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

Amen. 

Hogyan ünnepeljünk? 
Azt mondják egyesek, hogy mi csendőrök nem 

tudunk ünnepelni és főleg nem tudjuk magunkat 
ünnepeltetni. Azt mondják, hogy II világhiradós 
képeken jóformán mást sem látunk, mint angolt, 
németet, franciát, gruzt és kannihált ünnepi zász
lók, dísznövények erdejében és más ünnepi díszek 
zl1.Q..'ltap;ában parádézni, sütkérezni, de hivatkoz
nak hazai ünneplési és ünnepeltetési példákra is. 
Azt mondják, hogy mindezekkel szemben mi ma
gyar csendőrök ötven éven át csak portyáztunk, 
nyomoztunk, verejtékeztiink, bennünket mindig 
kifel~jtenek a képes-mellékletekből és ha kiadós 
fogás unk esik a nyomozásban, azt a csernezlaposi 
kisbíró javára Írják az ujságok. Azt mondják, 
hogy mi nem vagylmk elég; ügyesek a fehérasztal 
lehetőségeinek a kihasználásában, túlságosan zár
kózottak vagyunk és mindent csak munkával, 
meg hivatalos úton akarunk elérni, de soha sem 
mit az úgynevezett társadalmi lehe'tőségek útjain. 
Azt mondják, hogy nem kapcsolódunk bele eléggé 
a hír szolgálatba és nem publikáljuk elég hangosan 
a létezésünket és létezésünk mindennapi eredmé
nyeit. Az aggodalmaskodók attól félnek, hogy 
mindezek miatt nem kapjuk meg cl közvélemény 
szemében igazi értékelésünket. 

így szemre és fülre hasonlítanak az igazság
hoz ezek az aggodalmak, az érem másik oldala 
azonban nagyon másf mutat. A csendőrség szer
ves alapfeltétele a nemzet létezésének. N em va
gyunk holmi részvénytársaság, amelynek a közön
~ég érdeklődését reklámmal és más ügyeskedéssel 
csakugyan fel kell hívnia magára, különben a 
konkurrencia legázolja. Nekünk nincs lwnkunen
(liánk. Vagy életfeltétel az ország számára, hogy 
legyünk s minél erőteljesebbek és megbecsülteb . 
bek legyünk, vagy nem. Ha igen, akkor nincs 
szükségünk l'ehérasztalos és egyéb társadalmi mel, 
lékpillérekre. N agyon ingoványos alap lenne <17-

('gy testület I', z ám ára, ha a folyton változó sze
mélyi összetételű társadalmi kapcsolatokban ke
resné az erősödés, érvényesülés útjait. És nagyon 
kockázatos vállalkozás lenne a társadalom felől 
hangos külsőségekben várni az elismerést, sőt erő
Bzakoíni azt, mert aki ből ma az ünnepi szót ki
cSlkul'om, azt felhata]mazom arra, hogy holnap le
húzzon a. sárga földig. Olyan szövevényes és bo-

szorkányosan veszedelmes dolog az ilyen tár
sadalmi érvényesülés, hogy II tojástánc semmi ah
hoz. Egyesek megengedhetik magulUHlk azt a 
könnyelműségd és léhaságot, hogy munka helyett 
ezen az úton keresnek érvénye illést, sokan talál
nak is ideig-óráig s némelyek feltöl'tetnek a ze
nitre ezen a sikamlós úton, ezt azonban á.ltalános 
élettörvénynek tekinteni még az egyes emberek 
szempontjából sem lehet, testületekre nézve pedig 
kiilönösen nem. Alapjában és általában mégiscsak 
a munka és egyéb valóságos érték az, ami az em
bert a magánéletében is előhhreviszi, II tC'stillet<:\k 
életében pedig csakis a munkának, H vnlóságos 
tC'ljesítménynek van jelentőségC'. 

~ermészetes viszont, hogy bizonyos társa
dalmI tevékenységet nekünk is végeznünk kell. 
De nem azért, hogy ezze] a csendől.'ségnek előnyö
ket szerezziink, II csendőrség ügyeit előbbl'evigyük, 
tehát soha pl'opagandából, hanem egyszerűen 
azért, mert a csendőrségnek II közé]C'then elfoglalt 
súlya és szerepe benniinket elTe a bizonyos társa 
dalmi mozgásm kötelez. Hogy ennek aztán mik a 
határai, azt így tömören meghatározni bajos 
volna. Egyéniség és érzék dolga . KetségtclC'n, 
hogy ezzel törődnünk keH s ene a cHC'ndőrség min
den tagját éppen úgy t::mítani kell, mint a bilin
cselésrC', mert a társadalmi köte]ezC'ttségek telje
sítése is részbC'n megtanulható tudomá.ny és 
munka, sokszor nehezebb a vn lóságos munkánál. 
~'l vala ki közi11iink ennek a kötelezettségének 
kényelemkereséshől, közömhös lustaságból nem 
tesz eleget, árt a testületnek. Aki viszont ezen a 
téren is tudja és megcsinálja a dolgát, kétségtele
niU használ vele a testület.nek, mert morózus tál'
~adalomkeriilők természetesen nem ]rhetiink. 
Mindezt azonban nagyon szépen megmondja az 
ntasításunk, egyszC'l'űen he kell azt tartani. N em 
sziikséges ehhez m6dsz('J'C'ket és utakat keresni. 
Főleg pedig nem szabad ezt a társadalmi mozgást 
II testületi érvényesülés érdekében erőszakolni . 
Aki ('zen az úton elindult, menthetetlenül eljut 
('g'yszer a csinnadrattáho7., az pedig kinek kell' 

Erre gondolunk most az ötödik csendőrnapon, 
amelyre semmivel sem készülődött a csendőrség 
hangosabban, mint az eddigiekre. Az idők során 
persze színesedik majd egy-egy mozzanattal ez II 

nap befelé és nagyobb visszhangot. kap kifelé, a 
lényeg azonban marad az ősi csendőrös7.tön útján: 
nem ütji.i.k nagydobra magunkat. Összeülünk 
csendben a magunk asztala mellett s az ünnepet 
annak szenteljük, ami a lényege: a lelki és erkölcsi 
felfrissülésnek. A tegnap nagyszerű csendőreinek, 
nz örök-elődöknek és a holnap felac1atainak. 
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Hatályban levő kihág'ási jogszabá
lyaiuk az útteste.k és tartozékaik 

épségéllek védelmében. 
Ida: ZSOLDOS BENö, 

a budapesti kir. itélőtábla ny. bírája. 

A kö~mun.lro-alkalmaJcll'a& országsz,erte nagyobb 
arányú vá fejlesztése foJytán alkalomszeruvé válik 
a létesített úttest és tartozékai, v:atamilllt az ú. n. 
műtárgymk, illeltve berendeZései.\ hatálYOS31bb V'édeJ
mének kérdésévell is foglalkozni. A Csendőrségi La
pok sz,el'kelsztŐoségébe már jó idő óta elég sok levél 
érkezik be vidéki cs'endől'!einktől olY!aJsféle kérdés,flIk
kel terhelten, hogy milyen eljárás kö'vetendő s 
illetve milyen bűncseJ.e:kmény meghatározásáról le
het szó olyankor, midőn az örsök például út árkok, út
töltés, osatornák, úton levő hidak, kilométer-oszlo
pok, közhSégmutató-táblák, útmeste,ri lrukok, az.ok 
mellé ültetett f>aisorolk Istb. mogrOlllgálásá t, fermtaXltá
suknakakadályozását vagy eilfogLalását t apa8Z tal
ják,Mnagy hasonló termé8zeW, cSelle1kménv'ek elköve
téséről nyemek értesülést teljelen:tés alapjá'll~ Szük
séges tehát ,első sorhan tájékozódnunk azokról a 
jogsZlabályokról, melyek az úttest~k és t,artoz:éikJru.'k 
épségének védeLme szmupoutjá:ból jelclI1leg hatály
ban vannak és alkalmazásuk esetén követendő eljá
rást illetően irányladó!k~ Olvasóink az ide vágó k,é,r
déseÍkre minden ,egyes e8letbelll - mirrt máskor is 
mindig -'-< megkapják a felmelrült konkrét esetekben 
a választ akár a csendőrségi lexikonban, akár pe
dig az üZiEmetekiben, de mindez· eknek a hasznos ada
toknak a széttagoltsáma jelentélkenyen nehezíti azok 

Megjöttek a csendőrök . .. 
Éjjel volt, csillagtalan. Felhőágyban aludt a hold. 
N agy, mély csendben fehér házak között tolvaj osont. 
Am hirtelen visszafordult s társát hívta lapulva: 
- Mi az? Fussunk! Megjöttek a csendőrök a faluba! 

Felriadt a gazd' uram is, felesége éb1'eszti: 
- Valakit ugat a kutya. N e restelje, nézzen ki! 
Ajtót nyit hát s kitekint. Majd így szól ágyába bujva: 
- Aludj anyjuk! Megjöttek a csendőrök a faluba! 

Meghallja ezt fent a magas, tulipános nyoszolyán 
Alvó feslő rózsabimbó: piros-arcú barna lány. 
Nagyot sóhajt, kicsit mozdul s párnájának suttog ja: 
- Hallod édes? Megjöttek a csendőrök a faluba! 

Dr. Tegzes Ernő főhizdnagy. 

gyorsabb gyakorlati igénybevéte1é't, miért is jelen 
eikJkünik egy CJsokorba kötve ismerteti a cÍkkünk<ben 
jelzett kihágási eseteket és pedig a törvény által 
meghatározott sorrendben. 

A f,entetbb felvetett kérdéseik megoldását általá
. ban az 1890. évi május hó 15-én óletbelépett, így te
hát már több mint negyvenhat év óta alkalmazott, 
1890. évi I. törvénycikk tartalma;zza (III. fejezet, 
125----138. §.). Ez a rész tárgyalja az úttestnek és tar
to~él{JUinak, v,alami:nt a törvény 104. §-ában érin tett 
mütárgya:knak, illretve berendezésoknek (hidak, át
eJ1esz,ek, komp ok, révek, hajóhidak stb.) épség'e ellen 
irányuló, úgyszintén az azok fer}lJlbartására hátrá
nyos kihágások eseteit. 

A most hivattkozott törvény fogahni meghatáro
zá,sai ,sZie'l'Ínt, rossz szándék esown 15 napig terjed
hető elzáráiSsal, rossz sZiándék hiányában pedig pénz
büntetéssel büntetell1dő ős az okozott kár megt~ríté
sének köt,~le:zelttségével ilS járó kihágásnak minősül 
minden, a közlekedés CJélj.aira szolgáló vagy azok 
fenntartására megkívántrutó bármely létesítmény
nek úgy szándékos, mint vé1Jkes mu1asztásból v.agy 
gondatLauságbóleredő rongálIása, killönösen, ha en
nek a rOUlgálásnaik: tárgyai: 

az úttest és összes tartozékai, 
az ú ttöl!tések, bevágások, azok oldal,al, 
'a~z útárkok, ,azokban öss.z1egyűlő, v,agy műtár

gy,ak alatt átfolyó víz elvee;etésére szolgáJó árkolk, 
Cisatorrrák vagy esőveZJCltélkek, 

az ú tpadkák, világító 'esZIközök, 
az úton levő hidak, áteresZiek és kőteknők, mind

eZiekupk egyes alkatrészei, 

Hanák, aki magára maradt. 
Irta: P ALASOVSZKY BÉLA. 

A pesti yonat elakadhatott valahol a hóban, mert 
már jó félórát késett, anélkül, hogy sorsáról bármit 
is tudtak volna. A 'közelkörnyéki kis vicinálisok 
nagy fujtatással cammogtak be a 'pályaudvarra, 
nagy fü,stfelhőtőJ és hótól elborítva; a forgalmi il'O-
dáMl a telegráfmasinák egyhangú berregé8e hang
zott ,szakadatlanul, az irodaajtó fellett pedig a kis ál
lomitJsi csengő percegett fázósan, v,acogás8z.erűen, 
mintha valami hideglelős, belső reszketéstől kapná a 
hangját. 

KegyeHen tél köszöntött a háborus világra. Mé
teres hó állt a földeken, mintha a természet s?iemfö
dőt akarna bod tani az egész mindenségre, melyet 
valami halálos vész emészt. 

Egyedül járkáltam az állomás perronj-án, nagy, 
meleg bundába takaródzva s türelmetlenül néztem 
abba az irányba, ahonnan a pesti vonatnak érkeznie 
~ellett. A "Kijárat" jelzésű ajtó f,elett egy kivilágí· 

. tott óra morz.solta lassú perceit a várakozásnak, néha 
a III. osztályú váró terem ajtaján kijött valaki, hogy 
aztán fázósan húzódj on vissza. Néha egy vasutas ro-
haJnt át a váltóházba, egyébként teljesen magam vol
tam az egész perronon, egymagam, karácsony éjsmt· 
káján, 1917-ben... . 

Bekémleltem a l'estauráció ablakán,hátha. találok 
valakJit,&ki velem e szent éjszakának -magányossá
gát megosztaná, ha már úgy fordult lU dolog, hogy 
odahaza hiába várnak. ~t az étteremben két má· 
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hajöhidaili:, kompok, Ladikok s az ezek használa
tára szolgáló berendezéseik, 

csusromlásoknál a víz levezetésére olőálHtott 
árkok, szivárgók, folyókák, 

az út támvéd- és bélfal ai , 
kő- v,agy más anyagOIkból készített védművek és 

burkolatok, korlátok és kerélkveWk, 
a roilométJeT'oszlopok, helktométert jelző, vagy a 

műtárgyak számooására alkalmazott karók, útmu
tató, intő és községmutató táMák, mindezeken levő 
felimtdk, számok és jellek, 

útJmesteri és útkap,arói laJkok, ezek melléképü-
1etei és tkerítései, 

az út meHó ültetett fasorok, védültetvények é~ 
sövények. 

Pénzbüntetéssel járó s egyben kártérítési köte
lezettség:et is megáHapító kihágás ezelk után: az út
padká'knaili: és árlkOlknaik, kő, kavics, föld vagy más 
any:agok nyerése céljáJból v:aló kivájása, 

az útárkok betömése, azok vizfolyásának elgát
lá~a, szemét, kő, föld, trágya, fa vagy más anyagok
n ak azOlkba való hányása, 

más mederbe folyó patakok, fOI1rások, vízelveze
téseIk, trágy:alé, pöcegödör, iszap és szennyvizrumek 
be1'ovezetése, 

hidrukJna;k, csatornákn ak , c~ővezetékeJmek betö
ml'>se, aZOlk Lovezető árlkaimaJk el gátlása, beültetése, 
az árok vizéneJk elfolyáJsa elIen védgátak vagy sövé
nyek emelése, végül 

az útnak, vagy bármely ab hoz tartozó résznek 
m'agánhasználatra V'aló elfog1alá"la és átalakítása. 

E k i.hágáook fennforgásának me~ánapításánál 
H,7tonbrun mindcnekelp,tt figyelemmel kell lenni. a víz-

1,"amarosi fajta zsidó vitázott áz egyik sarokasztaInát 
az ingaóm alatt egy magányos hölgy gubbasztott, 
szomorúan és álmosságával küszködve, egyébként 
üres volt az egész helyiség, még pincér se igen mu
tatkozott. A portásnáI újra érdeJklődtem a vonat fe
lől, de az megint csak annyit tudott, hogy valahol 
az útban elakrudt s még a harmadik állomásig 'se ju
tott, szóval még beletelik egy óra legjobb esetben is, 
míg beérhet. Rászántam hát magam és bementem a 
rostauráclóba. 

Mikor beléptem, - épp az ablak melletti sarok
ban, ahol az imén t benéztem, - ismerősarcú tisz,tre 
találtaan. Hirtelen ugyan nem jutott eszembe, ki le
het, de hogy aztán ő is ismerősen tekintett rám, fe
léje tartottam. Mikor odaértem hozzá, mindkét kar
ját kitárva felém, így szólt: 

- Kíváncsi vagyok, megismersz-e7 
Megismertem. Hanák volt, rég,i-régi iskolatár

sam aJbban a felvidéki városkában, ahol azóta se 
jártam, hogy az iskola padjain kívül kerultem. Úgy 
látszik, ő is a frontról jöhetett, mert elég gyűrött 
volt minden rajta. 

- Szervusz, - üdvözöltem éh is. - Már hogyne 
ismernélek meg! Te is itt töltöd a karácsonyéj
szakát~ 

- Itt, - felelte a fejét ingatva búsan s rám
vetette ájtatos kék szemeit, melyeknok a kifejezése 
azóta s'e változott, hogy a kisszebeni piaristáknál 
együtt ministráltunk. 

- Itt, - ismételte keserű hangon, valami furcsa 
elfogooásával ~zomorúságának. - És itt is maradok, 
miután nincsen hová mennem. 

jogról szóló s 1886 január l-én életJbelépett 1885. évi 
XXIII. törvénycikk rendeLkezéscire, mert amennyi
ben ezek a fentiCIkről - vízjogi srnempontból - el
térő in tézikedést tartalmaznak, az természetesen 
megfeLelően tekintetbe veendő. 

Kötelezőon kimondja az 1890. évi r. t.-c., hogy az 
út testében, annruk ár'k3Jiban, vagy tartoz&kain ma
gánf,e1ek által saját használatukra szolgáló CS03-

torna, cső- és vízvez.etékeket, hidakat és áteresz eket, 
így tehát bárminő létesítményoket csak a kellő ter
vekkel és leírásOIkkal felswrelt kérelem alapján az 
illetélkes hatóság részéről nyert előleges engedély 
mellett szabad építeni. Az, ki ezt a rendelkezést 
megszegi, kihágás ,mi,rutt pénzbüntetéssel büntetendő, 
awnfelül köteles az olőbbeui állapotot saját költsé
gén viszaállítani és pedig záros határidő alatt, eset
leg az iUető hatóság által e végb ől végrehajtott in
tézkedések folytán folmerült ki,adásokat is meg· 
téríteni. 

Pénzbüntetóssel büntetendő kihágást követ ej 
tov{Lbbá a törvény meghatározása szerint az, aki az 
útpálYÚlnak ős tartozélkainak fenntartását ak'adá
lyozza azzal, hogy: 

a) fedanyaghalmolkat szándókosan cJgázol, az út
árokba leszór vagy magáncé,lokra felhasznál, 

b) köv;elt, sarat, hav;at, szemotet, trágyát sth. az 
útpályákra és padkákra a szomszéd telke.k.ről, föl
dekről vagy máshonnan kihord, áthány, 

e) az udvarokon összegyűlő vagy oreszekt'ől lc
folyó vizet nem az útároroba, hanem a pályára vc
zeti, arm bármi<nő folyadékot kiönt, 

d) szálfáJkat, fatörzseJket, va,saJkatrészekl.'t, ekl' 
ket, boronákat vagy más tárgyakrut akár clőta.ligÍL -

Figye1mesebben néztem. Fáradtnak, nagyon el
hagyatottnruk látszott. Hirtelen nem tudtam, hogy 
folytassam vele a beszélgetést. Közben egy álmos 
pincér je.lentkezett, attól teát kértem, ő meg bort, 
mert bort ivott és már a roáJsodik üres üveg állt 
előtte. 

Levetettem a bundámat és lotelepodtom mellé az 
asztalhoz. Egymást nézve hallgattunk egy ideig, 
majd végre még,is csak én szóllalta;m meg: 

- Azt mondtad az elébb, hogy nincsen hová men 
ned 7 ... Hát a szüleid, a testvéred vagy a feleséged" 
Ha ugya;n van ~ ... 

- Nincs senkim, barátom!... Szüleim élnek, 
igaz, még mindig az öreg házban. ahol tc:> is megfor
dultál olykor. De már nagyon öreg~k és már egye
bet se hallani tőlük, mint a két bátyám és a hugOIm 
után való siránkooást, akik mind elmentek . . . János 
és Feri elestek, Annus meg, - talán omlékszel még 
rá, - tavaly halt meg sorvadásban . " Magam ma
radtam. 

Ivott, aztán fájdalmas szemoivel rám tekintve, 
folytatta: 

- Ra most hazamennék, egyik sírásból a má
sikba esnének és nekem úgy fájna, hiszen ón is foly
tonosan őket siratom ... Te nem tudod, milyon bor
zasztó az, az embernek a családja pusztulását yégig
szenvedni ... De ne is tudd meg soha! 

Egy pillanatra elhallgatott, de aztán megillt csal, 
mond ta tovább: 

- Ha engem most meglátnának, mogint elővcnn ó 
őket minden régi fájdalom .. . Nem tudnak ők már, 
csak sírni, búsulni örökkön. 
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val, akár anélkül az ú tpályáill. végig vagy az oldal
árkon átcsúsztat és vonszol, lejtőkön a kerekeket 
surló vagy al,abor nélkül köti me,g, 

e) jéghasító láncokat máshol, mint jégen al
kalmaz. 

Az útpálya és tarto~éJkai épség.ének védelmében 
megkívánja a törvény, hogy: 

aja járlffiűveknéI a kerékitalp V8Jsa lehetőleg la
pos legyen és kiáJló szegelk vagy cSlaVlarfejek nélkü1 
le'gY1eJn kiészítve, 

b) az olY8Jll útszaJk:aszoikat, melyeket szalma, 
s:zJéna V8Jgy egyéb te'rményeknelk nagyobb mennyi
siégben Vlaló ,s~áli}ítása köV'etkeztében ' a száJllított ter
ménYelk huUadéikiai nagyobb mérvben beszórniak 
vagy ·ellepm~k, .a fuvarosoik, iUe,től:elg ,a szállított Ite,r
mény tulajdonosai kötele~ek tis'zMta'lli. 

A törvény tiJItó rende]keziéslei sz,erint nem sza
baJdaz úttestet és az ahhoz tarto(l;ó bármely tartozé
kot és területet magán célokra még ideiglenesen 
sem elfogl'alrui, tilos teihát azoikra követ, fát, téglát 
Vlagy más anyaigokat, gazdasági terményeket, gyárt
mányoikiat, árucikkeiket ,lieraJImi. 

Elbből a rendszlabályból kifolyóan a gyárak, mk
tál'laJk, termelőhely,eIk, g:az,aasági te,lepek, kocsmák és 
vendJéglőik tuLajdOlllosai, Hletve béI11ői kötelesek fel
és leraikóhelY1etkről, tovrubbá a fuvarok elhelyezéséI1e 
és a,z etetésrle szükséges termetek,ről, végül az azok
hoz a közlÚ:ti forg:alom aikaJdályozása né1kül vezelw 
ki- és bejáró ut.akról a saját költségüköngondos
lwdni. 

A községi elöljáróságok a bér- vagy teherkocsik 
számám ál1óhe,lyekül CS!ak szélesebb útrész,eroet jelöl-

Megint e,l,ak8Jdt a bes:aéd. Én kezdtem újra. 
- HM más val~kn Nem házasodtál meg7 
Búsan legy1ntett ake7JéveL 
- Ne kérdezd ... 
Do a7Jélrt o~ak mond ta: 
- Volt utt egy lány a városban, te is tudhattál 

róla, hÍJs:aen már akkor is kísérg'ettem... Miusihoz 
ment. A:atán egy má-sik városban, ahová ,szintén azzal > 
a vonattal lehetett eljutni, amire te most vár8Jkozol, 
volt e'gy másik. Az is másv,alakiVíell ünnepel ma sz,ent 
l{Jarácsonyt. Egy harmadik vál'oshan, künt a teme'tő
ben, a hó alatt mélyen, nyugsúik a harmadik... Ö 
lett volna talán az ig.azi ... Ö is élment. Folytas,sam 7 
:Miinek~ ... 

Odakocc-intotta a poharát az enyémhez és felhaj
toUa a bort. A felejtés nagy szomjuhozása> volt ez a 
s:aegény ember, amint búsan a könyökére támas,z
kodva nézett maga elé. 

Csood lett a teremben, CSiak kívül, mess:ze-meSSZie 
sikOlllgatott valami vonat, de megint nem az, ame
lyikre vártam. A zsidók kártyát vettek elő, amellett 
veszekedtek tovább. A magányos hölgy pedig aludt 
már akkor távolabbi asztaláná-l. Hanák újm melg
sz,ólalt. 

- Magam vagyok egészen.. . Nem akartam 
hazajönni, úgy zavart el az ezredesem szabadságra, 
mert már tizenöt óta egyfO'lytában kinn vagyok. 
Hát idáig csak eljöttem, de tovább nem megyek. 
Itt fogok ülni, nézem a vonatokat, amelyek jönnek
mennek, új embereket hoznak, csak nekem nem hoz
nak senkit. 

hetruek ki, V'agy köteliC'sek ,e célra az út mellett all:lml
mws helyről gondoskodni. 

Az itt fentebb megj.elölt hellyeken a gyár8Jk, rak
tárratk termelő helY1ek, g:azdasági t,elepek, vendéglőik 
és kocsmák tulajdonosai, iLletve bérlői köteleselk sa
ját köHJségükön intőtáblákat felállítani és foo'lltar
vruni, melyekre ki kleJI írni, hogy az ú ton etetés, ál
longá1á;s és ~atkodá-s vagy ~ertakás tilos. A most nove
:aett tuLajdonosO!k s illebe bérlők trurtoznak elillelk a 
tilallomna:k a megta!rtá:sáról lehetőleg gondostkoooi. 

T.apasz.val'at szerint .1egtöbbnyil'le ez:ek a mO'st te,l
sorolt tHtó rendelikeZléselk s iHetve köteJezeltt,slégek 
aWk, melyekeIt az érdekel tek a legtöhhs,zör nem rua
gyon szm'etnek betart.aJlli. Öl'Iseink tehát nagyon he
lyesen járnak ,e,l aikkcor, midőn hhnatwlü:s eljárius;aatk 
kö~ben e:aeknek a sZalbályoknatk a betartá:sát is eJlen
őrziJk, miutálll azok m,egsziegése pénzbüntetéssel bün
t.etoodő kihá:gá:s. 

Ugyanilyen kihágást állapít meg annak a tör
yényes rendelkezésnek megszegése is, hogy az 
utak meUetti épüle!tek, looritélSek, elelven sövények 
az út árkánaik külső sz:éllétől, vagy ahol ilyen ninos, 
az úttöltés lábától egy méter táV'ollságruál köz,e,lebb 
nem heJ.yezheWk. Osakis ott lehelt megtűrni egy mé
t'el'nél kis'elbb távolságot,ahoJ az,t aJz útf·enntartás 
oélja megleIngedi, de ez a távolság slem lelhet kisebb 
- fél méternél. 

Szigorúan illő vrun Íl''VIa az' is, hogy erdőke t, ber
keket és sűrű faültetvényieket az úttelst mindkét 0'1-
dalán az útárok szélétől számítandó l,egfeljebb th, 
méter távolságnyim le keH taro~ni, illetv,e megrit
kítani és úgy ezeket, valamint az élősövény eket is 

- Neked jó - folytatta rövid elgondolkozá.s 
után megint. - 'Ilég1ed biz,toslan várnak valahol most, 
ahová meg is fogsz érkezni, ha előbb nem, reggelre. 
Megfürdesz, aztán a jó meleg otthon boldogságában 
elfelejtkezel arról, amit négy éven keresztül láttál... 
A vérről. E'lfe,ledted, hogy szomorú az élet, hogy 
fáj minden mozdulás, akár előre megyunk, akár 
visszafelé nézünk ... Holnap felhúzod az extrát, 
vagy a civilt és templomba mentek a déli misére, 
ahol boldog karácsonyi melegség vesz majd körül 
és az áhítat csöndességéiben összeölelkeznek mind, 
akik eKYill.ásnak valók, akiknek bO'ldogság az ünnep
napi ebéd, a karácsonyfa, a család, a rO'konság, a 
gyerekek ... Nekem ebből nem jut semmi. Én nem 
megyek templomba, ' mert talán imádkozni se tudok 
nagyon már. Engem nem vár se családi kör, se ün
nepnapi . ebéd, se család, se gyerek ... Csak egy se
reg keserű emlék várna, ha hazamennék Kissze
benbe, az öreg mézeskalácsos házába, ahol az idén 
nem állítottak karácsonyfát, mert nem volt kinek. .. 

