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

Amen. 

Időtöltés~ 
Jónehány éve legkeV'ésbbé azzal lehet gyanu

sítani a csendőrt, hogy unatkozik. A létszám nem 
801k, a munka annál több és még szaporodik. Meg
erőltető, hajszás időket élünk s akik abban any
nyira benne vannak, mint a csendőr, hovatovabb 
híréből sem ismerik az unalmat. Kivétel talán 
csak egy fiatal hajtársunk - példija után ítélve 
azonban esetleg még lehetnek nehányan, - szó
val azt írja a fiatal bajtárs, hogy sz·eretne faluró] 
elkerülni, valami népesebb helyre, mert rettentően 
únja magát. N em tud mit kezdeni a sza had idejé
vel, tanácsot kér tőlünk. 

Nem a szabad idejével nem tud mit kezdeni 
ez a bajtárs, hanem önmagával. Unja a saját-maga 
társaságáJt. Terhére van önmagának s csak addig 
tűrik egymást, amíg a kötelező szolgálati elfog
laltság v,wlahogy megeszi az időt fölöttük. Mihelyt 
a szolgálat letelt, mihelyt magára marad önmagá
val, már nem jó neki. Akárkit és akármit szívesen 
vállal időtöltőnek, csak önmagát nem. Valósággal 
megveti, lenézi önmagát s akár oda is állhatna a 
tükör elé, hogy hango'san kimondja a belső szót: 
- Mi,t kezdjek veled ~ Ki vagy t.e, aki folyton a 
sarkamban vagy ~ . Vedd tudomásul, hogy nincs 
szükségem rád! Nem veszem semmi hasznodat, 
engem ugyan te nem érdeke,lsz. Nincsen számomra 
egyetlen gondollatod, valamirevaló ötleted, nem 
lehet veled sétálni, nem lehet egy hasznosabb szót 
vált.ani, kellemessé meg éppen nem tudod tenni 
az életemet, te maga a szület.ett unalom vagy, hát 
mit kezdjeJs:: veled ~ 

Mert az unalom és az ember több az ikertest. 
vérnél: ez a kettő egy. Aki magában nem találja 
meg 'az unalom ellenszerét, hajszolhat ja és meg
találhatja Illásutt, de csak ideig-óráig. Aki csak 
önmagán kívül találja meg a szórakozását, tulaj
donképpen folyton önmaga elől fut, de egyszer 
mindenképpen utóléri önmagát. Egy ideig kitölti 
az ürt a társaság, de belefárad. Jönnek a többi 
külső szórakozások sorra és belefárad fokoz,atosan 
valamennyibe . . N em is belefárad, hanem beleún s 
ez aztán már az igazi, töményunalom. 

Hány embert látunk, aki öregkorára ~sak tén
fereg az emberek között. Kora túlvan. a szórakozá
sokon, kikopott . mindenből s mikor így ,megrok
kanva magára marad, akkor kezdje a barátkozást 

azzal az elhanyagolt, észre nem vett, elüldözött 
másik énne11 Ezek az emberek tehetetlenül, élet
öröm nélkül szuszognak a magukramaradtság 
terhe alatt. Valahol egyszer fiatalon, egy mozi
vászon előtt, valami vidám társaságban elveszítet
ték önmagukat és most már hiába keresik. Vala
mikm rábízták maguIkat mozijegyekre, más embe
rek jóked vére, hangulati és szellemi mankón járták 
a maguk egyéni életét s mikor mindezekből emlék 
és lim-lom lett, benne vannak a sivatag közepén 
egyes-egyedül. 

Mindez nem jelenti azt, hogy most már csuk
juk be a moziJmt, a színházaikat és kerüljük el az: 
embel'eket. Szó sincs róla. Ki-ki kapcsolódjék csak 
bele a környezet életébe, sz6rakozásaiba, de ne ez 
legyen időtöltésének az alapja. Az önmagunk kis 
egyéni világán, tev:és-vevésé!l kívüleső szórakozás 
cs,ak amolyan pótlék legyen, wmi jó, ha módjával 
akad, de az sem szerencsétlenség, ha túlmessze 
kellene utánarue1)ni, hát .inkább nem megyünk. 

Az unalom elzavarása is önnevelés, önfegyel
mezés dolga. Kezdje mindenki ezen: van-e, ami 
különösebben érdekli ~ Egyiket az olvasás, másik'at 
a zene, harmadifuat egy kezébe akadt német nyelv
tan, lexikon, negyediket a rádió, - aminek nem~ 
csak a gombját forgatja, hanem amit meg is hall
gat -, a továbbit talán egy almafa a kertben, 
vagy a méhek, télen elgondolkodás a lámpa csend
jében, rokonlelkű bajtárssal váltott halk sza·va;k és 
az önmagunhlial való foglalatoskodás számtalan 
módja-lehet6sége. Közben eszünkbe juthat, hogya 
holminkat már újra át kellene nézni, - az a bizo
nyos zsebkendő már rojtos - és igen, vl!laki a 
húgának a levelére sem válaszolt még, azonfelül 
látott valahol egy érdeke.s rejtvényt, amibe bele
fogott, de akkor szolgálatba kellett mennie. Végülis 
annyira szaporodik a tennivaló, hogy az unalom ki
füstölődik a lwktanyából, akár tömjéntől az ördög. 

S ha netán valakinek még mindig maradna 
unatkoznivaló ideje, vegye elő a legbelső önmagát. 
Kérdezze ki: merre 'kit és mit látotn Jól csinálta-e, 
amit csinált, vagy másként kellett volna ~ S közben 
felmerül egy gyermekkori- kép is, abba belefut a 
holnapi feladat gondja, majd megint színesebbre 
deruInek a gondolatok: szaporodnak, nőnek, terjed
nek körülöttünk s az unalom elmegy jobb talajt 
keresni magának. Ezt azonban akarni kell, mert 
egészen ingyen igazán cSaJk az unalmat hajlandó 
nyujtani az élet. 

Aki pedig mindezeket semmiképpen sem tudja. 
megtanulni, az· se panaszkodjék az unalomra, ha
nem adjon hálát a jósorsának, hogy neki kivétele
sen még az unatkozás fényűzése is , megadatott 
ebben a verejtékezve rohanó életben. 

...., 
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A Tárgymutató és a Figyelőlapok 
egységesítése és egyszerűsítése. 

Ida: BIRó KÁLMÁN százados. 
Az örs:ökön Isok munkát jelent a bűnügyi felj8-

le,ntésekkel kapc.solatos Tárgymutató v'ez:etése. De 
még töbh munkát és még töhb gondot okoz a Fi
gyelőlapok felfektetése és vezetése. 

Az örsök?n a Tárgymutató nyilvánva,lóan nelll 
csupán arra Iszolgál, hogy annak Isegítségév'e,l vala
mely ügyirat az irattárból könnyebben kiker,eshető 
legyen. M'ert, ha c.sak ez lenne a Tárgymutató ren
deltetése, akkor nemcsak a bűnügyi -, hanem ,a kö
zönséges iktatókönyvibe iktatott ügyiratokról is 
Tárgymutatót kellene vJezetni. Abból t'ehát, hogy 
csak a bűnügyeket keH tárgymutatózni, Mtségtele
nül megá,ll:apítható, hogy ez a :rendelkezés els6sorban 
a közbiztonsági szolgálat érdekeit akarja Isz'olgálni. 

Ha azonban e:lővesszük az örs ök ön a Tárgymu
tatót és annak a közhizt'Onsági szolgálatra vonatküzó . 
gyakorlati értéklét kutat juk, ,akkor azt tapasz,taljuk, 
hogy ,a Tárgymutató helyett lehetne más megoldást 
találni, rumi a köz biztons4gi követelményeknek töké
letesebben tudna megfelelni. 

Mert, ha az't akarjuk tudni - már pedig a köz
biztonsági szolgálat érdekéhen gyakran aka,rjuk ez,t 
tudni, - hügy pl. 'Takács Mihály ~el volt-e már je
lentve, s ha igen, -mikor, miért és hányszor, akkor 
erre a kérdésünkre csak úgy kapunk megnyugtató 
válal5zt, ha a Tárgymutató "T"-betűs bejegyzéseit a 
Tárgymutató kel'etk'ezlésétől a mai napig átnézzük. 

Régi bűn. 
Irta: CSURKA PÉTER. 

Az eke előtt két kis' abra'lwlla:Vlan vánnyadt ló 
hús<élgeskecLett fel a dom'bnak. A vékünyka hám a 
s'zügyükhe vágott, az i'8'h~á:ng lélő slebe,t ' súr'oilt ki 
a 'bőrük alól. 

BalázlS gazda erősen tartotta aJZ eke szarvát. 
A két kis mOIkány ló teste gőzö],g:ött 'a kora tavwsz, 
hűsé'hen. Balárzs SZl8líd n6gaM sZ'aViamintha esaik s!ír
ból jött volna, 'Olyan mélylen száJ1lt, 'elél~t a túcLsó 
határba, a sz,étszórtaiIl meg'j.'allulÓ tanyá:k aljára. 
A domb tetején mindig pilllen tettek, al'ovak !horpwszla 
úgy járt, 'IDint a fujtató. Balázs m8lg-megv'8'l'egiette 
a lovak nyakát, mon:dott is nekik valrumit, < rumit a 
lovak 'nlem ,értettek ugyan, de éreziték, lhogy jóirudul'at 
szól ihellŐ:le. 

- Gyiha madaraim! lVIe il1jün1c t.ovárbb! L'e;f'e:lé 
mindig könnY'ebb! 

Az 'eke vastag 0síkban fordította a fekete földet. 
Egyszlel1csak na,gygyol1s,an vágta ki BaláIz,s ' az, ekét 
::J. 'bail1á7JdáíbÓl. A lovak Iszónlélkü:l meglá'lH,ak, hátra-

Jelenleg ,ez csak kétéves anyag 'átnézését jelenti, 
az idők eWrehaladtáva,l 'azon\ban az átnézendő 'anyag 
folyton növekedni fog és pedig anélkül, hogy az 
ránk nézve érdektelenné válnék. lVImt - eltekintve 
a személyi ismeret rl'ontosságától - a Btk.-nek azok 
a szakas,zai (3138, 349, 3'56, 371, 381/3), amellyek a 
"vislsz'aesést" min6sítő körülménynek tekintik, rend
szerint 10 évben állapítják meg azt az időszakot, 

amely'en be.li:i,l visszaesés létesülhet. És ezt a 10 évet 
is nem az el6bbi bűncse}ekmény elkövetésétől, hanem 
az azért kapott büntetés kiállásától keU :számítani. 
Könnyen lehet'séges tehát, hogy egy 15 évvell ezelőtt 
elköV'etett raMás, ame,lyért a tettes 6 évi fegyház
büntetést kapott, ugyanannak a tiettesnek ma elkö
vetett egyszerű lopását bűntett é minősíti . 

Aligha lehet tehát a Tárgymutatóval "egy pil
lanat a!tatt végezni", ha abban - bárcslak egy betű 
alatt - majd 8-10 évi anyagot keH átnézni. 

Még több időbe kerül azonban, - mert ilyenkor 
még p,apÍrt és ceruzát is keH r !agadnunk - ha Ta
kács Mihály nem egyszIer, hanem többszö:r volt fel
jelentve. Mert a T'árgymutatóbaegy ,és ugyanazon 
egyén töhbszöiri fe15dentése - bár ugyanazon bet(~ 
alatt és bár időr'endi sorrendben - nem egymásntán. ___ 
hanem nagy "távközökk'el", tehát elszórtan van be- '-
jeg:yezve. Igy tehM ezeket az elszórt adatokat csak 
lej:egyzés által lehet ÖISsz8lsz'edni. 

Ha pedig Takács lVIiháily nem régen te,l'epedett 
mega:z örskörletben és azt akaT'juk tudni, hogy az 
előbbi lakhelye szerint illetékes ö'rs felje!lentette-e őt 
valaha, s ha ig'en, mikor, m iért és hányszor, akkor 

sandíbott,a!k. GalZidtájuk Ille'ha,j,ollt, bátortallanul Vi8ltt fel 
va:lrumit, hántotta le róla a ihidelg fek,e,t.e fö:ldet. 

Egy k'Oponya V'ül t .. . 
Ba~ázls sokáig tÍÍllllődött . Negyven eSlzteIJ.1de.je, 

hogy itt ez,en a ,földön jár, de nem €m'lékezett, ~1Oigly 
v:alalh:a is temetkez,tek volnia erre az ,emberek De 
me,g e!ziÍ a :flöldet Imár :a nagy,apja ']S s l'Jántott a, i va
dékl'óll ivadékra s'zállt, perszle mindig, kopva-kopva, 
h'Olds:zámok'ban kev'esbedve. 

Ki lleh,et'et.t ~ 
Képz,el,ete ~Ilraglatdta m:elssze, vissza az, ért'he,tet

len :IlJa.gy idő]{Jbe. AdOlmb 'felett máir hun lovasok 
patái dÜ'bö;rögteik:, Attila viJharzott ,el mell<llettr8l, majd 
tö,rökük és tatárok sZiáiguldt,akel a tanyalsoI'okon. 
E 'sz,e TamásIllak, vagy Sz,epessinek valrullle[yik v1itéze 
f€ll'edkerzeitt itt a tűnő i:dőben és Imilyen kár volt me.g-
zavarni vi Íléz,i á,lmát . . . < 

Az i,s !elSizébe ötlött, !hogy vál'osi()ik:iba:n, múzeumok
ban az ily,e1smi értJéfue!t lk:.épV'.iJseJ. Hal'llott ő már 
erről! . " Hátlha ez akJoponya is ŐrSrré:~i lés sdk péiIlzit 
jle~'enlt ~! , 

Ez a gondolat felvillanyoz,t,a:. Itt a nyakán az 
adó, Isrzlázlfiélle gond és teiheir . Megpróbálja, beviszi a 
városba, eladja. 

A dű\lő végénáJUott a !hám, ide,s.züooült a1<oiIllb
trulan Ifák köZiiil, térltőil meg'Vedlet'ten, llagy tél1képek 
cifráz,ták ki IfuhérfaLát, IhuHt róla a més!zl. A kémény
b61 lfülst s:ziállt fe,r~811é a kOTla t,a'vlasú égnék:, a sz,aJ1ma
bogtlyák t ,eiÍerjéiIl gyermekeli hanlcuroztak és pirosan 
kér:derzt'ek rá: 

- Mért jön be ilyen korán édesapám~ 
Hang néllkiil toppant Ibe a konyhába. 
- Sá!l1ám,add ki az ujjalsOIm'a't! ' 
-- Hová megy~ ',i 
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ezekre a kérdésekre a mi Tárgymutatónk egyáltalán 
nem ad választ. 

Ha pedig a Figyelőlapokat tanulmányozzuk át, 
- amelyek a:lJ öl'sökön a köz'bizt'Ünságra nézve ve,.. 
szélyesebb egyének nyilvántartására s'z.olgálnak -
és a:wk felfekt,etésének a távolabbi okát kutat juk, 
akkor arra jövünk rá, hogy a Figyelől>apok 99 száza
lékát azéíl.'t kellett felfektetni, mert az azokban sze
íl.'eplő egyének e,lőzőleg bűncselekmény,eket vagy bűn-
0selekményt követtek el. És pedig vagy olyanokat, 
amelyekért a bíróság vagy a hatóság már el is ítélte 
őket (Rovott előéletű-, Swkásos bűntettes-, elítélte
tésük után megszökött és ,emiatt Körözött-, Feltéte
lesen szabadságolt-, Kiut8Jsított- ,és Kitíltott egyé
nek), vagy pedig olyant, amelyért a büntetőeljárás 

eHenük már folyik (elítéltetésük e'lőtt megszökött és 
emi'att Körözött egyének és Katonlliszökevények). 

Tehát csak a Gyanus-, a Rendőri felügyet alatt 
álló és az Allami és társadalmi rend szempontjából 
Vleszélyes egyének olyanok, akiknél az előzőleg elkö
v'etett bűncselekmény nem elengedhetetlen feltétele 
a Figyelőlap feIfektetésének. Az előzőleg elkövetett 
bűncselekmény azonban ezeknél az egyéneknél sincs 
kizárva. 

Az elítéltetés, illetve a büntetőeljárás megindi
tá:sa azonban egyértelmű azzal, hogy az ill'etőt a 
kérdése,s bűncselekmény miatt előzőleg valamely 
csendőrörs vagy rendőrség feljelentette, minek foly
tán a f,e,ljelent'ett ,egyén neve annak az örsnek a 
Tárgymutatójába is belekerült. 

Sőt, ha még tovább tanulmányO'zzuk a Figyelő-

- A városba .. 
- De minek~ 
Titokzatosan 0saV'arta ki zsá:kdaralblból a leletet. 

Az asszony ::feJriadt. 
- J aj, mi az ~ 
- TÖl'1Ök, tatár, Vlagy Ihún koponya. BéílJ.lZ,t kapok 

én e2'Jért a városban. 
Vénember tun!I1yogott ki a ház.ból. Öreg volt 

már nagyon, megroppant, ,~ikár, szemöldöke, hozon
tos ősz, 'szeme hideg~ürke, zúgolódó, j óság!llé,lkü li. 
Tekintete ráesett a koponyára, hosszan, súlyosan ... 
~ Hát 'ezt hun találtad~ 
- Ahogy szántottam, Mtlkivet!ette az eke. 
A vén emlber dörmögött valamit, ki cammogott 

az udvarJ"a. Blliláz,s kenyeret, sZlalonnát t'ett az iszák
jába, mert iszámolt az:zal, hogy három nap is hele
telhet, '1IÚg a vá:I'osiból ha:z,akerii.l. Nap,szállat leslz 
mil1e beéa.-" mea.-t majdnem egynapi járóföld ide a vá
ros gyalog. 

ElinduJt. Tanyák maradoz.tak el la; háta meglett 
és ez idő alatt ,sokminden megfOlldult a fejében. 
Népek, nemzetek ,élete ,és halála, tö,rténelem, amiből 
vajmi keve,set tudott, rumi még az iskolából megmar 
I1adt a f'ejélJ'en, vagy amit a képeis kale:nd.áriumokból 
olVlasott hosszú telemen ,At. Mosolygott mikoíl.' arra 
gmldolt, hogy mit használ a ma erm'herének, ha tudó
sok megá llapítják ennek a koponyán,ak a t ,atár, vagy 
tö,rök mivoltáU Minek az~ Miért~ És hogy állapítják 
meg~ Nem [ont os ! Csak a'z a fontos, hogy most iga
zán megállapítsák, hogy p,énzt kapjon! Mennyit kap 
V1ajjon~ '" 

Késő este volt, mi~or belén a városba. A város
sZléli kOCSlnákból muz.siklliEzó húzott feléje. Harmó
nika szólt, citera, vagy -cigányok cincogtak. Balázs 
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lapokat, akkor arra is rájövünk, hogy a Figyelő
lapoknak kb. 80 százaléka olyan egyénekről van ki
állítva, akiket ugyanaz az örs jelentett fel, amelyik 
róluk a F igy'elö.lapot is feliektett,e. 
. ~ T.árgymutató és a F:igyelőlapok tehát nagyon 
lS kozeh rokonSágban vannak egymással. És pedig 
olyan köz'eli rokonSágban, hogy ha talán ikertest
vérek"-nek nem is, de "édestestvérek"-nek" feltétlen 
~ev'ezhetjük őket. Ezt az is bizonyítja, hogy a fe1-
Jelentett egyének közül egyesek nev'eit az örs addig
addig vez'etgeti be a Tárgymutatóba, amíg egyszer 
aztán Figyelőlapot is kell róluk felfektetnie. 

Nagyon kézenfekvő tehát a gondolat, hogy nem 
lehetne-e valahogy ezt ·a két eljárást egybevonni és 
egyúttal egysz'erűsíteni ~ 

Mert a ' saját irodánk számára miért írjunk ,le 
mi valamit kétszer: a'l'árgymutatóba is, meg a Fi
gyelőlapra isf Sőt nem is kétszer, hanem többször. 
Mert, ha Takács Mihályt négYlszer jelentjük fel, 
akkor a nevét is négyszer kell bevezetni a Tárgymu
tatóba. És ha Figy,előmpot f.ektetünk fel róla, akkor 
az oda beírt adatokat még a J egyz.ékkönyvecskékbe 
is be kell jegyezzük. 

Az én elgondolásom szerint -- hogy azt egyelőre 
csak főbb vonásokkal körvonalazzam -- az lenne a 
legjobb és egyben legegyszerübb eljárás, ha valaki
nek a feljelentését, illetve feljelentéseit az örsök 
nem a Tárgymutatóba vezetnék be, mint jelenleg 
teszik, hanem egyenkint külön-külön kis karton
cédulákra jegyeznék azokat reá... és aztán ... , ha 
valakinek ezek szerint "tul sok van a rovására 

gazda 'benyitott az egyik kocsmába. Gondolta, átvilT
rasztja az éjszakát és közben megtudja, hol a "mú
zium". Leült, pá}inkát kért. Gonddal szürcsölgette, 
hogy soká tartson. 

Szemben a másikrusztaInál tö:bb~n ültek és az 
asztalfőn ülőt doktorurazták. A doktor úrnak pisz,
kos volt az ingle, a gal,léda, az orrán ,és szemeiben 
alkohol-róZlsák égtek. De mikOIr beszélt, áhítattrul 
hallgatták, még a korcsmáros is tisztelleUel oda
figyelt, -bólogatott. A szóbeszédet szünetek váltották 
f,el,egyik másik 'felsóhajtott nlligyon mélyről, hogy 
akit 'a ,sors y,er, azt igazán y,eri, na,gyon kegyetlen ez 
az élet egyesekkel 'szemben., mint például a doktor 
úrral szemben is. 

Baláz,s .g:az,da hallg,atta őket, köhingetett. szere
tett volna beléolvadni a társalgásba, de nem tudta 
mikénU Egyszer mé,giscsakbelékezdett sze,rényen, 
illedelme'sen .. 

- Ügy veszem ész~e, hogy Illi doktor úrban tudOe
mányos ,embert tisztelhetek, megkÖVletem, e,gy kéré
s'em volna, ha meghallgatná ... 

- Nagyon szíve,s,en gazduram! - monrlta a dok
tor és 'hágyadtan fordult feléje. Balázs a taris~," 
nyába nyúlt, óvatosa:n hontotta ki ,a ' rongyba csavart 
kop,onyát. 

- Ezt találtam szántás közben a földemen. 
A doktor a ke,:z;ébe vette, forgatta, nézte jobbról 

bahól, az em'herek 'Szoron,gva várták, mit mond~! 
- Ez nőnek a koponyá,ia! ... Nem lehet régi! 
És visszaadta. 

• 
Hitetlenül csavargott az utcákon tarisznyájáhan 

a koponyávall, mert zárás után kites'sékelték a koos-
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írva", vagy pedig egyéb gyanus körülmények me
rülnek fel, akkor a ilyen cédulákat - a kérdéses 
egyén megfigyelése céljából- egyszerűen kiemelnék 
a többi közül és külön őriznék, tehát olyanoknak 
tekintenék, mint jelenleg a Figyelőlapokat. És 
ugyanezt az eljárást követnék azoknak az egyéuek
nek a cédulájával is, akilue vonatkozólag a bíróság 
vagy a hatóság olyan körülményeket közölt, ame
lyek - utasításaink értelmében - az illető megfi
gyelését szükségessé telszik. 

Mielőtt ennek az eljárásnak az e:lőnyeit össz'efog
lalnám, előzőleg még rá k'ell mutatn om azokra a ne
hézségekr'e, amelyek a gyakor,lati életben az örsökön 
a bűnügyi előé]et megállapításával kapcsolatban f'8l
merülnek. 

Az egyik ilyen nehézség a nyomozásoknál a 
gyanusított kikérdezése alkalmával merül fel. 
Ugyanis aSzut. 463/4. pontja a gyanusitott előző 
büntetéseinek a feljelentésbell való felemlítését köte
lezően előírja . E tekintetben azonban -- részben a 
Nyut. 73. pont 2. bekezdésében foglalt tilalom foly
tán, r,észben pedig az.ért, mert az Országos Bűnügyi 
Nyilvántartó Hivatal szinte teljesíthetetlen feladat 
elé lenne állítva, ha minden örs minden feljelentés 
alkalm<Ísal priorálna -- a járőrvezetők kizárólag 
a gyanusított bomondására vannak utalva. A gya
nusított azonban - érthető okokból - legtöbbször 
eltagadja, vagy legalább is szépíti a bűnügy e1ő
életét. 

mából. N ehez.en virradt, de máT jókor ,regg'el ott áLlt 
a múzeum ,e'lőtt. Itt mondják meg az igluzat! - mo~ 

tyogta ISZá:lJS'Z,Ol' is. 
- Elmondta a portásnak, mi járatban van. 

- Majd jönne,k 'a;z urak! - bíztatta 31 portás. -
üljön le itt a hallban lés VáTj()lll,. Én ezt addig 'be
\"irszem a la:boratóriumba. 

Leült ,és várako'Zott. Egymásután lérkez;tek urak, 
i, dőseb'bek, fiatala;bbak, kik,et Balázls ,g,aa,lda külön kü
Hin megsüvegelt. Aztán úgy ültében cSlendesen ell
aludt. Egyszercsak fe!lrázt'a val'aki. 

- Hé, jó em'ber! .. . Itt a lel,et! ... Nem {)r sem
mit! '" Harminc, Iharmincöt évre van a föJd alatt .. . 
AS'5zony Viüllt és valószinűleg agyonütötték . .. El
vilheti ... 

Balázs gazda IfelÍj'edt. 
- Dehát nagy,ságos umm, mit 0sináljak én 

e7}Zen . " Nekem nem keU!. .. Itt 'hag-yOlll!... De 
legal'ább adjanak lérte val'amjt ... 

Az úr mosolygott. Látta a'z ijedt nagy SZOlllOTÚ
ságot emuel'éneIJ.c az arcán. Zselbé'he nyúlt és kivett 
klét pengőt. Balázs meglköszö,nte és nemsokára már 
a7. útközepén 'banau kolt ha:za:feJé. 

Egyszerosak megállt ,a:z útközepén. Á:Ht mint 
bádogkőszent, mit eső szitáJl be országutak mootén. 
Kegyetlenül hasított oa fejléhe ee; a pár srz;ó: 

- Asszony volt... Harmilllc, ihá.:rtmincöt éve 
hogy ... 

Az ő anyja hal,minckétJéves VidIt, mikor nyomta-
lanul ,eltünt. '. Ő ötéves volt ... Őtesztendős . .. Egy-
soorcsak nem volt neki anyja ... És 'hul,Jta!k az, lévek, 
e.!)' y szercs ak elHelejtette az anyját ... Mikor máJr ki
nyílt v,OIlt ,az esz.e, megkél'c1ezte egysze'r rupjától, hol 
37. ő édelsanyja ~ akkor azt monrdt,a arz apja - emlé-

Ez azouLan még nem lenne olyan nagy baj, 
mert hiszen a bíróság a bűnügyi előéletet ugyis 
megállapítja. A 1űncselekmény minősítése és így 
hová való feljelentése, valamint az elfogús szem
pontjából uzonban a bűnügyi előélet már igen sok 
esetben valóban fontos szerepet játszik. Éppen ezért 
a Nyut. 72. pontjának 1. és 2. alpont ja ilyen esetek
ben múr megengedi a priorálást. 

Hát ez mind nagyon szép, azonban a járőr
vezetőnek ahhoz, hogy az Országos Bűnügyi Nyil
vántartó Hivatalhoz forduljon, olyan értelmű ala
pos gyanura van szüksége, amely szerint az előtte 
úlló gyanusított, ha nell is "feltétlen bizonyosság
gal", de "minden valószínűség szerint" rovott elő
életű, vagy visszaeső. Honnan vegye azonban a jár
őrvezető ezt az alapos gyanuf" ha a gyanusított csak 
apró kis bűnöket vall be a mult jából, vagy éppen 
büntetlen előéletűnek mondja magáU Ha a Jaror
vezető ilyenkor is prioráltat, akkor megint csak 
odajutunk, hogy minden örs minden feljelentés 
alkalmával az Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hi
vatalhoz fordul. 

Mindjárt más letnne azonban a helyz&t, ha a 
járőrvezető az örrsökön levő kis kartoncédulák alap
ján pontosan ráolvashatná a gyanusított f'ejére -
nem ugyan a;z előző büntetéseit, hanem csak azt, 
hogy ekkO!" meg ekk'or, ezért meg ezért fel volt je
lentv'e és aztán megkérdezné, hogy "hát ez'ért mit 
kapotU" Ily'enkm a gyanusított már nem tudna úgy 

kezett Balázs - hogy ,eltünt. ' . Mikor már egéswn 
nagy fiú lett, újra kérdőre 'Von.ta aa. apját. 

- Ug~an há t, bes'Zéljoo máT k'elmed vllJrllJmi t 
édesanyámrónl . .. 

- Hát tudd me,g és többet ne kérderlz,! - för
medt rá az a.pja. - Anyád 'l.llegszökött ... egy eIill

berrel . " 
Nagy Lsten, mi van itt, mi t'örtént h,aTlIllincötesz

tendőveJ r8ZlellőtU 
Miért volt az ő apja eg.ész ,életen át rideg, 

g,orOlillba, z,árkóz'Ütt, szótal,an" világgyűlölő ~ ... 
Mimt akjt e'lhagyott az esre, Inekiira;modott az 

OTsz.ág.útnak. Az.tán lllJssintott, lecsoode,sredett, nyug
tatgatta ma:gát. N'ÜIill lehet az . . . MegbékéJ.oon g'O'll
doJt rokkant apj,áTa. Meg1békéJt.en 'hívta vissza e'OOo
sódott ,arcát édesanyjának, úgy ahogy halaványan 
élt még emJékezetében ... Megboes.átotta atZt is neki, 
ho'gy soha nem v,olt többé 1dvánJ0si fiára, őreá, akit 
egy flérrfiért ott ,ha,gyott. De ennél a mregboosátásnrál 
újra be~émarl{)():lt a fájás kegyetJ.en erősen. 

- V'an anya 'a földön, akármilyen ,is. " aki neun 
kívánja látni ,soha töhhé a gyerekét, akit mint pöt
tömnyi kis jószágot Ihagyott e[ ~! ... 

- Nincs, nincs! Isuttogta Ibolondul és újra 
nreki,feszült a menésnek. Nemsoká'l'a kive!hette tanyá
ját a lrehalIlyatló e'stéhen. 

A tanya körül elszórtan emboel'8k álldogáltak és 
az úts~él1én várta a felesége 'a gyerekkel. 

- Nagy baj van! - s.íl1c1ogálta. - Az, (j,reg fel
kötötte IllIlJgát az éjszaka 'a pac11áson ... 

Balázs gazdának letört a feje, megtántorodott. 
Akiét poogő összleko0canva csillingellt fel a zse

bé'ben. Úgy, mintha valami regl gyúsl.l,imdulónak 
messzi foszlányát lopta volnra ene a sf.l.éll ... 

- Hát mégis! - ,szólt könnytelenül. 
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tagadni, sőt mé~ s:lJépíteni sem, mint jelenleg, ami· 
kor az ellenkezőre nézve a járőrvezetőnek semmi
féle bizonyíték sincs a kezében. 

A máJsik ilyen nehézség pedig egyes Figyelőla
pok feUektetésére vonatkozóan merült fel. Ugyanis, 
ha a Figyelőlapok felfektetésének a közelebbi okát 
kutat juk, akkor arra jövünk rá, hogy ezeket az örs 
vagy a bíróság, vagy a hatóság értesítései alapján 
(Körözött-, Rendőri i 'elügyelet alá helyezett-, Feltéte
lesen szabadságolt-, Kiutasított- és Kitiltott egyé
nek, valamint Katonaszökevények), vagy pedig a 
saját kezdeményezéséből. (Rovott előéletű-, Szokásos 
bűntettes-, Gyanus- és az Állami é,s társadalmi rend 
szempontjából veszélyes egyének) fekteti l'el. 

A Figyelőlapok előbbi csoportja tehát a felfek
tetés szempontjából biztos alapokon nyugszik. Mert 
ha az örsparancsnok minden egyes esetben felfekteti 
a Figyelőlapot, amikor a bíróságtól, vagy a ható
ságtólolyan értelmű értesítés érkezik, amelynek 
folytán aSzut. 354. pontja szerint ezt meg kell ten
nie, akkor biztos lehet, hogy minden olyan örskör
letbeli egyénről megvan a Figyelőlapja, akinek a 
megfigyelése a bíróság vagy a hatóság értesítése 
folytán szükséges. 

Ez a tiszta helyzet a kartoncéduláknál sem 
romlana meg, csak ezelmél legtöbb esetben az örs
parancsnok kötelessége nem a felfektetés, hanem 
csak a többi közül való kiemelés lenne. 

Majdnem ilyen tiszta a helyzet a Figyelőlapok 
másik csoport jánál is, de csak a Gyanus- és az 
Állami és társadalmi rend szempontjából veszélyes 
egyénekre vonatkozólag. Mert az ilyen egyénekre 
- helyesen végzett közbiztonsági szolgálat mellett 
- előbb-utóbb csak ráterelődik az örs figyelme, 
tehát megszületik a Figyelőlapjuk is. És ugyanígy 
megszületne, vagy ha már megvan - ,külön 
kerülne a kartoncédulájuk is. 

A Rovott előéletű- és a Sz,okásos bűntettes' egyé
nek Figyelőlapjának felfektetésére vonatkozólag 
azonban már egészen más a helyzet. Mert rovott 
előéletűvé, vagy szokásos bűntettessé - aSzut. 352. 
pontja szerint - az előzőleg elszenvedett bünteté
sek teszik az embert. És pedig a rovott előéletnek 
1 bűntett és legalább 1 vétség, a szokásos bűntettes
ségnek pedig az erkölcsi romlottságon kívül ö bűn
tett, vagy vétség a feltétele. (A rovott előélethez 
szükséges büntetések száma utasításaink alapján 
vitás. Mert aSzut. 352. pontja e tekintetben homá
lyos és bár inkább 1 bűntett és legalább 1 vétség 
olvasható ki belőle, a Csüsz. 37. mintájának 148. 
oldalon levő része viszont határozottan cs:;tk 1 bűn
tettet említ. Dr. Miskolczy-Pinczés--Dr. Cziáky 
Btk. kézikönyv 1271. oldala azonban 1 bűntett és 
legalább 1 vétséggel eldönti a vitát.) 

