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Hiszek eoy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában. 

Amen. 

Ki köteles? 
A hozzánk érkező levelekben elég gyakran 

találkozunk ezzel a kérdéssel. Ki köteles a 
szobát szellőztetni, ki köteles a három szilva
fából kettőt gondozni és hasonlók. Egyesek tehát 
szabályokat keresnek olyan tennivalókra is, ame
lyeket ösztönösen kellene elvégezniök s ez már 
egyértelmű a túlszabályozottsággal. 

Természetesen azzal az alapvető csendőrségi 
tétellel tisztában van mindenki, hogy ennyi felé 
tagolt szervezetben csak a hajszálpontos és a 
részletekkel is törődő szabályozás képes egységes 
és eredményes munkához megteremteni az alapot, 
de minek a hajszálat még tízfelé hasogatni ~ Egye
sek pápábbak akarnak lenni a pápánál és túllőnek 
a célon, mert a szabályozást is szabályozzák és 
azt megint szabályozzák a végtelenségig és ami 
a legnagyobb baj: az öncélúságig és még nagyobb 
baj: a maguk egyéni túlzása és szájaíze szerint. 
.Egész erejüket a szabályozatlan kérdések kutatá
sának szentelik, ami nem volna baj, ha ehhez csak 
a maguk született szemét használnák, mert azzal 
l .. het még találni csakugyan szabályozatlan kérdé
seket - hisz az élet fejlődik -, ellenben az a baj, 
hogy felveszik a pápaszemet, sőt néha olyan erős 
nagyítólencsét használnak, hogy azon már az élet 
apró bolhái elefántot mutatnak. 

Ismételjük: kell a csenrlőrségnél a hajszál
pontos rend és rendszer, de csak ebben nem élhet
jük ki magunkat, mert ez csupán alap ahhoz, 
hogy a tulajdonképpeni munkánkat elvégezzük. 
Nyugodjunk bele, hogy többezer ember minden 
lépését, minden szusszanását és minden feladatát 
légmentesen magában foglaló szabályozást · elérni 
nem tudunk soha, de nem is akarjuk ezt. A mi 
szolgálatunknak minden csendőr önálló tényezője, 
akit az élet lépten-nyomon új és új váratlan fel
adatok elé állít, amelyekre szabályokat csinálni 
nem lehet. N em elég, ha a csendőr csak azt és 
annyit tesz, ami és amennyi számára valahol, va
lamelyik utasításban, rendeletben és parancsban 
szabályozva van. Az ilyen ember mutatós példá
nya lehet a testületünknek, de nem csendőr. 
Nagyszerűen tudja a szabályokat, de amire nincs 
szabály, azt vagy nem tudja, vagy nem akarja 
IDE'gesinálni. Hogy ez így igaz, azt az említett 
levelek iR bizonyítják. Ha a szabályok szabályo-

zásának ez a szabályozott szabályonkívülete nem 
élne nálunk itt is, ott is, akkor nem akadmi 
csendőr, aki pirulás nélkül meg merje tőlünk kér
dezni, hogy ki köteles sötétedéskor lámpát gyuj
tani. 

Akárhány ilyen levél hangjából meggyőződ
tünk róla, hogy az ilyen kötelességkutató csenn
őrnek esze iigában sincsen izgágáskodni, hanem 
igazi fegyelmezett meggyőződéssel teszi fel nekünk 
ezeket az ovodista kérdéseket. Típusa ez a túlsza
bályozott csendőrnek, akinek az ilyen semmiség 
éppen olyan gondot okoz, mint tegyük fel az a 
kérdés, hogy ha másodmagával ezer dühödt ember
rel áll szemben, mi a tennivalója. Túlszabályo
zottságában valahogy elveszíti az élet egészséges 
szemmértékét s annyira belebonyolódik a szabál v
töprengésbe, hogy a maga emberségéből még 'áz 
ablakot sem meri kinyitni. Amelyikben pedig 
megvan hozzá a rosszhiszeműség, nem is akarja. 
Sehol sincs számára előírva, hát minek tegye? 

Kár ezekért az elgyámoltalanodott csend
őrökért. Hivatalnokok ezek a szó gépies értelmé
ben. Csak jönnek-mennek közöttünk, mint az alva
járók és botorkálnak a vélt szabályozatlanságok 
hinárj ában. Komoly erőkifej tést -nehéz viszo
nyokra nem várhatunk tőlük, pedig reng a föld 
köröttünk a soha nem látott méretű világkav31'
gásban. Minden huszonnégy óra olyan feladalok 
elé állíthat bennünket, amelyeket csak különleges 
idők különlegesen kemény és elszánt férfijai vál
lalhatnak, egyesek pedig kiélik mágukat abban, 
hogyalélekzetvételt ki, mikor, hol és milyen 
szám alatt szabályozta. Számtalan ilyen öncélú 
szabályozási csemege van, ami bénítja és tunyává 
teszi az öntevékenységet, . a felelősségkeJ'esést. 
Minél több darabra szabályozzuk a porszemet, an
nál sűrűbb lesz körülöttünk maga a por, amely az 
igazi feladatokat eltakarja a szemünk elől. 

S azért lehet ez nálunk, mert némelyek kotlós
tyúknak nézik az utasítást, amely szerintük azért 
van, hogy szárnyával eltakarj on bennünket a 
felelősség karvaly a elől. Ezek az utasítást pajzs
ként tartják maguk előtt s , nem látnak kl mögüle 
az életre. P edig az utasÍtásaink maguk nem bénÍ
tanak meg senkit és semmit, ha nem ilyen egyéni 
pajzsnak, hanem csak hátvédnek, a magunk józan 
esze és tettrekészsége szerint végzett munkánk 
alapjának és irányítójának látjuk őket. Szabá
lyaink szükségesek és jók, de elveszítik az igazi 
erejüket, ha" kiki a maga szájaíze és önvédelmi 
érdekei szerint felaprózza őket a túlontúlszabá
lyozás aprópénzére. Mert így jutunk el oda, hogy 
némelveket kilel a hideg, ha kettőt önállóan kell 
lépniök. 
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Bűnügyi apróságok. 
írta: K RIMI N ALI ST A. 

A bűnözés az élet elmaradhatatlan kinövés c, 
hozzátartozik és éppen ezért lépést is tart vele. Min· 
den fejlődés új bűnözési alkalmat teremt és új esz· 
közöket ad a bűnözé.s kezébe. N em is volt olyan ré· 
gen, arrúdőn valahol lent az Alföldön összeszaladt 
a falu népe, ha egy gépkocsi yéletlenül odavetődött 
és pöfögve, füst- és bűzfelhőbc burkolva végigrobo· 
gott (a gyorsas:ígról napjainkban alkotott fogalmak 
szerint: cammogott) a falu utcáján. :Ezzel szemben 
itt fekszik eilőttem egy statisztika, amely szerint az 
Egyesült Allamokban 193r2-ben hat hónap alatl 
36.000 gépkO<!sit loptak el. Ez azt jelenti, hogy a kér· 
clóses hat hónap minden hetedik percére esik egy 
ogy autólopás. Az amerikai rendőrség becslése sze· 
rint a~ amerikai autótolvajok z alatt az idő alatt 
kereken 100.000 dollár értéket "forgattak" meg. 

Érdemes egy pillantást vetni az amerikai autó· 
t.olvajok munkájára. Rendszrrint handákba tömö· 
riilve dolgoznak. A bandának legalább négy tagjá
Jlak kell lenni: az első a felderítő, aki kikémleli a 
gépkocsitulajdonos szokásait ·és pontosan megálla. 
pítja a cselekvés id<'dét. A lopás tulajdonképpeni 
végrehajtója a második fontos Rzem&ly. A harmadik 
tagja a bandának a lopott kocsi alapos megváltozta· 
tásáról, felismm.'Ihetetl en II é téte16ről gondoskodik: 
kicseréli a számozott alkatrészeket, a kerekeket, 
megváltoztatja .a díszítéseket, úti'esti a kocsiszek
rényt "tb. Végül a negyedik jómadár előállítja a 
hamis iratokat, ame1lyek a kocsi érwkesítóséhez 
szükségesek. 

Mindszenti zsofozSl11o. 
Ma vidd magaddal síró őszi szél, 
Ma vidd zaTándokútra lelkemet. 
S ha utad őszi temetőkhöz ér, 
Pihenj meg ma a temetők felett. 

Pihenj meg ma 'a temetők felett, 
M ert lelkem búra s könnyre szomjazó. 
J gaz, a könny pedig csak ott lehet, 
Hol Tévbe éTt oly sok élethajó. 

Hol ré'vbe ért oly sok élethajó, 
Kiket simt szülő, testvér, Tokon. 
Ahol az álom örökkévaló, 
S mél.lJséges csend pihen a sírokon. 

Pihenj meg ma a temetők felett, 
H add hulljon könnyem tenger zápora. 
Sok sírgöTöngyre, mely a szeretet, 
És örök jóság néma otthona. 

H add hulljon könnyem tenge?' zápora, 
Sok szent halottat siratok ma én. 
Sok szent halottat, kiknek otthona 
A néma sír lett, a harcok mezején. 

Legyen a könny ma esdeklő zsolozsma, 
lj dvözüléséTt könyöTgő zene. 
Szent ünnep ez, Halottak napja van ma, 
Elesett hősök drága ünnepe. 

C'S, INY I TUI HOLY u. százados. 

Gyakran előfordult, hogy lopott gépkocsin me· 
nekülő tolv.ajt a rendőrség gépkocsin üldözött. Ül· 
dözés közben azután a lopott koosi valamely éles út· 
k::wyarulat után úgy eltünt, mintha a föld nyelte 
volna el. A rendőrség hosszú időn keresztül nem 
t.udott rájönni ennek a különös jelenségnek a nyit· 
jára, míg végül az egyik lopott kO<!si eltüntetése 
nem sikeriilt idejekorán és így az egész turpis~ ~í.g 
kiderült. Az üldözők mindig elrobogtak a lopoit 
kocsi mellett, de nem láthatták, mert a banda zárt 
hútorszállító kocsija - mint egy anyahajó - fel· 
vette. A banda egyes tagjai a vesz,ólyeztetett utakon 
hútorszállítókO<!sikkal cirkáltak, amelyekbe azután 
az üldözött gépkO<!si, lebocsátott acéllejtő segítségé
vel, behajtott. A bútorszállító kocsi belseje műhely
nek volt berendezve, itt hajtották végre a szüksé
ges átalakitási munkálatokat is. 

Egyes autótolvajbandák szemtelensége nem is
mert határt. A hírlapokban jeligés hirdetéseket ho
lyezÍf\k cl, amelyekben olyan autókat kínáltak meg
vételre, amelyeket még el sem loptak. Ha akadt je
lentkező, odare'lldeilték egy olyan autókereskedés 
dé, amelyben a hirdetett márkájú kocsikat árul
ták. Időközben a banda végrehajtó tagja ellopott 
valahonnan egy megfe1lelő kocsit és azzal odaállt az 
üzlet elé. A vásárló ilyen körülmények között tel
jesen gyanútlanul és jóhiszeműleg váH orgazdává. 

Olyan bandák, amelyek nagyobb üzleti tőkével 
rendelkeztek, hatalmas kiállítási csarnokot béreltek 
és üzleti táblát függesztettek ki, hogy a cég leg
magasabb áron vesz miudenféle gépkocsit. A cég 
természetesen a hírlapokban sem mulasztotta el a 
megfelelőe'll nagyhangú és csábító hirdetést, aminok 

Régi levelek. 
írta: ZSEN A y TIBOR. 

A mezőgazdasági kiállítás nagy embersokasá
gában valaki megszólitott valakit mellettem: 

- Főhadnagy úr! 
KiváMsiságból fordultam a hang felé. Köze

lemben sehol katonaruha s az azt kereső szemem 
előtt egy félkal'Úember állott, aki rám figyelt. 
N em lehetett kétségem, hogy én vagyok a megszó
lítött, aki valamikor szintén főhadnagy voltam. 
Néztem az előttem allól, tehát, néztem s ahogya má
sodpercek repültek közöttün k, úgy nőtt a szemem. 
Régi-régi tisJltiszolgám állott előttem kalaplevévl'. 

- Farkas, - kiáltottam - táncsak nem maga 
az~ ! 

- Alássan jelent.em, bizony az vagyok, a főhad
nagy úr tisztiszolgája. Jobban mondva, nem egészen 
az, tetszik látni ... - Megfogta balkarja helyén az 
üres ruhát s felém lóbáHa. 

Most méc: nem volt időm azzal törődni, hanem 
kezet nyujtotta.m neki: 

- Farkas, hát hogy~ . .. Hát maga él ~ Megis
mert annyi esztendő utá n ~ Mit csinál itt, hol él, mit 
csinál f ... 

Karonfogtam, kihú:áam az emberek közül és 
kérdeztem tőle tovább, már nem is tudom miket, 
de éreztem, hogy beszélnem kell tovább ... amíg bí
rom. Mert éreztem, hogy nemsokára hallgatnom 
kell, mert arca láttára előtörtek valahonnan az em-
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meg is volt a foganatja. Egymásután jöttek autóik 
kal az eladók. A cég emberei azt ajánlották az ille
tőknek, hogy kocsijukat állítsák be azonnal a kiál
lítási csarnokba és hagyják mindjárt ott a kulcso
kat és papírokat is, hogy a cég, vetvő jelentkezése 
esetén, awnnal llebonyolíthassa az üzletet. Az el
adók fedezetül 30 nap mulva bOlVáltható C6ekket 
kapi ak. Amikor 50-60 kocsi összegyillt, a banda az 
eg és? kücsiparkkal együtt odébbállt. Azt mondUlli 
sem kell, hogyacsekkekre nem volt fedezet. 

A gépkocsi azonban nem csak tárgya a modern 
bűnözésnek, hanem eszköze is. A modern bűnöző 
gépkocsin közelíti meg a helyszínt, gépkocsin szál
lítja el a zsákmányt, gépkocsin menekül, de arra is 
van eset, hogyagépkocsit súlyos bűncselekmény 
közvetlen ('sz.közéül használják fel. 1936 június 7-ről 
8-ára virradó éjjel három gonosztevő végezte be éle
tét a villamosszéken a Sing-Sing fegyház ban, mert 
egyembe'rt megöltek, hogy a 750.000 dolláros élet
biztosítási díjat megkaparinthassák. Az ölés eszkö
zéül a gépkoosit választották, amellyel áldozatukat 
- baleset látszatát szándékozván kelteni - halálra 
gázolták. 

• 
A bűnözők kifogyhatatlanok a ravaszságban és 

leleményességben, hogy egymással, ha letartóztatás
ban is vannak, érintkezzenek. Erre mutat a követ
kező eset is. 

Egy duisburgi banktisztvisolőt, aki nagyobb ösz
szeget sikkasztott, letartóztattak és vizsgálati fog
ságba vetettek. Egy darabig vizsgálati fogoly volt 
a banktisztviselő felesége is, aki a bűnrészesség gya
núja alatt állt, de később zabadJábra helyezték. 

lékek, annyi és olyan emlék. hogy azok mellett nem 
szabad hangosan beszélni. 

• 
. . . 'l'isztiszolgám volt. Hűséges, egyenes gondol

kodású magyar ember. J óban magamra hagyott, 
rosszban velemragadt testvér, akinek még sorsom 
kialakulásában is szerep jutott ... 

Olasz földön állott akkOl'iban a hadsereg. Egyik 
közelgő támadásról tudtunk előre . Számolgattuk, ki 
marad a sziklákon, ki a folyó vizében, ha vége les:!.. 
A mult támadásnál Nagy Feriék maradtak el a 
sorakozóról. azelőtt Varga Lászlóék. Most tán mi 
jövünk. Nem baj, hiszen ilyesmin már kerésztül
mentünk néhányszor, de nekem most mégis keserves 
volt egy kicsit, mert hazulról meg az Élet intege
tett felém. Leveles Katóka írt akkor, azokban a na
pokban nekem: 

.'. Maga mindig jó volt hozzám. Szerettem, 
hogy olyan csendes és komoly ember és hogy 
őszinte. Azért is irok most magának. Nagy fordu
lat történt életemben: megkérte a kezemet Kerekes 
ÍlMe, tudja, az a nagy, magas fiú. Megkérte és én 
nem érzem azt a nagy örömet, amire menyasszony
sftgamban vágy tam. Valami nyugtalanító van Im
rében, nem mondom, derék ember és szívesen va
gyok vele, de hiányzik a Maga szava, akitől pedig 
úgy várom ezt, mint aki szegény Apám helyett 
egyetlen férfi volt a házunkban. Hiányzik a Maga 
beleegyezése ahhoz, hogy jól teszem-e, ha igent 
mondok 1. .. Ha itt lenne, ha látnÍlm a szeméből, 
hogy jól van, hogy jó lesz így... és Maga so 
bánja . . . írjon, siessen, írja meg és én úgy veszem 

Az asszony, élve az ügyészségtől kapott engedéllyel, 
hetenként meglátogatta az urát, akivel természete
sen kizárólag a börtönszemélyz.et jelenlétében és 
szigorú ellenőrzése mellett beszélgethetett. Ennek 
dacára több jel amellett szólt, hogy a vizsgálati fo
goly állandóan érintkezésben van a külvilággal és 
valamiképpen módját találja annak, hogy a bűn
ügyével kapcsolatos - reá nézve fontos - értesülé
se'ket szerezzen, amelyek alkalmasak voltak arra, 
hogy a bűnvádi eljárás sikerét veszélyeztessék. Sok 
töprengés, a legszigorúbb ellenőrzés, azt a feltevést 
tették valószínűvé, hogyahírcsempészés kizárólag az 
asszony látogatásai alkalmával történhetik. A lá to
gatások ellenőrzés ébe most már bevontak egy szem
füles rendörtisztviselőt is, aki éles megfigyelőképes
ségével rájött a titok nyitjára. Az asszony ugyanis 
a látogatások alkalmával mindig tarkaszínű pamut
tal hímzett blúzokat viselt. A hímzés behatóbb vizs
gálat mellett pontok és vonások művészi egybefog
lalásának mutatkozott, amely a "Morse"-jeleket is
merő számára egész hosszú üzeneteket képviselt. A 
vizsgálati fogoly az üzeneteket egyszerüen leolvasta 
a. blúzról. Nem esett nehozére, mert a háborúban 
távirászcsapatoknál szolgált, de az asszonynak sem 
okozott a hímzés sok fejtörést, mert mint később ki
derült, vizsgázott postamesternő volt. 

Csodálatos valami az ember 1 f\lkiismerete. Ke
vés olyan ember van, akinek valamely gonosztetto 
ne ütne mély sebet a lelkén, akinek lelkiismerete 
ne kérné azt folyton számon tőle. A lelkiismeret 
hatalmas hajtóerő, mardosó hatása sokszor készteti 
az embert olyan lépésTe, amely a hidegen mérlegelő 
agysugallta tanáccsal homlokegyenest ellentétben 

a szavát, h.ogy Maga elfelejt mindent és én se várom 
Magát akkor... Jojjön és fogja meg a kezemet 
ebben a rettenetes kérdésben. . . . 

'" 
Mentem volna, de az olaszokat kellett várn om. 

Írtam hát. Ma is minden szavam él bennem: 
- Édes Katóka! Nyujtsa ki a kezét a levelem 

felé, én a papirból Maga felé nyujtom . az enyémet. 
Fogja meg meleg ujjaival erősen és ne engedje cl 
és nézzen fl szemembe, itt állok és amióta ismereIlt, 
azt várom, hogy ... a feleségem legyen ... Mennék, 
mennék el innen, ebből a keserves világból, egy ki
csit pihenni már ott Magánál és gyönyörködni Ma
gában - örökre. V árjOll és ne mondjon Kerekesnek 
igent, ne mondjon és ha vége lesz ennek a csatának, 
megyek, repülök Magához . . . A levelet a tisztiszol
gám viszi, akit három napra elengedtem s akit 
egyetlen szóért küldök - Magához .. . 

'" 
Farkast ma is látom, ahogy kilép a fedezékem

böl, tiszteleg még egyszer, aztán fordul, megy s éu 
még utána kiáltole 

- Siessen! . . . . 
Én egyedül maradtam és számolgattam a perce

ket, a métereket és másnap délutánra számítottam, 
hogy elérkezett Farkas Leveles Katóék házáig ... 
Láttam, hogy az ajtóban Katóka figyelve áll meg, a 
kapu felé néz, az ismeretlen katona felé, aztán ka
cagva, sikongva ugrál a kapu felé, sejtve, hogy tö
lem jött a katona . .. Láttam és hittem, hogy FarkaH 
még visszaér a támadás előtt ... 

• 
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áll. A lelkiismeret - egészen eldurvult lelkektől el· 
tekintve - érzékeny valami. Működésbe lép sokszor 
olyankor is, ha az ember nem biztos a dologban, de 
úgy véli, azt gond()llja, hogy valami rosszat, helyte· 
len t, igazságtalant tett. Jellemző példája ennek a 
következő rövid történet. 

1922-ben Frideric Grandstone és Jules Hulot 
szerelők együtt dolgoztak a franciaországi Rouen 
közelében egy autójavító műhélyben. Egy napon ki· 
küldték őket az OII'szágútra, hogy ()Itt egy elakadt 
gépkocsi t rendbehozzam.ak. Munkájuk végez,tével 
hazafelé indultak. Hűvös, ködös este volt. Betértek 
egy útszéli korcsmába, hogy kissé felmele,gedjene:k. 
Pohár poharat követett. Jól felöntöttek a garatra 
és ·azután haz·afelé indultak. Az alkohol hatása 
egyéni. Hulot-t mindent megbocsátó, rózsás hangu· 
latba ringatta. Grandstonena:k azonhan elvette az 
eszét és kötekectővé tette. Útközben állandóan köü,
kedett, a Szajna-hídon azután csúnyán össze is VCl:E'>

kedtek. Másnap Grandstone mámoros fővel ébredt. 
Azt se tudta, hol van. Igyekezett összeszedni a gon· 
dolatait. Egyszerre osak végigfutott a hideg a há
tán és homlokát kiverte a hidegvei'íték. Eszébe ju· 
tott a Szajna-hídi verekedés. Látta lelki szemeivel, 
amint jó barátját, a szerenosétlen Hulotrt a csavar· 
kulccsal fejbevágta. Hulot összeesett. :IDkkor hango
kat hallott a háta mögött. Megrémült. Gyorselhatá
rozással felnyalábolta barátja élettelen testét és át· 
hajította a korláton. Mérhetetlen kétségbeesés vett 
erőt a szerencsétlen Grandstoneon, aki eddig becs ü
l~es ember volt és soha még a légynek sem ártott. 
Gyilkossá vált. Kétségbeesve elrohant Hulot laká
sára. Ott azt a felvilágosítást kapta, hogy Hulot 

Farkast azóta se láttam, most elém állott. Húsz 
év után elém állott és szeretet melengeti a szavait. 
Mellettem ül a vendéglői asztalnál, kicsit tesz-ves!;, 
szöszmötöl, várja, hogy szóljak. Úgy látom, érzi, 
hogy én még nem vagyok egészen itt, még az emlé
kekkel ihadakozok ... Egy majdnem elfelejtett leány
are, egy kegyetlen ütközet, a h.adifogoly élet kínjai. 
a háború utáni keserves esztendők ... mint a ferge
teg fellegei kergették egymást. 

Egyszer aztán hozzáhajoltam. De ő megelőzött: 
- Katóka kisasszony~ 
Ahogy kimondta a nevét, meleg öntött el, pedig 

eleget hűlhetett a szívem húsz esztendő óta. Farkas
nak a természet nézésében nőtt és erősödött a szeme, 
nem csalta meg semmi, olvasott hát belőlem is. Be
szélt, mert az arcom, a szemem kérte: 

- Mostanáig azt hittem, hogy a főhadnagy úr 
nem él. Azt mondták, amikor visszatértem a kisasz
szony válaszával, hogy elesett. Öh, hogy nem adhat
tam át a választ, főhadnagy úr! ... 

- Tán jobb így, Farkas... Mondja ... 
- Ne is tessék kérdezni ... Elmondom, mert, 

de megkért rá! ... Úgy láttam először a kisasszony t, 
hogy leszaladt a verandáról, amikor csengettem, 
csudaszép volt, kék hosszú ruhában volt és piros 
volt az arca és rám kiáltott még szaladásban: 

- A h3rctérről jött~ - Azt feleltem: 
~ Igenis, instállom, Zsenay főhadnagy úrtól 

hoztam üzenetet. 
Erre olyan lett -a kisasszony arca, miilt a fal, 

aztán meg mint a láng és megintcsak fehér. 

előző este óta még nem tért haza. Elrohant. Újságo
kat vásárolt. A Szajnából - olvasta - friss férfi
holttestet fogtak ki. A hulla fején ütéstől származó 
zúzott sebet találtak. Semmi kétség többé, megölte 
jóbarát ját. Elbujdosott, majd beállt a francia ide
genlégióba, ahol senkit sem kérdelznek, hogy kicsoda, 
honnan és miért jött. Afrikában leszolgálta az öt 
esztendőt, amire kötelezte magát, de lelkiismerete 
még mindig nem jutott nyugvópontra és újabb öt
esztendei szolgálati kötelezettséget váUalt. A harcok
ban ke,res,te a halált, de az nem akarta öt, ellenben 
bátorságáért kitüntették és őrmesterré léptettékelő. 
A második ötesztendő is letelt, de Gram.dstone to
vábbra is a légióban maradt. A tizenkettedik eszten
dőben már nem birta tovább. Képtelen volt a ször
nyű titkot továbbm is magába zárni. KihallgatásTq 
jelentkezett és mindent őszintén elmondott század-

- parancsnokának. A százados kötelességsz.erűen je
lentést tett a dologról. Megindult a nyomozás. A 
nyilvántartásokban átvizsgálták a régi,kiderítetle
nül maradt gyilkossagokat, eltűnéseket, talált isme
retlen holttesteke,t, de e-gyetlen olyan e'setre sem 
bukkantak, amelyet a légionárius őrmester históriá
jával vonatkozásba lelhetett volna hozni. V égre ta
láltak ugyan egy Jules Hulot nevű embert, de ez 
életben volt és friss egészségnek örvendett. Kik ér
dezték. Most már kideriilt minden. Hulot elmondta, 
hogya hídon tényleg össze've,rekedtek. Grandstone 
meg is ütötte őt, mire ő kereket oldott és otthagyta 
Grandstonet. Azóta se hallott róla, mert Grandstone 
másnap nyomtalanul eltünt. 

Grandstone nem tudott hová lenni a csodálko
zástól - és a boldogságtól - midőn a tényeket kö-

- Drága ember maga, - szólt rám - hogy is 
híjják magáU 

Ugrándozott körülöttem, mint a gyermek haza
jött apjának, szinte a nyakamba ugrott. 

- Farkas Ferenc vagyok, instállom, a főhad
nagy úr tisztiszolgája ! 

Erre két kezével megkapta a vállamat, perdí · 
tett rajtam, aztán vitt magával a veranda felé. Köz
ben folyvást azt kérdezte: 

- Hogy van a főhadnagy úr, mit üzent, mit 
csinál, lesz-e csata, van-e páncél a szívén meg_ a 
fején és van-e mit enni és hogy nem fázik-e és hogy 
beszéll-e róla a főhadnagy úr~ 

Mint a gyerek, mondom, olyan volt a kisasz
szony. 

Leültünk a tornácon, odajött az anyja, a tekin
tetes asszony is. Összebújtak a főhadnagy úr levele 
felett s előbb a kisasszony, aztán meg a tekintetes 
asszony elkezdett sírni. Egymásra borultak. Mit 
írhatott nekik, főhadnagy úr, ma se tudom: .. A 
kisasszony aztán beszaladt a szobába s egy fertál:{
óra mulva jött ki. Egy levelet adott a kezembe 8 

azt mondta: 
- Ahogyan gyorsan csak tud, menjen, menjen, 

Farkas, vigye el a főhadnagy úrhoz ezt a levelet 
é3 mondja meg lleki, külön is mondja meg, hogy ... 
- akadozott a kisasszony, de csak kimondotta: -
Nagyon, nagyon vigyázzon magára és jöjjön azon
nal gyorsvonaton, vagy repülőgépen és én nyitom 
a kaput és nem baj, ha éjjel érkezik is, én várom ... 
A levélben mást is me,gírtam neki ... mindent! 
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zölték vele. Más magyarázat nem található, mint
hogya valóban történteken kívüli képz.eleteket 
Grandstone alkoholtól ködös agyának képz.elete 
szülte, akit a téves képzet nyomán fellép ő lelkiisme
retfurdalá,s késztetett a soJmsztendős, halálverítéikes 
bujdosásra. Ime, a lelkiismeret . 

• 
Azt mondják, hogy az emberek a korral lehig

gadnak és megjön az eszük. Már akinek. Hogy kivé
telek is vannak, arról egy újsághír i3;llUSkodik. 
Olaszországban 97 éves agastyán kerül t a bíróság 
elé okirathamisítás miatt. Egy barátja biamco alá
írását felhasználva, hamis adóslevelet készít('tt. 
Mentségére nagy szegény,ségét és nélkülözéseit hozta 
fel. Az öreget - aki életében még sohasem volt bün
tetve - a bíróság enyhítő körülményeik figyelembe
vételével egyheti fogház ra ítélte, de a büntetés 
végr:ehajtá,sát 3 élvi próbaidőre felfüggesz\tette. A 
hár(;)mévi próbaidő körülbelül az elítélt lOO-ik szüle
tésnapján járt le. 

