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Folkusfalvi Folkusházy Lajos altábornagy 
a m. kir. csendőrség felügyelője .. 

Kormányzó Úr Ö Főméltósága július 13-án kelt teljesített vezérkari szolgálatot és többszörös ki
legmagasabb elhatározásával Folkusfalvi Folkusházy tüntetésben részesült. 
Lajos altábornagyot, a várpalotai honvéd gyalog- A forradalmak után a budapesti karhatalmi 
sági tábor parancsnokát, alakulatok vezérkari fő~ 
a m. kir. csendőrség fel- nöke, majd a város-
ügye1őjévé nevezte ki. parancsnokság vezérkari 

Legmagasabb katonai főnök helyettese volt. 
előljárónk 1881-ben ZÓ- 1920 április havától 
lyomban született. Gim- 1928 szeptember l-ig a nl. 
háziumi érettségi után kir. honvédelmi miniszté-
1899-ben a m. kir. honvéd riumban különleges beosz-
Ludovika Akadémia nö- tásban teljesített szolgá-
vendéke lett. 1902 augusz- latot. 
tus 18-án a m. kir. besz- 1928 szeptember l-től a 
tercebányai 16. honvéd főtiszti becsületügyi ta-
gyalogezredhez hadnaggyá nács elnökeképen műkö-
nevezték ki. dött, majd 1929 május 

Kétévi csapatszolgálat l-én a 4. honvéd vegyes-
után, az 1904/ 1905. évben dandár gyalogsági pa-
a m. kir. honvéd felsőbb rancsnokává nevezték ki. 
tiszti tanfolyamot, az 1932 szeptember 20-ával 

. 1905/ 1907. években pedig hasonló minőségben a 3. 
a cs. és kir. hadiiskolát vegyesdandárhoz került. 
végezte el. Utána a m. kir. 1934 május l-én a vár-
szatmári 12. honvéd gya- palotai honvéd gyalogsági 
logezredhez helyezték át, tábor parancsnoka lett. 
ahol 1909 február végéig Kormányzó Úr Ö Fő-
teljesített csapatszolgála- méltósága az 1925. évben 
tot. Ekkor osztották be a a III. osztályú, az 1934. 
vezérkarhoz. évben pedig a II. osztályú 

Mint vezérkari tiszt a magyar érdemker eszttel 
háború kitöréséig a kassai tüntette ki. 
és a szegedi honvéd kerü- A katonák tiszteletével 
leti parancsnokságnál, a üdvözöljük új felügyelŐTI-
80. honvéd gyalog dan- ket a Legfelsőbb bizalom 
dárnál, a cs. és kir. had- által számára kijelölt he-
ügyminisztérium vasúti ly en : a csendőrség élén. 
irodájáJban, a 20. honvéd gyalog hadosztálynál és Mi tudjuk, hogy ez a megbizatás nemcsak díszes 
a budapesti honvéd kerületi parancsnokságnál teI- méltóságot, hanem az ország közbiztonságáért, a 
jesített szolgálatot. 1913 november l-én a Legfel- . csendőrség ép katonai szelleméért viselt súlyos fe-
sőbb megelégedés kifejezésével tüntették ki. lelősséget is jelent. 

A világháború kitörését követő két hónapot ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!'!O!!!'!!!! 

Budapesten töltötte, mint az r. honvéd kerület ve- Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
zérkari főnöke. 1914 október l-én saját kérelmére Hiszek egy isteni örök igazságban, 
harctéri parancsnoksághoz osztották be. Több had- Hiszek Magyarország feltámadásában. 
test, hadosztály és hegyi dandár parancsnokságnál Amen. 
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A gondatlanságból 
elkövetett bűncseJekmények 

nyomoz ása. 
írta: Dr. UNGER JENő rendőrfoga.Imazó, 

jo.gakadémiai magántanár. 

A nyomozásban nincsenek gépies, kaptaszerű felada
tok, mert az ,élet a maga s:G3mtalan lehetőségével várat
lan és meglepően egyszerű. helyzetek elé állíthatja a nyo
mozást. A nyvmozás keretét azonban, vagyis azt, hogy bi
zonyos esetekben a bűncselekmény milyen körülményeire 
kell a nyomozásnál kiterjeszkednünk, a büntetőtörvény
könyv és az egyéb büntető jogszabályok előírják éspedig 
olyképpen, hogy meghatározzák a:z egyes büntetés alá vont 
cselekmények ismertető jeleit: tényálladéki elemeit. Mind
ennek megértése és gyakorlati alkalmazása nem okozna 
különösebb nehézséget, ha az emlitett tényálladéki ele
mek közt nem volnának olyanok, amelyeknek mibenlétét 
a jogszabály nem magyarázhatja meg azért, mert az a 
tényálladéki elem sokféle változatban kerülhet elénk az 
életben. Azt pl. mindenki tudja, hogy mit jel'ent a pár
viadal fogalma s azon tényálladéki elemek megértéséhez 
sem kell külön erőltető gondolko:Gis, hogyapárviadalra 
kihívást s annak elfogadását a törvény büntetni rendeli. 
Nem így vagyunk azonban pl. a gondatlanság fogalmá
val: a Btk. 290. §-a azt mondja: "Aki gondatlansága ál
tal embern_k halálát okozta, az emberölés vétségét követi 
el s három ~vig terjedhető fogházzal büntetendő." Hogy 

Pillanatiel vételek. 
Irta: DIENES ANDOR g. fó'hadnagy. 

II. 

A próbucsendőr. 

A tanalosztálynak boltíves, hosszú, hűvös folyo
sója volt s betonpadlóján bongott a. lépés, mint egy ko
lostorban. Itt beszélgottem vel'e talán tíz percig. Vasár
nap volt, nagy csönd, kora este, fiatal ősz: szeptember. 

A folyosó végén ült a kecskelábú kisasztalnál egy 
villanyláng mozdulat.lan fénykarikájában, tenyérbe ,te
metett homlokkal. Meglát s első mozdulatával jobb
szemre igazítja a kalapját. Feláll, a kard megcsörren az 
oldalán, ahogy combjához vágja a ,tenyerét. 

Jelentkezik: ő a napos. 
Háttal áll a lámpának, az arcából nem látok sem

mit. Nem karcsú: v'astagnyakú, zömök, tömör test, ~ 
válla széles. Moccanás nélkül II!éz rám, két csilllag fehér
lik a gallérján. Próbacsendőr. 

A kecskelábú asztalon nyitett könyv, a szél játszik, 
alapjaival. 

- Tanul? 
-- Igenis. 

mit ért gondatlanság alatt, vagy az milyen körülmények 
fennforgása köz,epette állapítható meg, azt a Btk. nem 
magyarázza meg. A büntető jogszabályok több gondatlan 
cselelmnényt, illetve mulaszt3.st nyilvánítanak vétségnek, 
ezek közül csak a gyakrabban előfordulókat említem 
meg: ilyenek még a gondatlanul elkövetett hamis tanu
zás, a lelkész vagy az anyakönyvvezető gondatlansága 
kettős házasság esetén, a gondatlan súlyos t esti sértés, 
a hitelsértés, a gondatlan tűzvész okozás ,és vízáradás 
okozása, vaspálya rongálás, foglyok megszökésének gon
datlan előidézése stb. 

Hogy tehát megismerjük a nyomozás feladatát a 
gondatlanul elkövetett bűncselekményeknél, tisztában 
kell előbb lennünk magának a gondatlanságnak a fo
galmával. 

Évtizedeken át vitatkoztak a büntetőjog művelői 
azon, hogy mi az a gondatlanság, amit büntetni lehet és 
kell. Ha hozzá nem értő embert kérdezünk meg, IlQgy 
mit ért gondatlanság alatt, rendszerint olyan választ fu
gunk kapni, amely a gondatlanságot a véletlenséggel 
hozza <i~szefüggésbe. Ez a felfogás helytelen, mert a vé
letlenségnek semmi köze sincs a gondatlansághoz s a 
legnagyobb igazságtalanság lenne véletlenség miatt va
lakit megbüntetni. V,életlen az olyan esemény, amelyet 
senki előre- nem láthat, nem is gondolhat és annak meg
akadályozására semmit sem tehet. Véletlenül pl. ha va
laki a lépcsőn 1:ifelé menet elsz.édül, lezuhan s a lépcsőn 
felfelé igyekvőt magával sodorja úgy, hogy az súlyosan 
megsérül. Ennél az esetnél láthatjuk, hogyamegszédülő 

- Mit? 
- Szutot. - Nyel egyet, kijavítja: 
- S:zolgáJati utasítáJst. 
_ . N o mondja csak. Hol ,tart? 
Az elején tart. Megkőszörüli a torkát, az állát előre

szegezi, egy pillanatig hallgat s ~án mondja. Radar: 
- ... erkö,Jcsös és józan életmód, pártatlanság, igaz

ságs:zeretetct, megveszteget hetetlenség , törvénytis,ztelet, 
törhetetlen hazaszereiet ... 

Csupa elvontság, csupa fogalom. Ő tudja, egés21 
dél'Után tanulta, mert neki ez még loe eke. 

-- -... éberség, bátorság, önmérséklet és ,tapintatos
sággal párosul t . .. ööhm ... 

Egyet pislog a könyv felé: 
- ... önmérséklettel párosult. .. ÖÖÖ... megvesz

tegethetetlenség ... 
Eszébe j"l~t, hogy ezt már mondta. Zavarba Jon. 

Elszomorodik, maga elé töpreng. Én nézem őt, az embert, 
a fiatalt: kezében az új élet térképe s bukdácsol vele az 
új ösvényeken. 

- Nehéz? 
- A hetvenegyedik pont. Az nehéz. 
A szava is nehéz, mint a föld. Izmos és súlyos sza·' 

vakkal beszél s a mondatai végén megérzi az ember a 
pontot, mert szinte egy vá.llrándítással dobja le itt a 
a hangsúlyt, mint a búzászsákot. Ez nem tájszólás, va
lami mély árnyék kíséri a hangot, írók, színészek, komé
diások nem tudják visszaadni, de a muzsikusok megér
zik. Eltünt dalo k élnek: benne. Az Alföld északi szögleté
ben beszélnek így. 

- Maga hajdusági ? 
- Bihari vagyok. 
- Ujfa;lusi talán? 
Nem ujfalusi Ő. Egy másik falunevet mond a mara

dék-megye széléről. Hosszú és szép név, erős napsütés s 
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embernek semmiféle akarata nem játszhatott közre ab
ban, hogy megszédüljön, a:z.t előre nem is sejtette, így! 
tehát meg sem akad,iJyozhatta, még kevésbé sejthette 
annak eredmény§t, amit természetesen szintén nem akar_ 
hatott. A véletlenül bekövetkezett cselekményért valakit 
megbüntetni: ellenkeznék az emberi igazságossággal. 

Vannak véletlen események, melyeknek bekövetke
zése előrelátható ugyan, de nem is sejthető az az ered
mény, amely ennek következtében létrejött. Ilyen pl. az 
ú. n. jégpatkó használata; a patkóban lévő j§,gszög na
gyon sokszor meglazul és kiesik a patkóból. Előfordul
hat olyan helyz<lt, hogYajégszög az úttest rögei közé 
úgy ékelődik be, hogy az arra haladó gépjármű kerek'é
nek gumiköpenyét felszúrja, aminek következtében a 
gumiabroncsból a levegő hirtelen kipréselődik. Mielőtt 
meg lehetne akadályozni, a gépjármű így irányt változ
tat s az ,éppen ott lévő távírópóznának fut neki, a gép
kocsin ülők közül többen életüket vesztik vagy megsérül
nek. Ennél az eSotnél láthatjuk, hogyajégszög elvesz
tése esetleg megakadályol'Jható a folytonos vizsgálattal, 
mert hiszen c;zámOllni lehet a jégszög elv,esztésével, azon
ban a leggondosabb előrelátás mellett sem l'ehet számolni 
azzal a szerencsétlen helyzettel, ami a merő vélc1:lenooll 
következett be, nevezetesen azzal, hogyajégszög az út
test rögei közé a g-épjárművekre veszélyeztető módon fog 
elhelyezkedni pontosan arra fog ráfutni egy gépkocsi" 
amelynek gumiköpenyét valamelyik rovátkájába beaka
dás folytán szintén a szerencsétlen véletlen folyománya
ként át fogja lyukasztani s ennek követk.eztében emberek 
vesztik az életüket. 

nem csöndes harangszó: nehéz életek íze van az ilyen 
falunevekben. Odavaló apróbacsendőr. 

- Ott is született? 
- Ott. 
Röviden mondja, mint a magától érthetődő dolgo

kat. Világos, hogy az ember ott születik, ahová való. 
Csodálatos, mennyire nem vagyunk nomádok. Megkötünk 
a földben, mint az akác. 

- Az apja földmíves? 
- ~enis. 

- Cselédember ? 
Emel egyet a fején: 
- Van fődünk. 
- Mennyi? 
- Egy hold. 
- Katasztrális? 
- N em katasztrális. Zsidó. 
- Zsidó? 
- Igenis: zsidóhold. 
- Az meg milyen? 
- Ezer öles... Mikor az urak keziből kiment a 

főd, a bérlők lecsaptak a kommenciós fődekbül hatszáz 
ölet. Úgy i~ maradt aztán a kataszterben, a népek meg 
méregbül zsidóholdnak mondták. Igy rajta maradt: 
zsidóhold ... 

Belenézek a cigarettám parazsába és hallgatok. Be
széljünk másról ... 

- Aratáskor nem volt odahaza? 
- Mán örsön voltJam. Első nyár, hogy nem arat-

tam ... Csak néztem az útrul, hogy aratnak erre. 
- Csak úgy, mint maguknál, nem? 
Megcsóválja a fejét. Nagyon komoly: 
- Nem. Máshogy is kezdik ... Itt mingyárt a széli

ből vágnak bele s az apraja. szalmábul csavarnak köte
let. Azért oly.an roggyant ott minden kereszt, akit csak 
láttam az örskörletben . . . . 

Az itt elmondott ,eset sokban különbözik attól az 
esettől, amikor a gépjárművezető tud a gumiabroncs ko
pott voltáról s abban bízva, hogy az még az úton ki fog 
tartani, elindul vele; útközben a gumia:broncs éppen a 
hasznavehetetlensége folytán lyukad ki s bekövetkezik 
a szerencsé.tlenség. Ez a gépjárművezető, habár tudott a 
gumiabroncs kopottságáról, azt gondolta, hogy nem lesz 
vele baj. Ő maga bízta a véletlenre az autóját és a benne 
ülők életét, tehát akarata bizonyos tekint'etben közre-< 
játszott a később bekövetkezett baj előidézésénél, amely 
bajt kellő gondossága mellett elháríthatta volna. 

Még szemlélte tő bbek a gondatlanságból bekövetkez
hető eredmény előre nem látására és ,előrelátására az 
alábbi pé.ldák: az anYa munkaközben kis gyermekét pár 
pillanatra magára hagyja, ez felvesz a földről egy barack
rnagot, a szájába teszi s mielőtt az anya segíthetne raj.ta, 
megfullad. E példánál a bekövetkezett esemény egy
általán nem volt előrelátható, de az anyának semmiféle 
akaratos 'cselekménye sem játszott közre, hogy a be
következett eredmény kialakuljon. Más az eset, ha az 
anya a magára hagyott gyermeket a forró vízzel te1~ 

fazék mellé ülteti, vagy a lúgos oldatot teszi a gyermek 
által hozzáférhető helyre, avagy maga az anya ad a gyer
mek kezébe ollót s mindezek következtében keletkezik a 
szerencsétlenség. 

Ezekből a példákból máris levonhatunk bizonyos kö
verkeztetéseket. Láthatjuk azt, hogya büntetendő gon
datlan cselekményeknél az akarat a tettes részéről vala
miféleképpen közrejátszik, mert hisz a teljes véLetlen a 
büntethetőség szempontjából ki van kapcsolva. Ez az 

Nem "határt" mondott már: örskörletet. 
- Maguk felé - mondom - meg úgy csinálják, 

hogy közepin kezdik meg a táblát, ahol legmagosabb a 
szár. Abból lehet csavarni jó kötelet a kévéhez. Igaz? 

- Igen. úgy áll a kereszt, mint a bálvány. 
És rámnéz csöndesen a kalapkarima alól: 
- Hadnagy úr rakott már keresztet? 
- Raktam. 
Igy. Most már közelebb vagyunk egymáshoz ... 

Rátámaszkodom a folyosó betonpárkányára s az estéb e 
nézek. ' 

Az este kék. Kissé párás, szeptember van. 
Messze, a mezőkön ilyenkor már jó csönd van. A 

földeken már eUobbant a péterpáli láng, az éjszakákat 
már nem dongják át 'a cséplőgépek, a dülőutalwn lassan 
kihül a forró por, a kukoricatáblák sötét mélyén piros 
csövek izzanak s végtelenbe futnak a tarlók. Ez szep
tember, Szent Mihály hava, szép és gazdag hónap. Mér
leg jegyében áll ,a Föld s mérleg jegyében áll az ember; 
csűr ök és hombárok ferdült árnyékában áll az ember s 
őszi csillagok fényében számokat vet ... Üdvözlégy, Szent 
Mihály hava, őszi szántás és őszi vásárok hónapja, osz
tás, törés és fosztás hava, Boldogasszony bÚc.f?újának 
hava. A mezőkön most szárad fel a verejték, a földek 
felett fehér felhők úsznak és fáradt ökörnyál s most jön
nek át a mesék az őszi tarlókon ... 

Hátrafordulok a próbacsendőrhöz : 
- Megszokott málT itt? 
- Meg. 
- Úgy érzi, idegenben van? 
- Nem érzem. 
Tudom, hogy igazat mond. A mai katonanótákból 

eltünt az idegenbe szakadt ember sírása. 
- Csak a formák változnak, - mondom és nézem, 

hogy foszlik szét a cigarettám füstje a kék estéberi; -
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akarat arra irányul, ami bekövetkezett: az anya nem 
akarta, hogy a gyermeke lúgot igyon, hanem csak az 
múlott az akaratán, hogy a lúgot a gyermek által hozzá
férhető helyre tette és a gyermeket ilyen körülmények 
közt hagyta mag,3ra. Véletlen is van a dologban, mert 
hisz a v,életlen folytán következett be, hogy a gyermek 
a lúgos üveget megtalál ta, de nem tisztán csak a vélet
lennek volt ebben szerepe, hanem az akarattól függő 
mulasztásnak, azaz a gondatlanság az anya akaratától 
függött. 

Hogy büntetendő legyen az ilyen gondatlanságból 
elkövetett vétség (gondatlanságból elkövetett bűntett 
ugyanis nincsen), ahhoz szükséges valamilyen jogsértő 
eredmény, mint pl. a gondatlanság folytán bekövetkezett 
halál, súlyos testi sérülés, kettős házasság, a fogoly meg
szökése, vízáradás, tűzvész stb. Ha eldob om a szalma
kazlak mellett az égő cigarettámat, de abból tűz nem 
keletkezik, bár a gondatlanság és az akaratos cselekmény 
fennforgott, minthogy az eredmény n.em következett be, 
a gondatlanságból okozott tűzvész tényálladéka sem fo
rog fent. 

Az előbbi példák ból viszont azt láthattuk hogy az 
igazságérzetünknek megfelelőleg csak akkor lehetünk 
felelősek a bekövetkezett eredményért, ha ezt az ered
ményt kellő gondosság mellett 'előre láthattuk volna: az 
utcán eldobott- barackmag eldobása előtt, ha bármeny
nyire megfontoljuk az eldobás következmény.eit, igazán 
nem gondolhatunk arra, hogy egy ott elhaladó 'k~s gyer
mek azt szájába fogja venni és megfulladhat tőle. Ha 
azonban a dinnyehéjat dobjuk a járdára, kellő meggon-

a nagy dolgok mozdulatlanok... A levegő itt is csak 
olyan, mint odahaza. Igaz? 

- Igaz. 
- S az emberek sem idegenek. Nem úgy aratnak, 

mint maguknál, de csak ugy.anúgy beszélnek. Magyarul. 
- Igen. 
- S eg-yformák az esték is. A csillagok csak ugyan-

azok, akár a naposasztal mellől nézi, -akár otthon a tor
nácról ... 

- Igen. Csak a nevük más ... 
- Más a nevük? 
- Más. máj nevük van ... Tavaly, az őszi gy'akor-

Iaton tábori örsbe voltunk egy karpaszományos őrmester 
úrral. Az meg doktor volt, de igen szeretett minket biha
riakat és mindig beszélgetett velünk. Mink is szerettük, 
pedig ügyvédnek tanult. ElsorakoztJatta az nekünk akkor 
este az összes csillagokat, úgy mondta, hogy: bojgókl1t. 
Mondta, hogy: Uránusz, meg Neptonyosz, meg nem ls 
tudom már mifélék, de mi mondtuk neki, hogy n"m jó 
csillagok ezek a bojgók, hadapród úr, mert olyan nevük 
van, mint az oláj papoknak. Egy volt köúük c8ak ren
des: a Jó Péter. " 

- Jupiter. 
- Igenis. A JÓpéter. 
Kinyujtottam a kezemet egy csillag felé, amely a 

városi háztető k felett égett lobogó és kü1.őnös fénnyel. 
A Vénusz volt. 

- Látja azt a csillagot? Ott a gyárkémény felett? 
- Látom. 
- Annak mi a neve maguknál ? 
Előbb forgatja a nyakát, tájékozódik az égbolton, 

mint a terepen. Megméri szemével a csíllagot: 
- Az a Zsiványok Lámpása. 
Most ő mutat oldalt: 
- Az a magányos ott meg a Bojtár. 
- Az a sok csillag meg a nyája, amit őriz, nem? 

dolás mellett könnyen rájöhetünk arra, hogy azon valaki 
.elcsúszhatik és az esés következtében baja történhetik. 
Sokszor a tettes nem is gondol rá, hogy ezzel vagy azzal 
a cselekményével bajt okozhat; a büntethetőség szem
pontjából ez nem is fontos; az a lényeges, hogy gondol
hatott volna ré" azaz meg lehetett volna benne a baj 
előrelátásának lehetősége. 

Ne tévesszük össze azonban az eredményre rágondo
lást az eredményakarásával, mert ha a cigarettát azzal 
a szándékkal dobjuk a szalmakazal mellé, hogy a szalma_ 
kazlat felgyujtsuk, ez már nem gondatlanság, hanem 
szándékos gyujtogatás bűntette, mert hisz itt az ered
ményt akartuk. Eppen az akaratnak ez az irányulás~ kü
lönbözteti meg a gondatlan cselekményt a szándékos cse
lekménytől. Amint a gondatlan cselekménynél a cselekvés 
vagy mulasztás ugyan az akaratunkon mulott, de semmi
esetre sem akartuk a cselekvésünk vagy mulasztásunk 
folytán létrejött eredményt; ,akaratunkkal dobtuk el a 
cigareUánkat, de nem volt szándékunk a kazlat felgyuj
tani. Míg a gyujtogatás bűntettének esetében az volt a 
szánd§kunk, hogy a gyujtogatás eredménye: a tűz be
következzék. 

A gondatlanságból elkövetett vétségeknek még egy 
általános ismertető jelük van, hogy a gondatlan cselek
vésnél mindig bizonyos kötelességmulasztás van jelen a 
tettes részéről. Ez a köteless~gmulasztás lehet olyan jel
legű, hogy valakinek a foglalkozásából vagy feladatából 
folyik, mint pl. a fegyőrnek a fogoly lelküsmeretes őr
zése, az anyakönyvvezető nek a kettős házasság megaka
dályozására irányuló kötelessége, a tanunak lelkiismere-

- Igen. 
Az ezeréves ·pásztormult. 
- Az ott fent a. Kuti csillag ... 
- Mért Kuti csillag? 
- Igy mondják. Tetejibe Vian az égnek s ha este 

kutba néz valaki, ezt látja a vízben ... 
Szinte látom a kávára hajoló pásztorgyereket, amint 

nézi a titkos kis csillag táncát a csordakút V'ízében. 
És megmutatom a Tejút csillagporát, melyen az 

utolsó hun királyfi jön felénk tépett lovasaival. Vajjon 
eljutott a próbacsendől'höz ez a magyar Messiás
legenda ? .. 

- Arról a fehér útról nem hallott val'amit az öre
gektől? 

Húzódozik: 
- Hallottam, de az csak olyan... olyan mese 

csak ... Gyereknek mondják odahaza ... 
- Na, hogy van az a mese? 
- Hát, - így beszél a próbacsendőr halkan és a 

hangja megváltozik: mesélő lesz, - egyszer az égbeli 
cigány elment szénát lopni a Kaszás rét jire. Lopja, lopja 
a szénát, összeköti, hátám veszi és menne is mán, de 
meglátja a cigány t a Kaszás, hogy viszi a szénát. HőJ, 
nagyot kiált a Kaszás, hogy állj meg ilyen, meg olyan, 
de a cig1ány csak úsgyi! neki a mezőnek. A KJaszás meg 
utána. Végighajkorászta az egész mennyégen, utoljára 
is beérte, lenyomta a fődre, oszt kiadta neki kas:lJanyéllel 
a porciót... Futtában meg mind elhullajtotta a cigány 
a szénát, az látszik elszórva laz égbe ... 

Nevetek. A próbacsendőr is nevet, de csak egy ke
veset. 

- Csak olyan mese, - mondja védekezően. 
- Szép mese. Van másik is, a Csaba királyfiról. Azt 

még nem hallotta? 
-- Azta t nem. 
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tes vallomástevési kötelezettsége; de lehet álta1f1nos em
beri kötelesség megszegése, mint pl. mindenkinek köte
lessége, hogy tűzvészt, vízáradást vagy vasúti szeren
csétlenséget elő ne idézzen. 

Miután a büntetőjogi gondatlanság fogalmával meg
ismerkedtünk, vizsgáljuk meg azt a k,3irdést, hogy a gon
datlanságból elkövetett vétségek nyomozásánál milyen 
általános feladat hárul a csendőrre. 

Hogy ezt a vizsgálatot megejthessük, kétfelé kell 
osztanunk a gondatlanságból elkövetett vétségeket. Az 
egyik csoportba azo·kat a cselekményeket sorozzuk, ame
lyeknél a gondatlanság és a bekövetkezett eredmény kö
zött könnyű megtalálni az összefüggést. A IDflsik cso
portba pedig azok a vétségek tartnznak felosztásunknak 
megfelelően, amelyeknél nehezebb feladat megállapítani 
azt, hogy a bekövetkezett baj és valakinek mulasztása 
között van-e okozati összefüggés. 

Hangsúlyozni kívánom, hogy ez a csoportosítás meg
lehetősen ön~ényes és csak a nyomozási f,eladatok köny
nyebb megérthetése végett történt részemről. 

Az első csoportba azo.k a cselekmények, illetve mu
lasztások sorolhatók, amelyek valamely szűkebbr,e sza
bott kötelezettségnek elmulasztásából keletkeztek és ké
zenfekvő, hogya bekövetkezett baj, vesl'Jély vagy jog
sérelem, a 'kötelességnek elmulasztásából közvetlenül ke
letkezett. Ilyenek: a fegyőr elalszik az őrzésére bízott 
fogoly mellett, minek következtében a fogoly megszökött, 
vagy az anyakönyvvezető elmulasztja kihirdetni a háza
suló feleket s ennek következtében 'Olyan egyén lép há
zasságra, aki .érvényes házassági kötelékben van. 