A bűnügyi előélet megállapítására vonatkozó
lag azonban az örsökön teljesen hiányzik az a biz
tos alap, amelye tekintetben kiindulópontnak volna 
tekinthető. Mert egy örskörletben legalább 10.000 
ember lakile Kik legyenek tehát azok, akikről
annak ellené'.'e, hogy jelenleg semmi baj sincs velük 
- feltehető, hogy a multban bűntett és vétség miatt 
már egyszer-egyszer, illetve bűntett vagy vétség 
miatt már háromszor büntetve voltaId Mind a tíz
ezret végigkérdezni, vagy éppen lepriorálni pedig 
már mégsem lehet. 

íg'y 8.ztán csak a szolgálat közben szerzett "hal
lomások" és a nyomozások alkalmával felmerült 

"feltevések" azok, 
"Rovott" és a 
keletkeznek. 
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amelyek folytán az örsökön a 
"Szokásos" feliratú Figyelőlapok 

Mindez azonban csak sötétben tapoga1.Ódzásnak 
nevezhető, ami a rendszeres és a tökéletes n)''ilván
tarths fogalmától nagyon távol áll. Ezek a Figyelő
lapok tehát a felfektetés szempontjából nagyon bi
zonytalan alapokon nyugosznak. Nincsen olyan örs 
az országban, amelyik nyugodt lelkiismerettel eL
dicsekedhetne, hogy az örskörletben lakó mindell 
olyan emberről Figyelőlapja van, akit pedig a 8zut. 
352. pontjának értelmében Rovott előéletűnek, illetve 
Szokásos bűntettesnek kell tekinteni. 

Ha azonban az örsök a feljelentéseket minden 
egyes embel're vonatkozólag kis kartoncédulákra 
történt feljegyzéssel összegyüjtenék, akkor ezek 
már egy biztos kiindulópontot jelentenének arra 
nézve, hogy kiknél lehet szó arról, hogy bűntett és 
vétség miatt már egyszer-egyszer, illetve bűntett 
vagy vétség miatt már háromszor meg voltak bün-· 
tetve. Mert akiket az örs ennyi számú és ilyen minő
sítésű bűncselekmények miatt már feljelentett, azok
ról alaposan fel is tehető, hogy azok miatt a bíróság 
el is ítélte őket. A feljelentés után néhány hónap 
mulva tehát megindulhat az örs részéről az érdek
lődés, - ha másként nem, hát a Nyut. 72/3. alponLja 
alapján az Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hivaial 
útján - hogy az illető milyen büntetést kapott. 

De még egyszerűbb és így még tökéletesebb 
lenno az eljárás akkor, ha a rovott előélet és a szo
kásos bűntettesség meghatározásánál a Szut. 352. 
pontja engedne a feltételek ből oly módon, hogy 
ezeket a fogalmakat nem "büntetések"-hez, hanem 
"feljelentések"-hez kötné. 

Azt hiszem, nem l\iell részletesen kifejtenem, 
hogy ez a változtatás a közbiztonsági szolgálatra 
nézve milyen nagy előnyt jelentene. Mert ez eset
ben egyrészt maradék nélkül minden olyan embor 
figyelés alá kerülne, aki büntett és vétség miatt egy
szer-egyszer, illetve - erkölcsi romlottság mel
lett - bűntett vagy vétség miatt már háromszor 
fel lett jelentve, másrészt pedig az ilyen emberek 
figyelése nem a büntetés, hanem már a feljelentés 
után kezdődnók. 

És ha ezt az előnyt ;még hozzá úgy lehet elérni, 
hogy ez az irodai teendők tekintetében a jelenlegi 
cljáráshoz képest nem munkatöbbletet, hanem mun
kamegtakarítást jelent, akkor - azt hiszem - két
szeres okunk lehet arra, hogy ettől a változtatástól 
ne idegenkedjünk. Igaz, hogy ez a változtatás a 
csendőrnek nemcsak a nyilvántartási, hanem - a 
Szut. 312/6. és 437 Ie. alpont jai alapján - az elfo
gási és a házkutatási jogát is kibővítcné. 

A Szut.-nak a 312/6. alpor.tja azonban nem szó
szerint alapszik a Bp.-on, hiszen az a rovott előéletet 
sehol sem határozza meg, sőt mégcsak nem is em
líti. Ennek az alpontnak tehát inkább csak köz
rendészeti, mint perrendi jellege van, igy azt hi
szem, hogy a rovott előélet fogalmának fent emlí
tett megváltoztatása semmifélf> elvi akadályba sem 
ütköznek, sőt egyéb megfontolások sem szólhatnak 
ellene. 

Mert 11 Szut. 312/6. alpont ja azért rendeli el a 
royott előéletűek elfogását, mert ~zeknél az ujabb 
(a. harmadszori) bűncselekmény már minősítő kö
rülmény lehet, így az ilyen egyéneknél a megszö-



42 

kés veszélye fennáll. Valakinél azonban a megszö
Ms veszélye akkor is éppen így fennáll, ha bűntett 
és véts1ég miatt ~4r egyszer-egyszer fel volt je
lentve. Hiszen a kétszeri feljelentés - kivéve, ha 
azok egészen a közelmúltban történtek és így fő
tárgyalásra még nem kerülhettek -- Bzinte 100%-i~ 
azonos fogalom a kétszeri megbüntetéssel. _ 

És lényegileg ugyanez a helyzet a szokásos 
bűntettesekre vonatkozólag is. Mert bár aSzut. 
437/e. alpont ja már szószerint a Bp.-on alapszik, de 
a Bp. ezt a fogalmat sem határozza meg. Elvi aka
dály tehát itt sem lehet és egyéb megfontolások is 
amellett szólnak, hogyaházkutatás a bűntett vagy 
yétség miatt háromszor feljelentett egyéneknél ép
]Jen úgy helyénvaló, mint az ugyanennyiszer meg
büntetetteknél. 

De ha a változtatás mégis aggályos lenne, a 
nyilvántartás kérdését aklmr is meg lehet oldani 
úgy, hogy a bűntett és vétség miatt egyszer-egy
szer, illetve bűntett, vagy vétség miatt háromszor 
feljelentett egyének kartoncéduláját anélkül, 
hogy a rajtuk szereplő egyéneket Rovott előéletű
nek, vagy Szokásos bűntettesnek neveznénk - kü
lön őrízzük. 

Ezeknek a kis kartoncéduláknak tehát - ame
lyeket nevezzünk "Nyilvántartásilap"-üknak 
az irodavezetés, de főként a közbiztonsági szolgálat 
szempontjából az alábbi előnyei lennének: 

1. A Nyilvántartásilapok vezetése sokkal keve
sebb munkával járna, mint a Tárgymutató vezeMse. 
A Figyelőlapok pedig telj,esen megszűnnének. 

2. A Nyilvántartásilapok között valakinek a 
neve sokkal könnyebben és gyorsabban megtalál
ható, mint a Tárgymutatóban. Mert ha a Tárgymu
tatóbaiI. Takács Mihály nevét keressük, alm or 
évekre visszamenőleg át kell néznünk a Tárgymu
tató összes T. betű alattibejegyzéseit. Ellenben, ha 
Takács Mihály nyilvántartási lapját keressük, ak
kor a T. betűs csomagban csak a "Ta" kezdetű ne
veket kell átnéznünk és az,t :is csak a "Tak" betűig. 
Mert ha már egy "Tal"-lal, vagy éppen "Tá"-val 
kezdő~ő névhez jutottunk, akkor a keresést már 
befejezettnek tekinthetjük, mert mindez - leg
aiább is a kartoncédulák helyes kezelése mellett -
azt jelenti, hogy Takács Mihályról Nyilvántartásí
lapunk nincs. 

3. Egy és ugyanazon egyénre vonatkozó több 
feljelentés nE'jID feküdne szana-széjjel a Tárgymuta
'tóban, hanem egy és ugyanazon Nyilvántartásira
pon volna feltalálható. 

4. A Nyilvántartásilapok a kikérdezés és a fel
jelentés alkalmával megkönnyítik a bűnűg~i elő
élet megáJlapítását, amelyeknek a f,eljelentésben 
való felemlítése mindig kötelező, a bűncselekmény 
minősítése és így a feljelentés hűvá való megtétele, 
valamint az elfogás szempontjából pedig igen sok 
('f;etben elsőrendüen fontos. 

5. A Nyilvántartásilapok a megfigyelést igénylő 
egyének nél is megkönnyítik, sőt - a már említett 
változtatás mellett - kifejezetten feleslegessé teszik 
a bűnügyi előélet megállapítását, amely pedig a 
Rovott előéletű és a Szokásos bűntettes egyének 
nyilvántartásának az alapja. 

6. A feljelentett egyén elköltözése esetében Nyil
vántartásilapja - ellent.étben a Tárgy~utatóval -
az új lakhely szerint illetékes örsnek elküldhető. 

7. -A Nyilvántartásilapok sokkal kevesebbe ke-
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rülnek, mint a Tárgymutató és a Figyelőlap nyom
tatványok. 

Nézzük azonban az éremnek a másik oldalát 
is . .. Vajjon a fent körvonalazott eljárásnak nem 
lennének-e hátrányai is~ 

Az, hogyaNyilvántartásilapok a mai Tárgy
mutatót nemcsak teljesen, hanem sokkal tökélete
sebben és kevesebb munka árán pótolnák, az - azt 
hiszem - vitán felül áll. A Nyilvántartásilapoknak 
Figyelőlapok helyett való felhasználására vonat
kozólag azonban már az alábbi ellenvetéseket xe
hetne tenni: 

1. J elenleg gyakran előfordul, hogy az örsök 
- a bíróság, vagy a hatóság értesítései alapján -
olyan egyénekről is vezetnek Figyelőlapot, akiket 
előzőleg esetleg sohasem jelentettek fel (Körözött, 
rendőri felügyelet alá helyezett, Feltételesen szabad
ságolt, Kiutasított és Kitiltott egyének, v:alamint 
Katonaszökevények). Nyilvárrartásilapjuk viszont 
csak a feljelentett egyéneknek lenne. Mi történik 
tehát ilyen esetekben ~ 

A megoldás igen egyszerű. Ha a bÚ'óság vagy 
a hatóság az Eysöt a fentiekről olyan egyénekre 
vona tkozól ag értesí ti, akiknek Nyilvántartásilapjuk 
- korábbi feljelentés hiányában -még nincs, 
azokról minden feljelentés nélkül is fel kell fek
tetni a Nyilvántartásilapot és arra a feljelenté3<llt 
helyett röviden a bíróság vagy a hatóság vonatkozó 
intézkedését kell feljegyezni. 

2. A Figyelőlapokon (1-13. és 16. rovat) fel 
vannak tüntetve a kérdéses egyén személyadatai, 
személyleírása és előző büntetései. Mindezt a Nyil
vántartásilapokon is feltüntetni nem lehet és ha le
hetne, ugyanolyan munkát jelentene, mint a jelen
legi Figyelőlapokon. 

Ez mind igaz. De ezek az adatok a megfigyelés 
elvégezhetése szempontjából - legalább is az örs
körletben lakó egyénekre vonatkozólag - a NyiI
vántartásilapokon teljesen feleslegesek is lennének. 

Mert az örs tagjainak az ilyen megfigyelést 
igénylő örskörletbeli embereket - aSzut. 354. 
pontja szerint - személyesen is ismerniök kell. Aki 
pedig - min t az örsre helyezett új csendőr - rá
szorul ezekre az adatokra, az vegye elő a Jegyzék
könyvecskét, ahol ézeket az adatokat kivonatosan 
miud megtalálja. Sőt, ha előv,eszi az irattárból a 
Nyilvántartásilapon feltüntetett feljelentések fo
galmazványainak egyikét, úgy abban a személyada
tokat és az előz.ő büntetéseket - amelyek most már 
nem csupán a gyanusított bemondásán alapulnak -
részletesen is megtalálja, sőt súlyosabb esetekben, 
~ aSzut. 546. pontja alapján -- még a személy
leírást is. 

Egy és ugyanazon irodában tehát valamit még 
egy harmadik helyen is előjegyeznÍ, mái- igazán 
felesleges volna. Csak az örs tagjai előtt ismeretlen 
Körözött, Kiutasított és Kitiltott egyének, Katona
szökevények, valamint az idegen örskörletből átköl
tözött egyének külön őrzött Nyilvántartásilapjainál 
van szü~ség a fenti aootokra. Ilyen esetekben azon
ban ez a hiány a Nyut. 8. mellékl,ete szerinti Sze
mélyleirási lapnak (amelyen ezek az adatok mind 
rajta vannak) a Nyilvántartási laphoz való fűzé'sé
v,el és kitöltésével tökéletesen elintézhető. 

Minthogy a SZlemélyleírási lapana szeméJy
leírást a megtfelelő kifejezések aláhúzáJSával kell 
megladni, ez az eljárás - a Figyelőlapokon jelenleg 
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Német út: 24 m. széles, egyirányú forgalom mal, középen 3 m elválasztó sávval, mellékutak felül · és aluljárókkal. 

alkalmazott leü·ási eljárással szemben - a tökéle
tesebb megoldáson kívül még olyan könnyEJIbbséget 
is jelent, hogy még az esetben is a Személylcírási lap 
használata mellett k'ellene döntenünk, ha ft Figy;elő
lapokat továbbra is megtartanánk. (Azaz a sz'emély
leÍ1'áJst nem a Figyelőlapon, hanem hozzáfűzött Sze
mélyleírási lapon kellene kitölteni.) 

3. A Figyelőlapokon (14., 15., 17. és 18. rovat) fel 
vannak tüntetve a kéTdéses egy,én vagyoni viszonyai, 
jellemzése, a régebben elkövetett 0selekmények le
írása és van heiy egyéb feljtegyzésekre is. Az örs
körletbeli egyének megfigyelése szempontjából ezek 
az adatok is feleslegesek és a J 'egyzékkönyvecskék
ből ezek is kihetők. 

Az örs előtt ismeretlen Körözött-, Kiutasított- és 
Kitiltott egyénekre, vaiamint Katonaszökevényekre 
nézve pedig ezek az adatok úgyis mindig ismeretle
nek, tehát ezek az adatok a jelenlegi Figyelőlapok
ból is hiányzanak. 

Végül felmerül még egy technikai kérdés: Hol 
helyezzék el az örsök a Nyilvántartási lapokaU Azo
kat, amelyeket a j'C'lenlegi Figyelőlapok helyett hasz
nálnak, - hogy azokhoz a leg,énység is bármikor 
hozzá tudjon férni - az örsiroda-iróasztal B. fiókjá
ban k'ellene tartani és pedig - az esetleg hozzájuk 
fűzött SzemélyleíráJsi lapokra való tekintettel - egy 
1 ív nagyságú dobozban. A többieket pedig - az 

1. ISZámÚ á:bra szerint - négy ch·b, egyenként 0,5 cm 
vastag deszkáJból készült 11.25 cm magas és 9.25 cm 
széles belső űrméretű fiók ban kellene elhelyezni, 
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1. sz. ábra: az örsirodai iróasztal VIII. l·ekesze . . 

amely fiókok viszont az öI1siroda-iróasztal két drh 
0.5 cm vastag deszkával keresztalakban négy részl'e 
osztott 25 cm széles és 22 cm magas beJ"ő ürméretü 
VIII. rekeszéhen lennének beépítve. (Folylaljuk,) 
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Az örsparaDcsnok. 
Irta: NEMES SZENTOLÉRY RIKARD alezredes. .. 

Az örsparancsnokképzés f. évi február l-ével új, 
megváltoztatott elvek szerint veszi kezdetét. A kép
'zési idő tíz hónapról öt hónapra csökkent, a jelent
kezők felvételi vizsgát tesznek, melynek eredmé
nyeként történik az iskolába vezénylés. 

. A,z öthónapos képzés magával vonta a tantár
gyak számának csökkentését, elmaradt az általános 
ismeretek körébe tartozó földrajz, történolem, szám
tan oktatása. Az egyes tantárgyak anyaga pedig 
megváltozott, ,de változott a tanítási módszer is. 
Attértünk a teljesen gyakorlatias módon való okta
tásra, ami abban áll, hogy nem adjuk fel az utasítá
sok, szabályzatok, törvénykönyv,ek különböző sza
kaszait, a következő órán azt nem kérdezzük ki, 
ezt az iskolába vezényeltnek már tudni kell! Ezt 
célozza a főbb tantárgyak vizsgáztatása a felvétel
kor. A mogtanultak gyakorlati hasznosítására való 
nevelés, oktatás történik az öt hónap alatt. Ponto
san körülírt, ,moghatározott esetekben gyakorlatias 
módon k,ell, - mint az a valóságban történik, -
az egyes feladatokat megoldani. 

Cél tehát: minden örsparancsnokjelölt az iskola 
elvégzése után az életben adódó minden eseményt 
észrevenni,. értékelni tudjon s annak természete sze
rint intézkedés,eit meg tudj,a tenni. Aki intézkedni 
nom tud, az nem alkalmas semmiféle vezetői állásba 
s legkevésbbé alkalmas parancsnoknak. Arra nem 
lehet senki t és s(Wlmit sem bízni! 

Kétségtelen, hogya vázolt képzés az örsparancs
nokiskola tisztikarát is nehéz feladat elé állítja; a 
tanfolyam kezdetéhez közeledve, mind több és több 
gondot okoz annak. Ez a változott képzési mód az 
örsparancsnokiskola hallgatóit fokozottabb :rp,érv
ben teszi oröpróbára. Remélem, sőt biztosra veszem, 
hogy az örsparancsnokiskolába vezényelt, tudásra 
szomjas és tanulni vágyó örsparancsnokjelöltek feje 
felett nem fog nyomtalanul eltünni az itt töltött 
öt hónap. Tudásban gazdagon gyarapodva fognak 
örseikre bevonulni, hogy nehéz szolgálatukat min
den körülmények között közmegelégedésre lássák ol. 

Hazánk ma a külföld által elismerten : "a nyu
galom és az államrend szigeteként emelkedik ki a 
társadalmat bomlasztó törekvések hullámverései
ből". S hogy ez így van, ebben a csendőrségnek 
oroszlánrésze van. 

A közbiztonság nehéz feladata az örsök vállaira 
nehezedik. Felsőbb irányítás és vezetés mellett az 
örs végzi a csendőri szolgálat igen fontos. r~szét, 
ezért tartom a legszebb és legfontosabb altIsztI ba
osztásnak az örsparancsnokit! 

Már most lássnk, mit kívánunk az ezen állást 
betöltő örsparancsnoktól, milyen legyen az öJ.·s
parancsnok 1 

A régi békeidőben: mit szépnek és boldognak 
emlegetnek, pedig csak könnyebb és gondtalanabb 
volt, könnyebb volt a csendőrnek is a helyzete. Ma, 
amikor a közelmúlt háborús esztendők átöröklött 
terhével vállunkon kell a mai nehéz idők nehéz fel
adatainak megfelelni, amikor folytonosan új és új 
törvényeket és rendelkezéseket kell megtanulni s 
a,mikor a bűnözők ezerféle ravaszságával és tannlt
ságával kell megküzdeni, igen nehézzé vált a 
csendőr szolgálata is. 
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Milyen legyen az öl'sparancsnok, azt ntasítá
sai nk, különféle rendeletek és parancsok oly rész-
1eteson, tökéletesen és szépen határozzák meg, hogy 
szabatosabban és jobban megírni . nem lehet. Nem 
is akarom azokat idézni, a kiváló örsparancsnokot 
1;1, gyakorlati élet tapasztalatain alapuló j,ellegzetes 
von~sokkal kivánom megrajzolni. 

A köztudatban él, hogy a világ legnépszerűbb 
rendőre a londoni és a logközvetlenebb a párisi; de 
a logjobbnak világszerte a magyar csendőrt isme
rik. Sokat halljuk hazánkat járó külf-öldiektől a 
maCfvar csendőr nagysz.orűségét igen kedvező vélH
mé~~ek és megjegyzések kisérletében emlegetni. 

Ha egy szóval akarnám jellemezni az örspa
l'ancsnokot azt mon.dhatnám: "lelkes" ember le
gyen. Leg;en hite és meggyőzödése, érdekelje min
den tudjon meg mindent, amit aztán a szükség szo
rint tegyen jelentés tál'gyává, hogy avval a köznek 
használjon. El k'eU jegyeznie magát az iga z S::'l.'lg al, 
lemondással, önfeláldozással, megalkuvást nem is
lllerő haza- és fajszeretettel és pillanatra se feled
kezzék meg ellenségeinkről, akik elrabolták hazánk 
szen t földjét. 

E tulajdonokkal bírnia kell minden becsületes 
magvar embernek, csak így lesz ismét naggyá Ma
gyar"ország, így majd visszaidézzük a régi szép és 
boldog időket. 

Az örsparancsnok hivatása annyiféle sokoldalú
súgot kiván, hogy nincs az e~beri életnek oly m~)g
nyilvánulása, amelyhez értenie ne kellene, tudásá
nak határait éppen ezért nem is lehet megállapítani. 

Aki mindent tudni akar, abból tudós lesz, aki 
örlse kö,rletében e.lőforduló eseményeket akarja tudni, 
abból jó csendőr le3z, aki ol tud babrálni egy lakat
tal napokon át, abból szakember lesz, aki hozzá
értéssel a homályos, kiderítetlen esetek nyitját 
megtalálja: az jó örsparancsnok. Ténykedése egy
részt az eseménvek összefoglalásából, másrészt azok 
részeire bontás&ból áll. A jelentéktelent el kell ej
tenie, a fontos körülményeket össze kell foglalnia: 
ez. fogja adni a képet, ami hű mása lesz annak, aml 
történt. Ha azután az osemények közötti idő- és tér
beli távolságokat ki tudja tölteni az okozati össze
függésseI, tökéletes munkát végez. Cél plindig a tör
téntek tiszta képét adni. Tudása alapján belső meg
győződéssel és kikristályosodott igazságérzettel kell 
biztosan és tárgyilagosan ítélkeznie, mérlegelni a 
felelősséget, végül megállapítania: mit követel a 
közérdek. Ez ;határozza meg egyben a keretet,. mely
ben ténykedésének és írásbeliségének mozogma kell. 
Nem írhat tehát mesét, csak egyet: akár jó, akár 
rossz. akár kellemes, akár fájdalmas - az igazat, 
a valóságot. 

Egész életében versenyt fut az eseményekkel, 
minden alkalommal rögzíti a nap eseményeit, de 
már következik újabh nap újabb eseményekkeJ. 
Mindenütt ott kell lennie, elsősorban ott, hol nem 
szeretik a jelenlétét. Ezért nem mindenütt ~ellemes, 
sőt kellemetlen, - de csak egyeseknek. Igy lesz 
azonban hasznos a nagyközönség számára. 

Legyen jó szeme: mindent észrevegyen, legyen 
jó füle: mindent megtudjon, legyen biztos <izir,natja: 
mindent megérezzen, legyen ügyes keze: mmdent 
kitapogasson, legyen jól forgó nyelve: mindent he
ly,esen el tudjon mondani, - de tudjon hallgatni is, 
ha a közérdek úgy kívánja! . 
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Bevonulás (Fényképpályázatunkból: Bálint Géza örm. felv.) 

Örse körletében ismerjen mindenkit, csak így 
tudhat meg mindent. Szívességet mindenkinek t~
het, de elnézmi még a legjobb barátnak sem lehet 
semmit. Akire mir"den körülmények között számít· 
hat: az saját maga, a tudása. A csendőr olyan ba· 
rát, aki bajban nem hagy el senkit. Sokan szeretik 
,nagukról hinni, hogy jó csendőrök, én szeretném: 
ha bajtársaim magukról azt gondolnák, hogy vala
mikor kiváló örsparancsnokok lesznek. Ezt állandó 
tanulással lehet elérni. 

Az örsparancsnokiskola fontosságát s az itt vég
zett komoly és alapos munkát fentiekből könnyeu 
lesz'ürhetjük, ezért nem kívánok eVV'el külön fog
lalkozni. Aki ide eljut, majd megtudja, mit és ho
gyan kiván tőlünk a céHudatos és eredményes szol
gála tt elj esítés ! 

Mi, akik hivatva vagyunk erre megtanítani az 
iskola hallgatóit, minden igyekezetünkkel azon va
gyunk, hogy az itt tanultak alaposak, a célkitűzéR 
nek minden körülmények között megfelelők és ma
radandók legyenek. Bajtársi szeretettel várjuk e 
nagy munkára felkészii.lvo az örsparancsnokjelöl
teket. 

Ki tudta? 
A drágakövek ásványok, a legkeményebb a gyé

mánt. 

"E-alap". 
Ismerteti: vitéz BALÁZS-PIRI GYULA alezredes. 

(2. közlelllény.) 

3. §. Kiképzés pisztollyal. 
.'11 _ .. ___ . 

Fogások. 

98. p. "Pisztolyt tagj!" 

Új vezényszó. V égl'ehajtása - általában -
azonO'3 az "E-5." 2. f. 81. pontjában meghatározott 
"Tölteni!" fogás 2. ütemének első felével és az emlí
tett pont 2. bekezdésében leírt plsztolytartással. A 
különbség csak az, hogy most a pisztolyt természe
tesen kinyujtott jobb karral úgy kell csővel lefelé 
fordítva tartani, hogya cső a joab lábtól egy arasz
nyira előre és jobbra a földre mutasson. 

Eddig a pisztoly tartásánál nem volt kimondva, hogy 
természetesen kinyujtott jobb karral kell tartani. A cső hely
zetére is csak annyi volt m eghatározva, hogy a cső meg
hosszabbításában haladó képzelt voual a jobb lábtól egy • 
arasznyira érje a földet. (81. p.) 

99. p. "Pisztolyt rejts!" 

Szintén új vezénYIszó. 
Eddig a pisztoly rejtés - tulajdonképen - az "űríts!" 

fogás 4. ütemét képezte. A különbség csak az, .hogy most 
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pontosan meg van határozva mindkét kéz szerepe és a rejtés 
alatt a pisztoly csövének helyzete. (82. p.) 

Töltés, ürítés és tüzelés. 

102. és 104. p. "Tölts!" 

Az első ütemnél - mint a puskatöUésénél -, a 
tulajdonképp'eni ,,1'ölts!" vég",ehaj tásának megkez
dése előtt kell a töIténytáJskát kinyitni és a "félbalra 
át" után abaI lábat balra-hátra tenni. A második 
ütemnél a pisztolyt előre és lefelé tarlott csőtmko
lattal a felfelé fordított baltenyérbe kell áttenni, 
miközben a balkönyököt könnyedén meg, kell hajlí
tani. A harmadik ütemp.él a tölténytárrt a "pisz
tolyba" kell hetlyezni. A negyedik ütem végIehaj
tásánál, a "PÍJslztolyt :fogj!" helyzetre vonatkozó kü
lönbségeket a 98. pontnál már felsoroltuk. 

A "Tölts!" vezényelhető "Vi.gyázz.!" állásban érs 
"Pisztolyt fogj!" helyz.etben. 

Eddig a pisztoly táskát a megszünt "Tölteni!" vezényszó 
második üteménél kellett kinyitni. Az első ütemkor a "fél
baira át" után a bal lábra n ézve csak a ;,hátra" tevés volt 
megbatározva. A második ütemnél a csőtorkolatot kissé fel
felé kellett tartani és a markolatot pedig jobbra. A tenyér és 
a könyök tartása nem volt meghatározva. A harmadik ütem
nél a tár behelyzése a "markolatba" szóval volt kifejezve. 
Eddig a "Töltp.ni!" végrehajtása alatt a csőtorkolatot - töl
tés közben - felfelé, a töltés után lefelé kellett tartani. Most 
minden esetben lefelé kell irányítani. (81. p.) 

103. p. "esőre ne tölts!" 

Új figyelmez'tető. A "Tölts!" végrtehajtása köz
ben, még a 4. ütem megkezdése előtt keH adni. 

105. p. "tJríts!" 

ütembeosztása ,és réls,zben ra végrehajtása is meg
változott. A,z eddigi 4 ütem helyett 6 ütemű a fo
gás, ki,egészítve a tárnak "Pihenj!" állásban való 
kiegészítésével. Az "Üríts!" its v'ezényelh'ető úgy a 
"Vigyázz!" állásban, mint a "Pisz,tolyt fogj!" hely
zetben. Az ütembeÜlslztáson kívül eltérés még: A 
"Tölts!" 2. ütemének végrehajtásával a pis,ztoly a 
balkézbe keTül és így nem kell a jobbkézből a bal
kézbe áttenni, mint eddig az 1. ütemnél. A harmadik 
ütemnél ra tár mikénti kivétele is körül van írva. A 
negyedik ütemnél, - a . csőben lévő tölténynek a 
balkézzel való felfoghatása végett, - óvatosan kell 
ismételni és csak egyszer, az ötödik ütemnél kell 
fesztelení teni. 

Eddig nem volt külön meghatározva, hogy az ,;üríts!" 
milyen helyzetekben vezényelhető, csak következtethető volt, 
hogya "Tölteni!" után. 'ürítés közben kétszer - az első és a 
harmadik ütemnél - kellett feszteleníteni. Ez utóbbi ütem
nél - a fesztelenítés előtt - úgy kellett ismételni, hogy a 
csőben lévő töltény "kiessék." (82. p.) 

106. p. ' "Pisztolyt vizsgá-ra!" 

Új vezényszó. MegvizsgáláJs után "Pisztolyt 
rejts!" vezényszóra kell a pisztolyt a táskába he
lyezni. 

108. p. Lóháton és járóművön ülve a pisztoly 
töltésénél és ürítésénél ütemes egyönt'etű v égrehaj
tást követelni tilos! Lóháton a töltésnél aszárakat, 
- a pisztollyal együtt - a balkézben kell tartani. 

108. p. A pis'ztolyt: "üres!" vagy: "Töltött!" 
figyelmeztetővel szabad átadni ésruz átvevőnek a 
pisztoly bemondott állapotáról meg is kell győ
z,ődnie. Atadás kö,.,.ben a pisztoly csövét a földre keH 
szegezni. 

Eddig a pisztolyt: ,,'üres és biztosított!" vagy "Töltött és 
biztosított!" szavakkal kellett átadni. Nem volt kimondva, 
hogy az átvevő neK a helyes bemondásról meg kell győződnie 
és az sem volt meghatározva, hogyacsövet - az átadás köz
ben - a föld felé kell irányítani. (83. és 84. p.) 

109. és 110. p. A pisztollyal való tüzelésnél a 
tüzelés alakiságária, a tüz'előállás és testhelyzet ki
választás ám - a 85-97. pontokban - a puskával 
való tüzelésre mondottakat érlelemS'~erűen keH al
kalmazni. 

4. §. Alaki kiképzés karddal. 

Rejtett karddal: 

112. p. "Vigyázz!"-ban a hüvely t a felső tartó
pánt alatt keH átmarkolni, a hüvelykujjnak a kwrd
hüvely élén kell :Deküdnie és a kosáTnak hátul az 
alsó karhoz támaszkodnia. A kard éle előre nérz. 
"Pihenj!"-ben a ka;rdot kényelmes en }ehet hordani. 

Eddig a hüvely t a két tartópánt között kellett átmar
kolni és annyira előretartani, hogya kard éle előre és a 
csúsztatóvas pedig a ballábheggyel egy vonalba jusson. 
(E-5. 4. f. 174. p.) 

Kivont Marddal: 

113. p. Mint a rejtett kardnál, itt is különbözik 
a kard tartása a "Vigyázz!" és la "Pihenj!" álláJshan. 
"Vigyázz,!"-ban a ka.rd markolatát termérsz'etes,en ki
nyujtott karral, a jobbkéz muta:tó- és hüvelykujj!a,i 
közö,tt úgy kell tartani, hogy a kö~épujj kívülről tá
maszkodjék a markolathoz. A másik két ujjat a kő
zépujjhoz kell zárni. A pengének a vállgödörben kell 
nyugodnira. A kosár belső sz,élének a comb külső 
közepét kell érintenie. A hüv'e'lyt éppen úgy k,ell tar
tani, mint a rejtett kardnál. "Pihenj!"-ben a kard 
markolatgombját a tenyérbe lehet támasztani. 

Eddig kissé hajlított kézcsukló mellett úgy kellett tartani 
a kard markolatát, hogya hüvely- és mutatóujjak hegyei 
egymást érintsék, a többi - együttartott - ujjak a marko
laton nyugodjanak, a hárítólap belső széle a combot érintse 
és a penge foka a vállhoz - támaszkodjon. A hüveI-yt pedig 
kissé előre kellett emelni. A kivont kard "Pihenj!"-ben való 
tartása körülményesebben volt előírva, de általában meg
egyezett ,az "E-Alap" 113. p. 1. bekezdésében írtakkal. ("E- 5.' 
4. f. 175. p.) 

114. p. "Vigyázz!" menet alatt 'a kivont kard ko
sarát a 0ombhoz kell zárni, egyébként a kar moz
gatható. 

Eddig díszmenet alatt a karokat nem volt szabad moz
g;ani. ("E-5." 4. f. 175. p. 2. bek.) 

115. és 116. p. "Kardot ránts!" - "Kardot rejts!" 

A Gyal. Gyak. Szab.-ban ezek a vezényszavak 
nem fordultak elő. Végrehajtásuk - részben 
egyezik az "E- 5." 4. f. 172. p.-ban, a lóháton való 
kardrántás, illetve kardrejtés leíTásával. A kard
rántásnál vagy rejtésnél ütemszerű fogáJsokat és 
egyöntetűséget követelni tilos. 

7. §. Zárt rend gyalog. 

Az "E-A1ap" 7. érs 16. §-'!Il~ba,n írtak és az "E-5." 2. 
f. -ben a zártrendre és harcrendre vonatkozó rendelkezések 
között mutatkozó különbság ek legtöbbjét már megszüntette az 
1936. évi 10. sz. H. K.-ben közzétett 72.135feln. VI-6. sz. 1936. 
sz. H. M. körrendelettel kiadott "Zártrend és harcrend gya
log" cÍmű ideiglenes utasítás, melyet azonban - az ideiglenes 
jellege miatt - a csendőraég nem vezetett be. 
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Ezt is szokni kell. 

A raj zárfrendje. 