A középkorban gyakran keresték az igazságot 
az úgynevezett istenítéletek segítségével. Forró víz
nek, tűznek, tüzes valsnak kellett eldöntenie, hogy a 
perlek:edők közül kié az igazság. A ma embere el
borzadva gondol vissza erre a sötéten buta világra 
és arra mé,g ·álmába.n sem merne gondolni, hogy 
ilyesmi napjainkban is előfordulhat. Pedig megtör
ténik. Lodz közelében, néhány év előtt két földmű
ves között valami vitás jogi kérdés támadt. Egyikük 
kijelentette, hogy igazsága mellett tanuságot teendő, 
hajlandó egy ízzó vasl'emezen mezítláb végighaladni. 
Az istenítélet a perellenfél és tanuk jelenlétében 

- Főhadnagy úr, kérem alássan, a levél ma is 
megvan. Odahaza ... Én a határon túl élek most, 
ha parancsolja, elküldöm, nem nyúltam hozzá. Mi
kor kimentem vele a frontra, azt mondták, elesett 
a főhadnagy úr, meg is írtam a kisasszonynak, hogy 
elesett az előtte való napon és hiába is kerestem 
volua a főhadnagy urat, a régi fedezékben már az 
olaszok voltak. Azok verették le a karomat is kézi
gránát taJ az ellentámadásnál. Úgy jutottam kór
bázba, hogy semmim se maradt, csak a ceruzám, 
meg a kisasszony levele ... 

* 
Farlms Ferenc, régi jó emberem ült mellettem, 

itt a fővárosi vendéglő egyik asztalánál. Húsz év 
után megint velem volt. A szeme még tán melegebb. 
Lehet, hogy csak én láttam így, aki elé visszavaril
zsolta azt a kegyetlen, sziklás hegyoldalt, édes, bol
dogságos fiatalságomat és mennyei szép reményei
met. ült mellettem, felém hajolva várta a szavai
mat. Én meg válogattam a készülő szavak között. 
Mert mit mondjak legelőször~ Mennyit monujak, ha 
elkezdem és hogyan mondjam ~ ... 

Megfogtam árván maradt kezefejét, megsímo
gattam s aztán feleltem: 

- Isten áldja hűségéért, Farkas. Aldja mega 
kisasszony t is, aki azóta Kerekes Imre ügyvéd fele
sége. Úgy hallottam, ahogyahadifogságból haza
jöttem . . . 

• 
Ültünk az asztalnál és néztük a terítőt szótlanul. 

Sokáig ... 

Kormányzó Úr ŐFőméltósága Rőder Vilmos gy. tábornokot 
m. kir. honvédelmi minisztené nevezte ki. 

zajlott le. A szerencsétlen földműves két lépés után 
ös'szeesett, ruhája tüzet fogott és mire a körülállók 
az ízzó vaslemezről leráncigálták, már halott volt. 
A perellenfél és a többi rész,esek ellen bűnvádi el
járás indult. 

A "Bűnügyi Apróságok" cím alatt ismertetett 
esetek között a multban felsoroltam már néhány 
olya:nt, amidőn gyilkosságokat a legreÍHlkívülibb 
eszközökkel, mint bacillusokkal, kígyóméreggel stb. 
követnek el. Példáim külföldiek voltak, így könnyen 
abba a gyanuba kev~re.dhetek hogya hírt messzi
ről hoztam s így mint a mes~ziről jött emberekről 
a közhi~ tartja - talán nem is ragaszkodtam görcsö
sen az 19a~sághoz. Most egy további és valódiságára 
elle[lőrizhető, kézz·el fogható, közelben megtörtént 
hasonló esetre mutatok rá, amelyet a s.zékesfehér
vári .nyomozó alosztály nyomozott. ])gy győrvidéki 
falUSI lwrcsmáros feleségét el akarta tenni láb alól. 
A tervez.ett gyiHmsság végrehajtására egészen szo
katlan eszközhöz folyamodott. Egy ismerősének meg
bízást adott, hogy szerezzen számára tüdővészes em
bertől származó köpetet. Az ismerős jópénz.ért több 
ízben szállította is az anyagot, amelyet a korcsmáros 
kávéba keverve megetet ett a feleségével. A sz·eren
csétlen IlJsszony felett aZJonban Isten őrködött. Erős 
szervezelte ell en tállt, nem történt semmi baja, úgy, 
hogy az elvetemült korcsmárosnak osupán gyilkos
ság kísérletéért keill felelnie. 

• 
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A lélektani kutatások a talltlvallomások meg
bízhatóságát alaposan megtépáztáJk. A kutatások ál
landóan folynak és mind újabb és újabb érték0s 
támpontokat vetnek felszínre. A kutatás egyik 
módja lélektani kísérletek lefolytatása. 

:mgy főiiskolai hunáI' kezdeményezésére egy ber
lini kriminalista előadást tartott a tanuvallomás lé
lektanáról. Az előadl;'tst kínos jelenet zavarta meg. 
Egy ismeretlen férfi berontott a terembe, hangosan 
kiabálva, kitépte az előadó kezéből a kéziratot, ösz
szotépte és elrolhant. Amidőn a hallgatóság az izgal
mas jelenet után megnyugodott, az előadó felkérte a 
jelenlevőket, hogy megfigyelésüket e·gy-egy ív pa
pírra írják le, tehát tegyenek tanuvallomást a jele
netre vonatkozólag, amelynek szem- és fültanui vol
tak. Ime néhány a sok közül: 

1. vallomás (egy rendőrtisztviselő) : Péntoken, 
17-én körülbelül 4 óra 15 perckor délután abba a te
rembe, ahol X úr előadást tartott, ,egy ismeretlen 
egyén rontott be. Az ismeretlen - akinek ruházatát 
nem figyeltem meg - kitépte a kéziratot az előadó 
kezéből, hangosan és durván szitkozódott, majd kí
sérletet tett arra, hogy a termen keresztülhaladva, 
a hátsó kijáraton elmeneküljön. Ez a kísérlet nem 
sikerült, mert a hallgatóság közül többen útját áll
ták. Az ismeiretlen erre megfordult, majd ugyanazon 
az ajtón át távozott, amelyen keresztül a terembe 
lépett. N em tudtam megállapítani, hogy fegyver 
volt-e nála, de ezt feltételezem, mert egyik kezét 
köpenye zsehében tartotta. X úr előadását csruk 4 óra 
45 perckor tudta befejezni. 

2. vallomás (egy kereskedő): Órám pontosan 3 
óra 50 percet mutatott, amidőn X úr előadására egy 
férfi berontott, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, 
hogy kirabolja. Az ismeretlen X urat torkonragadta, 
de az l,erá~ta magáról támadóját úgy, hogy annak 
csupán a kézirat maradt a kezében. Amidőn az is
meretlen látta, hogy a hallgatóság rá akarja vetni 
magát, a jobb hátsó ajtón elmenekült, míg a terembe 
a bal hátsó ajtón át lépett. Fegyvert nem látt run 
nála. A jelenet a hallgatóság körében nagy izgal
mat és fejetlenséget váltott ki. Lövések nem tör
téntek. 

3. vallomás (egy hölgy): Amidőn X úr ma, kö
rülbelül 4 óra tájban előadást tartott nekünk, a te
rem hátsó ajtajában hirtelen megjelent egy isme
retlen férfi, aki valami fegyverrel fenyegető en hado~ 
náJszva, mély (nyilvánvalóan elváltoztatott) hangon 
azt kiáltotta, hogy "kezeket fell" Midőn a hallgató
ság nem engedelmeskedett egyöntetűen a felszólí
tásnak, az ismeretlen az előadól'a támadt és torkon
ragadva, a. földre igyekezett teperni. Az így támadt 
birkózás köz,ben elszakadt X úr kézirata és a cvik
korje is eltörött. A merénylő ezután a bal hátsó aj
wn keresztül elmenCJkült. · Az üldözésnek az e,lőadó 
elejét vette azáltal, hogya hallgatóságra rákiáltott: 
"Csend, leülni!" Az idegen barna zsakettöltönyt és 
sötét, mélyen a szemébe húzott kalapot viselt. 

4. vallomás (egy orvos): 17-én 4 óra 30 perc táján 
X úr rendkívüli módon érdekes előadása alatt, vá
ratlan esemény történt. Egy világos öltönyt viselő 
férfi belépett a terembe és "vigyázat, felkészülni" 
szavakat ordítva, rárohant 'Uz előadóra, minden lát
szat szerint azért, hogy valamiért bosszút álljon 
rajta. A támadásra nagy zűrzavar támadt a terem
ben, így nem tudtam megfigyelni, hogy a támadó 

lövést is tett-e, dc ezt feltételezem, mert később a . 
teremben erős lőporszag volt érezhető. A hallgatók 
végül kiugráltak a padok ból és leteporték a támadót. 
Az előadó azt kiáltotta, hogy "elvezetni", mire az 
Ismeretlen kitépte magát az őt körülve",őik karjaiból 
és elmenekült. Arra már nem emlékszem pontosan. 
hogy az ablakon, vagy a bal hátsó ajtón távo!lott-e. 
A hallgatÓSág fel volt háborodva, de az előadó né
hi"my megnyugtató szóval elejét vette az üldö
zésnek. 

5. vallomás (egy író): Ma délután 5 óra tájban 
egy, a tanuvallomásokról szóló előadás alkalmával 
izgalmas küzdelemre került a sor, amely az előadÓ 
X úr és egy gonosztevő között zajlott le. Az elő
adás alatt egy gonosztevő a terembe rontott, az elő
adóra támadt, azt a földre teperte és elvette tőle a 
pénztárcáját. Osupán a hallgatóság azonnali közbe
lépésének volt köszönhető, hogy nagyob b baj nem 
történt. A tettes elmenekült, annak ellenére, hogy 
a~onnal üldözőbe vették. Lövéseket a gonooztevő 
nem tett, de a kezében valamilyen lőfegyverrel 
megfenyegette a hallgatóságot, azt kiáltva, hogy 
"mindenki maradjon ülve, különben lövök!" A go
nosztevő köpenyt és sportsapkát viselt. 

AJhogy az esemény a valóságban lejátszódott 
vagyis ahogy azt az előadó és segítőtársa - - mert 
hisz az egész természetesen csupán kísérlet céljait 
szolgáló beállítás volt - előre megbeszélték: a "tet
tes" pontosan 4 Óra ::10 perckor lépett a hátsó bal 
ajtón a terembe, odaszaladt az előadóhoz, kiragadta 
kez.éből ,a kéziratot és darabokra tépte. Eközben azt 
~iáltotta, hogy "ne izgassátok fel magatokat, hanem 
mkább figyeljétek, hogy mit csinálok." Az előadó 
ezután "támadója" torkához kapott, de a "támadó" 
~.:re kereket oldott és ugyanazon az ajtón, amelyen 
Jott - anélkül, hogy bárki is akadályozta volna _ 
eltávozott. öltözéke sötétkék öltönyből, világosbarna 
cipőből és világos sportsapkából állott. Az előadó 
cvikkerjo, mint programon kívüli szám, tényleg ösz·· 
szetört. Ezt csupán egyetlen tanu vette észre. Belé
pésekor a "támadó" egyik _kezét a. zsebében tartotta, 
do fegyver nem volt nála. 

Azt hiszem, hogy a kísérlet eredméuyéhez fele~ 
leges b<?vebb megjegyzéseket fűzni. A tanuk azonos 
k.?rülmények és feltételek mellett tették megfigyelé
suket, amelyre egy előnyös és egy hátrányos té
nyező hatott. Elönyösen az érdeklődés, hisz tag.ad 
hatatla~, hogy. egy ilyen nem várt rendkívüli jele
netet ?Imdenh .feszült érdeklődése kíRért, hátrányo
san v1Szont az Izgalom hatott, amelyet az esemény 
a hallgatÓSág minden egyes tagj ából kiváltott Az 
eredmény: egyetlen tanu megfigyelése sem voIt ho
lyes, de az egyformán ható tényezők ellenére a téve
dósek sem voltak egyöntetlí.ek, hanem kinek-kinek 
egyénisége szerint változóak. 

Már megint elitéltek öt kémet, köztük rlwgyar 
nevűeket is. Vigyázzunk, a kém lItindenütt ott van, 
mindent lát és mindent hall! Hatona és csendőr el
ejtett szavaiból pénzt kovácsol magának és bajt hoz 
ránk. Tele vagyynk kémekkel, mert a magyar ember 
nyUtságu és fec~egő hajlama jó terep számukra! 
És 'vigyázzunk: a 'magyar szó még nem jelent bizo
nyosan magyar érzést is! 
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A börtönök életéből. 
í rta: BEÖTHY KÁLMÁN százados. 

(Második közlemény.) 

Első utunkat mi is a magánzárkáknál kezdjük. 
Itt kezdi meg az egy évnél hosszabb fogházra, 
valamint a börtönre és fegyházra elítélt a bünte
tését. Itt tölti büntetése egyharmadát, de legfel
jebb egy évet. Keskeny szoba ez, hossza 4, széles
sége 3 lépés és kb. 3-4 méter magas. Kifogástalan 
rend. Az ágy szalmazsákkal, pokrócokkal meg
vetve. Kis asztalka, kis szekrényke a falon. Utób
biban apróságait tartja az elítélt. Minden zárká
ban vasrácsos ablak, magasan, hogy ne lehessen 
kilátni. . . Az ajtó vastag és vasalt, hogy ellen
álljon az erőszakos szabadulási kísérleteknek. Az 
ajtókon kulcsos zárak és kilincs nélküli csapozar. 
Kisebb ablak is van rajta, amelyen át az elítélt az 
étkezést kapja. E fölött kémlelőnyílás, melynek 
belső oldalán védőberendezés van, hogy az oda be
tekintő őrt védje esetleges szúrás stb. ellen. 

Itt tölti a letartóztatott az első éjszakát. Egye
dül. Hogy mit jelent évekre elítélve itt hajtani 
álomra a fejet, azt azt hiszem, nem kell ecsetelni. 
Vannak, akik örülnek az ilyen szállásnak~ Nem 
hiszem. A szabadságvágy a még annyira romlott 
lélekben is megvan, ha tehát valaki visszaeső bú
nös volna, annak is gyötrelem lehet ily helyen. A 
lelkiismeretet nem lehet elcsitítani és minél magá· 
nyosabb valaki, minél nagyobb a csend körülötte, 
annál erősebben jelentkezik a bűntudat. A ruháját 
már elvették tőle, rabruhát kapott. Dolgozni fog -
már tudja. Természetes is ez, hiszen a magányban 
megbolondnlna. De - ha fegyenc - azt munkálja, 
amit adnak neki. Ha rab, azt a munkát kapja, 
amit otthon is dolgozott. Ha fogoly, akkor a bíró
ság fel is mentheti a munka alól. Végül, ha állarrl ' 
fogoly, nem kényszeríthető munkára, az igaz, hogy 
magánelzárásra sem. A fegyencet - mint mond -

Magánzárkák sora a Csillag-börtönben 

Magállzárkás letartóztatoLtak MáriallosztrlÍn 

tam - le is nyírják, a rabot is. Most aztán se kül
sőleg, se helsőleg nem különbözik a régi lakóktól. 

A fegyenc egy órát, a rab két órát sétál na· 
pOllta. Előbbi időtartam meghoszabbítható egész
ségügyi szempontokból, utóbbi megrövidíthetö 
tegyeimi büntetésként. Olvasmányul csak ima
kÚllyvet kaphatnak, a fegyenc ezt is csak az első 
tíz nap után. 

A magúnelzárást azért kell a büntetés kezue
tén alkalmazni, mert az elítélt akkor a legfogéko·· 
nyabb. A kifejezést itt általában kell alkalmazni, 
hiszen, akik már átmentek ezen, ott a fogékonJ-
súgról nem mindig lehet beszélni. Altalában azon
ban ekkor kell tudtára adni, hogy bűne mily nagy 
és mily súlyos és ekkor kell vele leginkább érez
tetIli a szabadságvesztés érzetét, mert ekkor van 
még legközelebb hozzá a szabadság. 

Ide, ebbe a zárkába kapják az elítéltek az első 
látogatókat is. Nem ám a feleséget, kedvest vagy 
a gyermeket. Ezt nélkülözniök kell. Egy évben a 
tegyene esak négy ízben, a rab csak havonta lát
hatja hozzátartozóit. Nem ilyenek érkeznek tehát 
elsősorban, hanem az igazgató vagy a lelkész. Akik 
új emberek az elítélt előtt s akik kérdezni fogják. 
Akiknek a bünét megint el kell mondania. De 
rnásfóléről is kérdezősködhetnek, mert akik arra 
kötelezettek, hogy ily látogatást tegyenek, azok a 
szerencsétlen embert tekintik elsősorban az elítélt
ben, az embertársat, akill segíteni kell. Szavuk 
tehát jóindulatú, kérdezősködésük nem kíváncsis 
kodás, hanem az a célja, hogy megtud:ianak az el
ítélt körülményeiről lehetőleg mindent, mert asze
rint kell kezelni e szerencsétleneket, ahogy lelki 
és testi összetételük azt megkívánja. Ori ás i, gyak
ran húlátlan, de magasztos feladat. Az elítélt leg
gyakrabban nem szívesen beszél. Kelletlenül vála
szol, mert kíváncsiskodást lát a kérdésekben . Nem 
fedi fel önmagát. A konok ember, a megrögzött bú
nös hallgatja, hallgatja és döcög a felelete. Van, 
aki jámbor arcot vág. Mert az ilyen vagy őszintén 
megbánta a bűnét, vagy már járt ilyen helyen és 
tudja, hogy a büntetés későbbi során kedvezmé
nyekben fog részesülni, ha jól viseli magát és itt 
a kedvezményeknek óriási értéke van. Mint koldus 
zsebében a fillérnek. Tehát jónak mutatja magát. 

Akadnak, különösen a márianosztrai intézetbe 
szállítottaknál, akik az első látogatásokat köny-
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nyezve fogadják. Oszinte megbánás is fellelhető 
nem egyben. Az élet eléje tartotta a bűnalkalmat 
az ilyeneknek, nem volt elég erős a lelkük és el
buktak. Itt a csendes, sötét magányban, távol azok
tól, akiket szeretett, a lelkiismeret szorító keze 
alatt elered szemükből a könny ... Szomorú világ ez. 

A börtön igazgatója, a fogház vezetője vagy a 
lelkész az ily látogatásokból kapja elhatározásához 
az adatokat. Az elhatározás pedig mindig ugyanaz: 
hogyan kell bánni az elítélttel annak a célnak az 
érdekében, hogy az, kiszabadulva innen, hasznos 
embertárs legyen a jövőben. Nehéz munka, magasz 
tos munka, ismétlem. A lelkész megállapításai -
idővel - ilyenek: 

... Rovottmultú, akit ismerek. Sohase fog meg-
javulni. 

... Még nem elveszett ember ... 

... Bánatot nem mutat. 

... Korlátoltnak mutatja magát, ravasz. Kevés 
remény a javulásra. 

Bemegyünk az egyik zárkába. Az elítélt feláll, 
köszön. Elmondja, hogy negyedszer van elítélve, 
mindig betöréses-lopás miatt. 

A másik zárkában zsebtolvaj: Külföldről jött 
haza, itthon rajtavesztett. Társait szidja, akik 
kézrejuttatták. Valami intelligencia-máz ' van rajta. 
Külföldön: sokáig "dolgozott". Más szakmában is. 
Leánykereskedők akarták - mondja ő - beszer
vezni, de ő nem állott kötélnek. Az itteni koszttal 
nagyon meg van elégedve, csak a cigarettát saj
nálja. Nem kap. Arról itt le kell mondani. 

A harmadik vad arcú fiatalember. A gazdáját 
gyilkolta meg. Védekezve mondja, hogy az támadt 
rá. Ezt mondta bizonyára a bíróság előtt is. 

A negyedik okirat hamisítás t követett el. Jó: 
élt az üzletből. Keserű arcú ember. Nagyon látszik 
rajta, hogy már hét hónapot magányban élt. Vége 
a pénznek, asszonyoknak, italnak és zenének és sok 
mindennek ... 

... Egy kézintés, a zárkák zárjai csettennek, a 
rab ismét csak a négy falat ' látja. Mi tovább me
gy ünk. 

41 

Az egyik fegyházban 800, a másikban 450 (nő), 
a harmadikban 900 körül a létszám és igy továhb. 
(Az L táblázat tájékoztatást ad 3 év büntetéseiről.) 
Ilyen tömegek csak pontos - szinte katonai -
rend- és fegyelem mellett kezelhetők. Ezért meg is 
van a pontos napirend. 

1. táblázat. A kir. törvényszékek által kiszabott 
büntetések. 
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A rabok és fegyencek nyári időszakban 5 óra
kor, egyébként fél 6 órakor kelnek. Fél óra alatt 

magukat és szobájukat rendbehozni tartoznak, 
amit az ügyeletes fegyőrök és tisztviselők is ellen
őriznek. Azután nyitják ki a zárkák ajtaját. A 
folyosón sorakozás és utána mindenki a kijelölt 
munkahelyre megy, persze a kellő felügyelet mel
lett: Itt átveszik őket a munkafelügyelők, illetve 
felügyelőnők és végzi mindenki a kiadott munkát 
szótlanul (!) 8 óráig. (A beszélgetés munkaközben 
csak annyiban lehetséges, amennyiben az a közös 
. munka elvégzéséhez szükséges. Séták és az okta
tások alatt, de lefekvés után is tilos a beszéd.) Ek
kor kapják a reggelit (rendesen leves és kenyér), 
amit 15 perc alatt kell elfogyasztani. Utána ismét 
munka déli 12 óráig. Egy óra munkaszünet követ
kezik ekkor. Lemennek zárkáikba, ahol az ebédet 
fogyaszt ják el, de mert az ebéd sohasem tart óra 
hosszáig, a többi időt olvasással, vagy magándol
gaik (ruhajavítgatás, iskolai feladat kidolgozása 
stb.) elvégzésével töltik . 

Egy órakor ismét a munkatermekbe mennek és 
folytatják a munkájukat, ami nyáron fél 9, télen 
8 óráig tart. Ezután vacsoráznak illetve visszatér
nek a zárkába, vagy hálózárkába. 

Egészségi szempontok kívánják annak meg
engedését, hogy a rabok a levegőn is töltsenek meg
felelő időt. A rabok délelőtt és délután 1- 1 órát, 
a fegyencek csupán egy órát sétálnak. 

Napi séta 

Amint a katonaságnál, ugy itt is, megvan a ki
hallgatás. Abban áll ez, hogy reggeli után az el
ítéltek az igazgatóhoz, orvoshoz vagy lelkészhez 
áIlíthatók elő, ha azt előre bejelentik a felügyelő 
őrnek_ Ha nem szükséges személyes kihallgatás 
valamely ügyben, a rab és fegyenc írásban is elő· 
adhatja kéreimét. E célra minden osztályon úgy
nevezett kérelmi szekrény van, amelybe a rab ké
l'elmét bedobja. 

- Nagyon kíváncsi volnék - fordultam az 
igazgatóhoz - a kérelmi szekrény egyik-másik 
darabjára, vajjon mit kérhet egy ilyen ember~ 

Az igazgató intésére néhány perc mulva az 
osztályfelügyelő hozza is azokat. Az egyik: Kérem 
megengedni, hogy ruháskosarat csináltathassak. 

- Ennek mi volt az elintézése~ 
- Itt vannak az adatok a fegyencről. Csak 

jövő januárban szabadul. Minek neki akkor a ko
sár~ Miért költené el most a kis pénzét, hiszen ad-
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dig jöhet szükség másfajta is. Majd szabadulása 
előtt egy-két héttel megrendeljük a kosarat a ko
sárfonóban és megkapja. 

Olvasom a másik kérést: Kérem megengedni, 
hogy megcsináltassam a fogaimat. 

Az elintézés rá van írva. Olvasom: Csak 11 
pengő 73 fillérje van. 

- Honnan van ennek annyi pénze ~ 
- Munkajutalmakból, amiről szintén beszé-

lünk később. 
• 

Minden büntető intézetben rendszeres munká
val való foglalkoztatás folyik, hiszen a büntetés
végrehajtás, amint már említettem, kényszerneve
lés is. Ezzel a munkaszeretetet tartjuk ébren, a 
munkát becsültet jük meg. Aki nem munkakerülés 

Fegyenc üvegfonást készít 

során jutott ide, abban ébren tartjuk, aki viszont 
azért került összeütközésbe a törvénnyel, mert 
lusta, könnyen élő, munkakerülő, azt arra kell 
szoktatni ittléte alatt. Hosszú esztendők során a 
még annyira konok embert is meg lehet győzni a 
munka szükségességéről s ha itteni munkáját jutal
mazzák, aminthogy tényleg meg is teszik, akkor a 
munka értékelésére is ráeszméltet jük. Amikor az 
egyik munkateremben elém hozták a kosárfonók 
készítményeit: hintaszék, karosszék, ruhás kosara
kat ésatöbbit, valóban őszintén csodálkoztam, külö
nösen akkor, amidőn tudtomra adták, hogy az, aki 
ezeket készítette, "civilben" sohse foglalkozott 
azzal. Természetesen a munkateremben ott volt a 
készítő is, aki látta rajtam meglepődésemet és azt 
is láthatta, hogya munkafelügyelő azokat hozta 
elsősorban elém és nem a többieket. Ki az, aki erre 
ne lenne kissé büszkef Aki ebben a sivár életben 
ne nyugtázná lelkében ébredt örömmel ezt a pár 
percet~ Itt a képen bemutatom azt a gyilkost, aki 
a tokaji borok üvegeinek a fonását készíti. Már tisz· 

Fegyencnők a munkateremben 

tességes összeget kapott munkajutalmul. Telik a 
hat esztendeje, hazajut egy kis tőkével. Kicsivel 
ugyan, de a munka értékelésének és szeretetének 
hirdetőjeként talán. S. ha olyan ember volt, akinek 
sehogysem ízlett a munka "azelőtt", itt talán egy 
kicsit összeszedi akaratát, felébred benne a köte
lességérzet is (mert köteles elvégezni a rászabott 
munkát!). Ha azelőtti foglalkozása olyan volt, ame
lyet a büntető intézetben gyümölcsöztetni nem le
het. itt megfelelően kiképzik. A cél megint csak a 
munka szeretetének felébresztése és megtartása. A 
munkával jut előre, az adja részére az anyagiakat 
és így visszatart juk a bűnözéstől. 

Micsoda ragyogó arccal mutatja az egyik Nyír
egyháza vidéki legény az ő munkáját: birkabőrből 
gyönyörű fehérre, selymesre kikészített bőreit. Ki
hozza elém az udvarra, ahol a napsugarak alá 
tartja ... Nagyobb így az élvezet. Úgy látszik, már 
rájött erre is. Sohse tanulta és most mosolyog az 
arca, a szeme. Elfelejtette, hogy hol van ... 

Takácsmühely a börtönben 
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Fegyencek kereket rvasalnak 

Megnézem a cipészeket, a takács-szövőműhely t, 
a kötélverőket, a pékeket, a mosódákat, az aszta
losok remek munkáit, a kézimunkázó nőket, aztán 
a nyomdateremben a szedőket figyelem sokáig, 
hosszan időzünk a gombkészítésnél. Csodálatos 
munkaterem. A magyar gombbehozatalt ez az üzem 
85 százalékkal csökkentette. Naponta körülbelül 
120.000 gombot termel. A női fegyintézetben olyan 
kézimunkákat mutatnak, amelyek a főváros legelő
kelőbb műhelyeiből se kerülnek ki szebben és gon
dosabban. Az egyiket egyanyagyilkos Clgany
asszony készítette. Tudhat juk, hogy ezt a munkát 
otthonában sohse végezte ... 

A büntető intézetek minden lakója foglalkoz
tatva van tehát. Egyik intézetben 800 a létszám a 
másikban 450 körül jár, a többiekben is sok szá.z. 
Kérdezheti bárki, hogy mit csinálnak a munkater
mékekkel~ 

Minden intézet elsősorban önmagát köteles el
látni a szükségesekkel. Az önellátáshoz tartozik az 
is, hogyamunkatermékeket értékesítik és azok 
árából szerzik be részben a szükségleteiket. Az el· 
ítéltek is ezekből kapják a fentebb említett munka
jutaimakat is. 

Nem szabad azt mondani, hogy ez zsarolás, az 
elítélt erejének a kizsákmányolása, mert a társa
dalom volna kötelezve az intézetek fenntartására 
elsősorban, hiszen a társadalom az, amelyik meg
szabta a büntetés rendjét és kereteit. De a rabot 
sem lehet kizárni a fellntartás költségeihez való 
hozzájárulásból, hiszen ők a társadalom ellen vétet
tek, jogosult tehát a követelés, hogy most már ők 
is résztvegyenek a fenntartásban. 

A munkáltatás szükséges intézkedés is, mert 
elképzelhetjük, hogy az elítélttel mi történnék, ha 
csupán elzárva volna és nem foglalná el gondola
tait a munkával. Kimondhatom: megbolondulna. 
fgy viszont az az elítélt, aki azelőtt pék volt s most 
készségesen vágja fel előttem a friss kenyeret, egész 

napi munkájának elismerését látja dicsérő szavaim
ban. A szabó azt mondja, miközben krétázza az 
előtte levő anyagot: nem hittem volna, hogy meg
tanulom. Mások az udvaron fürgén vasalnak egy 
kereket. Nem nehezedik rájuk a magukkal való 
foglalkozás. Nem szabad elfelejteni, hogya munká
ban az öröm: az eredmény. Ha pedig az eredmény 
elismert és jutalmazott, már közeledik a büntetés
végrehajtás e része a cél felé. Hasznossá akarja 
tenni a volt bűnöst a társadalom számára. Igaz, 
nem mindig sikerül. Ebben a sikertelenségben 
azonban nem a rendszer a hibás. 

Ideiktatok néhány levélkivonatot annak jellem
zésére, hogy az egyén lelki összetételén kívül 'más
hol is kell keresni az eredménytelenség okait. Az 
emberekben. 

(Az alábbi levélkivonatokat a márianosztrai 
intézet igazgatónőjéhez írták a kiszabadult és fel
tétel~sen szabadságoltak.) 