- Hát kirül hallott valamit a régi magyarok közül? 
- Sokat hallottam én. 
- Mégis ... 
- A Tisza Pistát, - mondja csendesen, - ,aztat 

hallottam legtöbbet. 
És hozzáteszi szigorúan : 
- De az való. 
Szóval az nem mese: történelem. 
Ki tuu ezen mosolyogni? Ez a legény a Tisza-birtok 

határ<ában nőtt fel és a geszti kripta hosszú árnyékot 
vet a mezőkre... Bihar a férfiak földje: ott még nem 
felejtették el az átlőtt mellű vezért, ahogy feküdt a fe
kete ravatalon a geszti kastélyban s a parkban biharI 
parasztlegények fáklyákkal, lóháton, betöltött puskák
kal őrizték halott urukat ... A próbacsendőr fiatJal, h.u
szonhárom éves, Tisza István szemüveges, szakállas arca 
egy előtte járó nemzedék meséi n keresztül lobog feléje: 
bihari volt, bátQr, úr, férfi, a régiek közül való. Meg
ölték. 

- Ez V1aló, - mondom a próbacsendőrnek, - nem 
szabad elfelejteni. Sohasem szabad elfelejteni. 

Közelebb lépek hozzá: 
- És a meséket sem szabad elfelejteni. Érti? 
- Igenis. 
- És a csillagok nevit sem szabad elfelejteni. A 

falut. Semmit, lamit magával hozott, érti? 
- Igenis. 
- És tanulni kell. A hetvenegyedik pontot és n 

többi pontokat. Dolgozni kell. Sokat. Sokáig. Egyszer 
aztán haza kell menni és meg kell venni a hatszáz ölet, 
ami hijja van otthon 'a holdnak ... 

Hazaindultam és a laktanyakapu előtt eszembe ju
tott, hogy az arcát sem láttam a próbacsendőrnek, mert 
háttal ,állt a lámpának. Igy maradt meg előttem és így 
áll előttem ma is: látatlanul, estébe és sötétségbe me
ri.ilten, mint névtelen üzenet ismeretlen földekről. 

Az ilyen fajta gondatlanságból elkövetett vétségek
nél könnyű megtaláini a mulasztás és annak eredménye 
közti összefüggést. A nyomozásnak tehát az ilyen ese
tekben tisztán az a f,eladata, hogy megállapítja a mu
lasztást vagy cselekményt, annak 'körülményeit s ezen
felül még arra terjeszkedik ki, hogya mulasztó részéről 
nem forog-e fent szándékosság; vagyis a fogolyőrnek 
nem volt-e szándéka a reábízott foglyot valamely okból 
megszöktetni s evégből csak tetette az alvást, hogy a 
gondatlanság látszata f01:,ogjon fent, avagy az anyakönyv
vezetőnek nem volt-e szándéka a kettős házasságot elő
mozdítani. 

Minden gondatlannak látszó .bűncselekménynél a 
nyomozást végző csendőr sohase feledkezzék meg arról 
a lehetőségről, hogy a tettes a gondatlanságnak csak a 
lé:tszatát keltette, a gondatlanságba burkolta bele az 
egyébként szándékos bűncselekmény t, hogy cselekménye 
enyhébb büntetőj.ogi beszámítás alá kerüljön. Emlékez
zünk csak a júniusban megtörtént gázolásra, mely eset
nél a tettes motorkerékpárjával öngyilkosságot akart 'el
követni, hogy szülei az utána járó életbiztosítást meg
kaphassák. De hogy a halálos baleset látszatát való szí
nűbb§ tegye, az út szélén ácsorgó próbacsendőrnek ro
hant a sebesen haladó motorkerékpárral, akit halálra is 
g'lzolt s akinek tetemével tová;bb robogott. Az ügy nyo
mozása gondatlan emberölésnek indult s a nyomozás -so
rán derült ki, hogy a tettes készakarva ütötte el az áldo
zatát, tehát szándékos emberölést követett el. 

Nehezebb már az olyan ügyek nyomozása, amelyek
nél az a feladat, hogy megállapítandó, mi volt az o'ka a 
bajnak, és ami az oka volt, az kinek a cselekménye vagy 
mulasztása következtében jött létr.e. Ilyen cselekmények 
lehetnek pl. a gondatlan emberölés, a gondatlan súlyos 
testi sértés, tűzvésznek, vízáradásnak gondatlan okozása, 
távirda-rongálás, hajó megfeneklésének gondatlan elő
idézése, illetve ezeknek bizonyos esetei. 

Az ilyen esetekben a nyomozást végző csendőr első
sorban arra a kérdésre iparkodjon feleletet találni, hogy 
mi idézte elő a bajt, az ,eredményt. Talán az első látszatra 
nem vesszük észre, miért is fontos legelsősorban a baj 
okának :kutatása, de egy példa itt is meg fogja velünk 
értetni a helyzetet: halálos gázolás történt; a gázoló gép
kocsi soffőrje a helyszínen van. Ha mi egyenesen a gép
járómű vezetőjének mennénk s faggatóra fcgnánk, hogy 
milyen szabálytalanságot követett el valójában, bizony 
szomorúan festene a nyomozás! Az első feladatunk: 
megállapítani a helyszínből s esetleg a rendelkezésre >álló 
tanuktól, hogy mi történt, mi lehetett az oka annak, 
hogy egy 'ember a gépkocsi alá került? (Sebes vagy 
egyébként szabálytalan hajtás, előzés, ·kitérés, megállás, 
kürtjel alkalmazl:sa, világítás, a gyalogos szabálytalan 
közlekedése stb.) Nem elég azonban az, hogy valaminő 
szabálytalanságot állapítsunk meg, ennél lényegesebb, 
hogy az a szabálytalanság vagy mulasztás tényleg oka 
volt-e a bekövetkezett gázolásnak. Pl. megállapít juk, 
hogy a gázoló gépkocsi fékje hasznavehetetlen: ez még 
egymaga nem elégséges a felelősség leszögezéséhez, mert 
hiszen előfordulhatott, hogy az áldozat egy fa mögül az 
utolsó pillanatban lépett a gépjármű el,é s ha annak még 
olyan jó fékjei lettek volna, semmiféle fékezés mellett 
sem vált volna lehetségessé a baleset meggátlása. Elju
tottunk a nyomozásnak ahhoz a feladatához, amit jogáSZi 
nyelven okozati összefüggésnek hívnak. Az okozati össze
függés azt jelenti, hogy valakinek cselekvése vagy mu
lasztása volt a tulajdonképpeni oka annak, hogy vala
milyen jogsértő eredm·ény bekövetkezett. 

Ennek a.z okozati összefüggésnek a megálla.pítása 
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az egyszerű szándékos bűncselekményekuél, valamint az 
itt első csoportba sorozott gondatlan vétségeknél nem 
kerül nagyobb fejtörésbe. Az utóbbiaknál a közvetlen 
összefüggés, az előbbieknél pedig maga a szándék fog 
rámutatni arra az 'okra, ami a jogsértő eredményt elő
idézte, pl. egy kasszafúrásnál nehéz feladat lehet a tet
tes kinyomozása, de nem talány ezzel szemben senki előtt 
sem az, hogya tettes lopási szándékából bekövetkezett 
cselekménye és a sértettnek a megkárosodása közt össze
függés van. 

A második csoportban felsorolt gondatlan csele,kmé
nyek nyomozás ánál a bekövetkezett bajt előidéző 'oknak 
a kutatása vezethet tehát a tettes személyéhez, illetve a 
büntetőjogi felelősség me~:mapításához. Hogy a kérdé
seknek sokszor micsoda láncolatán át juthatunk az ok
hoz, ismét példával világítom meg: nagy szél alkalmával 
egy cégtábla lezuhant s valakit súlyosan megsebesített. 
Mi az oka a súlyos testi sérülésnek ? - A tábla lezuha
nása. - Miért zuhant le a tábla? - Mert s21~1 volt. -
Egymagában a szél idézte-e elő a cégtábla lezuhanasát, 
akkor miért nem zuhant le a szomszéd kereskedő táb
lája? - Meg voltak a cégtábla tartó szögek lazulva. -
Ki helyezte el a cégtáblát ? - X iparos 20 évvel ezelőtt. 
- Felelős-e X iparos abalesetért ? - Nem, mert a cég
Mbla 20 évig állta az idők viswntagságát. - Mi volt 
hit akkor az oka a bajnak? - Az, hogya kereskedő, 

' akin?k kötelessége lett volna, 20 ,é'V alatt egyszer sem 
vizsgálta meg a cégtábla felerősítésének tartós voltát, 
holott ez csak az akaratán múlott és kellő gondosság 
'mellett előre láthatta volna a baj bekövetkezését.
Miért sérült meg tehát a sértett? - Mert a keresk~dő 
gondatlan volt. 

Ebből a láncszem-kiépítésből láthatjuk a tulajdon
képpeni nyomozási feladatot az okozati összefügg§snél, 
mely a következőképpen alakul ki: 1. a jogsérelmet elő
idéző közvetett és közvetl~n okok megállapítása; 2. az 
okot milyen mulasztás vagy cselekmény idézte elő; 
3. szándékos volt-e ez; 4. ha nem volt szándékos, mult-e 
valakinek az akaratán avagy tisztán csak a véletlenen; 
5. kellő gondosság mellett előr,e1itható volt-e a bekövet
kezett eredmény vagy számolni lehetett volna-e azzal; 
6. ki vagy kiknek a felelőssége (bajt okozó mulasztása 
vagy cselekménye) látszik fennforogni ? 

Lehet, hogy egyik vagy másik gondatlanságbból elkö
vetett V'étségnél az itt felsorolt kérdések összességére 
nem lesz szüksége, az ügyek természetéhez képest, a nyo
mozást végző csendőrnek, mégis adott esetben a kérdé
sekbm rejlő feladatok hasznos támpontul szolgálhatnak. 
A nyomozás tulajdonképpen csak adatgyüjtés és nem 
megítélése a felelőss2:g megállapításának, azonban a nyo
mozáshoz is kell ítélő~épesség, mert ha ez nem volna 
meg a nyomozóban, az ítéletnél számbajöhető körülmé
nyeket, adatokat, összegyüjteni sem tudná. 

A világháború előtti utolsó években mindjobban szapo
rodott azoknak a városokna,k a szárrval, amelyek a belső ren
dészeti szolgálatot (a nyomozással együtt) a csendőrségre 
bízták. Ezek a városok csak néhány rendőrt tartottaIk azok
nak a szolgálatokna,k az elvégzésére, amelyekre a csendőrség 
nem vállalkozhatott (pl. cselédiigyek). ·A városokba-n a csend
őrök kardosan és pisztollyal felszerelve, éjjel rendszerint pus
kával teljesítettek szolgálatot. 191ft-ben összesen 18 városban 
teljesítette ezt a szolgálatot a csendőrség 18-39 főnyi örsök
kel. Ezek voltak: Abrudbánya, Beregszás'<!, Gyöngyös, Kiskun
félegyháza, Máramarossziget, Mezőtúr, Munkács, Nagybánya, 
Nagybecskerek, Rozsnyó, Szászsebes, Szekszárd, Szolnok, 
Zenta és Zsolna ?'endezett tanácsú, továbbá Baja, Pamcsova és 
Szátmár-Németi törvényhatósági joggal felruházott városok, 

A. csendörségi ruhaellátás 
és felszerelés kérdései. 

írta: FODOR LAJOS g. százados. 

A csendőrség ruházattal és felszereléssel való ellá
tása alatt az ilynemű szük.ségletek biztosítását, a már 
beszerzett cikkek, anyagok műszaki átvételét és rendelte
tési helyeikre vaJó eljuttatását értjük. 

A rUiházat és a felszerelés biztosítását megelőző moz
zanat: a szükségletek és hiányok megállapítása az örsök
ről indul meg s igénylés alakjában a gazdasági hivatalo
kon keresztül eljut a csendőrségi felszerelési anyagrak
tár parancsnoksághoz. E parancsnokság van hivatva 
arra, hogy az ooszes csendőrök hasonló szükségleteinek 
kielégítéséről - az utasításokban előírt keretek között 
és ic1őben - idejekorán gondoskodjék. 

Az anyagraktár-parancsnokság, valamint a csend
őrség többi számadótesteinek - rulhagazdálkodási egysé
geinek - egymáshoz való viszonyát s a ruhagazdálkodás 
alapelveit - mint ismeretes - az 1925. évi 161.900;VI
b.-1925. sz. B. M. körrendelettel kiadoH Cs-14. jelzésű 
"Ideiglenes rU'hagazdálkodási utasítás" rögzíti. 

A csendőrségnél már több, mint ötven éve működő 
átalányozott ru:h.aellátást - amit a havonta illetékes áta
lányoknak egy tömegben való központi kezelése miatt 
"tömeg"-gazdálkodásnaik nevezünk - a kommunizmus 
egyidőre megs~üntette. A tömeggazdálkodás az 1925. év
ben kiadott ideiglenes utasítás alapján csak 1926-ban 
lépett újra életbe. Ma már ismét tízéves multra tekint 
vissza ez a gazdálkodási rendszer, melynek jelenlegi sik~ 
rei igazolják azt, hogy ez a rendszer mindenképpen a leg
megfelelőbb megoldás. 

A "tömegr:endszer"-beli központi beszerzések mind
annyiun!k előtt ismert elsődleges célja: az annyira fontos 
katonai egyöntetűség elérése. Másodlagos - de nem ke
vésbé fontos - célkitűzése e gazdálkodásnak az, hogya 
tömeges beszerzés révén elérhető anyagi és minőségi elő
nyöket az -összesség javára jól ki lehessen használni, mi
után a havi 7.50 P-s átalány keretei - az államháztartás 
jelenlegi viszonyai mellett - semmiképpen sem tágítha
tók s ebből úgy a lovas-," mint a gyalogcsendőrnek egy
formán kell pótolnia az összes ruházati szükségleteit. A 
kincstári gazdálkodástól elütő ruhagazdálkodási rendszer 
lényege az, hogy általa nagy megtakarítások érhetők el, 
mert a Cs-14. Idg!. ruhagazd. utasítás 6. §-ban előírt 

mennyiségű ruházat értéke - mellyel minden véglegesí
"tett csendőrnek rendelkeznie ke'l - lovascsendőrnél kb. 
550 P, gyalognál kib. 500 P. Ennek fedezetére azonban az 
első felszerelésnél a kincstár mindössze csak 220 P-t ad a 
lovasoknak s 185 P-t a gyalogoknak, míg az ártöbbletek, 
valamint az utánpótlások is mindenkor csak a havi 7.50 
P-s átalányból fedezhetők. 

A 7.50 P-s áta1án'yok terhére folytatott előrelátó és 
takarékos célgazdálkodásunk révén lehet csak ezt az ered
ményt elérnünk, amihez a csendőrö:k takarékossági ős
hajlama s a mházat gondos ápolása is nagY'ban hozzá
járul. 

Ha már most a ruhaellátás és a felszerelés gyakorlati 
megoldását akarjuk tárgyalni, akkor részleteznünk kell, 
hogy az igénylésekből miképpen lesz valóság, vagyis ho
gyan jut el a ruházat és a felszerelés a csendőrhöz. 

Az utasításoklban részletesen körülírt s a csendőrök 
előtt a gyakorlatban jólismert mozzanatokkal nem célom, 
hogy ezúttal foglalkozzam. Ehelyett inkább azt kívánom 
ismertetni, amit az utasítások rideg betűiből nem igen 
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A berlini olim~i~i ját~~Qk megnyitásáról, A n~mz~t~~ ~ikW dötteinek bemutatkozása ~ Stadionban; 
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lehet érzékelni, amit kizárólag gyakorlati úton -:- munka
közben - lehet csak észlelnünk. A "műhely titkok" fel
tárására gondolok, hogy ennek leleplezése révén tisztán 
lássuk, hogy hol, mit lehetne még javítani, mert a rész
letekbe elmélyedő szakember esetleg üzemvakon elihalad
hat egy olyan hiba mellett is, amelyet kívülről esetleg 
könnyebben lehet meglátni. 

E cél elérése érdekében az anya.graktár-parancsnok
ság szakszolgálata szerint tagozottan - elkülönítve - is
mert~tem a .ruhaellátás és felszerelés k.érdés-csoportjait, 
aszermt, ammt azok a közszállításokra, a műszaki átvéte
lekre, avagy a gazd. közigazgatási ténykedésekre vonat
koznak. E csoportok természetesen nem merevek mert 
úgy a közszállítási, mint a műszaJki, valamint a g~. kö
igazgatási ágazatoknak vannak közös vonatkozásai is, 
mert pl. a közszállításhoz tartozó Ú. n'. kiírási művelet 
legfontosabb részének: a versenytárgyalási feltételeknek 
is van műszaki kihatása a kiírás alá kerülő cikk műszaki 
leírása révén, mely az egész közszállításnak - valamint 
a műszaki átvételnek is - súlypontja, melyen az egész 
szállítás sikere nyugszik. 

Lássuk tehát, hogy a csendőrség ruházattal és fel
szereléssel való ellátásának milyen kapcsolatai és össze
függései vannak 1. a közszállításoikkal, 2. a műszaki át
vételekkel, 3. a gazd. közigazgatási szolgálattal, s ha eze
ket a"sz:~pontoka,t, ~m:rjük, tárgyaljuk azt is, hogya 
csendorsegl ruhaellatas es felszerelés kors·zerű fejleszté
sének - e kérdéscsoportokon belül - milyen útjai s mi
lyen lehetőségei vallnak? 

I. Közszá1lítási kapcsolatok. 

. M!ndennemű csendőrségi beszerzés - legyen az a 
kmcstar, avagy a "tömeg" terhére engedélyezve - min
denképpen a Közszállítási Szabályzat rendelkezései alá 
tartozik. 

Az 1907. évi III. t.-c. 14. §. nyomán napvilágot látó 
"Közszállítási Szabályzat" - melyet 1929-ben módosí
tottak, s 8.melyet 1934-ben újra kiadtak - kifejezettell 
rendelkezik eziránt az 1. §-ban. 

Merően téves tehát az a felfogás, mely azt vallja 
h?gy. a cs:ndő~!egénység "átalányozott" ruhagazdálko~ 
dasa. a "tomeg -Tendszer nem esik a Közszállítási Sza
bál,yzat hat~lya ,alá. A "tömeg"-átalányokat végeredmé
nyeben a kmcstar adja. E gazdálkodási rendszer révén 
beszerzett ruházat a csendőröknek csak feltételesen tulaj
d~na. ~, ruh~zatot a csendőr csak használja, az elöljárók 
kiseleJtíthetik - tehát rendelkeznek e ruhadarabokkal _ 
s azoka.t a csendőrnek a tényleges szolgálat letelte után 
- lesze:.eléskor - vissza is kell adnia, mégpedig egy erő
sen cso:kkentett "becsérték" melletti érték térítéssel 
Min~ez bizonyítja, hogy a "tömeg"-beli ruházat ne~ 
magan-, hanem kincstári tulajdon. 

~ közszállítási vonatkozásoka.t mérlegelve, igen fon
to~ ~eny, h0l?:Y a "tömeg"~beli beszerzése kre is a belügy
mlm~zter . elozet:s engedélyét kell kérni, mert a tömeg
gazdalko~as l~gfo1>b őre: a belügyminiszter, aki az átalá
n?,ok,at ~1~taIJa a közp. gazd. hiv. 64.111. sz. postataka
r~kpenztan ,cs:kkszámlájára. Ettől függetlenül is enge
d;lyt kell kernl a beszerzésekre, mert csak olyan beszer
z:~t ~ehet a Közszállítási SzaJbályzat 18. §. 1. pont szerint 
kllr~ll, amelyeknek költségeit a Ibelügyminiszter már en
gede.lye~te: A kincstár terhére menő legénységi és lósze
rc~venYI c:kkek b:szerzésénél ezen előzetes engedélynek 
Illeg- az az ertelme IS val1/ hogy a belü~Y'll1ini::)zter .az igény_ 

léseket csak a rendelkezésre álló .kIÖltségkeret mellett elé
gíti ki s így igen gyakran törlést is eszközöl. Ez a "tö
meg"-nél nem fordul elő, mert itt a fedezet a havi átalá
nyok révén máris rendelkezésre áll. A "tömeg"-beli igény
léseket ugyanis az egyéni "tömeg"-valgyoni helyzet mér
legelés ével lehet csak mindenkor előterjeszteni. A "tö-' 
meg"-beli igényléseket az elöljárók ellenőrzik s így indo
kolatlan túligénylés esete nem állhat elő. Úgy a "tömeg"
beli, mint a kincstári beszerzést elrendelő belügyminiszteri 
rendelet intézkedik azután a 'beszerzés módjáról is, mert 
rendszerint utalás történik arra, hogy a beszerzés nyilvá
nos, avagy zártkörű versenytárgyalás útján, esetleg kézi
bevásárlással - sZllibad ké?Jből - történjék. 

Amennyiben ez nincs a rendeletben szabályozva, 
úgy a Közszállítási Szabályzrut 13-16. §-ában közölt be
szerzési érték:határok,hoz igazodik a beszerzés módja. 
2500 P-ig szabadkézből, 6000 P-ig zártkörű verseny tárgya
lással, ezen felül pedig nyilvános versenytárgyalás révén. 

Akár nyilvános, akár zártkörű versenYtárgyalás út
ján történik is a beszerzés, a kiírási műveletet (verseny
tárgyalási hirdetményt, feltételeket, stb.) a B. M. 
73.675jVI--b.-1930. sz. rendelete alapján előzetes jóvá
hagyás, esetleg véleménynyilvánítás végett be kell mu
tatni a csendőrség központi gazdasági előadójának, aki
nek hivatása az, 'hogy a Közszállítási Szabályzat rendel
kezéseinek érvényt szerezzen s e tekintetben az irányítás 
egységességét biztosítsa. Az ily:m.ódon jmrá.hagyott hir
detmények azután nyilvános tárgyalások alkalmával a 
sajtó és a szaksajtó révén közre adatnak, míg a zártkörű 
tárgyalások hirdetményeit csak az érdekelt vállalkozók 
kapják meg. A lhirdetményeket az iparkamarák, valamint 
az ö'sszes gazdasági hivatalok is megkapják. Előbbiek az 
iparkamarai szá1lítóképességi hizonylatok kiállítása 
miatt, míg utóbbiak, 'hogy a helYIbeli iparosságnak legye
nek segítségére a minták bemutatása és a szállítási fel
tételek ismertetése céljá.ból. A hirdetményeket ezenfelül 
megkapják a B. M., Iparügyi min., a ibudapesti I. kerpság 
is, 'hogy a tárgyalásokon meg'bízottaikkal képviseltessék 
magukat. E megbízottak, valamint az anyagraktár szak
közegei a verseny tárgyalásokon kialakult árak alapján, a 
Közszállítási Szabályzat. §-ainak gondos mérlegelésével 
megteszik odaítélési javaslatukat a B. M.-nak, vagyis ki
fejezetten megindokolják s jegyzőkönyvbe fog' alják, 
hogy az egyes munkálatokat, gyártásokat melyik vállal
kozó, mily mérVlben s milyegységárban kaphatná meg. 
E javaslatok felett a B. M. 30 nap alatt dönt. 10.000 'P-n 
felüli szállításnál azonban e javaslatot felülbírálja - a 
Közszállítási Szabályzat 43. §. 2. pont 'szerint - a B. M. 
által kinevezett úgynevezett ötös szakJbizottság (jury) is, 
akik kiözött a csendörségi központi gazd. előadó, mint az 
ügy szakelőadója is részt vesz. E tárgyalásról újabb 
jeg,Yzőkönyvet vesz fel az ötös bizottság - s a B. M. -
a VI-b. osztálya szakelőadása alapján, - most már két 
jegyzőkönyvi odaítélési javaslatot is mérlegelve - vég
érvényesen dönt. 

A belügyminisztériumi ötös Bzakbizottság tagjai: 
1. Államtitkár, avagy ennek rangidős helyettese, a min. 
osztályfőnök. 2. Az elnöki osztály vezetője. 3. A szám
vevőség igazgatója. 4. A csendőr:ség központi gazd. elő
adója. 5. A rendőrség központi gazd, előadója. 

A bizottságnak póttagjai is vannak, akik a most 
felemlített bizottság rendőrségi, avagy csendőrségi elő
adóit helyettesítik aJ~kor, ha népjóléti, avagy egészség
ügyi vonatkozású versenytárgyalás döntéséről van szó. 

Különleges esetekben a B. M. e szakbizottságot még 
külső szakértővel, avagy szakértőkkel is kiegészítheti, 
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így pJ. ,építkezéi3i . ügyek tárgyal~sánál a tervezpt is nwg-
hívhat ja. . 

, A ruházattal és felszereléssel kapcsolatos száUítá
'sok odaítélésére vonatkozó B. M. döntést a csendőrségi 
felszerelési anyagraktár parancsnokság írásban meg
kapja. E -parancsnokság ezen rendelet alapján nyomban 
értesíti a -vállalkozókat a B. M. elhatározásáról úgY' az 
igenlő, mint a ' nemleges esetben. -A kedvező döntés alap
ján a vállalkozó megbízást tk,ap a munkaelvégzé:sére, -a 
szállítás teljesítésére s ezt írásbelileg ismeri el, -miáltal 
a végleges és jogérvényes megegyezés - a kincstár és 
a vállalkoro között - létrejön. Akiknek az ajánlata: el 
nem fogadható, , azok bánatpénzeik · egyidejű, feloldása 
által mentesülnek az ajánlatatkban foglalt , tkötelezett
ségek terhe alóL A vállalatnyertesek ezt a- felmentést a 
munkálat. kifogáiStalan teljesítése után - a · végleges 
műszaki átvétel befejezésekor - kapják csak meg, 
milkoris az , óvadékra kiegészített - bánatpénzeiket is 
visszakapják s ezzel a közszállitási rész befejezést nyert. 
Lényegében azonosok az eljárások zártkörű -verseny
tárgyalás~ úgyszintén kezibevásárláiS .-(szabadkéz) mel
letti beszerzésnél is. 

A szabad kézből va1ó beszerzésnél az 'ÖSSl'Je:s -lénye
ges eltérés mindössze csak az, hogy itt a beszerzést el
rendelő r,endelet már végleges fe1hatalmazást ad a ki
írónak a teljes lebonyolításra is, aminek legfó'bb része az, 
hogy a szállítás odaítélési joga is - az engedélyezett 
költségkereteken belül - a kiíró hivatalt illeti meg, s 

nem kell már felsőbb engedélyt kieszközölnie a hivatal
nak, mert- a "szabad ' kézből" valÓ .éngedélyezéssel ez 
r , • '. _. ~ . , 
mans megv!1n. 

II. ~ű~z~ ~zeÍripontok. . 
. A szállítás lebonyolítása' két, főpilIéren nyugszik s 

ezek egyike a csak . egyféleképpen' értelmeZhető, félre nem 
magyarázható, pontos műszaki leírás, másika pedig a 
"természetbeni hi teles minta", amely a leírásnak a meg
testesítője s az esetleges leírásbeli homályok elosztója. 
Vita esetében perdöntő bizonyíték, miután a vállalkozók 
az ismert műszaki leírás s az ajánlattétel előtt megtekin
tett és ism~rt természetbeni hiteles minta alapján teszik 
meg árajánlataikat s így a szállítmánynak a leírással, 
illetve a mintával a legapróbb részletekig is megegyező
nek kell lennie, - Természetes hogy e téren nem lehet 
hajszáIhasogat~sig elmenni, mert a gyártás - tömeges 
készítések alkalmával - felmutat némi egyenlőt~enséget, 
amit ' műsz'akilag ls el kell fogadnunk. A nyersanyagok 
egyerilőtlensége a gyári -munkamozzanatoroban előforduló 
szóródásszerű eltérések, valamInt az emberi kéz egyén_en
ként és annak inindenkorí 'haniulataként is váltakozó 
befolyása a ' gépi és főképpen it kézimunkára ig~n S9k-
szor jelentkeznek olyan gyártási egyenlőtlenségékben, 
amelyek a gyakorlati ihasinálhat6ságot ' lényegesen nem 
befolyásolják. Például a csendorkalap-állszíjak szélzetén 
lévő vonalas ' nti.ntázat, amelyet kézi munkával állítanak 
elő - az előbb vázbltákalapján' '"7'" nem lehet teljesen 
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mintahű. A műszaki értelemben vett mintahűség lehető 
elérésére a csendőrségi felszerelési anyagraktár parancs
nokság - öntevékenyen - egy igen ötletes újítást veze
tett be. A vállalkozókat a megrendelőlevélben kötelezték 
ar,ra, hogy "a tömeges gyártás megkezdése előtt" feltét
lenül mutassanak be - előzetes jóváhagyás végett -
a megrendelt cikkből 2 darabot, szövetből egy minta
véget, stb. 

