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1933. Új ESZTENDŐRE. 
Száguld az idő! 
Alig velünk számot a mulltal, máris itt a iövő. 
Nekünk magyaroknak minden úiév várakozástel;es. Nagy kérdőiel? Vai;on hoz-e 

a számunk, a szebb, erősebb és boldogabb ;övőt. Közelebb iutunk-e ohhoz a nagy célkitú
zéshez, amit titkon és nyiltan vallunk, om it szóban és írásban hirdetünk, amit testben és 
lélekben szüntelenül magunkbon hordozunk. 

Magyar feltámadás! 
Igaz! Ez a fá;ó remény a miénk is. De zár;uk magunkba es a vógyódást, az epe

kedést enged;ük ót mósoknak. Ezen a csonka magyor földön mindenki szövögetheti ólmót, 
csak egy valaki nem; a magyar csendőr. 

Miért? 
Mert a csendőr a béke harcosa. Állandóan talpon van. Őrködik. Jór;a a végtelen

nek lótszó rónót; róia a hegyet, völgyet és erdőket; portyózza a falvakat és pusztókat. 
Szüntelenül figyel, kutat, ellenőriz. Ahol komoly, hatórozotl és becsülést keltő fellépé
sével megjelenik, ott oz igoz érzésű emberekben a nyugalom és biztonság érzetét kelti, de 
megfélemlítőleg hat az igaztalanokra. 

A csendőr mindig o ielent erősiti és gondozza, hogy abból zavartalanul sar;adzzék a ;övő. 
Ezért ne á/modozz, csendőr I 
Az 1933. év a közbiztonsógi szolgólat ereiének növelését ielentse. 
Az eredményes munkához lelki közösség, önzetlen együttérzés szükséges. 
Soraitokban becsületes és v;téz; harci munkában megedzett, számottevő javakora� 

beli férfiak és békenevelésú, cé/iuk óltal haitott feltörekvő fiatalok is vannak. Apa és fiúként 
ólliatok tehát egymós me/left. 

Oreg - öreggel ... óltsa a gondolatait és véleményét, fiatal - fiatallal kovócso!íQ 
a ;övőjét és fűzze a reményeit; de azután már öreg - fiatallal együtt járja és tisztítsa 
a sokszor igen göröngyös csendőfoutat. 

Jó,őrvezető és iórőrtórs [ A közbiztonsóg homályában megielenő fénypontok, együtt, 
mindig csak együtt gyámolítással, melegséggel, bajtársiassággal és igaz magyar testvéri
séggel nemcsak akkor, ha valami rendkívüli megrázkódtatás van, hanem állandóan, hogy 
az együttérzés és a közös működés minél fenségesebben nyilatkozzék meg. 

Azután':az ősmagyar katona hagyományos fegyelmi érzésével és rendíthetetlen biza/
móva/ _ ól/iatok tiszt e/öliáróitok mögött. S ezt a lelki készenlé!et ne rombolia /e soha semmi. 

Az élet mindig olyan, amilyenre magunk alakítiuk. Es a környezetünk hangulata, 
cselekvése sem más, mint a m; egyéniségünk visszhangja. Ezért cselekedjetek az élet gya
korlati ügyeiben megfon/olóssal, vigyózattal és ióakarattal, hogy nemes példátokkal ne csak 
a fiatal baitórsaitokat sarkaliótok hasonló teltekre, de iórtatokban-keltetekben az örs
körlet lakossógára is hatással legyetek. 

Csendörök ! Oreg - öreggel, fiatal fiatallal, öreg - fiatallal és mindannyian 
együtt a-veze/ökkel. 

Ez- legyen o közbiztonsógi szolgálat sokféle ágazatóban munkólkodó valamennyi 
csendőr lelki összetételének az alap;a. 

vitéz Szinay tbk 
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A járőrtáska és a helyszínelés. 

irta: 1'OLDY ÁHPAo sz:ízmlos. 
Kétségtelen, hogy a helyszinelés a !ege1só s legfonto

sabb helyet foglalja el a nyomozás segédeszközei között. 

A helyszíni szemle megbizható, maradandó tárgyi adato
kat szolgáltat, vagyis olyan bizonyítékokat, amelyekhez 
kétség nem fér: a helyszín rögzített és biztosított adatait 
nem lehet utólag megváttoztatni vagy eltüntetni, amint 
megváltoztatoi vagy visszavonni iehet egy tanuvallomást 
vagy beiamerésL A beszédessé tett néma helyszin nyiltan 
és őszintén az igazat mondja, csak érteni kell hozzá, ho
gyan szólaltassa meg a nyomoZó, mit 8 hogyan kérdezzeD 
tö!e. Ezúttal nem kívánok azokkal a szellemi, ért.elmi és 
egyéniségi követelményekkel foglalkozni, amelyeket a hely
szlnelés nehéz és sokoldalú munkája elengedhetetlenül 
minden jó nyomozótól, jó helyszínelőtól megkövetel. 
Ezek a sajátos szellemi és egyéniségi javak, mint a ki
váló megfigyeló és éles megkülönböztető képesség, emlé
kezőtehetség, magasszínvonalú általános, de különösen 
kriminalisztikai szaktudás, párosulva higgadlsággal, tü
relemmel és a legnagyobb alapo3sággal, határozzák meg 
a nyomozó egyéni rátermettségének a fokát: ha gazdag 
ezekben a javakban, jó nyomozó, tehát jó ho:llyszíneló is 
egyszersmind. 

A kriminalisztikai tapasztalat azonban megtanít 
arra, hogy a nyomozáshoz nemcsak a jó szellemi felké
szültségre van szükség, de nem szabad nélkűlöznünk a 
nyomozás korszerű tudományának azokat a technikai se
gédeszközeit sem, amelyek szakszerü használata és alkai
mll.zása lehetövé teazi az egyéni képességek gyakorlati 
jobb érvényesítését. Hiába van jó szemem, sötétben vilá_ 

Magyar fel(jé5k idegenben. 
Idegen ol'szágbun hoOl/lta ;urol.-kc'iek 
S a fclhóket 11zik fent az égen sielek 
SZ8num� megiBmeri, ,szívem érzi. nyomban 
Melyik fakadt távol, drága MayyarllOnb�n. 

Ot� i'z.ollUl�1t leng tek d n.éztek le a IfLjra, 
Af�nthu sztvetek,t.ek valami líOJl lájna. 
Mmtllu vágy6dnátok innen viwsza n�eoin4 Odn, Iiol tirátok marluur róna tekint. 

F:ngell111t ,iB cl/og a II(mwiOY, it/. já1'váu S CJ<fLk, titeket nézlek eg1J1'ltaga·mba. árván, 
Itt az Idegenben, ahol senki sincsc'lI Aki bús lelkembe napSU{Ial'at hintg:n , 
A Mk "ZÚZ I el/tó közt megismerlek 'I1YO"7lLban Kedves magyar IdlWh, mert szívem feldQbb 
S így !Szólok hOzzátok: Jertek vissza ,. t k 

an 

S 
' er e , %ebbek Magyarhonban e-rd6k, mezők, kertek! 

gitás nélkül nem látok; lehet valaki igen jó pilóta, gép 

nélkül mégsem tud repülni. 

Igy állunk a helyszíneléssel i$! Nem elég a szellemi, 

az elméleti felkészültség, de kell - mint nélkülözhetetlen 

elófeltétele a gyakorlatnak - a jó felszerelés is. 

Korszerű nyomozóalakulataink tökéletes felszerelése 

bámulatba ejtett. Helyszínelő gépkocsink világviszonylat

ban is legelsó helyen áll, nyomozóosztályunk bünügyi labo

ratóriuma a kriminalisztikának - mondhatnám - bo

szorkánykonyhája. A nyomozó alo5ztályok ideiglenes hely

színelő bÖl'öndjeinek felszerelése is II követetménye�hez 

képest tökéletesnek mondható, De mi van tovább? l\ielé

gíthetik-e a felsoroltak egGsz testüleWnk bűnügyi SLOlgá

latának követelményeit? Ketsngtelen, hogy nem! Hlszen 

a bünügyi nyomozások 90 szazalékát megis csak az orsók 
jál'őrei teljesitik. 

Amint csodálattal teli érdeklMéssel tanulmányúztam 

a helyszíneló csoportok nagyszerű felszerelését, azok.1t a 

tökéletesen felszel'elt bóröndliket, iÖnké.nytelenül i3 a jál'őr
táskára, járől'eink "kis bóróndjél'e" 

keilett gondolnom, 

összehasonlíloUam ezeket és mertem a távolságot úgy 

gondolatban, hogy milyen messzire ís van egy ilyen "fel
szerelt" járórláska attól a tökeletes helyszínelő búrönd
től? Ez a távolság igen nagy, úgyannyira, hogy a.:ig tud
ta.m a távoli rokonságot a kettő között megállapl !.alJI. Az 
első kérdés az legyen, hogy szabad-e, vagy kell_8 a keUót 
összehasonlitani ? Lehet-e egyszerre beszélni mind a ket
töről? Ezt keH tehát eldönteni, Az elerendő cél kÖ7.ös.:.ége 
vagy külónbözösége iogja meghatározni, hogy 8. Jál'ol'
táska odatolakodhatík-e egyáltalán a helyszinelő fcl&zere
lés közelébe? 

Tehát: a helyszinelö csoport bÖl'öndjeiben �áll;tja II 

BdnatulIlwt itt e/.8lrjuk, de hiába! 
Nem érzik, lIeln hallgat sellki, senki rMa, 
liide"gEltl tekint rán/{ mindegyik 8ztll itten, 
Cfluk egy néz szelíden ránk; az égból, IsteJl, 

Akkor érezzük c8ak, idegenbe járva, 
Milyen elhagyott ff magyar, müyen árva! 
Mint/ta eUeJl.ség közt élnénk ott killewe 
Forró 8zeretetteL 1lézilnk

' a C8oda.szdp 
, 

ft! agyar kis 8zigetTe! 
FeleIci Sá1ldof, 

Legyünk emberek. 
l'lu: OHMOS GERÖ. 

At asszony csak állott a barázdán II nézte a me:lSzese-
get, ah�� éppeJl lehullott a nap a hegyek mögé. A menny
bolt c]vorösödött lőle azon a tájon, aztán �zürkés felhő
csom6k keveredtek ki rajta 8 egyre sötétedet.t, Valahol 
mes!';ze kolomp kongott 5 marhák nagy porl szabaditoUui.: az !Iló levegőbe. Nagy kukorieflsban lányok daloltak arrébL 05 I' pattogott lovak tajtékos teste fölött Az 8sszdny csak 
nbetl a vörös égalja felé. 

. 

- Tszen, ha te olyan vóná mint a többi erc.�zt .. ttc ;�g es�ndesen B odatOl'dult a íérfi felé Az�ppcn ;eg 
v o��ye t lovai meUeH, s2cl'számozla öket, A' csendes sza

p
a la 

,
asszonya felé fordította vörös fejét nedves szemeit 

II csa morgott: ' 
- Olyan ám, .. 

erős 
�1:�le!�'�nesedett

, 
a lovai mdlett. Olyan hatalmas, 

t klaSSZikus IItobrok robU8ttuR fél'flai, mint 
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helyszínelés technikai segédeszközeit. A járőr pedis hol 
szállítsa? A járórw'skájában. 

jes bilincs. 8. Sebkötözőcsomag. 9. Zsinór (kb. 3 m). 
10. 1'áskaélelem. ll. Személyazonossági igazolvány. 

Helyszini szemlét megejteni minden járől'!lo.::k kell, 
sőt a legtöbbször egészen váratlanuL Kétségteleilül ,:,zük
sége van tehát neki is a segédeszközökl'e. 'HeIY::izí.,i szemle 
csak egyféle iehet: szakszerű és alapos; foganatoaitsa azt 
akár járőr, akár helyszinelő C3oport. 

Vizsgáljuk most a jál'őrtáska rendeltetését. Pontosan 
ez nincs szabályzatban kÖl'vonalazva, hanem az 1931-ben 
kelt 46.324fFJln. VI. c. rendelet adott ki eg�' tenrczetet 
kipr6bálás végett. EZ7.el egyes örsöket elláttak, az egyön
tetúsGg elérése' végett azonban a pal'ancsnokságok ezt 
minden örsre- kötelezövé tették. E tervezet fE'lsol'ol 26 kü
lönbóző tárgyat és nyomtatványt a járörvezető és ll-et 
a járörtárs táskája rés7.ére. Egy főböl álló járőr ugyan
azt viszi magával, mmt a jv., hozzáadva még a jegyzék
könyvecskét és a nyomoz6kulcsoL 

A tervezet szerint a jv. jál'öl'táskájának tartalma: 
]. pecsétviasz, pecsétnyom6. 2. Szolgálati lap és menet
okmányok. 3. Szolgálati jegy (űrlap). 4. Tényvázlat. 5. 
Tényleh·ás. Ö. Mintavételi jelentés. 7. Erkölcsi és vagyoni 
bizonyitvány, 8. Nyilatkozat. 9. Jegyzék, bÜlljelcimke és zsi
nór. 10. Személyleírás. 11. Balesetbejelentési ürlap. 12. 
Távirati ürlap. 13. Boríték. 14. Tömbiap. 15. Négy ív 
mm papiros. 16. Fogalmazvány-pD.piros. 17. Zsebóra. 
18. Méröszalag. 19. Gyufa (öngyujtó). 20. Világító 
eszköz. 21. Gyapotrongy. 22. Teljes bilincs. 23. Zsinór 
(kb. 3 m hosszú). 24. Sebkötözőcsomag. 25. Táskaélelem. 
26. Személyszonossági igazolvány. 

A jtárs t.'l.skájának tartalma: 1. Jegyzéltkönyvecske. 
2. UjjJenyomat-felvevökésület. 3. Nyomozókulcs. 4. Gyufa 
(öngyujt.ó). 5. Világító eszköz. 6, Gyapotrongy. 7. 'Fel· 

maga az erő élő szimb6"Juma, beleszorítvn a földes paraszt
ruhába. Vastag_ bikanyakán dacosan állt a nagy, laban
cos fej, erős szája megnyilott az indulatt61 és lobogtak a 
szemei. Két hosszú 'karja csak lógott a levegőbp.11 eii duz
zadt, ficánkodott az erő nagy izmaiban. 

Merő ellentéte volt a vékony asszonynak. Vad .nézé
aével, 8Qnak szelid szemeinek s alakjával a törékeny tes
tének. 

úgy látszott" szólani akar még az előbbi csende::; sza
'Inkra, rde meggondolta magát s megcsnpkodta lovai fejét. 

Gyenge csalamádé ,hevert még a tföldön, .beledöfte VM
villáját s felhány ta a szekérre. Azt.8.n feldobta a villát is 
P.5 fellépett a bakra. 

_ No, gyere! - szólt az asszonynak. 

Az megindult lassan a barAzdáról !I felkapaszkodott 
túloldftlon az ember mellé. 

Rántottak a lova'k az ·istl'ángokon. Néhányat döccen
tek a kerekek II kemény :vágásokon, azután belehuppantak 
a poros keréknyomba. A férfi gyengén tantotta a p-yeplöl, 
ahogy a lovak lassan kocogtak a falunak. 

Nézett előre és hallgatott. Asszonya ö.!:'szefogtll vékony 
kezeit ölében s odapislantott rÍl néha. 

Egyszer aztÁn .megpróbálkozott a besz.éddel: 
_ G'Iinálok estére egy kifl kalbAszos tojást, jó lesz? 
- Bánom is én! 
Mcgszeppent erre, összchnrupla aikait s elfordította 

a fejét. Szemei �lnedvesedtek hil,telen és remegett a szflja. 
Hallgatott. 

Körülöttük pompás szagokat Árasülott II mcző. Gyenge 
nedvesség kezdett hullani II füvekre, fnkra s ezek kilellt'lték 

A tervezett felszerelésből folyik, hogy a jv._nél lévő 
a 8-13-ig és a 16. fsz. alatti ül"iapok és papiros a külső 
szolgálatban esetleg megteendő jelentések elkészítésére és 
egyes ürJapok alkalmazására szolgál; az 1. fsz. alatti pe
csét csomagok JepecséteJésére, a 2., 14. és 26. általában 
személyi igazolása a járőrnek; a ZI. alatti gyapoLronggyaJ 
a puskát kell megtörülni ; a 22. és 23. bilincsejésre szol
gál, II 24. első segélynyujtásra. Az eddi.: rejsoroltak a 
helyszínelés szempontjából tekinletbe nem jöhetnek, a 
tiszta papiros kivételével. i\'larad tehát a jv.-nél mint 

"helyszfnelőnél" a helyszínelés segédeszközeként: 15. 4 ív 
milliméter-papiros; 17. 6ra, 18. mérőszalag, 19., 20. gyufa 
és világítóeszköz. 

Ha a járőrtárs felszel'elését is J'endeltetés szerint el
különítem, csak ól. 2. alatti ujjlenyomat-l'ögz!tókésziilé"ket 
sOJ'olhatom még az előbbi "helyszínelő segédeszközökhöz". 
Erről azonban tudvalévő, hogy beszerzését a rendelet 
nem tette kötelezővé, tehát vagy van, vagy nincs. 

Végeredményben tehát csak a feljegyzések készitésé
hez való papiros, a mm papiros, az óra, a mérőszalag 
és a világítóeszköz képezi a járőr "helyszlnelő felszere
lését". Ha nem teszem is fel a kérdést. hogy elég-e ez, 
már a maga puszta valóságában is hangosan mondja, 
hogy nem! Az ürlapok közül hiányzik éppen a helyszíne
lésnél szükséges "Kisérőjegyzék", mert a vett mintát 
ezzel küldjük vegyvizsgálatl'a és az "Ujjnyomatlap", 
amelyre a helyszillen megfordultak és a gyanusitottnak 
ujjnyomalait vesszük fel a helyszínen talált ujjnyomok
kai való azonosHás végett, ezt pedig a 

"
Tudakoz6/ap" 

egészitené ki. 

minden finom il!atukat. A föld is párologni kezdett., életre-
keltette ezer éneklő bogarAt :) megkezdódött a falu, a föld 
hatalmas zenekarának esti hangversenye. 

.:\'Iind a ketten magukba szívták ezt, de az ember 
,nca nem engedett fel tőle. Belefúl'ta vad .koponyáját a hű
vös est.ébe és hallgatott. Lelkében kitört. az örök elégedet
lenség. Elvonult előtte kis háza, főldjei, arcába csapott II 
paraszt, a szegén.yszag, szakadowtt, öreg ruhák és szikkadt. 
SavanYll kenyerek szag::!.: Elnémította lork<Ít ez a zűrzavar. 
Olyan vajamit érzett, mintha bűnös lenne a Iluaga �Ie
téért. azért, hogy foltos ruha alatt dagadnak izmai, hogy 
sírdogáló asszony ill mellette. Mindell, minden S7.0I'ltotta a 
torkát, a mezőnek ez az esti lélegzése, vérének bolond rohA
nása. Maga se tudta mért.. de örült (utús-vú,q-y. diih kinozta. 
Hát Oda-csapott a lovak közé. 

Azok ijedten ugrottak meg ::J. kucsival, port vertek fel 
patáJ!{kal, futottak. 

Az asszony ijedten kapta fejét ura felé s megmal"kolt�"l 
a löcs vé�l't. : 

- No ... mi van veled? - sziszegett félve. 
De féde oda se nézett. Csak ősszes7.ol"ftothl fogaiL � 

megfe�zftctt.e a gyeplőt, csapkodta II lovakat. 

A falu elején aztán. visszahúztn öket egr -kicsit és ki
(újla magát. Szinte megkönnyebbült ettől fl l'ohanlist.6! 
!\'fintha levezetődött volna oki alan, bolond dühe. 

--' i\l it, csinálsz estére? - kérdezte fojtott hangon. 
- Finom kalbliszos tojást - kapott a S?,ól\ alazatosan 

nz asszony. - Jó les:l, 'Andrá!'!? 
- Jó. 
ms kocogtnk tovább Szótlanul. Végül nekibllt<u'odotl 

megint llZ asszony :  
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Mivel volna ezek után célszerű pótolni II hiányokat, 

wkinlctbe véve II jflrörtúsk.n terjedelmét és egyéb rendel

teté�ét il!? Céltudatosan miként kelhmc a járörláska (el� 

Kzerelé!lH _ eacUeg II csendőr zseheinek scgif.l:légével is 

az eredményes helyszínelés szolgálatába álJltani? 

Ezt megflzabják a helyszínelés teendói, de határt 

1'o7..ab ennek II táska wrfogata, E korlát azonban nem ia 

olyan veszedelmes, mint amilyennek lábJzik első pilla

nalru. Van hely, csuk hasznosan kell kitölteni. 

A helyszínelés tennivalói közUI csak azokat fogom 

Celsorolni. amdyck megkívánják valamely segédeszköz el

vitelét. 

Az fJlők6sz11letA tC/lfti1Julúkh(lz tartozik a gyore öasze

kött.etksró! való gondoskodwl; szUkség lehet gyors segit,. 

"égre, sürgős jelentkstételre, azonnalí Uldőzésre: tehát 

h�gYéll (1 járörnél aJ. örskörletben és határa környékén lévő 

távír6 és távbeszélő állomásoknak ponto8 jegyzéke, vala� 

minL az örakörl�tben és a kÖZeli kilrnyéken lévő vasútál1o

másokról induló és érkező vonatok pontos és érvényes 
menetrend-kivonata. (Hány eBet Cordult már elő, hogy az 

dutazni akaró járőr az úllomú!!lOn tudja meg, hogy ha fi 
rerecel előbb érkezett volna, éppen elutazhatott volna, 
igy meK Cél nnpot várnia ke1lene: tehát megy nyugodtan 
gyalog, mert sürgösl) 

A hdU/J:{r� mcyltatárClzásálwz, hell/sdni vázVJ.L ké8z!
(é/Jé/uz, iH/lWf'lJtlIflL tl:Jreper� val6 tú4�koz6d4Jfhoz részll:!tes 
Lérkép kell. 

Viláyt4Ju/rot irány tűvel határozzuk meg. 

