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1833 március 2. - 1933 március 2. 
Emlékezés néhai József főherceg, lovassági tábornokra, 

a régi m. kir. honvédség első föparancsnokára. -

A m. kir. honvédség főparancsnoka elrendelte, 
hogy az idén, március 2-án a honvédség rövid fog
lalkozási szünet keretében kegyeletes emlékezéssel 
adózzék néhai József főherceg lovassági tábornok, a 
régi m. kir. honvédség első főparancsnoka emlékének. 

A megemlékezésben természetesen a m. kir. 
csendőrség is részt vesz. 
Szolgálják e sorok is az ün� 
nepség bensőségét. 

József főherceg, lovas� 
sági tábornok, József kir. 
herceg, tábornagy úJ" atyja, 
aki 1868-t61 1905-ig, tehát 37 
éven át volt a m. kir. hon� 
védség főparancsnoka, most 
száz éve, 1833 március 2�án 
született Pozsonyban. 

Mint a magyar nemzet 
iránt nagy érdemeket szer
zett. József nádor fia, a ná
dori család magyar levegőjé
ben megismerte és megsze
rette a magyar nemzetet. Tö
kéletesen megt'\llulta nyel
vünket s nevelésének iránya 
is mindvé2;ig olyan volt, hogy 
lelki kötelékei a magyarság
gal szemben a későbbi évek 
folyamán egyre szorosabbak
ká váltak. Az alcsuti pal'k
ban éveken át együtt játszott 
a község egyszeríi gyermekei
vel, akik atyja, a nádor (más
képpen: palatinus) után "Pa
latinus Jósl{a" becéző néven 
szólították. 

József főherceget már 
l8/l6-ban, tehát 12 éves korában édesapja, József 
nádor jelenlétében felavatták J-ászberényben Palati
nus-huszárnak. Szabó László verbtlllkos hadnagy 
nyomta a kis főherceg fejébe a hllsz{i.rcsákóL az egész 
Palatinus-ezred szine elő.l:t, a toborzó nótákat pedig 
a nádor udvari zenekara, a Balázs Jó�sef bandája és 
ft Palatinus-huszál:ok fiófehél'lovú zenekara felváltva 
játszotta. A kis főherceg az al;;kori szol{ás szerint 
Benedek �ános verbunkos káplár mál"káb<l csapott 
fel s igy Benedek (a. későbbi csendbiztos) huszár
nyelven : "apja" lett. a kis föhel'cegnek, aki ez,zel meg 
is l<ezdette katonai szolgálatát, mint hadnpr6d. 

Hét év mulva, 1853-ban az Olmützben állomásozó 
3. dragonyosezred örnagya lett, innen egy év mulva 
Prágában ft Wasa- (60. magyar) gyalogezred köte
lékébe lépett s ott aiez.redessé léptette elo a császár. 
MáI" 1856-ban ezredes, a következő évben pedig el
érte vágyAt: újra visszakerüJt MagyarOl'szágba. 

Sopronban, majd Kecskemé
ten és Félegyházán teljesített 
szolgálatot. 

A katonai kötelesség ifjú 
hitvese mellől 18G6-bán az 
északi harctérre szólította a 
főherceget, ahol mint tábor
nok rés;tit vett a Sch\vein
schadel és KÖlliggratz meJ
leti csatákban. Dandárátt 
mindig hősiesen vezette, négy 
lovat lőtt�k ki alóla, m,!!:g is 
sebesült. A hadjárat vége 
felé átvette a VI. hadtest ve
zetését, majd ft békekötés 
után visszatéLt hazájába, Ma
gyarországra. Itt .r. Ferenc 
József altábornaggy& nevezte 
ki, majd, midőn a magyar 
nemzet régi vágya tE:iljestil
vén, az 1868. évi XLT. tör
vénycikk 'megteremtette'-a-m. 
ldl'. honvédséget, őfelsége -
1868 december 5-én - az ifjú 
hOllvédsereg élére helyezte, 
mint fóparancsnokot. 

Honvéd f6parancsllokká 
tÖI1:ént kineveztetését az egész 
magyar nemzet örömteljes 
leIResedé�sel' és az ifja:'hon
védség sorsára néz\re remény

teljes bizalommal fogadta. József főherceg ezt a re
ményt teljes mértékben be is váltotta. 1869-ben már 
meg voJt szerv�zve a hat. kerületbe foglalt 82 önálló 
gyalog zászlóaljbóJ, 28 önálló hllszár- és 4 dzsidás
századból állott első honvédség. Ebból a szerény kez
<feLböl fejlődott ki a világháború előtti idők hatalmas 
hOll védsége. 

A számszerű fejlődésnél azonban még fontosabb 
volt II minöségi. Az eredetileg csak megszálló sereg
nek szánt másodvonalü alakulás csakhamar teljes 
harci ért-ékíí elsővonalbeli sereggé vált. Ez. az ered
mény igen . nagy részében a József fdherceg szemé-
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Iyes érdeme volt. Katonai tudásán és páratlan lelki
ismeretességén kívül nagy segítségére volt a fényes 
eredmény elérésében a szel'etet is, amelyet honvéd· 
sége iránt állandóan érzett és tanusított: valóban 
atyja volt honvédeinek. 

A magyal'ság iránt való szeretetét hasonló sze
retettel viszonozta nemcsak a honvédség, hanem az 
egész nemzet. Kevés olyan népszei'ü ember volt az 
országban, mint József főherceg. Eme népszerűségé
nek nagy mértékben volt oka az is, hogy ő volt az 
egyetlen magyar főherceg. Magyal'ságát mindig ki
emelte magyaros életmódja, sok magyaros kedvte
lése, magyaros bajusza és nem utolsó sorban magya
ros, huszárosan sallangos makrapipája. Részt vett a 
nemzet életében, otthonos volt a magyar úri társa
ságban és személyes tulajdonságaival még jobban 
öregbítette, kimélyítette a'lt a ragaszkodást, amit 
már az atyja, József nádor iránti kegyelet is bizto
sított a számára. 

Ha nem volt Budapesten, birtokain: Alcsúton, 
Kistapolcsányban vagy Kisjenőn szokott tartózkodni, 
nyaranta sok éven át cirltvenicai nyaralójában üdült 
a családjával. Atyjától örökölte a Margitszigetet és 
azt a rajongó sZeI'etetet, amely annak folytonos ékeSÍ
tésére ösztönözte, nagy háláj ára a budapestieknek, 
akiknek a Margitsziget sok testi és lelki örömet szer
zett. De emellett nagyon szívesen foglalkozott József 
főherceg a tudománnyal is. Különösen a növény tant 
szerette. Tudományos érdemeiért a MagyaT Tu.do
mányos A kadémm 1866-ban· tiszteletbeli tagjává vá
lasztotta,.a b,!dap�st! tudományegyetem pedig 1896-
ban, a mlllemum eveben disztoktorává avatta. 

J ózsef főherceg már fiatal korában nagy érdek
lődési tanusított a cigányok iránt. Megtanulta a nyel-

Vollomás_ 
Te vagV az én leoe/.sö Ideálom! 
Etsö 8 örök szeretmem ia Te 'Vagy! 

Te vagy, kinek a nevét UJ imádOltL 
S s:ívem.re jó bár egjJkor maid a

' 
fa01l 

E.'1 Iwm tudok már senkit HelJl /Sze'rIJtlll: 
Meghalt rá:IJL ltézve mi11den ii1elenn: 
Téged akkor sem tnullak eLfeledni, 
Harlem im6dni 10glaJ.: végtelen! ... 

Hisz' Te csa!tad ki lángoló szívemből, 
Terólad zengeH legewő dalom! 
Szerelmedé o- szl.p, ;6 ésne:m-esbőL 
Szivemben élö minden kis ato-nt· 
SzereLm ecU, llIely örül, s végteltn;, 
Nem CJlcllla, álom, mhl-t szá.zannvi má.'1. 
S m.it hogy1uI nen� hordh«tnék a s:dvemben.: 
Nem tÓl!' HZlímomra -j/dv, !elUímadúH! " .  

vüket is olyan alaposan, hogy e téren az ország egyik 
legelső szakértőjévé vált. Megírta a cigány nyelvtant 
és hozzá cigány szótárt is szerkesztett. De nemcsak a 
tudós kutató érdeklődése hajtotta a cigányok felé, 
hanem érző szíve is. Szerette volna ezt a kóbor. üldö
zött népet a jólét és művelődés ösvényeire vezetni, de 
telepítési kísérletei, amelyekkel ezt a célját szolgálni 
akarta. nem váltak be. A cigányokkal azért folytonos 
érintkezésben maradt, el is terjedt közöttük a híre 
messze az ország határain túl is. Legendás alakká 
vált a cigányok szemében, ő volt a "baro raj": a ci
gánykirály. 

Annak, hogy a nemzet József főhercegre megkü
lönböztetett szeretettel emlékszik, kétségtelenül az az 
indítóoka, hogy ő maga is nemcsak szimpátiával vi
seltetett irántunk, de magyarrá is vált, a szó legszo
rosabb értelmében. Abban az időben, amikor az ural
kodóház tagjainak túlnyomó része nem is beszélt ma
gyand, különösen jól esett a József főherceg részéröl 
tapasztalt kivétel. Mint katona, mint földesúr, aki 
birtokaiból mintagazdaságokat szervezett, mint tudós 
és végül mint a közügyek lelkes felkaralója, vagyis, 
mint ember ehhez a szeretethez mindenkinek őszinte 
nagyrabecsűlését is megszerezte. 

Nemes sz.íve 1905 június la-án Fiuméban, a 
Villa Giuseppe egyik csendes szobájában szünt meg 
dobogni. Halála mély gyászba borította egész Ma
gyarorsz.ágot. Hitvese, Klotild főhercegnö mellett pi, 
hen Budán, a királyi várpalota sírboltjában. 

Míg élt: honvédségűnk példaképe volt. Holtn 
után is a mienk maradt: teste magyar földben nyug
szik. Szívünkbe zártuk, m-ert igaz ember, jó katona 
és del:ék magyar volt. 

Ss me,·t t1ldom, hogy egyedül Te vaY1f az, 

Kinek sze)'cl1ne mtUjó szivI·e sz6t -

S mégis VU?! köztünk olya11 án/ló, g(I%, 
Kj rád szó)·ja átkát aiki?·oL: 
Allnúl métyebb?·e a szívembe zál'om 
Szerelmedet, mely üdvöt hoz reám -
Te mindenem, legelsó Ideálom. 
Örök szel·elmem: imádott Hazám! 

MAGl'AR Gl'Ul.A. 

Csendőrhistóriák. 
Mcglepő sz('mlr. 

Kökény tönsörmester az ebédutáni vonaLLal érkezett 
vissza a városból s ahogy betette a lábát a InkLanyába, 
felborult az örs nyugalma, fejtetöre állott ti. napirend. 
Lábdobogfls, ajtöcsapkodás dörömbölt végig a máskol' 
csendes- épületen s még az udvar epel'fái is nyugtalanul 
rezgették a lombjuknt, mintha csak ök is "észt akartak 
volna venni fl hirtelen sürgés-forgásban. De átragadt az 
idegesség a !!zomszédokra is. Olajosné hallgatózott egy 
ideig, majd megrázta tagad6an a fejét, ezzel jelezve, hog�' 
J$ötét gyanú támadt a lelkébe.n, de még nem hisz neki 
egészen. 

�ogy azonban az örsfózőnö szokásos ebédutáni lálo
gatá.sa egyre késett, sőt azt is meglátta Olajosné, hogy az 
örsfözönó nekifog 81.. ajtókilincsek szidolowának, ösSze-
c!'Iapta a tenyerét és felkláltólt: 



1933 március 1. CSRNDÚRSEGl LAPOl,· 185 

Közbiztonsági mozaik Bécsből. 
Irta: MILVruS ATTILA sz.'zados. 

Mult hó végén néhány napot töltöttem Bécsben, Mi
vel az ügy, m elynek elintézése odaulawomat szüksé,. 
gessé tette, nem foglalta le minden időmet, üres óráimat 
az osztrák csendőrség és a bécsi rendőrigazgalósÍlg in
tézményeinek tanulmányozására fordítottam l\lindkét h e
lyen kitüntető szivességgel és lekötel.;!ző udvariassággal 
fogadtak, 

Az idő rövidsége miatt alapos, részletes tanulmányo
zásról szó sem lehetett. Csupán általános tájékozódásra 
szoritkozhattam , l\Iindenki így jál', aki k<t!v.és idő alatt 
sokat szereLne lá�ni, Ezért beszámolóm sem lehet össze
függő eg4sz, csupán mozaikszcruen t!gymflsmeUé helyezett 

.szlne3 képek sorozata, Ezek egyike-másika azért, azt hi
szem, igy is érdeklődésre tarthat számot. 

Az osztl'Ak csendől'6ég szervezetét, sz�lgá;atát lapunk 
volt "Külföldi csendőrségek" rovata annakidején ismer
tette, Igy nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni annál ke
vésbé, mert azóta nem történtek különösebb változások. 
Engem most elsosorban az osztrák csendőrség karhatalmi 
felS'zerelése érdekelt, SUlklapokban már .sokat olvastam 
3111·ól, hogy a nyug1lti államok közbiztonsági szerveinek 
f-egyvel'tál'áha az utóbbi évek folyamAn a gázt is besoroz
Uk és eredményesen használják, Eddig sohasem volt 
alkalmam ilyen felszerelést a valóságban megtekinteni 
Mostani bécsi uHtózkodásom eorán végre kielégfthettem 
kivánc.siságomat, mert gázcszköiökkel úgy az osztrák 
csendör3ég, mint a bécsi rendőrség fel van szerelve, 

Mielőtt az osztrák csendórség és rendőrség gázfeJ.szf>' 
l'elését ismertetném, lléhány vonallal vázolom ,fl. gáznak 
ft közlJiztonaági kallhatalmi szolgálatban val6 jelentőségét. 

- Jesszus! Szemle lesz!" , - Férje megkcickázla
tott egy félénk ellen vetést, Olajo.sné azonban diadalmas 
mosollyal mutatott a laktanyaudvar felé, ahol Kakuk 
próbacsendór koptatta a kefét nagy szuszogá�1 egy ruha
darabo)lI, .EnI! mát' a férj IS beadta a derekát : Tényleg 
szemle aesz! 

Tudni kell ugyanis, !hogy az örs köz-sr.eretetben Arott 
s a lakosstig lélekben kitartott a csendórök melJatt min� 
den bajban, ha min'djÁrt akkora baj is, mint egy meg
lepő szemle, 

- Biztosan tudod? - kérdezte máll tizedSzer Kökény 
WI'ZSőrmestel't László őrmester, aki még mindig bizott 
benne, hogy csoda történik s a csoda elfújja majd a 
",·ómhfrt," 

Kökény törzsormester 87.onban kit·al'tott az él'tesillése 
mellett s a beszélgetésre fülelő I{akuk pr6bacsend61' akkora 
sóhajjal rontott neki megint a l'uhakefélésnek, hogy ezzel 
ll. 8zusszantiiBsal· dijat- nyerhetett 'volna fl gyöngyhalászok 
versenyén, 

- Mindent 1l'endbehozni! - hangzott itt is, ott iA 
Kökény törzsőrmester parancsa. I!:rezte, hogy neki kell 
mq.jd a szemlén helyláJluni, mert az ö,'sparancsnok szemle 
elótot _. ha megneszeli - nyakcsigolya töréssel, Kolel'Aval 
s hasonló enyhe, átmeneti betegségekkel Agynak szokott 
.. �ni. Szemle uttin persze meggyógyul. 

Porolt:lk, keféltck, sikáltak, l'flkosgattnk, átc:lopol'
LositoLtak és megfésfiltek a laktanyában szemétdombtól a 
padlásig mindent. Estefelé úgy lépegetett Kökény törzs
őrmester a kivasalt udvaron, mintha tisztaság sehol má
sutt a vilflgon nem lenne, csak al': Ő örsén, Kakuk próba
csendőr is büszkén 11lJapitotta meg magában. hogy tud ő 
llzért rendel teremteni, ha éppen musz{lj s aztán egyik 

A háború kitüzött célja az ellenség megsemmisítése, 
Ern kell tön'kedni minden harci tenykedésnél, Az alkal
mazott harceszközök és harce:járások is ennek 8. célnalt 
megfelelően vannak megválasztva, A szemben álló idegen, 
EdIenség, kive! szemben kíméletnek nincsen helye, A köz..
biztonsági szel'veknek ellen3zcgillések. rendzavarások. for
I'adalmi megmozdulások esetében, gyakran már békeidő
ben is, fegyveres erőszakkal kelJ felJépnjök, Ennél a harc
tevékenységnél azonban a cál nem a meS$emmfsités, .ha
llem e5upán az engedelmesség bizf.osltás8, a rend helyre
állitása, más szóval az államhatalom akaratának feltétlen 
Í!rvényesité.se, A szemben álló fél nem killellenség, hanem 
a sajat állam polgára, Sokszor talán született ellellség(> a 
kö:!bi�ons!gnak, de még többször, kü:önösen törnegmoz
galm8k esetélI, félrevezetett, felizgat'Jtt, elkeseredett em
ber, egyébként békés, hasznos polgára az államnak, aki 
t!Sak a tömeglélektan hatalm.as szuggesztív erejének lmtás3 
alatt került szembe a törvényes renddel. vagy pedig ár
tatlan szórakozás közben egy pohár t:orrnl többet ivott és 
ennek hatása alat� cselekedett. Az e!érendö célt és az eller.
felet tekintve, világos, hogy a h!ll'C eszközeit és a harQ
eljárást is ezeknek megfelelően kell megvá�asztani. 

Szolgálati Utasitásunknak a szolgA!ati jogokat sUlbá
lyozó részein keresztül vörös fonálként vonul végig az az 
intenció, hogy II legsúlyosabb következményekkel jár6 e;zol
gAlati iellépési eszköz, a fegyverhasználat, csak ultima 
l'atioként nyerjen alkalmazást. A lehető kímélet magánál 
a fegyverhasználat alkalmazAsánal is j<ötelességként van 
előirva, A SzolgáJati Utasitás az egY8zerú figyelmeztetés
től a kényszeritö eszközölt ulkalmazásáig, az en}�ébb esz� 
közök egész skálájá.t sorolja fel, melyek tulajdonképpen 
mind a fegyveflhasznáJat megelöz�ét szolgáljAk. Tapasz.
talat szerint ezekJlek az enyhébb eszközöknek .segítségével 

kezébe vette a szolgálati utasitást, másik kezébe a bÜll
tetótörvényt és felvált.va tanulni kezdett a könyvekből. 
Egy paragrafust a baJkfzbóJ, egyet a jobbkézböl s hogy 
el ne únja magát ebben az. egyhangú�ágb8n, közben meg
csinált egy számtani feladatot, de csak az egyik szemével, 
mel't ugyanakkor a másik szemével a falit.érképen kutatta 
l\i4l.gyarol'szág fö\'lil'osállak búvóhelyét, Tulajdonképpeni, 
figyelme pedig két dolog között oszlott meg: egy, hogy 
mi lesz m a  vac:!ol'ál'a, kettő, hogy szemle után csupán 36 
6rtival, avagy tizennégy napi egyszerű fogsággal lesz e 
majd öregebb csendőr? Aztán mind elálmosodtak s mint 
ahogy a katonák beJenyugszanak a hajnali roham gondo
latába, őket is eJfásitotta a végzet elkerülhetetlensége és 
elaludtak. 

Reggel autódudára lett figyelmes az udvart söprö
gető próbacsendór, Odarohant II kapuhoz s mikor odaért, 
ugyanabban a pillanatban nyitott be a kapun az örnagy (u', 
Köpenyben volt s ez a pr6bacsend6rt za"arbahoz,ta. de 
azért kivágta a rezet: 

--- Száz,ados úr, alázatosan jelentem." 
I{özben rájött II tévedésl'e, gyor&1n kijavította: 
- Ezredes úr, a'ázatosan jelentem, , ' . 
Itt megint rájött a hiblí.ra, de akkor mAl' egészen 

összezavarodott, mindenféle csillagok és zsinórok táncol
tak a lizeme elött s aztán mlir csak hebegni tudta fel

vill tva : 
- Százados úr, euedes úr, százados őr, ezredes Ul' ... 

- az őrnagyi I'endfokozatl'a rá se tévedt a nyelve, 
Mikor az órnagy úr látta, hogy fiatal bajtár.sunk 

egyre csak ezt hajtogatja, l'Aszólt szeliden, hogy jelentsen 
már valamit. Erre a pr6bacsenJ6r ugya felszabadult az 
első zavar enyJle n}'omása a161, megismel'te az 6rnagyi 
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a kitüiÖtt szolgálati celt gyakran nem lehel elérni, néha 
azé� mert alkalmazásuk hatástalan marad, máskor, meTt 
alkalmazásuk a körülmények folytán nem volt lehetséges, 

. úgy hogy a csendórnek mégis a fegyverhez kell nyúlnia. 
A gáz alkaim<i:z.ása a fegyverhasználatot megelözö eny
hébb eszközök közé -sorolható és azok között hatásossága 
folytán feltétlenül a legelső helyet foglalja el. Az adódó 
esetek nagy százalékában a szolgálati cél .elérését fegyvel'
használat. tehát nem kivánatos, súlyos következmények 
néJk"Ül is lehetövé teszi. 

Közbiztonsági célokra terméS'letesen nem a súlyos 
élettani elváltozásokat, egeszségrontást, halált okozó harc
gázokat. hanem az Ú. n. könnyfakasztó gázokal (Tranengas) 
használják, melyek azokat, kikkel szemben alkalmazást 
nyernek, egy bizonyos helyiség vagy terület elhagyására 
kényszeritik, továbbá rövid időre úgy támadAsra, mint 
védelemre egyaránt képteienné teszik.. Ez a gáz a sze
niekre hat, azokat marja, erős könnyezést okoz s a ro� 
szullét érzését váltja ki. Az illető képtelen szemét kinyitni 
és bármit is cselekedni; az elgázositott területről vakon és 
ész nélkül menekül. 5-30 perc mulva -azonban a hatás 
minden néven nevezendő káros utókövetkezmény nélkül 
teljesen megszúnik, 

Korcsmai v�rekedések megszüntetésénél pl. elég, ba 
a járór 4--5 gázüvegcsét hajít a helyiségbe, A felfegyver
zett gonosztevő védett helyzetének elhagyására gázzal 
kényszeríthetó a legkönnyebben anélkül, hogy bántódása 
történnék és a fellépö csendórnek életét vagy testi épBégét 
veszélynek.kellene kitenni. 

Tömegek szétoszlatásán6.1 gázpiszlollyal, gázkézigrá
nátta!, Ihajitott gázfazékkal, gAzpuskákkal hasonló hatást 
lehet érni. A becsi rendőntég gázszak€rWje egy mérnök, aki 
Spanyolország.ban a Primo de Rivera diktatúra idejében 

rendfokozafut és '.mosolygösra pirult arccal jött rá, hogy 
tud ö még azért gondolkozni, vele ugyan nem vall szé
gyent az örs, ha kezdetben kicsit rosszul is kezdte. Ki
vL.gta hát gyorsan a jelentését: I 

- Őrnagy úr, alázatosan jelentem, azért lepődtem 
meg, mert tegnap a Kökény törzsőrmester úr azt mon
dotta, hogoy az őrnagy úr csak délben érkezik meglepö 
szemlérf.! 

Az órnagy ur nem szólt semmlt, hanem lelépteUe a 
pr6bacsendőrt s következett a laktanyaszemle. 

Csak éppen megemlitem, hogy kár volt az eperfa 
kérgéről a port lekefélni, mert azt nem nézte az. őrnagy 
úr, ellenben az.t rögtön észrevette, hogy a ooröndöskaml'a 
egyik titkos sarkában Kakuk próbacsendól' nyakig sáros 
cipóje ,sunyit. A 'konyhaaszta,lt is kál' volt viaszkkal ki
fényesit.eni, mert az.t sem vette�zre az őrnagy ür, de a 
konyhaasztal alatt menten meglátta cl mosatfanul maradt töt�tk.áposzt.ás fazekat. Kökény törzsőrmester tarkója 
vörösen verejtékezett és egyik ámulntból a másikba esett, 
mikor lé.tta, hogy nem ott csináltatott rendet, ahol kellett 
volna. Mindegy, azért a laktanyaszemlét megúsz.ták ,-ala
hogy, 

éveken keresztül a spanyol hadsereg g-ámzakértóje volt. 
Tőle 'hallottam, hogy a diktatúra ellen folyton megismét
lődő katonai puccs kísérleteket és lázadásokat mindig gáz
támadá."okkal szerelték le. Nagy. eltorl8S'Zolt, védelemre 
berendezett laktanyákat és táborokat gázzal percek alatt 
kifüstöltek s igy a célt a legcsekélyebb véráldozat nélkül 
érték el. 

KÖ21biztonsági órtestületek kezében a gáz.felszel'elés 
tehát egy kitűzött cél elérésére legtöbb esetben képesitő, 
a leheló kímélet követelményének is megfelelő, humánus 
harceszköz. 

Az oszt'l'ák csendörségnél minden országos csendőr
pal'ancsnokságnak (Landesgendarmer.iekommando, meg
felel a mi kerületi parancsnokságunknak) van gázfelsze, 
l'elése, mellyel ez a' parancsnokság a ki vonuló karhataIma
kal esetenként látja el. 

A gázfelszerelés támadó éi; védő eszközökből áll. Tá
madó eszközök: a gázüvegcse, a gázfazék és a gázpisz
toly. Védő esz.köz-ök: a gázálarc. A egész; felszerelés igen 
pl'aktikusan, bOl'júbőr-hátibőröndökbe van málházva. 

A gáz.támadó esz;közök töltete _ chloracetophenon, . 
könnyfakasztó gáz, mely az üvegcsékben folyékony, a gáz
faeekakban és pisztolylövedékekben pedig szilárd halmaz
állapotban van jelen. A folyékony chloracet9phenon húza.
rn()S8bb időre nem raktál'képes, mert vegyi bomlás követ
kezik be. Ez mindeneset .re hátrányt jelent, de az, hogy a 
karhatalom hasznavehetetlen eszközökkel vonuljon ki, el
kerülhető, mert a bekövetkezett bomlás az egyébként kris
tálytiszta, szintelen folyadék. zavarossá válásán azonnal 
fpJismerhetO. 

A gázüvegcse csak zárt helyiségekben alkalmazható. 
A csendórnek gázálarcl'a csak abban :lZ esetben van szükl, 
sége, ha maga is az e1.gázositand6 helyiségben t.'\rlózko, 

rozott-: Arany Jáhós� megtetté vé'rta'nunak s mikor a. tatá
rok bejövetelél'ől fag.gatla az őrnagy úr, akkor a súgást a 
- tanárok bejövetelének ért eLte. Azután pedig feltett� 
neki a kérdést az órnagy úr: mi.t csmál, ha két orvhalászt 
lát meg a vizben halászni? A próbacsendőr azt felelte, 
hogy beúszik utánuk . .- De ha nem tud úszni? - kérdezte 
az őrnagy úr. - De én tudok úszni! - felelte a próba
csendőr. Nem lehetett vele zöldágra vergődni, mert seho' 
�yan sem tudta mag,át úgy elképzelni, hogy úszn i ne tudna. 

A:z. őrnagy úr most Berndt 6rmestertOI kérdezle meg, 
hogy mit csin[i.1 a halászokkal. De bizony, ő sem tudott 
okosabbat mondani, mint hogy megvárja, amig kijönnek 
és akkor ellenörzi a halászjegyükeL, 

- De nem jönnek ki két hónapig sem! _ vetette 
közbe türehnetlenül az örnagy úr. ' 

- Ak>kor én már nem várom meg őket, őrnagy úr, 
alázatosan jelentem r- felelte Bernát őrmester _ mert 
nekem hat hét mulva lejár a kötelezőm, akkor les:zerele1c, 
a tiszthelyettes ú·rnak tehát úgyis mást kell kivezényelni az 
ellenőrz,ésre. 

Következett a k.ivonuíás, l\linden me�t elég jól, csak eppen Kökény törz.sőrmester fordult mindig balra ami
kor jobbra kellett volna és jobbra, amiko!' balra '

kellett ,,0Ina fordulnia. Az őrnagy úr rászólt a sorozatos téve. dései miatt B megkérdez.te tőle, miko!' tanulja, mé.r meg, hogy melyik a jobb B melyik a bal lába 7 Kökény törzs. 
őrmester- azzal védekezett, hogy ő mindig vezény'elni ezokott s ezért a sorban nem tud tájékozódni� 

nyen viszontagságok között, de azért mégis megúsz: 
ták a szemlét nagyobb baj nélkUl. l\tindoasze annyi b�

al 
történt, hogy szemle után az ebéd alkalmával Knjtár or
mester lerántotta valahogy az asztalteritöt s mikor n1 
örsfőzönő meglátta, nogy a legkedvesebb edényei powor-
jává törtek, felmondott. Csak hosszas rábeszélésre és 
annak -.ellenében vonta viss1a fL felmondását, hogy beveze" 
tik nP.ki a rádiót. 

Be is vC7.ebték. Fülelt II kagyl6ba az. örsfó7.onó, de 
azután azt, mondta, hogy nem ér semmit nz egész, mert 
ne:n _lehet visszabeszélni. Kajtltr ól"mest�r a'loJlbnn erőS' A7. iskolázás jött azután. Kakuk pr6bncsendőr brifli-
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dik. Ez rendszerint elkerülhető, mert a csendőr az üveg
cséket az ajt6n vagy ablakon keresztül -is behajíthatja. A 
felhasználható üvegcse számát az elgázositandó helyiség 
méretei szabják meg. A hatás biztos. 

A gázpisztoly kinézésre, szerkezetre. ürméretre nézve 
teljesen hasonló a háborúban alkalmazott világító piszt0-
lyokhoz. Különbség csak a töltényekben van, melyek 
nem világító anyagot, hanem gáztöltetet tartalmaznak. A 
gáztöltetet körülbelül 5Ct méter távolságig lehet a pisztoly
b6l kiIöni. A leeső lövedék azonnal gázt fejleszt. Tömegek 
szétoszlatMánál több lövés. nem túlnagy területre, feltét
lenül eredménnyel jár. 

A gáz.fazék méretben és alakban hasonló a nyele; 
kézigránát feJéhez. Fémbádog burok, szilál'd halmazálla
potú chloracetophenon töltette!. Az anJ'ag idözített gyuj
tás következtében jut légnemű állapotba. A begyujtáshoz 
a fazék fenekét le kell venni és az elötűnő zsinórt meg kell 
rántani. Az elhajHott fazekat az ellenfél nem tudja vis.)za
doöni, mert az a begylljtás után olyan forró"á válik, hogy 
még kesztyűs kézzel sem lehet megérinteni. Tekintettel 
arra, hogy a gázfazekat nagyobb távolságra nem lehet ha
jitani. a hajitási távolság növelése érdekében parittya
szerű készüléket szerkesztettek. Ez a készülék eg�'szerü, 
körülbelül 50 cm hosszú, a kézigránát nyeléhez hasonló fa
rúd, melynek egyik végére négy rugalmas acélkarom vall 
elkalmazva. A gázfazekat a karmok közé illesztik és a be-

. gyujtó zsinórt a karmok egyikéhez erősitik, Hajitásnál a 
lendület folytán fl fazek a karmok közül kirepül és a be
gyujtAs, a karQ,nlhoz erö:?ített zsinór megfeszülése követ
keztében, önmúködóleg történik. Űgyes, kiképzett emberek 
parittya segl't.s�gével a gázfazekat 40-50 métel' távol
ságra is el tudják hajitnni. A gázfazéli: hatás tekintetében 

ködött, hogy de bizony ViSSZ.l lehet beszélni. Éppen a 
pontos idöt mondották be. Az egyik jelzés után bekiáltott 
a kagyl6ba KajtAr órmester: - Nem értettem, ismételje! 
- Erre megszólalt a. rádióbemondó: - Ismétlem a pon
tos időt ... - Az örsfózönó felsivltott a bámulatt61, ké
sőbb azonban rájött d. csalásta s- akkor már nemc.'iak fel· 
mondott. hanem el i-s ment. Sokáig .sajnálták az örsön, 
mert nagyon jól tudott főzni. 

Bpda. István_ liszthelyettes 
(Budapest) 

A hal. 
Zemplén megye egyik örsén történt még a háború 

előtt. A nőtlen örspllraDcsnok az irodában aludta az iga
zak álmlit, éjfél uUm azonban belépett..az örsirodába Mois 
Mihály csendőr és harsányan jelentette igen t·ossz ma: 
gyarsliggal: 

- Éllmestel' Úl' alá7.atosan jelentek, szolgálatból be
vonultál és hozta egy haJat! 

Az őrmester felriadt Almá.bÓI s azt mondta neki, hogy 
j�i van fiam, tegyók csak a halat az éléskamrábR. l\'1ois 
azonbán- csak állt és újl'S jelentette: 

- De érmcster. úr. halat hoztuk! 
-:-- Jól van, fiam, mondtam, hogy tegyék el, holnap 

maj,d megesszük. 

nagyobb töltete folytán a gázpisztoly�lö\'edékek hatását 
többszörösen meghaladia 

A védóeszközökre (gázálarc) zárt helyiségekbe!'!,. ha a 
gázt alkalmazó is ott tartózkodik mindig. szabadban csak 
ellenszél esetén van szük6eg. 

