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A börtönök életéből. 
írta: BEÖTHY KÁLMÁN százados. 

A m. kir. igazságügyminiszter úr folyó évi 4929--
1. M. VI. 1936. számú rendeletével - a Csendőrség i 
Lapok kérelmére - megengedte, hogy meglátogas
sam az országos büntető-intézeteket. Az engedély 
alapján tett látogatásoknak az a célja, hogy olvasó
inknak, akik az igazságszolgáltatás egyik tényezőjé
nek, a bűnvádi eljárásnak a munkásai, tájékozta
tást adjunk azokról az intézkedésekről, amelyeket 
az államhatalom tesz és tett a jogerősen elítéltekkel 
szemben. Bár a büntetőtörvénykönyvben (1878. évi 
V. t.-c.) ez intézkedéseket fel találhat juk, azokat kel
lően értékelnI azonban és tartalommal megtöltelli 
csak úgy lehet, ha betekintünk a zárt börtönfalak 
mögé, a zárkákba, munkatermekbe stb., egyszóval a 
foglyok, rabok és fegyencek életébe. Csak így ért
hetjük helyesen a Btk. intézkedéseit: hogyan torolja 
meg az államhatalom a bűnt, de ugyanakkor miként 
igyekszik egyúttal arra is, hogy a büntetés hasznot 
jelentsen a bűnőző számára, s ezzel közvetve a tár
sadf!.lom számára is. Mert lényegében ez a törekvés 
a célja az igazságszolgáltatásnak. Az e cél érdeké
ben tett intézkedések sok ponton érintik a csendőr 
szolgálatát és azokkal gyakran szoros összefüggés
ben vannak. Ezért meg vagyok győződve, hogy 
nem lesz érdektelen, de unalmas sem, ha végignéz
zük a rabok életét. 

Kit ne érdekelne például az, hogy mi történik 
örskörlete veszedelmes emberével, mondjuk a szoká-

Egy régi ősszel ... 
Irta: KOMÁROMI JÁNOS. 

Hetek óta didereg tünk. 
A felhők egyszer szálltak a hideg határ felett, 

egyszer megállapodtak, uszályaikkal seperték a 
bükkfák tetejét s gazdátlan veszkődésünkben ha
zagondoltunk olyankor... Csepegett is néha, de 
alig csak, akkor megint kitisztult a világ s szelek 
jajgattak a Visztula tájain ... A vad messzeség
ből fel-folrémlettek előttünk a Beszkidek, olyan 
színben, mintha rozsdával lett volna behintve az 
oldaluk. Ez a lengyelföldi szél sokat nyugtalaní
tott bennünket azon az első őszön, amelynél keser
vesebb nem volt még a világon ... Soha-soha! 

Velünk volt szakadatlanul az öreg Farkas őr
mester is. 

Mert öreg volt mindenképpen s járhatott már 
felül a hatvanon. Főhadnagyunk meg is kérdezte 
egy alkalommal: 

- Farkas bácsi, minek jött ki maga velünk 
ebbe a cudar országba, amikor úgy se parancsolta 
senki n 

Farkas bácsi tisztelgő-állásba klappantotta a 
bakancsa sarkát s így válaszolt: 

- Főhadnagy úrnak jelentem átossan ... csak! 
S velünk tartott sáros és hideg .utakon, mo

csarakon, meredélyeken, ingoványok szélein. Csak 
a csaták megindulásával maradt valamivel hát
rább, mivel ilyen alkalmakkor odarendelte a vitéz 
főhadnagy úr. Ilyen esetekben, akik látták a ke
mény öreget, elmondták, hogy idegesen szívogattcL 
pipáját valahol a konyhák! táján s nyugtalanul 

sos bűntettessel, attól kezdve, hogy tényvázlattal 
átadta azt az ügyészségnek. Mi történik vele, hol és 
hogyan él ~ Megkapja-e sok bűnéért a méltó "jutal
mat"~ Mit csinál egész nap és mit csinál 6-8, vagy 
15 évi fegyházbüntetése alatU Hogyan iparkodik 
ebből a megrögzöttből az államhatalom hasznos em
bert nevelni ~ 

Kell, hogy érdekelje a csendőrt például az is, 
hogy az örskörletébe feltételesen szabadságolt em
ber kicsoda, honnan jött, mi a mult ja ~ Van -e ezzel 
szemben valami különös és az utasításaiban meg 
nem írt dolga a csendőrnek ~ 

Azt tudják az örs ök, hogy vannak, akik a téli 
időkben inkább bűnt követnek el, csakhogy bekerül
jenek a fogházba, ahol az élelmezés, ruházkodás és 
lakás kérdése nem aggasztja őket. Vajjon az ilyen 
bűnöket csak úgy, minden további következmény 
nélkül lehet csinálni' Nincs ilyenek esetében semmi 
más kötelesség, mint a Szolgálati utasítás 463. 
pontja szerint megírni a feljelentésU Elmehet-e a 
csendőr ilyenek mellett szótlanul és nem kell-e tudni 
az ügyésznek is róla ~ 

Ismerjük azokat a felhívásokat, amelyekre je· 
lenteni kell, hogy X. Y. nyári munkára szerződött 
-és családjában más kenyérkereső nincs és való, hogy 
ha most töltené le szab ads ág vesztés büntetését, ak
kor családja a tél folyamán inségbe jutna. Nem kell 
ezt a jelentést egyszerű irodai munkának tekinteni, 
mert lényegében érinti a büntetés végrehajtásának 
célját, azt, hogy a bűnös idejében töltse le büntetését, 
de azért ne szenvedjen semmiféle olyan hátrányt, 

figyelgetett a front irányába... Mindnyájan sej
tettük, mi nyugtalanítja az öreget: az egyetlen 
szép fiát ,féltette voltaképpen, aki eközben bátran 
ment szembe a halállal. Örvezetői sarzsiban szol
gált a Jóska fiú, járása délceg, termetre daliás, 
arra való mindenképpen, hogyanagyutcán utána
forduljanak .az eladósorba került hajadonok. És 
verekedett keményen a tiszapolgári legények leg
elején. 

Hát ezért nem maradt vissza apótkeretnél 
Farkas bácsi, ahol több dolga akadt volna minden 
bizonnyal, mint idekint. Ahelyett velünk didergett, 
a konyhakocsi körül szedegette talpait a század 
nyomában, ezért vett rajta erőt a nyugtalanság 
minden csata előtt s ezért szívogatta a pipáját oly 
türelmetlenül minden csata közben... És ha a 
csata színhelyéről egy-egy sebesült csatár vánszor
gott el visszafelé a konyhakocsik táján, Farkas 
bácsi már ott állt az úton s izgatottan kérdezte: 

- N em láttaa-e a Jóska fiamat, fiam ~ 
- De' láttam - válaszolt vigasztaló hangon a 

szegény sebesült. Ott harcol jókedvűen az első 
vonalban. 

• 
Hetek óta didereg tünk azon a régi őszön, 

amelyben annyi bánat és levertség volt, hogy 
akadtak legények, akiknek csaknem a könnyük 
serkedt ki. Különösen ezekben a napokban, amÍ
kor - valahonnét Uzsok alól - új háborús dalok 
érkeztek hozzánk. 

Mert katonanóta talán egy sem született meg 
addig galiciai földön ... 

Mi akkor már, három szörnyű hónap alatt, va-
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amely őt vagy családját megint a bűn útjára te
relné. Nem kell annak tekinteni és nem kell ezt a 
kedvezményt javasolni, ha olyan nyári munkásról 
van szó, aki iszik és csavarog és a családjával nem 
törődik. 

A figyelőlapos egyéneket is ismerjük. Tudjuk, 
hogy azok nyílvántartása mennyi vesződséggel és 
gonddal jár, ha azt akarjuk, hogyafigyelőlap rova
tai a mindenkori helyzetet tükrözzék vissza. Már 
pedig annak úgy kell lennie. Ezek az adatok ugyanis 
az ember elbírálásánál mindenkor tekintetbe veen
dők a bíróságok és hatóságok által. Tudjuk, hogy 
kik kerülnek ilyen felügyelet alá, de a büntetés vég
rehajtilsának során is vannak bizonyos intézkedések 
és ezeknek ellenőrzésével a csendőr van megbízva, . 
aki - meg vagyok győződve, - hogy soraim elolva
sása után egész más szemmel fogja tekinteni ebbeli 
kötelességeit. 

Sok más kérdés is érdekeini fogja a csendőrt, 
látni fogjuk a kapcsolatokat a büntető-intézetek és 
a csendőrörsök között, képet kapunk arról a nagy 
munkáról és feladatról, amit a társadalomnak, az ál
lamnak az egész büntetésvégrehajtás jelent. Mert 
nem kicsiny dolog ez és ha részleteiben is npm a leg
nagyobb gonddal kezelt, akkor célját vesztette és 
nemhogy azt eredményezné, hogy a bűnös ember 
megjavul, hanem annak éppen ellenkezőjét. Oriási 
kérdés ez az egész világon és egyik legnehezebb, de 
legszebb kötelessége is azoknak, akik ebben hivatá
suknál fogva résztvesznek. Nem vitils, hogya csend
őr is ezek közé tartozik. 

lóságos rablók lettünk. És annyi okunk volt lehor
gadt fejjel bánkódni szünetlenül! Teméntelen ezren 
haltak meg a hadtestből, az utolsó hetekben dide
l'egtünk a hidegben, szakállunk nőtt s mindig 
mcneteltünk, mindig. Hol előre, hol hátrafelé. 
]'Jgyszer ettünk, máskor nem. Legfeljebb egy-egy 
visszamaradt tarlórépát szakítottunk ki ' az őszi 
esőben ázó földekről. Ezalatt zúgtak az ütegek, 
csattogtak a géppuskák, igen sokan véresen von
szolták magukat hátrafelé s még többen hajtották 
le fejüket utóljára az aszott őszi fűre. Egyszer 
Ravaruszka fölött, másszor azon a tájon, hol bús 
lassúsággal folydogál a Szan. 

Az utolsó néhány hét alatt még komiszabbra 
fordult a sorsunk. Ekkor, október hónap legvégén, 
nyomorult csaták után, a rudniki vad erdőségek
Len tanyáztunk, hogy rendbeszedjük magunkat 
valamennyire. Mert ebben az időben sokat, igen 
sokat vakaróztunk a hónalj unk körül. Sűrűek a 
rudniki vadon rejtekei, felhők jöttek valahonnét a 
Visztula felől, jajgatott a szarmatai szél s egy dél
után szitálni kezdett fölibénk az őszi eső . S ekkor 
történt, hogy valahonnét, valószínűen Uzsok irá
nyából, háborús nóta érkezett hozzánk, kik a Szan
mente körül húzódtunk meg . .. 

Hogy, hogy nem: először valamelyik bakan· 
cs os kezdte fújni, hamarosan átvette tőle a század, 
át az ezred s egy reggelen csak megharsant az 
egész hadosztály : 

Gyere kisangyalom kösd be, 
Sebeimet, 
Gyógyítsd 'YI,~eg a bánatos 
Szívemet! 

Hogy bent a rabok között ne kelljen apró
cseprő kérdések miatt megszakítani utunkat, egyet
mást röviden elmondok a bűnösökről és a bünteté
sekről. 

Miután a bűn indító okait az élet adja, termé
szetes, hogya bűnözés és az ellene való védekezés is 
folyton változik. A bűnokokat sohasem akarhatta 
megszüntetni az államhatalom, mert azok kívül 
esnek hatalmi körén. Tehát mire törekedhetetU 
Arra, hogy egyrészt a bűn megtorlása által kivonja 
bizonyos időre az ártalmas elemeket a társadalom
ból, másrészt pedig, hogyamegtorlás során igye
kezzék megjavítani azokat, hogy visszakerülve fi 

társadalomba, annak ne legyenek ismét ártalmas 
tagjai. Természetes, hogy a cél érdekében nem lehe
tett minden bűnöst egy kalap alá venni. Hanem kü
lön-külön kellett elbíráltatnia az arra hivatott bíró
ságok által. A bíróságok pedig mi módon képesek 
erre~ Csendőri vonatkozásban: ha a csendőr jelenti 
a bűnösről mindazt, amit annak egyéniségéről tud, 
ami öszefüggésben van a bűn okaival, elkövetésével 
stb. Fényképet adjon a csendőr a tényvázlatban a 
bűnösről, azért van a csendőr mindenütt ott, azért 
kell neki teljes személyi ismerettel rendelkeznie, 
azért kell mindent felderítenie a nyomozás során és 
azt be is jelenteni, nem pedig a szolgálati utasításból 
a feljelentési mintákat lemásolni! .. . Vajjon mind
egy volna bármelyik csendőrnek is, ha az ő minősí
tésében nem a való adatokat vennék fen Nem bio 
zony, mert vagy a dícséret, vagy az előléptetés, 
vagy. .. szóval valami elmaradna. Sem az igazság, 
sem a bűnöző szempontjából nem közömbös, hogy 

Október hava legeslegvégén valamivel följebb, 
a niszkói rengetegben tartózkodtunk már, buj
kúlva az engesztelhetetlen ellenség elől, miközben 
keserűen dalolgattunk. Velünk dalolt Farkas őr
mester daliás legényfia is, azt az egyet fujván szü
nétlenül: 

Gyógyítsd meg a bánatos 
Szívemet! 

Ugyanakkor újult dühvel zendült ek meg az 
ütegek s zúgni kezdtek rá a niszkói erdő szálfái, 
miközben egyre bókolgattak, teméntelen bánat kö
zött. Azalatt dörgött, egyre mélyebben dörgött a 
szél. Erősebben az ütegeknél is. S akkor nagy tú
madásra adták ki a parancsot azok számára, aki
ket életben tartott meg az isteni könyöriilet. 

Feltűztük a szuronyt. 
Farkas őrmester ott csetlett-botlott körülöt

tünk és sokszor, igen sokszor pillantott a Jóska 
fiára. És sűrűn mondogatta, mintegy a maga vi
gasztalására: 

- Csata lesz, gyerekek... Csata lesz, gyere
kek . .. 

Majd hirtelen riadót rendeltek el. Indultunk 
is már Niszkó felé, előre tartva a szurony hegyét. 
Farkas őrmester darab ideig elkísért bennünket, 
miközben jószívvel intett valamennyiünket : 

- Oszt vigyázzatok egymásra, fiaim !. . . Te. 
Jóska, ne kapkodj majd a fejeddel, hogy valami 
Laj ne essék... . 

Jóska nem szólt semmit. S akkor lemaradt 
oldalunkról a vén katona. 

• 
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mit jelentenek róla és hogy mit állapít meg a bíró
ság. Jegyezzük meg, hogy a büntetés célja a javítás 
is, de a megtor lás is és hangsúlyoz om mégegyszer, 
hogy a bíróságnak minden bűnöst külön kell elbí
rálnia, hogy a cél elérhető legyen. 

Mindenki előtt nyílvánvaló, hogy másként bi
rálja el a bíróság a falurosszát, a bicskás legényt és 
másként azt, aki - mondjuk - szerelemféltésből öl. 
Másként az éhes vándort, aki gyümölcsöt lopott a 
kertből és másként megint a vándorcigány t, aki lo
pásból él, jóllehet erős, mint a barom ... Más szem
mel néz a bíró a tanult emberre, ha csalás miatt 
előtte áll és másként nézi azt a tanult embert, aki 
már háromszor állott előtte. (Visszaeső.) Aki kiabál 
az utcán, hogy üssétek le a csendőrt, más büntetést 
fog kapni, mint az, aki ugyancsak izgat, de nem kia
bálva, hanem elbújva az emberek és házak közé. Más 
egy fiatalkorú, más a gyengeelméjű, más az alkoho
lista, más a hivatásos bűnöző, utóbbiak közt megint 
más az, aki dologkerülő és más a veleszületett haj
lamú. Az öröklés útján szerzett hajlam más elbírá
lást nyer a bűnösben, mint mondjuk a súlyos nélkü
lözések miatt elkövetett bűn. Ezer és ezer szempont 
követeli a külön elbírálást, különben már eleve kilá
tástalan volna az igazságszolgáltatás munkája, il
letve a legnagyobb mértékben igazságtalan volna, 
ha mindenkivel egyenlően bánna a társadalom. 

Ugyanígy van a büntetés végrehajtásánál is. 
Másként bánnak a régi ismerőssel a fegyházban és 
másként az először odajöttel. Más módja van a rab
nak és más a fegyencnek. Más viszont a fogolynak 
is. Más dolga van részben a földmíves bűnözőnek 

Sehol sem hallottam még oly keserűen har
sogni az erdőket, mint a Niszkó körüli vadont. 
Különösen, ha hideg szél kerekedik a Visztula fe
lől, úgy október · vége táján s ez a szél megnyögeti 
a többszázéves fákat. Közel negyedszázada már, de 
ma is hallom még a fák recsegő zúgását. 

Azon az első őszön, mikor támadásra rendel
tek bennünket Niszkónál, valóban vérengző harcba 
keveredtünk a városka utcáin és kertjei között, 
amikor már nem mutatta magát többé a nap, mert 
hamuszínű felhők takarták el az arcát. És ha meg
hasadtak is pillanatra a felhők, olyan színben sá
padozott a hideg nap, mint egy berozsdásodott bá
dogkorong. 

Az utcai dulakodásban csúnyán megcsépeltük 
egymást s azok közül, kik a reggeli órákban le
génykedve és szuronyheggyel indultak támadásra. 
alig tért meg a negyede ... Megérkezve nyomorul
tan az erdő fái mögé, számolgatni kezdtük, há
nyan vagyunk még életben 7 És kiket láttak meg
halni a hiányzó fiúk közüU 

Valamelyik tizedes lehajtotta fejét: 
- Farkas Józsi is odavan ... 
- ElesetU! - kiáltott fel a főhadnagy. 
Egyhangon beszélt a tizedes: 
- Az utolsó összecsapásnál elvágódott egy 

kert végibe s letette fejét a száradt gyep re. Saját 
szememlnel láttam ... 

Mivel itt már többen fogták közre a tizedest, 
a főhadnagy újból megkérdezte: 

- Hogy halt megf 

és más az iparosnak. Más viszont a dologházi lakó
nak, egészen más. 

A büntetés célja: a szabadságvesztés érzetének 
ébrentartása mellett a bűnöst a javulás szükséges
ségére ébreszteni és abban lehetőség szerint meg is 
tartani. Egyszerű a következtetés: más módon ér
jük el azt a fegyházban, másként a többi helyeken. 
Ezért látogattam meg börtönt, fegyházat stb. Látni 
fogjuk tehát azt is, hogy nem mindegy az, hogy ki 
hol üli le azt a "pár" évet. 

* 
Régen más volt a felfogás a bűn megtorlása 

kérdésében. Valamikor például nagyon sok volt a 
halálbüntetés. Ma már - mondhatjuk - ritka és 
csak néhány bűn megtorlásául alkalmazzák. Ép 
így van a testi büntetéssel. Valamikor a szemet 
szemért, kezet kézért felfogás volt az uralkodó. Ide 
tartozott a vesszőzés is. Nyilvánosan történt végrB
hajtása -abban állott, hogy két sorban felállított 
fegyveres emberek között kellett futnia vagy el
haladnia az elitéltnek és a sor minden embere 
végigvágott rajta. Vagy: deresre fektett ék az el
itéltet és számos botütést szenvedett el így. Ez a 
büntetési rendszer az elrettentést szolgálta. Ily mó
don akarta az akkori társadalom megtorolni a bűnt 
és visszatartani attól másokat. Nem igen beszél
hetünk e rendszernél a javításról. 

Hallottunk a máglyán való elégetésről és a 
kerékbetörésről is. Lehet, hogy az akkori viszonyok 
között mindez megfelelt a társadalom felfogásának, 
de bizonyos, hogy azok az ember méltóságán aluli 

- Mondom, főhadnagy úr, jelentem alázattal 
- kezdte megint a tizedes, - hogy térdrebukott 
először, elnyúlt egész hosszába s nem panaszkodva 
senkire, letette fejét a gyepre ... 

Magunk elé gondolkoztunk sokáig. Mert más
nap okvetlenül találkoznunk kellett az édesapjá
"al. Farkas őrmesterrel tudniillik. 

Úgy is lett. 
Szétdúltan, éhesen, bútól verve, sötét remény

tp.1eIiül vonszoltuk el magunkat másnap a tábori
konyhák álláshelye mellett. Az öreg, ágaskodó 
pipaszárral a szájában, ott lesett ránk az út szé
Iében. Már messziről kiáltott felénk: 

- Itt van Józsi 7 
- Nincs, - mondtuk egyszerre valamennyien. 
li'arkas őrmester . nyelt egyet, különben hideg 

és r endületlen maradt: 
Láttátok7 
Láttuk ... A hideg fűre tette le a fejét ... 

]'arkas őrmester nyelt megint. De nem szólt 
semmit. 

Két nap mulva hideg szél fujt a határban s 
mi, otthagyván a niszkói erdőséget, nyugat felé 
mentünk. Köpenyeink lábszáraink körül csattog
tak a szélben, dideregtünk és mert álmosak vol
tunk, botorkálva kódorogtunk Bochnia irányának. 
A bútól-vert Farkas őrmester ott szedegette tal
pait a század legvégében. És míg kurtaszárú pipá
ját szívogatta, nyugtalanul szagolgatott bele a 
messzeségbe ... 

1\1intha mindnyájunkat féltett volna valami 
reánk leselkedő veszedelemtől'. 
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H i tler német birodalmi vezér és kancellár megkoszo rúzta v itéz Jákfai Gömbös Gyula müncheni ravatalát. 

eljárások voltak és nem voltak igazságosak. Az is 
bizonyos, hogy nem lehetett szó az elrettentésről 
akkor, amidőn például egy város lakói közül 50-
100 embert gályarabságra itéltek és hurcoltak, ami 
azt jelentette a végrehajtásban, hogy ezek a sze
r encsétl enek a hajó aljában, az evezőpadokhoz 
bilincselve, naponta gyakran 15-20 órát is eveztek 
a tűrhetetlen hőségben, gyötrelmes szomjúságban 
és még csak jajgatniok sem volt lehetséges, lévén 
a szájuk betömve. Ismétlem, ezzel a rendszerrel 
kapcsolatban nem beszélhetünk igazságról, ennél
fogva javításról sem, mégcsak megtorlásról se. Leg
feljebb bosszúról, vak, kíméletlen hatalom-fitogta · 
tásról, embertelenségről. Ez aztán tökéletes volt. 

Már a régi időben is nyomát lelj ük a szabad
ságvesz tésbüntetéseknek, amelyeket rendszerint 
várak börtöneiben hajtottak végre. 'l'ermészetes, 
hogy itt aztán együtt volt, válogatás nélkül, a beteg 
és egészséges, a fiatal és megrögzött bűnös, nő és 
férfi. Hogy ez a mód nem hozott gyümölcsöt sem 
az elitéltre, sem a társadalomra, az nyilvánvaló 
mindenki előtt. 

Ismertem Biharmegyében egy omladozó vár
kastélyt a háború előtti időkben. Mutogattak ott 
egy kutat, amelynek redves téglafalából csorbult 
kaszapengék állottak ki egymással szemben. Azt 
mondták erről: ide dobálták be a harcban gyáván 
viselkedőket és az árulókat. De mert a kaszapenge
csúcsok csak két-három arasznyira állottak egy
mástól, a bedobott ember ezekbe zuhant és ott vér
zett el a mélység felett függve, a legnagyobb kínok 
között. 

Ismeretesek a régi világból a szégyenoszlopok, 
kalodák, tudunk a nyelvlakatokról, a kéz- és láb-

vasakról, amelyek elsenyvesztették súlyukkal az 
izmokat. Tudunk jelekről, amiket az elítélt arcára 
vagy homlokára sütöttek és amely jelet egész életén 
át viseltek megszégyenítésképpen. Tudjuk, hogy vol
tak elítéltek, akik hajókat vontattak, tudunk ... 
nem sorolom tovább. Elég világos előttünk ezekután 
is már, hogy az emberi méltóság mindannyi eset
ben legteljesebb mérvben meg volt sértve ezekkel 
a kínzásokkal, amelyeket nem nevezhetünk bünte
téseknek. 

Amint az emberi művelődés haladt, úgy szapo
rodtak a szabadságvesztés-büntetés rendszerének 
hirdetői és harcosai, akiknek nyomán ez, legújabban 
pedig a pénzbüntetés uralja büntetési r endszerün
ket. 

Korlátozások, melyek érik a szabadságvesz
tésre elítéltet: nem lehet a családjával, nem mozog
hat kedve szerint, nem dohányozhat, nem lehet 
vagyon a mellett, nem élhet szenvedélyeinek vagy 
kedvteléseinek, nem láthat a világból mást, mint 
négy falat, az őröket és társait, a csíkos fegyenc
ruhát. a kiszabott kosztot, kíséri a szótlanság aszü !;: 
zárkában és a munkateremben '" Gyötrelem. Engl"
delmeskedni kell a parancsnak, mikor jól esnék 
lefeküdni. sétálni kell és istentiszteletet hallgatni, 
amikor otthon szántani kellene, vagy az üzletben 
kellene tenni valamit, ami pénzt hozna . .. Íevelet 
volna jó írni, mert kibírhatatlan ez a szótlanság, 
amikor nincs kinek elmondani a zárka csendjében 
és sötétjében összesereglett gondolatait . .. de nem 
lehet. Meg van minden szabva. Ezzel ébred érzetére 
szabadsága elvesztéséne.k. (Ebben nyilvánul a meg
torlás!) Ezzel ébred arra, hogy jó lesz másko!" 
elkerülni a bűnt, amely idejuttatta. És ha valaki 
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megrögzött bűnös, aki nem először van ilyen helyen, 
annak is gyötrelem ez ... 

Amerikában a legsötétebb lelkű gonosztevőket 
egy szigeten tartják elzárva. Köröskörül a tenger, 
de - a gyötrelem fokozása végett - a távolból látszik 
a város, a kémények, házak, vonatok, fény ... Mind 
üzenet abból a világból, ahol jó volt lenni, amelynek 
íze még a bűnös szájában van és ami után fogat· 
csikorgatva vágyódik. 

• 
Visszatérek a gondolathoz: a büntetések törzse 

a szabadság elvonása. És hiába jár ezzel annyi 
gyötrelem, ezzel és a vele kapcsolatos kényszer
neveléssel válik az elítélt erkölcsös gondolkodásúvá. 
jó munkássá, komoly polgárrá. Ha erre megvan a 
hajlama. Azt kell feltételeznünk, hogy minden 
bűnösben megvan az, és akik még sem javulnak, 
azok a legszerencséilcnebbek, . sajnhlatunkra leg
inkább méltóak, mert... végzetcsen betegek ideg
rendszerükben. (Terhelt, megrögzött stb.) 

És amint a bíróság egyénenként foglalkozik a 
bűnössel, úgy kell a büntető-intézetekben is az 
elítéltekkel egyéniségük szerint foglalkozni. Ki
magaslóan nemes foglalkozás ez a börtönben, mert 
nem annyira az ítélet, hanem annak végrehajtása 
az. mellyel a cél elérhető. Ezért elismerés illesse az 
arra hivatottakat, akiket később fogok bemutatni.. 
a börtönügyi tisztviselőket. 