E gondoskodás célja az, hogy az első minták mű
szaki megvizsgálása révén az esetleges műszaki tévedé
sek megelőztessenek s hogy a nagy tömegben hibásan 
gyártott cikk átvételénél egyik félre nézve se álljon elő 
olyan kényszerhelyzet, amely 'az átadás-átvételt befolyá
solná. 

Előfordult ugyanis olyan eset is, hogy ·az egyik leg
nagyobb, legjobban felszerelt, - s műszakilag Is legjob
ban vezetett - gyárunk 1000 darab zöld ágyterítő szál
lításakor 'az első mintákat elfogadás végett nem mutatta 
be s így történt azután, hogy az ötödik ezer ágyterítő 
gyártás ánál a fekete csíkok az előírástól eltérően nem 
szélesség, hanem hosszirányban helyeztettek el. Ennek 
következtében agyárnak 1000 darab zöld ágyterítőt újra 
kellett gyártani a, mert a meg nem felelő csikozású zöld 
ágyterítőket a csendőrség nem vette át. 

Az első minták bemutatásával, - amikor az elfoga
dott minták egyikét a gyár a továbbgyártáshoz vissza
kapja, míg a másik az átvételek céljaira visszamarad -
ily végzetes tévedés elő nem fordulhabtt volna. Ha e 
hibát egy anyagilag kevésbé erős gyárunk követte volna 
el, úgy e tévedé-s következményeit alig lehetett volna a 
kis gyárnak egyhamar kiihevernie. Mit csinál a gyár 
akkor, ha iPl. járőrvezetői jelvények, zöld kalapzsinórok, 
jelsípzsinórok, stb. gyártását hibázza el, hiszen ezeket a 
cikkeket a csendőrségen kívül sehol nem lehet értékesi
tenie, mert e cikkek polgári célokra még átalakítás útján 
sem használhatók. Ily esetekben ibizony egyedIiiI kell a 
vállalkozónak viselnie a tévedése követkeményeit. 

A kellő szakismerettel és részrehajlatlan szigorral 
eszközölt műszaki vizsgálatok a leghatékonyabb eszközei 
annak, hogy a vállalkozók a szál1ítással elvállalt fel
adatuknak teljes mértékben megfeleljenek. A vállalkozók 
egy része ugyanis részint tudat alatt, részint pedig tuda
tosan igyekszik a gyártásnál, a szállítási határidőnél. 
avagy a lebonyolitásnál némi könnyebbséget biztosítani 
magának különÖ8en akkor, ,ha ez még némi anyagi előnyt 
is jelent. 

Nem is lehet rossz néven venni a vállalkozótól, ha a 
feladatát csak oly mértékben teljesíti, amilyen mértékben 
azt tőle követelik. Ha az átvevő műszaki közegek - sza
bályellenesen és öntevékenyen - a gyártás részleteire 
nézve olyan utasitást adnának ki, ami a gyártás t olcsóbbá 
teszi, s több vállalkozói Ihasznot biztosít, ezt vállalkozók 
szívesen teljesítik, megfordított ja ellen azonban rendsze
rint hevesen tiltakoznak s hivatkoznak a feltételekre. 
nemkülönben a kiírási művelet műszaki adataira. -

A következetesen szigorú és igazságos műszaki átvé
tellel lehet a vállalkozókból 'a legbiztosabban kikénysze
ríteni azt, hog')" az általuk gyártott cilkk műszakilag 
100%-osan kifogástalan legyen. Ez -azért is fontos, mert 
a kincstár csak ekkOr jut a szállított áruban 100%-os 
ellenértékhez. ' 

.. Nem elégséges ugyanis, hogy a szállított cikk, anyag, 
szovet, stb. küIsőre nézve minta1hű legyen formára 
színre, tapintásra megegyezzék az előírásos' mintával' 
hanem mindenekfelett álló követelmény az, hogy ·a kénye~ 

műszerek útján megállapíthatólag is megfe:eljen a vizs
gált anyag az előírás valamennyi műszaki kikötéseinek. 

Az előírások - a műszaki tudományok mai állása 
szerint - nem bíznak meg az árú mintahű és előírásos 
külsejében, mert az emberi becslőképesség ingatag s 
bizonytalan, hanem minden minősegjellemzőjét az árunak 
számokban igyekeznek lillejezni és rögzíteni, 8imit: 
műsza:ki értékadatnak hívunk s amit műszerekkel (sza
kítógép, stb.) ellenőrzünk. 

ilyen műszaki értékadat, hogy egy szövet négyzet
métere hány gramm súlyú, egy bizonyos darabja a szö
vetnek hány kg. terhelés mellett szakad el selszakadásig 
a szövet hány mm-t nyúlilk stb., stb. 

Ezek a számok minden fajta árura nézve fajlagosan 
vannak meghatározva aszerint, amint az illető árú hasz
nálata a több, va.gy kevesebb műszaki értéket követeli 
meg. A köpenyposztóra előírt szilárdsági értékek, súly, 
szakítóerő, nyúlás, tartósság és anyagjóság mŰiSzaki 

értékadatai egy értékesebb anyagot jellemeznek, mint a 
zubbonynadrág-, avagy a sapkaposztó ismert műszaki 

adatai. Mégis kifogásolnunk kell azt, ha a zubbony-nad
rág posztóban találjuk meg a köpenYíPosztó adatait, avagy 
a zubbony-nadrág posztóban csak a sapkaposztó adatait 
észleljük, avagy megfordítva. A műszaki értékadatokat 
és minőségjelleIDZŐket a használat célja szerint gyakor
lati úton állapítják meg s így az átvételek ehhez iga
zodnak. 

A műszaki vizsgálatokkal az anyag belső értékeit, 
színte a lelkét vizsgáljuk meg, melynek legfontosabb 
része az áru, az anyag, a szövet alapanya.ga, amiből az 
áru !készült, vagyis: a nyersanyag. Az ipar feladata ugyan
is a nyersanyagok feldolgozása, átalakítása s ma már a 
nagyon fejlett gyártási módok mellett ugyanazt az 
eredményt egy kis mesterségbeli készség, mondjuk: 
technikai ügyeskedés révén hitványabb, olcsóbb nyers
anyagból is el lehet érni. A nyersanyagvizsgálat ezért 
van az új8ibb műszaki vizsgálati módok homlokterében. 
A csendőrség is azért rendezkedett be a nyersanyagvizs
gálatok korszerű lefolytatására, melynek eszközei: 
a górcsövi vizsgálatok 1000-szeres vetítéssel (mikrosz
kópi lineáris vetítés') és a vegyi vizsgálatok. Ma már a 
nyersanyagot nemcsak egyszerűen összekeverik (mani
puláliák) pl. gyapjút a műgyapjúval, avagy az értékte
lenebb pamuttal, műselyemmel természetes, fizikai úton, 
hanem vegyi útakon is történhetik a különböző nyers
anyagok egyesítése a bőrcserzési (festési) eljárásokhoz 
hasonlóan, :amit a mai műszaki tudomány "nyersanyag
nemesítés"-nek nevez. 

A górcsövi (mikroszkópi») vizsgálat - megnagvított 
górcsövi képnek falravetítése - szintén újabb eszköze 
a műszaki anyagvizsgálatok fej1e'sztésének, mert eddig 
a górcsövi vizsg-álatokat végző csak egyéni becsló"képes
sége és becslőérzéke szerint mérte pl. a gyapjúszálacskák 
minőségjelleIDZŐ szálvastagságait, holott ma 1000-szeres 
lineáris nagyítás mellett, iba ezt ,a képet a falra vetít jük, 
a szálvasta,gság mérését az emberi egyéni becslőképesség
tÓl függetlenitJhetjük, mert 1000~szeres nagyitáSlban már 
centiméterekben mérhetünk. holott a gyapiúsz~Jacc:kák 
finomságjellemzö átmérői, szálvastagságai a valóságban 
csak mikron értékekben jelentkezneJk, vagyis a milimeter 
ezredrésznyi egységeiben. (Lásd! 1., 2. 3. ábrákat.) 

A tudós büszke, hogy olyan sakat tanult, a bölcse
ség alázatos, hogy nem tud többet. 

COWPER. 
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A cm-ek már jól megmérhetők, so ígyemeres - a 
vetítési eljárás segítségével - bizottságilag is eszközöl
hető és ellenőrizhető is, ezáltal az egy ember becslőké
pességéből eredhető hibaforrást máris sikerült kiküszö
bölnünk. 

A csendőrség ruházati cikkeinek, felszerelésének a 
legnehezebb műszaki kérdése az, hogy a rendszeresítésre 
kerülő cikk mindenben megfeleljen a gyakorlatban a 
használat igényeinek. A műszaki anyagvizsgálatok alkal
mával talált minőségjellemző műszaki értékadatoknak 

. olyanoknak kell tehát lenniök, amelyek a gyakorlati élet 
követelményeinek mindenben megfelelnek. 

A csendőr járőrszolgálat, a 36 órás külszolgálat a 
valódi fokmérői annak, hogyaviselésre kerülő ruházati 
cikknek milyen erősnek, milyen tartÓiSnak, stb. kell len
ni. A beszerzésnek még gazdaságoonak is ,kell lenni s a 

1. ábra. 
Zubbonyszövet egészséges gyapjú nyersanyaga, ép felületi 
pikkelyekkel. lOOO-szeres lineáris nagyítás sal falravetített 
górcsövi (mikroszkópi) kép látóteréböl fényképezte : a buda

pesti 1. nyomozó alosztály fényképésze. 

használatra Ildadott cikknek viszonylagosan sok ideig 'kell 
eltartani, mert a rövidebb élettartam újabb beszerzést 
követel, újabb költséget okoz, ami a "tömeg"-gazdálko
dásra nézve, - s ezen keresztül a "tömeg"-tulajdonosra 
nézve is - ·káros. 

Ezért szükségesek a rends2lilresítések előtti gyakor
lati ikipróbálások, hogy kikémleljük, hogy az elméleti 
alapon meghatározott minőség a gyakorlatban miképpen 
felel meg. A rendszeresítés utáni időkben az innen ki
adott anyago.k és cikkek elhasználódási .ig előbukkanó 

"rejtett hibák" után pedig azért kutahlnk - s ily.en 
adatokat azért kérünk bejelenteni - hogy a minősége
ket ellenőrizzük, mert a tömeges átvételek alkalmával a 
műszaki vizsgálat rendszerint csak kémpróbeszerüleg 
történik az átvett mennyiség 5-10%-áig s így a külső· 
leg teljesen azonos, a megvizsgáltakhoz hasonló cikkek, 
szövetek között elvileg, esetleg akadhat olyan is, ami 
nem képviseli a próbaképpen megvizsgált anyagok összes 
minőségjellemzőit s ami idő előtt ezért megy tönkre. 

A műszaki tudományok azonban ma már oly fejlet-

tek, hogy néha teljesen költségmentesen - a meglévő 
költs ég keretek s az eredeti műszaki értékadatok határai 

2. ábra. 
Zubbony-nadrágposztó gyapjúanyaga mügyapjúval szennyezve. 
Erösen sérült jellegzetes gyapjúszál, melye.DI a felUleti pikke
lyek teljesen hiányoznak. 1000-szeres lineáris nagyítással 
falravetített górcsövi (mikroszkópi) kép látóteréböl fény-

képezte : a budapesti 1. nyomozó alosztály fényképésze. 

kőzött is - lehet olyan újítást is kivitelezni, ami a gya
korlati használhatóság mellett a cikk élettartamáJt is fo
kozza. - Ilyennek képzeljük el a most kipróbálás alatt 
levő könnyebb súlyú, nagyobb meleg tartású téli alsó
neműeket is, am=lyek - legalább is elméletileg - job
ban beválnak majd, mint a közel ~étszer olyan súlyú s 
kétszerannyi nyersanyagot igénylő régi ,téli alsóruházat. 

/ 
/ 

• 
3. ábr OJ. 

T ehénször, - velőrétegü felszőr és pehelyszőr keveréw, amely
ből a minöségjellemző szálvastagságok kUlönböző méretei jól 
érzékelhetők. P elhelyszörökön a felUleti pikkelyek, felszőrökön 
a szálközépen végig húzódó széles velöréteg jól láthatók. 
lOOO-szeres lineáris nagyítással falravetitett górcsövi 
(mikroszkópi) kép látóteréből fényképezte: a budapesti 

1. nyomozó alosztály fén~képésze. 

(Foly tat juk. ) 
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A k özuti közlekedés 
ellenőrzése. 

h-t.a: KULCSÁR LAJOS főhadnagy. 

A glépjárművek mindinkább növekvő száma, vala
mint az örvendetesen fejlődő idegenforgalom, mind na
gyobb és nagyobb terheket ró a közúti közlekedést is 
ellenőrző cflendőrjárőrökre, annál is inkább, mert a köz ... 
úti forgalom növekedésével egyenes arányban' nő az ott 
elk~vetett kihágás ok száma is. 

Kivéve a közlekedési örsöket, tapasztalható, hogy 
az őrparancsnokok és az egyes járőrök nem mindig a 
megfelelő szigorral és gonddal kezelik a közúti közleke
dés ellenőrzését. Attól eltekintve, hogy a kellő és cél
szerű ellenőrzéssel igen sok szerencsétlenség és kihágás 
előzhető, illetve szüntethető meg, ma már a gonosztevők 
egy igen tekintélyes része kerékpáron, motorkerékpáron 
vagy gépkocsin száguld a zsákmány után, amint azt a 
feljelenLési fogalmazványokban és a hírlapok közfeUlé
nyeiben nap-nap után olvashatjuk. 

A közúti forgalom ellenőrzése még azokban az örs
körletekben is, melyeket egy-egy bizonyos főbb útvonal 
szel keresztül, a közbiztonsági szolgálat más ágazatai 
mellett aránylag mostoha bánásmódban részesül. Ennek 
okát a következőkben látom: 

1. Az idősebb csendőrök idegenkednek ettől a szol
gálattól, mert ezt a régebbi időkben nem csinálták, de 
nem is volt rá ily mérvben szükség és mert rendőri szol
gálatnak tekintik. 

2. A Közlekedési Kódex felületes ismerete. 
3. Idegenkedés főleg a gépjáróművek ellenőrzésétől 

(hogyan, mi módon csinálja, mert nincs benne a. s~olg~
lati utasításban, vajjon ki ül benne, nem lesz-e klVlzsga
lás a vége). 

4. Sokan még mindig nem ismerik fel e szolgálat 
na!{Y horderejét (az utakon közlekedő bűntettes ek iga
zolása, e11\;,gása, szerencsétlenségek megelőzése, forgalom 
zavartalanságának biztosítása stb.). 

l-hez: Az idő múlásával ez az ok magától meg
szűnik. 

2-höz: A közúti közlekedés ellenőrzése minden 
csendőrtől a Közlekedési Kódex hézagnélküli tudását, 
síma érintkezési modort és gyors elintézési módot kö
vetel meg. 

A Közlekedési Kódex elsajátítására az idő és a mód 
rendelkezésre áll az örsökön, tehát egy kis szorgalom-

Világjárók. (Marton fhdgy. felv.) 

mal ez mindenki által nehézség nélkül elérhető. Ha a 
tudás már megvan, ez magával hozza a biztos fellépést, 
tehát az udvarias síma érintkezést is, mert ha valaki azt 
látja, hogy a csendőr biztos a dolgában, nem vitatkozik 
és nem gorombáskodik, ami rendszerint kiinduló pontja 
a csendőr által tanusított udvariatlan vagy kevésbé sima 
modornak is. A gyors áttekintés és elintézési mód is ter
mész,etes folyománya a tudásnak, 

3-hoz: Ez a kérdés már nagyobb súllyal nehezedik 
a csendőrök vállára egyrészt azért, mert a Közlekedési 
Kódex. n.em foglalja rendszerbe az egyes ellenőrizendő 

pontokat, hanem különböző szakaszokban szétszórtan 
tárgyalja azokat, másrészt pedig nincs utasítása a csend
őrnek a végrehajtás miként jére vonatkozólag. Itt jegy
zem meg, hogy céls~erűnek tartanám a Szolgálati Utasí
tás 8. fejezetének, úgy miként az például a 60. §-ban a 
vadászat és halászat ellenőrzésével kapcsolatosan van, 
egy új §-sal való kiegéSzítését, ami a közúti közlekedés 
ellenőrzéséről szólna. 

Elgondolásom alapján a közlekedéssel kapcsolatosan 
ellenőrzendő leggyakoribb kihágásokat, könnyebb meg
jegyezhetőség és ellenőrizhetés céljából két nagy cso
portba lehet osztani: 

a) (Leggyakoribb) közúti kihágások, melyek a jár
művek megállítása nélkül egyszerű rátekintéssel ellen
örizhetők. 

b) (Leggyakoribb) közúti kihágások, melyek csak a 
járművek megállításával kapcsolatban ellenőrizhetők. 

aJ-hoz: A fogatolt járóműveknél: 1. Helyes oldalOl~ 
halad-e? 2. Helyes oldalon ánt-e meg? 3. Nem előz-e 
he~ytelenill' ? 4. Nincs-e felügyelet nélkül '? 5. Van-e jelZŐI 
táblája? 6. Táblája szabályos, olvasható, megfelelő he
lyen van-e? 7. Mennyi a befogott állat.ok száma? 8. 
Mennyi az utána fogott állatok száma? 9. Nincs-e ,túl~ 
terhelve, az állatok nem elcsigázottak-e? 10. Este kl 
van-e világítva? 11. Prizma van~e hátul? 12. Megeflgedett 
gyorsasággal hajt-e? 13. Jelzéseket' szabályosan adj a-e ? 
14. Nom bántalmazza-e durván az rullatokat? 15. Nincs-e 
.tú~ széll's;re rakva? 16. Nincs--e kettőnél több kocsi egy~ 
másután akasztva? 17. Kerékkötő lánc alkalmazása? -
Kerékpároknál: 1. Helyes oldalon hajt-e? 2. Helyesenl 
előzött-e? 3. Van-e kézifék? 4. Van-e csengő? 5. E5t~ 
ki van-e világítva? 6. Prizma van-e hátul? 7. Megenge
dett sebességgel hajt-e? 8. N em gyalogjárón hajt-e? 9. 
Van-e név táblája ? 10. Névtábla szabályos, olvasható és 
megfelelő helyen van-e? 11. BeJterületen nem szállít-e 
még egy személyt? 12. Lakott területen ll'2m elengedett 

Egy kis hiba. 
(vitéz Thassy-Pláven~zky Fereno szds. fel".) 
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kormánnyal hajt-e? 13. Embereket, állatokat nem ke
ring-e körülI? 14. Megengedettnél nem visz-e nagyobb 
csomagot? 15. Eb nincsen-e a ke!1ékpárho'Z kötve? 16. 
Jelzéseket szabályosan adja-e? -- MotorkerékpáTn(il: 
1. Helyes oldalon hajt-e? 210 Helyes oldalon állt-e meg '?; 
3. Helyesen előzöU-e? 4. Re.ndszámtáblája van-e? 5. Ol
vasható-e és az előírt helyen va.n-e? 6. Van-e hangjelző 
készüléke'? 7. Van-e közúti adóbélyegje? 8. Este ki 
van-e világítva? (Szóló- és oldalkocsi külön-külö:!.) 9, 
Megengedettnél nem hajt-e sebesebben? 10. Jelzéseket 
szabályosan adja-e? - Gépkocsiknál: 1. Mint a motor
kerékpárnál 1-10-ig, ezen kívül: 2. Rendszámtábla ol~ 
vashatóan van-e kivilágítva? 3. Zártszek!1ényű kocsikoillI 
van-e index? 4. Tehergépkocsiko>ll van-e vissrzapillantó 
tükör? 5. Közhasználatú járművek belseje ki van-e vilá
gítva? 6. Közhp.sználaru járművön rajta van-e a jelző
tárcsa? 7. Lalwtt helyeken és más járművekl{el vaJó 
találkozás esetén OIrszágúti fényszóróval halad-e? 

bJ-hez: Motorkerékpárnál: 1. Van-e vezetöi igazob 
ványa? 2. Van-e igaz01Ó lapja? 3 betétlappal ? 3. Van-q 
két egymástól függe,tlenül működő fékje? 4. Van-e hang
tompító készüléke? és az ki' nem kapcsolhatóce? 5. mdal
kocsis motork€vékpároknál a hátsó lámpa csak a rend
számnál gyujtható és oltható-e? 6. Van-e clsősegélynyuj
táshoz szükséges kötöző- és fer,1.ötlení tő szere? -
Autóknál: Mint a motorkerékpárokmál 1-6-ig. 2. Van-e 
hangjelzőkés"iiléke? 3. Van-e pótkocsivontatáshoz kü
lön engedélye? (Tehergépkocsiknál.) 4. Fényszórója 
tompítható-c? 

Ezek azok a kihágások, amelyekkel a csendőr lép
ten-nyomon talá,lkozik, de ezek nagyrésze a kihágrusok, 
azon fajtái nak, melyek a szerencsétlenségek, forgalmi 
akadályok kútforrásai, de egy nem igaz úton járó egyén 
ravasz és számító szándékossága is. 

Az itt áltE.J.am fel nem sorolt sok közlekedési kihá
gásnak ugyanilyen fontossága van, 3JZonban azokat rit
kább előfordulása miatt és mert e kis köuemény kere
teiből kinőne, mellőztem. 

Az ellenőrzések miként je szempontjából éles határt 
kell húzni 3. motoros és nem motoros járóművek között.., 

A nem motoros járóművek ellen6rzése lassúbb jár
módjuk miatt nem ütközik különösebb akadályokba" 
azonban a szaoo.lytalianul haladó vagy felszerelésű, ki, 
nem világított motoros jármiíveknek a járőr mellett: 
való elszáguldás a hány csendőrnek okozott bosszúságotJ 
nyílt közúton, mikor a rendszám elolvasása a gyorsa
ság, sár, por, köd vagy annak ki I!em világítása mia.tti 

, feljegyczhető nem volt. 
A közúti közlekedés ellenőrzésénél épúgy, mint a 

közlekedési örsökön, a járőrök az út egyes szakaszain 
tartsanak figyelő állásokat, amikor a járőr tagjai egy
mástól 40-50 méter távolságra álljanak fel. A kihágás 
felfedezése ese.tlén nappal kézzel, este pedig zseblámpá
val jelezzék egymásnak a jármű megál,Jítását, mmek
utána az ellenőrzéshez a járőr tagjai csatlakozzanak 
egymáshoz. 

Az ellenőrzés, illetve igazoltatás mindig a lcgnyu
goitabb és legudvariasabb hangnemben történjék, mi-

• 
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ként azt a 8zolgálati Utasítás 306. pontjáb8in olvassuk. 
Külföldiekkel szemben igen jé szolgálatot tesznek a több 
nyelven kiado,tt értekező füzetecskék. Külföldiekkel szem
ben különös udvariasságot kell tanusítani, hogy európa
hírű ,testületü.nk és neIlllictünk jó hírneve csorbát ne 
szenvedjen. 

Itt enl Ii t jük meg, hogy ha egy járóművet már meg
állítunk valamilyen szabálytalanság miatt, alaposan el~ 

lf'nőrizzűk mlnden szempontbó>~ s :ne elégedjünk meg 
csak egyes kihágások feljelentésével. 

IDlőfordult például, hogy egy szabálytalan oldalon 
hajtó motorkerékpáros ellenőrzésekor kiderült, hogy 
nincs v,ezető igazolványa, igazoló lapja, forgalmi enge~ 
délye, közúti adóbélyege, elsősegély nyujtáshoz szüksé~ 
ges felszerelése s a motorkerékpár kikapcsolható hang
tompítóval volt ellátva. 

4-hez: Ennek a pontnak a súlya az örsparancsnokok
tól kezdődőem. az örsök közvetlen e,lőljárronak a vállán 
fekszik, akiknek minden alkalmat! fel kell használni a 
közúti közlekedés-ellenőrzés fontosságának a kidombouí
tásáJ'a. Ezen a téren főleg az örs- és szakaszparancsno
koknak kell öntevékenyen, kezdeményezően és jó példá
val előljárni. 

Csak azokban az örskörletekben szaporodik fel hih~ 
tetlen mértékben a közlekedési kihágások száma, ahol 
az ellenőrzés hiányzik, feIületJe'3', avagy tulon-túl elnéző. 
Az állandó és kivételt nem ismerő elllenőrzés azonbanl 
szinte csodákat művel ezen a téren. Például hozhatoIlli 
fel erre az egyik közlekedési örs statisztikáját. A felálli ... 
tási évben egy 200 kilométeres útvonal 24 órás portlYá" 
zása alatt a feljelentett közlekedési kihágások szám31 
meghaladta a 20-25-,öt, ma már ez a szám 5--6·ra 
csökkent. 

Az egyik gyalogörsön egy hónap alatt sZLnOOn a mi, 
nimálisra esett a közlekedési kihágások száma az örs ... 
parancsnok ama intézkedése alapján, hogy az örskörletl 
közepét átszelő forgalmas közúton 'á.thaladó minden 
járőr 20 perces figyelő állással ellenőrizte a közlekedés 
rendjét. Rövid 1--2 hét mulva ennek úgy híre ment, 
hogy a járÓillűvezetők egymást figyelmeztették az örs-, 
körlet terülclén a közlekedési rend szabályos betar
tására. 

Ezekután az örsparancsnokok munkájá.t a közúti 
közlekedés ellenőrzése tekintetében a követkiezőkben gon
dolom: 

A) A közúti forgalom el1enőrzésének fontosságára 
va,ló á1la11dó figyelmeztetés. 

B) A Közlekedési Kódex fontosabb szakaszainaki 
nemcsak elméleti, de részletes gyakorlati oktatása. 

C) Az ellenőrzés mikéntjé.nek ismételt gyakorlati, 
bemutatása. 

D) A járőrök eligazítása alka,lmával a közlekedéSi 
rendjének ellenőrzésére való feLhívás. 

E) ' Forgalmasabb útvonalak ismételt lepor,tyáztatása. 
F) Félévenként 1-2 napon az örskörleten keresztül 

haladó összes járművek razziaszerű ellenőrzése. 
G) Rendes szolgálatban a forgalmas útvonalakon 

15-2.0 perces figyelő állások tartása. 

A csendőr-levelezőlapok szépek, művésziek. Ma
gunkat becsüljük meg, a magunk népszerűségét és 
tekintélyét emeljük, ha izléstelen cifraságok helyett 
a magunk levelező-lapjain üdvözöljük rokonainkat és 
ismerőseinket. 

Egy elfelejtett úttörő. 
Irta: SZENTJOBBI JÁNOS alhdgy. 

(Kemecse). 

Amit Kiss Pál m. kir. csendőr véghezvitt, még jóval 
a háború előtt, az Ur 1912. esztendejében, az annyira 
úttörő volt, hogy megörökítésre méltó, mert más gon
dolni sem mert volna rá, ő pedig megtette. Ő volt ugyanis 
sz-éles e hazában az els6 csendőr, aki motorkerékpáro
zott. Lehet, hogy szobrot érdemelt volna, magas kőtalpa
zaton, amint a motoTkerékpáron ül, porcellá:nnadrágban, 
a szél által hátrahajtott bajusszal, a levegőben repülő 
sapkával, előtte megrettenve menekülő tyukokkal, libák
kal. " dehát úgy van az, hogy a kortársak ritkán értik 
meg a nagy embereket, cS3ik az utókor .ébred rá, hogy 
ki volt az, aki már nincs, millt ahogy most én csinálom. 
a testület e volt nagy fiával. 