Lekókkadt a feje s magába roskadva, elhallga
tott. A zsidók akkor már felszedték sátorfájukat és 
szállás után néztek. Nekik nem volt karácsony ez a 
nap, mindegy volt, mikor folytatják útjukat. A ma
gányos nő csendesen szendergett asztalánál és olyan 
csend honolt az étteremben, hogy egyedül a falióra 
ketyegését lehetett hallani. Akkor már féItiz,enket
tőt mutatott. 

J<js ekkor benn a városban mély búgással meg
szólalt valamelyik templom harangja. Lágyan, dal
lamosan, ünnepélyesen búgva, ahogya hóesés szár
nyán szállva szO'lda hívni az embereket. 
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merte, nem gondolta, hogya k,is sovány barna em
ber az akkori idők egyik híres csendbiztosa, amegye 
Menyus bácsija, ald 55 évével olyan szívós, rugal
mas volt, mint annak a nyilnak a húrja, amit ősei 
használtak. A megye híres vadásza, agarrásza volt 
addig, míg azt nem vette észre, hogy el csúszott II 

lába alól a varjúlaposi tanya jó háromszáz hold föld
jével és a ,tiszaháti szép nagy darab legelő. 

lA megye urai, akikk,el - úgyszólván mindegyik
kel - atyafiságos viszonyhan volt, csendbiztost csi
náltak belőle és Menyhért, akiből lassanként a min
denki Menyus Ibácsija lett, olyan kérlelhetetlen ül
dözője lett ·a közbiztonság ellenségeinek, mint ami
lyen szívós volt addig a vad nyomában. A házigaz
dához is régi bruráti szálak fűzték és sohase mulasz
totta ·el megTátogatni, ha arra járt. 

Az akkori idők k;edvles familiáris istenhoz.ottjai, 
üdvözlései, a családtagok hogylétének tudokozódásai 
után mikor már a pipatóriumból kihozott kedvelt, 
mag~arcímeres csibukkal apám is ott ült a két öreg 
között, meg:k;érdezte: 

- Mi jó hozta ,erir1e, Mellllyus báJcsi ~ 
Semmi jó, Öd,ön öcsém. JámboT Pali hozott 

erre. 
- Kiszabadult - ·szólt közhe aJZ, öreg Nyitmy. 

- Két héttel ezelőtt b00sátották ki a munkáJesi 
fegy há;ziból. 

- Ki hiJwny, édes ,ö0sém, - vlette ,ált. a. szót a 
csendbiztos. - Tegnap,előtt este már ki is fosztott 
egy CJSOIDÓ vásárost,akik ,a gávai váJsátrTól mrmteik 
ha:z.a. Egy timári 'emhert, aki na,gyOlll sajnálta a két 
ökö:r á:rát, ·amit eladott, éppen hogy be tudrtam hall
gatni. 

- Meg;halt~ 
- Meg. 
- De megfogom - folytatta ,egy kis ha11g.atás 

után 'ruz öreg cSlendbizltos és kesk,eny brurtá:~dás arca 
megkJeményedeltt. ~ Megyek i:s, még nagy utam 
vrun máma - és f~elkötötte a fogasoiIl logó szél,es, 
kosaras, Szűz Má:ria pengéjű kardját. - Ugya;n, 
fti,am, - IS:bÓlt oda az otttélllf,ergő hetesnek, - szólj 
a l'egényemnek, hogy ny,erg'elj<8ll. 

- Menyus bácsi, ké:rem! - kérlelte apám, -
ha mifelénk .szorítaná J ám.bort, igérje meg, hogy 
beüzen é:rtem. Sze:retnéik én is ott lenn.i, amikor be
fogják. 

- Igérem, üamL Nem is árt, ha többen: l,eszfu1'k:, 
mert én, b1waUom nektek, hogyesak egy l,egén,yem
ben bítzmn, ruz melg kevés ai :k;eTíté~hez. 

NélhálIlJY nap mulva apárma visd. :bilrtolkán az i,s
tál1óbam. a,z ,etetést eHenő!I'izte gOlnidtelj,es arccal, 
mert 'az évek Isorozatos csapásai ,az állatál1omány
ban már megke7~ődtek, midőn észrevette, hogy egy 
SiáJnta üi,g,ány láJhatlan:Kod~k:k;öriiLötte. 

- Tekintetes Urrum! - suttogta a ci'gáJn,y, mi
kö:z.hen a sz,emévlel a 0seléCLek Ifelé pislogott. - A 
cserudbiztos úr laJzt üZieIl!Í, hogy ,este ai Lóm.yay
urrudalom Tar Gábor nevű keriilőjélllél ,fogj'a meg
ny,oill!ni Jámibort és 'sZ<Íves,elli V't"Jlué, Iha tekintet;es 
lmam is vele tartana. es'ak legy embert hozzon ma
gával, de az biz,tos legye'n! 11 óra tájban várni fogja 
a lmrülO házához l,egkö~el,ebb ,eső :boglya mel1ett. 

- Hát te bÍ':btos ember vagy-,e~ - mordult l~eá 
apánl. 

Igen, llr:am! A l,áibam törte el fi'wtségiil a 
n6táért Jám:bo]' uram, de me~fizetek érte,! 

Szép, csillagos, nyárvégi éjszaka volt, amikor 
oda érte/k a nádasok között bujkálva, a kerülőház 
meUett levős:booabo,g.ly.á;hoz,. E.gyik lmesisa VDlt 
v,el,e, aki hir,es v,erek,edő ,ember . vöU. A::bok kÖZlÖtt a.z 
embelrlek között ~zme'z,te a hírne,vét, akik 20-25 év
vol ktésőbb, még az én gy,e:velklkormnban is, bicská· 
vaJI és heöntött, ólmos 'botoJ\:kal mentek a mnlat
ságba, lakodalomba és ritkán is muhlott el ,egy~egy 
ilYlell össlJejlÖv,etel k'isebb-Inagyobb sebesüLés, ~ő,t ha
Já;,} nélkül. 

Lassan mult :3<Z idő . A lüs, eme,lk,edésien álló 
ffierü1őlháiz allakja élesen ütközött ki a csillagos ég 
háJttel'élből. .A::n.ajtaj1a, ,abla;Im épperi !szemben volt a 
lci.jeMllt szénruboglyával és sötétell, világ l11iéH~iil né
Zlett ild .az éjsza:lruba. 

- Mi l'611<et mömö,tte~ Miért niJncs itt Menyus 
báicsli ~ - ,kérdez,t,emagától ap:ám. 

Lassanként megtelt titoikzatossággal az éjszaka. 
A ház aJhlaká'ból kiásító sö,tétség, ami oly termész'e
tes volt, mert ebben az időszakban már ig.en kelvés 
oSlaládnak vült a mécseSléihen 'Olaja, most a nagy 
csenddeil együtt termés:z.elteUenesnek látszott. 

- Tek,intetes Úr! Nézzünk be! - suttogta a 
kocsis. 

-=. J ó, de vigyáz.va és arra .gondolj; hogy fog.ni 
MaJl'Unk, nem ölni, - súgta vissza apám, mikor 
látta, hogy embe,re jó fogást keres az ólmoslbotján. 

Ö 1s melgmarkolta recésfejű rezes buzogányát, 
ami legutoljára talán valami köv,etválasztáson vi
tézkedett és pisztolyát zsebéihen hagyva, lassan lo
pózkodni kezdtek a ház felé. :IDgyszerre csak he,s~él
geiJés hangja ütötte meg a fülüket. Semmi kétség. 
A házból jött, több férfi folytott dörmögő belSZléJge
tésle volt, 

- Itt vrun Jámbor és Menyus bácsi ki tudja, hol 
ütihottal a ny'Omát. Én fogom. meg, - tört reá az el
határozás apámr:a. 

- Rajta! - .súgta az ·emheré.nek. - Kiki a ma
gáJét! - és bevágt,a .a il'oeJoga, zlwr:atla;n ajtót. 

A csillrugf'ooyes éj,szakából beáradó hom41yos 
vHágossághan a kerülő ijedt arc:a tűnt elősz.öl' elő és 
mög.ötte a szo:ba mélyéiben kétinges-gatyás férfi 
alakja sötétle,tt. 

A kö,vetkező percben a szoha csendjét a legva
da'}~b dulakodás z.aja vorte fel. Egy lóca hangos puf
fanással vágódott a földre s a küZKlő férfiak liheigé
sIéIbe valahonnan vaJlamelyik ágyról ijedt gyerek
sírás vegyült. A kis alacsOillY szobában ütni, fegy
\11ert használni nem leiheteltt. Mindenki ölI1e ment el
lenfe1évell és igyekeze,tt legyűrni. Apám dereka kö,ré 
v,askapocsszorítású .marok: fonódtak, de őt segítette a 
tá.ImLdáJs lendülete ésSÍkerült elIenfelét az egyik 
ágyra lenyomni, rumely·en a kerülőneik három kis 
gY1ereke feküdt, akik visftoz,va igyekeztek e,l a táma
dók köz,eléből. 

A hangzava,rban a sz.olba mál';ik oldalából egy 
liihegő, de féle.lmetlenül nyugodt hang hatolt apánl 
füléibe: 

- Hé, te bolo~lId! Meg alkar,sz ·ö~ni ~ 
- iMenyus bácsi! - kiáltotta apám kétkedve, 

elképedve. 
- Én vagyok, öcsém! No, ezt jól melgcsináltátok. 

Szólj az emberednek, hogy bocsásson már el! 
Ez volt a cs'endbiztos-fogás tÖl'té.r;uete, amiről so

kat besz.élteik:, évődtek egy {}ttl-é.big It szabolcsi 
lní dák ban. . 
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A helY2>et megvilágításához tartozik, hogya ke
rülő csakugyan Jámbor orgazdája, oim borája volt és 
csakugyan várta az éjsz.akára a rablót. 

Menyus bács.inak ezt besúgták s mivel azon a vi
déken még nem járt, nappal terepsz,etm1ét aJkart 
trurtani. Törte a fejét, hogyan tudná ezt észrevétl.e
nül megcsinálni annál is inkább, mert rájött arra, 
hogy valrunelyik legényének a mblókkal kell cimbo
rálnia. Végre i,s kilovagolt az egyik megbízható em
berével és .az egyi,k faJ1u szélén lakó, megbízJw.tó 
gll!Zldától közönség,es inget, g,atytátkért. Abba öltö
zött át. pandurjával együtt és mivel rájött arra, 
hogy lmly'en észr'evétbenrül mozoghatnruk igy, estére 
is így maradtak. Erről elfelejtette arpámat érte
síteni, rumi még TIie!lll 1,ett voJ'na baj, de ,a buta ci
gáiny 11 órát mOlldott üZ'elletként 10 óra h .elyett. 

Ez okozta ll!ZIután a fékeértést, mert Menyus 
boosi IIllem győzött váJI~a:koZlli, s n1em tud ta mire 
vélni a dol,got. Már a~l"ra is gOlldolt, hogy apám 
loorábh8Jn jött és a két fegyveres, eJ·SZlánt g<a7)elllOOr 
máI, e,l: is tette M;balól. A bizonytalallisá:gnak véget 
vetendő, bekopogtatott a sötét hruzha és kóbOTsw
gény-Jegén,y,eknek8Jdták ,~ü ma;gukat. · 8zíVe&ffil. is 
látták őket, kenyeret, s,z,alonnát tettek eléjük és a 
~'1yá~'i éj,szakáJnak ablakOiU ·beszűrődő f.ényénél éppen 
Javaba f,al.ato2>tak, mikO'l' apáméik 'reájuk törtek. 

A történeth~ trurtozi,1{, hogy 11 nap mulva 
Jámbor mégis .a ·cselldbi,~tos raJbja lett. 

Jámbo'r bevette magát a dombrádi halasi besz
~r~i h~tár.okb8Jn levő r ,engeteg ná&sha. MffilYUS 
bacsI 1ll1illt a kopó, mindLg a nyomaba:ll. Dombrád 
kö~ég:be fél nappaJ későhb érkezlett mint Jámbar 
aki ot~ mulatott Viagy harom óra hossz.at cigá!lly~ 
zeneszoval a falu lwcsmájáJban és senki sem merte 
eU~gni. A haJla.si kÖZSég haiáráJban levő egyik ta
nyam. málr csak egy émával ·előzte meg a mbl'Ó a 
c~endJbiz.tost. 

Hál'om naJp, háil'om éjjel tartott már az ülooz.és
~k e~ .a f,á,zisa ,s2>ailmdatlamlUl!. A lovakat teljesen 
lmmerulv,e .a dombrádi határban l,evő Oros,z-lfél,e ta
nYián .~{enett vi:ss2>aJhagyni. A betyár ismerte a ná-
da.s j41'ha tó csap.ásai t, de a esendbiztos ils. . 

V égre a harmadik éjsZlaka feltűnt ,az üldözők 
előtt Laskay IstválIli kOlIldás n{udkunyhója. 

ErŐ's szél fujt, az üldözők a kutyák miatt, a szél 
el:lenében menve, köooHtették meg aJ kunyhót. 

Az .egyiik ·lm ty,a . vég'l''Ü uga tni k,eZidett, mire. 
először .a .ldntfekvő bojta~gyerek tápászkodott fel, 
majd .a kunYlhóbrun alvó Iszámooó kondás és Jámbor 
ug,rott ki az ajtÓIl. Jámhor rálótt :aJZ épp·en s:zembe.
jövő p,allldurra, mlVjd oLdalt fordulv.a, a nádrusban el 
aloo.rt tűnni, ,de sZIembetalálta ma;gát a h:oldfénYlIliél 
egy ki,s ·emherrel,akilSziJárd ·kézlzell fogott reá egy 
hosszúcsövű forgópisztoly t. 

Jámbor először a pisztolym., a·~után .a kis ember 
szemébe néz;ett. K ,eményen kapcsolódott ,egymásba 
a .két tekiJllIt,@tés a csendhiztosl újja, egy árnyalat
taJ joihballl r.eánehez,edett a 'l1aVaSzra .. A2>utám. - ke
ményen koppant a r.abló p·i-sztoly,a a földön és előT.e-
nyujiotta minda~{ét lmzét. . 

- Itt v.tLgyok, tekintetes úr, bilin/oscltessen meg. 
Mikor .apám ~ elfogás hílrér,e, lóhalálában he

hajtatott .a kö~égházáihoz, máJI' ott találta őket a 
kooskeláJbú aS2>ta1 mellett ülv,e, osendesen beszél
getve, mint ,akik egyfáTtLdtságos út végére értek. 

Tagadás nélkül 18 rendbeli II tonállás,t, 3 betö
réses lopást, 2 lólopást ismert be a haramia. 

Portyázás . 
Ma csendőrnap van s ezen a napon a '1'11/i első 

portyázó utunk is az őrjáratokba vezet, ahol a föl
dek lucskos hó alatt terülnek vendégmarasztaló-sá -
1·osan. Ködfüggöny takarja egyik tereptárgy at a má
siktól s már a varjú sem szegőd'ik útitársnak, mert 
cudar időben az is behúzódik a városba. Egyedül 
bandulrol a járőr dűlőutakon és csapásokon. Egyedül 
és mégsem egyedül. Mert a másik csapáscm másik 
járőr, a harmadikon harmadik, itt is-ott is járő~', 
mindenütt ennek a kicsi országnak mégis oly nam} 
területén. És ez a sok járőr találkozik abban az egy
séges gondolatban, hogy körül a végtelen látóhatá
ron ők adják meg a földek és a rajta lakók nyugal
mát, biztonságát. Egy-egy járőr m indössze két csend
őr. Két ember, talán már fáradt és éhes két embe1' 
s a széles határban semmiségnek tűnik a k ét kis 
pont, mégis mi lenne, ha ez a két pont egyszer el
maradna a határból? Mi lenne, ha ez a két sziirké
nek, semmiségnek látszó két pont nem hordozna ma
gában annyi erőt, lelkiismeretet és tudást, amennyi 
a csendőr járőr útravalója? Sokszor nehéz a por
tyázó út, de fáradozás nélkül nem lenne jogunk 
ahhoz az érzéshez, amikor körültekintünk a széles 
határon, azt mondhassuk: ameddig a szetm ellát, 
minden és mindenki az én erőm védelme alatt nyug
szik. Én vigyázok rájuk s ha én nem vagyok, felbo
rul itt minden. N em önhittség ez, hane'(m iYntudat. 
Joga van hozzá a csendőrnek. Másként nem keres.z' 
telték volna a nevére a mai napot. 

"" 
Ciuci Lapok lett a "Csiki Lapok" címe, mert így 

rendelte a román miniszter. Eltekintve attól, hogy 
a magyar "elnyomás" idejében a balázsfalvi romá
nok lapja háborítatlanul viselhette a "Gazetul de 
Blaj" címe t és a többi román lapok is választ
hattak maguknak olyan román címet, amilye,t akar
tak, ez a Ciuci Lapok elnevezés operettbe illő 
tréfa, vicces nemzetkö.zi .zagyvalék lehetne, ha nem 
volna annyira . fájdalmas valóság. Mindent eloif'oznak 
a rO'Ynánok Erdélyben, ami magyar. Eltünnek a szob
lok, ősi magyar műalkotásokat megörökítő táblák, 
az úgynevezett névelemzéssel eltünnek aKovácsok, 
Takácsok és a többi ősi magyar nevek. Egyszerűen 
zsebrevágnak, elsüllyesztenek és átfestenek mindent, 
ami Erdély magyarságát bizonyítja. Hozzászoktunk 
már ezekhez a felháborító szélhámosságokhoz, de ez 
a Ciuci Lapok aztán betetőzi a dolgokat. Ez már 
több, m'lnt szemérmetlenség. Ez nyelvi abszurdum 
ct maga calkáni kevertségében. Mert vagy "Csiki 
Lapok"-at mondok, vagy Gazetul de Ciucot, bár 
hiszen még így is gyanúsan hangzanék ez a Ciuc. 
Csik-nek ez a "római" változata. A kettő között nincs 
harmadik lehetőség és úgy látszik, ebben benne van 
az is, hogy az egész erdélyi kérdésben nines harma-
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Német utazó postagalambállomás. 

clik lehetőség, hanem csak: magyal', vagy TOm án. 
Arm a nemrégi s egyes magya1'országi í1'ók által is 
PTCYpagált kísérletTe gondolunk most, amelyik az e1'
délyi magyaTságot és TOmánságot közös lelki és tÖT
ténelmi nevező1'(~ szeT ette volna hozni, hogy meg
teremtse ETdélyben a magyaTság életlehetőségeit. 
Ez az iTodalmári utópia a valóságos életben most 
kapta meg az igazi választ a TOmánok TészéTŐl s mi 
azt ajánljuk ezeknek az álrrwdozó iTOdalmáToknak, 
hogy az annyira óhajtott magyaT-1'Omán szellemi 
közösség hivatalos lapjának a Ciuci Lapokat válasz
szák. Ezt a cimet a TOmánok balkáni szellemessége 
egyenesen nekik találta ki. Mi pedig megyünk egye
nesen a magunk hite és kitaTtása útján ilyen álmo
dozások nélkül egészen addig, amíg a csiki székely 
megint a Csiki Lapokat olvashatja . .. 

RavaS2lOk ez~ a csehek. MesteTei annak a mo
solynak, csalafintaságnak, aminek a háta mögött va
lami nincs Tendjén. A világon mindenki tudja TÓ
luk, hogy az orosz szovjettel katonai szerződésük van. 
Olyan "hatá1'zónát" kanyaTítottak fUTcsaalakú 0'1'

szágukban, hogy belte1'illetTe talán egyhaTmad ma
radt, a többi "hadizóna", melyben orosz katonai bi
zottságok jönnek-mennek, főleg Tepűlők és azt is 
tudja az egész világ, hogy Tepülőbázisokat keTestek 
és találtak maguknak a t1'ianoni hatáT mentén. A vi
lág sajtó kellemetlenül szellőzteti a dolgot s e1'Te mit 
tesznek a csehek? Azt, amiTe csak ők képesek: angol 
bizottságot kbtek a FelvidékTe, hogy bemzonyítsák, 
nincsenek szovjetTepülők a Felvidéken. Ez aztán a 
propagandák pTopagandája, a hazugságok csúcs 
pontja és a vakmeTőségek vakmerősége. Gondolták, 
miTe az angolok jönnek, majd átcselhesitik az orosz 
csizmanyomokat, de most az egyszer Tosszul számí
tottak. Túlságosan vakmerő a hazugság. Ellátszik 
egész Angliáig s így az angolok inkább otthon ma
radtak. Meddig állhat fenn egy állam, amelynek 
ilyen nemzeti jellemvonás a pilléTe? .. 

De azért az angoloknál is vannak fUTcsaságok, 
ha nem is éppen ilyen csehesek. A németek régi gyal'
mataikat követelik vissza, melyek közül az anQolok 
is kaptak egyet-mást. Most egy angol politikus azt 
irja, hogy ezeknek a gyarmatoknak a németek alig 
vennék hasznát. Ha így van, akkOl' az angolok sem 
1'eszik hasznát, de hát akko?' mié1't mgaszkodnak a 

ttémet gyarmatokhoz? Néha az az érzése az embeT
nek, hogya világpolitika lényegében ugyanaz, mint 
a Teleki-téTi zsibvásál'. Csak nagyobb kicsit és na
gyobb tétekTe megy az alkú, meg a falhozállítás. Az 
a gyanúnk, hogy ha mi ezt húsz évvel ezelőtt tudtuk 
volna, kevesebb magyaT tisztességet, magyal' egye
nességet, hűséget, jellemet és áldozatot vittünk volna 
eTTe a világpiacl'a s akkoT a KáTpátokat játszva 
megvédhettük volna. Talán legközelebb máT mi is 
meg leszünk kenve ezekkel ahájakkal, amikkel bi
zony a szornszédaink idejében, felzsíTOzták magukat. 
Sőt: túlontúl. Nekik soványodniok kell kicsit, leg
alább néhány váTmegyé1'e valót, fejenként . 

.. 
A kisantant tehát feloszlik. Nem mi találtuk ki 

ezt a híTt, hanem odaátTól jön. N em is tagadják. Gon
dolta volna ezt csak ötéve valaki? (Jrökidőkm hiTdet
ték ellenségeink ezt az ellenünk szeTvezett egységei 
s rrwst mi leJ,sz belőle: úgynevezett kétoldalú szeTZŐ
dések. Most máT úgy keTesztül-kasul kezdenek baTát
kozni, hovatovább maguk sem ismerik ki magukat a 
keTeszteződésekben. Igaz, még nem halt meg a kis
antant, alakilag még él, de a lélekhamngot maguk az 
bdekeltek kongat ják fölötte. Hát, ha egyelőTe nem 
is temetünk, de imádkoznunk máT leMt. Imádkoz
nunk ennek a gyülölet-ővnek a pusztulásáéTt és az 
egységes szabad magyal' nemzetéTt. Mint ahogy a 
lengyelek imádkoztak bűbájos himnuszukban száz
éveken át a szabad lengyelhonél't. És nem hiába 
imádkoztak, meTt a szenvedésekből fakadó imának 
csakugyan földöntúli az eTeje. 

A németek így tartanak rendet. 
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So,k hó esett Budape.stre. Annyi, hogy nem tud
ják eltakarítani s a fővárosi ember kénytelen 'meg
ismerkedni a hólével. I gaz, ez nagyon kellemetlen, 
me:rt náthát lehet tőle kapni, sőt elcsúszhatik benne 
az ember. Ez mind igaz, de azért kicsit túlzás egyes 
fővárosi lapoknak az az állítása, hogy ez a.ztán 
Budapest szégyene. Ami Budapest szégyene, az az 
országé is. Az pedig mi is vagyunk valamennyien, 
akik odakint meg szoktuk a sarat-havat. H át mi nem 
szégyenkezünk a fővárosi havas utcák miatt. H a 
erre nincs pénz, sok másra sincs. A fővárosnak ter
mészetesen joggal lehetnek ilyen dolgokban maga
sabb igényei, hiszen igaz: külföldiek mozognak 
benne és mindenképpen kell adnunk, áldoznunk az 
országnak erre a drágagyöngyére, de hát azért nem 
kell abból mindjárt országos szégyent csinálni, ha 
az autóbuszmegállóig' kalucsni nélkül nem tanácsos 
azt a bizonyos százméf.ert lelép ni. Vannak az ország
nak ennél jelentősebb problémái garmadával s azo
kat bizony csak az láthatja arányos szemmértékkel, 
aki ebben a szegény országban egy kis hólétől itt-ott 
nem ijed meg. Ennyire már mégsem célszerű a kör
utakra beidegződni. 

Világpolitikai helyzetkép. 
írja: RÁSY BARNA ny. száziados. 

r. 
Anglia és Franciaország mag:atartása 
a spanyol kérdésben. 

A világ minden államára rá lehet fogni, hogy 
szárazföldön vagy tengeren még ,aspirációi, hódí:tási 
törekvései vannak, Angliára - nem. Nem a hódítás, 
hanem a magatartás az, ami Anglia legf6bb gondja 
és baja. Anglia olyannyira érdekelve van a :földgolyó 
minden rész,én, hogy minden háború, bárhol, bárki 
között is keletkezzék, angol érdekeket is érint és ve
szélyeztet. 

Angol érdekek vannak veszélyeztetve, ha a hin
duk megmozdulnak és ,függetlenséget követelnek, an
gol területek vannak veszélyben, ha Hitler nyers
anYBJg és gyarmat után kiált, az angol impériumot 
veszélyezteti, haa félelmetesen feltörő fasiszta 
Olaszország a F 'öldközi-tengert mind erősebben, 
mind szilaj.abban "mare nostro"-nak, a "mi ten ge
rünk"-nek hangstÚlybz:za, az angol világuralmat fe
nyegeti, ha Japánból Singapore és Ausz,trália felé 
nyulnak tapogatózó csápok és az angol világbirodal
mat rengeti elsősorban a világ formdalmasíltásáJra 
irányuló TIl. rnternacionálemunkája. 

Ez a helyzet, vagy inkább "állapot" az, ami ma 
és a jövőben Nagy-Británnia 'külpolitikájáJt megh'a
tározza. Békét! Békét! Minden áron, minden körül
mények között! 

Ebben a tekintetben, nemBsak .földrajzilag, de 
helyzethasonlóságIban is legköz!ellelb'b áll hozzá Francia
ország. Ezért van az, hogy a spanyol polgá~háború 
kérdésébel,l, a mai kérdések legikényesebbikében ez 
a két ország tökél,etes telj.es egyetértést mutat és 
minden erejükkel azon vannak. hogya spanyol tü
'let Spanyolországra lokalizálják és ne enge,djék, 
hogy az tovább harapózva Európa többi részére is 
átterjedjen. De nemcsa'k az azérde:kük, hogya spa
nyol háhorú Spanyolországban maradjon, hanem az 

is, hogy ott se Franco. se Caballero ne győzzön. N e 
legyen Spanyolországból se fasiszta állam, de ne le
gyen fiók-szovjet sem. 

Egy győzelmes fasisz,ta állam - kétségt(~l,en -
szoros barátságot tartana ,fenn megseg,~tőivel, Né
met- és Olaszországgal. Németország Afrikában sze
re1né megvetni a lábát, Olaszország .a Földközi-ten
geren szeretné kiterjeszteni befolyását és uralmát. 
Ha a fasizmus - Franco személyében - gy,őz, úgy 
az előfeltételek, a lehetőségek erre a két törekvésre 
adva vannak. Úgy Angliának, val:vmint Francia
országnak van ez esetben mitől félnie. 