A bécsi rendőrség gázfelszerelés<1 a csendörségétől el
téro_ Gázüvegcséi nincsenek. ehelyett kisebb feladatok 
megoldására. ú. n. gázcerLizáik vannak. Ezek a zsebcel'uUi 
hű utánzatai. meJ)'eket gombnyomással lehet begyujtani. 
Töltetük csekély. Ártalmatlan külsejük folytán igen alkal-· 
masak polgá.ri l'uhában teljesített szolgii:lat· céljaira. 

Kétféle gázpisdolyuk van. AZ' egyik azonos a csend� 
öl'ségnél l'endszeresítettel, a máSik teljesen crövidcsövű 
pisztoly, melynél a töltet az elsütés pillanatában a 
tüzérségi kal'tácslövedékhez hasonlóan'......:: <lzonDal a cső
torkolat elhagyása után széjjel robban és gázállapotba 
megy át. Hátránya: a pisztolykezelönek gázálarcot vagy 
legalább is gázvédő szemliveget kelj viselnie. 

Gázkézigránátjuk teljesen hasonló a nyef� kézigrá
náthoz. A begyujtás a kupak leemelése után láthatóvá váló 
zsinól- megrántásával történik. A zsinór megrántása ,I 
másodperc iaőzftett preciziós gyujtószerkezetet hoz mű
ködésbe. A gázkézigránát 40=-60 méter tá\'olságra hajit
hat6. 

A gáz puska lögyapotos töUénnrel 60---200 méter távol. 
ságra 80 gramm súb'ú gázlöveClékeket hajit.lA lövedék na
gyon könnyU és nincsen repeszhaUsa . 

A gáz-felszerelés a rendőrség rajtaiitö osztaga inak Cel· 
szerelését képezi_ A felszerelés minden rajtaütő osztag sza
mára három egységládába van mfilházva. Az első Jáda 6 
gázpuskát és 6 gázpisztolyt hozzá\'aJó tÖJtényekkeJ. továbbá 
6 'kézigránátot tartalmaz. A ll1asodik ládába a gázvédő
szerek (gázálarcok és szemüvegek) vannak málház\'a. 

hulla. Mois ihalat jelentett a haJott helyett s mikor az örs
parancsnok megkérdezte, honnan szerezte ezt 4 hullát, 
jelentette: 

Erdőbe taialtáJ., levagtál és ha1adon hazahoztál 
halat. 

A továbbiakból csak az tartozik ide, hogy Mois 
csendór aztán szépen "visszavitte, anol találta haJat". 

Tánwk Já'Ms tiszthelyettes 
(Tiszakarád) . 

Vezényszavak. 
Király Jeromos törzsórmester már megütötte az öt

venes korhatárt, de fiatalos erovel harsogta az udvaron:. 
- Rövid lépést! 

• A szakasz ,tül'elmesep topogja az apró lépéseket. mi
kor azonban egyik perc a mási� után telik el újabb ve
zényszó nélkül, II jobbindulatúak az öreg Jeromos fejé 
forgat ják ll. nyakukat, hogy feihivják a figyeimét a .hosszú 
vezény8zünetre, a ros.szmájúak pedig kUJlcogvn lesik: mi 
lesz? Az udvar másik sarka- felol ugyanis errefelé ballag 
al. 'l'!lhndnagy úr .. _ 

Az ll.lhndnag.}· úr odaér, megált A szakasz ropjn az 
ap1'6lépést, Király törz.söl'mestel' pedig áll, mint h cövek. 
valamit t.átog a szája, de hang nem jön ki a torkán. Elfe� 
lejtette a 'legközelebbi vezényszót. Az alhadnagy úr meg
lehetős tlirelmetlenül sz61 rá: De Moie csak újra és újra jelentette hogy "hoz.ta 

egy halat". Az örsparancsnok kijött a türelméból s gon· 
dolta, inkább megnézi hát a hnlat most, csak azután hagy
jflk aludni. 

Kilépett a folyosóra, hát ott feküdt a kövön egy -

-'- Na', Királ;)�! Hát mi II vezényszó II rövid lépés 
után? - Csnk ez a kis lökés kellett a tÖl-zsórmesler me"g
akadt szekerének, fl következő_ pillanatban teletUdQvel har
sogtn: 
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A harmadik láda a gáztalanit6 ielezerelést tartal

m .. r77�. Ezek kü:önbözö vegyszerek, permetező készülé

kek stb. 

ségesen leirni, csupán egyes érdekesebb, tanulságosabb dol

gokat emlitek fel. 
A megszokott kép. üvegszekrények, telve a legkülönbö

zöbb bűncselekmények elköve.tési 'eszközeivel és produktu

maival. Kmönö2en gazdag a pénzhamisitásra vonatkozó 

gyüjtemény. A múzeum négy teremböl áll. A'L első terem a 

disz. és fogadóterem. A második a történelmi terem. Ennek 

érdekességei : eg�' Mária Terézia-korabeli mentöszekrény, 

mely annakidején a bécsi reQdör.1!égi állomások részére volt 

rendszeresitve. Egy piJlantás a szekrénybe, mély l'ész.vétet 

kelt a XVJlT. század közepén élt és balesetet sz�nvedett elő

deink iránt. A &zekrény egyik sarkában alig észrevehetően 

minimális mennyiségü közönséges vá:szonkötszer húzódik 

meg_ Ezzel szemben a főh�lyet hatalmas beöntőkészülék 
foglalja el. A gyógyszeres dobozok és üvegcsé'k címkéinek ol

vasása a látogatót mosolyra késztetik. Herbatea, kamil
latea, olajok, szeszek stb. A modern ember számára a leg
mulatságosabb látványt a szekrényhez me' lékelt "Eljál'ás 
tetszhalál esetén" címü vastag füzet nyujtja és <lZ egyik 
gyógyszeres doboz, melynek rejtélyes rendeltetését é9 tartaI
mát kockára vágott dohány képezi. A történelmi terem má
sik érdekess�ge egy jól sikerült ceruzarajz, melyet a XVIl'1. 
sdzad végén egy biró három vádlott rabló ról ikészitett saját
kezüleg azzal a célzattal, hogy azokat majdan a kiszabadulá
suk után is fej lehessen ismerni. Abban a korban, mely sem 
a személyJeirástant, sem a fényképe�ést, sem a dakt.iloszkó
piát nem ismerte, ez a bír6 korát megelőzte és a modern 
személyazonosító eljárások elöbírnökének tekinthető. A tör
ténelmi teremben látható egy érdekes képhamisitás j8, A ha
misító a XVI. századból �zármazó olajfestmény t utánzott, 
beleértve a hosszú idő következtében beállott elváltozásokat 
i.'3. I'lyenek a régi képeken látható apró. erezésszerű repedé
sek. A hamisító ezeket is ügyesen utánozta, de ceupán a kép 

A csendőrség é3 a rendőrség a gá7.ielszerelésen kivül 

hordozható akadályokkal, csapatszállító és tehergépkocsik

kal, a bécsi fE·ndörség ezenfelül még a modern utcai harI! 

minden egyéb eszközével is fel van ezereIve. (Páncélgépko

esik. golyószóro géppuska, géppisztoly.) A legénységnek 
puskája és rohamsisakja van. 

Itt jegyzem meg, hogy a berlini és prágai rendőrség 

karhatalmi cé..lokra Ú. n. vizvero gépkocsikat szerzett be. 
Ezek a ,bécsi rendőrség szakembereitól hallottak szerint nem 

váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. 
Végül meg kell emlitenem a gáznak még egy. a mi 

szempontunkb61 figyelmen kivül nem hagyhat6 lélektani 
hatását. A fegyverbasználat tragédiát okoz. Sebesülés vagy 
halál. Ennek hatása az épségbenmaradottakl'a nem mindig 
egyforma. Néha elrettentö, ez a mi szempontunkból az elé
nyösebb, de néha fokozza az elkeseredeftséget és az elvakult
ságot, ez a rosszabbik e�et. A legdrámaibb körülmények kö
zött alkalmazott gáztámadás hatása is mindig egyforma : 
mindig komédia. Képzeljük .el a tévtanokkal feltüzelt, az 
imént Imég forradalmi jelgzavakat hangoztató fanalizált tö
meget, mely tüsszögve, köhögVe, krákogva és szemeit dör
zsölve rebben szét. Az érdektelen szemlélök nevetnek. A fel
korbácsolt szenvedél�{ek ,pillanatnyi lehűtésére gemmi ::em al
kalmasabb, mint a nevetségessé tétel. Nagy ember, Napo
leon mondta egy alkalommal, hogy "du sublime au ridicule 
il m'y a qu'un pas". (A magasztost. a nevet.ségestöl csak egy 
lépés választja el.) 

• 
Bécsi portyázásaim alatt. meglátogattam a rendörigaz

gatóság bűnügyi 'múzeumát is. Nem célom a látottakat hü-

- Hosszulé-pést! 
A szakasz - az örsparancsnokképzö iskolában -

igen fegyelmezett volt, de egy-egy ..elfojtott kuncogás 
azért kiballabIzott a sarokb61, az a}hadnagyot pedig el
"kapta az indulat: 

- "Miérl nem egy fröccsöt rendel nekik? l\'li az a 
hosszúlépés?! Ki iszik ma hosszúlépést, mikor a bort in
gyen adják, a szóda pedig méregdrága! - �s ezzel do
hogva éll'obogott az udvar tulsó sarkába. 

Molnár Já008 tistthelyettea 

(Keszthely). 

OrszemvfiUás. 
A világháború alatt a vöröstoronyi Ör.'3Ön teljbitetr 

tem szolgálatot. Az örs az Olt hidjához is adolt örséget 
akkoriban. Az órszemek felvezetó nélkül váltották egy
mást.. 

I 

Egyik éjszaka Gálik János csendór volt örségen a 
hidnál egy népfelketövel s mikor a felvá'tás közeledett, a 
hid tuls6 végében egy vasúti talpfll.t állitott fel s ráakasztott egy oláb szűrt. Azután átadta a szolgálatot Gábor 
Pál csendórnek és Suszter Mibály népfelkelónek. 

A két Clj Ól' porlyázgatott a hídon s mikor a tulsó 
végén meglál!ák a �zürbe öltöztetett talpfát, suttogva 
tanakodlalt:  kiféle, miféle lehel az a rnoroulatlan ember? 
Megállapodtak abban, hogy igazoltat ják. Óvatosan köze
lebb húzódtak az alakboz 8 rá.kiáltottak: 

- Allj ! Ki vagy? - Gábor csendőrnek aztán eszé� 
jutott, hogy az alak ugyis áll, hát újra l"ákiáltott: 

-

-- Igazolja magát! 

A szűrös alak azonban mélyen hallgatott s meg sem 
moccant. iÚjra tanakodni kezdett a két örszem. Elővették 
a német tudományukat: 

- Halt, verda? - de ez sem használt. 
- Stáj ! Csinye? - kiáltották románul. Ez is ered,-

ménytelen maradt. 
Ekkor elhatározták, hqgy fegyvert használnak Két 

durranás jelezte, hogy az elhatározást tett követte, 8. szú
rös ember pedig végigterült a földön. 

Nagy ior.galommal látták, hogy eltalruták a titokzatos 
idegent, Most megint felszólitották, hogy nevezze meg 
ma�At. De persze a talpfa tovább hallgatott. A két őrszem 
pedIg arra gondolt, hogy vagy meghalt, vagy pedig csak 
tetteti magU az illető 8 igy okoeabb lesz kellő óvatosság
gal megközellteni 

Hason kúsztak feléje, mikozben mmdket.ten egyre azt 
kiabálták: 

- Ne mozdulj, mert Jövök! 
Nagyon eUjzégyelték magukat, mikor a talpfAt meg

találták, b�r arra büszkék lehettek volna, hogy _ eltalál
ták. Két lovés nyoma volt rajta. Mivel pedig a lövésekre 
az őrsön felfigyeltek, nem lehetett let.agadni a dolgot. 

Gálik János végignézte az egész megközelibési mOve
letet os nagyokat l!1ulatott magllban. Ezt azonban 8 napi 
Jaktanyafoga�ggal kelJett neki megfizetnie, a szárny
parancsnok ur ugyanis ennyire tnksálta a tréfát. 

U. Nagy JóUJe! ti8zthelyettes 

(Dombrád), 
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\'ilágo:) részein. A ;háttel· sötét tónusaiban a repedések utan
zásút elmulaeztotta, mely körülmény a hamisítás megállapí
tásahoz vezetett. 

A következő terem a különbözö hamisítások és bÜllöző 
ct'alafinl-aságok emlékeit örzi. Az egyik szekrényben utazó
börönd áll sznmtalan felragasztott gzúllodai- és ,podgyaszcé
duJával. A börönd egy kém tulajdonát képezk, kinek a cédu
Ják segítségével összes utazásait sikerült rekonstruálni. 
Ugyanott láthat6k a legkülönbözőbb rejtekhelyek, melyeket 
kémek jelente!reik lovábbitás9.l'a igyekeztek felhaswálni. 
Hajkefe, zsebUlkör, tojás, összeragasztott dióhéj stb. Egr 
másik szekrény egy egészen különleges e�zközökkel vagyoni 
haszonra törekedő csaló készitményeit rtartalmazza. Az illető 
cs.onlokból sok i1gyesdggel kezdetleges emberi és állati ala
kokat faragott ki, azokat mesterségesen ellátta a kor pati
nájával, majd egy közeli barlangban elrejtette őket, ezután 
gyermekeit és azok kis pajtásait a kérdéses területre küldte 
játszani, ikik ott mindig újabb és újabb ,.régiség-eket" lel
tek. A .csaló ily módon a "történelmi idők előtti régiségek
böl" igen jelentékeny jövedelmet biztosított magának. Ke
!:'zltményei még múzeumokha is bekerliltek. Végül akadt egy 
vulódi szakértő, aki azután üzelmei nek véget \'etett. A pénz
hamisitási eszközök között taltlltam mngyal" vonatkozású dol
got is. 1920-blln Bécsben egy háromtngú bűnöző szövetkezet 
működött, mely a lebélyegezetlen osztrák-magyar bankjegye
ket potom pénzért összevásíirolta, azokat hamis magyar fe
IÜlbél)'cgzéssel hítta ej s drágán ertéke9ítette. Ezz�l l1 magyar 

államnak természetesen súlyos károkat okoztak. A hamisít
vimyok egyébként tökéleteseknek mondhatók. 

Egy másik szekrény kitüllően működő, elmésen szel"
kesztett masinát tartalmaz, mellyel bécsi hamisitók szá7.
(:zerszámra gyártották a kü!önbözö drága egyiptomi ci.
garetták htivelyeit. 

A külvilág és a szabadságvesztés-büntetésüket töltök 
köziitti érintkezés ravasz fogásainak szemléltetésére egesz 
kis kiállftas álJ az egyik sarokban. Papil'osból készült 
bécsiszelet 20 cigaretta tartalommal, továbbá egy besze
gett zsebkendó, melYTlek szegese, a rövidebb és hosszabb 
öltések pontot és vonalal jelentve, hosszú 1'l"Iorse-jeIekkel 
irt értesítést tartalmaz, ennek a gyűjteménynek legértéke
sebb dnrabjai. 

A negyedik tel'emben látható egy harisnyakötő, rá
erősHett apró horgokkal, melyekre egy uzleti tolvajnö :J. 
lopott aranyórákat, gyüniket, láncokat felakasztotta. i\lel
lelte női cipö áll, melynek talp és sarok közötti ré.s1..é
hez Illu/ról viaszlemez van hozzál·aga.sztva_ A toIvajnö ilz.. 
letek ben, áruváIogaL'ls közben egy ékszerdarabot észrevét.
lenül leejtett fi padlóra, azután riliépeU, ilZ éhz.er tel·mé
tzclesen beleragadt II via�ztw. 

;\rösik szekrényben egy kézelő ali, melyet egr gyil
kosság tellege felejtett a helyszínen. Kilétét a tisztit6-
inté'leteknek a kézelő belsejébe alkalmazott jelzései révén 
sikerült megállapHani. MeHelte egy másik gyilkosság 
bűnjelei láthatók. A tettes áldozatát swjjeldarabolta és li 
hullal'észekeL ujságpapirl"nl kibélelt utazókosÍll'bn csoma-
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golta. A nyomozás során a kosárban egy el��kítolt ujs��

lapot is találtak. A kiegészítő rész gyanusltott eb�d,o

szekrényéböl került elö és igy bünössége mellett megdont-

hetetlen bizonyitékol szolgáltatott. . 
Az egész múzpum legkülönlegesebb darabja egy. a 

\'é�én tühegye�re reszelt esernyómerevítö drót. Ez�el e�y 

Ezerencsétlen ember olyan módon követett el ÖngY
.
l1kossa

bOt, hogy azt a végbelén keresztül bevezette teslebe és 

egyéb belsórészein kh'ül szívét is átszú
,
rva,

. 
megh�

.
lt. 

. 
.. 

Egészen elüt a környezet komorsagalol a kove�k�
.
zo 

kiállitott tárgy, 'egy barna, plüss játékmackó. A macko tOI'

ténete tanulságos. tksZel!lopási eselből kifolyólag egy he

lyen háromszor egymásután tartottak eredménrtel
.
en ?áz

kutatást, mig végre eszükbe jutott azt a mack?t IS koze

lebbről megvizsgálni, mellyel gyanúsi�ott klsgyel
�
meke 

mindhárom kutatás alatt a konyhában Ját�zott. Az eksze

rek a mackó gyomrából kerültek elo. 

Két darab a szakszerü bünjelbiztosílás módját 
illusztrálja. Meszelt falon véres ujjnyomot, más esetben 

ceruzairást találtak a helyszinen. A helyszínelók a vastag 
mé�zréteget a l.yom megrongálása nélkül lefejtették a fal
ról és azokat ket uveKlemez közé helyezve. ily módon ere
d�,}J· ·n bitt�ították. 

Biztositá!C'i cs,;.Iás tipikus jelenségeit szemlélteti a kö
vetkező kialiított tárgy Egy ember lakása ingóságait be
töré� ellen bizlosltolta é.;:; azután betöréses lopásért tett 
feljelentést. A betörő állitólag a szárnyaS?ajtó betétlapjait 
emelte ki oly módon, hogy legvékonyabb részeit több he
lyen megfúrta és azután a lyukak közötti részeket át
vágta. Az ajtóbetéUábla alapos vizsgálata világosan meg-o 
mutatta. hogy a fúrfls és vágás okozta forgácso1odás ki
felé esik. ami viszont a belülről történt fÚTás, illetve vá
gás mellett bizonyít s így a betörés leheWségét kizárja. 

Egy terjedelmes asztalra vannak kirakva Johann 
Breitwiesernek, 11 bécsi kasszafúró királynak betörő- és 
kasszafúró szerszámai. Breitwieser körülbelül négy éVen 
keresztül folyL:"llla mester-ségét hiheletlen szakértelemmel. 
Nem volt olyan zál'. pénzszekrény, mely az ő szakmabeli 
müvészelének ellen tudott volna állni. Vagyonra tett �zert. 
Saját villája volt Bécs környékén. Olyan töMlelesen dol
gozott. hogy a rendőrség ilyen nagyfokú technikai felké
szültségnek nem tudta magyarázatát adni. Lelcple,ésekor 
minden kiderült. ·Vil1!!.jában tökélelesen berendezett, mo
dern miihe!vl találtak. Ebben álhtotb elő összes betörő
szerszámait. melyekkel minöség tekintetkben a legtökéle
tesebb gyárlmányok sem veheUék fel a �ersenyt. Az el
méleti !udást technikai szakkön�rvekböl !>zerezte, melyek
böl egész kis könyvtár van a múzeum asztalán elhf'lyezve. 
Breitwieser egyé'bként elfogásakor eller1E7.egült �s a r�nd
örök villája félszerében agyonlőUék. 

a közelmultban történt elhalálozásáig ó is vez�tte �zemé
lvesen. Emlitettem, hogy a rendőrségi búnügyl muzeum
�ak az. ipari elváltozásokat szemléltető diapozitív gy��te. 
ménye van. A Poller-Iaboralóriumban ugyanez a gyuJte
mén)' megvan PoUer-eljárás szerint ké�zült 

.
mint�ban. 

A kettő összehasonlítása szembeötlően kimutatja a harom 
dimenziós, lllasztikus ábrázolás fölényét az egy �íkb:n 
történő két dimenziö� ábrázolással szemben. A fenykep 
a szemléltetés tökéletessége szempontjá.ból a PolIer-féle 
mintákkal nem Veheti fel a versenyt. 

A laboratórium vezetője elmondta, hog)' a Pollel'
eljárás segitségével az utolsó években számos ismeretlen 
hullát, köztük a nagy feltünést keltett lainzi

. 
gyilk?sság 

áldozatát is sikerült agnoszkálni. A hullák feJét lemmtá7r 
ták, a mintáról azután hozzátartozók, ismerősök néha he
tek. hónapok mulva ismertek rá eltünt hozzátartozóju��

.
la, 

illetve ismerősükl'e, amikor azok hullája már régen a told 
alatt pihent. Ugyanezek a személyek a halottról készült 
fényképfelvételen hozzátartoz.ójukat nem tudták felis-
merni. 

A laboratórium egy,ik szekrényében egy darab liajt 
van elhelyezve, 

·
mellette a sajtról készült Poller�minta. A 

tettes a sajtba beleharapott ·és azt a helyszínen hagyta. 
A sajtot azonnal a helyszínelés után lenllntázták. A nyo
mozás megindult. Gyanusithat6 személyt csak helek mulva 
sikerült felkutatni. Ekkor előtérbe lépett a sajtnak a je
lentősége, mert a rajta levő fognyomok és gyanúsított fl)
gainak összehasonlHása bizonyítékot szolgáltathatott. ..Igen 
ám, de az elmult idő alatt a sajt felere zsugorodott össze 
úgy, hogy a fognyomok méretre és alakra nézve egyaránt 
teljesen megváltoztak. Szerencsére itt volt a PoUer-minta. 
melyen az idő mit sem változtatott s igy segítségévej fi 
[ognyomok �zo.,('sltása sikerrel is járt. 

• 

A modern tudományos kl'iminalisztika megalapitója, dl'. 

Igen érdekes diapozitív fényképllyUjlemén)' s7.emlé1-
teli 37..okat a jellegzetes elválto7.!!.sokat., melyeket egyes 
iparágak folytatása 3'l. emberi testen előidéz. Ezek isme
rete a .személyazonositás elsőrendű segédeszközót képezi. 

Ki van állítva a múzeumban egy minta helyszínelő 
börönd is. Szerénytelenség nélkül és örömmel állapHotlllm 
meg, hogy a mi nyomozó aJosztályaink helyszÍnelö felsze
relése ennél j6val sokoldalúbb, gazdagabb és töltéletesebb. 

Hanl'l Gross gráci egyetemi tanár Ausztria szülöttje volL 
Némelnyelvü munkája "Kézikönyv vizsgálóbírák részére. 
mint a kriminalisztika !?Zisztémaja" örökbecsű, maradandó 
értéK, melyre n világ összes kriminalisztikai irói hivatkoz
nak. Egy pillantás néhai Gross professzor könyvtárábIl, me
lyet a béc9i rendörigazgatósag őriz kegyelettel, meggyőz en
nek az embernek egyeteme5 tudásáról, másrészt a krimina
lisztikának, mint tudomanynak sokoldalúságáról. A krimina
lisztika nem önálló tudomány, hanem a büntetőjog segéd· 
tudománya. De más tekintetben eem önállö. Az egyetemes 
tudományok mindE:n ágazatában felkutat ja azt, ami céljai
nak megfelel, rendszerébe illeszli es felhasználJa. Az alapos 
és helyes kriminalisztikai szakoktatá:l' feladata ezl. a sokol
dalú tudást, �iterjedt ismereteket. mmdazoknak kÖ7.veUteni, 
akiknek kriminalisztikai k.épzettségre hivatásuk gynkorlásá
nál e'.lükséglik van. Hans Gross hazájában a kriminalisztikai 

szakoktatás magas szinvonalon áll. Az egyetemeknek, a béc:ii 
I'endörigazgatóságnak külön kriminailsztikai intézetei (Kl"!
miml\istísl'hes In':?titutJ vannak, melyekben az érdeklődő 
hallgatók modern, tudományos, kriminalisztikai kiképzésben 
részesülnek. A csendörség különbözö tanfolyamainak és is\. 
koláinak tantel"mébcn ' Il krim inalisztikai tárgyak főhelyet 
foglalnak el és oktatálluk magas színvonaIon áll. A múzeumból a rendórigazgatóság Poller laborat6-

riumába vezetett az utam. A PolIer-féle minláz6 eljárá..ü 
:apunk hasábjain m!!.r többen ismerteUék, ana a nyomozó
osztályparancsnoks!!.g laboratóriuma és a nyomozó al
osztályok is be vannak rendezve, igy ez az eljárás e'öttünk 
nem ismeretlen. A bécsi laboratórium munkájának szj"n
vonala a mienk felett áll, ami természetes is, hisz ezt a 
laboratóriumot maga a feltaláló, dr. Poller rendezte be a 

Itt csak u bécsi rendörigazgalói3ág kl'iminalisztikai in
tézetél'ől 6hajtok egyet-mást elmondani. Ez az intézet nég-y 
lanféléves kriminalisztikai tanfolyamokat tart. első florban 
saját tisztviselői részére. Ezek �zúmára a részvétel kötelező. A tanfolyamot egyéb szolgálati teendőik ellátása mellett kell 
végezniök. Az intézet helyiségei (tantermek, vetítőterem, 
gaztlag tanscgédlettilr, szakkönyvtár) a rendörigazgatóRílg 
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egyik épületében vannak elhelyezve. (Ro:?3auer L.�nde 7. sz.) 
Laboratóriumi gyakorlatok céljaira a rendörigazgató::ság kri
minalisztikai laboratóriuma -áll rendelkezésre. A tantargyak: 
$záma 17, ezek II következók ; Bevezetés a vegy tanba. -
üzemgazdaságtan, könyvvezetési és mérlegszerkesztési g)'a
korlatok. _ Fényképészeti optika, - A fényképezés vegyi 
alapjai, fényképészeti vegyszertan. - Gyakorlati bevezetés 
a kriminaligztikai fényképezés.be. - Kriminalisztikai szimp
tomatológia és diagnostika. - A bűnöző alanyok ültalános 

megjelenéstana. _ Gyakorlatok a kriminalisztikai optikA

ban, különös tekintettel a hamisítványok vizsgálat líra. -

Embertan, különös tekintettel II felismeréil és örökléstnnra. 

- Gyakorlati bevezetés fi dnktiloszkópiába.·- Bűnügyi élet

lan. _ Bevezetés a búnilgyi elmekórtanba. - Kriminliltak

tika. _ Búnilgyi technológia és megjelenéstan. - frásszak

értöi gyakorlatok. _ Törvényszéki on'ostan. - A méregtan 

bGniigyi szempontból fontos fejezetei, továbbá a rostok, 

Urill� vizsgálata stb. _ A rendes tallKyakon kivül még több 

rendkivüli felolvasás szerepel a tanfolyam tantervébep. r·lye

nek pl. Il villamossági nyomtan, villanyáram által okozott 

balesetek ; IlZ újabb bel· és külföldi szakil'odalom megbeszé.

lése; gyöngyök, drágakövek é� ezek hamisitásai stb. 

A tantárgyakat kevés kivétellel egyetemi tanárok adják 

elö, A tanfolvamon külföldiek is ré.:ntvehetnek. Bécsi tar· 

tózkodtisom a
'
latt pl. egyiplomiakkat és kinaiakkal is taiAI· 

koztam. 

l\Iegtekintettem fl rendőrigazgatósAg már emlitett kri

minalisztikai laborat6rlumát is. mely fon�_g optikai eszközök-

kel vsn gazdagon felszerelve (különböző mikroszkópok. 
fén:.'képezőgépek, kvarclámpa, berendezés. mely az uJtravio
lett sugarakban való fél1yképezést megengedi, színkepelem
zők stb.) . 

• 

A bécsi rendőrigazgatóságnak van még egr él'd�kes· 
sége. a nemzetoközi iroda (Internationales Büreau ) .  

.Már a háború előtt kisérletek történtek arra. hog\' a 
nemzetközi bűnözők ellen folytatott kUzdelmel az összes

' 
ál

lamok rendörségeinek valamilyen formában való szorosabb 
knpcsolntbahoz<'isával eredményesebbé tegyék. Több konfe
rencia. kongresszus szolgálta ezt II célt, mel\'eken a külön
böző AJlamok képviselői ennek az együttműk

'
ödésnek módo· 

zatai és gynkorla.ti kivitele fölött elmélkedtek. A háború ter
mészetesen véget vetett ennek a nemzetközi eszmecserének. 
Ez nemsokára igen hátrányosan ereztette hatását. A há
ború arat� és az azt követo évek folyamán a nemzetközi bű
nözők gal'ázdiilkodása olyan méreteket öltött. hog)' lekilzdé· 
sUk érdekében II nemzetközi együttmüködésnf!k Vfliamilven 
formában való megoldása ,parancsoló szükaegként jelentke
zett. ]923 szeptemberében a bécsi rendörigazgat6slig akkori 
elnökének, Schobernek kezdeményezésére ( kés6bb Ausztria 
szövetségi kancelllirja volt) Bécsben nemzetközi rend6rkon
gresszus ült össze, mell' ugyancsak Schober njánlatára igen 
fontos határozatot hozott. Schober rámutatott atTa hogy az 
idó'közönkénl eg)'behivott kongresszuook egymagukban nem 
alkalmasak a szoro'S nemzetközi egyiitímüködés biztosrtá
sli,·a. mert a tanácskozások oorAn felmerlilt életreyaló gon-

• 
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dolatak a kongresszus befejezése utan a gyakorlatban nem 
lesznek megvalósítva. így született meg a ma iE' fentálló 
"Comusion internationale de police criminelle" magyarul 
a bűnügyi !'endőrség nemzetközi bizottsága. Ez a bizottság 
Bécsben az ú. n. nemzetközi irodát ( Internationales Büreau) 
tartja fenn, mely a nemzetközi bűnözők elleni küzdelem á.l· 
landóan müködö kőz;ponlját képezi. A nemzefközi iroda Ci' 
egres intézményei a bécsi l'endő,'igazgatóságmi.l vannak. Az 
1928. évi berni kongresszus óta a csatlakozott államok 
(köztük ),Iagyarország is) lakosságszámuk alapján megálla
pilott kulcs szerint anyagi szolgáltatással közösen járulnak 
hozzá ezen fontos nemzetköz.i :>'l.en' fenntartásához. 

• 

A nemzetközi bizottság, a nemzetköz.i iroda és az egyes 
tagállamok nemzeti központjai között kívánatos szoros és 
állandó kapcsolat fenntartása érdekében "Internntionale 
öffentliche Sicherheit" eimen hivatalo,::, folvóiratot ad ki 
(három nyelven : németül, franciául és olas�ul)' Ez a folyó
il'at a bizottság hivatalos közleményeit. nemzetközi bünöti;k 
körözöleveleit, eltüntek, talált hullák utáni tudakowdásokat 
és egyéb rokon közleményeket tartalmaz. A folvóirat mellék
letenként az "Erkellnungszeichen" , CiBmertetöj�J) cimü kiad
vány jelenik meg. meJy a valódi és hamis pénzek i!m1ertetö 
jeleinek közlésével a pénzhamisítók elleni küzdE"lem kivaJó 
segédeszközét képezi. A budapesti 1. nyomozó alosztály 
mindkét folyóiratra elOfizet. a körözött egyéneket a nyomozó 
kulcsba felvesz.i, ezenkívül a nyumozó alo�tályok a laJlo�( 
tartalmat n�'ilvántartásuk klegeszítésére is felhasznalják. A 
közelmultban a sümegi varnál egy ismeretlen angol fiatal
ember öngyilkosságot követett el. Tekintette.1 ana, hogy az 
öngyilkos 1<ilétét nem lehetett megallapítani, az 1. nyomozó 
alos�talyparancsnokság II nyomozó osztál�'pal'ancsnokság út
ján a nemzetközi irodÍlhoz fordult s az öngyilkos fénykép�
nek és személyleirásanak a hivatalos folyóiratban való közlé
sét kerte. A kőz]emeny a lap legutolsó számában meg is je
lent, melyet most már széles e vilagon mindenhol olvasnak 
s így remény van arra, hogy az Illem kilétet ezen az uton 
sikerülm iog ti�tázni. 

A nemzetközi irodanak a bécsi rendórígazgatósag:lal 
a következö intézményei vannak: 

1. A nemzetközi bűnözők nyilvimtartása. 
2. Nemzetközi központ a penzhamisitas, _ 

3. Nemzetközi központ a cse'kk- és értékpapírhami-
sitás, -

4. Nemzetközi kö�pont az útlevélhamisílás, 
5. Nemzetközi központ a bódító méregkereskedelem 

és 
6. A leánykereskedelem leküzdésére. 
Az intézmények közül csupán az 1. és 2. alalt emlitette

ket volt alkalmam megtekinteni. A nemzetköz.i bűnözők nyil_ 
vántartásában kb. 2900 ki[ejezetten nemzetközi jellegű biln
lette� van nyilvántartva. A nyilvántartág [ön\'i1vántal'tás
ból és alosztályokból áJI. A főn}'ilvántarUl!ba� a nyilván
tartó lapok a nyilvántartottak vezetéknevei szerint alfabe
tikus sorrendben fordulnak elő_ A :33 alosztály a bűnözöket 
egyes bü�özö Bzakm/iknak megfelelően cSopol'tosllva (szál
lodatoJvalok, zsebtolvajok stb.) tartja nyilván. Külön lesti 
ismertetöjclek szerinti nyilvánlnrtáeuk csak a csekkhamisi
t6knak .van. A nyilvántartás alapját az egyes tagállamok 
nemzeli központ jainak bejelentései képezik. 