Történt pedig, hogy a kapnikbányai ezüstbányák 
egyik mérnöke Németországból egy motorkerékpárt ho
zott magával. A kerékpár már hasonlított azokhoz, ame
lyek most széltében szaladgálnak úton-útfélen és ameny
nyire most a kutya sem törőd[k azokkal a boldogtala
nokkal, akik elérve a csúcspontját annruk, amit ~ényel
metlenségben el lehet érni, elszántan zötyögtetik magu
kat rajtuk, -- olyan feltünést keltett az akk.or. Olyan 
gyorsan ugyan nem ment, mint a mostanial{, de hangJa 
határozottan hatalmasabb volt. Három kereke volt. A két 
hátulsó kerék közé már akkor egy vesszőkosarat speku
lált a német, amibe útitárs ülhetett. Ha a mérnök úr 
nagy csattogással, robogással bemennydörgött valame
lyik szük völgyben fekvő oláh faluba, a tyukok szívdo
bogva menekültek a hombárok alá, ahol pihegni sem 
mertek, a kutyák szükölve kaparták a földet, hogy bele
bujjanak, az oláhok pedig, meg lévén győződve róla, 
hogy ütött az utolsó óra, megitták, ami pá:linka volt a 
háznál, keresztet vetettek és várták, mikor dől össze 
a világ. 

Gyönyörű szórakozás lett · volna ez, hanem... Mert 
hanem is volt. Mert a motor nruncsak az oláhokat ijesz
tette nyavalyás sá, hanem megtréfálta az igen sokszor 
a mérnök urat is. Kütönösen mikor már egy kicsit eltelt 
a dicsőséggel és a legvadabb dübör~és között száguldva 
is fájó szívvel gondolt vissza a kétezer forint jára, amibe 
a motor került és ami soha többé viSSZa nem jő. Ilyen
kor a motor, mintha csak hatványozni akarta volna 
a keserűséget, a ratatatázást abbahagyva, egyszerűen 
megállott. A mérnök úr azután egy óra hosszáig a por
ban csuszkált alatta, s miután minden ruháját kellő 
módon beolajozta, Isten ellen intézett becsmérlő nyilat
kOZiatok közben, (nem mondhatom, hogy "disznó módon 
káromkodva", mert finoman akarom magamat kifejezni) 
taszítani kezdte az alattomos járművet a kigyózó ország
úton felfelé, és örült, ha olyan oláhra akadt, aki haj
landó volt befogni igavonó állatait az átkozott alkot
mányba. Midőn pedig az ilyes balesetek napirenden kezd
tek lenni, megsiratta a !kétezer forint ját, megátkozta 
a könnyelmüségét és eladta a gépet ötven forintokért 
Hagymási úrnak, az egyik törekvő gépésznek, akinek 
a teohn~ka vívmányai iránt ér~éke volt. Ez úgy ahogy 
ismét rendbe hozta ,és szabad idejében rejtélyes kirán:cLu
lásokat tett rajta, mindaddig, míg az "ifiasszony" rá 
nem jött, hogy a gépész úr útja gyakran visz el bizonyos 
oJáhasszony lakása előtt, kinek a fiérje Amerikában van 
és aki fiatal, a nyakában meg nyolc sor ~a!árist visel kék 
pántlikával megkötve, a bocskorszíja viszont a térdéig 
kigyózik síma, fehér lábaszárán. - Mindezeknél fogva 
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az ifjasszony a gépész urat szeliden kJérdőre vonta. Ilyen
formán: 

- Mondd csruk, fiacskám, hol is voltál te tegnap 
délután? 

- Egy kicsit kirándultam a Gutinra, jó levegőt 
szívni, - ártatIankodott a gépész. 

- Hm, - így aZ asswny, - hogy lehet az, hogy az 
oláhné sokkal errébb lakik a Gutinnál és mikor oda értél, 
a géped dübörgése megszünt ;és három hosszú órán át 
csend volt? - Mi? Erre felelj most nékem! - De ezt az 
utóbbi felszólítást az ifiasszony úgy látszik nem gon
dolta komolyan, mert ha csakugyan feleletre várt volna, 
nem vágta volna a gépész úr fejéhez az aludttejes faze
kat, se a mángorlósulyokkal nem ütött volna :kettőt 
olyat a hátára, hogy csakugy döngött. A gallérjába ra
gadva se rántotta volna le a földre a szegény gépész 
urat, s ott nem rugdosta volna meg, mert az nyilvánvaló, 
hogy így felelni nem lehet. De még {ha ezt nem tette 
volna is, akkor sem tudott volna felelni a gépész úr, mert 
az asszonyból dőlt a szó: 

- Szerető Ikell neked, ilyen asszony mellett, mint 
én? Hatgyermekes csalfudapának!? Hogy a nyavalya jött 
volna rád, a pufogó masináddal együtt! - Megragadva 
a kárvallott embert, maga elé állította és szónokolt 
tovább: 

- Most pedíg jól figyelj ide, fiacskám, nehogy 
meg találjak haragudni rád! Azt az átkowtt pukkan
tozó masinát még a mai napon elpusztítod! Ha dalolásért 
adod oda valaJkinek, még akkor is, mert ha én a dübör
gését még egyszer meghallom, eloltom a gyertyádat, 
méK ha a tömlöcben is rothadok el! Miért? Mert nem 

neked való! Egy rendes ember azt mon:c1ta volna a fele
ségének: Nézd, tubicám, ülj fel csak ide mellém és elme
gyünk ide, meg oda, mint egy pár galamb. Te pedig mit 
mondtál, amikor anélkül, hogy csak egy szóval is hívtál 
volna, menni akartam veled? Azt, hogy: Nehéz vagy te, 
fiam, ehhez a finom géphez. Meg ooztán látod, bele se 
férsz a kosárba, meg a tengely is letörne alattad. - És 
mit hallok? Az oláh asszony alatt nem törik össze, pe
dig annak csak a két melle van olyan nehéz, mint egy 
véka búza. - Hát a nagyanyádat tartsd ezután bolond
nak! Itt többet nem dübörögsz az én fülembe! 

Miután az ifiasszony a gépész urat így visszatérí
tette az erények útjána, az bánatosan kiült a tornácra 
és gondolkozott, kinek varrhatná hamarosan a nya:kába 
a masinát. Ekkor sétált el a ház előtt Kiss Pál csendőr, 
szájában egy papírszipkába dugott rettentő hosszú .szi
varral. Mán többször megnézegette a gépet, ezért a gé
pész megszólította : 

- Halló, örsvezető úr! A motorbidkli eladó! 
Kiss csendőr bement és szemügyre vette a gépet, 

ami külön erre a célra készült kis színben állott. Megta
pogatta a vastag gumikerekeket, ráült anyeregre, meg
illegtette magát rajta, azután a kosárba ült bele, abban 
is meghintáztatta magát, megállapította, hogy elég jó 
ülés esik benne, azután megint a nyeriegre ült, megfog
dosta a kormányt és ezzel a vizsga be volt fejezve. Még 
rámutatott a benzintartályra és megkérdezte: 

- Ebben a síma ,pléhskatulyában mi van? 
- Abba a benzint tölti az ember, - magyarázta 

a gépész úr - ami a motort hajtja, az meg a kerékpár'! 
hajtja. Most éppen tele van. 
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- Hát nem a villany hajtja? kérdezte csalódot-
tan Kiss csendőr. 

- Nem, - felelte a gépész - de az nem baj. 
- Tud biciklizni az örsvezető úr? - kérldezte még 

a gépész. 
- úgy a! - sértődött meg Kiss c~endőr, aki való

ban jól tudott kerékpározni. 
- Annál jobb! - így a gépész, - akkor csak még 

azt mútatom meg, hogy kell elindítani és már mehet 
is vele az örsvezető úr. 

- Előbb még azt akarlom tudni, mibe tkerül ez az 
ócska csüllő, - tért. át Kiss csendőr az udvarlasból ' az 
üzleti hangnembe. 

A gépész megfogta a csendőr jobb kezét, azt saját 
bal tenyerébe fektette, saját jobb kezét pedig felemelte 
magasra, készen arra, hogy belecsapjon a csendőr mar
kába és szólt: 

- Az előbb rlettenetesen megharagított a felesé
gem. Családos ' ember vagyok, a családomban nem aka
ro-k kárt tenni, a mérgemet azonban muszáj valahogy 
kiadni. Ezért adom el, ezért pocsékolom el ezt a finom 
gépet. Hát idehallgasson: - s belecsapott a csendőr 
markába: 

- ötven forint! 
- Sok! - mondta rá Ki;os csendőr!, aki jó üzlet-

ember volt és most ő vette a gépész kezét a magáéba 
a már leírt módon és belecsapott: 

- Húsz pengő! Ha már í'gy esett, egye meg a fene! 
- Negyven! - csapott egyet újra a gépész. 
- Húsz egy büdös vaElsal sem több! szólt a 

csendőr, közben nagyot csapott a gépész tenyerébe, mert 
már egészen bele volt melegedve a vásárlba. 

- Harminc! - Csattogtak a tenyerek. 
,~ Húsz! - volt a válasz. 
- Adjon Isten szerencsét hozzá az örsvezető úrnak 

és egészséggel tessék vele szórakozni! - szqlt bel~ az 
alkudO'zásba az időközben megjelent g~pészné és felcsa
pott a csendőrnek, miközben az a meglepetéstől eltátotta 
a száját. - Adjon p~nzt! - fűzte tovább az asszony 
az üzletet, miközben férje óvatosan hátrébbhúzódott. 

Tulajdonképpen Kiss c,sendőrlnek eszeágában ~em 
volt, hogy a gépet megvegye. Ezt észrevette az asszony 
és ezért vette a. 'kezébe a vásár lebonyolítás át. A csendőr 
pedIg, miután szégyelte a szavát visszavQnni, jó képet 
vágott a dologhoz, sőt ,kezdett neki tetszeni. Kivette hát 
a pénzt és át akarta nyujtani a gépésznek, az asszony 
azonban előzékenyen utána nyúlt és lecsÚisztatta a .'kö
ténye zsebébe. A csendőr mosolyogva vállat v~mt és azt 
mondta: 

- Adjon Isten szerencsét maguknak is a pénzhez. 
- Az áldomást mikor iSlSzuk meg? - szólt még a 

gépész, de Kiss csendőr úgy tett, mintha nem hallotta 
volna. Ehelyett kérte a gépészt, hogy mutassa meg, 
hogy kell a gépet elindítani. A gépész kitolta a SZÍnből 
a ,gépet, megfogta a két kOr1mányát, egyik lábával rálé
pett a pedálra, rúgott egyet rajta, mire a gép pokoli 
dübörgéSlSel válaszolt és a csendőr megszeppenve hőkölt 
hátra az asszonnyal együtt, de megemberelte magát és 
nem akarva, hogy azt higyjék róla, hogy fél, elszántan 
géphez lépett .és felült a nyeregbe. Az asszony sietve ki
nyitotta a kaput, a gépész mutogatva meghúzott valami 
bezgenytyüt és a gép mennydörögve, módosan kidöcö
gött az utcára. - CA gépffiz még utána kiabált: 

- Ha meg akar állani az örsvezető úr, azt a fényes 
gombot tessék balra fordítani, - de már ebből a csendőr 
nem hallott semmit sem. Először a laktanya felé tarltott. 

Ott jön, ni!. . . (vitéz Tha88y-Plávenszky .szds felv.) 

Megelégedve látta, hogy megdicsőülésének Szabó és Sütő 
csendőrök a iSzemtanui, mert a nagy puffogtatásra ki
csődültek a csudájára és még a szakács~é is leesett állal 
bámul utána. Büszkén kanyarodott rá a Mármarossziget
nek vezető műútra, amely !kígyózva kapaszkodik fel az 
1050 méterleJs Gutinra, ott elhagyva Szatmár határát, 
átlép Mármarosba, s a Felsőbányáról jövő úttal egye
sülve lekígyózik a Mára völgyébe s megy Mármarosszi
getre. MIkor már majdnem fent volt a hágón, ahol észak
nyugati irányban elétüntek a Rozsály kék csúcsai, igen 
emelkedett érlZéEsel tekintgetett széjjel, mert felfelé a 
gép nem rohant valami gyorsan. Annál veszettebben 
kezdett rohanni lefelé, ezért keresgélni 'kezdett a sok bil
lentyű, bezgenytű, huzal között valami fék félét, amivel 
meg tudná állít",ni a gépet vagy legalább az iramot mér, 
sékelni, de hiába forgatta, huzgálta akármelyiket, a gép 
se meg nem állott, se a gyorsaság nem lanyhult. A 
csendőr ráeszmélt, hogy a gépet nem tudja, hogy kell 
megállítani iS félni kezdett, mi lesz, ha elviszi jó mesz
szire, ott valahol kifogy belőle a benzin. Beletelik két
három nap, míg hazakerül. Ezenkívül erősen javultak a 
kilátásai arrla nézve, hogy valamelyik kanyarodónál a 
gép a mélybe . repül vele. Ezért mikor a felsőbánya.i utat 
elérte, valami a csodával határos szerencsével az úttor
kolaton sikerült visszafordítania a gépet, amely azután 
nagy rIObajjal, laElSítva, valamit, kezdett visszafelé kapasz
kodni a Gutinra. Ahogy az iram lassult, a csendőr ke
reste az alkalmas helyet, ahol le~gorjon az átkozott ma
sináról, majd itt, majd ott. " de mire észrevette magát, 
megint fenn volt ~ hágón, ahonnan a gép ismét szédítő 
iramban szágul9.ott lefelé. Minden kanyarodó nál hajszál 
Jiíján lerepítve gazdáját a mélységbe. Kiss csendőrne}{ 
minden szál haja az égnek állott, izzadt, szinte elállott 
a szívverése, mikor egy-egy fordulónál átrohant, mert 
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egy ökörnyom mindössze és Kiss csendőr a pokolban van. 
A laktanyában volt csendőrök, meghallva a gép hang
ját, újra kIállottak a tornácra és borzongva, tátogva 
nézték a ISzerpentineken őrülten lefelé rohanó gépet, s 
mikor a fordulókhoz ért, elfordították 30- fejüket, mert 
nem akarlták látni, mint lép át Kiss csendőr az örökké
valóságba. Isten különös csudájaképpen azonban ez nem . 
történt meg, mert a gép máris a faluban püfögött. El
vágtatott előttük és menydörögve belerohant az éppen 
szembe jövő tehéncsorda közepébe. Kiss csendőr tért 
volna ugyan jobbra is, balra is, de az ágyúdörlgésszeru 
robajtól megrémült tehenek elbődülte'k és úgy ugráltak 
össze-vIssza, mint a pattogó kukorica a rOiStában. Egy 
nagy pirostarka tehén éppen a gépnek keringőzött, 

amire viszont Kiss csendőr széttárta a karjait és mint 
valami mentőhorgonyt, átölelte annak a nyakát. Mialatt 
a gép beleszaladt az árokba, a tehén felvágva rohant Kis
sel a nyakán az utcán végig, szánkáztatva a porcellán
nadrágo t a porban és egyéb földi apróságokban, majd 
mikor rálépett a lábára, a csendőrl elúnta a dicsőséget 
és eleresztette a tehén nyakát. Nagyot puffanva elnyúlt 
a porban. Mikor a por is elszáJl.ott, előtünt lai3san Kiss 
csendőr IS. P~üszkölte szájából a port és futott volna a 
gépéhez, az azonban egy nagyobb robbanás után már 
megcsendesedett, s mire a csendőr odaért, már csak láng 
és füst, meg ócskavas volt. - A gép az árokba érve 
ugyanis oldalt dőlt, s a benzintartálya nem lévén jól el
zárva, elkezdett csobogni csendesen a tartalma és ami
kor a kifolyó benzin a még mindég járó gép kipufogójá
hoz Iért, meggyulladt és ami égh2tett, elégett. - Kiss 
csendőr keseregve fogadta az oda;~rkező bajtársait: 

A művész ... (Kiss Károly I. t.-örm. - Budapest - fe.;v.) 

- Húsz forint! Egy kocát vehettem volna apám
nak belőle! S jómagamat is csa:k az imádság tartotta, 
hogy oda nem vesztem! Hogy micsoda marha vagyok én! 

Ebben egyetértett vele Sütő és Szabó csendőr is, bó
lintván mindkettő, ennélfogva vita nem keletkezett. 
Mindamellett Szabó csendőr vígasztal ni próbálta: 

- A mérnöknek kétezer, a gépú:;znek harminc fo
rintja úszik. Akkor te mit jajgatsz! Még mind ég van 15 
kiló ócskavasad ! A furulyászsidó két új cseréptányért 
ád azért. 

- Ott egye meg a rozsda, ahol van, - mondta Kiss 
csendőr!. Azzal leköpte a kimult gépet, hátat fordított 
neki és megindult hazafelé. 

-
Üldözés. 

A világháború számtalan harctéri péJd:íja bizo
nyítja, hogy a legkisebb egységből a legnagyobbig a győ
zelem gyümölcsét az üldözés biztosítja. Az üldöző min" 
den törekvése arra irányul,. hogyellenfelét m egsemmh 
sítse. Ehhez miJlden erejét latba veti és fáradságot nem 
kímélve, megállás nélküli addig, szoritja eHenfelét, míg) 
az minden ellenállást felad. Az ellenség legérz;ékenyebli 
az oldalában és az élei előtt, tehát az üldöző itt fogja, 
elsősorban még támadni : arcban csak a legszükségeseb1:l 
erővel követi vagy támadja, hogy mozgásban maradjon. 

Az üldözésnek kíméletlennek kell leIllIlie, mert aZ 
üldöző csak így érheti el annak eredményeként az ellen~ 
ség megsemrnísítését: az erők végső megfeszítése az ül
dözésnél megkíméli az üldözőt a további véresI harcoktót. 

Feltevés: 
... -én 14 órakor K. községtől kb. 15 km-re a .' .. -i 

ipaTtelepen a munkásság szélsőséges elemei a munkát 
váratlanul beszüntették, az ilzem6ket hatalmukba, kerí~ 
tették és a rend helyreállítására kirendelJt csendőrörsö~ 
(12 fő)puskatrűz2!el fogadták Az örs kemény harc utá:nJ 
kb. 16 órakor a rendbontókat kiszorította az ipartelep" 
ről Kövesbérc irányába. 

Az örsparancsnok 18 órakor az örssel a vázlat sze
rinti helyzetet érte el. Az eddigi harcokban az örsnek! 
2 csendőre sebesült meg, ezek bekötöres után beosztá .. 
Rukban maradtak. A csendőrök lőszere fogytán van, fe
jenkint kb. 20 drb tölténnyel rendelkeznek. kz. örspa
rancsnok a közeli órákban segítséget. nem várhat. A lá. 
zadók ereje kb. 60 fő. 

Az örsparancsnok 18.30 órakor észIleveszi, hogy n 
lázadók tüze gyengül, egyes al,akok a domb mögött el
.tűnnek. Ekkor a következőképpen ítéli meg a helyzetet: 
az örs feladatát csak akkor oldja meg, ha a lázadókat 
elfogja. Ehhez eLég erősnek érzi magát. A csendőrök a 
további fáradalmakat bírni fogják. A tűzharcot azonban 
kerülnie kell, hogy a kritikus pillanatokra elegendő lő

szer álljon n ·ndelkezésre. A lázadók további szándéka 
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minden valószínűség szerint K. község elérése, hogy on .. 
nan azután a beálló sötétségben szétszéledhessenek. 

Az örsparancsnok ezt feltétlenül meg akarja akadá
lyozni, mert ha a lázadók a hídon át jutnak, kézrekerí
tésük nehezen fog sikerülni. 

Feladatát az örs több módon oldhat ja meg. A táma
dást a teljes örssel nem volna oélszerű arcban folytatnl~ 
mert akkor a támadás a l'ázadókat a hídon át a kö:u
ségbe szorítaná. Keleti i.rányban az átkarolás Illem Igér' 
sikert, mert a terep igen jól áttekinthető s így a szándé
kot az ellenség még a végrehajtás előtt felismeri. 

Ezeket a lehetőségeket átgondolva, az örsparapics
nok elhatáro:z:za, hogy az örs kisebb részével a lázadókat 
arcban tovább támadja, míg az örs zömével az erdőn 
át a folyó irál~yába eltolódik s a hídat gyors ütemben 
elérve, a lázadók visszavonulási útját elvágja. 

Eme elhatározás alapján az örsparancsnok kiadj~ 
parancsait. Magához rendeli "A" törzsőrmestert s a kö
vetkező parancsot adja: "Benyomásom, hogy a lázadók: 
a Kövesoorcről K. község felé akarnak visszavonulni. 
Meg akarom akadályozni, hogya lázadók a hídat vagy 
a folyót elérjék. Az örs nagyobb részével balra az erdőn 
át eltolödom a híd felé és elvágom a lázadók viss,zavonu~ 

lási útját. Ön "B" és "C" csendőrökkel (az örs legjobb 
lövői) a lázadókat tartJsa tűz alatt s a teI1ep ügyes ki
használásával támadását folytassa. Ha az ellenség ellen
állását feladva visszavonulna, köv,esse. Hármuk lőszeré~ 
nek kiegészítésére ott a nagy fánál 200 drb töltény t 
visszahagyok. V égez1Jem!" 

Az örsparancsnok ezután "D" csendőrrel az örS 
többi csendő>reit gyülekezlcti a nagy fánál. "A" törzs
őrmester részére a 200 drb töltényt összeszedeti, majd 
röviden parancsol: "A lázadók visszavonulási útjának 
elvágására az erdőn át a. hídhoz menetelünk. "D" és "E" 
csendőrök teI1epkutatók. Menet alatt teljes csend~ "F" 
csendőr jobbra, "G" csendőr balra, "iH" csendőr hátra 
figyel. Irány az erdősarok. Csatároszlop ! Végeztem!" 

Az örsparancsnok a tervezett úton - anélkül, hogy 
a lázadók részeivel találkozott volna. - elérte az erdőt. 
Midőn az crdészJ.aIrnál az erdőből kibukkan, látja, hogy 
a lázadók nagy resze a majornál gyülekezik s szemmel
láthatóan várják a dombon levő társaikat. 

Az örsparancsnok erre a nem várt kedvező alka
lomra alapozza további tervét. Az otthon levő erdészt a 
lázadókhoz küldi azzal a hamis hírI1el, hogy c::;erhát
majorba gépkocsikkal katonaság érkezett. Ugyanakkor 
3 csendőrt az erdőátvágáshoz küld, hogya lázadók ne 
vehessenek irányt az erdősarok felé. Ezután a lázadókat 
a legkisebb távolságra beengedve, rajtuk üt. 

, 

l 

Miklós István tiszthelyettes. 
A románok betörésekor a brassói csendőrkerület 

valea-Iui-frate-i határőrizeti örsén mint örsprurancsnok tel
jesített szolgálatot. 28 főnyi legénységgel éberen vigyázta 
a magyar határt. Nyított szemmel jáI1t s a románok készü'
lődéseiből közeli betörésre számított. Ezért a harcra min
den p:illanatban el volt készülve. 

1916 augusztus 27-én éjjel megtörrt:ént a románok be
törése. De Miklós 'tiszthelyettes és emberei pilll~lnatok alatt 

talpon voltak s a románokat heves tüzeléssel visszaverték, 
sőt a közeli román határőrséget is megfutamították. A ro
mán csapatok azonban állandóan szaporodtak s rohamai
kat mind nehezebben tudták visszavertni. Ezért minden 
kincstári értéket és titkos iratokat magukhoz véve, terv
szerűen, veszteség nélkül vomiltak vissza s a 44. gyalog
ezrednél jelentkeztek szolgálattételre. 

A 3. zászlóaljba osztották be őket. Miklós tiszthelyet
tes mint a helyi viswnyokkal teljesen ismerős, nagy hasz
nára volt a harcoló csapatoknak. . 
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Személyes bátorságával különösen a veI1estoronyi 
vasúti megállónál, Nagytalmács és Moh községeknél 
vívott ütközetekben tűnt ki. A románokat heves harcok
kal több napon áJt meggátolták előnyomulásukban s ezzel 
csapataink felvonulása lehetővé vált. 

Miklós István tiszthelyettest bátor magatartásáért a 
2. osztályú ezüst vitézségi éremmel tüntl:ették ki. 

Gulyás Józse' törzsőrmester. 
A világháború kitörésekor a nagyváradi országoi'l 

csendőriskolában állott első elméleti kiképzés alatt. Innen 
l(erült a brassói csendőrkerülethez, majd rövid időn belül 
az orosz harctérre rendelték. 

Bár fiatal csendőr volt, mindenütt derekasan meg
állta helyét. Büszke volt hivatására s szÍvv,el-Iélekkel szol
gálatának, kötelességeinek élt. 

Többször rendelték felderítő járőrbe. Minden ilyen 
alkalommal több orosz foglyot ejtett. 

1915. év első felében visszarendelték a vöröstoronyi 
szoros őrzésére s a határ vigyázására. A román betörés
kor az ágyból kiugrálva, félig felöltözötten verté k vissza 
a románok orvtámadását és addig tartották távol heves 
tüzelésükkel az ellenséget, amíg felszereltek. A vörös
toronyi szorosban másfél napig hősiesen tartották magu
kat a többezer főből álló ellenséggel szemben és csak 
akkor vonultak vissza, amikor a románok más helyen 
át jőve, már a hátukba kerülhettek. 

Gulyás József törzsőrmester avalea lui frate i román 
határőrség megtámadásában, a Boica és Nagytalmács, 
valamint Moh községeknél a sokszoros .túlerőben lévő 
ellenséggel kifejlődött igen heves harcokban vett részt. 
önfeláldozó és vitéz magatartásával tüntette ki magát. 

Gulyás József törzsőrmestert bátor magatartásáért 
a 2. osztályú ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. 

Toók Mózes tiszthelyettes. 
1916. évi augusztus hó 30-án az örs egész legénysé

gével a harcoló csapatokhoz csatlakozott, mert a romá
nok olyan hirtelenül özönlötték el a határt, hogy az örs 
nehány emberével a védelemre nem is lehetett gondolni. 

. Résztvett aNagydisznód és Czód községek közötti 
erdőben lefolyt, 11 óra hosszat tartó heves harcban. Itt 
haláltmegvető bátorsággal, állhatatos kitartással és 
erős győzniakarással küzdött a románok ellen. De baj
társainak és alárendelt jeinek lelkesítésével is küüntette 
magát. 

1916 szeptember 3-án önként jelentkezett felderítő 
járőr szolgálatra, melynek parancsnoka lett. Nagy
disznód és Czód községek között az ellenség rajvonalán 
áthatolva, értékes felderítést végzett. Állandó életveszély 
között végezte megállapításait s nem egy veszélyes hely
zetből segítette ki csendől'i leleményessége. 

Visszatérőben a Schevis-pataknál egy 30-40 főből 
álló tábori őrséget, mely őket felfedezte, hatalmas len
dületteL megtámadott és szétvert. Veszteség nélkül, igen 
fontos jeJ.entéssel vonult be csapatához. 

Toók Mózes tiszthelyettest bátor magatartásáért a 
2. osztályú ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. 

Marthi Ignác tiszthelyettes. 
A vöröstoronyi határszéli örsnek volt parancsnok

helyettese 1916. év augusztus 27 -éru hallotta, hogy a 
románok betörése küszöbön áll. Járás- és örsparancs
noka távollétében ő intézkedett. A legénységet készült
ségbe helyezte, figyelő járőröket vezényelt ki. Nem
sokára jelentést kapoItt, hogy a románok betörtek. Gyor
saru felriasztotta a közeli határszéli örsöket, jelentéseit 
megtette, a kincstári s magánvagyon megmentésére 
mindent elkövetett. Az állomásfőnökkel vasúti szerel
vényt állíttatott össze, hogy azon a polgári lakosságot 
elszállíttassa. Lázas tevékenysége közben' nem vette 
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észre, hogy a románok a csendőrlaktanyát bekerítették 
és már tűz alá is vették. 