Spanyolország déli csücskén, a gibraltári erődön 
ott lobog a brit lobogó. Vajjon tarthatná-e magát 
soká n - kérdik az angolok. BezáródnJék az út India, 
a kincsestár feLé ... Afrikát kö,rülhajózni ~ . " az út 
hossz.ú, körülményes, v,esz:teségteljes és h a idáig jut
nánk, lehetne-e még "világuralomról" beszélni! 7 

Franciaország félti északafrikai gyarmatait, 
Tuniszt, Algh,t és Marokkót. Különösen fél attól, 
hogy háború esetén elvágnák összeköttetését e gyar
matoikikal és színes katonáit nem tudná átszállí
t.ani az anyaország védelmére . 

.Ezekkel .a f·ő kül- illetve krutonapolitikai okok
kal magyarázhatjuk, hogy miért nem látnák szíve
sen sem Franciaország, sem pedig Anglia, haa nem
zeti felkelők döntő gy,őzelmet a~atva uralomra ke
rülnének. 

Természetesen meg kell vizsgálnun'k a kérdés 
másik oldalát is. Miérl nem sZlelletné Anglia és 
Franciaország, ha a szélsőséges "baloldal" kerekedne 
felül~ 

E kérdést Angliára vonrutkoztatva a feleletet 
részben már megtalálja az olvasó ebben a közle
ményben, amikor azt látja ,f,elsoraJwztatva, hogy kik 
és milyen veszedelmek fenyegetik az angol világbi
rodahnat. Egy ,szovjet-Spanyolor,szág katonai S:liem
szögből nézve ugyanúgy vesz.élyezte~i a gibraltári 
át járót (ez alatt természetesen együtt bele kell ér
teni a Földközi-tengernek minden más problémáját 
is!) mint egy esetleges Mussolini-Hitler-Franco 
szövetség. Egyéb szempontból pedig .,.- értve alatta 
a szovjet világ-forradalmasítására vonatkozó céljait 
és törekvéseit - ennek a Szovjet-Spanyolországnak 
puszta létezése is állandó és fel nem mérhető vesze
delem lenne a brit impériumra. 

Ilyen vonatkozásban hasonlít, de kissé mégis 
más a helyzet francia viszonylatban. Itt most vi
gyáznunk kell, mert a legcsekélyebb eltérés a tár
gyilagosságtól, a legkisebb érzelmi elkanyarodás a 
nyers valóságk"eresés útjáról azt eredményezné, hogy 
minden további meglátásunk, ítélkezésünk, követ
keztetésünk - hamis előfeltételből kiindulva - ba
mis lenne. 

Franciaországban ezidőszerint - hasonlóan, 
mint a polgárhábDrú előtt Spanyolo!szágban - a 
népfront van kormányon. A népfront, amely a leg
utóbbi választásokon többségbe került, a szocialis
tákból, a polgári radikálisokból és a kommunisLák
ból telvőd~k Ö8sze. (A pártokat oly.an sorrendben so
roltam fel, ahogyan számarányuk szerint a parla
mentben képviselve vannak.) 

Mint számban legerősebb párt: a szocialista 
párt kapott megbízást kormányalakításra. A túl
nyomó többségben szocialista miniszterekből álló 
kormányban néh imy - közöttük a külügyi - tárca 
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ft radikálisoké. Kommunista tagja a kormánynak 
nincs, de a kommunista párt kivülről támogatja a 
kormányt és az ő támogatásukkal jött létre a "nép
front". Meg kell itt közbevetőleg jegyezni, hogy 
ezelőtt Moszkva, illetve a III. Internacionálé meg
tiltotta tagjainak, tehát a külföldi kommunista pár
toknak, hogy együttműködjenek a szocialistákkal. 
Bizonyos külpolitikai okok - elsősorban a hitleriz-

q- ./ 
Jranciaopszaq. 

JI Jdrnei- Olasz - Span~ol 
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mus győzelme Németországban - arra késztették a 
Kommunista I n ternacionálé vezetőségét, hogy ed
digi állás,pontját feladja. 

Nézzük, hogyan viselkedik ez a kormányzat a 
spanyol eseményekkel szem ben ~ 

Mint már fentebb említést nyert, Franciaország 
sem látná szívesen akár a jobb, akár a baloldali 
szélsőség uralomrajutását. Hogy Francoét miért 
nem, azt már röviden kifejtettük. Itt az ok igen egy
szerű és kézenfekvőnek mutatkozott. 

N em olyan egyszeru es kézenfekvő Franciaor
szág állásJfoglalása a másik eshetőséggel, a baloldal 
uralomrajutásával szemben. 

A "népfronthoz" tartozó és számszerüleg tekin
télyesre szaporodott kommunista párt (81 képviselő~ 
erélyesen és hevesen követeli a madridi hivatalos 
kormány megsegítését. Az ugyancsak a népfronthoz 
tartozó polgári radikális párt erélyesen és hevesen 

..finqlia. 
- . 
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ellenzi azt. Felfogás tekintetében a "középen" álló 
szocialista párt álláspontja azonos a polgári radiká
lis pártéval, azaz: elutasít:ia a kommunista párt ál
tal követelt aktív beavatkozást. A szocialista párt
nak a semlegesség mellett elfoglalt álláspontja 
nagyjában a következő okokkal ma.gyarázható: 

aj nézetei elvben és alapvető tételekben nem 
egyeznek a kommunista párt nézetével; 

bJ fél, hogy a madridi kormány nyilt támogatá
sával felidézi az európai háború veszedelmét; 
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e) fél, hogy meglazít ja vagy éppen elveszti az 
angol együttműködés kapcsait; 

d) fél, hogy elszakad mellőle a polgári radikális 
párt, amely esetben a "népfront" elveszítené parla
menti többségét. 

Eme négy főok mellett azonban kétségtelen, 
hogy a hivatalos francia kormány inkább hR,jlandö 
szemet hunyni és eltűrni Caballerónak, mint Francó
nak nemhivatalos támogatását. 

A fentebbieket rövidebben más szavakba talán 
igy lehetne összefoglalni: 

Anglia is, Franciaország is a semlegesség állás
pontján van és mindkét ország szeretné, ha ott 
Franco és Oaballero he1y;ett 'egy polgáil'i- szocialista 
koaliciós kormány kerülne uralomra. De ha csak 
két alternativa lenne és a harmadik eshetőséget ki
kapcsolva, csak Franco és Caballero, azaz egy 
fasiszta és szovjetállam között lehetne választani, 
akkor - az e,szme,i és politikai okok .a]iapján -
joggal feltételezhető, hogy Anglia inkább Francót, 
ft fmrnda kormány inkáhb Caballerót választaná. 

II. 
A sp,anyol polgárháború. 

A nyolcadik hónapja ,tartó harcok. első felében 
(júl-okt.) a nelJll7Jetiek határozott katonai fö}ényboo 
voltak. Nemcsak a katonai anyag minősége tekinte
tében, de szám!beli fölényben. is. Az anyaországban 
körü1belül egyenlő arányokban oszlott meg a száraz
földi hadsereg. Egyik felének Madridból, a másik
nak Burgosból parancsoltak. 

A nemzetiek javára számítandó pluszt Spanyol
Marokikó szolgál,tatta, ami számban kifejezve mint
egy 30.000 embert jelentett. Fegyelmi viszonyok, kii
k!épzés és harci. ütők!épesség tekintetében is jobban 
állottak a nemzetiek. Egyfelől azért, mert a -tisztikar 
túlnyomórésze természetesen Franco oldalán har
colt, másfelől, mert az Afdká!ból átha,jówtt gyar
mati csapatok és az idegenlégió a spanyol haderő 
elit-csapatainak számítottak. 

Th ,a fölény kiiiejezésre jutott azokihan a győ
zelmek!ben, amelyek,et a nemzetü~k a mult év októ
ber Vlégéig a külörrbözö frontrészlek'ein ellértek. A győ
zelmek fontosabb állomásai voltak: Badajoz, Irun és 
Toledó. 

A badajozi győzelemmel megterermtették a fel
kelők zavartalan összeköttetésüket .a velük kezdettől 
fogva rokonsZienveW Portugáliával és összekö.ttetést 
létesítettek az északi (Mola tábornok) és déli (QuelÍ.po 
de Llano tábornok) seregeik között. 

Irun elfoglalásávalelvágták a nemz,etiek ruköz
v,etl,en összeköttetést Franciaorsooggal s így ha nem 
lS akiadályozhatták meg teljesen, de megnehezítették 
a kormánycs.apatoknak francia oldalról történő tá
tllogatását. 

Toledó megrohamozása és elfoglalása nem any
nyira katoIlJai, mint inkább erkölcsi szempontból bírt 
jelentőséggeL ~Alcazar!) 

Októb~r vége feLé érk'Bztek a nemzeti csapatok 
Madrid alá. Hogy itt mi történt és miért akadt meg 
az előnyomulás, arról mult számunkban megemlé
keztÜink. ])bben az időpontban k!ezdte magát ér,ez
tetni a szovjet-segítség. 

A nyolc hóIllap másik fele (nov.- febr.) a nem
zeti csapatokra bizonyos aggasztó jelenségekei mu
tatott. Az erőviszonyokban eltolódás mutatkozott rt 

nemzetiek hátrányára. Bizonyos külpolitikai okokra 
és eseményekre támaszkodva, azt kellett feltételezni, 
hogy a német-olasz támogatás csökkoenni, a szovjet
orosz ezzel szemben növekedni fog. Lehetett és . kel
l,ett azzal is számolni, hogy azok a több száz.ezres 
lakosságú V'árosok, amelyek a kormánycs,apatok ke
zén vannak (Madrid, Barceloma, Oartagena Va~ ,en
cia) s amelyek egyben ip,ari központok is, bőségesen 
adják az ipari munkásság köréből korülő és a kor
mánycsapatok létszámát jel entősen növelő ember
anyagot. A Madrid körüli sikelresellenálIás fokozta 
a külföldi önkéntesek vállalkozó kedv.ét s ezek való
brun tömegles1elll jelentlwztek a kormámycsapatokkal 
együtt küzdő nemzetközi dandárba. (A nemzetközi 
"dandár" ma már te.rmésZlet~sen tölbb dandárból áll.) 

Mindeme adottságok" tényezők és jogos feltéte
lezések: alapján, szinte öni}{iéntelenül vetődött fel a 
kérdés: 

Ha Franco megtorpant Mam'id előtt egy olyan 
időpontban, amikor az erkölcsi és anyag-erőbeli vi
szonyok még az ő oldalán voltak jobbak, mi lesz most, 
a.mikor a számbeli erővis·zonyokban eltolódás követ-

.Lapunk 2'á"lako" /"ke- ..# Spanyol Polqá"hábo rC: 
:relt ,jelenté sek sze"ínt ~ :!;,mi"ol1al 19'''fo1m !).-él7 

4/ALAúA elJéy!a!ásával eq'lid.:;itJle'l 
a n~mzeÜ ,"sapcifok 4/AJJRIJJ-to! dél
~eleb~e is nai7Yf~lent55é(/ú siker I dJ:'
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kezett be a nemzetiek - hátrányára ~ Vajjon számít
hat-e arra Franco, hogya változott erőviszonyok 
között Madridot, majd utána Barcelonát (!) és az 
egész keleti tengerpartot birtokába veheti If 

Ennek a kérdésnek jogosultságát igazolni lát
szottak azok az események, amelyek ez év januárjá
han és fehruár első napjaiban a fronton lejátszódtak 

Az addig mindenütt és mindig védekezésre szo
rítkozott kormánycsapatok két helyen is - Oviedó
nál és Aranjue7Jnél - támadásba kezdtek és bár a 
támadás megakadt, de mindkét helyen tért nyertek 
a kormánycsapatok és a nemzetieknek nem kis erő
kif.ejtésbe került ezeket a támadásokat súlyosabb 
következmények nélkül kivédeniök. 

Igaz - ugyanakkor a nemzetiek is támadásba 
kezdtek Malaga ellen, de mell't az első napok nem 
hoztak er,ooményt, úgy .látszott, hogyaMalaga elleni 
támadásnak ugyanaz lesz a vége, mint amadridinak 
II a pedig valóban úgy lesz, akkor - az volt a be-
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nyomása, az érzése az embernek - -a kormánycsapa
tok fokozatosan fölénybe kerülnek, a nemzeti ek fo·· 
kozatosan kimerülnek s a kezdeményez.és, amit idáig 
Franco szilárdan tartott, kicsúszik kezéből ... 

Mikor azonban a dolgok így álltak, - helyeseb
ben: így látszottak - amikor -e21ek a sorok a nyom
dába kerülnek (február 8-án) 'Mre jött annak, hogy 
a nemzetiek Malagánál gyűrűbe szorították a védő 
sereget s ha a jelentések nem ,egyoldalúak és nem 
túloznak, úgy most, amikor az olvasó ezeket a soro
kat nyomtatásban kapja, a nemzetiek már be is vo
nultak ebbe a többféle oknál fogva, nagy fontossággal 
biró kikötőv,áJrosba. 

Mi történt!~ 
Ezt ~érdeztük rukkol', amikor várni lehetett Mad

rid elfoglalását, de a támadás meghiúsult s ezt kell 
kérdezm.ünk most, amikor Mala:ga elfoglalása való
színűtlennek látszott és mégis sikerült. 

Mi történt!~ 
Az első kérdésnél azt feleltük a Szovjetunió! A 

mÍlsod,ik ké~désre ugyancsak: a Szovjetunió! 
Madridnál éreztette magát a szovj'etsegítség, 

Malagánál már érezteti magát, természetesen ellen
kező hatással, az a bizanyialanúl, félelmetesen ka
vargó ch.a.osz, ami most a Szovjetunió belsejében 
véglbemegy. Valószínűnek látszik, hogy a Szovjet
unió mostani helyzetében nem fordíthat nagy fi
gyelmet a spanyolországi eseményekre és valósZÍnű 
az is, hogy az oroszországi események nem összevonó, 
de elválasztó hatással vannak a népfrontra. 

Ki a legtakarékosabb ? 
(Pályázat.) 

Azzal majdnem minden ember tisztában van, 
hogya takarékosság hasznos dolog, de gyakorolni is 
ezt a hasznos dolgot már' sokan nem tudják. Vannak 
emberek, akik nem isznak, nem kártyáznak, nincs 
nekik más dáridós passziójuk sem, de azért úgy 
szétfolyik a pénz a kezükből, mintha csupa lyuk. 
volna a tenyerük. E.z a tervszerűtlen gazdálkodás
nak az eredménye. Mások meg valóságos kis költ
ségvetést csinálnak maguknak hónapról-hÓ'r/4pf'a és 
ezek azok, akiknek mindenük megvan, amellett a 
zsebük soha sem üres, sőt a takarékbetét jük is szé
pen szaporodik. Aki pedig így rendben tartja a dol
gait, annak soha sem fő a feje, ezért aztán a szolgá
latával is nyugodtabban és lelkesebben tud foglal
kozni, mint a lyukas-kezűek, akik a hónap végén fil
lér nélkül mennek ki az őrjáratokb'a s egyetlen re
ményiik a Biblia, hogy amint az ég madarairól gon·· 
doskodik a Mindenható, hát majd velük is lesz vala· 
hogyan. Olyan is persze ez a szolgálat. 

Egyszóval: a takarékos csendőr jutalmat érde
mel. A z a j u t a lom, a m i t m i k i t ű z ü n k, 
50 p e n g Ő. Csak az illetményekből származó meg
takarítás t vesszük figyelembe. A pályázók írják 
meg, hogy mióta csendőrök és mennyi a megtaka1'í
tott pénzük, illetve abból szerzett ingatlanuk. 
A pályázat adata.it az ÖTsparancsnokukkal iga
zoltassák. H a valaki nem akarja, hogy a ne-
1,ét és megtakarított pénzét kií't'juk, azt feltűnően 
jelezze a pályázatán. Azért a pályázaton részt vesz. 
A pályázat határideje március 15., az eredményt az 
április 1-i számunkban fogjuk közölni. 

Kalucsni és kalória. 
Irta: KARAP FERENC ny. tiszthelyettes. 
Ismertem csendöröket, kik a Csendőrségi Lapok 

megérkezésekor mindjárt a hátulját, a szerkesztői 
üzeneteket olvasták, lapozták. Nekem oz olyan 
fur.csa y,olt mindig, hi,szen ha egy lapot a keziinkb!' 
veszünk, akkor először a vezércikket kell elolva8-
nunk~! 

Igaz ám az is, hogy a CsendőT8égi Lapok szor· 
ke.sztői üzenetek rovata a kiváncsi iermésootű osend
örök figyeImét érdekesség szempontjábóll jobban le
köti, mint mondjuk például egy-egy unalmas szak
cikk, mert, szerintem, minden szakcikk unalmas. 
(De hasznos! Szet'k.) 

A szerkesztői üzenetek rovata minden ujságnak 
a. csemegéje. Az olvasók élvezik, mert sok olyan kér
dést látnak, illetve olva'8nak megoldva, ami őket is 
érdekli. 

Mint ráérő szemlélődő és szakembm', egyik leg
utóbbi szerkesztői üzenetek rovatában két kérdést . 
olvastam, ami a figyelmemet nagyon megragootu. 
Ez a két kérdés pedig a sárcipő, magyarul "kalucsni" 
és a kalória felől érdeklődött. Egyik a kolbász és 
bab helyett rántott kalóriát, füstölt vitamint sze
retne kanalazni, a másik pedig aludni is kalucsni
ban szeretne, hogy piskótalábaoskái el ne fagy janak 

Hogy a kérdésekre válaszolt is a szerkesztőség, 
bizonyítja azt, hogy igen is vannak bajtársaink, aki
ket ez a két kérdés izgat. Sőt, hogy tovább moojek, 
megfigyeltem, hogy az illető bajtársunk, vagy baj
társak egyik üzenettel nem is voltak megelégedve, 
ezért a kérdést újból felvetették. 

Na, azután meg is kapták rá a választ! Meg· 
írta a Szerkesztő Ur, hogy:a Kárpátokban az öreg 
honvédek rongyos, papirtalpú bakkancsban védték 
a hazát. }<1s hozzá gondolta a Szerkesztő U r, tudom 
azt is, hogy ezek a szegény öreg honvooek ettek is 
volna sokszor, ha kaptak volna .enni. Biztosan nem 
mérlegelték volna előbb azt, hogy abban a képzelet
beli jó lóhúsgulyásban mennyi "kalória" lett volna.~ 

Tudom, hogy a kJérdést töblbswr is fel tevő bar,j
társak ezzel a VllUasszal sincsenek megelégedve, de 
ezt a kérdést egyelől1e nem merik újból szőnyegre 
hooni. V árnak vele. 

Osak önönmagukbrun gondolkoznak róla. Meg
hányják-vetik, mérlegelik, érveket hoznak fel mel
lette, 'egyszóval feLszínen tartják. Sőt én elképzelem, 
hogy egyesek a kalucsnikat titokban már be is sze
rezték, a ládafenekén tartják. És ráérő idejükben 
próbálgatják is és gyönyörködve nézik ka1ucsnis 
cSlÍ.zmá'ikat! Sóvárogva várják azt az időt, mikor így 
kalucsll1ikkal jelenhetnek meg embert.ársaik előt.t. 

Nekem szolgálatom alatt volt már találkozásom 
egy ilyen fiatal bajtárssal, ki kalucsni t ~s viselt éR 
kalóriás is volt. 

Hogy a dologra térjek, Dévaványa községben 
egy éjszaka i'SIIlleretlen tettesek vagy három keres
kedő üzlethelyislégét feltörték és a bünjel,ekkel 
együ tt isme~etlen irányban e,lmeneikül tek. 

Miután a dévaványai örs akkor még a buda
pesti 1. nyomozó alosztály parancsnokság miiködési 
teriiletéhe.z tartozott, a parancsnokság engem és 
Kún Miklós ti.szthelyettest vezényelt ki az ügy nyo
mozására, illetve az őrs támogatására. 

Hajnalban érkeztünk meg a csúnya, sáros al
földi községbe és az örsön már ott találtuk a sza-
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lms~p~ancsnoküt is, aki rántottát csinál t magának 
reggeHre. 

Míg reggelizett, nekünk mindent elmondott, 
hogy miért kotyvaszt ő maga és miért nem veszi 
igénybe a gazdálkodást~ Csak azt nem emlí
tette" hügy az örsöu 1 pengő 60 fillér vült a napi
betét. 

Ha ezen körülményről tudtunk volna, mi sem 
étlmztünk volna az őrsön, mert az akkor amúgy is 
nagyün szegény örs, még ilyen m.a,gas összegért sem 
tudott megfelelő étkezést nyujtani. Erről ebédren
deléStIl!él a közgazdálkodásitvezető is hallgatott. 

Délelőtt a helyszíni szemlékkel telt el az idő. 
Mi is megéhezve, jó étvággyal mentünk vissza az 
őrsre megebédehú, hogy ebéd u brun a nyomozást 
tovább folytassuk. 

Igen ám, ebédeltünk volna, ha lett volna mit, 
de nem volt mit ennünk! Mert az a féltányér kis 
paradicsomleves meg se kottyant azzal a negyed
rész kis burgonyával és egy cigarettapapír vastag
ságú és nagyságú kis sertéshússal, amit - kiada
golva - feltálaltak. 

Miklós barátommal csak néztük az üres tányé
rükat előttünk. Mert én mindig jókedvű vültam, ki 
8Z1erettem az ebédet. A szaka!Szpa,ralIlcsuok is sze
rette s ekkor mondta meg nevetVle, hogy hát e,zért 
nem rendelt ő ebédet, mert ő tudta, hogy nem lesz 
mit enni, éhesell maradunk, de a felemelt napibeté
tet csak meg kell fizetni. 

Miklós barátom mérges,eblb természetű vült és 
éhklOPPüt nyelve, tiltakozütt a nagyün gyenge ki
szolgálás miatt. Én magyará~tam a gazdálkodástve
zetőnek, hogy ha vendég van az örsölIl, akkor bősé
gesebben kell főzetni, mint ha vendég nincs. Mert 
az utas ember mindig éhesebb, mint aki otthon 
ül. Ezért kell ilyenkor mindig tököt, babot, burgo
nyát vagy káposztát főzetni, hogy mindenki lakjon 
jól. Hisz a napi betéttel és a felemelt 20%-kal úgyis 
megfizetik az étel értékét. 

Ekkor egy idősebb, roppant sovány, gyomor
bajt . mutató arcú őrmester megszólalt, hogy nincs 
mit vitatkozni urak, mert a kiszolgált paradicsom
leves azután a burgünya a hússal ugyanannyi fűtő
értékkel, azaz "kalóriával" Ml', amennyit egy ,emberi 
testnek egyszeri táplálkozással felvennie szükséges. 

Ugyanakkor. írószekrényéből egy v,astag köny
vet vett elő, azt lapozgatni kezdte, mindjárt bizonyí
totta is, hogy a tudósok mit állapítottak meg az 
emberi :szervezetről és a szükséges kalóriáról. 

Azután kimutatta, hogy abban a féltányér pa
radicsomlevesben, a iburgünyában és a húsban 
mennyi volt a vitamin. Kikereste, hogy mennyi 
kalória szükséges, azután szorzott és osztott, vég
eredmenyben még figyelmeztetett bennünket, hogy 
nem tudom én hány ozredrész fűtőenergiával töb
bet kaptunk az ebédben, mint amennyi tulajdon
képpen járt volna! 

Szégyen, nem szégyen, de mi majdnem elhűl
tünk ennyi tudomány láttára! 

Nekem rögtön átvillant az eszemen, hogy Iste
nem, Teremtőm, mennyi mindent tanultunk mi a 
nyomozó tanfolyamon és mégis milyen tudatlanok 
v,agyunk~rLám, ez az egyszerű faluSIi csendőr milyen 

· rn.agasan áll fölöttünk a modern tudományban. 
Én nem is szóltam többet, de elkezdtem figyelni 

az emberemet, aki a még mindig kételkedő Miklós 
barÍltomat oktatta a magasabb tudományokra. 

1937 február 14. 

U gy an a nyomozó tanfolyamon tanultuk meg 
azt is, hogy akkor képezzük ki magunkat az ember
ismere,tben, 'ha annyira tökéletesítjük mrugunka,t, 
hogy !ha ránézünk az előttünk álló emberre, hát le 
tudjuk olvasni ,arcáról, testéről, beszédjéről és az 
egész megjelenéséről annak az embernek a jeUemét. 

Én is elkezdtem, mondom, figyeolni az én embe
remet és a már leirt arcvonásai után f,elfedeztem 
még egy nagy és modern tulajdonságát, amivel fö
löttünk állütt mindannyiunknruk,. 

Mind a tíz körme ki volt lakküz,va, szép pirosba 
hajló rózsaszínűvel. Nahát, ez nekem aztán éppen 
elég volt! Kimentem az udvarra, hogy lehűtsem 
gőzölgő fejemet. 

Bent .az örsparaucsnok fe,lve,tette a kérdést, 
hogy egy lorvasjárőrnek indulni k 'ellene, hogy a 
határban lakó pár gyanúsítottat előállítson az örsre. 
A szakaszparanc.;nok rendelkezése folytán ennek a 
járőrnek a járőrvezetője ez a lakkozott körmű, ka
lóriás őrmester lett, aki a parancs vétele után az 
istállóba ment, hogya lóápolót a nyergelésben el
lenőrizze. Én ekkor az istálló melletti üres disznóól 
korlát j ánál állottam és kérdést intéztem hozzá, 
hogy miért nincs disznójuk, elhullott, vagy már 
leölték~ 

Kérdésemre csak kezével intiett, majd vállain ke
resztül odavetette válaszát, mit szintén kérdés alak
jában adott meg: "Azért tartsunk disznót talán, hogy 
egész éven át szagoljuk a teleól büzéU" 

- Igaza van, - válas,zoltam neki, c.sa.k gyan 
megérzik a s~aga a hízó-di,sznónak! De a kamará
han Í!S ... 

Ezután elkövetkezett a lova;sjárőr indulása. Én 
ilyenkor, mint volt lovas ember, mindig elszemlélőd
tem, elgyönyörködtem az istállóból kivezetett két 
lszép, tiszta, ápolt lovon és a ragyogó 16szel1számon. 

Miklós . barátom is mellém állt s gyalogos mivol
tában kérdezte, hogy ugylan-ugyan, mit tudsz gyö
nyörködni üly.an n.agyon azon a két dögön ~ Pel1sze, 
mit ,ért ahhoz egy gyalogos~ 

'rekintetem ekkür a már 'lóra ült jár.őrvezető 
csizmájára esett, amint éppen a kengyelvasba tette 
1ábait. Ellsáp~dtam. Megtántorodtam. 6,h, hogy miért 
nem nyilt meg a föld al,attam! ~ 

Megláttam, hogya járő,rvezető csizmáin egy-'egy 
kalucsni vült. A s.arkantyú pedig, a lovas ük ékessége, 
a kalucsni fe,lső részén feküdt, tehát majdnem II 

esizmaszárra volt felkötve! 
Elkezdtem dadogni, levegő után kapkodtam. így 

dadogva hívtam fel Mildós barátom figyeJmét, hogy 
odanézz, .oda és mutoga:ttam a kalucsnikra. 

Az, persze, a rövid bakaeszével 6s szemé<vel nem 
tudta felismerni :azt az égbekiáltó csúnyaságot. 
IJov:asember kalucsnis cSlizmákkal ül a nyeregben! 

Istenem! Istenem! Hertelendy és báró Fiáth fő· 
:hadnagy uraim, Kapocsi őrmesterem, Takács káplá
rom! De jó, hogy meghalta,tok ott Limanovánál, ab
ban a fergeteges huszárrohamban, legalább nem lát
játok ezt az égbekiáltó csúf,ságüt, amit nekem meg 
k~llett látnom! igy elkürcsosulnak a magyar husz á
rokból lett lovas csendőrök~ Én ezt a jelenetet soha-
se~ felejtem el. . , 

Ezzel be is fejezem az elbeszélésemet. SaJnal
kozva írüm még le, hogy ezt a modern bajtársunka:t 
időközben erkölcsi és szellemi f.ogyatkozás miatt el
távoIították a. testü.letből. 
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Nag'y Károly tiszthelyettes. 
,Mint tábol'i csend6r került a harctérr'e és a cs. 