. 
A n�mzetközi hamispénz központ a nemzetközi jellegú 

penzhaml�itókat és jelentősebb pénzhamis!tási e8etek�t 
tartja ny'llvAn. Ezek szerint a nyilvántarl1'ls személyi Ci! ei'e
mény-nYllvánlartá!'ra oszlik. A személyi nyilvántartás mel
lett nemzetkfui pénzhamisítók fényképalbuma is van. A köz
pont ezen kívül valódi é? hamis bankjegy- és éremgyüjtl!
ménnyel is rendelkezik. 

A neillZetkölil inm.l központi nYlivántartó szervei, 
folyóirata, valamint a tagállamok nemzeti központ jaival 
fenntartott, állandó összeköttetés folytán a nemzetkózl 
erintkezést módfelett megkönnyíti és leegyszerűsiti. Az 
egyes nemzeti központok köröliéseikel. priorálás iránti 
kéréseiket beküldik a nemzetközi irodfmak, mell' sokszo
rosi t ja a fényépeket, iratokat és azokat az összes tagálla
mok központ jainak elküldi, a priorálás eredményéröl pe
dig az érdeklödöt közvetlenül értesíti. Technikai okokból 
csupán az ujjnyomatlapok sokszorosita�ával nem foglal
kozik, úgy hog)' ezeket a körözőlevél mellé ,14 példányban 
kell mellékelni. 

A pénzhamisító-központnak a '  hamis pénzek vizsgá
latáho7. szükségas berendezése nincsen. Itt kapcsolódik be 
egy egészen különleges, félhivatalos &Zerv, mely 8zonbnn 
a nemzeti központtal SZOI'OS nexusban áll. Ez az intéz
mény, melyet megtekintettem, az osztrák bankok egyesü
!et�nek laboratóriuma. Vezetője a már említett "ismertetö
jeF' szerkesztője, aki egy.nemélyben a pénzhamisitás el
sórendú technikai szakértöje is. Ez a laboratórium a pénz
és él'tékpapírh:'lmi�ítás vizsgálatához szük�rges legmoder
nebb technikai felszereléssel van ' ellátv&. Itt lfi.tható a 
világ legtökéletesebb valódi bankjegy-gyűjteménye, mel)' 
magába foglalja a mindenkor forgalomban levö bankjc
gy�ket, még pedig a világ összes jegynankjainak (jelenleg 
102) összes cimleteit. Értékes és terjedelmes hamispénz· 
.L'rüjtemény sem 'hiány�ik. A labol'atóriumnak a pénz- és 
értékpapírhamisHókróJ, bankcsalókról és bankl'ublókról i$ 
van pontos bÜ'nügyi nyilvántartiisa. Ez a magflnintézménv 
teljesiti tökéletes technikai felszerelé!'ével a szüksége� 
s'Ulkértöi vizsgálatokat a. nemzetközi hamispénz-központ 
számára. 

A Cessero-ügy. 
(Az " Arofliv filr Kriminowgic"-ból a szerkesztőség 

engedélyével.) 
[I'ta: HOBERT 1'. PAESSLER bírósági \'cgyész 

(Wilkcs-narre, Pennsylvania). 
1928 fe�ruár 16-án O óra 20 percko!" Hertz Adolfot We.st-Wyommg község l'endör!önökét egy Vimc//' nevU ember tá:vbeszélön arról értesitette, hogy a Sholmaker

utca _ e6!1� elhagyott részén ismeretlen hullát talált. A rendorfono� .azonnal órt�sítetite Scureman vizsgálóbirót, � �en�sylvá�1al államrendorséget és Luzerne grófság bún
OgYI rendorségét. 

A I'endőrti,sztviselök II helyszínre érve a járdán id �_ seb? férfi hu!láját �Iálták, mely a hátán f�kUdt. A toro�, 
m

.
a]dn

.�
m egYik fültöl a másikig, át volt metszve. A tar

k.�n �bb mély seb, az arcon elől és oldalt, valamint a töl'Z60n, felhámhorzsol6dÍlSok voltak láthatók. l\1unkfuJ' nadJ'ág, alsónemű. röv..id harisnya és cipö képezték a I��� házatol. A hulla fekvőhelyón csupán elenyészően csekéh' vér volt látható. Ebből a tén.y.böl, tekíntetb� véve, hog� � hu�lim lli.�hat� 8é�Ulésekne'k hatalmas vérzéssel kellett JA.l'llIok, a tUlZtvlselok arra követk�tettek hogy a b "  _ lekményt máshol követték el és a holttestet utórag ��:�:k el're a Iélreedő helyre. 
A . holUesu:t ezután a hullaházba eÚlllftottAk. AJlaposabh ."Izsgála� Itt megállapitotta, húgy fi légcső és n bal nyakütóér telJesen át van 'Vágva. A 'ruházat ré:;zleles átkuta�ása során, mint 8zcmélyazonosicásra alkalmas adat, c�.upan e� 'l'Ilunkabérjegyzék került elő, melyet az egyik ;ornyékbeli bánya állitott ),,'\i. A bányával Lávbeszél6n olytatott értekezés sorAn, a munkajegyzék segftsé6ével, 
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Néhai J6zsef főherceg emlékezetére: qluzoltóünnepély Alcsuton, 

sikerült megállapítani, hogy II huna Ce8sero Józseffel azo
no9', ki West-Wyomingben lakott. Hertz rendőrfőnök azon
cal az elhalt lakására ment, de nem ta1ált ott senkit, pe
dig a hátsó ajtó nyitva volt és az I. emeleten 'lámpa is 
égett. RÖViid idő mulva megállapltást nyert, hogy II család 
többi tagjai, ugy mint az elhaltnak Mária nevű .férjes leá
nya, férjével, Ca.s8iso EMővel, továbbá az elhalt két ha
jadon leánya, FranciSka és Sára., néhány nap óta a szom
szédos Luzerne városban vannak lá1ogatóban; az apa IOtt
hon maradt, hogy munknhelyéhez közelebb legyen, IS-An 
8 61'akor Seul'crnan vizsgál6bir6 Luzernnel távbeszélőn ösz
szeköttetést kapott és él'teeitette a családot Cesscro József 
elhnlálozAsnl'61. A család tagjai R. !hullaházban felismer
tek Cessel'ot. Ezután II vizsgálóbiró fl családdal a lakásba 
ment és ott- megkezdte a kihallgatásokat, de 'a családtagok 

nem tudtak oJynn adatokat szolgáUatni, melyek a bűntény 

felderitéséhez vezettek \/olna, 
IG-án délben 13 órakor engem, mint szakértőt fel

kértek, hogy II wyominli házban tartsak szemlét. l'dikol' 

odaél'keztem nz alkonyat már nem volt messze, ezért 131-

határoz.tUk, 
'
hogy e'lsÖSOl'bnn II há ... környékét fogjuk ut

vizsgálni. Ennél a vizsgálatnál fpiss hamunyom keltette 

fel a ,figyelmilnket, moly II ház hátsó ajtaJától II ház hát.!16 

oldalát megkerülve, az utcára vezetett. 
A nyom részletesebb vizsgálata alkalmával megá1la� 

pít.ll8t nyert, hogy a hamu felülete rózsasZÍnű elszfnező
dest kezd mutatni. Az úttesten KeUey-S')1'inujield eyárt

mányú g6pkocsiabroncs jól kivehetö benyomaiát találtuk. 
A benyomnt alakjábdl meg lehelett állapitani, (hogy olyan 
gépkOCSi elsó bal kerekét61 6zn.rmazik, mely az úttestről 
lefelé farolt (hAtrált) . 

Az a pont, ahol a hllmunyom az úttesten meguilnt, 

olyan helyt volt, ahol egy, közvetlenül a háznak utcál'lI 
nyiló ajtaja elöt.t álló gépkocsi ajtaja lehetett. Hogy ezen 
a helyen gépkocsi állott, azt az abJ'oncsnyomok bizonyí
tották. 

l\'findezen helyekröJ fényképfelvéfelekeL készítettünk, 
a hamunyom különböző részeiről próbákat vettünk, az ab
roncsnyomot pedig gipaszel lemintáztuk. 

Ezután a ház belsejére terjesztettük ki a helysz!ni 
szemlét. A pincén kezdtem, mert a földszinten és az eme. 
leten Ját.o;zÓJag minden a legnagyobb rendben voll. A pin
cebeI! erős borszagat éreztünk. A pince részben cementtel 
burkolt plldl6jának bal első sarka erősen nedves volt. A 
délelött folyamán megtartott elsö helyszini szemlénél 
köz,remúköclő rendörtisztviaelők arra gondoltak, hogy II 
oor.szag és II padló feltünő ned\'essége a pincében elhelye
zett hordók ból csepegő bortól származik, Itt .rá szeretnék 
Imutatni azokra nz előnyökl'e, (meiyekkel heJY5zlni .szemlék
nck me,{felelő fényerejű \/ilágitó eezközök alkalmazása 
melleU való megejtése jár, külÖnÖ.5ell aJ<;kor, midón II bűn� 
tény ·helyszine épületek belsejében fekszik. Ha villan,y. 
lil'am ,UI rendelkezésre, úgy tilköl"reflektol'os 1ÓOO wattos 
nitró-){lml>át, ha nincs villany, úgy erős re.:flektoros gazo
�in·lámpát szoktam használni. Közönséges villan�' vagy 
egyéb lámpák nem viJágl'tanak ,be �Iég intenzíven ele
gendő területet és ezért, ha Ilzokkal nagyobb felületet vilá
gftunk meg, úgy fontos részletek könnyen elkel'Ulhetik 
figyelmünket. Ezt az itt· leirt példa is bizonyit ja. Meg
felelő meg\'ilágitás melIett ugyanis könnyen feJismertem, 
hogy a pince padl6jrulak elülső részén látható nedvesség
foltok ragadós, vöröses folyadéktól sz.Armaznak, melyet 
nedves rongiyal megkiséreItek eltá.volftani és azután a 
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helyet a szokásos pinceszeméttel (szénpor, föld, stb.) be
hintették. 

A foltok terjedeiméböl és eróssé6'éből kitűnt, hogy 
az áldoUlt rnegtámadása ezen a helyen játszódott le, mert 
a maradványok tetemes vérveszteségre engedtek követ
keztetni, ami a hullán talált sérüléseknek meg is felelt A 
foltok különböző részei ből próbákat vettünk, majd a fa

Jakon, padlón és lépcsőkön is telfedezett vérnyomokat ikö
vetve, az ebédlón, konyhán és hátsó ajtón keresztül egé
szen addig a pontig Jutottunk, ahol a hamUJloYom kezd&
dött. Az ebédlón való keresztülhaladásunk közben egy 
jelentéktelennek látszó foltot! fedeztem !fel a padlón, mely 
délelőtt, a nem ' megfelelő megvilágítás miatt, 'elkerww fl 
rendéirtisztviselók figyelmét annál ds inkább, mert ez az 
elszínezödés a padl6t borító linoleum színétől nem .nagyon 

ütött el. Az a körülmény, hogy úgy az ebédlő, mint a 
kony'ha padlóját frissen feltörölték és azok attól még ned· 

vesek is voltak, a rendórtisztviselöknek is feltünt. A lino
leum ezen részét kivágtuk és vizsgálat céljaira eltettük. 

A konyhában egy, a kamrába nyíló ajtó mögött szin
tén több foltot fedeztünk fel. Ez az ajtó rendszerint 
nyitva szokott állani, ezért feledkezhettek meg a padló 
feltGrlésénél a mögötte levő foltokról. 

Időközben a telek hátsó részén fekvő melléképületet 
is átkutatták. Ebben pecsétes, széjjelvagdalt szónyelfosz.. 
lány,t, egy útitáskát, egy pár .szörmebéléses kesztyűt es 
futóknak használt szönyegdarabokat találtak. 

Az őrizetbe vett tárgyakat biztos, ponnentes bUl'ko
latokba helyeztük éi; a laboratáriumba száHitottuk. Ott a 
nedves darabokat kiteregettük, vagy felaggattuk, �ogy 
azok szobai ,hőmérséklet mellett mielőbb megszáradjanak. 

AI kövebkező feladaf volt az abronC5nyomhoz 'tartozó 
gépkocsi felkutatása. �'1egánapítást nyert, hogy � szom
szédos Luzerne városban csupán egy gépkocsinak van 
Kelley-Springfield-abroncsa. Fa. a kocsi Cassisónak, a meg
gyilkolt Cessero vejének tulajdonát képezte. A gépkocsit 
alaposan anegvizsgáltam. Arz.· amerikai tető fel volt húzva, 
az utasrész padlójáról hiányzott a szőnyeg, a padJ6 és az 
egyik ablak fliggönye ,pedig erősen nedves volt. Ezeket El 
része'ket előzöleg fényképezés útján rögzítetrt,ük és csak 
azután .száUítottuk be öket 'fl laboralóriumba. Itt ismer� 
tetem azt, hogy a laboratóriumba beszáDított tárgyakat 
miként szoktam csomagolni.'A vizsgálati anyagokat tiszta, 
Hélesszájú üvegedényekben Jlelyezem el. Minden edényre 
számot teszek. Ez a s�m megfelel -annak a számnak, 
mely alatt az illető tárgy .... agy anyag leírását, ,találá.si 
helyét, az. órizetbt:vétel idejét, tanukat, vázlatokat, íbőmér
sékletet, időjárási viszonyokat stb. jegyzőkönyvembe be. 
jegyedem. Az üvegedények ugyanezen �ámmal : ellátott 
manilla- (gyékényfajta) huzatot �pnak, nehogy s�1It
tás közben megséruljenek. Nagyobb (tárgyakat [I1legfelelő 
méretű ibul1kolatokban szoktam elhelyezni és szintén 
megszámozni. A laboratóriumban has'Z-nálatoSt burko'hrtok 
a tárgyaknnk változatlanul vató megőrzésére �gen alkal
masak, mert keskeny oldalukon byitobtak. íémszalaggal 
ellátott uí.r6íülük :van, mely a nyíláson áthajtva és be. 
csípve, II Iburkolatot teljesen lezárja. 

két köpeny Cassisoé volt. ,A harmadik l1cöpeny nem az ö 
tulajdonát képezte, ezen nem is találtam .vérnyomokat. 

Időpazarlás lenne, ha Irészletesen ismertetni akarnám 
az ügy összes búnjeleinek �(számszerint 90) vizsgálatát. 
Azt hiszem, teljesen elegendő, ha annyi� \közlök, hogy 
valamennyit vegyi, mikroszkópiai ·1&; spiektroszk6piai viza
gálatnak vettettem alá, továbbá, hogy mindazon tárgyakat, 
melyek mint fontos bűnjelek jöhettek figyelembe, :ember· 
vér jelenlétére nézve biolÓgiailag is megvizsgál tam. Az 
eredmény az ál1amügyészség feltevését mindenben alá

támasztotta. 
A Jbir&ági "vegyész �ze.mpontjáb61 enne'kl 'az ügynek 

érdekesebb Dllozzanatai a következökben foglalhatók össze: 
1. A helyszínen talált abroncl!;;myoma:t '� az p,broncs 

bizonyítékot 'Szolgáltatott Cassiso kocsijának a helyszinen 
való jelenlétére, dacára annak, hogy �Ilitása szerint ott 
utoljára 14-én fordult !meg, me!y \időben Q 1hőmérséklet 
O fokot (Fahrenheit) 'tett ki .és a talaj fkeményre � volt 
fagyva. Azt,: hogy a nyom Ke1ley-8pringfield-abroncstól 
származott, a vizsgáJat során �atározottan iIJleg 'Iehetett 
áUapitani, de sehogysem sikerült a gip.szöntvénynek az 
abronccsal való méretbeli azonosi.tása. Végre ;rájöttünk 18 
hibára. Az abroncs ugyanis rugalmas test. ,"elr különböző 
megterhelés mellett deformálódik � Í8Y' ',különböző alakú 
és méretú benyomatokat idéz elő. Kísérleteket végeztünk 
olyaDfor;máD, Ihogy a' lkerékc.sapúgyolli 'keresnlH rudat fek· 
tettünk és azt megterheltük, az ilyen. módon előidézet be
nyomatok méretbe1ileg pontosan egyeztek a gipszönt
vénnyel. 

2. Az út ponto"s Ikövetése, amelyen a holttestet szám
tották, továbbá az ,ajtó előtt áDó .kocsi helyzetéböl és a 
hamu nyom megszünéséből azt -a következtetést �ehetett 
levonni, hogy a hullát :a gépkocsi utasszekrényéba 
helyezték. 

3. A) vádlott cassiso, tu.lajdonát :képezó'gépkocsi utas
szekrényének padlóján embervért lehetett ikimutatni 6- azt 
is meg lehetetrt. állapítani, ihogy a kocsi .belsejét rövid 
idővel azelőtt ·ielmosták. 

Másnap megkaptam CaS3iso cipőit, 7.sebkend6jét, 
három 'köpenyt, jI1lclyeket a' wyomingi házban találtak, 
továbbá egy hajcsom6t a halott fejéről. Nem tudom, 
miért nem kUldte a Irendörség hozzám a Cassiso körmei 
alatt található piszkot., �edig ezt kifejezetten kértem. 
Cassiso ruháit., a cipő kivételével szintén nem !kaptam 
meg, valószinűleg azért, ttnert a rendőrtisztv!selők 6.1131 
megejtett :mikroszk6piai vizsgálat se.mmi gyanusat nem 
eredményezett. A későbbi bizonyItás megállapította, hogy 

4. Az .ebédlő lino'leumhurkolatán talált 'Íolt Ik"özelebbi 
vizsgálatnál vér- és GábleDyomatnak bizonyult, 7nely fel
tűnően hasonlitott a Cassiso jobbcipőjére szerelt .gumi
sarokhoz. Láblenyomátok ös·szehasonlításán!l és azonosítá
sánál az alábbi módszert szo'ktam -alkalmazni. A lenyomn· 
tot é6 az összehasoDlitás tárgyál: - jelen esetben Cassiso 
cipőjének gumisnrknit - egymás mellé, pontosan egy 
si.kba helyeztem Fl, azután � Jefényképeztem. Ezzel .az 
eljárással elértem azt, hogy a képen mindhárom tárgy 
azonos méretarányhan jelentkezik. Igy .nem volt nehéz 
,megállapítani, hogy a linoreumon talált lenyomat Caseiso 
johbcip6jének gumisarkátót származik. Ezért a lenyomat
rói és a jobbsarokr61 !készített felvételeket ikb. Iháromszo. 
rosra megnagyitottam. ' A nagyitásokat ne� , papirosra, 
hanem filmre készítettem, hogy az igy Mszült diapoziUve· 
ket egymásra ,helyezh-essem. Egy r sötébkamara ... lámpa 
azi:nsz(lröjét jégüveglappal cseréltem fel, a qámpábn 200 
wattos gömbégőt helyeztem, majd az egymásra helyezett 
diapoziliveket a lámpa átvilágítása mellett bemutattam 
az esklidleknek, kik ilyen módon a 8zeglyukak .. kiemelke
dések, kopások stb. tökéletes egyezéséről személyes meg-
győződ�st 87,crezhetlek. Eredm�Dyea kísérletek történtek 
embervér kimutat.ására. >úgy a qinoleumon talált lenyomn· 
ton, mint II gumisarkon és eipötalpakoD is. 

5. .A meUéképUletben talált /ke8ztyűn embervértál 
származ.6 nyomokat és több emberi llajszá'lat Cedeztem 
Cel . Ezek a hajszálak ezin, h06szúsfig stb. tekintetében 
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ugyanazokat a jellegzetes .tulajdonságokat ,mutatták, mint 
az elhalt hajszálai. Azt ia meg lehetett lállapltani, hogy a 
kesztyűn talált ihajszálakat fi fejbőrb61: erőszakosan Mpték 
ki. A fötárgyalAson az ügyész bebiwnyItotta, hogy a 
kesztyü a vád�obt tulajdona és hogy azt a gyilkosság 
éjjelén kezén viselte. 

SoksZOri fordultak ifi'Iár hozzám )azzal a kérdéssel, 
hogy miért van szUkség ilyen sok �rgy (jelen esetnéf 90) 
Szakértői megvizsgá1ására. ,véreményem �zel'int az e13ö 
helYBzínelésnél sokka} könnyebb nagymennyiségú vizsgá
lati '8nyaghoz jutni és később azok közül az értéktelene
ket Ikiselejtezni, mint' későbbi időpontban új .búnjcle
ket 'beszereznI. Ez mindig nehézségekbe ütközik vagy 
flZért, Imert .azok a táJ.:gyak (nyom.ok)� melyekre szükség 
volna, már meg.scmmiBü1tek, vagy pedig ,:azért, mert azt, 
hogy azok {lZ első nyomozás alkalmával is Mteztek, utólag 
már rendawl'in t nem 6ikeri.il bizonyft'ani. A nyomozás 
elején sohasem 'Tehet tudni, hogy mi 1e6z ifontos f!s , m i  
lényegtelen. A hulla exhumálásli.t kieszközölni minden
esetre sokkal körUlményesebb és idötrabJóbb eljárás, mint 
a nyomozás "elején, minden eshet66égre. számftv8, lehetőleg 
sok vizsgálati nnyagO"t: ÖSS1.együjteni. 

Saját megállapHásaimon kivül Cassiso búnö86ége 
mellett még a következő gyanuo}.vk iSzó10ttaR: Az elhalt 
Cessero J6zsefnek 2000 dolláros é1etbiztositll6a vo!t 
lIUria nevO néma leánya javára, ld Cassisonál /volt fér�
,nél. Az is kiderült, hogy Cassisonak mintegy 11 MnapJa 

viszonya volt :Cessero 16 éves Franciska nevü leányával. 
Cassiso két �zben ie kérle la leányt, hogy 'szerezzen neki 
mérget, mert: "Az öregtöl 1i6 íVolna jnegszabadulni". (Meg
igérte a leánynak, hogy új gépkocsit! vásároL és 'azon Ivele 
New-Yol'k és Ohio áUamok;l)at utazást fognak ftenni. 
Cessero Franciska később 'azt is előadta, \ hogy s6gora, 
Cassiso hamis vallornástételre ie reá .:ikarf-a venni. 16-ÁD 
reggel arlW kérte 'Jgyanis, hogy o rendőrség, -kérdésére 
azt válaszo1ja, Ihogy ő t- Cassiso - e1öző este és 'éjjel 
a luzernei lakását nem hagyta er. A valóságban Cassiso 
21 óra után aut6n eltAvozott �s csak 2. óra tájban tért 
haza. 

Vádlott a f6tárJyaláson a következőkkel védekezett: 
A luzernei lakást gépkocsUAn 15-én, este pár perccel 20 
6ra után hagyta el, hogy a Wilkf'.s-Bal'rei 5zinhMba men
jen. útközben egy barátja és 'két idegen arnu kérték, hogy 
g�pkocsijtin vigye el őket Forty ... Fort község egyik utcA
jába. A kérésnek eleget is tett. Midőn a kérdéses utcAba 
érve II kocsit me6'állitotta, ,barátja revoLvert .szegezett rá 
és azt követelte, hogy a kocsit boosássa még néllliny órám 
rendeJke.zésükre. A 'kényszer.nek engedve, a kocsit ott
hagyta és gyalog Wilkes-Barreba ment, hol megnézte a 
színházi előadást. (Azt azonban nem tudta. elmondani, 
hogy a színházban mit adtak.) Előadás utAn. villamoson 
hazautazott, ma.jd gyalog a barátja házához ment, akinek 
a kocsit odak6lcstlnözte. Barátja éppen a kocsi mosásával 
foglalatoskodott. Cassiso azt állitoUa, ho6'Y a k0C6in vér-
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nyomokal látott (éjjel l óra 30 és 2 óra között) s midőn 
azok keletkezése felől érdeklődött, barátja csak annyit 
felelt neki, hogy fogja be a száját mert ha beszél, akkor 
családjával együtt a levegőbe fog repülni. Ezután a ba
ri.tja ismét revolvert szegezet! rá f-S a nála volt 50 dollár
ját elvette. Az állitólagos barátot természetesen nem si
került sehol sem feltalálni. 

Cassiso tagadta, hogy Franciskával, a. sógornőjével 
viszonya volt, V86Y h'Jgy ót méregvásárlásra és hamis val
lomástételre akarta \'olna rávenni. A zsebkendön és kö
penyeken levő vérfoltokra azt adta elő, hogy azok vagy 
orrvérzéslöl vagy pedig 16-án délelőtt a házban valamely 
véres tárgy érintéséW! származnak, a cipőjn Jevö vérfal
tok,ra vonatkozólag pedig a;(t álliLotta, szenet és fát hozott 
fel a pincéból, a vér akkor tapadhatott a cipőihez. Ezzel 
szemben Cessero Franciska határozottan állitotta., hogy 
a fát és szenet ö hordta fel, Cassiso nem is járt a pin
I!ében. 

Dacára annak, hogy a bizonyítás csupán gyanuokokra 
volt feJépitve és az ügyészsé6' az elkövetés es�közét sem 
tudta megszerezni,  az esküdtek Cassisót búnösnek mond
ták 'ki gyilkC'3Sltg búntettében s ezért őt a bírósflg 20 évi 
fegrházbüntetésre itélte. 

A fiatalkorúakra vonatkozó 
rendelkezések a katonai 

büntetötörvénykönyvben. 
írta: OR. KRANTZ DEZSÖ alezredes-hndbíró. 
A hazai szociálpolitikai természetű kormányzati, tör_ 

vényhozásai és társadalmi alkotások Sbrozatában a fiatal
korú egyének erkölcsi romlástól való megmentése érdeké. 
ben megval6sitott mélyreható s ki\'áló gyakorlati fontos
ságú, különleges mentő és nevelő inté�kedéseknek a katona
sAgnál kétségtelenül nincs akkora jelentőségük, mint ami_ 
nővel azok a polgári életben bírnak. Természetes folyo
mánya ez annak, hogy polgári egyének csak kivételesen, 
rendkivüli viszonyok .közt és csak átmenetileg tartozhatnak 
katonai büntetöbíráskodás -alá, továbbá, hogy a rendes ka
tonai juris-dikció alatt álló - katonai - egyének költ 
gyermek nincs, de aránylag kevés a tizennyolcadik évét 
még be nem töltött (fiatalkorú) is. 

A honvédségröl 'szóló 1921. évi XLIX. L-c. 10. §.ának 
d) pontja szerint a m. '.kir. honvédség legénységi állomá
nyába va16 felvételnek "kelléke a Ibetöltött 20. és a még meg 
nem.. haladott 25. év. A /hivatkozott § utolsó bekezdésében 
foglalt felhatalmaz.is alapján azonban a honvedelmi minisz. 
ter ?bban az e�etben" !ha kivételes körülmények szükségessé 
teszrk, a megallapitott korhatárokat megváltoztathatja é5 
kfjlönö�en tmegoko�t e�etekben korengedéirt adhat. 19y, az 
értelmI és erkolCSI feJlettség szempontjából még a felava
tás elött \megfelelő kiválasztás után, honvédelmi miniszteri 
engedéllyel' 18 éven aluliak is felvehelök a honvédség 
kötelékébe. 

Ezzel n�e.r. 
a buntetöjogszabályokba ütközö magatar

tást tanusitó 'fIatalkorúakkal való l, elbáná.� ikérdése a hon_ védség tagjai . szempontiából gyakorlati font.osságot, mi
után az osztó Igazság és t:ársadalmí érdekek megkövetelik hogy a büntetönoveilának (1908. évi XXXVI. t.-c.) vo: 
natkozó humá":us

. 
és hasznos rendelkezései. amennyire 

caak a katonai viszonyok közt megvalóslthat6k a kato
nai bl.in�töbidskodás alatt ál\ókra is kiterjes7:tcssenek. Ebbol 'a szempontból Jl 'fiatalkorúak fölötti biru.. 
kodé.s kérdését az 1930. évi 11. t.-c.-be foglalt új kato. 
nai büntetötörvény önállóan szabályozza (39., 49., 59. és 

64. §.). E 8ZabáliozAsn�i "mi�denekelött az a megfontolás 
él'vényesült, hogy a büntetőnovelIánaK (Bn.) a fiatalko
rúakrs vonatkoz6 rendelkezései �s a fiatalkorúak bí"Ó8á� 

glir6l szól6 törvény ( 1913. évi VII. t:.c. = Fb.) annyira 
egymásba kapcsolódnak, hogy öket különv�lasztani sem 
lehet, - már pedig a fiatalkoTÚak btrós(Ígónak intézmé
nye katonai szolgálati és egyéb kézenfekvő okokból a ka
tonaságnál meg nem valósitható. 

Az s�m téveszthető szem elől, hogy a katonaságnál a 
kihágásokat és a csekélyebb jelentőségű vétségeket rend· 
szerint fegyelmi úton intézik el, miért i'li ily esetben a 
"dorgálás"-ra, a "pr6bárabocsátás"-ra, vagy "javító ne
velésre"-re nincs is szükség. Viszont súlyosabb esetekben, 
ahol a tettesnek a rendfokozatban való meghagyfufa is  
kérdésessé válik, az ügynek dorgálással vagy · próbárabo· 
C!látással, esetleg javító neveléssel va16 elintézése a kato
dai szolgálati és fegyelmi érdekekkel ali�ha volna össze-
egyeztethető. -

Több irányban tett megfigyelés szerint az ily kor
ban levő fiatalemberek még nem rendelkeznek azzal az 
erkölcsi és értelmi fejieUséggel, amelyet a teljes büntetö
jogi beszámíthatóság megkíván. Akaraterejük már élet
tani okokból sem lehet oly fejlett, mint a felnöU·eké. 

E korbnn éled a nemi �Iet. felcsigázva :l szenvede
Iyeket, sokszor elgyöngitve, sokszor elragadva azokat, 
akiket megfelelően nem neveltek és nem ellenöl'iztek. 

Rendszerint ekkor válik ki a fiatalkorú családjából 
és önállóságot, szabadságot keresve, a szabad élet kisér
téseinek is védtelenül kiteszi magát. 

Rendszerint e korban találkozunk a leginkább nient
hető, a leginkább érthető emberi tévedésekkel. 

Ebben a korban a jellem még teljesen nem alakult ki. 
A hajlamok még nem szilárdultak meg úgy, hogy azokon 
kellő szigorral és megfelelő bánásmódQal még változtatni 
ne lehessen. 

Az ennek elérésére szolgáló -eszközöltet teljes mérték
ben megtaláljuk a katonai szolgálatban, me ly a fiatal
korú bGntettesek megmentése érdekében tekintetbejövő 
valamennyi eszköz.t hatásában és értékében túlszárnyalja. 

Ismeretes, hogy a fiatalkorúak erkölcsi züllésének 
és bünözésének legjelentősebb okai a megfelelö nevelés. 
az állandó felügyelet és irányi tás, s rendszeres foglalkoz
tatás hiánya, a környezel erkölcstelen példája. stb., stb., 
mely ft fiatalkorúak erkölcsi fejlödését veszélyeztető té
IIrezőket a katonai szolgálat elhárítja, mert a fiatalkorú 
katona előljáróinak állandó felügye'ete, ellenőrzése, üdvös 
befolyása alá kerül és e helyes irányitás mellett legjobb 
nevelője a rendszeres munka s a katonai rend és fegye
lem. 

Minthogy azonban a 18 éven aluliak ellenállóképes
sége és akaratereje még érettebb korban és keltő észbeli 
ég erkölcai fejlettség mellett is cseké:yebb il íelnöttekénél 
s ennélfogva. azok a búncselekményekre vezető kisértése
kel nehezebben küzdik le: még a katonai 'kötelékbe tar
lozó fiatalkorúak tekintetében sem le.het n Jdllönlegcs 
büntetőjogi elbirálástól mereven elzárkózni. 

A m�sodik breitenfeldi csata után a sereg romjait Lipót 
Vilmos foherceg 1642-43 telén Csehországban összegyűjtötte. 
A vezérsé� megtorlásképen igen szigorü bUntetliseket mért 
azokra, akIknek gyáva8ága miatt a csata elveszett. Rokitzan 
mellett a Mnd!ot-féle ezTcdet, mint clsösorban bűnÖ!lt, 'fel
o1>z1atta, zász!ólt a h6hér elégette, a tisztek kardjnit eltörte 
ét; (l,zokból akl1szt6faszögeket csinált· bfadlot és Dcsfours ezrcdegek Prágá�an lcfejeztettek, az Összes századosok és hadnagyok, valammt a legénységböl minden tizedik ember [011. ak,"',7.tatott, IlZ ezred mlll'adyányai -pedig bccstelcnnc'k nyilv IR ttattak. 
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Ncnlzetünk világt\lkintélyű ne5ztorát. gróf Apponyi Albertet, február 14-én hclYl.'zték úrök n)Iugnlomra a buda,'ári koronazö 
templomban, a királyi kripták egyikében. 