Az első: 

... Hálás köszönetünket fejezzük ki én és a 
feleségem, amennyiben tudomást szereztünk róla 
hogy itt volt nálunk egy kedves nővér, ki kö: 
zölte velünk (jnnek nemes gondoskodását. Tehát 
most az (jn nemes jósága elé tárjuk fájdalmaink 
özönét . és be.valljuk őszintén szívünk fájdalmát, 
hogy htkolm akartuk nehéz nincstelenségünket, 
mert ma már ott állunk, hogy munkából és lakás
ból kitettek bennünket a f e l e s é g e m b ű n e 
miatt, mert az édesanyám eljártatta a száját és 
e miatt a húsz éves munkámat kellett itthagynont. 
Tehát most itt állok minden segítség és támasz 
nélkül a szabad ég alatt állva, kérjük mindketten 
a jó Istent, hogy segítő jobbját küldje felénk 
mindazok által, kik a szegény szenvedőket meg-
1rtik. Fájdalom, reánk nézve, hogy ami volt, azt 
ts le kell rongyolnunk, ami kicsi volt. Mélyen 
tisztelt nagy tisztelendő főnöknő, mindezt azért 
írom meg ilyen őszintén, mert inkább megnélkü· 
lözöm mindazt, amire nekem szükségem volna, 

A váci fegyintézet gombkészítő üzeméből 
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csak a feleségem miatt, mert attól félek és féltem, 
hogy rosszra nevetemedjék, mert ha rosszra vete 
medne, ez volna nekem a végzetem ... 

Egy másiIG 
. .. Ugyanis a mult levelemben jelezt em, hogy 

végre elhelyezkedtem, be is vált a munka ré
szemre és iparkodtam, hogy megfeleljek. .A mun
kámmal meg is volt főnököm elégedve, de tudo
mására jutott, hogya márianosztrai fegyintézet· 
ben voltam három évig és hogy ma is rendőri 
felügyelet alatt állok, e l s e j é n e z é r t e l b o
e s á t o t t. Tessék elképzelni, mit éreztem és mit 
érzek azóta, nem bírok munkát kapni... Hiába 
van bennem a jószándék a munkára... irtóznak 
tőlem az emberek, mert ott voltam ... 

A harmadik: 
... .A tisztelendő Igazgatónő levelének meg · 

érkezésekor nagy örömöm volt, azt gondoltam, 
hogy én vagyok a legboldogabb teremtménye a jó 
Istennek, de egyszersmindenkorra megszűntem 
boldognak lenni, ugyanis a levelét megtalálta a 
szakácsnő és megmutatta az úrnőnek, a z a z o n -
n a l e l b oc s á t o t t, mihez kezdjek. Már sem
mihez se fogok kezdeni, elég nagy a Duna, én is 
elférek benne ... 

Egy másik intézetben így beszél egy rab: A .. , 
gyárban dolgoztam azt, amire a ... fegyintézetben 
tanítottak előzetesen. J ól kerestem, meg is dícsér
tek. Úgy volt, hogy munkacsoport-vezető leszek. 
De egyszer a detektivek jöttek a gyárba érdeklődni 
utánam, másnap erre kidobtak. Két hét mulva nem 
volt mit adjak enni a gyermekeimnek. Elmentem 
a bátyámmal lopni ... 

(Folytatjuko) 

Az út- és vasútépílésnél alkal
mazott munkások jogvédelme 
és kihágásai mai jogunkban. 

Irta: ZSOLDOS BENö, 
a budapesti kir. ítélőtábla ny. bírája. 

Nemcsak Budapesten és közelebbi környékein, 
hanem az ország jelentékenyebb pont jain, egy idő 
óta ismét nagyban megindúlt a különhöző rendelte
tésű közutak építése. Az a nagy munkaalkalom, 
mely az útépítő munkások tömegének jelentékeny 
kereseti lehetőségeket nyujt, természetesen a mun
]madók és munkások közti jogviszonybór eredő sok
féle kérdést is felszínre vet, a melyekben vaJó eliga
zodás végett mindkét fél gyakrabban fonlulhat a 
csendőrséghez is megfelelő tájékoztatás, sőt sérel
mes esetekben jogvédelem igénybevétele érdekében. 
Szükségesnek tarthatj uk tehát, könnyebb áttekin
tést nyujtanunk a Csendőrségi Lapok olvasóinak ar
ról, hogy az út- és vasútépítésnél alkalmazott mun
kások szerződéses jogviszonyai tekintetében jelen
leg minő kihágási rendelkezések nyernek joghatá
lyos alkalmazást ~ 

A vizimunkálatoknál, valamint az út- és vasút
építésnél alkalmazott napszámosokra és lllunká
sokra vonatkozó kihágási esetekről az 1900 január 
l-én életbelépett 1899. évi XLI. t.-c. 31- 35. §-ai ren
delkeznek. 

Kimondja a most idézett törvény, hogy ellen
kező rendelkezések hiányában a munkaadók és me
zőgazdasági munkások közötti jogviszony szabályo
zásáról szóló 1898. évi II-ik törvénycikk 65. és 66. §-ai 
a fentebbi törvény hatálya alá tar~ozó munJ.ásokra 
és napszámosokra is kiterjednek. Ezek a rendelke
zések pedig a következők: 

Semmi joghatályuk nincs azoknak az össze
beszéléseknek, melyekkel a munkások azt célozzák, 
hogy közös munkaszüneteltetés által a munka
adókat magasabb bér megadására kényszerítsék s 
általában tőlük előnyöket csikarjanak ki. De nincs 
hatályuk azoknak az egyezményeknek sem, ame
lyek az említett összebeszélések mellett megmara
dók támogatását, az összebeszéléssel szakítólmak 
pedig a megkárosítását célozzák. 

Mármost elzárás-büntetéssel járó kihágás 
tettese az, aki egyrészt az ilyen összebeszélések, 
egyezmények létesítése, terjesztése vagy foganato
sítása céljából ·a munkásokat, napszámosokat, cselé
deket szabad akaratuk érvényesítésében akadá
lyozza vagy akadályozni törekszik, - másrészt 
ilyen összebeszélések, egyezmények létesítése, ter
jesztése vagy foganatosítása céljából a szerződött 
munkások közt álhír eket terjeszt, pénzt gyűjt, a 
szerződött munkásokkal összejövetelt tart, ilyen 
összejövetel céljaira a helyiségét átengedi és az 
ilyen összejöveteleken részt vesz. 

Az utóbbi hivatkozott törvénynek további ide
vágó rendelkezései szerint eljárással és pénzbünte~ 
téssel büntetendő kihágásban bűnös az az egyén, aIn 

1) a munkásokat, napszámosokat arra ösztönzi, 
hogy munkásigazolványt ne szerezzenek, a szerződés
kötésnél a megszabott alakszerűségeket ne tartsák 
be, a bármely módon létrejött szerződést ne teljesít
sék, -

2) az elszerződött, vagyelszerződésre hajlandó 
munkást ezért fenyegeti, szóval vagy tettel bántal
mazza, -

3) a szerződésszegő munkást nyilvánosan fel
dícséri, vagy annak javára adományt gyűjt, -

végül 4) azok, akit azokon a helyeken, ahol a mun
kások dolgoznak, a munkaadó vagy megbízott jának 
lakása s tartózkodási helye előtt összecsoportosul· 
tak avégett, hogy a munka megkezdését vagy foly
tatását megakadályozzák, vagy pedig a munká
sokat a munka elhagyására bírj álc 

Mindezeken a sztrájkmozgalmi intézkedéseken 
felül, az 1899. évi XLI. t.-C. a most elősorolandó 
kihágási eseteket állapítja meg az út- és vasútépÍ
tésnél alkalmazott munkásokra s illetve azok 
munkaadóikra vonatkozóan. Elzárás-büntetést 
maga után vonó kihágást követ el a vizimunkiL
Jatok, út- és vasútépítés munkaadója (megbízott:ia) 
akkor, ha 

A XVII. század végén jött használatba az Ú. n. "disznó
nyárs" (Sehweinsleder) és az ezzel kombinált hordozható 
"spanyol lovas". Ezen utóbbi könnyü puhara gerenda volt, 
melyet szakaszonként két ember vitt. Körülbelül 25 egymásra 
merőleges furat volt r'ajta. "Vergattert euch" (sorakozó) ve
zényszóra lllinden .katona beleuugta a 2 III hosszú, középen 
vastagabb, vékony lapos lándzsavégü disznónyársat és az így 
elkészült akadályt az arcvonal elé állították. A török lovas1 
ság elleni védekezésre használták. 



656 CSENDÖRSÉGI LAPOK 1936 november 2. 

1. abban az esetben, mikor a munkabért a telje
sített munka mennyisége szerint kell fizetni: a 
hosszúsági és szélességi méréseknél a hiteles mélő, 
szalagot, egyéb méréseknél pedig a megfelelő, szo 
kásos mértéket és eszközöket nem használja, -

2. ha a hosszúsági és szélességi méretek felvé
telét nem deciméternyi, a mélységi méretek fel 
vételét pedig nem centi méternyi pontossággal telje
síti, -

3. ha a már felmért munkateljesítmény után a 
munkabért nem fillérig számítja ki, --

4. ha a munkással szernlH~,n kárkövetelésen 
kívül gyakorol visszaható jogot és ha ezt kál'kov . 
telés miatt teszi, a hatósági eljárást három napon 
belül nem indítja meg, -

5. ha a) a munkások munkabérét szeszes italokkal 
vagy árucikkekkel egészben vagy részben megváltja, 
utalvánnyal, bárcával, jeggyel fizeti, abból bárki 
követelésére valamit levon, úgyszintén b) a munká
sokat arra kötelezi, hogy élelmi-, élvezeti- vagy 
ruházati cikkeiket, eszközeiket a munkaadónál, 
vagy az ez által kijelölt egyénnél vásárolják, végül 
c) a munkásolmak adott előleg, kölcsön, vagy fuvar
költség után kamatot szed, vagy ezek értékéről 
váltót vesz, -

6. ha a munkahelyen niegbetegedett munkást, 
akkor is, ha a szerződést vele szemben már felbon
totta, legalább nyolc napon át nem gyógykezelteti 
és annak ellátásáról nem gondoskodik, ha pedig a 
munkás betegsége nyolc napnál tovább tart, intéz
kedés végett a községi előljáróságot nem értesíti. 

A most következő esetekben a kihágás csupán 
pénzbüntetéssel büntetendő: 

7. ha a munkaadó (megbízott) a munkások egye · 
temleges kötelezettségét állapítja meg, jóllehet a 
munkások nem közös munkabéren dolgoznak és nem 
közös munkára vállalkoznak, -

8. ha fuvar költ ség, előleg, vagy kölcsön címéll 
többet ad a munkásnak, mint amennyit ez a szerző
désben meghatározott munkabér mellett két hét 
alatt valószínűen megkereshet, -

9. ha a szerződés létrejöttéről és a megállapo
dásokról a munkásnak vagy megbízott jának fl meg
egyezés helyén írásos feljegyzést át nem ad, vagy 
a szerződést két tanu vagy egy hivatalos tanu előtt 
írásba nem foglalja. E törvényes rendelkezés alól 
kivételt képez az az eset, ha a szerződést a munká
sok lakhelyén kell teljesíteni, vagy a szerződéses 
illunkához tíznél kevesebb munkás szükséges, -

10. ha az egy példányban kiállított munkaszf'r
ződést három nap alatt a közigazgatási hatósághoz 
be nem terjeszti, vagy amennyiben a szerződést két 
példányban állították ki, az egyiket a munkások 
megbizottjának ki nem adja, -

11. ha a munkást az igazolványának átadására 
a munkabér kijelölése előtt kényszeríti, -

12. ha a szerződést, a munkások jogait és érde
keit érintő bármely vonatkozásában megszegi, -

13. ha a munkáltatási viszonyok megváltozása 
esetén az új megegyezést nem tartja meg, -

14. ha egy vagy több munkással szemben fel
merült szerződést bontó okot önkényesen a többi 
munkásra is kiterjeszti, -

15. ha munkásigazolvány (útlevél, hatósági iga
zoló okmány) nélkül munkást alkalmaz. Itt kivétel
képen szolgálhat az erő hatalom (vis major) esete. 

A most 7-14. alatt felsorolt esetek mindeniké
ben a kihágási eljárást csakis a sértett fél indít vá
nyára lehet foganatosítani. 

A szóbanforgó törvényelzárással büntetendő ki
hágást állapít meg továbbá akkor, ha 

1. a munkaadó megbízottja a munkásoktól a 
szerződtetésükért magának anyagi előnyöket köt ki, 
vagy ilyen felajánlott előnyöket elfogad, 

2. a munkaadó megbízottja vagy más, a munká
sokat a munka minősége, a bérfeltételek, a kereseti 
viszonyok felől a valóságnak meg nem felelő közlé
sekkel vagy alaptalan ígéretekkel szándékosan meg
téveszti, 

3. a vállalkozó vagy megbízott, amidőn a mun
kások felfogadás a céljából valamely községben meg
jelenik, a község előljáróságánál azonnal nem jelent
kezik s mint megbízott, a meghatalmazást fel nem 
mutatja, 

4. valaki a más által felfogadott munkást vagy 
napszámost, ennek a körülménynek a tudatában 
ugyanegy időre felfogad vagy munkaadójától elcsá
bít. 

A most felhozott 1., 2. és 4. alatti kihágás ok esc
tében az eljárást mindig csakis a sértett fél indítvá
nyára lehet megindítani. 

Elzárással büntetendő kihágás tettese az az út
és vasútépítésnél alkalmazott munkás vagy napRzá
mos, aki ugyanegy időre két vagy több munkaadó · 
hoz szerződik el. Erre az esetre vonatkozóan a tör
vény akként rendelkezik, hogy a jelzett kihágás t el
követő munkás vagy napszámos a szerződést azzal a 
munkaadóval szemben köteles teljesíteni, akivel elő
ször szerződött, míg a többi munkaadónak kártérí
téssel tartozik. Ilyen kártérítési kötelezettség azon
ban nem terheli a munkást a többi munkaadóva~ 
szemben akkor, ha ezek az előző szerződésről tudo
mással bírva, kötöttek vele munkaszerződést. Az el
járás ennek a kihágásnak esetében is csak a sértett 
fél indítványára indítható meg. 

Pénzbüntetéssel büntetendő kihágást követ el 
végül a munkás vagy napszámos akkor, ha 

a) munkásigazolvány (útlevél, hatósági igazoló 
okmány) nélkül szerződik, 

b) a törvényen és szerződésen alapuló kötelezett
ségének nem tesz eleget, vagy ha újabb egyezkedés 
válik szükségessé és ő a szerződéstől jogosan lép 
ugyan vissza, de a munkaadó. által adott fuvarkölt
séget, előleget eltávozása előtt nem téríti meg, vagy 
nem dolgozza le, végül 

c) ha a szerződést minden jogos ok nélkül fel
bontja. 

Ez utóbbi két [b) és c)] pont alatt jelzett kihá
gási esetel"ben a sértett fél indítvány ára lehet folya
matba tenni a kihágás i eljárást. 

A csalakiáltásnak, helytelen elnevezéssel "jelszónak", az 
elmult századokban nagy szerepe volt. Egyenruha még nem 
lévén, az ellenfelek - különösen sötétben vagy ködben -
nehezen ismerhették fel egymást és sokszor jóbarátnak néz· 
ték az ellenséget és viszont. A csatakiáltást titokban kellett 
tartani és csak az ütközet r eggelén közölték a hal'cosokkal. 
Legtöbbször vallásos tartalma volt. Pl. a breitenfeldi csatá
ban (1631) a császáriak "Jézus, Mária!" a svédek "Isten ve· 
lünk!" kiáltással harcoltak. 
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Néhány szó a pacifizmusról 
és a militarizmusról. 

Irta: vitéz RÓZSÁS JÓZSEF százados. 

Egyik nagymultú és nagyközönségű napilapunk
ban "Fegyverkezési őrület - védelemre" címmel 
vezércikk jelent meg igen előkelő közíró tollából, 
abból az alkalomból, hogy az angol munkáspárt 
helyeslően hozzájárult a kormány új fegyverkezési 
t.erveihez. 

A cikk szerzője, bár jól ismeri az angol viszo
nyokat, csodálkozik ezen a "drámai fordulat"-on, 
hiszen szerinte az angol közönség túlnyomó nagy
része nemrég még "lefegyverzéspárti" volt. A továb
biakban a sajnálkozás érzésével mutat rá arra a 
tényre, hogya "szent hevülettel" vezetett leszerelési 
törekvések hiábavaló nemzetközi erőlködéseknek 
bizonyultak, s most a világhelyzetnek legutóbb 
végbement jelentős átalakulása következtében "a 
fő-fő leszel'eléspárti angol munkásság is a nagy
arányú birodalmi feg:,rverkezés eszméj ének a támo
gatójává vált". 

Ezután röviden vázolja az Európa többi álla
maiban - persze mindenütt a "védelem érdekében" 
__ folyó lázas fegyverkezést, végül is a következő , 
kissé szembetűnő kijelentésre jut: 

,;Mi, nagyközönség, a polgárok százmilliói nem 
akarunk újabb világmészárlást. Mi se vagyunk 
defetisták, de igenis pacifisták vagyunk!" 

Az előző megállapítások és e kinyilatkoztatás 
közt némi ellenmondás mutatkozik, már csak a 
számszerűség dolgában is. Mert ha Európában -
bátran hozzátehetjük: az egész világon - "lázasan 
fegyverkeznek az egész vonalon", hol van az a száz
millió polgár, aki nem akar fp.gyverkezni, vagyis -
pacifista ~ 

De nem . akarok az előkelő szerzővel vitába 
bocsátkozni. Sz.erény soraimnak mindössze az a cél
juk, hogy _ . cikk éve 1 kapcsolatban is - rámutassak 
a pacifizmus kétféleségére, egyben pedig a militariz
mus szerepére és jelentőségére. 

Mindenekelőtt a fogalmakat tisztáz7.uk, mert 
idegen -ista és -izmus közt könnyen tévedhetünk. 
A cikk író meghatározása szerint pacifista az, aki 
nemzete érdekeinek megoldására (helyesebben tán: 
megóvására!) békésen, nemzetközi igazságtétellel 
törekszik; defeista pedig az, aki "a békesség végett 
kész még nemzete érdekeinek a feláldozására is". 
A Tolnai-féle Magyarító Szótár szerint pacifista: 
békebarát; defeista: csüggedt, reményevesztett, kis
hitű. 

Papíron mindez helyes, azonban az idő halad, 
sőt rohan. A defeista szó pl. ma már züllesztőt, bom
lasztót jelent, tehát közelcsúcsott a már-már elhasz
nált "destruktiv" szó értelméhez. A "pacifista" pedig 
kétféle jelentést kapott. Vannak ugyanis (ha nem is 
éppen százmilliónyian) pacifiF\ták. akik tisztán elvi 
meggyőződésből békebarátok és a "világbéke" 
eljövetelének hirdetői. (Bizonyára a cikkíró úr is 
közéjük tartozik.) De vannak defeisLa pacifisták is, 
akik akár meggyőződésből, akár érdekből halálos 
ellenségei a - militarizmusnak, amely a katonai 
eszme szervezettségét jelenti. 

Ilykép tehát nincs is olyan "óriási különbség" a 
pacifista és a defeista közt, különösen akkor, ha 

Kormányzó Úr Ő Főméltósága Páli Sándor törZsől'mestel't 
(Iván) hosszú időn át különleges szolgálatban teljesített 
felelősségteljes és kiváló SZOlgálatai elismel'éséül a Ma-

gyar Bronz Érdeméremmel tüntette ki. 

szemügyre vesszük Gustav le Bon-nak "Az európai 
háború lélektani tanulságai" című művének ezt a 
végmegállapítását: Minden nép (ha teheti) gyako
rolja a háború tanulságát, vagyis sorvaszt ja ellen
fele militarizmusát és hizlalja a sajátját. 

Ennek tudatában nincs is olyan sok csodálkozni· 
való az egyes (tehetős) államok mai fegyverkezé 
sén ... és azon sem, hogy van defeista pacifizmus is. 
sőt manapság csak inkább ez "virul". Hiszen már 
közismert dolog, hogy van egy új fegyvernem is: 
az ellenséges propaganda. Ez n emnsak háborúban, 
hanem már békében is, különösen a mai "békében 
jóelőre dolgozik, hogy ellenfele háborús akaratát 
megtörje, harcikedvét elvegye, egyszóval, hogy mili
tarizmusát zavarja. gátolja, sőt ha lehet, megsemmi
sítse. E célra pedig kitűnő segédcsapatot talál a 
különféle belföldi pacifistákban, sőt sok esetben 
a jóhiszemű elvbarátok is - akaratlanul is - az 
malmára hajtják a vizet ... 

Jól gondoljuk meg tehát, mit jelenthet ez a 
mondat: "pacifisták vagyunk", számoljunk hatásá
val ki- és befelé egyaránt. Különösen fontos az 
utóbbi. Mert az bizonyos, hogy az ilyesféle kij elen
téseket könnyű félremagyarázni és a felületes 
ujságolvasóban könnyen megrendülhet a bizalom a 
- militarizmus iránt. 
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Ez pedig nagy kár, mert mi - legalább elvben 
igenis militaristák vagyunk! Azoknak kell len

nünk, mert körülöttünk az egész világ az. A tria
noni béklyók s ezek miatt mai szegénységünk nem 
engedik meg a szükségszerű és korszerű fegyverke
zést. De a katonai szellem felébresztését, ápolását 
és nagyranövelését nem tilthatja meg nekünk senki 
és semmi, mert ez a lelkekben van! 

A militarizmus is eszme, amely külső megszer
vezettsége .nélkül is élhet egy egészséges népben. 
A honvédelmi készség és képesség nemcsak katonai, 
hane;n egyben polgári erény is. S mivel a legtöbben 
csak azért pacifisták, mert nem tudják, hogy valójá
ban mi a militarizmus, tán nem haszontalan, ha 
idézzük a történetíró Ranke szavait, aki "Welt
geschichte" c. művében ezeket mondja: 

"Fegyverek nélkül egy közösség működése ki
felé, de még szilárd léte is elképzelhetetlen. Az 
emberiség élete a népek és államszövetségek termé
szetes ellenségeskedéseiben folyik le. Minden állam
nak meg kell tudni saját magát és hozzátartozóit 
védeni ... " 

De nézzünk kissé magunk is -szét a világtörté
nelemben: Volt-e valaha nép, amely kellő katonai 
erő és szervezettség nélkül valóban naggyá emelke
detU Ugyebár nem. Sőt példákat látunk: Kis nép is 
naggyá nőtt egészséges katonai szelleJ!le, szervezett
sége és harci erényei alapján. Vagy tán ma van-e 
valamely ttllamnak szava, súlya, befolyása a "paci
fizmus internationalizmusában" (ahogyacikkíró a 
Népszövetséget szeretné látni), ha nincs megfelelő 
katonai erő és szervezettség mögötte~ 

A történelem egyéb kulturális vonatkozásokban 
is Ruskin megállapításait igazolja, melyek szerint 
"kezdettől fogva csak katonanépben virágzott nagy 
művészet a földön" ... "A nagy nemzetek háboruk
ban (harcban) születtek, békében elpusztultak" . . . 

Ez természetesen nem akar a háborúnak - a 
szörnyű, de szükséges rossznak - a dicsőítése lenni. 
Mi sem akarunk újabb "világmészárlást", elsősorban 
mi, "háborús nemzedék" nem, akik egyszer már 
benne voltunk nemcsak a szavak, hanem a tettek 
erejéig is. Boldogok lennénk, ha cikkíró vágya tel
jesülne, vagyis ha békés eszközökkel megoldhatók 
lennének a nagy világkérdések. Azonban erre - a 
jelek szerint - mind kevesebb a kilátás. Helyes: 
mi nem alqtrunk, nem is akarhat unk háborút, azon
ban mit teszünk, ha az ellenség támad ránk~ A fér
fias helytállás helyett elegendő lesz-e mellének gze
geznünk a szót: - Kérem, mi pacifisták vagyunk!~ 

Bizonyára csakhamar beteljesednék rajtunk a 
pacifizmus újabb főatyamesterének, Remarque-nak 
ez a megállapítása: Ha nem szállunk szembe az 
ellenséggel, ő semmisít meg minket! 

Éppen ezért nekünk a pacifizmusról és a milita
l'izmusról megvan a magunk külön véleménye. E 
szerint a pacifizmus ma a legjobb esetben is vesze
delmes játék a szavakkal; a militarizmus pedig nem 
"háborus uszítás" és nem a "vérszomjas ösztönök 
és a pusztítás szellemének nagyranövelése", hanem 
ellenkezőleg: a magasabbrendű nemzeti hivatás
{'rzethől fakadó fenntartó és építő akarat, -melynek 
eszközei a szervezettség, a fegyelmezettség, a munka
és harc-szeretet, ezenkívül és mindenekfelett a közös
ség érdekeinek önzetlen szolgálata, ha kell, egészen 
a halálig! 

Nekünk trianoni magyaroknak a katonai gon
dolat ennél is több: lét vagy nem-lét kérdése. 

Amikor tehát ezekről a kérdésekről szó esik, 
sohse felejtsük Kornis Gyulának ezeket a bölcsen 
mély és intelemszerű szavait: Az a nép, amelynek 
lelkében a létért való küzdeni-akarás és -tudás 
csökken, vagy éppen megrendül, önmagában el
pusztul, vagy ellenfeleinek ZSákmányává törpül ... 

Mindez így van, de vajjon megért jük-e idejé
ben egymást ~ 

Portyázás. 
Meghívót kaptunk egy divatkiállításra. Inkább 

hittük volna eddig, hogy az öreg Gellérthegy átbal
lag a Dunán a pesti oldalra, semhogy mi a földi 
életben divatkiállításr.a járjunk s így papírkosár ba 
akartuk dobni a meghívó t, mikor megpillantottuk 
az aláírást.- Dr. Ferenczy Ferenc belügyminiszteri 
titkár, ügyvezető elnök. Erre már el kellett olvasni 
a szövege t, amely így hangzik: 

Kevesen tudják, hogy az ősi magyar ruhakultúra úgy 
szépségre, mint gazdagságra páratlanul áU az egész vilá
gon. S hogy a magyar ruha a legeurópaibb ruha, mert a 
művelt világ ruhája lényegében és alapjában ma is az ősi 
magyar ruhák elgondolásán alapszik. A nemzeti öntudat 
és az üzleti érzék hiánya az oka annak, hogy nagyszerü 
divat kultúránk a Magyar Öltözködési -Mozgalom fellépéséig _ 
már csak népviseleteinkben tudta magát életben tartani 
s a divatalkotás terén bennünket megillető helyet öntuda
tosabb és élelmesebb népek toglalták el. Ezt a nemzeti és 
nemzetgazdasági szempontból egyaránt visszás és káros 
helyzetet szüntette meg a Magyar Öltözködési Mozgalom 
Országos Bizottsága, amely hittel, tudással és céltudatos 
akarattal a köz javára kialakította a mai kor praktikus, 
modern, a külföldivel minden téren versenyképes fínom 
ízlésű magyar divatot. Ezt az új-magyar s egyben európai 
értéket mutatja be s a téli idény magyar divat ját hozza 
nyilvánosságra száz meg száz divatlcéplp·m. anyagban, 
fínom fehérneműben és eredeti modellekben. 

Most már nagyom is érdekelt benrnünket ez a di
vatügy és elmerntünk a kiállításra. H át a Párisi 
Divatlap zagyva és suta tarka-barkaság ahhoz a 
csakugyarn modem, firnom ízléshez és üdítő hatás
hoz, amit ebben a kiállítási terembern találtunk. 
A falak beborítva az ünnepi, esti, délutáni és a többi 
női ruhatervek százaival, kimeríthetetlen változa
tosság lehetőségeit tárva fel a látogató előtt. A szí
nekben, díszekbern és formákban mindenütt valami 
olyan finoman rejtett magyarvornás, hogy ilyen 
szépségekre álmában sem gorndol, aki a magyar ru
hát csak a közismert díszmagyarban, görbe kard
ban, pruszlikban és ráncos-lobogós gatyában köny
velte el magának. Haranghy Jenő iparművészeti 
iskolai tanár rendezte el ezt a gyönyörű anyago t, 
amelyben megtaláljuk legnevesebb divattervező mű-
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vészeink alkotásait. Semmi értelme sem volna s kü
lönösen ennek a lap nak a hasábjain hatna nevetsé· 
gesen holmi divatlelkendezés csak azért, mert ma
gyar dologról van szó. Erre nem vállalkoznánk, 
mert erőszakolt, céltalan ügyek támogatása még 
a nemzeti gondolat jegyében is kár,os és meddő, 
ezen a kiállításon látottakról azonban elragadtatás
sal és azzal a hittel kell beszámolnunk, hogy ez a 
sok szépség utat tör magának minden közönyön, még 
- a magyar közönyön is. Csak egyszer lássanak 
asszonyaink és leányaink nehány ilyen ruhát, szí
vesen lemondanak a Budapesten átszűrt párisi di
vatremekekről. Csodálkozni kellene azon a hallgatá
son, ami ezt a kiállítást körülveszi, ha nem sejte
nők, hogy némely egyéni ipari, kereskedelmi és ki 
tudja még, milyen érdekek s,zólnak az agy,onhallga
tás mellett. Alkalmunk voU beszélni dr. Ferenczy 
titkár úrral, aki elmondotta, hogy a világ minden 
valamirevaló nemzete féltő gonddal őrzi többnyire 
szegényes nemzeti ruhaviseletének minden maradék 
morzsáját és erőteljesen kidomborítja azt a mai di
vat kereteben is. Számos fényképen láttunk néme
tet, angolt, franciát, svédet, lengyelt, dánt, ,olaszt, 
spanyolt és más nemrtetbelieket, férfiakat, asszony,o
kat és gyermekeket olyan modern öltözetben, amely 
a nemzeti sajátosságot sem nélkülözi. Miért éppen 
a magyar öltözet alapelemeit pusztítottuk hát ki a 
magunk korszerű divat jából, mikor ezek a magyar ' 
alapelemek minden más nemzeténél sokkal szeb
bek? Erre a kérdésre hosszantartó lenne a válasz s 
így csak annyit kérünk asszonyainktól és leányaink-

. " de azért az ősznek is vannak virágai. 
(Boldizsár cső. - Budapest - felv.) 