és kir. 10. lovasihadosztályhoz osztották he szol.gálat
tételre. 

Me,gbí~hatósruga, a parancsok ügyes és gyors to
válbbít'rusa, az ellenséges vonal.akon való töhb~zöri le
JemÉmyes át jutása, legendás hírűvé tették. Sz,erett-e 

a lwokázatos vállalkozásokat, mp,ly'eImt fényesen 0'1-
d0'tt meg. Elöljárói ezért igen sze,rették. 

1914 december 9-én, a Lim~n()fva kÖrül folyó har
cok al,att, azt a parancsot kapta, hogy ,a DUI1ajec 
folyón koljen át s egy fOrrltos para.Jllcsot kézhesítsen 
a cs. és k]r. 12. ulánus czred e,gyw száz,adának. A szá
zad az orosz0'k által körül volt már véve. Nagy Ká
roly tiszthelyettes ennek dacára a parancsot kézbe
sítette. E~által megakadályozta a század elfogatását, 
s6t 15 orosz,t ,elfogott, s azzal vonult be csapatáihoz. 

1914 december 11-én pedig, mikor az o:r:oszok Li
manovát már teljesen bekeritették, az ellenséges vo
nalakon átlotpózva vitte azt a parancsot, mely a csa
pattól elvágott é]elmiszffi'- és lősze:rvonat megmenté-

sémI rendelkeZ/ett. Allandó élety;esz.élyben, gyalog
sági és tüzé~ségi tŰ7Jben hősiesen teljesítette köteles
ségét, melynek eredménye az élelmisz'er- és lősz,er
vonat, vezetéklO'Vak és emberek me'gmentés1e volt. 

Résztvett a hadosztály valamennyi har(~ábqn é,s 
személyes bátorságával minden alkalommal kitli.nt. 

Nagy Károly tiszthe1ly'e1ttest vitéz magatartás á
ért az r. osztályú ezüst vitézségi éremmeJ. tÜlltet
ték ki. 

Papp János törzsőrmester. 
A világháború kitörésekor a budapesti ,sútrny

tól az eperjesi szárnyhoz vezényelték s a kishál'si 
Öl'sre osztották be hatitrőrizeti szolgáIatra. 

19i4 december hó 5-én határőrizeti szolgálat tel
jesítése közben lövöldözésre lett figyelm~s. Futólé
pésben közelítette meg két népfölkelővel együtt a 
lövöldözés helyét és megdöbbenve látta, hogy 40· --!.!k 
rőből álló orosz járőr egJ' 6 főből álló járőrünket 
bekerítette és éppen lefegyverezni selkísérni 
akarja. Heves puskatűzzel az oroszokl'<t csapott, 
akik rövid idő alatt súlyos vesztesége t szenvedtek s 
,teljes megsemmisítésüket elkerülendő, fedezékeikbe 
vonultak. A szoron.gatott saját járől'ünk pedig hir
telen visszavonult. Az oroszok látva, hogy csak há
I'om ember áll velük szemben, heves puskatüzet Zú
dítottak rájuk, majd be akarták őket keríteni. Bál' 
igen kevesen voltak .a túlerővel szemben, s az egyik , 
nép fölkelő nagyon ingadozott, meg akarta adni ma
gát, Papp törzsőrmester két emberét a végsŐkig 
való kitartásra buzdítva, az oroszokat olyan erős 
tűz alatt tartotta, hogy minden tervük meghiusult. 
A sötétség teljes beálltáig tartó harc után úz oro
szok sok halott visszahagyásával megfutamodtak s 
Papp J ános törzsőrmester a ké( .. népt:!3b)lővel 
együtt sértetlenül vonult be örsél'e. 

Papp J ánostörzsőrmestert bátol' magat9rt~sú
ért ,az r. Otsz,tályú ezüst vitéz,slégi éremmel tüntet
ték ki. 

Médi Gábor törzsőrmester. 
lA budapesti csendőr ]wrület áHományából je

lentkezett önként harctéri sz,olgálatrr'a. Az orosz harc
t.érre került s az 54. gyaloghadosztály törzséhez 
osztották be . s a Kárpátokhan teljesített tál l ori 
csendőrszolgálatot . ' 

Kiváló csendőr és katona volt. Helyét a legvál
ságosabb helyzetekben is megállotta. B átOll'S ága, 
valkmerőség'e közmondásos volt. 

1914 október 20-án azt a parancsot kap,ta, hogy 
100 emberrel foglaljon állást a galiciai Zablatow 
község bejáratánál és az eUens.éges orosz csapatok 
bevonulását akadályozza meg. Helyét elfog,lalia s a 
támadás visszaverésére minden előkészületet meg
tett. Az oroszok aznap nem, 0sak másnap jelentkez
tek, de akkor sem a várt, hanem az ellenkező irány
Ml. Médi törzsőrmester hirte,l,en intézkedett, embe
reivel gyorsan . felvonult és a 200 főből álló orosz...... 
csapatot puskatűzzel, majd heves rohammal vissza
verte. 

Emherei t Irendezte és buzgón készült a bizo
nyosra vett újabbi, most már erősebb támadás 
visszaverésére. 

Az orosz,ok körülbelül egy eZ2,',ednyi ()rővel tá
madták meg Médi törzsőrm~l' kis csapatát. Médi 

l 
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törzsőrme.ster teljesen nyilt, sík terepen, erejének 
minden megfeszítésével védekezett, de a tömeggel 
kis csapata már megbirkózni nem tudott. S bár több 
rohamot hősies,en vert viss~a, visszavonulni kény
szerült, mert lősz,erkészlete teljesen elfogyott. De 
célját elérte. Két napon át feltartóztatta az ellenség 
előnyomulását és annak óriási vesztesége t okozott. 

A világhá'ború végéig megszakítás nélkül a 
harctéren' volt. Minden beosztásban derekasan meg
állta helyét és sok elismerést szerzett a magyar 
csendőr névnek. 

Médi Gábor törzsől'mestel't vitéz magatal'tásáért 
az 1. osztályú ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. 
1916. évben pedig a koronás ezüst él"demkereszttel, a 
vitézségi érem ISiZJalagján, díszHették fet 

Deák József törzsőrmester." 
_.~ 

" A világháború elején került az orosz harctérre. 
A )il.: honV'éd gyaloghadosztály parancsnokságához 
osztot-táJk be tábori csendőrszolgálatra. 
. 1914 augusztus 27-én kapta azt a parancsot, hogy 

fa 73. hoovéd gyalog dandárparancsnokságnál jelent-o 
kezwk. Aznap 23 óm tájban a 14. honvéd gyalog
~zroo által megszállva tartott község kigyulladt. 

!j:l tüoorségi és gyalogsági tüz alá vették ' az oro
szok a községet, mely azt lángbruborította. A dandár
pa~ancsnok azt a jelerrrtést kapta, hogya 14. gyalog
e7'roo a harrcban megsemmisült. 

Deák JózSlef törzsőrmester jc,lentkezett a dandár
parancsnok úrnál és önként vállalkozott arra, hogy 

a hal'(~ban álló ezred parancsnokságához megy s 
megibízható pontos jolentést hoz, egyúttal a tartalék 
13. gyalogezred harcbavetésére vonatkozó parancs 
ké~besíté8>ét is magára vállalta. 

A ]wromsötétben gyorsan haladt. Kisebb Ol'OSZ 

jálrőrök bu'kkuntak ,eléj'e, de azokat z.ajíalanul lefegy
verezte és a rejtekh,e,lyük'ből a magyar szóra olöme· 
részJmdő honv~dek őrizetére bízta. útközben egy sú
Jyosa,n sebeISült honvéd századost mentett meg s rög· 
tönzött hordágyon hátra továbbított. Orosz csapa.t<,>k 
között, állandó életv,es,zély'ben keres,te fel a 14. ezred 
parancsllokság1át s attól a részletes j.elentést átvette. 
A 13. ezred részére szóló parancsot pedig hasonló kö
rülmények között k,ézbesíte,tte. 

Visszatértekor még néhány oroszt sÍlkerült el
fog~üa s _Ü'zekkell, valamint a várva-várt jelentéssel 
együtt jelentk'ez.ett dandárparancs.nokánál. 

Deák József' törzsőrmestert vitéz magatartásáért 
az 1. osztályú ezüst vitézségi éremmel tünnették ki. 

.111.,la 11.1.1 e •. 
Ir" 

22. kérdés. A sériett már évek óta tartozik a mészárosnak 
löbb mint 70 P-vel hitelbe vásárolt hús árával. A mészáros 
tÖlJbSZÖ1'ÖS felszólítás után sem tudvá.n megkapni követelését, 
üzletének ajtajára kiírja adósának nevét és a tartozá:s össze
gét. Jogtalan-e a mészáros nak ez az eljárása? 

Válasz. Az eljárás jogtalan, mert az adós ilyen kipellen
glél'ezi'sél'i6 a hiitclooőnek joga n~ncsen. A cselekmény al. 
ndósra nézve lealacsonyító és megszégyenítő lévén, az 1914. évi 
XLI. L-c. 2. §-ába iitköző 'be:csrüle~S1órtés vétségóu"k tényele 
meit kimel'Íti. 

23. kérdés. Erdői1-ló munka 'közben az egyik mUIlIWst, 
súlyos baleset érte. A serültne!; eguik munkástárs(t a közeli 
községbe megy, a községi bÚ'ónál jelentkezik, hogy intézked
jék a sérült egyén kórházba szállítása végett. A községi bíró 
azzal háritj(~ el magától az intézkedést, hogy lófogatú kocsija 
el van foglalva. Nem tÖl'vénube ütköző-e a lcözségi bíró el
járása? 

Válasz.' Az 1874:XIV. t.-C. 39. §-a szerint hirtelen kelet· 
k@ett bale.setEllk ,aU~almáva,l a segélynyujtá,s mi'Ildenkin~ik, aki 
ehhez tettel vagy tav.á=sal járulni képes, köieles'wgében áll. 
E törvényes rend~,lkezés megsoogőji6 a (,örvény 7. §-a él,tel
mében pénzbii1l!t:e~c,.,sel bÜlltetendő kih<Íg1ást követ el. A köz· 
s'ógi bírónak ez,enkívül, mint ·rendőri hatóság tagjúJ1.a'k külön 
kötelességei vanruak. Kötelessége inté'lkedJlJi, hogy a meg8lÓ· 
rült egyént laká,sára vagy kórházba szállítsák. Kötelessége 
illtézkedllJi a baleset okána,k kipuhatolú,s'a végett, mert bűn· 
CSlelekmény gyanúja is f-enlJforoghat. Az a kÖ7,}úvat:alnok. aki 
aJbból a céiból, hogy vala,kinek jogtalanul hasZJlot szerezzen 
vagy sórelme,t okO',I;zon, megszegi hiiva.Í'ali _kötelessé.géi: hiv,a
tali visszaélés v'étség'é,t köve'ti 0.1 a Btk. 471. §-a sze,rint. A köz· 
sagl. bírót fegyelmi vétség gyanuja mindese'bre t erheli. 
A csendőr helJ"csen jÚ>l' eol, ha az ese,tet a föszolgabírólluk 
ooj.elemti. 

24. kérdés. A gyanúsított motoros kerékpárjával elüti a 
sértettet. A sértett nem szen1Jed sérülést, de r 'uháia bepisz· 
lwlódik és elszakad. Közlekedésügui vagy testi épség ellen 
elkövetett kihágasról van-e szó? 

Válasz. A 250.000 B. M. 1929. sz. rendelet 118 .. §-a értelmé
ben k,iihágás-t követ el, aJki a gié,pjáI1müvel szabályeUenesoo, 
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gondatLanul és mások testi ép&ég-ét ves~élyootető módon ve-
2ie1i. A gyanusított tehát e~t a kihágáJst követte el. A Kbtk. 
111. §-.á!ba ütköző, t.(:sti -ópség ellen elkövetett kihág.ás gya
nuja azokat terholli, aki'k ~őzgépekre, vasubakra s általába'J 
erőművi géphm'ondee.ésekl'o vOllatkozóla.g az, P,lothi~tonság é'6 
közeg-é:szségügy v1ódelme végett kiooOlt.t szabálYOIkat sze
gik meg. 

25. kérdés. A gyanusítolt a dohá11yföldön visszamaradt 
sar ju,dohányl összeszedi, hazaviszi s felhaszruilás végett meg
szárítja. A jálőr err'ől más ügyben tartott házkutafás alkal
mával fu,domást sze,rez, a kés~lete.t őrizetbe veszi s a kőzségt 
előljáróságnaik átadván, a gyanusítotiat az illetékes pénz
ügYő1'i szakasznál feljelenti. Helyesen járt-e el a járő1'T 

Válasz. A járőr eljárása helyes, mert a jövedéki kihágás 
gyanujára elegendő a}ap volt. A gya'nusitOltt eselekr.nénye 
egyébkén! csekíÍly jelentőségű. rn.ert OIIy'an doh á nY'!lemÍÍlTől 
van szó, amely úgyis vfJszlOlndőbe ment volna s nagy kérdés, 
hogy értékeegyáltaJában vOllt-e. M,egOlkoH, ha It járőr az 
ilyen e~etekl'e nem he]yez, különösebben nagy súlyt. 

26. kérdés. A jár'őr kikérdezés alkalmával bizalmi egyéne
ket alkalmaz. Az egyik biwlmi egyén, községi 1'endőr, a ki
kérdezés alkalmával haLlotta,kat, többek kö~t azt, lwgy egy a 
looZ'ségben l.akó nőtlen férfinak egy há.zas növel viszonya van, 
elpletykázza. Követett-fl el a lcözségi rendőr' büntetervdő cse
leleményt, lwvezelesen ' gyanusíthaltó-e hivatalos tito/;; tiltott 
felfeclezésé vel? 

V álasz. A cs clldőri llyomozás során alkallllazott bizalmi 
férfi nem tekinthe'tő közlhi'vat.alnoknak s így hiva:t'alH titokSlél'
té61t Ilem 'kövevhet c'l. Felelet.re vonható awnba:n bünNádi úton, 
ha eblbeli minőségiében megtudott dolgok illeltékteLen és svllik
ség!-elen e,I:mOondáslilJV'al mások bec~ül,e,tjo,gát é'rlnti. A femn
forgó esetlben -telhát cse,lekményélbe'n a rágalmazás tényolemei 
fellelJhetők. A kÖ?Jségi 1'6J1dőri minőség itt nem s~ámít, me.rt 
nem elYbeH IJUJinőségében tudta meg az általa hírosztelt, máso'k 
bec~ület&t éJ'intő Lényeket. 

27. kérdés. Vannak-e különleges szabályok a vendéglői 
üzemekben alkalmazott pincérleányolc titkos kéjelgést űző te
'l'ékenységél'e vonatkozólag? 

Válasz. A prostitució szabályozásáróJ az 1927. évi 160.000. 
13. M. 1926. sz. rendelet inté,z,kooik. E rendellet értelmébEm a 
l'endJőroaióság köteles sz,i,go'rítű,t.t ellenőr?Jés al,abt t8ll'tani az 
olyan helyeket, amelyek gyanú aLatt állnak, hogy ott titkoo 
lOOjnök szok!iak me1gfOlrdulni. A rEm,des keresetfOlrrás nélkül 
levő azoikat a nőket, alkik ke:rc>set'sz:erü (üz]-etszerű) titkos ké · 
:ielgésool al-aposan gyanlusitllrwtók, előállításukkor a rlIDdőr
hatóság ve"hCtője vagy holy'ettese illliooene.kelőtt OIrvossal meg
vi?Jslgáltatja s ha az OolWOoS nemi betegS1ége1; éS:Mel rajtuk, őket 
a .nemi IYetegeik kórlláJz.ába vite'ti. OJYlan nők ellen ped~g,ll!k~k 
rendes keresetet fOolytatni nem akarnaik és magukat üzletswrű 
t<i.t.kos kójelg'é~sel t'lrtják fenn, a klö~ves?Jélyes munkakerülők
ről 8?Jóló 19113: XXI. t.-c. alapján k'eH elj.áJrni. A tit,kos k.édell
géssel alalPo~an gya'l1Jusátható az,t a nőt, aki magát az, eh'em
delt OII'VOl:>i vizsgáLa:t'l1Jllík nem veti a,lá, vagy ennek e],Jen8ze
giil, azoima,l kól,ház!ha kell utalni. Sz,állodákban, nyilvános 
étkez,ooelyelli:en valgy fiirdők.bem, ha a vendégeke.t ki'81zo<lgáló 
vagy awiklmJ. órinbkez.ő e!'''Yes női alkalmawttwk (pincér
leálnyok) ellen Olly tűnyelli: merülnek fel, amelyekre a titkos ké
je,lg-é:s v,agy fertöz.ő nemi b(lteg'sé,g gyauJUja ala,píth.ató, a rend
őrlha'tóság az Hlető női alkalmazottakat hatásosalbb elleniíorzés 
végett kötelezőleg felhivhatja a,l'l'a, hogy egé>Szs'égi álla'P01iUkat 
záros ha,tál'idő'n belül orvosi bizonyítvánnyal ig,<tz,oUák. Aki 
ebbeli 'kiötel0zettségiÓnek a me'gsz~bott ha!ál,időben nam tesz 
e'l!'get, kiihágást kiölvl:lt cl s őt az orvosi vizsgá;l,atra elő keH 
állítruni. TitkoR [;:,éjelgésen tettenért nőnek és a vele talru,t .!'ér
fina,k egé:>zsélgi álJ.a1potáról a rendőri ható,s,á,gna,k meggyő'ző
dést kell &",ereznie. Evégből a fénfi i,s köte'les egési!lségi állwpo
tá,t igallioini vagy magát ren.dőrhatósági orvosi vi?Jsgálatnak 
aláve tni. 

EzeknL,k a rcn,uelkez.l',slelkllJek me'gszcg-óse kihágás, amely 
az id ézett r e ndelet 59. ~-a a1avuáln bünte!{Jndő. 

Amint l á tható, a rendelet II szeIllélye~ szabadságot és 117-

egyéni beüstiiletet sú,IYOlsan él,intő eme kó'rd és eikbe n It rend.őri 
ha tóságo[ J'Ulházi!la fel in'Lézkiedő hatáskörrel. A esend:ől'l1ek, 
mint rendőri közegne,k, intézkedő jogköre ezekben a kérdé
sekben tehát nincsen. Kötelessóge tel~mésze,te'sen a csendő'rnek 
is a hatós,ág intéz,kedése,inelk wlalpjául szOolgáló tények meg
figyieilése, megállapítás'a 8 :ot jelentésrtJéltel észlleleteiről. Meg
figyelé:seit tapi.nta,tosan kell végez.nie s óvakodJ1lia kell hatás
körének állélpésétől. El';kölcsrend6sze,ti üb"Yokben kis- és n,agy
községekben a jál'át!i föswlgabíró intézkedik. 

'_NIIIIÁIiI)I NII)MI)I.II)~. 

Terménylopás nyomozása. 
Irta : PÁL LAJOS t iszthelyettes (Szeged). 

1936 november 15-én 21 óra tájban a kunmada
rasi örsl'ÖlI távmondat érkezett a szegedi nyomozó 
al osztályhoz, mely ' szerint a Tiszasz·entimre határú 
ban levő egyik uradalom magtárából ismeretlerrtet'C 
tesek 6 zsá:k (467 kg.) lóheremagot ellloptak. A kúr 
709 P. A nyomozáls 5 nap óta folyik 'eroedménytel,elwiil. 
Az ör,spal'ancsnok polgáril'uhás nyomozó ktirendelé
sét kéI..te. Az alosztályparancsnokság engem vezé
nyelt ki . 

NoveIIIl!bor 16-án 14 óra tájban érkezt,em a hely
színre. Ott részhen a nyomozást vezető Busai Sándor 
alhadnagy úrtól ésa nyomozó járőrtől, de fők'éJlt a 
sértettől me.gtudtam, hogy a lopás e'lkrövetésévél 
Doros· Sándor magtáros és Terebes János héres· 
gazda gyanusítható aLaposan a következő okok 
miatt : 

1. A hooomag csépliése 1936 szeptember 24-én 
történt, a lopást pedig osak november l1-~n v0tték 
észre. Cséplés után a magot 43 zsákt~öltöttek ésa 
zsákokkal együtt a magtár egyik oldaláJba rakták. 
Közben ,azonban a búzavetés ideje következett és így 
a magtiiSztítás, osávázás stb. ni'iatt szeptember 29~éll 
a hel'emagot átralüák a magtár egyik sa,rkába, hogy 
több hely legyen a búzwval végzendő munkálatok
hoz. Helyszűke mrjratt a he,remagos zsákokat össze_.is. 
szorÍt'ották úgy, hogy nem lehetett közéjük bemenni, ' 
így azt sem lehe'tett e:llenőr,izni, hogy val'aJlnelyik 
zs{~kot az egerek rág~ák-e ki. 

A búzavetJés be,fejcz.ósc után, noV'embCll' ll-ml, a 
sértett azt a parancsot adta BOl'QS Sándor magtiüwj· 
nak, hogy a 43 heremago.s z,sákot rakja viiSsza ere· 
deti helyére kétsorosan és egymástól olyan tit vol
Aágra, hogy közöttük folyosó létesüljön és így az 
egerek k'ál'tevéseit az.onnal észre lehessen venni. 

Boros hozzá is fogott a zsákok átl'akásához, mi
közben észJ:',evette, hogy az egyik zsákban heremag 
helyett búza vam. Az esetet azonnal jelentet,t.e Tere
bes János béresgazdának is. Egyiittesen végigvizs
gálták a zsákokat és 6 zsákban húzát találtak . ..J 
zswklban tiszta, 2 zsákIJan pedig csávázott lJúza vol~/ 
Mind a 6 zsák II mdalmi zsálk és a búza j,g uradalini 
volt. Terebes és Boros nyombran kiöntögették fl 

zsákokból a búzát, mindegyiket a maga garmadájá
hoz, de a sértettne~{ erről nem szóltak semmit. 

Atra:kás után a sért.ett is megnézte a zsáko kat 
és kevésnek találta. Elővette a magtári készletl'ő l 

.• A neveket megváltolllattuk tSlIerk.) 
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vezetett könyvét és 6 zsákkal kev'es'ebbet, leméré6 
után pedig 467 kg heremaghiányt talált. 

Boros magtáros és Terebes bére,sgazda ekkor 
beismertek, hogy ők találtak 6 zsá;Iz búzát a here
magos zsákOIk között. de azt gondo1vla, hOlgy ClS,aJZ 

tévedésből kerülhettek oda, kiüríteltték őket. Az 
es'et eltitikolását csak azzal mentegették, hogy a sér
tett elől el akartt'til" hallgatni, hogy a magtárban , 
iJyen rendetloenség fordult elő. 

2. A heremagos z,sákoknak búzás zsákokkaJ 
való 'kicserélését és elhelyezését csak olyan em bel' 
telhette, 8ikinek ott a magtáI1ban huzamosabb időn át 
volt alkalma dolgozni. 

3. A heremagos zsákok közé állított búzászsú
kok 'elhelyeződése arra vallott, hogy a lopást nem ' 
egyszerre, hanem folytatólagosan követték el. 
Ugyanis a 4 zsák tiszta búza még szepte'mber 29-(\ 
előtt kerülhetett a heremagos zsákok közé, mert az 
átrakásnál fi fal mellé, a leghelső sarokba !került, 
míg a 2 zSlák csávázott búzát csak átrakás után te-

~ hették a zsákesomó közé, mert ez; a 2 zsák a csomó 
/~~e volt állítva. 

4. A magtárban idegen em ber Boros magtáros 
és Ter~bes béresgazda Itudta nélkül nem fordulha , 
tott meg. A vletőmag tisztítása, csávázása és egyéb 
magtári munka idején egyikük állandóan jelen 
volt, tehát a heremagot idegen ember ilyen aHmlom
mal ,sem vihette el. 

5. A magtár egy "Ce,lzikon"-r,endszerű bizIton
sági lakattal volt bezárva. Alakatkulcsot naple
mentétől napkeltéig a sértett őrízte aswbájában. 
A kulcs másodpéldányát páncélszekrényben őrül, 
ték. Mi is ültt találtuk. -

6. HamisIJmlc8 h8iszlnálatáról 18ZÓ sem lehetett , 
G épészm.érnöki szakvélemény szerin t a kulcsot épen 
töl]\1él'etessége miatt házilag, kézimunkával utánozni 
nem letret~ , 

7. Mind ~krut, mind az ajtó, falak, vasrácsos 
abla1kok ,stb. teljes épségben voltak. 

A ;f'elsorolt alapo8gyanuokok alapján csak a 
magtáros és a béresgazda ellen irányulhatott a 
lop4s gy,alnlu,ja. KikéQ'dezésük és a nálu~{ tartott 
házkutatás eredményt'eleniil végződöH. A majorból 

~egyiJdik sem volt távül, csupán Terebes János béres
gazda járt rsz,eptemher 29-én egyik rokonának: a 
temetésén. 

Ezek után a nyomozás abban az irányban foly,t, 
hogy ki és hol értékesíthette a lopott heremagot. 
A tiszaszentimrei, abádszalóki, kunmadarasi és 
kunhegyesi terményk:ereskedőket a járőrök végig
járták és megállapították, hogy Kunhegyesen Far
mos Gábor terménykeresiffiedő október 21-én vásá
rolt egy ismBl'etlen féditől 4 zsák (284 kg) herIe
magot 256.50 P-ért, napiáron. Az eladó Fejes Sándor 
tisz.aszlentimreoi lakosnak mOlndotta magát. 
. rriszaszentimrén négy Fejes Sándor nevű gazdát 
talált a járőr. Termeltek is heremagot, de nem 
Kunhegyesen, hanem Tiszaszentimrén érték'esítet-

"'-~.J amit igazolni IS tudtwk. Mind a négy Fejes 
Sándor igen jó hírnévnek örvendő, jómódú gazda. 

A terményikereskedő nem emlékez'ett az e}adó 
személyleÚ'ására, lovaira stb. 

, Különös figyelemmel arra, hogyaheremagot a 
mag,táros vagy a béresgazda valamely rokona is el
adhatta, a számításba jöhető rokonok közül néhá
nyat a járőr el is v'ezetett felismerés vég,ett a ter
ménykeres!<edőhöz, de eredmény nélkül. 

Erre a sértett nyilatkoz8itot írt alá és azt l<Í
ván ta, hogy a járőr a magtárost f»S a béresgazdát 
alapos gyalnu alapján j1elentse fel. 

Megérk'ezésemkol' ebben az ájiapoLban volt a 
nyomozáis. Go,ndollwztam az ügy>Ön. A bÓll',esg,azda 
és a magtál'os ellen sok 1,öl'üJmény szólt ugyan, de 
bűnösségük meUett, a nyomozi!.s eddig tulajdonképen 
egyetlen bi2Jonyítékot sem produkált. Ezt nyomban 
ki is nyilvánítottam. 

Az alhadnagy úr és a nyomoziLst végző csend
őrök osztották véleményemet, csupán a sértett ra
gaszkodott mereven áHáspontjáJhoz és két r,égi alkal
mazottja feltétlen hűnösségéről meg volt győződve. 