K.ltomd büntetötörvényünk a 18 éven all1liakat az el
. lenűkben alkalmazható intézkedések szemponljából két 

csoportba osztotta: 
Az egyik csoportot alkotják a gyermekek és azok a 

fiatalkorúak, akiknél hiányzik a büntethetöséghez szük
séges értelmi és erkölcsi fejlettség. 

A másik csoportba a kellő értelmi é� erkölcsi ftdlclt
séggel rendelkező s ennek folytán büntetőjogi felelősségre 
vonható Iiatalkorúak tartoznak. 

Az első csoportot iHetően II Bn. 15. §-ávIlI szószerint 

megegyezóen megállapítja II Ktbtk. 40, §-a, hogy: "Az 

ellen, aki a cselekmény elkövetésekor életének tizenkette

dik évét meg nem haladta (gyermek),  sem vád nem emel

hető, sem bűnvádi c!jli.!'ás nem inditható." 

A büntetendő cselekményt elkövetett gyermekkel 

szemben tehát nem II megtorlás, hanem a megmentés 

és a nevelés szempontjait kel! §l'"ényre emelni, Az II 
részletezés hogy az ily korú gyermek ellen vád nem 

emelhető, 
'
sem bűnvádi eljárás nem indHh�t6, mitsem 

jelent, mert aki ellen bűnvádi eljárás nem mdithat6, az 

ellen természetesen vád sem emelhető és viszont. 

Szószerint egyezik _ ugyancsak - a BIl, J 6, 
§-ával II Ktbtk. 41. §-ánnk az a rendelkezése, hogy: 

"Az, aki II cselekmény elkövetésekol' életének tizenkette

dik évét már meghaindta, de tizennyolcadik évét még be 

nem töltötte (fiatalkorú), ha II büntethetöséghez szük

séges értelmi és erkölcsi fejlettsége nem volt meg, 

blin"'tetöjogi felelősségre nem vonható." .. 
Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy a büntethetőség 

megállnpitúsához az erkölcsi és értelmi fejlettségnek 

egymást kiegészítve, egyutt kell fennfol'ognia. Ha tehát 

akár erkölcsi, akór értelmi fejletlenség tapasztalható: II 

bünvádi felelősség lllegátJapitásának nincs helye. To
vábbá azt jelenti a törvény idézett rendelkezése, hogy az 
értelmi és erkölcsi fejleUségnck már akkol' meg kellett 
lennie, amikor m� illető a büntetendö cselekményt elkö
vette. Ezt oly esetben, amidőn a cselekmény elkövetése 
és a felelősségrevonás között aránylag hosszabb idő telt 
el, nem mindenkor könnyű megállapítani, a nehézség 
azonban nem ment fel attól, hogy ebben <lZ irányban, 
esetleg tanuk és ol'\'osszakértök igénybevételével, a 
kérdés földeríttessék, 

Az első csof}Ol'tbeliekkel szemben, - vugyis ha a 
terhelt 12 é\'en aluli, vagy bár ennél idősebb, de 18. 
é\'ét be nem töltötte és fejle,l:fem,ége miatt büntető
jogilag felelősségre nem vonható -, /.:izá1'Ólag a Bn,-bllll 
és ÓL Fh,-ben megál'apitott ne,'e:és:i:!:crü in; é:!kedéseknek, 
illetőleg óvórendszabáJyokllak van helye, Ezek alkalma
zását a katonai bilutet6törvény II fiatlllkorúak biróság{l 
nak engedi át. hogr ez fi gyermekkel, illetve a büntető
jogi felelősségre !lern vonható fntalkorúval szemben a 
/I megfelelőnek találandó intézkedéseket alkaJmazza, Ily 
átadásnak tel'mészetesen 1\ katoJHli bűnvádi eljárásnak 
fl főtfl"gyalást megelőző szakában is helye lehet a bÍl'ó
dig vagy SlZ illetékes parancsnok rendelkezé'se szerint. 

Ha II büntethetőséghez szükseges értelmi és erkölcsi 
fejlettség hiányúv,1i birónak talált gyallusított katolllli 
kötelékbe t-tu'tozik, tlgy öt, a bún ügy jogerős befejezése 
ut-án, - ami ll. kÖl'ülmények szerint a feljelentés félre
tételévei, n bűnvádi illdözés megszüntetésével, illetéleg 
felmentésével történik - előljáró parancsnoksága adjn 
út a fiatalkOl'tlak birós:ágánnk. miután - a pnl'allcsnokság 
elótel'je�ztésére - al': ilIeLót a katonai kötelékből az ille
tékes miniszter elbocsátotta. 
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A c30portositásunk szerinti másik kategóriába tar
tozó büntettes fiataikorú, ha a cselekmény elkövetésekor 
a büntethetóséghez szükséges értelmi és ellkölcsi fejlett
sége roegvolt, büntetójogi felelösséggel tartozik. I1y�n
nel szemben tehát büntetést kell alkalmazni.� Az értelmI é� 
erkölcsi fejlettséggel bíró fiatalkorúakra egyébként általá
ban a felnöttek tekintetében irányadó büntetőjogi elvek 
én-ényesülnek, a cselekmény súlyához és a tettes egyénisé
géhez mért· megtol'ló jellegü büntetések alakjában. 
Dorgálás, pr6bárabocsátás és javitónevelés tehát il)' 
fiatalkorúak ellen nem alkalmazhat6. A Ktbtk 43. §-a 
szerint: "Az ellen a fiatalkorú ellen, akinek a cselek
mény elkövet-ésekor a büntethetöséghez szükséges ér
telm'i és erkölcsi fejlettsége megvolt, büntetést kell 
alkalmami." A büntetést a tör"ény szerint halállal, fegy
házzal vagy börtönnel büntetend6 cselekmény miatt 
fogházban, más büntetéssel büntetendö cselekmény mistt 
a törvényben meghatározott büntetési nemben kelJ meg
állapHaní. 

A fogház büntetés legróvidebb tartama tizenöt nap, 
leghosszabb tartama: ha a fiatalkorú a cselekmény elki)
vetésekor tizenöt.ödik évét betöltötte és cselekményére a 
törvény halálbüntetést vagy életfogytig tartó fegyház
büntetést állapít meg, tizenöt év; ha a fiatalkorú a 
cselekmény elltövetése'kor tizenötödik évét betöltötte és 
cselekményére a törvény határozott tal'tamú fegyház.
büntetést állapit meg, tíz év; más esetekben öt év. 

Az államfogházbüntetés legrövidebb tartama egy 
nap, leghosszabb tartama két év. 

Az elzárásbüntetés leghosszabb tartama két hónap. 
A törvény szerint fogházzal, államfogházzal vagy 

elzárással büntetendő cselekm�ny miatt szabadságveszté�_ 
büntetés helyett pénzbüntetést keU alkalmazni, ha ezzel a 
büntet� célját jobban el lehet érni, 

.. 

Hivatalvesztés és politikai jogok gyakorlatának fel
függesz.tése fiatalkorú ellen nem mondható ki. Más mel
lékbtintetés alkalmazása nincs kizárva. 

A bUntetéseknek ezen §-ban meghatározott alsó é� 
felső határa áthághatatlan ; a legmagasabb mérték tehát 
pl. a Btk. 97. §-a esetében sem emelhetö, a fogház
büntetés pedig 15 napnál lejjebb akkor sem szállitható, 
ha a vonatkozó cselekményre a törvény 15 napnál rövi
debb foghá:z.büntetést állaptt meg. Nincs azonban aka
dálya annak, hogy a 15 napi fogházbüntetés súlyositá
sok alkalmazásával (böjt, kemény fekvőhely, fogház- é" 
elzárásbüntetés esetében pedig magánzárka is) meg
felelöen megrövidittessék. 

A törvényes feltételek fennforgása eselén a bün
tetés feltételes felfüggesztésének a kedvezményében a 
fialalkorúak is részesitherok. 

Kiemelendő még, hogy a lefokozás alkalmazása, a 
szakképzettséget kíván6 hivatás vagy foglalkozás gya
korlatától való eltiltás, az elkobl..ás, a viselt hivatal el
vesztésének a kimondása, a kiutasitás, valamint a pénz.
büntetés mint mellékbUntetések fjatalkorúak ellen nin
csenek kizárva. 

A Bn. 18. §-a 2. bekezdésének megfelelőleg, a Kthtk. 
44. §-a szerint is a fiatalkorúnak az a cselekménye, 
amely a törvény szerint büntett, a bünletéssel vétséggé 
minősül. Ez természetes következménye annak, hogy a 
fiatalkorúra alkalmazható legsúlyosabb büntetés a fog
ház Lényegesebb e §-nak az a része, amely k imondja, 

• Már itt. cmlit.jUk, hogy a katonai 
Bn. enyhébb büntetörendelkel':�inek csak 
ha. a tett nem ka.tonai biincselekmény. 

büntetőtörvény a 
akkor ad helyet., 

hogy ámbár az elkövetett cselekmény vétségnek tekin
tendö : abban a tekintetben mégis, hogy a cselekmény 
hivatalból vagy magáninditványra üldözendö-e, vala
mint a kísérlet büntethetöségének tekintetében a cselek
ménynek a törvényben megállapított minösitése irány
adó. 

A Bn. 27. és 29. §-át kívánta a lehetőségig hono
ráloi a IJ<tbtk. 45. §-a azzal II rendelkez�ével, hogy <l 
fiatalkorban elkövetett bűncselekmény miatt . kiszabott 
szabadságvesztésbüntetés, amennyiben az eJitélt a fiatal
korúak réSzére felálHtott külön polgári fogháznak át 
nem adható, megfelelö külön helyiségben hajtandó végre. 

Annak az elvnek, mely szerint a közönséges bűn
cselekmények általában egyhébb büntetö rendelkezése'k 
alá esnek: ha azokat fiatalkorú követi el, logikus folya
mánya, hogy a fiatalkorúaknak oly cselekményeit, ame
lyeket a törvény lIétségnek nyilvánít, tekintet nélkül �Z 
nlltalmazandó büntetési tételre, fegyelmi úton is lehet 
meglorolni, ha az il�; megtorlásnak egyéb feltételei fenn
forognak. Ez a rendelkezés a fiatalkorúak által elköve
tett ÖS8Z-68 vétségekre, tehát a katonai vétségekre is vo
natkozik. 

EmUtettük már, hogy katonai büntetötörvényünk
nek az értelmi és erkölcsi fejJettséggel rendelkezö, tehát 
büntetójogilag felelősségre vonhat6 fiatalkorúakkal szem
ben alkalmazand6, a Bn. szellemében átvett enyhébb 
büntetörendelkezései a közönséges deliktumok1'8 vonat
koznak Katonai bűntettek és katonai vétségek esetében 
tehát azok alkalmazást nem nyernek. Ily bűntettekre és 
vétségekre a törvényben megállapitott büntetés alkalma
zása független a tettes életkorától. Ezt a rendelkezést 
akkor is alkalmazni kell, ha a katonai bűncselekmény az 
elkövetés célj ánál vagy m6djánál, vagy más körülmény
nél fogva ugyanúgy, vagy súlyosabban büntetendő kö
zönséges bllncselekménnyé minősül. 

Nem nyer alkalmazást tehát katonai büntett eseté
ben a Ktbtk. 48. §-ában körvonalozott ama büntetés. 
enyhitö rendelkezés, mely szerint az ellen, a1d a büntett 
elkövetésekol' életének tizennyolcadik évét már meg
haladta, de huszadik évét még be nem töltötte, fi tör
vény szerint halállal vagy életfogytig tartó fegyházl.al 
büntetendő cselekmény miatt tíz évtől tizenöt évig ter
jedhetö fegyházbüntetést kell megállapitani. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy a húsz éven aluli életkorban 
levők ellen okvetlenül a törvényben megállapltott halál
vagy más rendes büntetést kell akamazni, és nem vonja 
meg a lehewsélZ'ét annak, hogy a katonai bIr6sÁg túl
nyomó enyhitő körülmények alapján _ mely enyhHő 
körillmények kozött a 20 éven aluli életkort kUlönösen ia 
kiemeli - a halálbüntetés kimondását61 !katonai bűn
tettek esetében is ellekinthessen, vagy esetleg a szabad
aágvesztésbiintelés fokát enyhébbrc változtathassa. 
Csupán annak akarta a törvény fontos katonai érdekből 
elejét venni, hog�' a teLles csak azért, mert 20., ilIetöleg 
18. életévét be nem töltötte, a törvényben katonai bUn-

GrÓ'f Holk császári tábornagy 1\ harmincéves hflborúbnn 
3000 főböl álló csapatot szervezett, nmely rujtaUtésekrc, 
megrohanltsokra, port.yázásokra és egyéb mozgékony kis 
csoportokban végrehajtandó múvclete.kTe vot't szánvn. Ezt 1\ 
csapatot .�ol,k-félc vadászoknak hfvták és áltnlánosan cso
dálti� a tobbl, nehéz mozgású gyaloi c8upattnl szemben. 
A Ho.k-��Ie vt1dá8:;:�k lennének tehát elődoi a később (a XVIII. 
!'zázad kozepén, majd a XIX. század elején) fejállItott vadflsl': 
csapatoknak. Némelyek czt a csapatot tart.j6k fl kés6bbi 8. 
gyalogezred eredetének, ami 'kUlönben s('hol sincs bcbizony{tva 
és IlZ autentikus okmányok scm tudnak erről. 
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cselekményre rótt büntetéstől szabadulhasson és �ogy e 
te1<inlebben neki mnr előre kivételes elbánás bIztosit
tassék. 

ElóíOl'dulhnt azonban, hogy valamely katonai bun

cselekménv tényAlladékát kJmeritö magatartás céljAnál 

vagy más
" 

körülménynél fogva ugyanúgy, vagy ��Iyosab

ban büntetendó közönséges bűncselekmény tor�ényes 

fogalma alll esik, Igy pl. nz állami és társadainn I'end 

hatályosabb védelméről szóló 1921. évi III, l-c, 2, §-á�la
rl
k 

1. bekezdése szerint. minősül az az egyébként más mmo

sit.és alá eső katonai deliktum, amelyet. az ál!mn és tál'" 

Sl'Idalom törvényes rendjének erőszakos felfol'gatáslil'� 
Vag�' megscmmisilésél'C, különösen valamely tál'sndalml 

osztaly kizn"ólagos uI'almának erőszakos lé�?Sité.sél'c 

irányuló mOl;ga!ommnl vagy sl;ervezkedéss
,
el � OSSZ�Üg

göen és annak céljára követtek el. Ily átmmoslté!'l bIzo

nyára nem szolgálhat. okul ana, hog)' a te�tes mngata
,
\ 

liLsa enyhébb megHél&> alá essék, mert �lISZ� ez fn�� 
jelentene mint 'rnentesfteni ót a katonm buncse e -

nyekt-e �('gál/n]litott jog következmények alól, csak azért, 

mert fi cselt:kmény fokozottabb jogsértéssel vagy veszé

lyezt.etéssel jál't. 

De nem jöhetnek _ állambiztonsági okokból - 11 
slóbanfol'gó bOntetésenyhitó rendelkezések nkkor

, 
SC�1 

tekintetbe ha az elkövetett cselekmény az 1930, é\'1 II , 
t.-c, (.!l'.:Jt,) 60, §-ában meghatározott 

,
hűtlenség bűncse

lekml!nY�nek törvényes iogalma alA eSIk. 

Orvvadászesetel�. 
L 

'rl:l: SIMOl\" ISMÁTROI:.A) i\JÁH'rON csendlir 
(SolUog)'Szcnlm lklós) . 

Mult évi június ló-én rendes szolgálat.ban voltunk 
NovAk AndrAs tÖl'zsörmester úrral. Nemespátrón bizalmas 
úton arr61 él'tesüitilnk, hogy a község tűzoltópnrancsnokú
nak, Bebök Józsefnek, engedélynélkfili kétcsövű vadász.. 
puskája van s a szölóhegyen szokott azzal szintén engedély 
nélkül vadászni. 

Ha nem gyózódtfink volna meg már több izben is rólll., 
hogy ennek az adatnak a köz)óje mindig megbizható jelen
t.é.seket RZokoU nekünk hozni, akkor " !lJószfnüleg nem vck
tfik volna lWnlolyan II Bebök meggyanuaftását. mert a köz
!'iég egyik módos adófir,ctóje és tazoltópanmcsnoka volt, 
Miv!.') azonban II hil'!oTtl"ás megbizható volt, utAna kellett 
néznilnk ennek II wll6szlniltlenill 'hangzó gyanun(lk is, 

AlIl'a azonban .súlyt helyeztünk, hogy II nyomozúst 
kezdettöl fogva bizalmi egyén jelenlétében folytassuk le s 
ezért els\) utunk fi községi biróhoz vezetett. Nyári munka
idő Mvén, a bh'ó házában senkit sem találtunk otthon, Igy 
aztán nz �gyik kö�égi esküdt s egyben mezőő" lakására 
mentünk, l�ppen aludt, de feJkÖlUit.Wk II mer� másik bizalmi 
egyén felkutatfisArn nem sok reményünk volt, a mezÓól't 
\'it.tuk magunkkal egyedUl. Elmentiln k  Bebök 11Ikfts(u-a, 

De nem talftltuk otthon, Apja s a többi h07.z11.lnrtoz6ja 
flzt mondotta, hogy NagykaniUlftra n1l,>nt oesl;k:'i.él't valami 
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�pítkezes céljaira. Ekko!' a hozzátartozóknak egyenesen 
megmondottuk, hogy mi járatban vagyunk. Hallgatni ká
ros lett volna. mt>rt ha nem szólunk semmit, hanem elmtl
gyünk.s aztán Bcbök nazaerkezve meghallja, hogy kerestük, 
bironyosan az lesz az elsö dolga, hogy az orvvadászat esz' 
közeit eltüntesse. Ha termész.etesen ludas a dologban. 

�[ikol' a családdal közöltük a g)'anut, felháborodva til
lakoztak. Szidtak mint a bokrot, aki róluk a csendóröknek 
ilyeneket mondott. Nincsenek ők arra a kis vadhúsra rá. 
surulva : van vagy 180 tyúkjuk, 15 sertésük, egy csomó 
kacsájuk és Jibájuk: Hát ez igaz is volt, de azzal is Üszt8.� 
ban voltunk, hogy azért a vadpecsenyét senki sem veti 
meg, aká1'"hán:,' tyúkja is van egyébkent odahaza. 

A nagy felháborodást sikerüit aztán f.elhas�nálnunk 
arra, hogy a család kérésére tar.tottunk házkutatást. Az 
éléskamrilban egy féligteit boroshordó mögött szalmával 
kItömött menyétbórt találtunk s nyomban megál1apftottuk. 
hogy söréttel lőtték agyoD. Megkérdeztük Bebökéket, ho
Ilyan jutottak a menyéthez s amikor azt fe!elt�, hogy ugy 
ütött-ék agyon az udvaron, akkor már megvolt a gyanu 
első támasztéka : hazudtak. 

Mikor az éléskamráb6J kijöttünk, rögtön feltünt, hogy 
az idősebbik Bebök - 78 éves öregember - eitünt vála
hová. Kérdesünkre azt felelte a család, hogy kiment az 
öregember borért a pincébe. Ebben a válaszban is volt ha
zugság. Azt elhittük, hogy a pincébe ment. de nem borért. 
Bor ugyanis, mint emiítettem, volt még odahaza vagy 25 
liter, a pótlás tehát igazán nem lehetett sürgős. Nyilván. 
" alónak :áttuk tehát, hogy az öreg az orvvadászatt�1 kap
csolatban sietett ki a srolöbe. 

Nyomába eredtünk. De az öregember el-ég fürge volt, 
mert már szembejött velünk, amikor a pincéjükhöz köze
ledt�nk. Nem volt annál bor egy szem se, most már tehát 
kétsegtplen volt, hogy másodszor is hazudtak Bebökék s 
akik pedig h�zuunak vaiamilyen gyantlval kapcsolatban, 
annru: a gyan

.
unak okvetlenül van valami alapja. A vadás�

puskanak tehat a pincében kell :.ennie. 

. Vissz.avittük az öreget is. Készségesen nyitotta ki a 
p�ncét, amelynek a padláson kívw a szokásos három helyi,
Bege volt: maga a borospinc� a présház. ás .!I. burgonyál;
kamra. Járörtársammal úgy besz-éltük meg a kutatást 
hogy azt én v�g�m s ő közben �zemmel tartja Bebököt. 

' 

Elöször ::; bur,!;"c<lyáskamrát kutattam át, nem talál
tam semmit. Azután a bor05pincéi vettem sorra. Volt 
benne vagy 8\.1 heklolHer bor. úgy :12 hordónyi. Itt nehe
u;n ment a kuta�áa, de azért a villamo:> zseblámpám segit
segév�1 ezt a feladatot i� kdlö alapossággal tudtam meg
oldam. �tt 

.
sem tal�itam demm:t, rie ujra és újra átkutat

ta
.
m 8. pIncet � végul is feltúnt, hogy az egyik padlásdeszka 

vege J�b�an kiáll, mint a többié. Könnyen elmozdithattam 
a helyeboi s ekkor egy 30 cm átmérőjü üveget találtam 
b�nne ped�g 18 drb H-es "adászpuskába való töltény t. A 
k�trendbeh. hazugság még c�ak azt mutatta, hogy valami 
nmcs rendjén a Bebök port im, ez a harmadik adat azonban 
mÍl.r egyenesen az orvvadál.'zattal állott összefUgp:ésben. Ter_ 
mészp.�es. hogy m�g kitartóbbak lettünk, bár az öreg Bebök 
azzal 19y:kez�tt kivágni magát a bajból, hogy azokat a től
tényeket o esmálta még 60 évvel ezelőtt, amikor vadászbérlö 
volt. Ez volt a harmadik hazugság, mert a töltények rozsda
mentesek, fényei/ek voltak s egráltalában nem lát.szott raj
tuk, hogy félévszázad. óta lettek volna a nyirkos pincében. 
Az 0r:.v�dás7.o� ellem nyomozás valósággal szenvedélyem 
vo

.
lt �ulonben IS, igr aztán élvezettel láttam, mint jutunk 

rnmdlg 
.. 
egy lépéssel közelebb a -- pu�káho7.. De azért nem 

ment konnyen. mig odujulottun"k. 
A borospince után a préaházat fogtam kutatás alá. 

;\rindeniéle limlommal volt az tele, a kutatásnak ez a része 
igen körülményes volt, de azért végeztem pontosan. )!eg
néztem minden szeget 9 csakugyan, mikor az öreg prés ta
lapzatát a zseblámpámmal alaposan körülnezegettem, egy 
helyen repedést és egy úgynevezett szentpéterszeget talál
tam. A szeg mozgott. Kiemeltem s a helyén egy üreget ta-o 
láJtam, benne pedig ikét vászonzacsk6t. Késöbb lemértük a 
zacskók tartalmAt : háromnegyed kg puskapor volt az egyik
ben, a másikban ,pedig egy kg ötös sörét 35 drb 610mdarab
kával keverve s azonfelül ott volt 20 drb gyutacs is. Most 
már igazán c�k a puska következhetett. 

A padlás került sorra, ami sz.intén elég körülményes 
volt, mert sok volt Ibenne a széna s ebben nehezen tudtam 
előrejutni őgy, hogy tényleg kutaesak is. Nem találtam gern
mit, lementem a pincébe. Ekkor járörvezerom közölte. velem. 
hogy amikor a padlásra mentem, Bebök elfehéredett s az 
arcán egyébként is aggodalom tükrözödött. A padlást tehát 
újra át kellett kutatnom, de megint hiába. Ekkor eszembe 
jutott, hogy a tetőzetet is át kell kutatni. 

Nem volt azonban létra s hirtelenében másfelől sem 
lehetett volna keríteni. Atadtam tehát a puskámat járőr. 
vezetömnek s a 7 méter magas tetőzet mentén egyik szaru
fától a másikig légtornászmutatványok kíséretében jutottam 
�1. Ekkor láttam, hogy nem hiábavaló a mindennapi torna 
'if'm a csendőr :rzámára. 

Amint így a zsuptetöt vizsgálgattam. madárfészek
szerű nyílást fedeztem fel benne. Benyúltam a nyilásba s 
kezem hideg tárgyat érintett. :i\Iegvolt tehát a puska iS', 
még pedig egészen jó, 14-eS' kétcsövű, csonttal diszített agyú 
De ekkor még a tetőzetnek csak a felénél t.artottam s bár 
nem sok reményem lehetett még tová bbj eredményre, az elv 
kedvéért be akartam a kutatást fejezni. Két jlUéterrel odébb 
egy másik üregben talált 36 urb üres töltényhüvely volt a 
jutalom. 

i\"lost már látta Bebök, hogy hiába tagadna. Beismerte 
a "adá�zatot, de csak -- verebekre. A fiatalabb Bebök 
ugyanez! mondotta, valószinűleg előre megbeszélték, hogy 
t?zt mondják, na bajba kerülnek a puska miatt. Ilyen ne
vetséges kifogást természetesen figyelembe sem vettünk. el
végre ha valaki azt mondja, hogy ólomdarabokkal keve!·t 
ötö� sörét tel 14-e5 vadászpuskát csak azért tart, hogy 
ve:ebekre lődözzőn vele. ezzel azt bizonyítja. hogy rosz
szul tud hazudni. dc nem azt, hogy _ nem OT\'Vadá&. 
Azután már á feljelentés és az ítélet következett. 

Az eredménv eC!yébként nekem nagyon sokat ért. mert 
nemcsak annak örültem, hog,' eg\' orvvadászt ártalmatlanná 
i>�került tenni, hanem az i�azán alapos és kitartó hhkutatás 
l'endkivüli fontoSSágát akkor lanultam meg h��ülnj s erröl 
az6ta sem fpledkezem meg nyomozlit"aim során. 

ll. 
f"la: J{AHnoS ISTVAN löruiirmcsl(:I' (l\ngydorog). 

Az egyik nagydorogi örskörletbeli földbirtokos ispánjll �ampel Dez9Ö feljelentést tett a mult év június 19-en a;' 
urSÓn egy orvvadász eHen. akit Kajdacs határában nz elő?ő 
ll:IPon or�adá�zaton tettenért. Az oláhlaposi erdőben Hrt 
k.lIlt kOCSIn a lovésre lett figyelmes. Kihajtott az erdö szé
lere· s mintegy �ár0m.száz lépéo>re egy földmivesembert pi!
lantot� meg, aki felél e közeledett. ö eléje akart vágni de 
a m�8lk észrevette őt s megfordulva, befutott egy akáco�bu. 
Az I�pán m�gkel'ülte az akacost, de az orvvadász akkor már 
a nyilt m�70n futott, ezért az ispán végigjárta azt az útvo
nHI�t. .amlt az orvvadász [eléje meytett. Az erdő sarkában 
talalt .. I!:' 2 agyonlött nyulat s a közelben fl bokrok alatt eg\' 
kétcsovü vadászpuskát és 2 drb kilőtt. 16-os lölténYhüvelyt. 

Az orvvadász arcát nem fi�relhette meg fi Hivolság-
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miatt s különben is eltakarta az arcát a kalapjával. Fekete 
kabát, fekete !kalap volt rajta s a te.3talkatáról is közölt ada
tokat, ezek azonban - mint ké?Öbb láttuk - nem voltak 
helyes adatok. 

tartottuk meg, de eredménytelenül, különben is csak tölté
nyeket találhattunk volna, mert a puskát még az ispán meg
talma az erdóben. Közben hazaérkezett Keserű s tagadla, 
hogy neki puskája lett volna és egyáltalában tagadta, hogy 
az or"vadászathoz valami köze lenne. Az ügy nyomozásÁI'8 Bohár Sándor tiszthelyettes úr 

es én kaptunk parancsot. A ,helyszíni szemlével kezdtük ter
mé�etesen. Elsösorban azt a helyet kellett megkeresnünk, 
ahol az orvvadász lesben ült. A mezitlábas nyomokat megta
láltuk s azok mentén, egy rozstábla szélében megtaláltuk a 
leshelyet, ahol a 1'01.$ le vat otf tiporva. Ezután a routábla 
mellett elterü]ö tarlót vettük szemügyre, amerrefelé a lövé· 
.eeket az orvvadnsznak le kellett adnia. A fojtás darabjait 
]'eméltiik ebben az irányban megtnlálni s meg is találtuk. 
Az apró paph'darabokat gondosan összeszedtük s eltettük. 
Azután egy lábnyonTot kiöntöttünk, tüzetesen álnéztük még
egyszer a helyszint & bementünk a kajdacsi községházára. 

Ott a papírdarabkákat nem kis türelemmel összeilJesz
tettük. Részben térképböl. részben pedig valami énekes
könyvból kitépett papirosb61 ké�ült a fojtás. Arra gondol
tunk, hogy ha az egyszerű földművesember tél'képhez jut. 
azt csak iskolásgyermek hozhatta fl házhoz, elmentünk tehát 
a községi tanItóhoz, A tanitó ugyanazt állapította meg, 
amit 'm i :  a térkép Tolna meg�'e térképe volt s a harmadik
osztályú tanulóknak ö osztotta ki ezeket a térképeket. Az 
orvvadásoz tehát valószínűleg azok között lesz, akiknek ilyen 
iskolásgyermekük van. de az énekeskönyv papirdarabjainak 
a származ/isát is tisztázni kellett még. 

A községházára visszatél'öben megbizható reformátuf> 
házban új és régi énekeskön:\'\'et kerestünk s ezeket alaposan 
átnéz�getve, megállapitottuk. hogy a fojtás '"énekes rész:" 
az új református ima- és énekeskönyv 415. és 416. lapja 
volt, mielött orvvadászatot követett el vele valaki. De ki ez 
a valaki? 

Az i-smert orvvadászok köziil egyikre sem illettek rá 
e�k az adatok, ae meg is állapHottuk, hogy most nem kö
zöttük keU a tilosban vadászó t keresni. Sorra vettük tehát 
azokat a l'eformátuso'kat, akiknek harmadikosztályos isko
Jásgyermekük volt s igy jutottunk el !{eserú Kálmán lláz�ba 
i9. Természetesen arra ügyeltiink. hogy sehol se tuil}ák, 
voltaképpen mi járatbllll vagyunk, igy tettünk Keserúék
nél is. 

Mikor azonban a közsegházán elébetártuk az ellene 
szóló bizonyitékCfkat s a láhnyomban sem tagadhatta le a 
magáét, m�gtört. Pugkáját és a nyulakat azért dobta el, 
mert tudta. hogy az ispán feljelentést tesz a dologról a 
csendőröknél s attól tartott. hogy a nyulak és (l puska árulói 
lesznek . 

Előkeriiltek azután a töItények is, Keserüék 9Zomszedja 
al'nyékszékének a !padlózata alól. Szóval. nemcsak a gyanu
sltottn!\l. hanem néha II szomszédoknál is ajánlatos kutatni. 

lll. 
írla: JÓNÁS JÁNOS törzsőrmesler (Dunapalaj). 

Egyik 10929 novemberi napon a monostorfalvi örgról 
Gecse J6zsef őrmesterl'el leventeeló\'ezetes céljából indul
tunk szolgálatba. Mikor a l\loD�gtorfalvától mintegy 'i km 
távolságra eső tanyához, az elővezetendö Juhász i\1át:rb la
kásához értünk a kora délelőtti órákban, Juhász J\Iátyást a 
konyhában tllláltuk. J:::ppen akkor pörzsölte le az apró tolla
kat egy megkopasztott csirkéröl. 

Mikor azt kérdeztem töle, hol Voln az apja, azt felelte, 
hogy az alsómon09tori templomba ment. Tudtam, hogy az 
illetö nem nagyon szokott a templomba járni s miközben 
ezen gondolkoztam, felHint, hogy a csirke igen zömök és 
gömbölyü. j','regkérdeztem Juhászt, hogy van-e még azokból 
a csil'kékból, amilyet nia vágtak. mert én még ilyen furcsa 
alakú csirkéket elevenen nem láttam. 

KiLünt, hogy csak ez az egy c�irkéjük volt. .Most már 
kiváncsi lettem a csirke tollára. Juhász azonban azt mon
dotta, hogy II tollat elégette, Nyers tollat nem éget el a 
magyar, hanem a trágyadombra löki, megnéztem tehát a 
trág�'adombot. Frissen forrázott tollakat, még pedig fogoly
toUakat találtam ott. ,A .,csirke" tehát fogoly volt. 

A véletlen ebben a pillanatban még közelebb hozott 
ahhoz, hogy egy friss orvvadá=zatot leplezzek le. A közeli 
erdőből lövést ,hallottam. Juhász apja tehát csakugyan nem 
templomban járhat most, hllnem inkább az erdőben lövöl
dözi a vadakat. Fontos volt azonban. hogy kÖliben meg nt! 
neszelje a jelenléttinket, mert akkor kereshetjük a puskát. 
Úgy gondollam tehát a dolgot, hogy nem megyünk az er
döbe, mert elkerülhetjük eg�'ll1ágt. hanem szépen megvár
juk a háznál, persze lesben, amerröl az on'vadászllak haza
térnie kellett. 

Jó negyedórai várakozás után, tempós léptekkel tar
tott hazafelé az 'Orvvadász, Hóna alatt puska s ft kezébeLl 
egy lelőtt nyulat lóbált. 