1. Szervezet. 
17 4. p. A raj létszáma a rajparancsnok és 

4-12 csendőr, de lehet ennél több is. 
A szervezetszerü teljes létszámon felüli raj ról az "E-5." 

2. f. 126. p. nem tett említést. Eddig ki volt mondva, hogy ha 
a l'ajparancsnokon és a helyettesén kívül legalább még 4 
eliendőr nincs, akkor azokat más rajba kell beosztani. (126. p.) 

2. Alakzatok. 

175. p. A raj alakzatai: "Oszlop" és "Vonal", ha 
cé1S1Zerű, a rajjal bármely "más alakzat"-ot is Í<elye
tethetünk. Helyőrségben önállóan menetelő rajt 
"Kettős-oszlop"-ban ktlll vezetni, ezt kisegítő al ak
zatnak nevezzük. 

Eddig a rajnál az "Oszlop"-ot alapalakzatnak és a "Vo
nal"-at egyéb alakzatnak nevezték. A "kisegítő alakzat" ki
fejezést az "E-5." 2. f. nem ismerte. (131-133. p.) 

176. p. LétszámcsökkentésnéJl a megüI'esedő he
lyeket "Vonal"-ban a jobbszáTny felé zárkóztatással 
töltsük be. 

Eddig "VOOIJaJl"-\b/lJll a közép felé való :Gál'lkóZáss.a1 )reJiJelLt II 
létszámcsökkenés folytán megiirülő helyeket betölteni. (133. p. 
3. bek.) 

177. p. "Oszlop"-ban a távköz és takarás mikénti 
felvételét és az élesendőr (iránycsendőr) kötelessé
gét ez a pont szabályozza. 

Eddig e tekintetben csak az áb!'ára történt hivatkozáR. 
(133. p. 2. bek.) 

178. p. "Vonal"-ban az ,eddigi "raj közepe" és a 
"középső csendőr" kifejooések hely,ett a "raj közép" 
lett l'ends'zeresítve, aki páros létszám esetén a "jobb 
köz€pső csendőr", egyébként pedig a "középcsendőr." 
IgazodáJSnál térközt és "igazodás"-t kell " ,enni az 
"iránycsendőr"-höz, hogy az "arcvonal"-b.an helye
sen álljon a csendőr. Eddig aJZ igazodásnál térközt 
és "arcvorral"-at kellett tartani. (Ve1ssük össze az 
"E-Alap." 178. p.-ját és az "E~5." 2. f. 134-136. pont
jaival.) 

3. Sorakozó, fordulatok, testhelyzetek. 
179-183. p . ,,1. raj! Irány ... ! Sorakozó", 
,,2. raj! Irány ... ! Futásban! Sorakozó!", 
,,3. raj! Irány ... ! Kettős oszlopban! Sorakozó", 

stb., stb. 
"Sorakozó!" állóhelyben, mozgás közben és kü

lönféle testhelyzetben is vezényelhető. Ha alakzat 
nincs elrendel ve, "Oszlop"-ban k~ll sor3Jkozni. 

"Sorakozó!" vez'ényszóra "Oszlop"-nál az "él
csendőr"-nek, "Vonal"-nál a "rajközép"-nek ("Közép
csendőr"-nek), a többi csendől't futással meg
előzve, - 5 mételTe kell felállania (haladnia, fe
küdni'e stbo) a l'ajparancsnok mögött. A többi 0s'end
őrnek helyes tér- és tá"köZlloe kell "beállni". 
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Ha nem {tllandó beosztású rajt sorakoztatunk 
- amennyiben szükséges - a sorakozó előtt ki kell 
jelölni a r.ajpal'ancsnok helyettesi, a rajközepet, a 
két legjobb lövőt és a két legjobb kézigránátdobót. 

Eddig az "élcsendőr", illetve a "raj közepe" a többit 
csak megelőzte. A többi csendőrnek rendesnél élénkebb ütemlÍ 
lépésben (- futásban) -, nagyság szerint kellett besorolni. 
A rajparancsnoknak a helyettesét és a "raj közepe"-t az elRő 
sorakozás előtt kellett megnevezni, míg a többi kijelölést pe
dig az első sorakozás után kellett eszközölnie. Kimaradt a rej
tőzés melletti sorakozás is, amikor az egyentetűségtől (taka
nis, térköz, stb.) eltekintettek. (137. p.) 

186. p. A testhe.lyz'etek felvétele megegyezik az 
egyes csendőr kiképwsénél mondottakkal, azzal a 
különbségge'l, hogya több egymás mögötti sort ké
pező alakzatokban a "Feküdj !"-nél a hátsó sorokban 
állóknak felső tesiükkel rézsútosan jobbra kifelé, 
előtteseik lábai mellé keH kerülni. A zárt-rendben 
végrehajtandó "fordulatok"-kal bár a fejezet 
címszavában szerepel - nem foglalkozik itt külön 
aZl új sza:bályz'at. Ebből és a 195. p.-ban írtakbóL kö
vetkezik, hogya fordulatok vezénylése és végrehaj
tása azonos az egyes csendőrre v'Ünatkozókkal. 

A testhelyzetek felvétele - az "E-Alap" 12-15. és 17-18. 
lJontjainál már mondottakat figyelembe véve - lényegében 
- nem változott. A "testfordulatok" a régi szabályzatban is 
csak az aJakzatváltoztatásnál volt tárgyalva. Teljesen meg
szűntek az eddigi "Nyitódj!", - "Zárkózz!" mozdnlati segéd
eszközök vezényszavai. (139-141. és 150. p.) 

4. Menet. 

187., 188. é" 190. p . "Menet! Irány .. . ! Raj in
dulj!" vagy 

"Futás! Irány ... ! Raj in-dulj!" 
Az egyes kiképzésnél elhagyott "Menet!" figyel

meztetőt a mjnál, - úgy mint ,eddig, - továbbra is 
vez.ényelni l~eU. A rajban való mozgás megkezdésére 
és végrehajtására néz'V'e lényegbevágó válto?ás nincs. 
A "Vigyá2zmenei"-re (puska nélkül) meg keH je
gyeznünk, hogy a 20-21. pontok iszerint mindké,t 
kar mozoghat, a talpakat keményen l~ell a földre 
helyezni, a lábszárakat nyujtottan kcll közvetlen a 
talaj fel'ett előrelendíteni. A 245. p . 1. bek. sz'erint 
azonban a menetközben teljesített tiszieletadáskor a 
balkezet comb hoz kell zárni. Sem itt, sem az egyes 
kiképzésnél (1.§. D) fejezet), nincs említés téve 
arról, hogyatesthelyzetekből a mozgás megindítáJsa 
végett mikor kell felugTani. 

Eddig a "Díszlépés"-nél a lábat térdben kissé meghaj
Jítva kellett - földhöz közel - kifelé és lefelé tartott láb
heggyel gyorsan elörehozni és egész talppal a földre kemé
nyen letenni, a balkart mozdulatlanul a cOlllbhoz zárni. Jobb
kar mozoglhatott. Az ,,:ffi--,5." 2. f . 24. p. ut. bekezdésében és 
II 28. p.-ban foglaltak nem hagytak kétséget a tekintetben, 
hogy ,a testhelyzetekből a mozg.ás meginditása végertt mikor 
keH gyOl"Slan telú.llnl. (19., 33. és 144. p .) 

189. p. A szabályz-atban elő nem írt "bármely 
más" - esetenkint célszerűnek ilátszó - alakzat 
(L. 175. p. 2. bek.) megalakítását külön paranccsal, 
rendszerint "Oszolj!" után vezénye<lt új sorakozta
tással kell elrendelni. 

Eddig ez az "Alakzatváltoztatás" fejezetében volt túr
gyalva. (133. és 149. p.) 

191. p. A raj mozgásáJt: "Raj! Állj!" (vagy: 
"Térdre!", ,,(Jlj le!", "Feküdj!") vezényszóval szün
tet jük meg. Az egyes kiképzésnél csak az "Állj!" és 
"Feküdj!" vezényszavak (27-28. p.) vannak felso>
rolva a mozgás beszüntetésére. 

Az "E-5." 2. f. úgy az egyes kiképzésnél, mint a raj 
zártrendjénél is felsorolja az összes fentírt vezényszavakat. 
(30. és 145. p.) 

192. p. Lépésből futá ba: "Futás!", futásból lé
pésbe: "Lépés!" vezényszóra megyünk át. 

Eddig ez az átmenet a raj zártrendjénél nem volt külön 
Illegemlítve, de az egyes kiképzésre vonatkozó rendelkezések 
alapján vezényelhető volt, éspedig: a "Futás! In-dulj!", vagy 
n "Lépést!" vezényszavakkal. (28. és 30. p.) 

194. p. Mozgás közben adott "Irány ... !" figyel
meztető az irányváltoztatásra, az "Iránya jobb
(bal) szárny!' pedig az irány átruházásra vonat
kozik. 

Eddig ez csak a "Vonal"-ban való menetelés esetére, 
éspedig a vonal "különböző részére" volt előírva. Most alak
zatról nem tesz a szabályzat említést, de pontosan előírja a 
végrehajtását. A menet fejezetből kimaradt a "Jobbra (balra) 
vissza-kozz!" is, mert azt csak az alakzatváltoztatásoknál tár
g'yalja. (145., 147. és 150. p.) 

5. Alakzatváltoztatások. 

195. p . Az 1925-ben kiadott "E-5." 2. f. 17. O§. IV. 
fejezetének a raj alakzatváltoztatÚS"ára vonatkozó 
el'edeti szövege és az "E-Alap." "Alakzatváltoztatá
sok" fejezete között igen nagy a különbség. A régi 
"félrajoszlop"-ból "vonal"-ha és "v'onal"-ból "féh'aj
oszlop"-ba vaJló átmenet - ,kissé bonyolult - vezény
lése és végrehajtása leegYlSZierűsödött a "Jobbra 
(balra) át !"-tá és "Jobbra (balra) vi'ssmkozz !"_á. 

Ez a két vezényszó megadja a7i összes előírt 
alakzatváJtoztatások végrehajtásának a lehetősé
gét. A 175. p. 2. bekezdésében ,említett "bármely más 
alakzat" felvétele, a 179. p. 2. bek.-ben fogilaltak ér
telmében a "Soraroozó" és nem az "AlakváltoZitatá
sok" fejezetéhez taTtozik. 

A "Vonal"-ból "Oszlop"-ba úgy állóhelyben, 
mint menetközben "Jobbra (balra) átl" v'ezényszóra 
megyünk át. Ez 'lényegében testf'ÜTdulat, melyet 
szintén vezényelhetünk állóhe.lyzetben és menetkfu
ben is. M'enetkö'Zben felvett "Oszl'Üp" alakzatban a 
menetet a 187. p. 2. bek.-ben foglaltak szerint kell 
folyt3itni és az igazodást a 188. p.-ban írt3ik sze,rint 
f.elvenni. 

196. p. "Jobbra (bah'a) visszakozz!" "Oszlop"-ból 
- állóhelyben -, vagy menetközben - rendes tér
közü - "Vonal"-at: "Jobbra (b 3i1 ra) visszakozz!" 
vezényszóval keH alakítani. 

Allóhe.lyben való alakításnál mindenki kilép, de 
az élesendőr a vezényszó elhangzása után, csak egy 
lépést lép 'előre és azután fordul a megjelölt 
irányba féHorrduJatt'al. A többi pedig addig menetel, 
míg szabályos távköm-e nem érkezik és azután for
dul és igazodik. A 196. p. 2. bek. 3. s'Ürában írt 
"egész fordulattal" megjelöMs a 10. p. 2. bek.-ben 
fogla:ltak értelmében sajtóhiba. 

A menctkö,zben vezényelt "Jobbra (b3ilra) vissza
kozz!" Yégrehajtás{mál lényeget érintő változás 
nincs. 

Eddig az "E- 5." 2. f. 145. p.-ja értelmében az Oszlop"
b~~ val~ menetelés beszüntetése után, vagy a 'men~telés be
~zunetésenek elrendelésével egyidejűleg a "Vonal"-ba való 
a~menet mozdulatai segédeszközeként szerepelt a Balra 
(JObbra) visszakozz/"; míg a 150 p. már mült alakzat~áltoz
tatást tárgyalta többféle lehetöségben. Eddig a helyben" 
való ,~égrehajtásnál a vezényszó elhangzása után '~ az él
csendor azonnal arcba fordult és csak a többi lépett ki. A 
"Johbl1a (baha) v.isstmkozz!" vezényelhető volt térlkÖZZleI 
<Imely m;abályos térkö:z.re (20 Clm) "ZIÍl~k(YZz!" vezényszó~ 
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vaJ. s~Űlkíth('tö, vah'Y te.lsr~s swdnÜ Lérkü~l'e." ... nyitódj! " 
vezényszóval tágítható is volt. Eddig tárgyalva volt az is, 
hogya ........ vlÍss:lJaJkozz!" befejezése ulián - ha a menetet 
folytatni akarjuk, akkor a m enetet és szükség esetén :1)1 

irányt is újból vezényellIi kell. Az .. alakzatváltoztatás" feje
zet tárgyalta azt is, hogy az .. egyéb" alakzatváltoztatást 
oszoltatás után új sorakoztatással legegyszerűbb elrendelni és 
hogy ennél egyöntetíí ps feszes végrehajtást kell követelni és 
hogy ez utóbbi alakzatváltoztatások intézkedéssel is elrendel
hetők. (145., 148- 152. p.) 

6. Puskafogások. 

Apuskafogásokon kí dH ez a feje~et a töltésr-e, 
iirítésre -és tüzelésre is vonatkozik. Az "E-5." 2. f.-e 
ezeket külön fejezetekben tárgyalta. Az "E-Alap" 
mindhárom kérdést a 200. ponttal elintézte, -ebből 
követkeq.tethető, hogy a zárt rajban történő töltés, 
ürítés és tüzelés fogásai azonosak az egy;es kikép
zésnél mondottakkal. Így pl. az a rendelkezés is, 
hogy mindig "lőszer"-r,el gyakoroljuk a töltést és 
ilrítést. Erre megjegyezendő, hogy az "E-25." 1. f. 
I. rész. 222. pont 1. bekezdése szerint "lőszer": az 
éles-, a gyakO'l,ló- és az oktatótöltény. 

198. p. "Puskáknál (szerelvénynél) sorakozó!" 
lA puska (szerelvény) letétele után sorakozó Ye

zény,szónál nincs feltüntetve a raj megjelölése. 

Eddig a vezényszó: .. N. raj! Sorako7.ó!", vagy .. N. l'aJ! 
Futásban sorakozó!" volt. (159. p.) 

199. p. "Puskát gúlába!" 

Oszoltatott raj csendőrei a puskáikat "pulSka
gúlá"-k alakításával is letehetik. A glÍlához még 2-3 
puska hozzátámfrsztható. 

Eddig a gúlához még 2 puska. volt támasztható. (156. p. 
láhjegyzete.) 

200. p. Zártl'eIldben csak "Vonal"-ban tü~elhe
tünk. Ez a pont összefügg a 85. ésa 212. pontokkal. 
amelyek értelmében zárlrendben Clsak kivételesen és 
csak karhatalmialkalmaztatás esetén tüzelhetünk. 

Eddig is csak karhatalmi alkalmazásban és .. Vonal"-ban 
tüzelhetett zártrendben a raj. De ehhez külön vezényszavak 
és az is meg volt határozva, hogya tüzelés i fogásokat miként 
kell ilyenkor végrehajtani. Azonkívül hangsúlyozva volt az 
is, hogy a .. kész" helyzet fedezék felhasználásával is rel 
yehető, amikor a csendőrök a legmegfelelőbb testbelyzetet 
foglalhatják el. Ez utóbbi rendelkezést az "E-Alap." a 86. p.
ban, a .. tüzelőállás" felvételének előírúsánál értelemszerűen 
átvette. (160. p.) 

B) A szakasz zártrendje. 

1. Szervezet és alakzatok. 

201. P. A sz-akasz 2-7. rajból és a szakasztiirz,
ből áll. 

Eddig a legkisebb létszámú szakasz létszáma is meg volt 
határozva. Most ez elmaradt, de a 174. p. 2. bek.-ben foglal
takból következtethető. A "szakaszparancsnoki raj" elneve
zés "szakasztörzs"-é változott. A .. szakasz szervezete" fejez et 
néhány harc esetére vonatkozó szervezési adatot is tartalma
zott. (319-323. p.) 

202-204. p. A lszakasz alakzatainak elnevezése 
azonos a rajra vonatkozókkal. Meg van határozva II 

rajok felállítási helye, mindazon esetekre, ha 3-nál 
több rajból állana a szakasz. 

205. p. "Rajok egymás mögött "Osizl.op"-ba!"-n 
való menetelés szükségének megszűntével adott 
"Oszlop!" figyelmeztetőre az eredeti alakzatot kell 
felvenni. 

GG 

~'ényképpályázatllnkból. (vitéz Balázs-Piri al ez. relv.) 

Eddig meg volt az is határozva, hogy II " szakaszpal'u II CS 

noki raj"-jal is intézkedni kell és az is, hogy az eredeti 
.. Oszlop!" alakzatot miként kell ismét felvenni. (325, p.) 

2. Sorakozó, alakváltoztatások, menet. 

207-208. p. A felsorolt yezényszavak végrehaj
tásánál lényegbeli változás nincs. 

Az "E-Alap." elhagyja a "Feküdj!" mikénti 
végrehajtásának körülírását. Ebből köyetkezik, hogy 
e t'ekintetben a 186. p. a mérvadó. Az "Egy sor-ba!" 
és a "jobbra (balTa) előre egy sor-ba!" vezényszavak 
is elmaradtak, valószínüleg azért, mert a 202. p. alap
ján az "Egy sor-ba!" "más ,alakzat" és így ez a 175.)). 
2. hek. és a 179. p. 1. bele-ben fog~altak alapján vagy 
új sorakoztatással, vagy a 205. p.-ban foglaltak érte
lemszerü alkalmazásával, Yagy pedig a 195. p. alap
jún az egyes raj okkal "Jobbra (balra) át/H-tal is fol 
vehető, tehát szükségtelen ennek külön l'eírása. El
maradt az első sorakozás utáni jelentéstétel körül
írása és az irányátruházás ilS, bár ezeket a századra 
vonatkozóan az "E-Alap." 221. és 223. pont jaiban is
mét tárgyalja, utóbbit a 329. p.-ra való hivatl<ozils
sal. (Vessük össze az ,;E-alap." 207-208. p.-jait. az 
"E- 5." 2. f. 328- 330. p.-jaival.) 

3. Puskafogások. 

210. p. "Puskát vizsgá-ra!" vezényszó adása előtt 
a hátsó sorokat 1-1 lépés tá:vközre hátra ken lép
tetni. A "Vállra!" végrehajtása után vezényszó nél
kül keH sorközre visszalépni. 
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Eddig az 1. sorban álló raj előre, a 3. sorban álló raj 
pedig - külön vezényszó nélkül - hátra lépett és azután a 
rajok egyidejűleg hajtották végre az elrendelt fogást. (331. p.) 
Elmaradt a "Puskát le!", "Szerelvényt le!" stb. vezény
szavamkal - szakaszban - elrendelt fogások végrehajtására 
l <Idig előírt magatartás is. (331. [a-c] p.) 

212. p. A zártrendhen .történő karhatalmi tüze
].ésnéJ a hátsó sorok nem tüzelhetnek. 

Elmaradt az "Egy 'sor-ba!"-n való tüzelés körűlírása, de 
szükség esetén a 20~-2Q8. pontoknál mondottak alapján 
ez a "más alakzat" most is felvehető. (331. f. p.) 

(Foly ta t juk.) 

A határszéfen. 
A kék ég nagy tJengerében, 
Csillag ragyog szép rendjében. 
Hideg szél fúj, havat hordja, 
Csendőr indttl szolgálatba. 
Elmennek a templom előtt, 

Ot az óra tizenkettőt. 

H ogy kiértek a határba, 
Kutya ugat a tanyába. 
Felharsan a csendőr sípja, 
Éjjeli őr csoszog nyomba. 
Mellette a kutya morog, 
Havas ' földre lekuporog. 

N agy víg~ág van a tanyába, 
- Mi járja itt mostanába? -
- Ma van újesztendő napja -
Felele az öreg nyomba. 
- Két idegen van itt kérem, 
De szegények, amint nézem. 

- Hívja ki csak nyomban őket, 
Megkérdezzük honnan jöttek. 
Itt áll már a két ideg,en, 
Ú gy reszketnek () hidegen. 
Lábuk fázik csizma nélkül, 
Túlról jöttek minden nélkül. 

ll! agyaTok ők, amint látszik, 
A két szemük könnyben ázik: 
- N agy ott a mi szegénységünk, 
KenyeTet már Tég nem ettünk. 
Volt urunk itt köszöntöttük, 
NyomoTunkat enyhítettük. 

- ŐTmester ÚT, arm kéTjük, 
Bocsássa meg ezt minékünk. 
Jól esett, hogy át jöhet tünk, 
H ogy magyarul beszélhettünk 
Itt lakunk a KáTpát alatt, 
Magyal' szív 'van a rongy alatt ... 

H ug ai István csendől' 
(Lónya). 

A haditengerészetr61, 
hadihajókrói. 

Irta: OLCHVARY-MILVIUS ATTILA alezredes. 
(4. közlemény.) 

Hirhedtté vált búvárnaszád elhárÍ'tó eszközök a 
bÚJvárnaSlZádhiálók. Ilyenekkel védik a kikötőket, de 
ilyen acél'sodrony kötéllből készült hálókat terítenek 
ki a búvárnaszádok váT'ható megközelítő útjain is. 
A hálót úszótestek (parafa, gerendák, ,légüres iiv,eg
golyók stb.) tartják. A víz al,att mozgó búvár:naszád 
beleg8Jbalyodik a hálóba; a széjjelszakgatott hálóré
szek ráJcsavarodnak a hajócsavwrra, a toronyra stb. 
A ll:8JS'zád vagy kénytelen felmeriiJni, vagy, ha si
ke,:rült ma;gát ,áJttörnie, jobhan mondva áttépn1e a 
hálón, a naszádtesthez tapadt hMórés'lJeket az Thveg
golyók (para:fa stb.) Í'ennta;djáJk a víz,eTI s ezek el
árulják a viz alatt tova igyekvő Iiaszád hal'3Jd.ási irá
nyát. A búvárnaszádot azután az őrhajók, rombolók 
\nagy vizibombáJkkal igyekeznek tönkI1etenni, vag,y 
Ilyomon követik addig, amíg a búvárnaszád akkumu
látorai kimeriilés folytán kényt.elen a felszúlre jönni 
és akkor tüzzel vagy nekirohanással támad.ják. 
A hálóba később olyan úsz6testeket (bójákat) szőt
tek hele, amely,ek Pjjel világ:itott.ak. Az üldöző hajók 
így éjjel is követni tudták a víz alatt menekülő 
búvárnaszádot, ha az hálórész,eket ragadott magával. 
A viIágháborúbán a pólai kikötő is ilyen gerendákoll 
fiiggő hálókkal volt védve. 1914 decemberében a Curie 
nevü. frrun0ia búvárnaszád be akart oson ni a kikötőbe, 
de bel,ekev,eredett a hálóba. N 0m tudott sZiabadulni. 
FelmerüH. Ez Siem használt, mert a közeli parti üteg 
összelőtte. A búvárna,szád erre ismét alámerül t, de 
rövid idővel azután újból f-elbukkant. Legénysége a 
turony csapóajtóp keresztül menekülve, hagyta el 
II na.sz,ádotés a vízbe ugrált. A naszád azután el
süllyedt. K,ésőbb kiemelték, kijavították és mint 
"U-14" jelzésü búvárnaszád, az osztrák-magyar flot
tána.k kitünő szolgálatokat tett. Ves:oedelmesebb faj
tája ahálónak aknákkal v,aló kombinációja. Ha a 
húvárnusz,ád II hálóha keveredik, a hálóba szőtt aknák 
felrobbannak. A búvárnas~ádhálókat úgy is alkal
mazzák, hogy két-két hit jó ilyen hálót vOllS7JOI maga 
köwtt és ezzel a tenger mélyén formálisan halász,nak 
az esetleg ott levő búvárnaszádokra. Ily,en mozgó 
hálózár működött az otrantói szorosban is. Az Adriai 
j.pngerből (Póla, Catt.aro) kifutó osztrák-magyar és 
néme,t búvárnaszádoknak sok ügyességre, éberségre 
és lélekjelenlétre volt s2/ükségük, hogy e,zen a ve
szélyes vonalon oda és viss'Zla vezető útjukon baj 
né~kül JUSisanak át. 

A búvárnaszádok orrá;n úgynevezett hálóollókat 
alkalmaznak, hogyahálóbajutott naszád kiszabadu
lását megkönnyítsék. 

A háló-elhári tást az angolok a világhábomíban 
kikötőikben, a Lamanche-csatornában és a német 
kézen levő flandria,i partok mentén is kiadósan alkal
mazták és az őrhajóik által vonszolt hálót is gyakran 
használták. A világháború után az abesszin hadjárat 
nyomán fel'lépö Földközi-tengerife.szültSiég alkalmá
val mind az olasz, mind az rungol hadikikötőket háló
r.ámklml hiztosítottá:k. 

A németek a há16zárruk következU~ben mindössze 
4 búvárnaszádat vesztJetteik ugy.an, de az eszköz mégis 
hathatósnak mondható, mert midőn a kikötőkben ki-
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épültek, a búvárnaszádok meg sem kí,sérelhették 
többé IR behatolást. 

Szüikség lehet arra is, hogy háborúban alkalmi 
vagy segódflottatámpontokat rögtönzötten biztosítsa
nak hálózárakkal a búvárnas~ádok ellen. Ez a körül
mény több flottavezetőséget arra késztetett, hogy 
hálórakóhajókat épít.sen. Ezeknek a hadihajóknak a 
hálók rakására és bevonására különleges berendeoo
sük és felszerelésük van. Ezidőszerint az angol, fmn
cia és japán haditengerészotnek vannak ilyen hajój, 

A víz alatt mozgó búvárnaszád legnrugyobb ellen
sége a víz alatti akna (úszó, többnyire lehorgonyzott 
mbbanótest, amely a hajótesttel érintkezve felrob
ban és a hajótesten hatalmas rombolást idéz elő; az 
aknákról később még többet). Azokon az utakon, ame
lyeken a búvárnas~ádoknak futniok kell, pl. tenger
s'wrosokban, kikötők előtt stb., több soros különböző 
mélységi beállítású aknákból álló aknamezőt 1;ele
l)ítenek. Igy pl. az angolok a világháború han 4000 
darab aknából álló 10 emeletes (különböző mélységi 
beállitás) aknamezőt telepítettek a Dovel'-oCalais-i 
tengerszorosban Folkistone és Grisnez között. Éjjel 
ezt az akruamezöt az őrhajók számos fényszörója 
(f.ényzár) vHágította meg úgy, hogy a búvárnaszá
dok csak víz alá merülve haladhattak át és így kény
telenek voltak a jó szerencsében bízya, az aknamező 
mélyón - a felrobbanás veszélyének minden másod
peroben kitéve magukat - áthatolni. Anémeteknek 
36 búvárnas~ádja pu&ztult el aknárafutás következ
tóben. 

A világháborús búvárnaswdelhárító eszközök 
közül az okozott veszteségek arányszáma sooI1int az 
a]{;nlÍk után a vizibomba biwnyult a leghatásosabb
nak. A vizibombák nagy robbanó töltettel (a világ
háborúban 54-136 kg trinitrotoluoI) bíró, időzíthető 
l'obbanótestek amelyeket hadihajók azokl,a a helyekre 
dobnak, 0001 'a yí~ mélyében ellenséges búvárnasw
dot sejtenek. Mivel nem tudhatják, hogy a búvár
naszúd rnilyien mélységben úszik, különböző mély
ségben való, robbanásra beidőzített vizibombasoroza
tolmt dobIlJak. A hajóról való egyszerü dobásnak az 
a hátránya, hogy a vizibombákkal felfegyverzett 
hadrihajónak (őrhajó, torpedóromboló, b~vá~naszád
v.adász, stb.) először arra a helyre kell Jutma, ahol 
II búvárnaszádot megpillantották, mert a bomha
dobá'mál a hajónak a naszád felett koll állnia. Ez 
időbe kerül és ezalatt az idő alatt a búvárnaszád a 
víz alatt már ismeretlen irányban toyábbállhat. A 
vízibombadobás tehát nem 0él'07;va, hanem yaktá
bH,n találomra történik, kivévo, ha a búvárnaszád 
ví~~llRtti útirányát a víz felszínén valami elárulj,,: 
(pl. valamelyik olajtartály me~sérült és a kiömlő olaJ 
nyoma a tengerszínén jelzi a naszád útját). 

, A vizibombának nem kell a búvárnaszád testét 
érnie. Elég, ha a közelben robban fel. A hatalm~s 
robbanás ereje a búvárnaszád testét í~y is feJ;szakL.t
hatja, vagy pedig ér~ékeny szerkeZlet.~t rongálhaüa 
meg olyan mértékben, hogy vagy elsullyed, vagy a 
víz színére jÖlllJli kény:telen. 
. Még a világháborúban különleges vetőszel'lkez~
teket konstruáltak, amelyek a hadihajókról ,a viz~
bombákat aTra a helyre vetették, ahol a búva,rnasza
dot utoljám látták. Ez idŐInegtakarítá:'>t jelen~t 
(a hajÓ'Ila;k nem kellett először odamenm). E vetö
sze.Pkezetek azonban akkoriban még meglehetősen 
kezdetlegesek voltak (pont<atlanság, kis hordtávolság). 

Vízibomba robbanása, amely a búvárnaszádot elpusztította. 

Mai napig is keveset fejlödtek. Újabban kísédetek 
folYl1ill.k a tÜZlérség bevonásával olyanképpen, hogy 
különleges, yizibomhaszerü lövedékeket ágyúból (pon
tos célzás, nagy hordtávolság) lö·vik ki arra a helyre, 
ahol a búvárnaszád látócsövét megpillantják. Az 
amerikaiÍJak az ilyen löved.ékeket igen találóan "bú
vár1övedékek"-nek nevezik. A vizi bombák 33 német 
búvárnaszádot pusztítottak el. 

Érdeikes az egyik német búvárnaszád esete a 
világháborúban. A nas7<ád egy tOl'bedórombolókkal 
jól biztosított kereskcedelmi hajóswllítmányt táma
dott meg. A naszádnak sikerült alámerült állapot
ban az ide-oda száguldozó torpedórombolók alatt át
bujva, a szállítmány egyik hajóját megközelíteni és 
megtorpedózni. A torpedórombolók termés~etesen 
vad vizibombadobálásba ke~dtek. A búvárna8zác1 
parancsnoka (Arnauld de la Périere német kapi
tány aki IR németek legeredményesebb búvárnaszád
para~csnoka volt; 400.000 tonna ellenséges ~ajó 
teret süllyesztett el) úgy vélekedett, hogy legbIzto
sabb helyen a megtorpedózott hajó közvetlen köze
lében l,ehet ezért nagy mélységben arrafelé kormá
nyozta a n~szádot. Abban igaza volt, hogya torpedó
rombolók viz1bombáikkal máshol keresték. De 08('
berből-vederbe jutott, mert naszádjával a rohamo
san süllyedő megtorpedózott hajó alá került, amel;)' 
majdnem magával vitte a mélységbe. Osak a csodá
yal határlQs szerencsével és a naszád súlyos sériilésci 
árán tudott ebből a kelepcéből kiszabadulni. 

Az angolok első vizibombái még tökéletlenek, 
kisebb robbanó töltetüek voltak és ,a, gyakorlat még 
nem termelte ki a dobásnál követendő legcélszerűhh 
eljárási módokat sem. Ebben az időben a német 
búvárnaszádok ezt az úji ellenséget nem is vették 
túlságosan komolyan. Az egyik búvámaszádparanes
nok erre az időre vonatkoztatva leírja, hogy milyen 
ravasz, de egyben egyszerű fogással hitették el a 
vizibombát dobó hajóval, hogya bombái találtak, a 
búvárn~d elsüllyedt. Az első bomba robbanása 
után ugyanis a ravasz német matrózok néhány liter 
olajat töltöttek az árnyékszékbe és ezt azután az 
árnyékszék-szivattyúval kiszorították a naszád tes
téből. Az olaj természetesen azonnal a ví:a fels~nére 
törek'edett és ott úszott a vizen. A víz szinén úszó 
oJajfoltból az angolok arra következtettek, hogy a 
vizibomba talált és a húvárnaszád elsüllyedt, vagy 
legalább is súlyosan meg.sé:rült. Néhány bombát dob
tak még az olajfolt közepébe (a búvárnaszád persze 
már régen odébb állt), figyelték, hogy a~ olajnyo
mok esetleg nem folytatódnak-e egy bizonyos irány-
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ban (ha a naszád csupán sérült volna) és azután a 
bombázást beszüntetve, büszkén jelentették szikra
távirójukkal a néme,t búvárIl!aszád megsemmisítését. 

A búvárnaszádnak a bombavető repülőgép is 
veszedelmes ellensége. A víz feLett nagjé magasság
ban lévő pontokról a víz,ben úszó, vagy a víz, fene
kén fekvő tárgyakat - nyugodt tengert feltéte'· 
lHzve - ,nagy mélységben is jól látni. A bombavető 
repülőgép tehát nemcsak a víz, felszínén úszú búvár- ' 
Il!aszádra, hanem az alámerült búvárnaszádra is dob· 
hat bombákat. Sims amerikai ,admirális szerint ft 

németeknek 10 búvárna,s,zádját puszútották el a 
bombavető repülőgépek. A németek szerint ez a 
szám túlzott, de elisme,rik, hogy a bombaNető ve,sze
dolme,s ellenség volt. Ide tartoznak értelemsze'TŰen 
a kötött léggömbök is, amelyeket akár a partokon 
bocsátottak fel, lakár hajók vonszoltak magukkal. 
Elzek természete,sen közvetlenül nem árthattak a 
búvárnaszádoknak, de a magasból felfedezték őket 
ós így a búvárnaszádelhárító őrhajók,at stb. rájuk 
tudták idejekorán uszítani. 