Én a helyszínt még nem láttam. Mrugam i,s kö
rül akartam ott nézni, ,ezért újabb helyszíni szemle 
megtal'tására Ikértem engedélyt a sértettől. Nem szí
vesen járult hozzá, hi,sz a nyomozás már hat napjR 
t!aritott es a zsákok elhelyeződése lzörüli r észI.etkö· 
rülmények tisztázása végett ezt It nyomozó járőrTel 
naponta 4- 5 esetben megtette, most már kb. 25-öd
szö,r. Ö maga is velün~ tartot,t, a helyszilni ,sz·emlén 
és tür,elmeUenül adott válaszokat egyes lényegtelen
nek látszó kérdéseimI'e és magyarázta meg nel<em 
is a magtári viszonyokat, a húzász'sá kdk 'elhelyező
dését stb. Közben állandóan hangoz.tatta, hogy kál' 
a fáradságomért, mert Inem lehet más a tettes, csak 
a magtáros és a béresg'azda. 

A magtár közepéből :nyitott lép0Ső vez.et a pad
lásra. F ,eT akartam oda is meDlni, de a s éI1t,ett azt 
mondta, hogy hiábavaló fáradság az egész, különben 
is .onnan, bár ott többféle· gabona van, nem hiányzik 
semmi. Mégis felmentem. A sértett is velem jött. Az 
alhadnagy úr és a járő'r már !kényelmetlmül érezte 
magá t a sélrteUel v,aló eUenl"ezésem mi'att, aki ma
gasabbran,g,ú ,egyéniség volt. 

A p'3!dláson először is az után kutattam, hogya 
tettes nem ott hatolt-e he a magtáa'ba. A tetőzetet 

néz,egettem tüzetes·en. A sértett maga is segíts é
gemre jött és erélyesen kopogtatta végig a pala
f,edét1iet helső léüezéét. Meg,magya:rázitam neki, hogy 
felesLeges kopogtatni, mert ahol pókhálólepedék 
van, az bi2Jolnyár1a járatlan hely. Ene azután be
szüntette közl'eműködését és türelemmel figyelte, 
hogy az alhadnagy úr, a járőr és én mit művelünk 
még. 

A magtár padláJSáJnak mindkét végle tűzf.aJlas. 
A falak közepe táján 33 cm széle's és 75 cm magas 
2-2 szeHőwaiblaJk van. A nyugati részle n lovő mind
két aJblaJk, It keleti részen levő abllakok köz,fü pedig 
az egyik 1écrác0sal van enátva. A r'áos.nélküli 8iblaJk
nál Vlallrumi ,rlé~ mángorló te<tede, egy széle,s, síma
feliil,etű }{Ieményfades:úka vült, vé gg,el a:ú ablak aljá
hoz támrus,ztva. Az el~éis,z padl ást vast8ig porreteg 
lepte, de ,a deszka nem volt poros. A sZ6Jllőzőa;b1a.k 
wljáJn }evő heétpít6Jtt fen~őgereifida teteje szép s1ma 
ős a szabadban levő oldwla, mint némely küszöb, ki
rojtosodott v.ol t, de 0sak az: ablwk lS1u~l,ességéin,ek meg
fe] ,elően. 

Ezután lementiink az ahLak ,alá. Ott is szétnéz
tem. A mag,uár eresze al~tt egy hata.l1l18iS, 5 m hosszú 
J.étrát tMáltrum. Oda ak,art.am vinni az, ablak a:lá, de 
a s'értette!kkor már kimlélru igyekezett mg,em s a 
hámészlkOldó iermbereJc köz,ül néhányat odJapar&n
cool t, hogy azok vigylék oa létrát. Én azonban a se
gítgé~et elhárítottam az.zal, hogy én. magam akarom 
VTi!llni oÓlS meggyőződést szerezni wrr6], ho'gy egy em
ber odlaJállí~hatta- o. Nehéz volt, de odaállítottam. A 
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sze1l6wmblak alja a földsún:ttől 4.60 m magasalI)l 
van. Kellő alátámasz.táss'a,l a létra nagyszl8lr'Üen oda
inett. ]'e,l is mentem rajt.a, de az a:bhtkon már nem 
fértem be. A bámé,szkodóik közül az egyik súkárabb 
termetű fiatalembert magamhoz int,ettem és felküld
tem a padJásm. Bef'ért az aJblakon. Az,t mondtam 
neki, hogy menjen le a magtárba, töUsön meig egy 
zsákot hármilyelll gabonával és hozza le az a,bl,akon 
át. Nem mag)'íaráztam meg neki az ablakon való ki
jutás módját. Ö maga cselekedeitt úgy, ahogy a leg
jobbnak látta. A tele zsákOlt elhozta az ablakig, ott 
Idette ,a belülről odatámasz,tott mángorl'ÓtdeSiZkára, 
azután Ulibbal előre kijutott az ablalkon át a létrál"a, 
a tele zsákot pedig ma,ga utáln húz;ta és s'z,épen },e>j,ö>tt 
vele a létrán. 

NymnJban világos lett, hogy miért van a máJn
gorló t8ltejeaz aMak aljához támasztva, miért nem 
poros és miért van az. ruhlak alját képező gerenda 
külső sz·él,ekirojtosodvia . EZIe'nfelül a tett,es testal
katára nézve igen jó támpontot nyertünk s megál
lapítoHuIk azt lS, hogy egy 8lIDber maga is elkö'vet
heHe a lopást. Meggyőz6dhettünk arról is, hogy a 
pocakos magtáros és 'az öreg béIlBsg,a.zda a s:zlellő'Ző
ablakon át nem járhattak be a magtárba. 

Nagy megnyugvást sze.reztü~k a g.értettneik a 
helyszíni sl'lemle alapos. megtartá,sáv.al ,és az elkö' 
vetósi mód s~emléltetésév,el, mert mintegy bebizo
nyítottwk neki, hogy az évtizedek óta hűséggel s2Ool
gál,atában álló magtáros és béresgazda most sem vált 
tolvajjá. JJáthatta a sértott is, hogya lopást idegen 
személy és egy tettes iselkövetheltte. 

A 7. napon így új irányba ,teI1elődött a nyomo
zús. Idegen tettes után kutattunk. 

VissZla k,el1:ett té,rnünk a Farmos Gábor kUIll
hegy,es[ tel'ffilényikereskedő által október 21-én meg
vásárolt 4 zsák heil'emaghoz. Valami oka lehetett az 
eladóna'k arra, hogy az elladáJsnál hamis nervet hirus,z.
náljon. IDlmen tünk Kunchegyesre F.almnos Gábor ter
ménykeI1eskedőhöz. AiIUíikor meglátott, nyomban 
nz.zrul kezdte, hogy bocsássunk melg neki, hiába er61-
leti az eszét, nem emlékszik, hogy kitől vásárolhatta 
II heremagot. Megnyugtattuk, hogy nem is azért 
jöttünk. Azt kérdeZltüik tőle, hogy ki tudná-o mu
tatni, hogy október 21-én kitől mit vásárolt még. 
Elővlette a könyvét és abból kitűnt, hogy 24 ember
töl vásárolt még október 21-én különböző terményt. 

Gondolva arra, hogy a 24 emher közül v.a,laki 
0salk láthatta a 4 zsák he'l'emag e,ladó~át is, beddéz,
tük őket a kunhegyesi ,közs'é.gházához. 4 ember alkadt 
köztük, aJciik személyleírást tudtak adni az eladó
ról, emlékeztek lovainak és kooslijának küIs.edére, sőt 
az egyiJk tanu segí,tett a 4 zlsáik he,remagot az e,ladó 
koosijáról leadog1atni, kettő segített a zsákok ta.rtal
mát ,a kereskedő zsákjaiba átönteni a heremag árát 
pedig a negyedik jel'ffi1létében fizették ki az 1sme~ 
rotl ein eLadóuak. 

A 4 tanu közüls.em.ki sem ismerte a heremag el
adó~,át. Az egyik tan'u Kunma,daraSll'ól" legy másik 
pedIg Abáds:t'jalókról származótt Kunhegy'esTlel. így 
alzt is megállapíthattuk, hogya h,eremag ela.a6ja 
ll:em Kunhegyesre, AhadszalóklTa vagy Kunmada
rasra való. A kör kezdett szillkülni. Osak Ti:SlZaSIz,ent
imrén ker,esihettü,k. Hogy ott kell ,kel'lesnÜJlllk, amel
lett sZlóltaz ,ak,örü.l:mény is, hogy a tettes a tisza
soontimooi F,ejes Sándor nevű gruzdákat ismel'hette 
és azt is tudhatta, hogy a.züik termeltek heremagot. 

Farmos GáJbortól e1kértük a raktárjegyet is, 
amelYlle az eladó a Fejes Sándor nevelt a pénz fel
vételének eli.smeréséül ráírta. A vez,etéknév kezdet
legelS írás volt, a ker1esztnév viszont gyakorlott 
írálsr:a Vlallott. Feltételezhettü:k, hogy az eladónak a 
keresztneve tényleg Sándor. 

Ez,en a ponton ke,zdtünk kutatni a tettes után 
'Disz:aszentLTI1l'ién. Eleinte nehezen ment, lévén a köz
ségnek 6000 főnyi Lakosa. A tanuk azt mondták, hogy 
a t,ettes ,egy 35 év körüli barllllatbőTű embell' volt. 

' ffigy1k lova sárga, a másik pej. Ilyen lovat renge
teget találtunk. Később azonban a községi elöljáró
ságon a sok aláírás között találtunk egy - a rak
tárjegyen szereplő íráshoz hasonló - Sándor alá
írást is. 

A vezetéknév azonban nem Feljes, hanem Für
tös volt. Rövid tájékozódás után megtudtuk, hogy 
van ,a kÖZSégben Hgy Fürtös Sándor nevű 12 holdas 
kii,sgazda. Személyleüása, lova;inak és kocsijának le
ír~sa mégfelelt a kunhegyesi tanuk e,lőadásának, 
akik a hHromag eladás-ánál látták. Azt is megtud
tuk, hogy sógol'lsági viszonyban van Biró Simon aé
pés'Szel, aiki 5 év óta gépkeze,w a kérdéses uradalo~
brun és lopás miatt már többízben volt büntetve. 
Biró Simon, vékony, sz1mr te!l'metü em.ber. 

Nyomon voltunk tehát. 
Fürtös SáIDdort lovaival és kocsijával cayütt 

felismerés vég,ett előv,ezettük Kunhegyesre. A here
mag eladásánál f.e.nnfol'gottakka.l azonos körü,lmé
nyek között mind a négy tanu határozottan fe.lis
merte. 

P ,róbaírást is vettünk tőle. írása megegye,z,Ü1tt a 
raktárjegyem: írtaláÍlrással. 

Mindezek után is tagadta, hogy ő adta vo1na e,l 
KuruhegyeiSlen a heremagot. Azt is tagadta, hogya 
lopásban bármi része volna. Saját lóherOOlagja 
ffivndölsisze mint,egy 50 kg-nyi termeitt. Két napi őri
zetbentartáJs után .annyira ma,kacs lett, hogy min
den kérdésiinlkIle megtagadta a feleletet. 

Abei,smerés hiányábal1 Biró Simon tól nem i s 
tudtunk mit kérdezni, ezt ő 'maga is látta és min
dent tag,adott. 

A négy tanu vallomása é,s az írás azonossága 
aLapjáJn FÜl'ltöst f,eljellentettük a szolnoki kir. 
iigyéiszlséig!hez. A kir. ügyészség vádat emelt Fürtös 
~llen, de a swlnolci kir. ,törvényszék felmentette. 

A 1efoly.tatott nyomozás a feJmentés ellenére is 
sikieres volt, meTt eloszLatta a ,gyanút, mely (két ár
tat1an ember ellen irányult. Töblb tanulságot meir:Lt
hetün'k ebből az eSBt b őr. Az ellső helYIszíni §zemléket 
valósz:Lnűlelg a sértett erősza:koslwidó befolyásolásá
nak haJtása alatt, felületesen üjtették meg. A leg
utolsó helYiSiZÍn:i szeml,e alapos volt, meg 'is hoz,ta aJZ 

er,ooményt. A lelletből egyszelr'Üen le lehetett olv:asni 
a cseleIkmény eLkövetési módját és ezáltal irányt le
hetett nyoooi ,a nyomozás lefolytatására. Érd~es, 
de megiszokott jelenSég az, hogy a hamis nevet hasz
náiló bűnöző hamis neve l'elgtöbbszö,r val,ami vonat
IwzálSbanáll a valódi névvlel. Azonos kezdőbetük, a 
kemsztnév mogtartáJSa vrugy valami értelemsze,rű 
öss~efüggés (hasooll:atosság vagy ellen tét a két név 
között, Pl. "F,ehér" a valódi nelve és a "Fekete" ál
nevet hasmllálja) gyakoriaJk. Az a tervszerű, lépésről 
lépésre hal·ad6 nyomozó munka, amellyel a nyomozás 
eljutott a gyanusítható személyhez, dícséretre méltó. 
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Vitéz Leveldi Kozma Miklós volt belügyminisz
iorünk búc.súzása alkalmával meleg köszönő szavaik
kal emlékezett meg azokról a szolgálatokról, amelye
ket a csendőrség, a c.sendőr tisztikar, minisz,tersé>ge 
idejében végz,ett és a csendörjárört külön is. ki
emelte, mint a kötelességtudat osz.táJlyos útitarsát. 
Hogy távozó miniszte runk külön ~s gondolt ránk s 
ezt e~eikben a közvetlen, jóleső sz,avakhan kifeje:aésre 
juttatta, újabb jele annak, hogy munkánknak az il
letékeseknél megvan az elismerése, értékelése, ha 
nem is beszélnek és beszélünk róla minden nap. -
A távozó belügyminisz,ter a m. kir. csehdőrség fel
ügyelőjéhez a következő levelet intézte: 

A belügyminiszteri s~éktől megvá/va, nem mulasztlvato'Yl't 
el annak meg'állapítását, hogya rendészeti szerve,k és azolc 
tagja,i a közrend fen1t,ta.rtására és az állami és társ,adalmi rend 
meg'Óvására irányuló nehécZ feladatukat működésem alatt min
dig mintasz~rűen látták el. 

Meg vagyok róla győcZődve, hogy a közrendélslcZeti szea··vek 
a jövőben is példás őrei maradnak az állami és társadalmi 
rendnele. 

Fogadja Nagyméltóságod őncZetlen munkásságáért és frté
kes támogatásáé:r,t hálás köszön~tem·et és kérem, hogy a 1,eze
tése a/)att álló szervezet tagjainak őszrinte köszönetemet kife
jezni és búcsúüdvözletemet velük Icözö·lni szíveskedjék. Buda
pest, 1937 február 3. vitéz Koz1na s. k. 

Az idei csendőrnapot az elmult évekhez ha
sonlóan ünnepeljük meg. A nap ünnepi ,esemém.yei
ről lelgközeh:~hbi sz'ámunkban közlünk rés,zletes tudó
sítást. 

Törzstiszti tanfolyam. Február l-én kezdetét vette az 1937_ 
évi első tOOl'2'stis:l.ti tanfolyam a buda.pesti csendŐrJ.aktanYÍllban. 
A tanlfol~a,mot vitéz TOlf'zsay Lénárt alezredes ny1totta meog a 
taI1lfol~a,m álloanányáJha tar:tow tanáJroik: jelon1étÓiben. A törz,s
tis~ti tMlrfolyam tantárgyai és taa1árai a kö,vetklll7iík: 1. Köz
bi~tonságl sZIOlgálati i'smeretek: . Pinezés Zoltán .alezredes; 
2. Jogi ismeretek: Dr_ KricSlfalússY-Hrabár Endre a.le:l.redes; 
3_ Bűnügytan: Olchváry-M ilvius Attila őrnagy; 4. TörV'énY1Széki 
orvostan: Dr. Orsós Ferenc egyet. ny. r. tanár; 5. Harcászat: 
Mindszen,ty Jáno·s alezredes; 6. Hadseregsz,e'rvez,e,t: Faj'kalB Fe
j'ene alezrede,s; 7. B,ecsületiigyi sooháilyzat: vitéz Torzsay Lénárt 
alezredes; lt.KatolIl:ai biinte,tődog: Dr. Farnady Károly alez,redes
hadbil'Ó; 9. Garoásl'lat-köúg.a:l.gatási ismerete'k: Bérczy Gyula 
g. őrnagy; 10. Lóismeret: Dr. Mikecz Béla főtörzsállaiorvos; 
ll. Lov,ag1lás és lóügyi ismeretek: KricsfiLlussy-Hrabár Sándor 
százados. A taI1lfolyam hallgatói a követ:k:{lző szál'ladosok: vitéz 
Czigány József, Porpáczy Jenö, dr. vitéz Gyergyó-Alfalvi 
Gereőffy Géza, vitéz Demény Elemér, vitéz Gyö,rkö'S Károly, 
Fejéj' Károly, vibe1z JOÓlrend Gyu~a:, vitéz Király Gyula, Kubay 
Oszkáj', Fáji Fáy Gyula, Sáróy Kálmán, Biró Kálmán, Nagy 
István Il, Kontra Kálmán, Bog'sányi József, Bernáth Sándor, 
MQIf'iska GyiYrgy, vUé,z Kudar Lajos, vitéz ZsengeUé1' József, 
vitéz T,hassy-Plávenszky Ferenc. A tanfolyam öt hónap1g tart. 

Záróvizsga a gazdászati' tiszti tanfolyamon. Január 28-án 
folyt le a:l. 1936}31. évi ,gruz.dás.l'lati tisZlti tanfolyam záróviz.s:gáj,a 
,a budalpesti 1aktanyáíh:;tn. A vizsgabizQtts'ág elnöke: Folkusfalvi 
Folkusházy Lajos al.tábOOlllagy, ,a m. kir csendőrség felü'gyelő,je, 
tagjai: SzütSy Imre e'ZJl'{ldes, a belügyminiS:l.téirium VI. b. osz
tályának vezetője, Kézdiszentléleki Voloncs István ezredes, a 

holitgyiminiszté'l1iUlm VI. c. osztályának ve,zetőjo és vitéz 
1'01'Z8'ay Lénárt alezredes vol\lak. Megjelentek a záróvi~
wán DJ'. Domo~tlcos László s"bMruve;vösbgi i~a:l.g,ató, a bel
ügyun,Ínis?Jter,i SZáIIl'VClVOse;g igazgaiójána.k helyettese és 
Balassa Nándor szálill!vevosogl főtanácsos, li belügy
mirrLs;mériunnl sZ!ÍJIllvevő-",ég csendőrsógJ osztályán{lik fönökr 
is. A tanJfolyam tanárai voUa,k: Pínczés Zoltán alezredes 
(Szo;Jgálrut,i UtasHáB, Nyomo:l.ó UtasítÍllS, Szolg. 8zah. I-iII. ré·sz, 
Szemle;uta1s;i'tás, Fegyver- és lőutasítás); Dr. Kricsfaussy
HnJJbár Endre alezredes (jogi ismeretek); vitéz Temesvári 
Endre al(ll7..redes (Becsületügyi Sz,rubálywt); vitéz Torzsay 
Lénárt laleZlrooes (Köz-gazdálkodÍllSi Hrutározmányok).: Sziics 
János g. szá:l.ados (Allamszámviteltan, Pénztárkezelési utasí
tás); Fodm' Lajos g. százados (Ruhagazdálkodási Utasítás, 
AnyagraktárkeZlelés:i Uta'sitás); Eperj~ssy István g. százados 
(SZlámVLvősé.gi Utasítás, Számyga:7JdáBz'IMtkez,elési Utasítás, 
űgyvitcli SzabálY2íat); Medzihradnei MedzihradS'zky Aladár g. 
s7.<t7Jados (K,atonrui és polgári nyugdíj.törvény, Felülvizsgálati 
Szabályzat); Berzeviczei és Kalc:aslomniczi B~rzeviczy László 
g. Sl:l.!Wa.dos (Illetmény,szabálYl'lat, Öl1sgazdásrz.atkezelési Utasí
tás); Km~tra Kálmán sz.á7Jados (motoman, v1vás); Dr. Pa,pp 
Ferencz s!liá,Ziados-ihadbíró (KatonaI bünte,töjog); Kricsfalussy
lhabár Sándo,!' g·záz.ados (lov.aglá.s). A gazdásZia:ti tiszti vizs,gát 
fl következő haLlgatók tették le: Dr. Kö,rmőczy Rezső ' és SlwfszlcJj 
László e. e. hadna.gyOik, Kiss Zoltán, Maczky LáSzló, Madarász 
],,'rnő, Mátéffy Arpád és Varga Ferenc e. e_ z·á.szlósok; A~kay Ernő, 
Oéczy József, Györgypál Ferenc, Hunyadi György, Jan/cJj 
György, Kóczián Gyula, Lovass Arpád, vitéz Paál Lajos és 
S;wlorntay Sándor kpvj. ö,rmestereik. A gazdászati tiszti tan
folyiam vizsgázo'tt ha.llgat6iaz ö;rső,k gazdá.szat,k,e~elési szoJ.gá
latámak gyakorlati megismeré6e. vé·gett hat ltMre ' örsökro 
nyertek beosztást, ennek letelte után a gyakorlati pr6baszol
gálat folytatása végett gazdasági bivatalokboz vonulnak be. 

Járőrvezetői tanfolyamok vizsgája. A vizsgát a budapesti 
gyalog tanalosztálynál január 29-én, a pestszenterzsébeti gya
log tanalosztálynál január 30-án tartották meg. Mindkét vizs

gán megjelent Folkusfalvi Fol
Icusházy Lajos altábornagy, a 
m. kir. csendőrség felügyelője, 
továbbá Sáray Ferenc ezre
des, a budapesti I. csendőr ke
rület paranosnoka és vitéz l'e
mesváry Endre alezredes, a 
m. kir_ csendőrség felügyelőjé
nek kiképzési előadótisztje . 

A budapesti gyalog tanal
osztály vizsgáján a hallgatók 
közül négyen kitűnő eredmény
nyel feleltek meg. Első: Kere
kes Aladár őrmester (I. ker.); 
második: Kalmár Péter őrmes
ter (I. ker.); harmadik: Lak i 
Dezső őrmester (II. ker.); ne
gyedik Halmos J ózsef őrIl1e~

ter (II. ker.). A többi hallgatók közül tizennyolcan jelesen, 
tizenhárman jól és öten elégségesen vizsgáztak. A tanfolyam
első Kerekes Aladár őrmester képét itt közöljük. 

A pestszenterzsébeti gyalog 
tanalosztály hallgatói közül leg

jobban Békés Gyula őrmester 

(VI. ker.) vizsgázott. !>- többi 

hallgatók közül tizenhatan je

lesen, huszan jól és hárman 

elégségesen vizsgáztak. A tan

folyam első Békés Gyula őr

mester képét itt közöljük. 
A vizsga után a levizsgá

zottaknak a m. kir. csendőrség 

felügyelője nyolc napi szabad

Ságot engedélyezett. 

Vitézi Bál. Az immár hagyományos és díszben, előkelő
sé.gben, magy,a,r ,s:l.ínwben leglkiemelkedőbb társadalmi eBe
lill!én~SZláJInlha .menő Vitézi BMt febTuár els'ején tartották meg 
a pesti Vigadó termeÍ!ben. A Ibál főVlédnöksbg;ért; a Kormányzó 
Úr Ő Főméltósága váLlalta, díszelnöke vitéz Sónyi Hugó gya
logsági tábornOik, ,a m. kir. honvédség főplIJl'anCSlIloka volt. 
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. A megje.lentek ,sorai,ba,n ott voltak: Dal'ányi Kálmán miniszter
elnök, Rődel· Vilmos szkv. gyalogsági tábornok, honvédelmi 
miniszter, H6man Bálint va,1lás- ,é,s köz,oktatásűgyi mIniszter, 
Bornemisza Géza ipa.rügyi mirusz,ter, Kánya Kálmán kühligy
minis!l.itor, vitéz Leveldi Kozma Miklós ,akkori belügyminiszter, 
a p&itikai és ,ailininsztratív államtJitkárok teljes számban, 
gróf Széchenyi Bertalan, a felsőtb.áiz, Sztra,ny,avszky Sándor, a 
képviselőház elnöke, a tábornoki kar, igen nagy számban a 
töl'ZS- és főtisztek,a Má!ltai lov,a.gok, a Szent Sír lovagjai, a 
külföldi katonai attasék, Mackensen német, Baar-Baarenfels 
osztrák, Lalaige belga követ és még más külföldi diplomaták. 
ToViáJbbá: a viÍdéki főis/pánOlk, aliSlpánOlk ős polgáJ:meoster~k 
nagyrésw. Ott volta.k még: Szendy Károly Budapest polgár
mestere, az alpolgármesterek és igen sok tanácsnok, a legfőbb 
álJ.ami hat6ságok ve2)etői, a politi:kai, ga,2ldasági és művész
világ minden sZlÍimottevő tagja. és - termés:ztesen - a Vitézi 
Hond szervezeteinek valamennyi vezetője, :tisztviselője és jlgen 
sok rendtllJgja. 22 óra 15 perckor ,a Himnusz ,hangjai mellett 
vonnlt be a Kormányzó Úr ŐFőméltósága, ·a vitézek fő
kapitánya és a Fö'rnéltósá.gú Asszony, akiket a rendezők sorfala 
kiír,ött vitéz Sónyi Hugó gyalogság,i tábornok, a m. kir. hon
yédség főpwrancsnoka és vitéz Igmá'fldy-Hegyessy Géza testőr
tábornok, ügyvezető vité,zi törzska,pitány vez,eté,séveI a vitézi 
törzr~kapitányok és a Vitézi Rend több magas méltósága'i 
fogadLak A főméltóságú pár ha,rsoná:kzeng1ése meBett be
vonult a bálterembe és elfogllalta helyét .a d,íszemelvényen. 
Vitéz GOJramszeghy SándolJ", a Nemzeti Szíruhá1J örökös tagja 
1wmutatta a Főméltóságú Asszonynak az első bálozó leányokat, 
közöttülkcsendőr-Ieányokat is: Szütsy V idorkát és Melindát, 
továb.b.á Szinai Szinay Éva Má.riát. Ezután Kálmán Etelka, az 
Operaház talg'ja tánooHla el Straus,s Richárd "Róz'S'!l;lov;a'g" 
c~mű OIJ.}erájának bal ettkerÍIlJgő.j,é t. A kerin,gő utá:n LöchelJ"er 
Manda vezetésbvel húS'z ifjú vitéz és tiszti leány vonult be 
díszmagyar piros-, fehér- és zöldszínű ·selyemruhá:ba, majd 
ngyamcsak húsz díszmagyarba ö:ttö'zött ludova,kás jött be és 
együtt eltáncolták a régi bálok legszebb táncát, a "palotást". 
I~kkor vitéz SónJji Hugó gyalogsági tábornok, a honvédség fő
pamncsnoika, a bál díszelnöke eng-edléily:t k,ért ia tánc megkezoo
Hlé,r/) é,s Sárai Elemér eÍJgánybandáij,a rázHuditeltt a hagyományof; 
"Vit&zek, Jegények, gyÖtnyörü az &let tinéktek" keWetü 
cSláJrdá'sra. Meg1k,e.zdődött: a tánciffiul,atság, .!Imely vidám h la.n,gu
l,atha;n re·ggeUg tartott. A .t'őlIIllé,JtósÚJg"Ú pár s"Oká,ig gy'Önyör
köd!öt,t a vit&z,ek mulatslálgáham. 

