katonai  kikép- a gyarmati csendőrségnél 3. 

zés és felfegyverzés Iteki1ntetében pedig a hadügyminisz- Családi okokból szabadságolt katonák részére tanttsítvcíny 
térium alá. kiállítása. 

A csendőrségnél ,a rendfokozatok a tizedestől a 
dandártábornoikig terjednek. 

AZOiknál a ClSendőröknél, akiik ill. Icsendőr'ségbe va'ló 
belépésük előtt az orOlsz hadseregben szolgálltak, az ott 
eltöltött szol,gálati éveket délszláv szolgalati idejükbe 
teljes méntékben beszámítjá:k. 

A 'hivatalos 'közlönyben megjelent törvényt -- lzá
radéka Is�erint � Ial lkitrá1ly a, (hadügyminiszter 'és belügy
minilszter javaslatára ladta :ki - Zsi-vkovics tábornok 
mÍl:lÍszterelnök meghallgatáJsa után. 

111111)11)1 (1INl)imIÉIiII. 
. -

A francia csendőrség .. 
(45. közlemény.) 

A o.sendőrS'ég összes szabályzatai velük szemben al kalma
zást ny'ernek. 
Főtiszthelyettesi állások rendszeresítése a csendőrségnel és a 

köztál'sasági gál·dánál. 
Pár.is, 1916 február 10. 

A főtiszthelyettesi rendfokozatra való kinevez.és szabályai 
a követke'LŐk : 

1.. Alkalmassági feltételek : 
Főtiszthelyettesi kinev�é6ekre csak azok a tis-ztb!olyette

erek jöhetnek tekintetbe, aki kily()n minőségben egy évet szol
gáltak. A jelentkezőkIDJek aaIkalmasoknaJk k'el,l lenni'ök pa
NlJI]osnoksá.g vezetésére, jó oktatóknak kell lenniök, kellő 
erélyt és buzgalmat kell feJ.mutatniok, hogy hadnagy helyet
tesitésére képe..,ek legyen�k és V'égül a töhbi altis'1Jtek előtt 
föltéU�n tekintélynek kell öTVendenÍ'ök. 

2. Javaslattétel. 
A légióparanosnokok a7; előléptetési tábláizat öSS7;eállítJásá

nak ildejekor a főtis'Lthelyettesi kineve'Lésre sz-ámbajöhető tiszt
helyettekesekl'Ő1 két példányban javaslatot késútenek. Az 
egyik példányt irattárukban őrzJi.k meg, ,a másikat · pedig a 
tábornok sectionparancsnoknak terjesztik elő. 

A t ábornok az alárendelt ltégióktól beMkezett javaslatokat 
egybefoglalja, egy p éldányt a mimisz"te:rnek terjeszt elő, egyet 
pedig irattárában őriz meg. ' 

3: Előléptetési táblázat. 
Azt az előléptetési táblá?,atot, amelyben a tiszthelyettes ek 

főtiszthelyettesi kinevooésre m inősittettek. a Hivatalos KÖz
lönyben közzé kell tenni. 

4. Kinevezések. 

kinev�se� a� ürese<lés arányában történnek és sem át-

Páris, 1911> május 1(}-�1I. 
Komoly osaládi esemlényC'k esetében an; eltávozási  engedélyt 

rendesen már a ktérel mező hozzátartozóinak level� va,gy táv
irata alapján is megadják. 

Egyes alailmlatok paranCSlllokságai, hogy az Hyen kérel
meknek valód'iságáról meggyőződi'lst sz'erezhessenek, a szabadsá
golt katonáknak elroodelték, ho,gy s7;ahadságolá�i helyük illeté
kes osendőrpar.ancánokánál jelentke:zmenek ,és attól azoknwk a 
családi körülményeknek az igawJá.�át Jrer:jék, a'Ill'lllyeknek wlap-
ján swbadsá,golva 'lettek. 

. 

A cse>ndŐTség áJtalábwn arra Ilf,/; áHásponlra heIYe"l;kedeit , 
hogy ' ilyen igazolvány kiállítá.slára felsőbb utasítása nincse1J, 
llli'ért is a családi körü!mlmyek kipuhatolás a végett n em járt 
eI ,és igawlványt sem állított ki. 

A osendőrőrsparancsnokok jövőben a náluk jelentkező kato
lláknak az ilyen bizonyítvány kiállítását meg nem ta,gatl-
hatják. 

. 

Az első felszerelési illeték meg térítése a próba
csendőrök által. 

Páris, 1916 május l-én .  
Azokkal a katollákkal, 8!ki'k a osendőrséghe'Z önként jel'elJt

ke7jés folytán léptek be s onnan nyugdíja'llás vagy betegség 
miatt'í szolg.álatkép telenség eseteit k iV'éve 4 évi srolgálattelje
sités előtt léptek ki, az első felszerelési i11'etJék� meg kell térít
tetni. 

(Folytat juk.) 

(1lNl)im IIIII ••• � 
-� 

180. Kérdés : A Szut. 363. pont 1. bekezdés szerint az 
előjegyzett szokásos bűntetteseket, gyanus és rendőri felügye
let alatt álló egyéneket a csendőrnek minden szolgálatban 
ellenőriznie kell. Tekintve, hogy háromféle ellenőrzendő egyén
I'ől wan szó, kérdés, kell-e a cse1!Jlőrnek közöttük valamilyen 
kiilönooéget 'tennie az ellenőrzés módját illetően? 

Válasz : A szokásos büntette sek és a gyanus vagy rendőri 
felügyelet alatt álló egyének ellenőrzése alatt tulajdonképpen 
a megfigyelésüket, az állandó szemmeltartásukat kell érteni. 
Ezt. a csendőr négyféleképpen eszközölheti : 

1. Szolgálatai alkalmával a községi előljáróság tagjaitól 
vagy más megbízható ismerős egyénekwl bizalmasan érdeklő
dik, hogy a megfigyelendő egyén milyen magabirtást tanusít 
s hogy nem tapasztaltak-e vele kapcsolatban valamilyen gya
nus körülményt vagy jelenséget. lJó, iha az ilyen érdeklődésnél 
a csendőr nem táJmaszkodik egyedül a községi előljáróság tag
jaira, hanem igyekszik minél több elfogulatlan oldalról infor
mációkat· szerezni, mert több véleményből könnyebb az igaz
ságra következtetni, mint kevesebből. 

Az ellénőrzésnek ezt a módját a csendőr rendszerint olyan 
egyénekkel szemben alkalmazza, akik 'a megfigyelésre semmi 
konkrét okot nem szolgáltattak ugyan, de akiknek a megfi
gyelését az utasítás vagy a hatóság kifejezetten elrendeli. 

Ilyenek pl. a feltételes szabadságra bocsátott fegyencek, 
ha magatartásuk ellen nincs semmi kifogás, vagy pl. a köz-
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ségben letelepedett idegenek, különösen a letelepedésüket kö
vető első időben .. 

. Az ellenőrzésnek ezt a módját tulajdonképpen nyilt ellen
őrzésnek is nevezhetjük, ,mert arról nemcsak a csendőr tud, 
hanem mások is. Mindenesetre vigyázni kell ,arra, hogy az 
ellenőrzendőt szükségtelenül meg ne hp'rcoljuk és jogos érz é
kenységét meg ne sértsük. Semmi esetre sem szabad az ellen
őrzést feltünően, 1;öbbek jelenlétében 'Vagyi sértő, formák között 
eszközöIni. Különösen legyen elővigyázatos a csendőr olyan
kor, amikor olyan feltételesen szabadságolt fegyencet kell el
lenőriznie, akiről a környezete nem tudja, hogy fegyházban 
volt, vagy hogy mit követett el. Az ilyen egyének magatartása 
után úgy kell puhatolni, hogy környezetük arról ne szerezzen 
tudomást, sőt, ha lehet, még annak sem kell az érdeklőd�s igazi 
okát meg1Il1ondani, akitől kérdezősködünk felőle. ,  Szabadlábra 
helyezett fegyencek sokszor panaszkodtak, hogy a hatósági 
ellenőrzés miatt sehol sem voltak képesek elhelyezkedni ; mi
helyt valahol állást ,kaptak, megjelentek €llenőrzés cÍmén a 
csendőrök, környezetük megtjldta, 'hogy büntetve voltak s mun
kaadójuk pedig elbocsátotta őket. IEzért, ha az ilyen egyének
kel személyesen kellene érintkezni, az lehetőleg úgy történjék, 
hogy senki se szerezzen róla tudomást. 

2. �z ellenőrzés 'második módja az, hogy a csendőr vala
kit ( állandó vagy alkalmi besugók) egyenesen megbíz azzal, 
hogy az illető megfigyelendőt 'ellenőrizze. Ez a megfigyelés 
is többnyire csak ,alkalmi, mert a /megfigyelő nincs állan4óan 
a nyomában a megfigyelendőnek, csak ,alkalmilag kíséri figye
lemmel. Ha ,Iszükséges, a. csendőr a megfigyelőt azzal js meg
bizhatja, hogy utazzék a megfigyelendő után és kísérje figye
lemmel, hogy távolléte alatt Ihol jár és mit művel. Az ilyen 
természetű segítségért a megfigyelőt - ha kívánja - díjazni 
is lehet. 

A megfigyelésnek ezt ,a módját 'akkor kell alkalmazni, ha 
a megfigyelendő valamilyen bűncs�lekménnyel van gyanusítva, 
de nem áll még annyi adat rendelkezésre, hogy ellene eljárni 
lehetne. 'Vagyis az ilyen megfigyelés célja elsősorban az adat
gyüjtés. A megfigyelő poJ,gári egyénnek természetesen soha
sem szabad a mesrfigyelttel szemben fellépnie (ehhez ,nincs is 
joga) . Ilyen szolsrálatokra szomszédok, nők jól alkalmazható,k , 

3. A harmadik /mód az, hogy az ellenőrzendőt a csendőr 
személyeseri tartja figyelemmel és pedig les útján. 'Ezt olyan
nal szemben kell alkalmazni, aki ellen alapos a gyanu, hogy 
bűncselekményeket szokott elkövetni, akit tehát már csak vagy 
tetten :kell érni, vagy pedig döntő bizonyítékot kell ellene be
szerezni. A les miként foganatosítására az utasítás részletes 
rendelkezést ad: Ugyancsak lest kell tartani, há olyan egyént 
kéll elfögni, aki nem tartózkodik otthon, de akire nézve gyanu 
áll fenn. hogy haza szokott j árni. 

4. V égiil a negyedik megfigy,elési mód az, Jiogy az ö:t:s az 
illető mep;figyelése végett a nyomozó alosztály tól polgári ru
hás ' csendőrök·,t igényel. Ez' már többriyire csak a már meg
indított nyomozás folyamán, vagy azt közvetlenül megelőzően 
válik szükségessé. A polgári ruhás n:yomozóknak 1l)ár határo
zott feladatot kell adni, őket tehát csak akkor sza.bad igénybe
venni, amikor az örs már pontosan tudja, hogy a 'megfigye
J endőt mire nézve kell megfigyelni. '  Ilyen esetben termé
szetesen sozintén szükséges; hogy a megfigyelendő egyén kon
krét bűncslekménnyel legyen gyanusítva -s ellene adatoknak 
is kell rendelkezés!:e állaniok. Alapos gyanu nélkül, csupán 
általános megfigyelé s végett, nem célszerű nyomozókat igé
nyelni, mert ilyen megfigyelések során eredményt vagy egy
általán nem, vagy csak véletlenül érhetnek el. A megfigyelés 
célja ilyen e�etb�'n pl. a bűntársak kilétének megállapítása, 
a bűnjelek cln·.itési helyének felkutatása, rejtett. ki:kérdezés 
stb. lehet. 

Az elmondottakból látszik, hogy nem lehet pontos sza
hályt felállítani arra, hogy a csendőr a megfigyelendő egyé
nek egyes ka,tegóriáival szemben az ellenőrzésnek itt felsorolt 
négyféle módja közül melyiket válassza. Lehet gyanus egyén, 
akinek a megfigyelésére nyomozókat kell igényelni és lehet 
viszont szokásos bűntettes. akivel szemben elég az 1. módo
zat szerint való általános érdeklődés is. Ezt a csendőr érzéke 
és főleg az Ifogja megállapítani, hogy a megfigyelendőt mivel 
és 'milyen ala.posan lehet gyanusítani. 

' A  markotányosnak, bár polg,ári egyén volt, 'a !'égi idő
ben 'kötelessége volt a táborban a ren/dőri és az egészs'égftgyi 
swlgálatna!k: bizonyOS'fokú ellá.tása ' is. A csapatot eg-Moon az 
első vonalig követte. A francia háborúk idején (XVIII. szá
zad vége és XIX. szá'};ad eleje) a>Z iUem csapatóhoz hll\S()nló 
egyenruházat is fejlődött ki ])és�ükre. Nagyon sok volt köz
tük a nő, akiik pl. a husmrokná:l dolmány t V'agy mentét, sőt 
huszárföveget viseltek -és férfimódra lovagoltak. 

, 'Bwmilyen módon 'történjék is azonban a megfigyelés, 
egy ,főfeltétele van, nevezetesen,\ihogy arról sem a megfigyelt
nek, seni pedig illetéktelen harmadik személynek semmi esetre 
sem szabad tudomást szereznie. 'Mihelyt a megfigyelt csak 
sejti is, hogy az örs őt figyeli lvagy figyelteti, az 'eredmény 
máris odavan. Az olyan 'ellenőrzésnek, hogy a járőr az ellen
őrzendőt személyesen felkeresi, nem sok értelme van. Ezzel 
csak felesleges feltünést lehet kelteni, de eredményt elérni 
nem �en. , I  

181.  Kérdés : A Bzut. 312. pont 14.  ,alpont ja, szerint a 
csendőr elfogni köteles azt, aki tiltott mesterséggel vagy til
tott játékkal foglalkozik. 'Mit kell tiltott meste?'ség és mit til
tott játék alatt érteni ? 

' Válasz : :Az utasításnak ebben a pontjában a "tiltott mes
terség" kifejezés nem egészen szerencsés, annak dacára sem, 
hogy ,ez a fogalom a régi utasításban Js szószerint így volt 
kifejezve. 

"Mesterség" alatt a közhasználatban ugyanis ipart szok
tunk lé;rteni, ,,mesterember" alatt is mindig csak ipal'ost ér
tünk, holott az utasítás itt nemcsak azokat kívánta elfogatni, 
akik tiltott ipart űznek, hanem mindenkit, aki tiltott foglal
kpzást űz. A tiltott foglalkozás fogalmában persze benne van 
az iparigazolvány !nélkül való iparűzés is. ; 

Tiltott mesterség tulajdonképpen nincsen, mert ami egy
szer tiltva van, vagyis ami törvénybe ütközik, az senkinek 
sem lehet mestersége. Hiába foglalkozik valaki keresetszerűen 
a hamispénzkészítéssel, az iIletőt nem fogjuk hamispénzkészítő
mesternek nevezni s 'annak sem lesz szivarkészítőmester a 
neve, aki tiltott módon szivarkészítéssel foglaIkbzik. 

Az új ipartörvény (1922. évi XII. t.-c.) az iparnak három 
csoportját különbözteti meg : 1 .  a képesítéshez kötött, 2. az 
engedélyhez ,kötött és 3.-a 'szabad ipart. A képesítéshez kötött 
ipar az, amely ,csak szakképzés, tanítás vagy hosszabb gya
korlat 'után, a tanoncidő elteltév�l sajátítható e1 (asztalos, 
bádogos, borbély, puskaműves stb.) . Az az ipar, amelynek 
gya;korlása köz szempontokból 'az iparigazolványon kívül még 
külön 'engedélyhez is van kötve : az engedélyhez kötött ipar 
(kocsma, lőfegyverekkel kereskedés, pénzkölcsönközvetítés, 
gépkocsival iparszerű árufuvarozás stb.) . A többi ip�r, amelyet 
az ipartörvény egyenkint fel nem sorol, ú. n. szabadlpal', med 
gyakorlásához sem iparigazolvány, sem pedig engedély nem 
szükséges (vályogvetés) . . , Önként értendő, hogy a Szut. akkor, amIkor a "tIltott 
mesterség"-gel foglalkozók elfogását -rendelte el. nemcsak 
azokra gondolt. akik engedély nélküli ipa,rt űznek (kontárok) 
vagy pedig, a:kik az , iparigazolványukat vagy engedélyüket 
áthágják hanem mindenkire, aki a törvény által kífejezeUen 
tiltott fo:srlalkozást keresetszerűen űz. Ilyen tiltott Ifoglalko
zás pl. a kártyavetés, a zugírászat, engedély nélküli házalás, 
egyedárusági ci!<Jkekkel kereskedés. em�erek�ek v.av;y állato�
nak képesítés nélkül való keresetszeru gyogyítasa �tb MI
után azonban mindezek a cselekmények csupán kihágást ké
peznek, természetes, hogy mind ezekben az esetekben, mind 
pedig a Szut. 312. 'IJont C) feiezet alatt (13-17. pont alpon
tok) felsorolt egxéb kihágások eseteiben is elfogásnak csak 
akkor van helvI'. ha a gyanusított ismeretlen. vagv ha állandó 
lakása 'és fóglalkozása nincsen, Olvan ep.:vént, akit a cs�ndöl' 
szem�vesen' ismer és ' akinek állandó lakhelye, és foglalkozása 
van tiltott mesterség"-en való tettenérés esetében se� sza
bad

' 
ei:fogni, hanem csak fel kell , jelenteni, feltéve természete

sen hol!'v a,z elforrásnak egyéb indoka nincsen. . , 
- Tiltott játék" alatt olyan .szérencsejátékot kell értem. 

amel�et az illető nyilvánosan és keresetszerűen. ű�. Nyilv�no� 
űzés alatt azt kell érteni, hogy a szerencseJ átekban barkJ 
részt vehet, még jha az nem nyilvános helyen vagy esetleg, 
csak /házról-házra járva történik is . .  

1 82. Kérdés : Meg van-e engedve a hivatásszerű serU.�-

miskárolás ? 
Válasz : A '23.000-1924. F. M. szátmú rendelet (l . a Bel-

ügyi Közlöny 1924 . •  évf .• 668. lapján) l:. §-a S'Ze!int álla:
heréléssel vagy miskarolassal keresetszeruen csakJs az fog
lalkózhatik; aKi magyay . állampolgá�, �lla�dóa�. M a?-�a!or
szágon lakik: és aki herelesre vagy m:.s1<�rolasra J OI?QSlto .�ga
zolványt kapott. A magyar áll!lll)polgar��g?t . a 1!l' 'kl,l;' b�lugy
miniszter úr által kiállított allampolgarsagl bizonYItvannyal 
kell igazolni. ' . • • . • . , ' .  

. .  
A herélésre vagy ,mlskarolasra Jogoslto 19azolvanyt a he: 

rélő vagy miskároló lakóhelyére illetékes 't�rvényhatóság elso 
tisztviselője , (alispán, polgármester) a fent! .�endelet 3.

" 
po�t

jában előírt állatorvosi bizonyí�vány 3;lapJan .� .szukse�
hez képest állít�a �i. Az igazolv3;!lY ,csakJs , a�on to.�v�nyh�to
ság területére ervenyes, amely torvenyhatosag elso tlsztvlse-
lője azt Ikiállította. 
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Ha a herélő vagy miskároló más törvényhatóság teriile
tén is óhajt herélni vagy miskárolni, köteles ezt mege\őzőleg 
igazolványát az illető törvényhatóság első tisztviselőj ének 00-
mutatni és kérni igazolványának a törvényhatóság terüle
tére való érvényesítését. Az alispán (polgármester) , ilyen 
esetben a törvényhatósági m. kir. ,állatorvos meghallgatása 
után a szükséghez képest az igazolványt a saját törvény
hatósága területén vagy érvényesíti, vagy annak érvényesí
tését megtagadj a. 

. Nem esik a rendelet határozmánya alá az, ha 
szegődményes cseléd, pásztor, kanász vagy csordás a heré
lést vagy miskárolást állattartó gazdájának saját állomány
beli állat ján a saját majorjában, rendes .szolgálati kötelességé
ből kifolyólag, ha mindj árt külön j utalmaz.ásért is teljesíti. 