• 
Azt akarjuk látni e sorokból, hogy miként 

törekszik az államhatalom fentebb ismertetett céljai 
elérésére. Ezért nem foglalkozunk a bűnvádi eljárás 
részleteivel, a vizsgálóbíró, ügyész és a bírós:tg 
munkájával, csupán az ítéletkihirdetésnél leszünk 
klcn. Az ítéletből a jóhiszemű csendőr kiveheti, 
IJ(gy a feljelentése vagy tényvázlata adatai hasz
lJo&nk voltak-e, megtett-e a csendőri nyomozás min
(!eut ahhoz, hogy a bíróság aszerint ítéljen, ahogyan 
H bűn és összes körülményei azt megkívánták annak 
a célnak az érdekében, hogy a bűnös feleljen és ne 
ártatlan szenvedjen és hogy a bűnös igazságos ítéle
tet kapjon. 

• 
... A tárgyalási terem zsufolt. A bíró i emel

vény e pillanatban üres, percek kérdése, hogy az 
itéletet kihirdessék. A terhelt még most is és talán 
most a legizgatottabban tárgyal a védőj ével, a kö
zönség suttog s egyszerre az oldalajtó nyílik s a 
bíróság bevonul. Máris hallszik az itélet: ... Bű
nösnek mondja ki a Btk ... és ezért... négyévi bör
tönre és ... itéli. 

A hallgatóság és a bíróság tagjai leülnek, az 
elitélt nem akar hinni a füleinek ... a bíró olvas, 
olvassa az indokolást s benne azt is: ... büntetett 
előéletű és cselekményét haszonlesésből' kö
vette el ... 

Lehet, hogy az első bíróságnál nem válik jO?
erőssé az itélet, de egyszer mindegyik eljut oda. Es 
amikor az írásos itéletre ez a záradék kerül: J og
erős és végrehajtható! - véget ért a bűnvádi el
járás. 

Kezdetét veszi a büntetés végrehajtása. A bíró
ság átadja az elit éltet az ügyészségnek. E szerva 
végrehajtója az itéleteknek. Az ügyész az elitéltet 

nyomban letartóztat ja (ha eddig szabadlábon volt 
esetleg), ami azt jelenti külsőleg, hogy fogházőrt 
állít az elitélt mellé, aki viszont majd a fogház
vezető elé állítja. 

Vannak esetek, amikor a kiszabott büntetést 
nem hajtják azonnal végre, hanem elhalaszt ják. 
Hallottak olvasóim bizonyára már olyanról, alö 
kérvényezte ezt. Például sokan vannak a nyári 
arató és más idénymunkások közül, akik, ha nyá
ron át töltenék le büntetésüket, elvesztenék egész 
évi keresetüket. Ezzel családjukat is nyomorba 
dönthetnék. A nyomor pedig egyik bűnok! Lehet 
ez a célja az államnak~ Lehet-e a megtorlás jellegű 
büntetésnek ez is célja ~ Beszélhetnénk a társadalom 
igazságosságáról, ha ily esetekben könyörtelenül 
végrehajtatnánk a büntetést ~ Szárnyparancsnoki 
tapasztalatból tudom, hogy az elhalasztásnak egyéb 
okai is vannak, de a fentírt a mi területünkön a leg
gyakoribb. 

Lássuk, hová juthatnak az elitéltek, azaz most 
már a letartóztatottak~ A bűnnel arányban álló 
megtorlás lehetősége és a megjavulást elősegítő 
kényszernevelés keretei és alkalmazhatÓSága szab
ják meg a helyet, ahol a büntetését tölteni fogja. 
E főszempontok szerint háromféle büntető intéz e
tünk van: 

Bírósági fogházak (90 júrásbírósúgi és 24 tör
vényszéki), Országos büntető- intézetek (fegyházak, 
börtönök, államfogház és közvetítő intézet) és a 
Dologházak. 

Országos büntető intézetek: A budapesti kir. 
országos gyüjtőfogház, a szegedi kerületi börtön és 
államfogház, a váci országos fegyhúz és közvetítő 
intézet, a soproni országos fegyintézet és szigorított 
dologház, a hartai országos büntető intézet és a 
márianosztrai büntető intézet és szigorított dolog
ház. (Ez utóbbiak nők részére.) 

Dologházak: Jászberényben férfiak részére és 
Kalocsán nők részére. 

Rokonintézményeknek nevezhetjük az aszódi és 
székesfehérvári fiúnevelő otthont, a ceglédi és rákos
palotai leánynevelő otthont, a nyiregyházi fiatal

. korúak fogház át és a budapesti átmeneti fiúotthont. 
Mint érdekességet említ em meg, hogy a büntető 

intézetekben és fogházakban közel 11.000 férőhely 
van. Miután pedig nekünk Trianon óta mindent 
meg kell tanulni, csak egyet nem: felejteni ... ennél
fogva ne felejtsük el itt megemlíteni, hogy 
Nagy-Magyarországon 9 büntető-intézetünk volt, 65 
törvényszéki és 313 járásbírósági fogházunk ... 

Nos, a fent elsoroltak közül melyikben fogja az 
elítélt büntetését kitölteni ~ 

A fogházbüntetéseket a törvényszéki vagy járás
bírósági fogházakban kell v égrehajtani. Fegyház
büntetésre ítélteket az országos fegyintézetbe és a 
börtönre ítélteket börtönbe kell szállítani. Utóbbi..<t
kat azonban csak akkor veszik át ez intézetek, ha 
arra az igazságügyminiszter beutaló r endelete meg
van ehhez. Kivétel ez alól a budapesti gyüjtőfogház, 
ahová a beutaló rendelet előtt is be lehet fogadni 
az elítélteket. (E gyüjtőfogház oly épületcsoport, 
melyben külön fegyház-, börtön- és fogházépületek 
vannak.) 

A budapesti és pestvidéki törvényszék által egy 
hónapot meghaladó fogházra ítélt férfifoglJ·okat és 
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vitéz Jákfai Gömbös Gyula ravatala a müncheni királyi palotában, mellette német tisztek díszőrsége 

ugyanezen bíróságok által börtönre és fegyházra 
ítélt férfifoglyokat e gyüjtőfogházba szokták be
utalni. Más törvényszékek által elítélt férfirabok a 
szegedi kerületi börtönbe kerülnek, ha a börtönbün
tetés egy évet meghalad, különben rendszerint az e 
célra berendezett törvényszékifogházakba, míg a váci 
és soproni fegyházba olyanok, akiknek foglalkozása 
ipari. A többi büntetőintézetbe azok kerülnek, akik 
az ezekhez közel eső bíróságok által ítéltettek el, 
illetve - a férőhely-viszonyok döntenek a kérdés
ben. A női rabok és fegyencek Márianosztrára 
jutnak. 

Az államfogház-büntetést a szegedi államfog
házban, vagy az elítélt kérelmére törvényszéki fog
házban kell, illetve lehet végrehajtani. 

Fegyenc, rab, fogoly kifejezést gyakran hallunk. 
Azt hiszem, nem kell sok magyarázat, hogy azok a 
fegyházra. börtönre, vagy fogházra ítéltek elneve
zései. Mint gyüjtőnév használatos ezekre a: rab. 

Valamely letartóztatottnak a fogházba való be
fogadása a kir. ügyész rendeletére történik. Ideig
lenesen be kell fogadni a csendőrség által őrizetbe 
vett egyéneket is, akikről a fogházvezető nyomban 
jelentést tesz az ügyészségnek, aki dönt a továb
biakl'a nézve. 

Az ügyész rendeletének vétele után a fogház
vezető megállapítja az elítélt személyazonosságát 
::; egyidejűleg Illeg is motoztatja azt. A fogoly tól 
elvesznek pénzt, gyujtót stb. és oly eszközöket, 

amelyek támadásra, öngyilkosság elkövetésére, 
vagy szökés megkönnyítésére alkalmasak. (Jusson 
eszébe olvasómnak a csendőrségi Szolgálati Utasí
tás 318. pontja.) A rabokat és fegyenceket le is kell 
nyírni. Ezeket fegyenc-, illetve rabruhába öltöz
tetik. A foglyokat csak akkor, ha büntetésük két 
évnél több. 

Ugyanekkor törzskönyvezik a letartóztatottakat. 
Az adatok, amelyeket a törzskönyvek nyilvántarta
nak: a letartóztatott vezeték- s keresztneve (ál
neve), vallása, életkora, születési helye, utolsó lakó
vagy illetőségi helye, családi állapota, előélete, a 
fogházba befogadás napja, az ítélet adatai, a bün
tetés kezdő és utolsó napja, a büntetés esetleges 
félbeszakításának adatai, a feltételes szabadságolit,S 
adatai, végleges elbocsátásának ideje, megkegyel
mezés, vagy a halál ideje. Az intézet lelkészénel, 
megállapításai és véleménye az elítéltről. Természf'
tesen minden ítélet is idetartozik. 

Mindez a letartóztatottal az első napon megtör
ténik. Az első éjszaka előtt. És, ha az eddigiek 
esetleg nem voltak különösebb hatással a rabra, az 
első éjszaka bizonyára kitörölhetetlen nyomokat 
hagya lelkében. Elszakítva mindenkitől , bűnnel 
terhelve. bűnösök között, ismerősei előtt megbélye
gezve és bensejében a bűnre késztető körülmények 
eleven hatása ... mind oly teher, hogy ezekkel nyu
galomra térni, illetve az első éjszakának neki
indulni ... mély barázdákat hasító esemény. Talán 
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csak a megrögzöttek és a műveletlenek nem érzik 
ennek a súly át annyira. 

Induljunk el most az egyik fegyházba s lássuk 
közelről a lakói életét. 

V életlen, hogy a fegyház felé közeledve, az 
utcán egy kézikocsit toló rabbal, mellette fegyőrrel, 
találkozom. Máskor talán elmentem volna mellet
tük közönyösen. most megnézem őket jól és felötlil ; 
bennem az első kérdés: hogy-hogy~ Lehet ezeknek 
az utcán járni 1 Kinek a részére végzi ezt a munkát 
és miért ez a fegyenc és miért nem a másik, vagy 
mindegyikkel lehet ezt végeztetni? 

A fegyház előtt fegyencek és fegyőrök. Munkn 
folyik az utcán, csinosít ják az épület előtti virág 
ágyakat. Nekiszegezem a fényképezőgépet a csoport
nak : az egyik fegyenc nevetve néz bele és jelekkel 
képet kér tőlem. Ez Hint fel mindjárt, ez a jelbeszéd, 
Nem szabad beszélni '? Nem szauad megállani a 
munkában ~ Kik ezek, akik kijöhetnek az utcára, a 
zárt ajtók és ablakok mögül a világba, a szabad
ságba, amelyiknek nélkülözése a legnagyobb gyötre
lem ~ A susztel'inas fütyörészve bámul rájuk a tulsó 
házból, a rádió szól és a folyó mellett zúg a gyors
vonat, ablakaiban napozó utasok. Álltam, figyeltem 
a rabokat. Itt a 'szabadság, látom-e ai'cukon a vá
gyódást? ... Nem. Ezt meglátni hossza ub idő kell. 

A kapun belépve, fegyőr állott elém. Kifogásta
lan feszességgel tisztelgett. Megmondtam, ki vagyok 
és hogy az igazsügügyminisztériumból van engedé
lyem arra ... Újból tisztelgés és jelenti a fegyőr, 
hogy az igazgató már vár reám. A fegyőr int, egy 
másik áll elém és máris vezet a lépcsőkön. Példás 
rend mindenfelé. És csend. Az előszobában egy asz
tal körül vagy nyolc férfi kiterített, széttárt köny
vek és számadásfélék felé hajolva, dolgozik. Fegyen
ceket foglalkoztatnak. A foglalkoztatás egyik eszköz 
ahhoz, hogy innen kikerülve, a munkaszeretetében 
megmaradt, illetve az arra nevelt rab visszatérhessen 
a társadalom hasznos tagjai közé. Kérdés: mily 
szempontok szerint történik az egyes munkára való 
beosztás, mennyi ideig marad abban a munkakörben, 
kap-e valamit munkájáért, vagy kizsákmányoljitk 
helyzetét és erejét~ Kérdés: van-e annak jele, hogy 
az ilyen munkára szoktatott tényleg hasznos tagja 
lesz-e a társadalomnak, vagy pedig itteni szorgalma, 
törekvése csupán a kényszer eredménye~ Vagy it 

kilátásban levő munkadíj, jutalom serkenti azokat ' 
csald ... Majd rátérünk. 

Az igazgató, mielőtt elindulnánk az épületben, 
néhány szóval közli velem tapasztalatait a mai 
büntetési rendszer' előnyéről, a börtönügyi tiszt
viselők munkájáról s arról a tájékozatlanságról, 
melyet a társadalom részéről tapasztalt mindig, 
amikor a börtönök céljairól esett a szó. Most, a 
látogatás után, csak a legnagyobb elismeréssel szól
hatok a börtönügyi tisztviselők munkájáról. Bizo
nyosra veszem, hogy ha ismernék széles rétegek ezt 
a nemes hivatást és segítségére lennének e tiszt
viselőlmek, a megjavult bünösök száma jelentősen 
emelkedne. Mert így, elmondhatjuk, hogy az állam 
erőfeszítései dacára, kevés a valóuan megjavult és 
a társadalom ban hasznossá lett bünösök száma. 
Ennek oka, hogya társadalom nem résztvevő szív
vel fogadja vissza a bünöst, nem embertársat lát. 
benne, hanem irtózik attól, nem siet folytatni azt 

a munkát, amit a börtönügyi tisztviselők éveken 
át végeztek a bünössel, nem siet a fegyházból vissza 
tél'tet kenyérhez juttatni, hanem eltaszítja azt ma
gától, nem nyul a hóna alá s így a hazatért bünös 
ott keres megélhetést, ahol rákényszerítik: a bűn 
megismétlése által. Kárba veszett fáradság volt 
tehát igen sok, nagyon sok bünössel való vesződsé
ges foglalkozás. Megjegyzem mindjárt azt is, hogy 
nem mindig a társadalom az oka az újabbi elesés
nek, hanem sokszor a bűnös maga. Az, akin nem 
fog semmi nevelés és hogy a női bünözők közül 
sokkal több a helyét visszanyert, mint a férfiak 
között. 

Tudvalevő, hogy nálunk a büntetés végrehaj
tása a Grofton- (ír-) rendszer szerint történik.Ennek 
alapgondolata szerint az elitélttel kezdetben kell 
legjobban éreztetni a büntetés szigorát, azután az 
elítélt javulásához mérten, hozzá kell szoktatnunk, 
hogy állandó ellenőrzés nélkül is a társa 
dalom törvényeinek megfelelően viselkedjék. Előb
bit a magánzárkával kell elérlü, utóbbit a közös 
munkában való résztvételJel. Ezekután a közvetítő 
'intézeti kezelést kapja az elit élt, mely alatt már 
részben szabad munkás, aki a külvilággal is érint
kezhetik, de ellenőrzés alatt áll. Ha vétséget követ 
el, visszajut a fegyházba, ha nem, bizonyos idő 
után feltételes szabadságra bocsátják. 

Azt mondja a miniszteri indokolás a fokozatos 
rendszerről: az eIítéltet az szoktatja ahhoz, hogy 
minden előnyt, helyzetének minden enyhülését nél
külözések között kell kiküzdenie, a vele való bánás
mód az ő javulásának foka szerint enyhül lassan és 
óvatosan addig, amíg büntetése utolsó szakában 
csaknem a szabad emberekkel egyenlő bánásmód
ban részesül s ezzel előkészítést nyer a szabad
ságra. Ebben nyilvánul meg az, amit elől említet
tem, hogy a bűnt megtorolják, de ugyanakkor 
kényszerneveléssel igyekeznek a bűnöst visszate
relni a társadalom hasznos tagjai közé. 

Ez a Cr of ton-rendszer a háromévi és ezt meg
haladó börtön- és fegyházra büntetett eknél alkal
mazandó, különben a kevesebb időre elítélteknél az 
angol rendszer, amelynek gerince : a magán elzárás, 
közös munkában való résztvéfel és feltételes szabad
ságra bocsátás. (A közvetítő intézet tehát elmarad). 

(Foly tat juk.) 

(Boldizsál' Mihály cső. - Budapest - felv.) 
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vitéz Jákfai Gömbös Gyula búcsúztatása az országház kupolacsarnokában. Baloldalt középen a Kormányzó Úr 
(.I Főméltósága, jobbján Göring vezérezredessel, balján gróf Ciano olasz külügyminiszterrel. 

Kt a legjobb barátja? 
I I (Be jező közlemény.) 

Nem igaz, hogy barátságot ápolni csak kocsmá
ban lehet. Tisztességes társaságban, családi körben, 
egy-két pohár bor mellett csendesen elbeszélgetni 
mindig lehet, de már az olyan társaság, amely csak 
lwcsmában található, nem vezet jóra. Sok csendőr
nek okozta vesztét az ilyen rendszeres "baráti" 
kocsmázás, mert a bor hevében könnyen adódnal, 
események, amelyeknek az ember megadja az árát 

Nem szabad barátkozás ürügye alatt pénzben 
kártyázni. Pénz nélkül, vagy legfeljebb filléres 
"veszteségekkel" végződő, unaloműző, szolíd kártya
játék vagy más társasjáték ellen nem lehet kifogás, 
de vissza kell utasítani, ha valaki a "magasabb 
alapra" térést javasolja, mert ebb öl nincs visszaté
rés. A szórakoztató játékot sem szabad túlságba 
vinni, annak sem szabad szenvedéllyé válnia, -mert 
ha egyéb hátránnyal nem jár is, minthogy sok időt 
elrabol és az éjszakába nyúlik, ez is elég ok arra, 
hogy mértéket tartsunk benne. 

Ne váljék a csendőr a testületen kívüli barátai
val szemben túlbizalmassá. Szolgálati ügyek nem 
valók társaságba. Okos, belátó barát ezt meg is érti 
s ha tapintatos, nem is kérdezősködik olyan ügyek 
felől, amiről úgyis tudja, hogyacsendőrnek hall
gatnia kell. Annyira óvatlan pedig semmiesetre se 

legyen a csendőr, hogy bizalmas barátságot tartson 
fenn olyan emberekkel, akik talán éppen azért akar
nak hozzáférkőzni, hogy tőle egyetmást megtud has
sanak. "Mindenkivel szemben, aki a legcsekélyebb 
okot szolgáltatja, legyen gyanakvó és élesszemű" 
- mondja az utasítás; ezt még a legaggálytalanabb 
barátainkkal szemben is be kell tartani, mert soha
sem lehet tudni, hogy kiben mi lakozik. Ha valaki 
politizálni kezd, másra kell fordítani a beszédet, ha 
pedig valaki éppen szélsőséges gondolkodásmódot 
árul el, vele nemcsak a barátságot kell azonnal 
meg szakítani , hanem őt azonnal szolgálati megfigye
lés alá kell venni. Ilyen emberekkel való barátko
zás fegyelmi vétséggé, esetleg még súlyosabb cselek
ménnyé is minősülhet. 

Baráti körében is legyen a csendőr az izzó 
magyarságnak, a hazafias gondolkodásnak és a ka
tonai szellemnek képviselője és terjesztője. Tartsa 
ébren a honvédség és csendőrség iránt való megbe
csülést és ahol, amikor csak lehet, juttassa minden
kinek eszébe megszállott területen sínylődő véreink 
felszabadításának szent kötelességét. így. válik hiva
tásának igaz apostolává, így tölti be igazán a csend
őri kötelességeit nemcsak szolgálatban, de szolgáJa
ton kívül is. 

Ne foglalják le a csendőrt jobban a barátai, 
mint amennyire azt a szolgaJat érdekének szem
pontjai megengedik. Azon a címen, hogya csendőr-
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nek társaságba is kell járnia, nem szabad a foglal
kozási időn kívüli időt állandóan alaktanyán kiviil 
tölteni. Ha a csendőrnek délutánonkint egy-két sza
bad órája van, ha nincs semmi tennivalója, takaro
dóig eltávozhatik, de takarodón túl is kimar'adni 
semmiesetre sem szabad többször, mint legfeljebb 
egy héten egyszer. Ez untig elég; aki még ennyi ki
maradást sem vesz igénybe, magának használ. .A 
korlátlan kimaradási jog nem kimaradozási jog is 
egyúttal. Dolgozó ember örü l, ha hetenkint egy 
estén át szórakozhatik, persze ekkor sem feltétlenül 
ébresztőig, mert aki lwm alussza ld magát, m{umup 
h asznavehetetlen. 

A fentiekben elmondottuk a főelveket, amelye
ket a csendőrnek barátainak kiválasztásánál és a 
velük való érintkezésllél szem előtt kell tartan ia. 
Most pedig lássuk nehány olvasónk levelét, .hogy ki 
a legjobb barátja és miél'U (Minden pályázatot 1Iem 
közölhetünk, csak szemelvényeket a hekülllők neve 
szerint, uetürendben.) 

Bárdos István tőrm. (Somoskőújfalu): ,,~gy em
llel't tartok az életben a legjobb barátomnak, aki
ben sohasem csalatkoztam. ~ziilőfalumbeli fiú, aki
vel 1912-ben együtt kerültünk egy távolesö vál'osua 
iparostanoncnak. Gyalu'an találkoztunk s én mindig 
sírva panaszkodtam neki, hogy nem bírom a szülői 
háztól való távollétet. Egy napon azzal állítottam 
be hozzá, hogy megszöktem a mestel'emtől. Barátom 
erről erélyesen lebeszélt, kitartásra buzdított s a 
végén el is érte, hogy még aznap visszamentem a 
mesteremhez. Neki köszönhetem, hogy tisztességes 
ipuJ'osember lett belőlem. A háború után a csehek 
ti szülőfalumban et akartak fogni. Barátom, amikor 
meghallotta, azonal közölte velem, úgy, hogy mó
domban volt idejekorán útszölmi Csonka-Magyar
oJ'Rzágl'a, ahová nemsokára ő is követett. Decem
heri időben, kereset és ruha nélkül állottam s ő, 
hogy segíthessen rajtam, eladta az óráját és az árát 
nekem adta. Mindig hálával és szeretettel gondolok 
reil". 

Bugyi István őrm. (Karancskeszi): "Legjobb 
Ual'iltom egy csendőrbajtársam, akivel a jelenlegi 
örs ömön öt és fél évet szolgáltam. Az örsön sokáig 
én voltam a legfiatalabb; a barátom mind · áletkor
han, mind rendfokozatban idősebb volt. Szíves, 
készséges bajtársiassaga már az első napon feltüItt 
nekem. Mint idősebb bajtúrsam, nemcsak szolgálat
han, hanem szolgálaton kívül is úgy vigyázott reám, 
mintha édes testvére lettem volna. Ha hibát követ
tem el, a baJ'átom sohasem hagyta szó uélki:il, de 
ezt én nem vettem soha rossz néven, meet tudtam, 
hogy szeretetből teszi. Sokszor előfordult, hogy az 
örsön csak ketten maradtunk otthon; ha ilyenkor 
az egyikünk ki akart menni a községhe, mindig 
megkérdezte a másikat, hogy ő nem akar-e kimenni. 
Így aztán 'a kimenetelben mindig meg is egyeztünk 
s mind a kettőnk el tudta végezni az ügyeit. Ha az 
örsön valami otrasmi volt ebédre, amiről t.udta, 
hogy szeretem s nem voltam otthon, mindig eltett 
nekem is belőle; amikor bevonultam, mosolyogva 
!tozta, me1't tudta, hogy örömet szerez vele. Termé
szetes, hogy ezt a jóindulatát mindig a legnagyobh 
szeretettel igyekeztem én is viszonozni. Most múr 
elkerültiink ugyan egymástól, ő meg is uősült , dc 
azért, ha szabadságon vagyok, felkeresem s ők -
n nejével együtt _. mindig igen szívesen látnak fl 

házuknál. " 

Csuka László őrm. (Baglyasalja): "Amikor a 
csendilt'séghez kerültem, főképpen petlig, amiko!' 
mint próbacsendőr örSl'e helyeztek, félve gondoltam 
arra, hogyan fogom magamat az új viszonyokha 
beletaláini. Az Ö1'sre való bevonulásomkor az örs
parancsnokomon kívül csak egy csendől't talúltam 
otthon, ő is ágyban volt már. Jelentkezésem után 
igen jóleső szívélyességgel fogadott s bár még telje-
8p.n ismpl'etlen voltam előtte, velem, mint fiatal 
próbacsendől'rel, két óra hosszat elbeszélgetett. Meg
kérdezte a személyes viszonyaimat, kérdezősködött 
az iskolál'ól, II szüleim felől stb. Mindez nagJ'ou jót 
esett. Később is jó volt hozzám és mindig őszinte. 
Ha kimaradást kaptunk, állandóan együtt mentünk 
ki, ha nem jöhetett velem, ]Jem ért semmit az egész 
k imUl·adás. Dacára a jó baráti viszon:rnak, min t 
reljebbvalómat, rendkívül tiszteltem. Sohasem rOL'
dult elő, hogy megfeledkeztem volna a tiszteletről, 
amivel neki, mint idősebb bajttll'snak tartozom. A 
mult évben az én kedves ual'átom megnősült és el
km'ült az örsl'ől, de azél·t időnkint most is levele
ílünk és fenntul'tjnk a régi barátságot." 

Egl"!'szegi Zsigmond tőrm. (Zagy'varóna-Vizvó 
losztó): ,,1924-be1l léptem be a csendőrséghez, min t 
pl'óbacsendőr. A szolnoki csendöriskolúhoz ObztOt
tak be, ahol már akkor 65 próbacsendőr állott ki
képzés alatt. Én, mint teljesen idegen, ismeretlen 
ember, a többi próuacsendörtől érdeklődtem az is
kola viszonyai, a szokások és parancsok iránt, dc 
bizony a legtöbbtől nagyon rjdeg, kurta választ kap
Iam. "Majd megtudod", "Majd meglátod". Egy akadt 
a sok közül, aki nem utasított el a kérdéseimmel, 
hanem mindent szépen, türelmesen megmagyará
zott, amit tudnom kellett. Napról-napra milldig job
ban összemelegedtiink, megismertük egymásnak a 
magán- és családi viszonyait s megtudtuk, hogy 
szomszéd községbeliek vagyunk, ami még jobban 
összefűzött minket. Később az iskolát Esztergomba 
helyezték át. Itt az volt a kérésünk, hogy egy szo
hába, egymás mellé helyezzenek el minket, ami tel
jesült is. Ha · "hazait" kaptunk, mindig közösen 
fogyasztottuk el, a dohányunk is mindig közös volt, 
akár ő vásárolta, akár én. Együtt is tanultunk. 
Szabadságra is csak úgy mentünk, ha együtt mehet
tünk; ilyenkor a fele szabadságot az én szüleimnél, 
a másik felét az ő szüleinél töltöttük. Vizsga előtt, 
amikor megtudtuk, hogy egy örsre kerültünk, örö· 
münkben átöleltük egymást. Két évet töltöttünk 
együtt egy örsön, de azután őt áthelyezték. Alighogy 
hevonult az új örsre, már írt nekem és azóta is 
időnkint megemlékezünk egymásról, ha másként 
nem, ünnepek alkalmával egy-egy levelezőlapon." 