A heLvubti 4Uapotot, egyes t.árgyak helyzetét, nyo
mokaL, elválto2lulokat pontos leirwulal rög-zithetjük bár, 
dl:! legjobb a rajz, ha fényképezőgépUnk ninctl. Rajzolás
hoz grafitir6n, törlőgumi, égy kis <:m-bcollzt,áaú vono.lz6, 

�1 fi IU!8C tudlJm, mi lehet vél<:d - Vélem? 
�ll;'r mindíl{ vlyan vagy. 
Olyan �m ... �1 ilyen legyeK? .. 

I�d megint elbÚllull.. Ue az flRRwny már QdábbhuzodQlI 
ml'l!t: ' 1�1�&zl!tt rá d�liden. 

IMzcn máll v6tá, Andráa ... 

X't:m {f'lelt l'rrc. Odu ae nézelt al. 1U8'lonyra. 

I .:ten I5(:nki !'Ie bántott, Andrlu\ ... 
Erre odakapta a fejét: 

Az köllcnc még! 

körzS és néhány szines ir6n is kell, hogy l'ajzunk 8zem. 

lélletöbb, úllekinthelőbb tegyen. 

Egyes nytmWlrot vagy tárgyakon talált ewáltozáBolrot 

ttalálati kép, ütés nyoma, kéznyom stb.) lllrajzoltí.ssal kelJ 

pontosan rögzítenünk. Vagyis áUátszó papiro8t helyezÜnk 

ti. nyom fölé és Igy pontosan álmásoljuk, átrajzoljuk. Ez 

nle6ta�papiro!�8al é8 puha fekete ir6nnal történik. 

Az ujjnyomokat a helY8zínen argentorát-porral ke

fe3sUk éR hivjuk elő B Coli-papirra felvéve rögzítjük; pa_ 

piroson levő ujjnyomatokat indígóval festunk. Szükséges 

tehát, hogy az ujjnyomat-felvev8kéazUlék előírt, kötelező 

felszel'elése is meglegyen II járőrnek. 

De nemCi:lak él. helyszíni tárgyakon talált ujjnyomok 

ijrdekelnek bennünket, hanem ujjnyomatot kell felvenni a 

hclYf:lzlnen megfordult valamennyi személy, de különösen 

a gyanusIthat6 személyek ujjair61, mert csak ezekkel tör
ténő Ö88zchasonUtáe Iltján lehet azonositani, azaz meg
hatMozni, hogy a helyszínen talált ujjnyom kitől szárma
zik, vagyis 8zármazhatik-e a gyanueitot161. Szükség van 
tehát az "UjjnyomaLlap" mellett egy keskeny fcstékpúr
nára (lehet lapos tokban lévő szalag) is. 

Ha valakinek ujjnyomatát akarjuk felvenni, ezt csak 
U8ztára m080tt ui1véyekkel végezhetjük, mert piszokkal 
teleragadl ujjvég nem mutatja meg a lenyomatban a Ced· 
rakat: le kelJ ezért alaposan mesni az ujjakat. Szüksége 
leBz tehát a járőrnek egy darab 8zappanra is. 

NyomolaJ.t, a.pró táryyi jeUega adatokat, 8zemetet, 
hajat, 8ZQrRzálat, reBzeléket, törmelékeI, stb. szab;J.d szem
mel nem tudjuk sem felfedezni, sem viz8gfi-lni. Lehetövé 
leszi ezt a jó nagyit6üveg. 

Apró táryya/eu.t, hajszálat, szőrt, pnpil'osdarabkát. 
�ebekbc ragadt f08zlányokat, lőporszemceékct a nagyitó 

Megrezzent erre II bel�p�tt a konyhába. Lec!!8pla ka
,,,pját és odaülL az uS'l.Utlhoz. 

Fele86ge nagy buzgalommal rakta elébe az ételt. F'el
l.SIlPOtL a tány6rr61 a Ce'kha"ymás kolbbz pörkölt illata II 
mcu-tel l melegs6ggcl a kenyha. 

Andr6.a belen�zett a tányérjába. 
Kenyeret! - bökte kl rövidell 

- Adom má' ... - futott úL a Bzobll.ba ft kihoztlL II 
nugy darab fri8.'i \(enyerel. Letalte ura eM 8 Ő maga ls 
IcU It. Ijedl..en figyelte az embert, vo.j)on 1zltk-e majd neki 
II vacsora. 

Nem tudni, néha mi bántja al. embert. !\Iél!!' maga <I 
tudju, mért. fúj minden, mért rOlaz ránezOl I� üz t!mbt:� 
rl!krc; hlí.t hOKY tudnü más! Néha mal{tl .se tudja az ertlf)l:r 
hOKY mért. klc.Ai euy �zoh", mért nagy a vllúg, mért IlZÚ; 
u 

I 
�cdvcflked6 woo, mért. fáj 11 mfiaok nl.lvet(>8e. Cllnk 8z(ír é� faj,. mcu-vluntju az embert, valami máel lIudetnc mint 

amit ml.'u8uikott., talán azt íM IIzeretné, ha a ma�a méft 
hmm: hlrtchm. Máll teKt, máI! I<;jek, mÍU! ruhában. 

András kenyérdurabot márlott a lojúsos kolbÓ.8zbO, 
rárnkott egy na�y falatot. 

- ISótalan! - csapta If! utúna a bicskl1t.. _ MM nem 86zod meg az ilyent? 
- IS7.en megs6zla m no 

Akkor 866 lenne ! 
.. . 

- nát. mr:gs6zom mest .. . 
MORt má' hadd I Mil/dwr it.t. járjon ur. eszed � 

Ol�hút. azon, amj mcgva;n, neMz lIegiteni. Talán azért Jonne\( III i\yl�n m�l.(bomUuJok ip, heij'Y időnként, utá�uk 
ugyon nr'V(1!Re magát nz t>mber. 

. 

Andrútmái ncllt-zen jÓl: 1.'Z ti klbonlakozátl. Odahuza az 
udvllrhan leugrott. ta k0<!81r61, kifQgta lovait tak. i �lJbott f·lt!hUk üt. i3táll6hun l!.,.. kiállott u-t udv:;)'r". ;ú���! 
,I hlizat, .� fhkat, az ctltét. ami l�hullQtt múr 'ckulc kő 

"vel. 
ntö-

kl.tún kijott. az UAllzony is pirolInn, Iwkötött fejjel, ,n,"Oyc!·"IMésun. 
Eh ·In(.nk, Andrá. 

I 
Eltöröt.t II méc8c8, AIU]r{," U88Z0Jlyn clslrtu mngat, dll 

l) yan kellet'Ve8cn, hogy ölébe hullottak" könnyel. A férf j 
nfzt.s� egy durtl.hlg 1\ mé.g jobbnn clöntötte a mért.:"'. 

- Elhal1gU86 nékem l ... 
Az "

.
!llI zen: fclpisluntott l'ú, dc ncm 8zólt. 

trLed. Elhulh 1811 m"'" 
D � '" Q . 

iLl.k 
e ll. BirÚHt nem lehet megkolnl. .Jdn fiZ, mint II sziv

mére 
mi: .Indulata, fellart67.lathatutlunul. Jön, mint u 

I 
�, mlt 110kan flzlnUon nem tudnak (MolLani mfu(uk

JUn. 
Andrús iM (elállt mnr. 

AIIZOllwm, ne rlj I... KíB 117.lInet., aiMtn még 
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segítségével megkercsUnk, de mwel fooi'uk meo? Vastag 
ujjak, de maga a kéz llltalában nem allcalmaa erre még 
meleg időben sem, hát még hidegben! Egy jó csipcsazel 
segithet csak magán a járdl'. De jó ez arra is, hogy szOk· 
HégtelenUI ne (ogdossa össze a helysz[nelő a kisebb tár· 
gyakat, hanem a caipesszel fogja meg: igy azon nyomo. 
kat nem semmisít meg ti változáat sem idéz elő. 

Apró tdroyakaL, hajszálat, szőrt, bórfoBzlányt, .sze· 
metet, zsehek porát stb., mint igen fontos adatokat, rög
zfteni & bíztosHani is kell. Erre legalkalmasabb a sima 
levélpapiros (érdes papir likacsos, tehát ,·ossz!). A haj
szálat csipes8zel megfogva ragasztószalaggal felerösítjUk 
a levélpapirosra, összehajt juk s borítékba zárjuk. Swme· 
tet, vakarékot, törmeléket stb. a /:lima levélpapirosra szór· 
juk, széleit kétl'ét hajtogat.juk és úgy helyezzUk a bori .. 
tékba. Közepes méretfi levélpapiros megfelel erre a célra, 
CÖ azonban, hogy sima legyen. 

BD:n/eteket gondoBan kell cBomagolni. KUlönösen áll 
ez oly tArgyakra nézve, amelyeknek változatlan állapotban 
való megőrzése fontos (pl. töltényhGvely, lóvedék, pisz.. 
toly, kés, véres zsebóra, véres ékswr 8tb.). Mibe csoma· 
goljon II járőr? Bizony ez Bokszor lehetetlen. Még zsh'os 
ujságpapir il:! alig jut néha. Láttam rongyba kötött bOn· 
jeleket magam ie. Hogy ezt a kríminalisl'tikai tapaszta· 
lat nem helyesel heti, nem kél·déses. Vigyen magllval n 
jllrőr tehát 2 Iv hófehér I:!zűrő (CíJtrír) papirost. Ez 
tiszta, puha, csomagolásra igen alkalmas. De alkalmas ez 
ana is, hogy folyadék n1lo11lokat : méreg, vér, oldatok 
cseppjeit teUWB8Vlt l1ele és igy biztositauk, Azután a tele· 
szivatott darabkát oleáta-papírosba becsomagoljuk. 

Jó zBebkésre le szUksége van a járömek. Legalkal. 
masubb helysz.ínelé!:! szempont.jáb61 a helYflzínelő b6rönd· 
ben lévő kombinációs-kés, vagyis jó zsebkés, &lszekap-

dühösebben. - Nem értö' KtÓt?! Hallod?! Hát ... hiába 
beswlek?! ... Azt a ... 

Már remeg, megmarkolja az asszony fejét s elrántja 
az 38ztaltól. 

Kie ideig áll az 6sszeroppant aszony előtt, mint egy 
feldühödött állat. Szétveti remegő lftbsit és vér fut az 
arcába. 

- Hallgatsz elJ 1 
.- Andrlia! - sfr az asszony - s lehajtja II fejél. 

- Te ., , ha mondom ... az anyád ... 

11;" odacsap a gyenge testre. Sikolt egyet [l feleség!!, 
de megáll előtte. Most mnr elindult a keréJ(, hát vislii ma_ 
gával a mcgvadult embert. Füleiben bolondul zúg az asz
I!zony sikollása, szemel elött itt remeg, vonaglik megotött 
teste, hát nekiesik megint. MAI' ropognak a fogni, nyálzik 
II s7.ája, káromkodik, Uvölt és üti flZ aszonyt. 

Aztán megtorpan. Az Asszony utolsó sikitll.sa el hul t 
már, maga ott hever II konyha fbldjén, ncm mozdul. And� 
rás lihegvc nézi, végígLörli homlokát, de ott marad ökle 
HZ utca el8tt. 

V6rcs, 
Kivül nagy, azornorú mclódiára zendft az este, fekete 

lUggőnyök hullanak <ll házak közé és valahol messze, .\ 
mti.slk 'határban harang kondul. 

Ezt már az udvaron hallja Andrá!, mert zúg n feje, 
égnek a szemei, hát kitlLmoJygott. 

csolva néhány eszkÖZ'�el. Ilyenek: csavarhúzó, ár, dugó· 
húzó, 0116 stb. Zsebkéssci levakarjuk pl. egy ezerszám 
pJszkát anyagának megvizsgáláBa végett; !elfejttink he. 
varrással készített rejtekhelyeket; Jevágunk fadarabokat, 
amelyeken megőrzendő nyom van; felhaaználjuk a rajzo· 
IlumáI az írónok hegyezésére és papiros vágására ; hasz.. 
náljuk a csomagajásnál ; földböl Jdsebb vérfolt kiemelé
sére stb. Csavarhúzó, ál', dugóhúzó használatára is gyak· 
ran fog alkalom adódni. 

A júrőrnck jelenté8eket kell csetleg 8zerkenzteni és 
kUldeni külső szolgálatból. Tintára és tolJra van tehút 
&zUkBége. Hogy ez milyen nehéz kérdés a valósl1gbnn. 
.azt csak az tudja, aki megjárta az úttalan, eldugott kis· 
köz-ségeket és telepeket. Kiváló és feltétlenül megbizható 
egy�sitése a tintának és tollnak: a töltötolI Ez sem hiá_ 
nyozhatik a járőr felsz.ereléséből. 

Mi kellene még a ml1&zakl felszerelésen kivOl? EllY 
zKebkönyv a járőrvezeWk részére, amely általában rövi· 
den tartalmazná a esendórjárör szolgálati tcendőire vo
natk07..á szabályokat és útbaigazítaná a jarőrt olyan Bzol_ 
gálaLi kérdésekben, amelyek n kUlső 97..olgá:lathan el6adód· 
hatnak. Egy ilyen uebkönyvnek is nzorosan a járőr fel
szerelé3éhez kell tartoznia, mert minden szolgálati tény_ 
kedés előfeltétele a szolgálati utasitások pontos ismerete. 

öse:zefoglalva elgondoláBomnt, igy alakulna a közbiz� 
ton sági szolgálatot teljesttö járór helyazineló felszerelése: 

A mÍlr meglévőböl: 1. FogaJmu1..ó papiros. 2. MiJfi� 
métcrpapiros. 3. Zsebóra, 4. Mérőszalag. 5. Gyufa. 6. Vi_ 
lágft.6eflzköz (1 darab I'övid, vastag gyertya és henger· 
alakú z,sebvillanylárnpa). 

Ehhez jönne még: 1. Ujjnyomatlap. 2. Tudakozólap. 
3. Ktsér8jegyzék. 4. Táviró és távbeszélő állomások jegy· 
zéke. 5, Menetrendkivonat. 6. Részletes térkép. 7. JJ·ánytú. 

Awrctne elare, de a fej ktsért, akármerre fordul, ott áll 
11 levegőben, 6Zomorú szemeivel, tri ró �zájlLval. 

• 

Komor Andrá's vad legény, akinek II száján ritkábban 
buggyant ki az adjonisten, mmt a káromkodás, Icszcgett 
fejjel ül n kocsmnasztalnál. Nem tudju elüzni magn elől 
u slapadt képet, ami zavarta lIZ éjs1..akúban, ami elöl el
menekOlt a bor mellé, hangos legények közé. Néha úgy 
látja magn előtt ezt n fejet, mintha halottsárga, hideg 
lenne már, de oztán la8snn piros�ág lopakodik rá és fel· 
ctluklik rajta a sfrás, amit szinte hall ebben a fUstő! kocs· 
mftban. Vannak percek, amikor fel Rzeretnc ugrani é:i 
rohanni huza, hogy megnézze, de vifszaroskad, hideg fut 
végig rajta és marad. 

Aztán mnrokrn fogjo. n pohuI'nt. 
Már szinte megáll torkán llZ ital, de er6/teti; ettől 

várjll n könnyebbUlést, Nébánynn eln(ozegetik őt, hogy 
tombol benne az állat s megpr6bálnak közeledni testvéri 
szavakkal. 

- Atlzondom - dörren nijuk -, senki :"Ie közeledjen 
hozzAm ... Mer' én vért iszok még ezen az éccnkfin, hn 
nem hannak I ... 

Megbontott inge mögUI kic'lillan haUllmtls. izuLdl 
melJc, nyaka kifc8ZUI belőle, mint eg)' tölgy éti elnyujtj u 
vü'!hLg lábH11lrait II padlón. 

Az f18�zony - jár C8zébcn - mit, c8Inla/hut? VElUY 
I (an . . ' J szen vére" vót,.. Elesett ... 

Kh'úgja az udVElI" léeaJtaját és megy Imbolyogvn, me· 
t'ev szemekkel li nagy, poro6 útOIl. öklét, Elmely rngac60s 
II v6rt6/, '!Tlaga clé w.rl.oja, de nem J(lL belöle semmit, Cl:IAk 
fLZ M8zon)' dflpadt feje villog előtte az éJsUlkában, FutnI 

Rávágja surk{at II padlóra, hogy mcgreccsen belé II 
rothudt deszka. Verejték indul meg az urcáról, haja le· 
hullik a Ihomlokárn. A többiek n(zik, nézik, oztán odoez6! 
nekJ valakI. 
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8. RajzeszkÖ'Zök: grafitirón, sz.inesir6nok (3 drb.), radi
.
�

gumi, kürzö. 20 cm� vonalzó. 9. Oleáta-p�pi:o�. 10. UJJ

n\"omat-rógzítőkészülék: argentorát-por, mdlgo, ecset és 

f�li. ll. Ujjnyomat-felvételhez festékszalag. 12 .
. 

Szappan 

rudszappan tokban l. 13. Nagyítóüveg. 14. CSipesz. 15. 

Síma levélpapiros borítékkal. 16. Csomagolópapiros � f:
hér szűrőpapiros). 17. Jó zsebkés. 18. Töl�ö�oll. 19.

�
�ndlgO

papiros másolatok készítéséhez. 20. Jarorvezerol zseb

könyv. 
Helvel-zük most el a 2 tagu járórnél - mert rend

szerint �sak ez helyszínel - a felsorolt nélkülözhetetlen 

kellékeket: . ,  
1-6-ig, 9.� 15., 16. és 19. folyószám alattiak il"omany-

tartóban a járőrtársnál a táskában ; . 
8. és 14. folyószám alattiak (rajzeszközük és CSipesz) 

hengeralakú 21 cm-es tokban, beál1itva a járörvezetó tás-

kája egyik oldalán; _ _ 
7 .. 13 .. 17. és 18. (iránytü. nagyító, z.sebkés, toltotolll 

a járörvez.etó zsebében; 
10., 11. és 12. (ujjnyomatrögútö és felvevő es szap

panJ a járórtárs táskájában ; 
20. (Jv. zsebkönyv) a járőrvezetö táskájában. 

Amint látjuk, a helYSZÍnelő felszerelés málházása ne· 

hézségbe nem ütközik és több.megterhelést. valóban nem 

jelent a járőr számára. Hogy pedig mit jelentenek � á�
talam felsorolt kellékek a helyszíneló számára, azt kifeJ

tettem. De nem is szorul bövebb indokolásra, mert. a 

gyakorlati cél maga is megkívánja mindezt, az eredmény 

pedig fényesen fogja igazolni elgondolásomat, amellyel 

szerényen folytatni kívánom azt a felbecsülhetetlenül ér
tékes tevékenységet, amit testület ünk és bűnügyi szolgá

latunk szempontjából a nyomoz6alakulatok megszervezé
!:!ének nagyszerü elgondolása és megvalósitása jelentett 

.- Tszen nem bántott. téged senki, Andl·ás ... lszen 
mink is csak iszunk eki�it, no . .. Há' mire való ez, mi? 

.- Hallgass! - dörög rá reked ten. - �Iég vót! 
Nékem senki se beszéjjen ... Mer' vért szopok, azt a ke"er· 
ves anyátokat!. . 

- Mi bajod András? - lép közelebb a kocsmáros 
ili. � lEizen senki se szót rosszat. ::\Iagad gyütté, magad 
itta, há mi köll ezektől az emberektül? 

. - Hogy csönd legyen! ... 'Mer ennekem csónd köll! 
�1-Wi.1 '? ltnnekem at. köll, hogy mindenki hallgasson .. 
mer' ölég vót a beszédbül! ... 

Lecsendesedett egy kicsit. 
Nagyot húzott a fü!:.tös levegőböl, combjai ra ejtette 

durva tenyereit s nézte a fekete padlót. 
A többiek értelmetlenül nézték. Néhányan felálltak az 

elóbb as.ztalaikt6l, most ezek is visszaUltek s poharazgatni 
kezdtek. 

Az asrony. �lár megint itt van az aSilZony. A fekete 
padlón, a cifra falon, mindenütt az asszony. Egyszer sárga, 
hűvös, máskor sir és piros az arca ., 

KivUl �z.é\ sikít. Valami futófelhőböl esőcseppeket 
zúdít at. ablaknak. Mintha az asszony könnyei hullanának 
rá panasros sirással. 

András fe lkapja fejét. 
- GyOnnek!? ... 

A harci eszközök fejlődése 
a háború óta. 

írta: HAZAI IMRE százados. 
Napjainkban már szinte közhellyé vált az a megálla

pítás, hogy a technika az utolsó évszázad legnagyszerübb 

vívmányait teremtette meg és elóre nem látott módon és 
mértékben alakította át az emberiség életét. 

Ennek a nagy átalakulásnak mindnyájan szemlélői 
vagyunk, előnyös és hátrányos hatását az élet. minden 
vonatkozásában akarva, nem akarva, éreznünk kell. 

A technikai fejlődéssel párhuzamosan haladó ipar050-
dá:; a kedvező helyi viszonYOK adottsága mellett (a 5zük
Eége5 nyersanyag rendelkezésre áll, megfelelő piacok) fö
leg Nyugat-Európában és Amerikában a gyárak ezreit 
teremtette meg. 

A gyáriparnak ezt a nagymérvü megerösödését, mint 
honvédelmi szempontból nagyfontosságú tényezöt, min
denütt felismerték, mert hiszen nyilvánvaló volt, hogy n 

a kezeit ... Oldalt feküdt a födön .. . Csöndes vót . .. meg 
"'e moccant ... 

Fázni kezdett. Hideg ugrált a bőrén; összehúzta ma
gát. Töltött a literből !\ egymásután leivott négy pohárral. 

... A földön feküdt... Véres vót már ... Nem ie láttanl 
az arcát . .. az v6t véres? Vagy a "keze ... vagy ... hideg 

, ? ma .... 
Behúzta nyakát a kablitgallérjába . 
- Halljátok? � kezdte furcsán, rekedten --, hogy 

búg a szél, minha II Zsuzsa sírna ... oszt esik, minha az 
li könnyei vónának ... 

Felfutott a szive a torkába, atHn mélyen a melléből 
hC:3zélt, hörgött. 

- Ájatok meJ{ mindig, ha má sír az aE�zony ... Hu 
ma vörös a szeme . . . mer akkó nem szabad hozzányúni. 
Ha �\r ... Te, kocsmares ... mér búg a szél? 