A rendelet megszegése hivatalból üldözendő kihágás és 
elkövetője 15 napig terjedhető elzárással ,(ezenfelül esetleg 
200 pengőig terjedhető pénzbüntetéssel) bünteten9ő (7. pont) . 

A feljelentést a 'főszolgabíróhoz .kell megtenni. 

•• Nmllj�.I N •• M.I.I.�. 
- -

Egy eltünési eset kiderítése .  
Nyomozta és h'la: KOVÁCS SÁNDOR II, alhadnagy 

szakaszparancsnok (Nagybajom ). 

1912.  év február 25-én, mint járásőrmester a m�gyar
óvári· őrsre helyeztettem át. 

Amilkor portyázásom alkalmával az őrskörlebhez tar
tozó Püski községben először megjelentem, betértem a köz
sé�házá;hoz, ott mint őrs és j árásparancsnok, a főjegyző
nél bemu.tatkoztam é.s a közbiztonsági állapotok felől ér
deklődtem. A főjegyző megnyugtatott, hogy náluk minden 
rendben megy, n"incs semmi :különös esemény. Már távozni 
akartam, amikor a főjegyzŐ l;l.'Z.t mondtá, hogy 'ezelőtt 2 
évvel ·  történt egy eset, ha érdekesnek tartom meghallgatni,  
akkor elmondja. Válaszomra, !hogy engem minden érdekel, 
sziyesen meghallgatom, a főjegyW a !következőket adta elő : 

KörübbelÜl két évvel ezelőtt --.:.. időt közelebbről meg
határozni nem tudo-tt - Mosondarnó ikÖzségbŐl egy Mol
nár József* nevű 1 6  éves, ,golyvásnyakú, hülye árva fiú, 
nyomtalanul eltűnt. A fiút mindenfelé keresték, köröztet
ték� A magyaróv{lri csendőrség is nyomozta, de eredmény
telenül. A fiú nyomtalanul �ltűnt, mintha csak a föld nyelte 
volna el . ,Majd megjegyezte, hogy a fiú már többször is el
tűnt hazulról, de 2-3 hél mulva mindig visszakerü.Jt, most 
azonban végleg nyomaveszett. 

Portyá'Zásomat folytatva, Mosondarnó községbe ér
tem, ahol az eset után térdeklődtem, de a főjegyzőtől meg
tudoUakon kívül egyebet nem hallottam. 

. Szol'gálatJból bevonulva, az örs legénységét is megkér
d-eztem, kik a főjegyző elbeszélését megerősítették azzal, 
hogy az ügYlben több íZiben nyomoztak, de eredményt nem 
tudtak elérni .  

Akkoriban a magyaróvári szakaszparancsnok urat is  
én he!yettesítettem, így rendes szolgálatba, őrjárat por
tyázásra csak ritkán mehettem, de a fiú eltűnésével azért 
á1'landóan foglalkoztam. Különösnek tartottam, hogy val'aki 

* A neveket megváltoztattuk. SZe7·k. 

ilyen nyomtaIanul el tudjon tünni, kámforrá válni. Még 
hozzá olyas valaki, .akinek az egyénisége (hülyeség, goly
va ) feltűnést ke1tő. Gyanakodni kezdtem, hogy az eltűnés 
valami bűncselekménnyel áll kapcsolatban. 

A kínálkozó első alkalmat megragadva, 1912.  év jú
nius hó. 2-án abba', az őrjára1iba vezényeltem !ki ma6'amat, 
melybe Püspöki és JVlosondarnó község tartozott. 

Püspöki községben a főjegY'Zőtől i smét érdeklődtem a 
fiú után, de a már előadottaknál . töhbet mondani Jlemi tu
dott. 

Mosondarnó községbe az estéli órákban érkeztem meg. 
A községi bíró lakására mentem s mivel vele még nem ta
fálkozhattam, az általános közbiztonsági viszonyo'k iránt 
érdeklődtem. A fiú eltűnését a bíró nem .említette meg, 
így erre vonatkozó.Iag én tettem fel neki kérdéseket, mire a 
bíró a főjegyzőtől már hallottakon kívül még a követke
ző,ket adta elv : 

Az eltünt fiú vele is rokonságban állt ·és szü:eitől 
2- hold földet ,öreikölt. A fiúti a 2 hold földért l\1arrai Gábor 
kijzeli ,rokona, mosondarnói la'kós' fogadta magához és tar
tottá . el. A fiú nagyon rossztermészetű é3 engedetlen vol t. 
N eveJi)rOikonátói' többször megszökött és rendszerint csak 
1--2 hét mulva tért haza, ez,ért nevelőrokona haragud0tt 
rá. 1910. év december 10-én azonban úgy eltűnt, ho'gy az
óta semmi hírt nem 'hal'lottak felőle. A bírótól el'távozva, 
6 óra nagy ,pihenőre, a IpihenőszobáJba mentünk. Járőrtár� 
samnak meghagytam, hogy csak feküdjék Ie és alud
jék nyugodtan, én .nem fekszem le, mert az esettel fogok 
foglalkozni és tervet készítek a további nyomozás ra. 

Az eset összes 
"
körülménye�t meghá

·
nytam-vetettem. 

Az a ,gyanu, hogy a fiút · vaTaki eltette . láb alól, . mind
inkább meggyőződésemmé vált. Ezen meggYQződésemet 
egyelőre ,helytálTónak találtam ' és gondolkozni kezdtem 
azon, hogy ki volna gyanu:sítJható ezen súlyos bűn
csere�mény elköveté.séveI. Ok nélkül nem történik semmi, 
tehát csak olyan valaki követhette el 'a cselekményt, aki
nek a fiú halála érdekében állott. Tettesként ezenkívül 
elsősorban olyan egyén jöhetett számításba, akinek "jó 
alkalma Iehetett egy ilyen cselekmény elkövetésé

·
re. Ez a 

,két 'követelmény egyenes irányhan mutatott . Marrai Gá
bor személye felé. Elhatároztam, hogy il nyomozást most 
már ebben az irányban megejtem. 

Másnap hajnali B óra'kor járőrtársamat -- kit névleg 
megnevezni már nem tudok - felkeltettem, elmentünk a 
kisbíróért, azt magunk mellé véve, Mar,rai Gábor laká-' 
sára mentünk. Marrait és feleségét f'elkeltettük és őket 
a pihenőszobá:ba' elővezettük. J-árőrtársamat kioktattam, 
hogy amíg én az egyiket a szobában Ikérdezem, addig ő a 
másikat a pihenő mögött őrzi úgy, hogy a bent elhangzott 
szavakat meg ne hallj�'. A felváltás úgy történt, nogy a 
gyanusította.k egymást nem is }'áthatták. így megkezdtem 
a kikérdezést. A bíró által előadottakat mindketten beis
merték. . 

A bűpcselekmény e lkövetés i módjára vonatkozó fel
tevésem ai volt, Ihog y Marrai a fiút a Ikorai ó rákqan ki
c�alta a sza,badba és a közelben elhúzódó Dunaágba lökte. 
A " hulla valami bokorba vagy ,gyökérbe elakadt és arert 
nem 

'
ke�ült meg . 
Tudatában voltam . annak,

' 
hogy' , tanukat és tál:gyl 

bi-zonyítékot beszerezni már nem l ehet s így nem tehetek 
mást, mint a gyanusítotbakat keresztkérdésekkel - ha 
csak lehet, eIi'entmondáso,klba kéverp.i.  így is cselekedtem. 

" Ai első :kérdésem az volt, hogy aZ.nap reggel, mikor 
a. fiú tőlük utoljára eltávozott, . mit ettek Teggelire ? · Erre 
a kérdésre már nem tudta:k egyformán felelni, azért ezt 
és hasonló, a legapróbb részletekre is kiterjedő kérdes ei
met addig ismételtem, míg a'Zt nem észleltelI1. ho-gy most 



1 930 december 10. CSENDORSf:GI LAPOK 1075 

már a helyes úton ,haladok. A iKikérd�ést tovább foly
tattam. O akhamar odáig j utottam, hogy Marrai és 
felesége a feltevésemben fontos s zerepet 'betöltő Duna" 
vizét is megemlítették, amikor oda nyilatkoztak, hogy az 
utolsó nap reggelén, a reg;geli el'fogyasztása után Marrai 
Gábor a fiúval' a !kálnoki réven át, a Dunaág mellett ve
zető gya.logúton M osonba ment azért, hogy neki az egyik 
üzletben ruhát vegyen. Azután vaiahol cselédnek el akarta 
helyezni. A szabóüzletbe be is mentek, de azalatt, míg a 
szabó a ,kért ruhát erőkereste és tkirakta, a fiú az üzletből 
észrevétlenül kiszökött és nyomtalanul eltünt. Marrai 
Mosonból így csak egyedül tért !haza. . 

Most már tisztában voltam azzal,' hogy a fiút a fel
tevésemben foglalt módon Marrai tette el lá,b alól és fele-

. sége a dorogban ártatlan. Az asszonyt hazabocsátottam. 
Marra i t  pedig őrizet alá vettem azzal, hogy az általa elő
adottakat Mosollban fogjuk t i !:'ztázni .  M eGjegyzem, hogy a 
keresztkérdések,kel történt úgynevezett sarokbaszorítás 
körülbelül 'két óra hosszáig  tartott. 

Marraival elindultunk Moson felé és az útbae"ő terep
tárgyakat is leportyáztuk. 'Üt'<özben Marraihoz nem szól
tam egy szót sem, hagytam, hadd gondolkozzék_ Én azon
ban annál' többet gondolkoztam azon, hogy az eset miként 
történhetett. M ikor már t iszta képet alkottam magamnak, 
Kálnok . községhez közeledtünk. Egy fiatal erdő mellett 
haladtunk. A nap erősen .sütött. M egálltam és a hűvösön 
egy ágrakásra leül'tem. Marrait velem szembe, járőrtá,r
samat pedig melléje ültettem. M arrainak k�dtem a lel
kére bE!szélni,. hogy most már nincs mit tagadni, ismerje 
be, hogy a fiút ő tette el 'láb aJÓl,. de az megmaradt taga
dása mellett. Erre azt mondtam neki : "Nézze Marrai, 
úgyis tudok mindent, hiába tagad". 

Erre Marrai mosolyogva azt mondta, ha tudom, hát 
mondjam el. M ire én · a következőket mondtam neki : 
"Maga a fiúva.l a vesződséget má.r megunta, gondolta ha 
elte3zi Iáb alól, a ikét ·hold föld magának marad' :és a 

'
csa

ládjával így könnyebben éllhet. Azért vitte fiaira a f.iút 
Mosonba a Dunaág melletti gyalogúton, hogy

' 
onnan a 

fiú!: a Du�ába Bökje. A vízi a fiút elkapta: és €lvitte. 'Ügye-, 
így történt ?" Erre Marrai azt feleJte, hogy úgy volt, de 
a gyereknek a ví�belökése nem így történt. Ekkor azt 
mondtam : "Hát mondja el, nogyan történt ?" . Előadta, 
hogy a Dunaág egészen tele voTt vízzel'. M ikor mell ette 
haladtak, ő megállt, lehajolt a vízhez s abból ivott. Kér
dezte .a. fiút, hogy ő nem sz.omjas-e, a fiú igennel feleJt . 
Erre azt mondta neki, <hogy ha.joljo� a 'vízbé és igyék 
úgy, ahogy ő is ivott, a víz jó. A fiú a parton hasrafeküdt, 
belehajolt a vízbe, mire ő a fiú egyik lábát megkapta, 
felemelte s a fiút a mély vízbe taszította. Azo.nnal' 'elmerült, 
csak a kala,pja maradt a víz felett, de a ví-z azt i s .elvitte. 
A vÍzet figyelte tovább, de a fiú huHáját a ·víz nem ve
tette feTo E,gyedül ment haza. Feleségének is azt mondta, ' 
hogy 'a fiú Mosonbán úgy szökött el tőle. 

Ezután 'a beismerésben lévő tettessel l{álnok községbe 
siettem a' jegyz,ői irodába. Ott találtam. a jegyzőt és a 
kpzségi ' bír�t. Matrai azok előtt a heismerő- vallomását új
ból elmondta, azt j egyzőkönyvbe vétettem, hogy Iha eset
leg a - bíróságnál tagadna, . legyen mivel bizonyít.ani .  De 
még ezzel sem elégedtem meg, hanem a tanukka)' együtt 
kim.entünk a helyszínre, ott . megmutatta, hogy hol és <ho
gyan ittak a Dunaágból és hogyan lökte a fiút -a vízbe. 

Gondolom, 'hogy az olvasók azt mondják, hogy ügyet
lenül' jártam el, mert a tettes könnyen .h.ele"eth�tte volna 
magát a Dunaá'g vizébe és tarthattam volna emiaJtt a há
tamat. Igazuk . van, de . arra én is gondoltam, ezért, mielőtt 
a víz;partra feküdt volna, a. ké.t lábát összebilincS'eltem, az 
átfűzött · fűző lánc végét pedig járől'társinrimal a kezünK-
ben tartottuk. 

. 

Azután az örsre kísértük, majd a tényvázl'attal a 
magyaróvári kir. járásbíróságnak átadtuk. A győri kir. 
törvényszék nevezettet gyilkosságért 8 évi fegyházra 
ítélte 'el. 

Az eset tkiderítése olyan gyorsan ment, hogy az őr
járatot i s  .leportyáztam és csupán 8 órával maradtam 
tovább tkint az el'őírt időnél. 

Ezen esettel kapcsolatosan nem akarok azzal foglal
kozni, hogy a nyomozó csendőrnek .milyen tulajdonságok
,kal 'kell' rendelkeznie és hogy nyomozó szolgálatban mi 
mindent tartson szem előtt, mert azt a Szut. 66. §-ában 
bármelyik csendőr megtalálja .  

Fiatalabb bajtársaimnak csak arra hívom fel a fi
gyeImét, hogy a szolgálat érdekeit szem előtt tartva, so
hase halogassák ai nyomozást, ne essenek Pató Pál bűnébe : 
hogy ráérünk arra még, hanem a nyomozás bevezetésére 
mindig az első alkal,mat 'ragadják meg. Ne riadjanak visz
sza atfól, hogy nincs semmi nyom és kiindulási pon t,  
mert egy kis l'eleményességgel mindig iehet sikert elérn i .  

Azt  hiszem, a leírt eset bizonyíték arra, hogy az 
eredményt én is csak a lelkÍ lsmcretes köteleoségteljesíté
semnek és önbizal'mamnak köszönhettem. 

Hibá�ból, mulasztásokból és sikerekből egyaránt le
het tanulni. Ezen esetnél nagy hibát követett el az örs 
akkor, midőn az az eltűnésnek egyszerű megszökéssel való 
magyarázatát Marraitól minden bírálat nélkül elfogadta 
és i.ntézkedéseit is' csak ebben az irányban tette meg. Az 
eltűnésnek más elképzelhető magyarázatára nem is 
gondolt. 

A nyomozásnak elsősorban is azt ken eldönteni, hO�y 
mi történt ? ( Szut. 392. p. ) .  Ennek eldönthetése végett 
először fel kell azt a kérdést vetni ,  hogy mi történhetett, 
vagyis el kell képzelni az összes l'ehetségesnek látszó ma
gyarázatokat. Ebben laz esetben pl. megszötk:és, öngyilko -
ság vagy véletlen baleset folytán a közel'i Dunába fúlás 
és végü.l harmadik személy szándékos, csel'ekményének fenn
forgása egyaránt elképzelhetők voltak. Az egyes elképze
lések megadta irányokban a nyomozást le k eHett volna 
folytatni. Ha ezt annak idején az örs megteszi, úgy az 
eset jóval el'őbb !kiderült volna. Valószínű a z  is, hogy az 
eltűnés után rövid idővel .megindított ilyen nyomozás 
során tárgyi Ibizonyítékok beszerzése is sikerült volna. 
( Hulla, esetleg a kalap.)  Ezt a tanulságot vonhatjuk le az 
elkövetett ,hibákbór. 

A 18 hónappal később sikere en lefolytatott pótnyo
mozás kizárólag Kovács alhadnagy egyéniségének az ér
deme, ki ennél a nyomozásnál tanuságot tett arról, ho,gy 
mindazon tulajdonságokkall és képességekkel rendelkezik, 
melyeket a Szut. 66. §-a a nyomozó csendőrtől megkíván, 
A sikert kötel'ességérzetének, önbi7Jalmának, leleményessé
gének és szakértelmének köszönhette. Itt csak a szakérte
lemre aJkarunk rámutatni.  S ikert ért el, egy - valljuk 
meg őszintén - teljesen reménytelennek látszó esetben 
lélektani ismereteinek segítségévell. M egmutatta azt, hogy 
helyesen feltett keresztkérdésekkel', a legapróbb l'észletek 
fo.lytonos firtatásával miként lehet az igazságot ol'y em
berből kivenni, akinek egész biztosan esze ágában sem 
volt beismerő vallomást tenni.  A gyanusított ki-kérdezésé
nél megengedett -és ,ií5en jól használható fogás az Ú. n. 
"érni hagyás" is, külonösen súlyosabb, a lelkiismeretet 
erősen foglalkoztató bűneseteknél. Kovács alhadnagy al
kalmazta ezt az eszközt akkor, midőn gyanusítottat el'ső 
kikérdezése után hossz&bb időn keresztül gondo1kozni és 
töprengeni hagyta, majd hirtelen el'ébetárva ,a bűncselek
ményről alkotott elgondolását, őt beismerésre bírta, 
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1 •• IIIMII. 
( Franciaország.) Uevue de la Gendarmerie. 

15. szám. 
A német csendőrséget ismerteti a lap. Ez a háború előtt 

katonai őrtestület volt, mely minden államban a hadügy
miniszter alá tartozott. Békében a létszám 11.000 fő volt, most 
33.000 ,főre emelték fel. Közöttük 2000 fő lovas. A háború 
után a német csendőrséget polgári testületté szervezték át s 
a belügyminiszter alá rendelték. A csendőrség azért őrzi régi 
katonai hagyományait. Egyesületeket alkothat. Sok csendőr 
sportegyleti elnök. A spor:t Németországban pedig a háborúra 
előkészítést jelent. A csendőrség a "Landjagerei" elnevezést 
nyerte. A csendőr elnevezés a "Landjager" (vadász) elneve
zésre változott, a csendőrállomás (Gendarmerie-Station) a 
"Landjagerstelle" elnevezésre. Minden német államnak meg
van a saját csendőrsége. Berlinben van két - jelenleg ezre
desi rangban levő - felügyelő ( Inspektor) ,  kik az egész 
birodalom csendőrségei fölött a központi ellenőrzést gyako
rolják. A porosz belügyminisztériumban két osztály van. 
Ezek egyike a számadások és ruházat, a másik pedig a fel
szerelés, fegyverzet, kerékpárok, lovak, automobil ok, kikép
zés és ellenőrzés ügyeit végzi. A ;német csendőrség vissza
kívánja régi katonai szervezetét, ami okulásul szolgálhat 
azoknak, akik a francia csendőrségnek a hadügyminiszter 
hatásköre alól a belügyminiszter alá rendelését óhajtják. A 
német csendőrök a változás dacára megőrizték régi testületi 
szellemüket és igen képzettek. Közli azután a lap a német 
csendőrség kiegészítésére, szolgálatára, fegyelemkezelésére, 
belső szolgálatára, elhelyezésére, ruházatára és felszerelésére, 
illetékeire, technikai ellátására vonatkozó megjegyzéseit. Ki
emeli, hogy minden német örsnek fényképezőgépe _van. Elég 
tekintélyes a motorkerékpárok száma �s, azonkívül minden 
csendőrnek kerékpárja van, melynek fenntartására 60 márka 
évi átalány t kap. A felszereléshez még gumibot is tartozik. 
Egyes csendőröknek l'endőrkutyáik vannak. Bajorországban .a 
skí használatára is kiképezik a csendőröket. A német csend
őrségek jól vannak fizetve. Háború esetére a német csendőr
ség tábori csendőrséget állít ki. Végeredményben a német 
csendőrök meg vannak sorsukka1 elégedve. Nagy tekintély
nek örvendenek, mi megkönnyíti szolgálatukat. Visszakíván
ják azonban régi katonai jellegüket. Külön kiemeli II lap a 
porosz csendőrséget, melynek létszáma 15.000 ember, a bajor 
csendőrségé 850 fő. 