Elekes János törm. (Nyirád): ,,:Én, sajnos, arra 
Ludok példát, hogy amíg az ember valakit alaposan 
meg nem ismer, ne fogadja barát jává. Mint egészen 
Hatal csendőr 1924-ben az egyik örsre kerültem, ahol 
az örs tagjai jóval idősebbek voltak, mint én. Ve
lem, őszintén szólva, nem sokat törődtek. Vártam, 
háresak kerülne az örsre egy hozzám való fiatal 
('sendőr is, hogy legyen kivel a szabad időmet eltöl
tAlli. Egy év mulva egy csendört helyeztek az örsre, 
aki nálam néhány hónappal fiatalabu volt. Én na
gyon megörültem neki és mindjárt szoros, bizalmas 
IJnrátságot kötöttüllk. Szinte azt mondhatom, hogy 
elválaszthatatlanok voltunk. Igaz, hogy ő szeretett 
vendéglőbe járni és sokszor engem is magával vitt, . 
de ez nekem nem tiínt fel. Egy ízben megint künn 
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Göring vezérezredes porosz miniszterelnök, gróf Ciano olasz külügyminiszter és Scht!schnigg osztrák kancellár 
a temetési menetben. 

voltunk a vendéglőben és ketten megittunk másfél
liter bort, ami azonban nem ártott meg, mert ott 
nagyon gyenge borok vannak. Amikor fizettünk, 
hatvan pengőm maradt papírban és 4-5 pengőm 
apróban. Másnap reggel, amikor felébredtem, az 
örsparancsnokom közölte, hogy szolgálatba megyek, 
tegyek táskaélelmet. Nézem a pénztárcámat: ötven 
pengőm hiányzik. Eleinte nem szóltam senkinek, o 
mert nem akartam az én jó barátomat meggyanusí
tani. Sehogy sem hagyott azonban a dolog nyugton, 
azért három nap mulva, amikor a barátom aludt, 
megnéztem a pénztárcáját. Benne volt az ötven 
pengőm. Mindjárt jelentettem a dolgot az örspa
loancsnokomnak. A kivizsgálás során a magánládá
jából sok minden előkerült, amit apránkint a baj
társaitól ellop ott. Letartóztatták. Súlyos börtönbün
tetést kapott, lefokozták és kicsapták a testületből. 
Nagyon szégyeltem a dolgot, mert ha csak egy kicsit 
éberebb lettem volna és jobban igyekeztem volna 
őt megismerni, bizonyára nem történhetett volna 
meg, hogy három éven át ilyen emberrel barátkoz
tam, sőt ha jobban figyelemmel kísértem volna a 
magánéletét, hamarabb megakadáÍyozhattam volna, 
hogy ilyen szégyent hozzon az örsre és a testületre. 

X. Y. csendőr (nevét elhagyni kérte): "Már 
gyermekkoromban mindig olyan környezetbe vágy
tam, ahol többet tudnak, mint én s ahol olyan dol
gokat tudhatok vagy láthatok, amelyek előttpm is-

meretlenek. N em volt olyan új dolog, ami ne érde
kelt volna. Ilyen fogékony lélekkel lettem 1925-ben 
cserkésszé. Itt ismerkedtem meg 'egy velem. egy
korú, kereskedelmi érettségit tett cserkésztársam
mal, aki jelenleg a telekkönyvnél irodatiszt. Neki 
több volt az iskolai tudása, nekem több az élet
tapasztalatom és a - csalódásom. Minden szabad
időnket együtt töltöttük; ő sokat beszélt nekem a 
szép dolgokról, 'amiket a gimnáziumban tanult és 
én mindig nagy érdeklődéssel hallgattam. Igazi, 
őszinte barátság fűzött össze minket, de ő soha, 
semmivel sem éreztette, hogy nekem nincsen any
nyi végzettségem, mint neki. Egyízben a cserkész
csapatunk nyári táborozásra indult. A táborozás
hoz azonban némi pénz kellett volna, nekem pedig 
nem volt, mert a szüleim szegény emberek. Nagyon 
búsultam, hogy nem mehetek, de nem szóltam sen
kinek, mert szégyeltem, hogy szegény vagyok, azért 
nem tudok menni. Egyszer a barátom elővett, 
hogy miért nem megy ek táborozásra. Nem mon
dottam meg az igazat, de ő valahogyan mégis 
észrevette. Ajándékul vagy kölcsönképpen nem 
akarta az összeget felajánlani, mert tudta, hogy 
úgysem fogadnám el. Egyszer azt kérdezte tőlem, 
hajlandó volnék-e egy barátjának 10 darab könyvet 
bekötni. Én örömmel kaptam az alkalmon és bekö
töttem a könyveit. Mire elérkezett az indulús ideje, 
együtt volt a szükséges néhány pengő .. 1 óva l később 



egy alkalommal meghívott a barátom hozzájuk, 
hogy a születésnapjára kapott hegedűjét megmu
tassa. Legnagyobb meglepetésemre ott láttam nála 
az általam bekötött könyveket. Mindent megértet
tem: a barátom a saját könyveit köttette be velem, 
hogy segítsen rajtam, de azért mégse sértsen meg. 
A barátságunk ma is fennáll; én nagyon hálás 
vagyok neki, mert sok szépet tanultam tőle; az ő 
barátságának köszönhetem a könyvek iránti szere
tetemet s talán azt is, hogy úgy a próbacsendőri, 
mint a járőrvezetői tanfolyamot kiváló eredmény
nyel tudtam elvégezni." 

Kiss Áron csendőr (Honwkterenye): "Még 
gyermekkoromban ismertem meg a barátomat, aki 
jelenleg az egyik jász községben tanító. Előzően 
érettségizett, de a szülei szegények voltak, nem 
tudták tovább taníttatni s ezért a tanítói pályára 
ment. Én már 15 éves koromban megkaptami az 
iparos munkakönyvet, ő pedig, aki néhány évvel 
idősebb volt, a jászberényi tanítóképzőbe iratkozott 
be. ígyelkerültünk egymástól, de azért állandóan 
levelezésben állottunk. A leveleink persze kölcsö
nösen panaszosak voltak, hiszen mindkettőnlmek 
bőven volt oka az életre panaszkodni. Én közben 
csendőr lettem. Megvallom, a próbacsendőri-iskola 
eleinte nehezen ment, úgyhogy el is csüggedtem és 
le akartam szerelni. Megírtam neki a tervemet 
bizalmasan. Mindjárt válaszolt és mindenképpen 
lebeszéit. Neki köszönhetem, hogy - hála Istennek 
- mégis a testületben maradtam. Megerősítette 
bennem a hitet, a jövőmbe vetett bizalmat, erőt 
adott a kitartásra. Aztán már sokkal könnyebben 
ment a tanulás. Szabadságom alatt többször felke
restem a barátomat és ilyenkor mindig panaszko
dott az anyagi gondjai miatt és hogy nem tud el
helyezkedni. Nekem volt egy kis megtakarított 
pénzem és nagyon tapintatos formában felajánlot
tam neki a segítséget. Határozottan visszautasí
totta, pedig ugyancsak reá volt szorulva. Majdnem, 
hogy meg nem haragudott érette. Akkor láttam 
csak, milyen önzetlen jóbarát ő; nem azért barát· 
kozik az emberrel, hogy segítsen a pénzt elkölteni, 
hanem tiszta és haszonlesés nélküli szeretetből. 
Egyszer azt találtam neki mondani, hogy az övéhez 
képest én szerény állásban vagyok, mire ezt vála
szolta: "Kedves barátom, semmi okod sincsen arra, 
hogyacsendőri állásodat lebecsüld, sőt légy arra 
büszke, mert nagyon szép állás. Aki mást mer 
mondani, azzal én többé szóba nem állok." Megkö
szöntem neki, meleg kézszorítással és azzal a na
gyon jóleső érzéssel, hogy most is, mint mindig, 
igazat mondott." 

Komoly Dezső thtts. (Budapest): "Kegyelettel 
és soha el nem múló hálával gondolok arra a baj
társamra és feljebbvalómra egy személyben, aki 
egész jövőmre' kiható baráti készségével nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy a csendőrség nagyhírü, 
szép testületének - gondolom - hasznos tagjává 
válhattam. Sajnos, ez a barátom már nincs az élők 
sorában: az 1934. évi 22. számú Csendőrségi Lapok 
adott hírt tragikus elhunytáról. Az 1920. évben -
húszhavi francia fogságból történt szabadulásom 
után - léptem be a m. kir. csendőrséghez. Néhány 
évi közbiztonsági szolgálat után irodai segédmun
kásként az osztályparancsnoksághoz vezényeltek, 
majd pál~ {)v mulva a kerületi parancsnoksághoz, 
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hasonló minőségben. Ez utóbbi helyen a megbete
gedett gépírót kellett helyettesítenem, bár a gép· 
írásban nem volt nagy gyakorlatom. Sokszor ültem 
bizony éjfélig is az irodában, de azért rövidesen 
mégis csak elsajátítottam. Mindig igyekeztem pon
tosan és rendesen megfelelni kötelességemnek, de 
azért a legnagyobb igyekezet mellett is előfordult 
itt-ott egy kis hiba vagy mulasztás. Egy ízben sza
bálytalanságot követtem el, amiről az én idősebb 
bajtársam és barátom tudomást szerzett. Láttam 
már a reggeli tisztelgésnél, hogy valami nem tet
szik neki. Négyszemközti kihallgatásra a félreeső 
irattárba rendelt. Elémtárva cselekményem hely
telen voltát, esetleges következményeit, majd na
gyon erélyesen megdorgált és megígértette velem, 
hogy azt soha többé nem fogom cselekedni. A hosz
szas kihallgatáson elhangzott dorgálás, figyelmez
tetés és intehnek helyett talán még a l'ogdát iA szí
vesebben elviseltem volna, de a lelépésem után már 
ellenkező véleményen voltam. Beláttam, hogy 
igaza van és hogy csak a javamat akarja. Meg is 
volt az eredménye, mert az említett szabálytalan
ság soha többé még eszembe sem jutott. Soha ne
vezetesebb családi esemény nem mult el nála anél
kül, hogy főleg nőtlen bajtársait a családi körében 
vendégül ne látta volna. N em csapott nagy lako
mákat, de mindnyájan éreztük, hogy amit ad, 
őszinte szeretettel, szívvel-lélekkel adja. Szigorú, 
de igazságos feljebbvaló, megértő, jó bajtárs, szol
gálaton kívül pedig mintaszerű barát volt. Szere
tettel őrizzük az emlékét valamennyien, akik alatta 
szolgáltunk." 

Makrai István őrm. (Kisterenye): ,,1918 július 
havában a cs. és kir. 40. tüzérezred állományában 
szolgáltam, tizedesi l'llngfokozatban. Oroszország
ban, Odesszában álloruásoztunk. Abban az idő
ben a városban olyanok voltak a viszonyok, hogy 
a magyar katonáknak estefelé egyedül még fegyve
resen sem volt szabad kimenniök a városba, mert 
sokat megtámadtak és meggyilkoltak az oroszok. 
Volt két jóbarátom az 5. ütegnél, akikkel igen 
gyakran voltam együtt. Egyik nap hívtak, hogy 
menjünk ki egy kicsit a városba "széjjelnézni". 
Tudták, hogy nekem pénzem van, valószínűleg 
azért hívtak, de én erre nem is gondQltam. Mind
hárman felszereltünk és fegyveresen kimentünk a 
városba, ahol egyes helyeken "széjjelnéztünk". Mi
után a várost a sok katonaság mind felette, nagy 
volt a drágaság s így a két jóbarát megvendége
Jése elég sok pénzembe került. Huszonegy óra 
tájban elindultunk hazafelé. Egy mellékutcában 
nyolc orosz megtámadott. "Barátaim", amikor :l. 

helyzetet látták, elfutottak és otthagy tak faképnél. 
Az oroszok kérték a puskámat. Tudtam, ha oda
adom, végem van. Úgy tettem, mintha le akarnám 
venni a vállamról, hogy odaadjam, de amikor a 
kezemben volt már a puska, egylépést hátraugrot
tam, az egyik oroszt leszúrtam, nyomban hanyatt
esett, a másikra pedig rálőttem. A többi, ezt látva, 
elmenekült, "Barátaimat" az egyik közeli utcasar
kon lapulva találtam. Tőlük ugyan agyonverhettek 
volna, pedig azelőtt ugyancsak szorongatták a ke
zemet. Legjobb barátom - apuskám." 

Patakfalvi József thtts. Nyirád: "Az én "testi
lelki" jóbarátom nem végzett magas iskolákat; 
nem szegény, de nem is gazdag: olyan derék, be
csületes, földműves magyar ember, amilyenből sok 
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kellene. Értelmes, de nem tudálékos; önérzetes, de 
nem szolgalelkű, mindig nyilt, egyenes és őszinte. 
Amit mondott: tanulság. Szereti a kedélyes társa
ságot, de dorbézolni még nem láttam. Nincs titkunk 
egymás előtt - már mint magánembereknek, nem 
mint csendőrnek - s minden bajunk, örömünk kö
zös. Soha észre nem vettem, hogy a barátságunk
ból bármi hasznot remélne. Ilyen barát kell a 
csendőrnek, nem olyan, akinél a barátság csak az 
evés-ivásig tart, aki pénzre számít, vagy aki csak 
azért tartja a barátságot, hogy eldicsekedhessék, 
hogy neki csendőr barátja van. Az 1929. évben, 
mikor Balatonfüreden kis családi házat építtettem, 
az építkezési anyagárak emelkedése miatt az épü
letre szánt összeg elfogyott, kölcsön után kellett 
néznem. A bankok 14-16%-ra akartak adni. Meg
tudta ezt a barátom és anélkül, hogy kértem 
volna, felajánlott 1000 pengő kölcsönt 4% kamatra. 
Tudom, hogy kamat nélkül is ideadta volna, csak 
nem akarta felajánlani. A dolog úgy fordult, hogy 
mégsem lett szükségem a pénzre, azért megköszön
tem a szívességét, nem vettem igénybe. Azt azon
ban láttam, hogy valóban olyan, amil5'ennek meg
ismertem: jóbarát tetőtől-talpig." 

Pelényi János csendőr (Kisterenye): "Volt egy 
velem egyidős diáktársam. Olyanok voltunk, mint 
két testvér. Együtt tanultunk, játszottunk, spor
toltunk: aki látott, mindenki azt mondotta, hogy 
elválaszthatatlanok vagyunk. Akkor végeztem a 
harmadik polgárit. A szüleim szegény emberek, 
nem tudták a negyedikbe való beiratkozás költsé
gét előteremteni. Én azonban tanulni akartam s 
hogy a pénz megszerezzem, a szünidőben két hó-

(vitéz Thassy-Plávenszky szds felv.) 

napra beállottam egy építkezéshez napszámosnak; 
hordtarn amaltert 24 fillérért. Egy szombaton 
piszkosan, meszesen, porosan, munkásruhámban 
mentem haza. Az egyik utcában találkoztam a ba
rátommal. Örömmel feléje siettem és köszöntöttem: 
"Szervusz, hogy vagy~ De régen láttalak!" Ö vé
gignézett rajtam és azt mondta: "Nézd, Pocsék (ez 
volt a tréfás nevem az iskolában), légy szíves, 
menj tovább, ne blamálj engem az utcán ilyen ru
hában!" Mintha forró vízzel öntöttek volna le, 
csak hebegni tudtam, amikor elment tőlem. Gon
dolkodtam, valóban szégyenteljes dolgot műve
lek-e azzal, hogy tisztességes munkával megkere
sem a tandíjamaU Másnap rendes ruhát vettem 
fel és néhány barátommal elmentünk fagylaltozni. 
Még le sem ültünk, már ott is volt az én tegnapi 
barátom, megevett a számlámra egy nagyadag 
f,:gylaltot és ki nem fogyott a dicséretből, hogy 
éL. milyen jóbarát vagyok. Hát ilyen "barátok" is 
vannak." 

Veres Tamás tőrm. (Homokterenye): "Egy ön
zetlen, hűséges, jó bajtársam és barátom jutott 
eszembe, amikor kedves lapunk pályázatát olvas
tam. .T ónehány évvel ezelőtt egy betöréses-lopás 
ügyében nyomozásra vezényelt. ki az örsparancs
nokom. Nagyobb értékíí ékszert, ruhát, fehérne
mlit, élelmiszert és egy forgópisztoly t vitt el a tet
tl'S. Nem akarom itt a nyomozás menet ét hossza
san leírni, mert nem az a célom, csak annyit em
li~eH.:, hogy sikerült a tettest egy erdélyi megszál
lott területről való egyén személyében megállapí
tani, aki azonban még az érkezésünk előtt meg
szökött. Megtudtam, hogy ideát rokonsága van, 
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YnJ0szLnünck tartottam tehát, hogy esetleg még 
ott tartózkodik. A rokonság a nyomozásunk szín
helyétóJ 55 km távolságra lakott. Vonat nem volt, 
gyalog vúgtunk neki az 55 kilométernek. Kb. 20-
25 km után a bajtársam és jóbarátom, aki beteges 
odJcJ' volt, már csak nagyon nehezen tudott vc
lem lGpést tartani (később felül is vizsgálták). Kér
désemre, hog;)" fáradt-e, az~ felelte, hogy nagyon 
fu !' l'Hlt , de azért csak menjünk, nehogy a tettes át
szökhessék román megszállott területre, mert ak
kol' sohasem tudjuk elfogni. Este 21 órára tettük 
Illeg az 55 kilométert, közben csak kétszer pihenve: 
('~~'8Zf~r egy órát, egyszer félórát. A bajtársam 
már alig állott a lábán, igaz, hogy engem is meg
viselt az út, pedig én egészséges voltam. A község
ben, ahol a gyanusított rokonai laktak, megtudtuk, 
hogy kb. háromnegyed órával azelőtt elment a 
szoillszéd községbe, amely 11 km-nyire volt. Ezt az 
utat már sehogy sem tudtuk gyalog megtenni, a 
községi bíró is látta rajtunk, hogy alig állunk a 
lábunkon, azért befogott egy futószánkóba és elvitt 
a szomszéd faluba. A bajtársam szó nélkül köve
tett, pedig láza is volt, az idő pedig hideg" havas, 
zivataros volt. Éjfél után 1 órakor megtalaltuk a 
gyanusítottat. Pisztolyt fogott ránk, de a bajtár
sam odaugrott és kiütötte a kezéből. Az ellopott 
holmikat megtaláltuk. Tizenkét napig nyomoztunk 
vele, a bírósághoz kísérés alkalmával a legelső 
vasútállomásig megint 44 km-t gyalogoltunk vele, 
átadás után az utat vissza is gyalog tettük meg, 
érthető tehát, hogy nagyon ki voltunk fáradva. 
A Tur folyó partján, mivel nagy hó volt, nem vet
tem észre, hol végződik a part, beleestem a jeges 
vízbe és alámerültem. A bajtársam úgy, ahogy 
volt csak a szerelvényt dobta le, utánam ugrott és 
körÜlbeHil negyedórai nehéz munkával kimentett. 
Én már elveszítettem az eszméletemet és miv~l 
ember nem volt a közelben, ő a hátára vett es 
l,ettőnk szerelvényével együtt a hátán vitt be a 
3.6 km távolságra levő legközelebbi közRégbp. Egy 
magánlakásba vittek, ahol öt óra hossz.~i~. v~lt::m 
eszméletlen. A bajtársam még át sem oltozkodott, 
úgy, ahogy volt, vizesen állott az ágyam. melle!t 
és aggódva leste, hogy mi lesz velem, pedIg a fa
l'adtsúgtól és kimerültségtől ő is alig állott a lábán. 
Mikor magamhoz jöttem, úgy örült neki, mintha 
az ő élete lett volna megmentve, kacagott és ölel
getett az ágyban. A ruhánkat megszárítottuk, az
után a saját pénzünkön szánkót fogadtunk és az
zal vonultunk be az örsre. Bajtársamnak és síríg 
bií barátomnak sohasem felejtem el a velem szem
hen tanusított önfeláldozását, amit én csak egy 
szerény emlékkel tudtam viszonozni, ,de .lpgycn 
viszonzás ez a nehány sor is. Ilyen barat IS van, 
ilyen - igazi." 

1.91.9 maJus nyolcadikán, a délutáni órókban 
pergett le az a szégyenteljes iilés, melyről Nicolson 
rtngo{ diplomata. a brit békeküldöttség szakértője 
szem és fültanu - feljegyzi naplójában, ]wgy "Bal
fo ti r angol államtitkár el-elszunnyadt; Pichon, hatal
mas ka1'osszékében bagolymódm gubbasztva hu
Nyorgott; Lansing amerikai külügyi álla'YYditkár ide
gesen firkált egy papírlapra, miközben döntés-dön
tés után került jegyzőkönyvbe. Közömbösen, fele· 
lősségérzet nélkiil, halálos unalom közepett dara
boltak fel egyezeréves országot." 

Portyázás. 
Nemzetünk egyik nagyemberét, vitéz Jákfai 

Görnbös Gyulát most temettük el. Százezrek riadt, 
néma tekintete követte a gyászmenetet és százezrek 
hallgatták - mennyien könnyes szemrnel!- rt 
rádión ennek a döbbenetes emberi tragédiának ezt 
(/ komor befejezését. Az emberek arcán őszinte fáj· 
dalom ült, a szavakban, az ujságok terjedelmes tu
dósításaiban benne volt valami nagy-nagy veszte· 
ség tudata, amire azonban az emberek valahofJYall 
csak most döbbentek rá, amikor már nem el az, 
akinek az emberi és magyar értékét most ezzel a 
mélységesen együttérző fájdalommal érezzük ~s 
tudjuk. S ezt a nagyembert, akit most mind.~tnind 
1);sszasírunk és kívüle még annyi nagyemberunket, 
hányan és hányan nézték közömbös, gáncsoló szem
mel amíg élt. Nem úgy gondoljuk ezt, hogy poUti
k:ú 'cllenfcld, küzdöttek ellene, hiszen a politikának 
ez az életeleme s nekiink nincs is ehhez közünk, 
hane1n az a politikánkív'Üli, csupán valmni csúf 
emneri indulat ból táplálkozó rágcsálás jut most aZ 
f1s:zünkbe, a:mi ennek a. nagy nemzeti é1'tékünknek 
is 'Jsztályrészül jutott. Miért van az, hogy amíg (1 

lrezünkben ta1'tunk valami nagy, drága értéket, nel/. 
vesszük észre? Csak azu.tán kapkodunk utána, ha 
leeJfettük. Ki. vonhatta valaha is kétségbe minde/~ 
lJoliUkán k-ívül, hogy Gömbös Gyulához hasonlo 
magyar nem minden ÓTában sZ,ületik? Ki vonhatta 
kétségbe oz ő rendkívüli egyéniségét, amelynek 
minden atomja csak és csakis azért élt, hogy szol· 
gálatá1'a legyen a magyar nemzetnek? J( i _ ne látta 
volna már életében világosan, hogy az o htte sokak 
csüggedő hite helyett is ,hisz, az ő egyéniségéb~l (l 

nemzet szer etetnek milyen bőséges sugárkévéje amd 
szerteszét azokra, akiknek a 1nelegítő suga1'akra 
napjainkban annyira szükségük van. Mindezt min
den értelmes ember tudta és látta, de hát a sörös
kancsó mellett oly édes íze van a - simfelésnek. 
Miért is becsiilnénk meg a nálunknál nagyobb em
beri értéket, mikor magunk mellé leráncigálni, sőt 
magunk alá rágcsálni csak úgy szóközben ol,l/ 
könnyű, oly felelősségnélküli s oly nagy élvezet.) 
Artalmas, csúnya szokásunk ez, amiről nem va
gyunk hajlandók lemondani akkor sem, ha a szom
szédasszony .tökéletesebb palacsintasütő képességei
Től van szó és akkor sem, ha valami közös nag,l/ 
nemzeti, vagy más kincsünket kell apró áskálódá
sokkal kisebbíteni. Legfőbb ideje volna, hogy több 
tisztséggel és több okos önzéssel becsüljük meg 
azokat, akik nehéz sorsunk ja'vításának szentelik ct 
mienknél többeté1'ő életüket. De akkor becsüljük 
meg őket, amikor még - vannak. 

'" 
Legújabb adataink sze1'int a toledoi Alcazarban 

1600 ember állta az ost1'Omot, 850 harcoló férfi, a 
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Utánportyázás. (Szedő Öl'll1. - Szilvásvárad - felv.) 

több.iek családtagok . .d 850 harcos: 150 tiszt és tiszt
jelölt, 200 polgárcmber és 500 - tehát (l védők zöme 
- csendőr. A spanyol csendőrség - Guardia Civil
tagjai. Az ötszáz spanyol csendőr sokezernyi ost
romló sereggel dacolt, heteken át bezárva egy ro'rn
halmazzá lőtt épületcsoport ba. Dacolt a géppuskák 
tömegével, dacolt adinamitos aknákkal, amelyek 
minden pillanatban robbanhattak - és robbantak, 
- dacolt a repülőbombákkal, éhséggel, s,mmjúsúg
gal, betegségekkel. A sebesülteket azon -- nyersen, 
lájdaloJ/l csillalJítók nélkül kellett operálni s miköz
ben ez az emberfeletti küzdelm'n véres cafatokban 
tépte le testükről az életerőt, lélekben ?neg tudtak 
lltaradni férfiaknak ... csendőrökllek. ilyen tettekre 
képes (( kötelesség, ha bátorsággal találkozik. Az 
19:12. pvi :J. számunkban már megírtuk a spanyol 
csendőn;égről, hogy az évek során át zajló újabb és 
újabb belső harcokban rendületlenül áll a helyén. 
Nem azért, hogya forradal'rnak hullámzása szerint 
egyszer innen, másszor onnan ,jogokat és előnyöket 
csikarjon ki magának a fegyverével, hanem azért, 
aminek szentsége független az államfoT1nától: az 
életnek, a munka gyümölcsének, a nemzeti és is
teni esz/Uéknek az oltalmáért. És amit akkor rólH!'; 
írtnnk, aua a mostani, ntinden eddiginél nagyobb 
küzdelemben sem lettek méltatlanok. Arról a dol
gok mostani zűrzavarában még nem lehetnek ada
taink, hogy a spanyol csendőrség zöme, sokezres 
tömege hol és mint szól bele a harcokba, az alcazal'i 
ötszáz csendőr azonban erkölcsileg már is ' eldöntötte 
szemünkben cl kérdést a spanyol csendőTség javára. 
Amelyik testületben ötszáz ilyen hőst találunk, ott 
a többi sem tagadhatta meg nemzetét, hitét, ami 
együttesen (l fegyverbecsületet is jelenti. Tisztában 
vagyunk a mi magya/' csendőrségünk értékével, de 
(( spanyol bojtáTsak példája előtt nem mehetiink el 
tisztelgés nélkül. Ez a félezTes hősi csapat Tászo/
gált a világ minden csendőTének a bámulatám és 
tiszteletére. Példájuk j'elemel, biztat és igazol ben
nünket abban a hitünkben, hogy amíg az életnek, 
vagyonnak és nemzet'i lélünk j'enntartó eszméinek (( 
védőserege: a csendőTség szilárdan áll, (l nemzetet 
belső ellenség nem pusztíthat ja el, hanem új eTőt 
tud gyüjteni az életére törő szárnos külső ellenség 
ellen. 