A világháború elején, ha ké,t eHeIl!séges repülő
gép találkozott, sz,épen kitértek egymásnak. N em 
vol tak még olyan fegyvereik, amelyekkel egymásnak 
árthattak volna. Ugyanezt tették a búvárnaszádok 
is. Ha találkoztak egymáss.al a nyilt tengeren, mind
ketten s'zépen alámerültek és igyekeztek irányvál
toz.tatással egymá,stól miné.l messzebb jutni ... 

Később ez a helyzet megváltozott. A búvár
naszádok a saját és az, ellenség:es kikötök közelében, 
vagy olyan tengerrészeken, :8;hol ellenséges búvár
llaszádoik gY8Jkran megfordultak, tervszerűen les
állásba helyezkedtek és igyekeztek az ellenséges 
búvárnaszádot megtorpedózni. 19 német búvár 
n8isz,ádot pusztítottak el ellenséges búvárnasz,ádok, 
de a német búvárnaszú'dok is jó néhány angol kar
társukat a tenger fenekér,e küldték. 

Érdekes példa, a búvárnaszádoiknak búvárnaszád 
elleni harcáraaz osztrák-magyar "U- 5." jelzésű és 
aL'l olasz "Noreide," ne,yü búvárnaszádnak a hal'ca. 
Az ol8iszok a világháborúban megszánták a dalmát 
partok mellett fekvő Pelagosa sz,Íge.tet. AJ sz,ig8lt 
egyik öblében vesztegelt a "Nereide" nevű olasz 
búvárna,szád. Az "U-5." hajnalban a víz alatt be
osont az ö,bölbe. A part melle,tt horgonyzú olasz 
búvárnaszádon békés hangulat uralkodott. A legény
ség a parton mosakodott. Az olaszok ész,re,vették az 
osztrák-magyar búvárnaszádot és hany,att-homlok 
igyekeztek: elttlnni naszádjuk mélyében. Néhány 
pillanat mulva az olasz búvárnaszád már el is lökte 
magát a ' parttól ős merülni kezdett. Az olasz, búdr
na's,zád km'ült először al torpedótámadásra kedve,ző 
helyzetbe, mert az osztrák-magyar búvárnaszád 
parancsnoka későn vette ész'Te az eHenséget, túlsá
gosan közel jutott hozzá és így a viz alatt ívet 
kellett anaszádjával leírnia, hogy a torpedólövés
hez megfelelő távolságot nyerjen. Ar. olasz ki lS lőtte 
torpedóját, de nem talált. Az U- 5. nem maradt 
adós, 150 m távolságból két torpedót lőtt ki. Az, első 
mellé ment, a második talált, Egyetlen hatalmas 
robbanás, hatalmas füsHelhő és viztölcsér. Azután 
,semmi. Az, olasz búvárnaszád nyomtalanul eltűnt a 
víz felszínéről. A köz!eH robbanás e,rejé,tölaz "U--5." 
is megrongálódott, de azért baj nélkül elérte a cat
taroi kikötöt. 

N em a legveszélyesebb, de a legérdekesebb 
búvárnaszádelháritó esZ/köz volt a viJágháool'lúb&n a 

búvárnaszádcsapda. Angol találmány. Megértéséhez 
egy pillatást keH vetni a tengeri jogi zsákmányo
lási rendre (Prisen 01'dung). E,szerint a hadihajók
nak a nyilt tengeren a következőképpen kelle,tt el-

' járniok, ha hajóikat a rakományukra nézve átvizs
gálták (hadi dugáru kelresése) . A hadihajó zá8z1ójel
zéss!ell megállásm s'z6lítja fe,l a hajót. Ha a zászló
jelzés. nem használ, a hajó orra elé egy ágyúlövést 
tesz. Ha ,a k,ereskede,lmi hajó megáll, a hadihajó 
csónakon különítményt küld át a kereskedelmi hajó 
papírjainak és rakományának átvizsgálására ás ha 
ok van rá, úgy a hajót saját embereivel megszállja 
és mint z!sákmányt, a legközelebbi saját kikötőbe 
kísérteti. Ha a kereskedelmi hajó ,ellenszegül, nem 
engedelmeskedik, vagy ellenséges -cs'elekedetrel ragad
tatja magát, akkor a hadihajó mint eHenséggel 
bánik el ve,le. 

A németek kereskedelmét az angol tengeri 
fölény teljesen kizárta a tenge,rekről. A németek 
a békében külföldön állomásozó cirkálóiknak a világ
háború kezdetén lezajló működésétől és. ké8őbb né
hány segéd-cirkálójuk vállalkozásától eltekintve, az, 
angol ker,eskedelemnek víz feletti hadihajóikkal 
nem tudtak ártani, mert az angol flotta laz Ész.aki
tenger kijáratait blokádvonalakkal teljesen lezárta. 

A húvárnaszádok teljesítőképességének növeke · 
désé'vel ez a helyzet adta anémeteknek az,t az öt
letet, hogy a búvárnaszádokkal folytassanak Anglill 
és szövetséges'ei ellen ,kereskedelmi háborút. A búvár
naszrudok az eHenség!es vagy hadi dugárút száMító 
semleges hajót kivétele!ktől eltekintve, nem tudták 
elzsákmányolni (saját hadikikötőikbe vinni), amint 
ar.t pl. egy cirkáló tehette. Ezért beérték a hajó el· 
sülly,esztésével. A megtámadott hajó legény.sé,gét fel 
szólították, hogy szálljon a mentöcsónakokba, ezutáll 
megvárták, míg a mentőcsónakok eltávolodnak, majd 
a hajót ágyú,tűz,zel~robbanópatrónokkal vagy tnr
pedóva-l elsüllye,sztették. Ha lehetséges volt, az e1-
süllye8ztett hajó csónakjait a német búvárnaszádok 
mindig a part kÖ7le,léhe v'orntatták, hogy p,artrajutá
sukat megkönnyí,tsék. 

Kés<őbb, a korlátlan búvárnaszádháborúban bizo
nyos teng,errészeken (kijelölt zónákban) a német bú
vrurnaszádok figyelmeztetés nélkül elsüUyesztettek 
minden hajót. Ez a hadviselés a búvárnruszádokra 
főleg addig, amíg a zsákmányolási rendhez' alkal
mazkodtak, mindig veszélyes volt. Ezt az ad'ottságot 
használták ki az aug.olok a 'búvárnaszádcsapdák 
aUmlmazásá val. 

A búvárna8zádcs.apdák (Deeoy - ships, , vagy 
Q-ships) ártaHan kinézésű kis,ebb gőz- vagy vitorJás
hajóik voltfuk, amelyek fedélzetén gondosan álcázott 
tüzérség volt. Egyikbe-mrusikba torpedóvetőcsö1veket 
is beépítet.tek és a vi'Zibombák sem hiányoztak. A 
búvárna,szád csapdahajók semleges lobogó alatt haj 0-
káztak és hajófalaikon i·s semle,ges. államokhoz tar
toz,ásukat mutató jelzéseket viseltek. Ártatlan kül
sejükkel a német búvárnaszádoikat magukhoz csalo
gattákés azutáni közveHen köz/el ből elár8!S1btották 
őke't tÜZiérségi tűz,zel. 

Legénységük természetesen hadi teng,erészek ből 
állott, melynek.a fedélzelten foglalatoskodó l.'észe 
m1ndig a lmreskedelmi hajók matrózninaka szokásos 
öltözékében mutatkozott. Haa német búvárnaszád 
az ártatlan kiÜsejű semleges hajót a már leírt módon 
megállította, ,aKkor a csapdahajón jól megjátsz-ott 
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vakl'émüle>t tört ki. A fedélzeten az embere>k vadul 
össze-vissza futkároztak, a mentőcsónakokhm rohan
tak, úszóöveket öltöttek magukra, ki egy kalitkába 
zárt papagájjal, ki valami haszontalan holmit szo 
rongatva, futkározott jajveszékelve a fedélzeten. A 
fedélzetre vezető nyílásokon felbukkantak a me-nc
külő füstös hajófűtők alakjai is, stb. A csónakok 
vízrebocsátásánál mindig volt egy ember, aki pro
gramszerűen a vízbeesett és úgy kellett kihúzni. Az 
angolok ezt a csoportot, amely ezt a sz'erepet alakít
t'Űtta, "pánikrészleg"-nek nevezték. Hosszú oktatás és 
állandó gyakorlat gondoskodott arról, hogya "pánik
részleg" komoly esetben élethűen játssza a szerepét. 
Ez a látványa német búvárnaszádot teljesen me!l
nyugtatta, gyanakvása megszűnt és közelebb jött. 
Midőn a csapdahajó közvetlen közelébe ért, a hajó 
főárbocára felszökött az angol hadilobogó, ugyan
ekkor lehullottak az ágyúkat álcázó berendezések 
(pl. súnlelt rakomány, térképház stb.) és a csapda 
ágyúiból közvetl.m közelből gyilkos gránáttüzet 
bocsájtott a búvárnaszádra. Az ilyen helyzetbe ke
rült bJÚvárnaszád gyors alámerüléssel igyekezett 
magát kivonni a tűzhatás alól, de ez már rendszerint 
nem sikerült. A naszádot néhány találat érte és el
siillyedt. Ha az alámerülés kivételesen sikerült. 
akkor a csapda a vizibombáit alkalmazta. 

A búvárnaszádcsapdák egyik kiilönleges válfaja 
volt, amidőn a csapda saját búvárnaszáddal dol~o
zott együtt, amelyet vontatott és amellyel a viz alatt 

távbeszélőösszeköttetésbcll állott. Ha a német búvár· 
naszád a csapdahajót megközelítette vagy mrg
támadta, akkor az angol búvárnaszád a víz alatt 
előnyös támadóhelyzetbe lopódzott és a német búvár
naszádot megtorpedózta. J gy pusztult el pl. 1915 jú
lius 20-án a német "U-23.", az angol "Princess 
Louise" és az .angol "UC 27." jelzósü búvárnaszác! 
együttműködése következtében. 

A búvárnaszádcsapdák külsejüket állandó&J1 vál
toztatták. Mindig mús és más scmlege,s állam szín'?it 
viselték, kéményutánzatokkal szaporították kémé ' 
nyeik számát, rakományuk,at folyton cserélték (pJ. 
farakomány a vízbe került és helyét vasúti kocsikat 
ri brázoló kulisszák foglalták cl a fedélzeten stb.), 
irányukat állandóan változtatták, mindezt azért, 
hogy ne ismerhessék őket fel, ba netalán valamelyik 
német búvárnaszád valódi mivoltukra rájött és tár
sait szikra:távirattal figyelmeztette volna. 

A búvárnaszád0sapdák 1915-töl 1917. év közepéig 
szedték áldozataikat a német búvárnaszádok sorai
ból, szám szeTint 12 darabot. A megsemmisítéstől 
szerencsésen megmenekült német búvárnaszáook 
legénysége elárulta titkukat. A búvárnaszádok pa
rancsnokai a hadviselés ezen formája terén is bősp
ges tapasztalatokra tettek szert és nem mentek többé 
lépre. -

A német búvárnaszádoknak merész, vasakw'atú 
parancsnokai és legénY'sége volt s így a búvárnaszáö 
elsüllyesztése többizben a csapdaha,jó életéb~ keri:i.lt. 
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A német húvárnaszádok sohasem adták meg magu
kat. Ha a csapda rajtukütött és már nem volt me
nekvés (Pl. alámerülni már nem tudtak), addig foly
tatták a tüzél'1ségi tűzharcot, amig a hajó el nem 
süllyedt a lábuk alól. Bizony sokszor a csapda is 
után uk ment. 

Az angül búvárnaszádok legénysége színtén bá
mulatos hidegvérrel és hősiE*3séggel látta el szolgá
latát. A szigorított húvárnaszád-háború idejében pl. 
nyugodtan meg hagyták magukat torpedózni (nem 
tértek ki a torpedó elől, holott ezt megtehették volna, 
vagy ö·ssze-vissza hagyták magukat. lőni csupán 
azért, hogy a páni,krészleg, megjátszva a szerep6f, 
a osónrukokba meneküljön és a német búvárnas,zád 
felbukva, a közvetlen közelből történő tűzzel való 
rajtaütéshez megfelelő helyzetbe kerüljön. E>zután a 
már félig süll~edő hajóju~hól borították el ágyúik 
tüzével az 'ellenséges nas,zádot. 

Az ,angolok legkiválóbb csapdahajó-parancsJJoka 
Gordon Campbell volt, aki ma mint altengernagy 
swlgál ,a brit haditengerészetben. A németek elisme
rik, hogy kemény, ves.zedélmes, de lovagias, eUenfél 
volt. Három német búvárnaszádot pusztított el. A 
negyedik parancsnokában,Salzwedel német tengerész 
főhadnagy ban, akinek a ne'Vét ma a német flotta 
egyik búvárnaszá;d flotillája 'Viseli, azonban mesterére 
akadt. A német búvárnaszád elmenekült, de ,a csapda 
elsüllyedt. 

Néhány évvel ezelőtt az angül osatornában gya
korlat közben elsüllyedt az "M-2" jelzésű angol 
búvárnaszád. Búvárok kutattak utána a tenger fene
kén. Az elsüllyedt naszádot nem találták meg, de 
helyette egy német búvárnaszád és egy angol búvár
naszádcs'3Jpda ronosaira buk,kant3Jk. A két volt ellen
fél CiS end es en, meglbékélve, pihen egymás mellett a 
tenger fenekén. 

További veszélyek a búvárnaszádok számára a 
rádió ésa víz alatti lehallga,tó készülék, az úgynevp
z,ett, hydrophon. 

Az angül könyvpiacon a világhá;ború után me.g
jelen~ "Strange InteHigencel" címen egy könyv, amely 
az angIOlok világháborús tenge,részeti kémkedésével 
foglalkozik. A szerző azt állítja, hogy az angio l figyelő
iLllomá;sok a sz.ikmtáviratozú néme,t búvárnaszádok 
helyzeté,t 2-3 tengeri méIiföldnyi pontos'sággal min
dig be tudták mérni és így az egyeR búvárn3Jszádok 
haladási irányát is megtndták állapítani. Ez az állí
tás kissé túlzottnak látszik annál is inká;bb, mert a 
német búvárnaszádok a szikratáviratozást mindig a 
legs.zükségesebb mértékre korlátozták. 

,sokkal vesz,edelmeosebb ennéol a vízalatti lehall
gató k&szülék. Fioravan2io ol.asz fregattkapitány a 
"La Guerra sul Mare" cimű könyvében ezt jelölte 
meg, mint a legfontosabb elhárító 8s.zközt azz.al, hogy 
az a thaditengerésze,t, :amely tökéletes ilyen eszközre 
tesz s.zert, a többi tengerészetekkel sz,emben nagy 
előnyhöz jut. 

A víz igen jó hangvezető. Sokkal jobb, mint a 
levegő. A l'e'V'egőben a hang 333 m, a vízben 1435 m 
másodpercenkénti sebeosséggel terjed. Hajókon a hajó 
vízal:litti helyiségeiben a hajófalhoz t,upas.z.tott füllel 
- minden készülék nélkül is - nagyon jól lehet 
azokat a hangjelenségeket érzékelni (pl. má;sik hajó 
csavarzörejét), amelyeket a víz közvetít. Még johban 
hallani a hangokat a kör keresztmet,szetű búvár hajó
han, amelyet alámerült állapotban minden oldalról 

víz vesz körül. A búvárnaszád belseje bizonyOS' mér
tékig mint hangfal (rezgőfal, Resonanzboden) hat. 
Fordítva, terméSlZet·E:'s.en abúvárnaszád is elárulja 
magát. Ezt a körülményt a világháborúban az an
golok és az amerikaiak ügyes.en k~használták a 
búvárn3Jszádok ellen. Víz·alatti hangfeolfogó, fülelő 
készülékeket s~eTkesztettek, amelyek a vízközvetítettI' 
hangjelenségeket felerősítve juttatták el a fig~eolők 
fülébe. Ezek a kés.zülékek annyira érzékenyek vol
tak, hogy nem csupán a csavarzöre.jt, .a motorok 
zúgását, hanem pl. a búvárnas.zád belsejéből a gra
mOlfónz'enét is felfogták. 

Eredetileg három ártatlan külsejű hajóból álló 
csoportokat .alkalmaztak" A hajók háromszög helyzet
ben mozog,tak, el voltak látva vízalatti hangfelfogó 
kés.zülékekkel. Ha a há:l'OilliSzögbe búvámaszád került, 
akkor a három hangvevő állomás a naszád helyz:etét 
be tudta mérni és igyavizibombákat megfelelö 
helyen tudták dobni. . 

Kikötők, irányjelzőpontok közelében, tenger
sZOTosokhan fülelő bójá;kat szereltek. fel, amelyek a 
száraZJföldi figyelőállomásokkal ká;belösszeköttetésben 
állottak. Ez a berendezés azután jele7,te a búvár
naszád közeledtét, riadóztatták a! torpedórombolókat, 
búvárnaszád vadászokat, amelyek a búvárnaszádot 
vizibombáikkal üldözöbe vették. 

A világháború vége felé számos hajót is felsze
reltek vízalatti hangfog6készülékkel, amelyek el
árulták a támadó búvárnaszád közeledtét. A hajó
nak nem kellett mást tennie, mint irányváltoztatiÍí';
sal úgy folytatni az útját, hogyabúvárnaszád zöreje 
állandóan a hátamögül jöjjön. Így a búvárnaszád 
sohasiem tudott a torpedótámadásnoz .szükséges oldal
helyzet,be kerülni. A blÚvárnaszádnak tehát v1agy le 
kellett a zsáJkmányról mondani, vagy pedig felmeTÜlt 
és tüzérségi tüzzel próbálkowtt. Az előny ebben az 
esetben is az ellenséges hajó oldalán volt, mert az 
adhatta le az első lövéseket már a búvárn:liszád fel
merülése közben. A felmerülő búvárnas>zádnak 
ugyianÍs bizonyüs időre vans.züksége, amíg az ágyú
jával a tüzet megnyithatja. (A tüzérlegénységneK a 
toronycsapóaj.tón :keres:ztül egyenként ki kell bujni 
és a fedéhetre ugrálnia az ágyúkhoz, a lős~ert is 
ugyanezen az úton ken a fedélzetre szállítani.) Az 
angol haditengerészetne:k v,an egy ,;asdic" nevű. ki
tűnően has,ználható hangfügó készüléke. 

1917 óta a német búvárnaszádoknak az, ellenség 
ha,nglfogókészülékei már olyan kellemetlenek voltak, 
hogy a n3Jszádok'at különleges. vízal~ .. tti kísérleti 
á:llomásokon megvizsgálták és igyekeztek3JZ egyes 

, ele:ktromüS gépek (a vízalatt hajtó elektromos fő
motorok és a különböző se,gédmotorok) hangerős
ségét megállapítani. l\finden motornak van egy bizo
nyos fordulatszáma, amellyel szemben a hangfogó 
készülékek legkevésbé érzékenyek. Ez·t kís:é["letileg 
me1gállapították és, a búvárnaszádok adott esetben 
ehhez al:kalmazkodtak. 

A búvárnaszádok elhárítá;sára szolgáló eszközök 
tekintélyes sorát összegezve meg lehet állapítani, 

.hogy a jövő háborújában . nyugtalan, veszélyekben 
gazdag szerep vár reájuk. (FQlytatjuk.) 

1879-ben rendelték el, hogy minden örsön az országos vásá
rok kimutatása vezettessék, amelybe úgy a saját, mint II 

szomszédos ör.skörletekben tartott országOl! vásárok bejegy· 
~endők. 
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Szent-Borbála napján. 
Irta: ANTAL SÁNDOR testőr-szakaszvezető. 

1915 december 3. Csend honol mindenütt, az erdő 
fái vastag zuzmara-bundájukba burkolózva alusszák 
téli álmukat, de a gránátszántotta terep, a kígyózó 
lövészárkok, sűrű drótsövények, a szétlőtt épületek 
és az erdőtisztásokon a frissen ásott fakeresztes han
tok megmutatják a hábor'Ú képét. 

Napok óta nincs semmi. Lövészárkaikba húzódva 
pihennek az ellenfelek, csak az őrök szemei kutat
ják a dróisövények előtti terepet, vajjon nem moz
dul-e a másik. 

Nagy János, a harmadik üteg harcsabajsZJú 
irányzója csend<ben pipázgatva nézi az eget, mintha 
a felhők állásából akarna következtetni a közelgő 
eseményekre. Meg-megcsóválja a fejét és a pipaszár 
mellől na;gyokat sercintve, halkan szitkozódva mo
rog maga elé. 

- Az ördög bujjék ebbe a nyomorult muszkába, 
csak még máma ne csinálna semmi marhaságot! 

Nagyon fontos az az eg,ész harmadik ütegnek, 
hogy ma csend legyen! Az öregtüzérek már két hete 
készülődnek rá, hogy amúgy magyarosan elnadrá
golják a porosfülüeket. Mert nem lehet valaki igazi 
tiizér anélkül, hogy fel ne avassák Szent Borbála
napján. Ezt a nemes cselekedetet pedig a harctéren 
is el kell végezni, mert, hogy háború van, az nem szá
mít, de a tüzér nem tüzér addig, amíg ízeIítőt nem 
kapott védőszentje szenvedéseiből. 

Már készen van miuden. A strófákat az öreg 
Parkas Péter káplár fabrikálta, aki vMély volt a 
ci viléletben, így nagymestere a verselésnek. 

Össze is voltak szedve a zamatosan csengő so
rok, hogy: 

- Álljon elő Horvál' Jancsi, 
Olyan büszke, mint egy csacsi. 

És így tovább. Igaz, hogy a Horvát Jancsi nem 
volt büszke, sem a Krisztus urunkat is szállító jám
hor állat nem változott meg, de az nem fontos, rig
musnak ez is jó. Minden újoncu31k kész volt már a 
verse, amit majd az ítélőszék bírája: az öblöstorkú 
Rácz Miska olvas fel a kisza'bott büntetéssel együtt, 
amit aztán a hóhérok az elítélten könyörtelenül 
yégrehajtanak. ~ 

A pálcákat már napok óta válogatták az erdő 
fattyúhajtásai közül. Az egyik rozzant pajtában 
pedig már készen állott a bírói emelvény a "vér
paddal" és a deressel együtt, a maskarához szüksé
ges gúnya is megvolt. A százados úr jóindulatából 
il szükséges mennyiségű rum a szak.ácsok rendelke
zésére állt, hogy a verést egy kis ízletes rumos
feketével tegyék majd elviselhetővé. Minden, min
den készen volt, csak az időpontnak kellett jönnie. 

Csak az az ostoba muszka most az egyszer nyu
godt maradjon, mert még képes lesz elrontani az 
egész mulatságot. Erthető tehát a N agy János öreg
tüzér morgása. 

Hamar leszállt a téli est. Mindenki .feküdjön le. 
jött a lelkiismeretes napos szigorú parancsa és ha
marosan az összetákolt száHásokból kiihallatszó han
gos hortyogás jelezte, hogy a harcnak kemény fiai 
az igazak álmát alusszák. A négy betöltött ágyú ko
moran ásított az éjszakába az őrrel együtt, aki fázó· 

Fényképpályázatunkból. (Kendi tőrm. - Tata - felv.) 

san húzta be fejét a felhajtott gallérba és irígykedv(' 
gondolt arra, hogy a mulatságból nem veheti ki a 
részét. 

Alig mult el tizenegy óra, amikor Nagy János 
oldalbarúgta a társát. 

- No, megkezdhetjük! - s'Úgta oda, mire a föl · 
dön heverő hortyogó tüzérek itt-ott megmozdulnak és 
nesztelenül osontak a gyülekező helyre. Ferenczi 
tűzmester kiosztotta mindenkinek a helyét, mire 
lábujjhegyen közeledtek az alvó újoncok felé. No 
most! 

- üst-vágd, nem apád!! - 'hangzok a rémes 
kiáltás és bizonyára el is nadrágolják amúgy becsil
letesen a megrémült ifjakat, ha egy nehéz orosz 
ágyú bele nem dörren rettenetes bőgéssel az éj
szaká!ba. 

Mintha a végzet szabadult volna fel, az ágyúk 
bőgni kezdtek az egész vonalon és a gránátok iszo
nyatos süvöltéssel ha;sították a levegőt, hangos rob
banással csapódva a földbe. 

A suhogó pálcák megmerevedtek, öreg-fiatal 
együtt rohant az ágyúkhoz és kezdődött a munka. 
Rengett minden, ropog a ,fegyver, ordít az ágyú, 
robban a gránát, arat a ha:lál. 

- Megállj, musz.ka! Adok én neked! - dühön
genek a harmadik üteg tüzérei és elszántan küldik 
II gránátokat az ellenségre. 

Egyszerre rémes kattogás. Mi ez!1 A tiizelőállás 
mögött alig száz méterre felállított orosz géppuska 
golyózápora végigsöpört az ágyúkon. A kezelők vé
resen esnek a lövegek mellé. Az ágyúk elnémulnak, 
az ólommagok pattogásába belevegyül a sebesültek 
jajgatása, hörgése. 

Ker.tész főhadnagyelsőtiszt odaugrik a negye
dik löveghez. 

-J.i"'ordítsd megl Segíts! - ordít a hörgő kato
lliLkra. 

Ketten tápászkodnak fel. Mindkettő súlyosan 
~ebesült, egyiknek szájából vastag 0síkban folyik 
a vér. 

Lassan megfordul az ágYiÚ, csöve nekiirányul a 
gyilkos géppuskának. Az elsőtiszt meghúzza a 
zsinórt. 

A kartács hangos csattanással pukkan szét és 
elsöpri az ellenséget. Kertész .főhadnagy arcára az 
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OfOlIIl vonásai rajzolódnak, még hallja az ellenlökés 
rohamát, amint kiverik a besurranó oroszt, szemei 
megmerevednek és hol.tan bukik halott katonái 
mellé. l'; 

I \ I ~ 

Az éjszaka sűrű, fekete leplet borít a táj ra. 
Szent-Borbála, a tüzérség védősz,entjének szűzies 
alakja lebeg az elnémult lövegek felett és mártír
koszorúval ékesíti meghalt ti ai véres homlokát. 

Portyázás . 
Sorozásokat rendezett egy szélhámos a tanya

világban. Kiadta magát ezredesnek. megtapogatla 
a szemrevalóbb legényeket s kimondotta r-ájuk: 
alkalmas! Nem szüreti mulatságra, műkedvelő elő 
adásm, vagy más effélére, hanem katonai szolgá
latra. Mikor aztán a legények -- ki ví.Qan, ki szo
morkásan, amint az már ann.ak rendje - hazabal
lagtak, a szélhámos is sorravette a tanyákat és 
elkezdett katonát szabad'itani. Kit en"tyiért, kit 
annyiért felszabaditott a katonai sor alól, egészen 
szépen ke'J"leshetett mjta. 

Azonfelül pedig nem nehéz elképzelni, hogy a 
beugmtott egyszerű emberek körében milyen becsü
letet szerzett ezzel a gaztettével mindennek, ami 
katona. Lélekrombolás ez néhány pengőért. A leg
eszményibb célok és közérdekek beszennyezése fil
lérekért. J?zek a bűnözők rosszabbak a gyillCosnál, 
meg a tólvajnál, mert a tisztességbe vetett hitet ve
szik el az emberektől. Ezek előtt semmi sem szent, 
semmi sem érinthetetlen, ha pénzt lehet mjta keresni. 

Elég sokan vannak ilyenek a bünözőtáborban. 
Az emberek tudatlanságából, nyonwruságából élnek. 
A hiszél~enységet nyergelik meg s ezen a sátáni 
paTi pán belegá.zolnak minden/dbe és mindenbe, ha 
keresni lehet mjta. 11;Jaga a Belzebub lakik mind
egyikben, mert nem a sonkát lopják el 'a padlásról, 
hanem az emberi lelkeket fosztogat ják és ~zennye
zik. H atározoUan több figyelmet érden/,elnek a tol
vajnál, mert elég ötletesek abban, hogy a lelkekhez 
mikor, mUyen úton-módon férkőzzenek közel. Ment
sük meg a föld derék néljét ezektől a városból ki
ránduló, tanyák tiszta földjén tiszta emberek, hiszé
keny l~lkek között kujtorgó és mérgező szélhánw-
soktól. 

Ebből a szélhámos-so-rozásból különben tanulság 
is kínálkozik. A bűnözők ösztönösen és tudatosan 
mindig az újat keres'ik. Talán a l.~fl.'wrlát?~tabb szel,: 
lemi képességű tolvaj is azon ton a .t~Jet, hogp .~ 
másként lopjon, mint ahogy eddig a mlag ~okmtllw 
tolvaja lopott. Minden bűnöző újat ker~~ .e1:dembe2~ 
és kivitelben, meTt ettől várja a me;:ekules~t. Ettol 
várja, hogy a nyomozás embere az o . nv,??n.ara n~'~ 
fog rájönni. Ezért van az, hogy a koz~~ztonsagt 
szolgálat ismeretei soha befejezéshez nem 3utna~ el; 
csak nyitott szemmel kell nézni a bűncselekmenye-

ket, valami egyéni bélyeg mindegyiken van. Egyi
ken vastagabb, másikon csak lehelletnyi, de van. 
N em is lehet soha tökéletes csendőr, ak-ine7c ehhez 
nincs szeme, vagy ha van, de csukva tartja. 

Mi várhat Erdélyre most, hogy az új román 
kormányzat jelszava ez: b'iztosUani kell Romániá
ban a románole jogailn' Sok furcsaságot megéltünk 

. mi magyarok. ilfegszoktuk, hogy ellenségeink ké/c
nek mondják a SáTgát és románnak a székelyt. Ide
geink minden képtelenség befogadására kicserzet
ten, készen állanak, de most mégis dörzsölgeijük a 
szemünket: jól olvassuk? A románok jogait akarják 
Romániában biztosítan i, 11'iÍnekutána evtizedeken 
át mást sem tettek, mint e.zeket a jogokat biztos'Í·· 
tották a jogtalanságok és durvaságok ndnden elkép
zelhető eszközével is? H át lehet még Romániában 
ús lehet 1nég Erdélyben a románok jogait ennél is 
kegyetlenebbül és hathatósabban biztosítani? 

Mi lesz hát Erdélyben és mi lesz Erdéllyel:' 
Páris és London máris küldözgeti a? intelmeket 
Bukarestbe a nemzetisJgek érdekében. Jfáris, pedig 
még csak a szellőt érezzük a készülő orkánból. 
Semmi közünk a román belpolitikához, de ha még 
csak ezután kezdik a faiukat vpdeni, mi vár ott a 
magyarTa? 

Kínzó kérd?sek, amihe rni a csonkahatárok kö
zött csak fogcsiko-rgató hollgutással felelhetünk. De 
ebben a hallgatásunkban gyülemlik valami s ez a 
valami pontosan olyan arányban fokozódik ben
nünk: amilyen arányban Krdély sorsa romlik. 

És nem kerüli el a szemünket. hogy még ebben 
az Erdélyt fenyegető fordulatban is van, ami ne
künk jó. A kisantant régi, összeforrt magyarellenes 
egysége most már végleg felbomlik. A tagok kiJzül 
kettő új vizeken hajózik s a haTmadik is keresi 
már az új szeleket vitol'láihoz. Elengedték egymás 
kezét, új kezek után nyúlnak. Kijöttek a kisantant
öböl szűkhatárú, de biztos védetlségéből a világtör
ténelem szabad tengerére. A mi összeroncsolt hn
jónk régóta ezen a szabad tengeren küsz/;:ődik, mi 
megszoktuk a viharokat, nekünk csak a kormány
lapátunk maradt meg, de arra vigyázunk és tudunk 
vele bánni. Az ő hajójuk frissen festett, tonnatér
ben nagyobb a mienknél, de már a kikötőből lékek
kel indul. Hova. meddig? H ol a tavalyi há, a régi 
és öröknek hirdetett egység? .. 

Ezt is tanulni kell .. , (Bálint őrl11. felv.) 
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Majd az idők megmutatják, hogy a kisantant
dolgoknak ez a logikus alakulása, az a mostanában 
eldobott nehéz kő hol áll meg, kit hogyan talál 
meg? ... 

Egy nyugdíjas bajtársUllk leveléből részlG
tek: ... a hálátlanság a legrátabb bűn! . .. testüle
tünk iránti szeretetből, amiéTt harminC' évig mint a 
jó anya, óvott, nevelt, vezetett, a mai nappal elő
fi zetek lapunkra, hogy a nemes kapcsolat a csend
őrség és köztem mindvégig, am'ig élek, megmarad
jon .. . " 

Néhány kiragadott szó a végig szép levélből. S 
hogy senki félre ne értsen bennünket: nem, azért té
rünk ki rá, mert ez a nyugdíjas bajtársunk a lo
punkra előfizet. Mi az előfizetésekre pontosttn a két
szeresét fizetjük rá, anyagilag lehát nem érdeke, 
hanem meglehetős áldozata a lap nak minden előfize
tés. De nem verbuváljuk, nem csalogat juk az előfizető
ket azért sem, mert bajtársaink más úton is hozzá
jutnak a laphoz és főleg azért nem fogdossuk az 
előfizetőt, mert aki magától nem akarja lapunkat 
olvasni, annak mi csalafintasággal és rábe8z~léssel 
nem nyomjuk a kezébe. 

N ern az előfizetésért tehát, hanem azért idéz
tük ennek a bajtársnak a / evelét, mert példátadóan 
szép. Bárcsak az anyagi eszközeink odáig éTnt5nek, 
hogy minden nyugdíjas bajtársnak ajándélcképpen 
odatehetnénk az asztalára a lapunkat! Ettől azon
ban nagyon messze vagyunk, eszközeink tehát túl
ságosan is korlátozottak abban a tekintetben, hogy 
a nyugdíjas csendőrtábor iránt érzett szeretetünJ~
nek, érdeklődésünknek és megbecsülésiinlmeh kellő 
kifejezést adhassunk. De hirdettük és fogjuk hir
detni mindig, hogyanyugdíjazással senkinek sem 
szabad a csendőTségtól elszakadnia. Évtizedek 
nyomtalanul nem tűnnek el a semmibe. Aki a java
életét itt töltötte, annak ez a testület idegen nem 
lehet soha. És fOTdítva: a testület számára sem lesz 
a nyugdíjas bajtárs idegen soha. Olyan kapocs vall 
közöttük, hogy még annál sem szakad el, aki talán 
valanti sértődöttség núatt azt hiszi mttgáról. 