A francia csendőrség 1 929. évi működéséről beszámolva 
felemHti, hogy az elmúlt évben a csendőrségnek 575 gépkocsi 
(motorkerékpár) állott rendelkezésére, melyek 35.000 kilomé
tert futottak be. lA szolgálattal kacsolatban megállapított 
bűntettek száma az 1928. évi 3582-ről 3275-re csökkent, a 
vétségeké azonban 163.930-ról 166.279-re emelkedett. Az el
fogások száma 100.044. Kihágás 580.440 volt. Két csendőr 
esett balesetnek áldozatul, 44 megsebesült. A köztársasági 
gárda gyakran vétetett igénybe rendfenntartásra sztrájkok
nál. Különösen Limogesnál, hol igen j ól iállották meg helyü
ket. Itt sok sebesülés is történt. Életmentést különböző alkal
makkor 157 esetben teljesített a ;csendőrség. Az 1929. évben 
12 csendőrt öltek meg, 418 szolgálatteljesítés közben megse
besült, 23 csendőr l>edig meghalt. 

A lap közli az algeri csendőrség történetét 1848-1871-ig. 
Abd el Kader bukása után a nagy háborúk végetértek. Ek
kor kezdődött Algeria voltaképeni birtokbavétele. Volt még 
több ellenállás, 'mit le kellett verni. Köztük Suled-Sidi-Cheik 
ellenállása, amely �O évig tartott. Kezdetben Aumale herceg 
lett a kormányzó, ki értette a dolgát, de az 1848 februári 
forradalomkor Angliába volt kénytelen menekülni. A német-
francia háború kitörés éig minden a politikai változásoktól 

füg�öt�. III. Napole
�
.m. csász.ár 

. 
Algeriából arab királyságot, 

europal gyarmatot es franCIa erdekterületet akart csinálni. 
Algeriában 1847 �ájus 13. óta Lemaire alezredes volt a 
csendőrparancsnok. Aumale herceg bizonyos csendőrlétszám
leszállítást j av asolt oly időben, midőn a létszámot épp,en emelni 
kellett volna. Ezt dacára a közbejött politikai változásnak és 
Lema�re alezredes tiltakozásának, Clavai�ac hadügyminiszter 
mégis végrehajtotta 1848 december 19-en. Rendelete folytán 
az afrikai csendőrlégió létszámát 708 főről 582 főre, a lovak 
számát pedig 448-ról 377-re ,szállították le, úgyhogy a csend
őrség osszlétszáma 21 tisztet, 336 lovast és 225 gyalogost 
tett ki. A tisztilétszám 'következő volt : 1 alezredes mint légió
parancsnok ; 1 chefd'escadron- és 3 százados századparancs
nok ; 1 század- mint szakasz- (hadnagyság) parancsnok 
(Algerban) ; 1 gazdászati főhadnagy ; 3 gazdászati hadnagy 
vagy alhadnagy ; 11 hadnagy és alhadnagy. A századparancs
rokságok Algerban, Blidában, Constantineban és Oranban 
állomásoztak. A létszámleszállításnak káros következményei 
rövidesen érezhetőkké váltak. Ezért 2 század algeri vadászt 
rendszeresítettek 1849 október l-én. Ezeknek hivatása volt az 
afrikai csendőrség megerősítése. 1852 május 20-án azonban 
feloszlatták őket. A csendőrség kérdését azután úgy oldották 
meg, hogy megerősítésére bennszülött csendőrséget alakítot
tak, mely a helyi és személyi ismereteivel mint tolmács és 
mint vezető támogatta a francia csendőrséget, annak .. szeme, 
füle és nyelve" volt. A költ,;pp-eket a franl'Ífl cCPl10őrök lét
számán "Ik leszállításából akarták előteremteni, mi ellen Ver
non eZl'edes erélyellen tiltako7.ott. VpO're előh':lnv""t"l<: a szük
Réges ÖSR7.eg-et s az 1855. márcill" 10. rendeleUpl 7H2-ről 661 
főre emelték a lét>:zámot. rnelyből 21 tiszt. 400 lova"-. 220 
gvalogcse'l1dőr �s 20 csapatfiú (enfant de troupe = katonák
nak a csapatnál nevelt gyermekei) volt. 1849-ben Fumat ezre
des, 8 hó mulva pedig Domiguet de 'V arnon alezredes lett a 
paranc,;nok, ki igen sokat tesz alárendelt.iei érdekében. külö
nösen, hogy megfelelő · elhelyezéseket biztosítson a számukra. 
1 852 j anuár 22-énl Bonaparte N apoleon császár 3! katonai 
éTmet alapítj a évi 100 frank érempótdíjjal. Ugyanezen év
ben a !köztársaság elnöke a Mars-mezőn nagy katonai ünne
pély keretében osztotta ki a csapatoknak az új zászlókat, 
melyen az afrikai csendőrlégió is küldöttséggel vett részt s 
elnyerte /zászlóját. 11852. és 1.853. években az egyenruhán is 
változtatás történt. Az övön a sas helyett a kakast alkalmaz
ták. A császári csendőrség (Gendarmeria imperiale) elneve

zés helyébe az ' "afrikai nyilvános biztonsági csendőrség" 

(Surité publique Gendarmerie d' Afrique) elnevezés lépett. 

Sok baj volt a lakosság közt. Pusztított a láz, a sáskák, a vÍz

áradások, a zord telek. A nyomorúság miatt 'sok dolga volt a 

csendőrségnek. Az 1848. évi forradalom után a lakosság is 

mozgolódott, azt hitték, vége 'a francia uralomnak. A sok 

politikai változás zavarokat okozott, de katonai erők kikül

dése által, - 'mi 2 évtizeden át tartott >- 'IDeg lett szilárdítva 

és ki lett terjesztve a francia uralom. A h adivállalkozásokban 

a csendőrség, . mint tábori csendőrség mindig dicsőségesen 

vett részt. Ezért 1851-ben Vern on ezredes megkapta a becsü

letrendet és számtalan tiszt, altiszt és csendőr n vert kitünte

tést. 1855-ben Duval alezredes, 1866-ban Billet ezredes, 

1868-ban Colonjan ezredes lett az afrikai csendőrlégió pa

rancsnoka. 
-0-

(SpanYblország.) Revista Tecnica. 
1930 01ct6ber. 
A címkép Gracia csendőralezl'edes raiza, amely a Szent 

Szűzt mint a csendőrség pátronusát ábrázolja, aki egy csend

őrjárörnek látományszerűen megjelenik. 
Pastor José őrn. folytati a a cikksorozatát a biínügyi '!'ze

mélvazonof;{tás 't.árI!'Vii.ban. Vizsg-:Uat targ-vává teszi 3.J Spa

nyolországban hasU'lálatban l evő személya'Zonossági Ígazol

ványokat �S arra a következtetésre :iut, hogy valamennyi kö

zött 'a katonai még a leg:iobb, esak fénykénnel és újlenvoma

tokkal kellene azt tökéletesíteni. A csp.ndŐrf;�g il1'azolványa 

nag-yon tiszteletreméltó ugyan . .amennviben 1 845-ből szárma

zik és csak 80 év után. vaQ'YÍs 19,25-ben változott annvihól, 

hogy más n agvsághan állítiák elő. de semmiesetre sem ífelel

het meg a modern követelményeknek. 
Rodrig-a Zarag-osa bölcsész. tanár az erkölcstanról fog 

néhánv előadá.st közölni. Rekezdéfliil az emberi társadalomról 

általában ír rövid fejtegetést. amelyet 3 csoportba oszt : ú. m. 

csal :S rli.  fog-lalkoz� Ri és noJitikfli ' csonortokra. 

A. B. aa; engedélynélküli fegyverhasználat és iegyvertar

tásra vonatkozó '1929 novemberben kelt törvény rendelkezé

seit ismerteti, amelyeket a csendőrségnek ismernie kell. 
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Az országutak használatára vonatkozó törvények · és ren
deletekről folytatólagosan megjelenő immá l' 13-ik előadás a 
forgalom ról szóló nemzeti útlevél kezeléséÍ'ől ;és kiváltásáról 
�M. ' 

A lap folytatja oktatását az örsparancsnoki vizsgára ké
szülő altisztek számára. A folytatás a bűntények és kihágá
J;ok .fogalmait magyarázza, foglalkozik továbbá a fegyver
gyárak ' állami ellenőrzésével, valamint lőfegyverek engedély 
nélkül való használatára és tartására kirótt büntetésekkel. 

Előkészítésül az évente ősszel megtartott katonai ellen
őrzésre, amelyet nagyrészben a csendőrségnek kell végeznie, a 
lap ismerteti az e tárgyban kiadott általános, valamint az 
egyes fegyvernemekre vonatkozó részletes katonai rendelke· 
zéseket. 

A lap bemutatj a! José Garrigos cs. szd s arckép ét, aki 
az idei nemzeti lövészversenyben a ' rövid fegyvernem ekben 
győztes maradt. 

Paster José őm. 'folytatja az előbbi lapban a! hatóságok 
elleni kihágásokról és azok büntetéséről megkezdett érteke
zését. M,agyarázza, hogy ki értendő hatósági ,személy alatt és 
újból megelégedéssel állapítja meg, hogy az új büntetőtör
vény sokkal szigorúbb e tekintetben mint a régi. 

A "szolgálat" rovatban egy teljesen modern \fénykép fel
:vételt látunk a spanyol csandőrségi szolgálatból : Céspedes 
csendőrszázados saját autóján ,szállít egy sürgős eset alkal
mából egy csendőrkülönítményt. 

A búcsúztatót ugyancsak Grazia alezredes rajzolja. A 
rajzon egy csendőrörsparancsnok találkozik a bíróval. "Min 
gondolkozik olyan nagyon lbíró uram?" "Mert nem tu
dom, hogy mitevő legyek. A helybeli állatvédő egyesületnek 
vagyok az elnöke ,és az orvoSI azt mondj,a" hogy ga!landférgem 
van és elakarja pusztítani." '. 

A melléklet iudítványt tartalmaz egy csendőrségi bel
szolgálati utasítás Jétesítésére. M aj dnem irónikusan hangzik, 
ha a csendőrség számára a sok egyéb utasításon kívül egy 
új utasítást követelnek, de a változott viszonyok parancsoló
lag megkövetelik azt. Létezik ugyan egy 1896-ból származó 
ideiglenes belszolgálati utasítás a hadsereg testületei számára, 
de ,a háború óta a hadsereg 'oly irányban fejlődik, 'amely úgy
s�lván naponta jobban távo�odik el a csendőrség fejlődési 
irányától. Kivéve a rend és Ifegyelem változhatatlan elveit, 
talán már semmiféle közösség nincs a hadsereg és a csendőr
ség között. Világos tehát, hogy a csendőrség belszolgálatára 
nézve 'más irányvonalakat kell megállapítani, mint a hadse· 
regben. 

-Q-. 
(Csehország.) ICetnické IListy. 

1930. 1 9. szám. 

Az egyik csehszlovák közbiztonsági szaklap nemrégiben 
cikket írt a rendőrség szolgálatának fontosságáról és azt kima
gaslóan a csendőrségi szolgálat fölé helyezte. A "C. L." vitába 
száll a cikkíróval s részletesen indokolva !kifejti, hogy a két 
szolgálat minősége ,annyira el.tér egymástól, hogy igazságos 

. összehasonlítást tenni vagy éppen egyiket a másik fölé helyezni 
nem lehet. A városi rendőr lakott helyeken mindig számíthat 
segítségre, alig kerül abba a helyzetbe, hogy önállóan intézked'
jék, a lakosságnak fontosabb tanácsokat adjon. A osendőrnek 
magára utaltan kell intézkednie, elhagyatott helyeken. Az idő
járás zordságának kiszolgáltatva kell portyáznia, a lakosság
nak tanáccsal, irányítássa! szolgálnia, tehát minden ,tekintetben 
egész embernek kell lennie. A kétféle szolgálatot semmiesetre 
sem lehet 'a szolgálati idő mennyisége, ihanem egyedül a szol
gálat minősége szerint elbírálni. Egyes kivételes e setekben 
jobban vált Ibe a rendőrség, mint a csendőrség - a mai szerve
zetében -, de ilyen kivételes e setekből általánosítani, különö
sen pedig az egyik testületet kimagaslóan 'a másik rovására 
értékelni, ártalmára van a közbiztonsági szolgálat érdekeinek 
s ezzel annak 'a célnak, amelyért a két testület egyformán küz
deni köteles anélkül, hogy tisztességtelen versenyre keln�nek 
egymással. 

Az évi szabadsá&1kiméret ellen állandó a panasz, mivel 
szerzett jo,goktól fosztotta meg 'a testület tagjait. A mai sza
badságoI-ási szabályzat ideiglenes jellegű, de már az eddigi 
tapasztalatoknak is be kellett tbizonyítaniok az illetékesek előtt, 
hogy ez a rendszer nem ,tartható fel tovább. A mai rendszer 
csupán üdülési szabadságot ismer, azzal is nagyon szűken bá
nik s ha valamely csendőr bármily okból ennek kiméretén felül 
kénytelen szabadságot igénybevenni, azt a következő évi sz·a
badságigényből levonják. A táv9li keleti , vidékeken szoJ;gálatot 
teljesítő k Soére1mezik azt is, hogy utaz!lJsi napokat nem kapnak. 

Belles politikai ellenfelének Stribrny volt minÍ<lzternek 
lapja erősen támadja lHajek törzskapitányt azért, mert a prá
gai Tendőri.gazgatóságon a tudosítóosztályban meglevő beosz
tásán felül Klofac szenátor mellett titkári teendőket is végez. 
A "C. L." védelmébe veszi Hajeket, aki a háború alatt is 
rendíthetetlen haz,afi és; az Ú. ill . maffiának tagja volt, s így ·az 
akkori államhatalommal szemben állandóan életével játszott 
azokkal ellentétben, akik hazájuk , nyelvéért ann3Jk idején sz,é
gyenkeztek s ma mégis ,azt a rangot érték el, mint Hajek és 
társai. Stribrny-ék támadását közönséges rágalmazásnak 
minősíti. 

A belügyminisztert ez év tavaszán a csendőrség pótlékai
nak rendezése ügyében interpellálták. Válaszában a belügy
miniszter a kérdés rendezését az összes közalkalmazottak pót
lékainak Tendezéséig és az államháztartás kedvezőbb helyzetéig 
elhalaszt ja. A lap a választ semmitmondónak és a republiká
han divatos tisztességtelen közalkalmazotti politikának nyil
vánítja. 

A -létszámhiány egész vonalon érezhetővé vált, ·rengeteg 
csendőr megy betegség címélll Inyugdijba. 'új'abban ismét 480 
jelentkezőt vettek fel, nem iyalószínű azonban, hogy ez 3/ Iszám 
a hiányt pótolhatná. 

A vörQs sajtó erős kirohanásokat intéz a csendőrség ellen, 
a prágai tüntetés·ek elfojtása mi'att. Ez az acsarkodás bizo
nyíitja legjobban, hogy a .cselldőrségre szükség volt s hogy az 
feladata magaslatán állott. 

Knobloch tbk., az új felügyelő, mint volt prágai országos 
csend. pk. búcsúzik alantasaitól. A lap szerint Knoblochot álta
láJban szerették s ezentúl is szívesen emlékeznek meg róla. 

1 930. 20. szám. 

Vezetőhelyen lemlékezik meg a csendőrség szakegyesületé
nek feloszlatásáról. Érthető; hogy az egyesület sok esetben 
volt kénytelen kritikát gyakorolm egyes kormánykörök tény
kedése felett, ami az utóbbiaknak nyilvánvalóan kellemetlen 
volt. A demokratikus alkotmány folytán a hatalom annak 
idején kénytelen volt tűrni a ;neki nem tetsző egyesüléseket 

'is, ha céljára ielhasználhatta őket. Ugyanez a hatalom meg
erősödvén, minden alkalmat megragadni igyekezett, hogy az 
ilyen testületeket és egyesületeket eltegye láb alól. Az ok na
gyon kiCsinyes !Volt ebben az esetben és azt látszik bizonyí
tani, hogy sokkal nagyobb érdekek j átszottak közre a kulisz
szák mögött, mint egy ügyetlen sajtóközlemény, amelyet a 
feloszlatás okául állítottak be. Az egyesület feloszlatásával 
még kisebb lett a csendőrség reménye arra, hogy valaha is 
saját egyesülete lehessen. Erélyes szavakkal utasítja vissza 

. az Obzor beállítását, hogy a feloszlatott' egyesület tagjait a 
legionisták akarnák kezeik közé kaparítani. Egyébként a fel
oszlatás ügye az ,egykori egyesület tagjainak panasza foly
tán a legfelsőbb közigazgatási bíróság elé került, amely való
színűleg nem ad majd igazat a belügyminiszternek, aki a fel
oszlatást ilyen drákói módon hajtotta végre. 

Az Obzor cikkeivel s zemben azt írja, hogy az osztrák 
csendőrségnek korántsincs jobb dolga, mint a csehnek. Illet
ményeiket vizsgálva kitűnik, hogy ha egyes tételeknél jobban 
is vannak díjazva, más téren viszont rosszabbul állanak. A 
szolgálat egyformán terhes s legfeljebb a .szabadságolás hu
mánusabb. Nagy sérelme az osztrák csendőrségnek, hogy pol
gári bíróságok ítélkeznek felette s a csendőrök büntetéseiket 
polgári fogházakban sokszor 'olyan gonosztevők társaságá
ban töltik le, akiket éppen ők juttattak a törvény kezére. 
Semmiféle tekintetben nem irígylésreméltók az osztrák kollé
gák. A lap felhívja olvasóit, hogy a magyar, lengyel és né
met határszél ről is  küldjenek be tudósításokat a szomszédos 
csendőrségek viszonyairól . I 

A prágai békebíróság első tárgyalása az Obzbr ellen meg
indult sajtórágalmazási és kártérítési ügy volt, amelyet a 
csendőrségi önsegélyző egy tet indított nevezett lap ellen. Az 
Obzor helyreigazító nyilatkozat közzétételére kötelezte magát. 

A régi és új nyugdíjasok egyenjogosítására vonatkozó 
törvényt négy hónappal ezelőtt hirdették ki, de a nyugdíja
sok közül egyik se kapta meg még . pénzét. Oka ennek az a 
lehetetlen bürokratikus rendszer, amely számtalan olyan 
kérdésből álló adatívet küld szét az igény jogosultaknak, 
amelyekre minden számvevőség nyilvántartása bőven meg
felelhetne. A rengeteg írás között a központok nem tudnak 
rendet teremteni, a nyugdíjasok pedig tovább éheznek. 

A belügyminisztérium a csendőrségnél parancsnokképző 
tanfolyamok felállítását rendelte el, amelyek a hadseregnél 
már régebben fennállanak. Nagybitsén agyonlőtte magát 
Ryhly Richard csendőrőrmester. Tettének oka ismeretlen. 
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Ama újabb irányzat kapcsán, amely a csendörséget és 
rendőrséget egyesíteni igyekszik, lfigyelmezteti a rendőröket, 
hogy nem mind arany, ami fénylik. s a csendőrségnél igazán 
kevés az arany. 

Besztercebánya mellett rendőrkutyával 2 órán belül ál
lapították meg egy pénzlopás tettesét. A központi nyomozó
osztály töltényhüvelyek alapján állapította meg egy két év 
előtti gyilkosság elkövetőjét. 

. 

A cseh rendőrség az egész világon kereste a Prágából 
nyomtalanul eltűnt Kaletinskij orosz menekült tanárt. Ki-

I sült, hogy az illető a prágai rendőrség fogház ában közszem
érem elleni kihágás miatt kiszabott büntetését tölti. A lap 
megjegyzi, hogy ez a kutatás nem .szolgált a cseh rendőrség 
dicsőségére. 