A szombathelyi csendőraltiszti kör február 4-én tartotta 
meg évi rendes közgyűlés~t, Perey László alezredes elnök
lésével. Az elnök üdvözlő szavai után Sipőcz Győző tiszthe
i)rettes, jegyző, a kör évi működéséről számolt 00. Szent
györgyi László számvivő tiszthelyettes, pénztárnok,a kör anyagi 
helyzetét ismertette. Zsédely István törzsőrmester, könyvtáros, 
a könyvtárra vonatkozó jelentését terjesztette elő. Kiss Ra
f"ael tiszthelyettes, gondnok, ismertette a kör nagyarányú lá
tog~Wtt>ságát, megemlitJvén, hogy a körnek jelelllleg 255 ren
des twgja van. A kÖ2)gyűlés ezek után a:z általános t1sztújítás 
keretében 1937-re megválasztotta a tisz tik ar t. Alelnök: Szigeti 
Bálint alhadnagy, igazgató: Soponyai József fegyverszaki 
tis:l.uhelyettes, jC600yZŐ: Sipőcz GyőZŐ tis:nthely<ettes, pénztár(h~: 
Kálmán Géza szv. tiszthelyettes, ellenőr: Szita Gyula tiszt
helyettes, könyvtáros: Zsédely István törzsőrmester, gondnok: 
Kiss Rafael tiszthelyettes. Ezenkívül a közgyűlés még hat 
választmányi tagot, három póttagot és három tagot pedig a 
számvizsgálóbizottságha választott. Az elnök indítványára II 

lemondott tisztikarnak és választmánynak önzetlen munkás
ságáért a közgyűlés elismerését és jegyzőkönyvi köszönetét 
nyilVánította. Végül különböző tárgyú indítványok előter
jesztése következett. 

Blintetöjogi továbbképző tanfolyam kezdődött a buda
pesti Tudományegyetemen február 3-án. Előadók egyetemi 
tanámk és a szakirodalom jelesei. Az előadásokról, amelye
ken a Budapesten állomásozó csendőr tisztikar nagy számban 
vesz részt, legközelebbi számunkban bővebben is megemlé
kezünk. 

Dícséreiek. A szombathelyi lll. kerület pamncsnoka nyil
vánosan megdícsérte Gergye Károly tö=őIIIIJ.€lstert, mert 
1936. év dooffillbe.r haNiban egy idegen örSkörletben elköve
teht nagydbbmérvű pénzlopás meneJkülő tettesét a kötelesség
szerű szolgá1llJttelje,síté.scln fe1Ü:lemelkedő, k'örűlte'kintő figyel · 
messége révén elfogta, ezáltrul az ellop ott összeg túlnyomó 
része llle~került. - A péCSi IV. kerület parancsnoka díosérn 
o/drOJttal látta el Tókos János tisz1Jhelyettcst, mert 25 évet 
meg:haladó csendőr.sági swlgálata 311 att - ebből öt é,ven át 
örspu))ancsnok voU - kötelosSlé·geit mindenkor péildás buz
galommal, igen jó eredménnyel látta el; mint örspa,ranosnok, 

úgy a közbiztonsági szolg<álatban, mint alárendeltdei vezeté
séiben és nevelooéiben mindenkor ig.e'n nagy szorgalmat tanu
sítot,t és szép eredményt ,éTt el. - A debreceni VI. kerület 
parancsnoka dícsérő okkOJttal látta el: Kun Lajos törzsőr · 
mestert és Pásztor Béla cs'cndőcrt, mert az elifubi három, az 
utóibibi nógy éven át a ,gödöllői őtkülönítményep. fe,gyeLnw· 
zetten, lláradságot nem ismerő, ki váló buz,galommal és meg-· 
bí?JhwtósÚJg,gal, az átlllJgO'll messze felii,lemclkcdő eredménnyel 
te1jesít,ette sz,o,]gálatát. 

Finn rendőrtisztviselő látogatása a budapesti csendőrlak
.tanyában. Arno Anthony, a finnországi Uusimaa tartomány 
rendőri.t'elügyelője tanulmányúton járt ~özépeurópáJban. Két 
rua.prn ellátog'&tőtt HThda:pestre is. Buda.pesti tartózkodása 
alkalimával január 26-án délelőtt látogatást te'tt a budapesti 

csendőnla,ktanyáihan, aJhol vitéz Sáray Ferenc ezredes kerületi 
paraJllCffllok fogadta. A nyomoro la.la'kulatOlk mc~tekintése ke
retében a coorudörsé,g és ,a nyomozó ala:lrn1atok szervez.etét, 
sw1gá1atát és a nyilvántartást Olc:hváJry-Milvius Attila őr
na,gy, a k1özlekedésli csenJdI'í,rséget vitéz Sasváry József őr
lllagy, a nyOlmozó o.sr"tálYIPwaoosnokiS'ÚJg bűnügyi l,ruoorató
riumál pedig vitéz Rideoh Rajmond őrnagy isme.rtették. 
Arno Anthoni felügyelő a csendőroog iránt meleg érdekH5dést 
tanusított és a magyar csendőrsé'g modern nyollTIozószolg;ála
táról elismeréssd nyilatkozott. 

Lefegyverzett csendőr. A bánhidai örs állományába tar
tozó Szabó Ferenc őrmeSltert jam'llár 3O-á:n, éjlje.I j!2-..2.) óra kö
zötti időben Bánhida községben Szmisek Lajos és Csapocha 
Ferenc ujoncok - akiket duhajkodásuk miatt, szolgálaton kí
vül, csendre intett - megtámadták, kardját elvették és az 
árokba dobták. A kard nyomban megkerült. Fegyverhaszná
lat és sérülés nem történt. Az ügyben kivizsgálás indult. 

Tűzeset. A dombe,gyházi csendőrlaktanya padlásán, a 'ké
mény mellett fenyooalooből és sárból húSlfüstölő volt épí,tve. 
A füstölő január 22-én 4 órakor kigyulladt és ez, valamint 
a laktany,a tetőzete három négyzetméternyi területen leégett. 
Bús- és ruhaneműek pusztultak el. A tüzet Mészáros törzs
őrmester oltotta el Dávid csendőrrel néhány polgári egyén 
segítségével. A kivizsgálás megindult. 

Csendőrségr Közlöny 3. szám. Személyes ügyek. Miniszteri 
l'endeletelc. Athelyeztetett: Gunda Gyttla l. g;az:dÚJs:nati őrn~gy 
tör:us,gazda'sági hivatal főnöki minőségben a d~bTeceni VI. 
kerület törzséIhez. - Ta1'tósan vezooyelteteU: Kent,sz'itJS Bélla 
g;a;zdáJsz,a:ti őrna,gy előad:ótisz,ti minőségben a belügy:minisz
té,rium VI-'b. OIs:ntályá:bla Budapestre. - Allandó nyugállo
mányba helyeztettek: Mátai . Imre dehreceni v'l:. kel'ÜletJbeli 
sz,áimv:1vő .alihad:nagy és Ungvári János miskotlci VII. kel'Ülclt· 
beli · tj,szth~lyettes. NévV'áltoztatások: KramáJr FMenc 
próblacsellldő:r ooa,lÚJdi nev.ét "Kamarási"-ra, Agó Fe,r,enr 
próbaiCsendőr "Arnyas"-.ra, Csavajda Ferenc p.rÓbacsendőr 
"Leányfalv,i"-,r:a Hugyi · I8'tván prÓ'bacsendő,r "Halmai"-ra 
Kovács GYÖlrgy Il. tiszthelyettes "Irmai"-ra, Póczak Jánol< 
pl'óbacsendőr "Petőfalvi"-r:a, Pámon József próbla.cSetndJőT "Pe
r-intfaZvi"-ra, Piszteqo Ferenc prÓiboosend:őr "Pálfalvira"-ra, 
Ribarws József próbacsendő,r "R6zsahegyi"-re" Robotka Ist
ván próibacsendőr "Rét8áui"~ra, Schneider László p,róba
osendőr "Széplaki"-ra, Wagner István prólbacsendőr "Vár·· 
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nagy"-ra, GI'einer Ferenc pró'baosendőr "Gombai"-ra, Kar
husz Gyula próbaosendőr "Karahá:zi"-ra, Kosnyider D ániel 
próbarsendőr "l(ékesi"-re, Lechner J ózsef próbacsendőr "Li
l!l't'vlÍri"-ra, Mieskó Pál próbacsendőr .,Malomvölgyi"-re, Mi
kudina László próbacsendőr "l1lát-rahegyi"-re, Radoc1w Mi
hály próbacsendőr " IUvfalusi"-ra, Rattes'id László próba 
p~rndőr "Rábavölgyi"-re, Sekk Vendel próbacsendőr "Pán 
('él"-m, Vukies András próba csendőr "Várfi"-ra, Reiter Ká
roll! prÓlbacsendőr "Remete" nó>vre, Stl'ényer Fel'ellC Géza 
[ll'óbacscndől' "Szalonlai"-ra változtatta belügym iniszteri CJl 

g('MlIyel. - Szabályrendeletek. Felhívás a számvivő altiszti 
tanfolY!\;Dlba való jelentikezésre. - Spootv'ersenyekkel kapcso 
latoH költségek elszárrnolás!l. - Okiratokon és beooványokoTl 
il lrL(',k lerov,ása . - Téli gYlliPOt Msón1!ldrág rendsz,ereSiÍtése a 
lonlslrg',énység részére. - Nyári szöV'Ött kesztyű rendszeresí
t t'se a c.s(mdőr IIllg'Élnység réswre. - A csendőrség elhelyooési 
kiDlllta.tá,siJnalk helyesbí,Lése. - Az 1937. év első 6vnegyedében 
használmLiló gépjárórnű-ooójegyek ellenőrzése. - DÖlmötöri kis
közsl',get a m. k ir. belügyminJsztériulITl törvénykezé-sileg a vas
vári kir. járásbíróság terüJeiéIhez csatol ta. - A m. kir. bel
iigyminLszier a Nógrád-Hont mcgy~be keb()llezett LiptllJgerge 
(\~ KisgeI'ge kisközs6.gek egyesítését Egyházasgcflge, - az 
A baú,i-'fo.rna megyéJbe k~belezett Vilmány 6s Vi1mánykisfalll 
köz~i'gpk egyesitk~ét Vilmány, - valamint Alsáká7-smárk és 
F'rlsiíkÍl7)RilTIúrk községeket Ká.z.smárk végleges név alaLt egye
sítette. - A m. kir. belügynninis~ter a Zala megyóbe kebele· 
",rtt Nemt'fibük nagykiözsógnek k i'lközspggé való vissz!lJfej,lesz
tr'sét és a hozzá larwz,ó Zalaköveskút lakoLt helynek önálló 
kiaköz.sé,ggi' való ,alakulá'sát elrendell(' . - Nagy Mik,lós lovas 
psendőI' l'ész.prc 1934 novCtmber 27-én kiállí tott és elveszett 
1 9.~92. S7.ámú személyawnossálgi igazolványt a m iSlkolei VII. 
krl'i il cli, - Székely Dénes törzsőrmester ré'sz&re 1929 április 
4-pn kiállí tott 6s eLvesz.ett 02734. s7AÍJmú szel11iÓlyawnossági 
igawllVá ny t a szegedi V. keJ'IÜl eti parancsnokság érvényt el e
nitrttr. 

Újszentes községben ellopták Bem emléktábláját. Temes
vár közvetlen közelében fekszik Ujszentes község, amelynek 
lakossága túlnyomórészben magyal'. 1900-ban a községháza 
falában emléktáblát · helyeztek el, amely Bem József tábor
noknak és tiszttársainak emlékét örökítelte meg. Az emlék
tábla felirata a következő volt: "Örök emlékezésül rannak, 
hogyavadászerdőben 1849 május 26-án Bem J ózsef honvé:l
altábornagy, hadtestparanesnok, V éesey Kál·oly gróf pa
l'anesolótábornok, Pel'eezy Sándor honvédőrnagy, s~abadfa
lusi lérparancsnok, Petőfi Sándor honvédőrnagy, segédtiszt 
éf< több huszál'liszt kíséretében a Mészel Farkas Sándor 
lJuBzáralezredes paranesnoksága alatt álló 14. szánni Leh'3l
h uszál'ok három százada fö lött nagy szemlét tartott. Ezt az 
!'mlrktáblát közadakozásból emelte Ujszentes község lakosság,l 
]900 július 19-én." Harminehét esztendej(' hirdette az emlék
tílbla a. l'{'>gi cml.{,Jret, míg mo.~, t a románok a ,táblát ki
rmeliék a községháza falából és ismeretlen helyre szállítot
ták. Ettől ugyan Ujszen tes nem lesz románabb, azoilfeli.il 
tÖl'lrnelmet amúgy sem lehet ellopkodni. Csak kőfaragók kel
lpnek ma.jd tehát, hogy új táblákat állítsunk az ellopottak 
hl'lyi'he. Mire való hát ez a falbo.nlás' 

Németh Károly esendőrtiszthelyettest, aki 1932. évben 
Bndapesten, az Auguszta-telepen lakott vagy azokat, akik 
holli'téről tudnak, ker l'si PS címe közlését kéri a nagykani
z~a i szál'nyparanosllokság. 

Csuka F erenc törzsől'mestert vagy tiszthelyettest, aki 
4- 5 évvel eze.l őtt Tolna megyé,ben teljesített szolgálatot, keresi 
felvidéki rokonsága. Aki tud róla, köz,ölje cimét a esendől' 
Ö. szekötőlisztte! Budapest, rendől'főkapitányság. 

Orvos i hír. D l". Szabó I stván, a Cserba íogszakorvosa sza
undságáról harz.aél'kezet t 00 rendel: 15---16 óra között Budapest, 
V., Vád-út 34, II. 3. (Krayer-hárz.) Telefon 2-928·14. 

Egészségiigy i és első segélyn yujtási tanácsadó. D r . Sét" !J 
l!:nlő rn. k,ir. l'endőrorvos-tanácsos "Amit a !'endőrnek snóál 
szervezetéről, ,az egészséges életl'ől és embertársainak nyujlnnd6 
segély ről tudnia 1cell" c. könyvét a rendőrségnek írta, ue éppen 
úgy hasznát vetheti a csendőrSlég is. A kö nyv hét előadásra 
csoportosítva ismerteti a eímében fog.talt t ndn ivalókat. Le
írja az emberi szcrve7.et működésének a legfontosahh tudni 
valóit, az egészségápolás követelményeit étkezésben, lakásban, 
fűtésben, ruhá1,kodásban, stb. Tárgyal egyes fon.tosabb beteg
srgeket, egy8?A)val áll talán os egéRzségügyi össze[ogl alú i's 
tanáesadó ismereteket nyujt dióhéjban, végiil pedig a scbekk!'.l, 
vérz.élSekkel, köiMekkel, e:bma.rással, esonttörésscl, égési sebrk
kel, agyvérzéssel, ájltlással, mesterséges légzéssrl, mérgez'és!'k
kel, fe.rtőtlenítéssel kapesolatos i mereteket foglalja I'gybe 
olyan mérLélkben, amennyiro a rendőrnek, de a esendőrnek is 
tndnia kell, hogy emberiál'Rnin -segítcni tndjon addig is, amíg 
orvos é,rkezik. Igpn ha.sznos, jó könyv, ml'legen ajánljuk. Ára: 
1.80 p, meg-,rondelhető: nánsági Ádám nyomMJjíthnn KiRprstpn. 

S ZI<jl\fÉ L YI HíREK. 

('.i s zakaszparancsnok : Vass Áron pécsi TV. kP I'iilethpli 
t iszthelyettes. 

Új örsparancsllokok: lIfol'áezi János és HoMsz Károlv 
S7.l'keRfchél'vlcÍri TI. keriilelbeli törzsől'mcstcrek v. . 

Házasságot kötöttek. A budapesti 1. kerületbe u : Pl' l~öcz i 
(pau/,'seh) Lúszló hadnagy Oláh Klára Margit úrhölg,gyel 
Egel'ben, Tó th Ferenc l. szánwivő aLhadnagy Kiss Máriá\ral 
Hudapesten, Zöld István tiszthelyettes To'pos 110niLvIII Vo· 
csósen, Cső/w László tisztihelyetles Pallanf/ Jolánnal Budn
peslen, K iss István II. törzsőmHcster v. (Szentesi) Kovács 
Máriáival Új kéoskó>n , Pongó Sándor törzSŐ11l11 ,es lel' v. AsztaT<Js 
Máriával 0egléde,n, Balázs Sándor törzsőrmestel· Bakc»uli 
Margittal Tiszabőn, Pomázi Károly törzsőrm ester Kis Máriá
val TlÍJpió!:IZelón, Tonlai Pál !ö,rzrormester Siiveges E sztel'l'el 
Tisz,wföldvál'on, Nagy Gyu la tJörz,sőrmes,iel' Balogh Terézi á
v~l Veresegyházán. Abonyi lsitJván Ő l'l1le.!lIter Sándor IlonlÍJval 
BélklÍJsmegycren. - A sz6kesd'e<hérvári II. kerület'ben: VáTi 
Forene LörzooJ'lffieater Pőcze Id-álval Tápon, H orvá/ h J ózsef X. 
tJörz.sőrrrnester Lóránt RozálJával Csepl'egen, Kel'esztény J ó
z,sof törzső:nmester Kovács Máriával Győrs2entivánon . - A 
péesi IV. kerületben: NamI Sándor VIII. őrmester Vitálos 
GizoUlÍJval Nagyharsánylba.n . - A miSllwlci VII. kerületben: 
Dobi Lajos II. osztályú iroda'.3z.o1ga Molnár Rozáliával Sar
kadon. 

Gyás zjelentés. Özv. Slolz Nándorné, szül. Bol'oSS Szidónia, 
Szütsy Imre ezredes, a belügyminisztérium VI. b. osztály
vezetője feleségének édesanyja február lO-én Budapestell el
hunyt. Temetésén - mely február 12-én a Farkasréti iemető
ben ment végbe - a Budapesten áHomásozó esendőr tisztikar 
és a tiszti esaládok számos tagja is résztvett. 

Családi hí r ek. Született a budapesti 1. kerületben: L égrádi 
Károly tLsz,úhelyeLtesnek Imre-Károly nevű fila, Veréb András 
tisz,thelyettesnek Olga-Ilona nevü !()Iánya. - A swesfehér
válri IiI. kerületben: H01'váth Ferenc törzsőr.mesternek Éva
J uliánna nevű leiwya. - A péCSi IV. kerületben: Szigetvári 
István törzsörmeSlOOrnek I stván-Ferenc nevű fia, Bognár Fe
reoo II. tör2JSlőrmesriernek F erenc-József nev ű fia. - A mis
kolci VR. kerületIbem: Dan1có Mátyás iiszihelyettesnek Ilona
Erzsébet nevű leánya. - Meghalt: Borbély Tamás nyugállo
mányú törzsőrmester neje, születeH Sneider Mária Rakiatma
wn, Hplyes Sándor nyugálloonányú tisz,tihelyetres Etel nevfí 
leánya Putnokon. 

Halálozás. Kovács BOIldizsár nyugá1lományú tiszthelyettes 
Abonyban, Len1cey Lajos nyugá1l00ná,nyú tiszth elyettes Zádor
[alván, Mogyol'ósi József nymgálloonányú tiszbhelye.ttes Heve
sen 68 Bé1cési József nyujBálloonányú tÖ1'7J8őrmester Gelejen 
meghalt. 

IS a Pannoniát61 vegyen! 
Budapest, VI., HaJ6s-utca 15. sztim. 

Tetszetős és feltétlenül megbízható "TURÁN" gépeinket 165 pen
gőért 12 havi részletre adjuk csendőr vevőinknek • Kockázat nincs! 
G Y á r i g a r a n c i a! Csendőr vevőinktől kivétel nélkül elismerés, 
egyetlen panasz sem! • Level ező I a p-re n d e I és re k ü I dj ü k. 
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lelleteK:~ 

Olvassa el, Hlielött ír nekünk I 
Közlemény t nemcsak a csendőrség tagjaitól, hanem búr

ki/ől elfogadunk, de tizenöt gép- vagy kézírásos hasáb/vit 
hosszabbat csak előzetes megegyezés után. A közlemények 
fogalmazási á/csiszolásának és ha szükséges, tartalmi módl)
sításánah-, valamint a törlés és kiegészítés jogát fenntm-tjuT, 
magunknak. Aki azt akarja, hogy közleményéí változtatás 
nélkül közöljük, ú'ja reá a kézil-at oldalára piros il'ónnal: 
"Szószerinti közlését kél'eml" A kéziratot kérjük apapírnal, 
csak egyik oldalára, félhasábosan, ü'ógéppel, kettes sOl,távol
sógra, kézírással pedig jól olvasha/óan és nem túlsŰl'ű sorok
ban ími. Olvashalatlan kézirattal nem foglalkozunk. A kézira
!c,kban semmiféle "övidítést nem szabad használni. Kéziratot 
csak akkor küldünk vissza, ha a szerző megcímzett és válasz
bélyeggel ellátott borítékot mellékel. Kéziratole sorsáról szer
kesztői üzenetben adunk választ. Fényképfelvételek beküldése 
alkalmával csatolni kell a felvétel készítőjének írásbeli nyilat
kozatát, hogyafelvételnek a szokásos tiszteletdij ellenéb,m 
raló köztéséhez hozzdjántl. A m'egjelent közleményeket tisz
tdetdíjban ,'észesitjük, de tulajdonjogunkat fenntart juk, azo
kat tehát beleegyezésünk nél1cül nem szabad másutt lcözölni, 
scm pedig utánnyoma/ni. A nyomdai korrektúrát mi végezzü,Ic, 
korrektúralevonatot csak kivételes esetben adunk. Szerzőinlc 
kiiIönlenyolllataikat közvetlenül a Stádium-nyomda igazgató
súgá/ól (Budapest, V., Honvéd-utca 10.) szíveskedjenek meg
rendelni, amely azt velünlc kötött szerződésének árszabáslJ 
szerint köteles elkésziteni. Minden hozzánk intézett levélre 
válaszolunk, de csak sZe1'kesztői üzenetekben; magánlevelek'Jt 
alekor sem íntnk, ha abeküldő válaszbélyeget meUékel. Minden 
tevelet teljes névvel és rendfokozattal alá kell írni és a.z állo
mríshelyet is fel kell tüntetni. Névtelen levélre nem válaszo
lunk. HozzlÍnk intézett levelet szolgálati útm nem terelünIc, 
azok tal talma vagy bekiildőilc kiléte felől senkinek sem adunk 
{( lvilágosítást. Jeligéül legcélszerűbb kisebb helység nevél 
'vagu ö!jegyű számot választani. Annak, aki jeligét nem jeWl 
meg, nevének kezdőbelűi és állomáshelye alatt válaszolunk. 
Közérdekű kél'dések,'e nem szerkeszlői üzenetben, hanem a 
"Csendőrlekszikon" rovatban válaszolunk. Előfizetést csak a 
csendőrség, honvédség és az állami rendőrség, továbbá a biró
ságok, igazságügyi és közigazgatási hatóságok tényleges és 
nyugállományú tagjaitól fogadunk el, mástól nem. A csendőr
ség tényleges és nyugállományú legénységi egyénei az előfiz~
tési dij felét fizetik. Legkisebb előfizetési idő: félév. Az 
ellifizetéseket kérjÜk pontosan megújítani, mert felszólitást 
l1em küldünk. A nekünk szánt pénzküldeményeket kérjűk a 
Csendőrségi Lapok 25.342. számú postatakarékpénztári csekk
sZlÍmlájára befizetni. Címünk: HA Csendőrségi Lapok szer
kesztőségének, Budapest, I., Böszörményi-út 21. szám." -

Nagydobosi örs. Az 1930. én 3. számunk meJilékletéből 
nincs tartalékpéldány. 

Kecskemét 11. Már hogy ne vehetne részt pályá.zatainkon! 
Ha figyelemmel kísérte a pályázók névsorát, sok próba
cselLdőrt talá~ha,tott a pályázók között és n8llIl egy esotbeu a 
nyertesei!: között is. A pályáza'tok elbírálása nllllIl aszcrrint 
történik, hogy valaki próbacsendőr vagy törzső11Inester, vi-

szont az, hogy valaki móg csak próbacsE;>ndőr, az olbírálásnil 
Cil:őny sem lehet. Osak az száJmít, hogy milyen a pályázat. A 
móst:mi pályázatát majd a úöbibi'Vol együtt bíl'áUuk ol. 

Havazás. Előfizetése mult év július végén lejárt és neru 
újította meg, azé·rt sz,üntetbük bo a lap küldését. Mivel a 
most küldött 6 pengővel elöfizetését 1937 július 31-ig rendezte, 
a kért számok alt kivé.telesen meg,küldöttük, mert volt belőlük 
tarL3Jléki~ldány. Azt ig>azán nem nclléz kinek-kinek számon
tal,tania, hogy milror jár le az , előfiwtése, nokünk viszont 
sem időnk, sem pónZlülllk nincs a.na, hogy ru indenkinek kii, 
lőn felszólítáJSt kiildjünk az elöifizetés megújítására. Csak 
egy kis pontosságot kériink előfizetőinktől, hogy sok feles
logM munkától szabaduljunk. 

TanalosztálY. Az újmintájú úUevelekről a nO.OOOIV. a. 
1937. számú Dűm. körrendelet intézkedik. A folyó év múr
ciuslÍitól már csruk új mintájú útlevelet sZla,bad kiállíta,ni és a 
rég.i ú tlevelet meghosszabbítani nem ICthet. Nemcsak ogy {>,V 

tal' tamára lehet az új a:-end értelmében kiálUtani az útlC'Vele
ket, 11anem két-o esetleg háromévi időtartamra is. Az új út
levelek lapjai vegyi-papírból kéSlZültek és kiilönl('gl"S tintüval 
fogjáJk a bejcgy"'élsekf't beÍl' ni. Ennek célja az utólagos (ha
mis) bejegyzések meggátlúsa. :Még fogla lk<nni fogunk czzel II 

kérdéssel bővebben is. 

Szobadísz. Címét helyesbítettük. Dícsél'ő okil'atán a 11('V

változtatást átvezetni nem lehet. 

Szabó csendőr, Felsődobsza. 1. Elő van Írva a celluloid 
esillag és pedig a legénysóg előléptet6s{n'e vonatkozó renu('l 
kozések A) me1l6kletc lábjegywt&bon. 2. Lexikonban feldiin'K. 

I{arakán. 1. Az 1931. évi n. számú Csrnuől'ségi Lapokban 
teljes tájéko",bwtást talál az igényjo,:\"osultsági igazolványok
ról. 2. A parancs és a felhívás közötti különbségeket megta
I,állhatiia a Szolg. Szab. I. Rész és a Szut. rendelk<'zéseiben. 
Ezekben a kiadásra jogosult személyeket, teljosítésük módo
zatait, a mogtag>adás leheWségeit stb. illetően mindenre talál 
únmuta,tást. Nom kell megérlésükihöz különös, érlelC'm va,gy 
hoss",as keresgólés. örvendetes, hogy ilyen kpl'c1éssel szívesen 
fogJ,alkozik. 3. Azt k6rdi: mikor lesz előlóplc-tvc törzsől'1llles
telTé az az őL,mesler, aki 1926 január l-én, vah~miill lIg'yalL 
azon év május elscde előtt lépett be u csendőrs~,g k'ötelékélbe1 
Zavaros kérdés, iRllII.Ótelje meg. 4. Legkorábban 1937 november
be,n. FigyelmeztetjÜlk azonlb!IJn az 1936/8. Cs. K.-ben megjelent 
és az előlépte·té,sre vonatkozó rendelker..é<;eok kiegészítését ta.r
tallllazó rendeletre, amely szeri nt az őrmesteri előléptetéshez 
követelrrnény az is, hogy az utolsó két év'ben igen jó össz
minősiL6se legyen. 5. Az 1933/23. Csendőrségi Lapok 733. olda
lán közölt képen 5 tiszt és 2 altiszt van. 

Sió. Bizonyos, hogy mindkét eset maga u tit II vonja a te~

tülcttől való eltávolítá!'/t. Lényeges ön'nek, hogy melyik pont 
vrugy alpont a13Jpj.án~ Ha a polgári bíróság hivatalvesztést 
nom is áUa,pított me.g, ak,kor is a S-bUt. 28. pont,ja a la pján el 
kell távolítani a csendőrt, ha a tett vagy mellékkörülményei 
olyanok, hogy >ll tettes az áUástekint~t~k sérelme nélkül rend
fokozatában ó6 a csendőrség kötelÓlkéhen m~g n~ hagyiható. 
(Katon>lli btk. 22. és 23. §.,ai.) A másik esetben pedig a 28. 
PQ.'1t 1. alpont ja az eljbocsáJtás jogaJlapja. 