Aki pedig úgy érzi ezt a kapcsolatot, millt u 
levélíró bajtárs, igazán boldog ember. Becsületben 
töltötte az élete munkásrészét és becsületben tartja 
annak minden emlékét. Boldog ember, 1'nert az idő
sebb s az öreg korban akarva-nema7carva núndenki 
a multjában éli át újra nemcsak a keserűségeif, 
hanem az örömeit is. Ezt azonban 'Inár a tényleges 
szolgálati idő alatt meg kell tanulni így látni és 'ig,l} 
felfogni és a nyugdíjas ba.itársakkal es,zerint szót 
váltani. Ezt az örök-kapcsolatot így mi mo,gulllt 
biztosít juk a jövőre önmagunknak i,s. Ez is nemze· 
dékről-nemzedékre öröklődik s ha 'ini ma megra
gadjuk a nyttgdíjas bajtárs kezét, mi is érezni fog· 
juk ennek melegét, ha majd az idő felettünk is el
repült. Láthatatlanul, írott szabályok nélkül, de eb
ben is a rendszertől függ minden. Rajtunk áll, hogy 
ha van ezen a rendszeren építeni vnló - és van -, 
építsük fel. 

Kocsmákban üldögélnek a csendőrök kályha 
mellett, írja az egyik ujság a legutóbbi képviselö
választásról. Ú gy látszik, ebben sürítve benne látja 

'azt, amit mondani a/car: ez a választál:! aztán iga
zán nyugodt, hibátlan választás. 

Mi persze tudjuk, hogya szolgálatot feljesitő 
csendőr nem üldögél a kocsmában, de nem tudják 
mások néhánYrltillióan. Tudjuk, hogy nincs ebbeli 
a beállításban semmi szándékosan báni ó és magú
ban az egész dolog semmiség, mégis megállunk mel
lette kicsit . Rólunk nagyon ritkán írnak az u,isá
gok, de éppen ez a mostani apróság is ,jelle III zfJ 
arra, hogy amikor írnak, akkor is sűrün tévedn ek , 
Most is tekintélyes olvasótábor szeme előtt úgy je
lenik meg a csendőr, hogy a kocsmában kályha 
mellett pipázgat, bizonyára kvaterkázik huzzá és 
gazduramékkal megbeszéli, hogy a kadarku. jobb-c>, 
vagy a siller. 

Máskor inkább kicsit lúlnyerseknek TO.7zolnak 
bennünket, most meg túlságosan is barátgágos, 
atyafiskodó, üldögélő a lotográfiánk. Ismételjiik: 
semmi az egész és igazán lelfújt dolog lenne ebből 
'komoly panaszkodást csapni, de hát e{J.ljszel' III ál' 
úgy szeretnők, ha valaki 1.!alahol megirná a csend
őrt annak, ami! Se fel, se lc> hajszál túlzás ne 
lenne benne, hanem csak a derekas, igazi valóság 
nagyban-kicsiben egyaránt. ETényekkel és hibák
kal, de hiteles fotográfia, - de jó is lenne em/szel' 
már . .. 

"Pályázat örsparancsnokoknak" 
című 'P:hlyámtull,kl'a - melyet a multévli 20. SÚ1-

munk ban hirdettünk - jó munkát küldtek be: Péter 
János alhgy. pesthidegkúti és Füleki József alhdgy. 
toponári Is~as0p'aTanlCsnoIDok. 

Péter János alhdgy. hál'OIll 'féll'havi jelgyzet'e 
olyan kiváló munka, hQgy azt feltétlen az első 
hely iJHretmé meg. Mivel aZlOll1ba,n pálJllá.zatun'k Öil'S

pWl'aIDcsnokoknak szólt, ezúton dícsé.rjThk. meg mun~ 
kájáért és közriiijük !:t1énykérpét. Péter aJhdgy.-nak a 
fOg11alkozáJsi jegyzék öSSl1Jes anyagál'a megvan az ok
tatási jegyZ'ete, :szemlJén eb'böl dktat, vagy a szüksé
ges hellyeken 'azöl"S oktatójánal{ lIlyujtja ezt segítsé
gül, Ihogy aJZ a követelmén~eknek iffieg tudjon felelni. 
(Bál' IIlliIDden szak1aszpar,ancslIlok i,lyen oktatási jelgy
zettel támogatná ö~srpal"a:nlcsnl()kait!) 
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Szabados István thtts, budapesti örsparan'csnok 
értelmesen, a Os.-8.-30. P'<IDtblan előírt köWltellIIlJé
n~ lbeiarláSláv:al 'Úgy állítottaösS'z,e oktatáJsi jelgy
zeteit, hogy ,az hárane1lyik oktatón3Jk komoly oktatásli 
segédlelte Jelhet, - az első díjat nyerte. 

A második díjat: Farkas Ferenc tlhHiS. (Soly
már), a harmadik díjat: Váradi József thtts. (Buda
örs) öl'ISparnnlcSlnokokna.k ítéltük oda. 

További értékel ési, sorrend: Pernyész István thtts. (Buda
keszi), Szeles Ferenc thtts . (Nagytétény), Magyar István 
thtts. (Páty), Toldi F erenc thtts. (Törökbálint), Márt fJn 
János ,thtros. ,(TörÖlkbál.i:rlt) , Gulyás István ,OOTlJll. v. (Kriskún
lJachá~a), Török Dávid Ilhtts. (Bila), Varga Lajos 1löTID. v. (Új
S<'láis'll), T elep F erenc I. ,tJht,ts . (MIeZ őb erény) , Jakab Imre tJhtts. 
(Csemő), Ferencz Mózes 'tJhJttJs. (Dunahar,lIiszti), F,ekete József I. 
tJl:u~ts. (E>s~rbel'gom), Szentmiklósi József ,thtlts. ,(üegJ.éd), Tán
ezos Elek tht,ts. (üllő), Pengő Sándor 'thttJs. (Albel'ti), Szabolcs 
Sándor tÖl'ID. v. (DullJaJha11alw~i), Székely FerenlC thtts. ('Dwtár
S:llentgyörgy), Sziklai Ferenc thtts. (Monor), Koh'álri István 
!1öl1m. V. (P,ests~J8II1timl'e), Cs. Kovács János tihtts. (Lajoomizs'e), 
VlHéz Molnár Sándor ,thtts. (Aj!kía), Samu János ;thttJs. (Jás~
~aJ.'lajenő), Farkas József II. ,tJhtts. (Leányf'allu), Göröcs Péter 
thtts. (DömS'Öd), Antal Fm'ene ,thtts. (~es.tsz'eIlltitmre), Szabó 
Lajos 1. IthttJs. (Gálo!'lfla) , Duka D énes Ithtts. (N~YJkőros), 
Konczi István thtts. (Budaiut) , Horváth Gábor thtts. (Bugyi), 
La,katos F erenc ,th,tts . .(Voos:és), Hargitai J wnos tht1tJs. (Tökö:l), 
Almási József iliUs (V'1IiS2'l1lir), Bacsa Lajos ,törm. v. (AilJbel'ltli), 
Bartha József thrllts. (La~!hegy), Nagy István II. ItIhrllts. (Sz-i
g,etS7JentmiJk!Ms), Baán LajostMts. (Ki,SJkúm.1ach.áJza) , Csép Sán
dor thtts. I{ör~ény) , Bérczes László rtJhtts. (Sorolk8ár), Juhász 
Imre ,tlhll1Js. I(Koc.g:é,r), Sebők András rtlhtts. (Ócsa), Csató István 
OOl1m. v. (Dömsöd), Bakó Lajos ,thtts. (AI!;Slódahasl), Almáisi Géza 
thtts. (Tört,el), Tóth M. István t lÖl1m. v. :(Ce,~l:éd), Zólyom János 
thtts. (Ócsa), Halász Bernát thtts. (Lakihegy), Bedő Imre 
tJhtts. (AIs6dabru» és Cseh Balázs tőrm. v. (Bugyi). . 

A p,áJly,áWks~OIr,gall!Illl1k[,Óll,ruz, utasítás meg,
ériéséről, ruIluak lbetal't-ásárÓlI adt3Jk truuubiz!onyslágot, 
küJ,öruösen kirernelve elblbelIl. a Ibudapesti r. osmály ö,r 
seiioo tartozó pályázókat, akik 2-4 IMlIha'Vi 'Jjog[alko
zási je,~'élk sZlell'inti lanya;glga~ vett'ek ,rés~t !a pályá
z,atoIli. 

Szabados t!htts., Farkas thtts. és Váradi thtts. 
beküldött dktatási jegyzeteihől kÖ~llü:nk elgy-elgy 
l1é,szt. (Péter alhdigy. jeigyzet'e.i,nek a~ éll'tékelsiÍ,tésére 
máJs IIllÓd:ot k'erelsün'k.) E jelgyzeltek he1lyessé:glét min
denki könnyen ellenőrizheti. Vegye elő a 0s-8. jel
zésű könyvet, olvassa el a 11. oldalán levő 30. pontot 
a'laposan és k'eresse meg, hogy az alább kö·zölt jegy
zetek megfelelnek-e annak a követelménynek, hogy 
az oktató az oktatandó anyag teljes ismeretével s e 
jlegYiOOtek Is~gítségével csakugyan 'szaks~e.rű és vilá
gos oktatáJst tudjon t3JTtani (Akik a beküldött kéz
i,ratukat levélben visszakérik, azoknak visszaküld
,jük. Két hétnél tovább ezt az anyagot nem őrizzük) 

Szabados thtts. jegyzetéből: 

Ismétlő oktatás. 

Szut. 296. pont 1. alpO'Ylt. Figyelmeztetés. 
OTdnfó példája: 

Az ÖI'S járőre ,augusz,tJushrun az erdő közV'etlen köz~lébe'n 
il ta;gú kiránduló tál,saSlágot t erbtJenér, Jam!iJkor lazok SZ,allonrua
sütés vég,ett tüZ!et l,a'klIl[ sz.ándéJkoznak, ,amilhez ,a szii'ks€lge,~ 
előkészü~,ete'IDet megtett~k. A járőr éppem ,w~kor -él't oda, am~
Ikor ,az elikész,ített ,tüzelőam;y1a,go:t meg rukarjáJk gyuj'!Jani. 
Oktató a példát megbeszéli és minősíti: 

Bár la !k'ihágáJs ,kí,sécrlete n ,em bünriJevendő c!'le,lekmény, azon
ban ,a járőr a s,zándékoJ.t kihágás me,galk,adáJlyoz.áISla vége,tt, 
az , erdő védeillne érd~ében fel:lép. 

A járőr teendője: 

Sz&gá.IlLlli j 'eUépés. 
FLgye1mezteoos. 
A cselekmény: klliágru; kísérlete. 

Oktató a vonatkozó §-okat és pontokat felolvas8a: 
Szwt. 296. p. 1. alpont. F<igyelm~tetés. 

300. p. Szo!<gálllltli j ,el:liépés. 
306. p. Figyelmooootés. 

Eihbtk. 26. §. KíSlérlLet. 
'l1örv. rend. 9. §. IErdőVlMeLem. 

OMató az értelmi egységeket megmagyarázza: 
Figyelmeztetés: Szób<elli. r.endelkezés. M,e~lőző liintézikedés. 

A csele'IDmény megailmdáJyozlw érdekéb6II. 

Oktató a gyakorlati eljárást elmondja: 
fősúllyal: F,j,gy,elm~tetés; 
részletesen: F,igyel<és por.tyázás aJk8llmával; 
szemléltetőleg : Szollgá:1ati fellépés. 

Az oktató a kérdések útján az oktatott anyag megértését 
eZlenőrzi. 

Szut. 296. p. 2. alponJtja: Igazoltatás. 
Oktató 'példája: 

Az Öl'S járől'e ,azÖ'l1s!ÍJl[oonáJs 3'zéllOO:elyén észlelli, hogy egy 
i'S'IDel'etllelll egy,én a járőr JJáMára ,egy ház UdVlM',ába ugciJk ba. 
hol ,a ~ullajdonossrul b.es~é:1g00n,i !kezd. 

Oktató a példát megbeszéli és minősiti: 
A járőr teendői: 

Az :ilSlIneTlet1en egyént a jál'őcrnek iga.zQlJtlLtrui IreH, _inek 
~il:étét ,fel<tét1emihl meg ilrell <áJl.llJPÍtami. Az ,igazol1JaJbás az dsme
l'et1l.eIll egyéin és la há2'ltula;jdonos kilkérdezése, m1lijd pedig a 
nyomozókufLcs hasznáJliwtJa által loorténlik. 

Szolgálati fellépés. 
Igazoltatás. 
Nyomozókulcs használata. 

Oktató a vonatkozó §-okat és pontokat felolvassa: 
Szut. 296. p. 2. ,alpont. Igazo1ta,tás. 

300. p. Szolgálati fellépés. 
307., 308. p. IgazoItlLtás. 

Oktató az értelmi egységeTw t megmagyarázza: 
Igazoltatás: KiJkérdoo és , .iga.zolványok átv.izsgálása, eHe;n-

őrző kérdések és nyomozókules használata által történik. 
1. A nyoanozókulos er,edeta. 
2. A nyomoo&kulos ,tartalma. 
3. A lIlyomozókullccsall Viruló gyia1korllwti eljárás. 

Oktató a gyakorlati eljárást elmondja: 
Részletesen: SzoJg.áilialtJi felLépés. Kriik,érdezés. I.rwtok, [,gazol

ványok átVlizlsgáJása. 
Szemléltetőleg : Ig,awl,ta.otás. Nyomooóku[()S hl1liSznáJllaJta. 

Az oktató a kérdések útján az oktatott anyag megértését 
ellenőrzi. 

Farkas thtts. jegyzetéből: 

Katonai büntetőtörvénykönyv. 

Ktbtk. 133. §. 1. pont. Szolgálati kötelezettség 
egyéb megszegése: 

Oktató példája: 
Kov<ác.s Péter Ől'VllY.!I'ető 8 gy.a,logO!'lsall egy v<asúti híd őrzé

r;él'e lett ,klirendeilve ,a,zz'a:l, hogy kétnapi éJJelmet vét~'OOzen 
flel. Kov.áos la 'Né-tnap'i él:e1em j<e,lvévelez,és-€lt lei1mullasz·OOItta és 
él'€lLem nélkÜlI meJllt ,a r ,ajjal a hid,alt őriznli. 

Oktató a ,példát megbeszéli és minősíti: 

Ková~s ;P,é.ter a2'lál,ta:l, !hogy la lkátnapi élielltem felvéOOlooését 
elmuwa.s1JtotJta, Vlagyi.s Jalár,eIlld,elltj'einek é1elimeOOsJérÖil nem gO'll
doskodotJt, clJköV'etJte ,a 

Szolg.áJLwtJi kötelezettség egy,éb meg!'lZeg-é:sének vétségét. 

Oktató a vonatkozó §-okat és pontokat felolvassa: 
KWtk. 133. §. 1. pont. 

Oktató az értelmi egységeket megmagyarázza: 
Alárendeltek élelmezéséről és ellátásáról nem gondosko

dik az: laki II 'l'aJk,tárból v<lliló f,eI~tele~ést; vagy bevásá.rlJási, 
úgyszintén a bevásárolt, illetve felvételezett élelmicikkek 
e~készJJbését elmulasztja. 

Kiméléséről nem gondoskodik az: aki p'L éjjeJ-uRlpp'aJl sZO'I
g.áll.wtban tar,tja, do1go2'ltatja stb. 

Fenyege,tő veszély: alJwH a tettes aJkJlIiratától fiigge1;·lenÜJ 
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bekövetkezetJt olyoan iköl"iihn(m~et keLl érte!rui., amelyek az 
a1ll.rendel..tekre közvetlenül életveszedell11et jelutlhet'llelk. 
Oktató a gyakorlati eljárást elmondja: itt nincs. 

Az oktat 6 a kérdések útján az oktatott anyag megéri éséf 
ellen6rzi. . 

Váradi thtts. jegyzetéből: 

Kihágás. I 

Khbtk. 87. §. Szere1'lcsejáték által elkövetett kihágás. 
Oktató példája: 

Pichl<6r Jó~f budaörsi l~os, kocs l11áJ.'()S az együk szobá
ját berendez-i ,k.ár.tyázó.ooronmell: és meg<lJ.eszM!i Kreisz J ózsel' 
barát j ávoal , - aJki i!lIIlgyon jó kártyajáté-kos - hogy állwndoon 
Legyen u1ála és a kocsmába menő embereket, arn.~or már lIDssé 
ittasak, beszélje rá, hogy menjen,ek be la Ikár,tyázó1lerembe és 
kártyázza'llJaJk. A nyer,es.ég fel~ 'j'csa:. 

Oktató a példát megúeszéli és minősíti: 

Pich'Ler kocsmáros ;az .egyo.iJk szobáját a:r,él't rendez·te he 
k ál'ty,ázótererrmek , JIIer:t ~ kocslll.1ája eddig UHllIIl ment jÓl s 
úgy gondolj.a, hogy hla ott 'kál'tyáznoaik, akkor tkéltsziCres hasz
not is húzl!Ja t, m~H1t az emoorek tömegesen fogm,atk odmnenll i 
és ,még aZ()lJl rel ül, hogy ott fogYlaszba.n!atk, a !kártyán ds VesZlt
hetnek. 

P.iohLernek e cselekm éonyét azonban a törvény nelU engedi 
meg, mer ,t szerencsejáték űzése II nyilvállos helyen t 'ílos, így 
mindketten bűnösek. 

Oktató a vonatkozó §-okat és pontokat felolvassa: 
Kh'btk. 87., 88., 89., 90. ~s 91. §-Oik. SZ'6rElillcsejáték. 

Oldató az értelmi egységeket megrna.qyarázz(/: 
szerencsejáték.: alatt azt a játékot értjük, ahol II veszt~ség 

és a nye reség ikizrál'ó1ag ,a vél€ltlenlell múJrik; 
nyilvános hely: alatt elsősorban II vClldéglő, koc'ima, kávé

ház és más haso Illó üzlet értendő; 
I\özöI,rségJlek nyitva álló hely: egy1etek, ,k a s?J1n ó.k, klubok, 

tál'saskörök, m ert bár ~eknek alapszabályai k vannak és csak 
t:.Igo.k Látogatllllatják, de oovooetés mellett más 'is lá:toglathat. 
Ide tal'tozilk az a lll<aglÍill1a~ás ,is,ahov,a szere ncsejáték üzpse 
céljából bevezet·és melilletlt bárki bem€lhet. 

Ok.tató a gyakorlati eljárást elmondja: 

Fősúly h~Y'ezendő oa szerencsejá:békOik, nyoitlvá.nos helyeIk, 
közöruségllleik nyÜJtVla á:lM helYM megtJIllll.gyar~ására. 

Rész tvevök bŰtllÖSSiéglénetk lIIlegál~oapí,tása. 
VJ.ssz,aeső bŰJ1ÖS felelőssége. 
A nyomoz-ásnál öt kclJl őril'Jetbe VlEmJlli. 

So.rsjá ték, ál1l1lII1.li. ·lottJó megma gyal"ázása. 
Bűnjeljegy:r,ék ~itöUélse. 
Bünjel<lÍ'lIIIk!e kiItöltése. 
Az oktató a kérdések útján az oktatott anyag megél·tését 

ellenőrzi. 

Milyen legyen az örslaktanya ? 
Az 1937/19. számunkban hirdetett pályázatunk eredménye. 

Értékes és részJeteihe~l 
is kidolgorzott mun.l~át kül
döttek be vitéz Soós-Gusz
táv alooredes és Fekete 
Pál szám dos lliJ."ak, kikne'k 
munkáját - emléktárgy
gywl - külij.n díjazrz.uk és 
a sZlerk'esztőségünkiben őr
z'ött megva!lósítohoató te'r
vlekherz; csatoljuk. 

így pályázatunk nyer
tese Somogyi Lajos, a 
tatai gy. tanalosztály állo
mányába tartozó prbcső. 

fös laktanyára kettő a 8 
egy pályázatot küldött be és 
összes követelményeknek. 

Somogyi prbcső. a 6 
fősre kettő, a 12 fősre 
legjobban megfelelt az 

A második díjat: vitéz Jenei József II. zala
egerszegi örsbeli cső.-nek, - a harmadik díjat: 
Vass Ferenc 0Solnok-augusztatelepi örsbeli csÖ.
nek ítéltük oda. Munkájuk alapos és értékes. 

Jó munkát küldöttek még be: Borbély János tőrm. (Buda
pest), Cserhalmi Imre tőrm. v. Budapest, Csontos András cső. 
(Pesthidegkút), Dörömbözi András cső. (Budapest), Farkas 
Imre cső. (Budapest), Farkas József Il. thtts. (Leányfalu), 
Földesi Pál tőrm. v. (Pomáz), Füleki József alhdgy (Toponár), 
Horváth István 1. tőrm. (Budapest), Jenőfi Mihály cső. (Soly
már), Kovács Gábol' m. thtts. (Budapest), Lantos János a lhdgy. 
(Sátoraljaújhely), Lukács Mihály tőrm. (Budapest), Mihályi 
Károly tŐl'm. (Esztergom), Pernyész István thtts. lBuda
keszi), Rusai Pál cső. (Nagytété ny), Szabados Molntír Lajos 
gy. thtts. (Búcsúszentlászló), Szedő Rezső cső. (Páty) , Szilágyi 
Lajos I. tőrm. (Budapest), Tárnok Ferenc cső. (Budapest), Va.~i 
Ferenc tőrm. (Piszke), Zólyomi István cső. (NagytéténY). 

A nyertes Somogyi prbcső. egyik 8 fős terv
J'ajzát mai számunkban közöljük. (Több okból 
lenne jobb, ha a mosdó a legénységi szobával köz
vetlenül szomszédos lenne, ami könnyen megold 
ható ezen a terven is.) Ezzel olvasóink bírálata alá 
is bocsátjuk azzal a szándékkal, hogy a terv esetle
ges módosításá.val olyan laktanyaterveket kapjunk, 
amelyek alapján felépített csendőrlaktanya a köve
telményeknek tökéletesen meg fog f'elelni. Kérjük az 
észTevételeket januáT 30-ig hozzánk beküldeni. 

A nálunk őrzött terveket építkezésekhez való 
felhasználásra a sziikséges időre bármikor készség·· 
g.el megküldjük. 

Somogyi prbcső-nek a tervekhez fűzött itltalá
nos indokolását és a mai számunkban közölt terv
rajzához annak leírását alább közö·ljiik. 

"A multévi október l-én m egjelent Cs. L.-ban közzé
tett laktanyoaterv-pályáza tra mellékelten küldött tel'vekkel 
én is bátorkodom a páJlyáz.atban résztvenui. A kiirt feltéte
"eknek és követelményeknek a tanulás mellett rendelkezésre 
á.lló idő rövidsége ellenére is igyekeztem eleg.et tenni. 

A mel,lékelt terveken tkerülni a~artam a zsúfoltságot, 
ami a tervek áttekintését z.avarná s ami a méretek, számo.'k:, 
jegyzések által keletkezett volna, azért ezt az aIább [elsor~lt 
részletes leírásban pótolom. 

Altalában: A tervek készítésénél az az elgondolás veze
tett, hogy az "örs család". Ennek megfelelően au~rüJtem mm
den o.l.y elosztást, mely a családi jelleget megbonthatJlá, ille
tőleg bizonyos rideg kaszárnyajelJeget adna az örsla.k:t8.nyá
nak. Figyelembe vettem ollzt a fontos körülményt is, hogy 
az örs belső élete ue legyen kitéve illetéktelen egyének 
kíváncsiskodásának és ezt a terveken igyekeztem megv.alósÍ
tani. A t ervek mind földszintesek; az emeletráépítést kerül 
tem, mert azt mint örslakhanyát áJltaláball a falu keretébe 
lIem igen lehet beleillesztenlÍ, mlÍJSrészl a mozgás, elhelyezés, 
gyors Öss.zpontosítás tekintetében sem tartottam cé.lszerűnek. 

A terveken csupán alaprajzot és távlati képet készítet
tem. A távl.ati kép csak á:ltll!lábaJl érzékelteti az alapl'l'ljzoll 
feltüntetett tervet, annak részletesebb kidolgozását meLlőz
tem. (Ezér.t nem közöljük. Szerk.) Kivitelezés esetén akár
milyen homlokz,atkiképzés tervezhető (pl. főpárkánY, a,blak
keret, ablakkönyöklő stb.) . .Az al.aprajz 1:100 méterarlÍilly Bze
rint van kidOllgozva s a kívánt méret, adat, ezen arány sze
ri<D.t lemérhető. Az épületek földszinttől mért padlószint ma
gassága 0.60 mHer (.ami + 60 jellel van jelölve). A szobák 
hútorzata számmal van jelölve. A szobák magassága 2.9U 
méter a padló szintjétől mérve. Ez.en adatok megadása mel
lett 8zi:ikség-telenJll6k találtam a metszetrajz ok elkészítését. 
Altalában a pince-óvhely (ezt a rajzon kiilön nem tervez
tem), építése bármely terv·en eszközölhető. Ra figyelembe 
vesszük a mai építőanyagár.akat (a f.a kivételével) és az 
uránylag csekély lllunkabéreket, akkor a tervek kivitele nem 
jelent nagyobb a llyoag i terhelést. 

Egyébként a tervek készítésénéJ főleg az alaprajzi el 
osztásra, illetve a katonai jelleg megtartása mellett I\Z örs 
életének "otthonosabbA" tételére törekedtem. 
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Az alább közölt terv leír(Ísa: 

Leg. szoba (jobbr.a) aJapterÜ<l~te: 5.00X5AO m. Ajtómé
re,t: 0.90X2.l0 'Ill. t~leajtó. Ablakméret: 1.80X1.80 m. (2 drb.) 
1. 'sz. ágyak, 2. ,sz. szék,ek, 3. 'sz. szekrények, 4. .sz. kályha. 
T,antel'~m aJapterülete: 6.00X4.00 m. Külsőajtóméret: 1.20X 
2.30 m. két,szárnyú duplatele,ajtó. Ab.lakméret: 2 drb. 1.80X 
1.80 m. külső-belső , befelé nyíló 3-,as ,ablak. Öpk. irodába 
nyÍ'ló ,aj'tó: 0.90X2.00 m. teleajtó. Legénységi ,szobába nyíló: 
0.90-2.00 m. te,leajtó. 1. sz. közös nagy asztal, 2. 'sz. székek, 
3. sz. kályha, 4. sz. szekrények. Leg,émy,ségi .szoba (hah'a) 
alapterül,ete: 5.00-4.00 m. Ajtóméret: L. miut tanterern. 
1. sz. ágyak, 2. ,sz. székek, 3. sz. sz,ekrény,ek, 4. 'sz. káJylw. 
Öpk. iroda alapterülete: 4.00X3.40 m. Ajtóméret: L. mint 
tanter,em. Ablakméret: 1.20Xl.60 m. kétszárnyú, külső-belső, 
befelényíló ablak. 1. sz. íróaszt:;tl, 2. sz. ,székek, 3. sz. papír
kosár, 4. sz. szekrényck, 5. sz. ágy, 6. sz. k'lyha. Mosdó 
alapterülete: 4.00X2.90 méter. Ajtó mérete: 0.90X2,20 m. külső
belső (üveges) ajtó. Ablakméret: l.{UXl.60 m" külső-belső, 
ki- és b erfelényíló szárnnyal. 1. sz. fürdőkád , 2. sz. mosdó
áHvámy, tál,akkaJ, 4. ,Sz. kályha. Konyha alapterülete: 4.00X 
4.00 m. Abla,kmé'ret: L. mi'nt öpk. iroda. Ajtóméret: L. ltünt 
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mosdó. 1. 8Z. tüzh'ely. Ör,s,főzőnői ,szoba alapterful.ete: 1.60X 
2.70 m. Ajtómél'et: 0.80X2.00 m. Ablakméret: 1.00X1.60 m., 
kétszárnyú ki-és b enyíló , külső-belső ablak. 1. sz. ágy, 2. sz. 
asztal va,gy ,szekrény, 3, 'sz. ,szék. !{;amra padJásf,eljámttal, 
alapterful.et,e: 1.20X2.30 m. Ajtóméret: (L. mint örsf.-női szoba). 
Ablak; OAOXO.60 m. egyszárnyas dupla. Bőröndös k. alapterü
lete: 4.0(}X4.00 m. Ajtóméret: 1.OOX1.20 m. külső teleajtó. Ab
lak: 1.20><rr.60 nl., kétszárnyú, ,külső-belső befelényíló ablak. 
1. sz. csizmaállvány, 2. sz. legénységi ládák. Nős altiszti 
lakás. Utcai szohaa1apterüllete: 5.40X5.00 m. Ajtómérei: 
2.00X2.30 m., kétszárnyú te].eajtó. Fürdőszoba tapétaajtó : 
0.80X2.00 m. A für.Jő,szoba felülviJágítást, vagy üv'egaj1;ós 
világf tás t IDap. Udvari .szoba alapte,rü].ete: 5.00X5.00 lll. Ajtó
méret 1.20X2.30 m., kétfelé nyíló dupla teleajtó. 2 drb. 
1.00Xl.60 m. kétszárnyú befelényíló ablak. Ver and n alapterü
Jete: 1.30X4.00 m. (+ 0.60 m. maga,sságbaJn) padlószi.nt, kor
láttal körülvéve. Konyhától a szobába nyíló ajtó mérete: 
0.90X2.l0 m., ,t,e],eajtó. Konyha .aJapterüle,te: 4.00+3.00 m. 
Aj,tómér~t: 0.90X2.20 m., külső-belső (~le-üV'eges) ajtó. AMak
mér0t: 1.20Xl.60 'lll., dupla, ,k,étfelényíló. Kamra alapterü
lete: 2.l0XO.90 m. Ajtó mér,ete: 0.80X2.00 m. Ablrukméret: 
O 40XO.60 nl., egysz.árIlyas befelényHó." 

\. udoa.\e._ 

11. a\a~rq\1..-
I 

~ I ~~ LLI@ 
I~ t---

t\)q."Q12' 
"'" .. -

c.-,=i ,", -~ 
I --Id> ~1.·'!.fo.t',!i1e§,

tLoCt. \ ""0(>0\. 0.._ 

I 

- t-@B d 

I 

T"1>\"'~""- . 

C~ 
a • : \V~ 
J , 



1938 január 15. CSENDöRSÉGI LAPOK 61 

Pályázat csendőrindutóru. 
Egyik zeneköltűnk csendőrindulól szerzett. El

bírálása előtt célszerűnek látszik, hogy pályázat 
keretében lehetőséget adjunk erre a csendőrség arna 
tagjainak is, akik számára a költészet nem ismeret
len világ. 

Pályázni lehel zenésített szöveggel, vagy csuk 
szöveggel. Pályázulot a csendőrség minden tagjától 
elfogadunk. Pályad'í,jul a pályázatok é'rtékével 
arányban álló jutal1nu,t tűzünk ki, amit ezek sze
rint csak az elbírálások során lchel majd megálla
pítanunk. Ha alkalmas munkát nel1l kapunk, pálya
díjat nem adunk ki. HatáTidő: március 1, az cred
ményt az április 1-i számunkban fogjuk közölni. 

S. kérdés. Egy mészáros elmegy a hatósági húsvizs
Oáló állatoTvos lakásál'a és a távollevő áUatol'vos nejének 
fél'je koholt üzenetét tolmácsolja, hogy a mészáros áUal levá
golt sel'tés husá t bélyegezze le és á llítson ki arról hússzállí
tási igazolványt, m ert az ánatol'vos megvizsgálta, köz[ogyasz
lásra alkalmasnak találta, de nem éT I'á, hogy hazamenjen és 
az igazolványt kiállítsa. A z áltatol' vos neje kiállítja a hú~
szállítási igazolványt, a bélyegzőt pedig odaadja a mészál'OS
nak, aki azzal a húst lebélyegzi. A Budapestl'e szállított húst 
a főváTOsi áltategészségügyi hatÓSág az egészségre ál' talmas 
nak találta és elkobozta. lilit követelt el a mészáros és mit az 
állatorvos neje? 

Válasz. A tény·á1Llás.ban háirom bün:ootendő cselekmény 
i<>Ill.fn"hető fel és pedig: 1. kÖ210kirathamisítás büntette; 2, 
hamhs okÍl1at használata és 3. ú,Uaieg6szségügyi kihágás. 

A 100.000/1932. F. M. számú rendelet 102. § 2. bekezdése 
wlapján ki.állított húss2lállítási iglíl2<olvány közOlki"·la.l; az állat
orvos neje tClháJt" ruki a21t jogtn.lanul kiállította és arra a fé(rje 
nevét jogtalanUl aláírta, ill Btk. 391. §-ába ütköző közokiral
hamisítás büniettkt követte el. Hogy la férje valóban mc-g
bí~ta-e az igazolviLny kiállításáv.al, vagy ISron, a cselekmény 
elbírállálsa s~ronpontjáJból közömbös, mor' t kÖ21okira,t kiál1ita , 
Sál1a olyar.: egyént, akiineik Cl'l'e nincs törvénY'es jogosultsága, 
kö:z.hiv,atalnok SEllll hatalrua:z.htat fel. A hamis hússzállítási 
ig.a.z.olvány következtében másokra jogsérelem h{tromolhatolt, 
még pedig azáltal, hogy a hÚt; megvásáJrJói a c.sokJélyebb ér
tékű húsért a teljes értékű hús árát fiZJet ik, vagy pedig, hogy 
a romlott hústól a fogy.asztók megbetegedhettek. A Btk. 391. 
§-ának Lchát minden tényeolemo .adva van. 

A mészárosna k kiétfé,le minősége jöhet szóba és pedig: a) 
l'elbuj tói , v.agy b) tettestál'si minŐISége. 