- GyUn az ősz, András, azér .. 
De mér?! Utánam búg?! Ide ilS utJnam gyütt al 

a sírás ? �leR" az eső is? Há mi va,?yok én, mi? i\licsi
nálam én? 

Megint és Jl1índig a7, asszony. Fekszik a [ódön . .. 
nem mozdul . . . MIí. hideg van a konyMbn ... mer éccaka 
van .. oszt mégse mozdul ... 

- Kicsoda, András? - kérdi csodálkozva a kol'.�-

Mereven bámulja nagy öklét. amit elfek tetetl az asz
talon s összerázk6dik. Aztán hideg szigorúság ül az 
an�llra, megemeli a csonto!; kezet, lecsap vele, hogy meg
reccsen az asztal. máros. 

Megrázk6dik, felhúua zsibbadó lábait. 
Senki... csak mondom ... Adj ide még egy !ilert. 

Bt>húz6dik egészen a sarokba, elkönyököl az asztalon. 
. . Síkitott egyet az asszony .. Föl is emelte a kezét, 

bogy ne üssem ... Megmarkoltam . ,. összeroppant-ot-tam 

- Há én megmutatom! 
Fel ugrik, ránt egyet. a nadrágján, kiáll az ivó kö

zepére . 
- Ho. mfl. elkeztem, gyühet a többi! Gyertek ide, 

mer nékem vér kell I Meleg'büdös vér! A nyakntokb61! 
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nagy hadseregek felszerelési és utánpótlási szilkségletei
nek biztosítása elválaszthatatlan az ipari fejlettségtöJ. 

A világháború, mely minden téren a teljesitmények 
maximumát követelte meg, ipari téren szinte bámulatos 
eredményeket hozott. A modern technika a feltalálók, szer
kesztók és mérnökök tízezreit álIHotta a hadviselés szol
gálatába. Ezek fokozott munkája számtalan új harcesz
közt teremtett, maga a gyáripar pedig milliós hadseregek 
szükségletére rendezkedett be. 

A világháború befejezése után technikai téren érde
kes eltolódás állott be az egyes államok között természe
tes következményeként annak, hogy Európa a nyertesek és 
vesztesek két nagy táborára szakadt. -

A vesztes államok ipara a katonai ellenőrzés nyomása 
következtében formális leszerelés után szinte teljes egé
szében abbahagyta a 'hadianyaggyártást s a haladás és fej
lődés lehetöségei, mondhatni a labor3tóriumi munka ke
retei közé z.sugorodtak. 

Ezzel szemben a többi állam a szabad fejlődés elő
nyeit élvezve, Igyekezett minél jrJbban értékesíteni a négy
pve� nagy küzdelem rengeteg tapasztalatát. 

A tömeggyártás megszünt - lévén mindenütt óriási 
mennyiségü hadianyag felhalmozva -, ehelyett cl nagy 
gyárak rokonsza'kmákra térve át, a háborús hadianyag 
tökéletesítését és fejlesztését tűzték ki feladatul. 

Ez a munka fl világháború hefejezése óta t.art s nem 
közömbös ránk nézve, hogy annak eredményéről tájékozva 
legyünk. rriszhában kell azonban már eleve lennünk azzal, 
hogy a hadiipar nyilvánosságra kerülő adatai sohasem 
tükrözik vissza hüen a val6di 1,lelyzetet, mivel egy értéke3 
találmany vagy újitás Igazi katonai értéke mindenkor .a 
meglepő alkalmazásban rejlik, ezt pedig csak a teljes titok
tartás biztosit ja. 

- Nyughass András ? - intik csendesen. 
- Nem nyugszok! Gyertek sol'b a !  Nékem senki se 

allja utamat! 
- [8zen senki se bánt. . .  
- Éngem mindenki bánt! Nézd e II kezem . . .  Utad? 

Véres . 
Eszelősen bámulja elóretartott öklét. 
- Látod? Ez kö!lött !nékem . . vér . . .  Fázik Wle a 

kezem . . .  Peig meleg vót . . .  égetett . . .  é-ge-telt ! !  
Orjöngeni kezd. Hirt.elen� bolond kapkodilssal kést 

vesz elő a z3ebéből, villan la penge a lámpafényben. 
Ebben a percben nyHik az ajtó, két csendőr lép be, 

:mlybavelt puskflval. András megtorpan, szembenéz 
velük. 

- Magát keressük - szól rá az egyik. 
_ '€ngem? - hördül fel. 
_ Magát. Adja �de a.zb n bicskA!. és jöjjön velünk. 
_ Men-jek ? . ' .  - bámul megdöbbenten. ;Lehullik a 

karja e előre lép egyet. 
_ Jöjjön . . .  Emberek vagyunk . . .  rst-en van fölöt

tUnk, nem szabad bántanunk egymást . . .  Ha meg már 
bántot.tuk, legyünk emberek érte . . .  

A hatalmas ember mellére ejtoi iÍejét, félredobja a 
kést és elindul a két csendőr között. 

_ LegyUnk emberek - motyogjn közben s hir
telen megt.orpnn. - 1!!1 még, Ő1'mester úr? 

- el. él . . .  
Andl'ás nagyot húz a levegöböl és megemeli fejét. 

Keserve::;, férfias elrás tör ki belöle. de remeg az 
örömtö/. 

_ Legyünk Emberek . . .  Az Joozek ! . .  Az! . . .  

Az utolsó tiz év haditechnikai !Újításaínak ismertetése 
tulajdonképpen hatalmas anyagot ölel fel. Ebból csupán 
azt vettem fel ismertetésembe, amire a csend6rnek szUk� 
sége van ahhoz, hogy katonai ismeretköre bővüljön és 
hogy komoly esebben II már meglévő új harceszközök alkal
ma�ása ne állítsa öt meglepetések elé. 

A puska. 

A világháborúban a puska nagy lótávolsága távolról 
sem lett kihasználva. Később pedig a gyalogság lüzgépeinek 
nagyarányú szaporítása mellett nem is volt erre szükség. 

.Ezen ta-pasztalat eredménye jut kifejezésre a gyalog
ság korszerü harceljárásában, midőn általában a puska
lÜztól 400 m-en belűl várunk eredméD}tt. 

A puska tényleges teljesHöképessége és a lecsökken
tett követelmények közötti nagy különbség sokakban azt 
a gondolatot érlelte meg, hogy a gyalogságot fölösleges 
puskával ellátni. 

Ismerünk egy olyan megoldást is, mely a gyalogsá
got kisürméretú puskával \féli felszerelni, abból az elvböl 
kiindulva, hogy a gyalogos puskájával általában 400, ki
vételesen 800 m-ig tüzel. Erre a célra egy könnyebb és 
olcsóbb ismétJöpuskát szerkesztenének. Ily irányban a ki
sérletek több belyen állandóan folynak. 

Általában az a helyzet, hogy a jelenlegi puska ki
selejtítése és egy új tipusnak a rendszeresítése majdnem 
mindenü�t nagy nehézségekbe ütközik. Ez egyrészt óriási 
pénzbe kerülne (pl. 500.000 drb puska e1óáJlitási ára kb. 
125 millió fp), másrészt ft hozott anyagi áldozat nem állana 
arányban az új puska elönyeivel. 19y tehát a háború ide
jén rendszeresített puskaanyag - Csehországot és Jug� 
s�láviát kivéve - mindenütt megmaradt. Ennél a két 
hadseregnél is egészen különleges okok játszottak közre 
abban, hogy újrendszerű puskát vezettek be. 

Hosszadalmas kísérletek folynak már évek óta - kü
lönösen Amerikában - az önmüködó- és öntöltöpuskák 
szerkesztése körül. Ezek rendszeresítésének sok híve van, 
de ugyanannyi az ellenzóje is. Az ilyen puskák hadibaszná
latra túlérzékenyek, gondos kezelést és bánásmódot igé
nyelnek, csak teljesen hibamentesen gyártott töltényekkel 
működnek, a csatárt IÓ.3zerpa7..arlásra csábit ják és végül 
nagyon sokba kerülnek. 

Az előnyök közül első helyen emlitik, hogy az auto
mata- vagy félautomatapuska a lövészt megkíméli attól, 
hogy puskájht minden lövés után le kelljen venni váiJá
ról, megtölteni, majd célzáshoz újra vállhoz emelni. (Ez 
azonban semmiesetre sem oly jelentös erőmegtakarítás, 
hogy indokolná egy ilyen drága fegyver beszerzését, már 
csak azért sem, mert a gyalogsági harc hatalmas fizikai 
követelményei mellett II tüzeléssel járó fáradalmak eltör
pülnek.) 

Az bizonyos, hogy az ilyrendszerű puskával felszerelt 
gyalogos figyelme jobban összpontosul II harclerületre. 
mert nem kell minden lövéskor a töltési fogásokkal tö
rődnie. 

Nagy előnye még az önműködő· és öntöltópuskliknak, 
hORY aránylag kevés puskával is erős tűzösszpontosfbást 
tesz lehetövé és a legkisebb ,gyalogsági eg�'ségnek is jelen
tős tűzerőt biztosit. 

Hangsúlyozva a pénzkérdés fontosságát, eddig II leg
több é.llam megelégedett azzal, hogy a mál' meglévö pus
kák kismérvG átalakításával részben a puska teljesítmé. 
nyét fokozta, részben pedig annak hadihasználatban való 
érzékenységét csökkentette. 
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A lőszer. 
A vqágháború befejezése után a 

.
tökéletes�tés szütc:�� 

gessége a lószernél is felmerü It. Eddig �gyaDlS � pus�a 

hoz, a golyószóróhoz és a géppuskához maJdnem .nlln�enutt 

ugyanazt a lőszert használtAk. Azonban a baborus 1�. 
p�ztalatok azt mutatták, hogy a pus�ával 800, � g��yo. 

. •  l pedig 1200 ID-en túl csak kIvételesen tuzelun
.
k, 

!:;;:: a géppuskánál a lőtávolság felső határát 3 km-lg 

keH kitolni. .. 
A megoldást iHt>wleg többféle terv merult fel. Eg!e

sek szerint a puska, a golyószór6 és a géppuSk� sz�mara 

más-más löszert kell késziteni. vagyis a gyalogsa� harom

féle lőszerrel rendelkeznék. 1!:szszerGne� is . JátSZIk, hogy 

miért tüze1jen a csatár puskával egy draga :s nag� 
,
távol

ságra ható lőszert, mikor a 4-800 m-en belu! .leZ3Jlo g!3-

logsági túzharcboz egy kisebb teljesítoKépesse�ü
..' 

olcsob.b 

lőszer i s  megfelel. Értelemszerűen azonos a kUlon golyo

szórólő5zer indokolása is. ' .  
Az előnvök futólagos megítélésénél első pillanatra IS 

szembeszökő 
-

az a megtakarítás. mely igy elérhe� lenn:. 

Ha például a fenti elvek szerint gyártott
. 

pu�kal�szernel 

darabonként csak 3 filléres árkülönbségel IS slkerulne el

érni, ak,kor ez egy közepes hadsereg napi töltényszükség

leténél kb. 30.000 pengős megtakarítést jelentene. 
Felmerult még az a gondolat is, hogy a puska és 

golyószóró számára egy kiskaliberű (6.5 mm-es), a gép

puska számára pedig egy n!lgyobbkaliberú töltény ké

szüljön. 
A felsorolt elgondolásoknak kivétel nélkül nagy hát

ránya, hogy új fegyverek bevezetését teszi $zűkségessé, 
illetve a meglévők költséges átalakítását. 

Különös érdeklódésre tarthat számot az a kísérlete
zés, mely a lőszer öbnagyságát és alakját változatlanul 
hagyja. csupán súly tekintetében tesz különbséget. 

Viszont más államokban, ahol az anyagiakra nagy
�
m 

is tekintettel kell lenni, a meglévó töltény t részben mas
hatású lópor alkalmazásával, részben pedig a lövedék Sú
lyának és alakjának megváltoztatásával úgy alakították át, 
hogy a kezdősebesség é3 a hordtávolság megnövekedett, a 
röppálya pedig laposabb lett. 

A nagy kezdősebességre való törekvésnek az a magya
rázata, hogy ezáltal igen lapos röppályát kapunk, ami 
viszont csökkenti a távbecslés pontosságának a jelentősé
óét. Hogy a kezdősebeaség növelhető legyen, csökkenteni 
kellett a káros légelJenáHást, amit a lövedék alakjának 
megfelelő kiképzésével értek el. 

Már a báborúban is ismerL különleges löszer volt a 
fén}'nyomjelző és a füstnyomjelzó. Ezek leirásokban nem 
szerepelnek, a mindennapi katonai szolgálatban is ritkán 
kerül a kezünkbe, ezért szükségesnek vélem pár szóval 
ismertetni. 

A füstnyomjelző lövedékoél az acélköpeny az ólom
mag egy részének helyén fosdorvegyületet foglal magá
ban. A C$ötorkolat elhagyása kor az acélköpeny oldalán lévő 
kb. gombostűfejnyi nyUáson a centrifugális erő következ
tében kicsapódó foszfort az erős .�úrlódás okozta hó meg
gyujtja. Nappal a lövedéket pályájának bereplilése közben 
jellegzetes szürkésfehér füstcgóva burkolja körül, sötétben 
pedig kb. l km-ig mEgfigyelhetö túzcsóva kiséri. A röp
pályának kb. 800 m-es szakaszát:. berepülve, a foszfor kiég, 
a gyujtó, fény_ és füsthatis megszúnik. 

Ez a töltény külsőleg annyiban különbözik a rende:> 
lölténytöl. hogy a lövedék hegyes csúcsban végződik és a 
hüvely csappantyúja zöldBzinü. Eredeti rendeltetése repülő' 
gépek lövése, kisebb tllvolságon földi célok felgyujtására és 
célmegjelölésre is használjIlk, 

1. ábra. 

A másik különleges töltény a fénynyomjelzó. Ennél a 
lövedék hátsó részén több mint egyharmadában magné
ziumkeverék van elhelyezve. A töltény elsütésekor a löve
dék fenékrészét képező magnézium meggyullad. A löve
dék, mint egy erős fénypont replil végig pályáján. Nap
sütésben a röppálya nem látszik, borult időben a csőtengely 
meghosszabbftá.sában állva látható, szürkületben.. és éjjel 
azonban kiválóan megfigyelhető. Ez a lőszer a géppuska
tűz irán:rítására szolgál. Használják még rendes töltény
nyel vegyesen. repülők ellen. 

Ennek a !őszcrncK a tökéletesitésére a külföldön kí
sérletek folynak. Egyes tipusok a röppályát vörös fénnyel 
jelzik, mások a főlszálló ágat zöld, a leszálló ágat piro.s 
szinnel jelzik; jelzőhalása 1000 m-ig terjed . 

A különleges lőszerekhez tartozik még az úgynevezett 
acélmagú lövedék, mell' igen erős anyagból készült köpeny
nyel, kettős heggyel és különleges belaö szerkezettel bfr. 
Páncélos járművek ellen használják, mivel átütóképessége 
lényegesen nagyobb, mint a rendes lövedéké. 

A kézigránúL 

A világháborúban a kézigránát a gyalogos nélkülöz
hetetlen egyéni harceszköze volt. Különösen jó szolgálatot 
tett az állásharcban úgy a támadó, mint a védő fél szá
mál'a. 

Annak ellenére, hogy igazi értékének felismeréséhez 
az állásharc vezetett, ma az a felfogás uralkodik, hogy 
mozgó háborúban, különösen 'pedig kézitusában és a mély
ségi övön való átküzdés közben a nagrhatású, biztosan és 
könnyen kezelhető kézigránátot nem nélkülözhet jük. 

Az a kézigránátanyag, mellyel a harcoló felek a világ
háborút befejezték. távolról sem felelt meg azoknak a 'kö
vetelményeknek, melyet a kézigránáttal szemben a háború 
után támasztottak. Akkor a kézigránátok zöme időzítő
gyuH6val birt. Ezekkel sok baleset történt, hosszú égési 
időtartamuk módot nyujtott az ellenségnek, hogy a kézi
gránátot visszadobja. 

Lejt& terepen pedig az a hibája volt, hogy néha a 
robbanásig nagydarabon elgul"un és egész mhs helyen 
robbant, mint ahol kellett volna. Ezen okból magas hogy
ségben sok esetben meg is volt tiltva a hAsználata. 

Ezek voltak röviden összefoglalva az idözitőgyujtós 
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kézigránát ama hátrányai, melyeket minden Mborútviselt 
katona tapasztalatból ismer. 

A csapodógyujtójú kézigránátok, ha bármi okból 
(helytelen, rossz mozdulat, lövés okozta sérülés) leestek, 
azonnal működésbe jöttek vagy pedig tökéletlen szerkeze
tük miatt bizon�'os helyzetben érve a talajt, nem robbnntak. 
Altalában a gyujtó annyil'a érzékeny volt, hogy fl leg
kisebb külső behatásra robbantotta a gránátot. 

A felsorolt hátrányok kiküszöbölésére serény munka 
indult meg és ennek eredményeként a korszerű kézigránát 
fi következö jellemzö tulajdonságokkal bir: 

aj véletlenségböl elejtve nem robban. 
bJ a szállitással járó ráz'kódtatással szemben érzé

ketlen, 
ej eldobás után bármily helyzetben cSllpódvll biztosan 

robban, 
d) az esetben, ha nem robban, veszelytelen marad. 
Nem említve II főbb, de nem áUalános érdekü szerk�· 

zeti elveket, ma már ismerünk különböz6 t1pusú ké�igrá
nálokat, melyek ezen követelmények nagy ré.szének meg
felelnek. 

A kézigáránattól elválaszthatatlan fi puskagránát kér
désének a megoldása. A világháborúban egységes tipus 
csak néhány Nolt, az is csalt eg�.nen kezdetleges szerkezeti 
megoldással. 

i\Ia már azonban állalánosnak mondható az fL törek· 
vés, 'hogy a kézigránát egyútt.al puskagránátkéllt is legyen 
használható : vagyis a csatár ug�'anazt II gránátot, melyet 
kézzel 30--40 (JlH'e dob el. puskáb6! kb. 150 more Jóheti ki. 
Ez ti megoldás tökéletes formábAn nz olasz hadsereg nél be 
is vall vezeh'e. 

A fejlődés fol�'amán a kézigránátok alakja is meg
válto�ott. Az esetlen, nyeles kézigránátok lassan kiszoruJ· 
nak és helyüket a puskagránátkénl is használható, kéz
ben jól fek\!ö, könnyen dobható tojásalakú kézigránátok 
foglalják el. 

A golyószóró. 
Az entente elsöízbell U115·ben hasznalja fL gólyószóró· 

kat. A németek a Bergmant, a monarchia pedig a Schwarc
l05et rendsze�·esitik. Mindkét tfpus szükségmegoldás \'olt, 
melyet a háború végéig használtak. 

A vilAgháború befejezése óta k·b. 25 tipus vált is· 
mertté, Az első időben mindnél ugyanazok a hibák és ki
fogások merUlte'k fel. Ugyanis túlnehezek voltak, a cső fel· 
melegedése által okozott hátl'ány nem volt kiküszöbölhetö 
és végtil II szerkezet túlérzékeny volt, vagyis El szerkeszt6k 
nem számoltak II hadi használat fokozott követelményeivel. 

A golyószórók iránt az érdeklődés az összes hadsere· 
gek részéröl általános volt, azonban l'endszeresHésre egye· 
lőre sehol nem gondoltak. 

A kereslet és a fokozott igények a gynl'akat il minö
ség javitásAra kényszeriteUék és ma már sznmtalan tipus t 
ismerünk, melyeknél nz előbb emlitett szerkezeti tökélet
lenségek szinte teljesen ki vannak küszöbölve. 

becsülik), új tipusok bevezetésére a nagy államok egyelőre 
nem gondolnak. Ellenben annál serényebb munka folyik, 
hogy a háborús tapasztalatokat értékesítve. a géppuskák 
teljesitöképességét növeljék. 

A harcoló csapatnál a repülők támadásának a kivédése 
a géppuskákra hárul. A világháborúban használt lég
védelmi irányzóeszközök ennek a célnak nem feleltek meg. 
Eredményes kisérletek folynak olyan különleges irány· 
zék szel'kesztésél'e, mellyel megkönnyítik a nagy sebesség· 
gel mozgó légi cél g)'ors megcélzásAt, növelve egyútt.al il 
tnlálati val6szfnűséget, 

trgyancsak a világháború tapasztalatai alapj-án be· 
igazolódott, hogy a géppuskák eredményes alkalmazásának 
egyik alapfeltétele a közvetett irányzással való lövés lehe· 
tősége. Ennek lényege; 

aj a lövedék hordlávolságát jobban kihasznAlhntjuk, 
\'agyis 3--$,6 km-es lőtávolságot is elérhetünk, 

b) a géppuskflvnl térkép alapján, éjjel és ködben is 
pontosan tüzelhetünk, 

ej a magas növényzetben - szőlőben, tengel'iben -
foglalt tüzelőAllásból (mikor a célt az alacsony tuzelö
magasság miatt nem tudjuk megcéluzni) 15 túz alá tud
juk venni a kiutalt célt, 

d) a géppuskfll kivoohntjuk az ellenség fig,\'elésr 
alól (a tüzelőálh'ist terephullámok, magaJIntok vailY terep
fedezet mögött választjuk), nnélkül, hogy ezzel a gép
puskatűz eredményességét hátrányosan befolyásolnánk. 

A közvetett it'ányzással vnló lövéshez kiilönbözo 
il'lÍnyzó múszerekre van szükség. Ezeknek módosításárn, 
tökéletesítésére és egyszerúsítésére a kisél'letek több h�· 

Iren folynak. 
A nagy t.ávolságra lévő célok pontos beirányz{lsn ed· 

dig nehéz és sokszol' lehetetlen Ül volt, a célgömb és a né· 
zöke nagyalakú kidolgozása és a cél nehéz felismel'hetö· 
sége, vagy a cél körvonniainak elmosódnsa miatt, A cél 
megkapásának megkönnyHésére szolgálnak a cél távcsövek 
ég a távcsöves irányzékok. 