A gazda nem volt otthon s íg�' a feleségétől �ér�link 
.. 
egy 

pohár vizet, mondvlm, hogy néhány percre nleg IS pIhenunk. 
Beszédbe elegyedtünk az a�zonnyal s a beszél�etést abba.az 
irányba terel tük, hogy az egyik község hány kllométernyn'e 
is van bizonvos másik községtől. l\li iehetetlen &lámot mon
dottunk, arr� még az egyszerú asszonynak, is 

. 
fel kellet!. 

szisszennie de ott volt II hal'madikosztályos kl.slán�'� s az 
már szalaat is It térképéd, hogy bebizonyítsa: lleklk

, 
van 

igazuk. Hamflrosan azzal jött ki a szobából, hogy a terk
.
ép 

eh'e�zett, nem tal/iljn. Ez már most rendben lett volna:
. 

Itt 
készült It fojtá9 a térképböl, de ki ke1lett még ugratlll az 
énekes'könyvet is. 

Iskolára, vallásra, tem,pIOml!lI, zsoltárokra �ereltuk . � 
beszélgetést. Elmondtuk II vélemén�'ünket a régi és llz UJ 

é k k·· lő · "l h'trán)· nil'ól .9' itt természetesen ne eoS �nyv e nyelro , I' .. 
megint vita keletkezett, amit csak az új énekeskonyv meg
tekintésével lehetett eldönteni. Kesel'úné �uzgalmáb8n .n��fp

ll 
sietett s hozta a könyvet. Elég ,'olt egy pdlantást vetm 

I 
' 

már láttuk hog\' jó nvomon \'a.g�'unk: a 416-41�A �T hiányzik. "!\Iost ' már ��Il kellett mondllnunk látaga sun 

Mikor már csnk 10 lépésnyire V!llt a rejtekhelYiinktöl, 
elébe toppuntunk g felszó/Hottam, hogy a puskát tegye le 
II földre s lépkedjen vagy ötöt oJdalfelé. Egy pillanatig der
medten !'iIlott II meglepetést öl, (ie azután szó nélkül engedel
meskedetL. A vadászpuskának mindkét csöve meg volt töltve 
s volt még hozzá 20 drb töltény is. lIJeg a ny-úl s nz otthon 
mnr megkaplIsztott fogoly. 

igaZI célját. 
d tt 

Keooerúné tiltakozott II gyanusitás e1len . . Att mO�
r
;

na
� 

hog\' előző este cg\'ült jöttck IlZ urával kOCSlfl s az 
létéb njn�s is �Ul>kájn, A' htizkuttltflst bizalmi egyének jelel} en 

Azután II leventét elóvezettem s az orvvadászat miatt 
a feljelentést megtettem. 

Kl TUDJA ? 
, Melyik a lJiJág 16gl/6pe8ebb riUama ? Mennyi la

kOMtillal.: száma.r 
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Kaland az országúton. 
Írta: BORSOS JÁNOS törzsőrmester (Nagykőrös). 

Fiatalabb csendórkoromban hallottam erről a kaland

ról, a szereplő járőr tagjait természetesen .nem nevezem 

meg. Nem .azért, mintha mással is  éppen így meg nem 

történhetett volna a dolog, dehát mégis, ífIlindenk.inek fáj 

az, ha nevetnek rajta, kiváltkép, ha alapjában véve nem 

tehet a dologmI. Nevezzük hát a járörvezetöt X. örmes

temek, a járórtársat Y. csendörnek. 
Még este kapták meg a parancsot a portyázásra. Ko

rán lefeküdlek, de az ébresztö óra hajnali zakatollt.sa Igy 
sem volt a fülüknek túlságosan kellemes zene. Esős őszi 
idők jártak s ilyenkor bizODi)" a hajnali örjáratba indulás
nál ismer a csendőr jobb szórakozást is. 

De azért derekasan kiugrottak az ágyból, fe!öltöztek, 
felszereltek csendben s lábújjhegyen kiosontak a legény
ségi Bzobából, hadd aludjanak a iH:;"biek. ! Osak a zár6du
�attyú csetlenése !hallatszott kívülről s aztán újra csendes 
lett a lak tanya. 

A járör szótlanul haladt a 'lléma tanyák mentén s kö
zeledett az örskörletet átszelő országútilioz. ahol Jest kel
lett tartania. Odaértek, elhelyezkedtek. Vártak A járőr
vezető szenvedélyes dobán}'o3 volt. Elővette néhánY;izor a 
cigarettatárcáját, végigropoglatott egy�gy cigarettát, de 
aztán mindig győzött a jobbik esze, meg fli lJi:ötelesség. Nem 
gyujtott .ra. 

Félóra telt el ebben a �endben. Egyszerre azonban a 
járórvezetó felneszelt. Valami zörejt hallott távolabbról. 
�1integy 10 lépésről aztán már dd tudta veni, hogy egy 
lámpa nélküli kerékpár közeledik. Rákiáltott a kerékpá
rosra, hogy álljon meg, mire az 'hirtelen f6kezett a �eug
rott a kerékpárr61. A 5árór azt hitte, hogy gyalogosan jön 
most már közelebb, ennek azonban az ellen'kezöje történt. 
A kerékpáros meglordult, de nem ült fel, hanem ma�a 
mellett toLva a kerékpárját, futni kezdett 'az ellenkező 
irányba. 

A járőr természetesen utána. A kerékpáros j6l birta 
az iramot, de nem hagyta magát a járőr sem, makacsul a 
nyomába ragadt 11: menekülőnek. Végre is Játta a kerékpá
ros, hogy így nem szabadul az üldözőitől, letél'l n.z or. 
szágútról a földekre, ahol ugyan maga is nehe?:abben moz
gott, de nehezebb volt. a járőr dolla is. Tá'lolr61 lámpa 
fénye csillogott, a kerékpáros kétségbeesett erővel igye
kezett a. fény felé. Burgonya.iöldre került, bukdácsolni 
kezdett a gödrök között, bukdácsoltak a csendórök is. 

Mikor a lAmpát eléggé megközelítették, a járórvezető 
kiabálni kezdett: 

- Elébe emberek ! Fogják meg! 
Erre azonban a kerékpáro.'S kezdett kétsélbe-�elten 

orditani : 
- S'egítség ! Rab1ók . . .  
A lámpa körül l.lurgonyaszedö emberek 'Voltak s a 

kétfelől jövő kiállá�okt6l egészen mefrlavarodlak. Egyik 
részük a csendörök felé akart futni, hogy a rablókat fogja 
meg, li másik részük a kerékpáros felé rohant, e.:ek azt 
hitték, hogy �rr61 jön a ,rabl6. harmadik részük r>edi6' böl
ceen elfutott a harmadik tirányba : arra, ahonnan senki 
sem kiabált, ahol tshát semmiesetre sem leh'eltek a rab-
16k. 

Igy a kru.mpliföldön egész kis csata zürzavara játszó
dott le. Mindenki meg akal't foglli. valakit s mindenki el 
akart sUlladni valaki elöl. Legokooahb még a kerékpároR 
volt, ald befeküdt egy gödörbe 8 onnan leste : mi le:n? 
Szerencse, hogy nem volt az embereknél valami lőfegyver_ 
féle, mert biztosan összelövöldözték volna e.nrmást. 

Az, is szerencse, hogy közben derengeni kezdett a reg
geli világo!!ság, de a céltalan ordHozbba és futkározásba 

különben is Ibe1efáradt mindenki. ;Vég,re megismerték az 

emberek a kakastollat s erre mindenki a csendől'ök köré 

csoport.osult. Legelsö iVoIt ebben a ker�k:páros � 
.. 
e�!éb

ként a községi (biró fia. - Mikor megIsmerte uldozolben 

a csendőrökel, lélekszakadva loholt feléjük so már mesz· 

sz.iról kiabált, hog}' azt hitte: rablók állitották meg az or

szágúton, azért futott el. 

�1indenki savanyúan yakargatta a .tarkóját: a csend

őrök, a kerékpáros, a iJ>urgon�aszedc3 emberek, de végül ,is 

mindenki jót nevetett az eseten s ment kj-ki a dolgára. 

Egyik sem tehetett a másiknak szemrehányást, el"hr� 

mindenk,iDele igaza volt. Csak a kerékpárosnak nem :volt 

i6aza abban" hogy lámpa nélkü1 fba'ladt az úton. �� azt:ín 

enyhe bírság árán az is elfe�t'jt;ette a kalandos cJszakat. 

IIEII.EIlN. 
13. kérdes. A hatÚTörörsparancsnok.ság állomáshelyén 

egyes határörök po/gátri egyénekkel, kocsmai 11lulatozá.sból ki
folyólag öSRzeverekednek, lA kölcs6nös verekedés folyatmiJ,n 
egyes 1Jol9ári egyének is szenvednek sérill6Beket. A VOI'Oke
désben 'TéBzt1J61/Ö határŐTök egyike szolgálati fgY1JfJréból kJt 
lövést tosz, ezek egyike egy polgálri egyént talál s rajf(t 
BÚ/yOS sériilést ejt. Az esströ{ a. hal&rőrörspCJ,Tancs?loksóf/ 
korábban érfelfiUvsn, 711int a csendiJrséo. a nyomozást '11wy
indítja, a IÖIJöldöz6 Ilatárőrt elfogja és áta,dfa a határőr
szárnY1JUrancsnoksáonak. Mi a csrmd6rjárőr tennivaM;� 
A1egiJldÜhafja-e a n1JomoZlÍ.st önálLóa11, avaOll erre az illetékes 
halú-rőrségi tísztipara11Cs1tokság meghagyásáf be kell várnia? 

Válasz. ?lfinthogy a lVerekedésben polgári egyének is részt.
vettek, tehát a IKbtk. Wi. §-á:ba. ütköző nyi lvános verekedéssel 
elkövetett, 'ruvataiMI üldözendő közrend el1en való kihágás, 
valamint a KobtIk. 301. §-ába ütközó, ugyancsak hivatalból ül
dözendő súlyos testi sértés vétS"égének gyanuja fennforog, a 
csendörjárör, tekintet 'IlélküI arra, .hogy fi verekedésben kato. 
� egyének js résztvettek, a nyomozást megindithatja, sót 
kotel.essége is meginditania és az esetet feljelentés tiirgyávn 
ten�l. Ha a polgári egyéneken csak 8 napon beim gyógyuló 
sértilés keletkezett, a testi sértés csak a magáninditv6.nyra tiI
d�z�ndö könn� . testi sért-és vébségét merlti ki ugyan, IÍm ma
garundílvány 'iuanyában �em tehetO vita tárgyává a csendőr
járör hatásköre a nyomozás megindítására, mert ez ti körül
mény �:;k a nyomozás folyamán állapíthatö meg. A járőr a 
katonru egyéneket természe.tsen csak mint tanukat kérdezze 'Iti. 

14. kérdés. Három gyanusított. eg_'iJttcs te.vékenysóggel h��?8Zá-8 liI tán 6-8. P. értékil. barO'lnfit lop. A bfl.romfit 0011 
kozos barát,"khoz 1JIRZ1k, al.;'i nekik a 'baromfilopá-8 eszméjét 
fel1J�!etle. A lopott. baromftL a közös baráttal sgl/iiLt olkú. 
RZ!t,� és �y?OYruJz!1ák. .Később kideriil, honll, a lopott ba
romf� a közoB barár tulajdona 1Jolt. fi'orog-e fem! biil1toLeJldő cscle/"'-m,éml fJya?l.lI,ja, a baromfit ft, lopotl-8ág tud{�tában elfo. 
(/yft8r:M 'I1601ledik egyén eUen? 

V á��sz. A hogy ofaját �olgát Senki sem lophat ja el, azonké
pen s�Jnt magának senkIsem lehet orgazdája . .Az orgazdaság 
ugynms csak akkor forog fenn, ha oly lopott tárgyról van sz6, 
amely az orgazd;h� néz.ve idegen jószág. A nyomozá:;t tehát 
Cl/ak a �6.rom .tolva] ellen kell megindilani a Btk. 336. §-ánok a. pontja sumnt, az értékre iekintet nélkül 'büntetJU! minóstnö 
lop� miat.t. En�ck ft 

.
?ünvádi eljárásnak sértcttje lesz '(l! ne. 

g?,edlk, aki tudtan kivul evett.a saját magá:t61 ellopott baronl
f�b61, Hogy ez a ��l�, taZ.t �tte, hogy idegen, lopott baromflt fO�"Yuszt cl, kozombos, mIVel a törvény II gonosz szándé. kot" onmllgában nem bünteti. " 

. 15. lkérdés. A jára7 vadászaton 67 egy általa. 8zemUycllon 
Illmert agI/Int, Vadászjegye felmlt!atÚJ/ára száUtja. fof. Az/ 
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vúlaszolja a vadá.sz, hogy a. jegyet otthon felejtette. A jÓA'ii1' 
a vadúszM abbahagyástira sz6lHja lel. A vadász ozt meU. tagadj'a azzal a megokolással, hogy az elkövetett kiháOáséJ.t 
helytáll, de a vadászást folytatja. Elfoghatja-e öt a jriT6-r a 
Szul. 312. 8. 1!J. pontja alapján? 

kÖ11etA$aének eszköze volt. A gyallusitott llnegtlCdván, hogy a 
k6rél.:párt a p6nzügyfírök a községi bír6 jé18zerében raktáToz
ták el, a nyilt f6lszerbe Mp6zik és kerekpárját OJ1mnL hazavis.:i. Mily Mncselekmeny gyanúja farog fenn? 

Válasz. A cselekmény a Btk>. 368. §-ába. ütköző jogtalan 
elsajátítás vétsége, tú • .n. birtokJopás. A bírót gyakorlut 
ugyan pltalábnn azt feltétRlezi, hogy .a megtartási jog gya
korlója a maganjog általános szabályai szerint szerezte meg 
a dolog birtokát, ez esetben pedig a pénzügyi hatóság nem 
magánjogi -alapon, �anem jövedéki kihágási jog szabályai 
alapján jutott a. dolog birtokába, minthogy azonban a tör
vény ;Szövege nem zárja ki azt a magya.rázatot sem, hogy a 
nem magánjogi jellegü megta.rtási jog büntetójogi védelme 
szintén a. Btk. 368. §-a alá tartozik, ennek ll. büncselekmény
nek fennforgását kell m egállapitanunk, annytvaJ js inkább, 
mert a jövedéki eljárásolc gyakran ointéztetnek el a 
pénzügyi kincstár 'és a kihágást elli:övető közt létrejött jffin
gánjogi jellegű egycsséggel. Egyébként a cselekményt a 
törvény sz.abadabb magyarázatával <lZ 1914: XL. t. c. 4. 
§-ának 2. bekezdése alá is vonhatjuk, mert a gyanusftott az 
őrizetbe "ett tárgy elvitelével a hat6ság közegét hivatá.:;a gyakorlásában eröszakkal akadályozta. Ez esetben tehát !IZ 
elvitel tényét erősroknak kell felfognunk. 

Válasz. Ha valóban van vadá.6üjegye (és ezt a járőr tudja 
is) a vadászjegy nélkül történt vadászássai az -5007. P. M. 
1924. sz. r.endelet 22. §·ának a) pont jába ütköző jövedéki ki
hágAsb Jtövette ej. Ennek elbfrálása a pénzügyi hatóság hatás
körébe tartozik s az ily kihágást észlelő csendőr erról az i lle
tékes községi elöljáróság úbján a pénzügyigazgatóságIJak tesz 
feljelentést. (A befizetett bírság vagy pénzbüntetés fele a fel
jelentöé, fele az államkincst.áré.) iMinbhogy tehát itt csak jöve
déki tkihtigásról van szó, ily esetben pedig a Szut. 490---492. 
pon1ljainak ö!!S7.evetése szerint a csendőr tevékenységének a 
legszükségesebb nyomoz6 cselekményekre kell szoritlkoznia, 
véleményünk ·szerint az illetőt .sem elfog;ni, sem pedig ellene 
egyéb intézkedést tenni nent kelJ, annál kevésbé, mert az idé
zett pénzügyminiszteri rendelet szel"int a vadászjegyet felmu
talmi nem tudó vadász, hn. a wadászást nem hagyja abba, kü
lön Jcihágást ,követ el. (m. §. b) pont.) 

16. a.:órdé.9. Egy háro·m öl s::élességli dü16ú.tb6l az útmenti 
birtokosok két öl .9zéliJsségú Tészt elszántanak. Bünte
tcmdö cselekmény fennfo-rog-e s joga. van-e az érdekelt többi 
birtokolt1lak ez o/Um. az eljárás ellen saját sze-milyébell fel� 
lépnie 8 lia ig811, 1niktnt? 

• 

Válasz. A cselekmény az J894:X!IT. t.-c. 94. §-ának d) 
pontj ába ütköző rnezorendőri lcihflgás. Elbíráláu a köziga'Zga
tási hatóság hatáskörébe tartozik. Bármely érdekelt birtokos 
sértettként felléphet.. Ha oogerős felmentő itélet keletkeúk, 
minden további jogi lépés felesleges és céltalan. 

17. xérdés. A jttrör az O1'szághatár menftfn por!yá..-va, 
észleli, hogy a szoJnszédos álimIt területéR eOy .a ll ata�o� 
l.on áttévedt 'YIwguar állampolgáTt az idegen aUam I.:oz? !,:-
totl8ági közogei tett/egesen bántalmaznak. Beavatkozh.at,k-c 
ebbe a magyltr állautpolgúr -megvédelmezésfJ 1Jágett a ,árőr? 

V8.lasz. A SzIit. 240. pont.ja megtiltja a csendórnek, hogy 
az ország határát akármiféle okból)s �tlépje . . Az átiépés I�eg
sértése lenne az idegen állam teruletJ felséIrJogának, 31�1 3 
esendórro súlyos feleI6sséggel neltezednék. De ezt nem IS te
lcintve, a esendőr� előreláthata'blan �onyoda�makba sod.orná .. a 
tilalom megszegése. Bármily nehéz lS nyugodtan 11ézm a �oz
vetetlen közeHinkben aefoly6 ilyen jelenetet, nem tehetünk 
mást, rnintJhogy az észlelte: .. röl jelen tkst tea�ünk f�lettes 'p'a
rancsnokságunknak s magllnim!lk [IZ Ilyesmit ]6J megJt'gyezzuk. 

18. kérdés. HQ1ni.9 ta?m::ásra val6 cs6Mtás (Btk. !!22. §.) 
és erőszakos ?lomi kőzöBiUés büntett-e (Btk. 232. §. 1. p.) 
esetén jO!los-e a gyanusHott elfogása, ha 'T81!des foUlalkozáslt 
és ál/amM lakhelye.. 1Jan? 

Válasz. Minthogy a gyallusitott ulf bún tettet követe�t 
el amelyre CL törvény öt évet meghalado szabadsá�eszté!i
bUntetAst rendel, az elfogás a Szut. 311. A. l. pontja alap
ján jogos, tekintet tnélkül CL foglalkozás :.endességére és a 
lakhely átandósi'lglÍra, mert II várható buntetés .egymaj�ú
ban vlllószínúvé teszi a szökést . .  � Szut. 339. pontW(l�er.61� 
az erőszakos nemi közösülés buntettével panu:; J 
lehet reá 10 .évig terjedő {egyházat lehet Idszabm, .nem te
kintendő általában \'(!.�zélyes gono

d
�tevó��é
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et 

t'��g 
zásra. való csábitás bunt.cttére pe 19 a 
nlml haladó szabadságvesztés-büntetést s1.ab. .. . .  

19 ké.rdés A bfrósági vlgTo/!ajtó írásban kOb�b6.a.,ár-
• ' . dő megtarLott �r ! Tve-

J1 Csem[ól'sági Lapok tekintetes Szerkesr:t8segénck 
Budapest. 

Folyó hó 13-án 9-10 óra közötti időben, a néhai g�'6f 
Apponyi Albc-rt ravatalát látogató tömeg között, az Ország
ház kupolacsarnokábnn, feltünt egy csendőr törzsórmester 
teljes jál'órfelszereléssel, állszlj nélkül és CL balkarjára akasz
tott puskával. Amikor felért a ra.vatalhoz, kilépett az ott álló palotaőrhöz és beszélgetni akart vele, nem tör6dve azzal a 
háta mögött lévő nagy tömeggel, amelyben ott úllt 8-10 
tiszt úr is, akik bizony nem valami elónyös véleményt alkot
hattak az illetöről. 

tn, tekin.tett.cl arra, hogy kb. 1500 ember szOl'ongott fl, 
kupoJábnn, nem tudtam c.gyebet tenni, minthogy hangosan 
odLLSZÓltam kb. 20 méter tá"ols.-igról: "Csendőr menjen to
vább!" ö erre újra beállt a tömeg közé és amire é.n utána 
mehottcm, már ki is ment a kapun. Az ott á1l6 paJotaőrrol 
azután megtud tam /l no"ét is, mert ismeróse volt. 

Csendőrszemmel nézve, de az akkor összegyúlt uri J..."Özön
ség elott ia, valamint /lZ ugyanakkor ott lévo Bárczy áUam
titkár úr és It többi miniszterelnökségi rendező urak előtt is 
csunyn. látviiny volt It tömeg közé beszorult tollaskalapos, fegy
vores csendör, a balkal'ril. akasztott puskával. 

ő,-rel, hogy a végroha1td$t B::�Wt a 
. '  tulajdonosáuaf.,;. át. rSsen e/adott i, lov(Ít, indg n1.1e

( , ti ar;? el'vtJztJtto i8"1nSrotleu adhatták volna, az á,.-verés sz J! 
l/l Y�. ' . . Kérrul! ct lovak hel1Jre. A végre/lai'1 'Ímta. fu.y tléON��t�dm;�kO'dését." It.al'!tolfótének. fotlclttat?-stibrLn lt Jál,r,ód hJ: kell-e ezt t8kintcni, hatni-mi 8egédletre tnhn/uló fe ! v sna 

II. ha ige1l, jogs=ert1�e ez fl falMvds'! 
. knrhatalnti segédletre 

Vúlll8z. A végrehajtó IraUl nem .. tt büneselekményt 

Minket, akik szintén csendőrök vagyunk, nagyon kinosau 
érintett az eset, ezért btiwl'kodorn a tekintetes Sznrkcszt6séq 
szives türobnét igénybo venni és !kérni, llOgy ezt az esetet 
okulás céljából a Csendórségi Lapokban közölni mélt6ztnssék. 

való lelhivlt.st tartalmaz, .hnl'lom ��ove�lzett cselekménye jelent feJ. A .végrehajtást �nv 
I Odott ingóság azonnal fi ugyanis lopás, mert az ál'"er sen e a 

etle es megsemnuVc.vő tulajdonába megy át 6 ';lz árverés essa1 g
A járőr te.hiit 

siMae a szerzett Itulajdonra nlllcs �fo:)t·S tvén a különben 
a. végrebajt6 közlósét feljelentésno e)� ában a nyomo-
ig hivatalból tlldözendő buneselekménr �cl�nta körébe vág 
zAst azonnal meginditja. A nyomo,:afelkutatásl1 is. magától értetődö)eg az ell�p,o.�t. 'dv::, g!lamtSltottól a Jléw:-

20. kérdés. JI jővlJtIéln n" lk,g ,j� á t mfft 11 kihágás el
iiOy6r6k 6rizetbe 1'f!8�!ek egy e-r p r ,  

Nevezett bojtál'samnak nem akarok ártani 5 ezért nem 
from ki II nevét .sem, csak a többi bajtársamat szeretném 
figyelmeztetni, hogy tnJán bár a'karatlanul is, ne tegyék az 
amúgy is mindent elítélni hajlamos budapesti közönség előtt 
a csc.ndörtestmetet ferde megitéIés tárgyává. 

Maradok a tekintetes Szcrkeszwségnek 
Budapest, 1933 február hő 15. 

alázatos alattosa : 
1rit!;; Vágó tiJJ.:thflly�Hes, 

a képviselőházi örség vezetöje. 
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Három tanulság. 

Papp Kálmán törzsőJ1mesler és Harmath Vendel 
lsendör, mint ft kemendolhlri örs egyik járőre, 1925 május 
25·én járörszolgálat közben örsparo.Dcsnokától szolgálati 
jegyen azt a parancsot kapta, hogy Vöckönd községben 
Kurucz János" ottani lakos sérelmére elkövetett lopást 
legye nyomozás tárgyává. Járól' a sértettet lakásán ke
reste fel és öt a lopAsra vonatkozóan részletesen kikér
dezte. Kurucz a következőket adta elő: Apja a vagyont 
öregségére való tekintettel közte és leimyleslvél'e között 
megosztotta. Az ingóságok között volt egy pár ökör is, 
melyen tel'mészetben nem tudtak megosztozni, ezért a két 
ökröt ö és sógora, Hajós József vásáNa hajtották és két 
millió koronáért elad ták. A vevő 2 darab millió koronás· 
sal fizetett. A vásár után a pénzen azon�al megosztoztak: 
mindegyiküknek J darab egymillió koronás áHamjegy 
jutott. Saját államjegyéL hazat.érésekor a harctérről magá. 
val 'hozott lItatonai levéltárcába tetLe, melyben már volt egy 
100.000 koronás államjeg�·e. A levéltárcáL az elsö szobá. 
ban álló fiókos s-z.ekrény egyik fiókjába, az ott levő ruha� 
nemű alá rejtette. A fi6k nem volt bezárva. Másnap ki� 
vette a tárcából a 100.000 koronás államjegyet, emlék.:!
zete szerint a millió koronás államjegy akkor még meg 
\·olt. A lopás elkövelésével sógorát gyanusltja, ki tudott 
a pénz létezéséről es rejtekhelyéről, továbbá a kérdéses 
szobában aludt. A lakasban rajtuk kivül más nem fordult 
meg. Sógora iszákos, kártyás ember. Sértett kikérdezése 
után a járór helyszíni szemlét tartott, A szobában és a 
kérdéses fiókban a legnagyobb rend uralkodoLl. Erősza� 
kos behatolásnak semmi nyoma. Az eddigi gyanuokok 
Hajós búnö!!8ége mellett látszottak szóianL A helyszíni 
szemle befejeztével a járórvezew elkérte a kérdéses levél� 
tárcát é,; azt a.Japos vizsgálat alá vette. Közönséges, vá� 
szonból és papirból készült, középen hajbható, kétfiókos 
lEvéltárca volt. Miközben Papp törzsőrmester a tárcát 
kezében ide·oda forgatta, azt érezte, hOgy a tárca egyik 
oldala vastagabbnak tünik fel, mint a másik. Közelebbi 
\'izsgálat során kiderült, hogy a tárca egyik oldala alig 
észrevehetöen kétfelé oszlik. Ebben a titkos fiókban itúzö. 
dolt meg az egy millió koronás áJlamjegy, melyet a jiu.ór. 
ve7.€tó kivett éa Kurucznak átadott. Kurucz meg volt le� 
pödve, de a pénzt nem fogadta el. Annak a véleményének 
adott kifejezést, hogy az Papp tötzSŐrmesteré, aki csak 
azért varázsolta azt a lárcaMl elő, hogy n nyomozás to
vábbi fáradságait61 mp.gkimélje magát. Midőn a járól' 
tagjai feltevésének lehetetlenségál'öl nagynehezen meg
győzt.ék, Kurucznak újabb gyanuja támadt. A pénzt a 
8Ógor adta vissza a jarörnek, A járőr csupán azért e8zelte 
ki ezt a jelenetet, hogy Haj6st ne kelljen feljelenleni. 

Papp törzsőrmester ezután mEgmutatta neki a levél. 
-. A neveket megváltoztattuk. (A szerk.) 

tárca rejtett Iiókjál. Kurucz most már �Iátta, hogy 

mégis csak a csendóróknek van igaza. Elbeszelte. hogy az 

egész olaszországi hadjáratot végigküzdtt' ugyan�z�l
_ 

a 

tárcával II r.sebt!bi:m anélkül, hogy a tárca harmadik flOk� 

jának létezésére rájött volna . 
• 

Tanulság ebböl az egyszerü esetbQJ elsósol1ban az, 

hogy a nyomozásnál mindenekelött a "
.
mi történt" kérdést 

kell tisztázni. Ha a járÓl' e téren nem Jár elég alaposan el, 
úgy a sógor bajba kerül, mert a gyanuokok ellene szóltak. 
Ezért nem szabad a tettes személye után nyulni addig, 

mig azt sem tudjuk, hogy büncselekményt egyáltalán el

követtek�e. Hasonló eset történt egy másik helyen. A 
gávai örsre 1922. évben beállított egy slirmunkás cigán�', 

ki panaszolta, hogy 600 koronáját allo.pták. l\'funkástál'sall 
gyanusítotla. A panasz feJ,vételénél jelen volt Bokor M6zes 
alhadnagy, akkol1i tiszthelyettes járáspal'ancsnok helyettes 
is, ki a cigányokat általában, a feljelentőt pedig küJönósen 
jól ismerte. Alig mondta el  a cigány mond6káját, Bokot' 
tiszthelyettes megmotoztatta. A 600 korona elókel'ült. Ki
derült, hogy a cigány a pénzt kardos felesége elöl óhajtoUn 
biztonságba helyezni és ezért tett 10pAsért feljelenté.st. 

Jellemzó az emberek általában igen gyenge meg· 
figyelöképességére az, hogy valaki hosszú éveken keresz� 
tül hord a z.sebében egy tárcát és nem Jön rá, hogy annak 
három t'i6kja van, Ebből következtetni lehet arra, Ihogy 
tanukikérdezések alkalmával milyen elővigyázatossággal 
kell fogadn i a mnuknak megfigyeléseikre vonatkozó elő· 
adását. 

Kemény Gábor békési lakos, füszerkereskedö üzlet· 
helyiségébe 1931 december 7-éről 8·ára virradó éjjelen az 
.ajtó felfeszitése után ismeretlen lettesek behatoltak és 
onnan különbözö füszerárut, élelmiszel't, rumot, pálinkát 
és a kézipénztál'b61 körülbelül 2-3 pengó aprópénzt el
loptak. 

Veres Sándor, békési lakos, gabonakereskedó irodá� 
jába 1931 december 18�án virradóra a cseréptető s padlá.'1 
'kibontása után ismeretlen tettesek behatoltak, a kézi pénz.
tárt feltörték és abból néhány penRö ap1'6pém.t és külön
bözö irodai szereket elloptak. 

Wernel' Mihály, békési lakos, kisgazda, baromfióljá� 
nak hátsó falát december 20-ára menő éjjel ismeretlen 
tettesek kibontották és az ólból 9-10 darab kUlönböző 
t.ollazatú tyú'kját ellopták. 

Mécses. Lajos, békési lakos. füszel'kereskedö üzletének 
befalazott ablakán levö és díszítésül szol.s,:-áló deszkazott 
réfzt ismeretlen lettesek 1932 január 8·ára virradó éjjel, 
valószinűleg azon szándékbói, hog�' az üzlethelyiségbe be
hatoljanak, feltörték. 

Wf'iner Zsigmond, békési lakos, fGllzerkereskedó üz� 
!ethelyiséR'ének hátsó, udvarfelóli falát január 8-ára viI'. 
rad6ra ifImeretlen tette.sek kibontották, az igy keletkezett 
lyukon át. az Uzlethelyiségbe behatoltak és onnan kUlön
bözö füszerll.rut és a kézipénztl ll:b61 körülbelül 3-4 pengő 
aprópénzt elloptak. 

Az 1931 december hóban elkövetett betöréses lopási 
,,"setekben a békési örs járórei a nyomozást mindannyiszor 
lefolytatták. eredményt azonban nem értek el. Mécses Lnjofl és Weiner Zsigmond sérelmére 1992 
január 8·ára menö éjjel elkövetett. fnlbontásos lopll.si Ugy 

, TiUV tábornok igen jámbor és mértékletes életet élt. A !,rCitenfe!dl csata el6tt )(1631) azt mondotba, hogy ó soha láege� not meg nem érin�tt, sohasem játszott szerllncscjátk� kot, Viszont sohasem vesztett cl csntflL, 
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nyomozására a panasz vétele után Kelemen Antal tiszt
helyettes, öl'sparancsnok. Vigh Albert, I\Iurvai István 
tiszthelyetteseket, Bóné Károly, Mihálecz Ferenc, Sz,ijártO 
Gyula és Bartos Lázár törzsől'mestereket vezényelte ki. 
Ezek a o.sendőrök nyomoztak az előbbi lopási ügyekben is. 

kezett nyiláson keresztül a tetöfához erősített kötél se
gítségével a padlásra el'eszkedett. A deszkamennyezetet 
egy 1181'ap6fogóval felfeszítette és a padiásr6J kötélen 
az üzletbe bocsátkozott le. Ugyancsak a kötél segitsé
gével t.ávozott. 

A megbal'tott helyszini szemle a tettes kilétére 
vajmi kevés támpontot nyujtott. A .Weiner Zsigmond
féle üzletbetöl'és helyszinén, a falkibantás helyéhez 
három métel're, a fal tövében a já1'őr friss emberi Ül'Ű
léket baUdt. A meginditott puhatolás eredményének 
alapján arra lehetett következtetni, hogy az ürülék a 
tettestöl , vngy ha többen voltak, azok egyikétöl szár
mazhat. A tettesrc mutató egyéb adatok hiánYÍlban fi 
járőrvczetö at'!' ... 1 az elhatározásra jutott, hog,V az Ül'Ü
léknek szakértöi megvizsgált.1t.:'\sához folyamodik és 
ezúton igyekszik fi tettes kil étére nézve lesralább i� va
lamelyes támpontot szerezni. Szakértöként a járör 
az egyik orvost kél'te fel, ,ki az ürüléket megvizsgiilva, 
llnnak fi véleményének adott kifejezést, hogy az a-z 
ember. ak itöl az ürülék származik, valónínűleg nll
gyobb mennyiségű állati vért fogyasztott, nti;!l't ennek 
a nyom.\ it fedezte fel fl vizsgálat alkalmával. Ez a meg
állapítás látszólag nem sokat lendített ugyan a nyo
mozáson, a járórvezetó nzonban megkísérelte, hogy 
ezen n nyomon elindulva. él'jen eredményhez. 