Vikend_ Tart<Yúk megfizetni a 20 0/0-ot. 'fekintse csa.k az 
u~asítás 30. pontjában írt célt. 

191.401. Az útmesteri tanfolyamok kérdéseivel a követ
koző sMmaink szel'kcsZltői üzeneteiben foglalkoztunk: 1930/25. 
és 34., 1932/2. és 3. 

Bp. 1937 novemberben, a másik 1938 novemberben. Ter
mészetesen, ha a minősítés tekinte<tében is meg fognak felelni 
a feltételelrn~k. 

Balkányi örs. Kérjük, alkalomadtán közöljék Biri Gábor, 
SZlakoly'ban lakó ny. őrmesterrel, hogy kérdésére egyik leg
közelebbi lexik<!n'llnkhan fogunk felelni. 

Turán. Igen, akadály. Jobb, ha meg sem kísérli. 

Vitatkozó. A hatósági közeg elleni erőszak a vonatkozó 
t. -C. 4. §.-a érteLmében vétség, de ha a cselekményt felfegyver
lw~ve követték cl, bűntett. Lásd a t.-c. 6. §.-áL Ezeknek fi 

büntetése az ön által is jelzett börtön, mig a 4. §.-ban körül
írt bűncsolekIm6ny büntetése fog<ház és pénzbüntetés. Meg
mondja a t.-c. világosan. 2. Mussolini nllllIl tartozik az olasz 
h!lidsoreg köteték&be, katonai rendfokozaba tehát nincs. 3. Kö
velikező levelében jobb je1.igét k.érii:ruk. 
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Balog F. cseiHlőr, Lippó. 1. Lexikonban felelünk. 2. Tör
vény nem tiltja, hogy 3. vadászatl'a jogosított szánkóról lője 
10 a V'ad3lt. 3. K,6rjük Önt is, .könnyítse meg a mi munkánkat 
és követkeZő levelénél írjon jeligét ilS. Egy másik levelében 
írt kél1(Wsm: miu'Í,án a gyannsított é·s a tanuk az Önö'!!: örs
körletélben laknak, a nyomozást Önöknek kell l'lvégwni. 

Perpetuum mobile. Mi is csak az előléptetésre vonatkozó 
rendelkewsekre vagyunk utalva, 31midőn kórósóre felelni 
akarunk, de mert 31bban az előlóptetési fe1tételek egyikének 
a minősítés fokozata is meg V/!Jn jelölve, nem tudhatunk tel
jps választ adni. Adatai szerint ez éN májl\l~ában kerüLne elő
léptetésre. On tu<Ua, hogy minösí,tés tekintetében megrl'elel-e 
a feltételeknek. 

1360. 1. Az 1935/19. Cs. K.-ben közzétett 19.615! :ean. VI. c. 
1935. szánIú rendelet szerint ,a végleg és ideLglenesen kineve
zelt örs- Vla'gy Jciilönílmémyij)arancsnokok résulre a köpeny
gallér hatitókán fémgoonb va:n rendszeresít ve. Ha ez a pa
ranosrwk törzsőrrrnester V., akkO!' is jogosul,t azt viseLni. Ez 
nem a rC'l1dfokozabhoz kötött, hanem ,a betöl,tött állással járó 
joLvóny. 2. Ha megnézi a Szut. első la.poldalán a "bovez.ető 
rendelke:lJések"-e1, megtud;ia, ho.gy kiket tekintünk rangosz
tályba nem sorolt havidíjasnak. 

Délmagyarorszag. 1. A csendőr senkit sem kötelezhet lát
lelet kiállítására. Ezzel kapcsolatos tudnÍ\ralókról az 1934/ 
115. 68 11S: lexikonunkban adtunk tájékoztatást. 2. írásbeli 
i'elad..al.nak szimít az, amit a Cs.-8. utasítás előír. Más nem. 

Remény. 1. A jelenleg érvényes nyugdíjjogszabályok ér
te.lmében az államvasúti szolgálat akkor számítható be a 
nyugdíjra igénytadó szolgálati időbe, ha az ottani alkalma
zás (állás) a m. kir. államvasutak nyugdijintéz.etének vagy 
nyugbérpónztárának kötelékébe tartozott, tekintet nélkül arra, 
hogy az -érdekelt fizetett-e nyugdíjjárul&kot vagy sem. Ha ezt 
a kő rülményt a Máv. igazgatósággal vagy illetékes üzlet
vezetőséggel igazoltatni tudja bizonyítvánnyal, ezt fel ter
jesztve kérje állományparancsban való letárgyaklBát állam
YuS'úti szolgálati idejének, hasonlóan ennek anyakönyvi lap
jába való bevezetését. Nyugdíjazáskor e7-t a szolgálatot ezek
nck alapján figyelembe fogják venni. Különben nem. 2. EI
táyozási idejének túHépése és megittJasodás miatt fenyítve 
volt s máris nősülési kórvényről álmodozik' Azt gondolja 
talán, hogy a fenyítés gyerekjátékt Cseppet sem. Az on által 
jllkövetett cselekmény a lehető legtudatosabb volt, ne gon
dolja, hogy ennek nem adnak minooítÓ8Óben kifejezést. 
Igenis a.dnak, még pedig olyat, hogyanősülési kérvény be
adásáról egyelőre le kell mondani·a. Fiatalember még egé
szen, a csendőri rendfokozat arra való elsősorban, hogy le
hetőleg minél többet sajátítson el a csendőri elméleti tudo
mányból, az öreg bajtársak becsületes, hibátlan életéből s 
aztán majd lehet gondol,kodni másról is. Hiba volna, még 
pedig saját életük, jövőjük szempontjából is igen nagy hiba, 
ha azt gondolva, hogy most már be lehet adni csendőrnek iR 
a kérvény t, azonnal menyasszony után sietnének. Törik
szakad, csak legyen ara! A gazdalegény nősülésével senki 
sc törődik abban a tekintetben, hogy lesz-e baja az elsietett 
hlÍzasságból vagy sem. Nem úgy a csendőrnél. Azért nem, 
mert h'téve az esküt, elkötelezte magát a testületnek és azon 
át a nemzetIlek. Kell, hogy az utóbbi érdekeivel törődjék 
töbh('t, már pedig ezt képtelen meg,tenni, ha fiatalon neki
YIÍl(' a házaséletnok s ahelyett, hogy élete egyensúlyban tartó
ját, az elméloti és gY'akorlati csendőrtudományt sajátítaná 
cl, a ház-asság gondjaiba merül. 

Dunamenti. 1. A családi pótlékra való igény független 
aitól, hogy engedéllyel vagy an~kül nősült-e. Tehát úgy a 
feleség, mint a gyermekek után jár akkor is, ha engedély 
nélkül nősült. A nyilvántartó gazdasági hivatJal útján a bel
iigyminiszt'er úrtól kell kérnie. Csatolnia kell a kérYényhez a 
ház.assági anyakönyvi kivonatot és a gyeNIlokek swletési 
anyakönyvi kivonatát. Azután helyhatósági i~zolást arról, 
hogya feleségével egy fedó! alatt, közös háztartásban, együtt 

1IL6U:ONÉLKOLl RÉSZLETFIZETÉS .. E 
SEZLOItOK TAKARÓVAL • • • . • • • P 60-16\ 
EBlDLOSz6NYEOEK • • • • • • • • • P 28_161 

Fbte1Agyak. paplanok. VlLIbt'ltorok, ru~z6- B " S f L. K'-' .&.. ... 
nyegek, reh6rnemdvásznak, rubuzöTetek. ~ aroa Iv.JII-" -filt ...... 

Budepeat, VIII., Beroaa-utce 74. az. = A m. kir. caendt'Jrség tagjainak árengedmény l 

él, valamint arról is, hogy a gyermekek ellátatlanok, vagyis 
nincsen olyan keresetük vagy jövedelmük, amelynek értéke 
egyenkint a havi 32 pengőt elérné vagy meghaladná. 2. A 
Cserba-háziorvos által kiállított orvosi vény alapján vásti
rolt gyógyszerek árának visszatéritése még nem tartozik a 
Cserba szolgáltatásai kőw, Ezért ez.eket nem is kérheti meg- ( 
téríteni. Az ilyen gyógyszerek kedvezményes áron honvéd
gyógyszcrtárakban beszerelilletők. 3. A nyugállományú egyén 
nősülhet engedély nélkül is, de ebben az esetben özvegye ' 
nem kap nyugellátás t. 4. A kerületi parancsnokságnál kell ' 
jelentkeznie. ASzut. 19. pont jához kiadott szelvény t olvassa 
el, abból megtudja, mi az eljáráS. 5. A könyvet 4 pengőért 
(psetleg 4 havi részletre is) megveheti a Madách-nyomda és 
könYVlkiadóvállalatnál, Budapest, VII., Károly-körút 19. 

Erősvár. 1. Lexikonban felelünk. 2. Parancsot az elfogásra 
adhat; a Szolg. Szab. I. R. 64. p. 2. bek. értelmében ugyanis 
olöljárói Viiszonyba kerül a századjparancsnok, a Sznt. 507. 
pontja e) alpont ja sz-erint pedig el kell fogni a:lJt a katonai 
egyónt, akinek elfogására parancsot (elöljárói jog!) adtak. 
Bilineselést viszont nem parancsolhat, mert ez a jog kizáró
lag a járőr vagy az örs/parancffilok joga, amelyet a ikkor al
kalmaz, amidőn s:lJükségesnek látja. A s:lJükségesség eseteit 
- mint tudja - a Sz ut. 323. pontja sorolja fel. 

Vitás. 1. Avisszavételi kérvényre bélyeg nem kell, mert a 
kéreIme szolgálati viszonyból ered. 2. Ha az örökbefogadott 
gyerme.k egyúttal mostdhrugyermek is (t. i. ha a'Z örökbl}foga
dott gyermek anyját feleségül vette), akkor a családi pótlék 
mint mostohagyermek után, a családi pótl&kra való igény 
bejelentését követő hó elsejétől jár. Ha az örökbefogadott 
gyermek egyúttal nem mostohagyermeke. akkor utána mint 
cgyéb családtag után, a 7000/1925. M. E. smmú rendelet 70. 
pontjában foglaltak értelmében csruk a pénzügyminiszter úr 
előzetes hozzájárulásávallebet családi pótlékot engedé
lyezni, a pénz-ügyminisz-ter úr által meghatározott időtől 
kezdve. Jelenleg azonban a pénzügyminiszter ·úr az áH am
háztartás súlyos helyzetére való tekintettel nem járni hozzá 
ahhoz. hogy nyugállományft pgy<mek részére örökbefogadott 
gyermekük után családi pótlék engedélyeztessék. Ez vonat
kozik arra az esetre is, ha netalán házassá,gon kívül sziile
tett gyermekének örökbefogadásáról van szó. Ha azonban 
házasságon kívi.i,l született gyermekének édesanyját feleségül 
veszi és a gyermC"ket törvényesíti (ezt külön kérni kell az 
anyakönyvvezető útján az illetékes alispántól, llletve váro
sokban a polgármestertől), akkor a családi pótlék a tÖl'vé
Jlyesitésnek az anyakönyvben tört{mt feljegyzése napját kö
vető hó elsejétől kezdve jár, feltéve, hogy a csa,ládi pótlékra 
való igényét kellő időben (a törvényesít66től számItott 30 nap 
alatt) jelenti be. A házasságon kívül született gyermek 
örökbefogadása nem azonos a törvényesitéssel. 

Érdekelt. Mikor nősült, az 1934:1. t.-c. - mely a katonai 
nyugdíjtörvény hatályát a csendőrlegénységre kiterjesztette 
- még nem volt kihirdetve. A kihirdetés az Országos Tör
vénytárban 1934 február hó IS-án történt. Tehát a rokkant
sági nyugdíjokmányára vezetett záradék, hogy engedély nél-
kü,l nősi.i1het, helyes. A nYllgilllományú csendőrlegénység nő
sülését szabályozó körrende.let csak az 1935. évi 7. számú 
Cs. K.-bpn jelent meg 1935 április hó l-én. Kérheti nősülésé
nek utólagos elismerését a hivatkozott körrendeletben fel- , 
sorolt okmányok alapján. Ha k6relmével elutasítják, fele
,'llége öZJvegyS!Ógre jutás·a esetén cfi(a,k a m. kir. közig.azg.aJtási 1· 

bíróság útján remélheti özvegyi nyugdíjigényének megálla
pítását az 1921.:XXXII. t.-c. 40. és 41. §-ában foglaltak alapján. 

öreg honvéd. J. A hadimunkási minőségben teljesített Szol 
gálat, mint a hadiszolgáltatá.si törvény alapján teljesített 
személye-8 szolgála.t katonai szolgálatnak nem tekinthető s 
így a nyugdíj megállapításánál figyelembe nem vehető. 
2. A nemzetől'ségnél teljesitett szolgálat csak akkor jöhet 
flgyelembe a nyugdíj sz.empontjából, ha a közrend érdekében 
karhatalmi szolgálatnak lehetett venni. tgy döntött a köz-

Országos Ruházati Intézet Rt. 
Budapest, V •• Eötvös·tér 1. Telefon: 1-8!8-32, 1-4.04-10. 

Mint a honvéd jóléti alaphoz tartozó vállalat, 

• 

sIllIlit 12 havi gh. levonás mellett: egyen-

I 
-J'uhát, ])o]gál'i l'ultát, fehérli em üt és mili den 

felszerelést. • Vidéki megbizotlak ! .\ ' -
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iga~gatási bÍTóság. Majd nyugdíjbajutásnál kérje a b6'S~ámí
tást kellő igazolássaJ. Megje,gyez?iük még, hogy ez a szol
gálat nem képez megszakítást. 

Egy nyugdíjas. 1. Nem tudható, hogy a esökkentések 
mikor szűnnek meg, mert az a kormáJly hatáskJöoobe tarto-

I~ 
1;:, viszont a kormányt köti a pénzügyi helyzet . . 2. Nem 
-!tak. 

Tél van. 1. M, ai számunkban "Dunamenti" jelige alatti. 
;cnetünket (1. pont) olvassa el. 2. A Cserba-szolglált'atások 
ereteiről tájékozódhatik a 130.800jVI. b. 936. számú kör-

I rendeletből. Az őrsön megn<'izlheti. 

Világos. Lexikonban felelünk. 

Szép virágos róna. Lexikonválaszt kap. 

P apok háza. Jól tett!'. Kölcsön-kenyér visszajár. 

Haraszt puszta. A csendőrség részére érvényes' öltö~eti 
táblázat VII. feje~ete szerint lóháton a kardot derékra kötve 
kell viselni. Az a rendel~t, amelyre Ön hivatkozik, a hon

r vooségnél érvényes. 

Alföld. A bajtársának van igaza: Pipás Pista álnév, ame
lyet egy nő viselt, egy szeged-tanyai többszörös gyilkos. 
Néhány éve tárgyalták az ügyét. 

Dunament i v ita tkozók. A budapesti dunahidak sorrendje: 
összekötö vasúti-híd, Horthy Miklós-híd (készülőben), Ferenc 
Jó~sef-híd, Erzsébet-híd, Lánc-híd, Mal'git-híd, újpesti-Md. A 
A hidak hoss~úsága: Horthy Miklós .. híd: 371, Ferenc József
híd: 331, Erzsébet-híd: 290, Lánc-híd : 380, Margit-híd 588 méter. 

Kastély. A legénység fize tési fokozatba való besorolására 
vonatkozó, legutóbbi, -145.737/VI. c. 1935. számú rendelet sze
rint: A legénységnek magasabb havizsold-fokozatba való be
sorolása csak május 1., illetve november l-ével rendelhető cl, 
minthogy a csendőr legénység előléptetésére vonatkozó r ended
kewsek szerint előléptetések csak május és november l-én 
történhetnek és a havi~sold-fokozatban eltöltcndő idő letelte 
(2-3 év) az előbb ,említett előléptetési időpontoktól számítva' 
szintén május, illetve november l -érc esik. Azokat a osondőr
egyéneket, akik a magasabb havi,,;sold-fokozat CIléréséh cz meg
kívánt várakozási időt esetleg a fent megállapított előmozdí
tási napok köwtti időben töltik be, szintén csak az esedékes
ség időpontját követő legközelebbi május l -ével vagy novem
ber l-ével lehet a magasabb havizsold-fokozatba besor olni. 
Nincscn lehetőség arra, hogy a~ ilyen csendőregyének az előírt 

v' -árakozási idő teljes betöltósót megellőző májns , vagy novem
ber hó l·ével a magasabb havizsold-fokozatba besoroltassanak. 
Ezekből megérlheti, hogy Ön 1937 május l-é,vel sorolható be 
magasabb havizsoldfokozatba. 

Baktalórántházi örs és többekn ek. Az 1930. évi 3. szá
munk mellékleteként ki'adott füwtből twrtalék;p-éldányunk 
!lines. A lappal kiadlltt mellé'kleteket - reklámok kivételével 
- mindig oél szel'ű 6s szüksé,~e's boköttetni, ·mert csak olyan, 
JllcUékJ.cLc.]ce-t adunk ki, amclyekm kés'Őbb is szükség. van. 

Kaposvár . 1. Ebben ,a kérdésben hamarosan történik va_ 
lami. Leg'sZÍvo,sŰ'bbll!ll mi vállaltuk volna, de elég súlyos pénz.r '. üdés, mOSit l!JheLdlen fedezetet talMnunk. Előfizetés bizo

:ránt aJkadna, de nem aru:yi, hogy meg'aJdlhatná az anya~i 
,hetőség<et ahhoz, amit mi, ha már váUalilllók, nyujtani aka
llnlk. Eg)"előre tehát mi is CJsak vá'l'juk enn e,k a lény,e,ges 
;ynek 'a fejloménye'Ít. 2. Amit a CserbávaJI kaposol.atba,n ir, 

J 
~ . 

t a gazdasá,gi hhraDalllllJk kollet,t volna ooküldenic, az erre 
unabküW felhívást bizonyára megkapta. A g,azdJaságti. hiva

alok az anyagot fel fogják terj~i oda, ahol ennek a kez
ot J002)dlebén le,vő, de rendkívül l1agyjele,iltőségü és nagyjö
őjií iJlltéZlméuYD'ek a,z útjait sZlwbályozzák. Különben a fej lő

tl&l törvénye mindorure -áU, e1'1'\3 ~s. A csendől's,ég sem volt 
ötV1en é"ycl ezelőtt az, am1 ma. A veze-tőségnek egyébként 
110m "kisgyűlési jav,aslatokra", hanem egyéni bejelentésekre 
van szüksé~, mort csak így kapha,t a 'részleitekről tiszta ké
pet. Ha tíwn-hus21an összeülneik, ott egy beszél, a többi megy 

Különleges lizetésl k e dvezmény am. kir. csendőrség tagjai részére. 
El(yes bútorok és t e lje s berendezések. SzönyeJtforJ.'"ás. 
Ebédlö. és futószöny egek. sezlonok. paplanok stb. Agy. 
nem ü és lehérne mü vásznak. Nöl éslérll divatszövetek. 

l, 18, 24 havi elölegnélküli résr,:etfi.zetésre • 
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utána s csak otthon kezd morfondírozni, hogy voltaképpen 
miről is ,olt szó~ Egyszóval: ad'a.bikat, kívá,nságai-ka.t egyé
nenként jelentsék be. Ha csalk ,egymás között beszélik meg a 
d~lgokJat, ezzel nem- lendítenek az ügyön. Adatait i,J.letékes 
helyr'e jutt'3Jttuk. 

Török János ny . th t ts, Miskol-c. Önnek is üzentünk 
"Kaposvár" jelige alatt. 

Dr . Sz. I. Váci. ú t . A közlés díjtalan. 

Wojtech G. Vilmos, Sopron . Nem tudunk ilyen külön le
nyomntról. Cikik volt az. Nincs t'3Jrtalékunk azokiból a szú
mokból. 

Ifj. Ker tész F er enc prbcső. Miért volt olyan sürgős' írja 
meg az álloonlÍJswe.]yélt és azt, hogy igényt tart-e még Irá. 

Tahi. A gyógys~ereket a Cserba igényjogosult sajátjából 
tar,tozik be,szerezni. Egyelőre ez még nem tartozik a Csell'ba 
s~olgáltatásai közé. A h áJziolVOS ,által aSIajátjából fe-loo.sz
llált anyag (gyógyszelr, lOOtsz,er) önköltségi árat a C8aládfő 
az orvomaik megtérÍ:t/.}ni tartozik. Ha a Os erba háziorvos egy
úttal fog()lJ."voS is és fel vam. véve a szakorvosok névjegyzé
kébe (amit az orvosa tudni fog), őt igénybe lehet vennie. 
A kezelésre és díjazálsra vOD'atJkozóa:n olvassa el mai szá
munkba.n "T,em""svár" ji'lige alatt adott üzenetünket. 

Új tavasz vár. Nehéz helyzetét értjük és átérezzük. Emberi. 
és bajtálisi tanáesunk csak 'a,z lehe,t: ha egys~r közösen ha
tároztlak sz,akitásról, ne igyeikez.z,enetk felmelegíteni a multat. 
Ncm vewt az jóra. Különben is akadálya volna a régi SOl·

szám vlsszadlyerésének éppen a köz,ös elhat.á,rozás ténye. Az 
új &zabályoZlás eg'észen méltá!nyos esetekben ad lehetőséget II 

régi szám vi,s'szaJadásár,a ,akkor, aJmidőn a helyzet nem a 
csendőr hibá.jálból koletkezett. Azt. a lány szülei is nagyoll 
jól tudták, hogy ,"áJrako~iEi kell, a leány is tudta. Nem hJ~z
szük teháJt, hogy ha belement az elválásba, s~eretné Önt. Az 
igazi, őszinte és egész él-ct.rlC hiztató sroreltet nem -torpan mrg 
a várakozás mi<att, ha az évekig is t~,rt .. Há[]y b-ajtárrs'a van, 
akik hasonló sorsban voltak és v'ann:rk és menyasszonyailt 
nem gondolkoZluak a.z-on, hogy várjanak-e va.gy Váljanak. Ha 
e~eket átgondolja, nem hi,sszük, hogya testület és a lány 
kö~ötti választásnál az olő<hbit oo.gyná el. Hisszük v,iszont 
azt, hogy JJ1Jegta1áJja majd azt, aki eglész é-l€ltén át várni fog 
Önre jóban, TOiSsZJban, falun, városon és nem fogja ragmszko
dását és vonzalmát n'Chéz, d() múló hónap()/któl fiiggővé tenni. 
Ön már abban a korba!J1 van, amikor tisztultabb szemmel, 
hi.ggadtulhban látja az éle'tét, minden reményc meglVan, hogy 
talál magának valót. CSla,ládi otthonl:a, válgyik és ncm a sze
relem hes?iél Önből, azt irja. Ez is jele a:nnlak, hogy nem a fel
tétlon, rukármiképC'Il "aló nősüJés a vágya, hanem a nyu
godt, m~leg, szeretett,elt otthon. Az ér€Jtt férfi vágya ez, higyje 
el, hogyamal, aki 8Zlakított Önnel, azt bizony,ár'a nem ta
lálná meg. 

I 
magyar kir. 
Csendőrség 

állandó 
szövefszállí
fúja és ruha

készítője 
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Temesvár Fogkezelésért és fogak csináltatásáért műtéti 
seg,ó'ly a Csel1bá-Lól !lem kérelmezhető még akkor sem, ha a 
'fogak kC2JC'lésót a báúOO'vos szi.iksé~snek látja és emiat,t 
szakorvoshoz utalja. A fogak kezelóséből és pótlásából fehme
rült költségeknek a megtétrítése egyelőre még nem tartozik 
a Cserba szolgáltatiLsai közé. Az erre vonllitktY~ó rendelet 
száma: 130.SOONI. b. 1936. Az ottani örsön megnézheti. Az 
alsó és felső fogsorpótlás és tömés készítésének a díjazása 
közös megállapodás tá:rgya az ()1l'vos és az igényjogosult kö
zött és ezt az igényjogosult a sajátjából tartozik megfizetni. 
Műtéti segély csak akkor kérhető, ha valMIlely beteg fogat 
sürgősen műtétdleg kell eltávolítaní és ~t a mütétet az orvos 
a l'endelőjében vagy a bele,g lakásán végez.te és ha az igélJlY
jugosult lakóhelyén honvéd- vagy közkórház nincsen, ahol a 
miítét a rendes kórházi beutaliLs alapján a,z ápolási díj elle
nében díjmentesen elvégezhető lenne. A miítéti segélyt ürlap 
kitöltése mellett a miítéttől számított S napon bcliil kell k p
rl'lmezni. A kérvény t az illetékes cHnclŐTkeriil"t olvosfőniike 
útján a beliigyminiszter úrhoz (VI. b. oszt.) kell felterjesz 
ttni. űrlapot a Cserba-orvos ad. 

KÉZIRATOK. 

Csollkatorony. Mindenekelőtt: azért kell apapírnak esak 
az ogyik oldalára ürli, mert a szerkesztőségnek szüksé,go van 
a szerző állal írt hasÚJb mellett elegendő üres he<lyre, .ahol a 
maga j<~yHásait, a "fósülés"-t elvége',oheti. Nem lehet ezen 
ouakwposolt papírszele<tClkikel scgíi~ni, az csak vesrodséget és 
gyakl'!lin té<vcdés~ket ol·edménye2Jne. Szí v~sen vess2Jük a pusz
tai szolgidat ismertetését, ha nem ereszti bő lére. Szükségte
le'n mértékJben ne tűzdelje tele tréfálckal és egyéni véJemé
nyokkeJ, mCl,t tisztán cSIIik azt szeretnénk elérni e e1kkel, 
hogy e különleges életvi'szonyokról és az ezek kívilüa swlgá
btról olvasóink tájélkoztJatva legyenek. Főmunkatársunk már 
járt a mult nyánm a Hortobágyon, adatokllJt éppen e SZCllll
pontból gyüjtövt, így azokkal az Ön mcgfLgyeLéseit, tapas2Jta
lat,ait. kiegészítve, úgy gondoljuk, teljes képet adh'atunk arról 
a különleges viligról. Második leyelÓl',e meg<jcgY'"~éseink a kö
vetkeZÖlk: jól írja le ah esemé,nyek~t, ez kétsé'glelon. Van azon
ban hibája is: ~ohasem szabad az élő vagy a nemré.g még 
szolgált bajtársak!lit n6vszerint szere'l)elt:l lni, ne.m szabad min
delláron esak a csúfsigok:J.t megírni, mert törekIv:ésünk az 
él~t sz,ópségeinek, aopró örÖlllleinek, szolgálat1u.nk érdekessógei
nCik az olvasóiIlJk elé tárása, de sohuseIIl1 a botrányos csúfsá
gok leírÚlSla. Kerülje ez,eik:ot. E megjegyw.seÍJlk vonatkoz.nalk: 
Ébresztötől 10 óráig, Harakiri, NCIllles Kellesi és végűl a 
Vörös l eímií munkáira, amelyeket ezek miatt nem találtunk 
alwulmasnak köz'léllre. A többi nagyrészt jó, de megrövidít
jlik mindegyiket. 1%t jövőbe.n Ön is meg fogja tenni, ha írá
sait 3--4 hónaIp muh'a megírásuk után clőveHzi és ololvasSoa. 
'rapa'Bztalat, hogy az író ilyenkor sok olyan r6szt talál írásá
ban, amelyet hwboz.ás nélkül kihagy. Elhisszük, hogy a por
tyázások, nyomozások esz,tE'ndői után most nyugalmas TIowpjai 
vannak, de remél j ü>k, hogy ez nem jelenti a2Jt, hogy lelkes 
csendőri mivoltá.t elfelejti. Az annyira magyar emberre, mint 
Ön is, sz,ükségűnk Vllill nekünk is és rajtunk keresm,ül az 
eg,ész ma gy>arságn ak, mert jobb jövőnk eléréséhez rengeteg 
kiizdelem előtt állván, nem nélkülö"lJhetJiink senkH. Ha semmi 
másé rt, mint a sz.alontai OSOIlJkatorO'llY bagolyfészkes, öre,g 
falaiért, akkor is visszavágyódik az egyszer rommá váló ha
tÚlr.k.öveken túlra. Ir:-az-e' űdV1özöljük. 'Iáskiapályáz,ata túl
lréfús volt. Kerülje a 1)ölényeslkedéstl 

l\Iáreius. Örömmel látjuk, hogy sohase felejtkezik el a 
nagyobb nCllllzeti ünnepeken rólunk, hacsak egy-k.ét gondolat 
leíráSÚlval is. Olyan osendőrt látunk magunk előtt soratból, 
akinek biwny,ára neon volt sOlha baja semmi vonatkozásban 
spm a szolgálatában, de magánéletében sem. Sorait most ' is 
sz,ívesen kÖ'Z!öln6nk, de ilyen tárgyú közleményekkel már ré-

/MERCEDESIROGEP 
megblzhatósága vitán felül áll. A m. kir. csendőrség 
tagjainak k e d v e z ö f i z e t é s i f e l t é t e l e k k e l. 