A különböző típus ú géppUSkáknál a 5z6rás megoldása 
Ilem tökéletes ; nem nyujt ugynnis módot II pontos gépies 
munkára és az irányzótól nagyfokú kézilgyes.séget és g,ra· 
kOl'loltságot kivén. Ezen degítenek nz úgynevezett szórlis
�znbályozó készülékek, melyek lehetövé teszik, hogy fl gép
!Hlska a célt a beil'illl,\'ZÚS után az irilnyzó kézmunkájától 
fil ggetlenül, gépiesen, a szándékolt lövedéksún1séggt..'l 
végigszórja. 

A tűzgyol'saság nagY81'ényú növelését érték el az 
úgynevezett motor-géppuskával. Ennél az Ildogatils moto· 
I'ikus erövel történik és különleges szerkezeti megoldAsok 
biztositják a nagy lögyorsaság (percenként 1500-2000 
lövés) elérését, Repülők, páncéljármüvek ellen alkalmazZl�k. 

Repülők leküz.désénél egy új megoldós a géppuskák 
ikel'·alkalmaz{isa, Ennek az a lényege, hogy több (2-3 J 
géppuska egy közös aljatntra kerül, az irányzás és a nnl· 
ködéabCIl tartfls pedig egy irányzó által van szablilyolvil, 

A nehéz géppuska. Jelenleg úg)'szólv/m .az összes hadscl'egek relldelkez
nek go!yÓSzól'óval. 

A géppuskn. 
A világhflborúban elsőlzben alkalmazott Imrckocsik és 

repUlök a harcban ,gyökeres változást idéztek elő. 
A viMgháborúban n gyalogslig legel'edmén)'esebben 

alkalmazott hal'Ce.szköze volt;  sokoldalú alkalmalihat6sl'ig� 

anyagi és erkölcsi hntlisánál fogvn n gyalogsfig legfonto
sabb fegyvere. 

Az m'án�'lag drága el6{dlftlísi költ.ségek miatt, továbbJi 
mert a "ilághábol'úból óriási mennyiség .maradt. meg (igy 
példilUl a frnnciák géppuskakészletét kb, 90.000 drb-ra 

A harckocsik páncélzatn, a repillök tömeges nJknlma· 
zásfl és sajátosságai (nagy .sebesség, kis aebezhetö feIUI.:!t) 
a gyalogaágot hosszú ideig képtelenné tették alTa, hog)' 
ezek ellen eredményesell védekezzék. A háború befejezé· 
sekor az volt a helyzet, hogy n gyalogság nngyhatáslí I!I� 
hllrltó fegyverekkel még mindig Jlem rendelkezett. 

A világhAború utáni fejlódést tekintve, a gyaJogatigot 
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els6soroon a kis és könnyü harckocsik, valamint a harci 

repülők érdeklik, mivel ezek támadása els6sorban a gya 

logság el!rn irányul. 

Etek leküzdésének a szükségessége teremtette meg a 

nehéz géppuskAt, melyet a Csendörsegi Lapok 1928. évi 

17. stAmában m1r ismertettem, ezért most csupán azon 

fejlődési eredményeket emUt.em meg, melyek azóta váJtak 

ismertté. 
19y például a légi célok lövését megkönn�'it6 kliJön

leges irányzék több helyen van klsérletezés alatt. 

A löszerkél'dés tekintetében tgységesen kialakult véle

ményr61 nem lehet beszélni. Arról kelJ ugyanis dönteni, 

hogy tömör, páncélátü16 lövedéket hasznllljanak·e, vagy 

robbanó lövedéket. A lövedék átilto'li:épességének növelé

sére irányul6 kisérletek figyel�ml'emélt6 eredmén rt hoz

tak részben különleges keménységü fémek alkalmaúsúval. 

rés�ben pedig a ,lövedékforma megfelelő alakItAsa által. 

A gyalogsági ágyú. 
Általános tapasztalat volt a v-illtgháború során, hogy 

II lUtérség sok esetben képtelen volt az ellenség geppuaktut 
idejében leküzdeni. Ennek oka az vol� hogy az ellenség 
géppuskái többnyire csak igen rövid Ideig mutatkoztak, 
pusztító munkájukat még a tüzérség beavatkozása elött 
elvégezték, ha Ipedig lett volna idő a leküzdésűkre, akkor 
hiányzott a gyors és megbizható összeköttetés a küzdök és 
a tüzérség között. A gyalogságnak szüksége volt tehát egy 
könnyű, alacsony tUzelőmagasságú, mozgékony ,Jövegre, 
mely a gyalogságot mindenüvé követni tudja. 

A fentvázolt llehézs�gen kezdetben úgy próbáltak sc
gíteni, hogy a gyalogsflghoz hegyilővegeket osztottak be 
(könnyebb súly stb.). Ezek awnban nehézkes mozgásu� 
miaU és mert nagy célt. muLattak, nem feleltek meg és 
éppen akkor estek BZ ellenség tüzének áldozatul, mik"r a 
legnagyobb szükség lett volna rájuk. 

Egy mé.aik megoldas az volt, hogy a gyalogságnili 
�gy 317 mm-es g)'orstüzelö löveget rendszeresitettek (0.
Ill. monarchia, franciák) . Ez az igen könnyű (kb. 80 kg-os ) 
lövegli.pus azonban korlátolt hatásánál fogva rendelteté�é_ 
nek nem felelt. meg. 

A világháború beíejezódött anélkül, hogy a gyalugság 
megfelelö hatAsu gyalogsági ágyúval lett volna ellátva. 

Mikor azután a technikusok a béke elsó évt!iben egy 
használható és a követelményeknek megfelelö gyalogsúgi 
agyú megszerkcBztéséhez iogtak, nem várt Jlehézsóg!!}\. ld
madtak. Több oldalról ugyanis a gyalogsági ágyúval szem
ben az a kiv-ánsltg merült. fel, hogy az harckocsik, BŐt re
pülők leküzdésére is alkalmae legyen. Ez a hltrmaB fel
adat egymástól teljesen elUtö követelményeket támasztott 
a gyalogl!ági ágyúval szemben. 

.. 
Számtalan kisérleti löveget szerkesztettek; nem sike

rult azonban olyant elóálli.lani, meJy egyformán alkalmas 
lelt volna pontcélok, páncélos 'járművek és repUlök lekoz... 
déaére. 

Az eddig elért eredmények azt.mutatJák, hogy a hú� 
romféle feladat megoldása csak kétféle tűzgéppel Ichct
séges. 

(FoJyt.l1tjuk.) 

. 
M indnvá4unktlt 8úl1/o/J I elel8B8�n terhet. A t e{/�8Z d

v,Hzált viláO a.nnyira elr'mtotfo, a MOQ," utáni heLVZf�tet 
�B oty 8úlyQ8 oaklö��8eket követeLt el, amín8Me mtJ{j 1!/}m 
volt példa a l1UáOtört.én.eI-emben, Minden/ti letel6R a bu1oklrt, 11I.<é{j fl tuJ.(JVkfJz/ht$�O ilf. 

Titoktartás. 
il'lu: IU�CZEY FERENC vk.!oizt. sZl'i:aulns. 

. . .  minden A7.olgfllllti titkot hfven mCRŐl'zllnk! . . . 
Esklljébcn fogadja meK a fistnl esendő,', hogy ncm lc8z 
könnyelmü tovltbbad6j a annak, amiről hivalllsll és 8zol. 
gáluLi beosztásn folytán tudomfum van. 

A ti toklm'lás nem áll elientethcn IIZ őS7,inLe!!ÓgKCI éR 
II nyil l, egyenes jellcmmcJ. FIgyeljUk csuk mcg il mindon· 
napi életben, kik azok ElZ úgynevezett .,közlékeny" embe
rek. Kik azok. nkik fi jólértesUltség szine iben hivalkodvII. 
fecsegő módon adják tovább fi leg1<éplelcncbb hireket. 
Kik azok, akik mindenről tudnak, dc ..I17krL egyetlen do· 
logban sem megbfzhatók. 

Tőlük kell óvakodnunk. A fCCBCgöktől, JI plt!t);kliz6k· 
tól és ezektöl II "i6Iértcsliltektől " , Sől ncmc''1nk 6\'flkodni 
kell lÖllik, haMm környczcUlnkcL Óij bajtársninkut iij IllTll 
kell ne;velnlink, hogy fékez7..ék olt, Clhol IizUkHégcEI - ezt 
a káros és iKen gyorsan elhamp6dz6 szokást . •  J61 lamer
jük II polgCtri életböl is a pletyka ves1,cd'elmeB mérgét. 
De amig n polglll'j életben ennek kiU'OtI hnUlsa legC(! ljcbb 
csak egycs emberek, vagy családok jóhírét wheLi tönkre, 
addig a fecsegés és oktalan közlékenység II hudsGl'cgnél, n 
csendörségnél éR !lZ álJami gépezetben egyéb mélyrchnt6 
kAl'okat okozhat és okoz is rendesen . 

Nem akarok most azokkal íoglalkol,ni, ukik megblzáli
ból és hivatlts8zcröcn foglalkoznak katonai hh'ek SZeI'7k
sével és titkok elárulásával. Ezek Szel'epe mindnyájunk 
előtt ismeretes és talán valamennyien lieztán la látjuk 
azt II fok07,ód6 vCRzélyt, amely ezek réRwd:l1 fegyvcl'cs 
cl'őnket é8 ezzel egyUtt egész állami bCl'cndezkedésUnket 
fenycgcti. Dc fel kell iAmernUnk azt is, hogy ezeknek a 
t,hivatú80saknuk" jórészc éppen czekböl fl közlésckböl tI\P
lálkozik. A hh'ck és adntok mozaiks7,erücn tev6dntlk ösz
�7..e. A m07,uik apl'6 köveit pedig - EJOkBzor jelentékte
lennek lát�z6 - elejtett szavak l<ópezlk. Ezek ullon II 
könnyelmüen 6s meggondolatlanul c\(dlett AZflvnk ellen 
kell kUzdenUnk. 

Valamelyik német foly6il'Jltban rajzban láttnm szem
lélwtve JI. fecsegő pletyka útját fi nagyvúl·oAbfill. H(l.tal� 
maH emberi fUI tm·pú8zkedik II váro8 utcút felett, éJ'7.é� 
kenyen érintve mindatt61, ami csak hallható kint, vagy 
hent ft hli.zukbun. Ezt u fület kell magunk feIoLt clkép
l.�lnÜnk mindig, amikor Ismerőssel, vagy himcl'ctlcnncJ 
hIvatalotI, val;l:Y fl'1.olgli.latt dolgokr61 II magfm(\rintkf!zéflbcn oollzélgctünk. 

�AOnkamnp;Yfl,·ol·8z11Knak, flnjnos, nagyon fiok kUJHŐ és 
helRő ellensége Vlln. Ne adjunk fegyvcrt a kt'zUkbe JlZ. 
ál.tnl ifi, hogy magunkr61, körUlmi!nyelnkről. flzoIK(, I"ti éH 
hivatalo" wnnivalóinkr61, eJölrAsokról és pal'ltnclwkl'61 fi'-Hll(Jh l'alpolr. csegö módon bCfl7Állgetlink. SohHscm tudhutJukl kl 6141-
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kodi!< Icé!zuIU"khclI, V{dj6k m{uoJOdik tOl'méazcUlnkké, hogy 
l{II'8nIU{II�unkblln OH mIIKntlll'l('H unkblln ctövlKyM .. lIloll ll.bJlIlk 
é!l kÖI'Ultckintöbbek legytlnk, Mug kell tlzoknunk, hogy 
I\zolglilnti dolU'ok,'óJ 111.olg{,lIllon kivül Ilcnklvel RUm heszél. 
KcLünk;  mtig nkkol' Hom, hll mAsok IIklll'nónnk cbbn kliny· 
8zcl'lt.cnl. MOKVIIIl II módj n llJlnnk, !\(JKYIIIl lehet lllJlln· 
tutos módon bl'tl'kivcl lu;ombon jfl mliR il'hTl�'bll lel'elnl II 
bCKzOljfetélJ Conull\t. 

1(6horó cl!ulén Kzluol'ú l'UIHIII1.llbályokkl\1 v6duk('znF1k 
kntonnl titkok köllIlyoJm(t ülál'u j(um ellen, Az {,I IFlmok hFld

vC1.GUlsógclL  Hzomol'ú Llqlllftzl..nllltok kOK'zteti k  OI'rtl, HOK 
tudoLL elolog, ho"y 117. 1870-71 , 6vl nómof...fl'l1lltllll 11(,bo

I'úbnl' II námnt vczot.őilóg Igon óI't6koH urltüqkhoz j,utoLL 

rl'ancin ujtJligközlomúnyckb61. Az uJJt6gok I'lpol-'Lol'ol II kö. 

7,önK6ggol mindont kÖ1.tlltok, nmlt CIWK kiH�lmutolhlLtllll( 
11'1. lU'cvonnlnkblln folyÓ CElományckl'61. A fiok kuc!ln kö?;IHl 

lCl1mÓAzotCHon 1ij'1l? hl"  It! UkildL, "moly kOl'UIő tHon lueynn, 
dc mél/ Hkkol.lblln iH ol6g R'yoJ'lJlltI ól'JcczcLL mog Nőmet· 

oT8zflgbn, Az6l11 szigorú CCJl0Ul'n IlIlL votlk n h(llol'flzAg 

ujJJ6.lfközlcmónyoll, II hndl'nkol1 /tijJ"og mnU(U1lcvolc1.ŐHOl, 

újabball II lolotont éH ltwll'dl1l iA, Még Igy It! /:lok Jn· 

dlRzkl'ócJó Uh'tónhol 611 tl.h'lÓnl tl vJIlLlJhftbo!'llbnn Ifi, 

KUlönÖlIon II flOmlogcR Ol'Rzftgokoll {tlmonó pOlltnfOl'Klllom 

volt. !lZ akli IlJIllek. A Rok kJRChb�JlllUyobbl könnyuJmOon 

kllltölch'u jutott hfr közli I kiomolkcdlk II - gondolom -
VOiBÚfOhQ ZiJttuno hndltuclóKflóJftnnk rocKgondohttlnn I'l. 

( m.rdó�yl (Illv,) 

PUl'tjll, flllluly !J(I!:Iz(,molt Ill'ról i6, hogy O? cR'ylk lIóm(,t 
hlld�ul'lawnl'lIllCllnokflftKon Hlkcl'UIL nz 01'01'11. l'OJtjUIIlÓlkUII 
l'ftdI6t1tvll'Illoknt Ichnllgntnl éli Igy nomcHIlk /lZ OllllJldÓR('fI 
hudmozdulutokb/l, de /lZ 01'081. vczelllHóll torvolbc 18 bl'
plllllnt(u�t nyomJ, TOl'méllzotcH, hogy ez II hil' IIl.'Im mllrndt 
/I Jl�mot h/ltfu'okon bellll. Az uJHflgkl1v,lomónYl'61 n1. ol'oszok 
IK ludomflRI lIr.al'czu'k lill ollcJlrnndRzflbAIY/llk h/lm1l1'OH1l1I 
(iI'vzt.oUól( IH JHlt{l.Imknt. 

lCU1IJ1,öH /(onddul kpll hftUOI'lÍbflll UgyeIni UJ'I'II, hog)' 
II J('.J.(ónYHőg mllK(llIlovclt.'ZlÚIc róvOn Rcmmlfólc IfOmuly ndlll 
JHl kCl'lIlJIJJl 1\ möK/mell OJ'fl7.flghll, ldll ltu'L(lZÓ \11(jvl�yftZf\tl 
Jll tőzkedliA II lfthol'l pOfltflk flzftnlOzfuJn IH, Hn II (JRIlPlltt(ltJ� 
tlll{ HzftmozflAII mollett /lZ olholyozétil ltlMotekoL élj hoIYHÓU" 
nuvokcL IH tűltltntotnók II JoVClcr.�flbell, nkkor Jcönnyü 
H1.ol'l'ol kl IllhoLIFC hftmw,lIJ c?A3Jcb61 1\7. ndnLc:ikb61 1\ hltd� 
J'OIlC!J I'dllzllllolcot ll!, A IORóllyaÓR' Igy J/'I Hokllt nHJKLud 
ŐK, IWjJ11J1t, JovftblJ wI II I1tibojl'ubllll, JlndWJlt�JlIllml lof ,'AHdk 
tl\lI UHI(odllllk 111\1'6/, h{my ollotbon nom /i.kOl'UJt Fl?, /I bl1.o� 
/lyoK "lnI.lKloJlBLdH", Illcr� 1\ VOr.OtlhHlg «OUd08I1U LItkolt 
hli'ol ,,"mlaH kllzOU(.lk tOCJU.lKI.I IcözJókonYIIÓIlO n1v6n liLki" 
I'UJtuk 111. ol1ons�ghcr., 1111>bOl n H1.cmpontból rWCR n hlllll. 
fOglyok (u\thntnttk tfoknt, A hllditoKoly bűmontl(ulOk mlu. 
dIg IH ar. UIlOIlIlÓgl!H hrrllzol'Z6 cHzközÜk ItI«dJ'tókIlIlObbJol. 
htlz tfl )'tozLnk, J!lppon c7� .. L mut.nLullk 1'(lfl R?IIbJ\Jyzl�tnlnk 
nyomuLókkll1 1\l"rtl, IWKY II hndlfogliflgbll UHott kntQnfl lill· 
kOJét hfwn tlzum fIlllU tnrtvn, {JI no flrulJon Boromit., /Imi 
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,." hll" MIff.uMk hM1.U('I'il, ,u,j/,tjI41I1khltk rwtl l" m jírh�t.dll!lI 

kltrfu'H J,·tu L. M,'U'U'lJIuJlllrtlllif. kbll.6lfulI:Jk f."" Ij�·jt"·UJ ml'K 

J " II.Ytl'lUlk 1·j,'Jl.NJlllik ,,11'"1/', tW/lY wtrtkf'rli, f,II/lnH"�WH hir 

1':1,.1'1'11, lI�l,LI.k /·r,"kt.m ('rU!k" 1I kOVj·tk,·r.t.dJ.,wk/:t. VfJJljllfJflk 

l,· A1. u1h'o'(.",·jol hfnHf,'·'1J." ti hJl(lff" jl.lyok kJkflrd',7A�(m61 

r" mhw,utlrH Kyltk" rhtl l r"y(uwkk,aI 1-1. A mtu' JllI t.okfHlfln 

IrVlI, " 'wlh'v IHlI'yflll IH Idllnym. ruJalJtk'lL (-ti l,fr/lkuL OlYIIII 

k(�tjr(jr.lIll..6 /'IU'flf,rIIMII(udIJIII U/lalin ffll " klkf.r,!I''1f" .tlnU 
(,II(tJlllk, htlj,(Y II Hi",!,u-fmy. m/iv. ll-vl·�r.t.4iLt. hfHII1oH'flJ)' Hz6hlJ'I. 

''''HI hul jl�luJ II ('.mlfdklld.-.th1. hfJ�)': ,, 1t.rJ'k múr min .. 
/lN/L tlul llflk." 111·,l Iy ,',MI/,v. 'i/-ounJt 'lI'm ImhllJk. VItU>, 

" Wt/'Urthh III\uynn k" v,·,IU-L. Amhl� rlJ:dlv, �r,61II1'!. Jut, n/l 

k(.fI)'LHI.mUI iH ,·lflrl� 1J Ji rrlfl�"'" Ily, n, v�U'Y (J1Ylw l J  fmyll'fltL 
A j6 hu.JlfflUllly·klktlrd."t.1I mu" kftJJI h�gjjJI ,'ml1 " iJlÍ11ilgyl 
klk6I"d'·7,(, .. tW? hUtlfll1llHlllt/l, A1. 11rflJWIJk klllri)llí"" n I·rll�t.-
l.f,k .SIIHuk JI rn",JjM " hfllmrú I.h,tt. JUJI?', hflU)' 'll1JWtl �If' 
�ltJI"y.llkf'l' Vllh " 1n1J1IJt "rhlll IlltKYllwrnlÍ "'lm1.l·tlKljU'I�, 
A IIfJkh)'ldvU /�/( Iwmz/'lIHflKU 1III/If fQ�ly(Jk UrA· ... i'/·j kW/)1H 
mf rlll lv nkJUlt '·Uy·k/·L IIő!" 'IIr.('dfJ .·m!)1�r, flk lkw!k r'�I�II(jg"If" 
( .• klY!.It",., rnll.l!f'·!1l11l'1I1 l'I'V,k" IIHw' ,I". �(jr,r.l"l(JHfLvlI, m{w 
ul,lfJtth II tHl/hl,'k IIYfllvl'L 1.4. Nii"'Y 117.llkuvnli,tL+I('U'KIII ma 
klHltA,k lllduk '''t.llk /I klhnllVlllfMl v('v,ül .hfrIJ7,M7A1 lllld/lk. 
";Vylkllk -In(ullkuk MI 1.'·II1.(,lt II mOJlurehlldlftll hhJ4?,lIf,lutL," 
wIJ" IIYlllv,," III. 1'tJk(lllIla rnllKYllr uJlm(wHulk III voltnk, 
IIklk Il.mlf'll/1k nY'jlvllukr", IJ/1Jl7,@Jik, d" L IKzl61mn v(jllllk 
IlIIznl Yltlt.fJllyulllkklll I •. NHrn (�"flflf1. MIlK I. vJl('Kl!I,hl,r(, 
'llIjLL I'V'ikfll hu 11Iml "vl h�l,tll'kIlL fjjUHLI ... , k t'l MI,hwk 
J6mlmr mIW('III'IIIIJMllkk('IIt, fl vnl6K/,uhun 11?onlm" UIOIII' 
y'1I!1 •• t �II ftIllKMllI'tJ."L khllltlk 111, flrfJIl7, !H,dw1./·lÖlI(.Ktfll. 