"tól, hogya kiállítás várható vidéki körút ján ne saj
nálják a fáradságűt, nézzék meg. Ahova pedig más 
úton jutnak el ennek a magyar mozgalom nak a hul.
lámai, tegyék le egy pillanatra a különböző és sok
szor gyanús formálásokon átesett divatképeiket s 
nézzék meg ennek az új mozgalomnak a termését. 
M eg vagyunk róla győződve, hogy akkor a férjek és 
apák ruhapénz-gondjai hirtelen nagyot nőnek ... 

* 
Falujárók panasza. A Magyar Amatőrfényképe

zők Országos Szövetsége hivatalos lapjában - Foto
művészeti Hírekben - azt írja Ramhab Gyula úr, 
hogy ő maga is szívesen tesz eleget annak az évek 
óta általánosan felbuzdult kívánságnak, hogy a vá
rosi ember keresse a , kapcsolatot a falu népé1Jel. 
Járja a falvakat és igyekszik fényképeken elhozni, 
amit a falu életében szépnek lát. Azonban! .. 
mond.ia s itt már szószerint közöljük a sorait: 

Az utóbbi egy-két évben a falujárás állandó akadá
lyokba ütközik. A jól megindult mozgalom az akadályok 
miatt zátonyra fog jutni és a magyal" falu újra egyedül és 
idegenül fog állni a város szemében. 

Eleinte dtkán, később sűrűbben, most már állandóan 
a csendőrség igazoltat ja a vidéTcen járókat. Az igazolta
tás- ma már nemcsak a mindenki által elismert rendhez 
tartozó aktus, hanem kifejezetten zaklatás, mert megtör
tént, hogy egyszer egy napon 'abban a faluban három íz
ben is igazoltattak. 

Minden kultúl'ember tisztában van azzal, hogy az or
szág rendje és biztonsága érdekében szükség van arra, 
hogya csendőrség éber figyelemmel kísérjen minden ide-
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gent Azonban az éber figyelemhez van hozzászólni valóm. 
Az igazoltatás nem zajlik le az udvariasság .szabályai 

szerint: 
- Mit csinál itt? 
- Fényképezek. 
- Honnan jött'? 
- Budapestről - kérdések és feleletek után "Igazolja 

magátf" felszólitásra ' előkerülnek igazoló irataim, melye
ket a csendőr alaposan átnéz. Az eseményre éhes falu 
'IP raja-nagyja természetesen körém csődül és nagy érdek
lődésseI várják a következményeket. 

A CJsendőr végignéz rajt,am, aztán visszaadja irataimat 
és minden sz6 és köszönés nélkül távozik. 

Mint a magyar állam polgárának, akit iratai igazol
tak, a csendőr megmondhatná: 

- Köszönöm, rendben van! 
A csendőr szó nflkül v~16 távozása minden esetben azt 

az érzést keltette fel bennem, hogy kegyeLEmből den
gedett. A körém gyűlt embe/"ek szeméből is azt látom, 
hogy gyanús vagyok. Szerencsés vagyok akko.", ha a falu 
másiTI' 1,égén nem igazoltatna1c megint. Útiköltséget fizet
tem, fri,radoztam és ennek ellenére a fényképezés elma
radt, mert a biztonságérzetemet megrendítették. 

Ha illetékes helyen nem taltilnak megoldást, a v .:Tosi 
embeT megint el fogja kerülni a falut, mert a foly,on erős
bödő igazoltatásoknak ez a módja kedvét szegi. 

Külföldi nemzetközi kiállítás6kon sok olyan kép sze
repel, amelyik kitünő propagandaeszkö~ a magyar vidék, 
~ magyar táj és a magyar nép érdekében. A fLnyklpek 
eddig nagyban elősegítették azt, hogy a külföld megis
merje a magyarságot. 

Miután az igazoltatások nemcsak velem történtek meg, 
hanem már több ama tőr társammal is, felhivom a Magyar 
Amatőrfényképi'zők Országos Szövels{ gének a vezefőségét, 
hogy illetékes hatóságoknál eljárni szíveskedjenek oly ér
telemben, hogy Szöl'elségünk lagjai ot.van igazolványhoz 
jussana1., amely őket kirándulásaik alkalmával kétségbe
vonhatatlanul igazolja. 

Kitűnő példa és bizonyíték Ramhab úr panasza 
arra, hogy a csendőr mennyire kiemelkedik a falu 
életéből. Egészen bizonyos, hogy a városi emberek 
odakint már minden rendű és rangú embertől le
nyeltek néhány faragatlanságot és ügyetlenséget, 
de nyomban meg is bocsátották a nagyobb intelli
gencia kötelező elnézés ével, hogy "hiszen falun va
gyunk s ott még a nadrágos emberre is ráragad 
valami a földnépe nehézkes mozgásából". Ellenben 
kész a sértődés, meg a panasz, ha a csendőr viselke-
dés ében van valami szúrós-kellemetlen. Ezt az érzé- . 
kenységet sokszor túlzottan is tapasztaljuk, de en
nek mi igen örülünk. 

Ez ugyanis onnan fakad, hogy a városi embeT 
a csendőrben többet lát a falusinál, tehát érthetően 
és ,joggal többet is vár tőle. Helyes, mi is ezt mond
juk és azt is tudjuk, hogy ilyen kivételes esetektól 
eltekintve, eleget tudunk tenni ennek a követelés, 
nek. Tudjuk, hogy nekünk a falu átlagos színvonala 
fölé kell emelkednünk, mert bennünk az idegen nem 
a falusi embert, hanem a magyar csendőrt keresi, 
aki nemcsak a törvény keménykezű őre, hanem az 
emberekkel való udvarias érintkezés terén is jára
tos, amit nagyon szépen ír elő az utasításunk s amit 
annyi gonddal oktatnak és nevelnek az előljárók 
Biztosít juk tehát róla Ramhab Gyula urat és többi 
falujáró vendégünket, hogy az udvar-iasság a ésend
őrségnél intézményesen elfogadott és ápolt jellem
vonás. Tökéletesen igazat adunk a cikkírónak ab
ban; hogy a hibátlan igazoltatás után a városi em
ber - de mindenki más is - ennyit elvárhat a 
csendőrtől: 
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- Köszönöm, rendben van ... 
Ez a - Köszönöm ... - az udvariasság alap

eleme. A pincér borra/valót kap a megfizetett pohár 
sörért, de amikor az asztalra teszi, ezt is megkapja 
tőlünk: - Köszönöm ... - Jegyet vált unk a vasút
állomáson s azt mondjuk: - Köszönöm ... - Ez 
így van ezer apróságban, ahol voltaképpen nincs 
mit megköszönnünk és mégsem mulaszthatjuk el: 
- Köszönöm ... - tgy van ez az egész világon, ahol 
civilizált emberek élnek s a legfejlettebb társadalmi 
formák között élő angolok alig tehetnek mozdulatot 
s alig ejthetnek ki egy mondatot, hogy a másiktól 
nyomban meg ne kapják: - Köszönöm ... - Még 
talán az angol-'1-,ádlott is, amikor megkapja a bíró
tól a tízévi fegyházat, elharapja a nye~vét, hogy ki 
ne csússzon a száján a beléidegződött: - Köszö-

Hát ezt mi is megtehetjük és tegyük is. Sokszor 
megírtuk már és az előljárók sokszor mondják, hogy 
az erél,Y1tek nem ellensége az udvariasság s hogy az 
ud'I'Clriallanság még nem erély, hanem legfeljebb 
dUTvasag, neveletlenség. Ramhab Gyula úr és többi 
fUZUjÓTÓ társa sem azt mondja, hogya csendőr ne 
igazoltasson - hiszen intelligens ember tudja, meny
nyire fontos ez éppen fényképező embereknél-, 
csak az igazoltatás után kéri ezt az egyetlen szót: 
- Köszönöm . .. - Csak annyit kíván, hOOY a csend
őrnek erre a.z udvarias szavára a bámészkodó egy
szer'Ű falunépe az igazoltatottban azt lássa, aki: 
-makulátlan becsületű idegent. Aki idegen s így kö
teles alávetni magát az igazoltatás fontos érdekei
nek, de ha ezen átesett, akkoT már nem idegen, ha
nem. udvaTiasan, szívesen látott vendégünk. 

És még valamit. Nekünk is észre kell vennünk, 
hogy a világ fejlődik körülöttünk. Nekünk is vilá
gos szemnwl kell látnunk, hogy a falu a maga el
eseftségéből és elzártságából lassanként tápászkodik 
fölfelé, mert vannak lelkes futárok, akik a város 
érdeklődését kihozzák közénk. H'iba volna, ha nem 
vennők idejében észre, hogy ezeket a lelkes falu
kutatókat elriaszthatjuk, vagy közelebb hozhat juk 
a faluhoz legtöbbször csak azzal, hogy ezt az egyet
len szót kimondjuk-e vagy se1n: - Köszönöm ... 
Ami nem túlnagy tel,jesítmény. 

J ó érzést szerzünk ezzel a városi vendégeknek, 
ők viszont azzal szereznének nekünk örömöt, ha 
a Ramhab úr cikkében említett igazolvánnyal a,z 
Amatőrfényképezők Országos Szövetsége csakugyan 
ellátná a tagjait, mert szép dolog az udvariasság, 
de az igazoltatás érdekei még annál is fontosabbak. 

* 
Ki hitte volna, hogy Belgiumban valamikor 

megint úgy éTtelmezik a semlegesség fogalmát, 
amint az írva és mondva van, nem pedig úgy, 
amint a világháború után született fTancia szótár
ban szerepel. Tudjuk, hogy Belgi'um a mága évszá
zados semlegességét taTtotta egészen 1914-ig, ami
kor a németek ezt a semlegességet félretolva, elin
dultak a maguk élet-halál harc ára. Szóval megsér
tették a belga semlegességet, amit persze máskülön
ben a franciák sértettek volna meg, ha el nem kés
nek vele. Még ma is zúg a fülünk attól a lármától, 
amit Belgium megsértett semlegessége körül csap
tak azután s ha a világ nagyrészének a jóindulatát 
a német nemzettől sikerült egyidőre eltéTíteni, ab-
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ban ennek a semlegesdinek nem kicsi része volt. 
De az utóbbi években elhallgattak vele a győztesek, 
mert hiszen Belgiumban úgy rendezkedtek be, mint 
a maguk portáján. A belga terület a francia had
sereg felvonulási területének számított a németek 
ellen. Ebben az értelemben ' már senkinek sem fájt 
a néhai belga semlegesség, míg aztán most felrob
bant az utóbbi évek egyik leghangosabb diplomá
ciai bombája: Belgium bejelentette, hogy a francia 
és német határok felé egyformán semleges akar ma
radni. Megint úgy értelmezi a semlegességet, amint 
az írva és mondva van. 

Hát, ide is eliutottunk. Egy látszattal, egy · 
bántó és szemérmetlen hazugsággal megint keve
sebb Európában. A belgák végre elismerik azt az 
egyszerű számtani tételt, hogy a kétszer-kettő nem
csak a németek, hanem a franciák felé is négy. 
Nem természetes, hogy a franciák ezen felháborod
nak? •.. 

* 
A cápák fel akartak falni néhányszáz embert, 

akik az elsüllyedt hajó roncsaiba kapaszkodva ver
gődtek a tengeren. Mégsem falták fel őket a cápák, 
mert a hajóból kiömlött olaj elterült a vizen, az ola
jat pedig nem állhatja ez a tengeri fenevad. Inkább 
lemond az emberhúsról is, de olajos vízbe nem 
dugja az orrát. Muszáj itt megint a Gondviselésre 
gondolni. Hát még akkor is van menekvés, ha cá
páktól hemzf;egő tengerbe esik az ember? Igy kiren
deli a felsőbb rendelkezés mindennek az ellensúlyo
zóját? Hát akkor mi is itthon, a mi magyar földün
kön valami láthatatlan olajt akaró páncéljába bur
kolódzunk, ha a gondok-bajok és gyötrelmek tenge
rében már-már elveszünk? Igen, csak így lehet, 
hogy sem az egyéni gondok cápái, sem ahatáraink 
mögött hemzsegő cápák mégsem bírnak bennünket 
felfalni .. . 

... nevezett a járőrt egy nagy doronggal meg
támadta - olvassuk egy régebbi jelentésben 
... s mivel a felszólítás eredménytelen maradt, a 
járőrvezető egy lövJst adott eredménytelenül... s 
mivel a támadással nem hagyott fel, ismételten egy 
lövést adott eredménytelenül... azután harmadszor 
adott egy lövést eredménytelenül... nevezett azon
ban még ekkor is csapkodott a doronggal, tehát a 
járőrvezető megint lőtt eredménytelenül... és azc 
után még egyszer lőtt eredménytelenül ... majd vé
gül hatodszor is lőtt és akkor már . .. eredményesen. 
Túleredményesen . .. Ez az öt eredménytelen lövés 
nem egészen három lépes távolságból történt. An
nak idején valahogy szégyeltűk magunkat, nem 
akartunk részletesen írni erről, de azóta is itt kísért 
bennünket a papiros, amelyről eltelt hónapok és 
majd évek sem tudják lekopta.tni a valóság 
bántó erejét. Közvetlen-közelből öt eredménytelen 
lövés . .. Ennyi próbálgatásra még a legrosszabb ön
gyujtó is engedelmeskedik, amivel csak játszogas
son a gazdája, de a puska mégis másvalami. Se nem 
öngyujtó, sem pedig holmi furulya, amin százszor 
is előlről kezdhetjük az elrontott melódiát. A puska 
a mi erőnk és akaratunk záloga. Jó, ha sokáig hall
gat a vállunkon s legjobb volna, ha mindig hallgat
hatna, de ha egyszer meg kell szólalnia, akkor 
kofakomédiás vaklármát ne csapjunk vele. És most 
már eltépjűk ezt a régi jelentést, ·ne lábatlankodjék 

itt a fiókban, csak még annyit kell mondanunk, 
hogy öt eredménytelen, meg egy túleredményes lö
vésnél célszerűbb és emberségesebb az egyetlen egy 
lövés, amelyik csak ... eredményes. Higgadt és eré
lyes csendőr kezében ugyanis így szokott viselkedni 
a puska. 

* 

Hatvanötezer tisztviselőt bocsátottak el Szovjet
oroszországban. Náluk az elbocsátás annyit jelent, 
hogy ennyi ezret börtönbe zárnak, annyi ezret pe
dig Szibériába száműznek. Hatvanötezer: szép szám. 
Még orosz arányokban is. Megszoktuk már náluk az 
ilyen eseményeket, valamit mégsem értünk. E? a 
hatvanötezer tisztviselő az ő nevelésük, hiszen a 
régi tisztviselői gárdát kiirtották s· a helyükben 
azok ülnek, akik szerintük már a zsenge gyermek
korban bolsevistákká ko'vácsolódtak lelkileg. H át 
akkor hogyan lehet, hogy most egyszerre ennyi ezer 
született bolsevistát kell ketrecbe zárniok? Hát már 
az anyatejjel szívott bolsevizmus ereje is csak eny- _ 
nyit jelent? Ennyit. S ha így megy, akkor néhány: 
éven belül Oroszországban csak börtönlakók és bör
tönőrök lesznek, ami parádés megvalósítása lesz a 
népszabadság gondolatának. Ennél mégis csak töb
bet ér ez a mi világunk, amelyik csak a gyilkosokat 
és tolvajokat zárja börtönbe. 

* 

A román börtönökben 3-4 elítélt feikszik egy 
ágyban, ha ugyan annak mondható. Fehérnemű nél
kül. Tüzelőjük a megfagyás ellen sem elég, a fertő l -
lenítő kazánok hidegen állnak. Szappanra fejenként 
és évenként hat fillér jut, napi étkezésre kilenc fil
lér, ruházatra pedig évenként huszonegy fillér. Ter· 
mészetes, hogy tele vannak fertőző betegségekkpl. 
Nem mondjuk, hogya fegyhá.?akból és börtönökblJl 
kéjszállodákat kell csinálni, de azért a román ra
bok helyzete egy kicsit mégis kétségbeejtő és csep
pet sem európai. Es ezek akarnak millió és miWó 
másfajú ember fölött uralkodni? Nem csoda, .ha a 
rab milliók sorából nem egy szívesen cserélne olya
nokkal, akik nálunk Vácott és egyebütt eszik a kor
s.ze1·Ű és emberséges magyar rabkenyeret. Még min
dig jobb dolguk volna, mint odaát "szabadon". 

NJlugOc{jotOk csenáben ... 
Portyáztatok nappal, fáTadtatok éjjel 
- Alföldi nagy rónán s szűk hegyi ösvényen. 
... Nyugodjatok csendben 
Pihenjetek szépen .. .! 

Orcátok a napfény rágta verejtékre, 
1lláslwr havasesőt kemény fagy tetézte. 
... Nyugodjatok csendben 
Pihenjetek szépen ... l 

I gaz utatokat c,sak a gonosz félte, 
- Nlindel1 jótét· lélek hálát adott érte. -
.. ' Nyugodjatok csendben 
PihenJetek szépen ... l 

DR. ZIMONYI SANDOR fhdgy. 
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A j árőrök táplálkozása. 
(Pályázat.) 

A multévi 19. számunkban a táskaélelemmel 
kapcsolatban közöltünk pályázatot. A pályázat ered
ményének a közlése során megírtuk, hogy mind
össze 16 pályamunkát kaptunk éppen ezzel a na
gyon fontos kérdéssel kapcsolatban, amely vala
mennyi örsbeli bajtársunk egészségét és szolgálat
képességét nagyon is közelről - talán elsőiJorban -
érinti. A kevés pályázatból arra következtettünk 
akkor s ma is arra következtetünk, hogy tervszerű 
járőr-élelmezés ritka örsÖll lehet. E'gyáltalában az 
egész kérdésről az a benyomásunk, hogy sok baj
társunk: szívesebben bízza a véletlenre az őrjárat
beli étkezéseit, mintsem hogy előre, hosszabb időre 
törné a fejét: mikor, milyen ennivalót visz majd 
magával szolgálatba s azt - vagy másként szer
zendő ennivalóját - hol és hogyan fogja elfogyasz
tani. Azt pedig tudjuk, hogy az étkezésben a minő· 
ségnél, mennyiségnél, vitaminnál és minden másnál 
előhbrevaló és fontosabb a rendszeresség. Ha ez 
hiányzik, akkor előbb-utóbb jelentkezik a - gyo
morbaj. 

Ennek a kérdésnek a megoldását kívánjuk 
most mi is elősegíteni azzal, hogy megismételjük 
a pályázatot. A pályázóknak szabadon, őszintén 
meg kell írniok és meg kell indokolniok, :2ogy néze
tük szerint mik a táskaélelmezés előnyei és hátrá
nyai ~ Hogyan gondolják a járőrök étkezés ét rend
szeresen megoldhatónak, részint a maguk örskörle
tében, részint pedig általában ~ Hogyan volna össze
kapcsolható legalább a nagypihenő a rendszeres me
leg-étkezéssel ~ Mik a tapasztalataik, megfigyeléseik 
azokról a módszEllrekről, ahogyan ezt a mind törne·· 
gesebb, vígan, olcsón és egészségesen táplálkozó 
turisták csinálják~ Vannak-e az őrjáratokban olyan 
megbízható, jobb háztartások, amelyek előre meg
állapított díjazás ellenében hajlandók a járőröknek 
bármikor melegételt és milyen melegételt nyujtani, 
mi a legjobb táskázó rendszer~ stb., stb. 

Elsősorban örsparancsnok-bajtársainkat kérjük, 
hogy mélyedjenek bele ebbe a kérdésbe. Gondolják 
át alaposan körletük minden lehetőségét, amely f-l 

megoldáshoz . közelebb vinné az ügyet. Főszempon
tok: 1. Rendszer. 2. Minél több melegétel. 3 Táská
zásban változatosság. 3. Gazdaságos megoldás, ele 
nem fukarkodás az egészség rovására, ami elég sok 
csendőrnek a hibája. Újból hangsúlyozzwr: nyilt.an, 
kertelés nélkül kell a kérdéssel foglalkozni, a · bajo
kat, akadályokat és hibáikat le kell írni, úgy, amint 
vannak, de alapos tanulmányt kell adni arról is, 
amit tenni lehet és kell . . 

Pályázatot a csendőrség bármely tagjától szíve
sen fogadunk. Határidő: december 31, az eredményt. 
a jövő évi január 15-i számunkban fogjuk közölni. 
A legjobb pályamunkát 50 P, a másodikat 30 P, a 
harmadikat 20 P jutalommal díjazzuk, de termé· 
szetesen fenntart juk magunknak a jogot, hogy ha 
megfelelő színvonalú pályamunkákat nem kapunl" 
aÜ:or a díjakat nem, illetve csak részben adjuk ki. 

.11 • .,la 
97. kérdés. Mit követ el az a csendőr, aki vasúti utazásáho,z 

jogosu~(]Jtlanul mene:tlevelet használ? 

Válasz. A csendőrparancsnokságok által kiállított menet
levél közokirat. Közokiratnak tekint ugyanis a törvény 
minden iratot, amelyet közhatóság, illetve kö:zJhivatalnok 
hivatali hatáskörében és a részére ,kijelölt működési kör 
határai között szabályszerű alakJban kiállít. A menetlevél 
meg1felel ezeknek a követelményeknek. 

A csendőr tehát, aki swlgálaton kívül - pl. sZJabadságra 
- utazik és azért, hogy a vasúti viteldíj at megtakarjtsa, az 
örsparancsnok tudta nélkül menetlevelet hamisít magána:k-, 
a büntetőtörvény,könyv 391. §-ába ütköző közokirathamisítás 
bűntettét Ikö'veti' eI, amit a törvény 5 évig terjedő bÖr'tönn~l büI1-
tet. Ha a csendőr · a menetlevelet utazásra felhasználja vagy 
felhasználni megkísérli (pl. a vasúti pénztárnál lebélyegezteti, 
alklalauznak felmutatja stb.), cselekménye sokkal srúlyo'salbban, 
a 392. §. szerint min6s'Ü1. Ez a §. ugyanis, azt mondja, hogy 
aki a közokiratot abból a célból hamisít ja, hogy magának 
vagy másnak jogtalan vagyoni hasznot szerezzen, vagy 
valakit vagyonában megkárosítson: öt évig terjedő fegy
házzal büntetendő. A menetlevél felhasználátsávcal mindkét 
tényelem megvalósul, ,t. i. a vasúti költség megtakarításáJval 
a csendőr magának jogtalan vagyoni hasznot s!\erez, a vas
útat pedig megkárosítja. De ezenkívül - az okiratJhamisítás
sal es·zmei halmazatban - fennforog még a csalás vétsége is. 

Az, hogy a menetliwél sz~.bálys!\erűen van-e kiállítv.a 
vagy sem, a cselekmény eLbírálása szempontjából mellékes. 
A .közokirathamisításnak ugyanis nem tényeieme, hogy a 
hamis vagy hamisított közokirat a részére megállapított 
minden alakszerűségnek megfeleljen; lényeges, hogy a köz
okirat látszatát keltse és megtévesztés-re alkalmas legyen. 
Mindegy tehát, hogy ,a hamis menetlevélen van-e iktatószám 
vagy nincsen, illetve, hogy az iktatÓISzám valódi vagy csak 
kitalált.e, hogy az aláírás valóban az örsparancsnok nevét 
tünteti-e fel, vagy költött ne,ytlt: ha a mlmetlevélen alá
írás és címnyomó van, a közokiDathamisítás megvalósul, 
mert a menetlevél így is alkalmas arra, hogy valódi menet
levél benyomását keltse és a vasúti személyzetet megtévessze. 

Ha v,alakire reábizonyul, hogy jogosulatlanul menetlevelet 
használt, a súlyos büntetésen felül semmiképpen sem kerül
heti el a led'okozást és ennek kapCSán az eltlÍivolítást, mert 
a Btk. 399. §-.a szerint kö'zokirathamisítás esetén a törvényben 
megihatározott büntetésen felül ·a hivatalvesz,tés is kimon
dandó, már pedig a katonai 'Btk. szerint katonai egyénekkel 
szemben ott, ahol a törvény ,hivatalvesztést rendel, lefokozást 
kell kimondani. 'Dekintettel arra, hogy ez a törvényne:k olyan 
kötelező rendelkezése, amely alól semmLféle más törvény
szakasz nem állapít meg kivételt, a haditörvényszék nem 
csa,k jogosult, hanem köteles a hivatulvesztés, illetve a le
fokoz·ást kimondani. 

Az itt ismertetett jogs'zabályok csak afra az esetre vonat
koznak, !ha Pl. a szabadságra utazó csendőr az örsparancsnok 
tudta nélkül ál'lít ki a mag.a számára ham Ls menetlevelet. 
Ilyen esetben ugyanis a csendőrt a tör.vény ma.gánszilmélynek 
tekinti, aki hivatalánálfogva nem jogosult közokiratot ki
állítani. Ha azonban a csendőr számára a hamis menetlevelet 
az örsp'arancsliJoka állítja ki, vagy ha ·a cs'endő'r wbban az 
időben, amikm ő maga kiálUtotta, az örsparancsnokot helyet
tesítette, a cselekménye még sokkal súlyosabban, a Btk. 393. 
§-a szerint minÖBül s ezt már a törvény öt évtől Hz évig ter
jedhető f"gyházzal bünteti. Önként értendő, hogy a lelfokow.st 
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ilyenkor is kötelezően ki kell mondani. Ugyanilyen elbírálás 
alá esik az örsparancsnok cselekménye, ha a hamis mene,t
levelet a maga számára állit ja ki. 

Miután a csendőr szolgálaton kívül csak a legritkább 
esetben jogosult menetlevéllel utazni, a vasúti jegyvizsgáló 
személyzet a szolgálaton kívül utazó csendőrö)l) menetlevelét 
fokozott figyelemmel szokta megvizsgálni. Ha a jegyvizsgáló 
előtt a menetlevél hitelessége vagy felhasználásának jogosult 
volta kétséges, jogában álla csendőrt igazoltatni, a. menAt
levél adatait feljegyezni és a vasúti.gazgatóságnak Jelantét'l!t 
tenni, amely a jelentést a jogosultság megállapítása végett 
az illeté,kes csendőrkerületi parancsnoksághoz teszi át. 

E törvényes rendelkezésekből látható, milyen súlyos 
felelősségnek és veszélynek t eszi ki magát a csendőr; akt 
azért, hogy nehány pengő vasúti költséget m,e~takant.son, 
közokirathami.,ítás bűntett ére vetemedik. A valos<lgban ~g'en 
ritkán fordul elő ilyesmi, de azért tudunk esete~, amIkor 
hosszú szolgálati idővel rendelkező idős cs,endőraItIslzt rend
fokozatát . és nyugdíj át vesztette azért, mert menetlevelet 
hamisított és azt jogosulatlanul felhasználta. 

98. kérdés. Nagy Péter alkalmi találkozáskor megv,ásárolja 
Kis Pá~ slaját tenyésztésű lovát. A ló kissé sántít s ba'!N.agy 
Péter a kialkudott vételár felét a ló átvételekor megf1ze,tt, ~z 
a megállapodás jött létre ,a két f~l k.özött, hogy?, ve~pla?' 
3001. -át a járlatlevél átadasakor flzetl meg avevo, 20 Vo-at 
pedig (JJkkor, ha a ló sántasága meggyógyul. Más~p az eladó 
kiváltja és átadja a járlatlevelet a vevőnek es :;z egész 
hátralékos vételár megfizetését követeli, amit a vev? a meg
állwpodásra hivatkozva megtagad, mert a ló szennte még 
mindig sántít. Erre az eladó 1,i.sszaveszi a járlaltot s fel
jelenti a vevőt, hogy járlat nélkül vásárolt lovat. Fennfor?~-e 
a 100.000 F. M. 1932. sz. rendelet 574. §cának 1. pont3aba 
ütköző állategészségüg'yi kihágás? 

Válasz. Az állategészségügyről szóló 1928:XIX. t.-c. életbe
lé>ptetése tárgyában kiadott 100.000. F. M. 1932. 8záJmú rend,Alet 
12. §-ának 1. bek. 1. pontja szerint a tulajdonos marhalevellel 
köteles ellátni a lovat, ha ilyen állatra vonatkozó tulajdon
jogát másra átruház za (eladja, cserébe adja, elajándékozza 
stb.). Ugyanenne!kl a rendeJ.etnek 574. §-a 1. pontja szerint ki
hágást Rövet el, aki lovát :a 12. §. 1. bek. e~ltmér~ ~a~halev~l 
nélkül forgalomba hoz. E rend·elkezés szermt k~hag'as elko
vetésével az eladó gyanusítbat6. 

A vevő jóhiszeműen járt el, mert a lovat a marha
levél nélkül feltételesen vette meg, ezenkívül a helyzet 
másként nem is volt megoldható, mert a tulajdonjogátTuhá
zás alkalmilag jött létre (tehát például nem állatvásáron, 
ahova maI'halevéllel köteles felhajtani lovát az eladó), az 
ela-dónak nem is volt marhalevele, saját tenyésztésű állatról 
lévén szó. A vét el nek egvéhként más feltétele is volt (a ló 
meggyógyulása) 6 így véglegeS adás-vétel mé'g nem jött létre. 
Az ügylet feltételeSflége miatt még az eladó felelőssége is 
vitássá tehető a kihágás miatt. 