Legénységét azonnal felszereltette S mindent meg
semmisített. Átvágta magát az ellensége n, s a vasúL
állomáshoz vonult, hogy;a polgári lakosság vonatának 
elindulását biztosítsa. Ezt heves tüzeléssel sikerült is 
elérnie s visszaszorítotJta a románokat. 

1916 augusztus 28-án mintegy 30 főből álló osztagá
val feltartóztatott egy román zászlóaljat Oltalsósebes 
község közeléberu mindaddig, míg a cs. és kir. 44. gyalog
ezred egy százada segítségére érkezett. 

Augusztus 29-én averestoronyi megállóhelynél, 
30-án Moh és 31-én Bongárd községnél a sokszoros túl
erőben lévő ellenséggel kifejlődött igen heves harcok
ban vett részt s minden alkalommal vitéz és önfeláldozó 
magatartásával, állhatatos kitartásával, hajlíthatatlan 
akaraterejével és alárendelt jeinek lelkesítésével tüntette 
ki magát. 

1914 szeptember H-én négy napos felderítő szol
gálatba indult. VesZ/tény és Hermány községek között 
az ellenséges állásokon átjutva, ;a románok tartalék
erejéről, elhelyezéséről és készülődéseiről szerzett igen 
becses adatokat. 

Az 1918. évi forradalom kitörésekor a hunyad
megyei Zám községben volt örsparancsnok. A fosztoga
tásokat erélyes kézzel akadályozta meg s 1918 november 
3-án fegyverhasználaJttal állította helyre a rendet. 

1918 december 5-ig maradt helyén s csak parancsra 
vonult vissza a mai Csonkamagyarország területére. 

Marti Ignác tiszthelyettest vitéz magatartásáért 
a 2. osztályú ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. 

Szabó Benjamin tiszthelyettes. 
1914. november tS-én osztották be tábori csendőr 

szolgálatra a budapesti 1. honvéd gyalogezred egy 
zászlóaljához. Az orosz harctérre került. Eleinte tábori 
csendőr szolgálatot teljesített, később azonban rajvo
nalba került, mert az oroszok nagyon szorongatták csa
patai nkat s minden puskára szükség volt. 

1914. december havában Homonna alatt az orosz 
túlerő rohamot-roham után vezetett hevenyészett állá
saink ellen. De hős kis csapatunk mindannyiszor vissza
verte az oroszokat. Ebben a harcban Szabó tiszthelyet
tes 41 orosz foglyot ejtett. Ezeket kísérte egyik harci 
szünetben hátra s amikor visszaérkezett" ~smét vad he
vességgel lángolt fel a harc. Balszárnyunk komoly ve
szélyben forgott. A nagy tömegekben özönlő oroszokat 
csak puskatűzzel verhették vissza, mert a géppuskák a 
Dobbszárnyon voltak. 

Egymás után három futárt küldtek a géppuskás ok
hoz, hogy sürgősen jöjjenek át a balszárnyra, de ezeket 
az oroszok lelőtték. Ezek után bízták meg ezzel a fel
adattal Szabó tiszthelyettest. Ő csendőr, neki sikerül
het át jutni a tűzön s a parancsot végrehajtani. És sike
rült! Rövidesen már a balszárnyon kattogtak a gép
puskák és az orosz rohamok véresen omlottak össze 
gépfegyvereink , tűzében. 

A zászlóalj valamennyi harcában résztvett s mindig 
megbecsülést szerzett a magyar csendőr névnek. Szeret
ték, megbecsülték. 

1916. június hó végéig volt a rajvonalban. Sebesü
lése miatt volt kénytelen hazajönni. 

Szabó Benjamin tiszthelyettest ,bátor maga tartá
sáért a 2. osztályú ezüst vitézségi éremmel tűntették ki. 

Szigeti Gáspár tiszthelyettes. 

A ,brassói csendőr-kerület negováni határszéli nyári 
örsnek volt a parancsnoka. 

A r.ománok betörése alkalmával az örs legénysége 
- parancsra - rendben visszavonult. Útközben román 
járorökkel találkoztak s ezeket mindig sikerült szétker
getni. Egyesültek a dobroni és bucsesdi határszéli örsök 
legénységével és az ellenség által szétszórt 63. gyalog
ezredbeli nehány honvéd is hozzájuk osatlakozott. Ezek 
felett vette át a parancsnokság.ot Szigeti tiszthelyettes. 
Az ő szemében ez már egy kis hadsereg volt s már 
türelmetlenül várta a parancsot az elindulásra. V égre ez 
ís megérkezett. 

1916 augusztus 29-én ez a kis csapat megszállta a 
Negovánului hegy egyik tisZ'tását s itt várta a románok 
támadását. Hát ez hamarosan be is következett, de olyan 
túlerővel és olyan tűzzel, hogy Szigeti tiszthelyettes kis 
csapata lélegzeni .is alig tudott. De azért derekal3an meg
állták helyüket. Hidegvérrel osztották a halált. De a 
románok észrevétlenül bekerítették őket. Mikor hátulról 
is tüzet kaptak, S2Jigeti tiszthelyettes két részre osztotta 
csapatát és a visszavonulást előkészítette. Hatalmas ,tűz
zel rávetette magát a hátulról tüzelő románokra, azokat 
rohammal visszaverte, majd az arcvonalt támadókra 
zúdított fe~geteges tüzet s ennek védelme alatt százada 
lényegesebb veszteség nélkül visszavonult. Az ellenség.
nek halottakban és sebesültekben súlyos veszteséget 
okozott. 

Század~t gyors és bátor elhatározással keresztülvitt 
támadással a bekerítés veszedelmétől megmentette. 

1916 szeptember 14-20-ig a Szenterzsébet községbe 
benyomulni szándékozó ellenséges járőröket, az állandó 
és heves ágyútűz dacára, többször szétverte. 

Szigeti Gáspár tiszthelyettest vitéz magatartásáért 
a 2. osztályú ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. 
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65. kérdés. A Bzut. 64. pont 17. alpont ja értelmében 
a csendőrség köteles az illetékes méntelepvezetőségek meg
keresésére az állami mének ellenőrzés éiben közreműködmi, 
zugméneket kinyomozni és azok tulajdonosaival szemben 
eljárni. Mi a célja 00 lényege ennek a szolgálaltnak ? Csa"Jd 
a méntelepvezetőségek megkeresésére v égezheti-e ezeket a 
tennivalókat a csendőrség, vagy saját kezdeményezésé
ből is? 

Válasz. Az államnak fontos érdekei füződnek ahhoz, 
hogy az ország lóállománya minél nemesebb, tisztább f'ljú, 
vagyis minél egészségesebb és munkabíró bb legyen. Nem
csak katonai szempontból, de a mezőgazdaság érdekében 
is meg kell akadályozni, hogy lóállományunk hibás, gyenge 
egyedek párosítása folytán elsatnyúljon, elkorcsosodjék, 
hiszen mindnyájan tudjuk, mennyivel kevese'blbet ér a korcs, 
hibás, gyenge ló az erősnél, hibátlwmál. De érdekünk a 
lóállományunk nemesítése azért is, mert a magyar gazdák 
igen sok lovat adn'lk el külfötdre; sok ezerre rúg évente 
a lovak száma, amit idegen államoknak főleg katonai bi
zottságai Magyarországon összevásárolIlJ'lk. Ezek a bizott
ságok azonban jól megnézik a lovat; csak egészen első
rangú, hibátlan katonalovat vásárolIlJ'll-r meg, a selejtes a 
gazda nyakán marad. 

LóáJlományunk fajtisztaságát csak a szülőegyedeken 
keresztül lehet biztosítani azáltal, hogy elsatnyult, korcs, 
hibás állatok párosodását megakadályozzuk. Ennek ellen
őrzését az államnak enre szolgáló szervei, 1"1 mezőgazda~ 
sági ,kamarák és az állami méntelepek végzik. Az ideális 
megoldás persze az lenne, ha mindkét szülőegyedet: a 
kancát és a mént is ellenőrizni tehetne; de a g,'lzdák tu
lajdonában levő összes tenyészkancák kiválogatása és ál
talános ellenőrzése gyakorlatilag nem oldható meg, ezért 
az állam kénytelen megelégedni azzal, hogy legalább az 
apaállatokat kiválogatja és ellenőrzése alatt tartja. 

Az apaállatok révén l!lzonban az állam a lótenyésztést 
nemcsak ellenőrzi, de irányit ja is. Minden vidéken olyan 
tájfajba ménnel fedeztet, amely az illető vidék jellegének 
és szükségleteinek legjobban megfelel. (Hegyes vidékre pl. 
lipicai, ,a:lföldi vidékre nonoius mént küld stb.) ügyel arra 
is, hogy kereszteződésre alkalmatlan f"1jták, pl. hideg- és 
melegvéTÜ lovak ne fedeztessenek, mert az ilyen természet
ellenes kereszteződésböl csak korcs ivadékok származhat
nak. 

Ezért van elrendelve, hogy fedeztetni csak állami 
ménnel, vagy olYian magánménnel szabad, amelyet meg
vizsgáltakJ és fedeztetési célokra alkalmasnak minősítettek. 
Vannak azonban lelkiismeretlen emberek, akik nem törőd

nek a nemzetgazdasági érdekekkel, hanem haszonlesésböl 
olyan magánrnéneiket is fedeztetésre használják, amelyek 
arra nem alkalmasak. Ezt persze, miután meg van tiltva, 
titokb"ln cselekszik. Megkönnyíti a visszaéléseiket sok 
gazda könnyelműsége is, akik azért, hogyafedeztetési 
díjon takarékoskodjanak, vagy hogy a lovaikat ne kelljen 
az esetleg távollevő állami ménhez vinniök, titokban inkább 
llem minősített, u. n. zugménekkel fedeztetnek. Természe
tes, hogy erre nagyon reáfizethetnek, mert a pénzt, amit 
a fedeztetési dijon vagy az utazáson megbakarítanak, sok
szorosan reáfizetik azált'll, hogy silány lóhoz jutnak. 

Meg kell jegyezni, hogy ménlovat tart.ani szabad és 
azzal a saját lovait bárki fedeztetheti, csak másokn.'1,k nem 
szabad tal fede<ltetést megengedni, vagyis a mént engedély 
nélkül nem szab'ld közhasználatra bocsátani. Ha V>alamelyik 
vidéken a zugménekkel való fedeztetés nagyon elharapó
zik, a földművelésügyi miniszternekl joga van a magán
tulajdonban levő, közh'lsználatra nem szolgáló méneknek 
is az ellenőrzését, söt még az ivartalanítást is elrende1nh. 

Aki ménlovat engedély nélkül fedeztetés céljából köz
használatra ~ bocsát, az 1927. évi XXV. tc. 6. §-ába. ütköző 
kihágást követ el. Az ilyen kihágást a csendőrség nem
csa.k az illet.é~es méntelepvezetőségnek, vagy másnak a 
felJelentésére, illetve megkeresésére, hanem hi~llitalból is 
köteles nyomozni és feljelenteni. A Szul:;. 64. pont 17. al
pontja csak azért. emeli ki, hogy a csendőrség az ellen
őrzést a méntelepvezeWségek megkeresésére köteles foga
natositani, mert a méntelep-parancsnoksá.gok a Szut.-DI"'lk 
sem az 521., sem az 522. pontjában nem szerepelnek azok 
között a hatóságok stb. között, amelyek .3. csendőrségnek 
közvetlen felhívást, illetve megkeresést adhatnak. Azért 
nem voltak e pontok! egyikébe sem felvehetők, mert meg
keresési joguk nem általános, hanem csak az állami és 
zugmének ellenörzésére vonatkozh'ltik; a 64. pont 17. al
pontjában tehát külön el kellett rendelni, hogy ilyen tárgyú 
közvetlen megkereséseiket az őrsök teljesíteni kötelesek. 

A zugmén.ek ellenőrzése a csendőrség részéről úgy 
történik, hogy az örs figyelemmel kiséri mindazokat, akik
n.ek fedeztetési célra nem minősitett ménlovuk van, hogy 
tItokban nem fedeztetne,k-e másoknak. Ha igen, .az előfor
dult eseteket megállapitja és a főszolgabirónak feljelenti. 
A feljelentésben meg kell emliteni, hogy a tulajdonos a 
zugménne1 pénzért (nyereségvágyból) vagy ingyen (szi
vesség;ből) fedeztetett-e? Az előbbi esetben ugyanis elzárás
büntetést is lehet .alkalmazni, az utóbbi esetben csak pénz., 
bírságot. 

A zugmének ellenőrzésén kivül a csendőrségnek az 
állami mének ellenőrzésében is közre kell működnie. Erről 

a következőket kell tudni: 
Kétféle állami mén van: méntelepi és bérbead ott, ú. n. 

bérmén. A bérmén is állami tulajdon, de fedeztetési célokra 
magánosoknak bérbe!ldják. Az ilyen bérménnel a bérlő 
maga fedeztet és a fedeztetési díjak az ő tulajdonát ké
pezik. Tekintetter 8orIi'l, hogy ilyen ménekkel a fedeztetés 
nem esik közigazgatási korlátozás alá, (csak az van meg
határozva, hogy a ménre - kora szerint - legfeljebb 
hány kancát szabad fedeztetni) ,a ménért pedig a bérlő 
anyagi felelősséggel tartozik, a bérrnének erlenörzése körül 
a csendőrségnek nincs tennivalója, annál kevésbé, mert 
bérmént csak egészen: megbízható helyre (pl. nagyobb 
uradalmaknak) szoktak kiadni s ott is állatorvosi ellen
őrzés ."'llatt tartják.. 

A béríbe nem adott, vagyis állami kezelésben megtar
tott méntelepi mének fedeztető állomásokra vannak ki
helyezv€!- A fedeztető állomások helyei évenkint változnak 
aszerint, hogy :a g,3.zdák mikor, hova, hány mént igényel
nek. A fede.7.;tető álromások rendszerint március l-től június 
30-ig vannak künn a községekben, de van eset, hogy egyes 
állomásokat már február l-én is kihelyeznek. 

A fedeztető állomás vezetője, ha csak 2-3 mén van, 
egy méneskatona, ha több ló wm, akkor altiszt. A fedez
tető állomások kihelyezéséről a méntelep parancsnokság 
az illetékes őrsöt rendszerint értesíteni szokta, de ha nem 
értesíti is, az altiszt vagy ra ménesk,!ltona az őrsön meg
érkezése után ~onnal jelentkezni köteles. 

Az istálló falára, amelyben a mének el vannak he
lyezve, ki kell függesztve lennie az istállórendnek. Az is
tállórend felsorolj'l ra mének ápolására vonatkozó rendel-
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kezéseket, az etetési, itatási, jártatási időt stb. A járőrök
nek tehát mindenekelőtt azt kell ellenörizniök, hogy a mé
neskari altiszt vagy a méneskatona betart ja-e az istálló:. 
rendet; lelkiismeretesen ápolja-e a méneket; ha a járőr 
etetési vagy it9.tási időben érkez ile az etetés vagy itatás 
idejében történik-e. A méneket csak a meghatározott jár
tatóhelyen szabad lovagoln.i és nem szabad pl. sétalovag
lásra, használni. 

Állami ménnel csak 18~ előírt fedeztetési díj ellenében 
szabad fedeztetni. Az altiszt vagy a méneskatona a besze
dett fedeztetési díjak.g,t legkésőbb a. következő napon a 
község előljárósághoz befizetni köteles. Ezt a községi elől
járóság egy tagjának, aki erre ki van jelölve, ellenőriznie 
kell. Ingyen, szivességből nem szabad fedeztetni. 

Ha a járőr a fedeztető állomás vezetője részéről bár
miféle visszaélést vagy kihágást észlel, v.agy ha az illető 
katonai szempontból kifogásolható egyéni magatartást 
tanúsít, az illetékes méntelep-parancsnoksághoz kell fel
jelenteni. 

66. ik;érdés. A járőr elő vezető parancsot foganatosít. 
Egy országgyűlési képviselő, akinek az elővezetoodő egyén 
'öccse, a járőr előtt menő elővezetendö egyént megállítj.:1t, 
m egfogja s kijelenti , hogy nem engedi öccsét elövezetni. 
Mi a járőr tennivalója s v édi-e az országgyűlési képviselőt 
ily esetben a mentelmi jog II 

Válasz. A járőrnek természetesen mindent meg kell 
tennie az elővezető parancs törvényszerű végrehajtásában. 
Az országgyűlési képviselőt ily esetben a menteimi jog nem 
védi, mert az elővezetésnek tettlegesen ellenszegülvén, az 
1914:XL. tc. 4. §-ának 1. bekezdésébe ütköző, hatósági 
közeg ellen elkövetett erőszak vétségét követte el s tetten
érés esete forog fenn. A járőr tehát először udvariasan 
figyelmeztesse a képviselőt eljárása törvénytelenségére s ha 
magatartását nem változtatja meg, úgy kell vele szemben 
eljárnia, mint bárki mással szemben, aki nem országgyűlési 
képviselő. A tényállás részletes ismertetése mellett minden
esetre feljelentést kell készíteni s azt a kir. ügyészségnek 
megküldeni. 

67. kérdés. A községt csordás, midőn a csordát a hajnali 
órákban kihajtjx, kürt j én katonai hívójeleket fúj. Figyel
m eztetik eljárásának helytelenségére, ez azonban nem hasz
nál. Követett-e el a csordás b'űncselekményt '! 

Válasz. Az a körülmény, hogy a csordás a kihajtott 
barmoknak katonai hívójeleket fúj, lealacsonyító a m. kir. 
honvédségre. A cselekmény tehát az 1914:XLL tc. 2. §-ába 
ütköző, a 4. §. 2. bekezdése szerint minősülő, a 8. §. 
3. pontja s:1lerint felhabalmazásra, hivatalból üldözendő 
becsületsértés vétsége. A nyomozást tehát a csordás ellen 
folyamatba kell tenni s a tényállás pontos felderítése után 
a kir. ügyészségnél feljelentést ltell tenni. A nyomozásnál 
sulyt kell helyezni oly tanuk vallomására, akik a katon3i 
hívójeleket jól ismerik. A m. kir. honvédelmi miniszter fel
hatalmazásának beszerzése iránt a kir. ügyészség intéz
kedik. 

68. ik.érdés. A hajnali órákban a l'XIrmokat kihajtó csor
dás szükségtelenül erős kürtöléssel zavarj.:/, a lakosságnak 
m ég atlvó r észét . Mily jogszabály ba ütközik cseJekménye ? 

Válasz. Az eljárás az éjjeli csendháborítás fogalma alá 
tartozik. Országos érvényű jogszabály erre nincs, azonban 
helyhatósági szabályl'endeletekben erre rendszerint van 
intézkedés A vármegyei szabályrendelet ekben kell tehát a 
megfelelő intézkedést kikeresni. 

69. ik;érdés. K ét gyermekkorú egyén bemászásos lopást 
követett el . A járőr nyomozást folytat s bűnjeleket vesz 
ő,·izetbe. Mi a helyes eljárás a tényállás kiderítéS6 után ? 
Felelős-e a szülő lL gyerm ek bűncselekményéért 'J 

Válasz. A gyermek ellen bűnvádi eljárás nem indítható, 
bármiféle bűncselekmény t követ is el. Gyermek a törvény 
szerint az, aki 12. életévét még nem érte el. Ha tehát a 
csendőr ilyen gyanúsított ügyében eljár, első dolog a szüle
tési anyakönyvi kivonat beszerzése. Ha ennek alapján a 
gyermek életkora hitelesen megállapítható is, a bűntettet és 
vétséget elkövető gyermek ügyében a tényállást ki kell 
nyomozni. A törvény szerint ugyanis a bűncselekmény t el
követő gyermek ügyében a fiatalkoruak bíróságának messze
menő intézkedési joga van avégből, hogy az esetleg elzüllő
féiben levő gyermeket az elzülléstől megmentse vagy helyes 
szellemi és erkölcsi fejlődés felé terelje. A csendőrnek tehát 
kötelessége minden olyan tényt kideríteni, ami a fiatal
koruak bíróságának intézkedése szempontjából fontos 

lehet. Meg kell tehát állapítani, hogy a gyermek nincs-e 
kitéve környezetében az erkölcsi romlás veszedelmének vagy 
nem züllött-e máris el. A csendőrnek tehát meg kell álla
pítania, milyen a gyermek életmódja általában, kik-mik a 
szülei, milyen életmódot folytatnak ezek? Véleményt is 
nyilváníthat a csendőr abban a kérdésben, hogy a gyermek
nek meghagyása eddigi környezetében kivánatos-e, mert a 
fiatalkoruak bíróságának joga van a gyermeket szüleitŐl is 
elvenni s akár ána.m~ gyermekmenhelyen is elhelyemli. 

A büncselekményt elkövető gyermekről így elkészített 
jelentést a fiatallioruak bíróságának kell megküldeni. A tény
felderítés során őrizetbe vett bűnjeleket is oda kell meg
küldeni. Minthogy a gyermekkorú ellen folytatott eljárás 
nem bünvádi eljárás s az elkövetett büncselekménynek bün
tetőjogi következményei nincsenek, a csendőr lehetőleg mel
lőzze bűnjelek őrizetbevételét, mert ezzel csak bonyodalmakat 
okoz azoknak, akiknek a bűnjeleket majd vissza kell adni. 
Természetesen fontos körülmény, hogy az elkövetett bün
cselekmény tényállása tisztán álljon a bíróság előtt s azért 
általában nem kifogásolható, ha a csendőr a tényállás 
könnyítése körül éppen olyan lelkiismeretesen és a szabályok
!'lak megfelelően jár el, mint más bűncselekmények esetében, 
ami a tényállás pontos kiderítés ét illeti, ennek azonban 
nem szabad a gyermek személye - mint gyanusított - ellen 
irányulnia. A gyermek személye csak akkor és annyiban 
vonható be az eljárásba, amikor és amennyiben a tényállás 
felderítése azt eTherülhetetlenné teszi. Nem szabad a gyer
meket meghurcolni, ide-oda kísérgetni és általában a gyanu
sítottnak járó elbánásban részesíteni. 

A szülők nem felelősek gyermekük büncselekményeiért 
büntetőjogilag, legfeljebb magánjogi felelősségről lehet szó, 
ha a kellő felügyelet elmulasztása miatt vétkességük a 
másnak okozott kárban megállapítható. Lehet azonban arról 
is szó, hogy a szülők vagy hozzátartozók a gyermeket a 
bűncselemény elkövetésére felbíztatták, ilyenkor önálló tette
sekként büntetőjogilag felelősek. Ha pedig a gyermek bűn
cselekményéből hasznot húztak, például a gyermek által 
ellopott tárgyat vagyoni haszon végett megszerezték, 
büntetőjogi felelősségük ilyenkor is fennáll, még pedig szintén 
tettesi minőségben, mert a megszerzés ilyenkor elvételi 
cselekménynek számít, lévén a gyermek akaratának nyilvá
nítására képtelen s így büntetőjogi beszámítás alá nem eső 
személy. Ha tehát a megszerző tudja, hogy a gyermekkoru
nál levő tárgy lopott s azt attól elveszi, olybá tekintendő, 
mintha a tulajdonostól (birtokostól) vette volna el. 

70. l>:érdés. Egy gazda az istálló jából származó trágyát 
tőzegszerűvé kitapossa 8 tüzelő>xnyagnak haSználj aJ fel. Nem 
tiltott cselekmény-e ez ? 

Válasz. Nincsen ily jogszabály, amely az ily eljárást 
tiltaná. Nem is sértheti az ilyen eljárás valakinek jogát 
vagy érdekét. 

71. tIrerdés. A gyanúsított a sértett tul.l,jdonában levő 
zsebórát lL sértett jele-nJétében, éppen akkor, amidŐ'n az órát 
egy harmadik személy kezében tartva nézegeti, ennek kezé
ből kikapja ~ elszalad, ~ kiáltván a sértett felé: " Visszu
-adom, ha megadod a 3 pengőmet!" A sértett valóban tartozik 
3 pengövel a gyanúsítottnak. Mily bűncselekmény t követett 
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el a gyanusított? Sértett'l1ek tekintendö-e a harmadik sze-
m ély is ebben az ügyben ? , 

Válasz. A gyanusitott cselekmény~ a Btk. 350. §-ába 
~tköző zsarolás vé' ségének kisérlete a' 65. §. szerint, mert 
Jogtalanul, erőszakkal megkisérelte adósának arra kénysze
ritését, hogy az adósságot megfizesse, ' c'E'elekményét pedig 
abból az okból nem fejezhette be, mert az adós pénz hiá
nyában nem fizetett. A cselekmény azért nem lopás, mert 
a gyanusitott cselekménye nem jogtalan eltulajdone ásra, 
hanem csak zálogszerzésre irányult. A harmadik személy, 
aki az órát kezében tartotta, azért nem sértett, mert a 
cselekmény nem érintette semmiféle jogát sem. 

Lopás kideritése. 
írta: GULYÁS SÁNDOR törzsőrmester (Lepsény). 

I. 
1935 május egyik napján Balatonfőkajár községhez 

tartozó Világos pusztán portyázás közben az uradalom 
intézője közölte velünk, hogy május 21-25 közötti idő
ben az uradalom tulajdonát képező vízszivattyú gép mág
nesét ismeretlen tettes ellopta. A mágnes értéke kb. 150 
pengő. 

A portyázást félbeszakítottuk és Szántó István 
csendőr járőrtársammal a helyszínre mentünk. 

A szivattyúház, amelyben a gép el volt helyezve, a 
pusztától mintegy 2 km távolságra feküdt. Útközben 
megtudtuk, hogy a gép abban az ilIiőben nem működött 
és a gépházat állandóan zárva tartották. A gépház kul
csát Erdős* István kocsis a lakásán őrizte. 

Megérkezésünkkor a rendelkezésünkre bocsájtott 
kulccsal kinyitottuk: a szivattyúház ajtaját és megtartot
tuk a helyszíni szemlét. Ennek során megállapítottuk, 
hogy az ismeretlen tettes a benzinmótor mágnesét a szi
vattyúházban talált csőfogó kulcs segítségével lecsavarta 
és úgy vitte el. A gépházból más nem hiánywtt. Olyan 
nyomot, vagy rendellenességet, amely a tettes szem§lyére 
utalt volna, ' nem találtunk. Erőszakos behatolásnak 
semmi nyoma sem látszott. Ebből arra következtettünk, 
hogya behatolás csakis az ajtón át, vagy a zár rendes 
kulcsával, vagy álkulccsal történhetet. 

A szivattyúház kulcsát őrző kocsis állítása szerint a 
kulcsot nem adta át senkinek s azt tudtán kívül nem 
használhatták. A kocsis szavaiban nem volt okunk ikétel
ikedni, mert már 50 év óta az uradalom szolgálatában 
állt és eddig a legcsekélyebb panasz sem merült fel el
lene s így bűnössége nem látszott valószínűnek. Ezek 
után nem maradt más felteV'ésünk, mint az, hogy az ajtót 
hamis vagy álkulccsal nyitották ki. Ennek tisztázása vé
kett a zárat leszereltettük. A zár megszemlél&se alkal
mával, annak belső rozsdás részein világosan kivehetők 
voltak - a rendes kulcs nyomától eltérően - valamely 

"' A neveket megváltoztattuk, (Szerk.) 

hegyes vasdarabbal okozott karcolás nyomai. Ez a lelet 
igazolta azt a feltevésünket, hogya tettes esetleg maga
gyártotta tolvajkulccsal hatolt be a gépbázba, s midőn 
a mágnest leszerelt e ,és elvitte, az ajtót újból bezárta. 

GondoLkoztunk, hogy ki lehet a tettes, kinek állha
tott módjában a lopást elkövetnie. 

A szivattyúház közelében az uradalomnak tégla
égető telepe volt. A téglaégető mester öt felnőtt fiával 
csak rövid idővel a lopás megWrténte előtt költözött örs
körletünkbe s így nem igen ismertük. R:;.,jtuk kívül a kör
nyékbeli falvakból még 10 más munkás is dolgozott a 
telepen. 