És mi magyarázza meg, hogy amikoT slJan.lJol föl
dön egymást érik a nagyarányú dráma'i események, 
mégis a földkerekség rninden ujságjában heteken át 
v'isszhangzolt: Alcazar ... Alcazar ... ennek a 'vár
szerű, jelentéktelen épületcsoportnak a neve? Hi
szen egész Spanyolm'szágban szólnak a fegyverek. 
puszt it ják egymást az emberek tízezerszáwTa, hát 
miért éppen o toledo i Alcazar maTaknyi védőcsapa
tának jutott ez a különleges figyelem annyira, hogy 
akiknek még hozzáoetőleges j'öldmjzi cis egyéb 
megfogható fogalmai k sem voltak az Alcazarról, 
azok is szorongva lesték a híreket: csakugyan el
esett-e a vár, avagy tartják még a védők? ... 
- Olvastunk valahol három japán katonáTól, akik 
'Úgy nyitottak utat bajtársa iknak az ellenséges drót
akadályon, hogy kÁzigrállátokkal megrakodva, az 
akadály alá kúsztak és ott felrobbantották önmagu
kat s ezzel megnyílt a kapu. H ősi tettet mást is ol
vastunk, hallottunk és láttunk eleget, de amit ez a 
háTam ,japán katona cselekedett, több a hősiesség
nél. Számító, logikus gondolatokkal, a halál világos, 
átgondolt és biztos tudatában így helytállani csak 
olyan emberek tudnak, akik húsban és vérben való
sítják meg azt a hősi ideált. n.kit ifjúkori olvasmrí
nyainkban megismertünk, de mindig csak félig hit
tü nk benne, a másik fele mindig mese, legenda 11'Ul

radt a képzeletünkben. Hát a hősnek, az ideálnak 
ezt a mesebeli, legendás elemét látták meg most (lZ 

emberek az Alcazar védőseregében, ennek szólt az II 

csodálat és világérdeklődés. Az alcazari másfélezer 
spanyol éppen úgy készülődött o biztos halál1'll, 
mint a három japán katona. Segítséget, felmentést 
sehonnan nem várt és oz akkoTi helyzetben nern is 
lehetett erre re1nénye. A lét és nemlét kérdését ne,;, 
([ ha/'ciláz önkívületében száguldó óTák döntötték 
el, hanem a hetek időrellgetege, miközben volt ní 
bőséges alkalom a halál bizonyosságát át- és átgon
dolni, amiko T az életösztön bőséges teret és eszközl 
találhatott volna aTTa, hogy ennek a másfélezernek 
a lelkierejét, idegzetét az élniakarás kényszerútja 
felé sodorja olyan ellenálhatatlan erővel, ahogyan 
csak az életösztön tud hatni. És a '/'nen.ekülésre meg 
lett volna a mód, még a kiilönben könyörtelen vö
rös ostromlók is felajánlották, de az alcazari védő
sel'eg maradt a helyén. Tudta és várta a halált. Be-

\ 

J 

Ol'vhalász-lesl'e. (Véghelyi törrn. - ÖttovéllY - felv.) 
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rendezkedett rá harcászatilag, műszakilag, testileg 
és lelkileg. Megadás, árulás árán nem kellett az 
élet. Nemzeti érzést, hitet, önérzetet és kötelességet 
nem bocsátottak árúba még akkor sem, ha qz életet 
vásárolhatták volna meg rajta. A hősiess9gnek a le
gendás csúcsát érezte meg a világ az alcaz(Lri epi
zódban, ennek tapsolt mintegy csoda bűvöletébe 
esve, hogy a mese, a legenda, Zrinyi Miklós törté
nelmi és mégis annyira álomszerű Szigetvára, II 
szeme előtt kelt valóságos életre. Ezért visszhangzott 
a földkerekség fL toledoi Alcazar nevétől, mert hiszen 
az emberekben mégiscsak él a hősiesség, az önfelál
dozás ösztöne, képessége és tisztelete. Nincs igazuk 
azoknak, akik azt mondják, hogy a világháború ki
merítette ezeket a forrásokat s most már az embe
rek csak a mindennapi lét önző, színtelen életbizto
sítására rendezkednek be. H a ez így volna, akkor aZ 
emberek milliói gúnykacajjal, vagy legjobb esetben 
értetlen közönnyel nézték volna az alcazari másfél
ezrek halálbakészüld.(!,ését. 

Az alcazari epizód tehát sokkal többet jelentett 
és jelent annál, hogy - annyi más ezrek közül -
másfélezer ember életben marad-e vagy sem, s mi 
magyarok is könnyelműek lennénk, ha nem von
nánk le ezeket a tulajdonságokat éppen ma, amikor 
a katonai erényeket, a hősiességet, az önfeláldozást, 
az eszmék halálig-menő védelmét cinikus falusi sza
tócsok és szabadkőműves szellemóriás ok elmúlt ko
rok temetőjébe illő lim-lomnak hirdetik, hivCftkozva 
az úgynevezett modern emberiség úgynevezett fel
világosodottságára. Az alcazari példa élesen világít 
bele most minden magasabb eszmének ebbe az elkö
dösítési hadműveletébe. Ez a példa megint rácáfol 
azokra, akik azt hirdetik, hogy a mai kor emberét 
már csak az evés, emésztés érdekli, hogya mai em
berben már nincs hősi lendület. Megint vereséget 
szenvedtek, akik azt hirdetik, hogy embereket és tö
megeket ezentúl csak a nagyobb munkabér, nagyobb 
testi k ényelem és jólét reménységeinek a zászlaja 
alatt lehet tűzbevinni. Az egész mostani spanyol 
nemzeti felkelés, de abban is legcsodálatosabban az 
alcazari hősi küzdelem bizonyítja, hogy a három ja
pán katona és az alcazari másfélezrek hősiességét 
csak az örök emberi eszmék: a hit és haza zászlaja 
alatt találjuk s ennek a zászlónak ma is vannak hősei. 
Lehet, hogy a nagyobb munkabér jegyében harcolók is 
bátrak és az emberi kegyetlenség határán túl is ke
mények, de ez még nem hősiesség. Az ilyen harcban 
kiverekedett eredmények csak addig tartanak, amíg 
újabb zsákmány után újabb öklök emelkednek, 
mert a hősiesség fogalma és sikere ott kezdődik, 
ahol az egyéni érdek végződik. Aki csak a nagyobb 
egyéni jólétért fog fegyvert, azzal is éppen úgy kö
zönséges munkát végez, mintha a gép lendítőszíját, 
vagy az íróasztal tollát tartaná a kezében. A hősi 
elem hiányzik az ilyen küzdelemből s ebben van 
mindenkori bukásának a magyarázata. 

Mert az emberiség nem tud és nem akar elsza
kadni a nemzeti és isteni eszméktől s éppen ez az, 
ami az állat fölé emeli, hiszen a koncért az is meg
verekszik az ellenfelével. Az alcazari .hősök bizo
nyítják, ho.gy idáig még nem süllyedt az emberiség 
és nem is fog süllyedni soha, mert az emésztésen túl 
mindenkor voltak és lesznek magasabb eszmei céljai 

és ezeknek a céloknak mindig lesznek az alcazari 
spanyolokhoz hasonló hősei. Amint az egyén a be
csületért, önérzet ért, vagy valami nagy érzésért -
tehát egyéni eszmei javáért -- odadob sokszor ke
nyeret és elszántan kockáztatja az életét, éppen úgy 
a tömegek sem tudják kivonni magukat a nemzeti 
és isteni eszmék varázsa alól. Soha. 

Kicsit · a női kalapdivatról. Mi békében hagy
nánk ezt a tisztes ipart - bár hiszen nem egy csend
őri, bírói ténykedés indul ki ezekből a lenge mű
~elyekből -, ellenben nem hagy békességben ben
nünket ő. Azt olvastuk a di'vatrovatban, hogy II 

csendőrkalap formája is bevonul a Váci-utcába és a 
kapcsolt fővárosi, vidéki kalapbemutató-korzókra. 
Eddig nem volna ba}, mert ha divatba jövünk, a do· 
log tennészeténél, fogva máris kint leszünk belőle, 
mielőtt megmelegedtünk volna ebben a dicsőségben. 
Baj csak az, hogy az illető divatrovat mély sajnál
kozássq-l közli ezt a hírt, neki nem tetszik a csend· 
őrkalap. Nehézkes és a vonalaiban nincs meg az, 
amit sex appealnek neveznek bizonyos körökben. Hát 
ezt elismerjük. A mi megjelenésünk semmiben sem 
emlékeztet a sex appealnek nevezett női bájhatá
sokra és ha emiatt le kell mondanunk róla, hogy 
II bárok parkett jén csendőrkalapban rop ják höl· 
!/yeink a néger-eszkimó zenei elemekből összerótt 
táncokat, hát erről még le tudunk mondani. Min
den szívfájdalom nélkül. 

Tubicáim ... (Bálint Géza őrm. - Budapest - felv.) 
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V égzetes éjszaka. 
Irta: Dr. MAYR ERNÖ osztrák c~ .. ndőr őrI.agy. 

- A Gendarme1'ie Rundschau f. évi 9. szám.áb6l. -

Az 1903. év egyik meleg nyári éjszakáján tör
tént. Békés nyugalom honolt S. városk~ban, lakói a 
kemény napi munka után már nyugovóra tértek. 
Úgy 11 óra tájban valaki hevesen megrázta a csen
gőt a csendőrörs kapuján. Az otthon levő egyetlen 
csendőr már ágyban volt, de az éles csengetésre 
azonnal felriadt és az örsiroda ablakán keresztül 
kinézett a kapuhoz, hogy ki csenget. A községi 
szolga állott a kapu előtt s amint a csendőrt meg
látta, izgatottan bekiáltotta az ablakon: 

- Örsvezető úr, jőjjön gyorsan, borzasztó dol
got kell elmondanom! 

A csendőr beengedte a szolgát alaktanyába, 
aki magánkívül volt az izgatottságtól, a veríték 
csak úgy csurgott róla. Az ajkai úgy reszkettek, 
hogy az egyébként nyugodt és megfontolt ember 
alig bírt egy-egy szót kiejteni. Beletellett nehány 
perc, amíg annyira összeszedte magát, hogy össze
függően beszélni tudott: 

- Délután X. községbe · kellett mennem, ahol 
dolgom volt. Már jó éjszaka lett, amikor visszain
dultam. Amint jövök az ismert úton hazafelé és M.
nek egy dombocskán levő házát úgy ötven lépés
nyire megközelítettem, feltűnt nekem, hogya föld
szinti nagy szobában még világosság van. Tudtam, 
hogy M.-ék korán le szoktak feküdni, azért közelebb 
mentem a ház felé, hogy a világosság okáról meg
győződj em. Közelebb érve, a házból nagy . lármát és 
kiabálást hallottam, csupa férfihangot. Amint az 
ablak felé mentem, hogy beriézzek, a ház előtt levő 
gyümölcsöskertből valaki, akit a sötétségben nem 
vettem észre, reámlőtt. Valószínűleg azért volt oda, 
állítva, hogy őrködjék. Nem talált el, én pedig a 
lövés után elszaladtam onnan; egyedül és fegyver
telenül mi egyebet is tehettem volna ~ Futás közben 
még nehányszor utánam lőttek; úgy láttam, a ház
ból is kirohant nehány ember, hallottam a kiabálá
sukat. Egészen bizonyosan fegyveres rablóbanda 
volt a házban, amely talán az egész családot legyil
kolta és kirabolta ... 

A csendőr gondolkodott egy darabig. Ilyen idő
ben már mindenki aludni szokott; azután a kiabálás, 
a lárma, a lövöldözés - ott rablók vannak. Felköl
tötte a laktanyabeli lakásán alvó örsparancsnokát, 
B. őrmestert és jelentette neki az esetet. Az örspa
rancsnok is arra a meggyőződésre jutott, hogy az 
M. házában ' súlyos bűncselekmény történhetett. 
Gyorsan felszereltek, ellátták magukat tölténnyel 
és hol lépésben, hol futva megindultak a községi 
szolga által megjelölt egyedülálló ház felé. Akkori.
ban az örsökön még nem volt távbeszélő, de külön
ben is éjjel volt, a szomszédos örsöket úgysem lehe
tett volna értesíteni. A rablók már régen odább ál
lottak volna, mielőtt a járőr megerősítést kaphatott 
volna, így tehát nem maradt más hátra, minthogy 
a két csendőr bátran felvegye a harcot a valószínű
leg többszörös túlerővel is. 

A járőr megbeszélte útközben, hogyan fogja a 
házat megközelíteni. A ház előtt levő gyümölcsösön 
át akarták, egymástól három-négy lépésnyi távol-

ságban kúszva a házat megközelíteni, mert a gyü
mölcsös jó rejtőzést nyújtott a számukra. így is tör
tént. Negyven lépésnyire megközelítették a házat, 
amelynek kivilágított, de lefüggönyözött ablaka mö
gül még mindig kihallatszott a nagy lárma. A Elö
tétből hirtelen rálőtt ek a járőrre. Bizonyosnak lát
szott most már, hogy valaki az ajtó elé van állítva, 
hogy vigyázzon, s ez észrevette a ház felé kúszó két 
csendőrt. Alig dördült el az első lövés, a ház fo
lyosójáról, amely nem volt megvilágítva, öt-hat 
ember rohant elő és szintén lövöldözni kezdett it 

járőrre. Erre a csendőrök is tüzelni kezdtek; nyu
godt, jólcélzott lövéseket tettek a ház felől felvil
lanó torkolattüzek irányába. Már az első lövéseik 
után jajgatás hallatszott a ház felől, ez jelezte, hogy 
a csendőrök lövedékei találtak. Egyszerre csak ve
zényszószerű éles kiáltás hallatszik a ház felől: 

- Az Istenért, ezek élessel lőnek! Tüzet 
szi:in tess! 

A vezényszószerű kiáltás meglepte a csend
őröket. Ök is beszüntették a tüzelést, de fedve ma
radtak, az örsparancsnok pedig odakiáltott: 

- Ki van otU Itt csendőrök ! 
- Itt a ... -ik zászlóalj tábori örse! 
A csendőrök felugrottak. Hamarosan kiderült a 

következő tragikus tényállás: 
Egy gyalogzászlóalj a környéken éjjeli gyakor

latot tartott. Az egyik tábori örs, amelynek egy egy
éves önkéntes tizedes volt a parancsnoka, megszál
lotta az út mentén levő házat. Az önkéntes bevitte 
az egész tábori örs öt a házba, ahol a katonák must 
mellett a gazdával, nehány szomszéd legénnyel és 
leánnyal szórakoztak, s csak egy gyalogost állított 
ki a ház elé, mint őrszemet. Az őrszem elkövette azt 
a hibát, hogyaházfelé közeledő alakokra nem kiál
tott rá, nem kérte tőlük a jelszót és a jelhangot, ha
nem szó nélkül reájuk lőtt. A községi szolga joggal 
gondolhatta, hogy rosszban járó emberek lőttek reá, 
s a csendőrök is joggal lehettek ebben a hiszemben, 
amikor a szónélkül való lövöldözés velük szemben 
is megkezdődött, annál inkább, mert a zászlóalj nem 
értesítette az örsöt, hogy éjjeli gyakorlatot fog tar
tani. A lövöldözés szomorú eredménye egy halott és 
két súlyosan sebesült katona volt. A "harc" hevében 
- a katonák ugyanis azt hitték, hogy az "ellenség
gel" állanak szemben - senki sem vette észre az 
éles és a vaktölténnyel tett lövések csattanásának 

"Mult és Jövő" (Martos Gyula fbdgy felv.l 
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kii.lönbségét. Persze, a csendőrök is hibáztak, amikor 
szintén felszólítás nélkül lőttek, s így, amikor a 
végzetes tévedés kiderült, kölcsönös volt az ijede
lem és a szemrehányás. 

A súlyosabb hiba kétségtelenül a tábori örsöt 
terhelte, amit az is bizonyít, hogy a haditörvény
szék a csendőrök fegyverhasználatát nem mondotta 
ugyan ki jogosnak, mert ehhez hiányoztak az uta
sításszerű előfeltételek, de a csendőröket mégis fel
mentette, mert cselekményükből hiányzott a bűncse
lekmény elkövetésének szándéka. Az okozott halál
esetet és a sérüléseket a haditörvényszék véletlen
nck minősítette, amiért a csendőrök nem vonhatók 
bünvádi felelősségre. 

Az cset után az összes csapattesteket utasítot
titk, hogy az illetékes csendől'öl'söket minden éjjeli 
gJ'akorlatról előzetesen értesítsék. 

Csalás'ok 
a "máriás" kártyajátékoál. 

Írta: DR. TAR'l'SÁNYI (SCHREIBER) DÁNIEL 
budapesti m. kir. rendőrkapitány. 

A máriás (mariage-házasság, a király és a 
dúma, - magyar kártyánál khály és felső - háza
I-lotlúsa) a legál'tatlanabbnak látszó kártyajáték. 
A ham iskúl'tyások nagyon szeretik. Könnyebben 
kapnak úldozatot erre a játékra, mert ezt mindenki 
tuuju jútszani. A hamiskártyások azután ennél a 
Hltéknúl tökéletesítették azt, amit a csalásnál elérni 
lellet. .M atematikailag összeállított nótákat készí
telIck, m'uel~'llél előre tudnak minden ütést s amely
nél mjndig lO()'Yo-ra biztos a nyerés. 

Az ú. II. nagyflóta. A csaló háverrel (büntál's) 
cgyiHt dolgozik. Talonmáriást játszanak. Az plső 
két-három partit csak úgy, szerencsére, sörbe, teába. 
hogy az áldozat kedvet kapjon, be is csípjen, tehát 
rt l1legIigrelőképessége kisebb legyen. A csaló 
azután egy befejezett játék után keverés közben 
összeállít ja a lapokat a flóta szúmára. Ez nem lesz 
nehéz, mert mili' ('lőzőleg, játél< közben is úgy ren
dezte II JUlzavitt lapjait, hogy a flótához szolgálja
!lak alapul. Vagy már úgy hozott magával egy 
il~'et. A flóta abból áll, hogy az áldozatnak egy 
sZÍnbő l jnssanak az összes lapok és egy másik szín
ből két lap. A húvel'llek olya.Q. lapokat kell kapui, 
hogy azok között ne legyen abból a színből, amely 
:"zínből az áldozatnak adout mellett két lapja van. 
A csalónál együtt kell lenni annak a hat lapnak, 
amelynek megfelelő színű két lapja az áldozatnál 
van. A csalók ezt egy-két perc alatt összeállítják 
az áldozat előtt, anélkül, hogy az sejtene valamit. 
A keverést azután úgy csinálja a csaló, hogy a 
lapok helyzete meg ne változzék. Emelés utáu 
él csaló oszt. Az emelés sem árt, mert azt visszaemeli 
a csaló. Először az áldozatnak oszt, azután a háver
nek s végiU magának 5-5 lapot, míg 2 lap fi talonba 
kerül. Az áldozat olyan jó lapokat kapott, hogy 
azonnal bemondja a 40 mondást, az ultimó t és a 
IDO-as ütést. A csaló megkontrázza a IDO-at s így a 
- mondjuk - 1.60-as alap 3.20 P-re növekszik. Az 
úldozat ezt rekontrázza (6.40 P), ahável' sub
kontrázza (12.80), az áldozat mordkontrázza (25.60) 
s a csaló hirschkontrázza (51.20). Erre már az áldo· 

zat is megijed s a bl'andkontrát már nem meri be
mondani. A csaló és a hável' ekkor "legubáztatják" 
a partnert, vagyis letetetik vele a tét dupUtját 
(102.40 P). Ha az áldozat pénzes és biztos, akkor ezt 
a kis bizalmi kérdést elhagyják. 

Tehát a flóta folyMn a játékosok a következő 
lapokat kapjál<: 

Áldozat: piros 7, 8, 9, 10, alsó, felső, király, 
disznó, makk 10, felső. Ennél jobb lapot nem is vár
hatott volna, ennek a legtöbb ember "bedől". 

A csaló: makk 7, 8, 9, alsó, király, disznó, zöld ~, 
9, felső, tök 9. 

Ahável': zölcllO, alsó, kirúly, disznó, tök 7, ~, 10. 
('első, király, disznó. 

S a talónba jut a tök alsó és a zöld 7-es. 
A flóta fenti feltételeiként megjelölt kúrtyúluHl 

kívül nem fontos, hogya többi lapok kihez és mi
lj'en elosztásban kerülnek. A talónba is kcl'ü 111l'L 
bármely lap, ami nem nagy értékű. A flóta mind a 
32 lapra kiterjed s múr így kerülnek az összes lapok 
leosztásra. A csalók látszólag ct legjobb lapok leosz
túsával döntik hele abba az itldozatot, hogy az hiz
tos (f) nyeresége túrlatában a téteket H kontl'ázúsok · 
kal olyan magasra vigye. A csaló szemhen li l az ál· 
dozattal, ettől joblJra Lil a háver. ,Megkezdődik a 
jtttéle 

I. Aldozat makk felső 
Háver zöld ID-es makk nincs, 

"slllirel" ct csalónak. 
Csaló makk kirúly csaló viszi 

ll. Csaló zöld felső 
Áldozat piros 8-Clf-5 
Hável' tök 7-es úldozat viszi. 

lll. Aldozat pÜ'os kiri" y 
Ráver tök ID-es 
Csaló zöld !l-es áldozat ,isú. 

IV. Áldozat piros lO-es 
Hávcr tök 8-as 
Csaló tök 9-es áldozat viszi. 

V. Áldozat piros diszuú 
Hávcl' tök felső 
Csaló zöld S-as itldozaL v iszi. 

VI. Áldozat piros felső 
Háver zöld alsó 
Csaló makk 7-es áldozat viszi. 

VH. Áldozat piros alsó 
Ráver zöld király 
Csaló makk alsó úldozat viszi. 
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VIII. Áldozat piros 9-es 
Ráver tök disznó 
Csaló makk 8-as áldozat viszi. 

IX. Áldozat makk 10-es 
Ráver zöld disznó 
Csaló makk disznó csaló ViSZI. 

X. Csaló makk 9-es 
Áldozat piros 7-es 
Ráver Tök király áldozat vi:;;zi, 

de II -Hl mondással és az utolsó ütéssel együtt is csak 
összesen 90-e van s így vesztett. (A csaló a flótitt 
más színre is össze{111íthatja, hogy ne legyen fel · 
tünö.) 

Plóta az "ulti" elfogására. Az áldozatnak is jó 
lapot állítanak össze, mire az bemondja az ultimóL. 
A csaló k azután gondoskodnak aITól, hogy a tétel:: 
is magasak legyenek, ami annál könnyebben sikerül, 
mert az itldoz;at a "jó" lapokra biztosra veszi a nye
rést és r ekontrázik. Így a tét négyszel'esre emelke
dett. A flóta foly tán az áldozat kapja: a tök 7- 8- 9-
alsó-fe lső-disznó; makk 7- 9; zöld 9-felső lapokat, 
a csaló a tök tizest és királyt, piros tizest, felsőt, ki 
rályt és disznót és a zöld királyt és disznót, míg a 
hávernek jutnak a makk felső és kiriLly, pÚ'os 7- 8-
9- alsó és II zöld 7- 8-10-alsó lapok. 'ralón a makk 
8-as és alsó. 

A játék szomorú lefolyása a kövctkező: 

I. Áldozat tök disznó 
Háver 
Csaló 

ll. Áldozat 
Háver 
Csaló 

Ill. Csaló 
Áldozat 
Háver 

lV. Csaló 
Áldozat 
Ráver 

V. Áldozat 
Háver 
Csaló 

VJ. Áldozat 
Hávcr 
Csaló 

VU. Csaló 
Áldozat 
Ráver 

makk király 
tök kiridy áldozat viszi. 
makk 9-es 
makk felső 
makk disznó csaló viszi. 
piros király 
tök 8-as 
piros 7-es áldozat viszi. 
piros királ y 
tök alsó 
piros 8-as 
makk 7-es 
zöld lO-cs 
makk lO-es 
zöld 9-es 
zöld alsó 
zöld disznó 
piros felső 
tök 9-es 
piros alsó 

úldozat viszi. 

c8aló viszi. 

csaló viszi. 

áldozat viszi. 

VIII. Áldozat zöld felső 
Ráver zöld hetes 
Csaló zöld király csaló viszi. 

IX. Csaló piros 10-es 
Áldozat tök felső 
Ráver piros 9-es áldozat viszi. 

X. Áldozat tök 7-es 
Ráver zöld 8-as 
Csaló tök 10-es. 

Ezzel kellene vinni az utolsó ütést, hogy az "ultit" 
megnyerje, de veszít, mert ezt a csaló elviszi a négy
szeres téttel együtt. 

Flóta a "zsidóra" való játszásnál. A csalók sok
szor ráveszik az áldozatot arra is, hogy Ulinucn 
egyes játszma előtt tegyenek 1-1 pengő kiilön tétd 
az Ú. n . "zsidóra". Ez azt jelenti, hogy ezt a külön 
kasszát is megnyeri az, aki piros lapokra felveszi a 
játékot és nyer. Ra az áldozat bemegy ebbe a külön 
tétbe, akkor a csaló és a háverje veszik .fel piro~ Ja
pokkal a játékot és veszítenek. Szúndékosan, hog~' 
az áldozatot is többször rávegyék az 1-1 pengős 
betevésre (amit ők betettek, azt úgyis visszakapják). 
Ha már 10- 15 pengőre felmegy a kiilön tét, akkor 
a csaló megcsinálja a "zsidó" flótát. A flóta abból áll, 
hogy az áldozat kap hat jó m piros lapot, úgy, h0gy 
arra biztosan felveszi a játékot. Ra nagyon sok pénz 
van az áldozatnál, akkor tíz pengőnként 200 pengő]'\.! 
is felverik a külön tétet. A flóta lapjaiból a kövct
kez{iképpcn "részesednek" a játékosok: 

Áldozat: piros 7-8-9-alsó-felső-disznó, zöld 
7- 8---iO- alsó. 

Háver: tök 9-10-alsó-felső-kirúl~r-disznó, 
makk 9-10-relső-disznó. 

Csaló: zöld 9-felső-kil'ály-disznó, piros 10-
király, makk alsó- kirúly, tök 7- 8. 

'l'alón: makk 7- 8. 
Megkezdődik a. kontl'úzás és rekontrázús, amíg :t 

rendes tétet is toronymagasságba fel nem viszik. 

L Aldozat zöld alsó 
Háver tök disznó 
Csaló zöld király (esuló viszi) 

ll. Csaló makk király 
Áldozat piros 8-as 
Ráver makk 9-es ((ddozut viszi) 

lll. Áldozat zöld 8-as 
Ráver makk disznó 
Csaló zöld 9-cs (csaló viszi) 
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IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

Csaló 
Aldozat 
Ráver 
Aldozat 
Ráver 
Csaló 
Csaló 
Aldozat 
Ráver 
Aldozat 
Ráver 
Csaló 
Aldozat 
Ráver 
Csaló 
Csaló 
Aldozat 

makk alsó 
piros 9-es 
makk felső (áldozat viszi) 
zöld 7-es 
makk 10-es 
zöld felső (csaló viszi) 
tök 7-es 
piros alsó 
tök 9-es (áldozat viszi) 
piros disznó 
tök alsó 
piros király (áldozat viszi) 
zöld 10-es 
tök lO-es 
zöld disznó (csaló viszi) 
tök 8-as 
pIr os felső 

Ráver tök felső (áldozat viszi) 
X. Aldozat piros 7-es 

Ráver tök király 
Csaló piros lO-es csaló viszi az "nl-

tit", nyeri a felkontrázott. tétet és a külön tétet. Míg 
az áldozat a "jó" lapjai val csak egy lO-es ütést tudott 
csinálni, addig a csaló - az összeállítás folytán -- 1:1. 