99. kérdés. A m. kir. minisiterium 680. M. E. 1936. sz. a. 
tyúkJtojás forgalombahozatalának szahályozása tárgJ/ában 1ci: 
adJott rPndelete szerint (3 .. ~.), aki nyilt árusító üzletben, pia
con (vásáJrcsarnokban) a közvetlen fogyasztás céT jaira tJ/?Ík
tojás áirusítdsával foglalkozik és az eladási áJrat egy'áJltallÍ
bOJn nem, vagy nem darabo'Ybk;nt és stíly s:;,er;nt tünteU feJ, 
a 3310. M. E. 1928. sz. rendelet 4. §-ába ütköző, a közigazg'a
tási hatóság (a m. kir. rendőrség működése területén a m. kir. 
l'etndőrség) hatÓJSkm-ébe tartozó kihágást követ el. Vonatkozikre 
ez a rendelkezés a piacorn tojást árusító minden egyénre (ős
termelőre), vagy csak a hivatalos tojásárusokra (kofákra)? 

Válasz. A rendelet a tojásárusítással foglalkoz6kra vo
natkozik, tehát nemcsak azokra, akik a tojásárusítást élet
hivatásként, állandóan űzik. Vonatkozik tehát az őstermelőre 
is, aki alkalmilag áruha bocsátja gazdaságának terményeit. 
Aki tojást a piacra eladás végett kivisz, az tojásárusítással 
foglalkoz6nak tekintendő. Elképzelhető ugyan olyan eset, hogy 
valaki véletlenül és kivételesen árusít tojást ,a ' piacon, 
azonban a rendelet értelme szerint a tojásárusítással foglal
kozást a fentiek szerint kell magyarázni, mert ez a szó 
megszorító értelmezésével a rendelet kijátszására nyílik 
tág tér. 

100. kérdés. J Ogosult-e az, akinek baromfikeTeskedésre 
'iparigazolványa van, iparüzletének székhelyén kivül is 
vásárolni lxuromfit? 
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Válasz. Az 1900:XXV. t.-c. értelméhen az iparosnak vagy 
kereskedőnek csupán lakhelyén szabad megrendeléseket 
gyüjteni; lakhelyükön kívül ·a kereskedők és iparosok csak 
olyan kereskedő,ket és ipatoso·kat kereshetnek fel megrendelé
spk gyüjtése végett, akik üzletkörükben az illető áru el
adásával vagy felhasználásával foglalkoznak. Baromfikeres
kedőnek az az eljárása, hogy székhelyén kívül baromfit 
vásárol, véleményünk szerint a megrendelésgyüjtés fogalma 
alá nem vonható. Hiteles értelmezésre azonban az illetékes 
iparhatóságnak van joga, mert elképzelhető olyan eset, hogy 
az ilyen más községbeli baromfikereskedő a helybelieknek 
elviselhetetlen versenyt támaszt. Ilyenkor megokolt lehet az 
iparhatóság be,avatkozása, amely a más kö,zségbeli kereskedő 
eljárását esetleg fióküzlet megnyitásának minősítheti, ami 
külön iparigazolvány nélkül tilos. 

101. kérdés. Az adóhátralékos egyén a tulajdonában levő 
ingóSágokat más neve alatt eladja, mert jószágának lefogla
lásától, il1efőleg a véteMr letiltásától fél. Törvénybe ütközik-e 
ez az eljárás? 

Válasz. A kérdés büntetőjogi eldöntése attól függ, hogy 
az adóhátralékosnak van-e 'kielégítésül szolgáló más vagyon
tárgya iN és ezenkivül attól, hogy a kérdéses ingosag a 
végrelhajtási törvény értelmében lefoglalás alá vonható-e' 
Ha az adóhátralékOtSnak más vagyona is van, vagy az ingóság 
nmúgyis le,foglalhatatlan lenne. bűncselekmény gyanuja nem 
forog fenn. Ha pedig az adóhátralékos olyan szegl"ny, hogy 
az az eladott jószág lett volna az adóhátraj{'k kielégítési 
alapja. könnyen védflke'zhetik azzal. hogy végsziikségben járt 
el, mp.Tt Ő és családja éhezett. Bízza a csendőr az ilyen 
kérdésf1kAt a pénzügyi hatóságokra, elég szigorúak azok az 
ilyen dolgok han. 

102. kérdés. Jogában áll-e az iparos nak ipaTát bármikor 
abbahagynia? 

Vála~z. Az iparűzés általában jog s nem kötelesség; az 
ip,aros t~hht bármikor beielenthflti az iparhat.óság-nak. hogy 
joariíző jogáról lemond. ny esetben a bejelentés tényével az 
iparjogosítvány azonnal hatályát veszti. 

Kivét.eles rendelkezések azonban mégis vanna-k egyes 
kÖ7,pr!1pldi ipal'ol,-ra nézve. NpVP'l.pt.fls<'n az ipl1rtörvpnv 
(1884:XVII. t.-c.) 55. §-a szerint a sütők, m~szárosok és kémény
s('prők az elkezdett iparüzletet tetszésiik szerint félbe nem 
s7,a'kíthatják. hanem ily irányú szándékukat kötelesek az 
iparhatós~gnak bfljelenteni és annak meghagylÍs~ra az ipll.rt 
még bizonyos ideig - a sii.t{;k lpgfeljebb négy hétig, a mészá
ro~ok és kéményseprők legfeljebb három hónapig - folytatni. 
Ez;elkbe!n ruz ese'tp'kben tp.hát fontos köúpkiT) ,t.E',t ekhől- kiilönö
Sf\ n azsrt, mert a leg'fontÁ)s,~bb szükoPIg'l r-tok ki r-lp,git rsóbp'n a 
folytonosság megszakadása miatt a lakosság körében zavar és 
nyugtalanSÁg keletkezhetnék - korlátozva van az iparosnak 
az a szabadsága, hogy iparát tetszése szerint abbah agyhassa. 
E rendelkezések megszeg-ését az iparWrvény 158. §-ának f) 
pontja kihágásnak nyilvánítja. 

103. kérdés. Kinek jár alkuszdíj egy lakás lcö'wetUése 
után? Jár-e nevezetesen olyan egyénnek, aki nem hivatásos 
közvetítő (alkusz)? 

Válasz. Kikötés nélkül közvetítési díjat csak a hivatásos 
alkusz (ügynök) követelhet vagy a kereskedő; más kf;zvetitö 
csak akkor, ha ,azt neki megigérték. 

Hivatásszerű alkusznak, illetőleg a kereskedőnek, aki 
üzleti körében közvetít valamely ügyletet, jogi helyzete csak 
abban külöillbözik más ,közvetítő től, hogy ·az alkusz, illetőleg 
kereskedő a megbízótól akkor is követelhet a közvetítésért 
jutalomdíjat, (proviziót) ha annak fizetését ki ilW ll kötö1u~k, 
holott máJs közvetítő t jutalomdíj csak kikötés alapján illet 
meg. De mindkét esetben a megbízás a közvetítődíj követelé
sének alap'feltétele. Oly szerződő féltől tehát, aki az ügylet 
közvetítésére megbízást nem adott, a hivatásszerű alkusz 
v·agy kereskedő sem követelhet díjazást aközbenjárásáért. 
Megbízó jogviszony keletkezik azonban kifejezett megbízó 
nyilatkozat nélkül is, ha az ügyletkötő fél a közbenjáró 
tnvékenységét igénybe veszi. Viszont ilyen esetben a körül
ményeknf?k olyanoknak kell lenniök, hogyamegbizott tevé
kenységének igénybevétele abban a tudatban történt, hogy 
a közvetítésre np.m szívetispg-ből. hanem díjazásért vállalkozott. 
A megbízó érdekében kifejtett eredményes közvetítő tevé
kenYség díja nagyságát megállapodás hiÁnyában a bíróság 
it II ap ít ja meg. Az aránytalanul magas alkuszdíjat a bíróság 
a méltányosság elve szerint mérsékelni szokta. 
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( J ) • 
Gy ujtogat6 tűzoltÓ. 

írta: BÉRCZES LAJOS törzsőrmester v. (Beled). 

1936 március ll-én 1 óra 50 perckor Burullcz 
Lajos csendőr járőrtársammal ellenőrző szolgálat
ból hazafelé tartottunk. Az örsállomástól mintegy 3 
km-nyire hallottuk, hogy Beled községben kongat
ják a harangokat. Sűrű köd volt, nem láthattunk 
semmit, de veszúlyre gondolva, lépteinket meggyor
sítottuk, hogy minél előbb megtudjuk a harang 
félreverésének okát. 

Negyedhárom lehetett, amikor megérkeztünk 
Beled községbe, ahol Pál László* szalmakazia lán
goldlan állt. A helyszínen már ott találtuk az Ö1'3 
járőrét, Vörös István tÖl'zsőrmestel't v.-t és Varga 
István csendőrt. A járőr jelentette, hogya kazal kb. 
fél 2 órakor gy;.üladt meg, egyéb megjtllapításokat 
még nem tudott tenni. . -

. A tüznél jelent volt .Bor Márton _ tűzoltó al
parancsnok is, aki a iűzoltást vezette.' Megérkezé
semkor feltűnően katonásan jelentkezett nálam. 
Kissé ideges magaviseletet is tanusított, de miud
ennek akkor nem sok jelentőséget tulajdonítottam, 
mert egyébként igen lelkes és minden tűznél első
nek megjelenő tűzoltónak ismertem. 

A tüzet kb. 4 órára oltották el teljesen. Mi az
után még egy ideig érdeklődtünk a helyszín kör
nyékén, de a tűz keletkezési okára nézve senkitől 
sem tudtunk támpontokat kapni. Az épület igen 
alacsony összegre volt biztosítva, a kazal messze, 
hátul állott a kertben úgy, hogy attól az épület leg
feljebb szélvihar esetén foghatott volna tüzet, így 
a tulajdonos általi gyujtogatás fennforgása telje
sen valószínűtlennek tetszett. Az öszes körülménye
ket figyelembe véve, az volt a véleményem, hogy a 
tüzet idegen ember gyujtogatása idézte elő. 

Tekintettel arra, hogy sötét volt, a helyszíni 
szemle megtartását elhalasztottam. Virradatkor az
után járőrtársammal hozzákezdtem a helyszíni 
szemléhez, míg Vörös törzsőrmester v. a község
házán a sértettet és tanuk at kérdezte ki, köztük Bor 
Márton - tűzoltóalparancsnokot is, aki a tüzet első
nek vette- észre és a harangokat félreverte. Bor 
Márton azt adta elő, hogy ő Mihályi községből jött 
és éppen akkor vette észre a tüzet, amikor a köz
ségbe ért, mire azonnal a templom tornya alá sza
ladt és kongatott. Azután a tüzoltást vezette. 

A helyszín alapos átvizsgálása után a kazal kö
zelében, a' kertnek a szántóföldek felé eső részén 

.. A neveket megváltoztattuk. (Szerk.) 

lábnyom (Ikat találtam. Volt ott ugyan több láb
nyom is, de azok közül csupán egy keltette fel a 
gyanumat. Ez a nyomcsapás ugyanis a kazal felé 
szabályos lépésekkel haladt, míg onnan távozóban 
a futás jellegzetes nyom- és csapásképét mutatta. 
Az volt a feltevésem, hogy ez a csapás a tettestől 
eredhet, mert a nyom friss volt. A gyanus lábnyo
mok közül egyet kiöntöttem, amely teljesen feltűn· 
tette a lábnyomok sajátosságait. A kiöntött láb
nyom (jobbláb) 46-os "Okma" talpú cipőtől eredt 
és sarkán a patkó külső fele hiányzott. A nyomo
kat követve .kijutottam a kertek alatt a mezei útra. 
Ott elvesztettem őket, mert kemény volt a talaj. 
Nem csüggedtem, hanem a környéken köröket le
írva, tovább kerestem az "Okma" talpú félpatk6s 
nyomot. Fáradságomnak siker volt a jutalma, mer: 
a nyomot megtaláltam a Bor Márton szomszédsá
gában fekvő szántóföldön. A nyom onnan beveze
tett Bor Márton tőszomszédjának, egy Rigó nevű 
földmívesnek az udvarába. Innen a nyom a kert
ajtón át elvezetett Bor gyepes telkéig. A telket a 
kerttől egy méter magas drótkerítés választotta el. 

A cselekményelkövetésével a nyomok alapján 
Rigót gyanusítottfl,m, mert a sértett az előző napok
ban falopás miatt feljelentette és Rigó akkor azzal 
fenyegetődzött, hogy a sértett azt meg fogja bánni. 

A gyanúokok alapján Rigó lakásán a kérdéses 
lábbeli előkerítése céljából .házkutatást tartottam. A 
házkutatás nem járt eredménnyel. 

N em ragaszkodtam mereven a Rigó tettessé- ' 
gére vonatkozó feltevésemhez, hanem új irányban 
puhatolóztam. Igyekeztem megállapítani, hogy a 
községben kiknek van 46-os "Okma" talpú lábbeli
jük. Ez a fáradozás nem volt eredménytelen, mert 
megtudtam, hogy Bor Márlonnak, az 'említett tűz
oltó alparancsnoknak is ilyen lábbelije van. Egybe
vetve ezt a tényt az eddigi adatokkal, gyanúm 
most már Bor tűzoltó alparancsnokra irányult. 
Meg kellett dönte nem ellenbizonyítékokkal Bornak 
azt a vallomását, hogy előző este Mihályi község
ben volt. Sikerült megállapítanom, hogy Bor előző 
este a községházán a kisgazdagyűlésen vett részt 
21 órúig. A gyűlés végeztével a Beled községben 
levő Virág-féle vendéglőbe ment, ahol 12-én fél l 
óráig borozott. 

Fentiek figyelembevételével Bort újból kikér
deztem az alibijére vonatkozólag. Vallomását ekkor 
módosította, hogy nem Mihályiban, hanem a felU
írt vendéglőben időzött . Onnan 12~én fél 1 órakor 
hazament, levetkőzött és amikor a konyhaajtót be 
akarta csukni, nagy világosságot látott. Azonnal 
kiment a szabadba és látta, hogy Pál kertjében ég 
a szalma. Ezt közölte a feleségével, felöltözött és 
elment kongatni, majd a tűzoltásnál tevékeny
kedett. 

Bor Mártonnal levétettem a csizmáját és távot
létébenösszehasonlítottam a már megszáradt gipsz
öntvénnyel. A nyom teljesen egyezett (a félpatkó 
hiányát is mutatta), így Bort már mint gyanúsi
tot tat kérdeztem ki. Addig tagadott, míg az önt
vényt elébe nem tettem. Akkor elsápadt, majd 
könnyezve azt mondotta: "Látom nem lehet mene
külni." Ezután a következőket adta elő: 

A vendéglőbőJ távozva, arra gondoltam, hogy 
jó lenne még bort. inni, de pénzem nem volt. 
Eszembe jutott, hogy tűzoltás után a község a tűz-
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oltóknak mindig áldomást fizet. Ezért elhatároz
tam, hogy elmegyek a kertek alá és ott alkalmas 
helyen tüzet gyujtolr, így reggel majd ihatok bort. 
Elhatározásomat tett követte. Pál kazlát, amely a 
sűrű fák között volt, felgyujtottam. A gyujtogatás 
elkövetése után futásnak eredtem a mezei úton. 
Rigó szántás án át Rigó udvarába, onnan a gyepen 
és drótkerítésen át saját udvaromba futottam, majd 
a iJemploonlhoz mentem és kongattam. Ezután a foos
kendőt készítettem elő és vezettem a tűzoltást. Vé·· 
delmemre csak annyit mondhatok, hogy igen szere
tem a bort és így biztosra vettem az ivást, ami meg 
is történt a reggel a tűz eloltása után. 

A bűncselekmény elkövetését Bor Mártonnal 
tanúk jelenlétében bemutattattam. Elfogtam és a 
soproni kir. ügyészségnek átadtam. A soproni kir. 
törvényszék gyujtogatás miatt jogerősen 9 hónapi 
börtöure ítélte. 

Tűzesetek nyomozása elsősorban azért nehéz, 
mert a tűz pusztító hatásának rendszerint áldozabi 
esik azoknak a nyomoknak a zöme, amelyek az eset 
felderítését lehetővé tennék. Szabadban történt tűz
eseteknél nagy fontossá;ga lehet alábnyomdknak, 
hisz a gyujtogatónak meg kell közelítenie a gyuj
togatás tárgyát és onnan el is kell távolodnia. Ekre 
a leírt eset szép példát szolgáltat. A talált lábnyom 
fel kellett, hogy tűnjön a járőrnek, mert fordított 
képet mutatott. A tűzhöz az emberek futnak és a 
tűz utáll lépésben távoznak. Arról a nyomról, amely 
lépésben vezet a helyszínre és onnan futva távozik, 
alaposan feltehető, hogyatettestől származik. 

Abból a szempontból is tanulságos az eset, hogy 
milyen rendkívüli illdítóokok késztethetnek vala
kit súlyos bűncselekmények elkövetésére. 

II. 

Pincelopások kiderítése. 
Irta: TÓTH LAJOS törzsőrmester v. (Öttevény.) 

1933 őszén egy éjszaka ismeretlen tettes betört 
Esztergályos János pázmándfalusi lakos' pincéjéb(' 
és ismereHen mennyiségű bort lopott. U gyanazolfl 
az éjjelen 'Hajós Gyula pázmándujfalusi lakos nyi
tott pincéjéből szintén elloptak két üveg, három 
litert kitevő szilva- és törkölypálinkát. 

Akkoriban a győrszentmártoni örsön teljesítet
tem szolgálatot. A két lopás nyomozására örs pa
rancsnokom engem és Simon Menyhért csendőrt ve
zényelt szolgálatba. 

A helyszíni szemle megtartása alkalmával 
megállapítottuk, hogy E 'sztergályos János lakásH 
udvarán levő borpincéjének lakatját ismeretlen 
tettes járomszöggel lefeszítette, azután az ajtót ki
nyitotta és a pincébe ment, ahol az ott levő lopó
tökkel az egyik 200 literes hordóból bort szívott. A 
pincében a borral telt hordókon kívül más nem volt 
elhelyezve, így a tolvaj nem vitt magával semmit. 
A lakat le feszítéséhez használt járomszöget a tet
tes a sértett záratlan kocsiszinjéből vette és magá
val is vitte, mert a helyszínen nem volt található. 
A pincében és környékén értékesíthető láb: és ujj
nyomot nem találtunk, mert a talaj kemény és szá
raz volt, a lopótökön pedig ujjnyomot találni ne"n 
lehetett. A pince bellsejében elhasznált gyufaszála
kat találtunk, de nem tudtuk megállapítani, hogy 
azokat a tettes hagy ta-e hátra, vagy a sértett do
bálta-e el. A sértett gyanúja felesége egyik roko
nára irányult, aki atyja borpincéjéből már több Íz
ben lopott bort. 

Ezután a bizalmi egyének kíséretében Hajós 
Gyula lakására mentünk, amely kb 300 méter tá
volságra yolt. Ott a tulajdonos egy járomszöget 
adott át azz.al, hogy azt a borospince melIe,tt élI· 
dobva találta. A járomszög .azonos volt azzal, amely 
Esztergályos kocsiszinjéből eltűnt. 

Hajós pincéjében, amely csak tolózárral volt el
látva, üvegekben pálinka, bor, több kenyér és egyéb 
tárgyak voltak elhelyezve, de a tettes csupán két 
darab egy és fél literes üveget lopott el. Az egyik
ben szilva- a másikban törkölypálinka volt. A tol
vaj ezenkívül az egyik kenyérből is lekanyarított 
mintegy másfél kilónyit és azt is magával vitte. 
Láb- és ujjnyomokat itt sem találtunk. 

Hajósnak is megvolt a maga gyanúsított ja. 
Egy ottani lakost gyanúsított, aki pálinkát nem 
főzetett és ennek dacára a lopást követő napon 
Győrben pálinkát kínált megvételre. 

Mindkét sértettet alaposan kikérdeztük arra vo
natkozóan is, hogy a lopás előtt idegent nem lát
tak-e a ház körül. Tagadó választ adtak és egyben 
kijelentették, hogy véleményük szerint idegen tettes 
szóba sem jöhet. Mindketten meg voltak győződve a 
maguk gyanúsított juk tettességéről. Hajós azt is 
hozzátette, hogy két éber és harapós házőrző ku
tyája van, amelyek még a helybeli lakosokat sem 
engedik be éjjel a lakása udvarába. 
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Nem osztottam a sértettek véleményét. Gyanú
jukat mint feltevést számításba vettem ugyan, Je 
én az adatokból levont következtetésre építve egé
szen más tettesre gondoltam. 

A két betörés t véleményem szerint ugyanaz a 
tettes követte eJ, mert a járormszöge,t, amellyel az 
első sértett pincéjéről a lakatot a tettes lefeszítette, 
a második sértett pincéje mellett találták meg. A 
második sértett pincéjéből kb. lY. kilogramm ke
nyér is hiányzott. Ebből arra következtettünk, hogy 
a lopást nem falubeli, hanem inkább éhes csavargó
ember követhette el s ezért a nyomozást elsősorban 
ebbe az irányba igyekeztem bevezetni. Úgy okos
kodtam ugyanis, hogya csavargó - ha tényleg 
ilyen a tettes - hamar árkon-bokron túl van és 
akkor bottal üthet jük a nyomát, míg a két helybeli 
gyanusítottat, ha feltcvésem megdőlne, később is 
megtalálhatjuk. 

A községben puhatoltunk, de senki sem akart 
tudni idegen csavargóról, ezért a szomszéd községbe, 
Mindszent pusztára mentünk, amely 5 km távol
ságra fekszik. Ott megállapítottuk, hogy a lopást 
követő reggelen egy idegen megfordult a községbell, 
akinél üvegben pálinka volt és azzal többeket me~ 
is kínált. Az idegennél nagyobb darab kenyeret is 
láttak. Most már biztosra vettük, hogy következte
tésünk helyes és a nyomozást jó irányban foly tat
juk. 

Csavargónk nyomonkövetése során megtaláltilk 
az egyik másfél literes csatos üveget is, ami újabb 
bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy helyes nyomon 
vagyunk. A tanuk at a csavargó külsejére nézve 
alaposan kikérdeztük és így elég pontos személy
leírás birtokába jutottunk. Adatokra tettünk szert 
arra vonatkozóan is, hogy a csavargó további útját 
~liDdszent pusztáról a 3 km távolságra fekvő Mező
örs község felé vette, de itt elvesztettük a nyomát. 
Csak 24 órás időelőnye volt, így még reményked
tünk, hogy kézre keríthet jük. Ezért Mezőörsről a 
közeli örsöket a személyleírás közlése mellett a me
nekülő tettes elfogatása iránt távbeszélőn megRe
restem. 

Megkeresésünk alapján a bakonyszombáthelyi 
örs járőre Zucker Emil többszörösen büntetett csa· 
var gót elfogta. A bakonyszombathelyi örsre siet
tünk és a lopás elkövetésére vonatkozóan Zuckert 
kikérdeztük. Zucker a lopás elkövetését tagadta. 
Előadta, hogy Pázmándfa.lun sohasem fordult meg 
s azt sem tudja, hogy az merre fekszik. A !személy
motozás sem vezetett. eredményre, mert a lopásból 
származó tárgyat nem találtunk nála. Ezek után 
nevezettet felismerés céljából való szembesítés vé
gett Mindszent pusztára kísértük, ahol az előző na
pon ott járt csavargót fel is ismerték benne. Ekkor 
a gyanusított a lopás elkövetését beismerte. Azt is 
elmondotta, hogya lopás megtörténte előtti napon 
megfordult a községben. A lopást azért követte el, 
mert a sopron-kőhidai fegyintézetből az előző hétell 
szabadult, pénze nem volt s kénytelen volt lopás 

._ .. _ .. .-.. _ .. -- .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ . 
Kfimnleges fizetés' kedvezmény aID. Idr. csend6rség tagjai részére. 

Eltvf"s bútorok és tel.ff"s berendezések. Sz(inyef!for1"ás. 
Ebéd l(i. és futósz(inyegek, sezlon ok. PSplSDOk s tb. Ágy. 
nemti éslehérnemti vásznak. Női és férll divatszövetek. 

12, 18, 24 bavi e!öle".nélkiili rés.:etfizetésre 
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útján élelmet szerezni. A gyanusítottat ezután If, 

helyszínre kísértük, ahol a lopás végrehajtását bl:'-
mutatta. . 

A győri kir. törvényszék Zuckert, mint vissza
esőt, lopás büntette míatt 8 havi fogházra ítélte. 

A gyanusított az eset beismerése alkalmával 
elmondotta, hogy a lopás elkövetése után, midőn a. 
pálinkát elfogyasztotta, nyugodtan Bakonyszombat
hely irányába ment. Útközben arra lett figyelmes. 
hogy valaki kiabált neki, hogy álljon meg. Mikur 
a hang irányába nézett, két csendőr intett neki, 
hogy menjen oda. Mikor a járőrhöz ért, az egyík 
csendőr iratot vett elő a táskájából, azután hol rá, 
hol az iratra nézve azt mormogta, hogy "arca, száj H, 

szeme és ruházata megegyezik", majd rákiáltott, 
hogy "hol a pálinka". :IDrre a kérdésre majdnem 
kővé me,redt, hogy honnan tudja a csendőr azt, hogy 
ő lopta el a pálínkát. Elhatározta, hogy le fogja 
tagadni, mert nála úgysem találnak semmit Cs 

emellett -ki is tartott mindaddig, amíg a tanuk fel 
nem ismerték. 

Elmondotta azt is, hogy az elköv'etett cselek
ménye miatt bi;"onyára 7-8 hónapi fogházbüntetést 
kap, mert hasonló bűncselekmények miatt már több
ször volt büntetve s mint a fogházban megedződött. 
ember, tudja, hogy mi jár most neki. 

Egyszerű, súlya szempontjából jelentéktelen 
eset és mégis igen tanulságos. 

A sértettnek a tettesre nézve rendszerint meg
van a maguk feltevése, amelynek igazságához több
nyire görcsösen ragaszkodnak. A nyomozó csendőr 
ne essen abba a hibába, hogyanyomozásnak ezt a 
kényelmAs, önként kínálkozó irányát minden bírá
lat nólkül magáévá tegye. Nyomozza le ezeket is, 
de igyekezzék az adatokból levont következtetések
kel más lehetőségeket is kifürkészni és azután azo
kat feltevés tárgyává téve, lenyomozni. Minél széle
sebb alapon, minél több feltevésből indul el a nyo
mozás, annál valószínübb a siker. 

A járőr a helyszíni adatokból - a kenyérdarab 
ellopásából - helyesen következtetett. A csavargó 
személyleírásának a beszerzése, menekülési irányá
nak a megállapítása, nyomonüldözése, valamint a 
nyomonüldözésnek a környékbeli örsök közremükö· 
dés re való felhívásával való kiegészítése minta
szerű volt s meg is hozta az eredményt. 

NyakunkoIl a tél. Sok a nyomorgó ember. Vajjon ezen 
a télen is kinyílnak a csendőrszÍvek . és csendőrtárcák úgy, 
mint az elmúlt években Y 

Cipők, csizmák, katonai szí
jazatok és bőrfelszerelések 
ápolására és fényesítésére 

MAfiYAR fiYÁRTMnnYl 
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.Il. müemJ.éknek 
nyilvánított templomok lerombolását is elrendelte 
most már Moszkva, mert azt tapasztalta, hogy az 
emberek nagy tömegekben látogatják azt a helyet, 
ahol hivatalos felfogás szerint - nincs I sten. Nagy 
tömegekben, dacára, hogy a "felvilágosítás" immár 
húsz éve folyik ott írásban, élőszóval s nem ritlcán 
géppuskával vagy kényszermunkával. H a lerombol
ják e parancsszóra most már a megmaradt néhány 
templomot is, Moszkva megs,zabadult - az Isten
től ? .. 

Spanyolföldön ugyanezt csinálják Moszkva bp.
rencei. (Js,zkös gerendák, szétvert oltárok, porbagya
lázott Úr-teste és kínha.lált halt istensz'olgái jelzik 
az útját az istentelenségnek. Mert ez az egyik útja 
- az elvtársall; szerint - fl, boldogtalan emberiség
nek ahhoz, hogy e földön elérjék a természetadta 
vágyat: boldognak lenni. El az I stennel, elsősorba;~ 
Vele, aki ennek szerintük útjában áll ... El Vele, 
aki megalkotta az Embert és aki az állattól azzal 
tette különbözővé, hogy szívet helyezett beléje, 
amely szív néha megremeg, néha, ha beteg az édes
anyád, vagy gyermeked, megrázkódik, ha ártatlant 
ér a büntetés, vagy ha csöppnyi madár kerül eléje ' 
elcsigázva, megtépve, szívet, amely az agyat is el
látja élettel, erővel ahhoz, hogy őrültségeket gon
doljon ki vagy hajtson végre, de ahhoz is, hogy ha 
bajba jut, keresse az egyetlen helyet, ahol az embe
reken, gépeken és mindenségen túl segítséget kap
hat vagy legalább remélhet, az I stent. 

Lehull még sok kereszt és templom, eliramUk 
az élet még sok I sten-szolgájából, betemetnek az égő 
templmnok hamvai még sok-sok szószéke t, de ez az 
őrület azért sohasem győzedelmeskedik, mert szívet 
- nem tud teremteni ... 