E Il N . 'I I M  ••••• íl. 
Az oroszorszagl cseh-szlovák légió történ.ete. Ko

moly, értékes munka látott napvi.Lágot a magyar kJönyv
piacon Rácz Kábná:n őrnagy tollából'. A .szerző fenti című 
könyvének bevezetése gyanánt a pánszlávizmus keletkezé
.sét és fejlődését tag,lalja, a cseh, szerb és orosz politika 
relációit, különös tekintettel a Magyarországgal való ösz
szefüggésükre. Áttér ezután és tömören ismerteti az orosz 
forradalom előkészítését és lefo:lyá.sát. Kerenszki és Milju
kO'Vék a márciusi forrad'alomban a béke jeliszaváv'a:fJ<:.ereked
tek felül, de azután hazaáruló módon megvesztegettettéik. 
magukat és a háborút tovább follytatták. Ebbe azután ibe
lelbuktruk és győzött Lenin, wki, azonnali békét hirdetett a 
külső eIIenséggel' és harcot azok ellen, akik az orosz né
pet idegen érdekekért vágóhídra vitték. A könyv főcélja 
az, hogy a volt magyar hadifoglyokat mentse a világszerte 
elterjesztett cseh rágalmak ellen, amelyek szerint a mi 
hadifoglyaink mint bolseviki hajlamúak főtámaszai voltak 
a szovjetnek. A !könyvből azután 1áthatja az olvasó, hogy 
szerencsétlen ikatonáink miért l épte'k be a szovjet sere
geibe. A könyv ,természetesen részl'etesen ismerteti, amiről 
a címe beszél, a csehszlovák 1égiók szereplését m egalakuJá
suktól egészen addig, amíg Kolcsákot cserbenhagyták. Az 
Író igen érdekes, értékes és eddig még ismetetlen, fel' nem 
dolgozott adatokat hoz munkájában és  valóban megerdemli 
az érdeklődést. A könyv ibolti ára 4 .60 P, a csendő,rség tag
jainak 4 ;pengő. Megrendelhető a ikövetkező címen : Rácz 
Kálmán őrVUJ,lfJy, M'akó, Vármegyeház. (Testnevclés.) , vagy 
B udaJp es t, VIII., tJllői-út 66. II. em.  3. (Telefón: J. 
425-46.) 

-0-
Térképészeti közlöny címmel az ÁJ,!ami Térképészet 

kiadásában, f. ,év őszén: j elent meg' az eddig is nélkülözött 
folyói'rat. A tél1kép�et körébe vá!gó ismertetéflek és tanul
mányok jelennek meg benne, ameJyek ame1lett, hogy szak
szerű és ,korszerű !kérdésekkel fog'Ia:IJ;oznak, igen alkalma-

A világháb01·úban újításként üdvözölt rohamosok intéz
ménye éppen nem 'új dolog, mint sok máI) újnak hitt katonai 
I·efonn sem az. MÚ1' me[!/Jolt a XVI. száza t Landsknechtjeinél 
is, ahol II 1'ohamosokat talál6an "elveszet t  csapat" -nak (ve1'
IM'ene Haufe) nW6zték. 

--------------------.--------------

s1lik arra il!, hogy Ihelőlük még a térképészeti d01gokban ke
vésbé j ártasak is ismereteket s.zeremenek. A csendorsé.g 
r€s�ére is !kü,lönös fontossággal bírnak azok a közlemé
nyek, amelyek egyszerű és könnyen érthető módon tárgyal
ják azokat a tudni'valókat, melyeket mindenkinek, aki tér
képpel fogIalko'Ziik, ismernie kell .  Igen hasznos az az út
mutatás, amely a 75.000-es térképeken ta.Jálható változá
sok mikénti keresztülvezetés·ére vonatkozik. A Térképé
szeti Közlöny különös 'gondot forditott arra, hogy a szö
veget számos vázlaUai, térképszelvénnyel és fényképpel te
gye heszédesebbé és< minél könnyebben érthetővé. Az örsöik 
ebből igen sok értékes adatot meríthetnek ama feladatuk 
megoldásához, midőn évenként kétszer a térképeken talált 
változásokrÓl j elentéseket kell feIterjeszteniök. A Térképé� 
szeti Kö�löny mellékIetei kö�ött továbbá értékes segédesz
közök találhatók, melyek a gyakorlatlanabbak részére. a 
tér,képolvasást megkönnyítik Ilyen pl. a "Kis Jelkulcs", 
amely a térképek legfontosabb egyezményes jeltéseit és 
különféle térképek szelvényeit tartalmazza. Az évenként 
megjel'enő 4 füzet el'őfizetési ára csendőrök részére évi 6 
p és részletekben is fizethető. A folyóirat közvetlenül az 
Állami Térképészetnél ( Budapest, IL, Retek-utca 43-45, 
.szám) rendelhető meg. A befizetések a Tér,képészeti Köz
löny által küldendő csekklapon C Postatakarékpénztári 
csekkozámla 64.819) eszközölhetők, 

A bélcsavarodás 
bMelzáródás" 

MáJbbiak'b-a'n olyan betegségről lesz s�ó, amely a sé
rülések és a mérgezések mel lett aránylag a leggyorsab
ban szokta ·az életet kioltani .  A bélcsavarodás okozta 
veszély 'SOkkal nagyobb a már ismertetett vakbélgyul·, 
ladás okozta ves�é lynél (Csendőrség� Lapok 1928 szept. 
20, ) .  Aki ezeknél a ibetegségeknél nem fordul azonnal 
orvoshoz, az közvetlenül az léletével j átszik. Különösen 
á l l  ez a bél·csavarodásra. 

Az emberi testnek a táplálója, Ifenntartója, .fűtő
anyaga a táplálék, amely a tápláló csatornában, tehát a 
szájban, a ,gyomol'ban és a bele�ben kerül feldolgo
zásra. A táplálócsatorna a :fogaktól: kez.dve végig kerek
számmaI 9 méter hossz.ú . E�en a 9 méter ,hosszú' ,Úton 
tö,rténik meg a belénk j utott ételeknek ég, italoknak a 
feldolgozása, felszívódása, kiválogatása. Ha pl. az em
beri testet, mint ,gépet fogjuk fel, akkor ennek a gép
nek a fütőapyaga a tápálék, amely táplálék a tápcsator
nában, akárcsak a gyertya, elég ( oxidálódik ) .  A "Csend
őrségi Lapok" 1929 április 'lO-én megjelent "Táplálko
zás

" 
című fejezetben hal lottuk, hogy egy körinyű ·mun

kát végző 70 kgr'.-os embernek ,24 róra alatt 10 gr. fe
hérjére, 60 gr. zsírra, 400 gr. cukorra (szénhidrátr:a ) ,  
20 gr . .sóra és 2 kgr. vÍz.re van Iszüksége. Hetven év alatt 
tehát 35 mázsa f.ehérje, 14 mázsa zsír, 126 mázsa cukor 
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és 525 mázsa só és víz vonul át egy aránylag keveset 
evő 70 kgr.-os ember bélcsatornáján. Gondoljunk arra, 
milyen óriási . mennyiségűnek kell lenni azoknak az étel
neműeknek, amelyeket az embernek meg kell ennie, 
hogy azo�ból a :fenti tiszta tápanyag-métermázsákat ki
termelje. Mindezekhez járul még, hogy ugyanosak 24 
óra alatt maga a gyomor fél liter ígyomornedvet, a he
lek lPedig 2 és fél liter bélnedvet, tehát összesen 3 liter 
emé.sztőnedvet tel1IIlelnek, ami 70 év alatt még külön 76 
hektoliter folyadéknak felel meg. 

A lenyelt ,ételek előbb a gyomorba j utnak. A gyo
mor ürtartalma 2Y2-3 liter. Ahol a nyelőcső beleszá
jadzik a gyomorba, ott van a 'gyomor szája, ott pedig, 
ahol a gyomor átmegy a !bélbe, van a gyomorkapu. Ez a 
kapu soha 'sincsen ál landóan nyitva, hanem 'csak bizo
nyos 'apró időközö�ben (percenként . átlag 40-50-szer) 
nyílik meg. Egy ilyen kapunyitás aJka1mával átlagban 
egy kávéskanálnyi étel csúszik át a kapun a vékony
bélbe. Az ételek azonban nem olyan sorrendben mennek 
át a gyomorkapun .a bélbe, amilyen sorrendben azokat 
megettük, hanem a,szerint, hogy melyiket tudta a gyo
mor ,előbb feldolgozni, i l letve a belek ,számára elkészí
teni. Tehát a megevett táplálék minőségétől függ az, 
hogy mikor és milyen sorrendben ürül ki teljesen a gyo
mar. Igy pl .  a víz, a tej, a főzelék stb. már percek, egy
negyed-, félóra alatt átmennek a kapun, míg az úgy
nev,ezett "nehéz" ételek, húsok, sajt, tojás, töltött ká
paszta stb. csak órák mulva 'tudnak a kapun áthaladni. 
Rendes, eg,észséges gyomornak azonban az étkezéstől 
számított 5-6 óra mulva okvetlenül üresneK !kell lennie. 

A tulajdonképeni ·emésztés a bele�ben történik. Az 
emésztést a már említett 3 .liternyiJ emésztőnedv végzi 
el .  Ezeket 'a rendkívül fontos nedveket a táplálócsator
nában lévő mirigyek termelik, éppúgy, mint pl .  az emlő 
a tejet, a könnymirigy a könnyet, a bőrmirigyek az 
izzadtságot, a nyálmirigyek a nyálat stb. A bélnedvek 
vegyi hatása J!:övetkeztében ,a tápanyagok ,elhasználható 
részei teljesen 'feloldódnak, átalakulnak és mint hasz
nos tápanyagok f.elszívódnak a vérbe. A nem használ
ható lés egyre jobban besűrűsödő egyéb tápanyagok ,pe
dig la bélcsatornában tovább haladnak és végül a tes
tünkiből ki ürülnek. 

Micsoda erő hajtja végig a 9 méteres !Úton a táplá
lékot ?  Ha a bél csak egyenesen lefelé haladó cső volna, 
akkor egyszerűen csak a súlyánál fogva haladna végig 
rajta la táplálék. ,A belek azonban össze-vissza, egymá
'son keresztül-kasul, egymás között átbújva, egymással 
összefonódva helyezkednek fel la hasüregben, helyenként 
lefelé, majd jobbra, majd balra, sőt egyenesen vissza, 
fel a gyomor felé is haladnak. Igy a ,bennük lévő tá,p- ' 
lálék is hol lefelé, hol jobbra, hol !balra, hol meg egye
nesen felfelé kénytelen haladni, tehát a saját súlya 
el lenében. 

A tápláléknak ezt a haladását a belek mozgása 
id·ézi elő. 

A bél [alának 3 rétege van : 
1. A bélfal belső falát redős, erősen ,ráncos nyálka

hártya borítja. 

kL,alezredes eredetileg 1l!!Il ezredes helyettese volt és annak 
jogait olyan mértékben gyakorolta, amint ,az ezredes azokat 
neki átadta. Különben főhivatá8át, a',1; ezred- és szá"Ladpénztá
rak ellenőrzése, az ezredbíróság, valamint Ml ezred ruháJzatá
nak és fölszerelésének, majd később a legénység köz.étke-re
sének felügyelete is képezte. Miután kötelmeihez tartozott 
azonkivül az ezred eHtéltjei érdekében a birói felsőbbségi jog
gal felruM:wtt par,ancsnoknál közbenjárni, "az ezroo a'Ilyjá
jlak" is nevezték. 

2. A nyálkahártya után kifelé következik a körkő
rösen, tehát ,gyűrűk módjára futó körkörös izomréteg. 

3. Harmadik bélfalréteg kifelé a bél hos·szában 
futó, hosszanti izomréteg. Ez a !belső !,körkörösen és a 
külső ,hosszirányban futó két izomréteg hozza létre a 
bélmozgásokat. Ha ezek a ,bélmozgások nem lennének, 
akkor legkésőbb 4-8 napon belül halál váltaná fel az 
életet. A hashártyagyulladásnál pl. azért következik be 
a Ihalál, mert a belek megbénulnak. 

A ,fenti kétféle izom működése a béltartaImat ösz
sze-vissza keveri. Ezen keverés által azt ·éri el ,  'hogy a 
táplálék érintke:bésbe j ut la bél belső falával, a nyálka
hártyával és ezáltal lesz meg annak a lehetősége, hogy 
a tápanyag felszívódhassék. Ez a keverő mozgás egy
ideig egy hel)'lben tartja, forgatja, keveri a béltartaI
mat, de azután fellépnek a körkörös izomösszehúzódá
,sok, a gyűrűs /befűződések s azok a belet mintegy foj
togatva, a Ibéltartalmat tovább lefelé, a végbél felé nyom
ják, ,iJletve maguk előtt kifelé tolják. Ezen bélmozgások 
kÖ:bben az egymáson keresztül-kasul  fekvő telt bélré
szek egymáson még el is ihengerednek és így a helyüket 
is egy,re változtatják. Van tehát egy hengeredő bélmoz
gás, egy gyűrű,s befűződés okozta bélmozgás és egy ke
verő bélmozgás. 

A ,bélmozgások állandóságát, a mozgások kiváltását 
elősegítik : 

1 .  A <béltartalom ,súlya. Ezért kell szilárd anyago
kat, celulozét tartalmazó anyagokat is enni .  

2. A tápanyagból keletkező gázok. 
3. A belekbe 24 óra a latt átlag egy l iter epe ömlik 

bele ; az ·epe ,az Jegyik legnagyobb bélmozgást előidéző 
tényező. Természetes dolog" hogy a bélta:rtalom súlya, 
a ,gázok feszítő ereje és az epe ingerlő hatása a bél fala
zatában levő idegek útján hozzák létre a bélmozgásokat. 

A táplálékok tartózkodási ,ideje a gyomorban leg
feljebb 6 óra, a vékonybelekben 4 óra, a vastagbélben 
átlagban 14 ióra, egésZ!s'éges, rendes viszonyok ,közt. 

Ha azonban a béltartalom tovahaladását a belek
ben valami körülmény hosszabb ideig gátolja, akkor 
létrejön az az ,életveszélyes ál lapot, amit bélcsavaro
dásnak, bélelzáródásnak nevezünk. Ennek a bajnak a 
köztudatban többféJ.e neve van. Orvosi nyelven ileusz a 
neve. Heus ,görög ered,etű ,szó, amely elzáródást, elcsa
varodást j elent. Máskor meg ugyanezt a bajt "mizerere" 
néven Ihalljuk emlegetni, ami magyarul bélsá.rhányást 
j elent, amiko,r tehát a !béltarlalom nem a rendes úton, 
hanem vi'sszafelé a ,szájon keresztül távozik el hányás 
alakjában. A mizerere tehát a valóságban csak egyik 
tünete a bélelzáródásnak. 

Mint már előzőleg hallottuk, hogy a bélcsavarodás 
(bélelzáródás) veszedelmesebb még a súlyos vakbél
gyulladáJsnál is, mert a vakbéllob mindig lasswbban fej
lődik ki és ha át is fúródik, akkor is előbb csak helyi 
tünete�et okoz lés csak az ötödik nap táj án szokott ki
fej lődni az é letveszélyes hashártyagyulladá,s. Ezzel 
szemben fa bélcsavarodás, esetleg már pár órán belül a 
test általános megmérgezésével, különösen pedig nagy 
béldarabok esetleges ,elhalásával és így egész 'bél részek 
átszakadá'sával ,  az elhalt részek esetleges leszakadásá
val járhat. 

Mi okozza a bélelzá1'ódást (bélcsavurodást) ? Minden 
olyan körülmény, amely megakadályozza a bélcsator
nában a béltartalom tovahaladását. A bélelzáródás te
hát .egyik ritka jbetegs'ég, amelyet nem bacil lusok idéz
nek elő. A <bélcsavarodásnak két főoka van ; 
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A) A hél ifalazatában futó körkörös és ho'sszanti 
izomzat beteg. Ezen izombetegség okozhat hosszú i deig 
tartó ,görcsös bélösszehúzódást, avagy ,ennek éppen az 
el lenkezőjét, 'hosszú időn át tartó bé lbénulást. Hosszú 
ideig tartó :bé lfalgörcs léphet fel, pl. a súlyos idegbeteg
nél ,  gerincvelősorvadásnál (tabesz ) ,' ólommérgezésnél 
stb. Bélfalbénulás pedig keletkezhetik a bél sérülésénél, 
vagy ;pl .  az átszakadt vakbélgyulladás után kifej lődő 
hashá

'
rtyagyu l ladásnál. , ( A  �enyes vakbélgyulladásban 

meghalt betegnél tehát a malál főoka a bélelzáródás 
(bélcsavarodás ) ,  amit la bélfal bénulása idézett elő.)  

B )  A bélelzáródás másik főoka lehet minden olyan 
körülmény, amely a bélcsatornát valahol a lefutásában 
összenyomja, megszűkíti, eldugaszolja stJb. A bél 
ugyanis nem Imá,s, Imint egy 'puhafalú cső: mely bármi
lyen külső nyomásnak, húzásnak stb. igen könnyen en
ged. Ilyen bélel záródá'st okozó külső okoI{ lehetnek a kö
vetkezők : 

1 .  Bélszűkűletek. E zek rendesen valamilyen hasüri 
gyulladá'SOk, ;pl .  Ihastuberkulózis, ,bé lszifilisz '(vérbaj ) ,  
vérhas, bélfe�él�ek stb. h eges gyógyulása, 'rákos hege
sedések, avagy operációs hegek után maradtak vissza. 

2. Daganatok nyomják 'össze a ,belet és ezért nem 
tud a béltartalom tovább haladni. 

3 .  Epekő tÖl' b e  a .béIbe és azt bedugaszolja. ( A  kő
nek nagynak kell lennie.)  

4. Bélférgek >- de csakis ,gyermekeknél  - szintén 
eldugaszol hatják a vékonybeleket. 

5. Nagyevés. Ha valaki egyszerre túlsokat ,és hozzá 
nehéz ételeket ,eszik, a sok étel súntén teljesen elduga
szolhatja a belet. PI. 1 929-ben Egerből a soproni kato
naiskolába utazott egy 13 éves növendék, aki a vonat
ban ál landóan főtt kukoricát evett. A kukorica megda
gadt, eltömeszelte a belet .és a fiucska már súlyos bél
csavarodá'ssal ,érkezett ! Budapestre. , A  pályaudvarról 
egyenesen 'hozzám hozták, rögtön megoperál tam és így 
megmenekü lt  a Ibiztos haláltól .  Egy másik esetben egy 
katona, mialatt a szabadságáról visszautazott B uda
pestre, szintén a vonaton az egész idő alatt cseresznyét 
evett, de magjával együtt. Ő is súlyos bélcsavarodással 
került a kezembe. Az operációnál 1 :1;2 l iter cseresznye
magot távol ítottam el  a hélből.  Ő is a műtétnek köszön
hette az életét. A túl'SOk füge, bab, gesztenyeevés is 
könnyen okozhat hél csavarodást, sőt még a töltött ká
poszta sok töltelékje is. 

Hogyan lehet a bélcsavaTodást (bélelzáTódást) fel
ismemi ? Ha a fenti pontok alatt felsorol't okok ' e6yitké
néJ !fogva a béltartalom ( bé lsár é s  bélgázok) nem tud
nak tovább haladni, akkor ,pangás á l l  be ,az akadály 
feletti hél részekben .  A bélben lévő gázok ál lanak : a le
nyelt levegőből, a belekbe került ételekből Ifelszabadult 
szénsavból ,és a ,bélben lévő baktériumok á ltal termelt 
gázo�ból. Igen sok gáz képződik a bél.ben (pl .  a káposz
tából ,  bahból, karalábéból, borsóból ,  lencséből, erj edő 
mustból, a sö,rből stb. Ezen gázok egyrétsze a 'rendes 
úton távozik el  a testből, a másik része pedig felszívó
dik a vérbe. A v.é,r elviszi a gázokat a tüdőbe, ahonnan 
a lélegzéskor kilélegezzük őket. A bélcsavarodás tüne
tei a következők : 

1. Haskólika : E lső tünet a villámszerűen fellépő, 
rendkívül fájdalmas basi kól ika, amel y  maj dnem az 
egész hasra kiterjed és ,ide-oda vándorol .  Ezt a kólika
vándorlást Ikorgások, loccsanrusok kísérik. A súlyos kó
l ikás fájdalmat részben :a gyombrra gyakorolt nyomás, 
részben pedig az okozza, hogy a bél hú zza, rángat ja, 

megcsavarj� a bélrfodrot. Tehát nem a Ibé l  maga, hanem 
a bélfodor fáj . A korgást és a locosanásokat az ide-oda 
vándorló .és felszabaduló gázok idézik e l ő. 