Megnehezítette a nyomozást még az a körülmény is, 
hogy a lopást az eset után követő ötödik napon hozták 
tudomásunkra, mert előzőleg az uradalom alkalmazott jai 
puhatoltak a tettes kiléte után s így a tettesnek elég ideje 
maradt a bűnjel elrejtésére. 

Az értékes gépalkatrész elvitele, valamint a tettes 
behatolási módja arra a meggyőződésre juttatott, hogy 
a cselekményt olyan, a gép- és lakatosszakmában jártas 
egyén követhette el, aki tisztában volt a mágnes értéIOO
vel, azt fel tudja használni, értékesíteni, ismerős a zárak 
szerkezetével s így álkulcsot is könnyen készíthetett. 
Megerősítette ezt a feltevésünket az a körülmény is, hogy 
aszi vattyúházban több kisebb értékű, de házi haszná
latra megfelelő kovács és lakatos-szerszám is volt, amit 
a tettes minden- különösebb nehézség nélkül magával vi
hetett volna, azonban az ért'ékes mágnesen kívül semmi 
sem hiányzott. 

Puhatol ni kezdtünk a téglaégető munkások magán
foglalkozása iránt. Kiderült, hogy a munkások egyike, 
Lakó János mezőszentgyörgyi lakos azelőtt gépészkovács 
volt. Mivel szakmájában nem tudott elhelyezkedni, a 
téglaégetők között napszámos~ént dolgozott. 

A téglaégető mesternél érdeklődtünk Lakó után, 
ahol azt a választ kaptuk, hogy már három nap óta nem 
dolgozik az égetőnél. Ezért Mezőszentgyörgy községbe 
mentünk, Lakót azonban nem találtuk a lakásán, mert 
már napok óta egy másik uradalomban dolgozott, mint 
napszámos. Munkahelyére mentünk; és kikérdeztük a 10-
pásra vonatkozólag, de Lakó hallani sem akart az eset
ről. Konokul tagadta, hogy ő lopta volna el a mágnest. 
Midőn a lakásulrra érve felszólítottam, hogy adja elő az 
ellopott gépalkatrészeket, felszólításomra azzal válaszolt, 
hogy kutassuk át egész lakását, munkánk úgyis ered
lnénytelen lesz. 

Bizalmi egyének jelenlétében megkezdtük a házku
tatást. Kutatás közben a kezünkbe került egy vászonból 
készült 30 X 40 cm nagyságú zsák, amelyben Lakó a köz
ségüktől távoleső munkahelyeire élelmet szokott magá
val vinni. Kérdésemre Lakó előadta, hogy mikor a tégla
égetőnél dolgozott, akkor is ez a zsák :volt vele. Szem
ügyre vettem a zsákot, kifordítottam s ekkor láttam, 
hogy belseje az elIopott gépalkatrészektől olajos és zsí
ros. A zsír és olajfoltokon kívül a kb. 10 kg. súlyú gép
alkatrész egyes részeinek a benyomódásait is tisztán ki 
lehetett venni a zsák oldalán. 

Mikor ezt Lakó elé tártuk, további tagadásával fel
hagyott. Az ellopott és kisebb részekre szétbontott al
katrészeket rejtekhelyéről előszedte. A lopás elkövetésére 
nézve előadta, hogy május 25-én a téglagyárnál dolgo
zott. Látta a téglaégető közelében az üzemen kívül helye
zett sziV'attyúgépet. Napokon keresztül figyelte, hogy a 
gépházban senici. sem fordul meg. Ekkor támadt az a 
gondolata, hogy a gép egyes értékesebb alkatrés2Jét el
viszi. A zárat elgörbített vastag dróttal nyitotta ki. A 
gépházban talált csőfogó kulccsal a mágnest leszerelte 
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és a kívülről is megközelíthető szíjjáratba rejtette el, 
majd aznap este magához vette és a zsákban lakására 
vitte. Terve az volt, hogyazellopott g'épalkatrészek<.'t 
kisebb részekre szedve, értékesíti. 

Lakót a veszprémi kir. ügyészség 2 hónapi fogházra 
ítélte. 

A bűncselekIn§ny elkövetési módjából és az éllopott 
tárgy mineműségéból gyakran lehet következtetni a tet
tes személyére. A leírt eset erre jó példát nyujt. A járőr 
azzal, hogy az ellopott tárgy mineműségéből következte
tést vont le és a tettest a gépszakmában jártas egyén 
személyében valószínűsítette, igen értékes támpontot 
nyert a tettes kilétének megállapítására nézve. 

Ez a nyomozás felhívja figyelmÜllIket ezenkívül az 
eszközök, tárgyak nyomainak fontosságára is. A jelen 
esetben az eszköz (tolvajkulcs) nyoma adott útmutatást 
a cselekmzny elkövetési módjára s némileg utalt a tettes 
személyére is. A tettesnél feltalált zsákon levő olajfoltok, 
benyomódások pedig meggyőzően bizonyították a gya
núba vett egyén bűnösségét is. 

Koholt 
rablási eset nyomozása.' : 

írta: BATÁR ANTAL alhadnagy) Budapest. 

II. 

Méhes Gábor perőcs§nyi lakos 1920 júliusa egyik 
napján, a késő (sti órákban megjelent a tésai különítmé
nyen és feljelentette, hogy atyját, Méhes Lajos perő

cs§nyi lakos, földmíves t aznap Perőcsény közelében az 
országút melletti árokban fekve találták oly súlyos álla
potban, hogy k()csin kellett hazaszálítaniok, ahol most 
is ágyban fekvő beteg. Atyja előadása szerint kH isme
retlen fiatalember meg támadta, leteperte és pénzt köve
telve, ököllel addig ütlegelte, míg a nála volt két darab 
ezerkoronás bankjcgyet át nem adta nekik. Ezután a tet
tesek csehszlovák terület felé menekültek. Atyja pontos 
személyleírást aJdott a tettesekről, a személyleírást egy 
papírlapra leírva, átadta, egyben kérte a nyomozás meg
indítását. 

Az ügy nyomozására azonnal járőrt vezényeltem ki 
a helyszínre. Eligazításnál meghagytam a járőrnek, hogy 
ne elégedjék meg a sértett puszta bemondásával, hanem 
a kik,érdezés után vizsgálja a sértettet s így személyesen 
is győződjék meg arról, hogy van-e rajta sérülési nyom. 

A sértett lakásán a járőr a sértettet ágyban fekve 
találta. Kérdezésére fájdalmasan nyöszörögve előadta, 
hogy aznap reggel a szomszédos Vámosmikola község 
hetipiacán járt. Vámosmikoláról estefelé egyedül haza 
indult. Perőcsény közelében az országúton szembejött 
vele két ismeretlen fiatalember, kiket ő - ruházatuk 
után ítélve - csehszlovák terilletieknek gondo1. A két 
fiatalember szó nélkül rátámadt, a földre teperte, ököl
lel ütlegelt e és tőle pénzt követelt. ö, hogy a további 
hántalmazástól szabaduljon, a nála volt két darab ezer
Jwronás bankjegyet átadta nekile Erre a támadók cseh
szlovák terület felé futottak el. Előa:d.ta még, hogy a 
bántalmazástól oly rosszul lett, hogy az árokban feküdt 
mindaddig, míg ott rá nem találtak és haza nem vitték 
a lakására. Panaszkodott, hogy az ütlegelés.től a feje és 
a háta nagyon fáj. 

A járőr minden megjegyzés, ellenvetés nélkül hall
gatta végig Méhes Lajos előadását, azután meg~agyta 
Méhesnok, hogy ingét vesse le. A sértett nehezen akart 

érteni, Ide vonakodva mégi.s csak levetkezett. A bántal
mazásnak nyoma sem volt rajta. Eközben a járőr észre
vette, hogy Méhes Lajos valamit i:degesen el akar rej
teni. Szétnézett az ágyban, ahonnan előkerült a két ezer
koronás bankjegy .. 

Ezek láttára a sértett nyomban felgyógyult. Leszállt 
az ágyról .ss beismerte, hogy nem történt rablás, az ese
tet csak koholta. Családja állandóan ellenezte, hogy a 
pénzt magánál hordja. Attól féltek; hogy elveszti. A rab
lás meséjét azért koholta, hogy a pénz t()vábbra is nála 
maradhasson. 

A nyomozó csendőrnek mindenekelőtt arra kell gon
dolnia, hogy történt-e egyáltalán bűncselekmény. Ennek 
elbírálásán&l többek között meg kell vizsgálnia, hogy 
fennállanak-.e azok a változások, azok az állapotok, ame
ly;eknek a cselekményelkövetésekor létre kellett jönniök. 
Ilyen változás, állapot ennél az esetnél a bántalmazás 
folytán létrejött külséreImi nyom. A járőr - nagyon 
helyesen - abból a feltevésből indult ki, hogya fejre, 
hátra mért olyan ökölcsapások, amelyek rosszullétet, tehe
tetlenséget eredményeznek, külsőleg sem maradhatnak 
nyom nélkül. Megvizsgálta tehát a S'értettet és ezzel ki 
is derült az eset. Mennyi időrabló fáradságtól és munká
tól szabadult meg a járőr azzal, hogy nem feledkezett 
meg erről a lehetőségről. 

Meg kell állanunk egy pillanatra a bűncselekmény 
indítóokánál is. Nem mindennapi indok az, hogy valaki 
azért színlel rablást, hogy a csaláJd pénzét ne kelljen ott
hon hagynia, hanem azt állandóan magánál hordhassa. 

Arnyék a gázolás helyén ... 

(Bérczes János t.-örm - Szajol - felv.) 
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Úsr volt 
bizonyosan, hogy az emberek milliói a rádiókészülék 
mellett hallgatták a berlini tornacsata eredményeit 
s ennek során háromszor is egymásután a nemzet 
megnevezését, amelynek fia győzött. Volt ugyan 
nap, hogy ilyen sokszoros győzelem jutott más nem
zetnek is, de ez a vasárnapi, ez különös volt. Külö
nös, merrt ritkán -- vagy sohase - hallott nemzet
ről beszéltek. Ungárn, Ungheria, Hongrie, Ungaria 
és a többi, aszerint, hogya helyszí'Y/ffől beszélő mi
lyen nyelven mondta a beszámolóját. És aznap, 
augusztus 9-én, háromszor egymásután. Bizonyos, 
hogy milliók voltak, akik azt se tudták, hogy a föld 
irdatlan nagy világában hol is ez a nemzet. Bizo
nyos, mert ne higyjük, hogy mindenfelé olyfokú a 
földrajz ismerete, mint a magyar iskolákban! Nem, 
így hát azok, akik csodálattal hallották e nagyszerű, 
e gyönyörű győzelmeket és azokban az akaraterő, 
kitarrtás, küzdenitudás erényeit kellően értékelni 
tudták és tudják, könyvet, lexikont vettek elő: mi és 
hol ez a nemet? Mult ja, jelene? 

Nem baj, ha a kiteregetett térképen azt látták, 
hogy ez az ország olyan kicsiny, hogy a mutatóujj 
hegye elfedi. Nem baj, mert a mellette berajzolt 
tenyérnyi nagy nemzetekről még egyetlen szót sem 
szóltak a helyszínről beszélők . . Ezt jól megjegyezte 
más is mindenki és ez, ez elgondolkoztató valami . .. 
Ebből sokat lehet következtetni. Az értéket kereső és 
becsülő, gondolkodó ember sohase felejti el ezt a 
meglepetést, ami érte az összehasonlításoknál) akár 
ism.erte a.z ujjhegynyi rtw,gyar nemzetet, akár most 
hallott róla először . .. 

Á mbár lehet, hogy hallottak már róla. 
Hallottak a nagy háborúban, mikor a világ a 

magyar katonát, a. honvédet és huszárt a győzel
meiből tamllta meg mélyen becsülni, hallottak az 
arra hivatottak a magyar szellemi élet ragyogó 
csillagainak mindenekfelett való győzelmeiről és hal
lottak a látók, hallók és ném gyűlölködők mind
annyiszor, ahol nemes vetélkedésben résztvett a 
magyUtr is. A magyar, amelyik a föld legcsodálato
sabb fajtája) amelyiknek, mióta Isten napja alatt 
tapossa az életet, azóta egyik kezében állandóan ott 
a kard s a homlokán a sebek. Mégis birt-a és birja a 
másfa.ita harcokat is. 

Kérkedés nélkül elmondhatjuk mindezt. Eljön 
az idő, amikor másoknak is. Azoknak) akik e,zen a 
vasárnapon és majd a berlini csata után a szám
vetés láttára elől látják a magyar nemzetet. Azok
nak is elmondjuk. Akik győztek a fajtánkbéliek kö
zül ezen a hihetetlen méretű tornán, azok lélekkel 
és szívvel követik a mondást, azt, hogy amennyi
vel kevesebben vagyunk más nemzeteknél, annyi
val különbek vagyunk és leszünk! Emeld fel a hom-

lokodat magasabbra) mert újból bizonyossá vált, 
hogy a fajtád energiája, tudása, szelleme feljogosít 
a legnagyobb nemzetek közé. Értéked a tartalom s 
az érték sugárzik, szikrázik, melegít és termékenyít, 
mint a napsugár! Az élet, a jövő meg arra tér, ahol 
a sugár. . . B-y. 

-~--
Látogatás a budapesti nyomozó alakulatoknál. A Magyar 

Cserkészet országos örsvezetőképző hallgatói augusztus 7-én 
látogatást tettek a Böszörményi-útí csendőrlaktanyában, mely 
alkalommal a nyomozó alakulatokat, val'amint a kÖ:1!lekedési és 
híradó-alosztály t tekintették meg. A vendégek a csendőrtiszti 
társalgó nagytermében foglaltak helyet, ahol vitéz Sellyey 
Vilmos alezredes a nyomozó-alakulatok szervezetéről és szol
gálatáról előadást tartott. A na.gy tetszéssel fogadott előadás 
után a vendégek a laktanya udvarán a közlekedési örs kivo
nult gépjáróműv.eit és a buda.pesti 1. nyomozó-alosztály által 
a helyszínelö gépkocsi bevonás ával bemutatott gyakorlati 
helyszíni sLl~mlét tekintették meg. A helyszíni szemle rende
zésénél a nyomozó osztályparancsnokságot az a cél vezérelte, 
hogy a csendőrségi nyomozószolgálat korszerű színvonalát 
kidomborítsa. A cserkészek, két csoportra oszolva, ,g. nyomoLl5-
osztályparancsnokság tisztjei kíséretében megtekintették a 
törzs31osztályt, a bűnügyi laboratóriumot, a csendőrségi hír
központot és a nyilvántartást. Az egyes ~rveket dr. End1'ödy 
Barnabás, Kon'tra Kálmán, vitéz Kudar Lajos és Berendy 
János századosok, valamint Bartos ödön főhadn.3 .gy ismertet
ték. A látogatók a bemutatás során óSLlinte örömüknek adtsk 
kifejezést, hogy a csendőrség korszerű nyomozóintézményeit 
közelebbről megismerhették. A vendégek- a látogatás befeje
zése után díszmenetben vcnultak el a csendőrvértanuk em
lékszobra előtt. 

Beutalások Hévízre. A belügyminiszter úr a folyó évi 
IV. gyógyidőszakra a héVÍzi csendőrségi gyógyházba pót:ólag 
a következőket utalta be: A tényleges csendört-iszti állo
mányból: vitéz Seebergi Sasváry József és Szilády Gyu9.a 
őrgy.-ok. Az ellátást élvezö '~&zti özvegyek közüi: Iriüller 
Béláné, hdgy. özveg'ye. Az eUátást élvezö legfJ.rtység állomá
nyából: Mikola Miklós ny. thtts. 

Beutalások Balatonfüredre. A belügyminLSJzter úr a ne
gyedik gyógyidőszflkra a balatonfüredi csendőrségi gyógy-

. házba pótlólag ,a következőket utalta be: A tényleges csend
örtiszti állományból: Eperjessy István g. szds. A m. kir. 
honvédség tiszti állományából: Kenessey Gyula szds. A tény
leges csendörlegénységi állományból: Nagy Ferenc V. thtj;.s. 
és felesége. Az ellátást élvezö CSf)ndörlegénység családtag jai 
kÖZ7Ül ifj. Harl1lngi Sándor, ny. thtus. fia. 

Fegyverhasználat. Július 27-én félI órakor Rówa
szen :márton községben tartott táncmulatságon Józsa Mihály 
és Karczagi Bertalan csendőrökből állott apci örsbeli járőrt 
100-150 főnyi lmróval, kapával és vasvillával fölfegyverzett 
tömeg megtámadta és kővel dobáIta azért, mert a járőr 
K~rály István ecsédi lakost tettlegesen bántalmazni nem 
engedte. A járőr a tömeget többízben szétoszlásra szólitotta 
fel, majd Józ...<a csendőr szorongatott helyzetében egy lövést 
tett a tömegre, de ez nem tágított. Erre Karcza.gi Berná(t 
csendőr egyízben szintén III tömegbe lőtt, amely ekkor meg
j orpant. A lövések következtében Bakó István rózsaszent
mártoni lakos a jobb lágyékán, Nagy György ugyanotta ni 
lakos pedig a bal első combján megsérült. Bakó sérülésa 
életveszélyes, Nagy Györgyé pedig az orvos vélemény.e sze
rint 201 napon belül gyógyul. Előbbit aJ pásztói, majd a buda
pesti Rókus-kórházba, az utóbbit a gyöngyösi kórházba 
szállitották. Nagy István rózsaszentmártoni lakost a járőr 
azért, mert a tömeget a járőr lefegyverzésére buzdította, 
elfogta. - A fegyverhasználat ügyében kivizsgálás indult. 

Dr. Kenyeres Balázs professzor Iegújabb könyve. Dr. 
K enyeres Balázs' professLlor legújabb könyve: "Tárgyi bizo
nyítékok halálesetek tisztázásánát" címen Berlinben német 
nyelven jelent meg (Sachliche bei der Kliirung von Todes
fallen). A könyv a ki.ilföldön a legkedvezőbb fogadtatásra ta
lált. Emellett bizonyítanak a tekintélyes német, olasz, hollandi 
stb. tudományos folyóiratokban megjelent méltatások, ame
lyek a szerzőről és munkájáról a legnagyobb elismerés hang
ján írnak.. A sikert büszkén és boldogan könyvel jük el. Büsz
kén, mert a magya.r tudományos élet egyik kimsgasló egyé
niségének nevéhez fűződik és boldogan, mert Kenyeres pro
fess~()r személyében a csendörst>g őszinte barátját és tanító· 
mesterét tiszteljük. 
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A mü a szerző több mint negyvenéves egyetemi tanári 
és törvényszéki orvosi mük'ödése alatt gytijtött értékes ta
pasztalatain épült fel, tehát a gyakorl,atból fakad~, de ~ : ~.a-: 
korlat számára is készült. Minden szo, mondat VISSl'!3tukrozl 
a szerző rendkívüli egyéniségét, aki egysLJcmélyben nemcsak 
orvostudós, hanem gyakerlati kriminalista is. . 

A szerző könyvével meggyőzően bizonyit}3., hogy az Igaz
ság kideritését célzó eljárásnál a természettudomány~k mi
lyen hatalmas segítséget nyujthatnak. A tartalom tekmteté
ben a könyv első három fejezete az általános sLJempontokat 
és elveket ismerteti, a negyedik fejezet a helyszíni szemléről 
szól az ötödik feiezet a bizonyitékok' kezelésével, végül a 
hat~dik fejezet a h'elyszíni rögl"!ítő munkával (leírás, helyszín
r 3jz, helyszíni fényképezés) foglalkozik. A fejtegetéseket a 
szerző közismert kristálytiszta logikája, szabatos meghatá
rozásai, élvezetes stílusa jellemzik. Az elveket a szerző szám
talan .a, való életből merített példával támasztja alá és áb
rákk~ is szemlélteti. A munka olvasása minden luiminalis
tának, de elsősorban a gy.~.lwrlat embereinek' melegen ajánl
ható és kívánatos volna, hogy e körökben minél jobban elter
jedjen. 

(A könyv nagy oktávalakú, 216 oldal terjedel~ü és 83 
ábrát tartalmaz. Megjelent de Gruyter &: Comp. kIadásában 
Berlin n. Ára kötve 12 márka.) 

F gyverhasználat. Augusztus 2-án fél 24 órakor a bo
dajki Petrik-féle korcsma ,udvarán tartott .. táncmulatságon 
több ottani fiatalember összeverekedett. Az ors Varga F er enc 
törzsőrmester és fIorváth Antal csendőrből állott helyi ügye
leti járőr e a verekedők széjjelválasztása végett megjelent a 
korcsma udvarán, ahol Horváth . csendőrt valaki kemény 
tárggyal fejbesujtotta, majd Takács István ottani lakos hátul
ról megfogta és a földre rántotta, Takács Márton pedig el 
akarta venni a puskáját. Varga törzsőrmester ezt látva, 
TakácS Márton ellen szuronyfegyvert használt. A szúrás Ta
kácsot a bal combján érte. Mind Horváth csendőr, mind 
Takács Márton sérülése 8 napon belül gyógyul. Takács Már
tont és Takács Istvánt az őrs elfogta és hatósági közeg elleni 
erőszak miatt a székesfehérvári kir. ügyészségnek átadta. 
A kivizsgálás megindult. 

Csendöregyén megsebesítése. A fonyódi fürdőkülönítmény 
állományába tartozó Györ!i János őrmester, fürdőügyeleti 
járőrt augusztus 2-án Szintén János, kit az őrmester elözően 
elkövetett botrány miatt ki akart kérdezni, Fonyód község
ben pusztakézzel megtámadta. A járőr az ütést kivédte és a 
közben odaérkezett Nagy János III. csendőr segítségével a tá
madót elfogta és megbilincseltc. Bilincselés közben Szintén 
János Győrfi őrmester mindkét kezefejét megharapta, majd 
Győrfi őrmester zubbonyának ujját eltépte. A csendőrök sé
rülése 8 napon belül gyógyul. A gyanusítottat átadták a ka
posvári kir. ügyészségnek. 

Dr. Mikecz Béla II. o. főtörzsálIatorvos: Lóismeret
vezérfonal c. könyve, amint a szerző is előszavában ki
emeli, nem részletkérdésekkel foglalkozó tudományos 
mű, hanem csak összefogla:lása azoknak a tudni- és 
tmnivalóknak, tamelyek elengedhetetlenül szükségesek 
a lóval foglalkozók és különösen a lovascsendőr számára. 
A szerző elgondolása, hogy száraz és tudományos 
munka helyett szórakoztatva ,adja a ló ismertetését és a 
vele kapcsolatos számos ,tenn.i/vlalót, teljes mértékben 
sikerült. Lovas bajiársaink mindent megtalálnak benne, 
amit a különleges csendőri szo.lgálat e tárgyban tőlük 
megkíván, mert ia szerző a könyv anyagának összeállí
tásában és a gyakorlati eljárások ismertetésében a mi 
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viswnyainkra kiemelkedő figyelmet és gondot fordított. 
E zsebalakú, igen ízléses kivitelű könyvecskét hézag
pótló munkának tekintjük, mert eddig ily tárgyú és 
ily keretű munka nem állott rendelkezésre és lezért kö
szöntjük örömmel megjelenését. Kiadását a Belügy
miniszter Úr 18.667 l eln. VI. c. 1935. számú rendeletével 
engedélyezte. Megrendelhető a Monopol könyvkiadó vál
lalatnál, Budapest, IV., Váci-utca 80. 

Gyakorlati tanácsadó a közgazdálkodások, közétke
zések és családi háztartások ok szerű vezetéséhez. Ismer
tetést adtunk a Zöld Kereszt-mozgalomról, amelynek egyik 
legfontosabb feladatköre: megtanítani a nép legszélesebb 
rétegeit is az olcsó- és mégis tápláló, egészséges étkezésre. 
Legfőbb .ideje tehát, hogy a csendőr-.konyhák is megis
merjék a korszerű gazdálkodás és táplálkozás tudnivalóit. 
A csendőr az őrjáratokban egyoldalúan, mondhatnók: 
szükségszerűen táplálkozik, számára tehát kétszeresen fon
tos, hogy legalább az otthoni táplálkozása olyan legyen, 
ami a korszerű követelményeknek megfelel. Egyik legfon
tosabb alapja ez annak, hogy a szervezet munkabÍrását és 
életképességét meghosszabbítsuk és megelőzzük azokat a 
betegségeket, amelyek a helytelen táplálkozás miatt 
aránylag fiatalon kórházakba és nyugdíjba ,kényszerítik a 
csendőrt. A jóllakás és helyes táplálkozás között ugyanis 
igen nagy a különbség s a tudomány ma már jsmeri ennek 
az eddig elhanyagolt kérdésnek minden csinját-binját. 
Ilyen könyv kiadását tervezi a szerkesztőség, amely fel
ölelné a közgazdálkodások, közétkezések és egy átlagos 
családi háztartás gazdaságos és okszerű vezetéséhez szük
séges pénz- és anyagszámvetést, a heti étrend egészség, 
táplálóérték 5tb. szempontjából való összeállLtását, fon
tosabb ételek gazdaságos, ízletes és tápláló elkészítésének, 
valamint az élelmiszerek eltartásának és téli eltevésének 
a módját, a kertművelés alapismereteit, háziállatok te
nyésztését és termékeik felhasználását, a háziállatok, 
konyhakerti vetemények és gyümölcsfák betegségeit és 
az ellenük való védekezést stb. Köszönettel vennők, ha az 
érdeklődők megírnák, milyen irányú tudnivalókat volna 
még célszerű a "Gyakorlati Tanácsadó" .. ba felvenni. A 
könyv - a megrendelések számától függően - elö~elát
hatólag 4-5 pengőbe kerülne. Mielőtt azonban a könyv 
kiadásához az engedélyt kikérjük, tudnunk keH, hány 
példány megrendelésére számíthatunk. A fent megadott 
irányárra vonatkozó, kötelező jellegű, vissza nem von
ható megrendeléseket folyó évi szeptember 1-jg kérjük 
szerkesztőségünkhöz beküldeni. 

Román uralom Erdélyben. Irták: Borbély Andor és 
dr. FalI Endre. A könyvek előszava a szerző célját, műve 
megalkotásának ösztönző okait és körülményeit sűrítik 
magukban. Ehhez a könyvhöz Herczeg Ferenc, a ma élő 
legnagyobb magyar író áZ előszóban a többek kczött ezt 
írja: 

Egy világjáró barátom egyszer egy kínai albumot 
ajándékow~t nekem, me ly szines lapokban bemutatja a :régí 
kínai birodalomban szokásban volt ÖSlZes testi büntetéseket. 
A kalodától és az "egyszerü" korbácsolástól egészen a fej
vételig. A hátborzongató képeskönyv megközelitően sem 
egyesit magában annyi borzalmat, mint a "Román uralom 
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Erdélyben" címü könyv. Pedig a szerzők munkájukban nem 
bünösök btinhődését mondják el, hanem elemzik a módot, 
ahogyan egy kormány a saját ártatlan és békés po gárai
val bánik. A népvándorlás óta Európa nem voL szinhelye 
olyan szégyenletes eseményeknek, mint amilyeneket Borbély 
és dr. Fall feljegyeznek. Ezek rápiritanak akinai kinzó
mesterek förtelmes találékonyságára ... 