Tudjuik hogy a felbuj·tás lényege: másnak r.á.bírása, hogy 
büncseleku:{ényt kövessen el. Er..nek a rá.bírásnak nem kell 
okvetlc-nül ,rábeszélésnek lennie; minden OIlyan cselekvé< , 
ténykedés, .amelynek követkcí\téhen a tettes a bűncselekmény 
elkövetését elhatáJrozza, k!imerít.i .a rú,Mrás fogalmát. Megti'
ves21tóssel is reá lehet bírni vill[,akit bŰLCselekmény elköveté
sére, vagyis felbujtást tévedés olőidéz-ése által ib eJ lehet kö
vetni, pl. ha a tettes a tévedés következtében .azt hiszi, hogy 
jogosan cseleksz~k és e1'Jért s2lánja reá magáJt a bűnooelekmény 
elkövetésél'e. (Pl. a felbujtó nZZJal bí,rja rá a tettest a dolog 
ellopására, hogy az laz Ő - II tettes - tulajdona.) Az áJ'Lat-
0l"V0IS neje awnban a koholt üzenet foily.tán scm lehetett abban 
a tévedésben, hogy joga Vian a hússzállít.áJsi igazolváLyt ki
állítani, mert tudhatta, ~gy legaláJbb is tudnia 1rellett volna, 
hogy ne;ki la f6rje felhatalmamsáJr-a SClm szabad közoJriratot 
k iállítania. HJa mégis kiálllíthatónak vélte, ez részéről nem 
tévedés, h1aneIJD jogi j áratlanság volt. márr pedig a bü ntet{) 

lürvéuyköuyv llellltuuá>!:i a vagy tévos reHog'á~a a büntc-t.helő 

';('gel }ie,]ll záJ-ja ki. A mésza.ros teihát n em felbujtó. 
ila nem fell.mjtó, akkor (}Sak te ttestár1S lehet. Kik a ·tettes

társak/ Akik a bŰlleseleJullényt együtt, közösen követik el. 
Ebben az esetben azonban a hússzáJlitasi 'l.gazolványt az alla l
Ol vos neje pg'yedül állította ld, w més:oáros nem íl't abba selll 
mit. llogyan JdJ.et tehát ő tette&tá.rs ~ Ugy, hogy Ü'kl1 athami 
~ílásllál Jlemcsak lazt kell tettes nek tekinteni, aki II hamis 
okLlu,tot kiállítja, hadlCm azt is, aki ahhoz az auatoklat szol 

,gál Latja. Bhhe n az esethen Pl. a mészá,l'osnaJr kellett .az iga
zolvúuy .rovaLainak k i töltéséhez szükségcI' adatokat megmou
llaJlÍla : mi a levágott .áLLat, mikor vúgLa., hány ki.ló húst hánr 
küldeménybell, milyer.. módon, hova kívá.u. s záUítan i, stb. .A 
lIlészáro"nak ilyen közrcműködése nélkül a hamis okirat létl'{) 
sem jöhetett volDJa mert az álLatorvos neje. eookeL az ada,tokat 
egymagában nem 'tudta vol11a. be~rn.i a hÚ6száJ!líLási iglazol
ványba. A mészáJl'Oti Lehat éppen úgy kÖZl'enlll~ödött okirat 
hamisítás elkövetésében, mint az állatorv06 neje, er,nek kü 
vetkeztében őt is tettesnek kell tekinteni. 

A mészá.rosDJak az a cselcikménye, hogy a hÚSlSzállít.ásl 
igazolvoányhoz ad,a,tokat szolgált.atoLt, nem minősíthető a Btk. 
400. §-ába ütköző ú. n. értelmi íkÖzokir.atham~sításnak, men 
ezt a szakaszt esak akko,r lehet alkJaJlJlUlzni, ha ,a Vlalótla n 
t~r..y, körülmény stb. a gylanulSított közremüködése következ, 
táben valódi közokiratba kerül bele, má:r pedig itt a köz
okir.at hamm volt és az abban foglalt tény bizoJlyítúsának 
nem volt jogi érvénye. 

A mészárosl'a , mint tettesl'e fennáll azonban egy tónyelem, 
amit az á,llatol"vos n ejének. a cse~etk.mény.éber, n em 1lailálunk 
meg és pedig: a v·agyoni halszOOl végett es{}lekvé1S. A Btk. 392. 
§-a ugyanis azt mondja, hogy laki la közokirathamisítást a2lért 
követi el, hogy magúnaJk, Vlagy másnak jogtalan hasznot sze
rezzen , vagy valakit megkáros ítso'll, nem öt evig tel"jodhetö 
bör tönne l - mir,t a 391. § eset.ében - , han{}m öt évig terjed 
hető fegyoozzal büntetendő. A mészáros .azáltal ,akart vagyO'ni 
hasznot elérni, hogy a romlott húst értékesíti, a hús megvá
sárlóit pedig meg akar.tIU károsíooni, mert élvezhetetlen húst 
akart nekik eladni. 

A IIJJészá-cos álta:l elkövetott kÖV1e1l'kez.ő bűnc·s eleo'k1lIlény a 
Btk. 405. §-ába ütköző okirathamisítás bűntette, amit azált:Ll 
követett el, hogy a hlllIllÍS közokiratot felhasználta (alll.ak 
alapján húst szállí·tott). Ebben a cs€Jlelunénybe.n a m észáJl'os 

Osztrák távbe!:>zélő jál·Ör. 
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a. .tetiss, az állatorvos neje pedig bűnseg.éd, mert ő boosátotta 
rsndelkezé·sre .az igawlványt, 86t egyenesen azzal a szándék
lool állította ki, hogy azt a mészáros j'lclha.sZlllit.lj,a. 

Fennforog voégűl 'egy .áliLaoog;é<>zségűgyi kihágás is, még 
pedig hÚ5r..ak húsvt'1.sgálat nél!kül, hrumis hússzállítási igazol
vány .alapjá/n Rzál.Jítása, a;rneIy a 100.000/1932. F. M. s·záJrnú l'en
delet 574. § 37. pont jába ütközik. Az áHatorvos nede ehben 
bűnsegéd mel1L ő szOilgáltatta a hamis sz.állítás,i igaz,olványt. 

KöwgéBZlSég sl1erri voétséggé (Btk. 314. §) a mészáros cse
lekménye nem minősíthető, mer,t bár a romlott hús az egés7.
ségre ártalmas, sőt életveszéll)'leS, a szállítás· pedig a forga
lombahoz,a,tlal k:í,s;t]rletét me,gvalósitj,a, kÖ21egészség elleni vé,t
séget csak az követ ell, akIi a kömogya:sztwa szánt éleltmi
cÍ!kkbe ártalmas 03il1yagot ke~ vagy kevertet, ez pedig itt 
nem tÖl1tér..t meg. Ra azonbama mészáros oly:an anyagot hasz
nMt voln.a, lamely a romlott hús ke'llemetlen s",a,gát elveszi, 
v,agy olyan testéket, .amely az állott húsnalk ,a friss hús színét 
adja éB az illyen módon meghia:misHott húst szállított volna 
Budapestre, a cseleik<ménye osalásnaik: ~ közegészség elleni 
bűntettnek (Btk. 315. §) kí~érJ'ete lett volna. 

Ezek a miliJősít~ek, amiket itt kife'jte,ttünk, la Btk.-nek 
szigorú, mondjuk: betűszerint vstt alklalnmzásáit jelentik. A 
csendőrnek minden büncsele.kményt igy kell minősíten;1e. A 
bíróság azonban már nincs oor..yire kötvs a tö,rvény bstűjé
hez mert van egy nagyon fontos joga, ami a osendört nem 
illeti meg: a szabad bíró'Í mérlegelés jOgla. A mész,áros és az 
álLatorvos nej'e, IDint tettestál'slak, a cS'endő,r előtt sgyformán 
bűr..ösek, a bíróság előtt nem. A bíróság ugyanis akkor, am,i
kor egy bűncselekmény t el'b~rál, nemes'ak azt nézi, amit a 
csendőrnek kell nézni.e, hogy t. i. a ,g)'janusÍtott mit követett 
el és hogy .aN'la mit mond ,a 'WrV!ény, hanemelsősorha:n a gya
nUJsított sz,ándékát mérregeli. Neun aB~eriL;t ít~l, hogy la gya
nusí10tt mit köve,tett el, hanem hogy mit akart elkövetni' 
.AJkart-s egyáltalán bűn<lselelillnényt elkövetnH Azt akarta-e, 
amit elkövetett~ A bíróls.ág tehát eg1észlen máJslkjént fogja az 
áUatorvos nejének a cselcll:méLyét clbir.álni, mint a mészá· 
l'osét, msrt az előbibinél la biinClSe>lekimény slkövetésének a 
Bzándéka teljClSsn hiányzott, az utóbbiJnáJ. rpedig nemcsak ez, 
hanem a jogtalan "1a,gyoni haszonlSZ\er7lés oélzata 1s feLnáilott. 
Nincs kizárva tehát, hogy a bírósá,g az áLlatorvos nejéit fel
menti, estleg .a Btk. 92. §-.a ,aLkalmazásával e'gész'en enyhe 
büntetéssel sujtja· és annak a végr·ehajtását .is felfügge.szti, a 
mészárossal szemben psdíg sokJkal súlyosabb büntetést al
kalmaz. 

9. kérdés. ASzut. 404. pont 2. bekezdése szer'int bünte
tendő cselekményt nem képező magántermészetű ügyben nem 
szabad nyomozni. Milyen esetek lehetnek ezek? 

Válasz. A Szut.-Inak e .tiJ,atlma alá esö eserteket három cso
portba osZlthatjuk és pedig: 1. egyálit)aJán nem bünrtOOendő, 
2. csalk bi,zonyos feJ.téteJ.elk melilett büntetendő és 3. kétes ese
tekre. 

Egy,általáin nem 'büntetendő az a cs,elekmény, ameIlyet a 
ma,gylar ,büI1úető1lörvénY'eik nemtilHanaik., iiHetve nem büntet
nek. Ilyen pL ta bűncselelmnény plllSZ·ta sZlándélka,az el·őkészü
l-et (ha ,a törvény n.em nyJ1liVánitjla ÖIIláJlJó bŰ'llcseleikmoonyé), 
a ;)]jem ibünDetendő kisédet, a lDlunlJm osoportosabbrunhagyása 
(.sz.trájlk) eagánszemélly:C!k részéroo .a Btk. 177. §-áblan foglalt 
erősz.akos CISlel,elkmények nétlkül, az öngy,iJJkosság, az erőszlaiko>s 
nsmi közösülés há21asúáffiak (~agy h·áz.aslságra 11ép,ettleik) közö1t, 
a nők között íízött 'tJs])J1lész,eooUenes f'aj,talanság, gondatliamság
ból OIkozott könnyű 1Jes1ll ,sértés, ·a gondaJtllam VillIgyonrongálás, 
kereskedő ,sérelmél'e lelJköv·etett uZlso~a (1932:VI. t.-c. 11. §.) stb. 

Ra vaLrukli alkár Itáj,é1koz1atll,amságból, ajkár pedi,g célzatosan 
(pl. h(}gy a f,eljmsn>tett egylént megfél1emtliÍlbse) ilyen cseleik
mény m:iJaJtttesz f,eUslenttést, fel ·kell őt világosí tatni, hogy 
II cs~1ekményt la törvény nem bünteti, f,eljelentéséveJ tehM 
mind magánaik, mind IR kIÍr. ügyész'ségneik Viagy a bÚ'óslá,gnak 
csak feLesleg.es munkát OIkoz, mel'ta feljeJsntett ,ellen úgysem 
fognaik bűnV'ád·i eljárást linditami. Ha ,azonhan ,a f·sljeJCIlJItésbőJ 
azt lieh.et megálQlapítan!, hogy a feljelielnooút 'egyoo bünClS'el~k
mény<t készül el!k:öVl~, IR c.sendőrnelk j(}gliihan áll a Sznt. 
349. pont b) alpont ja alapján közbelépni és az illetőt a törvé
nyes kÖ~etJ!iezmooyekr.e reáJrnuttatva figyelmeztetllli, hogy a 
száJlldékJávaJ hagyjon fel. De ,azért, hogy ,a CISlendőr v3Jlakivel 
sz-smben hizonyíltékot SZSl'ICZZ'en, v,a.gy hogy v,aIl<akit feljellent
Ilessen, nem szahad az ille,töt az álltaJJa e~övetnisrlándékoJt 
bűncseleikmény elköVletJes,ere, folytrutásár,a vagy bsfej,ezésére 
l'eábírnia, illetve csábítani a (Szut. 433. pont utolsó bek.). 
vagyitl a cssndő:r.nsk nlClIll sz'ahad .,elnkiÍot a bűn<lSeleikmény 
el'köv.etésébe bellg:rtatrua. 

Neun tM'toznak ideazolk a cseiJ.ekIDlényeJr, IlJmehnek áJlltaJá
han bÜJntetendők ugyau, de a f.ennfol1gó ~setben J!iivételesen 

nem büpJtetbJeWk, mert ,bsszamítáis,t k·izáró ol!: (pl. elm.elbelteg
ség, Viégszükség, jogOS védel,em stib.) forog f,enn. Az Uyten ese
tek·st ugy:all'1s oa csendő:r.n·eik s71abMyszlerüen ki kell nyomoznia 
és f,et1 keH jellentenie, ds a feljelen1íéshen 1Úffi'mész'etlClSlen ki kell 
terjeszkedni azokra a ténykörülményekre, amelyekb ől a 
beszámítást kizáró ok fenruorgására lehet következtetni. 
Hogy ilyen ok valóban fennforog-e s ha igen, milyen 
mértékben V'ehető figyel,smbs, a bíróSJ1ÍJg lhiv'atout megá1Uapí
tani. A c.ssndőrn~k teháJt Pl. ·alkkor is nyomozn-i'a J!iell és ren· 
des feljelentést kell tennie, haa büntetendő cseilielkmétny.t nY'iJ
vánval~óan vagy köz'Ílsmer1Jen 'clmebeteg :köv,eltte i,s. el. Itt osak 
egy ,kivé'vsl v,an: ha a cselekmény·t gy:erillleik: IkÖViE~tte el: ilyen 
s!lstben tslhíVlás nélkül n(llil 'srllabad nYOlIIloznlÍ, haIl!em c.sak 
,azokJat laz ,adrutolkJat keilil bejeleruteJn,i, .amel~et a CISCII1dőrneik 
nyomozás néLkül, magáné,rdeklődéls során si~srült melg,tudnia. 

Mag.ántermész,etű ügyön oJy.an ügyet é'11tüuk, ameIJ'Y'iD.eik 
n1incs semmH,éilJe kÖZlérdeikíí. vonatlkozás'a. 'Delj,ss,en m!l!gántlsl'
m.ssz'etű ügy volna Pl. ha egy földbirtokos larra Ikérné fel az 
örsö·t, hogy 'a ga:z,datisztjooek Víagyaz i8pá.n.járuak - takitazo,n
banbünvetlendő c.seIekménnye,l nellIl gyanúsí,t - ·a !Illa.gánéletM, 
megbízhat6ságát figyelj'e meg; ha v,a;laikli nősüléS előtt a vŐlle
,g,ény v.agy ,az .ar~a magá'llvi'szonyai flelőIV érdeklődnélk, hla val·aki 
·arra :kJérn.é fell az örs~öt, fi,gytelje Iill'eg, hogy egy nő ilcivel foly
tat s71erelm:i V'Í!s!Zonyt"tájélkoztatást kérne az örstől, hogy valaki 
msgbízható, hibslképes-e sltb. l'lyen ÜJgy:~kben n,smcs,alk hi,v'l
talosan, ds m.ag,ánúton (Pl. szol-gálatos kívül, szíVIC!ssé.g:ből) sem 
sz.ahad pu:ha;td!lnli, érdeiklődni, Ikivéve. ha 'az adaJtokra nyomo
zás ,érdeké;ben vam szÜJkJs,ég. Mia.gánIe~ek Vla'gy magáIl!kuta,tó 
i,rodák .ily·en 'kérevmeire laz érdsmilleg1es V'á1asz't aSzut. 404. 
pontjár.a hriv,aJtkozv,a msg kielJ talga.dn1i. 

Olyan cS'svekmény;ek ü.gy·éhen, amely1eik: osak bizOlIlYos fel
Mte[ek teljesüléss esetében büntetendők, nyomozást, sőt nyo
mozói ossl,~kményt 81sm \Sz'abad .a.ddi'g végezni, .amág az eljárás 
törvény,es f'eIlltétsle Illem .telj,ssiiJlt. I 'ds ,taJ'to,znak 'elsö'sorban a 
nmg,áinindí'tváJnyr.a üJ.dÖoz,endő ' bŰ'llcs·elelkmélny1eik. M'egtörténik 
Pl. hogy ,a sél'\tett kJijoelenti, hogy fe.loj>e,lenrtést n.em tesz, msrt 
nem akar feltűnést, a gyanusítottnak vagy önmagának kelle
mettenséget okozni, c.supám arra kél'i lUz örsö't, hogy 'az eltulaj
don~tO'tt tá,rgyat szerezz'e vi,s,sza, 'a gymlJlJ.si.tottra "ij.ss·sz.en reá" 
stb. Az ilyen Ikérellmet illem sZlruba.d teljesiÍtClwi, mert vagy 
kívámja a sérvett !Il.Z eljárás megi'ndHá,sát I~ ,aJvko'r abba nem 
'szölbJat bellS, v.agy nem, de ak,kor meg BlffillJ1lIif·é1e eljárás nem 
indclhat. Harmadik eíiet ninos,en. (Ha a mag'áiwÍlndftvány visz
szavonhiató, jo,gában áll azt ,a lIlyomoz,á.s fo:ly,amán vissz.avOlIlni.) 
UgY!l!nc.sak msg 'kshl tagadni la nyomozást, ha .a magámindít
ványt olYlan egy.én ,tesz:i, aki ama a törvény szsrtnt nem 
jogosu~t. 

De lehst más eset ~S, am1kor a bűncselskmény osak bizo
nyos feltételek mellett büntethető. Pl. a bűnpártolás csak akkor 
biirrtetili!eltő, ha 'lltenl ho!Zzáúartozó Ikövette el, háZ\assá,gtörés, ha 
am.nak köveúkeztében a házasságot a bíróság jogerŐSl6n felbOlIl
,totta, mag,ánok>il'abhaIIl1ÍlS.í.tás, ha a gyanúsílto,tt 'a hamis illIagán
oIki,Dato.t fel .ilS hasznáJ.ta stb. Ilyen eS'Clvhen e,1sősorhalIl annak 
a megáUapításár,a kel,l törekisdn.i, hogy a bűuvádli ü1dözhe,tő

ségnek 'sz ,az al'apfeltét.Clle fennáll-e vagy sem. 
Az ú. n. k.étes ssetek relndsz,e.riIl!t két l1észre osz.lanak: 

amMor az kiétes, hogy a cse1eiklmény hiv.atalbóJ vagy magán
lndítványr.a üldözendő-'e és ,amikor la bűncse,J.ekmény magán
jogi vonatkozású ténykörülményskikel keV'eredik és !Lem lshet 
lllegáJ.Japitani, hogy az ügy bűnv'ád,i v,agy pedi.g polgári psres 
útra tartozik-e. M·indkét es·etbsn céJiszerű az esletet röVliden 
a kir. ügyészségh-ez bejel'en:teni és a tov.áibbi e[járá,sl'a fel
hívás·t kérni. Haa'a v1tás, bogya cse,1.ekrrnény hiVlatalbóJ vagy 
mugánindítvánYl'\a üldözendő-s, helyessn jár el a csendő,r, ha 
akl,or is magánindltványt szerez be és csoaJtol a f.eljelentéshez, 
ha a bünc.s'elekményt hivatalból üldözendőneik minő.sí·tette, 
különösen, ha attól lehet tartani, hogy az ügyész,ség vagy a 
bíróság intézlkedéséig ,a mugán.indítv,ány határideje lejárhat. 
Arra nézve, hogy mikén·t kell eljárni, ha az ügy polgárti peres 
útrp. tal'tozóu.a.k .is mtnősÍ'thstő, az új cs'endő:rség:i Btk. 575. (11-
d.aJ án találunk r·észJ.stes útbaigaz,í tás.t. 

Jól msg ~ehl jegyezni 'azonban, hogy 'a csendőr kivét:el 
nélikül minden pa'n,a ,szf,eljelenvésről, ·amit náLa tstt9k, jlslen
tés.t köt€u.es ten'n1i akkor ~s, ha .a f~ljsl.en·tett csel'elkmooy nyil
v.áinv,alóan nelDl ·büntevendő és ha abban nyomozást nem veilje
sí tett ts. Llyoo.kor bs kell je,lsntell'i, hogy ki, .kli leHen, miJyell 
paIl!a,szfelje1ent~t úett ·és iho,gy .az ügyben a cS'CIIldőr ll. nyomo
zás·t miért Iillellőz.te. A csendőrneik ugyan·is IlJCJlll áll jogában 
senki·t V1Í}g.Legesen ·elutasítani ,a panaszávaJl, ill.etve, hJa a paUJa
szost ellltasí.totta i,s, ,ezt laz e:lj.árást a kIÍr. ügyész!séglJ1eik vagy 
a jár,áSbírósá,gnak jóvá keLl hagynia vagy J.e·gall,ábbd.s tudomá
sul kell vennie. 
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Amikor a gyanú ártatlan 
emberre irányul. 

trta: V ARGA ISTVÁN III. törzsőrmester, v. 
(Kunhegyes.) 

1936-ban Kúnhegyesen szolgáltam. Október 
17-én Maros Zsolt'*' ottani lakos, a:t'. örsön feljelen
tést tett, hogy 1936 augusztus ismeretlen napján 
Eereke,s Simon kunhegyesi lakos, r. k. pMbános 'laká
sának egyik 'he1yiJSé,glé'ben 50 q bfuát táJ'lolt el. Ennek 
a helyiségnek az ajtaja állandóan zárva volt. A kul
osot Kő József harangozó őrizte. Abiban a helyiség
ben a r. k. egyházIJJak is volt .brúzája, arrnelyhez idő
kimönként az egJ"ház.rntaik hozZIá keJlett nyulnja. A 
hl0]yiséghe a hairangozón és a plélbánoson kívül más 
nem járhatott. 

1936 októ'be:r 10-én jelentette a harangozó, hogy 
a. búzaraktárba iSllllJeJ'letlen tettes álkulcosa1 :bejár és 
az ott tárolt búzából ismeretlen mennyiséget már el 
ils l'Dpott. Erre ő rmegtekinrtette 'a táTlOllt 'b1Úza garma
dáj'át és megállapítottru, !hogy abból körmbe,lül 3-4 
zsáknyi lbúza hiányzik. Gyanussá tette a helyzetet az, 
hogy az ,egyház búzájából a tolvaj 'semmit sem vitt 
el, holott az a búza szelhb és joibb, mint az Ő szermCJtes 
és . kon.kolyos búzája. A helyzet kényes volt, azért 
akkoriban nem tett feljelentést. 

1936 <iktóher 17-én awnban ismét jellentette a 
harangozó, !hogy a raktárheJyiségben megint tolvaj 
járt és onnan nagyCYbb mennyiJségű ibúzát elvitt. 
Me'gtekintette a búzagaTlIDllIdát most is rés mivel látta, 
hogy i..<mlét loptak 'belőle, i,smeretl'ffil tette,seJr eMen 
lopás ;miatt feljelentést tett. A kárt még nem tudta, 
mert nem mérette fCll a b1ÚZ'át. 

Örspa;rancsnokom engem és Révész Imre csendől'i 
bí::wtt IIneg a lopás nyomO:básával. 1936 október 17-én 
7 órakor felszereltünk és a helyszínre siettünk. 

A r. k. papl,ak 220 cm ma~as Jré.ckeritésse1 van 
kÖriihnéve. Kerekes Simon plébános egyedül lakott a 
lakásban. Szakácsnőt nem tartott. A községben levő 
"endJéglőbe járt étke~ni s így a lakás sokszOlr telje,sen 
magára maradt. A lakás udvarában, valamint a kerí
tésen nyomok nem látszottak. A lakás észlaki végében 
Levő (rendes, két utcai aMakos) szobában volt a kér
déses 'búza tárol-va. Enne.k a helyiségnek az ajtaján, 
valamint a záron nem találtunk elváltozáJsokat. Kő 
József haTallJg oz ó állítása szerint a helyiséget ő 
állandóan zárva tartotta, oda csak abban az esetben 
ment be. 'ha a pléibános beküldte, de akkor is mindig 
v'olt valaki vele. 

• A n~v~ket megváltoztattuk. (Sze~k.) 

A károsult búzája a ,s.wba utcafelőli részéIben (az 
a:blakrná1) volt tárolva olymódon, (hogy az ablakok 
párkányát a b'Ú7.a majdnem érte. A IbllÍza.gaTmada az 
rubJakoktóJ a kijáTl3:t (ajtó) [elé Ifogy és 'a vége -
mindig vékOillY'odó rétegekben - a swba padlózatán 
fejeződik be. A búzaga.r:ruada felSrZÍnén lá'bnyomokat 
nem találtunk. Világosan ki lehetett azolIl'ban venni, 
hogy ilyenek lehettek, de azokat a tettes kézzel el
simította. A 'he~yiség utcai ablaka nyitva volt. A 
harangozó 'eI'l'e e,lőadta, hOlgy az,t ő még nem is lész
lelte. Biwnyára a tolvaj hagyta nyitva, mert ő az 
ablakok,at állandóan zárva tartotta. 

A nyitott ablak párkányán ibúzaszemek voiltak. 
Kint az ahlakalatt a földön 'seIDIIDi lá'b- vagy más 
nyorm nem volt, de az alb1ruk aJlatt, az, épület falánaJ< 
3-4 CIlll-nyire kingr6 pá'l'kányán kockáJs gumita.Ipas 
cipő vagy egjzmátÓ'l származó nyormot találtunk. 
Ebből arra lehetett következtetni, hogy a tettes az 
ablakl(Jl]1 keresztiil mász,ott a ,helyiségbe. Ösztönösen 
az ott levő harangorzó lá:bára pillantottam s meg
lepetve láU,am, hogy hasonló, kockás gumitalpú 
cipője van. Ezt a megáJlapításomat egyelőre 'SenkiveIl 
oom közöltem. A l.'aktárnelyi'ség déli részéibe;n, volt az 
egyház 'bllÍzagaJl'1lladája. Ebből a brúzáMJ, rumely tény
leg sokkal jobb minőségű volt, mint akárosulté, 
nem hiányzott.. 

A helyszíni szemle megejtése után a panaszos 
klérésemre IR búzaké,smetét felllllérette,. 520 kg-nyi 
hiány illutatkozütt. Miután töiblb üres z,s,ák is volt a 
helyiségben, kérésermre ezeket is átol-vaJsták. Megálla
pítást nyert, 'hogy 2 darab, ismeretlen jelzésű kék
osíkos kendernsák is hiányzik. 

A ihelyszín után ítélve, az volt IR ,felievésem, hogy 
a búz,át a hara;ngorzó vihette e!l. Ebben az irányban 
kezdtem nyomozni. A nyomozás érdekében azonban 
megkél.-tem. a plébánost ,és a sél'tettet, valamint a 
ha;rangowt és a blizalmi egyéneket is, hogy ne árulják 
el a kö~slégben a lopás megtörténtét. HallgassanaJ<, 
mert s~ffi'etném, !ha néhány napig nem menne híre. 

Elsősorban azt akartam megálapítani, hogya ha
rangO:bónak és feleségének, akik a papla;któl mintegy 
50 méter távdlságlban, de ugyanraibban az udvarban 
Laktak, van-e adóssága vagy valahol eltárolt búzája. 

. Ez bizalmas úton egyelőre nem Isikerült, nyiltan 
pedig még nem akartam a harangozót gyanuba venni. 
Csupán all'llyit tudtam meg, hogy a /harangozó a 
kö.vségben nem a le,g.joibb h:Lr:ruévnek ör'VelIld. Hogy a 
harangozót gyanUJsÍtiottam IR csei1ekmény ellkövetésJé
vd, ezt IR s'értettel és a plébánossal lközöltell1l, akik a 
gyan11lllat osztották E21Után me~állapítottam és 
8'Ürra 'Vettem a:wkat a munkásokat, alriJknlek a :mag
tárban valamikor is dolguk volt, de eredményt így 
sem értem el. Este 20 órakor fe]hívattam a 'hau:-anr 
gozót a községházához azzal a szándéklk'al, hogy vele 
szemben most már nyiltan fellápek, mert a helyszín 
adata,i, a harangozó rossz hínleve és a talált láh
nyom nak a harangozó cipőjével való azonosítása 
gyanumat megszilárdította. Más tettességére - b0-
va]]()m - nom is gondoltam. A harangozót meg
pilLantva, új ötletem támadt. Elhatároztam, hogy 
cselhoz folyamodom. A búzaraktár ablakát ugyanis 
a, sértett - kérés,emre - nyitva hagyta. A kulcs 
azonban még mÍlldig a harangownál volt. Igy tohát 
megkértem a harangozó t, hogy este 21 órakor feküd
jék be a búzaraktárba, zárja magára az ajtót, do az 
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ablakot hagyja nyitva. Megmagyaráztam neki, hogy 
a tolvaj az éj folyamán is ellátogathat búzát lopni 
és akkor ő megfoghatjla. Megígiértem, hogy 23 óra 
tájban járőrtárnammal együtt én is arra megyek ŐI'
helyéről felváltom és azután majd mi lesiink a' t,et
tesre. A harangozó ezt a sz.erepet tettetett örömmel 
fügadta, látszOItt az arcán, hogy nem túlságosan lelk·e
sedik érte. Do azért nagyo.n fogadküzott, hogy pünto
san 21 órlakor hefekszik és őrködik. 

En az.onban járőrtársammal melgbeszéltem, hogy 
este fél 21 ór:akor belopódzunk a paplak kerített, 
bokros ud,nar:ára ós lesálláJst foglal unk olyan helyen, 
hogy a blu~araktárt és a harangozó lakását is meg
figyelhessük. Gyanum az vo.lt, hügy a harangozót 
bizonyára elesipem valami huncutságOIn. Arra is 
gondoltam később, hogy talán nem a harangozói a 
t1ottes. Ebben az esetben arra számítottam, hogy a 
t'Ülvajt a nyitott abllak és az a köriilmény, ho,gy a 
községben másnap ür·szágols vásár volt, lopásra csá
bítja, mert a köz,ségben senki sem tudta, hogya 10-
páJst a sértett felfedezte és abban a csendőrök már 
nyomüznak. Este 7!í 21 órako.r sikerült is a járőrtár
sammal együtt észrevétlenül besurranni.a paplak 
udvarába. Miután már s,ö,tét vült, kív,áncls.i voltam, 
hogy a harangozó elfoglalta-e már az őrhelyét. Ezért 
odao.sontam a raktárhelYllség utcai abl:akához. M,eg
lepődve állapíto.ttam meg, hogy az ablak be van 
zárva. Bosszantott a dolog, mert attól tartottam, hogy 
ha mégis idegen a tettes, úgy a zárt ablak elriasztja 
annál is inkább, mert az utcán, az ablaktól 6-7 mé
ter távolságban erősfényü utcai villanylámpa égett. 
Ez a lámpa az ablako.n kere,sztül a búzaraktár belse
jét is annyira megvilágította, hogy az ablakon ke
lIe,szltül könnyen meg tudtam állapítani, hogy a ha
rangozó még nem foglalta el az őrhelyét. A kivilágí
tott ablaküt szemlélve, ellgondolküztam. A te>Ítes az 
ajtón hamis kulcc.sal járhatOItt be, miért kellett ak
kül' az utcai ablaküt kinyitnia és azün kerHsztül ki
ténnie a búzás zsákokaU Hisz az ajtó sötét és du gott 
helyen van, az ablak pedig fel~ünő, kivilágított he
lyen, az utcára néz. Ekkür a gyanum még jobban 
megerősödött és egé,szen biztüsra vetbem, hogy a 
tette:s csakis a harangüzó l,ehet. 

Ezután visszaosüntam az udvarra. Egy lombo.s 
orgonabokor árnyékában húzódtunk meg. A meg
figyelendő l'ószlek'et felosztottam magam és a járör
tálisam kö·zött. J árőrtársamnak meghagytam, hogy 
p.setleges észleleteit kézszorítással adja tudomá
somm. Eljö.tt 21 óra, de a harangüzó nem mutatko-
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Csend6rségi és katonai arany, 
ezUsl egyenruházati cikkek, 

i~' zsln6rok gyára. 

zütt. A toronyóra egymás után jel'ezte az y, 23, 7!í 23 
órát anélkül, hogy valami történt volna. To.vább 
vártunk. A toronyóra %23 órát ütött. Alilghogy ez el
hangzott, abból az irányból, ahova én figyeltem, az 
utcai kerítést vagy anagy deszkaka,put valaki meg
rugia, illehTe óppen olyan tomp.a hang hallatszott, 
mintha valaki a kerítésen keresztül mászva, láb
hegyével a deszkakaput érintette volna. Erre, járőr
társam is abba az irányba Egyelt. Mintpgy 2 perc 
mulva a pap.lak udvarában az előbbi zlaj irányából 
galyzöllgés hallatszott. Odanéz,tünk. A nagy deszka
kapu feh.érre meszelt téglafala előtt az udvarhan egy 
f8'lúnktartó emberi alakot láttam elsuhanni. Az alak 
IfLSSÚ és Óvatos léptekkel közclede.tt felénk. Mellet
tünk, mintegy 180 cm távOlIságban haladt el a lwrti 
sét:aút, amely a lakás és a búzaraktárhelyiség ajtajá
ho.z vezetett. Erre az útra tért rá az emberünk. Most 
már tudtuk, hogy fL tülvajja.l állunk szemben. mert 
üres zsákot szol'ongatott fL hóna alatt és egylenesen 
a búzamktár ajtaja. felé tartOItt. Amikor mellettünk 
elhaladt, felÍ<smertem benne Kutas .JÓzsef rendőri. 
felügyelet. alatt álló, feltételesen s.r,abadságolt fe
gyencet, aki gyi lküsság miatt volt elítélve. A búz,a
ra:ktár ajtajáho.z érve., óvatosan körülnózett az udvar
ban, z,sebéből kulcsüt vett elő és az ajtót ke,zdte nyi
togatni. A távolság közöttünk 5-6 métcr volt. Kutas 
Józsefe,t veszélyes volta miatt nem engedtem he a 
hplyis.égbe, mert féltem, hügy neki ugrik ar,. utcai ab
lakok valamelyikélllek és elmenekül, vagy legalábbis 
fegyverhfLsználatra kerűl a sor. Ezért be sem vártam, 
míg az ajtót kinyitja, hanem hirte1en, erélye
sen rákiáltOIttam: "Kezeket fel, mert lövök!" 
Az emberünk majdnem ö,sszeesett ijedtében. ;Felénk 
f.ordulva, elejtette a tülvajkulcsot s a 2 darab üres 
zslákot és kezeit felemelte. Ismételte'l1 ráJkiáltottam, 
hogya "törvény nevében figyelmeztetem, hügy meg 
ne mo.zduljon, mert lövök l" Ezután járőrtársamnak 
ki.adtam a parancsot, hogy bilincseUe meg. Alig 
mondtam ki e szavakat, midőn iJedt kiá1tá~t hallunk 
a lakás előtt elvezető utcai gyalügjárdafelől : ,;Ki 
v·an az udvaron IS mit akarnak~" Vála:szul odakiál
tottam : "Csondőrök l Tessék bejön;lÍ az udvarra!" A 
lelkendezve hozzánk szaladó ismeretlen ben a plébá
nost ismer:tük fel. Mikor megtudta, miről van szó, 
nagy vült az öröme. Nagyon örült annak i,s, hogy 
nem a harangozó volt a tolvaj, aki bizony majdnem 
hajba jutott. 