Kr.IIILt' (!,,"df�htl,/jH, hflKY I' WJht)OImn "' ..... rv'·r,liLt hir 
.... "'lr7h o/w(ml .. IkIIrIIII ,Jf'ffl1llykur Ijlt.)'lk�m{,"lk 'UIKYlJhh· 
IIzuh(,,(, INVIt " k l t mr'Klj'plSlllV, (," v{,rlltlnnul vl'Krlll'fijLtUtI .  
Uyull VIlIt 1�ldfiUI J I  KIJ1'III!ul MUSr(,", flml!ll' (�nk n(lm (1f1(.. 
""/..uH fHI!JllrItJIL�1I ,tZ IH'tJH1AIk lI?ftf,Mk/l!, ml·rl. vf,lfJJlItll vr,. 
"uUllllul (Ii'Ul Nk1lt, HI7.oIlYOII, hllUY hhhi'7. Ilflg)'m('rUiklmll 
Iw't.'r.f,jllrulutk nr. j,llívll()"(I7.UU rlwdK1..ddtl)'uk t\1I UUJkt/lr· 
tIlIII ,fjy,,Y'l lmllnk Nlim vnlL UYlm Kt.,·rl'IlI!'i{'" ('bbllfl fl Ül 

klnlJ,IIJ11I1 U?, I �J l H, (ivl Illuv/.j otr" lIZIVfI, IImulYllllk rtllzlj·· 
t" IY/11 (1f4 . 11�k(.IIr.Ullltlilvlil U1. (,111J1.1,tik rf.gtAl '"V.Vh tI,w,H,· 
II/In VfJILllk Num I" IIlkhrlllt. A ImjHlihdJ)/4 kudíu'" " gylk 
"k/tL JI lu.ulltl.l(l)'tJk I·� 111.I{IY IJflOIr .. lIll1flV.O Kz,Sk,'vflnYI'k 
{Irilift muyutlld(IK{II/II1I khr.· ... hH.jl,k. 

A llli,k litrl{'1I1 f" KY'I!I<rr. K1.�ll l,flldflJ(,t ud(dJuk v"lt 
,\II" II.(.�.,llIkIlM, pl'IMml UIIII(t! II UI" Kli'rl illlivlv.Y(\l,lIln(,I, 
lImilly II hflr/'kfJl'lIlk k'1Ihlk" 1h(fUM, v,y/u't1u'(III(tl (iN IJi'VI' 
I(.N(,I1I11 volt tltllllll'l.t.ulhIHJ.. H(ll'Ü IltHnlil)' fl'dll' !Ir. " I{(.IIZ 
hMmlö /IlliU II IUIrI'kiJ/'Hlk "Z'lrfllJM 1111KIi ml'v.j!!II'II(o"llkk.tI 
IIIIJI'II fII" vlrllmtJ.Ht IIklJj',tllk. f I ,,"yfll'. hIN?oI!" JI tflrVllk.!t /It. 
IUlí(fll ('11 Irll/wlrl IlIIdvl"{,Ht1í"t"v rnflJ! .'v,ym('N illiU IH tit,.. 
kilit ••. Adul.fJk vlnHl/lk III. ur,,(,I, illiK)' JI ""KY f!'lm)md 
h,"kulIlflJ1/,1 II 11IU'f'k" I�lIlk M'yllll'kL"I,LI·tfill(:!. ('N II tJlmJtllfl1l 
Irfwyt.L WI, JUllml VI'/oIllll"('1( II rrruII:fflkknl f',,"k fl l" I(LlI,(jlllfJ 
lJrflk1nOt klÍ'/A\IIu, 1\ d·IVt.I.v'1VIi IIKYII(�Kllk rw,l Iv II '.'gu!.nl,,() 
pUhUl/IOv. lIMfITrlI t  "'ml tudtIlk '11'1'61, hUKY tit!, t.(,mllllf,,( 
k('N1.111. A hllr,·k/J.�I f!KJlllfltHklJt IW, f1Llhnl I hlvl'lnl'(JlII!l�1 
"rdllllflll Jt1/t.11.! 111, tll'l\yJl,YIII V1l1Mtk nIlIlZI', hf/y'y U'II klkflJl 
'r.{·lIllk'l!. fllv.j{lk f'II)'11I11I1 ('K tlJ'f,k mulvII mllr lill Idwlult. II 
II/'KY UWUIlt{U', l KiIZ, h'Il()I hllj,*. tllkf'/ rltl IH J (Irt, II*'/�\('''h 
ji IllIr/'k,wlllk hhl'I'(IMzatl K1,ílrllll(11 I IIHllIljv" 1'(,Id(lI'! mllí('11 
/o "t.tuIk" l�h]lIVI"tJ'1I IK lIIokllll't('1I1 l'I IIdHWhf,ly volt, 
A l.lm1& /Hlv.'JI ,wI, (ill IIKl.Jil, t.lII'lfllYt jl\lI,01. A hlll, ... k()/�f 
YY(U·trIN kl'í",d/ l(.,1 IIYII\) 'I',II/II" V/.t hlUlw/!lLuk '11, 'II"IS kl 
"('rl"l! IIMll/i/lyuk "1.(HlllIt-" frn, /I (l'llli/lt.v n?tlH'n ml�/.(nUl I'wlt. /I IHlrl'Ii ... r.u1f Jfll1'jI,kl'd('MI'kllll11 I", 
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volL II ImJ, hogy fl !f;!rikumllluo!' k/�dvI··,()i 1lllInlll.l.lut llH /11-

1t1l'IIlH(,KI:L  vllrUUJHlul /irt fljJ{yvllrt n/lm hnll1.nftltfik k l  

" IYII1I m(:rvIHm. Ith(J"ynn uzL tiZ (!I.HfS Hlk(:f,'k fruJokfJJU.k 

voln", LI,twL különtJljn, hfJ"y l:nrl"l huml.lnhl1,UkuH Hz,:m 

1J(jlll.llk l. kÖ1.r(·JMKuJLt.Jlk, !./lr mil mfír kllt.HfJJdIJh:n, hogy 

J, g/l'l. HflmmJv/jl "oI1m ,:mb(lr!rlt!l:n(.!hh, m l n L  It WJJhl fogy

WIr, H/I I ,  Ilh'lKY fl1. l'ddlKI kil lMldl kl1l'IHll/llmJ fllknlmll?fl� 

Htlk 1..I1II1J1I1l-J(,k, m(:y, hum6nu#lIIbIJ IH fl LiiIJhJnrl. 
'f'ftokIMtfU. tI",f'n HlkflrrllL Jtirf."ft.hNI hl"I.�nllnk fil. 

HJ I 7  (NI rrulmlíln I (lUtJr(",Unk (illI�{.II1.III(·1A11I 1'11 t(d'w'lL, A 
I1HrlluJf� UZ oLL ,j"J41.IIVOrlt h!Hrl m*y,...,d,m(J tÜ1JJrKlllf "y, Jl 
'1,lhnlmlJ7.f1lt Ilmr,( li' duc!(ml f� mf'K":p{hsn l!rUI 117. flUrHlM6U'GL. 

M/H{ nr!hlg,l'hh II UtlJklurlful lJ{jkf*I)(�n "fl hMmr(Jll/lIt 
olYIUl kJ1rülmflnyllk kiS7.tS��, mlkc,r +l7J.íhdl 6rlnlkllzl!HJ.'fI 
kivItI okmf.ln)'nk (i" fj'6HhcJl kfS1.lom/:n)'(lk mtfU'15n./!Hliről VIIn 
,.7,(1, rnKYf/ltr (WUZ('dfh,1 /:zIlUJL�, ItmlkM 0161{ mlndllnL kf1"i'� 
1-1'1 It'tok, könnYf'!!Jbt," m('nt ti dolou, A k ludvltnYfJk UHzt(l� 
r.I'uIAL pfJlfUi.ny/Jnkllnt kkt.r.I'j kf,IIt:i"Lt l�frnJ {lM Ilf Y PIII'WU' tlZ 
(lIh:nI�f'7"'t I� könnyO volt, A mftlwlópllpl r kOrllZ/lklt kt._ 
20 211 ('vVI I 1·7.uINtl t;rt viUlCl.., dl! mM ukkur I,. l(jhl!Löv/� 
vIlit. hogy iJl7-ulmful U,!l'rnl�,(lttl üuydllrllhok r61 111(lt..flklt!ll·n, 
VIlf{Y h(lll� k':7A!k II IJ7.ÜkH(:UIGLrkcm 'I.I1U1 (;VY�KY pél· 
fl/mny,,1 t..öhIJbl k�H7.ltMtm,�k. Mr,nnyJY(jl könny,!t.h(· vAIink 
/,zl.lk /17. UZt.llml'k I!# ménnylval Ink6hIJ m�J!nl·hl'7.Uli /170 /'1· 
II\nlJnJ'. mil, mIkor nr. Ir6Kf!p (." II HokAZOrlJIJ1L6 kf!ft7.UIt"" I, 
,:,lilik UKY nnLjn II m/uwlL pf·ld6nyoknL. Hlr.onYtJot, hflKY n /I" 
tH·lIhlf'1l HjI,(·rlnL mlnc1!ml.. ml!"�7.nI'k uz (llll'n, hogy M, 
Uv,ylruti'Jk m/uwli ,.t,ld(,nynl 1-1 nl' k"lIt.tlJnnnk, dr: mlnd� 
ny{,Jlln l ... m(�rIlJlk ('fi(jl.ck(!t, 11m Ikor m lmlf'1. nl�m volL (M�K, 
PAr l,vvl-l1 c".wllitL ,"A1rlzlu:f6Jc/H1L jflrw h ... lj. vllfiKOl I� 111"' 
(IJnIJh (rI1ncl" .. !){JlglI klJf.onnl 117.(-r7.1jd(.1I hi r,'. AllfLóliut Itt 
IH I�UY ,.,lf'Klh JWM pfild(mnyul t.őJ,hflL kfi"zlll)Ltllk u .zjJl'z'hM� 

tim, A,.,dkf)r [tZI/L(tl) k lpaLtant It rJol/JJ{, nj·m 'fOk"L IHlHznlj,.J� 
�lIk II h lvlttfll/1H (OH Mlhlvnl..nltJli cltfoJl11lJk. 

NI: U'ondolJuk MoImhnn, hOKY '!If/lk lIy'lO !lltKY hord 
f!r/�j(i fJkrn(mYllk mr..floJutnln/,1 VIIl1 N1.UktlflK /jJfSvluyM.nLru 
t.,., bVI,W.HIIÚKrll, Az frflg(ip mil múr k81.hllmn(t1nl(1 Uhnr.U'. 
,dkk � /I "'UkIHI!hh h'odfJk (,JmILrndhlllnt.llttl bl\I":Of"!1.f.�1 
t(,rUYII. �fJfJlm e'r/lrt. H7.UkN.:gl'K II 'ok:(J/,olL ullflOfJr7J"" ('1 
tivlll.oKM(lU II hIlJl1.l1/thil(,n6L A'I. IrlJK(.pHznktlrtJi k l  LudJfI mu� 1111 nl, hngy vlIll,ml!ly kÜ'l.h·m6nyL m/lJylk g/llJOI1 Irt/tk. Azt 
1I1,tmlmn m/lr mlhl'1'(lO lt:h'll m " ultlluTJHun l, IIflKY kl Irtll 
II ",1.»vII",·L. 

'1'llrm(-Wtlll.4'JUIO l,a{jIlJJh ml'Jwlll1.1I rlmd�uddlly I r('Hhcll I 
kÓ'I.I"mt-nYI,knlíl (iK Hokfw..oroH!L(um/il, hn 11 1I·I./,m(,lyznL lökl-
Iul/il" " mhKhfr,nnVI. M('khlr.hnt.611'/lí(' IIluLl IIzr,nl",n nt,m . 
I'J,,�k Ilrklilcnll/·v, kJfnv./�IJ,'nn I'Kyt'nlfl/IUlIl kilit Ilrt." nünk, 
!UUII'ro 111Iklltlmt:t'flh·HIiéKf·t f:tI U'tl/HlrJHII/IUlIL III, trl/lt't /J lill(
t/U,h bujt Ilf/rn It /f/./UUJ(lkl'lH {1I'u lfIM, tl/mum JI r(!lnIHU'''N(W (iH 
klhmYlllmllMK (jkC)?/l.fl, 

Num K1.II\)(11I u'hdL hlJ' Jnmv,r'dnUnk, hllí('y h'ollflJnk lJlln 
tiK h ivIllui"" h 'llyhf(,y lll'nkhfill Irnl-v(tlt/uIO(t! IÍH UKyrlllMhnk 
m'IH("'�(1O/tl ('HIlk ItZ 1\1I'lOll lZf ... hl(tnY(,1l tr'u1IJ(,k, hrlJlY !rl\.
ulk Y'�Uy m/UIIJ1t4uJk ulk1t1J6dJ 110f1k: 1,11 fUY IlI flj.6k.tl'jfln ktl'l,nk· 
1111 kl,rlllh"KN'lI1l1k, KIllönöHCtn m/'MrJI"LfJk k(illzll(iK(infll {'H (�IlJ,lfdlUn mln,l,mU,ltl HOkllzl)l'lJH'tfUln/tl vim H7.lIk1\6K IlnU')' {lVIHolWf('Kru. IJ'I nm"tll!lfllk II hlz/dlrl/tM (jH h lvntllllJfll mko.M 
Illik J1llr,fltt "uyd/mdJflkn/lL RMkJuk tnlIK, hflgy (I IfluJdjjn� 
V,kvlltI01lhblll,k II1IM!' f/IIJnU-YZ(:Kllklll (iH ok mtulYlJknt ... 1' 
k'IÍ'A,ljtlk klSlly" lmOIJn NI'Kyr.n Hok IJJt./ilmlttl " NI,t. (uul"J�vf, 
vldl mrll' p(IIM1II1 li pfl,I.!rkfJ"/tr, "hoYII c/lfudlVlt! frl (III JIIIlY1h,lk'JL t:JI. rOí(lifmflzvfIllY(Jkflt 117,t'Jk l  nk l!ldfJJml. J�rru IH 
I"(.k JI(,IIIf,L tlUJhcf,ltnL It hfrK1AIrÍ'.f.H klSz/tlmullJltnllk tlSrl..(i. 

1111 IIMtJ I. l Iylln m(lrvl/IIII, d,· m.r.KJII 10111I1111l/ItUJ "I kt· 
rIlU .. ,k /I ,,{'ml,lltk " Ilf, 1o{(.t.llunlld(,IIIII, /lInltlYllkll((1 /'lIl1k 111. 

IHlth. A vlAIIY.ltvo/luló �II(,IJHt,,, nyum(tlmll (,llIlSkllHl.. 1)fI. 
{,rkl\zts Ilfrl'z'1I'1.1S 111.'-lI'v.,k IIIIfIl.tlll flKyulllmmllj "r,uklttk hl 
vlz""(llnl /I IlIlrllllc14nuk"ftKok tllhllllyull "mlMI ('II II " �  
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At orolt1, (ohór hadfklrtlg egyik ezr(!df> ma II, fcnm111. Cári Inrednok neveti magát, SlInghnlban állomáMztk. 

l'únulff..éHI lftl'UYllklll. A tizl�kJSzor(j fttvlYiJUfl.JflH l'endfl,7.ct'lnL 
(�redmónny(jl IH J/lf. mJhúnyt plJ.(llr.lni.!lt!tkl'k, ottfclt:*ct� 
f(�1jijKYWI'(lk vnUY IrQtr�R1.lctek fl.!/Ju,:f:RtiJhetetlcn értA1kct 
k"pvlHolnlik o/ykOl', Euy-euy clveHzftetl l'li IKY tcltll16ft 
okmfmy hndlpl'L6nclml jelcmtötlógre III flzcrt tehet, ft, 

v/J(HrhtaluJl'ú talún jl!gél'dckP.tlohh (Jycm zII'lkmflnya II 
frnnélll rtsvlrl61'lIlJu Ul I Ij 111�ptcmbar 5-I'ljl kC1lt parancHu, 
/lmply n nómelek k(!\,,(itw kflrUlt, A német v(''I.&knl'i munku 
nr;t momJj/i erl'ő! az f'Hem4nyl'lSI, hOKY az addigi kétCJS éH 
iJl7A'JnytuJlJn helYZllLflt pi lianntok alult. vlllflmuyorHan vllú� 
giLnttll mIIIt, IDhhlil 'I pllrnnCHh61 LudL{lk meu II nlmwuJk 
Joff'Nt h(fl1i1 lCl'vát IiH fl7. �g'''Rl, ImwnnalcJn nlllfYII�flnyhlln 
ki fc>JI/J(lutt IItkl�l,,·tA,k Jj.!lcnW�u�t. A rom(mok cllllnl hEtlI� 
Jlirat!Jon ml flJ 7Af(lkm{myolt.unk hítm til'J..ékel! I.lllenlStigcH 
IlIlf:zkl,MHCkct. r('''"lInkbc kerUIt.ek fl7..ok II romfm parAn· 
(!/JOk, I1mtdy�k Mnok('lIf1(Jn AIA7.Ij(cl.dt hndHBrljKI� ulhm ltt� 
mlld{IKL klil!lr.HeLulk 1:16, ffiz(lknek fl b! JtLQk{!I)Jtn 'J12t1J1i ulfl� 
pön h�hiltcLt flZUtftn rCjll,pl ten l 111, Arw:w-I gytlzlllmcL 

J " 1 7  tovaMzf.n, Ilmlkol' /I nliml�tek II nyugati 1l1'evonu· 
Ion 111, úuynwl1z�tL Slugfrl{Jd-állfusbn hfltrflltflk, n nilmet 
'tlpllrJInCMokllf4r( flIJm volt hl7tOnyuH flfellil, hogy II kllHzij. 
höll MJ6 (mnu!" ( Nlvellf!J ttimndá# wt. nrcv()nltf moly 
r"íWMI'(l fog Irflnyuln/. T«j� hóttul II �(imudflli eltsU ur.onlJftn 
J{trlirijztill o:lkalmflvltI kt!7.Ukhe km'lIl t  r.gy fl'uncla knton6· 
Ilnk hflZIl Irt If'vIlll$, um�lyhun tijhlwk között IId IH lafrll!, 
hOKY ('IIlljmH,c'"lu /I �"gkl1zoh,hhl nUIJokbUIJ nz AIRIUl ml!l
fuLL! jltimlHJfltWII fOK fJ'fU1yftLntn L Mtig II hí$IYHtig neve IH 
helllllf' vult II 1"vtiJlum, nllul 1111. tr"l'ud gyUluko1,nl rUH', A 
It'vől mtu' f'lIh .. fl ntimuL MpllrltllC?anokH{tKrll karUlt li" méll 
ugynnnl',nltp lijllr.flkn nfllO' nlllnc� tnrtnl/'ikoknt toltok cl rt 
klll'dl>IfJlII frQnl.Hr.nkrtJlZI'u, molycl p{lr Ofip mu lvfl lovhhhl 
klill1.llnlétlw hfllyl\'1.t.11 l,fll" nl('kdk követtok, Ar. uzon IIZ nrc-

vona!J'éHZtm vn l6hnn magindult rrnncín tftmudh I'öl,' idt!�jm 

kurluJ'cot vallott. 
I lyolI ('Hetek ném /t'HZllck Jnvdbell tlem tcJjc.II,wggel el· 

kúl'lllhcWk. A Il!KClfl6 vonalhan n foglyoknltl éH 8chCflUI. 
teknél h,lhcLIlf'Jk oly [P.IJOU'Y1..ésok, VltfCY paranCHok, amelyek 
It hllrc hu llúmw vúllozásaf folytán ellenKÓK/!'1 kézhe ke_ 
,'U lheLntlk. éppen ('ZÓI't rt mOfCí.lsnbb vezet-éfl m(Jvlifl7.cLéher. 
tartozik  /l1. 'H. h')J!Y nl(u'cmdolt PIU'ltllClmokHflKoknak éli 
Hzom61yckJwk mikor P.H milycm mérvbem adjon ld lonwH 
inLó1.k(�cJ"HokeL h'llHbnn. A túlhajtott titc-J ktll.rtfui II hdYCH 
I.!KyULtmOködéijL hén fthutJu me", mWH'Útz.L fI'Umbún IdB 

cdBtt ki tudódott 1.t.Irvck _, mint ahogy nt"/'ll fcntcb5 IB 

mfu' 1'l.'ámutllUürtl , éJfliH? hndmuvolel..ék Hikerelt koe
kltzwthuLJák, A ITIl lI?onbun minden e8ctbl!JI nevelnÜnk 
kell tlnmflgunkal f.ti környczettlnkl.ll. hogy It tltokt.nrtáB 
elemi H7.llbúlYlllt minden körUlmények közöLt igyekezzUnk 
1!7.em előtt LorLllnL IDhhez tartozik II Rz6bóJ i tiloktlu'tfison 

flllUI 111. 18. hogy az ellenséKgel IC'U'aIKŐ vonnJbnn érintke
\'.ők fI'l1l1blllJ fe/joKyzlifíC!hl. nnplnjcKyzewktJt éti IInplókat 
IlIhcltöl<Uf ne vigyenek magukknl. IDlhely,-,zélleknél, lti.bóro
:llumtil VUKY plhenlJkn4J minden ndulot cl kelJ tUntetnl. 
IImflJIJI ti C81\PII1 oLtIBWI'I.l, v/Igy Lovábhl lél'vekl'c következ· 
lelni IfIhet. A láúorl oHfmdlh'HéOt.o ollb61 fi HzemponLból IH 
kllJl:lnhHfl'!óI r.'ludutkl1r 11(.I'ul, 'I'lihol'! ínnmdőrslig követi rend� 
III!lrlnt /IZ f.tlvonuló, villO' (.jől hurcoló cRl\patok !'lUh!, Egyél>
Ir/ínl'ú (tvék<'lny.e:óKt· mullett f1K)'elmc azokra II hl.llyekre 18 
!rtln)'uIJon. uhol PllrnncflnuksAgllJnk él\. cSA pala!nk- rövid
ell!! U'lld6LL m U kM tuk, II fl f{ondoflun ft LvJZ8utflJn u\" ezek (tlL8! 
klUl'lkllt !rodllhllJyl"óuoklll, /IkkoI' hUial6bb !J! m ln lmum!'fl 
fOIl Glltskkllnnf (I /6hotll"ó(C, hoH'")' véllltlcnUI otthflKyott fl'a� 
tok, vagy fl!JJ"gyzf>'L'k fil. ('lJenJlév hfrUf>rző!nllk ke1.libc kf.'· 
l'UIJl.lnek, 
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CSENDORSEGl LAPOK 

Mindez természetesen nemcsak. a háborúra vonatkozik. 