Nincs olvasónk, aki már a könyv címéből is ne 
tudná, hogy elszakadt testvéreinkről van szó. Azokról, 
akiknek életkeservei a trianoni "szerződés" óta 'azono
sak a Kálváriával. A mindennapos Kálváriával. Akik
nek sorsa biztosHására Párisban úgynevezett kisebbségi 
szerződést alkottak ugy:an, de akik sorsáról röviddal 
utána egy miniszterelnök azt mondta a nálajárt idegen 
ujságírónak: "Ha tíz év mulva visszatér, magyant itt 
már nem talál ... " 

Hát aki látni akarja, hogy ez a pusztítás miként 
folyik, olvassa el ezt a könyvet. Látni ezt viszont min
den magyarnak akarni kell. Mert ez a pusztítás ben
nünket is érint. Bennünket, 'akik rokontalanul verek
szünk e földön régebben és az emberi kultúra dicsősé
gére dúsabb gyümölcsökkel, mint a körülöttünk élők . 
Az ostorcsapások, amelyeket odaát kap és tűr V'éres
arcával a testvér, könyörtelen és kegyetLen. A népván
dorlás kora öta olyan szégyenteljes események nem 
történtek Európában, mint odaát Szatmár,tól Brassóig, 
Nagyváradtól Orsováig.... Bizonyos, hogy sok ütés 
hangja ért el már hozzánk onnan, bizonyos, hogy olva
sóink mindegyikének szorult már ökölbe a keze. de ,azt 
is tudjuk, hogy így, együtt, egyszerre ennyi jajkiáltást 
elképzelni sem tudtak. Nem részletezünk semmit. csak 
egyet emelünk ki a temérdek kínból. Azt. amikor az 
flg"yik községben la hősi halottak emléktáblájáról ki
törül~ették a ma~yarok neveit... Nincs még a világon 
máshol ilyen. OIIV'asni kell e könyvet. mert szükség van 
arra, hogy szüntelenül égesse p.mlékezetünket. Ezekről 
mindenkinek tudnia kell, hogy egyszer majd... meg
kérdezzük felőlük azokat, akik a fonósZÍvű Erdélyből 
magyar temetőt akarnak csinálni. Mert eljön az ideje 
annak is ... A könyvet a magyar Revi7.iós Liga adta ki, 
ott megrendelhető azokon a megrendelő íveken, melye
ket a Liga a csendőrparancsnokságokra küldeni fog. 

Halálos közúti baleset. A miskolci gyalog tanalosztály 
állományába tartozó Galamnos Antal tiszthelyettes augusztu~ 
3-án 14 órakor, a laktanyából, kerékpáron a lakására indult. 
útközben dr. Szendy Károly, Budapest polgármesterének gép
kocsija kerékpárját előzte, közben a gépkocsi sárhányója 
elütötté. Galambos tiszthelyettes az úttestre zuhant, súlyos 
agyrázkódást, koponyaalapi törést szenvedett és sérülései kö
vetkeztében a miskolci honvéd- és közrendészeti helyőrségi 
kórházban augusztus 4-én 6 óra 10 perckor meghalt. A fele
lősség kérdésének tisztázása végett a rendőrség nyomozott 
A csendőrség részéről kivizsgálás indult az ügyben. 

Csendőrlegénység jutalmazása. A m. kir. belügyminiszter 
úr a közbiztonsági szolgálat terén elért eredményes szolgá
latukért, valamint a szolgálati lovak karbantartásáért a 
budapesti I. kerület állományában Csaba Akos, Fülöp József, 
Varga Kálmán, Péter Miklós és Tálos Szilveszter alhdgy-okat 
65-65 P., vitéz Farkas István, Szabó Miklós, Dobos Sándor. 
Almási Géza, Hargitai János, Baráth László, Pálmai László, 
Pá16czki József, Kálmán József, Szakonyi József, Pataki Jó
zsef, Gögös Bálint, Németh Pál, Tasonyi András, Kiss Jó
zsef VII., Kertész Lajos. Dflák András, Pásti Lajos, Német 
Antal, Molnár György, Kalocsai János, Pálinkás János, v-it'éz 
Héjja Benedek thtts-eket 50-50 P., Kalmár János patkoló 
thtts-t 50 P., Gémesi József alhdgy-ot 50 P., Boros János 
tőrm-t 30 P., Juhász László őrm-t 30 P., Bihari Lajos thtts-t 
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20 P., Bodó Imre törm-t 20 P., Szentmiklósi József tőrm-t 20 
P, Dóczi Gyula cső-t 20 P., Fekete József II. tőrm-t 30 P., 
Galló Mihály őrm-t 30 P. és Horváth János V. őrm-t 30 P., 
- a szegedi V. kerület állományában Káná.si János, Hegyes 
István, F'2Iragó Mátyás, Kiss István II. és Szamos János 
törm-eket 50-50 P, Horváth János IV. és Gács Sándor 
törm-eket 25--25 P pénzjutalomban részesitette. 

Dícséretek. A m. kir. csendőrség felügyelője dicsérő ok
iratial látta el: A budapesti I. ker'ületben Szabó Miklós,) 
Gegő Károly, Toldi Ferenc, Cs. Kovács János, Both András, 
Kálman József és Józsa Mihály thtts-eket, mert csendOrségi 
szolgálati idejük alatt általában, különöse n mint örsparancs
nokok, kötelmeiket lelkiismeretes pontossággal, nagy szorga
lommal és igen eredményesen látták e; ; Szálkai Sandor 
törm.-t, mert szolgáJ~ati ideje alatt mindenkor, különöse n 
pedig mint járőrvezetö igen nagy buzgalommal és jó ered
ménnyel végezte teendőit, magaviseletével éR szolgálati buz
galmával fiatalabb bajtárs::'.inak mindig jó példát mutatott; 
Kalmár Jámos patkoló thtts.-t, mert patkolómesteri teéndő;t 
17 éven át mindenkor az átlagon felülemelkedő gonaos
sággal, példás lelkiismereteS!Séggel és eredményesen látta e:; 
Simon Lajos thtts.-t, mert 22 évi csendől'ségi szolgálati ideje 
alatt előbb a közbiztonsági szolgálatban, majd későb mint 
irodai segédmunkás teendőit nagy szorgalommal, odaa assal 
és jó eredménnyel végezte. A székesfehérvári II. kel'üle ben 
Horváth László alhdgy.-ot, mert hosszú csendőrségi szoigá
lati ideje alatt általában, de külőnösen mint szakasz
parancsnok buzgón, odaadással teljesitette szolgálatát, alá
rendeltjeit pedig jó eredménnyel befolyásolta és nevelte; 
ETős József, Orbán György, Horváth Ernő és S,Z(l,bó GyuIp. 
thtts.-eket azér~, mert csendőr.regi szolgálati idejük alatt 
á ' talában, különösen mint örsparancsnokok mind a közbiz
tonsági szolgálatban, mind alárendelt jeiknek nev,elése, okta
tása és fegyelmezése terén eredményesen müködtek; Sze
pezdi Gáspár, Molnál' Lajos és Horváth Lajos thtt:s.-eket, 
mert hosszú csendőrségi szolgálati idejük alatt, ,előbb a köz
biztonsági szolgálatban, később mint irodai segédmunkások, 
kötelmeiket lelkiismeretes kötelességtudás.."'al és Igen Jó 
eredménnyel látták el; Szalai Lajos II. tőrm. v.-at, mert 
csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgá
latban teendőit mindenkor nagy szorgalommal és odaadlissal 
~átta el, s mint fiata~ örsparancsnok alárendelt jeinek okta_ 
tása és nevelése terén igen eredményesen müködött. A szom
bathelyi III. kerület állományában: Erdélyi József II., Szabó 
Pál I. és Szabó La:,os II. alhadnagyo'n:at, mert hosszú csend
őrségi szolgálati idejük alatt különböző beosztásokban, külö
nösen pedig mint szakaszparancsnokok, a közbiztonsági szol
gálat ellátása, alárendelt jeinek hazafias és katonai sz.ellem
ben való nevelése terén igen jó eredményt ér:ek el; Barta 
Lőrinc és Kozma József thtts.-eket, mert csendőrségi SZOl

gá ati idejük alatt a közbiztonsági szolgálat terén általában, 
utóbb pedig mint örsparancsnokok szolgálatukat nagy buz
galommal látták el és alárendel jeiket helyesen nevelték, 
oktatták és fegyelmezték; vitéz Marton' Mihály és Szijártó 
Mihály thtts.-eket, mert hosszas csend őrs égi szolgálati idejük 
alatt mind a közbiztonsági szolgálatban, mind irodai segéd
munkási beosztásukban szolgá·a'ukat mindenkor kifogásta
lrunul látták el; Németh János tőrm.-t, mert 22 évet meg
haladó szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálatban 
általában, különösen az utóbbi években mint örsparancsnok
hely.ettes, szolgálatát buzgón és eredményese n teljesitette; 
Erdős György és Nagy József II. thtts.-eket, mert a köz
biztonsági szolgá'atban, majd az örsparancsnokképző isko
lában beosztott segoooktatói minőségben szo!gálatukat 
mindenkor kiváló lelkiismeretességgel, hazafias buzgalOmmal 
és eredményesen látták el; Dobri József thtts.-t, mert 
mint a szombathelyi nyomozó alosztály belső csoportvezetöje 
éveken át példás le·kiismeretességg,el, alapossággal és kiváló 
eredménnyel teljesítette LE1zolgálatát. A pécsi IV. kerüle t be-n,: 
Szekeres Lajos és Bereo.zki Máté alhdgy.-okat, mert HossZÚ 
közbiztonsági szolgálati idejük ala~ t, különösen a szakasz
parancsnoki beosztásban, sz.olgálatukat odaadással végezték 
és alárendelt jeiket helyesen vezették és nevelték; László 
József és Lenti József thtts.-eket azért, mert mint örs
parancsnok szolgálati állását jól tölti be, alárendeltjeit jól 
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vezeti és neveli, a közbiztonsági szolgálatot pedig helyesen 
és eredményesen irányítja; Pesti István I. thtt~.-t, mert mint 
a pécsi IV. nyomozó alosztály a:csoportvezetője, különösen 
nagy tr:pintatosságo~ igénylő közbiztonsági ügyek földeríté
sében nagy leLeményességgel és eredményesen működött, alá
rendeltjei nevelése, oktatása és fegyelmezése terén pedig igen 
lelkiismeretes tevékenységet fejtett ki. A szegedi V. ke'rü
letben: Honti Józ$ef és Ujj Sándor thtts.-t, mert közbizton
sági szolgálatát, különösen mint örsparancsnok, nagy szor
galommal és odaadással látta el és alárendeltjeit jól vezette, 
nevelte és fegyelmezte; TCI~nyai József és Gerendi Ferenc 
thtts.-eket, mert hosszú csendőrségi szolgálati idejük alatt 
mind a köz.biztonsági szolgálatban, mind irodai segédmun
kási beosztásukban szolgálatukat ernyedetlen IBzorgalommal, 
eredményesen látták el; Paskai Adám szv. alhdgy.-ot, mert 
33 évi csendőrségi szolgálati aldeje alatt általábruD', de külö
nösen mint a gazdasági hivatalhoz beosz;' ott segédmunkás 
tennivalóit nagy szorgalommal és pontosan láttl!! el. A buda
pesti I. keriUet pal-wnc.snoka dícsérö oktrattaI látta el: Kalotai 
Zsigmond motoros thtts.-t, mert egy kémkedési üggyel kap
csol& ~ os őrizetbevétel foganatositásánál, mint járörvezető, ' a 
kötelességtudást messze meghaladó o'y dicséretes buzgalom
mal működött közre, hogy az őrizetbevételre hivatott szervek 
munlráját nagymérvben megkönnyítette. - Nyilvánosan meg
dícsérte : Dicsö Mihály motoros örm.-t, Jenöfi Imre thtts.-t 
és Erdélyi Lajos őrm.-t, mert egy kémkedési üggyel kapcso
I"tos őrizetbevétel alkalmáva:l a kötelességtudást messze meg
h'";wadó buzgalommal működtek ~özre. - A pécs~ IV. kerü~t 
parancsnoka nyilvw)wsan megdtcsértc: K?,mar.~. JÓzs~f. őr: 
mestert mert huzr:mosabb időn át a má yáJElfo dl repulötén 
csendőrkülönítményre vezényelve, különleges szolgálatát köte
lességtudással, odaadó szorgalommal látta el ~s mindenk~r 
példás magaviseletet tanusított. - A m. k,r. 5. ~onved 
vegyesdandá1' vezérkari fönöke dícsérő okr.."attal lát ,l!!; el~ 
Kovács István III.. Baran')Ji István, Sz~~ágyi Lajo,s, Adám 
István thtts.-eket, Makkos József tŐrm. v.-at és varga György 
őrm.-t a K" szolgá' at ügybuzgó ellátásával a haza és hon
védséiünk' érdekében huzamosabb időn át kifejtett fáradha
ta' lan, igen hasznos é!J eredményes szolgálr:tukért. 

Csendőrségi Közlöny 15. szám. S z e m é I yes ü g y e k. 
Lcritelsőbb e.lhatározások: A Kormányzó ar (j Fiöméltósága 
legfelsőbb elhatározásával vitéz Szinai Szinay. Béla altábor~ 
nagyot jelen szolgálati állása alól felmentem és Folkusfalm 
Folkusház')J Lajos aItábornagyot a m. kir. csendőrség fel
ügyelöjéül . kinevezni méltóztatott. A Kormányz6 ar (j Fö
méltósága legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebben meg
engedni méltóztatott, hogy Köszegi Mlflyer László fhdgy. 
családnevét, magyar nemességének és "Kőszegi" elönevének 
érintetlenül hagyása mellet.t. "Megay" névre változtassa. -
l'~nniszteri rendeletek. Létszám felett vezetendő: Bánházy 
József alez. a szombathelyi III. kerületnél. Ath.elyeztettek: 
Dalmy József alez. ideiglenes kerületi parancsnoki minőség
ben Szombathelyre: Olár7.1 Sándor alez. ideiglenes kerületi 
parancsnokhelyettesi minőségben Debrecenbe; vitéz Csörgey 
László al ez. beosztott törzstiszti minőségben Debrecenbe; 
Szabó Jenő I. őrgy. osztályparancsnoki minőségben Székes
fehérvárra; Hanthy Károly szds. szárnyparancsnoki minőség
ben Paksra; Kadicsfalvy (Kessler) János fhdgy. osztálysegéd
tiszti minőségben Szekszárdra; vitéz Bátky József alez. elö
adótiszti minőségben a belügyminisztérium VI-c. osztályába; 
Mátray Ferenc őrgy. kerületi segédtiszti minőségben Buda
pestre. - Allandó nyugállományba helyeztettek: Noemes Jó-

zsef I., Fülöp Gergely budapesti I. kerületbeli thtts-ek, Tóth 
József I. budapesti I. kerületbeli szv. thtts., Manigai Mihály 
és Vasi István székesfehérvári II. kerületbeli thtts-ek.
- Szabályrendeletek. Nyugtailleték lerovása kliring útján át
utalt járandóságoknál. - A csendőrség elhelyezési kim uta
tásának helyesbítése. - Zsávolyruha viselése legénységgel 
való egyiittes kivonulásoknál. - Faragó Ferenc prbcső. ré
szére 1935 december 16-án 19966. szám alatt kiálJitott és el
veszett személyazonossági igazolványt a miskolci VII. kerü
leti parancsnokság érvénytelenítette. - Pályázati hirdet
mény a m. kir. állami vas-, acél- és gépgyáraknál, valamint 
közép- és alsófokú gazdasági szakoktatási intézményeknél 
üresedésben levő állásokra igazolványosok részére. 

Fényképpályázatunk határidejét szeptember 
15-ig meghosszabbít juk. Most is kérjük fényképező 
bajtársainkat, hogy csendőr-vonatkozású felvételeik
ből egy példányt juttassanak nekünk is, mert csak 
így lehetséges, hogyacsendőrök lapja csendőr
képekkel legyen tele, egyben pedig a nyilvánosság 
előtt folytatott nemes vetélkedés is hozzzájáruljon 
ahhoz, hogy éppen úgy hozzátartozzék a csendi):,höz 
a fényképezőgép, mint a zsebóra. 

Budatétényben, vasút és kőút mellett, kétezel' 
öl sík fekete föld, négyszögölenként 2 pengő 90 fil
lérért eladó. GYÜlnölcsösnek kiválóan allmlmas. Cím 
a szerkesztőségben. 

Csendőrségi tollforgót árusít, köt, javít Vártai (Vla
hina) Mihály ny. szakaszaItiszt, Budafok, Pozs: .nyi-út 29., 
Dél J(j~sef ny. thtts, Budapest, VII., Amerikai-út 74. szám, 
Fekete Imre ny. törzsőrmester, Uj_Hatvan, Toldi-utca 2. 
Arak és munkadijak: szép, új díszto:l, válogatott tollból 
10 P, szolgálati tollforgó nagyság szerint 5--6 P, régi 
toll átkötése 1 P, pótIással 2 P, beküldött új toll vágása 
és megkötése pótlás nélkül 3 P, pótlással 3 P 50 fillér. A 
po.staköltséget a megrendelő viseli. Papp Ferenc ny. 
tijrzsőrmester (Hajduböszörmény, Szilágyi Erzsébet-körút 
35.) kappanfarokból különleges gonddal készült tollforgó
kat 30, 25 és 20 P-ért árusit. Megtekintésre véte:kötele
zet ts ég nélkül küld tollforgót, az esetleges visszaküldés 
postai költségét azonban az érdeklödőknek kell viselniök. 

SZEnLYI IIIREK. 

Szakaszparancsnoki teendők kel megbízták a szegedi V. 
kerületben: Szabó Lajos I. thtts-t. 

Házasságot kötöttek: a szegedi V. kerületben: Bujáki 
Fer·enc tőrm. v. Erös Juliannával Esztergomban és Kiss Ben
jámin tőrm., v. M ezei Piroskával Csökmőn; a miskolci VII. 
kerületebn Kertész Lajos thtts. Klinszki Máriával Tiszafü
reden, Sánta József törm. Deák Piroskáv.al Szin ben és CSQ1'ba 
János ny. alhdgy. Nagy Erzsébettel Miskolcon. 

Családi hírek. Született: Aracsi Lajos szegedi V. kerület
beli szv. thtts-nek Lajos-Pál fia és Szemes József miskolci 
VII. kerületbeli tőrm-nek Ilona leánya. - Meghalt: Dombo
vári Gyula szegedi V. kerületbeJi tőrm-nek Ilona Franciska 
leánya és Szabados András debreceni VI. kerületbeli thtts-nek 
felesége, szül. Bir6 Dianna. 

• • I " magya'l' ki'l'. csendll'l'tis.ti és altis.ti ka'l' kip'l'óbált megbíoható bevásá'l'lási helye a 

, 1rItIIt~~RUHÁZATIRÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
I BUDAPEST, VIII., ULLÓI.ÚT :14. SZ AM 

Iwl az iisszes egyenrUházati, továbbá nöi-, férfi- és flYf'rm(l(1vhá~ali ciAkek és lakberend~ési teatilárúk 
a l(;gnagyobb uálafJztékban kaphatók 

Mérsékel1 árak. - Megbi:z,fja1ó mJnöség. 
Pon1os lds:olgálás. - Cegkedve:zöbb 

TELEFON: 1-31Z-97,1·39Z·8§. fi.:ze1ési fel1é1elek • . ~~~----------------------------. 
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Olvassa el. miel6tt Ip nekD.nk J 
Közlemény t nemcsak a csendőrség tagj<1litól, hanem bár

kitől elfogadunk, de tizenöt gép- vagy kézírásos hasábnál 
hosszabbat csak előzetes megegyezés után. A közlemények 
fogalmazási átcsiszolásának és ha szükséges, tartalmi módo
sításának, valamint a törlés és kiegészítés jogat fenntart juk 
magunknak. Aki azt akarja, hogy közlemény ét változtatás 
nélkül kik:öljük, írja reá a kézirat oldalára piros irónnal: 
"Szószerinti közlését kérem!" A kéziratot kérjiik apapírnak 
csak egyik oldalára, félhasábosan, írógéppel kettes sortávo~ 
ságra, kézírással pedig jólolvashatóan és n61n túlsűrű sorok
ban írni. Olvashatatlan kézirattaJ nem foglalkdzunk. A kézira
tokban semmiféle rövidítést nem szabad használni. Kéziratot 
csak akkor küldünk vissza, ha a szerző megcímzett és válasz
bélyeggel ellátott borítékot mellékel. Kéziratok sorsáról szer
kesztői üzenetben adunk választ. Fényképfelvételek beküldése 
alkalmával csatolni kell a felvétel kés.zítőjének írásbeli nyilat
kozatát, hogy a felvételnek a szokásos tiszteletdíj ellenében 
való közléséhez hozzájárul. A megjelent kiJzleményeket tisz
teletdíjban rés.zesítjük, de tulajdonjogunkat fenntart juk, azo
kat tehát beleegyezésünk nélkül nem szabad másutt közölni. 
sem pedig utánnyomatni. A nyomdai korrektúrát mi végezzük, 
korrektúralevonatot csak kivételes esetben adunk. Szerzőink 
Jcillönlenyomataikat közvetlenül a Stádium-nyomda igazgató
ságt»tól (Bpe~t, lT!!I., József-körút 5.) szíveskedjenek meg
rendelni, amely azt velünk kötött szerződdsének lÍrszabása 
szerint köteles elkéSzíteni. Minden hozzánk intézeU levélre 
válaszolunk, de csak szerkesztői üzenetben; magánleveleket ak
kor sem írunk, ha abeküldő válaszb<3lyeget mellékel. Minden 
Zevelet teljes névvel és rendfokozattal alá kell írni és az állo
máshelyet is fel kell tüntetni. Névtelen levélre nem válaszo
lunk. Hozzánk intézett levelet szolgálati útra nem tereWnk, 
azok tartalma vagy beküldőik kiléte felől senkinek 'sem adunk 
felvilágosítást. Jeligéiil legcélszerűbb kisebb helység nevét 
vagy ötjegyű számot választani. Annak, aki jeligét nem jelöl 
meg, nevénel, kezdőbetiLi és állomáshelye alatt válaszolunk. 
Közérdekű kérdésekre nem szerkesztői üzenetben, ha'Lem a 
"Csendőrlekszikon"-rovtlltban válaszolunk. Előfizetést csak a 
csendőrség, honvédség és az állami rendőrség, továbbá a bíró
ságok, igazságügYi és közigazgatási hatóságok tényleges és 
nyugállományú tagjaitól fogadunk el, mástól nem. A csendőr
ség tényleges és nyugállományú legénységi egyénei az előfize
tési díj felét fizetik. Előfizetni csak legalább félévre lehet. Az 
előfizetéseket kérjük pontosan megújítani, mert felszólítást 

I 
Ön által megszabott Idöre terjedö elölegnélküli 
hitel a m. kir. csendörség m. t. tagjai részére. 

Bátorok, .ezloaok, matraClok é •• odroayok, .zóay.g
'rak, lató- •• ebédló.zöayegek, dí.ztárgyak é. az 
a.sze ... baoDár.k, abro.zok, áuaem.űdamaazlok. ==== Vidékre áraiánlatot minlákkal küldünk. ==== I 

• Lakásberendezö ,állalat, VI. Andrássy úl 66 • 

•••••••••••••••••••••••••••••• • 1 I. 
• Ol'sziigos Ruhilzati Intézet Rt •• 
: I Budapest, V, Eötvös tér l. J'"lefon: 1-848-32, 1-404-10. : 

. 1 Mint a honvéd jóléti alaphol; tartol;ó vállalat, sl;áIlít 12. havi • 
• (dolmán)'t 2.4 havi) sh. levonás mellett: esyenruhát, polgári • 
• ruhát, fellérnemt'it és minden felsl;ereIést. • 
• . Vld6kl rnegblzoU.kl • 

• • • • • • • • • • • • •• •••••••••••••••••• 

nem küldünk. A nekiink szánt pénzküldeményeket kérjiik a 
Csendőrségi Lapok 25.342 számú postatakarékpénztári csekk
&Zámlájára befizetni. Címünk: )JA Csendőrségi Lapok szer
kesztőségének, Budapest. 1., Böszörményi-út 21. szám." 

~§I 

Zsibó. 1. Tessék elolvasni az 1934. évi Csendőrségi Lapok 
23. számában a 135. lexikonválaszunkat. 2. A büntetőtörvény
könyv meghatározása (336. §.) adja a cselekmény minősítését. 
Az úgynevezett bajtársi lopások egyéb körülmények között 
elkövetett lopások. 3. Az 1926. évi Csendőrségi Lapok 21. szá
mában a 113. lexikonválaszunk tájékoztatást nyujt. 4. E ked
vezmény megadására nincs kilátás, csak az egyesület tagjai 
ka,phatnak. Ilyenektől esetleg lehetne kapni, ami valószínüleg 
nem lenne megfelelő megoldás, mert nincs biztosítva a foly
tonosság. 

Tolna. Ily esetre a Cs.-20. nem intézkedik ugyan, de a 
a 17. pont értelemszerü magyarázata szerint Önnek a 249 P-re 
igénye van. 

Kőszirt. 1. Mint irodai segédmunkás a CS.-20. Ut. 24. 
pontjának 3. bekezdése szerint köteles felemelt napibetétet 
fizetni. 2. Az el nem fogya~ztott ételekért visszafizetést nem 
követelhet. (Cs.-20. Ut. 29. pont.) 3. Nem. 

K. M. törzsőrmester, Tápé. A 156.600{VI. b. 1925. számú 
rendelet szerint a külszolgálat ban eltöltött 12. óra után illeté
kes vezénylési pótdíj. Ha ezt a szolgálatot nem egyfolytában, 
hanem megszakítással (pl. pihenő az örsállomáson vagy ügye
let ugyanott) teljesítették, az esetben is illetékes mert az 
alapja ez illetéknek nem a folytonosság, hanem az időtartam. 

Illik tudni. 1. Ha a tettes bemászott a kerítésen már mi
n.~sítő körül:n.é~y ~ég akkor is, 'habár a lopás nyitott helyről 
tortént. (K~nal donvény.) 2. A hullán levő tárgy ellopása 
~kár t~.metoben, ak~r ezen kívül: minősített lopás. (Meg
Jegyezzuk, hogy e tekmtetben nincs egységes bírói gyakorlat.) 

Dombos vidék. 1. A törvény szövege, szerint: Aki másnak 
ing~tlan vagyonát... szándékosan megrongálja . .. kőveti el 
a buncselekményt. Az inga.tlan pedig X. Y.-é, ő tehát nem kö
veti. el a büncselekményt. A kár levelük szerint 2 pengő. 
Emlatt sem lehet ingatlanrongálás. Tíz pengön alúli károko
zás a Kih. Btk: 127. §-a szerint tulajdon elleni kihágást képez. 
~. A bérlő nYIlvánvalóan jóhiszemüen járt el, különben nem 
Jelentette volna az esetet. Természetesen, hogy nem lehet orv
vadásznak tekinteni. A vadászfegyver őrizetbevételének kér
désében bőséges ismertetést talál az 1935/ 45. lexikonvála
szunkban. 3. Magánjogi eset, polgári peres útra tartozik. 

I
II Ora, ékszer ;::~~~ásS::! 

rorduljon bizalommal T Ó t h J Ó Z S ef 

I Képes árjegyzék Inltyt'\n! Órás és ékszerészhez 
I{ed"ezö fizetési ff"ltf'telek Szeged4 Kárász u. t3 

órára, ékszerre, alpakka evőkészletre 
van szüksége, kérjen költségmen-
tes bemutatást. Ó rá i m é rt, 
ékszereimért legmesz-
szebb menő jótállást 
vállalok. 

Alapittatott: 
187.5. 

NEUBART SÁNDOR 
örás és ékszerész. OklevéJlel kitüntetett órásmester 

ÁRI NÁDOR-U. 21. 

Ji Ulönleges fizetési kedvezmény 
a m. kir. csendőrség tagjai reszére. 

Egyos bútorok ó. lolles berendozósok. Szönyegf.rr ••• 
Ebédl6- és lutószönyogok, sozlonok, paplanok stb. Ágy
nemll és fehérnomll vásznall. Nöl és fórfl dlvatszövololl • 

12, IB, 24 navi előleg nélküli részletfizetésre 

LAKÁSB E RENDEZŐ-nél 
Budapest, VI., Llszl Forenc-tér 5. felefoo: 1-271-77. 