A járör M,t igyekezett megállapitani. hogy a betö
I'és előtti napon kik ettek :illati vért. A helyszintól alig 
5-600 ,lépés távolságrCl fekvő vágóhídon az alkalma
zotf..:1któl megtudt..<t, hogy fl kérdéses napon kik vittek 

a vúgóhidl'ól vért. 
Igy jutobb 'Cl 11 járör Vér Pál �S Kökeny LaJOS bé

kési lakos, fiatalkorú jóbal'úlok személyéhez, kiket őri
zetbe is vett, mégpedig azért, mert az előbbi tagadta, 

hogy ra vágóhídl'ól vért vitt, noha ezt a járőr kétséget 

'kiz!Íróan megállapította. l\'Iindketro tagadott és alibit 

igyekezett l.iizonyltlani. Erre a jár6rvezetö cselhez fio

Iyamodott. IDgy csendőrt maga mellé véve, mÜlt rendes. 

portyázó járőr, betél·t Vél' Púl családjához, hol hétköz

napi dolgokról kezdett beszélgetni. A beszélgetést a 

rossz viszonyokra terelt�. Vér növére panaszkodni kez

dett, Ihogy milyen nehéz a megélhetés, még a minden

napi élelemről való gondoskodás is pl'obJémát jelent. 

Ennek a beszélgetésnek során II járörvezetö megismerte 

a család egész heti étlapját, megtud ta, 'hogy a betörés 

elötti napon fi vágóhidl'ól hozott vért su!ótték meg él! 

azt fogyasztottftk el, a betörést követö napon pedig üres 

teát ebédeHek, melyet rendes cukor hiányában kámfol'os 

cukol'l'nl édesitettek meg. A cukrot Vél' Pál hozta vala

honnan. Utóbbi újabb bizon;lr'itékot képviselt, mert II 

Weiner-féle üzletböl II tett>esek !többek között k<'tmforos 

cukol'kát is loptak. . 

Wernel' l\1ihály bal'omfióljimak hátsó faJát azért. 
bontottAk ki; mert az Qlajtó J.akattal volt bezárva és 
allnak .Ieverése zörejjeJ járt volna. A tyukokat Vér Pál 
társaival a békéscs-abai hetipiacon értékesitette. 

A J\lJ:écses LajosnA! megkí&érelt lopást Vél' Pál és 
Kökény Lajos azért nem hajtották végre, men a befa
lazott I'észt ig-ell erősn�k találták s így a munkát abba
hagyták. Ugyanekkor elhatározták, hogy allkalmasabb 
üzletel keresnek. Igy jutottk el Weinel' Zsigmond üz.le
léhez, hol' annak hár.só falát egy alTa alkalmas hegye.!! 
vasl'úddal kibontották. i\funkaközben Vér, a falon kelet
kezett l'éstöl három mélerre • .természeti szükségét vé
gezte. A keletkezett résen Vér - miután kabátját le\'e
tetJte - ,bebuj.f. az üzletbe és onnan ouz illgósagokat ki
atlogatta. 

Uj. Némi!t Sándol'llé. mint gyanusitott, szintéT! bele
I..i!l'ült az ügybe, mert öccse, Kókény Lajos, a lopásból 
származó füszerárukat hozzá vitte s azokat még akkol" 
is rejtegette, amikor a jár61' azok elöadására szólította fel 

A nyomozas folyamán kiderült, hogy Vér Pált � 
gyulai kir. törvényszék, mint fiatalkorúak l-i1'6sagn, már 
1929-ben ICgy havi foghazra ítélte lopásért. 

A gyulai kir. törvényszék Vér Pált. mint fista:kol'ú 
és visszaesö büntett�st újabb cseJekményp.iért hat hó
napi fogh.'1.wa ítéLte. Többi tár!"ai n�hány napi szabad
ságveszté!:l büntetést kaptak. 

A Szut. 418. pontjában van lefektetve az R tétel. 
hogy sol<'8z01' a legjelentéktelenebb nyomok vng}' tár
gy-ak is döntő befolyással ,lehetnek a nYomozá� kcsöbbi 
menetére és eredményére. A leirt eset elsösol'ban ennek 
a tételnek helytállóságtira nyujt bizonyitékot. A7 ürülék 
megvizsgált.aJt'ása szolgáltatta azt a. kiinduló pontot, 
melynek segitségével sikerűlt 'l rettesek szeméIvéhez 
elju�i. 

. 

.161 beváll adntgyiijtési mód a puhatolás ili, melyet 
a jfll'őrvezetó ennél a nyomozásnál is .alkalmazott, mé,lf
pedig igen j6 eredménnyel. FOl'mális kikérdezéssel va ló
szinüleg nem jutott volna fl. g�'ttnusítotti'a nézve terhel ö 
adatok birtokábll. 

1904- november hó 15-én virradóra Nagyba.jom köz
séghez tartozó, úgynevezett &lpapusztáll Bauer Erllö 
nagybajomi lakos. földbirtokos egyik dohánypajtiiját 
ismeretlen tettes ek feltörték és onnan kÖl'ulbeliil 1 mé
term<'t7."sa belföldi simitott levelesdohányt elloptak. A 
feljelentést <lZ egyik portyázó jál'óI'nek tet.ték meg, mely 
!lZOllblln eredményt.. elérni Dent tudott s· bevonult ,IZ 
örsre. A járól' jelentésének meghallgntllsa ut{m Kovács 
SAndol' Ir. nlhndnagy, I\kkol'i nagyba�omi ör.'�ptll'ancs
nok Varga Ferenc csendörrej szolgá'latba vezényelte nlll
gát és a helyszfm'e indult. 

Vél' Pfll és tárSEl ezen l\datok elébüktárása utAn
, 

IS 

tagadbak, mire a járőr Vérék Inkását átkutatta. � haz

kutatás meghoz.La nz el1edméllYl. Elókel'últ a betorések 

elkövelésénél hasznúlt eszközökön kívül II különböző . h
,?



Iyekl'ől ellopott holmik egy része is. MogtaJáltn fi Jál'o� 

azt ft kendel'kötelet is, melyen Vél' Veres gabonakel'cskedo 

lizlethelyiaégóbe 11 tetőről leereszkedett. 
GYflnusftottak ez.uUiIl mnr felhagyt.ak �\ lagadá.asal 

és bünösségUket beismerték Kidel'ült, ho
,
gy a Kemény 

Gábor-féle betöl'ésnél Kuti Béla tiatalkol'u <személyében 

harmadik túrsuk is volt. 
Az egyes cselekmények elkövetési módjára nézve a 

gyanusito�tnk �\ következőket adták eló: 
b 

Veres gabonakeresked6 üzletébe ugy hatoltak e, 

hogy mig Kokém' LajOS ih'l Id lt. addig ·Vér felmászott 

u tetöre, néhány
' cserepet leszedett, majd az így kele"(,.. 

A helyszinen nyomokat már nem lehetett találni. 
mert. ha ilyenek voltak is, azokat az ott jád doháuy
munkáaok és cselédek már megsemmisítették. Annyit 
sikerült mcgálJapflani, hogy a dohánypajla ajt.aját eke
('�oroszlyavasst\l törték fel. Ez pusztu-helven nem sok 
támpontot nyujtott. Az. öl'spal'anesnok helyi és személyi 
ismel'eleihez folyamodott. 

Tudta, hogy fl dohúnypajtákal az uradalmi gllzda 
ól'izte éjjelenként nagy, íehérsz6rú, mérlfes hftz6rző ku-
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tyájávaI. A gazda régi, megbizható ember volt. A portyázó 

járörők a gazdát kutyájával mindig a dohánypajtálk Ikö� 

zelében találták órködni. A kutya a csendörök közeledé

sét már 1 &.ilométer távolságra észre S'lokta venni. A cse
lédség és ü. dohányrermeldk régi, megbizható emberek vol

tak. A pusztán évek 6ta semmiféle lopási eset nem for
dult elő. Az egyébként éber kU.tY8 a lopás elkövetése ide
jén nem ugatott. ,Ebből arra Jehetett következtetni, hogy 
a tettest a !kutya ismerhette. Az ekecsorosz!ya használata 
földmívesemberre mutatott. Több támpontot a tettes ki
létére egyelőre nem lehetett szerezni. Nehezen volt elkép
zelhető az, hogy a tetVes cselekményét el tudta volna :kö
vetni abban az esetben, ha a gazda - rendes 'Szokásá
hoz hiven - ezen az éjjelen is ól1ködött. Ezért Kovács 
a)hadnagy erre vonatlkozólag kérdést intézett a gazdához, 
ki elöadta, hogy éjfél után egy óra tájban tényleg be. 
ment a la1l:ására pipára gyujtani. Meggy;ujtotta a Jámpát 
is. Pipázás közben azután a2. asztal mellett ülve, elnyomta 
a buzgóság, úgy, hogy csak a hajnali órákban ébredt feJ. 
EJdkor azonban már nem ment a dohányos pajták felé, 
hanem az istálló'kba indult a cselédekhez. 

A dohánylopúst a dohánykertész.ek vették észre reg
gel, amikor a ddhánypajták'ba munkára mente'k. 

Kovács alhadnagy feltevése az volt, hogy a tettes 
vagy a t.ettesek valahonnan a tanya közeléból figyeihették 
az ör<kődö gazdát. Ha ez a feltevé9 helytálló, úgy azon 
a helyen a huzamosabb álldogálás folytán taposási láb. 
nyomoknak ikell lenni. A következő célul ezeknek a fel téte
lerett nyomoknak a felkutatását tűzte 'ki. A járör ezért 
a talajt vizsgálva, a dohánypaj tát folyton nagyobbodó kö
rökben !körüljárta. A kisérlet sikerrel járt. 

A gazda la'kásától !keletre, 2-300 lépés távolságra 
az egyik fúzfabokor mellett több lábnYom volt látható. 
A lábnyomok két férfitől eredtek, Ikik ott hossmbb ideig 
álldogáltak. A"L egyik jobblábas cipő nyoma sajátosságot 
is mutatott fel: talpftban 3 darab vasfej.ü talpszeg volt 
és sarká.r61 a fél patkó hiányzott. 

A járőr f!eltételezte, hogy a talált nyomok a tettesek
t�l 5z�rmaznak, mert onnan a gazdát, ki a lakásában 
lampavilág mellett az asztalnál aludt, jól meg tudták fi
gyelni. 

A felfedezés után a járör visszatért a pusztára. A 
gazdát a feltört dohánypajtá'ban találta. Kovács alliad. 
hagy. a hosszadalmas nyomkeresés alatt megizzadt és meg
szomJazott, ezért a gazdától egy pohár -vizet kért. Kérését �al\ot� az

. 
egyik dohánYIKertész Incze György nevü, 19 

eves fia, ki .az asztalon volt kor.sót felkapta és futó lépéi1-
ben vizért Indult. Kovács alhadnagy a fiatalember után 
nézett és figyeImét megragadta annak jobb lá'bán levő ci
pöje. Úgy látta, bogy a sarokr61 hiányzik a fél patkó. A 
gazdát61 megkérdezte, bogy milyen JDagaviseletü ember 
!ncze György, nem lehet-e ö a dohánylopás egyi:k tetlese. 
'A gazda azt felelte, hogy Incze György és atyja már ötö. 
dik éve doh�nykertéSZek az uradalomban, de mindig tisz
tességesen Viselkedtek. Róla fel sem tételezni, 'hogy a do
'bánylopásbnn részes volna. 

. A járör Incze Györgyöt a gazda és még egy tanu 
� e�enlétében a füzfabokrokhO'T. 'kísérte, ott vele a puha ta
laJban lábnyomokat idéztetett elő. Az ősszehaaonlitás lel. 
jes méret és ala'kb::1i egyezé'st nlUtatott, a sajátossági pon
tok (talpszegek, hiányos patkó) szintén teljesen egyeztek. 
I.<étségtele� volt, bogy az egyik nyom lnczétöl származik. 
'Incze a b�zonyit.ék láttára a lopás elkövetését beismerte 
és társát 18 megnevezte. A cselekményt a járőr által fel. 
tételezett módon �öveték el. A dohányt ponyvában vitték 
tári'a �zlileinek egyik �öze1i pusztán levő házAhoz, hol 8zt 

a szénáspajtffuan széna alá rejtették el. Járól' a dohfin�'t 

a megjelölt helyen meg is találta. 
* 

Nagyon sokszor halljuk azt, hogy a járőr alapos hely

szini szemlét tartott, de s�mi olyan támpontot nem ta

lált, melyböl a tettesre nézve következtetést lehetett volna 

levonni. tgy járt el az a járőr is, mely ezt az esetet 

elö9ZÖr nyomozta. A hiba nem a helyszlnben, hanem a 

járőrben volt. Ez a Jeglöbb esetben igy van. Szabály az. 

'hogy sohasem szabad 'beérni a szűkebb értelemben vett 

'helyszín átikutatásával, hanem a szemlét a környékre, a 

távola!bbi helyszínre is ;mindig ki kell terjeszteni. Ennél 

az eset nél azonban nemceak ezen szabály beta'l'tilsa veze· 

tett az eredményhez. A nyorookat a járól' elsősol'bnn a 

cselekmény elkövetési módjára vonatkozó logikus feltevése 

J!:övebk�ztében találta meg. 

Dobay Elemér százados. I 
Tragikus váratlanságga! hagyta el az 61ők sorát fiatal 

hajtársunk, DobaV Elemér száza'do� gyulai szárnyparancs
nok. Február l6-án 23 órakor hirtelen súlyo::; szivgörcs 
lepte meg s a roham kioltotta életét. 

Február
. 

19-é� temették el Gyulán a helyőrség tiszti
!;:8or[mnk. bajtársamak, alárendeltjeínek, fi l)olgAri hatósá. 
goknak s Gyula társadalmának meginditó részvéte mellett. 
A 'katonai gyászkiséretet a m. kir. "Bethlen Gábor" 10. 
yynlogezred nulai zászl6nljának eg�' szflzadn adta, volt 
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alárendeltjei pedig sorfalat állottak s vitték utolsó útjára 
koporsóját, keresztjét és kitüntetéseit. 

men Nolde professzor tanársegéde volt és Budapesten 10 éve 
végez képességvizsgálatokat.. Bálint föt.anácsos a Magvar 
P.<!zich ol6g iai Túrsu-BÚg pszichote<:hnikai szakosztályának el� 
nöke. - A tanfolyamot február 20-án 8 6rakor vitéz szinai 
Sz;nay Béla tábornok, II csendórség felügyelóje nyitotta meg 
és azt maga is végighallgatta. _ A tanfolyamon a kö
vetKczö tisdek vettek részt: Alkay József ezredes, a budn� 
pesti I. c:sendórkerület parancsnoka� Száda?l Rcuö ezredes, 
a tanulmányi bizottság elnöke, Bánházy József alezredes (I. 
ker.), Somogyi M1'hóly alezredes (II.), LItIrács Lőrinc alezre
des (lV.), Schick Lénárd órnagy, az örsparancsnokképro is
kola parancsnoka, P6r6y László órnagy (Csf.), Bo/ka Endre 
órnagy (tanulmányi bíz.), Vartay Ferellc örnagy (Büm. 
VII-c.), vitéz 8dO.-y Józse! órnagy, a pestszenterzsébeti jál'� 
örvezetö tanfolyam pal'ancslloka, B"drClllui A ni,./:·ás s.nhndos, 
II kispesti járörvezetó tanfolyam parancsnoka. Papp Jállú� 
s1.lÍzados (VH.) .  vitéz Kiss Jrmn szazados (VI.) , Máftray F'e
nmc százados (Büm. vn-e.l. Druskóczu J(!.'/IÓ sznzados '(V.), 
Pogdnu F'erenc százados (II!.), F'áll Gyula százados (L), 
Muluic8 Lajos sznzados (Büm. VII-b.) .  dr. PaPJ) T'iI
mos r. osztályu fötörzsorvos (Csf.) CS dr. E11C8fl Pál 
törzsorvos (T. kerület) ,  Az elóadások naponta 8 órától 13 
óráig tartottak ;  23-án délután a hallgat6k megtekintették '1 
budapesti pszichotechnikai laborat6riumokat. 20-án a 
munka elméletben való megbeszélése, a psz;chotechnikfaha 
"aló bevezetés, alapelvek és képességek kerültek elóadúsra. 
21-én a mérési módszerek; az értékelés és 'l'angsormegálla])i-

Példásan lelkii�meretes, alapos ég mindenekfelett oda� 
adó, vas::norgalmú tiszt volt Dobay Elemér százados. Igaz
ságot szeretö, gondos elöljárója volt örseinek, alárendeltjei 
a szó egyszerü, de annál szebb és igazabb értelmében Sze
rették öt. Tánoadalmi környezetét jó modorávall közvetlen, 
derűs kedélyével. . odaa dó bajtársiasságával és szeretetre
méltóságával bilincselte le. Szolgálati értéke és magánél�ti 
egyénisége, magatartása megbecsülést. közkedveltséget vi
vott ki számára s rtartott ez mindaddü::, amíg csak életét 
ilyen tragikus módon be nem fejezte. önzéstól s alantas in
dulatoktól tiszta, a le�.gzebb emberi voná'2okkal felruházott 
tiszt. férfi volt. 

Tiszti pál}'afutásn a nagy"áradi honvéd hadapródisko� 
lából indult ki, ahol 191'l�ben zászlóssá avatták a "olt kaseai 
9. honvéd gyalogezredhez. Közvetlenül a háború kitörése 

elött hadnagy j rendfokozatban a volt debreceni 3. honvéd 

,Ilvaloll'ezred állományába helyezték át. Nyomban a háború 

kitörése után kimenl a harcténe s az orosz, majd az olasz 

harcokban Ikét izben is meJ!zebesült. utóbb i�en súlyos v�lI� 

sebesüléssel Apolták különhözó 'kórházakban hosszú idön �t. 
�Iikor az összeomlás elP'lakitplta tölünk Erdél�'t. román ID� 

ternáltsÍl,llban töltött hos�zú és ke�\'etlen hónapokat, m�Q'" 

azttin kiszabadulva ebhöl a meJ!'aJázó és méltat1:m heJ\'zf'tbol, 

helénheteU It nemzeti hadsereg ;>zel{edi Oszti pói zászló

aliliha. A 'hadsere� kialakulása után a 12. honvéd gyalogez� 

red álJománvAba oszlották be. 
A csendörséghez 1921 novembel' l�én Jépet� át

. 
�l'ó�a.

szolgálatra s azlÍLn, n pl'óbnidö elteltével,. edelenYl Jál'a�� 

parancsnok, _ majd tiszafüredi és. gyulai szá�:nyparancs-

nokként szolgálta húségesen és tudassal a tesl\llet�� . • 

Harctéri érdemei elismeréséül a III. oszt. hadlekltmé

nyeg, kardos katonai érdemkereszttel: Károly csp.�at�er�szt

lel tüntették ki t.ulajdonosa volt tovabbá a sebesulésl élem� 
nek két sávval. 'a háborús emlékéremnek és az H1l2-13. éVI 
emlékkeresztnek. 

Özvegye mélv g\'lh;zában egész .nívünkkel s fl fiat�l éle� . 
'JJ t - t' t JetteJ e�s bajtárSI 

tekel sújtó, tragikus sorsot megJ e o I.!'Z e 

részvéttel o!:!ztozunk. 

. s d' "egyesdandárpurallcs-Shvoy !ílÍlm;ín altabornagy, �ege. I� . . 
vitéz :.Ir n k kit"" 'et' e A K(lrmúnl/z/S Vr Ő!oJ/!.dtósoga

. 
• . o un es . 

k gedi 5 hon ved vegyes
Shvo1l Kálmán altábornagyna , a sze 

Use és az orSzá� dandár parancsnokfln?k. a veg��sdilnd�: v
:�gálutai eÍismeréérdekében kifejtett kIValó és Imaga

k
s "  s 

t � a csillagg:ll séiil a mfisodoszUilyu magyar érdem eresz e . , 

tás. továbbá a csendörségi képességvizsgálatnak II fizikai ké
pességekre vonatkozó része képezte megbc ... '''zélés tárgyát, 
22-én az e1öadó n csendőrségi képességi vizsgálatnak a pszi
chotec:hnikai képessé�kre vonatkozó részével. to\'ábllli Dz er
kölcsi tartalom vizsgálatli,'al foglalkozott, végül e1óadésnit nsz
szefoglalnssal fejezte be. - Február 23-án a II-VII. kerüle
tekból vezényelt tisztek állomáshelyeikre bevonullak, hol még 
két tisztet (ezek közül egyik a vezetö orvos) kiképeznek, kik 
azután a \'izsqohlatoknál segédkezni fognak. 

A pcstvidéki törvényszék bíráinak és iigyé.szeinek lIítoga_ 
Uísa a budapesti nyomozó alakulatoknál. Februárm�ii.n II pest
,'idéki kir. törvényszék birái és a pestvidéki kir. ügyészség 
ügyészei megtekintették ti nyomow oszt.ályparancsnokság és II 
budapesti nyomozó alosztályok iIltézményeit. A vendégek ]0 
órától ]3 óm 30 percig tartózkodtak a laktanyában és ti Iri
tottakról a legnagyobb elismerés hangján nyilatkoztak. A 
nyomozó alosztnly tantermében bevezetésül ti nyomozó osztzil)' 
feladatát és �el'\'ezését a nyomozó osztályparancsnok, 1\ 
csend6rségi hírközpontot lis hírszolgálatot, n btinügyi labo
rn.tóriumot, a csendőrségi motorügyeket és az államí rend
őrséjlgel való ell'yüttmiiködlist a nyomozó oS7.tályponl.llcs
noksfag elöadótisztjei. az l. PS 8. nyomozó alosztályok feladn
tát pedi.!:!' II nyomozó alosztályok paranc:snokai ismer�ették. 

Ezután a vendélrek a nyomozó oS7.tályparancsnokság és 
az 1. nyomozó alosztály tisztjeinek kalauzolása m�lIett meg
tekintetto!.k az 1. nyomozó alo�ztály nyih'Rntart.ását, II Nyo. 
mozati Rrtesrtöt. a l'.ádiÓálIomást, a fényképé...c;zeti laborató
riumot é.. .. helyszínelő felszerelést, majd ti nyomozó o!'ztAlv 
búnügyi lnboratóriumát és a közJekedlisi örsöt. A bemutatá
son megjelent K/�fn1l! László ezredes, a belügyminisztérium 
VII-b. osrtálvának ve7..etöje és Alka" József ezredes, ti bu
dapesti T. keriilet parancsnoka is. A '1áto�atáson részhettek : 

adományozta. d- �ég 
P8zicholechniklli tan(olv8m Dlld8])e_sten. A 

cskie;fu�[_ felüb-:vclójének kezdeméllyezésé�bb n k:sá�dOli�;:��é�iztoS[tá\"i f\ tésénél az emberanyag ok�zerll -IV as� 
ho�eehlliknt képesérdekében 'ü. jövöbcn az u�yne,:��et� P��ilis l-én felvételre 

ségvi?.!;gálatot is alkalmazn! fogj : 
z
úl Ptn k is alá fogják keri11ö ;elentkezőket mnr 

.. 
Ilyek-é Vl��.�té�ne�. A pszichoterhvetni. A "izsltálatok keruleten . nI

t o 
h ·kft. különleges módnikai vizs,Iláhook feladata a pSZI<: .lotec n

�kben megvannn.k�o SZ(!.relvel mogállap[tnlli . . ho�y fL jclentkezo 
I ek a C:Senclélrségi 

9,7.ok fi fizikai és pszichikaI képe5lSP'g�, �e 
Yálat n következő szolgálat ellátAsáho� szük�égese\ érzé���ségj 2. kézsflbesSzempontokra (og kftcrjedll1: 1. sz � á '  

5 izomerő' 6. 
Ség: 3. kézügyesség;  4. testmoz�, ,, ,�!l�kr: ' n;cra, helyre, emlékezóké.nesség (sznv��rn, .esemé�/ ::azó)'; 8. intelligencia számra) : 7. figyelem (kozpontl, sz 

go k"vetkeztetáképesség, {�cl rog6k6pesség. ftéletalkot6-kéJ��rS�g, 
-ké�essé� ([rásban és vlszonyfeli�m ... rő-kEpesséJZ') ; 9·

lék
l ele�o . 12 becslőképeSSóg; Szóban) ; 10. kópzelet; ll. U

t�á dékYS /!.i."g' . 15. mebi"hatóIR. erkölcsi énékj 14. f r� .  �1l és 
'a1'. értél;elési clság. - A vizgálnt m6dS'U!lllwe b á hó 2(I-WI 23-igjárÍlsoknnk megismerése véJ!C�t. fe r: :8 t.anfolv3m volt. tis7.tek s7.Ílmárn Budnpesten .urol!l� 

�l I flz Ofl'[ fóta
- A tanfolyam ('löndója nb/illi!. t 

_ .h;:'I�ti.enburgl egyetf:-

A pestvidéki kir. törvényszéktól : dr. Nos::loDY /i'ere?lc, a pe�t� 
" idéki kir. törvl'nY.f;zék mru:odelnöke, Szabó lm"" II vád� 
tnnács elnöke� Csikmák Laio.� tör"enys?.éki taniÍcselnök, F,dlt 
Gás1I(Í-r törvényszéki tanácselniik. dr. Márf"" Alberl tamícs
elnök. dr. TomC86md Albert, dr. Riidiger KorI/él, d1·. Dolc
f>(lMII ET1�Í11. dl'. Ha1UlIOllic...� GI/.sztáv, dr. 7'61hfa11Vl8J1 ödön, 
'1'(lwm'.oh Jaka.b. dr. Z8rtk6 A-ndr(i.q és dr. Boka !Ui1'Q{U kir. 
tiirvénv!'r.éki b!rhk: dJ'. T(ohtill"t 11111'8, dr. Nrtgll Mikfás, dr. 
RurMu' Pnl, dr. R,(/umRzkll Andor, dt". Me.f'"" EnoO. (I, .. GM 

LIiJ'lz16. dr. 1IfQ'�ldr Oba, rlr. Eb6rhardt Ottó. dr. ](QlJfÍC/l Vmulo{ és dr. Proko/l GlIIda törl.!ényszéki jegyzők. _ A pest
vidéki kir. ihtyészsé�től :  dr. S6.rosrmtffk'l J6r-!u>.'. a ])es�vi
déki kir. üp-yész<Jég elnöke, dr. Gör.., Béla elnök helyettes, dT. 
.1«"CTI Aladár. rlr. Fodor Zdltán és vitéz dr. Somodll Jlif/oR 
kir. l\gy�suégi fllelnökök: rl ..... Oldh .1cílUJ8. d·r. Non" Oba. 
d,· Karác...�01Llli Blilint, dr. Heppes F(ff"e;flc és d·r. EI/CSU KrU-
1I/6�1 kir. ügyb.;1.ek. 

nResossa volt, aid a er III c 

A csendorS1Í<r területi b"lW1.hílltihlln 193::1 januúr l-én h&
állott na�lllérté1ni \'kltozások kövctkeztébc.n IIZ 1929. évi 
c."<l.nrl6rsép-i zscbköllvvhö?; mellélct>lt csendőrségi clhc1yp�éqi 
térkép a folyli évi z�ebkönvv mellékIeteként _ nngynbh alak 
ban - újra kinclli .. ra kerül. Technikai okok miatt: II térképet 
a csendörsé'li Zs('bkön)'\' rne�rendelöinek szétküld('ni. A tér
"fl gazdll.slÍ,IZ'i hívatalok út jún néhány nan mulva külön fogiuk 
a csendörségi zsebkönY" nl�grendelőinek szétkül/lcui. A tél'-
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kélJ áta 40 fillér, a csendörségi zsebkönyv megrendelői azon
ban féláron, 20 fillérért kapják, mely összeget áprili ; l-én a 
gazdasági hivatalok fogják levonni. 

DicSéretek. A tn. láT. csendórség FclügyeMjc Ij.ic�érö 01:
iiattal lálUt (1(: az I. kerület állományából Kuli:u; Zsigl1umrl 
th.-t, mert különleges és felelősségteljes szolgálatát különós 
cbel'séggel, kivaló buzgalommal és teljes odaadással látta el; 
a miskolci VII. kerület allományából : Orbáll Jáno8 thA .. 
mert egy állami és társadalmi rend ellen irányuló sz.éleskorü 
szervezkedés ügyében a nyomozást .hosszú időn át lankadat
lan buzgalommal, kiváló eréllycl és igen eredményesen "e
gezte ; Farka.fl Sándor T. torm.-t, mert egy állami és társa
dalmi rend ellen irányuló széleskörú szervezkedés nyomozást,
ban örsparancsnokát szivós kitartással. fáradhatatlan ügy. 
buzgalommal, ige:n eredményesen támogatta. 

A blulu1JCHti 1. keriilet l1wrallcsuok.a. dieBé.rö oMratln/ 
látta (lf; Hornyik Lajos tórm .• t, mert 1932. évben Ráckev�1l 
elkövetett rögtönítéló eljárás alá tartozó gyujtogá.ssal pára. 
sult rablógyilkosság tette"einek kiderítésében járórvezeuii 
milló�égben fáradhatatlan odaadással. széleskörú �zaktudá'3-
sal Igen eredményesen közremúködöttj Kárclndi hltro í-s 
KEII/ccsei Sli.JldoT tórm.-t, mert 1932. évben Ráckevén elköve
tett, rögtönítéló eljáras alá tartozó gyujtogatássa\ párosult 
rablógyilkosság tetteseinek kiderit.ésében járórvelletójét f,l
radhatatlan odaadlissal, nagy szaktudással igen eredménye
�n támogatta. - Nyilvánosan lnegdiC8érte; Ró;:su Ist viiI, 
és Pá.s:tor Károly cs.-t, mert 1932. évben Ráckevén elkövr:
tet.t, rögtöniteló eljárás alá tartozó gyujtogatással párosult 
rablógyilkosság tetteseinek kiden'téséblill járórvezewjükct, 
jáTÖrtársi minóségben, odaadó kc.szséggel igen eredményesen 
tamugatták. 

A JltUikolci Vll. ken'ilet llaranc$111Jka dlcse,'ö okimfud 
hiH� cl; !lutE F�61lc és Zay Kúroly tóml.-t, meh egy ii.1-
lanu és birsadalml rend ellen irányuló sz.éleskörü szc.rvezke
�Ie�ne� . h�sszabb idón át ta�t6 nyomozásában a nyomozást 
Il'Rnyltó orsparanc:snokukat Igen nagy szorgalommal és ere.l
ményesen támogatták. N1filtJánosan TMgdiuftrte: Ma1cra Mi
luily toMl.-t és IlUs DánieL önn.-t, mert egy állami és tli.rsn
dalmi rend ellen irányuló széleskörii szervezkedés huzamosabb 
időn át tartó nyomoz8.sában a nyomozást irányító örsparancsnokukat nagy szorgalonunal és hathatósan tamogattá.k. 

Egy . csendőrtiszthelyettes bátor fellépése. Boros JÓZ86j budapesti lakoa autóvezetö febr. 23-án 16--17 Ó. között Buda
pesten, �: Olasz:f�or 25. számú ház előtt beszélgetett külön
váltan elo felesegevel, sz. Kajlik Margit háztartási alkalma
zott;al. A :házastársak között szóváltás keletkezett melynek 
�ran az �ttas 80főr 6 lö�etü, 9 mm ürmeretü fo;gópisztolyt 
r?n�tt elo. Felesége a pisztolyt észrevéve, az úton át menekulm �ez�ett. Bor08 J6zsef egyizben felesége utan lött. A löve�ék atfnr� �z ass�ny kézi táskáját, de sérülést nem ejtett 
rajta. Ezubin Ismét lovésre emelte a pisztolyt. Ebben a pillalI.atban "daért a szolgálaton kIvül álló Haidlt Kdlmán csendör. ti�zthelyettes, a budapesti ��dőrtiszti tanfolyam segédmunkasa és me�agadva, felfele Igyekezett nyomni Boros kezét m\llyben . a pisztoly volt. Dulakodás közben Boros kétsze; �ajdu tJszthelyettesre sütötte a pisztolyt. Az első lövés a tJszthelyett.cs arca előtt süvftctt el és lóporszemcséket sodort . o. sz�m.!be. A második töltény nem sült el. A lövés zajára rendorok érkeztek a helyszínre, kik Hajdu tiszthelyettes segits�gév�l a lövöldözó no�ost. ártal,!,atlanná tették. Hajdu Kálmu:,! tIBZthelyctte� a7. ÚJ_ Szent Janos-kórházba nlent, ahol szemé�?1 eHávolitották !'- .  loporsz(!mcséket. Egyéb serülése n('!Il történt. Bátor bajtal'Sunkat a jitrókelók lelkesen m ..... HJeneztck. . 