2. Hasfelpuffadás. A bMelzá:ródási hely fölött egyil'e 
gyül ik a béltartalom, a belek szinte Ihihetetlenül kitá
gulnak, különösen az egyre szaporodó gáz puffaszt ja 
fel  a lhasat. A puffadt 'belek ráfekszenek és nyomják a 
májat és a gyomrot, lami áll andó súlyos gyomorgörcsöt 
is  okoz. 

3. MizeTeTe (bélsárhányás) . Az egyre szaporodó bél
tartalom, de különösen a gázok mindjobban feszítik a 
beleket. Ez a feszülés egyre n agyobbodó bélmozgásokat 
idéz ,el ő  az elzáródás i, hely felett és mivel a béltartalom 
lefelé nem talál  utat, azért Ifelfelé a gyomor felé kezd 
áramlani.  A kólikás mozgás ,ráterj ed: a' ,gyomorra is és 
bekövetkezik ennek a sú lyos betegségnek a legjellem
zőbb tünete, a Ibél'sárhányás . .  Ráadásul  ez a hányás nem 
szűnik meg, sőt egyre fokozódik és csak tetézi a ,belek 
kólikája által okozott igen kínos fáj dalmakat. A hánya
dék ;piszkos ,sárga, vagy barnás Iszínű . 

4. A kólikás béL és yyomorgörcsök, a has ,feszülése, a 
tüdők és a !Szív jllyomása, a szakadatlan csuklás, hányás 
gyorsan legyengíbk a beteget. Az arca megnyulitk, sápadt 
lesz, az orrszárnyatk k itágufnak, a nyelv és az ajkak szá
Tazak lesznek, hid:egverej tékezés, halálfélelem lepi meg a 
beteget. A ,pulzus sZR!porává, a légzés gyorssá és felül'é
tessé váIik, míg végre Ibeáll a halál. 

Mi idézi elő a halált a bélcsavarodá;.s·nál ? 'Ha ·a halál 
csak 4-8 nap :mul'Va következik ,be, akkor az olm nem más, 
mint a vaklbélgyuUadásos halálnál is ismert !hashárlya
gyull'adás.  A béJcsavarodás azonban igen ,gya"han 8-10 
óra, vagy 1-2 nap alatt már megöli a beteget anélkül, 
hogy a hashártyagy�ladás kifej lődhetett volna. Heveny 
bélcsavarodásnál' a testünk igen sok vizet veszít és hozzá 
igen rövid idő alatt. Ennek a folyadékveszteségnek pótlása 
az általános rosszullét, az állandó !hányás miatt lehetetlen. 
A hirtelen és nagyfokú folyadékveszteség miatt a testünk 
nedvei, így a vér is mintegy 'besűrűsödik, ugyanakkor a 
testünkben .lévő é letfontos'ságú oldott sók is nagyOll 
megfo,gyatkoznak. Szóval súlyos keringési zavarok áila
nak elő, mindezeken kívlil .a llangó béltartalomban lévő 
mérgek ( toxinok) is egyre szaporodnak - és a vérbe 
j utva. az ,egész testet megmérgezik. Kevés tehát 'a test
·ben lévő folyadék, a só, egyen l őtltn és rossz a vér e l osz
tása, ugyanakkor az önmérgezés egyre !fokozódik és a 
szív, a tüdők végre is felmondják a szolgálatot. 

A bélelzáródás gyógyítása. Ha valahol, úgy ennél a 
betegs-égnél' áll az igazság, hogy itt egyedül csak a gyor
san hívott orvos' tudhat segíteni. Ha a baj nem olyan he
ves és, \Súlyos, avagy l'assan fejlődő, régi keletű (krónikus ) ,  
akkor a z  orvos esetleg műtét nélkül is  megmentheti a be
teget. A lefektetés, jégdarabok nyelés e, a kínzó görcsök
nek injekciókkal' való csillapítása, de külOnösen a sZÍv
működés,t fokozó gyógyszerek adagolása és mindenekfölött 
a folyadék szaikadatlan pótlása ( infuziók literszámra a 
bőr al'á, stb . )  esetleg még megmenthetik a ibeteget. A leg
többször azonban csak operációval lehet a ibetegen segí
teni. A fenti eljárások ez esetben csak arra l esznek jók, 
hogy a kórházba szállítás tartamára a beteget erősítsék. 
Szabály l egyen mindig, hogy ,a íbéle lzáródásban, bélcsava
rodásban szenvedő embert awnnal' és mindenáron sebé
szeti osztályra kell \Szállítani, még ha ez a szál'lítás élet
veszéllyel j árhat is,  mert operációval ,  kórházi kezelés'sel  
esetl'eg a legsúlyosabb esetben is lehet segíteni, kórházba 
szállítás néIkül azonban okvetlenül bekövetkezik a halál. 

D1'. Kemény Gyula, altan. orvos. 
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S.PALLA !UHEL ny. tábornok. 
Szegedén, 70 éves korában, november 29-án meghalt 

SprLlla Aurél ny. tábornok, a bra�sói csendőrkerület egy
kori parancsnoka. Halála özvegyen maradt feleségét és 
árváin maradt !kisJ.eányát - aki FIO'l'idsdorfbam végzi ta-

nulmányait -, pótolhatatlan veszteség,gel döntötte gyász
ba, de üresebb, SZ€gényebb le'tt az előkelő szegedi társa
ság is �y délceg me6'jelenésű, tetőtől-talpig úrral, kato
nával, aki az egyenruhát teljes méltóság,gal és büszkeség
gel v,iselte 8 akinek erre a büszkesézre meg is voJ.t min
den oka: és alapja. 

Katona volt, csendőr volt, a szó legteljesebb értelmé
ben. Alig mult el 17 éves, a katonaélet ,után való oltha
tatlan vágyódásában elhllJgyta az iskola padjait és 1877 
október 16-án önként vette magára a volt cs. és kir. 52, 
gyalogezred uniformisát. Ebben az €6'oészen fiatal korban 
esett át a tűzkeresztségen is : az 1877-18'i8. évi bosznia
hercegovinai okkupáció alkalmával mint tj'7,ooes, résztViett 
a töröksamaei .és g,radacaci harcokban - vitézen és el
szántan, 1881-ben pedig a krivoscei lázadás leveréséből 
vette ki a Tészét nagy vitézsé,gJ6el. A közös hadseregben 
szolgált 1882 december 31-ig, akkor mint őrmester le-

szerelt, de két hónap mulva már a p,róbacsendőri egyen
ruhát viselte. Valóságos őrmesterré 1 885 május l-én, had
apróddá pedig 1888 november l-én lépett elő, egy év 
mulva tiszthely,ettes, újabb e6'Y év mulva pedig hadnagy 
lett. Hosszú c.sendőrségi szo}gálatát ezredes i renrifokooat
ban, mint a brassói csendőrkerület parancsnoka fejezte 
be, 1919 január l-én nyugalomba vonult s mint nyugáIIo
mányú nyerte el a tábornoki címet. A kommun bukása 
utá11! tagja volt az utasításszerkesztő bizottságnak si bősé
,ges taparsz.talataival a csendőrség ujjáépí,tése körül érté
kes szolgálatokat tett. 

Pályafutása mintaképe lehet katonának, csendőrnek. 
Ott, ahol a férfiember tulajdonképpeni élete ali;shogy 
kezdetét yeszi : a 17 éves életkorban már katonaruhá't 
vi,selt 's ez� a ruhát 53 éven, át viselte hűséggrel, odaadás
sal és becsülettel. Fenntartás nélkül a,dta át magát annak 
a hivatásnak, amelyet választott. Amikor a közlegényi 
e;;ryenruhát felöltötte, nem akart más lenni, csak - kato
na. Nem a: kenyeret adó pályát kereste, hanem a vágyai
nak teret nyujtó hivatást. Amikor szinte gyerekfejjei 
közvitéz .lett, Inem gondolt, nem 6'ondolhatott a.rra, hogy 
ez az út - a tábornoki méltóság1hoz is elyezet. Különle
ges képesség és külOnlegee kitartás Ikellett ahhoz, hogy 
e méltóságához mégis eljuthatott. 

Kiválóan képzett, minden tekintetben Ikitünő, szol
gálati tekintetben Iszigorú, 'emberi szempontból embersé
g,eg esendő,rtiszt volt. Érté!kes szolgálatait számos kitün
,uetéssel éa elismeréss,el, jutalma:z.ták Őfelsége és az előljár-ói. 

Temetése november 30-án 15 órakor ment végbe ,Sze
geden, a belvárosi r. kat. temetőben. A temetésen dr. 
Svoy Kálmán 'tábornok, vegyesdandárparancsnak vezetéSe 
alartt .a szeg"edi honvédtisztikar, dr, Preszly LÓTánt csend
őralezredes, sze;sedi helyettes kerületi parancsnok veze
tése ,alatt pedig a s,zegedi csendőrtisztikar és legénység, 
Svoy Kálmán tábornok, vegyesdandárparancsnok vezetése 
számos idősebb nyugállományú tiszt, dr. A igne,- KáToly 
főispán, dr. Somogyi Szilveszter pol6'ármester s a rend
őrség képviseletében ,dr. Jo6dy Endre m. kir. rendőrfő
tanácsos jelent meg. KüLdöttséggel képviseltette magát 
türvábbá a Magyar Asszonyok Nemt:eti Szöv-etsége, a' Ma
gyar Nők Szentkorona Szövetsége és résztvett a temeté
,en Szeg-ed elők,elő közönsége is. 

-0-
Díszebéd a Kormányzó Úr nevenapján. December 6-án az 

orsz:ág m inden he lyőrségében dís'zebéddel üTl'nepelte meg a 
tisztikar Kormányzó Ú1' Ő [őméltósága nevenapj át. A Buda
pesten állomásozó csendőr tisztikar a Böszörményi-úti csend
őrlis1lti társalgó helyiségeiben gyűl t egybe ezzel az alklalom
mal . A felköszön tőt l'ományai lovag Czóglel' Gusztáv ezredes 
mondotta. Sch ill Ferenc és Fischer József tábo11nokok a'z orszá
gos tisztikaszirnóban rendezett dís-zebooon vettek l'észt. - A 
Budapesten állomásozó csendőralliszti kar Idís'zebéd. keretében 
ünnepelte meg a napot a BÖS"iJörmóny-úti altisztilkasl'iinó helyi

ségeiben . A tisztikar l'Ós-reről ezen az ebéden Herold Ádám, 
őrnagy, Eperjessy István. g. wrozados és Klemm NándOl' g. 

zászlós vettek rés'Lt. 

Dícséretek. A Kormányzó lJl' Őfőméltósága a Somogy
somod'oron történt vaJdászata alkal mával elrendelni méJ.t6zia

tott, hogy ,a vadászatból kifolyó1ag szolgál atot tcljeSiÍtQ le

g-énység katonás magatartása és pontos szolgá.latteljesítéséért 
magas elismerése tudtul adassék és kihi'roetJtessék. 

A m. kir. sZJékesfehrérV'ári II. kerület parancsnoka Réger 
György, Kuti Gábor, KlucsiTc Herman tÖr7.Sőrmestert és Nag.v 
.JÓzsef őrmerstert a"Z; 1930. évi fürdőidrény alatt a balatoni fürdö
szolgálatnak az átlagot messze fel iilhaladó fáradhatatlan buz

galommal és igen eredlTIJénoyes tevékenységgel való ellátásá.ért ö 
Bákai Márion, Biró István és Matusz Péter tiszthelyetteseket 
az 1930. évi fürdőidény alatt, mint különítményparancsrnokok, 
a balatoni füroőszolgálatnak teljes odaadással és fáradhatat
lan buzgalommal történt eijátásáért, valamint alárendeltjeik
nek i,gen helyes irán�ban való okta társa és beifolyásolásáórt 
dícséri) okirattal látta el, mig Ttósa János, Horváth ImrI! 
tisq;thelyetteseket, Markovics ,,'erene töl'ZSŐrmestel't, Meixner 
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János, Cc/'vaJ'di G.1Jörgy, Si1JOS Kálmán, 7'opár 1st'pán, Csóka 
istván ll. ,  Pap József és Oc/or Lajos őrmestel'eket, tová bbá 
Deák Kálmán, Tol/ár Gyula és Vincze Rpzső c.sendőröket, 
mert az 1930. évi fürdőidény alatt a baIatoni füI'dőszolgálatot 
az átlagot felülhaladó fáradhatat13Jn buzgalommal é s  igell 
eredményes tevékenykcdéssel látták el, nyilvánosan meg
dicsérte. 

A m. kir. pécsi IV. kerület parancsnoka Török József n. 
tiszthelyettest, mert a miniszterelnök úr önagymél tósága ma
gas soomélYének Ink·én való t!w:tó:z.kodása al att huzamosabb 
időn át a reá bizott kiHönl cges swlgálatok.ai az átlagot felül
haladó bu\',gaiommal, lelkiismeretesen telj esítette, teljes el
ismerésének kifejewse mellett dícsérő okirattal látta cl ; Vörös 
István tiszthelyettest, Val'ga István nl., Vida János és Benke 
János törzsőrmesiereket, Megyer GYÖ1'gy, MolnlÍr István IV., 
Kovacs Béla, Tarnóczi János és Ném. th István X. őrmeste
n'ket pedig, mert a nllin i szterelnök úr Őnagymél tóságának 
J n1kén való tartózkodása ;Ijején a rcájuk bízott külörueges 
szolgálatokat az ,ítlagot felülhaladó huzgalommal, lelkiisme
retesen teljesítetDék, nyilvánosan megdicsé1"te, á,ltalában pedig 
a b alatonmenti örsökre és különítményekre az 1930. évben be
osztva volt legénység' nek, nliutáll a reájuk bízott különleges 
Hzolglillatot kifogástala:nnl PS közm egel égedés'l'e látták c l ,  
dícsérő elismerését nyilvánította . 

A sárbogárdi járás főszolg'ubírája egy, l� swkesfehérvári 
rI. kerületi parallesnokö'ághoz intézett átiratában a sárbogárdi 
járás tOl'Ületón elhelyezett csendőrorsök legénységének a no
vember elsejére kilátásba helyezett zavargúsok megelő�ése 
érdek,ében éjjel-nappal önfeláldozó szorgalommal, 19a'zi csend
őrhöz méltó módo n  és éberséggel kifejtett neh éz és fárasztó 
szolgálatteljesítésé.ért kösz.önetJét jlejezte ki. 

Magyar lovastisztek újabb bravúrja és iilluepeltetése 
Amerikában. Lapunkban megírtuk nmr, hogy Amerikában 
versenyző lovascsapatunk ki:tünő eredményt ért el a esapat
versenYl:mn, amennyiben sikerült Magyarország ri'sz!Í'l'(l ml 
igen előkelő harmadik helyet bi'ztosítan'ia. Ujabb híradások 
jelentik, hogy Malanotti Lajos huszáralezredes a torontói nem
zetközi lovasversenyell a katonati!s'ztek díjugratását. melyet 
a szigorú versenyfeltételek értelmében hibapont D!élkül kel
l et t  abszolválni, a l'egkivál óbb német, amerikai és slVéd lova
sokkal szemben imponáló bi'ztonsággal megnyerte. A verseny
hen résztvett ötven indulót nyugoüdtan be lehet sorolni a vi
l ág legjobb lovasai közé. A magyar lova:stiJSztek Torontób ó l  
viss'zatérve, Washing'lonba érkezt'ek, hol Széchenyi László 

gróf tiszteletfrkre ebédet adott. A7Jután látogatást tettek a 
Washingtonban állomásozó 3. lovasezred fort-yersi laktanyá
jában, ahol a vendégeket fényes külsőségek kÖ7Jött fogadták. 

A laktanya udval'áll lovas díS'zszázad állott. A díszüteg a 
követ tiözteletére a l:izokásos 16 úgyúl övést alclta le,  mialatt 
ő a tisztek kíséretébe n lóháton a dís\',század a'rcélle előtt el

vonult. Ezután Széchenyi László gróf a magyal' hus.zártisq;
tekkel bevonult a fedett loval'dÚJba, ahol a zenekar a magyal', 
majd az amerikai himnuszt játs'zotta. A magyar követ a bra
vúrosan szereplő hus\',ártiszte.ket bemutatta a Fehér Házban 
Hoover-nek, az Amerikai Egy,esült-Allantok elnö,k,;éllek. Uti, 
programj ukat befejezvén, a n ag'yszerű sikerrel szerepelt 
huszártisztek a lIapa g-gőzös fedél'zetén útban vannak haza· 
felé. 

Vitéz Raics Károly ny. altábol'llagy clőadása. Vitéz nagy
megyeri Raics Károly ny. a ltá bornagy szerdán ,a\', Egyetemi 
IAtther-Szövetség rendezésében "Egyetemi Katonák" címen 
előadást t artott. Előadása beve\',etésében kifejtette, hogy a 
mai fásult, cinikus és aIny agias korszellem az ifjúság' lelkét 
is k ezdi megm:étolye7,l1i. Aná kell ma az ifjúság vezetőme1t 
tÖl'ekednrök, hogy a jövő generáció leJkéhe b evilágítsa w nem
'teti gélliusz eszméjét s ezaltal nagy tettekre és alkoütásokra 
IOOszíbse ('lő az ifjúságot. E?Jt pedig csak a kötelesség, fele
lősségérzet és a tudatos önfegyelem kifejleszbésével lehet el
érni. Kifejtette, hogy mennyire szükség volna arra, hogy uz 
egyetemen elméletileg is megismertessék a fiatalság' előtt a 
katon aság tul ajdonképeni célját és a katonai szolgálat rend, 
kívüli fontosságát . Azwl fejezte be előadását, hogy a mal 
magyal' ifjúsú,got meg kell erősíten i szel·lemi é s  fizikai j avai, 
ban és akkor .tiszta lélekkel gondolhatun'k a trianoni s'�égyell' 
foli l'evíziójára és erős hit tel dolgozhatunk MagyarorsZ!ág Iel· 
támadásMrt. 

Egy csendőr lIleg·sebesítése. Szeghalom községben, a Kiss 
Lajos-féle vendégl őben, a szeghalmi Ö11S állományába tartow 
Szlizs István őrmestert, ki a kocsmában s\',olgálaton kívül 
j'elen volt, Dányi Sándor szeghalmi 13Jkos, napszámos a zseb
Msével a baleombján megszúrta. A sél'ÜJ.és körülbelül 14 nap 
ILlatt gyógyul. Az örs Dú'nyi "Sáudort íllfogta és a s:zegnalomi 
kir. j árásbíl'óságnak átadta. A kivizsgálást megindították. 

Feg'yverhasinálat. A bá'lJhidai örs állományába tartow 
.Ilészál'oS Antal csendőlt swlgál aton kívül a Bánhida községi 
Hangya-kocsma nkh'al�án Gajánszki István ottani lakos több 
társával együtt megtá.madta, mire Mészáros csendőr a táma
dókkal s71emben kardját használ ta-. A kardhaS'linálat következ
t,ében Gajánszki mJndkét kewll súlyosan megsehesiilt. A ki
vizsgá lás folyik. 

Piller-Nedo Nadi-mérkőzés. Pillel' György szá.za;fos. 
Ellrópa-bajnokot kihívta a p'rofesszionisia olas� Nedo Nadi 
egy vele Milánóball vívandó tizoohattussos kardméI'lk.ü7Jésre. 
PiIler százados kiáll a mérkÖ7Jésre, mely jövő év j anuár vagJ' 
februárjában kenU lebony olí tásra a Gazetta del a Sport vívó
a)mdémiájá,n . 

Japán belüg'yminiszieri tanácsos Budapesten. Berlinből a 
főv árosunkb a érkezett Kuketsu Yazo, a japán belügyminisz
térium rendészeti osztályán3Jk tanácsosa,. Meglátogatta , a kon
zuli titkár kíséretében Sztranyavszky Sándor belügyi állam
titkárt, majd ezt követőleg a főkapitányságra ment, ahol 
Andréka Kát'oly főka.pitán'Yhelyettest kor-este fel, akivel hosz
szasabban el beszélgetett. K él>ő b b Török János rendőrfő
parallcslloknál tett látogatást, ' maj/d a b elügyminiJSzter meg
hívására megtekintette a rendőrlegénység fehérvá ri:úti lakó
(('I·epét, ahol Kappel Tamás rendőrfelügyelő bemutatta , az 
ti I l amrendő rség dróttalaJ'l táviró leadóáll omását. 