ELOLEONItLKOLI JltSZLETFIZETItSRE ' I 
SEZLONOK TAKARÓVAL • • . . . . , P 65-161 
EBEDLÓSZÓNYEOEK • • • • . . • . . P 28.t61 

FotelAgyak, paplanok, vasbútorok. futószó- " 
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Budap.s', VIII., Baross-utca 74. sz. 
A m. kir <"send/lrspg tagjainak árengedmény ' 
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'IROGEP 
ú ' és úiil.épltett hordozható é. nagy irodai irógépek I 
HUNGARIA és 
RHEINMETALL _____ 1_ 

lordozhato r60éPeK .őkéletes kivitelben. messzemenő 'ótállással 

fORBATH és REVÉSZ 
Judal)9st, V._ Bálvány-u. 26. - rel.: 1-102-19 

0\ m.leir. cqfl!ndl'ítq~d tarriaina\c árenl1edmény ~ .. kedvez" fizetési feltételek 

Zamol'ski K ordján lengyel tábornok köszönete. 
Zamorski Km-dján dandártábornok, a lengyel rend
őrség főparancsnoka, Folkusfalvi Folkusházy Lajos 
altábornagy úrhoz intézett levelében meleghangú 
köszönetét fejezte ki azért a fogadtatásért, amely
ben a csendőrség a vezetése alatt állott küldöttséget 
részesítette. Az itt látottakkal kapcsolatban ez aIk a .. 
lommaI is elismerését nyilvánítja úgy a tisztikar. 
mint a legénység katonás magatartása, szelleme, 
fellépése, valamint a kiképzés magas foka felett. 
Üdvözletét küldi azoknak a tiszteknek és csendőr ök
nek, akikkel találkozott, különösen pedig azoknak a 
tisztelmek, akikkel állandó érintkezésben volt és 
akik a megtekintések során előadásokat tartottak. 

Nemes Suhay Imre altábOl'nagy úr, a szombathelyi 
m. kir. honvéd vegyes dandár volt parancsnoka, nyugállományba 
vanul s o,któber 24-éln ,búcsúzott el a szombathelyie,kWL 
A cs'endőrs~get magas szolgálati álIás'ában is m eleg barát
ságával tüntette ki, lapunknak pedig év,ek óta volt munkar 
tá,r&a. Nem mulaS7iuhatjuk el, hogy mindez,ekért most kös zö
netet mondjunk. 

Országos lovasmérkőzések. Október lB-án és 19-én 
NyiregyJházán megtartott országos lo,vasmérkőzéseken a bu
dapesti 3. lovas tanalosztálytól résztvett Kricsfalussy-Hrabár 
Sándor százados Helvécia n evU és vitéz Biró Józsed' százados 
[{ont nevű szolgálati hátaslovával. A díjIovaglás k,özé,pkate
gÓoriájáhan K'ricslfalussy-Hrabár Sándor ,százados a negyedik, 
míg vitéz, B1ró József sz,ázados a második helyezést érte el. 

A Mal!."yar Rendőrben "Megjelent az első magyar bűnügyi 
nyomozástan" cím alatt közölt könyvkritikát átvesszük lapunk 
hasábjaira. részint köszönetképpen, hogy rendőrbajtársaink 
ilyeu figyelemmel és eli'smerésse'l íl'na,k dolgainkról s r észben 
azt is mutatja ez a közlemény, hogy mi magunk talán túls á .. 
gosan is szerények vagyunk, amikor csendőr-telj esítményeket 
lehet észrevenni és észrevétetni. Itt következik a cikk. amely 
a rendőrség elismert .sz,akemberéne'}c és Írójának tollából szár
mazik: "A m. kir. csendőrség két kiváló tagja: vit z Ri 'egh 
Rajmond és Olchváry-Milvius Attila csendőrőrnagyok olyan 
fIJladaLra váUalkozta!k, amelynek me'goldása nemcsak felkészült
séget, széleskörű ismeretet, hanem a rendszerbeöntés hatalmas 
kés,zségeit té,telezi fel. A feIadat első része m egoldást nyert. 
"Bűnügyi nyomozástan" c. könyvünk II. kötete az elmult he
tekben jelent meg a könyvpiacon. A bírálat akkor értékes, ha 
a l'art pour l'art öncélúságával, minden tekintet nélkül, ér
demet és hibát egyardnt feltár. Én ilyen bírálatra vállalkoz
tam s amikor ezt a könyvet a kritikus szemüvegén áttanulmá
nyozva letettem, rájöttem arra, hogy a tökélet ességgel körül
bástyáz,ott munkán egyetlen rés sincs s itt a bírálat csak az 
érdemekre szorítkozhatik, de hibákra n em. Ha r észletekbe bo
csátkozva venném -bonckés alá ezt a munkát, az eredmény 

•••••••••••••••••••••••••••••• _I t I. 
- Országos Ruházatii Intézet Rt. • 
:1 Rn llalwst. V. Elltvös tér 1 """1"'011: 1·S4R·1I2, 1·404·1P : -I Mint II honvéd jóléti alaphol; tartol;ó vállalat, s%á~lít 12 h~v! • 
- (dolmány t 24 havi) ~h. levonás mellett: egyenruhat, polgarl • 
• ruhát, fel1~meműt ~s minden feTs%erel~st. • 
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szakszerüen végzek. Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
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epiteton ornansok gyüjteménye lenne. Célszerübb erről a műről 
a magasbbrendűség átfogó szemléleteiből kiindulva ismerte
tést adni. A büntetőjog elméleti és gyakorlati művelői a kri
minológiáról és krimlnalisztikáról még egy évtizeddel ezelőtt 
is csak mint gyakorlati ismeretekről tmlékeztek meg, amelyek
nek a tudományhoz semmi k'özűk nines. H Wl'IInS Gross, a krimi
nalisztika alapvetője, maga is úgy nyilatkozott, hogy a nyo
mozástan tulajdonképpen csak ismeretek tára, bár ő az 
Archivban a tudományokat jellemző rendszerezéssel is kísérle
tezett. Az emberiség derfenzív szükséglete és az ennek nyomán 
fellépett fejlődés visszatarthatatlan erővel ösztönözte a gya
korlat embereit a tudománnyá fejlesztésre. A jogot vagy az 
orvostudomány t s a tudományok egész sorát a szükségszerűség 
emelte tudománnyá. Különösen a bűnügyi hatóságok tagjai 
és az orvostudomány művelői voltak azok, akik az utolsó év
tizedek m egfeszített munkájával, egymással karöltve vívták 
meg a .harcot egy új tudomány világrahozataláért. A két 
neves szerző munkája ebből a szempontból határkövet jelent 
nemcsak a magyar tudományművelés országút ján, hanem ezen 
túl is, ahol ez az országút belekapcsolódik a tudomány n em· 
zetközi úthálózataiba. A szerzők a közismerten bőtermesű né
met és olasz szakirodalmat is megelőzték a nyomozá'stan min
den szakmáját felöle<lő hatalmas munkájukkal, a magyar tu
dásnak és a magyar élni akar ásnak még ma fel sem mérhető 
jelentőségű, nagyszerr:ű tanujelét adtákl, amely nemzeti és gya
korlati szempontból egyaránt minden babért megérdemel. Ho
zsannával üdvözlöm a szerzőket azért is, mert ez a könyvük 
mut'at rá a nyomozómunka magasabbrendűségére és arra a 
szétága':oo ismtJretkörre (logika, 'lélektan, vegytan, bonctan, 
fizika, technológia, lőtan, tere.~tan, taktika stb.), melyet a nyo
mazás megkövetel, 8 könyv így a nyomozó hatóságok munká
jának megbecsültetését is jelEnti. Ma, amikor az egyik főis
kolánk szükségesnek látta, hogyanyomozástannak tanszéket 
juttasson, ez a könyv talán előfutárja lesz a nyomozástani 
főiskola jövendő felállításának és bizonyítéka a felállítás 
szükségszerűségének, melyen a két testvér-testület: a csend· 
őrSég és rendőrség tagjai magasabb speciális kiképzéSben ré
szesülhetnének. 

Ennek a 652 oldalas könyvnek valóban mesteri az össze
állítása. A legszembetűnőbb az a rendszer, amelyben az anya
got a szerzők feldolgozzák, az eddigi széttagoltságot mintha 
varázsvesszővel szüntet ték volna meg. A módszer a tudomány 
és gyakorlat emberét egy u-ánt kielégíti. Oktat és ismertet. 
a lehetőségek ezer és ezer változatát feldolgozza. Altalános 
szabályokat épp úgy nyujt, mint részletmegvilágításokat. Pél
dákkal könnyíti meg a megérthetést. A célszerűség szigorú 
következetességgel húzóilik végig a tartalmon, az élettől sehol 
sem szakad el, bámulatos szívóssággal fonódik össze az élet 
minden vonatkozásával. A könyvnek bár két szerzője van, egy 
lélekkel, egyakarással egységet teremtettek. Nemesak anyag
gyűjtemény, hanem ,sok újítás és kiváló konstrukciók önálló 
és eddig nem ismert módszerek tárháza. Képei és ábrázolásai 
nagyon jók és hasznosak. A könyv a nyomozó hatóságok tag
jainak nemcsak, hogy hasznos segédeszköze, hanem egyenese II 
nélkülözhetetlen. A magyar rendőrség a testvér intézmény két 
kiváló törzstiszt je sikerének örömében őszinte együttérzéssel 
osztozik. Dr. Unger Jenő rfogalmazó, jogakadémiai magán
tanár." . 

a órára, ékszerre, alpakka evökészletre 
van szüksége, kérjen költségmen_ 
tes bemutatást. Ó rá i m é rt, 
ékszereimért legmesz-
szebbmenö jótállást -
váljalok: 

Alapittatott: 
1875. 

NEUBART SÁNDOR 
órás és ékszerész. Oklevéllel kitüntetett órásmester 
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Kegyeleti stafeta 1'atatóvároson. Tatatóvárosoll októb'~r 
ll-én tartották meg a 13 aradi vértanu emlék1űnnepét. Az 
ünnepség keretében kegyeleti staféta indult Tatáról Tóvá
roson át a tóvárosi é,s tatai hő,sök s:wbrához. A kegyeleti 
stafétában öt csapat indult; a tatai ClSendőr gyalogtanalosz
tály két esapattaJ sZerepelt. A gyalogtanalosztály "AH csa
pa'ta elsőnek, a "B" csapata másodiknak helyezte el koszorú
ját a két község hősi emlékművéhez. 

Egy gyanusított ellenszegülése és támadása. Fábián 
József és Kovács Gyula csendőrökből állott fehérgyarmati 
örsbeli járőr október 17 óDa táJjban testisértési ügyben gya
n\l.SÍtottként ki UJkarta kérdezni Tomori Lajos f~hérgyarD1ati 
lakost. A járőr bizalmi egyénekkel a gyanusitott lakására 
ffiimt és Tomorit felszólította, hogy kdkérdezés Végett kö
vesse a járőrt a vásárr:téri cédulaházhoz. Tomori ellenszegű
tési szándékból megragadta Ko,vács csendőr szuronyát. Ko
válcs csendőr a s'zuronyt kirántott'a a gyanThsított kezé,ből. 
Tomori ekkor az istállóba rohant és vasvillát ragadva tá
madt a járőrr:re. A járőr Tomoritól elvette a vasvillát, de 
Tomorit megbilincselnie nem sike.rül.t,ilzért segélyt kért a 
laktanyából. VálrnlVi János Il. törz·sőrmester v., örsparancs
nok és Tőkés József törzsőrmestm v. megérk1ezése után az 
elleruszegü1ő gyanusítottat megbilincselték. Az örs Tomorit 
átadta a kir. ügyés·zségne,k. Dulakodás közben Kovács csend
őr jobbkeze mutatóujján könnyű természetű sériiJést szen
vedett. Fegyverhas21nálat nem történt. - A pesthidegkúti örs 
egyik! járőre októbe,[' N-én Fülöp Róza volt pesthidegkúti 
l'akos,t tiltott visszatérés miatt PestihÚlilg'kútón őrizetbe vette 
és az örsre kísérte. Az örsparanesnok Fülő.p Rózán'ak a 
Sudakörnyéki járás főszolgahírájához való elővez~té~yel 
Deák János csendőrbő1 álló jáll'őrt · bízta meg. Deák csendj5r 
nevm;ett nőt a főszolgaJbírói hivatalhoz, majd innen a vár 
megye ·székházáJboz M8érte. Az itt történt átadás után a nő 
hirtelen Deák esendőrhöz ugrott, kézitáskájával arcába csa· 
pott é's a védekező csendőr jobb kezefedét összekarmolta. A 
sérülés 8 napon belül gyógyul. Sérülését a p esthidegkúti ör· 
sön gyógykezelik. Fegyverhasználat nem történt. Mindkét 
ügyben kiivizsgálás indult. 

Baleset. Baji László őrmester és Pallag Ferenc csendőrből 
állott móri örsbeli járőr október 16-án fél 19 órakor útvonal
portyázásra indult. 19 óra 10 perckor a járőr a köw'ég nyu
gati kijárata felé eső Győri-út sarkálboz ért, alhol a gyalog
járóról az úttes,tre akart átmenni. Baji őrmester átugrotta 
az árkot, de a tulsó oldal sáros talaján megcsúszott, ha
nyattilsett és szuronya a közvetlen utána induló Pal1ag Fe
renc csendő,r johb combját keresz,tülszúrta. Pallag csendőrt 
klóDházba szállították. A baleset ügyében kivizsgálás indult. 

Szétrombolták a kazánszorosi Széchenyi-emléktáblát. A 
:l'eSltői ó;\z·é.pség'Ü Kazánrszorosbrun év,uzede'k óta márvány
táJbIa hirdette Széchenyi István gróf művén~k em1&k&t. A 
márványtáblát "isme'retlen!' t!Jlttesek :a napokban ,csá:ktány
ütésekkel teljesen elpuszHto,uák. 

Dícséretek. A m. kir. Belügyminisztel- úr dícsérő okirattal 
látta el: a bUlMpesti I. kerület áUomá,1'/)Jj1ából: Kovács D.o
monkos nyugállományú alhdgy-ot 37 é,vi csendőrségi szol
glálati tdeje alatt á:ltalában, de különös,en sz,akaszparancs
n,oki minőségben kifejt(~tt ér.télkles és igern hasznos swlgá
l,ataiért, v'alamint példás mag:avisele,téért; Kéri János ny. 
áll. ,albdgy-ot 32 évet meghaladó csendőrségi sz,oJ'gálati ideje 
alatt kiUönböző ·beosztásokban kifejtett hasznos szolgál!!lJt·ai-

, . 
HALOK 

KOMBINALT I ~BÉDLÖK 
H 

BERENDEZÉSEK U RISZOBAK 

uoaPESTI BUTORSZALOH KJ.T. 
BUDAPEST, VIII., BAROSS-UTCA 21. SZ. 
Nagy választék. Kedvező részletfizetésre! 

Kéllv1selllnk rajzaIn kat mellhlvásra dflmentesen bemutatla. 

" Triumph ír6gépek a l e g m e g b 1 z h a t ó b b a k, elkllldjük postán kipróbálásra. 

Vezérképviselet : Budapest, VI., Podmaniczky-utca 1. 
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ért; Szabó Ká,roly r. ny. áll. alhdgy-ot hossó1,ú csendörségi 
s~o~ála'ti ~de?e ala~t örs- és sza.kasó1,pa,mllcsnoki minőségben 
kifeJte~t ertekc8 es haswos szolgálataiért; vitéz JuJuísz 
~ynla ny. áll. thtts-t hosszú csendörségi szolg.á:lat i jdcjc alatt 
altalában, de ,kiilönösen az utolsó 7 éybell a 3. lovas tan
a!osó1,tálynál ,segédoktatói minőségbell kLi,ejtett hasznos szol
gá~a~ié.rt; Cseresnyés Pál lihtts-t hosszú csendőrségi szolgá
lah ideJe alatt általában, de különösen az utolsó 6 évben az 
irodai szolgála,tban kifejtett ,hasznos szolgálataiért; Hegediis 
Péter és H orváth-K ulcsá,. István szv. th tts-t hoss"ú eS<eIl1dőr
ségi wwlgálati id!Y.Íe a'latt a gazdászati I'S Só1,ámvi teli szo!
gálat különböző ága'zataiban kifejtett hasznos- 's!Zol'gál!ataié r t; 
a pécsi I V. kerü let ál lományából: Gáspár Ist ván I. a l hdgy-ot 
36 évi csendörségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szol
gálat terén áHalában, de kii.lönösen 1927 óta szakasz.parancs
noki minősúgben teljesített ha.sznos és érté,kes szolgálat.aiért; 
Németh János I. 'és Kadal'kuti János alhdgy-ot a közbivton
sági szolgálat terén, de különösen szakaszpar ancsnoki minő
ségben tel jesített értékes és eredményes szolgálataiért; Po 
zsonyi Józse,[ és Pető Elek a.lhdgy-ot köz pl 6 éve SZ8Jka ~h
parancsnoki minös6gben :kifej teU, kivú,lóan eredménye's es 
igen értékes szolgála,taiél't, valamiJlt példá!> maga,tartásáért; 
Nagy Benjamin 'alhdgy-ot igen hosszú esendőrsógi szolgálati 
ideje alllJtt a közbiztonsági S'wlgála,t terén ált<ll!lában, de külö
nöse'n szakas741al'anOSlldki minőségben ,kifejtett hasznos és 
eroomooyes szolgál ataiért; H ara'szti István al'hdgy-ot hoss?ú 
esendörségi szolgálati ideje ,alatt áH'alában, de küJönJÖsen 
az utóbbi 15 éven át a · gyuog tanalosz.tályoknál segédoktatói 
és szo].gálatvezetői minőségben kLfejtett igpn hasznos és éJ
tékes szolgfüataiért; Szabó Béla szv. th tts-t hossz,ú csen dőr
ségi swlgála-ti ideje alatt a g-azdász.a,ti és szá.mvi-teli ,szolgá
lat ki.ilönböző ágazatai ban kife j tett hasznos szolgálataiért. 
A budapesti l. kel"ület pamtncsnoka dicsérő okirattal látta 
el: Kalocsai János, Gyarmati Imre thtt-st, Veres András és 
Kec8'kemé>ti Mihály törm. V-!Ilt csendőrségi \Szolgálati ideje 
alatt általában, de kül'ö'nösen nyomozói minőségben kifedtett 
sza~szerű és igen eredményes működéséért. - A pécsi I V . 
kerület pamncsnoka dícsérő okirattal látta el: Pusztai János 
tőrm. v-ét és Farkas György őrm-t, mert - az előbbi 1932., 
1933. és 1936. év'ekben Kenderesen, az utóbbi 1931. és 1932. 
évben Gödöl,lőn, az utolsó 3 évben pedig KtmdereMn a külőJ.l
leges és megeről tető örwwlgálatot tel jes odaadással, kiváló 
lelkiismeretességgel és eredm6nyesen teljes-ítette; Biltó Fe
renc tOOm-t azél't, mert m int járőrvez.ető, 1932. és 1935. 
,}vekbe,n 1039 P kárérL6kben elkövetett ötrendbeli tehé'nlopáR 
tettes eit átlagon felüli buzgalommal és hozzáértéssel kinyo
mozta, a bűnjeleket biztosította és a tetteseket az igazság
fozolgáltatás kezére jutatta ; nyilvánosan megdícséri: P1tskris 
Ferenc tőrm-t, mert az utób bi két évben a kenderesi külön
leges és megerőltető őrszolgálatot teljes oda,adássa.l, kiváló 
lelkiismeretességgel, erooményescll ,tel jesített.e. - A pécsi 
TV. kel'iilet pamncsnoka rnegdícsérte a fannási örs minden 
tagját azért, mert egy szektának füzeteket terjesztő vidéki 
i1~lökét felt:ünés nélküli ,megfLgytJlés után ('LfogtIl és a 
kir. járásbíróság'nak átadta. 

P énzjutalmazás. A m. kir. Beliigyminisz!pr úr a köz
biztonsági .szolgáIrut terén kifejtett eredményes t evé.k,eny' 
ségéért a csemdörségi juta:lma-vási alapból a budapesti l . ker. 
állományában KecS'kés András II. és Molluíl' Géz.a törm-t 
5O----~0 P, Nagy Albert thtts-t., FaM" Ferenc 1. és Antal János 
törm-t, valamint Takács István eső-t 25-25 P pénzjutalom-

bem 'részesítette. 
Csendőrségi Közlöny 20. szám. Személyes ügyek. Minisz

t eri rendel etek. .Állandó nyugállományba helyeztettek: Ta-
1Jolcsányi Ernő, Vig Rezső budapesti 1., Fazekas János szé
kesfehérvári II., Lőrinczy Dénes debreceni VI., Garai János, 
Miklós mtván, Zso~nai J'ános, Més2CÍJ1'OS Gábor és Vadász Pé
ter miskolci VII. keriiletbeli thtis-ek. Várakozási ille t 
mér!yekkel szabadságoltatott: Alföldi Károly szegedi V. ke, 
rületbeli thtis. - Névváltoztatások: Kágerel István prbcső. 
~saládi nevét "Kincses"-re, Zelencík Mihály prbcső. " Zöl
desi"-re, Schmidt Antal prbcső. "Zsrímbéki"-re változ
tatta belügyminiszteri engedéllyel. Szabályrendeletek : 

IAUFMAII A ES lARSll 1JUd8pest,JJ.Marl1t-.lf.rUII ft • Telefon: 1·525·36. 

CllendarMBI Jl)'omtatvAnyok 611 f e l II ro e r e 1 6 II I cikkek nagy 
raltttrL Arjer7z6ket tnlfYen 611 bérmentve kUldtIDk. Pontos "8 
lelldlameretea kl8Z0IgtlÚ~61 cégt1nk rég! j6 htrneve kezelIkedik. 

Uyüleke<lési jog kodátozása. "A- 120." jelzésű, "Honi 
l égvédel,~ni, . jelző utasítás" című szolgálati könyvvel 
a .. csenuors.egl alakulatok és' szervek el1útM'll . - Bejelentés 
klote~e~ett~~gének t~lj i!sítése cspnuőrcgyének részéről. - Táv
be~zelo uIJkeuvezmeny meg"jítása tiszte k és közti6ztviselők 
~tan. -: . Próbacsenuőrök i ll etményeinek (csendőrségi pótdíj 
~l e lm~~sl pénzátalány) újabb szabályozása. - A lll. kir. bel: 
ug~mll1~,szt.'lr a Baranya vármegyébe kebelezett Sásd és Hör
nyek koz..;egekl, e,gyesítését - Sásd végleges névvel - eIren, 
u e,! tc. - Ertesltés a m. kir. bclügyminisztérum VI-il. osztá
lyana k plhclyezéséről, postafiók és tá,vbeszélő számáról. 

,. A !nagya r népdal család fája. Ezzel a címmel jelent meg 
1 !bold~ J6zsef-uek Rózsavölgyi és 'fársa, Budapest kiadasa
han egy 196 oldalra terjedo zeu etörténeti mave.' A kiv"l,) 
<leu c szerző és énekpedagógus úttörő és hézagpótló müvében a 
lI~agyar népdal ftljlődését ösidőktől kezdve uapjainkig végI/:
~lS~l? s a magyar népdal családf~jának szemléltetö ÖSS.G6-
alhtasaval kapcsolatban a magyar dalnak több mint m sf 1-
S?áz" fajtá ját sorolja fel s azokat biológiai, lélektani, mű-veJO'
~lt's~or~enetl , ~tnografiai, esztétikai és pedagógiai lS.Gernponf. 
JH boI lsmertetl. Külöu iejezetek foglalkoznak a magyar nép 
dal eredetéve.l: stílusával, az ősmagyar hangsorokkal, a peu
~a~olllkaval,~ltmussal tempoval, hangsúllyal, az előadás mód · 
Ja,lval s az ugynevezett cig,lllyzenével . cigányzenekarokkal a 
ncpualok g-yüj tésével, azoknak a nemzeti kultura és a nem;eti 
n~ve~és swmpontjából való jelenWszgével és minden olyan 
kt·.rdelSsel, Illely a llépdalku llusszal kapcsolatban falmarülhet. 
MJUtán a szöveg között a legszebb magyar népdalokból össze, 
S~ll ~01 dal van m .: llékel ve, a könyv a szakemberek és a ki; 
zO~lSeg, szár~dra i:~szb~n fouásmunkát, részben pedig s.Góra, 
koztato segedeszkozt Jelent, melyet tanítók. tanárok. karna 
gyok, szakemberek, etnogrufusok, zene- és dalkadvelők ha, 
szonnal forgathatnak. Da!árdák részére is hézao-pótló érté kpl 
jelent. Ara 8.- P. " 

Mignon-eg ykezes kis írógépet keresnek megvételre. Aján
latokat kérjük a szerkesztőségbe. 

Csendőrségi tollforgót ár~ít köt , javít Várfai (Via-
hir:a) Mihály ny. szakaszaltiszt : Budafok, Pozsonyi-út 29., 
Del J ózsef ny. thtts, Budapest, VII., Amerikai-út 74. szám 
Fekete, I mre ny." törzsőrl~ester, Új-Hatvan, Toldi-u tca 2: 
Arak es mu nk adÍJak: szep, új dísztoll, Válogatott toll ból 
10 P " ,~~~lgálati tollforgó nagyság szerint 5- 6 P, régi 
~oll a.tko.~ese 1 ,P" pót,lás.~al 2 P, beküldött új toll vágása 
es me~ko~ése potlas nelkul 3 P, pótlással ' 3 P 50 fillér. A 
p.?stll;~oltseget a m~gre~~d~.lő :viseli. - Papp Ferenc ny. 
lorzsormester (H/fJduboszormeny, Szilágyi Erzsébet-körút 
35.) kappanf~rokbol ~ülö~leg~s gonddal készült tollforgó
kat ~O, 25 ~s ~ P-ert aruSlt. Megtekintésre vételkötele
zettse.g ~élk.ul, kuld tollforgó t, az esetleges visszaküldés 
postai koltseget azonban az érdeklődő knek kell viselniök. 

Melléklet. Lapunk mai számához csatoltuk a Szalay és 
Richter sport stb. áruház (Pécs. K irály- és Mór-utca sarok) 
mt'llékletét. 

SZEMÉLYI HIR EK. 
e j szakaszparancsnokok. A szombathelyi Ill. keri.iletben: 

Millei István .és UTbán Miklós thtts-ek; a szegedi V. kerület, 
ben SiJ)os LaJOS th Us. 

Új és ujjáép itett 

IRÖGfPEK vásá ,lásáoá\ ford uljoo a c sendőr bizalommal 

EURÓpa iróuéovállalathoz 
Budapest. Honvéd-l' •. • Szabadság-tér sarok 
KELLt.KEK i • KARBAN rARTÁS I • JAv. rAs I 

I m. klT. (·.~en(Jijr·, éfl lUfi Cúll"k kPflflP20 fiz . p.llplf'/t 'k 

K érjen dl'jegyzéket. 

Steyr-Puch-Everesl kerékpárok ! 
10-1 5· 20 pcn ,'1ős havi részle.tl"e! 

S Z i U e li Károly Budapest, 
ti. VI •• gr.dl ulo. " , •• Em, I.' · 
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Cj örsparancsJJ okok. A uudapesti 1. kerületben Ba~~ó 
Lajos és Kárpáti Béla tőrm. v.; a székesfehé'rvári ll. ker\l· 
letben lt'e/'eiLczy Isb'án II. term. v.; a szcgcdi V. klerületbc\I 
Horváth Ic;tván III., Szabó Lajos I. és Kovúcs István III. 
thtts-ek; a miskolci VII. keri.iletb~n Molná,/' János tMts. 

Hazasságot kötöttek. V lttZ Borgóy János Ihdg'y. Tomascheh 
l!]clltll-1I0na-1VHIl'la Ul'üÖJggYCl lIyorött es vass l' ('renc rnugy. 
Husvay J uci Ul'uö .ggyel lJ C b!recenben. - A bUUapcsti l. kc
ruletben: ,sánca Anuras thtts. Bo'runte .l!;l'71sébettel J:{ccsk,,
méten, lwkó I ,tván tonn. v. Tóth MatiJddal Budapesten, J{t8-

halmi lstván t01'm. Kovác8 MáriiIval BJán, l lytkos Imre 
torm. N. Szo/ce Juliannával, CsalJa lIyula őntl. brdci Máriá· 
va'- Mezőturon, Gombos 8ándor tonn. Szakúcs .Paulával iIIóg· 
ráclon, Fekete Józse! Hl. tőrm. Nagy Lidiával :::>ártJogál'cloll, 
iUun4cacsi Janos torm. Tandi Hó",avul Uyolllán; a swketi
fehel'vari ll. k i!riiletben: Vúnwgy József th Ut;. !;chneider 
K.atalinnal Lovasbel'ény községben. a szombathelyi lll. kCl'll
letben: Va1'ga József VI. tőrm. Jfiókovils 'l'e1'éziával Nagy
atád kőz,ségtJen; a pécsi IV. kerületben: KUI'dos JÓl'.Sef II. 
thtts. Németh Irmával SZllkszárdon, Ke1'ekes András tőrm, 
Oltkál' i Ilonával Izsákon és Pintér János lll. nY. áll. tőrm, 
Aubrecht Gizellaval Mecsekszabolcson; a ~zegedi V. kerület
ben: Szinnyai László őTm. Molnár Lidiával Tisv.akiirtön; II 

debreceni VI. kerületben : Molná1' Antal tőrm. Ve1'es Teréziá
va,l Encsencsen, Csenki Pál törm. HOliszú Irénnel Debrecen
ben, Nagy Gábor törm. Hiripi Zsófiával Vér1.escn, Szabó 
Bálint főnn. Dézsi Gizellával Hajdubagoson, Eszenyi JáIJ03 
tőrnI. Hendzsel Sárával Gacsályban, Tukacs Mihály tŐl'm. 