.A ���dorséJo: 1932. éyi közbiztonsági tevekenyscgének 8ta�.iI�zt!kll.J.a. Az, elmult év folyamán a csendórseg nlúködé�i teruleten osszesen 106.619 (99.734) bűntett és véts�g továbbá 156.884 (163.225) kiMgási esetben folytatott nyomoz�st A lefolytatolt �y? m.ozá6ok eddig a búntetteknél és vétségeknél i���9:� kihagaso�n� 1 156.647 esetb�� vezettek eredményl'��. . untctt és . vetseg, továbbá 237 kihágás! esetben a nyoJnoz�.s még (olYIk. A nyomo7.ásokkal kapcsolatban a csendőr. ség oss�sen 12.352 egy�nt .�0!t0t! el és vett örizetbe s 31'1.246 ('�ént. Jel�ntctt fel külonbözo bunc.selekmények miatt. Az elkov;utt buntcttek é.. .. vé�égek között szerepel 32.398 (24.684) IOP..,.as . . 18.098 . (1? 429) rae:o.lmazás és hecsii1ets�rté... lGJi52 n,.9�2) .  te!l�1 Gertks. 5682 (6121) csalás, 4766 (4!)02) lI;yu·. I,ogatas es tUzeset. 5877 (5194) sikkasztás. ?áTtörés és hütlin kezeib. �393 (3659) va't)'onronlJálás, 5011 (:1377) OrI!'R7.dR_ f'l\p é'l hllnnáTtnl�'1 . •  2188 (2..'14:\) mal!'l\nhlt .. &"V" lR?r. ( 1 0;  .... ' )  mlber élete ellem bunc!!elekmény. 1448 (1173) okirathamlsh!\,,> 

és 296 (262) pénzhamisitás. A még fennmaradó szamok az 
egyéb bűntettek és vétségek .közö�t .oszlan.a� meg. A zárójel
ben lévó számok az 1931. ev kozblztonsagl tevékenységnek 
statisztikáját mut-atják. 

Gyaszünnepély. Tizenegy éyvel ':!zelótt ;:. POUioTlyba 00-
\'onu' 6 csehek több ártatlan magyart kivégeztek. A Pozsony 
Varos és Vármeg}'e Egyesület�, mint minden é,,1>en, az idén 
is megünnepelte ezt a szomorú évfordu{öt febrmÍ1' lh'-en. 
Délelőtt rIO órakor a budai udvari \'arkapojnában dr. Mész<ÍroE< 
János érseki hel)'tartó !;'zenhni!:ét mondolt. 

Fegyverhaszn:i1atok. A mezőkövesdi örspa�ancmoks�g 
}{arlÍcsolL/{ Józse! törzsórmester, kl1g/lu.l Jáuos ormestel' e"> 
Gól/ifi Józl/e! c:sendórból állott járórét Tard községbe vev!
nyelte, több egyén elő"ezetése végett. Moblár Alld1'ás (Fut
ter) ottani lakost a járőr órizetb� vette. Kísérés közben. 
fcbl'llar 13-án 8 óra 30 percko!', a járól' Sisák, JánoIJ lakása 
elé ért, akit kihágási ügyből kifoly6lag ki akart kérdezni. 
Az őrizetbe vett Molnárt ·Angyal őrmester az utcán órizte, 
mig a járór másik két tagja Sisák János házába ment. Ezen 
időt fclhasználva, Molnár megrohanta Angyal órmestert �., 
puskájával együtt átnyalábolta. Erre- odafutott id. Sistil,' 
1.�'llli?1 es még két, eddig meg nem állapított ReVÜ egyén. 
akik o. lefogott Angyal ónnester puskáját, kardját és kalap
ját elvették és menekülni kezdtek. A közelben tartózkod6 má
sik járór Angyal őrmester segítségére sietett és Vida /'.1ch·

fon tiszthelyettes a fegyverrel menekülö Molnár Andrásra 
lött. Sam Molnár, sem más nem sérült meg. Az órmesu>r 
t8.madói a kardot eldobták, ez megkerült. A puskát cs ko,la
Ilot magukkal vitték és ismeretlen helyre menekültek. Ny.,.. 
mozásuk és a kivizsgálás folyamatban van. - A bácsbokot!i 
örs állományába tartozó Kocsis Sú,ndoT tiszthelyettes és S::.,
MO'lfi Júno/l tÖl'Zsórmesterból ilIIott járór február HI-én iii :; 
órakor Racsbokod község egyik utcáján 10-12 föból áll,; 
csopol'ttal találkozott, melynek tagjai harmonikaszó melh.,I.� 
hangosan daloltak. A járór a zajongó csoportot csendre
intette, mil'e a csoport egyik tagja Szilágyi törz,sörmeste .. t 
bottal megütötte a bal at:cán. A törzsórmester támadójrl 
ellen eredményt.elen lófegy\'ert hasznalt. Szilágyi törzsörmes
tel' sérülése könnyú. A szert.e.futott zajongók és a támadó 
(17 .\)42) testi sértés, 5682 (6121) csalás, 4766 (4902) gyuj
kilétének megalJapítasa végett folyik a nyomozas. - Az a1l
docsi örs állomanyába tartozó Németh József XII'. tiszth. és 
'Pwruóezi János órm.-bŐI álló járőre febr. 16-án SomogYacsa 
küzség leportyázásara indult, hogy ott az idegeneket ellenőrizze 
c!' a községben kiragasztott nem engedélyezett plakátoka t elta
volíttassa. Ezen szolgálat teljesftése közben 15 óra tájban 
Németh Józse! (Csibe) ottani lakos házára kiragasztva egy 
nem engedélyezett röpiratot találtak. A jáTÖr Németh 
(Csibe) fiát felszólította, hogy a röpcédulát a falról távolítoa 
el, Németh erre ke:z:ében vasvillával a. járór közelébe ment � 
fi!U1ako a. plakát levéteiét megtilt<ltta, majd a járór fcls7.óHtn
sat teljeslteni akal'Ó fiút a szobába beparancsolta. A járór, 
hogy az esetleges ellenszegüll!snek, vagy a fiú megtámadás,:
llak elejét vegye, a gazda kezéböl a vasvillát kirántotta, o. 
!iüval a röpiratot levétette és eltávozott. Távo:r.ása. alkalmá
val Németh (Csibe) az utcaajtóban állt, de gérülésről n('m 
pano.szkodott. A járör csak masnap értesült, hogy távowsn 
u�n Németh (Csibe) Igaira ment, hol magát orvossal meg" 
Vizsgáltatta és azt állitotta, !Jogy a csendórök szúrt.ák meg. 
Ugy�nczt a birt terjesztette a községben is. Németh (Csibe) 
mellen - az orvm:i vélemény - szerint jelentéktelcll 
3ériilés volt. A sérülés mikénti keletkezésének megállapftáC:lt 
végett nyomozás indult. 

"HüSök kalluja Vcszpremben. Veszprénl város képviseJö
tes�ul�te (!Ihatározta] .�ogy a .  �ósi szobor helyett .. Hósök ka
pu}át éP.ittetl.. A hosok. kapu]at a. vár feljnr6jánnk azon a Té
�zcn épilik, �hol vala�\lkor az ősi vúr kapuja állott. !Enel 
nem�ak II vIlágháboruban, hanem a tör�cnelem folyamán 
yesz.prém \'úra védelmében e-1es!!bt mns hösöknek is emléket ullltanak. 

. A harmincéves .��.bol'úban a kockajáték lIagyon el vol� 
tcrJedv� a katonák ko�.()tt. A hamÍ}J koelaik. melyeknél a csalu 
il beisejükbe l'cjtett sulyos! vagy viS'ZOnt könnyú anyag últal 
sz,ab6.lynzta a szerencsét, Ige." el voltak terjedve. Az ily,m ko.�k��n� fontos vo.lt tudni, hogy magasan "bnierischc Ho�e -böl keU d.?bru őket, vagy mint .,Niederliinder"-t guri
tam;, Voltak kUlonben nem egészen hamis, csak "szel'encsés kockák, melyeket némelyek egy jó örökséggel fel6riiknek becsultek. 
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Fogoly megszökése. R6th Jenö 
egyén, vonaton való kfs6rése közben, 
örs járórétöl megszökött. 

tolcsvai lakos, e1fogott 
február 19-én a tolc::svui 

zelemmel, 8. vitel: SomoUyi Entire "kszt. őrnagy, HTVK, 2 
győzelemmel, 9. Kevell János hadnagy Szegedi VK. _ Az 
összetett verseny végeredménye 44 induló közül; 1. MCUlzlall 
Lwjo8 föhadnagy HTVK, 2. ZirezlI Anta! százados HTVJ{, 
3. dr. GŐZS.II Sdndol· s.-()r\'Os hts. HoTVK, 4. Bay Béla BEAC, 
5. dr. H(�jdu J6110S BSz.KRT, 6. Herendi (He/ul) Béla HTVK, 
7. vitéz SomoUlli Endre vkszt. őrnagy HTVK, 8. Káltticzl.J/I 
Gusztáv S'zázados HTVK, 9. Idrá1!lIi Fel'ene fóhadnagy 
HTVK, 10. Eckf Wktor RAC, 11. BorOV8Zh1J Jenó fóhadnagy 
HTVK, 12. Me,Qz16nyi Egon HTVK, 13. Bf/cskó Jenő száz.a.dos 
HTVK, 14. vitéz Bak]! Lás;:16 csendőrszázados HTVK, 15. 
Vályán Béla főhadnagy HTVK. - A verseny első 15 helye� 
zettjét értékes tiszteletdfjakkal jutalmazták. A verseny a 
tiszti vivók nagy fölényét mutatta, akik mind a három rész� 
versenyt is megnyerték. - Folyó hó 19-én zajlott le Magyar� 

Megtalálták fi szegedi vlir középkori tOl11yát.. A Tisza 
\'iza.llása az idén szokatlanul alacsony volt, úgyhogy a rak
part legalsó részei is szárazra kerültek. A Kultúl·palota és a 
közúti-ihid közötti partszakaszon régi falomladék került elő, 
mire ásatásokat kel:dtek. Az iszapréreg alól csakhamar elő
Rerült a régi szegedi vár hatalmas, középkori tornyának alap
fala. Ez, a torony a XVl1I. században még állt, bár falának 
a�só részét gyakran kikezdte a Tisza jege és így a vár osztrák 
őrsége többször pólolta a fal leomló részeit. Alapfalának 
vastagsága 2 öl. A feltárt -régiség, sajnos, nem igen tehew 
hozzá.férhetö'vé, mert a Ti�za vfzállása általában magasabb és 
így az omladékot legtöbb e�etben víz borítja. 

ol"szág 1933. évi törcsapatbajnoksága, melyet nagy fölénnyel, 
immár ötödször. a Honvéd Tiszti Vfv6 Klub nyert meg. A 
döntöben mindkét ellen felét, a Rendör AC-ot és a BEAC-ot, 
12:4 arányban győzte le. A bajnokcsapat tagjai Zircz" A Iltll/ 
százados, dr. GÖZS!1 Sándor segédorvos-helyettes. Herendi 
(Hehs) Béla. Hú./.szenhu (Hat;;) Ott6 föhadnagy és 1116R�li
lI!Ji Egoll t'oltrtk. 

Bajtársi találkozók. Pelkérik a "olt losonci cs. és kir. 29. 
Lábol'i ,'adász-zászI6al� ö.<;szcs volt tényleges és tartalékos 
tisztjeit, altiszt jeit és legénységét, hogy pontos efmüket buj
t.ársi összejövetel céljaból közöljék vitéz Vas�ány Béla ny. 
szazadossal, Budapest, Vitézi Szék Főkapitá.nysága. 

A volt soproni 18-as honvéd gyalogezred tényleges, tar
talékos tisztjei és önkéntesei március 4-én, este 7 órakor, a 
:,I'iszti Kaszinó nyilvános é��rménck külön helyiségében (lV., 
Vaci�utca ·38.) összejövetelt tartanak, amelyre minden \loIt 
bajtársat meghívnak. Az összejövetel célda a Sopronban 
augu::lztus hóban leleplezendő l.osi halottak �1.obrának ünnep
�égén való réSZtvétel megbeszélése. 

Vívóverseny. A Honvéd Tiszti Vivó Klub ÖSl'.zctctt (tór�, 
pál·bajtör_ és kard-) vfv6versenye f. hó 12�én il. kardvcrscny
nyel befcjezést nyert. A döntó szép számú és clókclő közönség 
előtt folyt le. A kard"erscny győztese Ma-8;:l(�y lő/wdnG-gII 
lett, aki ezzel a győzelmével megnyerte az összetett versenyt 
is. A részletes eredmény a következö : 1. Masz14l1 föhadnagy 
8 gyózelemmeJ, 2. dr. GŐZS/f Sándor 5 győzelemmel, 3. l(lcll 
J(tÍlmán BSE 5 győzelemmel, 4. Bay Béla BEAC 4 gyöze
lemmel, 5. ZirczlJ Antal százados 4 gyózele"!mcl, 6. Herf!1l�i 
(He/UJ) Béln HTVK " gyözelemmel, 7. f(ovacs LASE lj gyo-

Az Orsz.igus TiSzti Kaszinu tudomanyos és ismeretler
jesztö előadásai. l\'lárcius hó 7-en : "i\fenettlllfOzódJis _ légi 
feJderítés - repülö alacsony támadás." Elöado: vitéz Szent
némf'riy Ferenc vkmt. f;záz.ado.!'. Az elóadást vetfteH kéDf'1c 
kísérik. - Március hó H-én : " Skandinaviai utazásom." Előadó: 
dr. Oholnokv Jenő. a Magy. Földrajzi Társasiilr olnöke. Vetí
tett képekkel. - Máricus hó 21-én : .. Újabb kntatllsok az életl"ől 
ésaz életjelcllségekröl." (Biológiai előadás.) Elöadó: dr. Sudlich 
Endre egyetemi magántanár. - Március hő 28-án : Báthory 
István emlékest. j{ Ic-jedelem születésének 400 éves évfor
dulója alkalmáb61.- .,Báthory István mint hadvezér." Előad6: 
nemes Erdős László m. kir. százados. 

Halálozás. Dr. haralyi es bereezki F'ejé,. Ká/má" orvos 
febl"uár hó 12-én Szombathelyen, 72 éves .koraban meghall. 
Az elhlÍnyf;bnn Fejér [(álmti" százados. a szombR.theJyi örs. 
parancsllokképzö iskola talllira, édesapjilt gynszolja. 
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Fehér mosó börkeszJyü, garan� 
táli minőség, párjc7 . __ � __ ... ' P 6.-

Néhányszáz darab e/sörendií 
minőségű oxfording kézelővel 
és gallérral 6.80 helyell .•. p 5.80 

Színes alsónadrág nlinden bö� 
ségben 3.20 helyell ... .. . P 2.20 
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ELITE 
diva! .. és CRyemuMzDIi, /ehtterelési cikkek ,hub,iza 
(CJ!:G'TULAJDONOS , ALMÁSI IS'fV ÁN) 
Budapes!, VI, Nagymező�ulca 38 . 
Telefon: 214-83. - PruJaflJk. c.sckJ..-sz.: /6.909 . 
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Csendörségi Közlön" 'I. szám. SZe1/uillles üIlI/tJk. KOI1luuny-
7J.Íi elhatározások. A l(ormá,�yz6 Or o: F'iimdltóstíga clrcll
delni méltóztatott, hogy Solumma A,·tUr ől'gy.-nak, kerületi 
seltédtiszti minöséguen teliesftett kiváló é.s eredményes szol
gálataiért dícsérö elismerése tudomásul adassék. - A Kor
lIu;nJlzó Or o: F'öméUósrigo Mon08to-ri ErrctJ, Aladá,. tábor
nokot. a Ul. kiL·. csendörség felügyelőjének helyettesét, ezen 
szolgiilati állása. ulól felmenteni kegveskedett. - MÚI18Zteri 
rt"1ldelatck. Athelyeztettek : Bárdió Miluíly szds. szárnypa
rancsnoki minőségben n budapesti .J. szárnyhoz; vitéz Kirá/!l 
Gyula szds. kerületi elöadótimti minöségben Székesfehér
,·árra. - Kinevc7.tcttek: SáraIt (Pein) Radován suis. osztály
.scg-édtisztté, Szolnokon ; Ililéz Vass lstl,án szda. n 3. nyomozó 
alosztály pamncsnokhelyettesóvé. 'Ilart6san vezényeltetett: 
vitéz Al1h/l ZOltáll szels. oktatótiszti minóségben az örspa
rancsnokképző Iskolához. A végleges nyugállományba helyez
tettek : [(iss 18tllál� IL, VI. és Királ/l Jöz8el I. kBrülctbeli 
th.-ek. Ideiglenes nyugállományba helyeztettek: Horváth J&
:ilo! III., III. kerületbeli és K6ka GlIár/ric IV. kerületbeli 
th.-ek. Várakozru.i ilIetnll�nyekkel szabndsngoltattak: Balá,,; 
Antal IV., Barrlll!lai Gllo·rg.'! IV., Mas=lag lmrc V. és S=aba� 
dos hínos VII. kerilletbeli th.-ek. Az ideiglenes nyugillo
mányban Jneghagyatot-t: Mcirl.·w; JÓZ6�I/ VII. kerületbeli id. 
ny. th. - Mi/dsc/Uil:: /(fi/múlI szds. szaládi nevét "Abay"-rn, 

Rókus lábsó ? 
D R "  I Bll:!!! I kcr It ja : �IR/l" korom ollcnőre b Utgó hcgynuiuó �8 iporloló vOJ.:yok. �lInt fll'on, h!.lJll.lIu lelIcsIr!!. r. . 1111 f '; iJa(lf�: Óli cró�sU6�!!.rl! Szt. Rőku, IdttlOrdOI veUum Ó� IIzóla n8g)'ezcrO rllpllHZwlRlokal uerul(,'rn. R6vlrldcl 
k�f,eu�gón (l�,Ib�l�nl " fOrd6vlzba mAriol16m. Il IAbllk l6.r�dlfiAgn, khll8rllllsógll, UlbrdJAsok. bokndul.UIdli80k m 1fllOllY VllrftE-_. Illó n:, 

mrJfl.'/ ,Dnlek Ög)' ére7.lcm m8g8m, mlolha ujJdulllelnék, fl hlbaJm nllllo kl�eté'6dlc'" l1ll ItlBI; Nedvvel VllnAI.oltani �I él
c

a J�:lrbCtcb., aport· é. II· S=ent Rókus Jábsóval atm IndUOU llk. hojl)' kJ�órJelel am li 1I.'lapftúOk fl, legyek lolJea _4dtlltd6nek meg. IOfll �rll: Á�� m:� honllad,uóval. A hatU CIlVCDO_CD rucglep(l \'olt. MI�tb" e�(ln tényembco kh:�ereIOd!(lm VOIDa. OlYIIII IcM �U Jt lj �nek érezicm mllgam tr eddIg nem lamert. 1611.'8Ó mtguyugl·u logott cl. A Mr ruglllm u leli, !lUIIU'OIll 

I 
flllllllD

J
nk é! o �':;"%ge,en lDllelt!!, eR)nOI·1I1 óle"·1 ndó. CIIod.loro, lIuldulII IUl ál. Adrn lImikor C8nll: lehelem, Szl Rókus 

ie��] ;:�rÜ��kCI I'cttell: �� moodbolom, mClrllaulJodool vlJtno.� • 

kll k dveH S%I. R6ku", IdhoHJ IIlllel�lelOr II '. tH!CliJ udl' • .Il),óg)fZC·""· 'IIkOfeleslleUe HDDylra. hOIlY u clrdl!- l A regl éO 
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I dcn h�fonló kOn/tmrlnyl. - tí.llY Cloms
!j St. rlóku Q . 6  !tra I' 1.28. dupl/1 InkatOkCllolU(l.g un P 2.-. 
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f�lrr� S�t. R6ku.'1I OJ'doy.s�crtdr Du Qpest. Rdk6czl·ll. 70. 

� 



160 CSENDÓRSÉ:Gi LAPOK 
1933 március 1. 

Stift Józse! g. s:I;ds. ,,sall'-tll, ValJ.:o1J8zki György önn. 
"ValM"-ra, Gnllnd Istvan önn. "Gcnnbai"-ra, Vabresz Dezső 
th. "Vamosi"-ra, "'éber Adám SándoT alhdgy "VilldnIfl"" -ra, 
Gold/lngsT Imre th. "Gya.rmati"-ra, PetrusouWs híReS th. 
,,Perjki"-re. Pnbflr Sándor tOnn. "Pusztai"-ra, Pilipúr J6· 
uc! tönn. "Kinc.ses"-rc, Heicz Janos törm. ,,Hargitai"-ra 
változtatta át. - S:::abúlyrendeletek. Gyülekezé3i jog szabi
Iyozását módosító rendelet hatályon kívül helyezése. 
Tiszti személyi \'áltozások végrehajtása. - Felcsatoló sar
kantyú leh'ása. - Nyut. hclyesbl"tése. - Tananyagbeosztás 
kiegészítése. - Tollas csendörkalap leirása. ---.,. Havidljasok, 
legénységi állományú egyének és egyéb polgári alkalmazo!;. 
tak ilJetményeinck további csökkentése. - Evezős versenyek 
és viziünnepéJyek engedélyezése. - Országos Tarsadalombiz4 
tositó Intézet keretében a betegségi segélyezési jogosult:.ság
nak. munkaadói igazolvánnyal igazolasa. - Tarsadnlombizto
sftás célját szolgáló bejelentésekre vona.tkozó rendelkezések 
módosítása és kiegészitése. - Október 6-ika megünneplésének 
végleges szabályozli.sa. - Állategeszségügyról szóló egy� 
'rendelkezések életbeléptetése es végrehajtása tárgyában ki4 
adott rendelet móaosítása. - Mátyásföld önálló köz.séggé, 
SaTrod nagyközséggé alakult. Dasztifalu és Egyházasfalu 
községek Egyházasfalu községgé való egyesítése. 

öngyilkossági kisérlet. Nagy Sti:nd&r III. tiszthelyettes. 
kiskiráysági örsparancsnok február lll-én, 14 óra 15 perckor 
ismeretlen ok miatt, szolgálati fegyverével a laktanyában 
mellbelótte magát. Sérülése orvosi vélemény szerint súlyos, 
de nem életveszélye;;. Mentöautón a ;;zentesi kötkórházba 
szál1ították. A kiviz3gálás megindult. 

Véglegesitve leltek: A hudapesti I. Jawületben: Halmos 
(Hermann) József prbcs. A 8zéke#eMr.vári II. keriiletblJll : 
László (Lechner) Ignác, Kemény (Kugler) István, Havas 
(Haffner) József próbacsendőrok. 

HáZasságot kötöttek : A pécsi IV. kerülstben: Polgár 
György th. Pál Máriával, Diósviszlón. A 8z13!}edi V. h..rii/et
ben: Sinka József th. Busai Ilonával, Kunszentmártonban és 
Rácz Sándor oonn. Kovács Ilonával, Battonyán. A debrecwi 
VI. kerii1et.bMt : Szalaknai Ferenc th, Cúrják Máriával Bt:. 
l'e�óújfaluban és Váczi József oorm. Labancz Vi�ával, 
Gy?,rteleken. A miskolci VII. kerületben: TárnOK (Turgyan) 
GyO�gy �. th. Tá�ba M{lriával, Napkór községben, Ferenrzi 
I�tvan tönn. Juhns-z Borbálával, Mezöcs8.ton, Kürti Dezső 
törm. Balog Erzsébel1:el, Tiszakeszi községben és Mészáros 
Mátyás th. Varró Jolánnal, Szilvásvárad köz�égben. 

Ki tud róla? Tóth Gyula rorm. Baksáról (Baranya me
gye) keresi Tóth Józ"ej töml�t, - ki l.92.6-ban Balatollszenl
györgyön volt és Vasboldogasszony községben vannak rokonai 
- és kéri, hogy eimét vele vagy rokonai val közölje. 

' 

�ladö. Egy hasz.nált, jó karban le,'ó, látható Írás!!. 
"S�lth-Bros" gyartmflnyú irógép, 160 P kéJ;zpénzáron. "Rész.
letflZetés� megegyezés szerint. Cún: Orbán Józ!fej tónn 
Mezőkövesd. ' 

A lll. kir. csendőrseg i. I. tagjainak 

M E G B i Z H A T Ó  
sdlli tójiÍvd k í v á n u n k  l e n n i  

K E R J Ü K  ' 
az Urakat, hogy erröl 

M E G  G Y  Ö Z Ö D N  I 
illetőleg nb. rcndde.'Ieikke.\ bennün .. 
kel 111 c g I i s z I c I n ;  szíveskedjenek ! 

HABITUS 
RUHÁZATI RT. BUDAPEST, V. KER., 
ARANY JÁNOS·\). 2.tDUNAPARTNÁLI 

Olvassa eJ, mieJött tr nekÜnk ! 
Közlemény t nemcsak a csendöuég tagjaitól, hanem bárki· 

töl ellogadunk. - A megjelent közleményeket tlszteletdijban 

részesitjük, de tulajlIonjogunkat fenntartjuk, azokat tebnl 

beleegyezésünk nélkUl lIem szabad utánnyomatnt. - Kéziratol 

csak akkor kültHlnk vlSliza, ba a szenö megeimzett és válnsz

bályoggal ellátott boritékot mellékel. - A közleményeket k6r. 

JUk a ptl.llfrnak csak egyik oldalara., félhasábosan, irógépnel 

\'ag)' Jól olvasható kézirással irul; olvashatatlan kéllirll.ttal 
nem foglalkozunk. - Tizenöt gép. vag)' kézirásos hasábn til 
hosnabh kéziratot csak előzetes meg:eg'Yczés után fogadunk el. 
- A eikkoket ml korrigálJuk, korrektúralevonatot csak ktvé· 
teles esetekben adnnk. - Szerz61nk kUlönlenyomatatkat kUz· 
vetlenül n StádIum-nyomda IgBzgatóstigától (BudapesL VI., 
Róu;I\-utea 111.) szíveskedjenek megrendelnl, amely azt veiUnk 
kUtUtt 6zerződooének árszabása szerint kliteles elkészitelll. _ 
Szerkeszt/H Ozenetben mindenkinel.; válaszolunk, de a kér· 
dező telJf'..8 nevét. rendfokOZlltát és áUomllshelyét Wntesso fel. 
- Névtelen levélre nem válaszolunk. _ Hozzánk intézett le
velek tartalma vagy beküldöik kilét e felöl senkinek sem adunk 
relvilágosltást. _ Kéziratok sorsáról csak szerkesztöi iize
netben adunk választ. - Aki levelet ír, vagy közlemény t 
küld he nekÜJlk, kisérje figyelemmel 8 szerkes:r.tői üZf'ne
teket. - Levelet nem írunk, bélyeget tehát felesleges be
küldeni. - Jeligéül legcélszerűbb kisebb helység- nevét vagy 
Utje�yn B:ral.mot válnsztani. Annak, aki 1ell;61 ncm jeWI meg, 
IIO\'Ó110k kcztlObcUII � állomishelye alatt válaszolunk. _ 
KlizórdekU kllrd�ekrc fl "Csendőr Lekszikon" rovatban adnnk 
vi\lns�t. - Eli'iflzet.ni csak legalább félévre lehet. _ Elliflze
t!'lBt. csak a c.sendörség, honvédSég és 8Z nIIami rcndlirs!!g, 
továbbá. 8 blrósdgok, tgazságügyl és közlga�gntá.sl batÓSágok 
tényleges vagy nyugállomdnyil tagjaitól fogadunk el, mástól 
nem. - Az olfirIzeléseket kérjük 1Iontosan megliJftanl, mert 
II fclszólltAs kHItSl!gM külön relszámitjuk. _ A nekUnk szánt 
pón:tkUldeményeket kérjlIk a CIIendórségl Lapok 25.142. szt!..mú 
postatakarékpénztári c.sekkszámlájára berizetni. - Szerkesztó· 
8é!ti órák naponta 8-14 óráig. _ A lap részére szlÍnt közle
menyeket, levc.leket stb. nem a szerkesdök nevére, hanem II 
8zerkeszt�ségnek kell dmezn;, így; "A Csendőrség; Lapok 
szerkesdoliégénck, Budapest, 1., Böszörményi-út 21. szám." 

� 

. Több örsnek. Fe!hivjuk az örspnrancsnoksó.gok figye14 
met arra, hogy az esetleg meg nem érkezett, vagy más mÓ4 
don elv�s�ett lappéldányok pótlását lehetőleg a lap megjelenése. ulám napokban mindjárt kérjék, nem pedig hónapok, 
:�etleg 6vek mulva, mert fl szerkesztOségllek nem áll m6dJa.ba� oly�n sok tartalékpéldány t nyomatm, hogy azokból 
mmdtg álljon megfelelö példány rendelkezésre. 

5� éves forduló. 1. Szut. tr18. ponlljiiban emlitett hp.roméVl szo�gálnt nem [:. csendőri rendfokozatban hanem I II 
csendőrségi szolgálatban eltöltött idót jelenti ' belcs1.ánüt tt<h�t n pr6baszolgúJat is. Az ulasitásban azonb�ll benne· van 
a1. IS, h?� fl csc��órnek jól minösTtettnek keH lennie. 2. H a 8 c,scndor Idegen ors�:e w,zényelve, ott felemelt napibotétht fi :et., akkor az nnyaorse közgazdálkodásn nem kfvánhntja tő!e, hogy �gyanazokrfl a napokra ott IS napibetétet fizesse,.. Harom napig l'gyhuz�mbfln tartó távollétet különöseu ebbó� fl szempontból fcltétlenul vezényléanek kcll tekinlcni. 

H a s l n !  l! u n k Sch moll Pastát Magyar gyirlm;nv 
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Szabadszállási örs, IC I. l. törrn., Zsámbék. Egyetlen tHtalékpéldányunk sincs a kért számokból. 
. �acház.a. 1. AI!: egyházi ad6k fizetése alól a csendónég tagJai mentesek, a kérdést az 1932. évi 10. sz. Csendórségi Közlönyben megjelent 45.495feln. VI. c. 1932. sz. belügyminiszteri körrendelet rendezte. 2. örmesteri rendfokOUlttól felfelé a magasabb fize�si fokozatba sorolásokat a belügyminiszter· úr magának tartotta fenn. Sajnos; nem azokat az időket" éljük, amikor az egyes magasabb fokozatokat gyors egymásutlmban lehetne elérni. MindameUett a miniszrorta

nács úgy intézkedett, hogy a következő költségvetési évben 
újra� meglesz az előrejutása az elvi lehetöség, a mostani 
évet az,onbflll nem tekint.ik várakozási időnek s így ezt min
denki elveszettnek tekintheti. 

Zöld F. J. Megszakitása nem nag)' s ha igazolni tudja 
a levélben irt okot, akkor a beszamft.ásf remélheti: Tanukat 
keressen s azokat II községi elöljáróság által hitelesitetit 
jegyzőkönyvbe foglaland6 nyilatkozattételre kérje Illeg. Ha 
az orvos is tud az azidöbeli b�tegségéről, akkor elegendó lIZ 
or\'osi bizonyítvány. Ha tudja, azt is igazoltassa, hogy fel
vételre mikor jelentkezett. Általában arra hívjuk fel· a  figyel
mét, hogy a bizonyftás szempontjából nem az a fontos, hogy 
hatósági okmányokat mutasson fel, helyetrosíteni lehet azo
kat tanuny.ilatkozatokkal s esetleg egyéb rendelkezésre állo 
iratokkal, adat-okkal is. Ez az ön Icleményessé"g'ének és körül� 
tekintésének a dolga. A kegyelmi kérvényt a nyilvántartó 
gazdasági hivatal útján terjessze fel. 

Baka-Jk. A keresztrejt.vénnyel kapcsolatban külön 
kap válS6zt a kézirat-üzeneteink között. 'robbl kérdésére : 1. 
Ellenőrző szolgálatban a pihenó egyik napról a másikra át
terjedhet. 2. Küldje be- a Nemzet:! i\1'ÚZeumhoz, . vagy leg
jobb, ha alkalmilag személyesen viszi be megmutatni. 

Százados. A keresett úr Gyöngyösön métteskari őrnagy. 
77.777. Dohányeláruslt.6 jogra legelső.sorban a hadirok

kantak, hadiözvegyek, hadiárvák az igénYJogosultak ős csak 
utánuk a nyugnllományú állami al.!'almazotta�. A gy.��orlat
ban bizonyos eltérések vannak ettól az �lvtoI, de l'Ovl�esen 
ezeket is megszüntetik, a hadirokkantak Javára. Trafik}ogot 
nem lehet megvásárolni, bizonyolj méltányos esetek�.

e.n azon
bun a pénzügyi. hatóságok 11 jogútruhnzáshoz hozzaJsrulnak. 
Ha az érdekeltek anyagi ellenszolgáltatásban egyeznek meg, 
ez ,szabálytalan, dc nem ellenől'izhetö. Il'rafikot nemcsak .. n�.ás 
vn:rosbá, de még másik helyiségbe sem I�et , átkol�?z
tetni, ehhez a pénzügyi hatóság el,?zetA:s hozzálá�ulasa szuk
séges. Szóval igen nehéz trafikhoz lutill, de ha meg meg sem 
pl'6bíd az ember segíteni magán, akkor t!sakugyan nem tud 
thi pra állni. Próbálja n'leg. 

Balaton. Az Andorok is Andráskor tartják a névnn.pju
kat, mert a két né\' voltaképpen azonos. 