Értesítés. A szombathelyi csendőrségi swkkönyvtár a fOlyó 
évi november 3D-ig beszerzett könyvek j egyzék ét ösS'wál lította. 
Azok a parancsnokságok és testületbeli egyének, akik a szak
könyvtárat igénybevenni óhajtják, igényeljék a 7 és fél oldalra 
terjedő könyvjegywket lev'élben a szomb athelyi örsparancsnok
kJépw iskolaparancsnokságtól s mel1ékeljenck a levélliez - a 
l evélpapírra felragas\',tás nélkül - egy dal�ab 20 fill éres és egy 
darab 5 fiUéres postahélyeget a j egy'bék és a postázás ára fejé
ben . Az 1930 november 30-a után beszerzett könyveket a szak
könyvtár a Csendőrségi Lapok-ban ki:lzli fo lyamatosan, kisebb 
csoportokban. Ennek alapján azok, akik a k önyvjegyzéket 
igényelték, ,a\',t esetell'klÍ'Il t kiegés\',í t:hetik. 

Sréter István ny. honvédelmi ll11niszter megjegyzései P�thö 
"Görgey" cím ű munkájára. Sl'éter István ny. hOllv€jdelmi mi
l I is�ter refleksziókat fúz Pethő érdekes GÖrgey-tanulmánylára. 
A'z igen sokat vitatott Görgey-problélmát négy esemény tag
l 3Jlásával igyeksz�k megvilágíta'ni: a Görgey váci kiáltványá
ll3Jk, az isaszegi hadte&tparancsnoki gyűl�nek, a debreceni 
füg,getlens'égi nyilatkozatnak I:l az aJradi . minLsztertanáesnak 
a fejtegetésével. Tanulmánya lronklúúójaként les'71ögel'li, hogy 
veszedelmes a politikailag analfabéta hadvezér. 

ÖngyilkOSSág. Tat· János debreceni örsbeli lovas törzs
őrmester 'lloV'ember 28-án szolgálat közben a, debr·eceni határ
ban szolgálati fegyverével szivenlőtte magát és meghalt. Tet
Vének oka ismeretlen. Feleségének hátrahagyott egy levelet, 
amelyben elbúcsúzik től'e, azonban az öngyilkossá,g okát ebben 
sem említi. A kivi7,Sgálás megindult. 

A Magyar Anyák Naptára �lost jelent meg 17.DaO pél
!Iá'nybau. Az Országos Stefánia-Szövetség felkérésére súv«sen 
aj ál1'lj uk olvasóink figyelmébe e\',t a naptárt, amely .a modern 
gyermekápoláls terén rendkívül értékes és hasznos tan�csok
kal támogatja azokat az anyákat, akik! gyermekerk testi és 
lelki jólétét nem szolgál t'atják ki a véletlennek B a bete�gek 
ezer támadásának, ha1l'em eéltudatoswn. kellő ísmeretekkel 
akarják a gyermekek fejlődését irányítani. A gyermekhalan
dóság s�omorú statiszt.ikájában nagyrészt nem a beteglség, 
hanem az anyá,k tájékozatlansága és t'Udatl3JJlisága v.is'Zi a:. fő
szerepet. A gyermekneveLés és ápolás tel,én még mama ps ág 
is tombol a babona és tájékozatlanság, srumtalan kis gyel', 
mek léte és Ilemléte ma is a j6szerenesé1ől függ. Lelkiisme
retes s:Ilülők a ma már nagyon m agas fokra jutott gyermek
gyógyás7,atot nem ha;gyhatják figyelmen kíviil s e tekintet
!Jen a Magyal' Anyák Naptál�ban 'k'omoly, értékes tám,�zi 
találhatnak. Megrendelhető 1 p engőért uz Országos Stefánia
Szövetség igazgat6ságáll'ál (Bujdwpest. V'HI.. Vas-ute3J 10. &2<.), 
va lamillt az öss'oos anya- és esecseillŐvédő intézetekhen és 
Stefállia-fiókszövetségeknél. Megjegyezzűk. hogy ·a naptár 
jövedelme nem üzleti célokat szolgál, hanem a cseesemővéd\,
l em országos célkitúWseit támogatja. 

Az anya- és csecsémövédőnőképzők növelldékeinek eg'yen. 
ruhája. A Stefánia-Szövetség .a:z anya- és csecsemővédőnők 
részére egyenruhát. reüdszeresítet.t, 'hogy a v·édőnői hivatás 
súlya és tekintélye úgy' a 'y,éden-cekkel , mint a hatÓ6ágokkal 
és a nagykö�önséggel s\',emben kellöffiépen ,demonstrálható és 
a te�tületi é r�és ' a v�dőnői , k�rball . kimélyíthetö legyen.,  Az 
egyenruhát az anya- és c.soosemő védőnők, továbbá a m. kir. 
áH3Jllli anya- ,és " esecsemő védőnőkJépw növimdekei' viselhetik, 
hivatásuk gyakorlása SQrán pedig víselni kötelesek is. 



__ 1_93_0 __ de_c_em_b_e_r __ l0_. __________________ �C�SEND ORSÉGI LAPOK 1083 

A Testnevelési Tanács új alelnöke. A kultuS7JI1iniszter 
vitéz ruhmwedi Rapaich Richárd vezértllinácsnokot az Orszá
gos Testnevelési Tanácsban viselt ,aJ.elnöki tisztsége alól e 
minőségben kifejtett eredményes munkásságának elismerése 
mellett felmentette és hely,ébe az 1934 december 31-ig megala
kított Országos Testnevelési Tanács alelnö�évé vitéz Horváth 
László vczértanácsnokot nevezte ki. 

Tanulmányút Konstalltinápoly-Szelltföld-Bagdad-Egyip
tomba. A Pádsi Magyar Diákegyesület Utazási Osztálya, 
mely a MEFHOSz tanulmányútjait rendezi és az e.lmult sze
zonban 23 tanulmányútat indított 1050 I'é ztvevővel, jövő év 
február hó 15-én tanulmányútat rende� Egyiptomba. Utir"iny: 
Budapest, Szófia, Konstantinápoly, Ankara, Alaeppo, Damasz
kusz, Jeruzsálem, Kanatara, Kp,iró. Assuan, Theba, Luxor, 
Kairó, Alexandria, Pyreus, Athén, Nis, Budapest. Időtartam: 
115 nap. A résztvevők eseUeges kívánságára kirándulást ren
deznek Bagdadba. Az út most áll beszervezés alatt és körül
belül 1200-1400 pcngőbc fog kerülni. A bagdadi kirándulás 
körülbelül 400 pengő vel cmellllé a részvételi !díjat és 9 nappal 
hosszabbítaná meg az időtartllimot. Relldez továbbá ta,nul
mán�útat a tavasz folyamán Pál'isba, Eszakafdkába, Olasz· 
orszagba, Konstantinápolyba és a francia Rivierára. Az erre 
vonatkozó prospektus a napokban hagyja el a nyomdát és 
az érdeklődőknek legnagyobb készséggel díjmentesen küldi 
meg a Párisi Magyar Diákegyesület Uta'zási Osztálya (Buda
pest, IX., Ferenc-körút 38., földszint 2. Tel'Cfon : 872-74. Hiva. 
talos órák : hétköznapokon d. u. 4-től 6-ig.) . � Magyar Baromfi Ujság decemberi száma c hó \'égoén 
Jelemk meg és aJ:i\ összes kiállításokon :IDapható lesz. Ez a lap 
értékes zakkazleményeivel egy csapásra megnyerte a te
JJyésztők tetS'"LJését. Ujabban a gaIamb- és nyúltenyészws szá
mára is rovatot nyitott, melyben a legk iválóbb szakh'ók köz
leményei jelennek meg. SzámQs újítással szolll'ál és különös 
figyelmet él'demel a "Kistenyész.tők postája" állandó rovat, 
melyben a kisgazdaságokat irányítja. A Lapot a bajai b ékés
csabai, ceglédi. debI'eceni, magyaróvári, pécsi é� 

'
szegedi 

barornfitenyésztők egyesülete fogadta el hivllitalos orgánumá
nak. Évi előfizetés 6 pengő, félévre 3 pengő 50 fillér. S:i\er. 
kesztőség és kiadóhivatal Moháos. Kívánatra mutatvány
Rzámot küld. 

Előléptek : A m. kir. budapesti I. kerül'etben lörzsőrmes
le/Té: R. Tóth Kálmán, Zsanda István, Besenyei Dezső Mol
��,ár Antal, Terényi Ferenc, Kőmives Pál és Pintér GYÖ1'gy 
ormesterek. Onnesterré: Gáspár Lajos II .. Nagy L(tjos, lJolecz 
Mihál.lJ, Já .. zrli György és László Árpád csendőrök. - A lll. 
kir. szombathelyi III. kerülctben törzsőrmeslerré: Mészáros 
T-,ajos I" Horváth József X. és Módos Ge1'gely őrmesterek. 
(jrmeslerré: Horváth György III. CSe1J!dŐl·. 

Házasságot kötöttek : A m. kir. dcbrecelli VI. kerület állo
mányában : Agyagos Ferenc törzsőrmester Lőrincz Teréziával 
Kántorjánosiban. - A m. kir. szombathelyi III. kerületbe n '  
Lőrincz Ferenc tiszthelyettes Ferenczi Jolánnal Ukk köz� 
�égben. 

Köszönetnyilvánítás. Özv. Horváth Antalné debrcceni la. �os. néhai Horváth Antal csendőrtLs'zthelyettes özvegyc ez
uton mond köszönetet férje debreceni kerületbeli bajtár ai
n�� az?r�

. 
a kegyeletteljes megemlékezésükért, hogy boldogult 

ferJe sll"Jat halottak napján megkoszorú�ták. 

. 
örsfőz?nőne� ajánikoznak: özv. Bakis Imréné {40 éves, C��U.� : .  �aJ.�, Pasztor-utca 216. szám), Falusi Pálné (a nagy

k�ros
.
l orson 10 hón

.
apig volt örsfőzőuö, címe : Nagykőrös, X., 

Balvany-utca 32. szaru).  

Hegedű-Harmonika-Trombiták, 
Citera, Tambora, mindenfajta zenekari fa- é s  fém
!uvós hangszer. Harmonlkákat csakis megbiz
ható, ó g y á r t m á n y o k a l  hozunk forllalomba Rak6czl-tárogat6 saját találmány. OYakod� Junk az IHenl álgyárosok által fel jánloll klUföld6n keszilIt utánzatoktól. Hibás h'lng
szereKet szakszerüen javitunK. Arjegyz6ket 

\ I n g y e n "Qid az 

--"'.-"':o:l=ll ELSÖ MAGYAR HANGSZERGYÁR �O STOWASSER ki!�ál��8ri 
� Budapest, II., Lánc:hid u. 5. (Budán). 

$ ,  Az eoredUIi hangszerorár az olszagban. mb orar nincs 

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

kitől elfogadunk. A lapunkban megjelent közlemények tulaj· 
(lonjogát fenntart juk, azokat tehát beleegyezésünk nélkül nem 

szabad utánnyomatni. Kéziratot csak akkor kiildiink vissza, 
ha a beküldő megcímzett 'és bélyeggel ellátott borítékot mellé
kel. A közleményeket kérj ük a papírnak csak az egyik olda
lára, félhasábosan, írógéppel, vagy jól olvasható kézírással 
írni ; olvashatatlan kézirattal nem foglalkoznnk. A szerkesztői 
üzenetekben mindenkinek válaszolunk, de a kérdező teljes ne
vét, rendfokozatát és állomáshelyét tüntesse fel. Névtelen le
vélre nem válaszolunk. Kéziratok sorsáról is csak szerkesztői 
üzenetben 'adunk választ. Levelet nem írunk, bélyeget tt�hát 
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 "Csell(lőr lekszi·  
kon" rovatban adunk választ. Előfizetni csak legalább félévre 
lehet. A csendőrség tényleges és nyugálIományú legénységi 
egyénei az előfizetési ár felét fizetik. Csak a m. kir. csendőr
ség, honvédség és az állami rendőrség, továbbá a bíróságok, 
igazságiigyi és .közigazgatási hatóságok tényleges vagy nyug
állományú tagjaitól fogadunk el előfizetést, mástól nem. Az 
elöfizetéseket kérjiik pontosan rnegújítani, mert a felszólítás 
kö]tségét külön felszámít juk. A nekünk szánt pénzkiiMemé
nyeket kérjiik a Nemzeti Hitelintézet RudapI'RI.-KriRztinnvá
rosi fiókjának (Budapest, I., Krisztlna·körút lU.) 1672. számú 
csekkszámlájára befizetni, a csekkre pedig feljegyezni. �ogy 
II befizetés a mi javunkra történt. A szerkesztők a szerkl'!'ztő
ségben iinnepnapok 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, L, Böszörményi-út 21 .  
szam." 

- -y -
Duuántúli. Ha ma.jd úgy érzi, hogy meggyóg)'ult s ezt 

ol"V'oí'i biwnyitvánnyal i� iga7,olni tudja, kérje a visszavételét 
annál a kerületi parancsnokságIJIál, amelyi:IDnek az állományá
ból leszerelt. A:z említett orvosi bizonyitványon kivül a kér
V1ényéhez más o kmányt nem kell csatolnia s közvetlenül a 
kerüIeti parancsnokságmái nyuj that ja be, esetleg ugyanoda 
postáJn is elküldheti. Ha azonban közben megnősül, ne ilS pró
bálja a visszavételét kérni, mert a leszerelés után történt nő
sülés a vissw-voételt ki7Járttá teszi. A lap további küldését 
kiényteJ!IDek vagyunk bes'LThntetni, m ert polll'ári egyén�et elő
fizetőiuk közé nem vehetünk fel. 

LEGÚJABB SZAKÁCSKÖNYV 
III-ik tetemes en bővitett kiadása. A polgár! konyha, házi 
cukrás�at és diétás fllzés ismeretelv .. J .  Teljes vászon
kötésben. 360 olda'on, lOOO-né! több kipróbált recepttel. 

I R T A : P O D R U Z S I K B É L A 
a Hnngária-szálló konyhafőnöke. - Ara 10 pong6. 
Megrendelhetll és kapható P o d r u z s I k B é I á n • I, I!udapp�t, IV., Irányi-utca 21., II. em. 4. - Portóra 50 fIllér kuldendö. - U t á n v é t t e J I s megrendel hetö. 
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Óvd az egészséged .  A tüdőbajt n€m l ehet olyan fertőzö 
betegségnek tekinteni, mint pl. a tifuszt. Aki tüdőbaj ra haj
lamos, megkaphatja azt ,az utca porából, megkaphatja ven· 
déglőben, mQziban, vonaton, villamoson, a kinek azonban ét 
1Jüdőbajjal szemben nagyobb az ellenállóképessége, nyngodtaJn 
elmehet az emlitett helyekre, -a betegség nem támadja meg. 
A I l  ez alTI\ a'z esetre is, ha tüdőbajos beteg meglátogatásárról 
van szó. Ha a látogató s:!Jervezete erős, nem igen kel l félnie. 
ha enellben maga is hajl amos a betegl'!égre, akkor óvakodnia 
kell az ilyen l át'OgatáSooktól.  Mindezekkel es ak azt akartuk 
mondani, hogy a tiildőbaj ba e i l l usaival  minden emberl akta 
helYf'n lépten-nyomon talál kozunk s így a tüdőbajos ember 

me�látogatása az állandóan reánk leselkedő betegség meg
szerzését általában különösebb mértilkbell nem segíti elő. Az 
aggodal maskodást tehá t  n e  iúloZfmk, mert az megint csaik 
nem vezet j6ra : képzelődés lesz -a vége, az pedig önmagában 

is kész nya valya. De amin t általában ügyelni kell az emlber
nek az egészségére. fokowttabb mértékben kell ü gyel ni olYMl
kor, h a  pl. tüdőbajos ember k özvetlen környezetébe kerülünk. 
Ovatos és l ehetőleg nem gyakori látog'atás mellett eg�éges 
szervezetű embert a fertözés lehetősége al ig fenyegethe ti . 
Mindenesetre felhívhatják o z il lető figyeimét ania' a ve
s:!Jélyre, aminek elsősorban önmagát s aztán Önöket is kites'lJi, 
ha a látogatásait túl zásba viszi s fől eg, ha a l át.ogatások 
alkalmával nem kerüli a közvetlen érintkezést. Legyenek 
azonban tap i n tatosak, vegyék figyelembe a beteg él'zékeny

ségét és azt a kapcsolatot , am<ely bajtá l'su ka t a beteghez fűzi. 
Elég baj az neki, hogy így áll a '  dolog. ne keseritsék esrtlf'g 
fölösleges és túlzott aggodalmaskodással. 

Erdély. Jövő év oeC€mbel' 2G-án l esz 28 éves. Az évek 
bzületésnap tól születésnapig számíbauak. Anl1ak idején a ka
tonai. sorozúsokllál  évfolyamokk a-l szúm()lltak, ugyanabban az 
évben -szül etettek tehát egy évfolyamb a tartoztak, tek i n 
t e t  nélkül arra, hogy a-z i llető évnek melyi-k nal?jáll s:!Jülettek. 
A behívot lak nagy tömege miatt ./is mert nem lehetett na
pon t a  egy-két emberrel újonekiképzést kezdeni, ene. oz év
folY'all1számí tú�ra a katona,Bágollá l  szűkség is volt, a nősülési 
kérv�nyC'k beadására vonatkozólag korhatárIrent megá l l apí
tott 28. életév kiszámításánál a'lJonban erre nincsen szi\kblég. 
itt tehát a születé8Jlek megfelelő (naptól -napLg) évek I:;zá m í
tanak. 

TakarékOSkodjunk, Olvassa el  mai szú munkban "Összp
tartás" jeligére küldött ii zon'etünket. 

1933, A B udapest i  Közlöny f. évi 219. S"lJámába u jelent meg 
a köza lkal mazot tak hál'Jépítési kölcsönére vonatkozó h i rdet
mén y. 

Marcali. Az összes szá moka t hibásan i-dél'Jte. 1. Dl'. Valló 
Kbtk. 247. o l dal ,  2. ngyallot t 257. oldal, 3.  �gyanot t 265. ol dal . 

O, J, gszds. Skool' Dezső ől'llagy 1920-ban meghal t. 

CSENDŐRSÉGI SZALLíTÓ ! 

, 

4 0  év óta fenlJálló cég, a csendőrség 
r é g i  e l i sm e r t  bevásárló .. h e l y e ! 

MARER 
egyenruházati Inté z et e  
B U DA P E S T, VI I I., 
BAROSS-TÉR 9. SZÁM. 
(A keleti pélyaudvar .rk •••• 1 
old.lén) TELEFON : .J. 321-78. 

Klaak! poszt6, Loden, színtartó gyapju, a legerősebb 
strapára, méterje - - - - 15'20 P 

Ugyanaz " Herkules Loden "  minőségben 1 7. -
Kbk! kamgarn, szintartó, tiszta gyapju 18'50 
Ugyanaz extra finomban - - - - 22'50-25,
Csend6rkalap-toll, valódi kakasloll, csak dupla, dus 

kivitelbf''l van raktáron. tollforgótokkal együtt 7.60 
Egye .. nda6k killll .. _6rtjk at6a 3-6 havi hitelre. 

Egyenruha-szabóságom és 8allkamühelyem a helyszinen személyes 
8zakképzett vezetésem mellett mGködik. 