"rossz" lapokkallOO-at (20 mondás. 70 és utolsó ütés). 
Preparált kártyák használata. Egyes csalók - az 

ügyesebbek - preparált kártyákkal "játszanak". A 
felterített csomagban 4- 5 lap van preparálva, rend
szerint a négy disznó és egy 10-es. vagy pedig csak :1 

négy disznó. A csaló a preparált lapokat akkor hasz
nálja, ha az áldozat oszt. Osztás előtt ugyanis :cl 

csaló emel s ezalatt kihúzza a csomagból a cúgos, 

(vitéz Thassy-PláJvenszky szds felv.) 

preparált lapokat a tetejére, amiket az áldozat oszt 
le a csalónak. Négy disznóval és még egy jó lappal 
indulni azután már olyan előny, amit a partner 
nem tud behozni. 

Biglizés. Ra nincsen jó lapja (preparált) a csaló 
nak, akkor játék közben lefelé, púposra hajlít meg 
öt jó lapot. 1<Jsetleg a 10-es, alsót, felsőt, királyt, disz
nót valamelyik szinuől. Ezeket emelés közben egyen
kint a csomag tetejére tudja hozni s azután így visz
szaadja az áldozatnak, aki azokat neki hiánytalanul 
leoszt ja. Biglizhet négy disznót is a csaló, vagy Rmit 
akar. A biglizést később, játék közben, vissza is csi
nálhatja, úgy, hogya csaló számára kevesebb ve
szélyt is jelent, mint a preparálás, ami az esetlflges 
bűnvádi eljárás során bizonyítékul is szolgálhat.na. 
Különösen sikerülnek ezek a trükkök akkor, ha a 
haver az osztó s a csaló emel. Az áldozat csak nézi 
a lapokat, de nem lát semmit. 

Cinkelt kártyák. Máriásnál nem igen használják, 
bár ha szükség van rá, "menet közben" az ujjával 
nyomkodja a csaló a lapok sarkát vagy szélét s ha 
piszkos a kártya, megnedvesített ujjával a hátlap 
széléről különböző helyeken ledörzsöli a piszko! R 

kész a cink. 
Drót. A máriást a csaló rendszerint háverrel 

játssza, aki "dróton" mindent lead a csalónak. Hogy 
mit játsszon, hogy' hány ado ut ja van stb. Sokáig 
játszanak s a végén nyereséggel kell végezniök a já
tékot. A drótot a csaló a háverrel olyan diszkréten 
csinálja, hogyalapjaival és tét jeivel elfoglalt áldo
zat ezt nem veszi észre. Legfeljebb csak utólag, ami
kor már mások is mondták ... 
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IIIM.la 
89. kérdés. Ki köteles az 1921:XI. t.-c. által létesitett 

gyujtószeradót leróni.? Hogyan áll az adózó kötelezettség, ha 
valaki külföldön vásárol itt adó alá pső gyujtószerszámot pl; 

onnan ide behoz? 

Válasz. A m. kir. pénzügyminiszternek 1935 június 28-án 
kelt 60.500 sz. rendelete szerint u kész gyujtószerszámok után 
az adót az előállítónak kell megfizetnie, még pedig még a 
forgalombabocsájtás, illetőleg elárusítás előtt. Ez akként tör
ténik, hogy az előállító (gyártó) készlete szerint az adót II 

postatakarékpénztárba befizeti s 'az ezt igazoló elismervény
nyel együbt készletét a m. kir. főfémjelző és fémbeváltó hiva
telnak (Budapesten) átadja. Ez a hivatal a készletet adójelIel 
lútja el s az érdekelt félnek visszaadja. Igy kerülhet a gyujtó
szerszám a belföldi szabadforgalomba. Aki tehát gyujtószer
számot vásárolt az adót a vételárral megfizette, mert termá
szetesen az elad'ó az általa már kifizetett adót az általa meg
állapított eladási árba beszámította. 

Az, aki gyujtószerszámoknak üzletszerű javítáilával fog
lalkozik, a gyujtószerszámok átvétele alkalmával köteles 
meggyőződni arról, hogy azok szabályszerü adój eliel el van 
Ill'lk-e látva és ha az adójel hiányát észlelné vagy az adój el 
humisítottnak látszanék, ezt az illetékes lll. kir. pénzügyőr i 
biztosi kerület vezetőjének legkésőbb 48 órán belül köteles 
büjelenteni. Ennek a bejelentésnek a kellő időben történt 
megtétele a javítást végzőt az ellene különben folyamatbll 
teendő jövedéki kihágási eljárás alól mentesíti. 

Ha valaki behozatali . engedély alapján külföldről hoz be 
gyujtószerszámot, tartozik abehozatali megvámolás alkalmá
val a vámeljáráshoz megkívánt adatokon kívül a gyujtószer 
adó megállapításához szükséges minden adatot bevallani. 

Külfölről külön behozatali engedély nélkül csak egy da
rab, saját használatra szánt, külföldi származású gyujtószer · 
számot szabad az utasnak útiholmiként vámtól mentesen be· 
hozni. Az, akinek belföldön állandó lakhelye van, kötel"!s 
azonban az általa behozott külföldi származású, belföldön adó 
jellel még el nem látott gyujtószerszámot ,a vámvizsgálatot 
végző pénzügyi közegeknek felszólítás nélkül felmutatni. A. 
rt!mutatott és belföldön adój elIel még el nem látott gyujtó 
szerszám után a vámhivatal a szabály szerint járó gyujtó 
szeradót beszedi, erről nyugtát ad és a gyujtószerszámot a 
félnek visszadja. A.z ily módon vámkezelésen átment gyujtó 
szerszámot 30 napon belül a m. kir. főfémjelző és fémbeváltó 
hivatalnál be kell mutatni. Ez a hivatal bevonja a vámhiva 
tal adta nyugtát, a gyujtószerszámot adójellel látja el és ll. 
gyujtószerszámot visszaadja a félnek. 

A külföldről behozott gépkocsikban már felszereIt gyujtó' 
szerszámok után járó adót a gépkocsi megvásárlása alkalmá
val kell beszedni. Az ilyen beszerelt gyujtószerszámokra adó
jElet ütni nem kell. 

A m. kir. minisztérium 1935. évi 6350. M. E. számú rende
letének 3. §-a értelmében, aki gyujtószerszámot vagy tüzkövet 
pénzügyi hatósági engedély nélkül, vagy az engedélyb-:ln 
megállapított feltételektől eltérő módon előállít, űzletszerűleg 
összeállít, javít vagy árusít, 1000 P-ig terjedhett'l pénzbünte
téssel büntetendő jövedéki kihágást követ el. Amennyiben 
pédig cselekményével a gyujtószeradót is megrövidítette vagy 
veszélyeztette, a I'entebbi pénzbüntetésen felül a megrövidí. 
tett vagy veszélyeztetett gyujtószeradó négyszeres össze
gétől nyolcszoros összegéig terjedhető pénzbüntetéssel is bün· 
tethetll 

A gyujtószeradó tárgyában fennálló szabályoknak minden 
egyéb megszegése, kijátszása, vagy megszegésénél, illetve ki
játszásánál való közreműködés, mint kisebb jövedéki kihágás. 
2 P-től 200 P-ig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

90. kérdés. Miként történik avasuton szállitott s a cím
zr-ttnek kézbesített bormennyispu után a fogyasztási adó meg
fizetése? 

Válasz. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1892. évi 
13.703. és 1932. évi 167.616. sz. rendelete értelmében a közfor
galmú vasutak kötelesek a fogyasztási adó alá eső cikkek for
galmára vonatkozó adatokat évnegyedenkint a pénzügyi köze
ge kkel közölni. E rendeletek értelmébon a vasutak nem ve
hetnek át fuvarozásra oly bormennyiséget, amelyet a feladó 
literekben vagy hektoliterekben meg nem jelölt. Ezt az adatot. 
a vasúti közeg az elszámoló oklllányokl'u feljegyzi. 

Minthogy tehát a pénzügyi hatóságok az ily szállítmá
nyokról pontos tudomást szereznek, a CÍmzettnek semmiféle 
bejelentő kötelezettsége nincsen. 

91. kérdés. Van-e oly jogszabály, amely a borfogyasztási 
adó fizetése alól a fegyveres alaiku/.atoknak mentességet adr 

Válasz. A lll. kir. pénzügyminiszter 1932. évi 2100. P. 1\1. 
tizámú rendeletének 2. §-a szerint a m. kir. honvédelmi mi 
niszter fennhatósága alá tartozó összes' alakulatok, továbbá 
a m. kir. belügyminiszter, illetve a m. ·kir. pénzügyminisztdr 
fennhatósága alá tartozó folyamőrsóg és határőrség legény
ségi állományú személyeine'k a közéllkezés keretében 1932. évi 
novernlber hó l-től kezdv.:! k1iszol.gáltatá ['a ke1;iilő bor után 
borfogyasztási adót nem kell fizetni. 

A fogyasztási adó alól mentesített bort a fent felsm'oH 
alakulatok vásároljáJk. Erről a fogyasztás helye szerint illE' 
tékes község~k, előljáróságok (várol>ok) számának a vásár 
lásról szóló, számvevőségileg igazolt klimu!atások beküldésf\ 
útján értesülnek. 

E szabály szerint tehát II mentesség C\Sa:k a legénységi 
állományú egyéneknek a közétkezés kdretében kiszolgáltatot: 
borra vonatkozik,. Erre is csruk akikor, hJa a bort az az alaku 
lat (hivatalosan) vásál"Olta, amelyhez a legénység tartoúJ. 
s a vásárlást az adó beszédésére 'hivatott helyi hatóság előtt 
hivatalos kimutatással (elszámolással) igazolták. BorfogyaSt 
tási adót kell tehát fi'betniök a fegyveres alalkulatok tagjai 
nak is, ha a maguk részére vásárolnak bort. 

92. kérdés. A község egyik utcóján az útvonal köz'Jpét 
csoport lepi el. Mily jogszabály ba ütköző cselekmény ez' 

Válasz. Az a kérdés, hogy közl'orgalmú útvonalról vall -e 
800 s a csoportosulás a forgaImat almdályo:m;a...e. Ha erre a 
kérdésre igennel kell felelni, a'kkor a közforgalmi útnak nem 
r.end~ltetésszerü hasznáJatáról van szó, ami tilos s a 250.000. 
B. M. 1929. szá.mú rendelet 119. §-ába ütköző közlekedésügyl 
kihágás. 

93. kérdés. A község belterület én levő gyümölcsöskertben 
éjnek idején 6-8 egyénből álló táwsaság éktellm zajt és lá?" 
mát csap. Utcai cSlmdhábo1'Uásnak kell-e ezt tekintlmif 

Válasz. A magánházakból az utcára kihallatszó lárma, ha 
olyan mértékű, hogy mások éjjeli nyugalmát zavarni alkal
mas. az utcai csendháborítás fogalma alá tartoziJk El ha hely
hatósági ~zabályrendeleL szel'lint az 6jjeli csendháborítás ki 
hágás, ezt a csel.3kményt, mint ilyent kell büntetni. 

94. kérdés. Baromfike1'eskedő iparigazolványa alapján vrÍ
sfírolhat-e tojást ipm'üzlete székhely'én kívül is? 

Válasz. Ha a kereskedő olyegyénektől vásáról tojást, 
ak1k maguk is mint ker,eskedők tojáseladással foglarkoznak, 
eljárása nem kifogásolható; ha ellenbeJl eljárása annyit je' 
lent, hogy üzleti körét ktiterjeszti srEkkhelyén kívűl et!ő teri! · 
letre is, vagyis a tojásvásárlást itt is iparsooriíleg (izi, az 
ejárás a jogosulatlan iparűzés fogalma alá esik. 

95. kérdés. A gépész (géplakatos) ipar gyakorlására ka
pott iparigazolvány feljogosft-e fegyverek javításának elvfÍl· 
lalásámT 

Válasz. Az ipartörvényben felsorolt hetvenhat képesítés
hez ~ötött ipari foglalkozások köwtt külön szerepel a fegy
verkovács és puskaműves ipar, valamint alaklatos (műlalro
tos, épűletfelvasaló és gépllllkatos) ipar. Ebből az következik. 
hogy ezek az iparok küJ.ön iparJglUzolvány tárgyai EI az 
egyIÍJkre kapott iparigazolvány nem jogosít fel a másik! gya 
korlására. l\'Iindazonáltal a fegyverek lényegtelen, külön 
szrukérteLmet nem igénylő javítását a gépLakatos is elvállal
hatja. Meddig terjedhet az a határ, ameddig a géplakatos 
ilyen javítások elvállalásáJban elmehet. azt az iparhatósáll 
állapítja meK'. 



634 OSENDŐRSÉGI LAPOK 1936 ok tó her 15. 

96. kértlés. Egy hentes abba a gyanub a km'ül hogy a más 
Icözségbií/ kimé1'és végett huzot! húst h1Ísvizsgá,iatra be nem 
llIutalla. 'J'artható-e házkutatás az ilyen hlÍs feltalálása 1)é

!l1' 1 t /; a !eltalált hlÍs iíri.~('tbe vehető-ef 

Válasz. A belföldi fogyasztásra szánt állatok húsának 
vizsgálata a kÖ:lJségek (városok) feladata. A II ú sv,lzsgál at 
h elyi vonatkozásÍl kéru>éseit a k'özségek (városo'k) szalbály
rendeletben kötelesek szabályozni. A ,k,érdés ~ldöntésén él te 
hát el<;ősol'ban a helyhatósági ,sza.bályrend'el etet klelt ismernI. 
Minthog'y a húsvizsgálatra utalt hús be nem mutatása áJlat
~gés~.Ségügy~ ki,hágás és. az ilyen hús e,lkobzás tárgya, meg · 
1211'10 gJ"anu esetén a hazkllLatásnruk és a hú ' (Íl' izetlw véte
lének helye van. Minthogy a kérdés elsősorban a helyható
sági l'el1llésze l kÖl'ébe vág, a csendőr tartózkodjék II saját 
kezdeményezésIől. e-hplyp!.t gyanús je]enségekr!. a ll .:lyi haló · 

"ág'ga I ktiz'(ilj1in. ' 

•• NIJUÁIiI)I NWI)MI)IÁII) •• 

r. 
BŰlljelek leírásállak fontossága 

a nyolllozásnál. 
írta: BATAR ANTAL alhadnagy (Budapest). 

J912 június 13-án a beregszászi kir. törvényszék 
fogházába foglyot kísértünk. Hazatérve az ung
vá:i örsö~ azzal fogadott bennünket a v~sútügye
~eh csend or, . hogy ~-'elsődomonya községben az éj
.Jel Berger Menyhért korcsmárosnál betöréses lopás 
történt, utazzunk azonnal. 

A helyszínre érve, hozzáfogtunk a helyszíni 
szemle megtartásához, amelynek eredményekép
pen a történteket a következőképen rekonstruál
tuk. Egy ismeretlen férfi a korcsmáros kamrájá
nak udvarfelőli ablakához támasztotta a létrát, 
azon felmenve, az ablakot betörte, bemászott a kam
rába és onnan a söntésbe nyíló záratlan ajtón a 
f>öntésbe lépett. A söntésből a nyitott kamaraajtón a 
korcsmáros és felesége hálószobájához osont a zá
ratlan ajtót kinyitotta és az ágy mellett állÓ szék
ről a korcsmáros felsőruháját magához véve, 
ugyanazon az úton távozott, de a söntésben mé<J 
jól megrakódott szivarokkal és pálinkával. Az ud~ 
varon, egy kocsiszínen a ruhák zsebeit átkutatta 
és azokból egyaranyórát, arany óraláncot és pa
))Íl'pénzt vitt magával. Az összes kár 1125 koronát 
Lett ki, ami az akkori, régi békeidőben nagy összeg 
volt. -

A helyszínen csak egy férfilábnyomot találtunk. 
A helyszín távolabbi környékének átvizsgálása 

alkalmával a helyszíntől jó távol, az Ung melletti 
fiizesekben megtaláltuk a sértett tulajdonát képező 
pénztárcát is. Egyéb nyom vagy adat nem állott 
rendelkezésre. A bünjelek számbavételekor különö
sen az arany óra és a lánc leírására fordítottam 
nagy súlyt, remélve, hogy a tettes a pontos bünjel-

leírás alapjim a bíínjelek értékesítése alkalmával 
kerülhet kézre. 

Alapos kikérdezés után a sértett előadta hoo-y 
az óra hátsó fedelén egy kerek, napot ábráz~6 
rész és attól szétágazó napsugarak, a számlapján 
pedig "Walthamm" cégjelzésü felírás van. Ezt a 
körülményt mpgtáviratoztam az összes közeli és 
túvoli vúrosok rendőrségének és a tekintetbe jölwtö 
csendől'örsöknek is. . 

1912. június 16-im a nyi I'egyhilzi rendöl'sógtől 

Lúvirat érkezett az ungvári örsre kérve hogy jár
ört küldjön nyiregyházára, mert 'a tette~ és I~ l~ií n
jelek egy része ott őrizetben van. 

Mikor megérkeztünk, kiderült, hogy a tettes 
Mezős* János egri cs. és kir. 60. gyalogeuedbeli ka
tonaszökevény. Mezős már harmadszor szökött 
meg eZl'edétől. Csavargásai közben került Felsődo
monyára, ahol a korcsma ablakán benézve látta. 
hogy a korcsmáros és felesége hálószobájukban 
nagy csomó pénzt számoltak az asztalon. A pénzt 
:1 korcsmáros a kabátja belső zsebébe tette és az
után lefeküdtek. Mezős a szomszédos telek felől át
mitszott a sértett udvarába, s ott a kocsiszínben 
meghúzódva, várt. Mikor gondolta, hogy a korcs
márosék már elaludtak, a leírt úton és módon el
követte a betöréses lopást. 

A lopás elkövetése után Ungvárra ment, ahol 
egy borbélynál korán reggel megborotválkozott. Itt 
már egy korona borravalót adott a segédnek és jól 
bekölnivizeztette magát. A borbélysegéd lelkiismp
retét a jó borravaló elhallgattatta, holott a rongyos 
alak és a kölnivíz, valamint az akkori viszonyok 
szerint fejedelminek mondható borravaló közötti 
ellentét szembeötlő volt. 

A borbély tól Mezős a legközelebbi ungvári 
korcsmába ment, ahol megreggelizett és a korcsmá
rostól viselt ruhákat vásárolt. Így megszabadulván 
rongyos ruháitól, egy ruhásüzletet keresett fel, ahol 
tetőtől talpig új ruhába öltözött, még ezüstfogan
tyús sétapálcát és keztyüt is vásárolt és bérkocsin 
ment ki az ungvári pályaudvarra. 

Az állomáson Nyiregyházára másodosztályú 
vasútijegyet váltott, s ugyanakkor utazott el az 
ungvári állomásról, amikor a mi vonatunk Bereg
szász felől odaérkezett. A vasútügyeleti járőr gya
nús dolgot nem észlelt. 

Nyiregyházára megérkezve, ismét ruhanemű t 
vásárolt magának, majd elment Nyirpazony köz
ségbe. Itt a cigánybandát felfogadta, kocsira rakta 
és a nyirpazonyi útszéli csárdához hajtatott, ahol 
betyármódra, duhajkodva mulatott és szórta n 
pénzt. 

Amikor a csárdai mulatozást megunta, bemen
tek a községbe, majd másnap Nyiregyházára egy 
nyilvános helyre kerültek, ahol a nyirpazonyi ta
nító sógorának mondotta magát, s azt állította, 
hogy nemrég vagyont örökölt. így a nyilvános he
lyen érte el a végzete egy szemfüles rendőr képé
ben. A rendőr ügyeleti szolgálata közben látta n 
mulatozást és gyanút fogott. A mulatozótól azt kél'
dezte, hogy hány óra van, mire az megmutatta a 
zsebórán, hogy mennyi az idő. A rendőr dícsérte az 
órát, s mikor jobban megnézte, látta, hogy azon fi 

keresett órához hasonlóan "Walthamm" felírás, s a 

• A neveket megváltoztatták. (Szerk.) 
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hátlapján a nap és napsugarak vannak. A lánc fe
lől is érdeklődött, de arra már kitérő választ kapott. 

A gyanúsítottat előállította a rendőrkapitány
ságra, ahol hosszas tagadás után beismerte, hogy 
egy községben betöréses lopást követett el, de a 
községet és a sértettet megnevezni nem tudta. A 
bűnjel pontos leírása folytán azonban meg lehetett 
állapítani II tettpst és azt az örsöt is, amely a tet
test kereste. 

Mezőst a volt kassai cs. és kir. hadosztúlybil'ó
ság kétévi börtönbilntetésre ítélte. 

A zsebóriLll kívül előkerült az arany órahinc is 
az egj' ik leánytól, akinek ezt Mezős karkötőként 
odaajándékozta. Mezőstől ezenkívül még száz koro
n{Lt és a vásárolt ruhaneműt is őrizetbe vették úgy, 
hogy a sértett legalább a vpszptt rejsze Ilyelét visz
szakapta. 

Sok ob'an bünügy van, amelynek el követőjét 
csakis a bűnjelek révélI lehpt ki derít ell i , A tettes II 

bűnjeleket értékesíti vagy valami más módon hasz
nosítja és ilyenkor -- ha LL bűnjeleket felismerik -
hurokra kerülhet. A felisúlCl'és alapfeltétele a jó 
bűnjelleírás. A 1JOntos, szabatos, találó bünjelleírást 
úgy kell megszel'keszteni, hogy a leírús alapján a 
kérdéses tárgyat fel lehessen ismerni és azt minden 
más hasonló túrgytól Illeg lehessen különböztetni. 
Utóbbi cél elérése érdekében a leírásnál főleg a sa· 
játos jegyekre és a különös ismertetőjelekre kell 
súlyt vetni. A leírás szempontjai és technikája te 
kintetében felhívjuk olvasóink figyeimét a tanse
gédletként rendszeresített új "Bűnügyi Nyomozás 
tan" című könyvre, amely részletesen foglalkozik a 
bűnjelleírás körébe vágó összes kérdésekkel. 

A Nyomozati Értesítő ma már módot nyujt 
arra, hogyahírközpontnak beküldött leírások a be
él'kezéstől számított 24 óra alatt valamennyi örshöz 
és m. kir. rendőrhat.ósághoz eljussanak. A Nyomo
zati Értesítő VII. fejezetének (keresett bűnjelek) és 
VIII. fejezetének (talált tárg~rak) egybevetése -- jó 
bűnjelleírásokat feltételezve - sok eredménynek 
adhat alapot. 

II. 

Az :%rul6 arcszín. 
írta: VERES ANDRAS tiszthelyettes 

(Pécel.) 

1931 tavaszán, április 22-től kezdődőleg Szent
mártonkáta községben nyolcrendbeli tyúklopás for
dult elő. A nyomozásra kivezényelt járőrök mind
annyiszor eredménytelenül vonultak be. 

A kideritetlenül maradt tyúklopások pótnyomo
zására 1931 május 15-én magamat és Harmath Zsig
mond csendőrt vezényeltem szolgálatba. 

Nyomozás közben a szentmá)·tonkátai vasútá l
lomáson a vasúti személyzetnél él'deklődtem, hogy 
a lopások idejében nem láttak-e idegent érkezni .~ 
vonattal. Érdeklődés közben éppen ott volt egy 10 
és egy 12 éves gyermek, akik elmondották, hogy a 
legutolsó tyúklopási napon délután látták, hogya 
Budapest felől jövő személyvonaLtal egy ismeretleu 
ember érkezett, aki vesszőből font üres l'uháskosa
mt hozott magával és azzal bement Szentmárton
káta községbe. A gyermekektől érdeklődtem az ide
gen ember személyleírása iránt. A gyermpkek nem 
tudtak személyleírást adni, csupim egyikük mondott 
annyit, hogy igen fehér volt az arca. JVlivpl akko]' 
igen meleg, tavaszi napok voltak, alTa gondoltam, 
hogy vag:;' beteges ember, vag~' pedig olyan lJüllözi) 
jphet, aki nemrég szabadulhat ott ki a négyfal közül. 

Elhatároztam, hogy járőrlilrsammal Budapestl'p 
ntazom és aziránt puhatol ok, hogy ki szabadult a ta
vasz fol yamán. 

BudapesteJl a gyüjWroghúzban a fogházigaz 
gató engedélyével megállapítotlam, hogy MártolI 
Jstván, 20 éves, ric, nőtlell, maglódi szü lfltésíi egyén, 
másfél évi büntetésének letö l tése után 1931 április 
20-án szabadult ki. A fogházuan töltötte 15 évi fegy
ház büntetését Rezes Mihály szpntmártonkútai la kos 
is, akit személyesen ismertem. I~rdek lődtem tőle fo
golytársa, Márton magatartása iránt. I{,ezes elmon
dotta, hogy Márton hangoztatta a fogházbHn, bogy 
kiszabadulása után első dolga lesz Szentmártonkáta 
községbe menni tyúkot lopni. A fogházban megtud· 
tam azt is, hogy Márton előzőleg öt esetben volt 10-
pásért büntetve, a főváros területéről ki van ugyan 
tiltva, de mivel Magiódon rokonai és hozzátartozói 
nincsenek, valószínűleg a főváros területén tartóz
kodhatik. Elhatároztam, hogy a főváros teriiletén 
felkutatoIll Mártont. 

A rendőrfőkapitányságtól kapott detektívvel 
együtt Mártont a Teleki-téren megtaláltam és őri
zetbe vettem. Első dolgom az volt, hogy amál' előt
tem ismert ruháskosarat, amelyet Márton magával 
vitt Szentmártonkátára, előkerítem annál is in
kább, mert tisztában voltam azzal, hogya lopott 
tyúkokból úgy sem sikerül egyetlen egyet sem meg
találni. A kosarat meg is találtuk. Márton, mint 
megrögzött bűntettes, természetesen tagadott és ali
bit próbált igazolni, hogy ő nem lehet a tettes, mert 
április 20-án szabadult ki a gyüjtőfogházból. Az alibi 
rossz volt, mert a lopásokat, amelyek elkövetésével 
gyanúsítottuk, április 22-étől kezdődően követték cl. 

Mártonnal Szentmártonkátára utaztunk és ma
gunkkal vittük a kosarat is. Szentmártonkátán Már
tont szembesítettem azzal a két gyermekkel, akik az 
állomáson látták. A szembesítések és a helyszínelé
sek nyomása alatt Márton István a nyolcrenbeli 
tyúklopás elkövetés ét beismerte. Elfogtam s tény-

I BÁDOG NÉVTÁBLÁCSKÁK 
a 14 1.013/VI. c. 1936. s zámú belüg ymIniszteri 
rende l et IIgye1 emb e vé te lével kaphatók 

PALLADIS RT. BUDAPEST, V., AKADÉMIA-U. 20. 
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vázlattal a pestvidéki kir. ügyészségnek átadtam. 
A pestvidéki kir. törvényszék kétévi fegyházra 
ítélte. 