Bethlen. 1. j\lindenki jelentse az adatait, �ki a. székely 
hadosztályban szolgált akár mint csendőr, akar nunt .ka
tona. 2. Nagyon 6zép :ungYRT neve van, Mi i� azt ll1ondJ�k, 
amit annakidején, nagyon helyesen, az édesapja '.uonuott on
nek. Semmi szükség sincs tehiit rá, hogy a n.ev . e.redeté� 
kutassuk annyira nyih!án\'alóan magyar és. pedig I�et:' régJ 
magyar 'név. Hogy rövid? Tass, Kund stb. JS e!ég rovld ne
vek, már pedig ezek Ub"YaJlcsak magyar eredetuek és hang
zá&únk. 

I(assa. AlhoI a Szut. mnst mond, Il!int amit a Szolgá
lati !Szabályzat, ott II Szut. az irányadó. 

ER'l' ör8. Sajnos, leszerelé�e után saját költségén lesz 

kénytelen gyógykezeltetni magát. Ha nincs kilátása arra, 
hogy erre. meglesz az anyagi lehetösége, akkor a kezelés 
végéI; lehetőleg "árja itt meg. A felülvi7.sgálati eljárás Borán 
tegyen róla jelentésI:.,. hogy a polgári életben a kezelésre nem 
leS'Znek meg az anyagi eszközei. Feltétlenül törekedjék arra, 
hogy II kezelést végig rendesen megkapja, különben később 
e�maradhatatlanul rnegbosszulná magát a mubsztá�. 

NagyeCSedi örs. Az 1-932. évi ,16., 20., és 21. számot 
mpgküldtük, a 23. számból nincs mar tartalékpéldányunk. 

Haladás. _4.11andó eIóll!get nem lehet a közgazrlálkodás
vezetőnek magánál tartania. Arra nincs i� szükség. Ha bevá
sárlásrll kerül a 'Sor, al\;kor megfelelő összeget !kikér II pénz
tiirból s a bevásárlás után nyomban el lS számol. betéve a 
maradék pénzt a pénztárba. Legtöbb gllzdálkod{,,�vezetönél 
flllllrug van annyi pénz, Ihogy apró-csepró bevlÍsárlásokra II 
magáéból előlegez s aztán II nyugMk alapján együtte..'\Cn szá
molja el ezeket a kiadásokat a pénztárral. Nem jó az ilyen 
előleg-ügy, mert van, akire reá lehet bízni. de \tán olyan is, 
akire nem. 

Keresztrejtvény. 
, , • • , , • • , • o • • • u 
" • • " 
" " , , 
.. " " " " " " 

" " • .. 
" " I" " 
• " " " " 
• " " I" 
" " " " " • 
" , � " " " � 
• • • ,,- • " , 
" " " , � 
" " " I" �. .. ol '" 
'" I"'" ," ., I"'"� • II I� • .. /" 

I'" "' 'u 
'" '" F 
Vízs::1ntes 80rok : 1. A Csendörségi Lapok minden sZ:lmÍt

nnk elsó lapolda.lán megtalálbat6. 18. Ilyen csendőr a testü
letben nem szolgálhat-. - 19. Ázsiából bevándorolt harcias 
népfaj. - m. Se . . . .  se hamva. - ?2. Beszédmodor. - 23. 
,Egy ékezettel felkiáltó szó, - 25. Lábbelik jókarban tartnsn
hoz használjuk. - 28. A "lim" ikerszava. - 29. Egy 'rná�
�a',hnng-zó hozzándásaval a nagyon okos emberre mondják. -
30. Nem kevés. - 33. Köz.ismert méreg. - 36. Hires török 
basa. - 3G. A csüsz. 167. Iapoldalán feltúnó betúkkel írott 
azonos más...�lhagzók. - 37. A csüsz, 6. mellékletében fel
túnő betúkkel írott szavak utol�ó három betűje. - 38. Idegen 
uralkod6.- 41. A mult évi Cscndórségi Zsebkönyv 164. lapolda
láll szerepJö egyik örsállomás megnevezése. - 42. Szamár
beszéd. - 48. Hajadon. - 44. A csüsz. 60, lapoldaláll elófol'� 

lj r ufjas::övel minöséue bl::alom dolga. 
� ti 1 I 1I'i411114 pO/lJlÓ,lO'Ar09 k6pllll lónylcgc8 glltUncJlIt nyujInnI arrll, tIO!!')' v/1I6ban nelllell 111I�1UJ(\'lIpJQt wzn4t 

"lYOdUt c8l1k �, H h ve o nO .I:5vetben 
"

b el OI mUI'on 4'rt6kck vMlIIlk. A U1rtós mln65�gol tl!klot" o ér.kban I. c,.k .1: elli6kllzb61 fe : c�nk fl 11.1 fl. ogy ó menlescn II pOIIZlógy4rtól k/lllvollo'n tllw'tnl'l �ilIlIrlt1.8 n)luH lIlIIZI cl(lny!!}",t. 
minden közv(lUt6 dr4l!fl8ll1lt I esel! 6wliUóJII mClnllknab6811guok JlMlg n ol kir. ClIeodt5l"l!�g réuér6! - ré�ek óla cgyedUlt!.lIC1l1n P,,��IClfiyArUOk /I�lfn1t �1C���lIn N!8:II�BUlt 611andO ulln6d08e. rolmb!\f.ó/II. Tekln\l;o meg /iméra k!lld1Ut mlDldlnklll. K!vsnsAl/l1Io 
lemél.: Ion oki rad . I:me:n 

kOldUnk �3 k�d.ez(l IIlct�8r 11l6dol.ldokllt lIChtnk. 
mQs mintákat 18 ijmcolcs 

HN Posztógyár eS Ruhagyftr Rt. lIaUlIIDrn.!g tatoutOl thh(o lefO eg,�n!a �OUI6g,irL 
TRUNKHA Budapest, L, Lenke-IH 117. Onnl��a 1m t!IJ :ImI mUdUm!. 

Ha írógépel vásárol, jav/llal, vagy REMING TO N cserél, keressen lel bennünket ! 
Irógép Réslvénylársaság, Budapesl, 
VI. kerülel, nndrássy:m 12. szám. 
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dul6 rövidités amit csak fogalmazványokon hasznilhatunk. 
- 4.5. Nem n�gy. - 46. Az . • . . . . . .  két.harmadát rabolta el 
Trianon. - 49. Enélkül nem adunk postára levelet. - 50. 
Női név. - 53. Visszafelé olvasva, a szarvasnak vsn. - 5.�. 
Egy magánhangzó köz.beszúrásával a Gy. Gy. Szab. 2. fu
zet III. fejezetében fordul elő. - 57. Egy magánhangzó· 
val' figyelóáUás. - 58. Súlymérték rövidit.é.se. -, 59. 
Közlekedési játómti. _ 61. Ima. - 63. Egy massal: 
hagzóval a végén fthfinév. - 65. Az ,,i"-vel végz.ódö n� 
egrének hiúságból ezt szok-ták irni. - 60. A, csüstA�n !S 
előforduló gép rövidttése. - 67. A gyalog- es lovascsendor 
megkülönböztetésének rövidítése. - 68. Visszafelé, ékezettel 
mézet gyüjt. - (10. Visszaf.e:é, kivételes helyet foglal el a 
csendőr jogai között. - 72. Ilyen az, akinek hatalma van . .  -
76. ,1])arosok tál-gyak összeerósi�hez használják. - 77. Az 
egyik mássalhangzó elhagyásával ugyanaz, mint a 36. - 7-9. 
Ékezettel ugyanaz, mint a 42. - 80. Máss-alhangzéwal az cic
jen folyáviz. - 811. A? "ugye" suS magánhangzói. - 82. 
Telnek • . . . . .  a napok. - 85. Hasznos rovarpusztító erdei 

madár. (L. l.OJ.6. év M. félévi Vasárnapi Köny:vek 295. lap
oldaJát.) - 88. Visszafelé őriz.etalá vesz. - 90. Védtöltés. -
91. Ilyen part is van. - 92. Az iktatókönyv Jegyzet rovatá
nak a jobb alsó sarkába irjuk. - 94. Cse.ndőrségi szerv rövi
ditése. - M. Ige. - gG. Egy mas�alhangzóval folyékony édes
ség. - 97. Gimnáziumi tantárgy. - 101. VaUásrövidités. -
103. Felcserélt betúkkel nem minden ember fejében van. -
104. Bolgár uralkod6. - 106. A csüs't. 64. lapoldalán előfor
duló rö .. -:idités, amit csak iktatásnál használunk. - 107. A 
csUsz. 59. lapoidal im előforduló rövidités. - Dr. Preszly al
ezredes 'lÍr ,.A bűnözés" c. könyvének 63. lapoldalá.n a 6. be
kezdés e.. sorában is előfordul. - 1!14. Felcserélt betükkel a 
Btk. 336. §. 3. pontjában fordul elő. - iD.S. Egy mássa!
hangz6val a végén ima után mondjuk. - 11'1. Ez is a csendőr 
jogai kDzé tartozik. - 121. Ugyanaz, mint a lOS. - 1�. 
Súlymérték röviditk..o:e. - lQ3. Házasság folytán jön létre. _ 

:1'24. Bün�ndó cselekmény (körül a zárm'onalig) .  
Fiiggöwges 8oTok: 1 .  A vl"zszíntes l. folytatása. _ 2. Jé

zusnak volt ilyen hatalma. - 3, A zöld is az-. - 4. Zsidó 
női név. - 5. Egy mássalhangt6val csibész nyelven detektiv. 
- 6. Apaállat. - 7. A földre tennékenyítö hatása van. _ 

8. Egy magánhangzóval gázló madár. - 9. Ugyanaz, mint a 
vizsz.intes 66. - 10. A csendőr jelentéseinek csak ez.t szabad 
tartalmaznio.. - 11 • .Régi nemes családi nevek ikét utolsó be
tüje. - 1'2. Elso é" utolsó betüjétől meg.fosztott utazó, -'- 13. 
Héb . . .  - <14 • . Mindennap kiirandó szolgálat röviditése. _ 15. 
Kénysz.erltó eszköz. - 16. 1:keze.ttel energia. - 17. Köz
ismert és bazafías tiltakozás. - 20. �kezettel kicsiny, -
21. ,lIfajdnem halál. - 24. i;kezettel virágából illatos teát főz
nek. - 26. A s,étának c�ak fele. - 00. �kezettel lel. - 31. 
Európa legnagyobb országa 32 S k embert . ttat tt kol . - .. o lU o -

Csendőrségi szállító! 
fUkJ p01116, Loden. azlnhuló gyapju. a legen5sebb 

elrapára, melerje - - - - - - 15'- P 
UiY8naz .Herkules Loden" minőségben - - 17._ · 

naki h.lllgan, szinta.rtó. tiszla gyapju - - - ts'- · 

Ugyanaz exlra finom ban - - - - 22'--25._ 
· 

Clell4frkal.p.toll, v81ódi kakasloll, csak dupla, dus 

kivilelbl''1 van rakl6ron. lolUorg61okkal egyOlI 7.60 · 

8 4\ !'I Ola lenn6110 és a c.send6lségnél ellsmen 

, M Á R E R 
EGYE N R U H Á Z AT I  I N T t Z E T t B E N  
Budapest, vm., Baross·tér 9, a Keleti p. u. érk. Oldf\IAn T e l e f o n s z á m :  J ó z s e f 821-78 

I En'cl1l\lh.·.1{I.�1a ls ... pkomQh.elycm " hclyulnen uemflyu 
l'.:u··..Ja.l .. wa .. "''''UIr. .. Ua 3 6 ....... hllelu. J • !nell "c:utbem mendl mCik6dIk.. 

dusbotra nlár. - 311. Megyei város Hajdú megyében. - 36. 
A magyarok ősi fegy\'cre. - 38. Egy magánhli!lgzóval a .ga: 
lambok lakóhelyéű_, szolgál. - ,89. ��t . �SZl a� e�eno.rzo 
járor, ha egy toOOI áll es a szolgalat éJJelt ld6re IS klt.erJed. 
- 40. Az ária" szó magánhangzói. - 42. Oszinte csendőr 
mindig ilyet mond . .-- 47. Honfoglaláskori bolgár fejedelem. 
- 48. A csüsz. 62. lapoldalának elsó hasábján előforduló rö· 
vidités. - 61J... Iparág. - 62. Rest. - 54. Kérdőszó. - 56. 
Utolsó betüjét megdupl:i.zva fényezésre használjuk. - 66. 
Ugyanaz, mint a viz.szintes 23. - 62. Egy magiinhnngz6vo.l 
a "bámul" iker.szava. - 63. A ,,fázik" jkerszav8. - 64. Egy 
mássa:hangzóval a végén 8? első testvérgyilkos. - 69. A göz.
daru teszi. - 71. Mely ápol s el • . . . •  .-- 73. Ugyanaz, mint 
a vús:antes 67 . .-- 74. Halkan mond. - '16. Figyelmeztet. 
'M. Fölfelé állabzaporodás. - 81. MegáUj .kocsis • . . . .  a kas. 
- 82. 1\fego-1talmaz.. - 83. Testrész. - 34. Nósül6.si kérvényt 
ennek hijján hemrni nem lehet. - 85. A csüsz. 62. lapoldalán 
előforduló rövidHés, - 86. Felcserélt betúk:kel a "zeg" iker
szava. .-- FIl. A szolgálati havifüzct 7. :függélyes rovatába 
írjuk azoknál, akiket kórhá?ba utaltak. - 89. Gazdasági cse
led. - 93. Felcserélt szótagokkal bátor. - 98. Ugyanaz, mint 
a vízszintes 67. - gg. Hűséges házjállat. _ 100. Vallád
rövidítés. - 102. Ugyanaz, mint a vizszint-es 414. - lOti. 
Alulr61 ,fólfelé a szerelem szimbóliuma. - 110:6. Alulról felfelé 
meztelen kép. - 108. A jószívű teszi. - 110. Egy mással
hangz,(lVal a legdrágább kincsünk. - 111. Kaszál6. - li12. 
Felcserélt betúkkel a vasút tartozéka. - 113. Felcserélt ,be
tükkel :l csüsz. &1. lapoldalán elóforduló a!áhúzott rövidHés. 
- 115. Ugyana?, mmt II lOD. - 118. Papiregység. - 11a. 
Alulról felfelé iparos szersz.ám. - 120. l\lutat6névmás . . _ 

125. Számjegy utAn írjuk 6ra helyett. 
A keresztrejtvény kockái között egy közismert jelmondat 

"an elrejtve. 
Meuiejtést csak a GBlnldiíTseg legénységi egyé'lleitl1t foga

dunk eLHatáridó: má.rciU8 15. A meofsjtók kiizött egy C8&Ild. 
oTségi tárgyú, eredeti művészi Tajzot fogu1lk l..-isOTsohll. Az 
cred7llfllJ(f az úprili.'l 15. szá.munkban fogjuk közölni. 

Megfejtés. 
Lapunk folyó évi 2. számában lovas bajtársaink számál'tl 

hirdettünk pályázatot ,,A lov48csendór jár6Tszolgálata" dm
meL A bcéIlkezett púlyázatok közül legjobb volt: Erdei László 
tiszthelyettes, kúnszentmiklllsi örsparancsnok pályázata, ezért 
a pályadíjat neki itéltük. 

Igen Jó palyázatokat J1:ü1döttek még be J{almár Pét6f" 
!Írm. (Hajdúszoboszló). Tóth M. Is/ván ih·m. (Budaiút) és 
GC)'Oely Béla tórn�. (Kúnszentmárton). A nyertes pályázat 
u!án az itt e,mlitett három pályázat volt: a legjobb. A többi 
paly6.zatok tulnyom6 része vagy hibás, vagy pedig hili
nyos volt. 

Erdei LlÚIz/ó tiszlhellfsttes dijnyertes pályázata a kö
vetkező: 

1. Lovasjárőr szolgálatba vezénylése elétt 2--3 órával _ 

ese�le� a sZi!kséghez képes.t azonnal is - az örsparancsnok a Járorvezetonek meghagyja, hogy pl. az X. szúmú érjárat 
)cportyázása, nyomozás vagy az örsállomás sZékhelyén kivül 
ar ható�gnak zálogtárgyak behordá,Sához segélyszolgálatra X cs�ndorrol _8 órakor lóhá.ton :szolgalatba indul. lIa valamelYIk csendor lova betegség. vagy túlhajtás miatt szolgálatba nem mehetne, megneveZI, hogy ki, melyik Jóval megy swlgálatba. 

2; A járőrvczew, ha a járőrtáts a parnncskiadtisnál nem volt Jelen, a kapott parancsot vele közli, mire mindketten 
HcgedQ, Itlroptó, barmOnikfI, nADIŐ. G-RAM.OFON eJmbll.lOm" a� ö88zes hlln guerck fl c.aeMOneg taglal nak t II 8 z , e lor 1,1 IH. 
lIt1egyz�kel Ingyen, kfild n C/lcndGl'IIlIg. 
nek ·1(1 (lv (ita meglJlzbnló ��llrIÓJa 
Mogyoróssy Gyula 

vIJá!talrtl blUlitl'lnrme8ler 
BudaDest, VIII, Rák óczl,,6t 11. 

P II ' k ft 
" "ALBA" cipöaruháza 

O a ezso .0' ,",:::'::��':::;"" ". call.lllAk. nlil ' h ��rmekel ft 
• I e it J D b II b(!'l.4'nhl fOrTU'" 

KérjeD képtl. l\.r J " fo' % (I k II I 
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az istál1?�, ,!Iyerge�- és zaboskamrábo. mennek, hol n 16ápo16. 
n�k a Jarorvezetö tudomására: adja, hogy melyik lóval és 
nnkor mdulnak szolgálatba. 

3. A lóápoló, ha elindulás elött etetni (zabolni) nem k\!ll 
a lovakat, megitatja azokat, a lópokrócból készült szórtörló. 
vel letöröigeti, uz idöjáráshoz képest a patákból a tompa sar. 
kokat éles sarkokkal kicseréli, dc rendszerint csak a paták 
küls6 sarkai élesek, mert ha a belsó sarkokot is élessel cse. 
réljük ki, akkor a legnagyobb e16vigyázat mellett is megtör. 
ténhetik, hogy a 16 egyik lábával a másikra lép, vagy a mel
lette meno lónak a patáját letapossa. A lovak patája, külö
nösen téli időben, a hómosás, ázás következtében nagyon 
puha és h a  az éles sarokkal a körömházra lép, súlyos köröm. 
házgyulJadás fordulhat eM; az ilyen 16 hónapokon keresztül 
szolgálatképtelen, s6t a patája meg is nyomorodhatik s igy 
mint hátasló hasznavehetetlenné válik. Az éles sarok a lovasra 
is veszélyes, ha II lovas megfeledkezik, vagy n ló megugrik, 
megijed és a lábára lép, a cSIzmán keresztül a lovas lábá. 

ban is kárt tehet. Ha az út járhatatlan, felülete jeges, ak. 
kor a hátasló mindkét elsó patájába kivül-belül éles sarok 
jön, mig a hátsóban .::sak a külső sarok éles, mert a teher 
jobban az elején va�n, ezért szükséges az elsó lábak patáiba 
2-2 éles sarol" hogy jobban tudjon támaszkodni. 

4. A járól' tagjai, amíg a 16ápoló a 3. pont alatti mun
kát végzi, a zabostarisznyába 1-2 etetés zabot készftenek 
és azt a jobboldali, mig a Jlibnyúgöt, takarmánykötolet és 
cöveket a baloldali málhatáskára felszereJik. illotve bele
helyezik. A nyercg baloldalán a patkóstáska-felszerelést ellen
őrzik, hogy az el6irt tartalékplltkó, tompa és éles sarok, 
surokkuks, patk6szegek és a patatisztftó fakés benne van-c. 
Azután átöltöznek, csizmát és kapcát cserélnek, táska· 
élelmiszert készftenek, mely szintén a jobboldali múlhatás· 
kába lesz elhelyezve. Azutan karabélyukat - ha gyalogos 
módra van szerelve - lovas módra csatolják, a szurony
hüvely t rejtett szuronnyal a kardhüvelyre szerelik. A polcos 
állványról a derékszfjról 8. tölténytáskákat leveszik s elóbb II 
pisztolyt táskába rejtve 4 .derékszfjra s azután a két külön· 
álló töLténytáskll.t felhúzzák s azt az ágy végére teszik úgy, 
mint a napos. Ezután a vadászkalapot a kalaptakal'ó alól ki
veszik, lekefélik, cfmerét megtisztitják és tollforgójiit a 
könyvprésből a kalaphoz tűzik s azután a fejvánkosra he
lyezik, úgy, hogy II címer előre nézzen. 

5. Az ör.sparancsllok ezalatt a s7.olgálatota szolgálati lapoli 
előfrja, a járórnek kiadand6 ügydal'abokra rávezeti a járór ne
vét, a szolgálati lap számát, a keltet, majd aláfrja és cfmnyomó
"al ellátja. Mikor a szolgálat a szolgálati füzetben is keresztill 
van vezetve, az iratokat a szolgálati lappal együtt a jegy
zékkönyvecskébe helyezi és ep' nyomoz6kulccsa.l, valamint a 
júrőrvezetói jel vén nyel az irodaasNalra helyezI. 

6. A járőr az indulílsi idő előtt 20-2u perccel az istál
lóba lemegy, a lovak pokrócát ft lóápoló segitségével meg
nézLlt, hogy nem gyürött·e, -nincs-c belinc szalma ,'agy szén?" 
majd ft pokróc mcgiguzít;í.sa után minden lov.8s II lovat 
felnyergeli, az als6 .hevedert annyira .húzz.a meg, . hogy . (l. 
hevedercsat a pihenőlyukba essék, azuUIIl fi lova�. kJ!ordrtJ.I., 
balkézzel BOZ üstökét megfogva, a vászon szemtorl6vel szc· 
méh az ol'l'nyIl;í.st. szájrésl:it mcgtörli 6s azután a drsz-
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köt:óféket és kantárt II ló fejóre helyezi. A kötöfék �s krultá
rozá..<mál a balkézzel, mint ft fejtörlésnél ; ez azért szükséges, 
hogy a ló kifordításakor a mellette lévő lovat meg n e  harap
hassa, az áJlásból ki ne ugorjék vagy a dúc és vála.szrudnk 
fonáSIliban kárt ne tehessell. Kantarouís után a lovakat 
kikötő sWr:ral - ahol ilyen van - kikötik 6s azután .n járol' 
teljesen fel�erel. Lóápoló ezidó alatt a lovakat letörolgcti, 
a '6'Zel'elvényeket lek:cféli s a lovak farkait .ha sáros id6 van, 
felköti. • 

7. Jánk teljes felszerelése után az irománytáskát, bilin
cseket és füzóláneot bilincstal'oo zacskóban, bal :kézben, jobb 
kézben pedig a karabéllyal az irodába vonul s ott jv. jelenti, 
hogy kénen \'anak az elöirt szolgálat megkezdésére (esetleg 
folytatására) .  Az örspurancsnok a szolgálati lapon elófrt 
szolgálatot felolyassa, a szolgálatba viendó ügydarabok cJin
tézését meg.magyal'ázza, 5zabálytB.lanságok elkövetésétől tal"
tózkodásra és a lova:"'kal való helyes és kfméletes bánásm6dm 
figyelmezteti a járört, az iratokat, jeg:yozéklkönyvecskét, nyer 
mozókulcsot átadja, a jv. jeh.ényt felWzi 9 azután vezényel: 
"Hátra arc l" uA fegyverek megtöltési helyére indulj l" A 
karabély megtöltése után a karabélyt hátra véteti, az ismétl� 
pisztolyt tölteti, de mindkét fegyvert úgy, hogy töltény a töl
tényUrben ne legyen. Ezekután a járőr az örsparancsnokka1 
�tt az istállóba m�gy, az irománytá:ská t !LZ oklflllÍnyok
kal együtt a bal míllhatáskú'ba teszi, a kikötőszáraka.t ki· 
csatolja és a hevedere-ket rendes helyre fclszoribja. 

Az örspar.a.ncsnok ezalatt a lovak nyergelését, kantározá
sát és o� álladzólánc becsntolását e1lenórz,i. Azután a Java
kat leeresztett csikMékszárral az istúllóból oz udvarra. kive
zetik s ott párszor korb!! vezetik, hogy a lovak az istáUó
merevsliget kijíu'ják, hátui-.-nt elercsszék. A járortárs a jár· 
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Elsőrangú Férri és n ő i  gyllpjúszö\'ctek. 

minöség ! Selymek, bársoDyok. 
Méfh'inyos árak! Női kabátok, kosztUruök készen 

6 havi és rendelésre. 

folyoszómle .. Gycl'mekJluhák és kabátok készen 
hitel!  és rendelésre. 

lelkIIsmeretes Vásznak, mosóAruk. 
kiszolgálás ! Úri- és női divat. 

Női és férfi feból'ocmaek. 
AlaPlt:a CIpöosztá.ly. 

18 5.ben ! Kötött· és SZÖ\,öUá.I'uk. , 
K.rJen Szőnyegek, filggönyök. pnplarJok, 

órjegyzéket! takarók és erny6k. 

Szönyegek, búlorok csendórség részére �;:�;;.' 
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ÖrTezetöt figyeli, mikor kész, egyszerre 16rn ülnek és aE öts
parancsnoknak tiszteleg ... e, elindulnak 

8. Porlynuis k"Ötben, ha n szolgálat nem sürgős, meg
feleló bekötöhely utan néznek, hogy ft lovakat meg tudják 
abrakolni. Ilyenkor ft lovak..lml ft kijelölt tanyám vug)' helyre 
mennek 5 ott a tulnjdono:itól, vagy ha az nincs olt, houá
tArtozOitól en.gede1yt kérnek a bekötésre. ha numban r6ud.sw
res bekötőhely "un s ft tulajdonos nincs is jelen, egyenesen n'Z 
istilló elc 811nak, egyszerre 16ról suillnak, ft kengyeJvasaknt 
felhiazz:i.k, ft felsöhe\'ooert megere....-ztik (az alsót is ft pihenÓo
lyukig) , azután ft �6féksziirnt II ló fejérol leveszik, a jaT
örvez.etö lovat megőrzésre ft járörtársnak átadja, ó meg 62 
istállóban ft lovak részére helyet néz, "álns"rudal S'Ze.I1!7. es 
a jászlat meg'\<'l!.sgDljn, hogy nincs-c benne baromfi toll, 1'01-
hadt répa, tO"k ,'agy penészes lótii:pma:radvány stb. Azután 
a IO\'<lkat II bekötöhelyre yerotik, lekantii.ro2:rok és megkötik. 
Ra Il.agypihenöt tartanak, vagy ha nagyon meleg van, le
nyetgernek és a 16 hátát és a heveder helyét k&zcl meg
simít ják. Uyenkor, ha. nyercgtörés vagy he\'lXlernyomns " 8n, 
könnyen észrevehetö, mert a ló kézsimitás után, ha tÖT\Jtt 
vagy felnyomott része van, nagyon érzékeny és tu. a része 
melegebb is. mint a rest többi része. H a  semmi baja nincs, 
akkor n lovaknak szálas takarmányt adnak, law szalmiivnl 
lecsutakoljak s azután mbolnak. Közben a táska..élelmiszerhol 
ők is fogyasztanak, megitatnak. Ha állandó íolyású árt.óz.i 
"iz nincs, akkor n jobboldali nuilhatáskán lé.vő \rá.sz.on itató
"ede�böl itatnak, hogy a lovak ragályos bete�-éget ne kap
janak. Ha csak Jcispihcnöt tartanak és ha meleg nincs, akkor 
lenYeJlgelés helyett csak a hevedert eresztik meg. , 

9. A gynlogcsendör a szolgálatot úgy végzi, mint a lovu8, 
auAl a különbséggel, hogy a gyalogcsendőr l:lSS8.bban meg)', 
a tercptárgyaknál többet időzik, a tereptargy-tulajdonosslll, 
vagy howtartozóival alaposabban érintkezik, mert több ideje 
van az emberekkel érintkezni, mivel csak- magára van gondj:l, 
mig a lovasnak elóbb a lovami és annak cJhelyez.éséről kell 
gon!l.oskodnia, ami téli időszakban, éjjel és kisebb tanya rend
személ sokszor nehézségbe ütközik. Olyan helyeken, ahol ut:l
dalom, nagyobb gazdaság nincs, még ha bekötöhely lenne is, 
akkor meg takarmányszénát nem lehet kapni. Szénat járor
szolgálatba rendszeresen vinni nem lehet., mert a lovnsjárör 
felszerelése anélkül ia elég nagy teher. Rendkivüli szolgillal 
alkalmával azonbnn a szélla kötelekbe fonvo., a jobboldali 
májhatáskára (elköthetö, de ezt csak kivétele3 alkalmakkor 
és nem minden nap lehet megtenm. 

10. A lovasjárör előnye szolgálatban az, hogy éjjel-nap
pal és bármilyen zord időben akárhol gyorsan meg tud je
h:nni. A legelhagyatottabb tanyarészeken, hol gyalog, vagy 
jármúvel közlekedni nem is lehet, a lovas fennakadás nólklil 
port;yllZik. Vizes és mocsaras földrészeken, hOJ a gyruogo!l 
emb�rnek térd�.gé!.ő viz v�n, a \o\'as könnyen j:h. Szükdég 
esetén 8. nyomuldozésben IS nagy S7.crepe jut. Nagyobb ember
tömegekkel szemben való fellépés es csoportok szétoszlaUi.�1 
16háton könnyebb, mint gyalog. ll. Járór a portyázás, iIle.tve a szolgálat. bl'fejezó.."'e uti'n be\'onul, lóról szállnak, a kengyeleket felhÚzzak a csik6fék. 
szárat \evc.szik, a lo\'akat az álbisbn. beve-z.etik l�kantározzák é'! az isÜ\ll?köWf�ket. a �ejébe húzzák. Lcnyergelnek s azután a lovakat ugy, mint a plhenohclyen, megvizsgáljak. Ha no.. \K6nY •• llrblll tB klJlparoUÓl !Ivett prima hAlok, Ob6dlllk� ú,I •• Oba .. , B"úTORTE RM.ELÖ �S 01c,6 6'00 t!lodr.� 
I�RT�KES1TÖ RT_ DOhúny_u. 27. és 31. 
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gyon iundt (flminek nen) s.ubllrl elöfordulni, csuk IIng�' melt'g 
és sürgős szolgillat alkalmával). I�utnkolj {\k, " ugy fl lóó.ptt-
16\0.1 csutakohatjá.k. Já:rór kézbe- ,"ott knraut>ll)'tll n.r: Ol'S)l!>
rancsnokhor: m.'gy, ott, abol t.aló.ljn, jelenti 1\ bc\'llI\\Ihís1i.t ,Is 
fl rlabfzott iigydnrnbok mik-4nti elintétését. 

12. At. örspD.rallCS1lok tölthlyt rejlet az anll rOnd&l.l're
sitett heh'en s Mután !lZ ist:á.llÓbn megy és a lovakat 1ll1'J.C
\>1zsgálja. 

13. A lóápoló, ha n lo"o.k izwdt.n.k, mig {o.lvii.lt..vn �s\ltr,
koljn, addig az C!gyikei mindig pokróccnl lnlnka"tjn. A knnhil'
vnsakat 8 lo\'nk lestnrlllÍsn utún, mivel azok n 16 sZl\ji�blln 
megnedvesedtek, hogy Illeg ne rotsdásodjnnnk, StnTU7,rn tÖI'Ii. 
A lóápoló u lovaknak sz:\ln.stakarnu\nyt nd, azutlUl lllogitntjn 
s ha ideje \'nn, zabol IS. Zaoolns és jt:ath& után - ami kb. két. 
')l"át vesz igénybe - n lovak pl\táit n lHl.t.ntiszHtó frLk6 .. <, •• '\t'1 
Illcgtisz.tltjn és kimossa, ezután u puMt sznrn'l gynpobron sn'
gyal lotörli és utána pnta:z.sinal lehel)"cszCU'üon bczs{ror.3"Jl. 
A lovak Ápolása után a lószetah'ónyekel megliszUt,jn és n ho-
jytikrc, n nyoregkamrábl\ kihol'djl\. 

• 14, A lo"nscsendöl' a töltényrojtés után fegyvel.""zntét mog-. 
tisztogntjn, n csövet ti8ztíUSz.sin6rrnl kihúzza, n fl\ulkntréSJ:c
ket Cnolajjal, a. vusalkatrészeket pedig fegyvorolnjjnl beoJti .. 
jona, II szuronyhüvelyt vaslakkal bclnkkozza, a &zerclv6nyek"t 
megtisztogatja, 1\ töltényeket ZSiTOS kefé\'cl mcgkdéli s a-z
után a. ruhá:zatát és maglit js rendbe.hozzn. 

16. Jár6rvezew n szolgálatban elint&eit ülO'dornbok üs 
feljelentések íoga\mazványnt megszerkcszti, ha ebben belsfi 
szolgálat mia.tt nkadnlyozva llincs, ellenkező csat.bon foglalko
Úls ut/l.n nerkeszti meg és az örspurnncslloknnk bemutatj n, 
ki azt (eliilblrnhí.s utAn letl.!lztázns "égett f\ jÚTörtfIT.sfl:tk 
kiadja. 

A SUlrkeS2tésért és !ciadfu;6rt felelös ; 
PINC1.€S ZOLTÁN űrnn�y, 

Stádium SojtóváUalat Részv6nyiársRsng, Budapest, VI., 
R6:tSn-u. 111. - Felelős Uzwnvezet6 : Győry Aladnr. 
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