A békebeli hírszerzés agyafúrt eszközei ellen sincs n.tás 

\'édekezés, mint a teljes és tökéletes titoktartás, amely mmd 

a szóbeli érinlkezésre mind iratok megőrzésére és továb

bitására vonatkozik. Énnek nemcsak katonai tekintetben 

van békében jelentösége, de idelartoz6nak kell elismernün� 
a csendórségre vonatkozólag a közbiztonsági és búnügyl 

szolgálat minden ágazatát ia. Mennyivel inkább keH tehát 

csendóreinknek szem elótt tartaniok a titoktartás törvé

IlYeit. hacsak azt nem akarjuk, hogy .vállalkozásuk és fá

radságuk már csirájában kudarcba fúljan. 

Erkölcsi eltévelyedés nélkül is a felülelességet és kőny

nyelmúségel je!ö1tem meg, mint olyat. melyek leggyakrab

ban okozzák bizalmas szolgálati titkok továbbadását. Fel 

kell azonban emlitenem még egy jellemhibát, amelynek kü

lönösen bizalmas személyi hirek terjesztésében van nagy 

jelentősége. Ez a jellemhiba a hiúság, amely önmagának 

tetszeleg abban, hogy személyi hirek terjesz.tésével mások 

elött fontoskodó szerepet kiván betölteni. Be kell ismer

nünk. hogy túlontúl szeretünk !föleg személyi hireket továb

bitani, még akkor i�, ha azok a legvadabb képtelenségeknek 
látszanaK. Hallgatóság é" hűs�l!'es közönség erre mindig 
akad. Ezt ken kiirtani köZülünk és kerülni ReU azok társa
ságát, akik álland6an személyi hireket tájainak fel, pedi'! 
valójában nem akarnak egyebet, mint a hivatalos úton 
várható eseményeket tólünk magunktól megtudni. 

Kevés kivétellel csaknem mindig ismétJödnek azok a 
körillmények, amikor vétünk a titoktartás ellen. Jó lesz t� 
hát kissé emlékezetbe idézni óket. 

Kedvelt tár.salg6 csoportok alakulnak ki ismeretlen 
emberek között például vasúti utazás alkalmávaL Az utazás 
valahogy közelebb hozza az embereket és hamarabb meg
oldódnak a nyelvek.. Párórai együttlét után - gyakran ta
pasztalhatjuk - olyan egyénekltel kerülünk igen jó "barát
:;ágba", akikkel egyébként talán meg sem ismerkedtünk 
volna. Az egyenruhának meg éppen megvan ilyen tekin
tetben a maga nagy vonzóereje. Hivatalo'S ember, katona
ember. csendör, gondolják a1: 6titársak. akik jó vagy ross.t 
szándékból. de ujságot szeretnének hallani tervekről, poli
tikáról, vagy 'lIIiegyébról. Legény legyen a talpán, aki itt 
ellenáll a 'ktsértésnek, hogy egy-két fülébe jut.ott hir segit
ségével ne emelje tekintélyét a tBbbiek elótt. 

Pedig ilyenkor, ilyen helyen kell a leg6vatosabbnak 
lenni. Vasúti ismerkedés és vonaton szerzett hiranyag ked
venc tápHí.léka azoknal<, akik hivatalból adják tovább ezeket 
az érteaUléseket. 

nóig a nagy titokban elmesélt "ujság", melyet a család�ó 

maga sem biztos forrásból haJlott ullyan, de amely mégIS 

értékes csemege a háznépe 3 az asszonynép számára. Innell 

indul el azután a kósza pletyka, hogy megdagadva, ki

színezve, kibóvitve es elferdiT.ve újra napvilágo t lásson va

lamilyen külföldi tudfu5itásban, miJ!t bizalmas úton beszer

lett hiranyag. 
Az is nagyszerű hirforrás, ahol a Jólértesültség lát

szatába burkolódzik eleinte az ember, hogy kés6bb annál 
szélesebb mederben indibm el a beszéJgetés folyamát, egy
másután szabadHva fel a bizalmas és titkosjelzesü gátak 
sorozatát. A bizalmas baráli kör jelszava is sokakat té
veszt meg a tekintetben, hogy mit lehet és mit nem szabad 
továbbadni. Barátaink társasága csak addig legyen társa
ság, amíg barátságunkkal senki sem kiván visszaélni. lI'Ii 
több, az az igazi barátunk, aki maga is átérzi a szolgálati 
úton hozzánkjutott bizalmas adatok fontosságát és nem 
akar bennünket kényszerhelyzetbe hozni. Ha pedig magunk 
tapasztaljuk, hogy társaságunkba olyan egyén férkózött, 
akit titoktantáe (ekintetében jogos szemrehányás érhet, 
akkor sürgösen szakHsuk meg vele az érintkezést. Ez az 
emoer bennünket is aggályo$kodás nélkül fog kiszolgál
tatni; ha kedve, vagy érdeke úgy kivánja. 

Az otthon nál és a baráti társruöágnál gyakran súlyo
sabb jelentóségűek azok a helyek, ahová sokan járnak szó
rakozni. Vendéglö. kocsma, kávéház kedvenc megkörnyé
kezó lehetőséget nyujt olyanok ellen IS, akik különben sz6-
fukar emberek. Az alkohol hatása alatt hamarabb meg
oldódik a nyelv, hogy ellenállhatatlan kisér6ként szegódjék 
ahhoz, akit már egyszer hatalmába keritett. lIIiért van az, 
hogy a legtöbb hivatásos hírszerzó ia alkohol útján igYEk
szik közelebb férkózni azokhoz, akiktől híreket akar sze
rezni? Azért, mert tudja, hogy az ital erösen gyengitheti 
- ha nem egészen (eltépheti - azokat a béklyókat, ame
lyeket jellemünk, nevelésünk, kötelességérzetünk és mind
ezzel együtt titoktarási fegyelmünk rakott reánk. 1\'Iiért 
van az. hogy a legénység ismeretlen egyénekkel való barát
kozásai a kocsmában kezdődnek, de legalább is ott foly ta
tódnak? 'E!n'-egy pohár bor, vagy mgyenbe ajánlott fél
mer kicsiny kövecskét inditott el, amely hajnal felé hatal
mas lavinfivá növekedhE'tík. 

Nem ilyen veszedelmes, de azért szintén nagyon kár
tékony hat!lsú az a közlékeny-ség, amivel hivatalos dolgokat 
otthon, családi körben tárgyal meg az ember. Itt persze 
megint a személyi vonatkozÍl.súa'k játsszák a f(iszerepet 
Kiváncsiság dolgában az asszonynép vezet. Mi törtknt ez. 
zel, mi .tör�nik amazzal? 19az�, hogy X-et áthelyezték, 
Y-t pedlg legközelebb nyugdíjba küldik? Mi van az elólé� 
letéssel és meddig várunk még a fi-zetésrendezéssel? Há
nyan vannak az irodában é!'- miről tárgyaltak a tegnapi 
megbeszélésen? 

Legegyszerúbb m6dja a bizalmas ismerkedésnek, ami
kor ketten fogják körül az egyenruhás embert éa tréfás 
beszélgetés, pohárkoccintás közben lassan-lassan térnelt ki 
az ismeretség tulajdonképpeni céljára. Az egyik csak a fa
lusi "strohmann" szerepét játssza, hog)' kitapasztalják az 
az áldozat hangulatát és nézeteit. Ha ez már nyilvlmva16, 
akkor a két idegen egymás között kezd bizonyos témákról 
vitatkozni, sdmitva arra, hogy a beszélgetés hevében 8 
harmadik is valamelyik nézethez csatlakozik. 19y ugrat ják, 
igy vezetik a beszélgetés fonniát, gondosan ligyelve arra, 
hogy közbeközbe egy.egy ártatlan kérdést is elejt5enek, 
amelyre n választ tudtán kívül az adja meg, aki most csep
pent 'bele ebbe a gyorsan ismerkedö Ismeretlen társRságba. 

Sorjában lehetne még folytatni ezeket a különböző 
e.sctekeL Valamennyi megegyezik abban, hogy szolgálati 
és hivatalos értesUlések kerU Inek illetéktelen tudomáaára, 
egyespk meggondolntlan magatartása és elóvigyázatlansága 
folytán. 1!!lesen el kell tehát választanunk szolgálati tevé
kenységlinket magán�letltnk bármely megnyilvlinulásától. 
Háborúban pedig a titoktart.ást úgy kell tekintenIlnk, mint 
a meglepetés, tehltt a sikert fgéró IténYeWk egl'ik legforüo
sabb alappil\�rét. 

Sokakat várnak odahaza etek a kérdések val6ságban 
is, meg néma. de annlíl kiváncaiakodóbb arcok formájában. 
Hiszen ha odahaza, négy fal között maradna azután a do
log. De minden alkalommal percnYi pontossággal ki 1ehet 
mutatni. hogyan érkezik és fut tovább család'r61-esaládra. 
házról-Mzra, rokont.61 és barátnótól más ro'konig és barl'lt-

A 1I6naiUeat és a trianoni szerződés nem IIZl'\tJt. többtÍ. 

Bora/I. 
Talán túlságosan aláhúztam ennek n kérdésnek jelen

tőségét, de olyan időkhen élltnk, amikor 8zenzáci6hnjszolás. 
'kíváncsiskodás és fontoskodás túlságosan nagy szerepet 
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játszanak. Gondoljunk csak napilapjaink hatalmas nyomású 
cimfelirataira, amik mögött nmdszerint jelentéktelen eset 
húzódik meg. A titok,tartásra való nevelés tehát el nem ha
nyagolható szolgálat. amelynek gyümölcsét béke és háború 
egyaránt megérleli. 

akál'melrik örsnek is a községben, ha a saját szennyesét 
igy kiteregetné minkenki eJött s belsö do�gokat, amelyeknek 
a laktanya falain belül kell maradniok, a külvilág elé hur
colna. Persze, még inkább vonatkozik ez a tilalom olyan 
adatnak a titokbantartására, ami a csendömek a bünügyi 
nyomozti.so'k révén jutott tudomá:3ára Ezt már nemcsak 
azért kell titokban tartani, mert csendőrhöz rnem illik a 
vénasszonyos fecsegés és, a pletykálkodás, hanem azért is, 
mert a gyanusított könnyen az örs vagy az illető csendőr 
ellen fordulhat, hogy az ő ügyét ft szolgálati titok meg
sértésével köztudomásra hozlék, vagy hogy róla éppen va
lótlan hirt terj�ztettek. Ezt fl gyanusitott még inkább 
megteheti akkor, ha az ügyészség az eljárást beszüntette 
ellene, vagy ha a bíróság felmentette, lllert ekkor az ártat
Jandgát és a tel'jesztett hír valótlfLnság�t még az ügyészi 
megszüntetó határozattal va,gy birói HéletleJ is igazolni 
tudja. 

]ts végül még egyet, talán a legfontosnbbat. Ne be
cstiljük le soha annak az él'tékét, amit tudunk s ne becsül
jUk túlsokra azt, amit az ellenfeleink rólunk állit6lag tud
nak. A legtöbb ember azzal szokta magá.t megnyugtatn i : 
.,Eh, mit, ez már aztán igazán jelentéktelen dolog, mit tö
rődnek azza1 külföldön, hogy ez a semmiség nálunk igy 
vagy amúgy van-e 1" Lehet, hogy az a dolog, amiről az 
illető tud vagy beszél, önmagábanvéve valóban semmiség, 
de ne feledjük, magy Csoukamagyarországon nem egy kém 
működik, hanem sok s ha mindenik csak egy-két apró, je
lentkéktelen "semmiséget" száll1t a megbízóinak, azok a 
sok apró hirből - Imint mondtam - már nagyon is hasz
nálható hil'fllozaikot tudnak összeálUtani. Csendóröknek 
nem .kell újra példaképpen felhoznom, hogy a búnüg)'i nyo
mozásban is 19y van ez: a nyomozás vezetője járőröket küld 
széjjel azzal a feladattal, hogy gyüjtsenek minél több h!t·t 
II büncselekménYl'e vonatkowaJl. A járőröknek nem nz a 
kötelességük ilyenkor, hogy csak azokat a híreket gyüjl
sék és jelentsék a nyomozás vezetőjének, amelyeket maguk 
jónak vagy használhat6nnk lal'tnnak, hanem hogy kivétel 
nélkül minden hirt, még a legjelentéktelenebbet is, amit 
m�gtudtak, hiánytalanul megjelentsenek, mert II járól' 
nem tudhatja, hogy a nyomozás vezetője máshonnan még 
milyen hire'ket kapott s hogy a teljes kép összeállltásAhoz 
nem éppen csak még arra nz egyetlen egy " jelentéktelen" 
adatl'a van-e sziiksége. amit mi JlOztunk neki. Nagyon jó 
példá.t olvast am erre, hogy messze ne menjek, a CS61lt16l'ségi 
Lapok Imulté"i lkarácsonyi számának tanulságos nyomozú
sában, ahol a nyomozás vezetője tgy gyüjttette járőrök út
ján n különféle híre'ket � ahol az egyik tanu - nem is tud
ván, hogy voltaképpen miért érdeklődnek nála a csendórök 
bJresének magánviszonyai után l- tudtán kívül elárulta őt 
azzal, hogy az iIletönek - önmagukbanvé"e semmitmondó 
. - magánviszonyairól a csendőröket tájékoztatta. 

Azt is gyakran hallja az ember, ha egyik-másik 
bajtársál eJővigyázatosságra figyelmezteti: "Ugyan, mit 
titkolózunk, hát azt hiszed, hogl' azok nem tudnak mindent 
egészen pontosan. ami nálu uk történik 1" Hát persze, hogy 
tudnak egyet-mást, hiszen azért tnl'tjAk és fizetik II hfr
szolgálatukat, de llZ is tapaszlalati tény, hogy sokkal keve
sebbet tudnak, mint amennyit feltételezUnk, hogy tudnak. 
Az ilyen kifogás teh6.t nemcsak, .hogy mentségére nem 
szolgálhat az illetó -böbe.",zédü bajtiirsnak, hanem ellenkező
leg, súlyosbító körülmény,ként kell a terhére róni, hogr fi
�}'elmcztetésilnk ellenére is már szinte szándékosan gyara
pítja ellenfeleinknek rólunk gytljtött híranyagút. 

Egysz6val legyen a csendőr dtvktart6, de nemcsak az 
úgynevezett "nagy" dolgokban, hanem a legkisebbekben is. 
ts ne csak akkor legyen óvatos, amikor másokkal beszél. 
han�m szolgálati dolgokról egymás között, bajtársaival se 
beszelgessen olyan helyen, ahol a beszélgetést mások is ki
hallgathatják. Vendéglőben, vasúton és egyáltalában nyilvá. 
1\OS helyen .:iohasem (,udhatjuk, h,Jgy tlr. nz ismeretlen, nkl 
a szomszédasztalnál, velünk mitsem törődve olyan nagy 
érdeklódéssel olvassa a" uj�ágot, nem éppen csak azért 
1Ilt-e oda, hog)' a beszélgetfisünket kihallgassa. 

. Legyen teh/it vezél'elvünk: N6m az a jó csend6r, lik, 
Jlil tud bl'B-zélni, hanem a�-i jól 11,'1 - hallga{IlI·. 

BőrbetegSégek 
l\'livel a böl'nek és hnjzatnak a megbetcgedés�i az 

életet csak i
.
gen ribktín veszélyeztetik, ezért a bőr meg

betegedését mkább csak kozmetikai, szépészeti szempont. 
ból szoktuk elbil'álni. IjedtBéJre csak a börön jelentkező 
olyan tunetek szoktak okot adni, amelyek valame!)' álta
lános belső betegség tüneteiként jelentkeznek, pl. II fer
tőzőbetegségek, n vérbaj, stb. kiütései. A bórnek azonban 
igen sok köze van nz ú. n .  külsö szépséghez is, Innen van 

IlZ, hogy a b6rnek legkisebb elváltozJi.sf,t �l nők azonnal 
észreveszik és ha csak tehetik, azonnal orvoshoz fordul
nak, hogy hódító íegyverliknek, a börnek az egésué,3'ét, 
szépségét el ne veszitsék, illetve azt még er6sebbé tegyék. 
Ennek a nói fegyvernek az örökös óvása és gondozása 
fejleöztette ki fl ma. má.r .hatalmas mértékben kifejl6dött 
kozmetiktit. 

Megemlékezem végül a csendőrség egyik különleges 
titoktartási 'kötelezettségéról, umel)' a Szolgálali Utasitás
ban van lefektetve IS amely abból a tilalomból áll, hogy II 
csendórnek azt sem szabad n kiilviUig elé hUl'colnin, ami II 
testület kebelén belül vagy a\'. örsön történik és pedig ak
kor sem, ha az illető eseménynek másokkal való közlése szol_ 
gálIIti szempontból egyébként nem volna aggályos,. Erre a 
titoktartlisl'a a csendőI'ség t�kintélyének fenntartása szem
pontjából van szükség. Szolgálati szempontból például nem 
lenne okvetlenül szi1kséges titokban tartani azt. hogy X. és 
Y. csendőr haragban vannnk, hogy az örsparancsnok Z. 
örmestert megdorgálta, hog)' nz öl'sparancsnok neje össze
veszett N. törzsórmL'Sler nejével, hogy a százados úr meg
volt-e elégedve II szemlén vagy sem, hogy 1<. csend6rt meg
fenyftette és miért stb., stb .. de vajjon "Ioln.o·e tekintélye 

A bör egy több rétegből álló formális zsák, amely
ben fl testünk foglal helyet. A bór csak látszó/aJ egyszerű; 
a valóságban komplikált szen- és fl rendeltetése is az. 
Néha alig látható ráncok legcsodálatosabb rajzolatni fut
nllk benne; fl ráncok legjellegzete-*!bbclt llZ ujjak végén : 
ezek juttatták kezUnkbe a bünösők üldözésében oly fontos. 
százs7.lizalékig biztos ujjlenyomatokat. Helyenkint II bór 
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a �ük.séghez mérten igen vékony, másutt meg vastag, 
mint pl. a talpon, tenyéren, ott pedig, ahol a börűnk erós 
és állandó dörzsölésnek van kitéve, szőrrel van borítva. Az 
.ujjak végén. hogy a tapintás annA] finomabb é3 egyúttal. 
a tájékozottság annál pontosabb legyen, körmók nöttek. 
Hogy a bórünk ki ne száradjon, az egész wstünk tele van 
mirigyekkel, amelyek váladékukkal nedveS'eD tartják a 
bőrt, A verejtékmirigyek mindenütt ott vannak, legtöbb 
van belőlük a tenyéren és a talpon. Kis kivezető csalornáik 
a bór külső felszínére nyílnak. A faggyúmirigyek főleg 
a i'ZÓr- és hajsz<1.1ak tövében ülnek. (A talpon és a tenyé
ren nincsenek.) A faggyúmirigyek termelik a fülzsírt is, 
amely nélklil a fúl kiszáradva elpusztulna. 

Felnőtt ember höre átJIag 11;;)-2 négyzetméter (15 
-20 ezer négyzetcm.) terjedelmü. A lefejtett bőr 
súlya 2V2-3 kg, mig az alatta lévő és llozzátapad6 ZSiT
ral együtt 25-30 kg-ot is kitehet. 

Ritkán szoktunk arra gondolni, hogy bórünknek mi
lyen nagy szerepe van életünk fenntartásában. !\Iindlg 
csak azt halljuk például, hogy a Iélekzést a tüdők végzik. 
Pedig a valóságban a bór ii! kiveszi a részét a lélegzésbőJ, 
mert az Ú. n. bórlégzés segélyével távozik el testünkből 
a ká.ros szénsav egr része, de oxygént is veszünk fel a bő
rön át. Ha a béka hörét bekenik valami légmentes anyag
gal, akkor a béka levegő híján elpusztul, mig ha a tüdőit 
kivágják, de a bórét épen hagyják., életben marad. Hogy 
testünk melegének szabályozá?ában milyen fontos szerepe 
van a bőrnek. vagy hogy pl. a bőr verejték- és faggyli.
mirigyeinek segélyével sok káros anyagot tudunk eltávo
lítani testünkből, az is közi!mlert. Ezen alapulnak a jóté
kony izzasztó kúrák, amelyek segítenek megtisztítani a 
testünket bizonyos káros anyagoktól. 

A bór BZíne annak egyik legjellemzőbb tulajdonsága. 
E réven a faji jellegnek is külső elárulója. A bór színét 
a benne levő festék adja meg. Ezt a festéket maga a bár 
termeli és főleg azokon a részeken van sok belőle, amely 
ré..."Zek állandóan ki vannak téve a napsütésnek. A forró 
égGV alatti emberek egész feketék, az északiak világos· 
szókék. Bizonyos testrészek minden népnél festényezet
lebbek. 

RGviden ö...->szegezve : a bőrnek Eok éo.s nagy szerepe 
van az életünk megvédelmezésében; vizet, mérget, szén. 
savat választ ki: oxygént vesz fe1; szabályozza a test hő
mérsékletét, "édi l�lünket a hideg, meleg, a marósz-erek, 
de különi)sen a külső ferlőzések ellen ; tapintó idegei révén tájék,?ztat bennünket a körülöttünk lévő melegről, hi
degl'ol, légáramlásokról, a tárgyak alakjáról keménysé_ 
géről, halmazállapotár61. A mirigyek váladékán kivül termel hajal, az állatoknál : pikkely t, szőrt, prémet, kar_ mot, palál, s7.arvat, !!Lárnyat és más egyéb védőeszközt. A bőr, éppen ezen sokoldalú felhasználása miatt sok �e�8.ségnek van kitéve. I6Jllertettem már a bacillusok oná.'?1 szerepét az életünkben. Ezek a bacillusok állandóa �öm�gekben le�i� el a bört is. Hogy mégsem tudnak á� Jutm az ép boron, azt maga a bőr akadályozza meg ha másként nem tudja, akkor hámlással, amikor egész rét�ge_ ket dob le magáról. hogy a bacillusoktól megszabaduljon A v�rhenynél levál�6 bőr hemzseg a bacillusoklól. A sok� sok Ismert és nemlsmert bőrbaj nak még a felsorolása ie hosaza�al�as lenne. Jo.lindennapi megbetegedések: re�ések, ktpá lás. he�esedés, csalánkiütés, eccema, sömGr pal-tanás, tbc. szemolcaók stb., stb. ' 

A viláyhábol'ÚfUlk egyetlen tanulaáya (LZ voU, 
!trJOJI múul a fJlIiíztetf, mind a. legyőzött egyaránt ve8ztett 
fl háoClrúoulI. DOWER. 