Mintaárjeg:vzi>kpt é, modellár' el!'yzl'kef kQldünk. 
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Remény T. V. 1. Ha őrmester és az egyéb feltételeknek 
is megfelel. Az előléptetési rendelkezések D. mellékletéből 
könnyen kiszámíthatja" mikor lesz őrmester. 2-3. kérdésére 
lexikonban felelünk. 

Zubor thtts. Lexikonban felelünk. 
Szamos. Lexikonban kap választ. 
Lankás /Vidék. 1. Miután a kíséret 20 km.-en alúli úton 

történt, előfogat nem illetékes, viszont az oda- és vissza meg
tett út után kilometer,enként 20 perc illetékes. A kíséret az 
őrizetbe vett egyén lakásától számítandó. 

Rodostó. Ahol ez előfordul, ott a hiba a puskában van. 
Jelenteni kell s akkor intézkedés történik a; kijavítás iránt. 

Rajparancsnok. Sajnos, erre nincs mód. Kivétel még 
soha nem fordult elő. 

Oktató segéd. Mai híreink között közöljük a könyvecske 
megjelenését. 

E. A., örm., Kúnágota. Köszönjük a kedves üdvözletet 
s ha a virágok el is hervadtak, az őszinte sorokra örömmel 
gondolunk vissza. 

Fehér József szv. thtts., Zalaegerszeg. Előfizetése a 
most k ' dÖ.t 3 pengővel 1936 december végéig rendezve van. 

Sz.omorúfiíz. A dalszöveget levélben visszaküldtük. Leg
célr vezetőbb ahhoz fordulnia, akit önnek ajánlottak, tőle a 
t~vábbi útbaigazítást megkapja·. Megjegyezzük, hogy olyan 
nagy a választék ilyenekben, hogy csak teljes értékü mun
kának lehet reménye sikerre. 

Jánosháza. Nemességi ügyekben készséggel 
igazítást Pataky Károly ny. csendőralezredes úr; 
szerkesztőségbe küldheti. Családjára vonatkozó, 
ismert és esetleg okmá:nyokkal is igazolt adatait 
neki. 

ad útba
levelét a 
ön által 
írja meg 

B. Gy., őrm. Csenger. Mindenekelőtt dícsérettel említjük 
meg a levelét, amelyben tiltakozik az ellen, hogy oly sző .. 
nyegek kerüljenek lábsző,nyeg gyanánt alaktanyákba, 
amelyeken a magya.r címer van szőve. Ilyen használati 
tárgynál különösen nincs helye annak, semmiféle sz.,empont 
nem indokolja. A cég tervéről lemondott.. Amí pedig a 
Biblia eladási ára körüli észrevételét illeti, arra az a cég 
megjegyzése, hogy a részletfizetéses vásárlá:sokkal együtt
járó kezelési költségek és kockázat indokolják az ön által 
kifogásolt magas árat. Ebből az a tanulság, hogy ne vásá
roljunk rész.etre. 

KEZIRATOK. 

V. A. tőrm. Erdőcsokonya; Cs. li. J. thtts. Lajosmizse; 
22222. Dunaszekcső) Kecskemét; v. N. P. th. Balatonújhely; 
P. A. ny. thtts. Szeged; Hadapród Balatonkenese; 77777. 
Akali; UjjnyomatIap Balatonkenese és P. L. tőrm. Bogyiszló. 
Sorrendben közölni fogjuk. 

E. J. törm. Tapolca .• Nem közölhető, lényegtelen eset. 
M. I. törm. Kapolcs. Kivonatosan sorrendben közöljük. 
U. L. ny. thtts. Sarkad. Csak akkor közölhet jük, ha azt 

is leírja, hogyan jutott az eredményhez. 
li. Gy. tőrm. Tóváros. Sorrendben mindkettőt közöljük. 
R. 2. és Reviziót. Sorrendben mindkettőt közölni fogjuk. 
I{ár, kár. Jönni fognak. De kérünk más nevet. Szívesen 

olvassuk egészen sajátságos, egyéni írásait és várjuk a foly
tatásokat. 

P. I.) prb.-csŐ. Nagy szavak halomra dobálva - még 
nem vers. 

A. A., A. Átdolgozás alatt vannak. Bőségesen el vagyunk 
látva kéziratokkal, türelmet kérünk. 

Mint közlegény a vérmezökön. 
(Regény.) (le.) 

írta: SóLYOMV.ÁRI MDlÁLY. 

Felkelési próbám úgy ,sikerült, hogy la, lá;baim lecsúsz
tattam a padlóra és lassan emelkedtem. Hiába bíztam az 
erőmben, az ágy előtt lero.gyt.sm. Nem bírtam tartani !ma
gam. Az ápolónők i'zaladtak és az ágyra fektettek. Ujjaik
kal, de mosolyogva, fenyegettek, hogy nem szabad felkelni, 
mert meghalok. A hi3..Jálra. már nem is gondoltam. Hisz, ha 
idáig abban a végtelen sok szenvedésben nem haltam meg, itt 
a jó, fehér, puha ágyban, ahol enni is adnak már, nem lehet 
meghalni. Még négy napig feküdtem és már jól éreztem ma
gam. Már a le.sLlállás is sikerült. Meg bírtam állni a ~ábai
mon. Csak még a beszéd esett nehezemre. Ilyenkor még 
'b:első szúrást éreztem. 

AnyámI'lB.., testvéreimre és jegyesemre gondoltam. Irni 
kellene. Hisz csak egyetlen lapot írtam a harctérről nekik. 
De nem írok, gondoltam, mert:, eljönnek hozzám. Inkább majd 
meglepcm őket, ha haza megyek. Ugyis megyek pár nap 
alatt, hisz mindenki elmehet már, ha menni tud, mert kell a. 
hely az új sebesülteknek. 

Szeptember 28-án, épp egy hónap mulva, jön aLI orvos. 
Kérdi, ki ihol lakik. Van-e orvos, ahol lakik? Van-e otthon, 
aki ápolja. És ki lakar hazamenni. Örömmel jelentettem, hogy 
én is megyek. Nem akart ereszteni, mert gyengéllett. Még 
pár napig ott akart tartani. De én erősítettem, hogy kibírom 
az utazást. Mosolygott és elengedett. 

Délután már hozták a ruhámat és felöltöztem az ápoló
nők segítségével. A sok ajándékot, szivart, cigarettát cso
magba kötötték. Elbúcsúztam a jó kedve.sn'Övérektől és két 
szanitéc leveLletett a villamosra. ahol mindenki udvariasan 
helyet engedett. Az utasok kérdéseikkelostromoltak, de nem 
beszéltem. Az ápolóim !mondták el, hogy a mellem van át
lőve. Kétkedve hitték szavaikat. Csak a lyukas, véres kabá
tom bizonyította, hogy igazat mondanak. Nagy becsületem 

A ((CSODA» kávékonzer;-

1 kg. ára 

PS-60 

a csendőrség kedvelt kávéja, mert illatos, 
zamatos és olcsó, szemes kávét, cikóriát 
és cukrot tartalmaz s ezért 50 0/0 kész
pénzmegtakarítást jelent. Már 4.5 kg.-os 
postacsomagot is postadíjmentesen kül· 
dünk, mintát pedig - kivánatra - ingyen. 

Fővárosi Kávé Üzem 
Budapest, IX., Ráday utca 39. szem. 

A legnagyobb csendörségi szolgálati könyv-, nyomtatvány-, ír6szer- és felszerelési cikkek raktára: 

PALLADIS RT. 
BUDAPEST, V., AKADÉMIA-UTCA 20. SZAM. 

A caendörséget érdeklO &:II cikkek forgalombahozatalAt kOlön körlevelekkel hirdetjOk. 
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lett. Egy úr mindjárt a sziV13rtárcáját tartotta oda, amelyből 
egy darabot kivettem, hogy meg ne sértsem. Eldugtam, mert 
nem kellett még. Egy nagyúri hölgy jött hozzám. Hosszú 
aranyláncon lógott lorgnonja. Ritiküljéből egy hús<lkoronást 
húzott elő s kinál~a. Habár egy fillér sem volt a zsebemben, 
mert még z.:Joldot sem kaptam, mióta Sopronból eljöttem, de 
azért visszautasítottam. Fájt szívemnek, hogy mint koldust, 
alamizsnával akarnak fizetni. Pedig rám fért volna. Hisz 
otthon is csak szegény özvegy anyámat fogom találni. De 
a:<Jért még sem tudtam elfogadni. Nem 11zért harcoltam, 
hogy most pár fillérrel szégyenítsenek meg és fizessenek ki. 
Talán többet is adtaK volna, ha elfogadom. Az úri hölgy azt 
kérdeztette tőlem az egyik magyarul is beszélő úrral, hogy 
miért nem fOgl3dom el. Azt feleltem: 

- Köszönöm, én nem vagyok koldus. l!Jn nem alamizs
náért harcoltam. 

Visszamondta németül a:<J úri hölgynek, aki osak ennyit 
jegyzett meg németül: 

-- Büszke magyar ... 
Azért becsültek a villamosb3.n. Talán jobban, mintha el

fogadom a húsz lwronát. Az úri hölgy kedvesen mosolygott. 
Elkísért a déli vasúti indóházba. Ott felvittek a hallba és 
egyik padra ültettek, a feljáró mellé. Itt is rögtön körülfogtak 
bennünket. A szanitécek alig győztek felelni. Egyszer csak 
mellém furakodott egy úri hölgy, aki a húsz koronát kínálta. 
Egy jókora csomagot tesz mellém és búcsúzásra nyújtja 
kezét. Nem térhettem ki ajánlkozó kedve elől és meglWszön
tem a csomagot. Háromszáz darab szivar lés egy skatulya 
szipka volt a csomagban, amit itthon tudtam csak meg. 

Alig hogy elment, két magyar kereskedő jött hozzám. 
Karonfogtak és levittek; a vendéglöbe, a szanitécekkel együtt. 
Azt mondták, amit a szemem lát, mindent megvesznek, csak 
kérje'k. Egy pohár tejet kértem a kereskedők ámulatára. Ezek 
is a harctérről ~tak hallani. Azt hitték, hogy én elmesé
lem az élményeimet. Csalódtak, mert nem sokat beszélhet
tem, ihisz nehezemre esett a beszéd, Ezek is hoztak egy kis 
csomagban 100 darab szivart. 

Hét órakor elbúcsúztam és a szanitéce'k egy második 
osztályú kocsiba vezettek, ahol az ülések re lefe~tettek. 

A vonat megindult, röpített hazafelé. örültem, !hogy nem
sokára viszontlátom szeretteimet, alüknek biztosan nagy meg
lepetést szerzek. 

Féltizenegykor érkeztem Sopronba. Ismét rosszul érez
tem magam ·a vonat rázásától .. A kalauzo~ segítségével le
szálltam és az állomási vöröskeresztes szobában pihentem 
annak az élelmezési tisztnek a jóvoltából, aki mellett fősza
kács voltam augusztusban. Vacsorát adott, azután lefeküd
tem az utazás fáradalmait kipihenni és új erőt ,gyüjteni a 
további utazásra. 

Másnap friss erőre kapva délelőtt tíz óra harminc perc
kor dndult a vonatom Lövőre, ahol szint~n a kalauzok eegítettek 
le . A jó fűnök úr, Hollán és Orning állomáskezelők .siettek 
segítségemre, akik rögtön felismertek. Orning úr csodálkozva 
mondja: 

- Hát életben van, Mihály? Itthon már az 'a hír járta, 
hogy a lublini harcoknál elesett és meghalt. - Megdöbbentett 
ez az értesítés. Szegény anyámra gondoltam, akinek mindene 
voltam. Tudtam, hogy kétségbe volt esve. Sietni akartam, de 
nem bírtam. Kocsit akartak hozatni. Leintettem őket, elég 
volt a rázásból a vonaton. Gyalog mendegéltem kétrét ha
jolva előre. Nem tudtam egyenesen állni a fájdalomtól. A ki
szakított csonka oldalbordáim még szúrtak. Nem engedtek 
egyenesre állni. Még a sebeim nyitottaHi voltal{:. 

A két kilométeres út két óráig tartott. A faluban azonnal 
híre szaladt, hogy jövök. Egyszerre az utcán lett mindenki. 
Mindenki akart válamit kérdezni. Ki az uráról, hl a fiáról, 
testvéréről, én senkivel sem beszéltem. Elküldtem őket azzal, 
majd ha jobban leszek. Hátam mögül, hallottam a lnőktől: _ 
Szegény ez is hazajött meghalni, ha nem 'halt meg ottkin. -
Mosolyogtam rajtuk. Ezek azt hiszik, hogy egy emberből 
olyan könnyen elszáll a lélek Kézről-kézre adva segítettek; 

IrógéD 
I 

u j és imaalalllton. == jaullas 
lIarbanlarlaS ~ aJllalrészell 
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Elsőrangú ininöség. : . : OICSO árak. 
Ked v ező fizetési I el t é t e I ek. 

Wirlh és Rengeu SZeged. Széchenyi tér 5 
A törvényszéki palota mellett. 

haza a hálálkodó falumbeIiek. Különösen a nők. Mindnek 
könnyes volt a szeme. 

Közeledtem a kis házunkhoz. A kis szalmafödeles ház 
most oly ltedvesnek tű üt fel. Ki-beszaladnak hozzánk az asz
szonyok. Anyám csak ,n.em jön. Pedig úgy vágy tam már látni. 
Rosszat sej tettem. Talán súlyos beteg? Már a szomszédban 
vagyok. Ekkor szalad anyám, ahogy egy hatvanéves asszony 
csak tud. Tárt karokltal szalad és már messziről sirva az 
örömtől kiáltja: 

- Drága gyermekem, csakhogy még egyszer láthatIak. 
A jó Isten megsegített mégis. 

Sírtunk mind a ketten az örömtől. Pedig mind a ketten 
betegek voltunk, hisz anyám is már két hete fekszik. Mikor 
a hírt meghallotta, hogy meghaltam, lefeküdt, mesélik sebti
ben a jó szpmszéd nénik. De most már nem beteg. Pedig az 
ágyból hívták elém, azért jött oly soká, mert nem 'akart hinni 
a szavuknak. Azt hitte, hogy gúnyolódnak vele. De most oly 
fürge, mint egy húszéves leány. Sürög-forog körülöttem. Le~ 
fektet az ágyba, begyújtja a tűzhelyet, hogy enni adjon. Pedig 
milyen nagybeteg volt. Azt hitték a szomszédok, hogy meg
hal. Azóta feküdt, hogy a kisbíró értesítette !halálomról. l!Js 
most mily boldog. Mindig az ágyam körül forgolódik zeretne 
rajtam segíteni. Mosolyogtam és megnyugtattam. 

Egy óra mulva jött a jó Ruff doktor úr is. Habár nem is 
hívtuk. Megtudta, hogy sebesülten megjöttem. Eljött hivat
lan, hisz már gyermekkoromtól fogva szeretett. Me izsgált 
alaposan. Nyugalmat ajánlott és sok tejet. A sebemet li ö
tözte és elment. Kint kérdőre fogták az asszonyok. KülÖDÖ
sen anyám és keresztanyám, mert az orvos a keresztanyám
nak azt mondta, hogy még egy !hétig elvihetem. Nevettem 
rajta. Ha tudná, min mentem át eddig, iIlIem így 'beszélne ez 
sem. A jó puha ágyban, hogy lehetne meghalni? 

Estefelé jött az én jó Bene plébános uram is, aki az 
iskolában a katekizmust és a bibIiát tanította. Látta, hogy 
a beszéd nehezemre esik, vígasztalt és eltávozott azzal az 
ígérettel, hogy majd, !ha jobban leszek, ismét eljön. 

Már két hete feküdtem itthon. A sebem elől már begyó
gyult, de !hátul még nyitva volt. Nehezen gyógyult a nagy 
lyuk. Mindamellett · rohamosanerősödtem, csal{: még mindig 
görbén tudtam csak állni. Féltem, hogy ~gy fogok maradni. 
'1'ornászni kezdtem. Derékhajlitást hátra. Nehezen ment és 
elég fájdalommal járt, de többnapi ismétlés után mindig egye
nesebb lettem. Most már kötésre is én mentem el az orvos
hoz, minden második napon. 

Nyitott sebemből vadhús nőtt, amit a doktor úr csipeszelt 
és lápiszolt. Mindig két nagy tükör közé álltam a keskeny 
szobában és úgy lestem végig a doktor úr műveletét. Tizen. 
háromszor lápiszolt, mire sebem hátulról is begyógyult. Cso
dálll;ozott mindig, hogy mukkanás nélkül tűrtem az elég fáj
dalmas és hosszantartó műveletet. Jóságos neje is sokszor 
segédkezett. Még két sebesültet ápolt, akik állandó3.n sokat 
jajgattak a kezelésnél. Egy alkalommal ezeket elbújtatba, 
hogy lessenek végíg engem. Ezután már ök sem j,3.jgattak, 
mert nem akartak elmaradni kitartásban a 76-os"ól. llyen 
volt akkor az ezredszellem. Mindegyik derek::J:bb akart lenni 
a másik ezredbelinél. 

Karácsony előtt már elég erősnek éreztem magam, hogy 
újbó i bevonuljak ezredemhez. Meglátogattam jegyesemet, 
hogy ismét elbúcsúzzam tőle. December 15-én elbúcsúztam 
jó édesanyámtól, nővéremtől és a rokonságtól és bevonul
t am. Magam is azt hittem, hogy már teljesen jól v,agyok. 
Bécsbe érkezve a Stahlenerbe, a 17. kerületbe: helyeztek el 
egy volt 's2állodában. Nagy üvegterembe kerültem, ahol pár 
százan ~e.küdtek már egymás mellett szalm:azsákokon a 
javulóban lévő bajtársaim. 

Rukkolni még nem kellett. Tétlenül lődörögtünk a 
városban és kocsmákban. Alig pár napra megérkezésem 
után, délután gyülekezőnk lett. Az őrnagy úr, az üdülő 
parancsnoka, felszólito Lta az összes legénységet, vagy öt
százat, hogy ki akar a harctérre menni, karáCSOnyi aján-

AII~u nélkül bút o r 
sz a bott áron: 

NAGY ZSIGMOND 
VI., L á z á r u c c a 3. 

Árak a bútoron. 



516 CSENböRSEGlLApOR i9M augusztus i5. 

dékot kikisérni és mindjárt ottmaradni. Egyedül jelentkez
tem. Három kellett volna. Még kettő jelentkezett ,:lzután az 
újbóli felszólításra. Felírtak bennünket és másnap már új 
ruhát és felszerelést kaptunk. f 

Bevonultunk [: rukkoló s:t:ázadhoz. Két nap kirukkol
tam, azonban a nagy menetelést, futást és gyakorlatozást 
nem birtam. Hiába, éreztem, hogy erős vagyok. 1!:jjel erős 
köhögési rohamokat kaptam, ami által v,éreset köptem. 
Harmadik nap már rosszul éreztem magam. Ismét lázas 
lettem, orvos megvizsgált és kórházba utalt. A re..<>erve
spital No. 7-be kerültem. Itt ú jra hideg borogatást kaptam. 
Három, hétig nyomtam az ágyat, amikor az orvos üdülőre 
küldött a kalvarienbergi iskoláiba, a 33. szám alá. Itt velt 
egyik üdülőtelepe az ezrednek. . 

Egy kis szobában Bors Imre fejlövött, Locsmándi Pista 
comblövéssel, Kovács Kálmán, Briber zugszfürer kézroncso
lás~'al és még mások voltak velem. Mi öten nagyon jó b!ll"á

"tok lettünk. Kártyázással, sétálással töltöttük időn,ket. 
Vártuk a konstatérungot, felülvizsgála~ ot. Innen rukkoltak 
be a századhoz, akik meggyógyultak. 

Január 20-án felülvizsgálatra mentem. Szuperra írtak 
elő. gy továbbra is itt maradtam. Huszonkettedikén este 
anyámtól levelet kaptam. Azt írja, ha pénz kell, küld. 
Ö súlyos beteg. 

Szegény anyám újra ágynak dől', a ig hogy beruk
kOltam. 

Másnap este sürgön y t ho~nak: ' Meghalt c.nyád, jöjj. 
Mada'rász. Szabadságot kaptam. 

Négy nap mulva visszamentcm. Három hónapi könnyü 
szolgálatot kaptam és a harmadik századhoz osztottak be 
a villamos remizbe. Másnap már az öreg regruták mellé 
osztottak be abrichternek. Csak tizennégy napig voltam 
velük, amidőn taz Arzenálba helyeztek szál1í.tmány,~isérőnek. 

Innen mindig utazni kellett egész júliusig. Nem sorolom fe, 
hol és mer!"e jártam, pedig nJ.plóm percről-percre pontosan 
mutatja, hogy mikor, hol voLam. Elég az hozzá, o entaztam 
Magyarország fu'szes városait, ahol katonaság volt. Ausztria 
1'\s Csehország nagy részét, Boszniát, Bukovinát, Galiciát, a 
Kárpátokon keresztül. Németországban a Mil.zuri-tavakhoz 
is közel jártam egyszer. úgyszólván mindig vonaton voltam. 
U tazásaim szépek, de nem veszély telen ek és fárasztók vol
tak. Könnyü szolgálatnal{ egyáltalán n em lehetett nevezni, 
mert sokszor egyhuzamban 16 napos túrálm,t is csináltam 
étlen, szomj8.Il, mert kosztpén2 : kaptam ugyan, de venni 
sokszor semmit sem tudtam, ha volt is pénzem. A sta.niszlaui 
harcokhoz önként vittem ki 12 drb gépfegyvert. Kolomeáig 
vasúton. (Foly tat juk. ) 

Kt a legszorgalmasaabb 'l 
... - (Pályázat .) 

Mostani létszámvisz()il1yaik megkövetelik, hogy az 
e'őírt ,s>zolgálati óraszámnál lényegesen többet legyenek 
kint szolgálatban bajtársaink. Ann ak a három pályázónak, 
a,{i a folyó év els:> felében a legmagasabb szolgálati óra
számot tUdja felmutatni, értékes emléktárgyat küldünk. 

Határidő; szeptember 15., a,J eredményt a~ ok:óber l-i 
sR!ámunkban fogjuk közölni. , 

A I I I 
MERCEDES IROGEP 
megbízhatósága vitán felül áll. A m. kir. csend
/írség tagjainak kedvez/í fizetési fe ltételekkel. 

Vezérképviselet : 

-, 
IROG~P BEHOlITILI RI 
Budapest, V, Nádor u. 24 

__ eréIlParOIl,varrag é II ell. 
O r a, e II sz e r, ajándlMlárlgall. 
l alkatrészek megbizható minőségben, versenyképes 

árakon, kedvező fizetési feltételek mellett 

I Diadal Aruház. Suálci-Oraház B udapest, I 
VIT. Thökölv ú t 26. A csendőrség megbizható bevásárlási forrása. 

A csillagos ég 
cím alatt július l -én hirdetett pályázatunkat Szomorjai Fe
renc tápiószecsői örsbeli csendlir nyerte szép leírásával s an
nak keretében az itt közölt versével : 

/ 
CSILLAGOS 2G. 

Fölöttem halkan felhők járnak, 
Csillag rezeg ott fenn az égen. 
Va~alwl méyis megtalállak, 
Bennem él k Pped réges-regen! 

Rámborul álmok éjszakája; ' . 
Csillagok titkos szemfedője, 
A csend is vár, az éjszakába' 

.- Anyám - hogy nevedet 
[beleszője. 

Ezer tündér mond szép mesé
[ket, 

GlÓl'iM fon köréd álom-élet 
S eZCÚtat engem - gyermeket! 

idig l/Jajnalig érnek a csillagvirágok, 
Ajakam ezerszer leheli rájok 
J ó Anyám! drága nevedet! .•. 

Kiemelkedően szép pályamunkát küldöttek még be a 
következők: 

Nagy Lq,jos II. csendőr (Lakihegy). Idézet a munkájából: 
"Nekünk, csendőröknek kedves, jó ismerőseink a csillagok. 
Hozzátartoznak életünkhöz. Éjszakai portyázásaink alatt 
együtt virrasztanak velünk és megmutatják a helyes irányt. 
ismerjük őket, csak éppen a nevét nem tudjuk soknak. D e 
azért így névtelenül is kedvesek, lelket üdítő a szelíd. 'mOsoly
gásuk. H amíg ámuló sz€münk csodálja l'agyogásukat, lelkün
,~et megfogja, .átfonja valami névtelen igézet, természet iránti 
csodálat. Szent áhítat lopózik szívünkbe, mert érezzük, hogy 
ebből a milliárdnyi csillagragyogásból is Isten felséges er ej e 
sugárzik reánk. Es imádkozunk. Halk, szóvaL ki nem mon
dott fohászu.nkat belesóhajtjuk. a csillagtls éjszakába; Isten! 
Add, hogy az a haloványfényű kis csillag, Magyar Csillag, újra 
visszanyerje régi fényét, felséges ragyogását. Add, hogy so- ' 
kat szenvedett magyar hazánk szerencsecsillaga újra ott ra
gyogjon minden kicsi magyar ház felett és sugározza b'3 
minden magyar szívét-lelkét törhetetlen hittel, imádkozni; 
dolgozni és harCl.Jlni tudó hazaszeretettel. És add Uram 
h~gy. jövőben is - mint régen - magyar tenger' vizébe~ 
hunYJon el Észak, KeZet és Dél hullócsiUaga.JJ 

Sz.abó D~es cse~dőr (Perkáb3,). Idézet a munkájából: 
"Azt 'IS momdJák, ak~ megjegyzi hangos szóval, midőn csil
laghullást lát, nagyon közlékeny természetű. Ezt inkább el-
7t'iszem. Akinek ilyenkor is beszélő kedve van elfecsegné a 
teremtés ti~kát is, ha rábíznák. ' , . 

Gyöny?rű aztán a H.adak. útj '.ll. Amint Csaba serege nyo
'mán az ezust-patkók alatt porz~1f a gyémánt. Ott valahol 
délen, Titelen túl, fényes tábortiJz ég. És világít az ékköves 
kárptt alatt északon, mess.ze a Beszkidekig. 

Ez ~á: fáj is, ha azt nt?~m) úgy elh6'verve egy jószagú 
boglya toveben. És .ha sokájg né~em, nem tudom, harmat 
vagy könny van ci< pillámon. 

Cs·C/'k ha lecsöppen" érzem _ sós . . . " 
.. ' Szabó Ferenc tiszthelyette's (ges<ltely), aki színesen és 
ugye sen csoportosítja mondanivaJóit egy nagy gondolkodó 
mondása köré: ,,11.ét dolog kelt benn(lm csodátatot : az egyik 
al velem született erkölcsi éj'zék, a másik a csillagos ég." 

1!:s kiemelkedően érdekes még Kovács Mihály II. őrmester 
(Buda,pest). Barkaszi Miklós törzsőrmester (Rakamaz) 
Kosaras ' József próbacsendőr (Zomba) pályamunkája. ' 

Dícséretet érdemel ,3, következpk pályamunkája: Nedves 
György próbacsendőr (Kiskunhalas), Nyers Lás,~ló szv. tiszt
helyettes (Pécs). Ráczi Miklós csendőr UjS<l.isz, Simon Már
tJon (Németlad), Szabó Sá~dor V. csendőr (Gyönk) , Szirtes 
Pál csendőr (Gyönk), Vass F erenc csendőr (Csolnok
Augusztatelep ). 

A jutalmul kitűzött fényképezőg-épet anyertesnek elkÜl
döttük. 

A szerkesztésért és kiadásért felelös: 
MOHACSY LAJOS százados. 

!Stádium Sajtóvállalat Részvénytársaság, Budapest, 
VIII., József-körút 5. - Felelős üzemvezetö: Györy Aladár, 