.l1olnár Ilonával Gacsályban és Leveles Mihály vái. szab. 
tőrm. Be1'ey Karolinával Vissen; a miskolci VII. kerü
letben: Halász János tőrm. v. Barálh Julial1nával Uyomán, 
Csu./nor Géza őrm. Pál Piroskával Sajókazincon és SZeIW7'!!" 
I s tván törm. BOTbás Pirosklával Jásza,pátiban, 

Családi hírek. Született: SiI'olci József tőrl1l-nek Hozálill. 
leánya, Jaloob Imre tőrmv-n!IJk Éva-Margit 1eánya, Zolttin 
István tőrm-nek István fia és Ke1'tész Lajos thtts-llek Agoston 
na' a székesfehérvári II. ker.-ben Farkas Ferenc tőrm-nek Má
ria'leánya, Kondor An rás tőrm-nek László-András fia, Böröndi 
GyuLa tőrm-nek Gynla ila, Dóm József tőrm-nck Irén leánya, 
Nagy János II. törm-nek Zita-Margit leánya .és Rakó ~án , 
dor tJhtts-nek Sándor-Milhály fia; a szombabhelYI lll. keru let
ben Bá.nló János thtts-nek Ferene fia, Sólyom Jenő tőrm-nek 
Jenő-László fia és Kővá7'i Károly törm-nek Margit leánya; 
a pécsi IV, kerületben: Bakos Miklós tö~'m-nek, Ma~doln~
Éva leánya, Felföldi Gyula tőrm-nek Iboly.a-Margü leany?, e;,; 
[(asza Mihály ny. án. wrm-nek Hózsa loanya; a szege,dl. \ : 
kerületben: Nagypál Imre tő'rm-nek Imre fia, Szentml.halyt 
Pál tőrm-ne.k István fia és Szántó Sándor tőrm-nek >Sandol' 
fia' a debreceni VI. kerü!eibcn : Oláh Ist\'án tőrm-nek 'l"iboI' 
fia' Szabó Lajos I. thLts-nek Magdolna leánya és Varga Imrtl 
L 'thtts-nek Irma leánya; a miskolci VII. ke.rületben:. S~ifke
res István thtts-nek Ilona-Éva leánya, Damzs Dezso tör~
nek László-József fia, Nagyfejő János tőrm-ne~ Éva-Irel~ 
leánya, F erenci Márton bhtts-~ek Ai~a-llon.a leany~, l!ar~ 
József !Önn-nek Valéria-Veromka leanya es Benel Janol> 
tőrm-uek Tibor-István fia. - Meghalt: Szabolcs Ferenc ~uda
pesti I. kerületbeli tŐ-rm. Mária leánya; ~ sZ,om~athelYl III: 
kerületben D01nbóváTi István törm. Istvan, ha cs G~~ncsé1, 
Lajos tŐrm. Lajos fia, UjváTi József P?CSl ~V. kerule~beh 
tőrm . v. GyiY/,ő fia és Fenyj)('s Ferenc I!Nskolcl VII. kernlet
beli tőrm. Edith leánya. 

Elhaltak. A budapesti I. kerületén: Imecs AI?ert ~s L,islta 
Sándor ny. áll. thtts-nek, a szegedi V. keríilct alJon:,anya.ban 
Ka1'sai András ny. áll. thtts. és a miskolci VII. ~erulet aJlo
mányában Péczeli János, CSl'1! János és Nagy Janos ll. ny, 
áll. thtts-ek. 

A m. k i r. C S e n d ö IS ég I 
kedveli b8vásárl ási helyo 

'IOIIS ts lADSlDADTA 
CSENOÖRSÉGI SZAKOZLE T 

DIIDIlPfSI. 'II .. IiIRALY-III(tl 93. SZ. 
TELEfON : 1- 436- 51. 
Ked.el6 fil etési feltételek I Minaségbe n els6,angú. Mintacsomogot 
bé,me ntve .éte lköte le lettség nélkül küld ünk. 

01 vassa el, Hlielőil. ír nekünlf;, l 
Közlemény t nemcwk a csendőrliég tagjaitól, hanem bá~

ki/ől elfogadun k , de ti zenöt gép- vagy kézíráso~, has~íbnr/l 
hosszabbat csak előzetes megegyezés utún. A lcozlemenyek. 
fogalmazási álcsiszolásának es ha szükséges~ ta1'lalmi mó~')
silásának valamint a törlés és Iriegészítés Jogát fennlart3ulc 
magunkn~k. Aki azt akarja, hogy közleménYé.t vcíl~oztatlÍs 
Jodkül kőzöljük, ída l'eá a l.:ézi1'al oldalá1'a lJt1'OS trónnal: 
Szószel inti kőzlésel kérem!" A kéziratot kérjük apapírnal,; 

~sak egyik oldalára, félhasábosan, írógéppel, kettes sortávol. 
ságfa, k ezírással lJedig jól olvaslla/óan es nem túlstIrtl sor.ok
ban il ni. Olvashatatlan /.'éziratlal nem foglalkozunk. A T.:éztra
lc,kban se-mmiféle I övidi t ésl nnn szabad használni. Kézira!ot 
'sak akkOl' küldünk vissza, ha a szerző megcimzett és válasz
bélyeggel ellátott borítékot mellékel. Kéziratok sorsá1'ól .. sze/'
kesztői üzenetben adunk választ. Fényképfelvételek bekuldése 
alkalmával csatolni kell a felvétel 1cészítőjének írásbeli nyilat
kezatát, hogy a felvé/elnek a szokásos tiszteletdíj ellenéb :m 
való közléséhez hozzáján/l, A megjelent közleményeket tisz· 
teletdíjban ,'észesítjük, de tulajdonjogunlcat fenntarljuk, azo
kat tehát beleegyezésünk nélkül nem szabad másutt közölni, 
sem pedig utánnyomatni. A nyomdai kOlTektúrát mi végezzük, 
k01'1'ektúl alevonatot csak kivételes esetben adunk. Sze1'zői1t~ 
különlenyomataikat közvellenül a Stádium-nyomda igazgató
ságától (Budapest, V., Honvéd-utca JO.) szíveskedjenek meg
rendelni, amely azt velünk. kötött sze1'ződésének ál'Szabás'l 
szerint kőteles elkészíteni. Minden hozzánk intézett levélre 
válaszolunk, de csak sze1'kesz(ői üzenetekben; magánlevelek'Jt 
akkor sem írunk, ha a bekiildő válaszbélyeget mellékel. Minden 
levelet leljes névvel és rendfokoza/tal alá kell írni és az állQ
más helyet is fel kell tüntetni. Névtelen levél1'e nem válaszo
lunk. Hozzánk intézett levelet szolgálali útra nem te1'elünk, 
azok lar talma vagy beküldőiTc kiléle felöl senkinek sem adunk 
hlvilágosUást. Jeligéül legcélszerűbb kisebb helység nevét 
vagy ötjegyű számot választani. Annak, aki jeligét nem jeWI 
meg, nevének kezdőbetűi és cíllomríshelye alatt válaszolunk. 
KözPI dekű ké1'désekre nem szerkesztői üzenetben, hanem a 
"Csendő11ekszikon" rovatban válaszolunk. Előfizetést csak a 
esendől ség, honvédség és az állami 7'endőrség, továbbá a bíró
ságok, igazságügyi és közigazgatási hatóságok tényleges és 
nvugdllományú tagjaitól fogadunk el, mústól nem. A csendő1'
sf g tényleges és nyugállományú legénységi egyénei az előfiz~
tési díj felét fizetik. Előfizeini csak legalább félévre lehet. Az 
clőfizetéseket kérjük pontosan megújílani, me1't felszólitást 
nem küldünk. A nekünk szánt pén zkii ldeményeket kérjiiT. a 
Csendőrsf.CJi Lapok 25.342. számú postatakarékpénztári csekk
számlájára befizetni. Címü nk: "A Csendőrségi Lapok SZP/'
kesz/őségéne1c, Budapest. T., ,Böszörményi-út 21. szám." 

TELEPES ES HáLdZa,. RáDlOK 
GRamOFOIIG!PEII !S LEmEZElI 
CSILLáROlI Részletre Í8 lego!c8Óbb&n, Csereatcl6. 

Reicfj ""'iklós cégnél 

I Bud.p.at, VI , Vllmoa c aá azár-út 45. azám. ~agymező-utca urok, 
Kérje a legújabb árjegyzéketl 

A m, kir. csendllrs<lg és rentlőr;;ég togjalnak áreni'edmény. 

AII\u nélkül bútor 
szabott áron : 

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

Á rak II bÚl 0,on. 
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Galamb. Az 1930. évi XXVI. t.-c. alapján rendszeresített 
CBendő'I\Ségi pótdíj és ,az esetleg élvezett k10rpótdíj cs'ak azok
nál képez nyugdíjba sz.árnitluaJtó javad1almaz.ást, akiket 1. a 
sz.olg,álatbrut valóságglal eltöltött 4.0 év után va'gy 2. életük 
60-ilk év,ének betölt:\SIe ut,án vagy pedig 3. mint mindenn:emü 
szolgál,atm aIlkla!lma tJRlllokiat f'elülvi7Jsgálalt útján helyeztek 
nyug1ál.lomámyba. Ez,t az eljárást is es'ak olyanoknál lehet 
a1kiaLrmazni, akikie,t 1930 jún,ius 30-át kÖVlető időben helyez.tek 
nyugállomámyba. Önnél - úgy látjuk - helyesen az étkezési 
pénzt sz.ámíJtottá~r be a javlluJ.,almazásá,ba. Ha sé:mlmesnek érzi 
a rend'ellkiezés,t, adjon be heérvényt a belügyminis7Jt.'(>'r úrhoz 
(VI. b. osztáJly) h'enye'sbítésért. 

Reménység. A velünk közölt adatok szerint Ön a kérvény 
beadására jogosult, hogy az ara az egyéb követelményeknek 
megIelel-e, az.t persz.e a kiVlizs'gálús fogja megáUapít,ani. A 
kérvényhez. cswt,oJmia kell a gy,ermek sz.üJ.etési a;nyakönyvi 
kivonatát is. A töb'bi cs-atolandó okmányról az. örsparancs
nokla ad felvhlágosítást. 

Ember. A nős csendőrök foglakozási időn kívüli eltávoz:lsa 
alakbanyálból - az. utasítáS1ban sZlabályozvla vian. Osak szol· 
gálati vagy fegyelmi oko]( mLatt lehelt ezz.el ellentét'es ])en· 
delkezést, - ézt is csak ideiglenesen - kiadni. Ne kérjen 
tőlünk e1néz.ést az.ért, hogy ilyen kérdéssel fordul hozzán..\:. 
Azért vagyunk, hogy mindenkinek tanácsot, útbaigazítást, 
felvilágositáS't '!l!djunk. OSlrukhogy ilyen. eseteik:ben az keUene, 
hogy a magunlk s71emével lássuk a dorgokat és főleg: halljuk 
a másik felet is. Nincs önben ,egy ki0Sit túlz.ott érrekenység~ 

K. Sz. J. cső. Mecsekszabolcs. Előfizetése folyó évi június 
30-án lejál t, a lap küldését beBz.ürrtetJtülk. Mivel t 'al1talék 
példámylaÍ'rrk nincsene,k, a most b 81küldö'H 3 pengő't 1936 no
vember l-től 1937 áP11ilis 30-ig szóló BJ.őfiL'l8ltéS1ként könyveltitk 
el. A 1ap küldését november l-től ke~djük !ll.eg. 

V. V. törm. Hát ez bizony szomorú eset, de lehet tanulni 
belőle. Ide is írjuk tanulsá,gul: A béLjitáll1sa Jop<lJsi ügybe.n 
nyomozott és több bűnjelet őri71etbe vett. A bűnjelelret az.ún 
ban nem sz.álIította be a kÖ7lSég 'előljá.róság,ához, hanem 
a jegyz.ék,et a heözségi clőljáróságglal 0S.aIk 'aláíratta, a bűn· 

je1C1lret elleruben a gyanusHottnál hagyta aZ'llal, hogy őrizze 
lliIeg addig, amíg a kiJr. ügyés2Jség iiIltézJ~ed1k. AgyanusfLOtt 
awnban a bűnj~leket részben elhi!l;8vnáJrta, részben eltU~aj 
donítoUa. A bírÓlság a gyanUlSitotta;t edité~te, a bűnjelek'l3L 
pedig a sértettruek k1adni rendelte. Amilkor a Sél' tett a bűu
jelek áJtvétele végett a k~ségielőljáróságnál megj,ele,rrt, ki
derüLt, hogy a bÚ1:lj!eleik min0sEmek meg, sőt az előljá.róság 
nem is tudott awkról. A séroott ,a bűnjeLeik értékét p81r útjá.n 
követelte az elő1járóságtól, amit a bíróság meg is ítélt. Az 
ol-üljáróBá,g azonban átlráJrította a kötelezettséget a mulasztó 
járőrv~etőre, !l!ktrrelk a bűnjeJelk értéke és pe;rkö~ts,ég fej,éhen 
192 pengő 4.0 fillért meg kellett fizetnie s ezenfelül őrszolgálati 
vétség mÍ'att is eIítélték. Eddig az eset a llJillJga tanu1ságával. 
Ami mos.t máu azlt a kérdést Uleti, hogya járŐlrVezető kövi' 
telheti-<c a gyaiIlusítotton az. eltulajdonított, illetve ellh:asz· 
nált bűnjele'lmekful1ialia má,r megtéiríJtett értéikét: termé'S:oote 
sen követJelheti, de cswk polgál"i per ú,tján, ,amit azonban csak 
akkor érdelIlH~s m'Elgrndítani, ha a követelést a gy3.i!ll1SítottOll 
arrrrruk idején, hia a bírósá,g majd megitéli, be is lehet luaj!,ani. 
Ha nem lehet rajta behajtani, ká,I' pere1ni,0Sak újabb ki'Rd,á,st 
okoz magának vele a haj,társa. BüntetőjogUag nem lehet el
já:nii. a gyanusitott ellloo, mert a esendőr által foganaJtosított 
őJ'i:retbevételt a törvény nem tekinti lefog1aIásn'ak s így az 
őd~etbe v,ett és gyanusítOittnM va.gy málmál hagY'ott bűn 
jelek cltu1ajdooítás'a rrem k,épez z.ártöIié,st. SNrilra's7Jtást . képe2l· 
het ugyan, de ebben az OSletben ' 'a gyarrusított cselekményt' 
siklkaszlbásrraik sem mi'Il:ő.síth~tő, mert ő a bűnjeleket nem a 
esendÖlr, hanem a sértett birtoIkából vette el, ez.ért a cselek
ményéért p'edig aJZ.áJtal, hügy lopás ban bűrrösnek mondották 
k,i, melgbünhődött. Bűnje,1elk me,gőlrzésére sem a gyanusított, 
sem más magánszeméJy a csendőr által nem kötele,zhe,tő'; ép
pen ez.é.rt ÍJrja elő az. utasítás, ho'gy a csendőr az. ő,rizetbe vett 
bűnjeleket a községi előljáróságnak köteles áta.dni. 

I 
Ön által megszabott időre terjedő előlegnélküli 'I 
hitel a m. kir. csendőrség m. t. taqjai részére. 

86torok, .ezloaolr,matracok é •• odroayok, .z6ayeg
lirak, lut6- é. ebédlö"zöayegek, di.ztlire:yak é. az 
összes yA.zooárak, abroszolc, áuaellliidam •• zlok. ==== Vidékre árajánlatot mintákkal küldünk. ~ 

• Lakásberendezö vállalat, VI. Ilndrássy úl 66 • 

Romhányi örs. Próbacsendőr felvételek most lesznek. 
Közölje testvé,révell, hogya le.g~közel'ebbi örs'ön jelentkez
zék sürgősen. 

Regéci vár. 1. Ha vagyon a van, az egyházi adó kivetése 
50gos. Osak az iUe'tm:rOO.YlCi mentesek alóla ,az.on a cíIIJJeiIl, hogy 
ka:tonai e,gyhá~község tagja. Arra nem tudunk fe,lelni, hogy 
a kivetett kÜJÖnféJ.e adók helY'CS1en ,"a'IlJnaik-e megállapítva. 
meIlt nem iSlIIlerjük az. ad6tárgyaik: (ház. s egyéb ingaUan) ér
U.k!ét, jövedl6lmét stb. 2. A nyugá:l1omámylban levő csendőr 
elron az örs nyomo7111li jog'Ü'SlUlLt és épp úgy köteles, mint más 
bűntettes eUeIIl. A nyomozáisról ,az előljátró pa,11ancslIlokságnlak 
jelenté'st ,teruni - a mostani rendelikezések szer,int - rrem kell. 

Dodó. Az 1934. évi okt. 1. számunk · szerkesztői üzenetei 
kÖ7Jt "Mbamellékii ÖI\S" jeligI!J aJ'wtt 'adtunk hasonló ügyben 
l!elvi1átgQ'Sitást. Meg kell gondoln'i, kinek kÖ[CSÖllÖZ az. em'ber. 

Budakeszi. Nézze meg az 1924/9. Cs. Kban közzétett, vonat
kozó körrend'etetet. Ma az érvényes. 

Szatmár. 1., 2. A gyermektartással kapcsolatos tudni
valókról az 1934/12. Os'endől1ségi LlIJpÜ'kban Eperjessy István 
g. szds. úr ÍTt. 3. Jelerrtse, he szándékát 'hitf.eleke.z,ete 1e~kés'l.A
nek, !Ilki a s2'ükséges útbai,gazítáSlt me'gaJdja. . 

Piski. 1. Lexikonban felelünk. 2. A kóbor ebekre vonat
kozó meghatározásokat megtalálja az 1931. évi 11., 135. és 136. 
J.exikollJválasvun'kban. 3. A jáuőrve,ztöi jolvénytartó-svalagot 
arokn!llk heen feJv'arrni, akik járő'rvezetői me'glbízá'st kaphatnak. 
Külön rendelkezés ,nincs. 4. A vadászat ellenőrzése kötelesség 
és ]uötelessége mindenlcin!>k az ellenőrzés alkalmával fel· 
mutatni a v ,adászjegyet. Az. alól sem az. előljárók, se.m a fö
szolg:3ibíró nem 'kivé,te,lek. Bizonyos', hOlgy nem i,s ruk.arnak 
azok lenni, mert ,tudatában v:anrrak, hogy ők nemesa;k a tör
vé.nyt betartatni hivatotta:k, de betartani is. 5. A 4n.152/eln. 
VI. c. 1929. számú B. M. relIldeletet minden <'!sendöralakulat 
meg1kapta. 

Somlyó. 1. Lexikonban felelünk. 2. Sárcipő használatáról 
a 11/1936. Os. K-ban :f,3lell't meg rendelet. Nem is olyan régen 
tehát. Ön nem haUott róla'! Gumicsizmáról is kérd,ez.ősködik. 
Hát ·az.t hagyja másoknak. Katonaernber ilyesmire ne is gon
doljon. A Kárpáto:k magyar hősei rongyos balkamesban állták 
meg a helyükiet! 

Mindszent. Az előfogat szolgáltatási kötelezettségről 
lexi,konban adtunk tájékoztatást. 

Tapolca. Az osztrák háborús emlékérmet 1936. év végéig 
lehet kérelmezni, a Károly-csapatkel'eszt é's sehesülési érem 
odaítélése iránti kérelmeket viszont 1936 június 30-a után nem 
100et edőtJerjesz.tJeni. A magyar hÚiborús emlékérem elnyerése 
iránti Mrelmeket még fel lehet terjeszteni. 

Bagolyvár. "Tapolca" jeligés üzenetünk Önnek is szól. 
Virág, Tarnalelesz. A lekszikonban felelünk. 
P. M., Tarnalelesz. Az 1. kérdésére is itt adunk most vá

laszt. A kÖZSégi előljáróság eljárás'a nem jogos, mert a 
svwkáJc,snő (,tehát rrem ö:rsfőz.őnő!) nem tartoz.ik fe1e'M,s.sé,gge,[ 
a férje ingatlan át terhelő adótartozásért. A letiltó rendel
vényt 'azorrhan az ,örs, iHetve kÖ7ig:aQ;dá1kodás rrem bírálhai,ja 
felül, wnnak elege,t kell tenni. A s7JakátcS'OO keressen orvoslast 
a pénzügyi hatóságoknál. 

Kosztolás. Azt nagyon szívesen olvassuk a levelek alá
írásánál: "Hazafias üdvözlettel",sőt megelégszünk tisztán a 
névaláírással is, csak ezt a szerencsétlen "alázatos tisztelet
tel" _kif,eóezést ne látn6k! Úgy terjedt el ez az ostoha szólás-

r-érfi és női szővetek, selymek, mosó ruhaanyagok 
Ké.z fehéraeműek é. h,ahayák olc.óa be
azerezhet6 a m. kir. cseadőrség t~iai részére 

WEINBERGER és FELEDi Budapest, 
IV, ferenc József rakpart l. Dunapart. 
Fióküzle! Vámház kö.út 6 •• z. iRé.zle~fizeté .. e is.) 
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NEM KELL BAJUSZFESTEK 
bajuszfix felesleges - ha ÁMOR - BAJUSZPEDRÖT 
VESZ 40 FILLÉRÉRT alumínium dobozba. Kapható min
denütt. Ha nem kapn á, forduljon 

CZAICB DROGÉRIÁHOZ 
Budapest, VIII., József-u. 81. Mátyás-tér sarok. 

.. 
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mondá.s veglg a borbélymÜihelyeken és hasO'IJ:ló körökben, 
v-ég>i,g ·az országon, mint a járvány. 19azán nem a csendőrség 
kör~be való, szakítsanak vele. Egyébkoot a beküld'ötJt ké.pek
nél jobbakat Ikérünk. Az.t ajánljuk, hogy amíg az ellijén van, 
csak csendőrtémát keressen. A gyermekjelenetek fényképezése 
a legnehezebb feladatok egyike, aZllal még várnia kell. 

G. J. csendőr, Szeghalom. Már a tavalyi pályázaton is jó 
képekkel indult, csakugyan kár volt alábecsülnie a tudását. 
Különben igazol bennünket abban a feltevésünkben, hogy a 
II kevesebb pályázatnak ez volt az egyik főoka. A most be
küldött képeket köszönjük. Egynek talán sorát ejtjük, a 
többiekben mindBlI1ütt megvan az a hajS2álhib!4arrIl'Í miatt 
nem közölhető: a kispihenőben nem látjuk a járőr másik 
tagját, a lov'ak mindenütt háttal vannak, sőt a legjobb lovas
képen a világos színű ló aklisé!Ilel is tŰIl!Ile. Acicalakoma 
a. le.gjobb. Ha 'közben ·akad valami jó téma, ne feledkezzék 
meg rólu'nk sem. 

B. J. fhdgy, Keszthely. Sajnos, a H. M. 8. osztály.'! tőlünk 
nem tűri a sürgetést, csak sorrendben kaphat juk meg a 
cimet, amiért már odaírtunk. Ha szolgálati okból sürgő~, 
akkor célszerű volna szolgáJ.ati úton megtudni, talán gyor
sabbRn menne. 

19015. A kút jelenet jó kép, de a téma nagyon beállított, 
emiatt nem közölftlető . Jó gondolat a vizsgautáni pakolás a 
kocsikra. MegLSiIIlételihetné adott es'etben, de aJkkor ne az 
üres ko()sit hozza előre, hanem a megpakkoltakat. A kutya
fürö,sz;tést közöljük. Felvételei általában jók, keress-e azonban 
inkábh ·a köz·el-témákat na.gyobbaJrukOlkka,l. Van hozzá gépe, 
meg ér2'!éOre j·s. 

S. I. cső., Gödöllő. Derék dolog, máris a levéltárban van. 
Képei k1özül talán az egyiket viszontlátja a lapunkban. 
Egyszerű levele tele jószándékkal, öröm olvasni. 

Pénzbírság. Lexikonban felelünk. 
Oktatótiszt. Az eset, amelyre a választ adtuk, eg'észen 

különleges volt, ' amint a kérdésből is kivehető. A szabadon
bocsátás . legfőbb indoka az elfogott súlyos betegsége (epilep
szia) volt. Úgy látszik, hogy ezzel a körülménnyel bővebb'lIl 
kellett volna foglalkoznunk. Az is az ügy hátteréhez 'tartozik, 
hogy az elfogás okát az említett epilepsziás rohamot meg
előző idegállapot idézte elő. Gyakorlati szempontból teh'Ít 
legokosabb volt a szerencsétlent a sorsára hagyni. 

Rába. Az egyes hadifogoly-táborok volt tagjairól sehol 
sincs.. nyilvántartás. A keresett százados .címét sem tudjuk 
megszerezni, csupán a vezetékneve után, mert az igen gyakori. 
Miért van szüksége a címekre~ Sebesülésével kapcsolatban! 
Emlékeztet jük, hogyasebesülési érem utólagos odaítélésil 
iránti kérelmet már nem lehet előterjeszteni. 

Zsibó. 1. Nem kell engedélyt kérni. 2. Lexikonhan ad unk 
választ. 3. Ha kál' nincs, bűnvádi úton üldözhető cselekmény 
sincs. 4. A Szolg. Szab. I. Rész 686(c. alpont ja tartalmazza a 
vonatkozó rendelkPzéseket. 5. Ilyen ügyeknek nincs és nem ia 
lEhet elévülési idejük még akkor sem, ha bűnvádi eljárás alá 
nem tartoznának. 

IOjrendSZero butorhitel! R magyar kir. csendőrség tagjai 

I a kásukat berendezhetik. I V~lt6 és e,olö'ea né.kU' 30 eaveftlcJ havi pé.z'etre. 

vagvis minden 100 pengő után 3.33 
p ~ngős ré~zletre. f gy éven belüli tör
lesztésnél a kamatokat visszatérltjük . 

KARDOS TESTVl:REK . 
BUDAPEST,VII., WESSELÉNYI UTCA t8.SZAM. 

H. Gy. t. őrm. Som. Bizonyára olvas ták aSzut. 23. mel
lékletében, hogya nyári szolgálatot ellátó fürdő (stb.) ügyeleti 
szolgálatban milyen gondot kell fordítani a csinos öltözkö. 
désre. N em kell részletesen magyarázni ennek az intézkedés
nek az okait, elég csak arra utalni, hogy ott, ahol a csendőr 
nem csupán Q,rskörlete .köz,ö1nsége előtt je,1eni.k m eg és ruh01 
sok külföldi is megfordul, ott nem lehet a pantallót a csizma
szárba dugva és visszahajtva viselni. Ez a rendelkezés a 
sáros terepre, esős időre vonatkozik. Nyáron, jó időben tehát, 
amikor ma már majdnem minden részét az országnak kirán
dulók látogatják, semmi sem indokolná, hogya nyári szövet
nadrágot úgy viseljék, mint sáros időben a posztó.pantallót. 

November 20. 1. Tessék elolvasni lapunk 1933. évfolyamá. 
nak a 682. lapoldaJán "T. I. Ci.gánd" jeHgé're adott üzenetün
ket. A teljesség kedvéért ajánljuk a pénzügyminisztériuniball 
a személyes eljárást is, mert az ilyen ügyeknek mindig van
nak olyan részletei, amelyek csak közvetlen megbeszélések 
során jönnek elő. 2. A polgári esküvőn a nagy társasági öl. 
tözet nem kötelező . További válasz a kézirat-üzenetek között. 

Remény. 1., 2. Csak magánpénzintézetnél próbálkozhatik, 
mert a kincstár nyugdíj ára kölcsönt nem ad. A katonai 
nyug1díjitörvény a nyugdijmelgváltás,t nem iSilIleri, tehát erre 
sincs lehetőség. Örüljön neki, mert az ilyen tőkésítésnek 
rendszerint rossz vége szokott lenni. 3. Miért volna ez jobb~ 
Többezres példányszámnál nehéz dolog egyet ilyen külön
legesen kezelni. 

KÉZIRATOK. 

D. A. g. fhdgy. Jó, köszönjük, egyszerre közöljiik. V,í!'
juk a továbbiak.at. 

T. A. szds. Kiszedve várja a sorát a nyomdában, nagy n 
rrgebbi anyag. 

Turul. Ez még csak jó kísérlet, csak kép, tárcányi erő 
még nincs benne. Az érzelgős hangot le kell faragni. A pár
beszédeknek és más tárcatitkoknak akármelyik számunkban 
el lehet lesni a formáját. Ez tedhnika, meg kell tanulni. 11:8 

ugyanazt a témát sokáig kell hOl'do?Jni, kerülgetni. E·gyszer 
azután nekifog ,az ember, megírja, de elteszi és két hónap 
mulva elolvassa. Egészen bizonyos, -hogy újra írja. tgy érik 
meg valakiben az, hogy egyszerre ellwzcl egészen jó tárcákat 
írni. Tessék így próbálokozni, egyelőre cg,ak annyit, hogy 
érdemesnek látjuk. A verset közöljük. A felvétel nagyon 
szépen hozza be a turult, de a kép többi, túlnyomó része 
csupa homály. Érdemes volna alkalomadtán megiFmét clni, de 
puskás iskolávaL 

B. B. alez. Kiszedve várja a sorát. 

Komárom, 22, H. J., Szolnok. Sorra kerülnek. 

Szomorúfűz. A vers formája . szonett, amely nem bírja 
nt a téanát. Ritmusa .sántikál é.s ami a le'gnagyoibb haj: 
túlslÍlgos szabadságot enged magának abban, hogy ·a vers 
értelmét homályba burkolja. Fej,lődnie kell; ehhez pedig 
olvrus'Ili, tanulni kleU köl1Jész,etet, m~rt az Qs,z.tön (';sak láng
elméik b ől hozz,a ki tanulás nélikül a formaila,g is tökéleteset, 
mindame,Jle:t,t ő'k is tann],ta;k és tanulnak. Egyszel''Űls~.tsc 
mirudenesetre a mO!Ilda.n,ivalóit, akko,r jo'bbat fog adni. Kü
lönben amit a mul<tJkor Íl'tu·nk. azon minderek nem változtat 
nak II ezek ell élnére is ClsaJk hajszálhíja. hogy a verset nem 
közöljük. 

I DUKESZ FERENC s z O M (~Ö~É:) H E L Y I 
Ékszerei a legszjlbbek. Órál Doxa, Alpine Omerra stb. 