A bór beteges szárazsága gyakori azoknálJ akik lugo3 
szappannal igen gyakran mosdanak, avagy egyes bányák
ban, vegyigyárakban dolgoznak (pl. ammoniákkal). 
Egyeseknél meg az a baj oka, hogy örökölték a gyengén 
múködö faggyú. é3 verejtékmirigyeket. 

A száraz bőr könnyen kirepedezik s ekkor már ke
vésbé tudja a testünket védeni. Szárazbőrü ember sohse 
használjon lúgos szappant. Legjobb, ha tiszta vízben mos
dik, vagy esetle6" igen zsíros szappant használ. A SZáI18.z
t>ágnak jobban kitett helyeket zsiros kenőcsökkel kell időn_ 
ként beken ni (olaj, vizes glicerin, zsíros hérnek, vazelin, 
stb.). Jól vi-gyázzunk arra, hogy a gJicerint tisztán sohase 
ha:rználjuk a test bőrén, mert a glicerin rendkivül nedv
szívó és csak eleinte puhít, később a bőrből szívja tele ma
gát vizzel. Ezért csillog, fénylik már mes...�iről a glicerine· 
'lett bőr. Glicerinhez mindig egyharmad "izet kell önteni. 

A bih' lehet túlzsiro8 is. Ez éppen annyi bajt okoz
hat, mint a kiszáradt bőr. A bór beteges z.eírossága az ú. 
n. faggyú-ár (seborrhoea). Ez a tú!z.sírosság okozza az 
úgynevezett mitcs..<>zereket is : a zsir03 bór ugyanis el
szarusodik a felszínen és a faggyúmuigy kivezető nyilá
�át elzárja. Igy a kijönni akaró faggyú nak csak a vége 
áll ki, amelyre rárakodik a por, pi&ok, ettől lesz aztán 
fekete. A pattanások és az ezt követö genyesedé6ek 
csúffá teszik a bőrt s a végén kelé�ket, tályogokat is 
okozhatnak. Ugyanezen túl zsírosság szintén lehet okozója 
eúlyos bőreccernáknak is. 

Igen kellemetlen bőrbaj a l'eUSOJT (borvirágos orr) 
néven ismert baj. Az emberek rendesen azt hiszik, hogy 
az alkohol túlságos éa gyakori élvezete okozza ezt a bajt. 
Ha ez így volna, akkor nagyon sok borvirágos orrot ke!. 
lene látnunk. Ez nem így van, hiszen kö�ü:lmert alkoholis
ták sem viselnek rezes orrot. Szívbajban, vérkeringési· 
zavarokban, nagyfokú érelmeszesedésben szenvedőknél és 
azoknál, akik sokat és rok-szor kénytelenek túlhidegben 
avagy Itúlmelegben tartózkodni, a rezes-orr egészen termé
szetes. Ilyenek pl. kocsisok, kalauzok� hajósok, erős rugóra 
járó orrcsiptetőt viselők stb. A borvirágos orr leggyako
ribb oka mégis a túlzsÍros börön kifejlődő állandó kr6nikuó 
lob. Természetesen, ha a zsh'os oorü egyén egyúLtal sok 
alkoholt is iszik, ak-kor a borvirágos orra gyorsabban és 
nagyobb mértékben fejlődik ki. A baj oka itt. is az, hogy 
a faggyúval állandóan t.elt mirigyek nem ludna'k kiürülni, 
mert a lerakodott zsírréteg állandóan zárva tartja a ki
vezető csatornáikat s igy a telt mirigy állandóan nyomja 
a környezetét; ezáltal állandó rosgzabb táplálkozás és kis
fokú lobosodás álJ fent, ami viszont lassan a hajszálel'ek lágulá...<>ához vezet. 19y jön létre a rezes orr és az orr körül 
a rezes arc. 

Borvirágos r(rezes), orrú egyén ne igyék alkoholt, 
feketekávét, teát; tilos mindenféle forró ital és étel vnla
mint a borsos.,sós.-paprikás ennivaló, a füstölthús és kol
bász, továbbá a kovászos uborka. TNos a hideg vizben való 
mos�ás, arctisztitásra pedig benzint kell használnia. Ha 
mégiS vízben akar mosakodni, az tiszta és 'melegviz le
gyen. A szappanozás, a dörzsölés mindig tilos. Ugyancsak 
nem lS�abad a íhidegllől a melegbe és a meleg ből a hidegbe 
való hirtelen ki- és bejárás. Hosszabb ideig való kint
tn�tózkod�nál a rezes orrot és arcot vékony puderréteggel 
ÓVJuk legjobban. 

A csalánkiütés és a bőrviszketés. 

A �Iánkiütés ClSak annyiban tartozik a börbetcgt:.>é
gek k

.
öze� .hogy a bőrön jelentkezik, de nagyon soksz-or 

csak JelZOJe, tünele valamilyen más kü.lsö vagy belső meg-
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betegedésnek. A nevét a csaláncsípés okozta bórltiütk$tól 
kapta. A csalán levelei és a szárai tele vannak finom, vé
kony pehelyszerű szórökkeJ. Minden egyes szőrnek a végén 
kicsi, hegyes kis gömb van, a szőrszál töve pedig kis hó
Iyagban végződik, éppen úgy, mint ahogy pl. minden em
ber haj- és ször.szálállak is megvan a maga hajhagymája. 
A csalánszőr tövében lévő hóiyagocskában erősen csipő 
folyadék van, amely hangyasavat tartalmaz. -Ha most a 
bŐl'ünk hozzáér a csalán hoz, akkor a csalánször végén lévő 
hegyes gömböcske belefúródik és mert mi tovább moz
gunk, a kis gömb beletörik a bórünkbe, letörésekor pedig 
egy csepp folyadék jut a csalánhólyagból a bőrre. A bőrre 
jutó hangyasavat a hangyák csípéséból mindenki ismeri. A 
csaláncsipés nyomán a bőrön rögtön lapos-kemény, rózsa
színű kiemelkedés támad, amely igen erös vakaródzásra 
kényszerit i az embert. A csalánkiüté3 okozta duzzanat 1 
-2 6ráig, néha 1-2 118pig is megmarad s aztlÍn nyom
talanul eltünik. Esetletr csak az erős vakarás nyomai ma
radnak vissza. 

A csaláncsí� okozta bórkiütksekhez hasonló börki
ütéseket és következményes súlyos \'iszketést idézhetnei< 
elő a következő körülmények : 

l. Bizonyos bőrélősdiek, mint. a rüh, bQ.lha, feLú, po
loska, penész, stb., a hangya, pók, a hernyószörök, amelyek 
vedlés után esetleg a levegőben röpködve jutnak bőrünkre. 

2. Egyes gyógyszerek : ilyen lehet pl. a pyramidon. 
chinin, morphium, cocain, arsen, vagy pl. a vérbaj gyógy
szere a neosalvarsan injekció, a különböző szérum-injek
ciók (tetanus) stb. 

3. BjzOny09 belsö betegségek, mint pl. cl Cukol·baj, 
sárgaság, rák, vérbnj stb. Ezeknél a beiegeknél a létre
hozott és állandóan termelődő káros anyagok (toxinokJ 
halmoz6dnak fel az egész testben, igy a bőrben is és visz· 
ketést idéznek elő, börkiüté.."eket azonban ritkán okoznnk. 

4. A bőr különbözö me�etegedései legtöbbször 
csalánkiUtésszerü kiütésekkel járnak és igen viszketnek ; 
ilyen pl. az eccemák túlnyom6 része. 

5. 1\1 inden emésztési zavar, legyen nz a gyomornak, 
vagy a beleknek a megbetegedége, avagy Alland6 székszo
l'ulás, mindig járhat kiütésekkel (csalánkiütések, pattaná
sok, föfájások, stb.). 

6. Vanna.k emberek, akiknél bizonyos élelmiszerek, ed

dig még nem ismert okokból csalánkiütéseket idéznek elő, 

ilyen ételnemúek lehetnek pl. narance, citrom, málna, 
füge, dió, fött rák, tojás, hal, gomba, füstölt kolbász, 
kávé, tea, stb. Egyesek bizonyos ételekkel szembell any
nyira érzékenyek. hog)' pl. már a málna látása is bórki
ütéseket vált ki náluk (ú. n. idioszUnkráZia). A túlérzé
kenység oka itt csak az idegrendszerben kereshető. Ezek 
a7.Qk II betegek, akik a börkiUtések mellett a súlyos visz· 
ketésen kívül még asztmás rohamot, súlyos szívgyengesc
get, gég-e. és arcizomgörcsöket kapnak ügyannyü·a, hogy 
sokszor csak u gyors orvosi segitség tudja őket kimenl.eni 
a na�y szivgyengeségből (ú, n. anafülaxia), Jellemző 

dolog, 'hogy az ilyen betegek bőrére az ujjunk hegyével, 
lollszár végével, stb. betílket, alakoka4 sőt akár egéEw. 

tél'képeket fajzolhatunk. A rajzok órákig, néha egész na

pon át is megmnt·adnak élénk piros csikok formájában 

(ú. n .  dermografizmus). Régen ezeket a túlidegérzékeny 

embereket boszorkányoknak tartották és sokat megégettek 

közülük, mert a b6rrajzolatok alapján bebizonyitva hítták, 

hogy az illető az ördöggel cimborA!. 

Külön kell megemlitenem az öregkori viezketé3t, 

amely nem jár előzetes kintésekkel, de annál inkább sú

lyosak lehetnek a vakar6dzlts okozta bőrelváltozások, ume-

Jyek eccemMcra, bórgenyesedésekre vezethetnek. Az előre
haladott érelmeszesedés okozta állandó börhámlM, túlsá
goS dohán�··, kávé-, alkoh01élvezet, morfiruzmus, stb. 
mind súlyosbít ják az öreg beteg heb'zetét, akinek végül az 
idegrendszerét is tönkre teszi a viszketé� okozta álmal
lanság. 

A �alánkiütés-viszketés gyógyftása sok esetben fl 
legmerészebb orvosi válla1kozások egyike még akkor is, ha 
pontosan tudjuk a baj alapokát. Sok$zor az alapbetegség
néj is nagyobb szenvedést okoz a betegnek a viszketés, 
amely az állandó vakar6dzás réven genyes fertözésekre 
vezethet, bÖl'bajokat okolihat. Ha valamilyen betegség a 
buj oka, akkor azt kell gyógyítani. Ha pl. tudjuk, hogy 
bizony03 ételek vagy gy6gyszerek vAltják azt ki, akkor 
azokat az ételeket - gy6gyszereket - nem esszük, illetvE' 
nem szedjük. A kezelőorvos szívesen veszi, ha figyelmez
tetjük öt ana, hogy pl. a pyramidon milyen kellemetlensé
geket okoz nekünk. Az ú. n. gyomorrontásnál, vagy ha 
valami olyant ettünk, amit nem lett volna s:wbad, pl. 
fügét. stb., akkor a legkitünőbb gyógy&Zer az azonJUt!i és 
alapos hashajtás. Ha a bőr száraz.::;ága idézi elő panaszain* 
kat, akkor - mint láttuk - be kell szüntetni a túlságba 
"itt kézmo�ást, fürdözé�t, főleg a lugos szappanok haszná· 
latál, dörz::ö!éseket stb. A bőrgyulladások, illetve a visz
ketések ellen néha igen jó az orvos által! előirt kvarc-keze
lés és a nspkúl'a, l\f�kor a különböző kenöc.sök, púderek. 

hintöporok, száraz, esetleg nedves meleg borogatAsok. Ha 
Pl. a bőr ecceJlla viszketését csak jegesborogatllssal, avag,\' 
jégzacskóval tudjuk megszüntetni. de viszont viznek nem 
�>'Zabad az eccemához jufnill, akkor úgy járunk el, hogy 
a bőrre tett kötés fölé valami vízhatlan \'ásznat teS'ZUnk 
és csak erre jön a jeges borogatás, "agy a jégz8cskó. 
Gyerekeknél, sőt felnőtteknél is sokSzor jó �olgálatot tesz 
a keszt.yüs kézzel való alvás, hogy az 1iI0mközben val6 
éles felkapal'ást elkerUlhessilk. 

Ezekután lássunk egy olyan tipikus, igen gyakori 
börbetegséget, amely az eddig elmondottak minden jelle
gét, tiineteit magán viseli, amely rövid időre egyenesen 
kiközösit bennünket még II családtagj:tink közül is, de 
amely 3-4 napon belül mégis teljesen és biztosan gyó
gyithntó. Ez II betegsé� 

a rüh. 

Tár�adalmiJag szégyelnivaló betegségnek szoktAk tal'· 
tani, pedig bárki megkaphatja éppen olyan ftrtathmul, 
mint a kanyaró!, vagy a vörheny t, ba nem is bacillusok, 
hanem a riihességet előidézö apró állalkák útján. Ahog)' 
vonatból. " ilJamosból, sót jobb helyekről is poioskál, ruha_ 
tetűt, bolhát lehet hazavinni, éppen úgy magunkra sz.cu
het jük a l'ilhességet is, mert hi&Zell sohasem tudjuk, hogy 
kinek a helyére ülünk le, vagy hogy az általunk megfo
gott tárgyakat - főként nyilvános helyen - elöUUnk ki 
érintette meg. 

A rUh nagyon régi betegség. Már !Ü'. e. 370-ben 1\ 
legnngyobb görög filozófus, Aristoteles is tudta és leh·ta, 
hogy fi rilhe:;séget apró kiSI állatkák idézik elö. Csak győ
gyiLllni, kiirtani l1em tudt.ák é-vszázadokon át sem. Sok em-

Az emberiség Ntngeteget 8zenvedett att6t a kegyal
IBIL és elviselhetetlen politiká.t6I, (""Li a világlláborlíb61 
8arjadt. fl gO)IOSZ és ostoba politika áldozatai vufJyufI,k. 
Ezt. már milldem'ltt elislJ/el'ik. S fl beismerés egyuttal jel(' 
egy bölcsebb politika és jobblét ell,;Övelkezés61l8k. 

lJol'all. 
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ber ei iR pUI'ztult II rlih(>JÓ\8óA' okodn. kövutke�ményekbcn . 
AlI1t6Iaj:{ II hntnlmnll nllP."Y mflgynr úr, OIAk Mftll· iR, nkl 

II feiviMken fejf>dl'!I'm m6djltrn uralkodott. ebben n bch�K_ 

slogbcn hall m l'g. 

A rOhcsII6Kcl cv.y kiCBi ki" hllntkn, orvosi nyelven eJ}' 
kis atka Idézi dB, amel)' c:AAk melflKvérG élólónyeken lud élni. 

Nl'mCdnk M. cmbc,rn"k, hanem fi Jugt6bb állatnak 18 meR

\'an II rajtu előszeretettel 61ősködlS maQ'o utkfljn. A hn'1,ifllln· 

t.ok közL néha JlLrvflnrilzerGen Ié)) fel. Az hllnl bBre gyulhl

dfulba esik, lI,'(>nYt'd, majd II l'lIhes holyeken �Ihul\ II flzőrö, 

zet a IlZ 1111nt t(l!�t�n helvenklmt ötkoronÍl6nyl, wnyérnyi, 

pikkclys'l.l'l'ü Rzörrnf..lkl.llj
" 

foltok mnrndnnk vlslI1.ll. "1 inden 

{l\lnw', mndnrnt mluctltmndhllt., IKY II Lyúkoknl, nyulnknt éli 

ktlzLllk vtll611flgOA VéR?,t IdézlwL elti. Házlfdlatllink Itözül IL 

kutyu ilOkJlZOI' Rzenved b�lIne, Tnnen vnn fl I'éld csúf mngyal' 
kife.jc1.éll: rLllwA kutya. 

Az emberi rüht cI6Idé?,ő I'Uhntkn (lIcnru6 ilcnbioi) potők 

úLjön It'lnporodlk, A Mm hossza lA millJméler, n n6f1tényé 

I'!I milliméwr, F'ohércA-szt.lrkés, fi.Lu,tsw szlne vnn, Tes

tén pikkelyek, !lerlék, tUskók vannak, II haai oldalon pedig 

még klilön tJlplldó korongok scgltik a megkn.PMzkodÚfiban, 

Nyolc 11Lun van, n !(Ibaln IItlrlék, tapadó korongok éli kUlön 

karmok Ifi vannnk. Amikor n rUhntlklLk az emberi bőrre kc

l'Ulnekt azon Ide-oda ml'ulzk61nnk, A pál'OIlOdflfl után 1\ hi
mek flzonnal [·lpu�7.lulnftk, mlA" II megte-nnékcmylt.ctt nÖllté
nyek u1.onnnl megkezdik flZ I.'mberi bőrbe vnlő bl'fl8lLKuknt 

A? ember ckkor, fl bC{l!il\s kezdetekor veli? vnl6bun tudo
mtí.�l a hlirén él6 flLkfLkr61, mégpedig ti kC1A16dö klnoa vlsz
kelM-vnknródzl\8 r&vén, 

Cllnk II nlistány áSlla be mnlál 1\ búrbt'. Ezt f1Z Adó
(6r6 mllvl'lcteL ft hegyei!, kú.plLlnkú ilzftjávnl végzI. A rUh� 
nlkil Altnl {umll nlng(ü %- l cm hOIlI!ZÚ, flohnsem egyenM, 
hnnl'm rcndCflén tln.l1lóulakú. A beluiás tulaJdonképpn nem ft 
Mr 81h, hnnllm n höl' rétegel közé WJltknlk, A n81\t6ny ntkn 
luldl;r tuum, (Clria !lZ alaf{ut.nl, nmlg El. paléit mind la nom 
rakta mllKIL mögöLl a1, nlagúlbnn, lA ftzü11kés�tehér nlo,gutal 
lehAl II pl�tl'k él! nz Il.nyu válndélm tölti ki, ml" 117. Illng6t 
legvó,,6n oll ul II nőstrny ntkn, amit. pnrfanyi khI h6IYI,H 
alakjában lá.lnl ls l/jhcl. -erdekes, hogy nmlkor nz ntkn mAr 
az ulolfl6 pctéJél III lerlllrln, J�kkor ö III plpu8ztul, mint n 
hlmnlkn a p{lI'OfIodCis nt/Ih. A bőrbe furnkod6 atkn nem 
vérU'1 ri, hanem II ((}rúfI nlknlm/ivlll letl�jteLl h6rllejl<>ket 
�ul mr'g. 

Az alRgúlbun .anyll nélkl1l mlll'udt pfilék n teRt m(\\(\K" 
un ((>7.�rl OZ lillnntl6 �Kyformo ml>\ligért rakja n hőr nlli nz úllnt.kR II fWtkll) 5-8 nnp nlntt klkalnek �a Ilk{lrclIRk n 
CIIh'k� II I.ojtí."hbl, mind klhuJnllk nz alaKulh61 II Mr r,'II17.1. 
nérc � otl nijvr�kptl,wk, mnJd púr�odnnk lifl azu1.6n n)llglnt 
elUlrlSl kf'zdtSdlk El. tolyamut n mllr lolrt módon. 

A rllhntkn e./\Rk II Iklll bizonyOR helyein, riSlc" n hő,' 
ránCOK 11I�ly(·ln fl1.ukoLt clhelyu1,kednl . Ilyen lIplkuK helyek : 
II kl"1.ujjuk közel, II hAt.! oldalon, Il eilukló thnen II ll'ny6r
fell:\lI olelulon, II könyök hlitlilil6 telllr.ine, n. 116nlllj clLlhtő 
rúncni, u (\(w(,klm II ruh" köL('i1 helye, klfSl{ycr�k4·knél n 
rar böre, n6kn(11 n ml'lltm. Andkc)f' n'L nlkn n b8rrl1 Jul, 
altbl ftz{unit.vn {Ithig 14 MI' mulva kezdődik n VIS1.kol-éK, 
tuhál &nny! II InpUlIl(úlI1 IdiS, A hlmflk l�jhtí.l M\�I( 1 4  nn
rlK, /I nősl6nyt·k 22 nnpJ.( flllll'k, 

vet.6 Vllkt�r6l'.MRnl öR8zc·vIK�za sért jUk n börUnkeL. A t1é-11U

léKek hely{>in pnttnn�t1ok, genyeB hólyagok ke!etke�n('k. 

mzl n KonyedéRl n vnknró ké? ujjni ,,�intén mftRhov(, IB be· 

oltják. További kÖVtJtkezmény az t'ce(\rnn, nmclyc>t p('dlK 

m�r l'cndktvUI nehezen, n6hn hónapok, s/II tfv/Jk 111ft/va, ln. 
II/It eRa/;. I/!fl(Wl/dfl1fUalli, Az cccémflll ktvUI II KonyM helye

kon nngyobb kelések, tlőt orbánc iR tlLmllclhllt. 

Hogynn kon n rUhc<>séget meggyógyflllni? Bttől 1\ 

b!ltogfiégt51 nemc81lk n7. előbh ICIIrt Őfl ('Retleg s6lyo.'!flÁ Itt 

vlllhutó kövelkc?,mén}'ck mlll�t kell 111. omlHwnl!k minél 

előhb meA'Bznhndulnln, hanem nzért IR, Ol('.I'l máRok il'! 

könnyen mqgkaphntjfl.k a baj l, má!'l;r�R?,t ptul iK, mert ,'OhPK
.'féghen ft7.l'nvpdÖ emha)' nem me:hat Rohovft, Ici vnn z(l.I"Vn n 

lfl1'lmdnlomb6J. (A n5k flgYl.'Im6L podlg fQlhfvom n ,'I'I\, 

,hogy fl. rUhcR ,helypkoll örökOIl �fo1tok mUl'ndhntnnk a b6-

rön ) . 
'Jlöbpfélc, úgynev('zeLL modQl," gy6gyH6 nljll/'Ae ittm!!