Vezérképviselet: 
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Bemlltató terem: IROGEP BEHOZaTALI RT ~ I-

l, Hador-utca 15. Budapesi, V., Hidor-u. 24. 

gen el "ag-yunk látva s ezért nom közölhet jük most. 1rúsait 
ozulú,n is szívese<n lM5uk. 

Ibolya. Nem tudjuk biztosan, do sejtjük, llogy Ön is a 
határokon túlról v;aló és azokat az érz('seket, amik0t magával 
hozott, mostani állomúshelyén, amely Wszomszédos a hatiirt
jelw kövekkel, na,pról-nwpra orőSlbödní hí:t,ja. J ól van ez így, 
mert egYSZN' eljön az ide~e a feszü],tség levezetés6nek is ... 
Addig nevelje a kezeire bíwiia:kat, akik annyira fia taloli., 
hogy a háborúról s az otthonukból elüzöttek szenvedéseir6t 
eSllik halloonásból tudnak. Ez pr:!dig 0gymagában nem elég 
arra a munkira, amely nekik is osztályrészük lesz mujd. Ezek 
az érz6sek sugallták a eikk6t, amelynek egy része igen ele
ven lClÍrás és oswk 'amrt nem közöljük, mort a vége IDár na
gYOll ellaposodott. Men.nyivel élvezeteseb b lenne, ha úgy irná 
meg, hogy az áldo~a,tul kijelölt nemes állat szétswr;ia a cilin
deres úr egész díszes vagy dísztE'len kíséretét a kivonult híres 
krutona.sá.ggal együtt. Neon gondolja t Ez a megoldás sokkal 
inkáblb jellemző volna, mínt a meghiusult nép-vaosora. Mult
kori cikk.ét jól átdolgozta, azt gandoljuk, ez is sikerülni fog. 

Közös erővel közös célt. Miután a kölcsönöknek a Ilyug
állományúak r6széről leendő Yis!;~u,fizolését intómnénycHrn 
nem lohet biz,tosítani, a tervet nem ismertetjük, mel't JIlogold
hatat1a.n. Igaz, hogy a nyugC!llátá.sok összege neon nagy cg·yé
llenkint, azonhan az állam eg6sz háztartása szempontjá ból 
óriási. Maga a csendőrség 11 millió pCllgőt fizet ki a nyug
dijasairra.k! Az is ta~a>dlha:tatla:n uzo.n'han, hogy sokan a nyllg 
álloonányúruk köml, él,~hetetlon okok miatl, múr lealaesonyító 
foglalkoz,ÚJSInak lartják a földdel v'aJó baJlódást, korese1; ul,án 
nem 19yekc2Jnek, de azért szeretnék a2Jt az életszírrvonalat el
érni, rumi túlzott igémyeket, sOI'kswr úgynevezett fla.ncot je
lent. Ez éppen úgy vonatkoztatható egYesek személyére, mint 
a esaládtagokra. HangSlÚlyo7-zuk, hogy vallnak jócskán kivé
telek is, olya.nok, akik mostani életsorukat úgy veszik, alho
gy'a.n v,a,n és !Iikik épp úgy dolgobna,k, illetve épp oly dol'gol>wk, 
mint tényleges idejükiben voltak. Nem válogainak a kenyér 
nagyságába'n és finollllság-ában, ha,nem megragadják azL és 
mUJllká(jukkal kié,rdemlik. IDliSlillerjliiJk, hogy yanna,k, akik,nek 
nem sikerül !!öbb kenyeret kihareoIni, de ezeken az Ön clg-on
dolása szerinti csendőroo'u,k SeIIl1 segítene. Adósság aZO>llJban 
lenne belőle akkora, mint a Fekete·tenger. 

Kérdés. Nem nézzük, hogy a költemény Írója milyen 
rangot, állÚJst vagy nevet visel. Lapozza át lapun:k:at, Ulltni 
foglja, hogy próbacsendőrtől &pp úgy kcöz,öltii.n.k: jó költeményt, 
mint tisz,ttől és mint országos nevű költőktől, ha jó volt. A 
má,&ik sZCllllpont viszont fontos: ne legyen az írás erőltetett, 
ne látszóddék rajta a 1011szár-rágá~. Az egyszerü sokkial 6robb 
mindig és ,mi nd<mb CIll , mint a mesle'rkélt. Olvassa el a követ
kebő költeményt, amelyet egy kir. közjegyw, irodalmi társ'a
ságok t,agja írt: 

Pélkézzel íl'halsz és lapozhafsz, 
Vagy maggal szóI'halod földedet, 
Messze forrásból vizet hozhatsz 
S az Istent is fenyegelheted. 

De amikor harangszó csendül 
S megtelik csillaggal az ég, 
Mindkét kezed egymásba lendül, 
Mel·t imához f él kéz nem elég. 

Érzi az írás egyszerűsógét és szé'lpségét! P edig a legeg-yRzc, 
riíbb szavakkal fejezi ki a költő a gondolatát. Nos, az termé
szetes, hogy a mi munkllitárs3'in'któl nem jlyen miivészi mnn , 
kát vÚJrnnk, csupá:n ősz,inte, egyszerű írásokat. Küldje csal 
munkáit, megbíráljuk. 

K. cs. K. Sorrendben közölni fogjuk. 

Alma meg a fája. 193.719. At kell dolgoznunk, r eméljük, 
akkor megfelelnek. 

I 
Ön által meg_zabolt Id6re terjedö el61egnélküli 
hitel a m. kir. csend6r_6g m. L tagjai ré_zére_ 

s .......... esI_.k •• atr.oek 48 ..... ,..1. .•• lIa".~
.... "16- , •• WolIlI •• lla,..c.k. olIulAwlrYak , •• z 
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Bűnöző nők. 
írta: ERNST ENGELBRECHT bűnügyi rendőrbiztos 

(Berlin). (4) 

Gesooe szülei igen dolgos, szorgalmas emberek voltak és 
a különben csendes ház tájon sok csetepáté volt amiatt, m erI 
Gesche előszeretettel kerülte a munkát, de annál jobban sze
rette a henyélést. Ravasz alaptermészete hamar rávezette, 
hogy úgy is lehet dolgozni, ha a semmittevést lázas tevékeny
Séggé csoportosítjuk. Szívesen őgyelgett a pult mögött és né
zegette, hogyan gurulnak a pénzdarabok a kasszába. Ez rend
kívüli mM tetswtt a kis Gesohének, de szeretebt a pénz.tár 
körül foglalatoskodni is és szerette a vevőktől a pénzt átvenni. 
Nagyszerii számoló volt és jÓl tudott bánni a kis vevőkör rel. 
Ezért aránylag eiég hamar képes volt atyját helyettesíteni. 
EIsö kísérleténél mindjárt sikerült a kasszából némi pénzt el
csenni, ezen mindj árt színes szalagokat és csillogó-villogó 
hrumikat vett m agának_ A hiányt nem fedezték fel és attól 
kezdve Gesehe igen nagy igyekezetet mutatott a szülői házban. 
Szorgalma nem ismert határt, sohasem volt fáradt vagy kedv
telen és szemei előtt mindig ott lebegett a lehetőség, hogy a 
pénztár megdézsmálása minden . kívánságához hozzásegíti. 
Egyszer atyja mégis meghökkent, mert a pénztárálladék nem 
egy~zett, mire Gesehe sietve mindent gyámolatlan bátyjára 
kent, akit a szülők különben sem igen szerettek. Ö rá nem 
gyanakodott senki. 

Gesehe Margaretta rendkívül .szép gyermek volt. Anyja 
reggeltől estig bibliai idézetekkel traktálta, amelyek iránt 
igen nagy fogékonyságot színlelt, mert hamar észrevette, 
hogy szülei annál inkább szabad akaratára engedik, minél 
jgbban tudja az ájtatoskodót és j"tenfélőt színlelni. Minden 
gyerlllekcsínyt halillll' megbocsátottak neki, mert Gesche 8 

bibliai idézeteket folyékonyan tudta ledarálni éS az éles2szü 
leányka csa-khamar a szenteskedés leple mögül űzte tovább 
csalai'intaságait. 

Mikor Gesche fejlődő korba jutott; szülei büszketJége lett, 
fiukat el!h arnya,g(}l ták, h(}gy aUllál inkább kedvezzenek az an
gyali leánykának. 

Különösképen azonban a leányka nem 'találta örömét olyan 
dolgakiban, melye,k et ajándékba kallo,tt, soJrkal inkább izgatta 
ól az elbuJajd()Ilított pénz megszerrese. Eb ben az ájtatoskodó cs'a
ládi körben, ahol úgyszólván megállás nélkül folyt a házimunka, 
bizouyára nem fejlődött volna ki bűnözővé Gesche Gottfried, 
ha ezek a hajlamok már gyermekkorában nem szunnyadoztak 
volna benne. Élénk vérmérséklete nem találta nieg az össz
hangot anyja kispolgári istenfélő g ondolkodásával, amit kü· 
lönben Gesche már kezdettől fogva csak üres forlllaságnak 
tekintett. 
Később mesélte magáról, hogy hitt Istenben, de a sok 

tcmplomoz"s, a monoton imlídkozás és bibliai idézetek soha
RPm váltottak ki belőle egyéb érzelmeket, minthogy az ájta
toskodás ürügye alatt zavartalanul törhette fejét különféle 
tervek~n. 

ÍRÓGÉP 
nj és njjáépített hordozható és nagy irodaJ írógépek 

HUNGARIA és 
RHEINMETALL 

hordozhMÓ író!!,épek tökéletes kivitelben, messzemenő jótállással 
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Budapesi, v .. Bilviny-u. 26. - ·Tel.: '.102-1' 
A m. kir. cspndőrs"" taj!Jainak árpn .. pdm"n y PS kPdvpz/\ f izpt,lsi feltételp.k 

A titokzatos vallási tanokban rejlő eszközökhöz további 
élete folyamán is sokszor fordult, kü!önösen olyankor, ami
kor valodi hangulatat el akarta rejteni. Hiúsága arra ösztö
nözte, hogy kifelé is az istenes, a jótékony és gyámkodó nő 
szerepét játssza. Az elesetteket és a betegeket állandóan istá
polta, ajándékokat vitt nekik és Geschét, mint kedves és ba
rátságos teremtést széltében, hosszában szerették. Tizenhétévds 
kOl'aig csak hiúságból volt jótékony és szorg'almas és semmi 
l'cndeUene,sség nem történt vele. De akkor na,gy vcáltoz.ásom 
ID!mt keresztül. Alig hogy tizerulwtedik ,életóvébe lépet.t, elő
szeretettel kezdett ;járni ŰllUepélyekl'e és színházba. Az új 
benyomások az eddigi kispolgári kör gondolkozásmódjától 
~lill.nyil'laeltávolítottáJk, hogy lassan "te,ljesen el'lQLódott Mtól. 
Szívesen v'eteHe magát az új áradatba. Hiúsága, kacé,rsá.g·a 
és s~a.b<adságvágy.a ér~ékis&g'g!é fejlődött ki és a t etle tést mü
\'&szileg gy,akorolta. 

Az, akit l!sU{j-J~an egy l\;I.i%eIllberg neyű ö"-ve'gy ember el
vett, már nem a l'égi Gesche voH. VálaS'.<\~ása nem vol t valami 
szer6!llcsésneck :mondJha.t.ó, mert Miltcnberg·et vitrossz,('l'te italos 
és kód(}rgó eonbernek i smerték, de vagyona keUeanes pótllist 
ig'ért mindezekert a rossz tulajdOlUságai<ér t. A ház,as é let}}en 
a fiatal assliony nem talált valami .ll'agy örömet, így nagy 
buzgalommal vetette magát az elhany1agolt üzlet rendbchoza
:úalal.'a. Milt6!llberg teljesen az Ílyúsra és Játékra ad:ta magát 
és betegsége miatt f'eleségl'ly-el seo:n törődhetett. 

Acsailódott Da:t.aI asszony is más iránybam. ker esett .szóra
kozást, sZelbbnM-sz{1}}}} ruihálkalt varratott s egyik mulatságot 
a másik után rcnde'zte. . 

EmeLlett megismerkedett egy fiatal ut.azúval, aki hízelgé
sével úgy b eJháló7Jla, hogy a fia,ta<l. a6SZOOly férje gyarlóságait 
most már f(}kowttan é rezte és viszonyt kezdett az utazó val. 
Ismeret.sé g'iik körét kiterjüs'ztette, hogy a kiváLas-zt.ott férf Lak
hoz vlaJló vonJa'tkozását minél jobbaJIl. lepleZihesse és emellett 
ügyesen úgy r6!lldezte a dolgokat, hogy uQva,rlói jóbarátok 
IDaradlhassanak ·és egymásra ne gyanakodhassaruak. Kö~bc.n 
háromszor ,arnya lett, ,egyik gyermeke azonban kö~vetlenül II 

sZlülé,s után megilialt. Eza1att Milteniberg va,gyona, arrnelyet 
f'él'j é s feles'é,g ,egyfonma al'ánY'ban paza:roltak, tekintélyesen 
lea.padt. Dacárn, hogy a .szülők leányukat segéiyezték, Gesche 
újra tolvajlásokhoz folyamodott. NeoncSla'k ,férj·ét lopta meg, 
hanean a ház ö'sszes lalkóit, sőt még akkor is tovább folytatta, 
amikor féde pénzillgyi helyzete jobbna fordult és ilyen aljas 
pénzszerzósieszköz,ökro :már seamni sz\ükS'ége sem lett volna. 
JóbókOOlY oélokra baritaitól is 'kisehb-nagyobb öss'Le1geket 
vett át. MennM j.ohban pusztuU a vagy(}n és tOfVaszállt a gaz
dagság, Ge.s<Jhe imnál jGhban gyűlöUe f.érjét, ki v6gül is ki
csalPong1ásarban összeroppant. Es tCl'mész,etes, hogy a iháJzJas
ságáIYal elég1edetlen é·s zúgolódó asswny udvarlói táboráJban 
keresett kárpótlást é<s ·egy Gottfried nevü bajor emberhez sze
retett vruna hozzámenni. csupán ,a hogyan és miként eldön
tése tekintetélben nem "tudott elha!tározásra jutni. Eg-y szín
diaralb jó ötlellhez juttatta. A dal'llJbban a súmázi hő's, egy ne
mes udva,rló, méreggel teszi el láb alól a hites felesbgét. Ez a 
cselekmény adta az ötletet ahhoz, ho,gy urától, akilhez hm~:l)á
láncolva ·érezte malgát, me.gszabaduljon. 

A színházba'll látot:t jelenet é,ppmt kapóra jött. T'Ol' ve most 
már lassan tetté ·érett. A szülői há~ban sokswr látott patkány
mérg,et. Hogy a patkánY'méreg szükségességét indokolja, patká
nyokat és egereket fogdosott össz.e, amelyeket ügyeskedésseJ., 
iáJtogatók otUétekor bocsátott SZlR'badon, hogy a szobában való 
öss-ze-vissza futJrosásukkal a paJtkányiruváziót igazolhaSIsa. 
Anyj,a ltö2Jb6!ll a'rzéruport szarhett, hogy a patkámyoknak kitott 

.. e 1&. e d (i, Harmonika, 'I'árogató. 
Gramofon, Rádió 
és az összes hangszerek legjobbak 
itt a magyar gyárban kaphatók 
()sendörUknek részletre ls 

MOGYOROSSY HANGSIERMESlER 
"udapest. VIII •• RAkó"",1-6. 7L Árjegyzék IDID8D: . , . . 

Alku nélkül bútor 
szabott áron: 

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

Árak a bútoron. . 
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eled~lt megm&g€MesBe. GesclJ.e egyik vasárnap végre tettre 
hat.rurovtla mag>:íl és férjét eltette láb alól. Erre vonat.kozó 
h'wbbi feljef,'"Yzés&ben a következőket olv.a\SlhaJtjruk: 

"Anyám megíg'ér:te nekem, hogy hoz valamit. Egyik JlaiP 
apró darruookJJu törl barna kenyeret howtt, 8Ilnelyek arzénncl 
voltak beszórVl3. Bevitte u kmnrába', elh~lyC'Zte, nekem adta 
a. lml'Iesot és azt mondta: Az Isten sr.Gcrelmére elővigyázatos 
Mgy, a gyermekek holZzá 110 ju1ihassanak, mert méreg. 

Nélhány na.p muLva a 'kaunrába mente:m, lekaopartam a 
kenyérdarabká:król a mérget 68 bevittem a szobába. SzerettpiUl 
volna Miltenbergnek odaadni, de erre nCtlll keriilhetett sor. 
IzgrutJott lettem, kive,rt a vemjtók, papÍl'ba c8omagoliam a 
h.olmit ős elrejtetteJIIl lU szelkré01yemhe. TIöIbb héten át nagy 
l elk.iha'l·co t vivtam önnnaga=l. Végre egyLk vasárnap el
tökéltem a bo.rzasztó cselekedei végrehajtásá:t 68 az uram reg
gelijébe mérget keveriem. A.lig hogy elfogyaszto.tta, l'ögtön ki
ment a szobából. IzgialO'ttan le&tem ki többsvör alZ ablako.n, dc 
nem törién't seannnl. Miltem.be·rg hamaro.san ,-issza tért a szo
bába és álO"oo feJciidt. Tizennégy nap~-a rá meghalt." Beteg
&é,ge tartama a~ati't a méregkove'rŐlnő a külöl1iféle betegségek 
jelensé.géről és lefolyás áról ·annyira tádé-koóta!tta magát az or
vo.ssal, hogy később, miko.r MiltonbeI1g mál· .agonizált, a kü
lönféle pana'Szokat úgy tudta közvetíteni f's cso'{>Orto.sítani. 
hogyadoMor a halálükául lázas epelobot áJlapítoLt meg. 

Az Ö',wegy gondolküdásmódjál'13i j~llemző, hogy a gyász
jelentést egyú.ttal üzleti reklúan céljára is feLhasználta: 

"Folyó hó l-én megIhaH szeretett ős felejthAtetlen férkm, 
Mi:lter~berg Gmihard J ánüs, életé11ek 33., boldog hábasságának 
8. óvében, melyet az ég négy gyermekkel á:ldott meg. Két 
gyellmelkÜlIlk már meghalt, néihai férjeall hffiTeny epeláz 'beleg
ooglben szenvedett. Meg vagyok róla győződve, hogy mindenJki. 
aki ismerte, á.térzi fájdalmJamat és velmn együtt hulla:tja 
könm.yeit. Egyidejiileg tudatom ~ érdekeltekkel. hogy az üz
letet ernyedetlen szorgalommal tüvább fogom vezetni és igye
kClZni fügok az irányormban tanusított hiz..'t1ma't t,()(vábbra is 
ki~rdeanelm.i, reanélve, hügy nagybecsü megrendeléseikkel to
vábbra is megtisztelnek. Gesche Miltenberg.H 

)liltenberg hialála után három hónap mulva GeS<lhe eb')' 
újszi.ilöttne'k .adott életet. Anyagi helyzete nagyot ·lendült, 
mert ügyescu é,'j szo.rgltl!ll1asan vezett'~ az üzlctet és férje ren
dezetlen adósságait lassaJllIkint kiegyenlítette. Kedveséhez 
való viszüny.a vált<Yl.atlan IllJal'adt. A legtöhbet egy KOIPis 
nevü oorfelügyelő forgolódott köriHötie, .szíve azünban még 
mindig Gottfried felé vo.nzotta, aki azool1ban jobbnak talált.a. 
ha nősü!,é,. helyett a jómódú menye('skóvel szabadon és há;-A1S
sági lekötöti'Sé.g nóJ,}{,ül élhet. 

Gesdhe sokat szenvedett emiatt és a folytünüS mürfüudi 
l'Ol,ás hatása aJalt téveszmék lettek fölötte úrrá, így pé-Ldául 
az képzelte, hügy kedvese azért húzódüzik tőle, mert ha nőül 
venné, végeredményben nm kellene né,pes családjáról is gOOl
doskodni. Azután a régi kRJpzsiság és pénzoovlirgás vett rajta 
erőt és úgy gondülta, hogy jó vülna mielő'blb sziilei öröksége 
biI1ükába jutni. Máris eLhatárüzásra jutott. Gyemnekeit é.., 
szüleit el keLl tenm.i Joá:b alól, hügy Gottfried számára az utat 
szabaddá tegye. Anyja váratLrun megbetegedése kitünő alkalom 
volt az aljas tott végrehajtására. A házhoz érkező orvosnak 
bizonyüs Hagy fájdalm.akról beszélt, a bctCtg áHalpotát sötét 
szíillekkel ecsetelte, IOOZiben pedig arzénes llmonádéyal meg
itatta. A gyilkosságot tárgyaló k6söbbi feljeg~zései hürzallIlla
sak. A jóról és gornoszrQl alkotott felfügá,sa érLhetetlen, úgy 
látszo t,t , mintlha ő JllIa'ga SClIll lenne teljesen tudaiáhan annak, 
hogy gyilkosságaival halálos bünt !követett el, m~rt aLaküs
kodó s7..enteskedésével meg vült győZÖ<lJve arról, hogy milLÍ a 
szegények és hetegek istápolója és embertársai gyámol11Jója, 
am,nyi ját tett, hügy cSl'lekedeteiro bőséges bűnbocsánatot 
nyert. V6dő;iének kés(íbh így írt az wnyagyilküsságról: 

"MI'g1mondih1atoon önnek: K@zelje el, mióta lI7I anyámnak 
a méJ'get bcadtam, a jó Isten azzal S11jtott, hogy folyton ne
vessek. EJöször magam is mégijedtem, de ,azután mindjárt 
észretértem és I,át'tam, hogy a jó Istl'n1 ezt annak bizonyságául 
rendelte, ibogy anyrum nemsokára a mennyors'Lágba fog 
érkezni." 

A halál oik:ául ezúttal belső gyul!ooás szercpelt, mert a 
Gerlo Alta 1 eHladütt adatok erre vallottak. Müst. azutá.n 

F E H é R B É LA lll. kir. államvasuti órás 
Ó R A -, f: K S Z E R O Z L E T E f: S M O H E L Y E 
SZOMBATHELV, K6SZEGI-UTCA 8. SzAM ALAn 

Kívána'ra vidékte vál&sztékot vérelkötele2etuég nélkiil kiildllk. 
El~nylls rés21etfi7etési feltételek_ 

Gesche további munkálhoz látott. A halo.tti tol'l'óJ ook yajlls
lepény marad meg. Először Johanna. nevü kis,leányát etette 
meg. A gyel1rnek nélhány óra mulva meghaJt. Lcgidősebh 
leánya keriiJt el';u'toíul sorra. Négy na'pig iilt a halálos ágyánál 
és figyelte 'borval!mas élei-haLál harcát, de (Yh klwé!'lhé ha
tütta me.g, inkább az el.palástolás kéf)dése i:r.gatta. Hamarosa.n 
nem talált más kiuta:t, így rőviden a gycl'IOOk elllúnyta előt~ 
ro.mlott húséie},t etetett meg vele. A heköve1ikelZett halál után 
elóg meresz voH ahhoz, hogy az il1C11:ő kereskedő ellen oljárást 
indítson. melyet azonJban ha!ll1arüsan visszavorlt. Jgl.t azzal 
indokolta, hügy nem akart árlatlant blajba keverni, mert való-
8zíniinek találja, hogy az üzletes részéről SZálld6kü_~ság JlClIll 
fürgQItt fenn. Gyalá7Jalt.os kélpmutatásának koronája azonban 
az a gyászjelentés volt, melyet egész Bréma meg'köIUlyczeit: 
,oA 8·ors csapás,a,i által SIÚ.lyo9llln lesú.j'tV1R, tudatom, hügy leg
idősebb Jeányool1, Adellhaid, életének nyolcadik év~ben kilenc 
napi Iszemlvedés ut,án meHbaj és ideggyullooás kö,veik('Z!téIbcn 
e1húnyt. Velem érző embertársaim megél'tik kimondhatatlan 
fájda'lmamat, annál is inkább, mert egy hónavalatt szerető 
anyámat .és két fOlTón s7..ereiet t gye.mnekemet vewlitettem el és 
most már életem cé)j.át megs()IIllnüsÍtyC látom. özvegy MLlten 
]x>.rg' Gerhardné." (Fülytatjuk) -

• 

Ki a legsZOl·gaJ
masabb? 

cím alatt a január l-i szá
munkban hirdetett páJyáza
tunkat Orbán J ózsef I. 
dümbüvári örsbeli ől·mester 

nyerte meg. Másüdik: Kom
lósi László ürüsházi örsbeli 
csendőr, harmadik: Oláh Fe
I'ene szalántai örsbeli csendőr. 
A Jutalmakat a Ilyerteseknek 
egyidejiileg postán I'lköldöt
tük. 

Ki mit tenne'l 
(Pályázat.) 

Leg!lltóbiblÍ számunoc tárcájában egy bajtársunk m~gnyerte 
a főnyereményt. Egyik olvasónktól levelet kaptllnk, hügy a 
tárna nagyon érdeikelie, de az Ls érdekel né, hügy felesóg:i.il 
veLte-e a szerencsés bajtárs a telefonüS kisasszonyl és főleg: 
mit csinált a tengor sok pénzzeU Leírta azt is, hügy ő ebben a 
'helyzetIben mit cSiÍnált volna. Nagyün érdekes dolgokat Írt s 
ez adta aztán a gündülatot, hogy megkérdezúik többi üh-a
sóinktól: 1. Füntüsnak tarUák-e, hügy a főnyerC'lIlényl meg
nyerjék! Volna-e ennek hátránya is' 2. Játsza·nak-e sorsjegy
gye!, vagy sem. Ra nem, akkor II pén~t sajnálják-e rá, vagy 
más 0tk0tk miatt tartózküdn.ak II szerencslJ meglósértésétöl ~ 
3. Ha megnyernék a főnyeremény:t, hogy rendez.n·é.k be az éle
t.üket1 Itt minden pályázó a mag>a valós!Í4JOs életkörülményeit 
'Vegye alatpul, tehát ne cS3k általánosságban ábrándüzzQIl1, 
hanem irj'a meg azt, amit a va,lósá~ban tenne, ahü'gyan, akik
nek és amilyen célükra a pénzt elosztaná., ol'helyezl1é stb. Leg
fontosa.bb pedIg ez a kérdés: mivel töltené azután az életét? 

Pályázatot csaTc a csendőr legényst!g köréből fogadunk el. 
Határidő: máreiU;8 15., az m·ed'l'lwnyt az (íp-rilis 1-i .~zámullk
ban közöljük. A l'JUérdekcl1ebb, lcgkomülyabb pálJlázafol 
;utaI1'lULzzuk. 
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