• 
A nyomozást az a helyes következtetés vezette 

sikerre, amelyet a járőr a tanúknak a gyanús ide
gen külsejére vonatkozó adatára épített. Jó, ha ki
derítetlen bűncselekmények esetén legalább is a leg
közelebbi letartóztatási intézetben érdeklődünk a 
közelmultban elbocsátottak után és mérlegelés tár
gyává tesszük, hogy tettesként nem jöhetnének-e 
figyelembe. 

vitéz Jákfai GÖMBÖS GYULA. 

Magyarország volt miniszterelnöke és hét éven át 
volt honvédelmi min'isztere október 6-án München
ben meghalt. Vesebaj gyötörte évek óta, kövek 
kínozták s mikoT oTvosai és baTátai egészsége kímé
lésére kéTték és figyelmeztették, ezzel válaszolt: 
- Majd kilovagolom ezeket a köveket! -- Ebben az 
egyetlen mondatában benne van egész Tendkívüli 
egyénisége és benne 'van főként az, hogy katonának 
született, élete és halála is a katonáé volt. Mi őt 
mint politikust nem méltathatjuk, ezzel azonban 
mondanivalóink semmivel sem lettek szegényebbek, 
'mert mint magyar emberről és mint magyar katoná
Tól is csak a szavak egészen különleges szép csokrá
val tudnánk emlékezetének méltó képpen kifejezést 
adni. Még akkor is a nemzet nagy emberének kell 
őt tekintenünk, ha ennek a lapnak a hasábjain 
leoldjuk róla a politika öltözetét. Igy is a nemzet 
nagyembeTe volt, mert benne a magyar földszeretet
nek csakugyan ezeréves lángja lobogott s ebben a 
lángban hamvadt el a maga egyéni emberi sorsa. 
Nem csillapítgatta és nem oltogatta magában ezt 
a szent, de perzselő lángot a mindennapi élet apró 
egyéni önzéseivel, hanem odadob ta egész életét a 
magyar sors szekm'e elé, hogy vagy jobb utakra 

T Á M O G A S D 

térítse azt, vagy ha egy emberélet erejét meghaladja 
ez a feladat, akkor lelje a halálát ott, a szekér alatt. 
Onmagával nem törődött, csak a feladatával, amit 
küldetésnek hitt. Olyan hittel, ami egymagában 
különleges, kivételes emberré teszi a hOTdozóját. 
Megtestesítője volt a csüggedetlen e?'őnek s a jobb 
magyar jövőbe vetett hitnek. Ez a hit, erő csorbítat
lanul lobogott benne, kétségek és bizonytalanságok 
pillanatra sem törték meg s főleg ez tette őt fl, mai 
időkben teljesértékű magyarrá és vezetésre hivatott 
egyéniséggé. Életét fenntartás nélkül nemzetének 
szentelte s ezen az úton akkor ,is megmaradt, ami
kor orvosai arra a másik útra akarták terelni, ahol 
a tétlenség nyugalmával a késő öregkorig élhette 
tolna a m,aga emberi életét. Erre gondolva, ki tudna 
szótlanul elhaladni a kapcsolat mellett: az aradi 
vértanuk napján halt meg. A mi számunkra az őr
helyén kitartó mamjar és az őrhelyén kitartó katona 
mintaképe és eí!eknek az erényeknek egyik bőséges 
kútforrása marad mindenkorra . 

• 
Pályafutása természetesen a rendkívüli egyéni

ségek élettörténete. Murgán, a tolnamegyei faluban 
született 1886-ban, apja tanító volt. A pécsi had
apródiskolában neveltek belőle katonát, majd gya
logsági csapatszolgálat után elvégezte a hadiiskolát 
és vezérkari beosztást kapott . A világháborúban a 
szerb és orosz harctereken küzdött, míg 1916-ban 
megsebesült. Az összeomlás után Zágrábban katonai 
attasé volt, hiábavaló volt azonban minden fára
dozása és terve, hogy az akkori kormányt a Mura
köz megmentésére rábírja. Azután a hadügyminisz
tér'iumba osztották be s mikor az O1'szág szétesésé
nek a kétségtelen jeleit meglátta, megszervezte a 
Magyar O. Véderő Egyesületet. Ai akkori nemzet
bomlasztó kormány ekkorlnár felismerte benne az 
ellenfelet s ezért kirendelték Budapestről. Gömbös 
Gyula azonban kilépett a tényleges szolgálatból és 
kiment Bécsbe, hogy onnan küzdjön a nemzet'i 
Magyarországért. 1919 tavaszán máT a szegedi ellen
forradalmi szeTvezkedés egyik vezető egyénisége; 
hadügyi államtitkára volt a ' szegedi nemzeti kOT
mánynak, a nemzeti. hadse?'eg létTehozásában és 
meg szervezésében tehát fontos szerepe volt. M ikM 
a nemzeti színek alatt a nemzeti hadsereg lett ismét 
Budapest és az oTszág ura, akkor már Gömbős 
Gyulában világos tudata élt annak, hogy egyénisé
gét hasznosabban szentelheti a nemzet ügyének, ha 
bekapcsolódik a politikai életbe. 1920-ban a török
szentmiklósi kerület megválasztotta nem,zetgyűlési 
képviselőjének s ettől kezdve azután változatos küz
delmek útján 'ívelt a sorsa fölfelé. 1928-ban honvé
delmi államtitkár, majd egy év mulva honvédelmi. 

Han yaSZÖVETKEZETET,MERT EZZEL 

magad és családod 
ÓLETÉT MozolTOO ELŐ 
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miniszter lett, a legutóbbi időkig végezve ezt a tTia
noni keretekben annyira súlyos állaJn/érfiú1, és 
katonai munkát. Az ő nevéhez f'Üződik az a törvény, 
amely a világháborús rokkantak állami támogatá
sát intézményese'1l, rendezte. 1932 október 2-án Kur
mányzó Ur O Pőméltósága Magyarország m'tmsz
terelnökévé - közben közjogi méltósúgának meg
felelő katonai rendfokozat ba, legutóbb gyalogság i 
tábornokká - nevezte ki s államférfiúi 'I'nunkájának 
már csak a halál vetett véget. jl'IiniszteTelnöki m'Ü
ködésének első mozzanatai közé tartozik, hogy a 
békeszerződés ek revizióját h-ivatalos magyar kOT
mányprogrammá tette. .. 

Eltnulásának ne'l'ncsak a magyar uetnzet, hanem 
a külföld is mély rész'vétet és a nagy államférfia
kat megillető figyelmet szentelt. Németország nag.Y 
gyászpompával búcsúztatta. München gyúszpom
pába öltözött, katonai díszőrség vette körül a bajor 
királyi palotában felravatalozott magyar miniszteT
elnök holttestét. A német nemzet megbecsülésének 
és tiszteletének Hitler vezér és kancellár személyes 
megjelenésével és babérkoszorújával is súlyt és 
hangsúlyt adott. A koporsót ágyútalpon tíz- és tiz
ezrek sorfala között vitték ki a pályaudvarra, ahol 
a királyi váróterem gyászpompájában várta meg a 
szomorú vonat indulását. Aztán hazaszállították 
Budapestre, ahol az országház kupolacsarnokából 
október 10-én búcsúztatta őt a Főméltóságú Kor
mányzó Úr vezetésével és a külföldi államok kép
viseletében megjelent Schuschnigg osztrák kancel
lár, Göring vezérezredes porosz külügyminiszter, 
gróf Ciano olasz külügyminiszter, a budapesti köve
tek részvéte mellett a főváros társadalma és léle/c
ben az egész magyar nemzet. Sírhant ja a Kerepesi, 
úti temetőben van, gazdag koszorú t akaró alatt, ame
lyek közül szemünkbe pompázik az olasz király 
ezerszálas rózsakoszorúja is. --

Az október 6.-i ünnepségek. Az aradi vértanuk 
napját kegyelettel ünnepelte az ország. Megemléke
zett a nap szabadsághőseiről a honvédség, csend
őrség is. Hagyományos gyászpompával ünnepelt az 
egyetemi ifjúság. A szabadságtéri irredenta szobrok 
megkoszoruzása után a Vigadó nagytermében gyász
ünnepélyt tartottak, délután az Aradi Szövetség és 
a Délvidéki Otthon tartott em1ékünnepélyt, amelyet 
báró Urbán Péter országgyülési képviselő nyitott 
JY~eg. Ravasz László református püspök ós Eckhardt 
Tibor tartották az ünnepi beszédet. 

Dícsél·etek. A m. ki". belürlYminiszteT 'lÍr dícs(h'ő okirattal 
/úlla (' l: A székesfehérvári II. kerület állornányábctn: 
,Ifészáros Ferenc alhdgy-ot 29 évi cscndőrségi SZOlgálati idejc 
u·latt általában, de ldilönöscll szakaszpa rnnesnoki minőség-ben 
kifejtett hasznos szolgálataiért; Németh púl J. t11tts-t 36 <'vet 
meghaladó esendől'ségi szolgálati ideje alatt általában, de kü
lőnösen örsparancsnoki minőségben kifejtctt hasznos szol gá-
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lataiért és példás magaviseletéért; Ifi István szv. thtts-t 
hosszú esendőrségi szolgáJlati ideje alatt a gazdászati és szám
yiteli szolgálat különböző ágazataiban kifejtett hasznos szol
gálataiért; a szegedi V. kerület állornánJjában: Pálmai János 
thtts-t 30 évet meghaladó csendőrségi dzolgálati ideje aJlatt 
általában, de különösen 16 év óta irodai segédmunkási minő
ségben kifejtett hasznos és el'eum('nyes szolgálataiért; Molná!' 
Izidor szv. thtts-t 26 évi csendőrségi ~zolgálati. ideje alatt 
előbb a közbiztonsági, majd a gazdászati <'fl "zámyiteli szol
gálat különböző ágaz&t::tiban kifejtett hasznos szolgálataiért: 
Szakács László szv, thtts-t hosszú csendőrHPgi szol~álati ideje 
alaLt a gazdászati és számviteJj szolgálat. különböző úgazata.i 
ban kifejtett hasznos szolgálataiért. - ,-I m. kü·. földmívelés, 
ügy i miniszter úr vitéz Kiss István thtts-nek elismerését fe
jezte ki az~rt, mert a mezőgazdasági termr>lIyek, ,termékek és 
eikkek hamisításának tílalmáról szóló törvénycikk végrr
hajtása terén ügybuzgó és eredményes tevékenységet fejtett 
ki. - A székesfehérvári II. 1ceriilet paranmcsoka dicsérő ok
imUal látta el Horváth József XIV. től'm-t aZ<'l't, mert az 
IItóbbi 8 évben, millt a móri szárny írnoka, tpClJdőit minden
kol' fáradságot nem ismerő szorgalommal, teljcs odaadással 
végezte; leJkiismeretesség-ével, köteless~gtndásávnl, megbíz
hatóságavnl és mag-atartúsáxal clöljáróinak mcg-elégedpsét 
kiérdemelte, bajüll'sainak pedig ig-en jó ppldát mutatott. -
A szombathcl.l}i JI f, kerület pan!ncsrwlw dicsérő oli:ü'ollal 
l·álla el: Pataki István II. tőrrn-t, Oszkó István és Buda 
István őrm-eket, 1I1ert II KOI'rnányzó Úr Ő Főméllósága ~og
ma~asabb személyének biztonsága érdek<,ben nz utóbbi három 
<'vben .szolgálatukat odaadó buzgalommal, kiváló kötelesség
tudáRsal és el'edményesen látták el; Palolás Ferene II. és 
S;;,;abó Miklós esendőröket, mert a Balatonon vitorlás csónak
kal felborult öt tagból álló társaság segítségére siettek, vi
torlás csónakon férfias önfeláldm'.ással. iigyes <'s erélyrs 
seg-élynyutjtássa.l két embert a biztos vízbrfulladistól mrg
mentettek. - A szegedi V. kerület pantncsoka dicsérő oki),(lJf
lal lrítta el: 'Járorni Lajos thtts-t, mert 1928-1931. pvckben a 
kenderesi örsön, mint beosztott, 1936. évbrn pedig a kenderesi 
iil'különítm<'llyert szolg-álatvezetői minőség-ben különleges szol 
gálatát mindenkor kimalSasló hűsrg'g-rl, orlHadássn,l, nag-y 
lelkiismeretességgel és pontoSfl1l hítta el; 'l'ös1nagi János él> 
Szántó László tőrm-t. mert a JúyrmánJjzó Úr Ő Főrnéltósága 
leg-mag-Hsabb Rzem(,lyénck biztonsága érdekében Kendcresf'1l 
teljf'sítet t küJöThleg-rs szolgálatát mindenko!' nagy lrlkiisme
retességgel és teljes odaadással látta el; Kovács István IV. 
től'm-;t;, mert 27 évi esendőrségi szolgálati ideje alatt, különö
sen mint járőrvezető, mindenkor rendet tartani tudó eréllyel, 
fáradságot nem ismerő buzgallommal, n::lg-y lelkiismeretes
séggel és eredményesen működött; nyilvánosan 'YIlI' .lJdicsérle: 
Török Ferene és Bérczes Ferenc csendőrt, mert a kenderesi 
ki.i.lönleges soolgálatra vezényelve, szolgálatát mindenkor 
nagy lelkiismeretesség-gel, teljes odaadással látta el és példás 
magaviseletet tanusított. - A misli:o/ci VIT. kel'iilc/ pm'ancs
noka nyilvánosan megdiCSérte: Kolozsvári András eső-t, mert 
egymás után kpt évben teljesített különleg-es szolgáJlatát ki
váló lelkiismeretességg-el és eredményesen látta cl. 

Jutalmazás. A m. ki". bel'ÜgyrninisztE>r úr rendelete alap
ján a csendőrségi jutalmazási alapból eredményes közbizton
ság-i szolgálati tevékenységért a miskolei VII. kerület állo
mányából Forgács Miklós thtts. 25, Kapott András törill. 50, 
Harmat .József törm. 50, Kisfalvi Bertalan Lőrm. v. 25 és MaI'si 
Mihály tőrm. v. 50 pengőnyi pénzjutalornban I'észesiilt. 
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Fegyverhasználatok. Szeptember 30-án 8 óra 10 perckor 
Uécs József határőr őrmester az aszódi örsöt telefonon fel
hívta és közölte vele, hogy Balassagyarmat felől egy B. L. 
447 rendszámú gépkocsin Balázs Fcrenc és Balázs Sándor 
cseh állampolgárok két métermázsa csemp~szett feketeb?r.sot 
szállítanak Kérte az örsöt, hogy a gépkocSI feltartórztatasara 
.i~rőrt vezényeljen. A kivezényelt H.,o1"1;,átf~ Lajo~, t~,rzsőrm,e~
ter v. és Sipos László próbacsendorbol allott Jaror, 8 ol,a 
45 perckor az Aszód-balassagyarmati müúton, Jón<l;sfalva
nál találkozott a kérdéses gt'>pkocsh'al és feliartoz.t~t~a. 
A gépkocsiban ülők kingrállak é~ rlltl\sna~ ere~tek. ~ Jaro;: · 
társ a gépkocsit és Kalocsat Kalman gel?k?eslvezetot 
őrizte míg Horváth főtörzsőrmester v. a mcnekuloket vettc 
üldözŐbe. üldözés közben a mcnekli lők eg~ike tár'lát fe.l. 
~zólította, hogy az üldöző csendőrt lője le. Ekkor az egYIk 
menekülő csempész, Balázs Ferenc, megállott é~ pisztolyt 
vett elő a zsebéből. Horváth, törzHiírmester v. latva ezt, :1 

it menekiilőkre ('gy löv&st tC'tt. A lövés Balázs Sánuort 
a baloldalán, a 12. borua tílján érte, Balázs a hely
színen meghalt. A járőr tagjai npm sérültek meg. - Szep 
tember ilO-án 10 órakor a sánrlorfal11i örs állományába. ,ta,:' 
tozó l.czu!wj· Béla és Sánl/w Ránuo!' ('~C'ndőrökből állott Jaror 
Keresztes Mihály ottani lakos lakásán a zálogtárgyak e1-
szállításánál karhatalmi szolgálafot telje~ített. Keresztes 
Mihály aki csak a zálogtárgyak kihordása közben érkezett 
haza, kijelentette, hogy nem engedi a lakásáról elszáll~tani 
a tárgyakat. Keresztes ellenszegülc-sét a járőr elfogassal 
akarta megakadályozni, dC' az a megbilincsel és nek ellens~~
gim, a járőrt lökdöste és később Uzukor csendőr puskáJat 
lefegyvNzési szándékból megragadta. Cznkor cse~ldor ekk~r 
szurony t használt Keresztes ellen, aki a balodalan, a 8. eH 
9. Qorda között 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. 
A. fegyvcrhasználat után a már közben összecsoportosult 
mintegy 150 főnyi tömeg - részben botokkal felfegyver
kezve - a járőr ellen támadólag lépett fel, sőt Amb'ruzs 
István sándorfalvi lakos doronggal többszöri felszólítá:-; elle
nére is a járőr felé közeledett. Czukor csendőr Ambruzs ellen 
egy eredménytelcn lövést tett, mirc a tömeg sz.étoszlott. Az 
örs az ellenszegi.ilőket elfogta és a szegedi kir. ügyészségnek 
átadta. - Október 5-én 3 óra 10 perckor Pilisszántó község 
utcáján a szolgálatban álló Koesis András őrmester és TaI'kó 
Mibály csendőrből álló jál'őrt 6- 8 főből álló csoport - mely
nek tagjait előzően csendre intette - megtámadta. A táma
dók közül Janszki József Kocsis őrmester puskáját és nyakát 
lIIegfogta, mire '.rarkó csendőr szurony t használt ellene. Janszki 
sérülése súlyos, de nem életveszélyes. Kocsis őrmester kisebb 
Aérül~st szenvedett. - A lónyai örs állományába tartozó Tóth 
Lajos II. törzsőrmester v., ideiglenes örsparancsnok, október 
~-én 20 óra 45 perckor Lónya község kocsmahelyiségében 
Juhász Béla egészségügyi szabadságon levő határőr ellen szol
gálaton kívül kardot használt, mert a határőr támadással 
ve8zélyesen fenyegette. A határőr sérülésC' súlyos, de nem 
Netveszélyes. Tóth törzsőrmester v. nem sérült meg. A fegy
yerhasználatok ügyében kivizsgálás indult. 

Szökés. A mezőhegyesi örs állományába tartozó Halmos 
Lajos csendőr szeptember 30-án kprékpáron a községbe távo
zott és azóla nem tért vissza az örsre. Halmos csendőrt a hir- . 
központ a Nyomozati Értesítő útján nyomoztat ja. 

Csendőrségi Közlöny 19. szám. Személyes ügyek. Minisz
teri rendeletek. Athelyeztetelt: Tánczos Ferenc fhdgy oktató
tiszti nlÍllőségben a tatai gyalog tanalosztályhoz Tatára; Simon 
.lenő II. fhdgy szárnyparancsnokhelyettesi minőségben, Kecs
kemétre; Torbágyi József fhdgy oktatótiszti minőségben az 
l. lovas tanalosztályhoz KiskunhalMra; Karabélyos Imre 
fhdgy oktatótiszti minőségben a makói gyalog tanalosztályhoz 
l\{akóra; Toldalagi Nyárády Domokos szds oktatótiszti minő
ségben az örsparancsnokképzü iskolához Szombathelyre; Remc
Il'Y JózsC'f szds szárnyparancsnoki minőségben Egerbe; Lánc~ 
László fhdgy osztáLvsegédtiszti minőségben a sátoraUaujhelYl 
osztályhoz; dr. Tóti, .lózsC'Í I. fhdgy oktatótiszti minŐségben 
a" örsparancsnokképző iskolához Szombathelyre; A11talffy Pál 
fhdgy osztálysegédtiszti minőségben a mátészalkai osztályhoz. 
_ Odaíléltetett: a ll. oszlályú liszli szolgálati jel Bertalanffy 
DC'ZflŐ PS Hertelendi és Yindomyalaki Hl'rfelenrly Ignác alez. 

• R AG É P E T a ma/?yar kir. csendőrség- tag-jai a lel'(előnyösebben 
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eknek; a III. osztályú tiszti szolgálati jel Cserfay Ferenc szds
nak. - .Állandó nyugállományba helyeztettek: Kéri János 
budapesti I. és BeTcczki lIláté pécsi IV. kerületbeli alhdgy, Ille 
Sándor pécsi IV., BaTtók János szegedi V. és Marján Pál 
miskolci VIiI. kerületbeli thtts. - Névt'áltoztatások: Pausch 
László Lajos hdgy családi nevét "Pelsöczi"j'e és W endling 
János prbcső. "BéTces"-re válloztaUa belügyminiszteri enge
déllyel. - SzabálYTendeletek: A csendőrség elhelyezési kimu
tatásának helyesbítése. - Új öltözeti táblázat kiadása a lll. kir. 
csendőrség számára. - Téli gyapoting és téli gyapotalsónad
rág rendszeresítésc. - Az 1B36. év negyedik negyedében hasz
Hálandó gépjárómű-adójegyek ismertetése~ 

Német gépkocsizók látogatása M:agyarországon. Szeptem
ber 28-án 24 gépkocsin 30 sport-gépkocsizó érkezett hazánkba 
a német gépkocsizás sport-főhatóságának II főnökével, Hüh!1-
leill tábornokkal. A honvédelmi miniszter úr képviseletében 
Juhász Egon alezredes, a csendőrség részéről Hadusfalv.ll 
István százados, a rendőrség ré széről pedig Dcírday József 
rendőrkapitány fogadta BalatonJ'öldváron a vendégeket, akik 
azután kisérőik társaságában többnapos gépkocsikörúton vet
tek részt az országb.a.n. A esendőI'ség' laz egé.sz út vonalon elő
z€-ke'nyoll biztosította a zavartalan haladást s ezért lIiihnlein 
tábornok ·a Gelléri szállóban rendezett búesúzáfi alkalmával 
megköszönte a beHigymi·niszter úrnak, hogy a hatóság, de 
külőnösen a csendőrség kimagasló szolgálati készséggel támo
~'a tLa el'Jt a legelőkelőbb német vezetőegyéniségekből állott 
társrusubazást. Kiemelte a t.ábornok, hogy nagyon kedvező 
benyomást tett a vendégekre a magyar csendőrök fegyelme
zett, katonás megjelenése és fellépése. 

Az 1936. évi közigazgatási továbbképző tanfolyam előadá
sai1t a belügyminiszter új' sajtó a lá rendeztette. A szerkesztés 
munkáját Mártonffy Károly belügyminisztel'i osztálytanáeso!l 
végezte. A 850 oldalra terjedő hatalu)U.g kötelet most elhunyt, 
volt miniszterelnökünknek a tanfolyam megnyitás án mondott 
beszéde - mint előli'ló - vezeti be. Azt olva!lsuk többek kö
zött ebben az előszóban, hogy milluell munkának egy célja 
van: az örökkévaló nemzet. Aki köz~zolgálatball áll, annak 
külöuösen át kell éreznie eIlnek az e"Zfnéllek a jelelltőségét , 
de azonfelül meg kell felelnie az alapos képzettség és kor
szerű haladás követelményeinek is. (Áll ez nemcsak a szoro
san vett közigazgatásra. hanem ránk, csendőrökre is.) Ezért 
van szükség ezekre a továbbképző tanfolyamokra. A kötetben 
összefoglalt előadásokat természetesen nem ismertethet jük, 
még csak fel sem soroIllatjuk az anyag nagy terjedelme miatt. 
Az előadások csoportosítása: r. A közigazgatási szervezés és 
a kö.zigazgatási politika köréből. II. Előadások az általános 
igazgatás köréből. Ennek II sorozatnak a keretében taláUuk 
vitéz Sellyey Vilmos alezredesnek a nyomozó alakulatok 
szervezetéről és szolgálatáról, továbbá Pinczés Zoltán őrnagy
nak a csendőrség és közigazgatás kapcsolatairól tartott elő
adását. III. Az egészségügyi és szociális igazgatás köréből. 
IV. A pénzügyi, ipari. kereskedelmi. közlekedési és mezőgaz
dasági igazgatás köréből. V. A valIás- és közoktatásügyi és 
a nevelési igazgatás köréből. VI. A honvédelmi igazgatás 
körébő!. Az előadók sorában a magyar közigazgatási élet leg
előkelőbb hivatali és szellemi képviselőit taláUuk: vitéz 
Kozma Miklós belügyminisztert, Hóman Bálint vallás- éR 
közoktatásügyi minisztert, Lázár Andor igazságügyminisz
tert, Magyary Zoltán egyetemi ny. r. tanárt, MártOnffy Ká
roly miniszteri osztály tanácsos, egyetemi magántanárt, 
Szendy Károlyt, Budallest polgármesterét, Johan Béla állam
titkár egyetemi rk. tanáIt, Imrédy Bélát, a Magyar Nemzeti 
Bank elnökét, Vargha Iml'ét, a Legfőbb Állami Sz~mvevő
Rzék elnökét, Bornemisza Géza iparügyi minisztert, Winchkler 
Islván volt kereskedelem- és közlekedésügYi minisztert, vitéz 
Vass Elek miniszteri osztályfőnököt, Kornis Gyula államtitkár 
egyetemi ny. rendes tanárt, v'ité.z Fcíbry Dániel vk. ezredest 
stb. Az összes előadások tárgYi rokonságuknál és logikai ösz
szefüggésüknél fogva egységes egészet nyujtottak II tanfo
lyam hallgatÓinak. A kötet végén olvassuk a belü.gymin isz· 
ter úrnak a tanfolyam záróülésén mondott beszédét. 

SZEMÉLYI HIREK. 

Szakaszparancsnoki teendők ideiglenes ellátásával meg· 
bízták: a budapesti I. kerületben: Fodor Ferenc II. és Takács 
Szilveszter thtts-t; a pécsi IV. keliiletben: Lukács György és 
Brcze Máté thtts-t. 

(lj örsparancsnokok: a székesfehérvári II. kerületben 
Patonai József tőrm. v., a miskolci VII. kerületben: zékrly 
.Józ ef és Mocsár József törlll. v.-ak. 
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Házasságot kötöttek: a budapesti L kerületben: Dabóczi 
]~ászló tőrm. v . Balogh Margittal Debrecenben, Gaál Aladár 
tőrm. Tar Idával Hajduszoboszlón, Jónás Karoly törm. Kovács 
Ilonával 'l'ószegen, Süli János thtLs Fekete Borbála-Margittal 
'l'ápiószentmál'tonban és LéncÍ!·t Károly tőrm. Németh Agnessel 
Acson; a székesfehérvári II. kerületben Tóth Ferenc őrm. Rom 
Terézzel Gyermely községben; a debreceni VI. kerületben 
Pálóczi Imre törm. Ste/án Emmával Debrecenben; a miskolci 
VII. kerületben Villányi Ferenc törm. Biró Ilonával KiHpesten 
és Halona Ferenc tőrm. Éles Máriával Kisgyőrben. 