Ha a véletlen kezünkre nem játssza az emberün
ket, másnap már előkapüm a s·z,avát be nem talltó, 
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elég jámbor harangozót. Ki · tudja, hova vezetett 
volna ez a tévedés. 

A tettenért tolvajt felkísértük a köz,ségházára, 
lakásán házkutatást tartottam. Előkerült a sértett 
2 hiányzó zsákj,a és 91 kg liszt. 

A gyanusitott beismerte cselekményét és előadta, 
hogy már többízben lopott a sértett búzakészletéből. 
A helyiséget ,álkuccsal nyitotta ki. táyozásakor min
dig az ajtón távozoH a. zsákbarakott búzával. Egy
egy alkalommal 2-2 zsák búzát lopott. Az utcai ab
lakot csak félrevezetés céljából nyitotta ki s ugyJan
ezért sz,órt szándékosan az ablakpárkányra is búza
szemeket. Az épület falának párkányán, az ablak: 
alatt talált kockáJs gumitalpu lábnyomot szándékosan 
csinálta. Úgy okoskodott, hogy úgysem hiszi el senki, 
hogy a tolvaj a kivilágított ablakon keresztül hatolt 
be, ezt tehát félrevezetésnek fogják tartani. Ilyen 
félrevezető nyomok koholása olyannak állhatott "z 
érdf'kében, aki rendes úton juthat a búzához. Mind
ezt azért csinálta, mert tudomása volt arról, hogy a 
helyiség kU'lcsa állandóan a harangozónál van s így 
a cselekményelkövetésével nem idegent, hanem a 
harangozót fogják gyanusítani. 

A gyanusított ezen a lopáson felül még azt is 
beismerte, hogya községi főjegyző búzásraktárában 
is járt és onnan is lopott 3 ízben mintegy 160 kg 
búzát. A főjegyző annakidején nem tett feljelentést. 

A gyanusított önként átadott 76 pengőt, melyet 
a lopott búzáért kapott. A szolnoki kir. törvényszék 
a vádloUat 2 évi fegy1házra ítélte. 

A harangozó másnap előadta, hogy az ablakot ő 
zál1ta be és azért nem ment őrhelyére, mert a felesége 
lebesz.élte. U gy haf.ározták, hogyacsendőröknek 
majd azt mondják, hogy megtartotta a lest, de nem 
jött senki. 

Sokszor a véletlen, máskor a valódi tettes szán
dékos mesterkedése tol olyan adatokat előtérbe, ame
lyek ártatlan ember meggyanusításához vez,etnek. 
A nyomozó csendőrnek nagyfokú óvatosságra van 
szükspge, hogy be ne ugorjon. Az összes lehetőségek 
elképzelése, minden lehetőségnek feltevésként való 
kidolgozása és annak a kérdésnek folytonos feltev-ése, 
hogy "hátha még sincs így", óvnak a tévedéstől. 

-/IKéi 
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Vitézi Bál. A Vitézi Bál Elnöksége közli: F ebruár 5-én 
esti 10 órai kezdettel tartjuk meg a Vitézi Bált a pesti 
Vigadóban. A bál legfőbb védnökségét a Kormányzó Cr 
6 Főméltósága és a Főméltóságú Asszony voltak Tcegyesek 
rállalni. Arra törekszünk, hogy ezen igaz magyar bált Ren
(lünk sz.e.lleméhez méltóaJl kiemelkedővé, fényes klilsőségei
vel pedig emlékez·etessé tegyük s számítunk a tisztika r és 
hozzá tartozóinak meleg érdeklődésére. A belépőj~gyeket a 
tisztikar és hozzátartozói részére 40 száza.lékos kedvezmény
nypl adjuk ki s Így a személy jegy 5 p, és a 3 személyes csa
ládjegy 12 P. Jegyek kaphatók: I., Királyi palota I. alag
&or 14. sz. szoba, IV., Váci-utca 62. (18-35-77) és VIII., üllői
út 8. I. em. Báliroda: IV., Váci-utca 62. fszt. 7. (Távbeszélő: 
18-35-77.) Meghívó egyenruhában megjelenő tisztek (haso.l
állásúak) részére nem 3zükséges, ismerősök részére igényel
hető a bálirodában. Asztaligénylés: február 4-ig a bálirJ
dában. 

l\Iegtámadott csendőrök. Nyirgyulaj községbel'l, H refor
mátus iskola helyiségében december 26 ·án táncmulatságot 
tartottak s a táncmulatság ellenőrzésére a máriapócsi örs
l'ől Tari Lajos és Pacsai Józse! csendőrökből állott járőr 
yolt kivezénYf;lve. A járőr ellenőrzé~ére Nyirgyulaj közspg
hen megjelent Balogh József I. törzsőrmester v. és Bereczki 
Jenő csendőrből állott járőr i~. A rendes járőr ell enőrzése 
után az ellenőrző járőr a községházán levő pihenőszobába 
ment, ahol a községi bírótól értesült, hogya mulatságon >.t 

legények verekednek. Az ellenőrző járől' azonlHll a refor
mátus iskolába sietett, abol a rendes járőr már a verekedés
ben résztvetteket a teremből igyekezett eltávolítani. Szakál.lJ 
András nyirgyulaji lakos a járőr ama felszólításának, hogy 
távozzék, nem engedelmeskedett, mire Balogh törzsőrmester 
v. elrendelte az elfoe:atását. A rendes járőr Szakály Andrást 
elfogta és ,a községházához kísérte. Balogh törlilsőrmester v. 
II járőr s az elfogott egyén előtt ment szintén a közspgházá
hoz. Balogh törzsőrmester v.-at ezidő alatt a sötétben valaki 
karóval hátulról megütötte. Ekkor kiderült, hogy az illető 
Szakály Miklós, az elfogott egyén testvéröccse. Balogh 
törzsőrmester v. nevezettet azonnal elfogta s vele a nyomo
zást nyom])an lefolytatta. Balogh törzsőrmester v. sérülése 
orvosi vélemény szerint 8 nllpOll túl, de 20 napon belül gyó
gyul. A kivizsgálás folyamatban van. - A tököli örs állo
mányába tartozó Urbán Gyula csendőrt január 2-án l óra
kor Tököl községben Máté Antal szabadságolt katona és eg)' 
ismeretlen polgári egyén karóval megtárnadta. Urbán csend
Ól' kardot rántott és az ismeretlen polgári egyént megsebe
sítette. A támadók elmenekültek. Nyomozásuk folyamatban 
van. Urbán csendőr nem sérült meg. A kivizsgálás folyik. 

Eredménytelen fegyverhasználat. A visontai különítmény 
egyik járőre, amelynek Sós Sándor csendőr és Nagy Kálmán 
próbacsendőr voltak a tagjai, december 30-án, 16 óra tájban, 
Visonta község határában két ismeretlen menekülő csempész 
ellen eredménytelenüllőfegyvert ha znált. A kivizsgálás 
folyamatban van. 

Közúti balesetek. A győri közlekedési örs egyik járőre, 
amelynek Pintér István tiszthelyettes és Zombori J ózsp! 
törzsőrmester voltak a tagjai, december 28-án, 8 órll [;0 
perckor az I. számú őrjárat portyázása közben, a B-981. 

[LÖlEG NflKÜL KEOYHŐ RfSlLETflUTfSRf 
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rendJs:bámú kincstári sZOOl1élygépkocsival, világitótelep kezel
tetés végett Budapestre, a közlekedési és hiradó alosztály
parancsnoksághoz akart hajtani. Amikor a Bécsi-úton II 

Drasche-téglagyár elé értek, Kondász Ferenc bndapesti lakol> 
a B. L-250. rends:bámú bérgépkocsit a járd áról hátramenet
ben a csendőrségi gépkocsi baloldalának tolatta. A csendőr
ségi gépkocsi a:b ütődés és a lendület következtében az előtte 
á lló és ,az Egye,giilt Tejkere,gkedelmi R. T. tulajdonát képezö 
kétlovas társ:bekérnek futott s azt az árokba taszította. A bal
eset következtében sérülés nem történt. A csendőrségi gép
kocsi erősen, a lófogatú sze·kér pedig kisebb mérvben meg
rongálódott. - A budapesti közlekedé,si örs állományába tar
tozó Krasznai J ános csendőr decembe'r 28-án, 11 óra 57 perc
kor a:b F - 019. rendszámú kincstári személygépkocsival szol
gálat közben Budapesten, ,a Katona J ó:bsef-utca és a Csáki
utca kereszte:bésénél, Szerényi Sándor budape,gti lakos által 
vezetett B. X.-712. rendszámú autobusszal összeütközött. A 
baleset következtében sérülés nem történt. A csendőrsé.gi gép
kocsi erősen, az autobusz kisebb mérvben megrongálódott. A 
kivizsgálás ok folyamatban vannak. 

Dicsér et ek. A m . kir. csendől'ség felügyelője dics él' ő ok
'irattal látta el: a szombathelYi Ill. kerület állományába tar
tozó Rétvári J ános a lhadnagyo,t, mert mint határmenti sza
kaszparancsnok, az ország biztonsága ellen irányult mozgal
mak megfigyelése és felderítése terén fárads ágot n em ismerő 
buzgalommal és l elkiismeretességgel, igen eredményes- tevé
kenységet fejtet t ki. - A szombathelyi lll. kerület paranc:)
noka dicsérő okirattal látta el : Szalai István I. tiszthelyet
test, mm·t hosszas csendőrségi szolgálati ideje' alatt külöu
böző beosztásokban, legutóbb mint segédoktató az örsparancs·· 
nokképző iskolánál a legénysé.g kiképzése körül fáradhatat 
lan buzgalommal és odaadá,ssal, ig·en eredményesen műkö
dött; D óczi István tiszthelyettest, mert mint nyomo:bó, 1933. 
évben Marcali és vidékén, 1934. évben pedig Keszthely és 
vidékén megindult jelentős kommunista sz~rvezkedések nyílt 
nyomozása és felderítése körül fáradságot nem i,gmerő buz
galo=al és szakértelemmel igen eredmény,esen működött, 
továbbá, mert 1931. évtől kezdődőleg különféle bűncselekmé
nyek nyom<Y~ásinál az illetékes örsöke>1 lankadatlan szorga
lommal és nagy l!)leményességgel t ámogatta; Horváth Gyula 
II. tiszthelyettest, mert mint határmenti örspal'anesnok, az 
ország közbiztonsá,ga ellen irányult mozgalmak megfigyelése 
és felderítése terén fáradságot nem ismerő buzgalommal és 
lelkiismereteg.ségge.J, igen eredményes tevékenységet fejt ett 
ki ; Söptei József, Kovács András tiszthelyettest, mert mint 
határmentiörsparanosnok, az ország közbiztonsága ellen irá
nyult mozgalmak megfigyelése és fellderítése terén fáradságot 
nem . ismerő buzgalomma,l és lelkiismeretességgel, igen 
er edményes tevékenységet fejteH ki; Falusi István tiszt
helyettest, mert mint járőrvezető, kiváló szakérte
lemmel és fáradhatatlan buzgalommal egy nagyobb 
arányú, külföldi kapcsolatokkal is rendelkező kommunista 
s:bervezkedést leleplezett ; Besenyei J ó:bsef tiszthelyettest, 
mert hossr,ú csendőrségi szolgáhLti ideje alatt, le'gutóbb 
mint öl"sparancsnokhelyettes hivatásbeli kötelmeinek teLie
sítésében és a közbi:btonsági .szolgálat mezelésében mindenkor 
fáradhatatlan .swrgalommal, odaadással és igen eredménye
sen működött; Horváth Lajo.s VI. tiszthelyettest, mert hosz
szas csendőrségi szolgálati ideje alatt, legutóbb mint örs-
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par,ancsnok, hivatásbeli kötelmeinek telj esítésében és a köz
biztonsági szolgálatban, valamint elárendeltjeinek helyes 
nevelése és vezetése terén mindenkor fáradhatatlan szorga
lommal és odaadással és ig'en eredményesen működött; Fonyó 
István tiszthelyettest, mert hosszas csendőrségi szo,lgálati ideje 
alatt mint örsparancsnokhelyettes és különítményparancsnok 
hivatásbeli kötelmeinek tel jes.ítés.ében és a közbiztonsági szol~ 
gálat kezelésében, valamint alárendelt jeinek helyes nevelése 
és vezetése te,rén fáradhatatlan szo,rgalommal, odaadással és 
eredményesen működött ; Cserfai Péter tiszthelyettest, mert 
mint különítményparancsnok, egy 1935. évben elkövetett he
töréses lopás és az ezzel kapcsolatosan r é,gebb idő óta űzött 
orvvadászat téttesét nagy szaké,rtelemmel, lel eményességgeI 
és fáradságot nem ismerő buz,galommal kiderítette és az igaz
ságszolgáltatás kezére juttatta; Szentirmai János tisztl;elyet 
test, mert hosszas csendőrségi szolgálati ideje alatt mint 
ideigle,nes örsparancsnok, hivatásbeli kötelmeinek teljesítésé
b~n é,s a közbiztonSági szolgálat kezelésében, valamint alá
rendelt jeinek helyes nevelése és oktatása terén fáradhatatlan 
szo,rgalommal, odaadással és igen eredményesen működött; 
Bagoly Andrá,g II. alhadnagyot, vitéz Ambrus András tiszt
helye,ttest és Bagoly Zsigmond törzsőrmestert, m ert 1936. év
ben az orosztonYi örskörletben orvvadászok üldözésében f á
rilJdságot nem ismerő buzgalmat tanusított és leleményességé
vel kiváló 'eredményt ért el; Fonnyadt J ános törzsőrmester 
v.-at, mert mint nyomozó, 1937. évben Somogy megye egész 
területére kite,rjedő többrendbeli rablás, lopás és ol'gazdaság 
bűntettét hetekig tartó nyomozás során kiváló szakértelem
mel, fáradhatatlan sZOl'galommalés köteles,ségtud1Í ssal kide
rítette és a közel egy éven át ,szökésben levő soro:batos bün
cselekményeket elkövető tettesek.et elfogta és az igaZSágszol
gáltatás kezére juttatta; Lakatos Istvá n törzsőrmestert, m ert 
mint határmenti örsparancsnokhelyettes, az ország közbizton
stíga ellen irányult mozg:almak m egfigyelése és felderítése 
terén fá.radságot nem ismerő buzgalommal és lelkiismeretes
séggel, igen eredményes tevékenys'ége,t fejtett ki; Mohai 
János tÖrzsŐrmeste,rt. mert mint j~l'őrtárs, az örskörletéb en 
sorozatosan elkövetett méhmagzatelhajtásol( megfigyelése PS 
fe.lderítése során fáradságot nem ismerő buzgalommal és 
ielkiismeretessé'ggel, ig-en eredményesen működött; Vajda Pál 
törzsőrmestert, mert hosszú cs endőrségi szolgAlati ideje alatt. 
legutóbb mint ideiglenes öl'lspa1'anesnokhelyeHes, hivat~ sb o lí 

kötelm einek t eljesítésébpn és a közbiztons~ gi szolg-ála t h z elp
séb en mindenko,]' fÁradhatatlan szol'gl'llommal, odaadással és 
eredményesen működött; Fehér' József III, törzsőrmestert, m ert 
mint Hrőrvezető, hosszas esendől'spgi szolgálati idede alatt 
hivatÁsbeli kötelmeinpk teljesítésében és a közbiztonsági 
szo.lgálat terén f:\ ,]'a.dhatatlan szo]'galomm~l, odaadással és 
eredménYOlsen működött ; Var,afl János VII. törzsőrmpstert, 

mert mint járőrve'ze,tő, egy 1935. évben elkövetett betöréses 
loplÍs és ,ezzel kapcsolatosan régebb idő óta űzött orvvadá
szat tettesét nagy szakértelemmel, leleményességgel és f árad
ságot nem ismerő buzg-alommal kiderítette és az iga:bság
szolgáltatá,s kezére juttatta; Szabó Sándor II. förzsőrme~tert. 
mert hosszas csendő,l'ségi szolgálati ideie alatt, mint j " rőr
Vf'z~tő, llivatásbeli köteimpinek telj esítésében és a közbi'lton· 
sági szolgálat te·rén fár>clrlhatalan szo'rgalommal, odaad ;' ssal 
é,s igen eredményesen_ működött; Hor gos György törzsőrrues
tert, m e,rt hosszas csendőrségi szolgálati ideje alatt, legutóbb 
mint ideiglenes örsparancsnokhelyeHes, hivatásbeli kötelmei
nek teljesítésében és a k özbiztonSági szolgálat teTén mindig 
fáradhatatlan szorgaIommal, odaadással és eredményesen míí
ködött; Molnár István IV. törzsőrme'stc<rt, mert mint id .~igle
nes örsP'arancsnokheIy-e.ttes, hivatásbeli kötelmeí:t1ek teljesí
tésében és a közbiztonSági szolgálat terén fá radhata tlan szor
galommal, odaadással és eredménye,gen működött; Kövesházi 
István törzsőrmestert, mert mint járőrvezető és idei;~l fm',s 
örsparancsnokhelyettes, hivatásbeli kötelmeinek teljesítésében 
és a közbiztonsági szolgálat kezelé,gében fáradhatatlan SZOT
galommal, odaadás8al és e,redménye.sen működött; Pandur 
János őrm,estert, mert mint járőrtárs, 1937. évben Somogy 
mpg:ve egész területére kiterjedő többrendbeli rablás, lopás 
és orgazdaság bűntettének hetekig tartó nYOmOzdSa "Q,t'án 
joi ről'vr z 3tőjét az eset kiderítésében, valamint a tt .. t tcsek el
fO!l" ' s"ban fáradhatatlan szorgalommal és köt" less6gtndá,ssal 
hathatósan támo,gatta. - Nyilvánosan megdicsérte: Máté .Já
nos törzsőrmc.ster v.-at, Mészáros I 'stván II., Mészáros József 
n., Sümegi István törzsőrmestert, Győrfi J á nos, Hort,áth Já
nos VI., Ferenc József II. őrmestert, Iván Istvá n cscndőrt, 
mert hosszas osendőrségi szolgálati idejük alatt a közbizton
sági ,szolgálat terén na,gy szorgalommal, odaadással és ered
ményesen működtek ; Bajor József törzsőrme,stert, mert hosz
szas csendőrségi szolgála ti idej e alatt a közbiztollsági szol-



1938 Január U. CS~NDORS~GILAPOK 67 

gálat terén, az utóbbi időben mÜlt szárny(rr,ok az irodai szol
gálatban nagy szorgalommal, odaadásba l és ered!llényel'eu 
működött; Salamon János törzsőrmester v.-a!;, Németh János 
nL, Hegedüs János L, 1'örök János, Vadász Iatván, Kántor 
István II. törzsőrmestert és Pánczél János csend5rt, mert 
hosszas csendőrségi szolgálati idejűk alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén nagy szorgalommal, odaadással és eredménye
sen működ tek; Bakai Sándor tiszthelyettest, mert hosszas 
cbendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági SZOlgálat terén, 
az utóbbi időben pedig mint szárnyirnok, az irodai szolgálat
ban nagy szorgalommal, odaadással és eredményesen III ükö
dött; Kálmátl Géza számvivő tiszthelyettest, mert hosszas 
csendőrségi szolgálati ideje alatt, legutóbb mint számvivő 
II gazdászatkezelési szolgálatban nagy szorgalommai, oda
a.dással és eredményesen működött; Csikvár Imre, Rákos 
János törzsőrmester v.-at, Molnár János V., Kaposi néla, 
Vig János, Papp József VI. őrmestert és Varga Lajos csend· 
őrt, mert hosszas csendőrségi szolgálati idejük alatt a köz
biztonsági szolgálat terén nagy szorgalommal, odaadással és 
eredményesen működtek; Nagy Lajos II. törzsőrmestert, Csiz
madia Antal és Szalai Mihály őrmestert, mert 1936. évben az 
orosztonyi örskörletben orvvadászok üldözésében fárauságot 
nem ismerve, igen eredményes tevékenységet fejtettek ki; 
Csóka István II. őrmestert, mert hosszas csendőrségi szolgá
lati ideje alatt, mint járőrvezető, a közbiztonsági szolgálat 
terén nagy szorgalommal, odaadással és eredményesen mű
ködött; Balassa Jenő és Czeglédi Gergely csendőröket, mert 
mint járőrtársak járőrvezetőjüket egy 1935. évben elkövetett 
bet.öréses lopás és ezzel kapcsolatosan régebb idő óta űzött 
orvvadászat tettesének kiderítésében és az igazságszolgálta
tás kezére juttatásában lankadatlan szorgalommal és fárad
ságot nem ismerő buzgalommal támogatták; Imre László 
csendőrt, mert mint járőrtárs 1937. évben Somogy megye 
egész területére kiterjedő többrendbeli rablás, lopás és or
gazdaság bűntettének hetekig tartó nyomozása során járőr
vezetőjét az eset kiderítésében és a tettesek elfogásában fá
radhatatlan szorgalommal és kötelességtudással hathatósan 
támogatta; Farkas Gyula II. csen dőr t, mert határszéli örsön 
szolgálatot teljesítve az ország közbiztonsága ellen irányuló 
mozgalmak megfigyelésében és felderítésében örsparancsno
kát fáradságot nem ismerő buzgalommal és lelkiismeretes
séggel igen eredményesen támogatta és Szabó József III. 
törzsőrmestert, mert az örskörletében sorozatosan elkövetett 
móhmagzatelbajtások megfigyelésében és felderítésében fá· 
radságot nem ismerő buzgalommal és lelkiismeretességgel 
igen ererlményes tevékenységet fejtett ki. 

A Gyümölcstermelők Naptárát ez évben bővített terje
delem~.en adta ki az Eszakpestvármegyei Gyümölcstermelők 
Egyesulete. Az új kiadás az ország legkiválóbb szakíróinak 
így Mohácsy MátYás gazd. tan., dr. Husz Béla egyetemi m: 
tan., Kund Ede főadjunktus stb. cikkeiv .. l bővült. A szöveg
rész részletesen ismerteti a gyűmölcstermesztésnél elvégzendő 
havi teendőket, minden munkára vonatkozóan hasznos gya. 
kor!at~ tanácsokat ad. űgyesen szerkesztett táblázatok' nag)' 
segitseget nyujtanak a termelőknek a legcél~zerűbb és leg
olcsóbb védekezési módszerek kiválasztására. A naptár kap
ható az Eszakpestvármegyei Gyümölcstermelők Egyesületénél, 
Budapest, IV., Gerlóczy-u. 11. III. Ara 1.- P. Postai rende
lés esetén a 18.975. sz. csekkszámlán az áron kívül 12 fillér 
postakÖltség beküldését kérik. 

Az 1938. évi csendőrségi zsebkönyv illetményekre vonat
kozó közleményében kérjük a következők átvezetését : 

274. oldalon, a harmadik bekezdésben: 1931. helyett 1934, 
továbbá: a "Ruházat" kivételével, stb. szöveg törlendő a be
kezdés végéig. 

275. oldalon: (1931. - 279.) helyett: (1934. - 274.), (279-282.) 
helyett: (27~278.). ................. 

276. oldalon: (1931. - 286.) helyett: (1934. - 277.), (1931. - 282.) 
helyett: (1934. - 278.), az utolsó bekezdésben: 1931. helyett 193'1. 

279. oldalon: utolsó bekezdésben 1931. helyett 1934., (287. -
292.) helyett: (302. - 321.). 

280. oldalon: (1931. - 289-290.) helyett : (1934. - 304.). 
281. oldalon: (1931. - 290.-292.) helyett: (1934. - 304.-307.). 

utolsóelőtti bekezdésben : 1931. helyett: 1934. 
284. oldalon: "Ruházat" szöveg törlendő, az utolsóelőtti 

bekezdésben: 1931. helyett 1934., (294.-295.) helyett: (287.-296., 
307.-309.). 

285. oldalon: (298.) helyett: (322.), a következő sorban 19;H. 
helyett 1934. 

289. oldalon: 1931. - 301. helyett: 1934. - 330. 
290. oldalon: (1931. - 307.) helyett: (1934. - 338.), (1931. -

307.-308.) helyett: (1934. - 339.-342.), az utolsó 2 sor pedig 
törlendő. 

292. oldalon: (1931. - 309.-310.) helyett: (1934. - 347.). 
293. oldalon: "Az 1931. évi Cs. Zsk. 314. oldalán a "Sze

mélyi pótlék" szövege után írjuk be:" helyett ez jön: "Az 1934. 
évi Cs. Zsk. 361. oldalán a "Közlekedési segély" szövege elé Ír
juk be:". 

294. oldalon: 1931. - 314.-315. helyett: 1934. - 361.-362. 
295. oldalon: 1931. - 316.-317. helyett: 1934. - 298.-301., 

316.-321. 
299. oldalon: "Vasúti menetdíjkedvezmény" első bekezdése 

helyett: "Az 1934. évi Cs. Zsk. 363.-364. oldalán tárgyalt szö
veg után írjuk be." szöveget kell felvenni, (1931. - 320.) 
helyett: (1934. - 364.), (1931. - 320.) helyett: (1934. - 364.-
365. oldal.) 

300. oldalon : alulról a harmadik bekezdésben: (1931. - 328.) 
helyett: (1934. - 356.). 

301. oldalon: 1931/329. helyett: 1934/358. 
302. oldalon: (1931. - 329.) helyett: (1934. - 358.) 
303. oldalon: (1931. - 3~9.) helyett: (1934. - 359.), az utolsó

előtti bekezdésben: 1931. helyctt 1934. 
A Függelék"ben: (331.) helyett: (366.) A "tisztogatási 

átalány", "legénységi ágyneműek tisztántartási á~alán!a": 
"szalmazsáktöltési átalány", "fogdahelyiségek utan Járo 
átalány" szavakat törölni kell. 

Csendőrségi tollfor~ót árusít, köt, jnvít Várfai (Vlahina) 
Mihály ny. szakaItiszt, Bl1dnpest, XIV., Újvidékköz 5., 
fsz. 2. (69-es villamossal Amerikai-útnal leszállanL) Dél J6-
zsef ny. thtts, Rákosszentmihály, Matild-utca 11. 8Z. Fekete 
Imre ny. törzsőrmester, Új-Hatvan, Toldi-utca 2. Arak és 
munkadíjak: szép, új dísztoll, válogatott tollból 10 P , szolgá
lati tollforgó nagyság szerint 5-6 P, régi toll átkötése 1 P, 
pótlással 2 P, beküldött új tol! vágása és megkötése pótlás 
nélkül 3 P, pótl:íssa! 3 P 50 fIlIer. A postaköltséget a megren
delő viseli. - Papp Ferenc ny. törzsőrmester (Hajdúböször
mény, Szilágyi Erzsébet-körút 35.) kappa nfarokból kü}önleges 
gonddal készült tolJforgókat 30. 25 és 20 P-ért árUSIt. Meg
tekintésre vételkötelezettség nélkül küld tolli'orgót, az esetle
ges visszaküldés postai költségét azonban az érdekH!dőknek 
kell viselniök. 

SZEMÉLYIHIREK. 
Új örsparancsnokok. Gálos Gyula pécsi IV. keriiletbeli 

törzsőrmester v. és Halász István miskolci VII. kerületbeli 
tiszthelyettes. 

Véglegesítették Hernádi Lajos miskolci VII. kerületbeli 
l'róbacsendőrt. 

Házasságot kötöttek. 
Sudár Lajos törzsőrmester 
miskolci VII. kerületben: 
Terézzel Abaúiváron. 

A swmbathelyi III. kerületben : 
Gyenis Erzsébettel Szászváron; li 

Tihanyi Lajos őrmester Papuga 

Családi hírek. Született: Horváth Antal II. szombathelyi 
III. kerületbeli törzsőrmesternek Anna-Mária nevű leánya; 
Ács Imre pécsi IV. kerületbeli törzsőrmesternek Katalin-Ilona 

t1 ••• Ah 
1- ==1 ~~_ ._-_-=. =.- ~ -..::... A legnagyobb csendőrségi szolgálati könyv-, nyomtatvány-, írószer- és felszerelési cikkek raktára 

PALLA. ISJEC.T. 
BUDAPEST. v .. GÉZA-UTCA 2. 

csendőrséget érdeklő ú j c i k k e k forgalombahozatalát külön körlevelekkel hirdetjük . 
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nevű leánya; Balogh János I. miskolci VII. kerületbeli törzs
őrmesternek Miklós-István ne,vű na. - Meghalt: Millei István 
szombathelyi III. kerületbeü alhadnagy Teréz-Irén nevii 
leánya Szombathelyen. 

A csendőrségi jutalmazási alap javára felajánlott juta
lék. Horváth J ÓZSIB,r VI. csendőrt a budapestvidéki m. kir. 
pénzügyigazgatóság mesterséges édesítőszer, tűzkő és gyujtó
szerszám jövedéki ki hágásának felje,lentésébőI fOlyói ag 1 pengő 
jutalomban részesítette. Horváth csendőr a jutalomdíjat a 
csendőrségi jutalmazási alap javára felajánlotta. A felajánlott 
összeget a belügyminiszter úr elfogadta. 

Eladó KapOSVáron a Sétatér-utca 14. szám alatti családi 
ház, amely 100 négyszögÖl területen épült 2 szoba, 1 kouyha, 
l előf,zoba, 1 kamra, 1 ten·asz, pince, nyárikonyha és egyéh 
melléképüle'tekből áll. A ház 1953-ig adómentes. A kert termő 
gyümölesfákkal és szőlŐlugassal van beörökítve. Ara kb. 70')0 
pengő. Érdeklődni lehet Tuba Józsefnél, Szentgáloskéren. 

Eladó Budapesten, a XIV. kerületben, vasútállomás és 
villamos közelében egy 111 négyszögÖl területen épült 1 szo
bás és teljes komfortos, villaszerü családi ház. Érdeklődni 
lehet Kürti Gergely tiszthelyettesnél (Budape,st, I., Böször
ményi-út 21.). I I " I 

Olvassa el, mielőtt ír nekünk I 
Közlemény t nemcsak a csendőrség tagjaitól, hdnem bár

kitől elfogadunk, de tizenöt gép- vagy kézírásos hasáb nál 
hosszabbat csak elózetes megegyezés után. A közlemények 
fogalmazási átcsiszolásának és ha szükSéges, tartalmi módo
sitásának, valamint a törlés és kiegesdtés jogát fenntart juk 
magunknak. Aki azt akarja, hogy közleményét változtatás 
nélkül közöljük, írja rá a kézirat oldalára piros irónnal: 
"Szószerinti közlését kérem'" A kéziratot kérjük a papír nak 
csak egyik oldalára; félhasábosan, írógéppel, kettes sortávol
ságra, kézíf'ással pedig jól, olvashatóan és nem túlsűrű s01'ok
ban írni. Olvashatatlan kézirat/al nem foglalkozunk. A kézi1'a
tc.kban semmiféle TövilÚtést nem szabad használni. Kéziratot 
csak akkor küldünk vissza, ha a szerző megcímzett és válasz
bélyeggel ellátott bodtékat mellékel. Kéziratok sorsáról szer
kesztői üzenetben adunk választ. Fényképrelvételek beküldése 
alkalmá1,al csatolni kell a felvétel ké.~ztlőjenek írásbeli nyilat
kozatát, hogyafelvételnek a szokásos tiszteletdíj ellenéb3n 
való közléséhez hozzájárul. A megjelent közleményeket tIsz
teletdíjban részesítjük, de tulajdonjogunkat fenntart juk, azo
kat tehát beleegyeZésünk nélkül nem szabad másutt közölni , 
sem pedig utánnyomatni. A nyomdai korrektúrát mi végezzü,1c, 
korrektúralevonatot csak kivételes esetben adunk. SzerzőinIc 
kiJ lönlenyomataikat közvetlenül a Stqdium-nyomda igazgató
ságá/ól (Budapest, V., Honvéd-utca 10,) szíveskedjenek meg
rendelni, amely azt velünk kötött szerződés ének árszabtÍsIJ 
szerint köteles elkhziteni. Minden hozzánk intézet/ levélre 
válas,~olunlc, de csak szerkesztői üzenetekben; magánlevelekqt 
akkor sem írunk, ha a bekü1dő válaszbélyeget mellékel. Minden 
l evelet teljes npvvel és rendfokoza/fal alá kell írni és az állo
triáshelyet is fr[ kell tüntetni. N év/elen levélre nem válaszo
lt.n1c. Hozzánk intézett levelet szolgálati útra nem terelünk. 
azok tm talma vagy beküldőik kiléte felől senkinek sem adunk 

Országos Ruházati Intézet Rt. 
Budapest, v., Eötvös-tér 1. Telefon: 1-84,8-32, 1-404,-10. 