I 
a le/!,pontosabbak, Arat a le/!,olc. óhbak. Arúl a le/"Dlp/!" 
bizhatóbbak, A választéka Dunántólb"n a Ip/!'na"'yobb. 

• 
Valódi ezüst és alpakka evöeszk~z"észletek és disztárgya'r 
"'yári árban. Speciális órajavitó mühely. 
A m. kir csendőr.é". ta",jaina1, ~yes fiz. feltétele" . . , ........................................ _ ......................................• 

I 

PALLADIS RT. ' új üzlethelyisége 

szemben a régi, helyiséggel 
Akadémia-utca és Géza-utca sarok (V., Géza-utca 2. szám alatt, udvar) .t .................. _ ................... __ ._._._._._._._.~._._._._._._._._._._._. 
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Mint.. közlegéoy 8 vérmezőkön. 
(Regény.) (:1) 

1rta: SÓLYOMVARI MIHAL Y. 
Annál inkább szorult mo~t atl olasz gyalogság, hiszüll ;, 

bosnyák nem SZl'Iette a foglyokkal való b.ibelődést. Dúlt a 
ham. A harci lárma még hozzánk, több mint egy kilo· 
méterre is jól ha,uatszott. Egy,szer ruak az olaszok fCJ
veszetten menekültek hátr.a. Már aki tudott. K~'gEüték a" 
olaszokat a boslJyrukok. Már két állásukat elhagyták. a 
menekülők, mire a tüzérRég észhe kapott és újból lőni 'kezdte 
a bosnyákokat, a saját csapataikat sem kimélve. Lett '\most 
már bosnyákOiknak is jól megépített árkuk. Ném is egy, han 
kettő, hiR~en ehhez az olaswk mesterien ~rtettek. 

'l'őlriink jobbról Szt. Gabriellinél is 'Csúfosan ;vis'szaverté 
a derék 48-asok az olasz támadásokat. Tehát a ll-ik offen 
ziyájuk is kudareot vallott. Egy tapodtat sem engedtünk át 
állásainkból. Sőt a bosnyákok pár száz mélert el is hóditottak 
a hegy oldalán. 

Szeptember elején hátrább jöttünk pár kilométert ezred
lartaléknak. Egyik völgykatlanban épített alacsony barakba 
és kavernákban tanyázott a század. A hely nagyon csendes, 
szép, sz·álas erdőséggel és alacsony dombokkal körülvéve. 
Ide sem lőtt még be az olasz tüzé rség. Os,ak jobbról és balról 
pár száz méterre esergettegránát szalvéit és felettük jó 
magasan suhogtak hátra, Elképzelni sem tudtunk volna a 
közelben ilyen jó helyet. Egész napon át sütkéreztüuk a 
napon és hűsülhetLüllIk a fák alatt. Osak ,akkor bújtunk el 
védett he,lyre, ha az olasz repülők keringtek f·elettünk, hogy 
észre ne vegyenek, hol tnrtózkodunk. 

Egyik nap lementünk fÜl'ödni a patakba, jót bálr<l, aho'va 
csak ,a messzehordó úgyúkka.l tudtak lőni. Javába ment a 
fürdés a hűs, kristálytiszta vízhen, arnidő·n egy Caproni-g'ép 
érkezett öt kisebb gép kísrér eHel fölénk . 

Bárhogy is meglapultunk a hegy lábánál, mégis észre 
vehettek bennünket, mert felettünk körözött a hat gép, 
mint valami nagy s,as és öt kánya. Az olasz t üzérség most 
kü,ldözni kezdte' a csomagjait. Mezítelenül húzódtunk meg a 
kövek között. Kimondhatatlanul haragudtunk rájuk és lIIég 
csak lőni sem tudtuk az alacsonyan ,keringő capronit, hisz 
fegyvereinkot otthon ,b agy tuk. Alighanem szorult helyzetün
ket megszago1ta egyik bátor repülőnk, mett mint e.gy vércse 
repü It villrumgyorsan fel énk. 

Mögötte még távolabb 
sebesen közeledő magányos 
látszik nem vették észre a 

öt- hat repülőnk igyekezett :J. 

repülő után. Az olas.zok úgy" 
fele·ttük közeledő veszélyt. Mert 

már a négy-öt ezer méter magasból nyílegyenesen, mint a 
véms8 a fogolyra, es'apott le a Capronira, a mi repülőnk. 
Hosszú friistvon al jelezte ra gépfegyvrCl' működését, amelyet 
sűrű kattogás követett. A hatalmas Caproni-gép megingot! 
és lej ebb szállt. A gépfegyverek sűrűn kattogtak a levegőben. 
A Oaproni-gépet a földre, a meredek hegy oldalára leszál
Jásra. kénY'szerítette a kis vércse. 

Közbe a másik repriilőink is megérkeztek és elűzték az 
olasz kiis'érő gépeket Görz irányába. A Caproni alig ezrI' 
méterre tőlünk , ra hegy oldalán terpelSzkedett. Fölötte kerin
gett a m is .kis véresénk büszkén , győztesen. Minden oldaról 
szalad tak a fegyveres katonák, hogya gépet birtokukba 
vegy.ék, nehogyesetle.g újból elrepüljön. De mikor közelükbe 
értek gépfegyverrel védekeztek. Észrevette ezt a fent keringő 
repülőnk és újból gép,fegyvertüzet bocsátott reájuk. Most 
már m egadták magukat. 

Október l 6-án bevonultunk ezredün.kJhöz, a raj vonalba. 
M.ár amikor beérkeztünk zeneszóval fogadot·t bennünket az 
olasz tüzérs'ég. Olyan erősen rázendítettek, hogy egy jó óráig 
lapultnnk egy mélyedésben a rajvonal mögött, hogy kényel
mesebben hallgassuk a surro.gó, robogó zenét, amelyhez tűzi
játékot is rendezett a sötét, esti időben. 

Október 25-én az olaszok a rajvonalunk fölött egyik rc
pülőnket lerlőtték. Égve zuhant alá úgy kétezer, méterről. 
Az egyik repülő ejtőernyővel u grott ki belőle . Pár száz 
méterre zuhant alá, m int egy kis csomag, midőn az ernyője 
kinyílott és szép lassan alászált. Az egész fronton élénk 
tüzérségi tűz. Kü,lönösen jobbról hallani erősen, a tiroli 
hpgyek felől. Szinte állandó és földrengető a moraj. 

Huszonhatodikán tábori örsre mentem az olasz drót
akradályokhoz. Különös mozgolódás az olaszoknál. Huszon
hetedikéJl már hozták a hírt, hogy Tolmeinnél a n émet, 
ol'.ztrák é,g magY'ar egyesített erők áttörték az olasz 
frontot. Estefelé már előttünk több helyen ro,hbanálSok voltak 
Görz irányában. Már tüzeket is l ehetett · látni, amelyek vörö
sen világították be az égbolto t. Járőrök mentek ki az olasz 
állások felé. Ezek egy óra mulva visszajöttek és jeléntették, 
hogy az olaszok előlünk elszöktek és menekülnek Görz 
irányába. :Most cl"ak a mi tüzér.ségünk lövöldö2lött erősen. 
Az olaszok csak a messzehordó ágyúikkal lődöztek hol ide, 
hol oda. 

Október 28-án hajnali négy órakor mi is útra kelt ünk. 
Legelől men tem felderítő járőrben én is. Egyik lövészárok
ban "egy olasz üldögélt. A hajnali szürkületben tíz lépésnyi 
távolságból nézve azt h i t.tem, hogy él és ittmaradt. Rá
kiáltok, a fegyverem lövésre készen reá tartva. Meg sem 
ll.lo2ldul. Odamentem hozzá és akkor látom, hogy halott. 
Kezébe egy csajka túróstészta. Előtte félliter vörösbor. ' 
Keze görcsösen szorongatta a csaj·kát, másik a kanalat. 
Jobban megnéztem, hogy mi lelte. Csak akkor láttam, hogy 
a fején találta a ,halántéknál egy golyó. Szinte gusztust kap
Lam a finomnak látszó túróstésztám. És ha nem halott kezé
bl'n van, biz.OIllY kértem volna belőle . 

Odaérve egy ép házhoz, l áttam mindjárt, hogy kötöző
állomás volt. Vöröskereszt jelezte a ház falán a so,k kötszert 
és orvosSoágot. Az ott maradt dolgo,kból lehetett látni a 
nagy kapkodás·t. Nagyon sietős lehetett a dolguk, mert sok 
érté·kes holmit otth agy tak. 

Többek között. három láda finom, nagy, lapos, újnyl 
vastag rizscvibakot. Az igaz, ho.gy a tetejére karbolt öntöt
tek. Ezt ropogtatta nagy élvezettel a bakatársaság', nem 

A magyar kir. csendtJrtiszti és altiszti kar kipróbált megbizható bevásá'l'lási' helye a 
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törődve azzal, hogy - egy kis karbol s.z.aga volt. A s.zaggal 
már nem is sokat törődtem. Gondoltam, majd az úton el
párolog. A kenyérzsákom jól megraktam belőle. 

Most már sietv,e haladtunk Görz felé, mert már száza
dom is jött utánunk, úgy nyolcszáz méterre. A raj vonalak 
között erős beton tüzérségi állások üresen. Görztől alig egy 
kilométcne egy erős új betonlövészárok. 

Hét órára már Görz házarhoz értünk, ahol a századot 
bevárva, felzárkozott az ezred is. Itt találkoztunk az előre
nyomuló 48-asokkal és a 20-as honvédek;kel. Az olaszok már 
Görz,ből kitakarodta:k. Az Isonzón túl az országúton még 
látni lehetett ki6:ebb utóvéd csapat jaikat, amelyek()t a mi 
tüzérséglünk és egy zászlóalj gyalogság ösztökélt gyorsabb 
menekvésre. Az Isonzón túl, a meredek hegy lá,bánál erősen 
l'opogta;k a fegyverek a híd körül. 

Balról, Kostanjevica felől, az egész vonalon erős ágyú
tűz üldözte az olasz menekülő tömegeket, amelyek az öS6zeh 
'Ilta'kon húzódtak "\iÍssza a tenger mellett. Csak most lehetett 
látni, hogy milyen embertömegek húzódtak meg a piszkos 
kavernákban és lövészárkok ban mindkét részről. 

Nyolc óru,kor bemarsoltunk GÖrzbe. A mi zászlóalj unk 
megállt a magas, meglődöz,ött házak között az úton. 
Brs,zállásoltak bennünket. Úgy volt, hogy itt maradunk. 
Az én szakaszom egy nagyúri házba ,került, amely elhagya
tottan . állott. Meleg reggeliről szó sem lehetett, mert a 
konylhák messz,e elmaradta,k és mire elérnek bennünkct. sok 
idő kell. Nem is remélt ük, hogy ma még enni is kapunk ~ 
bizony a bakatársaság rögtön házkuta:tást tartott, hogy 
valami eleséget találjon, hiszen ez volt a legfontosabb. Csak 
a70 eleség érdekelte a bakát. 

Szerencsénkre aHghanem innen is sietve menekültek el, 
mert a tűzheJyen volt még a kávésbögre, cukrosdoboz és még 
a reggeli feltáIaláshoz szükséges edénykészlet. Pár perc 
alatt már pattogott a tűz a tűzhelyen. Az egyik nagy faze
kat hozott a polcról és vizet hozott bele. A másik már 
őrölte a s~emeS'kávét. A többi kutatott a házban. Találtak 
is sok mindent. Lisztet, zsírt, sót. Pá,r perc alatt már egy 
nagy lábasban ment a sütés-főzés. 

Éppen a stercet. osztottuk testvériesen szét, amidőn 
"alá1'm" lett. A sz,étosztó hajtárs, aki a szakács is vplt, 
gyorsan vagdalta a s;ietö bajtál'sak csajkájába a for1;'6, 
öklömnyi ste1'cet, amely olyan rugalmas volt, mintha gumi ból 
főzte volna, pedig úszott a fonó zsírban. Én ds egy félesajká
val knptam és szaladt.am ki az utcára. 

Az utcán a sterctő,l gőzölgő csajkával kezünkben. sora
koztunk. Rögtön útra keltünk. Természetes, a stercet menet
közben fogyasztoUuk el. 

A többi sz'akas:libeliek sóvárgó nézése pislant a sterees 
csajka felé, meTt ők nem kerültek oly gazdag ház,ba. Görzön 
végighaladva, a sok megrongált ház kö'zött, e,gyik hatalmas 
épületben rengeteg ágyúlövedék volt felhalmozva. Közel az 
Isonzó-fuídhoz. Itt volt az olaszok muníciódepója. Mondogat
tuk is egymásnak: 

- Noa fiúk, szorultunk volna, ha ezt még mind hoz
zánk lövi. 

Az út.on gyorsan haladtunk előre. Ez még elég jó karban 
volt. Az út mellett, a hid tól pár kilométeres vonalon, hol 
itt, holott, egy-két olasz halott hever. Köz,ben a mieink 
közül is. Fél tizenkettőkor múr Gradiskára értünk, a ll-e~ 
vadászok békeDeli állandó helyére. A 76-osokból is jártak 
itt, mert az öreg rezervisták közül a,kadtak néhányan, akiket 
a gradiskaia;k felismertek 

Az egész ut'ca tömve volt clvilekkel. .Ez nem volt kihalt, 
mint Görz,ahol eivilt sem láttam. A civilek látható öröm
mel fogadtak bennünket. A falu derekán, az iskola falán az 
olasz király szobra díszelgett . Egyik helybeli civil a létrán 
állva erősen csákányoz.ta a domborművet ·és nagy garral 
kiabált le aléltráról f·elénk. Hogy mit, azt nem értettem. 
De a többiek. akik értették. mondják, hogy azért. vágja le, 
mert nékik nem kell az olasz király. Megkérdeztem tőle: 

- Mit művelsz, koma, - természetesen magyarul. -- Ha 
mi újból viss:liavonulunk, talán futsz akkor~ Mert ilyen 
nagY1pofájú ,emberek hamal' s~oknak átpártolnii. Talán most 
is a hllzafiságodon ejtett Ilsorbát akarod helyreköszöl'ülni ~ -· 
A közelemben marsoló társaim nevettek. 

Bármennyire is jó volt az országút, mégis végtelen 
hosszúnak tűnt fel. Nem csoda, hiszen amúgy is nyílegyenesen 
húzódott. Már délután négy óra volt, midőn feltűnt PalmanovI! 
erős erődítményével. öt órakor már az erődítmény me.Jlett 
marsoltunk benn a vál:osban. Az erődítmény - az irányt 
nézve - balról maradt el. 

Egy nagy négyszögletes térségre értünk. Úgy látszott, 
hogy hetivásá-rt tartottak, mert az egés~ térs,ég tele volt 
vásári holmik'kal, amit a hirtelen menekülő olaszok itt hagy
tak. A nem valami nagy városból, mintha a civilek mind 
kihaltak volna. Sehol egy lélek. Az üres térségen balra 
húzódó úton marsoltunk ki a városból. Alig egy kilomótei'1 
haladtunk, már a mezőre értünk, amely magasabban feküdt, 
mint a városka. Itt az útról balra a szántásokra tértünk, 
ahol a zászlóalj letelepedett. 

Az é'hségtől fáradt legénység bágy,adtan dült le egy ki~ 
pihenőre. A parancsnokok megengedték, hogy minden s'zá
zadtól nyolc e'mber a városba menjen 'valami eleséget ' rek
viráIni. A mi századunktól 1s elindultunk, de nem' nyolcan, 
ha,nem minden sz'akaszból öten-hat'an. Hiszen ha már nyolc
naI, me,gengedtók, nem nagy baj, ha mógannyian is mennek. 
A parancsnokok i,s szemet hunytak a bakalÍli-rgeségne-k. 
~'eltűzött s-zuronnyal marsoltunk vissza csoportokban a 
városba. De amint beértünk, . a bakatársaság szétoszlott. 
Mindenki a maga leleményességét szedte elő, hogy minél 
jobb falato'kat szedjen öS6ze a magával hozott sátorlapban. 

Lett is eredmény hamar. Egy nagy :konzervgyár, vagy 
valami nagy üzlethelyiségbe tévedtünk. Garmadában hevert 
itt mindenféle, hús- és zöldség-féle konzerva 'kisebb-nagyobb 
Qobozokban. A cifra vignettákl'ól ismertük fel tartalmAt.. 
MegJ: od nk hamar ,a jobbnál-jobb hús- és a hozzá való 
sav yú konz~kkal. Odább egyik nagy házból nagy, kerek 
és ,noS6zúkás túró aeskó alakú sajtokat cipel egy másik 
cs port. Innen is sze ú d,arabot. 

A súlyos teherrel hama visszatérünk. Lett most 
a századQkn' osan széthordták az egész(jt.. 

villami ital is kellett volna. Visszamentünk úgy 
harmincan st már vegyesen, étellel es itlL!lal tértünk 
vi~sza. Még"',francia pezsgőt is találtunk hat ládával. Félzsák 
szivart is találtam. A jó konyakoktól é's a vörös bortól most 
már a kedvünk is megjött. Egy JO óra mulva már AZ 

elcsigázott legénység mintha kieserélődött volna. Hangos lett 
a környék, nevettek, daloltak, mintha valami jó falusi búcs o. 
volna. 

Pár órai pihenés után felszedtük sátol"fánkat és mentiink. 
mentürik, hogy azt hi,ttem, Rómáig meg sem állunk. 

OdaérkezÚmk a Tagliamento folyóhoz. A faluból kiérvc, 
C/ry kis erdőcskébe értünk, ahol pár száz méterre már meg
álltunk. Most elől a mi kis mezei ágyúink dörömböltek eró
sen, cs'a;k lJéha-l1éha feleltek az olaszok. Nem ,tudom, miért, 
de újra visszajöttünk a faluba, ahonnét csak cLélután négy 
óra felé indultunk el újra a f'alu mögött húzódó úton. 'Mi az 
útról jobbra .k,anyal'Odtunk a töltésen. De hamar lementünk 
az oldalában haladó útra, mert az olasz csapatok a tÚ!
oldalon menete,]tek egy úton, hosszú vonalban, nagy port 
verve fel. A töltés mellőllestük a végeláthatatlan siető 
hosszú vonalat, ahova a mi tüwrsógünk áll andóal1 srap
nellozott. 

Sajnos, kev,és volt az ágyúnk. Ezekből is csak a kis 
gyorstüz.elő mezei ütegek. A pionérok már kínlód,tak. Szcd
ték le a kocsin szállított pontonokat, hogy a Tagliamentóra 
hidat verjenek. 

A folyó .,túlsó partján egy nagy há~ és szőlők. Innen 
lövöldö·ztek az olaszok, hogy a híd építését megzavarják. 
A mi géopfegyvereink tartottá'k tűz alatt a házat, amíg 'a híd 
elkészült. Elég .gyorsan ment. Mert már egy óra mulva az 
ón száza.dom marsoJ.t elsőnek át rajta. 

A híd csak a mélyebb vízen, vagy ötven méte'r hosszan 
volt megépítve. Derékig érő vízb cn gázoltlInk a hídhoz, hogy 
ugyanúgy ,a túlsó oldalon a száraz ' fövenyes ' partot elérjük. 
A vízből kiérve, rögtön rajvonalba fejlődtünk és üldöztük a 
már ekkor menekvő olas,zokat, akik vagy harmincan futva 
igyekez.tek aházb61, minél távolabbua érni a folyótól. Tüze
J.ésünkr,e néhállY desett közülük. Már alkonyodott a ' tájon. 
Előttünk hömpőlygő ví~paras fekete felhők nyargaltak 
fpjénk, amelYAk elt,akarták a lenyugvó napot és hamar sötét
Rr.g borult ·a tájra. 

Még talán az ezred át sem kelt a folYÓll , már sürü zápol" 

, •••••••• ,IRÓGÉPEK, VA~RÓGÉPEK , GRAMOFÓNOK. LIOIEZEK 
'RADTQ!C. CSILLAROK. VIIAM,OSVASALÓK, ,STB. VII,LA 
MOSSAGI CIKKEK IJEGOLCSOBB BESZERZESI FORRABA 
Szakszerű javító-mühel.v .• Kedvező fizetési feltételek 
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ismét világosahh lett. A sötét felbők felettünk elnyargaltak, 
de ,a távolból újak hömpölyö.gtek felénk. 

Egy faluba ériünk. Erős mustszag terjeng a levegőben, 
mintha azesőlével keveredne. Egyik ház előtt hatalmas hor
dók hevernek felforgatva. Ezek tart'alma keveredett a vízze~ 
az árokban. Kiöntötték, nehogy mi igyuk meg. A falu mel
lett megálltunk, de már ismét fölö,ttünk a sötét felhő, mintha 
slÜt.árból öntenék, úgy szakadt az eső. . 

A f,alu balra elmaradt. Egy országútra értünk, amely 
magas fákkal volt sze.gélyezve. Lassan haladt zászlóaljunk 

. a koromsötétben. Csend az egész környéken. Osak a szakadO 
eső locsogott. Ily,en időben, úgylátszik, nincs kedve senkinek 
verekedni. Pláne az olaszoknak, akik sietve menekülnelk 
előlünk. Már este tíz óra lehetett,amidőn megálltunk az úton. 
A koromsötétségben jobbról házak állanak. Halk parancs
sZalva.k ,százladoD'kéll!t, slz,a.kaszonként. Az én .száz,adom is be
tél't egyik hatalmas épületbe. Másnap azután tovább. 

Tíz órakor már Kampanyába értünk. Cs.ak most tudtuk 
meg, hogy az estéli gépfegyverropogásnak mi vült az ok'a, 
amelyre 'mi is alarmirüzva lettünk. Ugyanis a piünír zászló
alj elmem;t mé'g elS!tc Kiamp,anyába egyik-másik zász16aljukk'al, 
hogy üttan pihenjene,k. A faluba érve a szakadó esőben éG a 
küromsötétségben be ak:artak szállásülni. Az utcán lerakódtak. 
Egyes cSüpürtok már a házakba is mentek. Itt nag'y meg
lepetés várt rájuk. Itt már az ülasz .gyalügság vült:: beszáll á
sülva. Az útün pedig négyBIS sorban mene+elte a sza
vonuló ülasz csapatü'k. A nagy sötétségben a mi 'Mapa ink-
tól kérdezték, hogy bányadik b61 valók. Ah~ a k't 
cSllJpat felismerte e,gymást, rázl! verekedés IR itm-ü 
sötét éjben az út keresztez ott hevertek a hlflD 
tak szanaszét a vértócsás sáros útün. 

Aliglhügy megérkeztünk, jött párszáz lql.~r' 
ülasza Piáve felőli úton. hügy minke,t amadjanak. Már 
vagy kétszáz lépésre lehettek, amidőn a házakból, árkokból, 
a padlásokról sűrű gülyózápürunk fogadta őket. Négy gép
fegyver söpört végig 'az úton. Alig tízperces tüzelés és már 
egy élő támadót sem lehetett látni, 'csa,k itz útvünalon feküd
tek szanas.zéjjel az elesettek. 

Közlegényi szemmel vizsgálva a helyzetet, meg kell álla
pítani. hogy az ülasz .hadsereg vereséget szenvedett. Hiszen 
már tizenegy napja üldözzük őket. Az utak mindenfelé tele 
tllhag-yütt szerelvényflÍkkel,körülbelül negyven kilométeres 
vonalon. Ag-yukl• trénjeik a\ll utükün kettes-ihiirmasRorhan 
egymásba préselve eZJ'ével zárják el az utakat. Mindenütt le
írhatatlan p9,nik ieleit ·mutatva. Azt hittük, hogy ily vereség 
után. ninf\s megállás. 

Tizedikén máT Kampanyából is tovább marsoltunk utánuk. 
Közeledünk a harmadik folyóhüz, aPiavehoz. 

A PiávénáI. 

Alig, hügy beszRll~sültuk magunkat, mllr a lel!"énys.ég 
ment fegyV'eresen széi;ielegy kis terepRÍPmlét tartani és 
plpséget szerpzni. ,Durrog-ott is a puska. Egy óra mulva m"" 
jöttek a vadászok. Hüztak kM százkilÓlS hízút és egy-kM 
ludat, récét, tyuküt. Az elhagyütt házban már vígan pattü
gütta tűz a nyított tű.zhelyen. A szaJ.kasz egyik része a disz
nók küpasztiisával, azaz nyúz:\sával, a másik ré'sze a tülla
sük mellesztésévAI vült elfoglalva. 

Mire sötétedn:i kezdett, már a jó friss pecsenYe szaga 
csiklandüzta a baka ürrát. Én is egy jó darab sertéshúst 
v6gtam, bogy megsüssem. Mivel a mi házunk tűzhelyén már 
sokan füglalatoskodtak, elmentem a szlÍz méterre levő 
szümszéd házhüz, hogy ott rakjak tüzet. De amikül' benyi
tüttam, egy sí"Ó. jajg-ató ülasz csalfidra akadtam. Ezek 
fill'csa 'szemekkpl néztek reám és húzódtak félre ,előlem, mi
kül' látják, bügy Agy sajka húst hozük siitni. Kérdem őket 
barátsfigüsan, hügy megsüthetem-e a tűz ön. Természetesen 
nem 'ellenkeztek, sőt az egyik a.sszüny sírva és félve segÍt
kezett a parázs igazításán. Közben kérdem tőlük, hügy 
miért sirnak üly keservesen. Nagynehezen megértem a ktlt
ségbAesett családüt. hügy két disznójukat elvitték a katünák. 
Mindjqrt tudtam, hügy a mi s,zakaszunkba hozták 

Rögtön hívtam az egyik idősebb 'embert és visszamen
tem a ·szakas,zhüz. Kérdem, hügy kik hüzták a disznókat. 

II R Ó G E' P E T a ma"yar kir. csendőrs~" t."jai a le"előnyösebben §ALLicz.k 
GVÜfLAi feltételek mellett: 

irodagép-üzem. ~udapest, V. ker., Zrinyi-utca t6. szám. 
Az összes rendszertl írógépek na"y raktára. ~ ~peciálls javítómdhely. ~ 

Elsőrendtl írógépszalag. 

Ezek rögtön jelentkeztek. Felismerték az ülaszt, hügy tőle 
hüzták. Még az egyik egész vült. Társaimra rivalküdtam, 
hügy ez a cselekedet nem helyes. Adjátük azünnal vissza 
legalább egYike,t, hiszen ez a s,zegény család éhenpusztul el. 

Szavaimnak meg i,s lett az . eredménye. Rögtön vissza
vitte négy ember a megma,radt disznót és a másikna:k ujjnyi 
vaJstag sz,alünnás, lenyúzott bőréit. Az ü11lJSZ cSIalád nem győ
zött hálálkodni. Kezet akartak csókolni. Müst már én is 
nyugüdt lelkiismerettel sütöttem meg a húst a sürgő-fürgó 
ülasz család kö,zt, akik most már örömmel pucülták fel saját 
disznajukat . 

Víg napük szakadnak müst ránk. Mindenfelé sütött
főzött a bakatársaság, ahogy mi neveztük magunkat. Az 
egész környék csak úgy harsogütt a magyar nótától. A jó 
ülasz bürok megtették a hatást. Nem is osodáltam, hiszen 
nlÍnden házban ötven-száz hektó bür he,vert. Aszakácsük 
is jó ebédeket főztek. Csak egy nagy bajunk vült. Sója nem 
volt senkinek. így a finüm husoknak és leveseknek nem 
vült izük. 

(Fülytatjuk.) 
N'M 

Pályázat eredménye. 
Szeptember 15-i számunk

ban pályázatüt hirdettünk 
az ük számára, akik a csempé
szet üldözése terén kiemelkedő 
eredményeket tudnak felmu
tatni. A pályamunkák elég 
sűrűn jöttek, de csak egy van 
közöttük, amelyiknek az ered
ményét kiemelkedőnek lehet 
tekinteni: Batár Antal al had
nagy é (Budapest), akinek a ki
tűzött jutalümdíjat kiadtuk. -

Kinek van szép írása? 
(Pályázat.) 

, Pályázatüt hirdetünk azon bajtársaink számára, akik a 
csendőrségi szülgálati idejük alatt a szépírásban a legtöbb 
haladást tudják felmutatni. 

Apályázónak vünalazatlan, fehér papírra, tintával le kell 
írnia aSzut. 71. püntjának első hárüm bekezdését, nem túl
n:a.gy, de IlJem is ,1mJ.ságosan apró írlissal. A szöveg .alatt az 
örsparancsnüknak, vagy helyettes ének igazülnia kell, hügy az 
valóban a pályázó írása. 

A pá:lyázónak vonaloz;atlan, fehér papírra, tintával k1ell 
írását, ami p,rú:bllJCsendőr korából ,származilk; I,Elhe,t kidoJ,güz,at, 
levél, életleírás stb. Ha a pályázó a minősítvényi jegye mellett 
őrzött eredeti életleírását mellékeli, azt a pályázat elbírálása 
után visszaküldjük. 

A legszebb írású csendőr t szép, értékes asztali órával 
jutalmazzuk. IsméteUük azünban, hügy a pályázatün csak 
ülyanok vehetn2k ré'szt, akik nem a polgári életben, h.anem 
os'ak a csendőrségnéI tanultak meg szépen írni. 

Határidő december 1., az eredményt a december 153 
számunkban fogjuk közölni. 

'A szerkesztésért és kiadásért felelős: 

MOHÁCSY LAJOS százados. 

Stádium Sajtóvállalat Részvénytársaság, Budapest, 
V., Hünvéd-utca 10. - Felelős: Győry Aladár igazgató. 

MQfogakat. 
rágásra és esztétikailag is tökéletesek, a ID. kir. csendőrség tagjainak 
foganként 4.- P.-ért készítünk elsőrendtl anyagokból 6 évi jótállással. 

M O'ogá5'Zal 
VII., Hernád-utca t4., földszint 
Keleti pályaUdvar közelében. 