Családi hírek. Született: a budap2sti L. kerületbell l)OÚ08 

Sándor t htts-nek MaT.qil leánya, Szabó Sándor JIT. tőrm-nek 
Katalin le1Í.nya, Havas György örill-nek G.vörgy fia; a székes
rehprvári ll. kerületben Gaspár József (hUs-nek Károly fia és 
Zsuzsanna leánya, Turi Ernő thtts-nek Er'zsébel-K/ánL leánya; 
a pécsi IV. keriiletben Nagy Lajos VI. tőrJ11. v-nak Agnes-Jolán 
leánya, Mezöpaniti Bm'abcís Sándor th ttK-nek Julianna ieÍLnya; 
a miskolci VII. kerii.letben Vm'ga János H. thits-nrk Klára 
leánya PH Szakál Elemér thttes-nek Ilono-Már'ia leúnya. 
.lfe!Jhall: Kama'rás József őrm-nek J6zsr/ fia. 

Olvassa eJ, mieJőfl ír nek-Ünl .. ! 
Közlemény t nemcsak a csendőrség tagjaitÓl, hanem bá'r

kitől elfogadunk, de tizenöt gép- vagy kézírásos hasábnál 
hosszabbat csak előzetes megegyezés után. A közlemények 
fogalmazási átcsiszolásának és ha szükséges, tartalmi mócZo
sUásának, 'valamint a törlés és ldegtszítés iogát fenntart juk 
magunknak. Aid azt akaria, hogy /(özleményél változtatás 
"élkül közöljük, Í'rja r-eá a kézirat oldalára piros irónnal: 
"Szósze1'infi közlését kérem'" A kéziratot kér jük, a papírna/_ 
csak egyik oldalár'a, félhasábosan, iTógéppel, kettes sOI·távol. 
ságra, kézírással pedig jól olvashalóan és nem lúlsűTű sorok
ban írni. Olvashatatlan kéziratlal nem foglalkozunk. A T.;ézira
tc,kban semmiféle rövidítést nem szabad használni. Kéziratot 
csak akkoT küldünlc vissza, ha a szerző megcímzett és vála3z-

Miífogakat. 
rágAsra és es.tétilmilag is tökéletesek. a m. kir. csendőrség tagjainak 
fogankolnt 4.- P.·ért kés.Hijnk elsörendú anyagokból 6 évi jótállással. 

M Ofogászal 
VII ., Hern á d·u tca 14., föl dszin t 
Keleti pályaudvar kö.elében. 

1 Ké'l"jen áTjegyzéket. 

Steyr-Puch-Everest kerékpárok ! 
10-15-'20 pengős havi részletre! 

S Z i D e t i Károly Budapest, 
v. Vise grá d i utca l1/a. Emelet· 

bélyeggel ellátott borítékol meZ/ékel. Kézimtok sorsáról szer
kesztői üzenetben adunk választ. Fényképfelvételek bekiildése 
alkalmával csatolni kell a felvétel készílöjének íl'ásbeli nyilat
kozatát, hogy a felvétel nek a szokásos liszteleldij ellenében 
való közlés éhez hozzájárul. A megjelent közleményeket tisz· 
teletdíjban Tészesíljü/(, de lulajdonjogunkat fenntartjuk, azo
kat tehát beleegyezésünk nélkül nem szabad nuísult közőlni, 
sem pedig utánnyomatni. A nyomdai korrektúrát mi végezzük. 
kOrTektúralevonatot csak kivételes eselben adunk. Szerzőin!;. 
különlenyomataikat közvetlenül a Stádium-nyomda .igazga/6-
ságától (Budapesi, V., Honvéd-ulca 10.) sziveskedienrk meg
rendelni, amely azl veliinT.. kölölt szerződésének árszabás'l 
szeTint köteles elkészíteni. Minden hozzánk intézeti levélre 
válaszolunk, de csak szerkesztői üzenetekben; rnagánleveleTc'Jt 
akkor sem írunk, ha abeküldő válaszbélyeget mellékel. Minden 
levelei teljes névvel és rendfokozatfal alá kell írn l és az állo
máshelyei 'is fel kell tüntelni. Névtelen levéll'e nem válaszo
lunk. Hozzánk inlézetl levelet szolgálati útra nem terelünk, 
azok tartalrna vagy bekiildőik kiléle felől senkinek sem adun/: 
hlvilrirlosílást. Jeligéiil legcélszeTűúú kisebb Ile/.llsérl Hevét 
Varl!1 öt jegy ű számot válaszlani. Annak, nki .ielirlét ne1ll jel;;1 
meg, nevének kezdőbetűi és ríllollláshel./lf> ala II 'válaszolunk. 

, Közérdekű kéTdésel.re nem lizerkesz/öi iizelletbell, hallem a 
"Csendőrlekszikon" Tovaiban válaszoltmk. Előfizl'tést csak a 
csendőTség, honvédség és az állami "ent/ör'ség, /o/)(iúúcí a bíd
sá.qol .. , igazságügyi és közigazgalási hatÓSágok téll:vleges éli 
nyltgállománytí. tag.iai/ól fogadunk el, mástól 1/('111. A csendőr
ség tényleges és nyugállománYIÍ le.qéuyséOi eg.vénei az e/őfiz'
tési díj felét fizetik. Előfizetni csaT .. legalríbú félr;vre lehel. Az 
e/öfizetéseke/ kérjük vontosan memí.ií/alli. me,·t felszólítást 
Hem küldünk. A uekünk szánt (JénzklildoménYl'ket kérjü1.- fl 

Csendőrséo 'i, Lapok 25.342. sZlÍ1I1LÍ ]Josta!a!>fI rékpéllztári esekk
szárnlájcíTa befizetni. Címünk: "A CS( ndőrségi Lapok sz",.
kesztőségéneT.;, Budapest. l., Böszőrményi-út 21. szám." --__ H._ 

B. Gy. tőrm. agycenk. A most heklildött :l !ll'ugővl'l elő
fizotését 1936 dOOOlllbcr 31-ig renupz.Ve. A" elmaradt RzámOlkat 
kivétele-sen elküldtük, mo!"t volt lartal'ékllCldány. 

Többeknek. Az előfizeté!;i összeg olyan kicsi. hogy abból 
nem küldh!)tünk minden elöfizet6nknek külön felszólítást, dc 
időn!k sinos 'rá. Csekkbefiwtési lapot llIell&keliillk. tie ha va· 
laki neill kapna, a. postahivl1italolmál :l Iillér&rt hes7Jerezhető 
biankó csekkooIi~ct6si lapon be lehet küldeni az előfiwtést s 
nem kell 20 fillér utalványdíjat Iiz['lni, am1hez lllrg az álta
lunk fizetendő 10 fillér kézbesítési díj is járul. 

Garai örs. Mivel az örs létszáma most már osak ll. csak 
1 példányt küldhetünk. A címlernezen a 2-es szám hibás 
simítás miatt maradt meg, töröltettük. 

Mátra. 1. A lakosoknak tűz esetében követendő magatar
tásáról az 1935. évi Csendő'l'Ségi Lapok 77. lexikonjáball Ír
tunk. 2. Az 1924. évi 9. sz. Csendőr 'égi Közlönyben jelent IDeg 
a nősülósérc vonatkozó köuendelet. Ezt az időközben kiadott 
rendeletekkel kLcgészítettrk. Ez,C'lkben találha·tó az a rendel
kezés is, amelynek alapján :1 l;eriilcti paranc~nokság II feJté
teleknek meg nem felclők kMV'énycit v1ssroadja. 3. A 8z3mle · 
h'letek rnásolatainak egy ,részét valóban a beliigyminiszter
hez kell IeJterjeszoolli. Szó sincs azonban arról, hogy Önt 
ezekből minősibenék a közbeeső előljárók. A lcgélly~ég minő 
sítésére kiadott utasításban megtalálhatja, hogy Önt ki.k mi
nősítik. 4. A közgazdálko<lás vagyonát kk"pező tisztítószelre'ket 
a nősök nem használhatják. 

I 
Ön állal megszabolt időre terjedö előlegnélkülI 
hitel a m. k ir. csendörsítg m. I . lalliai részére. 

Bátorok, aezloDok, matrac:ok é a aodroeyok, s zaDyeg 
' rllk, IlItó- éa ebédJliazlillyege k , d iaztÁrltyak é. az 
ö.sze .... á8zon6.rllk, a broaz o k, áaaeműdam •• zlok . ==== Vidékre árajánlato! mintákkal küldünk. ==== I 

• Lakásberendezö vállalat, VI. andrássy út 66 • 

" Triumph ír6gépek 
a legmegb1zhatóbbak, elkUldjük postán kipróbálásra. 

Vezérképviselet : Budapest, VI., Podmaniczky-ntca 1. 
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Ligetfalu. Olvassa el az 1933. eVI Csendőrségi Lapok 
682. oldalán "T. r. Cigánd" jeligóre adott üzenetünket. 

Zala. Ha távozott (kivált) a kÖ7:gazdálkodás tagjai közül, 
akkor a volt közgazdálkodásnak nem tartozik a napi 50 fil
lérrel. J ellen tse kihallgatáson. 

Jó tan ács. Falun az ilyen alkalmazottat is .. szolgáló"-n~k 
tekinti a lakosság, amelyiknek aztán váltig magyará~~atJ:, 
hogy ennyi vagy annyi iskolája van, meg ~zab-varr: l!e~etet 
nem változtatja meg és megjegyzi, hogy Iam, a meltosagos 
asszony szolgálójának már akadt egy csendőr gavallérja. 
Jobb nem a község szájára kerülni. A munka semmiféle for
mában sem szégyen, ezt mi tudjuk. A magánéletnek azon
ban megvannak a maga szigorú ira tlan szabályai, ezekkel ne 
helyezkedjenek szembe. Ha minden úgy van, amint írja, akkor 
a leánynak bizonyosan lesz annyi belátása, hogy ehhez alkal
mazkodni tud, egyébként pedig megtalálja a módját, h?~y 
azért tudjana)L egymásról addig is, amíg a leány megtalalJa 
az egyéniségének megfelelő elhelyezkedést. 

Kiskunhalas. Szerettük volna kérdéseit számozva látni. 
Mi így felelünk, Ön tuulli fogja, hogy mire felelünk. 1. Az 
1934. évi Csendőrségi Lapok 543. oldalán "Vita" jeligére adott 
üzenetben fe1eltünk: cm·e. 2. A fel jelentést a járásbírósághoz 
kell címezni tel'IDészetesen, hiszen ez a:ll illetJéikes a bűncselek
ményre. 3. A fu'társzolgálat nem tartoúk a közbiztonsági jel
legű. szolgálatokhoz. A Csüsz. 28. mintáját ezzel kapcsolatban 
szóvátesszük illeték.es helyen. 4. Feleletet adtunk ugyanerre 
a kérdésre az 1936/9. Csendőrségi Lapokban "Dolgozó Kun
hegyes" jeli~ alatt. 5. A Gy. Gy. Szab. II. füzet 50. pontja 
3. bekezdése előírja. 

Lőcse. Az osztrák háborús emlékérem elnyerése iránti 
kéreimeket folyó év végéig lehet előterjeszt!enri. Kélrje. 

U. L. ny . á. th. A cím : Joseph Bodnár Sewaren N. J. 
Amerika. Erről a:ll 1935. évi okt. 15-i Csendől'Ségi Lapok 
635-636. oldalán írtunk. Az egykéről és a telepítésről írt 
serai értelmesek, de nem olyan egyszerű dolgok ezek. Kü.lön
ben mi ilyesfé.lével nem is foglal:kozhatunk. 

Verllcze. Az új szabályozás a közeljövőben megjelenik. 
Addig az 1924. évi 9. sz. Csendőrségi Közlönyben közzétett 
alaprende.let R az időközben kiadott kiegészítő rendeletek 
irányadók az életkor és a rendfokozatot illetően is. 

J ó katona. Az osztrák háborús emlékérem alapszabályait 
az 1934/23. sz. Csendőrségi Közlönyben megtalálja. Ott 
mindenre feleletet talál. A velünk közölt adatok szerint igénye 
van arra. 

B. 559. Az 1931. Csendőrségi Lapok 292. oldalán (jobb ha
súb) feleletet talál kérdésére. 

1'ahi. A gépjáróművezetőtől elvett betétlapot a feljelentéa-
hez kell csatolni. 

G. J . prb. cső., Poroszló. Ez még nem sikerü.lt. 

N. L. II. cső., Lakihegy. Elég jó. Talán sorra kerül. 

P. J. thtts, Soltvadkert. A debreceni állami anyakönyv
v(>zetőhöz adjon be ké.relmet az ,anyakönyV -kiigazítása iránt. 
Hivatkoznia kell a 18.668 'B. M. 1921. számú rendelet 4. pont
jára .. A ké.relemben, melyhez a fia anyakönyVi kivonatát is 
csatolnia kell, azt kell k ife jezetten kérni, hogy az "apa 
foglalkozása" rovatban cit a lehetetlen ,bejegyy,ésrt töröl jé-k 
és az akkori csendőrségi rendfokozati elnevezését jegyezzék 
be helyette. Nagyon hrlyeB, hogy nem hagyja annyiban ezt 
11 I'crdeséget. Érdekelne bennünket kéreime elintézése. 

Özvegy. Nem részesülhet törvényszerű ellátásban és segély. 
bell ~em. Csak engedéllyel kötött házaSSágokra vonatkozik az a 

l OirendlzerU bUIOrbil~! fl m'gy" ki,. ","dó~" l.gj.1 

la kásukat berendez hetik. 
VAlt6 és elóleCl nélkUl 30 eClvenl6 havi részletre, 

vagyis minden 100 pengő után 3.33 
p !ngős ré~ zletre. Egy éven belüli tör
lesztésnél a kamatokatvisszatéritjük. 

KARDOS TESTV2REK . 
B U D APE S T, VII., W E S SELÉ NYI UTCA 18. SZAM. 

rendelkezés, amit az özvegy hallott. Sajnos, vannak ilyen 
roozint meggondolatlanság, részint más ok mia:tt szerencsétlen 
sorsú emberek, tánlogatásukra azonbrun nincs törvényes ahip. 

Ég e. Nyugállománybahelyezéskor kérje a nekünk megírt 
swlgálati idők beszámítását. Az akkor érvényes nyugdíj
törvények dön tik el, hogy kéreIme teljesíthető lesz-e vagy nem. 
Akkor is azonban az anyakönyVi lapjának az adatai lesznek 
irányadók, j ó lesz tehát, ha utánanéz, hogy abban letárgyal
ták-e már m1ndazt a szolgálatot, amelyet ön velünk közölt. 
Ha IlLem, akkor igyekeznie kell a szükséges igazolások at be
s~erezni és azok alapján az anyakönyvi lap kiegészítését 
kérni. 

H egyhát. !. A rendeletet, melyre Ön hivatkozik, sehol sem 
ismerik. A rendelet számát tehát jobban nézze meg és közölje 
velünk. 2. A mUJi kiképzési rendszer mellett csak a lovas 
fegyvernemektől jötteket vezénylik lovas tanfolyamba, de nincs 
kizárva teljesen, hogy a lovas létszámban előálló fogyaték 
Ilagyságához mérten esetlog olyanokat is vezényelni fognak 
majd, 8ikik a gyalogságnál .szolgáltak. Ezt előretudni ma még 
nem lehet. 

Mura . 1. Azt kérdezi : Jobbra (balra) igazodj! vezényszóra 
az igazodás hogyan történik akkor, ha a rajparancsnok csak 
azt vezényli: Igazodj! Egészen zavaros kérdés ez, azt hisszük 
ön is belátja. A gyakorlati szabálY:6at II. füzetét olvas
gassa, illetve, ha csupán figyelmesen elolvassa is, rájön, 
hogy I gazodj ! vezény'szó egymagában nincs. Ön a követke
zőket akarta tisztámatni: a 138. pont szerint a vezényswra a 
g-yalogosnak a vezényelt irányba (jobbra-balra) kell fejét 
vetnie, de az igazodást a 136. pont negyedik, illetve utol,so 
bekezdése szerint kell keresni, ami nem lehetséges, mert e 
bekezdések azt mondják: mindenki az iránygyalogoshoz tartja 
a térköz t és az arcvonalat, az pedig vonalban rendesen a 
középember. Tehát vagy err(O, ~ agy II vezényelt irányba kell 
nézni, melyik a helyes' Helyes a sorakozáJsnál és a menete
lésnél a középemberhez tartani az arcvonalat, kivéve, ha 
m.eneteloonél nincs valamely szárny iránynak megjelölve. 
(136. p . 3. bekezdés). Az álló rajnak pedig a jobbra (balra) 
igazodást le.llet elr-endelni, mely esetben minden gyalogos, a 
középember is, a vezényelt irányba veti a fejét s egyik 
szemével a szomszédját látja, másikkal az arcvonal élét. 
(136. p. utolsó bek., amelynek utolsó szava a szabályzat szerint 
is ez: igazodá,s!) 2. Az 1929. évi március l-i CsendőrSégi 
Lapokbrun közölt 36. lexikonban feleltünk azonos kérdésre. 
3. Nem ad bizonyítványt, csa:k vizsgákra ik:észít elő. Nagyon 
gondolja meg, mert csak rengeteg pénzébe kerül és sem. 
mivel sem könnyítik meg a bizonyítvány megszerzését. Önt 
-- ha vállalják is, legfeljebb levele:llési módszerrel készíte
nék elő, annál pedig már sokkal olcsóbb, jobb és biztosabb, 
ha a tantervet és a :Jröny,eket beszerzi és a maga szorg-almá
hoz, képességéhez mért módszerrel maga tanul. Esetleg 
az ottani tanító segítségét is igény-be veheti. 4. Azt kéTdezi: 
van-e különbség Karolina és K arolin közötU Hát, Karolin 
valószínűleg barna, Karolina pedig szőke lehet. Más különbség 
aztán nincs. 5. Akkor adhatja -be a nősülési kérvény t, amikor 
betöltötte a 30 életévét. 

99.999. Az 1. és 2. kérdéseire lexikonban felelünk. 3. A 
Btk. 379. §-át kell fe l tűntetni. 

P. Mo Tarnalelesz. 1. Lexikon választ kap. 2. Persze, hogy 
s7.abadságon kényelmes öltözetet viselhet. Miért kellene err", 
külön p,arancs' 

Új és ujjáépitett 

IRÓGEPEK vásárlásáná l fordul jon a cselóldör bizalommal 

EURÓpa irógépvállatafhoz 
Buda !lest. Honvéd-l.!. t . Szabadság-tér sarok 
KELLÉKEK ! • KARBANrARTÁS I • JAVIrÁS I 
A m. kir. rsenrlrir,pf/ IOf/ia;nnk /rerl, -pz6 fiz. leUélelek 

'II Ora, ékszer ;::~~~ásS::~ ll' 
forduljon bizalommal T Ó t h J Ó Z S ef 

órás és ékszerészhez , Képell árjegyzék Ingyen I á t3 
Kedvezö fizetési leltHelek Szeged. Kár sz u. 
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Mint közlegény ft vérmezőkön. 
(Regény.) (20) 

írta: SÓLYOMVÁRI MIHÁLY. 
Alig, hogya gránátok robbantak, már megrohantuk a 

kavernát, ahol még hat olasz remegve adta meg magát. Alig 
történt meg a támadás, már a dombtetőn az árokból, úgy 
olzáz olasz ugrált ki, hogy minket megsemmisítsen. Százötven 
méter magasból ereszkedtek a meredek dombon a ritka bok
ros, de a gránátoktól felforgatott oldalon. 

Nem féltem, hisz nálam volt a rakétapisztoly, piros raké
tával betöltve. Ha fellövöm a dom bra, a tüzérség összelövi 
őket. Az olaszok mihozzánk lőni nem tudnak, de mi hozzáj!lk 
kitúnően. 

A s.űrű tüzelésünknek volt is eredménye. Gurultak le a 
meredek oldalon az olaszok. Látva, hogy még többen is jön
nek le a hegytetőről, kilőttem feléjük a piros rekétát. Lett 
is most olyan gl'ánátzúdulás a domb oldalára, hogy nekünk 
is 8zurkolni kellett. A füstölgő domb oldalán csak öten 
menekültek le a völgybe. Keresték a helyet, hogy hova 111<)· 

neküljenek a tüzérségi tűz elől. 
Reájuk kiálltottam. A hangra megálltak, de a fegyvert 

még nem dobták el. Egyiket lelőttem, a másiknak a lábát 
lőtték el a bajtársak. Nosza, ledobták a fegyvert rögtön a 
látatlan ellenség előtt. Kezeiket feltartva keresték a szemeik 
az ellenséget. Most előléptem és rájuk rivaltam: 

- Avanti kavernel - Mutattam a kavernát, ahova be
szaladtak. Egy félóráig lőtte a tüzérség a dombot, de már 
több olasz nem jött le hozzánk. Ki1őttem a fehér rakétát 
és csend lett. Még sokáig figyeltük a traverza mellől a füstbe 
burkolt domb oldalát és tetejét, de élőlény nem mozdult 
sehol. 

A kavernához mentünk, hogy bevárjuk a további fejle
ményeket. Egyik sváb gyereket jobbra, a másikat balra 
figyeltettem, hogy legalább oldalról meg ne lephessenek az 
olaszok bennünket, amitől legjobban tartottam. Gondolkoz
tam a helyzeten. Azt tudtam, hogy a hely nagyon fontos a 
zászlóalj helyzetének. Hisz, ha itt nem lesz egyelőretolt 
őrség, olasz oldalozó támadásnak lesz kitéve, minden elő
zetes védelem nélkül. 

Igy okoskodva tudtam, hogy valakinek jönni k~ll. hogy 
a helyzetet megvizsgálja. 

Már délután öt óra felé járt az idő az izgalmas várako
zásban, amidőn a szemben lévő traverz a tetején nagy vigyázva 
búvik fel egy szőke fej. Iparkodott kikémlelni, hogy mi ujság 
a kavernánál. Reá kiáltottam: 

- Halt verda! 
Erre f('Jldugja a szőke fejét, Hackstock káplár a nyol:ca

dik századtól. 
Egyenként odajöttek, úgy harmincan, Schwartz őrmester 

veze:és,ével. Csodálkoztwk. hogy minket itt találtak. Ezek 
meseltek el, hogy benn a 8zázadnál az a hír, hogy mi fog-
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lyok, vagy halottak vagyunk. A táboriörs-áHást átadtam a 
foglyokkal együtt, hogy oste majd beszállítják ökot. 

Mi meg a rekkenő hőségben újbóL visszamá ztllnk azon 
az úton, amelyen délelOtt jöttünk. 

IS-án éjjel a dombtetőn feküdt a tizakuszom egy része. Én 
a Bögöti Sándor szakaszvezetó mell ott álltam jobbról. kissó 
hátrább egy lépéssel. Este Búgja a 8ándor, hogy te, koma. 
alighanem megint jönnek a kápolna felől, mert zörgés t 
hallok. 

]<Jrősen figyelek én is, de nem látok és hallok semmit a 
sötét éjben a feltámadott s~éltő1. A Sándor ismét hozzám 
szól: '.re, vigyázz! 'l'artsd csak kés)\en, JövésI'o a fegyverod, 
majd én egy fehérr rakétával világítok. I,őjj közéb ük. Kilőtte 
a rakétát, amely kissé nedves lévén, gyengén világított. 
Mégis megláttam a bukdácsoló alakokat. De lőni már nem 
tudtam, mert "ötét lett. Sándor újból rruká-tát lőtt, amelyre 
én is közéjiik lőttem . Abban a pillanatban, ho:;y a fegy
verem eldörrent. egy nagy robbanás és zuhanás. Utána fölrl
hullás. Mi volt ez' Kérdem Sándort. De ez nem szól semmit. 
Hisz már 11em volt mellettem. A sötétben csak nyöszörgést 
hallok a földről. Rögtön letérdelek s a hang irányában kere
sek. Vagy két méterre feküdt tőlem. Rögtön megfogtam pál' 
bajtárssal és akavernába vitettem. His? a sötétben am sem 
.tudhattam, hogy mi történt vele. 

A visszatérő legénység jelentette, hogy nem seheault meg, 
csak a térdeit és a szemeit verte esés közben kékre-zöldre. 
Most már én is megtuláltam az okát, mert egy tíz centiméte
res gránát hevert melJettem egy méterre. Ez vágott Sándor 
lábai alá és a földdel együtt a magasba hajította pár métert. 
Szerencsénk volt, hogy a lövedék nem robbant, mert akkor 
itt sokan meghalunk. Hisz mind egymás mellett álltunk egy 
mélyedésben. 

Ejfélkor a szakaszt felváltotta egy másik szakasz. Mi 
vagy ötven lépéssel odébb mentünk a kavernához. De most a 
mi szakasznnknak kellett őrséget állni egyik épségben ma
radt lövészárokban, hogy figyelje az előtte lévő sík terep et. 
Elsősorban én rajtam és Salamon bajtárson volt a sor. 
Hisz mi mindig együtt voltunk. Elfoglaljuk az állást. Pista 
azt mondja, hogy figyeljek clős·zör én, mert ő már nem bírja 
a szemeit nyitva tartani. Jól van, osak aludjál egy órát, 
majd én figyelek, felelém. 'ral án már a feleletem nem is hal
lotta, mert aa. árok fenekén húzódó padkáról csak a szusz 0 -
gása hangzott felém. Két óráig hagytam aludni. De már ,a 
szemeimmel én sem bh-tam. Allandóan beragadtak. Felráztam 
a mély álomból. Szemeit megdörgölve, most már felfrissülve 
azt mondja. hogy na, most aludjál te. 

Helyet cserélve, rögtön elaludtam. Hiába robogtak oa 
lövedékck és hiába dörögtek az ágyúk, én ebből nem sokat 
haJlottam. Egyszer csak mintha élesebb dÖl'1'enésről álmod
nék. Pista a vállamnál fogva ráz fel. Már azt hitte, hogy 
halott vagyok. Kétségbeesve szólítgat a mély álomból. Végre 
életre rázott. Akkor látom, hogy a másfél méter mély lövész
árok oldala mögöttem csak derékig ér. Én meg térdig a 
föld között állok és a .testem is csupa föld. 

Pista most elmondja, hogy egy gránát vágódott az állás 
elé egy méterre és a földet az dobta el előlünk. Egy pár 
métert odább húzód tunk, ahol még év volt az árok. De már 
alvásról szó !lem lehetett, mer.t a túlolda!on a másik század
nál felhangzott ismét az erős fegyvortűz. Az olaszok ismét 
támadtak. 

A nap vörösen bújt elő a dombok közül, midőn az utolsó 
o~~zo~ ~ lapályból igyekeztek felénk. Egyedi és Cser egy láda 
kezlgranatra akadtak és azokat szórták köztiink szét. Most 
már pár pillanat és a felénk rohanó ola,szok megritkultak. De 
engedni nem akarnak. Egy óriástermetű olasz dühösen muto
gat felénk és rohannak fel a dombra. Mi már, mint a gép, 
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úgy dolgoztunk. Szinte érzéketlenül. Az olaszok alig öt 
lépésre lihl.'gnek felénk. Mi felugrálunk. E~yik rábatamási 
alaesony, pirosképű, köpcös fiú mellottem egy kézigránátból 
húzza ki a zsinórt. Az óriás olasz felénk törtet néhányad 
magával. Én lövök, a bajtárs II gránátot dobja. De az utolsó 
pillanatban. Az óriás mellén robban fel és véresen terül el 
a lábaink előtt. Az utána szaladók rögtön ledobják a fegy
vert. Csak a völgy irányába mutatunk, hogy fussanak, ahol 
már vagy kétszázan várják, hogy elmehessenek a magyar 
honba fogolynak. :Kimerülve ballagtunk egy kis védettebb 
helyre II tüzérségi tűz elől, amely most mintha alább hagyna. 