• 
Mint a honvéd jóléti alaphoz tartozó vállalat, 
slállít 12 havi gb. levonás mellett: egyen- .1 
ruhát, polgári ruhát,fehérnemüt és minden 
felszerelést. ·e Vidéki megbCzottak J 

felvilágosítást. J eligéül legcélszerilbb kisebb helység nevét 
va.011 ö!jPfJ'J/ű .~zrim()l vril!lsztani. Annak. aki iP/igét nem hlijl 
m~g, nevének kezdőbetűi és állomáshelye alatt válaszolun.1c. 
Kdzérdekű kérdé~ek1"e nem SZe1 'ke~ztöi üzenetben, hanem a 
"Csendő1Iekszikon" rovatban válaszolunk. Elöl"i zt,tÍ'st csak a 
csendőrség, honvédség és az állami rendőrség továbbá a bíró
sagok, igazsagú,gy~ es kÖZigazgatási hatósaúok tenyteges és 
nyugállomány 'ú tagjaitól fogadunk el. mástól nem. A csendőr
ség tényleges él! nyugállományú legénységi egyénei az előfiz~
tési díj felét fizetik. Legkisebb előfizetési idő: félév. Az 
előfizetéseket kérjÜk pontosan meg újitani, mert felszólítást 
nem küldünk. A nekünk szánt pénzküldeményeket kérjük a 
Cs~nd~~~égi La1!01c ~5 .. ~42. szám ú polttatakarékpénztári csekk
szam~.a:J.ara beflzetm. Címünk : "A Csendőrség i Lapok szer. 
kesiltoseoének, Budapest, l ., Böszörményi-út 21. szám." 

---------.\\.~----------

~yöngyhalász II. Mi nem gondolun!k ,ü'Lgylkedés,re. FelLtébe-
1ezzuk a l'evé1íróró~ a legtisztább jószánd&lwt és meggyőződést. 
~ll!k.áhb ~z a haj, ho,gya lmmorhoz, trMához ,a l-eghalvány,abh 
erz'eke SlnclS. Mi 'ezt már régen tudjuk és meg-megpróbáJunk 
n-?~a egy kLs mosoly t beil'e0sempészni la koonolys,ag(}k közé, de 
hlaba. ez az egy alig-'aLig megy. Kár, mer,t a rueV'etn:i tudás ,is 

a jelile:mfejl,esz'téshez tartoz.ik, de azél't nem IszerC!Ilcsétl.enlSég. 
A.z volna ,a haj, ha la l.e,vélíró bajtársa la Szut. hely,eltt nünd,ig 
vlc01apoJmt oI-V'aSJlJa. F(}gja feil ,a do,lgot így és do,lg(}zzék csak 
továJbb Iszo.rgaJl.,masan. 

K. őrm. , Budapest. Szol'g1almáv,al és Üogy,esség'éve,l l'ászol
g,ált a jutaJloml1a. 

Tuba József ny. őrm, Szentgáloskér. A ' hil'ek közöott találj.a 
a vOTIJatkozó közleményt. N em keU fiz,etrui érte. A Ieveléhez 
csatolt 20 f.béJyeg1et [apunik javám ,bev,étele.ztiilk. 

Járőr jel entkezése. Rende,zés ,alaH állló :kérdés, nem fogllwl
kozhatuIlJk v;elle; 

Sarkad. Ennek utáIlJa /kel:l járni, ,érdemleges válasz,t h.irbe
lenéhen nem adhatunk. Egy,ik ILeglk:öz,eJ.ebbi száJmunkban ke- . 
l1esse újm a jeligédét. 

Aki mer , az nyer . A sz'ámvlivőaHJiJs:zti twnfolYlMl1 meg
ismétléséről ,egyEllőre niuos Sq;ó. 

Remény. A III. o. író által sz'erkeszbeltt bűnügy!i f 'eljelen
·tés ,fogalmazvánYla ír,ásbeli feladatnaik ,számÍct. M,1ndegy, hogy 
a fo'gal:mazváuyta járőrtárs ké,sz~tette, mert ha az III. o. író, 
akkor neki is be ,kel,l számítani. Az V1i,szont 'sehol sin0s előírva 
- hiszen l,ehetetlC'l1 lis voilnla - hogy járőr társ l,ehet-,e v,agy 
sem Ill. o. író. A fénykép ben sok laz élet, de ,a beállítás neun 
szerencsés. Az alakok alsótestét elvette, a jobboldalt álló alak 
középvonaJában J'élre{n'úésl'e atka;lmas, f.eLCiSleg·es V1aI.aiIrüt 
taLálrl!i. Nézz'8 meg jobban. Ra Iteheti, k:iJnt ,a terepC!Il készítselIl 
e tárgyról felvételt. 

BékélS. Sor,ait meg11mptUik, mi örülünk Ilegjobbam., hogy 
ultánajár,ásunk legyi,k ,eredmény.e 'a cSla;lád ,tagjlainak egymás,ra
találása. Kösz'ÖneJt neun jár ,érte. 

Benkő th tts., Illetékesség. Lexikonban fe~elünk. 

Szegerdő. A polgári j'skola magáJnúton történt lellvégzése 
lSol1án fe'lmerüJ,t lkö!.tség-ek megtérí.tésél1e ,igény, lehetőség llI~ncs. 
Régebben lehetségeIS vo!.t. 

Gyöngyh alász. Se,mm,i kü~önös választ ne várjon, ,az ada
to.kat ,tájékozódáls V1égett lk,értÜJk, Egy,ik-másiik írásáhan figye
Lemreméltó 'tehetség vam.. 

Krasznamenti. In1;ézke,dés foly.a;maJtban Vian, mÚlS évfolya
JlóOlk lis érdekelve VlalIIDak. KiláJtásokról adatok .nJncs,enlek. Re
méljüka legjobbakat. 

I I I 

MERCEDESIROGEP 
megbizhatósága 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 1. 

Vez~rképviselet: 
I I I 

Bemutató terem: IROGEP BEHOliTILI RT. 
V., Nádor-utca 15. Budapest. V ., HAdor-u. 24. 
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T. I. őrm., Barabás. l. A Lmky-Nagy-féle könyv helyett 
ajánljuk a Dr. Miskolczy-Pinczés- Dr. Oziáky Btk.-t. 2. Vi
téz Rridegh Raymond őrnagy úrnál ,kaphatja meg. 3. Cs.-S. 
utasítást tudtunkkal nem kaphat sehol, legfeljebb oajtál1Stól. 
4. OS.-20. utasítást tőlünk rendelhet. 5. Os.-9. ut. nincs. 

Jégvirág. Az ,előírás ,az "össl'Jes killlevez'(}tt8lk"-ről bes:ilél, 
azt kell érten,i e,bbM, hogy úgy ,az ideigl'eIH~sen, ~T1int véglege
sen kinevezettek jogosultak a m8lgkülönböztető gombjelvény 
viselésére. 

Török. Fizesse csak szÍ\nesen a 20%-os többletet, mert az 
nem más, mint annak a kÜllönbségnek kie,gyenJítésére vruló 
törekvés, ami akkor mutatkozik meg, amikor a járőrök nap 
mwtt nap hid eg ételt eszncik, ön meg; otthon ül és meleget 
fogyruszt. Örüljön, hogy Hyen helyzetben valU és ne garasos
kodjék társai érdekeinek rovására s a maga meglevő előnyei 
növelésére. 

Bagolyvár. A súlyos testi sérté.s .a]{lkor ,is hiv,atal.ból üldö
zendő, ha az há?asttársoaik között történt. A csendőr eljárására 
útmutrutást It,alM a csoendőrségi Btk. 503-505. oJd.al.án. 

Göcsej . Külföldi nőt is elvehet a csendőr. Az előírás sze
r1n ~ kötelező okmány()l~at Önnek kell beszerezni. L.! az 1937(1. 
Os. K. mellett khadott "Függel[.ék" 40. pontját. Az alllyagi 
yonrutk:ozású kérdésekre különös gondot k,ell fordítani, mind
kettőjük érdeke kívánja ezt. 

19,0:i1. Nincs rendelkezés ,arm, hogy ha az am hadiárva, 
a nősülést soronkívm engedélyezik Annakidején, méltányl,ást 
érdemlő körülmények megléte esetében a belügymiillis?ter úr 
az engedélyt a vál'lakozási idő megröv.idítésével kiadathatja. 
A ~érvényben jelölje meg, hogy ,aráj'a hadiárva. A többi a 
kivizsgálás dolga. 

TIszamente. Beszámíth,rutó szolgálati ,i dő minden tényleges 
csend őri, próbacsendőri éls ka,tona'i .szo]~áJ.a'ti idő, tekinteit 
núlkül ,a Iközbeeső ,időmegsZlrukításokm. Miután önnek már 
10 év tényJeges 'i!lZolgálruti ideje v,an, ön áltlandó nyugdíj11a 
tarthat igényt. 

Siklós. Özvegyi ellátásm ,igénye van. 

MiskolC: 
~--------------~----------~ 

A m. kir. csendirség tagjai bizal!mmal vásárolhalnak tsendörsili felsze· ;--1-'--------;-1 
niiIsi tikket. fehérnemul. keztyul, uri és nli divaltikkekel slb. 

Halmos Divatáruházában 
MÉLTÁNYOS SZABOTT ÁRAK 
KÜLÖN GYERMEK OSZTÁLY 

A .,T A KARÉ KOSSÁ G'· TAGJA 

• 

I 
MISKOLC 
Korona szálló mellett 

:AOL~~ IOÉSK!:: WEISZLOVITS SAMU 
EZ OST ÉS FÉMARUK ÉKSZERÉSZNÉL 

4 4 ~ V 6 T A Mlllk o lc, Széeh t"nyl-utca 31'1 
r o A [sen~rség laojai 1 (}l /0 áren;edményben részesülnek. 

~~~~lRGZ~ll%1R:S~ "TAKA"'~KOSSAG " tagia 

, .' '. .1 KRAMER GYULA II .t,t.I ••. [ iró g é p - t ölt6 toll ésfo t ó sz a kü lla ta 

• Miskolc Széchenyi-u. 210 Tel.:9.92 
vezető márk4k gyáli képviselete. A m. kir. csendőrség tagjainak árenged· 
K ÉRJ ENÁRJEGYZÉKET! mény és kedvező fizetési feltételek I 

ASZ TA LOS ÉS KÁ RP I TOS B U T O R O K 
MINDEN ÁRNAK MEGFELELŐEN KEDVEZŐ F I Z E T É S, F E L T É T E L E K MELLETT 

Pl CK J D KR B !"sz·, N~ Á~ M~LL~ T~ 
I \ "TAKAR~KOSsAG" tagia 

99.999. A bíróság sem hiszi el, hogy sógornője a1aptaJatnul 
vádaskodott volrua. A levél lS:iler,int nem vollt erre emmi oka, 
II lJ élkül pedig ujjat húzni és pel'eskedni ugy,au ikineik van 
kedvo és ~ ,pénze. Majdrueun bizonyos,ak v,agyunik abban, 
hogy nem kerül az ügy bíróság elé. A bíróság ,a?t sem. hiszi 
el, hogy a szobában volt irnok nem hallotta II becsületsértő 
kifejezést. Ez ,is az önök elŐlllye. 

B. K. Somlóvár. ÖnT'C, aki 1934 j,auUJár l .. e előtt jutott 
nyugállományba, ,a Ikaton,rui nyugdíjwrvény nem VOIlJatkoziik, 
ezért újabb nősülése esetén özvegye nyugclláttásm igooyt nem 
tarthat. O a;ládi pölJJ,élkot f'elesége után kap. 

R. L. A párviadal ról !kimerítő ismeI'tetést talál a csendőr
ségi Btk. 484-490. oldalain. 

Szőke Tisza. Olvassa el maci "Göcsej" jel~,ge ,alaltti üzene
tünket. 

Kolozsvár. A debl'eceni pénzügyigazg,wtóságnál kell be
jelenLeni la sél'elmeS'nek v,éH intélkedéseket, megírV'a mindazt, 
amit nekünk Írt s azonkívül azt is, hogy aí\ adóhivatalnál 
mm kapott felvilágosítást. 2 P-s okmánybélyegei ragasszon 
a beadványra. Az erdősítések ügye egy részben a helyi szabály
rcndeletekben van szabályozva. Nézzék azt meg, joguk van 
arra.. Ezért Jl!em tudunk e ,]{lér{}ésére résZ'loetesen CclJeO.nd. 

KÉZIRATOK. 

Buzgó. Versét ~ésőn .kJaptuik, a karácsonyi aJIlyag 181kikor 
már a nyomdában volt. Jövő k:Jarácsonyig olVlasgasson jó mUll
kátk,rut, képezz.e m.agát. 

D ukla. Túlságosan terjedelmes, kissé erőszakolt, cseWk
ménye vékony. 

Tarján. Köszönjük; szép írás, elhtitető ~ővcl Íl't. Foly<ba
tást' kériinJk. 

Dorozsma. Közöljüik. 

P. 1., csendőr. A r,ajzok bekiHdésétől ne !idegellkedjéJk, Illellll 
várja sellki, hogy Munkácsy művészetéveJ., ecsebkez'61ésével és 
te0hnikájával jelenjék meg. A tehetség megnyilvánulásának 
örültünk. 

A csendőr-levelezőlap ok szépek, múvésziek. Ma
gunkat becsüljük meg, a magunk népszerúségét és 
tekintélyét emeljük, ha izléstelen cifraságok helyett 
a magunk levelezőlapjain üdvözöljük rokonainkat és 
ismerőseinket. 

~--------------------------~ PÉUI AHTALO~MESTEftfK BUTOftUARnOK HDVfTKflfTf 

TEL E FON: 10-70 

mint az Iparosok Ol1lzfgos Közp. S.Öv. Tagja. 
PÉCS , R Á KÓCZI - Ú T Z9. SZÁ M. 
A m. kir. csend6rség tagjainak kedvez/! fiz. feltételek. 
Pártoljuk a magyar kisiparosokaU 

~ .. . luul' r. SZOMBATI;IELYI S S Á G" I -~ :\s"ro . A R e. K O N D B N T beB.ere_- 1 
T A K . egbhható kere8ked6knéll~~el I helyen fizetlInk. 

, , " elökelu. m . l feUéte e 
útJán, Dlerl {~y ~etü.uk. KényelDle~ 110ze!~B,eSl<ed/j SZOMBATHEl L Vi 

.. 7 .. e Gróf Szécheny -u .• -
Vásár olju n k a 

• 
"Györi Takarékosság" 
útj~J\, mert (" y 70 előkelő megbizható kereskpdőnél 
mindent bes"erezhetünk, kényelmes fizetési feltételek· 
kel s mindent egy helyen fizetünk. KB.ponti Iroda: 
Györ. D eák Ferenc-utca 8. • 

l'6sórolJunk il 

DéhtS(Sübili Tohürtho5Siít! 
útján. mert igy 35 előkelő me!\"bizható kereskedönél mindent beszerezhetünk 
kényelmes fizetési teltételekkel s mindent egy telyen fizetünk. 
Tak arékosság Központi IrOdá ja, B é k é s C s a b a. 
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Zúg az erdő. 
(Regény.) (12) 

A hold ezüstje elé felhő csúszott, mindig több és több . .. 
A Czibles felől tompa moraj hallatszott. Szél kerekedett s a 
szél vonítása bejajgatott a kéménylyukon. 

Mária érzéke hallotta a morajt, halotta a kéménybe 
üvöltő szél jajgatását s az álom tündére kiverte az álmot ... 

Mária látott valamit, már nem rózsáskertet, valami mást... 
Mosolygó arcán még szendergett a mosoly, vágyó ajkán még 
érezte a csók melegét . .. Majd a mosoly ertűnt ... a nyugodt 
test megmozdult, a keble nehezen zihált, sima homloka ráncba 
verődött ... 

Az ég megdörrent. 
Mária ajkán sikolyba fuIt a csók: 
- Segítség! 
Aztán felébredt. 

Takács Mihályné belépett a szobába, a leányhoz ment, le-
iilt az ágy szélére s tenyerébe vette Mária kezét. 

- Mi bajod, leányom 1 
Mária összeremegett : 
- Olyan rosszat álmodtam! 
Forró kezével végigsimított homlokán, mintha el akarta 

volna heRsegetni az álmot, amely agyába fúrta mérges 
fulánkját s a méreg égette, sütötte az agyát, a szívét. 

Takács Mihályné keblére ölelte a remegő leányt: 
- Mit álmodtál, leányom1 
Mária maga elé mered t és vontatottan beszélt : 
--.: Gáspárral sétáltam rózsák között s amint egy rózsát le 

akartam szakítani, a kert megmozdult, hullámzott s egy
tizerre csak úgy láttam, mintha a kert tengerré változott volna 
és én és Gáspár a tengerben voltunk. Az ég elboruit, a szél 
Jújt, a hullámok feMnk csapkodtak. .. Gáspár átfogta a 

S:ékesfefjérvár: 

Iflllll llllJlllfllll llllllllllllJlIlIlIJlllfllJlllIlIJll llllllllllllll llllll llfllJll lllIIlIlIlIIlI '1111111111111111111111111111111111 1111111 

VÁSÁROLJUNK POLLÁK REZSÓ 
CIPŐT, CSIZMÁT ALBA CIPÓHÁZA, 

a csendőrség elismerten meg"- S Z I K E S F E H l R V A R. 
A cc Gondűző II k ö t e l e k é b e n. 

bizhatóbevásárlásihelyen, DIJTALAN ÁRJ E GYZÉKI 

1111111111111111111111111111 11111111111111 1111111 11111111111111 111111111111111111111' 1111111111 111111111111111111111111111111111111111111111 

MlRLÓrr 

BUTOR 
szükségletét beszerezné, te kin tse meg 

WALDHAUSER ANDOR 
B UTORÁ RUBÁZÁT. Megbizható kivitel - mél
tányos árak. KedvezO fizetési feltételek.- Aranyéreml 

Székes'fehérv6r, Kossuth-u. 10. 

A. összes csendörségi ruházati G 
és fel s z e r e I é s i c i k k e k, ' . 
úgyszintén n y o m t II t v á ny o k 
á 11 an d óa n raktáron. 
D i 8 Z t o 11 b II n nagy választék. r o s z Lajos 
• Szé ke sf e h é rv á r, Kossuth-utca 15 . 

derekamat és úszott.. . Nem volt sehol egy fa, egy szikla, 
egy talpalatnyi föld, amibe megkapaszkodhattunk volna. 
Mindenütt csak víz, hullám, tenger és a szél és mennydörgés! 
Gáspár megfeszítette minden erejét, én a karjában voltam és 
jött egy n1i';y hullám, felemelt bennünket, aztán ledobott .. . 
Gáspár elájult, elengedett.. . és ekkor én fogtam meg a 
kezét. " És akkor úgy láttam, mintha parton álltam volna 
és a partra: akartam kihúzni Gáspárt, de nem tudtam ... 
Gáspár kezdett alámerülni a vízbe és én szintén vele mo
rültem. 

Megborzongott: 
- Nagyon csúnya álom volt! 
Takács Mihályné betakarta a borzongó leányt: 
- Milyen jó, hogy csak álom volt. 
Megcirógatta az arcát és megcsókolta: 
- Aludj, lelkem és ne álmodj ilyen csúnyákat - azzal 

kiment a szobából. 
Mária egyedül maradt, lehúnyta a szemét és megpróbált 

elaludni. 
Az á lom szállt, szállt .. . messzire szállt .. . 
Mária összegömbölyödött a dunyha alatt, mint egy kis 

macska. Remegett, fázott, nem merte becsukni szemét. Ha be
húnyta, képet látott: 

Amint egy legény süllyed a mélységbe, egy leány fogja 
a kezét s a leány is vele száll . . . 

Kínlódott, forgott, nem tudta, mit csináljon. Szeretett 
volna futni, rohanni, hogy háta mögött hagyja a képet, hogy 
ne lássa, hogyelfeledje. Ha elfordult, a kép elibe libbent. Ha 
visszafordult, a kép is visszafordult. Összetette kezét, imád
kozott. Hiába volt minden, a kép kínozta, gyötörte, rágta. 

Beletemette arcát a vánkosokba é,s sírt, hogy a szíve 
majdnem beleszakadt s mikor a kakasok hajnalt kukorékoltak, 
felkelt, a könnye elapadt, a világosság megnyugtatta és 
dologhoz látott. 

XXXXIX. 

Istrate Pavel összeráncolta a homlokát, az istálló felé 
nézett, aztán hangosat kiáltott : 

- Hé! Szimeon! 
A piszkos r omán hajcsár felkönyökölt az ágyon: 
- Itt vagyok - felugrott, kiballagott az istállóból és 

megállt a kém előtt. 

Debrec en: 
ÖSSZES SZÜKSÉGLETEIT 

gond nélkül 
s z e r e z h e t b e 

a debreceni 
"T A K A R É K O S S Á G" 
Kereskedelmi R. T. 
bevásárl6s1 rendszerévell 
110 üzletben nynjt vásirlási lehetőséget I 
1 helyen jelent fizetési kötelezettséget 1 
A havonta megú. uló állandó utánvásárlási jogosultsággal 1 

Szerezze m 8g a debreceni,,' AKA Al
KOSSAG" R. T. v6sárl6si igazolv6n,át. 
DíJtalanul bocsátja r~ndelkezéRére II központi iroda 
D E R R E C E N, D E A K F E R E N C - U T C A 6. SZ. 

Orál, ékszerl, ajándéklárgyal I 
vásárol.iunk kedvező fizetési feltételek mellett, 

KOSTYA JANOS ~~:::::t~~:e-
JavlUísok I DEBRECEN, Széchen,i-u. 1. 
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Istrate Pavel benézett a hajcsár szemébe: 
- Szereted a pálinkáU 
Szimeon szeme felcsilla nt: 
- Szeretem. 
Istrate Pavel közelebb lépett a hajcsárhoz és meghalkította 

11eszédjét: 
- Ismered Jász Suba Gáspárt? 
- Ismerem ... Az, aki a kút mögött lakik. 
- Az. Elmész hozzá és megkérdezed tőle, hogy elmegy-e 

hOlnap a szigeti vásárra. 
- Aztánf 
- Ha elmegy, akkor odaadod neki ezt a levelet. - Zse· 

hétől levelet húzott elő és Szimeonnak nyujtotta. 
- Azt mondod, hogy a levelet te írtad, küldöd a szigeti 

papnak, hogy az apád árendáját ne követelj e addig, amig te 
haza nem kerülsz a kat.onaságtól. 

Szimeon a kémre meredt: 
Aztán~ 
Ennyi az egész ... Ha jól elintézed a dolgot, iizetek 

neked egy liter pálinkát. 
Mikor vigyem a levelet1 
Akár most mindjárt. 

Istráte Pável még eg'yszer belenézett a hajcsár szemébe. 
- El ne áruld, hogy a levelet én adtam neked! 
A hajcsár vigyorgott: 
- Szimeonnak van esze. Szimeon csak akkor buta, amikor 

az akar lenni. Szimeon máma ezzel a kis levéllel egy liter 
pálinkát keres. Szimeon máma nagy úr lesz. Szimeon máma 
pálinkát vacsorázik. - Vállai közé húzta fejét és elindult 
J ász Suba Gáspár háza felé. Istráte Pável utána nézett, aztán 
bement az irodába, leült IlZ asztal mellé, maga elé bámult, 
gondolkozott. A sarokban egy nagy keresztes pók szőtte háló
ját . .. Istráte Pável meglátta, odament II pókhoz, sokáig 
nézte, aztán elnevette magát. 

E~teledett . " 
A lámpá még nem égett, a kemencében pattogó rőzse 

piros fénye világította be Takácsék szobáját. Mária felemelte 
1'Gjét Gáspár válláról és szembe fordult vele: 

Mikor indulsz a vásárra, Gáspár? 
Holnap hajnalban... Miért kérdezed! 
Csak úgy ... A kukoricát viszed~ 
Igen. .. Egy hónappal ezelőtt megvette már a keres-

kedő, ideje, hogyelvigyem neki. 
- Miért éppen holnap viszed~ 
J'ász Snba Gáspár mellét megütötte valami: 
- Holnap alkalom lesz ... Egyúttal elviszem azt is. -

Nyugtalanul nézett Máriára. Mária rábámult a parázsló 
l'őzsére, a fénye körüllebegte az arcát s amint Gáspár nézte 
a megvilágított arcot, úgy látta, nlÍntha az nagyon szomorú 
lett volna. A tűz pattogott, duruzsolt.:. Szerelmet izzott, sze
relmet szórt . . . Jász Suba Gáspár átölelte Mária derekát és 
magához vonta: 

- Szomorú vagy, Mária. 
Mária nem szólt, a tüzet néztc, sóhajtot.t. Gáspár teje a 

mell ére csuklott .. . 
Hallgattak .. . 
Mária lassan felemelte fejét és Gáspárra. nézett: 
- Szeretsz engem, Gáspár! 
A legény mélyet sóhajtott: 

dór t csen 
csak olyan cégnél 
vásárolion, amelynek 
hirdejéséf lapunkban 
olvassa! • 

- Ha a szíved nem érzi, Mária, én hiába mondon. 
Mária felugrott, úa elfojtott indula.t szerelmes viharral 

tört utat szívéből: 
- Ha szeretsz, úgy, amint mondod, amint hiszem, hogy 

szeretsz, hallgass rám, Gáspár! (Foly tat juk.) 

•• 
Elfogottak szabadonbocsátása 

cím alatt a multévi 22. számunkban pályázatot hirdettünK. 
Az alább felsoroltak valamennyien jó, helytálló, indokolt 
esetekkel pályáztak, az elsőség kérdését a sorshúzásra bíztuk. 

A szerencse Havasi András 
törzsőrmesternek - Csurgó -
kedvezett, övé a jutalom. Meg
dícsérjük a következők pályci
zatait: Boda István cső. (Nlllgy
szénás), Dani Sámuel cső. 
(Verseg), Csuka János cső. 
(Zákány), Fekete József tőrm. 
(Budaörs), Füleki József al
hdgy. (Toponár), Füzesi Má
tycis cső. (Leányfalu), Gyüre 
Mátyás őrm. (Makó), HuszáT 
Dénes cső. Nagytétény, Mol
Il.ár József tőrm. v. (Nagy
kereki), Molnár József őrm. 
(Veresegyház), Molnár József 
cső. (Ges~tely), K. Nagy János 

cső. (Alsódabas), Németh Sándo T Il. törm. (Andocs), Sebes
tyén Pál cső. (Budapest), Szabó Gyula cső. (Pesthidegkút), 
Szabó József cső. (Soroksár), Székely Sándor őrm. (Alsódabas), 
Szigeti Antal tőrm. (Diósviszló), Szinyai László őrm. (Rákóczi
falva), Vass Feren.c cső. ,(Csolnok-Auguszta-telep), Végső Mi
hály thtts. (Pácin), Vincze György törm. (Páka). 

Nyireoy-fjá:a : 

A szabolcsi csendőr urak figyelmébe! 
Mindennemű szükségleteit legkényelmesebben 
6 havi részletfizetésre (71/t havi hitel) a 

"Takarékosság" 
útján szerezheti be. 

Vásárlási könyvecskét igényeljen a "Takarékosság" irodájában. 

Nyíregyháza, Zrinyi Ilona-u. 3. 
50 előkelő cég áll rendelkezésre. ~ 

B O d ~í~G~ÁZ~ K! !n!u! l 
Cse n d ő rs é g i egyenruhaszállító sza b ó m este r 
Egyesületi és ba ,társi egyenruhát mérsékelt áron, 1\ legjobb I 
ldvitelben készítek. Frontharco80lrnak 6"10 engedményt adok. 

a I k a t r é s z e k, j II V ( t il s. 
Kedvező fizetési feltételek. 
a STEV.-.WAFFENRAD 
Ir ö r z e .. k é p v I s e l e t e, 

N~R~R~\~At~'1~7' I 
A vld~kl csendörség eJönyösen Ismert szálUtóJa I 
SANDOR REZs6 

órásmester, ékszerész, N V • R E G V H A Z A 
Elsőrendű márkás órák 5 évi jótállással, ékszerek 
a csendőrség tagjainak részletre is. Választékot 

I portómentesen küldök. S z a k s z e r ű j a v í t á s. 
• K é p e s á r j e g y z é k i n g y e n. • 
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Pál yázat eredménye. 

• 

A Nyomozókulcs és Nyomo
zati Értesítő alapján Németh 
Ferenc III. törzsőrmester 
Keszthely - 1935 novembeT 6. 
óta 16 embert fogott el. Övé a 
multévi 9. számunkban hirde
tett pályázatunk jutalma. 
Ugyanezt a sllámszerű ered
ményt mUJtJatjla fel GeT gye 
KáToly tÖTzsőrmesteT -- Keszt
hely -, de 1980 óta. Számára 
értékes csendőrtárgyú fest
ményt kűldtűnk jutalmul. 
MegdícséTjük: vitéz FaTkas 
István alhadnagyot - Buda
pest - (10 elfogás) és Kovács 
Lajos V. tiszthelyettest 
Ukk - (6 elfogás). 

• 
F og'olyszöktetési 

tanulsá go kra 
hirdetett pályázatunk nyer
tese Karap Ferenc ny. tiszt
helyettes - Ráckeve. Övé a 
fényképezőgép. Érdekes és ta
nulságos leírásokat küldtek be 
még a következők: , Apostol 
Lajos tőrm. (Hollóháza), Batár 
Antal alhdgy. (BUdapest), Da
bas Ferenc ' thtts. (Almáskama
rás), Dömötör Lajos őrm. 
(Ukk), Futó István alhdgy. 
(Kiskunhalas), Lakatos István 
tőrm. (Zákány), llifészáros Mi
hály tőrm. (Siklós), Szabó 
Lajos V. tőrm. (Budapest). 

Ki t u dja? 
cílll alatt a multévi 28. számunkban hirdetett történelmi ver
senyfeladatr,a rendkívül nagy szorgalommal és alapossággal 
ö .. szeállított munkákat kaptunk. Fekete Pál százados úr 

pályázata ' különösen értékes tel
jesítmény, amiért köszönetűl 
emléktárgyat küldünk. Legény
segl pályázatok sorában ki
emelkedően legjobb Csató J ó
zsef törzsőrmester Méh
kerék - muukláj,a. Övé a j u
talom. I(ü,lön dícséretet érde
melnek: Komoly Dezső thtts. 

Bud'apest -, Mázsári Mi
hály cső. - Méhkerék - és 
Kalmar Péter őrm. - Buda
pest. - Szép, komoly munkát 
végeztek még: Bokor József 
thtts. (Gödöllő), Erdei István 
cső. (Nagykáta), Huszár Dénes 
cső. (Nagytétény), Kovács La

jos V. thtts. (Ukk), Kozma Gábor cső. (Himód), MonostoTi 
Márton cső. (Esztergom), Nagy József III. thtts. (Sz~mba~.
hely), Pethő István tőrm. v. (Bakonyc~e-rnye), R~sai, Pal cs?,. 
(Nagytétény), Szabó Dénes cső. (Perkata), Szab~ Jo~sef ,cso; 
(Soroksár), Székely Sándor őrm. (~8óda?as), Sz~nya~ Laszlo 
őrm. (Rákóczifalva), Szombathy LUJos C80. (Battonya). 
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Fényképpályázatunk eredménye. 

Elsősorban megköszönjük vitéz Balázs-Piri Gyula al
ezredes, Reviczky Zsigmond százados és Lengyel László> 
főhadnagy uraknak, hogy pályázatunk anyagát értékes 
küldeményűkkel gazdagították. A legjobbakat közölni 
fogjuk. Köszönetünk jeIéül Wallburg-csendőrképet küldünk 

emlékbe. A legénységi pályá
zók közül még mindig messze 
kiemelkedik Bálint Géza őr
mester - Budapest - . Fejlő
désében nem ' állott meg, '. szor
galom és tehetség egyaránt 
tovább viszi előre a fényképe
zés magasabb céljai felé. Övé 
az első jutalom. A többi pá
lyázatok anyaga általában 
nem üti meg azt a mértéket~ 
amit ma már a csendőrség

legkiVálóbb fényképezőitől el 
lehet várni. Ketten vannak" 
akik további kitartó murrkával 
hamarosan eljuthatnak az első

vonalba: Nyitrai József tiszt
helyettes - Tata - é~ Keneli' 

Péter törzsőrmester - Tata -. A kitűzött második és harma
dik pályadíj feltételeinek még nem felelnek meg, de ' eml~kü~ 
és ösztönzőül jutalomtárgyat küldünk számukra is. (Nyttra~ , 
thtts. a tőlünk pályázati jutalomdíjul ,kapott géppel kezdte és 
érte el ezt az eredményt. 

Külön kell még foglalkoznunk Vass Ferenc csendőr - Csol
nok Auguszta-telep - és Molnár Lajos cs'endőr - Villány -
kép~ivel. Előbbi féléve, utóbbi ,egy éve sincs, hogy fényképez" 
eredményeik ahhoz mérten igen biztatók. 

Dícséretet érdemelnek még: Kalmár Péter őrmester 
Budapest - és Hajn.al János csendőr - Bükkösd - képei. 

•• 
Legszorgalmasabb p ályázóink . 

jelentkezésére adtutlk alkalmat a multévi 28. , számunkban. A 
beérkez'ett adatok -szerint Kalmár Péter őrmester. - Budapest 
- 16, Simon Lajos törzsőrmester v. - RáJkócvifwlva .:..,. 15.
Molnár József őrmester - Verese,gyháza - 10 megfej,tett 
pályáz,atért kapott már dícséretet, de jutalm.at ,nem, (Kalmár' 
őrm.-nek a karácsonyi számul1'kban díjazott megfejtése a 17.
voJ.t.) 

Mindhál'muknak asztali ól'át küldünk jutalmul. 

•• 

A ,jó és rossz p élda h a t ása. 

(P ályázat.) 

Alig van ember, akinek aj fejlődésére máJsok példája ha, 
tással ne leH volna. Szerencse dolga, hogy a példa jó, vagy
rossz volt. Ilyen esete,-k megírására hirdetünk pályázatot. 

A pályázók írják le részletesen, hogy a jó v,agy ross',. , 
példruadás mikor, milyen körülmények között 'érte őket és 
milyen hatással volt rájuk. Azoknak a nevét, akik rossz , 
példát mutattak, a leírásokban nem kell tárgyalni, csak
magát az eseményt és a tanUlságot. 

Pályázatot csak a csendőrlegénység körébő l fogadunk el. , 
Határidő : március 15, a,z eredményt az április l-i számunk
ban fogjuk közölni. 

A szer kesztésér t és kiadásért felelős: 

MOHÁCSY LAJOS százados. 

Stádium Sajtóvállalat Részvénytár saság, Budapest, 
V., Himvéd-utca 10. - Felelős: Győry Aladár igazga t ó. 
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