Összetartás, 1. Al ig hisszük, hogy volna ol yan örs, amelyik

Bek a létszáma 10 nős és csak 2 nőtlen. Ha így von is esetleg, 

ez valami rendkívül i  okból kel etkezett átmeneti á llapot lehet, 
ami b izonyára hamarosan meg fog vál tozni . Ami u7, öl'�ök 

ga zidasági á ta l ányállak 'a megszüntetését s ezzel  kapcsol a!:'ball 

a l a[danyareurlet i ll eti, e tekintetben nem tudunk ÖnöklH"k 
más tanácsot adni, mint azt, hogy tegyenek szolgálati úton 

feltel<jesztést s kérj ék ennek a kérdésnek a ,zabályo7JÍlsát. Azt 
mi sem tartjuk igazságosnak és rendjén valónak, hogY a lak

tanya l'endbentartásával járó összes terheket a nőtlen l ('g'éllY

ség egyedül viselje, különösen olyan ö rsön, ahol sok n ő s  lIIel
lett alig van két-három nőtlen csendőr. Ö n  - mint nőt len -
a7,t a gondolatot is felveti, hogy nősülési engedPlyt c�ak ör,
pal'allcsnokok kaphassanak, llm illt a'z Ön szerint II háború 

előtt volt. Hát a dolog nem íg'y áll ,  mert a háború elöt t is 

20% volt az engedélyezett Jlőslétsl'Jám, annyi azonban iga z;, 
hogy akkoriba n  nelil t öreked tek elI ll yire a Ilősülésrr a cSPlld
őrök, mint manapság. Az Önök helyzpte m inelcllrspt l'e j('\

h' IIlZő példa arra, hogy a ] lősl étszám túltengése m i lYPI\  lwly
zetbe sodornÍl a nőtlen ill lll.aradó l cgéll ységC't.  2. A kó l'llú z!Ja 
utalt közgazdál kodási tag csak a zsol dját k a pj a  Ill eg, a több i 

i ll e tékéből a kórhá'zápolási dí ;j at' fedezik s am i e bből meg
marad, az a közgazdúlkodást il leti . 

Sal·kad. H a  az a loszt á lyparancslIoka azt  a fel\'i lágosítá�t 
ael ta , hogy csak úgy juthat be a esenelőrséghez, ha elő bb ti 
h Ollvédségtől leszerel, ]lckii n k  nphpz más vúlaszt adni. A gya
korlatban ezzel szemb(,1l dőroreluJtllk o l y a n  esetek, hogy a 
honvéd k ihal lgatáson bf'jelentette a esendőrséghez va ló bl'

lépési szá!ldékát , az ügy szolgálati úlon felj u tot t a döll t>é'>1'e 
i l letékes l éllyezőkhöz s aJllen n yiben a honvéd ség az i!ll'töt í t! 
adta és lIgyall a k k o r  a esendö l'ségllé l l étszámh iány volt ,  II 
kpl'e l mező közvf'tlenül átlép h l ' t l' t t  a eS(,llllő l'�éghe7, ha t (,I'II1';
Rzetesen ern' a szol gá lD,tra a l kalmasnak találták. Ezt k el len l' 
O ll llek is  lI1'('gkí�érclnie azzal, hogy k i h a l l g'ot ú,�on k-éri ü!\'yé

n e k  s:lolgá lati ú t ra terjeszté" ét. lia azoub'an e:lell az; úton n e m  
órheti el  a vág-yát,  akkor I lleg krl l ,,:i rma, lIIíg a hOl lvl'dségi 
szolgálati kötelezőjének eleget tett s akkor j l'l l'n tkL'zzrk a 
cscndőrségnél felvételre. Ez a j l'l('nlkc-zé� a h onvédségtő l  való 
leszerelés után lehetőleg a zo n n a l  történjék, mert elllll'k a 
ny ugdíj a  szempontjából később fontob j e l e ntősége lehet. La
pu n k évi előfizetési díja 12 pengő. 

'l'íírhetetlell. A z  eljeg·yz."és kérdésé t  nem szabúlyo:lza selll ll l i
féle szabál y  vagy rende l et, e tekin tet ben csak a csemlŐ l' eszl', 
l e,lkiismerete' é� érzése l e het Í !·álryaeló. Öu beIllle vau m Ú I' II 
l Iősülés korában R ha az említett három tényező nem lilla .. 
kozik Önben és a m i  m i ndellnél fon tosabb : ha a'z a ra minden
képen méltó, akkor az elj ('gyzést n y ugodtan Illegta rthatj a , 
De azzal mindkeltőjükuek szúmol niok kell, hogy k i t artó türe
lemre van szükségük, Illíg célhoz érnek. 

�]I�lllil�I�I�I�I�I�I�I�I�lllil�II]lllil�I�lllil�I�I�lllilllilllilllilllilllilllilllil�I�lllilllilllilllilllilllil�lm V4Jl4i4F ... NiV.<.WF.<4iUP4F.....-.vULUV.<=VULUV44V.M4MU'4V4U4M4F.;.:u:uv� HegedU 
armonlum Tárogató csak itt a valód, Cimbalom 

Harmonika Citera 
é. az összes legjobb henR8zerek. továbbá a 
legjobb r6dl6készülékek csakis itt a gyárban 

kaphatók. 
Müvós:..Iesen javIt. legjobb hurokal készit. 

Árjegyzéket ingyen küld 1-
MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szab. 

'Il' .. \ \1\ hang8zergyára 1. . BUDAPEST, VII., RÁKÓCZI.ÚT 71, 
Eg1 .. III .ag1ar kaag .. ergyir IZ országba. Csend6rségnek részletfizelé.- kedvezmé�y 
.� 

IIIIIIIIIIIIIIII�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111 

BUTO R O:�E:::. 3� 
R É S Z L E T R E Minden csendör 

kedvezményt kap ! 
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Rédics. Az 1926. évi 3. számú Csendőrségi Közlönyben meg

jelent 1121.400/eln. VI. c. 1925. számú B. M. körren/delet 5. pon tja 
p.rtelmében az örsp arancsnokok réswre rendszeresített pa
rancsnok i jelvényt - fémgombot - a kinevezett örs- (külö
nítmény-) paran csnokok v i selilL Ha teh át Önt a kel;iJeti p,a
rancsnoksúg' II lléd icsi kül önítmény paranesnokául kinevezte, 

vagyis ha Ön olya n  m i nőségben vezeti a különítményt , hogy 
ez a min őség az örsparallcsnoki j el legnek megfelel, ha tehá t  
egyébként i .  örsparaucsnoki megbizatásra alkalmasnak l á tj a  
a kerületi parancsll okság, akkor a parancsnoki jelvény vise
l ésére jogosult. Függ ennek a k,érdésnek az el bí rál ása emel
lett a k iH iin itm�ny jellegétől i s. A nyári fürdőkül önÍtmények 
csak időszerü leg' működnek, szolgálati feladatkörük és egésr.l 
bel ső szolgá l a t i  berelldezésük az örsjel legnek nem felel meg, 
t ermészetes, hogy az ilyen kül önítmény e k  v('zetésével meg
bi zottak éppeu a kü l önítmény időszerű és különleges j el l cge 
m i att az örspa raucsnokokkal azonosoknak nem t('k i n theiők s 
így a Jlarancsnoki j('l véll yt sem viselhetik. 

Nag'y sál' �n a faluban. Elhisszük, hogy ilyenkor már 
sáros a fa l u ,  dl' m á skor mégis rövi debb j el i gét keressen. Kér
déseire : l. Honnan veszi azt, hogy a nem eg'y valláson lévő 
jegyesek('t lIem l ehet sem egyhazi!ag, sem polgái'ilag meg
esketlli � N i llesen annak s('mmi akalliálya. 1'al á n  egyik nem
régi ü zenetü nket nem értelte meg, ,ahol arról vol t s:t.ó, hogy 
Pgy csendőr elvált a�zonyt akar feleségül venni s ezzel k ap
csolatban ü'btk, hogy ha az asszony katolikus és első eskii
vője katol ikus templomban történt, akkor másodszor katolikus 
lel kész az esketést nelU vállalj a. De protestáns egyházi eskü
vőnek és kÜ!üllösen a polgári esküvőnek i l yen esetben sincsen 
akadálya. 2. Az örs telefoná lJomásának fenntartási � ha8lZná
l at i  díját a sajátj ukhól nem kötel e ek a post ának előlegezn i .  
H a  a postahivatal követelődzik, utasítsák az osztály parancs
noksúghoz, i l l etve a gazdasági hi vatalhoz. 

Ibolya, Ezt már ÖJlIöknek a l:Iaj ú t  hal!áskörükben vagy leg
feljebb az ürsparmwsll okulmak tett jel ('ntéssel rég('srégen el 
kel l ett volna intézniök. Egészen meglep bennünket, hog'y van 
örs. ahol ilyesmi is előfordulha t. Meg kell jegyeznünk. ho,gy 
nelU lw nyira a fiatal abbakat , m i n t  i n ká bb az idős�b beket 
hibáztat j uk, wort ez a fiatalok részéről lehet jÓi<ndul atú okos· 
k odás, tudákosság i s. amit aztán az időseb beknek kell k itisz
togatniok az örsről.  Kellő oktJatással s ha keH, szig'orral, ilye n  
probl émák m á r  keletkezéS/ükben m egs7Jüntethetők. M aga a 
kérdés különben, hogy a la'kt anyaélet kcretében hányszor és 
mikor kötelező a tiszteletadás, nincsen szabályozV1a. nem is 
l ehet szabályozni. de erre nincsen is szükSég. Ha pl. az i dő
sebb délben k i megy a l ak tallyából s újm visi'>'Zatér, a fiata
l abbnak ti szipleiadási kell telj esí ten ie a talál kozásnál , ez ter
mrszet('s. LrhPietlen felfogás az, hogy a fi atal abbak az idő
sebbeknek naponta c ak eg'yszer, reggel kötelesek tisztelet
adási teljesíteni. Az örs belső életében természetesen az i!elö, 
sebbek és fiata labb ak érintkezése merev nem leliet és tú lzásba 
vin n i  a t i sztelet.adás köv('telését sem szabad, erre a zonban 

plőírást ad�ti 11elU lehet. ezt kellő érzékkel e ltalálja a fiata· 
l ab b  és i dősebb egyarúnt. NevetS/é,ges vol na, ha a z  idosebb 
azt követel né, hogy val ahány szor bejön a legénységi szobába 
s valahányszor k imegy 01lnan - lII'on1djnk, egy félóra lefol'
g{lsa alatt ötször is - a fi at alabb ak min d a nnyiszor t iszt el et· 
adást trljesítsellek. Ez('u a címen 11em szabad hatalmaskodni, 
viszont azonban ezen a címen nem szabad fegyellU()tlenkedni 
Rem . Ahol aztán a fia t a l abbak határozottan k ijelentik, hogy 
ők napollta csak egy,zpr, rpggel t isztpl egn ek, ott n yomban és 
rréb'('!'rn kp l l  inté.lk ( ' d l l i ,  hogy johh brlátásra j n ssanak. H át, 
('sak tegyen jelentést, dl' azonnal ! 

Bál' csak jönne! Sem a verspk, som a _cikk nem sikerü l tek. 

Vi!lszajáró mult. 1. Ausztriai ill eiőségű német nőt is be
.iPl e l l thet ariÍjául , az előljál'ók megtalá lják a mólJot, hogy a 
k i viz�gál ást i l yen esetben is lefolytathassák. 2. Nem tudunk 
�emmi féle apasztásról , nincsen semmi oka az aggodalomra. 
Ettől n yugodtan kéI'hetL 8. A h i ányzó számokat elküldöttük. 
rölös példányait szívesen vesszük. 

Protekció. Keresve scm ta l á l hatott vol H a  kl'llellletlen ebb 
hangzás Ú, csúnyább jl'ligétl Nálunk igazán nem kell pl'otek
ció ahhoz, hogy választ adjunk a levelekre. Kérdéseire: l. 
A honvMséghez csak rendfokozat nélküli  hOHvédnek veszik 
fp l ,  rl őbb azon ban a csen!dőrségi szolgálati köteleze t tségének 
pl eget kell tennie.  A vámöl'séggel kap'csolal,ban Qlvassa el 
lapunk f. évi 34. számában .. Rem énység 21." je l i gére küldöt[  
üzenetiiuket. 2 .  E z t  llHm tudjuk me gmon dan i . 3. Szerezrwn be 
volt t i szti előljá róitól nyilatkozatokat, amelyek szerint a ki
tüntetések Önt m egil l eti k és szolgálati úton kérje azok utó
lagos elismerÁsét és ál lományparancsban való tárgyaláSát. 
K érfllm e  előterjesztésénél a'ht is ho:bza fel,  hogy a z  eltelt évek 
alatt  kutatot t  a7. ügYben, de eredmény telen ü l . 

Remény. l. N em tehetjük. 2. OlvasS61 el l ap unk 1930/14.  
szálllában "Orgoruanyílás" jel igére küldött üzeneflinket. 

Sz. J. vámörörvezető. l. Csak próbaesondőrként léphctno 
be a esendől'séghez, denem kettő, hanem csak egy évi ];)l'óba
szolgálatot kellene teljesítenie. Kérését adja elO k ihal l gatáson 
8 k'érje, hogy ügye szolgálati  úton a d'önM,n'e h ivatott fóru
mok elé terjesztess'ék. Hogy ,a vámőrSég á tadja-c, ,azt nem 
t u d hat juk s hogy a csendőrség átveszi-e, az aitól függ, lesz-e 
éppen akkor létszámhiány s hogy a'z Ön sZllmélyi körülrmé
llyei. képesRégei milyenek. 2. Kérje n  az i l lető útlevelet. Osak 
�z a lispáni hivatal tu�lja megmondani, van"e II kivándorlás
nak valami akadá lya, mert ez az iNeW személy i k ö rülményei
től függ. Budapesttöl Bl'iisszelig a III. oszt. gyo rsvonati jegy 
ára 99 pengő. 

Egerág. Legutóbbi számunkban �rre a j('l i gére adott vÍl
l aszunk l. p ont jával kapcsolatban felhivjuk a l'i gyelmét arra, 
hogy k!érdése és az arra adott vá lasz tárgytalan azért, mert 
az alapul szolgáló rendeletbe hiba csú zott bele. A f. évi 
22. számú . Csendöl'ségi Közlönyben közzétett 46.1SB/V!. c. 1930. 
számú B. M. kÖ!Tcn delet 3. pontj ába n  tárgya l t  t ör l és ugyani� 
nem a Szut. 354. pon tj án a'k  az első a lpont jára, hanem az l) al 
pontjára vonatkozik. A Csen dőrség i K özlöny t is ennek meg
felelően helyesbíteni fogják. 

N. alhgy., Mór. 1. A honvédtörvényszéki és polgári bün
tetőbírósági főtárgyalásokon társasági ruhában jelenik meg a 
csendőr, ugyanígy kell tehát megjelennie a községi előljáróság
nál, ha az ügyészség intézkedése alapján az elöljáróság a tanuk 
között a csendőrt is jegyzőkönyvileg kihallgatja. 2. Ez a rendel
kezés mindenkire vonatkozik, aki a korhatárt elérte, tekintet 
nélkül arra, hogy agglegény volt-e addig az illető, vagy pedig 
megnősült, de özvegyen maradt. Abban az esetben egyébként, 
ha az 5rr. életévükön túl tényleges állományban nősülteknek 
gyermekük születik, vagy ha a házassággal házasságon kívül 
született gyermek törvényesíttetik, továbbá, ha az így nősült 
állami alkalmazott még 3 évig ténylegesen szolgálatot teljesít, 
akkor a feleség özvegységre jutás esetén özvegyi nyugdíjra jo
gosult. Ezeknek a felteteleknek nem kell együttesen meglen
niök, elég, ha a három közül az egyik megvan. 3. ,A ll11egszakítás 
önhibáján kívül keletkezett az illetőnek. H a  a bíróság: ítéletében 
ki van mondva, hogy a megelőző szolgálati idő beszámít, akkor 
a dolog ,rendben van, ha azonban ez nincs az ítéletben, akkor 
esetleg közigazgatási úton kell pótlólag intézkedni s az ügyet 
állományparancsban letárgyaltatni. Az illető szolgálati úton 
kérje az ügy tisztázását. 

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

nói-, férfi-, valami"! a ·Honv. 
Miniszterium által rendszere

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

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

fehérnemüeket készen és rát, keztyüt, harisnyát, kész 

és függönykelméke! ui, gyá
rilag sterilizált ágy tollal és 

pelyheket, paplanokat. min
dennemü mosókelméke!, rendelésre, törülközőket, kötött kabiltokat, függöny 

selymekel. valamint diszpárnákat a 

T RI BON Ruházati Részvénytársaságnál, Budapest VIII., ÜlIői-6t 14. szám r:l
. f �����: 

Az egyes vásárlások utáni első részletek a vásárlást követendő hó l -ével kezdődnek. - Vásárlá�kor azonnal nem fizetendő semmi !  
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. Dul/i. Apjá igényjügüsult. nevében és helyette a'lJün'ban 
más nem kérheti. Ha édesapja ig,ényt tart rá, a� hlletékes 
községi előljáróságnál elig,azítják az ügyet. 

Tudaküzódó. A vült cs. és kir. 23. gy. e'zred irattállát 
Raján a:<\ aUspáni hivatalban őrzik. 

Kórház. Jelentse ,w:<\ ügyét örsbha'ligatásün ,a?J:<\al, hügy a 
közga71dálküdásba kéts:l;eresen fi'zette be a 'Ua,pibetéteket : egy
szer a 12 pengöveI, másodszül' R'z:<\al a:<\ Öss71�g·el, ami't ,a kó1'
há'lJb autalásáv.al lmp(lSl()latban a ' közga,zdálkodásba bevételez
teK. AmennYibim a'Z örskihallgatáJs koretében a:<\ ügy tisztá
r..ást nem nyer, kérje swlgá lati útra terelését. Jóhis'Zemü 
"'érdésekben a sZülgálati úttól nem kell f,á'zni. 

S. őrm" Kenézlő. Tartaléküsük voltak, címük ismeretlen. 
Próbálja meg azt, hügy a vült legénységi b aj társaival keres 
brin tkezést. hátha aZük közül valaki tudni fügja, vagy ha ez 
sem ve:l;et. eredményre, szere'Zzen be nyiLa,tkoza.tükat a vült. 
!pg,énységi (lehetőleg altis'Zti) bajtársaitól. 

Hóvirág. Bátüri Kálmán ny. a,lezredes címe : Budap est, 

VL,  Sz�nyei-Merse-utca 3. 
. 

Diósgyőr. Eperjessy Géz.a szá:<\adüs címe: Budapest, Ludü
vika Akadémia. 

K. L., Nagykáta. A beküldött nyomü71ás kö'ZlélSro nem 
alkaJImas. Éppen azt hagyta ki, am:i a legjühban érldekelt 
volna bennünket, hügy t. i. mik vültak a'Zük a, helyszi:ni ada
tük, amelyekből azt következtette, hogy a r<abláJs nem történt 
meg. Nem az a füntüs, hü,gy a bűncse!ekményt miként követ
t ék el, hanem hügy hogyan: deritették ki. ön pedig éppen 
('zen siklik át. 

. 

K. M. őrm., Berzence. V�n egy-két jübban sikerült st1'ó
fája, de a:<\ért kö:<\lésre még nem alkalmas. 

'l'örekvő. "A magya,r nJép." Ha::<\afias érzései dícséretl"e
mÍ'l tók, a verse a'zünban nem sikerült. De attól még n'Rg'yOJl 
jó csendőr lehet önből . 

Sziilőföldem, Az első jönni füg '1'éani módüsítással, a má-
sik kettő 11em sikerült. 

Veszprém. "Els:<\árad a vén fa." Közöljük. 

Feketehegy. "Fájó em�.ék." Rüss�. 
Zelemér. "Résen." N,a.gyOlIL rüssz. 
Pusztaszer. Mind tartalüm, mind forma szempüntjából na

gyün banális dülüg. N em kö:<\öl1hető. 
R. J. th., l\Iátészalka. Isten tartsa meg a:<\ erős hitét és 

Csikürszág után való fürró vá.gyaküz'ását: .,ruk'ségünk l eB'Z  
m ég mind a kettőre. E7J a fOOltüB. nem oa vers. 

Aba. Alkalmilag közöljük. 

Költőtanone. Verset nem tuld írni, de humür van önben. 
N a 1Ís ha - amint írja - az ü�áh, ll. cseh é" a l'ác után 
közvetlenül a tanulást útálja legjübban, hogy ,wka1' Öl'S
parancsn'Ükkiépzőbe kerüLni � Per,s:<\e, Lőrincről meg ne bes�é�· 
jen, az jübb csendőr, mint Ön, mert ő bi.ztüsan bekerül majd 
az örsparanesnükképzőbe. ' 

Hazánk rümjain· fakadó rózsák. Két strófája határozüttan 
jó, a többi ell enben nem siwernlt. Nem közölhető. 