Másnap hajnalban az olasz tüzérbég csak szórványosan 
lövöldözött össze-vissza. Jöttek a negyvennyolcasok minket 
fp lváltani. Gyorsan szedtük sátorfánkat, hogy még napkelte 
előtt elhagyjuk a veszélyes zónát. Most jobbm húzódtunk ar. 
olszágút felé, az összelőtt falu meUetli lövészárokba. 

Kimerülve yons7.0ltuk magunkat a keskeny lövészárok
ban, az álmos pos:z.tokba b()tolva. Libasorban halad a zászló
alj megmaradt töredéke. Már a nap is előbújt, még mindig 
három-négy kilométert vánszorgott a megmaradt zászlóalj; 
hosszan elnyúlva az úton . 

Az erősebbek már jól kipihenték magukat egy magas 
dombtető lúbunal lévő faluban. Az út mellett haladt 'az a 
patak, amply a lövészárok mögött húzódott. Amire én is oda
értem, .a hat-hét kilométeres úton, már dél volt. A batalion 
összevl'l'iídöt t. A szakáesok most annyit adták enni, amennyi 
csak kellett. Kaptunk jó kenyeret is, amennyi kell ett, azon
fe lül rnmot ep:y Ilaskova l, halni, j;:olbászt és cigarl'ttát. Hej. 
d~ jólesptt! 

Az alsó lábszáraim dagadtak v(}!tak PS fájtak. A jobb
oldali mellkas alatt is fájdalmat érzek. Mintha meg volna 
valami dagad~a. Étvág)~am eltűnt. Aztán már rosszabbul 
lettem. A szemem és az arcom, kezem sárgulni kezdett. 
Orvoshoz mentem. Az orvos rögtön kórházba küldött sárga· 
~ággal és re um ával. Pár napig a tábori kórházban voltam, 
II közeli faluban megflgye>lés alatt. lnnpj, RohHsrbra, egy 
fil rd őhelyre szállí to ttak. 

Július l4-ikén egy esapat -egészségessel Laibachra 1ra
Lyítottak bennünket. Hiábn kt'rtem szabadságot, nem kaptam. 
Azt mondta II cseh orV08, hogy Laibachba a Samlllelstellen 
i.idülőbo megyüllk. Felültiink fi kis vici nális vonat ra éR el· 
hllgyt uk a gyönyörű viilgykallanba clbújt !-(yógyfürdŐt. 

Szomorúa n néztem az átszálló állomáson kelet felé, ahol 
az én szülőföldem sejteltem. Szerettem volna. ha szárnyaim 
nőnének és csak egy órára is hazarepülhetnék. Szerettem 
volna megupzni az én aranyos kis újszülött leányomat, II 

releségemmel együtt. De nem lehl'tl'tt. Hisz il ('Sell orvos I1l'm 
/ldott szabadságot magyarnn k ! ... 
l"r.lra odakint, 

1917 II Ugllsztus IS-án reggel újból rázendített az olasz tüzpr
ség. Az álJásokball csak a posztok voltak, tizenöt- húsz 
mHene egymástól. Én a második szakasz ol·donánea voltam, 
BÖ1"l> ils Jóska II harmadiké, Szellnger őrvc"ető Ll negyedikó 
és egy német Iiú az elsőé. Ha esetleg egyik nem volt jelen, 
helyettI.' a had=gy úr LL másikat küldte. 

A negyedik szakasz volt a jobbszélső, mellette sorrendben 
a harmadik, második és az első, "agy százötven méter hosszú 
területen. A század negyedik szakasza feküdt a legrosszabb 
helyen egy kis lyukba behúzódva, a domb alatt. A kis 
kaverna egyik bejárója vagy húsz méter széles völgybe tor
kollott. E szűk völ,gyet az olasz tüzérség úgyszólván állan
dóan sö,p örLe a gl"ánátzáporával. A völgykatlan előtt már 
~em drót, sem lövészárok nem volt. Az olasz tüzérség egész 
kaput nyitott a gy'alogságunkra. Ebből már tudtuk, hogy a 
gyalogsági roham erre fog előre törni. 

23-án meg is indultak az erŐB ágyútűz alatt, délután 
három órakor. Azt hitték, hogy talán most így jobban 
sikerül. Ég('it a talaj körülöttünk. Azt hittük, hogy elsöp
retik a kavernánk tetejéről a földet. Egyszerre esak az 
Ilvizóposzt szalad és kiabálja: 

férfi és nöl szövetek, se l ymek, mosó ruhaanyagok 
K6ez leh6raeműek 6e h " rhay6k olesóa be
ezerezhető a m. kir. eseadö .. 6g tagjai r6ez6re 
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- Alárm, alárm, jönnek az olaszok. 
A legénység már úgyis egy hete éjjel~nlppal feltűzött , 

szuronyos, töltöti fegyverrel várta a p illanatot. Kézigránáttal 
teleaggatott derékkal. Kiszaladtunk a ka.ernából a mögött I' 
ásott árokban jobbra és balra a kijár.atoktól. Az olasz 
gyalogSág már a kavernánk tetején nyomult felénk, alig 
tizenöt lépésre. Az olasz tüzérség most már hátrább lőtt, 
hogy ne jöhessen előre a tartalék-segítség. 

Az olasz tiszt egyik kezében kard, a másikban pisztoly, 
amelyet reáThk sütött. Mellette vagy ötven olasz. Ebben a 
a pillanatban sütöttem el fegyverem és holtan bukott előre. 
:Még egy párat kilőttem, hogya társaim is az á rokba sza· 
ladhassanak a kavernából. Az ola.szok l átva, hogy t iszt jük 
elesett, lefoküdtek a dombtetőn és kézigránátot hajigáltak 
felénk, amit mi is slÍriín viszonoztunk. Igen sokat nem 
dobálóztunk. hanem az árokból kiugrottunk és megrohantuk 
öket. Aki nem adta meg magát, az meghalt. 

A negyedik szakasz is erősen küzdött II völgybe özönlii 
olat'lzok ellen. Talán bajok is lettek volna, ha most már ml 
segítségre nem siethetünk. A domb tetejérőloldaltámadást 
inoéziink a völgy,beelőretörő olaszokra, ami elsöpörte az előre
nyomulókat. A hátrabb előretörö csapatok rendetlen futássdl 
igyekeztek vissza állásaikba, dc nem soknak sikerült elérni 

:17, árkukat az erős fegyver- és gépfegyvertüzelésünk alatt. 
Most, mivel mielőttii.nk nem támadtak, kíváncsian lesiük, 

mi l ~z a hegyoldalon . Már ~agy két óráilr lövi őket az ide 
koneentrált tüzérség. Nem lehetett a portóI és füsttől sem
mit Rem kivonni, mi történik ott. E gyszer csak ott is hátrább 
kezd lőni az olasz tüzérség. Az olaszok sürűell ugráltak ki 
ii rkaikból, hogya száz méterre levő bosnyákokat elüzzék. 
Hauem még mi ránk is váratlan meglepő dolog történt. Alig. 
hogy az olaszok king'l"áltak jól me~pített állásaikból, a bos
nyákokkal találták .szemközt magukat, akik a megsemmisítő 
ágyútűz elől hasol1csúsz"a a köves ierc.pen előre jöttek al: 
olnRz állás elé a nagy fÜRt leple a lntt. Tgy az olasz tüzérség 
lwm rsin itlt. kárt h r l.niik . 

(Folytatj II k.) 

Megoldás. 
A folyó évi 17. számunkban közölt : "Ki mil kövl'ieft !'I ?"' 

pályázaiunk megoldása a következő: 
1. Schwartz Má!'lont lopás bűntette miatt kell felj elenteIIi. 

Igaz ugyan, hogy ar. ál tala ollopoti három drb hamis száz
pengös nem kppvisel semmiféle értékei, sőt a hamiR pénz 
- mort bűncselekmény folytán jött létre - közforgalom 
t.árgya sem lehet, itt azonban, mint egyáltalán minden más 
bűncselekménynél is, :l gyanusitott bűnösségének meg· 
állapítása szempontjából nem a blincselekmény eredményét, 
vagyis jelen eGeiben nem II gy'anllsítoit vagyoni gyarapodá· 
sának mértékét, hanem azt kell fi,gyelembe venni, hogy a 
szándÓlka mire irányult, a7JUZ milyen bűnooelekmény't akart 
elkövetni. Kétségtelen, hogya g-yanusitottháromszáz pengő! 
akart ellopni s es'ak rajta kívülálló. véletlen kiiriilmény 
folytán - hogy t. i. a három dl'b százpengős hamis volt -
nem jutOItt a kivánt eredményhez. Ha;sonló oz az eset ahhoz, 
amikor valaki nagyértékűnek látszó ékszert lop el és azután 
derül ki, hogy az ékszer hamis volt és az értéke nem mint a 
gyanusított gondolta, pl. 2()()0 pengő, hanem esak 10 pengő. 
Ilyen esetben js lopás bűntette miatt kell feljelenteni a 
gyanusítottat, mert a szándéka WO pe11gőnél magasabb ertékű 
tárgy ellopására irányult. 

Megjegyezzük azonban, hogy a bíróság valósúnűleg nem 
lopás bűntette, hanem lopás bűntettének kísérlete miatt 
ítélné el Schwartz Mártont. Szabály azonban, hogy ha egy 
c-&elekményt tö,bbféleképpen lehet minősíteni, a esendőr 
h-elyezkedjé.k mindig a szigorúbb minősítés álláspontjára, mert 
az ügyétszségnek könnyebb a súlyosabb minősítést enyhítenie, 
mint fordítva. Megtörténhetik ugyanis, hogy ha a csendőr 
aí\ enyhébb minősítés álláspontjára helyezkedik, mellőzi azok
fiak a ténYl'lemekne>k a megállapítását, amelY'Qk a súlYMabb 

i'· Sel;;~re ~·;ab~~·. o;·uo·r·e·,,·o··rCk··é·oe"k"" ké::;töj e·l' 
kézzel festett 'J fényképek 

után, a legmesszebbmenő garaneiával . E léren •• egJedUIi\1I6 ! 

friedrich I. festömfivész Budapest, VIII" Orömvö)gv·u. 7. 
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minősítésnek a vádiratban való alátámasztásáhüz s:llükségesek 
vülnának. 

Á Bn. 41. ~-éí.ba ütköző hamis pénz csalárd használatának 
bűn tette miatt a gy,anusítütt,at csak akkür lehetne elítélni, 
ha bizünyítva lenne, hügy tudütt az álliala fürgalümba hüzott 
százpengős hamis voltáról. Á Bn. 41. §-a nem tartalmazza 
ugyan a:llt a tényeI emet, hogyatettesnek a hamis pénzt tudva ' 
kell fürgalümba hüznia, de annak az elvnek az alapján, amit 
fentebb a lüpásnál kifejtet'tünk (hügy t. i. mindig a zándé· 
kot kell tekinteni) itt is azt kell figyelembe venni, hügy a 
gyanusítütt szándóka valódi, vagy hamis pénz fürgalomba. 
hüzatnlára irányuJt-e. Á pédwként felhozütt esetben nincs 
ugyan kizárva, hügy a gy;anusítütt felismerte a pénz hamis 
voltál;, vagy legalább is kételyei lehettek s a vásárlássa] 
arról akart meggyőződni, hügy azt elfügadják-e vagy oIem, 
de ezt a gyanusítütt tagadásával szemben nehéz vülna bizünyí
tani. A gyanusítütt ugyanis eredményese n védekezhetik azzal, 
hügy ő nem tudütt a pénz hamis vültáról s azt a vásárlás 
előtt sem ismerte fel, mert ha felismerte és annak dacára 
értékesíteni ak>arta vülna, erre kedvezőbb alkalmat keresett 
vülna; ha tudta volna, hügy a pénz hamis, a felváltását nem 
kísérelte vülna meg ütt, whül a lüpást elkövette, mert ~zzel 
II lüpást illetőcn is a felfedeztetés veszélyének tette vülna kl 
magát stb. 

Ezek ellenére sem követ el azünban hibát a c.send6r, ha 
a gyanusítüttat hamis pénz csalárd használata miatt is fel· 
jelenti. H a esetleg sikerül megállapitani, hügy a gyanusí
tüttnak nem voH égető sziiksége a kalapra, amit vásárülnI 
akart, a feljelentésben jüggal következtethető, hügy agya, 
nusított a százpengős hamis vültát felismerte és a vásárlás 
e~ak ürügy vült, hügy túladjün rajta. 

Az, hügy a káros nem található és - érthető ükból- való
színűleg később sem füg jelentkezni, a gyanusítütt büntetőjügi 
J'elelősségén nem váltüztat. Az eset azünban iskülapéldája 
ann8Jk, amikür a. csendőrnek aSzut. 299. pünt 2. bekezdése 
értelmében a gyanusítüt,t beismeréséről a köz,ségi előljáróság, 
mint rendőri hatóság útján jegyzőkönyvet kell felvétetnie. 
A gyanusított a beismerését ugyanis hármikür visszavünhatja 
és a.k<kür a lopást iHetően semmiféle más bizonyíték nem áll 
lendelkezésre. Emellett azünban természetesen abeismerést 
alátáJTnas1ltó köri:ilményeket is mcg kell áll'apítani. (Meg· 
fordult-e a lókupecfürmájú ember és a gyanusítütt a ven
déglőben; hül ültek, milyen pén~zel fizetett a sórtett, mikür 
és merre távüztak el stb.) 

2. A gyanusított két bűncselekmény t követett el: sikkasz
tás bűnte tté t és magánokirathamisitás bűntettét. A sikkasz
tás bűntette - ha hoz7~tartol'tók stb. sérrumére követik el -
magánindítványra üldözendő. A sériettnek jügában áll a 
megtett magánindítványt az elsőfükú ítéletig bármikür vissz.a
von.ni, jügában álloit tehát az is, hügy másnap megjelenjék 
az örsön és a fia ellen megtett magáuindítványt visszavünja. 
A visszavonást az eredeti 11yilatkoz'atl'a reá kell vezetni és 
két tanú jel.enlétében a sértettel alá kell iratni. 

Másként áll azonban az eset a magánükirathamisítással. 
Ez ugyanis minden esetben, tehát 'akkür is hivatalból üldö-
7,endő, ha hüzzátartüzók stb. sérelmére követték el. A példá
ban egy,óbként a gyanusítütt a magánükirathamisítást ncm 
is az 'apja, hanem a cég sérelmél'e követte el, mert a cég 
nyugtáját hami,sítütta meg, a meghamisított nyugta pedig 
alkalmas lehetett vülna arra, hügy az 'apának a céggel szem· 
ben fennálló tartozását kiegyenlítettként tüntesse fel. A ma· , 

gánindítvány tehát csak a 6ikkasztásl'a vonatküzhatütt, az 
ezzel anyagi halmazatban álló magánükira;thamisításra nem, 
amiatt tehát a gyanusítottat hivatalból fel ikell jelenteni. (A 
feljelentésben az elkövetett sikkasztás t és a visszavünt magán· 
indítványt is be kell jelenteni.) 

Az, hügy a sértett négy hónap mulva terjesztette fel a 
magánÍlldítványt, annak érvényességét nem érinti, mert II tör· 
vényben megállapított hárüm hónap attól a naptól kezdve 
számít, amikür az elkövetett bűncselekmény és annak elköve· 
tője a sértett tudümására jutütt. Jelen esetben a sértett a bűn
cselekményről csak akkür szerzett tudümást, amikür a cég őt 
fizetésre szólítütta fel. 

3. A gyanusítütt cselekménye a lüpütt dülüg értékére való 
tekintet nélkül lüp:ís bűntettc, mert a sZülgálatadója kárára 
követte el. Mellékes tehát, hügy csak tíz pBngö értéket felül 
nem haladó élelmiszer (tej) lüpásán érték tetten s annak a 
megállapítása sem ükvetlenül szükséges, hügy mikür, menny l 
tejet lüpütt és adott el. Azért azonban, ha lehetséges, · töre
kedni kell ennek a megállapítására is, mert a lüpásnak h06Z
szabb időn át való ismétlése a gyanusítütt büntetésérc befo., 
lyással bírhat. Ha a gyanusított a lüpást hüsszabb időn át 
fülytatta és a tejet mindig a közeli várüsban adta el , való· 
színűleg nmn lesz nehéz megállapítani, hügy azt hüva hürdta, 
vagy kiknek adta el, mert a tejet rendsl'trrint állandó vevők 
sZükták vásárülni. 

Á leghelyesebb megüldást küldötték bc a következők: 
Almás István cső. (Törökszentmiklós), Apostül LajOS tőrm. v. 
(Hollóháza), Balázsfi Lajos prb. cső. (Osömör), Balog Ferenc 
eSő. (Lippó), Bardóez .ÁTpád cső. (Hódmezővásárhely-közpünt), 
BoZZa Mihály törm. (Szilvásvárad), Böti Lajos pTb. cső. 
(Tura), Csuka János 1JrlJ. cső. (Zákány), Dömötör Lajüs cső. 
(Ukk), Enyedi András ő1"7n. (Kunágüta), Fábián 19/ván cső. 
(Kündül'ü6), Füleki József alhdgy. (Tüponár), H01'l!áth Béla 
cső. (Pests7Allltimrr), HOI'váfh lIlihály tőrnI. (Dunaszekcső). 
Jurányi Antal őrrn. (Szümbathely), Kosaras József pl·b. cső. 
(Zümba), Lakatos István tőrm. (Zákány), László Oéza esD. 
(Erdöcsokünya), Vitéz Magyar Mátyás iőrm. (Bánokszent
g-yörgy), Jfészáros IstvlÍn thtts. (&úl), Movnál' József cső. 
(Gesztely), Nagy Antal cső. (Derokegyháza), }J,.rlaki ImI'" eső, 
(Nagydürog), Pető Kálmán Őr1J1. (Budakeszi), Sipőez József 

thtfs. (Miskülc), Szabó Dénes 
cső. (Perkáta), Szabó I stván 
pl·b. cső. (Oelldömölk), Szabó Ln
jos l. tŐI'm. (Miskülc), Szamos 
Györg.1J cső. (Iharosberény), 
Szernai Endrl' CSő. (Hollóhá.m). 
Tenke Imre cső, (Vámüsmi · 
kola), TtYrmási l!m'e prb. cső, 
(Szász.vár), Tóth József l. eső. 
(Bajna), Fnss Fm'ene cső. 
(Csülnok-Augusztatelep). Nom 
vehettük figyelembe a mátra
szőllősi örs-ről beérkC'zC'tt négy 
pályámtot, mert szószerint 
megegyeztek s így nem tudtuk 
megállapítani, hügy a négy 
pályázó közül ki készítette. 

A kitűzött jutalümdíjat a legjübb megüldások J'elsorolt 
beküldői között kisürsültuk. A szerencse Bolla Mihály szilvás
váradi ől'sbeli törzsörmesternek kedvezett. Elküldöttük. 

A magya'r ki',.. csend{)'rtis~ti és alti&~ti ka'r kip'róbált megbi~ható bevásá'rlási helye a 

1r1t11t4:)~RUHÁZATIRÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
BUDAPEST, VIII., OLLÓI.ÚT LI. SZÁM 
hoZ a:al (Jsszes egyenruházati, továbbá noi-, férfi· és flflermekruházati cikkek és lakberendl*tési tea:tilárúk 
a legnagyobb vála6ztékban kaphatók 

TELEFON: 1-312-97, 1-39Z-85. 

MérsékeU drak. - Megbí:fjató minöség. 
Pontos Jds:olgdlás. - L;eg'kedve:öbb 
fi:etésl feltételek. 
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Fényképpályázatunk eredménye. 
Idei fényoképpályázatunk eTedméonye mennyiségben mö

götte, marad a multévinek, a kitűzött három-három jutalom
díj helyeLt csak egyet-egyet adhatunk ki. Egyet a legjobb 
haladónak és egyet a legjobb kezdőnek. Mindamellett nem 
gondolunk arra, hogy 2. esendő>rségnél a fényképezés irántl 
ól'deklődés megcsappant volna. Sőt, inkább azt mutatják a 
pályázaton kívül sűrűn beérkező felvételek, hogy egyre több 
ba.jtál'sunk ismerkedik meg ezzel a szép és hasznos időtöl
tésseI, aminek nemcsaik a magánéletben, hanem a szolgálat
ban is hasznát lehet venni. Fényképezőink száma tapasztala
taink szerint a pályázat gyengébb eredménye ellenére is 
növekszik R hogy a pályáza,ton az idén keve~ebben vettek 
részt, annak részint a kockázattól és költségektől va ló tartóz
kodásban, l'észint pedig az öubizalom megcsappanásában 
kel'eshetjii k az okát. Látták a multévi eredményeket, azok
hoz mérték a képességeiket és nem érezték magukat elég el'ö
seknek a versenyhez. 

D() nem is az a fontos, hogy kik és hányan vesznek részt 
egy ilyen pályázaton, hanem az, hogy minél több bajtársunk 
féJlyképezzen. Ezért megisrnételjük itt -is azt a sokszor hangoz
tatot i kérésünket, hogy minden csendőr-tárgyú felvételből 

ju.ttassana.k egyet-egyet nekünk is bajtársaink. Még azt is szí
v esen 'vesszük, ha a kép nem kifejezetten csendőr-tárgy'], 
hanem a falu életéből veszi a témáját, cSaJk természetesen, 
ezeknek ,(I képeknek igpn jóknak /vell lenniők ahhoz, hogy 
közölhessük. Azért nem kötjük most már magunTwt a csendőr
témához, hogy ezzel is tágabb teret adjunk azok számám, 
akikben megvan a képesség és a szorgalom a fejlődésre. Azt 
tapasztaljuk ugyan1s, hogy akik nekifogtak a f€myképezésnek, 
eljuLnak egy bizonyos színvonalra, ott azonban megállanak. 
Kezdetnek persze jó, ha a fel vétel egyáltalában sikerül. 
később azonban fokozatosan növeIni kell az igényeket. Igazi 
fénykép6,sz soha sinCIS megelégedve magával. Mi·ndig , jobbat 
és tökéletesebbet akar. Mfuskülönben egyhangúvá, gépiessó 
válik ez a szép szórako~ás, ebbe aztán bele is lehet unni. 
A fejlődés útját nagy vonásokban megmutattuk az idén 
egyik cikksorozatunkban s akinek még annál is több kell, jó 
s7.akmunkát, gyakorlo,ttabb, lelkes amatőrt ma már minde
niitt találhat. 

Visszatérve a pályázatra, a 
haladók között ebben az évben 
is Bálint Géza őrmesternek 
(Budapest) kell odaítélllünk 
az elsőséget. Talán az egye
düli, aJki nemcsak a tavalyi 
sZÍnvonalát tartotta meg, ha
nem meglepően szép új próbál
kozásokkal jött és határozot
tan sokat fejlődött . 

Kiemelkednek ahaladók 
között: Boldizsár Mihály 
csendőr (:Budapest) és Szakál 
Pál törzsőrmester v. (Buda
pest). Rajtuk kívül még a kö
vetkező haladókat említjük 
meg: Dömötör Lajos oső. 

(Ukk), Haypál Sándor oső. 
(Egerág), Kápolnás Károly tőrm. v. (Izsák), Ladi Gyula cső. 
(Rákoskeresztur), Nagy József II. tőrm. (Gacsály), Nagy Lajos 

órára, ékszeire, alpakka evőkészletre 
van szüksége, kérjen költségmen-
tes bemutatást. Ó r á i m é rt, 
ékszereimért legmesz-
szebbmenő jótállast 
v á II a lok. 

AI ap l!tatott: 
1875. 

NEUBART lÁNDOR 
Oklevéllel kitüntetett órásmester 

I. Őrm. (Nyergcsujfalu), Simon Márton Őrm. (Pestszentensé
bpt, gy. tanalosztály), Tápa i István őrm. (Kerekegyháza) . 

A kezdők közii! első Mo
nori Pál törzsőrmester (C~Oi'
V. s). Változatos, ötletes és 
s~orgalnias (75 képet küldött). 
de keressen még több esendőr
témát. 

Megdí~sérjük a következő 

kezdőket: Enyedi András őrm. 
I Kunágota), Palot r s Pri[ cső . 
(Szentendre), Szabó D enes cső. 
(Perkáta), Szendi Sándor eső. 
(Budapest), V -ida .'lándor cső. 
(Hel vécia). 

A ;jutalmat a nyer /eseknek 
elküldöttük s még azt említ
jiik meg, hogy képet senkinek 
sem küldünk vissza, hanem 
eltesszük sorozatos kiváloga-
tásra és közIpsre. 

.. -
Ki tud jó példákat! 

(PÁLYÁZAT) 

A példák korántsem tökéletes eszközei az oktatásnak, ele 
sokszor nélkülözhetetlenek. A gyakorlatban azután kialakul
nak egyes általánosan ismert, közhasználatú példák, köztük 
olyanok is, amelyek helyett lehetne jobbakat is találni. Pá- , 
lyázatot hirdetünk most a Sznt. 380. p. 1- 9. alpont jaival kap
csolatos példákra. A közismert példák a pályázatball neJll 
számítanak, minden pályázónak egyéni példákat kell kigo.1-
dolnia. 

Pályázatot csak a csendőrség l egénységi állományából 
fogadunk el. A l egjobb pályázatot szép, értékes asztali órá

'Val jutalmazzuk. Határidő: november 15., az eredményt a 
december l-i számunkban fogjuk közölni. 

A szerkesztésért és kiadás ért felelős: 

MOHÁCSY LAJOS százados. 

Stádium Sajtóvállalat Részvénytársaság, Budapest, 
V., Honvéd-utca 10. - F~lelős: Győry Aladár igazgató. 

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

, ............................ -. 
-I -.-
- Orsziigos Ruhiizati Intáz_t Rt. -
--I • Budapest, V. Eötvös tér l . .,'"felon: 1·8<18-32. 1-404-ln, _ 

-::1 Mint a honvéd j61éti a[aphol: tartol:6 vállalat, s:;áUít 12 hav! -
(dolmány t 24 havi) gh. levonás mellett: egyenruhát, polgárI -

ruhát, fdiérneműt is minden fe~:;ereIé5t. • 
Vidéki rnegbl2'otta"! -

• '=-~.~.~-~-~~.~."""".~.--~-~-.~.""""."""".~.-.~.~.~."""".~-~-~.=-=-=-=-=-=_:-:_ ... : 
Különleges fizetési kedvezmény am. kir. csendőrség tagjai részére. 

Ellyes bútorok és teljes berendezések. Szőnyegfor.rás. 
Ebédlő· és lutószőnyegek, sezlonok. paplanok stb. Agy. 
nemti és lehérnemti vásznak. Női és férfi dIvatszövetek. 

12, 18, 24 havi előlegnélküli rés7,;etfizetésre 
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