Kesergö imám. Ha ülyan jó l'enne:- mi.TI't ami:lYeIl s:<\épcn 
leírta, a:<\ünnal közöln ők. De így elégpIdjék meg 3;1)'LJa1, hügy \ll:<\ 
írását megdícsérjük . 

•• 

, , 
LEGENY A GATON. 

- Regény. - (35. ) 
íRTA : BARÉNYI FERENC. 

N em tudta ezt még, hiszen párnapüs asszüny vült még 
csak s annyira úrrá lett rajta a nagy elkeseredés, hügy han

.güs zükügással tört ki a lelkéből. 
Mester megcsóválta a fejét: - Ejnye, ejnye, sír az asz

szünyka, mi baja lehet? - Aggüdalmas farkcsóválgatással 
tipegett az ágyhüz és mintha simügatva akarná vigasztalni, 
hűséges szeretettel nyaldüsta meg Jülán kezét. 

Jülán megrezzent. Hiszen nem is gündült müst a kis ku
tyára. Egyszerre j óleső melegség töltötte el a lelkét, a sze
retet melege. Mégsem érezte már magát ülyan elhagyatütt 
árvának, hügy hűséges kis kutyáj át maga mellett tudta. A 
régi szeretettel simogatta meg büzüntüs fejét:  - Mester, te 
drága kis kutyám ! Nincs semmi baj. Feküdj le S'Zépen. 

Felajzütt idegzete lassacskán megnyugüdütt. Könnyes 
szemét szeliden zárta .Je az álom 'tündére. 

Mester is megvigasztalódütt, bár még egyideig neszel ve 
hegyezte a fülét. De mikür aztán Jülán egyenlete�, csöndes 
lélegzését hallotta, megnyugüdva, állapította meg, hügy kedves 
kis gazdája elaludt. Nesztelenül az ajtóhüz húzódütt ; egyszer
kétszer körbefürgütt, mmt la Imütülla s aztán helyét meg
találva, a küszöbre telepedett. Párszür nagyükat sóhajtütt, 
mintha ,a ház minden gündja az ő kis Ikutyavállát nyümná. Az
után alaktalan gümbóccá gyúródva, csöndesen szuszügva, ő 
is elaludt. 

67. 
Rüzsdamarta, küpütt Krisztus-kép előtt térdelve, ájtato

san imádküztak a bányáswk. Végezetül egy hanggá fürrt a 
reménykedéssel esdő bányászköszöntő : - J ci tlzérencsét ! 

'A hitben megerősödött lélekkel álltak fel és lámpásaikat 
lóbálgatva vígan mentek a felvünó csarnükába. Dübörögve 
nyílt meg a síneken járó hatalmas vasajtó a fekete had előtt. 
A tátüngó sötét barlangs2áj hűvöS' szelet fújt. A hideg levegő, 
vagy talán az izgalom megpirosította a fakó arcükat. Négye
sével szálltak a felvünó nyílt fülkéibe. Amint megtelt a fülke, 
eggyel lejjebb ereszkedett a felvünó s a következő fülkébe is 
négyen álltak be. Minden fülkében párüsával álltak a ,bá
nyászük egymással szemben, mint a fekete rigók a kalitkában. 
Szótlanul álltak és Wrelmesen várták, hügy megteljen min
den fülke és aztán meginduljon velük a villanyüs felvünó le 
a sötét mélységbe. 

FU CHS S4N D O R  CSE N DŐ RSÉG I C I KK E K  
S Z A K O Z LETE 

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

.. 
Árjegyzéket 

kivánaira 
készséggel 

küldök 

I I I. • 
. -_. -

' 
---'-� --= 

Különleges nagy raktár : az összes csendőrségi egyen
ruházati felszerelési cikkekből. 

Dús választék : kamga rn, lóden, szövet�, bélés- és chiffon
árukban. 

Kaphatók továbbá : az összes egyéb szükséglendő cikkek. 

Végül felhívom b. figyeimét saját műhelye mben k észült 
kiváló kidolgozású sapkáimra . 

•• 
Legelsőrendü 

cég - részletre 

szállít ! . 

•• 
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r. . Mihelyt megteltek az összes fülkék, a bányamester jelt 
édott az indulásl'a és fojtottan, tompán hangzott a - Jó sze
�encsét ! Mintha 'a tartó sodronykötelek egyszerre elszakadtak 
. volna, olyan hirtelen esett le szédítő sebesen a !felvonó. A vas
gerendázatba ütköződve olyan félelmet€sen dübörgött, hogy 
aki először meg-y 'igy le a bizonytalan vaksötétbe, fog-vacogV'a 
Isteúnek ajánlja tehetetlen lelkét. Jéghideg szélroham süvített 
fölfelé ; ideg-esen lobogott 'a kis lámpások sápadt fénye, gyér 
világot vetve a komor sötétbe. . 
. Hatszáz méterre lefelé tartott ez i3- riasztó rohanás, de 
nem egy örökkévalóságig, hanem csak néhány percig. Hi'rt€len 
:tiagydt zökkent az egész alkotmány ; a felvonó megállt. 
. .  . Csörömpölve ·hulltak le a fülkék záróláncai, a bányászok, 
mint a verebek ugráltak ki a szűk kalitkákból; De hátra volt 
még az út nehezebbik ,része. ILétrán kellett azután leereszkedni 
körülbelül százötven méter mélyre. Nehéz, keserves út. Noha 
.rövidebb amannál látszatra, mégis hosszabb. A lámpást haj
lott kampóval a balkéz két ujja közé akasztva, a jobb kézzel a 
létra fokaiba kapaszkodva, vigyázva másztak le a bányászok 
a feketén ásitozó mélységbe. Helyenként kihagyott a létra s 
az egyenetlen fal ú kürtő tulsó oldalán folytatódott. Ilyenkor 
nagy üggyel-bajjal át kellett kerülni a másik oldalra. V égre 
aztán elkövetkezett az utolsó létrafok, megérkeztek a tárnába. 

Bokáig érő, feketesaras vízben gázoltak tovább. A kor
mos lucsokból fel-felbukkant néhol egy-egy szurtos patkány
fej. A bányászok mindegyiket óvatosan kikerülték, a világ 
sűrű kincséért se léptek volna rá, mert a bányászbabona sza
bad menhelyet biztosított mindenkorra a pankányoknak a tár
nában. Azt mondják, a patkány érzi meg leghamarabb az 
orgyilkos bányaléget és ;riadt rohanásával figyelmezteti a 
gyanútlanul dolgozó bányászt, hogy Imeneküljön. 

Komor némaságban szótlanul baktattak a sötét tárnában. 
Imbolyogva, libegő lidél'cfények közeledtek. Szembetalálkoztak 
hazatérő bányásztársaikkal ; mogorva egyhangúsággal mor
mol ták egymás felé : - Jó szerencsét ! Aztán, mint a 
szerteguruló kéneső, hirtelen oszlottak szét a tátongó fekete
szájú barlangokban. 

Serényen indult meg a munka ; tompa, fojtott hangon csat
togott-kopogott a sok fényesen villanó csákány. Közben akná
ról-almára járt a bányamérnök. Mint világtalan vakondtú
rásban összezsugorodva, a hátán feküdt a bányász és verej 
tékezve csákányozta a \feketén ragyogó széntömböt. A mér
nök felfigyelt, aztán fülét a szénsziklára tapasztotta. Tompa 
pukkanások hallatszottak, mintha valahol - messze katonák 
gyakorlatoznának - puskáznának, Lámpására nézett a mér
nök, egyet csavart rajta s aztán az aknaszájba tartotta. A 
lámpa kicsi lángja ,egyszerre háromszor akkorára szökkent. 

- Bányalég van a közelben - szólt a mérnök. -
Egyelőre nem dolgozhat itt tovább. Jöjjön a másik almába. 

A csendőrség 

A szerencsés megváltás boldog örömével lélekzett fel a 
szegény bányász. Sietve szedte össze szerszámait és ment a 
mérnök után. A mérnök hirtelen megállt. Szemét-fiilét ki
nyitva figyelt. A bányász utólérte s kérdőn tekintett fel rá . 
Egyszerre, mintha száraz falevelek zizegnének körülöttük, 
olyan különös hangot hallottak. A rejtelmes zizegés aztán 
fokozatosan szaggatott fütyüléssé erősödött, 'mintha egy lát
hatatlan valaki folyton füttyentene. Ekkor már a lábaikba 
ütköztek a nyüzsögve tolakodó patkányok. Menekülni ! 
hangzott végig a riadó a !tárna gyorsan inépesedő folyosóján. 

A napvilág, a levegő utáni ösztönös vágy hajtotta a bá
nyászokat a villanyos felvonóhoz. Sietve szálltak be la kali t
kákba. A szapora füttyentés már félelmetes sistergéssé sürű
södött, de a mérnök megvárta, amíg minden fülke megtelt. 
Akkor gyorsan megadta a vészjelt fölfelé. Surrogva indult el 
a felvonó ; mint a villám, olyan gyorsan szállt a magasba. 
Zordon an süvített felfelé a hideg szél, magával hozva az al
világi dörgések szakadatlan dübörgését. Csörrenve csörögtek 
a vasláncok, egyszerre megrázkódott az egész felvonó-szerke
zet. Megállt a felvonó. 

A szabadulás megváltó sóhaja szakadt fel a szorongó 
keblekből : - Hála Istennek fent vagyunk ! Megmenekültünk ! 
- örvendező arccal ugráltak ki a láncos kalitkákból. Boldog
ságtól ragyogó szemmel néztek körül. Az első, ami szemükbe 
ötlött, a sötétzölden villogva libegő kakastoll volt. Gál Imre 
állt az előtérben csendőreivel és nyugodtan, higgadtan intéz
kedett. Éppen az elszánt mentőcsapatot indította útnak. 

A megmenekült bányászok hálaadó imát rebegteI< a Krisz
tus-kép előtt és ,azután rögtön siettek ki a szabadba, hogy tele 
tüdővel szíjják magukba a tiszta levegőt és ujjongva sütké
rezzenek az éltető napon. 

Azalatt pedig szakadatlanul dolgozott a légsziv attyú és 
rohant le-föl a villanyos felvonó. Egymásután érkeztek az 
új abb menekültek. De ezek már szomorú képet mutattak. Ha
lálos rémülettől eltorzult arcuk tele volt éktelen sebekkel, ke
zük-lábuk fájdalmas zúzódásokkal. Mire az orvos bekötözte 
sebeiket, már visszaérkezett a mentőcsapat néhány alélt sú
lyos sebesülttel. Többet nem hozhatnak fel, mert kigyúlt az 
egyik tárna ; aki abban volt, menthetetlenül elveszett. 'Az égő 
akna nyílását ideiglenesen betömték ; később mérnökök vezeté
sével kőművesek szálltak le a tárnába, hogy az égő aknát be
falazzák. 

Ezalatt a bánya kapuj a előtt szorongó szívvel várakoztak 
a bányászok hozzátartozói. Jajveszékelő asszonyok, szipogva 
sirdogáló gyerekek álldogáltak 'a 'kapu előtt és kétségbeesett 
reménykedéssel lesték kenyérkeresőjüket, A kapus már nem 
bírt velük, minden áron be akartak menni a bányába. Megint 
feltünt a tekintélyes kakastoll. Gál Imre gyengéden tuszkolta 

hivatalos szállítója! 
A nyomozó alakulatok részére a: teljes fényképé
szeti felszerelést gépek kel és egyéb kellékekkel 
együtt c é g ü n k szállította 

·FÉNYKÉPEZŐGÉP 
PRIZMÁS LÁTCSŐ 

nemcsak ilzórakoztat, hanem fontos 
eszköz is minden csendőr részére. 
Kérje errevonatkozó nagy képes ár
jegyzékünket. m e g k ö n n y i l e l l  fizetési 
rendszerünkről szóló · ismertetőnket. 

HATSCHEK ÉS FARKAS 
optikai és iénvképészeti szaküz)et 
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vissza a kaput 'ostromló asszonyokat. Szép szóval türelemre 
intette őket, hogy nem áHhatják el a mentők útját. 

A bányászokat sem 'engedték ki rögtön. Előbb kiadták 
nekik az ellenőrzésül szolgáló bádogbál'cát, amit a munkába
induláskor minden bányász a kapusnak 'átadott. Amikor véget 
ért 18. bárcaosztogatás, két bárca gazdátlanul maradt a foga
son. Nem jelentkezett érte senki. Gál Imre megnézte, hogy 
kié volt és harsány hangon kiáltotta ki a két nevet. De nem 
válaszolt senki. 'Azok odalent rekedtek . . .  

Végre megnyitották >a nagy kaput ; kiengedték a bányá
szokat az utcára. Örvendező sikongással ölelték keblükre 
szerető asszonyaik megmenekült férjeiket. Mint a szerelmes 
párok, úgy kapaszkodtak 'össze s boldogan tereferélve széled
tek hazafelé. 

Gál Imrét is megölelte két meleg asszonyi kar. Meghök
kenve fordult vissza : - Ne kedves, ne ! - szólt Jolánhoz é3 
gyengéden lefej tette magáról az asszonyi ölelést. '- Nem lp.
het. Szolgálatban vagyok. 

Egyszerre 'kibuggyant a könny Jolán ,szeméből. Mintha 
kést szúrtak volna a szívébe, úgy fájt neki most, hogy raz ura, 
akit ő is 'olyan kétségbeesett szorongással lesett, csak így .szólt 
hozzá. Bántotta a� is, hogy az arcán észrevette a kelletlen 
mosolyt, mellyel palástoini igyekezett, hogy mennyire restel
kedett a csendőrei előtt, Talán csak nem ő miatta . . .  

- Menj szépen haza, Jolán - mondotta Gál Imre ked
vesen, de olyan hangon, mely ellentmnodást nem tűrt. -
Rögtön utánad jövök. ' Csak még egy kis dolgom van. Rögtön 
megyek, - igérte mosolyogva .s a ,másik pillanatban már úgy 
megmerevedett raz arca, mintha nem is ő lett volna. Elfordult 
Jolántól és határozott lépésekkel ment az udvar távolabbi 
sarkába. Jolán könnyes szemmel nézett utána. 

Két halovány, magábaesett asszony támaszkodott a ka
púpillérhez. Aggodalmas szemükben iszonyatos sejtelem réve
dezett, mégis fel-fellobbanó reménységgel tekintgettek 'a vas
ajtóra, hátha talán mégis kilép rajta az, akit vártak. Sze
gény '�ó asszonyok, hiába vártak . .  , Hozzájuk lépett Gál Imre. 
Merev, szigorú arca megenyhült a mélységes részvéttől, 
együttérző meleg szóval vigasztalta la két szomorú özvegyet. 
Segítőn nyujtotta feléjük erős kezét és biztatva vezette őket 
az igazgatósági épületbe. Ott átadta a gyámoltalan özvegyeket 
az igazgatónak, ki emberséges szeretettel karolta fel 'a két 
szerencsétlen !asszony sorsát. Gál Imre még egyszer az igaz
gatóság gondjába ajánlotta őket és aztán megnyugodva ment 
ki az udvarra. Jolánt még ott találta. Már 'messziről mosoly
gott feléje. 

- Úgy-e most már hazamegyünk? - kérdezte Jolán kü
!önösen ragyogó szemekkel .  

- ,Igen, kedves, - szólt ;melegen Gál Imre, - meg
vagyunk. 

- Jaj be jó, - ujjongott Jolán, - 'gyerünk akkor. -
Mint a gyerek az anyjába, úgy kapaszkodott az urába. Gör
csösen fogta a kezét, úgy ,akart velemenni az ' utcán. 

- No hiszen, mula.tságos l átvány lenne a 'csendőrjárőr, 
ha karonfogva sétáltatná a feleségét - gondolta nevetve Gál 
Imre s szeliden kiszabadította a kezét : - De ne így, kedves. 
Menj fel a járdára. Mi meg itt aZ 'út közepén megyünk. 

Jolán hangtalanul engedelmeskedett, de a szívébe megint 
belémarkolt 'a mellőzés fájdalmas érzése. Érezte, hogy valami 
van közöttük, amit nem tud megérteni. Pár lépést haladt, 
aztán könnybe lábadt szemmel mégis átnézett 'az urára. Gál 

Érlesílés! 

Imre érezte, mi megy végbe a felesége lelkében. Szerelmesen 
rámosolygott, ',amitől Jolánnak mindjárt megenyhült a keserű
sége. Már vissza is tudott mosolyogni. Egyszerre valami cso,. 
dála.tos átalakuláson ment át Jolán szerelmes ' lelke. Mintha. 
felfogta volna már azt, ami olyan megfoghatatlannak tünt .. 
Hirtelen meggyorsította l épteit és biztatón hátraintegetve •. 
mindjobban sietett hazafelé. Az út utolsó részét már futva. 
tette meg. Kapkodva, gyorsan szította 'fel a tüzet a konyhá
ban. Pironkodva készítette az ételt a lábasban. Dél már el
mult - restelkedett önmaga előtt. Egész éjszaka mostanáig 
szolgálatban fáradt szegény Imre. Talán még nem is evett. 
ma és én hideg tűzhellyel fogadtam 'volna. ügyesen tett-vett. 
a konyhában és olyan serényen igyekezett, hogy mire az ura. 
hazakerült, már a kész ebéd orrcsiklandó illata s a fortyogó 
fazekak kellemes duruzsolása fogadta. 

- Ejnye, de szép vagy, - bókolt Gál Imre, amikor meg
csókolta a tűzhely hevétől és a nagy igyekezettől kipirult 'ar
cocskát. - 'Bocsáss meg Jolán, ne haragudj, de odakint nem 
tehettem másképen. Szolgálatban . . .  

- Maga ne haragudj ék, Imre - \kérlelte Jolán és ked
veskedőn ,hajtotta szőke \fejét ,az ura vállára. - Lássa, én 
csak egy buta kicsi asszony .vagyok . . .  

- Ugyan-ugyan - tiltakozott udvariasan Gál Imre s: 
mosolyogva várta, hogy ez a bekezdés végezetül hol fog ki
lyukadni. 

(Vége következik.) 

Pálvázat pályázatokra. 
Pályázatot hirdetünk olyan rejtvényekre vagy rejt

vényszerű pályázatokra, amelyek a csendőrségi életteJo,.. 
zoJ.gálattal, tudással, a katonai vagy általános ismeretek

kel \kapcsolatosak s mérsékelt fejtörés mellett a csendőr
,&égi vagy katonai- .ismeretek fejlesztésére, val'amint a kö
vetkezetes és az észszerű gondolkodás gyakorlására alkal
masak. A feladatoknak olyan a1a'k'ba. kel! öntve lenniök .. 
hogy az érdeklődést felkeltsék. A lapunkban eddig meg
jelent rejtvény- és pályázatfajtákon kívül új l'ejtvényfor
mákkal is lehet pályázni, 'ha azok a fenti követelmények
nek megfelelnek. 

A pályázat' mellé természetesen a megfejtést is csa
tolni kell. 

Pályázrotot báfrki;től elfogadunk. A legjo bb pályázatot 
lapunkban' közölni fogjuk és szerzőjét egy teljesen felsze-
1'�'lt fétnyképezőgéppel jutalmazzuk. Megfejtési hatá1'idő: 
ja.nuár 1 .  Az e1'edményt a január 1 0-i számunkban fogjuk 
közölp,i, 

A szerkesztésért és kiadásért felelős : 

PINCZÉS ZOLTÁN százados. 

Stádium Sajtóvállalat Rt., Budapest, VI., Rózsa-utca 111. sz, 
Felelős üzemvezető : Győry Aladár. 
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Az ipari nyersanya gok árának eséFe következtében rendkívül nagy árúkészletünket csökkenteni 
k ívánjuk. - Ezért a mai naptó l kezdve árucikkeinket e z  é v  d e c e m b e r  h ó  31-ik n a p j á i g  

5, 1 0  és egyes cikkeket 2 0  s z á z a l é k o s  á r e n g e d m é n n y e l  

kedvező f izetési fe ltételek mel lett árusít juk ! 
A karácsonyi és újévi ünnepekre való tekintettel még azt a rendkívül nagy kedvezményt is adjuk .. 
hogy a f. évi novem ber hó 20-ik a után eszközölt vásárlások első részlete 1931. évi február hó 1-én 
válik esedékessé. - Raktáron tartunk kész női, férfi és gyermek felsőkabátokat, öltönyöket, szövetet. 
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