I'Qtell, dll czok j'éRzbt'n ncm egészr.n bl�toflnk, 1'�:'IZbon pedi" 

olynn, ,{yor�nn hat6 Rzt\rek nlknlmn7.áAfm Jllllpfl7.nnnk, nmoly 

IIZt'lrI'k n b61'ön At tolftzlv6dnnk ft mcglámndJ(tk II RZ(\l'Ve

zctet, dc kUIHnöRon n veséket. Erre gon<lo\jllnnk n7.ok, nklk 

pfu' 6rfll�, egy nnpOK kúráról hllllanllk. Az Ilyen m�"blzhll� 
tntlnR gyóKyltóm6d helyett njflnlok én Itt egy Jobbnt. Nem 
IIJ kell hozz(, orVORl hivni, nem koll ft blljl'61 Bcnkfn(\k 
tudn ia, hfa'7.llng, otthon clvégezhet6 Ni nml n h�gf6hbt lelje· 
IHm I>lzt.ol'l éK Igen olCJIó eljfll'lLfI, 

A k6rn ,I ntlp lg tn rt {-ti LI kövclkcz5khől áll : 

J .  Lehetőleg mch:lg fUrd6l, vflgy hn <'z ninctI, jó mt'
hlgvlzl·t �fI úgyncvC'tUtt Zölds7AppanL (Sapo vlridJII) hnsz
nfdjunk, A Fl'l.nppll.n hll.bjfivnl egész teRtIInkot, <1(. kUlHn6acn 
II vlszk,'t6 A mhl' emU lett holyekeL ló-20 p(wa{(J jó C!'őfien 
dÖl'7AI61JUk b('. A zÖhIKzll,pp.annal vnl6 nJiI,p01l beken611 cólju, 

hOK)'" n hő)'t follmhltauk, Jóhllmlus8zuk nzért, hogy n jlot.ó
kat llll'Lulmnz6 tt!rl!-\,úL t..otl.!j.ét HznhnddA tcgytlk Il'I, ntkll� 
llctékflL m�gölö kcnöc.Q 1t't.ClmlÍ.l·n. 

2. A rUhntkflk 68 pctók mCKölé-8él't' fl kón kunŐt.'Röt 
hnM,nfLljuk. Otp, BuJtur. prneelp, g)'m. 20.0; }(n!il cnl.b. 
"rm. IO.O ; Vnaellnl rlnvl Krm, 100.0, S. J<énktlnlic8.)  
Ezt II ktmÖCflöt "cccpL nélkUl, Igy lelrvn iti  kllldjll II gyöKY

IIZflrlfll·. Itzzel n ken8eC86J mOi!nkod{18 ulhn n jól nH'gt!zhrl� 
toLL, ruhflvll\ Jól lelöl'ölt egéHZ tNJt.et II nynklól kezdvn n 
hok4hr bckonjUk. 

:l, A mfumdlk napon minden mOlII1a (Oli Kznppnnozhll 
n�Jklll IIj,'n IHlkllnJ(lk fi bőrUnkoL. Tehfll ('Kyt\zllrClon C!ltllk 
)'AkonJllk II kc'n6Cf1öl II tegnapi ken6cfll'c. 

4. A htll'ffillrlik napon ugynnfKY méK u"Y"ZOI', tQhat 
hfll'mndflzol' hl !wkl-..nJUk mngunknt, 

1\. Az utl)11\6 bck.ené8 utAn 24 órn mulvn bl1rmllyc:>!l 
IIZIIPDflIlIUlI, dc meleg vlzzol j61 mcgmoRnkodunk élt " 1,1.01 
mltr teljcHcn éR hl7.lrnInn meg la HzalmdulLunk n rOhtlSl. 

A ,·Uhl'l�6v' ('KYéthm lOnd .. Il vitlzkt't.(íll, amllly n 011.111'1>: 
1l1.obúuIln, nvul(y f.jjel ll? (q:{yblln fokozódik. A hőrt BltIl7,I'
V111l1.u Vúknró uJjnk körmeIvoi lerm�8zC!lHilt�n !!aJM nlllJl:unk 
m(lIthllvú IK hullink IlIlJuk II rUhn.tkfJkul. A vllw,kC,jlŐKt kU-

I<lflK'yArmekoknól türdés utftn n \föröltl i7.KOlot,L h/}I'l 
vnlflml hlnt.öpoltl'ld be kelJ hinteni, morL Fl hŐllön gyullndllll 
t{Lmndlmt. Rl'I'c n e61l'n igen jó (ill olcfló II ,,']lnluum"-nnk 
IHWI1ZotL (011 " tlCQpt nólkU I IH kt\pbnló fohól'/:Izl llö hlnt6pOl!,  
A Iwkr>:nólJc\{ nlntL n�m Icon o!tv(!l1onlll fClh{.\I'nr>:mt1l v(dlO1.· 
LIlLni, LhhM 4 nuplK m indig u gyannz JI (Qhól'nomö mul'lld� 
hl�L n ll'tllan. A kÚl'n hctl'Ja1�l'Io után t\zu/lhlln \,(H'm6J!r,(tt�
.�Im fl'lfl.ll, t!twjLn fchérnQmf1t ktlll v(,:llnl , II Icr'utSí'lIÖIJ 1'1Ig1 
ftllu'lI'nomliL Iwdl" IÚ.KOIl vlr.hnn kl koll (iStn i ,  Az ftgyhUZFl
lot, h�PI'cJ6t, vftnkollhuzlllol Hzlnt6n ugynnögy kl kell t6r.n1, 
VI1S{y hn terLtlLltmlt6 g�,p vun, /IkkOI' tlwttSLlnnlllml, Az 

Kl TUDJA ? I'K,YtlZl'l'li klmoH{ltt num pIÓK : II kimoltott, dt. kl nom t61.ött fe:hérm'mClUSI fl IwLcKIIÓgOl úJrn vltlllznk/\j)hnLjuk.  A1. 
(IKYrll forró \(tgglll I!zlnt.6n JfI If' k" 1! mo"nl. 
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Egy öreg bajtárs emlélcére. 
'rio: SZA,mO vlI(,l'on IIIrz,n,'m •• I., (JlnlnlollhouMr) , 

fl vonn!, holott hmmJövct mngynr IIzót6J voJtn/c hnngOllllk n 
koc.'dk, Akkor m�g nem tudl11m ennek IIZ akli t, nzótn mQg� 
lnnu!t(U11 : n mngynlo kntonlinnk ncm ott vltn fl ]H�,ye, nhol 
87.Unctcl n hnJ'c, hnnem oU, aha/ n Jegorl18cbban tombol. m? 
volt' ll'" okn nnnak, hogy vlllndcló mlnthn mQghn/t volna 
IL IlLILKyIU' ílz6, n mllgyllL" fiók nkko" miiI' nz o/w'1? hill'ellirf1n 
vo/titk, 

Billczky Mfltyfumllk hfvtAk, 45 éve8 öreg llóp!clkLllő 
volt." zombori lakos, l\1ngnm nkkor móg bnJuRztnlnn, ntlve� 
kcd6 logényke voltnm, cic 8zcnvedőflben, kltnrtliltbrm elWnL 
közUllJnk ft kOI'. Hatgyormokes családapa éa 8urbnnk6-
legény cgyn1.0n fQgyvor nlntt, ugynnnbbnn 117. árokban, 
ugynnnnnnk II grfmlHnnk II fÜl!tjóbon egyonlilk ICtttJl1 k :  
bnJlh,'.nk, 

HOR8zndolmlls volnil Jcfrnl  n nehéz utnt f{ovellg, Az 
fireg BlIfc1.k/ egymagában hÚ8UJzor IH "/V(lRZOtt voJnn, 
NOR'ynehcwn m6gld megórkcztfJnk II ott n1.Y.!l1 rogndtnk 
l)onnünkf!t, hogy a? czrodünk ./11. OIMZ hnl'clóJ'rc mon'L, 
Monlünk tchflL m l  lA utána [,nlbllch foló, Eg6/1z vllágkörtll J 
utozflrs 'Volt flZ akkor nekem, do kfllönöflcn örcg bnjtArlfnm� 
illik, '11o/HH'VOlllltl'lI pn.l('ko/t..nk bonllUnkot mtltt o1.J'lld/Jo/l 87.11. 
,)I\(18�gOllokknl ogy/Ht, nklk nem ko,ptAk. meA' IdílJóbcn n 
Mvll"nLl él·tetlftéHt. A vulem cgyldBbonJ IwnbnclJu1goltnk ozt n 
Lfivil'nfot mcuknptl1l<, ll1.élll h iftnyoztnk a tnláJkozIíJl1'6/, 

A Stoohod pnt't.jAn vigyáztunk IlkkOl'lbnn 111. 01'0 
IlZ0kl'fl. Ignz(m csnk vJgyflzgntnJ kol/ott I'fljuk mOl't il 
.. Jl1.nbnd8fLg" f61'go nkkol' mlU' 8zótl'AgLn nz oroJ

;
1. I\l'mfldflH 

II II fogyolomb{jj 3<lvoLkőzöt.t orOA� rn\.lZl:lJk épJlan oRak mil. 
gán hordoztn flZ egyofll1ulu'lL, do mAI' nOm volt kntonn 
1.IúBZ miHryn" bnkn cR'Y ezred Ilyen Oi'oszro clQR'cmd6 volt: 
Ebbeli nl, Idtiban Jól /s m(lIlt n sOl'unk odnkint. Plpfll"lff,lttunk, 
bCllzólgcttunk, nahánynn kál'tYIHIBntAkbn temetkeztek s Igy 
teltek azóp nyuKodnlmnflll1l n nll,pok, A vl l�g vógólg alhA� 
horúakadtunk volnn Igy, lA ítlgyelBk csupn mcgllzokAflhól ll'. 
adtak IHry�cgy löv6Bt, /lZ éJBznkflt vlJágft.Ó1'nk6Mk tnrkl. 
lottILk, máRltll/önbon nedlg béke honolt n kM nJ'cvonnl kli
zöU, Igy lm'lott oz QgéBzcn ndd lg, nmlg n 1I1./lbndflflgoml'n 
Ifi ilor k('I'UIL 

J .. cfrhntntlnn Mz(l.Aokl«lJ Ültem vonntrn, Mikor fJed /g 
hnznól'kcztem, /lz/nte fllomv/Mgbn ktwUltem, Furc,m vo�t, 
hogy nz emberek nom bóJnnk be II földbe, 6znbndon Jár. 
nnk·kelnek A fUtCHn volt /IZ QIHŐ \1Jl!znkám oUhon, nmlkor 
n7.'lal n gondolnLtal toktldtom le, hQH"}' )IZ n hfíz, nmlbon 
fBkAzem, ngMZ b/wnYOflnn otL fOl{ ftl/nnl nlOIMI> l'oU'gol /fI, 
nom fORJn ogy R'rl1nAt lovi nni a wteJót. 

Do ennek IR véga lelt, Nehéz jlzfvvcl vottom hOcaut 
fl1.UlolmtlSl, A1.{lgÓny o,phmnt mAI' nem IR IftUnm töhbat . Im/� 
Indultnm hAt k/felé II nmlkol' fl vonn tra fclUltQm, IIlt6J 
kezdve m(u' cHnk 117. volt 1\ IQgf6hh gpndom, hogy II flznhn(l� 
Rágomr61 ponl�nn vonuljlllf bB, IDgylk lInpr6/ II mAs/km o/� 
taiojtottem nz otn,on k6nYl)lmót, b/ztonflAglit éli mAr l!Rnk 
lI'7.okrn gondoltam, !k/k CHlnk/nt n MId nllltt bCR7.ó/gelnok n? 
- otthonr61, A1. Ignzl hnJtflralnMAgnnk hlh�totlen erej" 
VlUl, Hz/nle II CBnrAt/n(l! Iii nngyobb, 11:n akkol'lban 'C1.l j61 
mogtnnultnm II nnnok kÖRzönhctQm, hogy n bnJtAr,dnlllldll 
rrmdklvUII ól'Lr.kővol és ofcjóvof UflztAbnll vagyok, 

Az n CBOIJOrt, amollyol ón la RznbndBftgrn jöttem, tn. 
Iftlkoz6t bCR1.ólt mcg a budnpeRtI TÚllet! pólynudvnron, J\ 
tnlfllkozM hlf'jóban /l?'.onbnn. cRnk Ollicr.kl MA-tY(II'1t tnlAllam 
oLt, ft többiek fJedlg �IAnyoztnk, Ugynn ml lett 1\ tlibblvol? 

Otthonmrll'lullFlk? 'Pnlftn cRy·kót nnfJot h01.1.fíl'ngOAzt.lIIl1k II 
RznbnclAligh07,7  AkfLrm/ lehetetL IR O! oko onnok M; Qlmnrn� 

dtL'mnk, IR'on kell(\motlonUI ó1"lntott, mm'l II flzllbndllftgrc'i1 

mindig ponloaun �)ovonuIL mindonk!. I{óalSbb tudtnm milli, 

hogy maRI !!11m II blljtfll'.Rnlml)nn volt n llthll" mAR ok m/nlt 

nam tnlftlkor,tnm volUk ÖRRZO, 
S1.ogóny DUfozkl MMyflR, Ö1' 4\g n�pfölk(l/6, hogy rn

Rn8zkodolof. hOT.1.l1m, n fogónylfóIH''1., Nngyon mngOfI llmUI.W 

volL, ón mllR' InkfLbl> 11'7. /llncl!onylLldlo1. tnl,t.odnm, fUl'CM ll,h 

voltunk Mt ml ImLton (UfytHt, 1\7, UI'tlR ZOl'O, mog fl rlll�ul 

HUl'l1, vnlnhQgynn Ilf y J'clltatttlllk, nlJlC1.kl álntóhan hn kllt� 

81.c>r utm.o:ott vonnton, nkkor IR JlRnk mint kntonll, mn lut,-. 

tom !l(IL n V07.uUija II ón vlglLllv,tnltnm, mnlikor AZ ,,!.thoJl 
ho,llyotL >fyt\l1mokolt nmlllgott.Q, Vlgnl!?/lnltllm li li mogU/1Y' 
hUlL, Mtlcol' /I IUltfu'L fttlóplUk, n1. HJ'oR' m�g IcBnnyo7.va mun� 

rloU b(JCRllt n mngyur töldnok, da nwtfm OR'yro �yuR'od

Inhb IclL Mtu' li III odnlJznmHotln mnght II nagyobbik lRfl� 

Ilulhoz : II bnjlflrftnkho'1. fl I'lttól tOlTVn cAnk orrll/ 1o/yt kö' 

?öl!lInk t\1.6, 
F'(Iltnnt Iwkom, hogy rulUflll {)'Ioh kntonflVnl vnn tömve 

I{ótho�CJl "kéJutnzlW' tUUm J.Jllbnchbn ó1"kozWnk, dA 
U1potlon von bennünk n vAgy, hogy mlel6bb 1\ bajtftl'llllk kö
l.ött lugyUnk. Az örOK bnjtftl'lIl1ul (l1.en n hORIIZÚ úton nngyoll 
ÖSS7.emoJego(!tom 8 flntnlOf! Jókcdvem annylrn hntott rá, 
hogy mAI' I'ltkáhbnn gondolt hnzn fl vdgUI lA mái' ('silk II 
legklsohblk gycJ'mokőt emlogette, rnlvAlullzthntntlnnok let. 
tUnk, tCBtvél·lrllcn oloílztottuk n bácakill búzftb61 �íI IL RO
magy! 1'07.lIb6/ RUtött hmmi clpóknt.. 

'f.,nlboc1lb61 ndftn homnroRnn klJutotlunk II tnz.. 
vonu/bu, ITlJJlc1.kl MAtyftl:l nom rondUlt mog, nm Ikor n no
hó1. olnllz ágyÍLk dörgé8G mind or611obben t1.rMztottll cl n 
/ovc:g6t. o: volt nz, akI móg engem, n flntolt I� /llyorllnbh 
hnlndhato nógnloU, olfelejtkezett mbldcIl1'8J, /lm' n vJJág .. 
hoz köti 8 hwm mnl'adt mhl' bo/IJ/e mAR, mInt n I'Izorongn� 
gatoLL baJtfa,tilnl klJzé 19yokv6 mngynr kntona, annnk III n 
h"goleJo: mnuymo bnkn, Billczkl MAtyftll nom kövoLett nl 
nngy hndfLuttokot, dc h5R volt 1'1 Jf1vftból, mort 110m n mlJ� 
117:Aj vJtl"o ilt odn, nhol n llaJftlt ofl�oognttAlc, Jutnom ll. 116-
fllLY'! ols1.AntflAg. 

Azt"n lelQI·tulllc n Snn Onlwlc/cro, ,r41llllltkoztllllk n RZI\. 
v.ndpnrnnCiinokllnkntil, \�ZÜC.8 Jenll f6hndnogy 'lírnl\l, nki ll. 
hAbol'� 1'll/l;6 nnpj6t61 kezdve vczottf' n IItd1.ndot Illzön. 
vl1.cn kor(lRzttll, A hOllft1.llR kOl'csf{élÓ8 'után !'Igy nyitottunk 
bo a Rzl1zndpnrnnc.'lIlokl rooozókbo, mfnthn 11ll?nérkczHlnk 
vo/nn, \Jgynnfgl' fogadott benntlnkQt n flIhndnngy ÍJr IR, 
nonno n1. ág)'ÍLk florgOlUzóbon, rio m�g"t - otthon voltunk, 

DJllczkf bfItyl1m nom nkfll't aIA1.nknr1nl mol/6/om nkkol' 
!!tIm, EKyUtt Jif mnrndtunk, MásnflP hnJnnlban t..I\mlHlnunk 
kel/ott R ml el1�H'l éJl'lznkn a kllkoricnfeR"tflRokon A1.oká8M 
mCflókkol I rnktAHuk ogymfaaL P('dlg nkkor mnr OIÓK kötel 
voltunk n? ollLlI?okhoz : 60-70 lépéRrQ, A flgyolök k�1./. 
grl1nftttrll UdVÖ1.61gcltlik ORymhRt. 

ROKU'ol 6 6rokol' tuz6rR�R'flllk mcgk,'zdto 1L1. p.15k�",..I .. 
l�.'�t, IDgy láng éli rtlBt volt. kÖllttJ6tUlnk n vlllm, \mart oz 

olnll? tu'7.érolc IR kOl'dn ko/tak, A.zutftn lloldltlndllltok n I'ohn 

mOfln/nk, hn/Hzt1l'nyoJl belöl'tek 01. olnHZ ft1lARbn, fflkkor 

mcgkozdfldlSLL WI. ItltnlfinoR ttimndAiI, �flír 'fi kozUnkbon volt 

fl JQ'lizulOnLl nmlkor egy cRch cZllod mogrlllamo{IO:t.t. Sy,ti� 

Md'pnrnnCJIIlOkunk mind ln :]tól k07Aho ()JHzLolyL rogott II (jH'Y 

Igyokezott II CRoh tl�lftfmnk gflt.nt voLn I, clo il fiok cíloh gyft· 

,vo/'lflga 1I111ölll.lrlo onnok av. qgy ombcrnok n hll,.lIulIHógl1t, 

Al/lwk fl 1I111/IZ'ltlfflvuek, Ilwlll IIJ I,? IJ/J/I Mtl km-
mt1UllOlt, lilI/OH imI/unI oka (J, (liGHftlwtfHl'll, Kdtll"{JfI, vtrUlk 
It IIl1dfJ If.U/r/JI'tft, (1,/111 fl tlJl'lm/fll"mlul1l IltfilldtftH! IIrtlJ%/I. 

omltfllho, jJ'!%IJt"tt, Nillf1/1 j(Ju/mlr tJ, OOlldl/llIlrMHr/! '/{fr/� 
(nlti /I '(J{(JlIJIJHtfoet, 
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Olasz kereszttúzhe került Unk, a csatát fel kellett adni, de 

a balszárnyon estig oda voltunk szögezve az olasz álláshoz. 

Sem ők, sem mi nem mozdulhaUunk a tüzerség miatt. So

kan meghaltak akkor. 

Szegény Biliczki i'.fátyás is. ]!lellettem érte egy olasz 

golyó, szíventalálta. Este vissza kellett húzoonunk a saját 

á�lásainkba, ott kellett hagyni a Hibbiekkel együtt Biliczki 

?o1átyást is. Nemsokára j6tt azonban a nagy áttörésünk s 

akkor megkerestem és a sloiklákról összekapart földdel el

hantoltam. Csákánybaltámmal fejfát tákoltam össze s erre 

ráírtam: ,.rU nyugszik Biliczki Mát}'ás 19. népfölkeló 

gy.-ezred, 1. zlj., 2. századbeli honvéd. Hősi halá!t halt 
1917 szeptember 22-én." 

Biliczki 'Mátyás, öreg bajtti.rsam, tudod-e, látod-e 

onnan felülről, hogy szülóföldedet dobrovojácoknak oszto

gatják s a gyermekeid szerb iskolába kényszerültek? gn 

kegyelet�el gondolok kihült magyar 3zívedre, egyszerú, 

ezürke, de annyira dicsőséges bósi halálodat Mindenszen

tek napján megkönnyezlern, de gondolsz-e Te is rám, ránk, 
többi magyarokra, akik a béke hősi halottai vagyunk? 

A becsületes zsivány. 

irla! SOIOI\" PETEB örmcb-Icr (Vajchlt'sJ..al, 
Tulajdonképpen nem zsi"ánrról, hanem a Z�iván"_ 

ról. gyermekkorom hűséges négylábú kis jáfszópajtásá;ól 
lesz szó ebben a rövid kis emlékezésben, Akkoriban mé:? 
Nagymagyarorsz:igban éltünk, hire sem volt a világhábo
:ún�, Nagykörű a neve annak a kis falunak, amelyben 
en Kanya Antal uramnak - becsületes csizmadiamester
nek - voltam azidöben egyik legcsin!alanabb basa. 
)festerem büszke magyar volt, de büszke nemcsak 2 re
mekbe szabott csizmákra, hanem öseire is, akik nem dii:i
eset, hanem kardot forgattak régente, aprítva clh:nsé
geinket, akár a répat. Sokat mesélt nekünk öseil'ö! a mes. 
ter, soha sem felejtve el hozzátenni végezetül : 

. 
- De azt is megmondom nektek, hogy Kánya Alltal 

cSI1.ma�iamester - jeles kuruc vitézek ivadéka _ "oha 
h�zugsagl)an nem találtatott s meghal inkább :lZ igazsá
gCI't, ha a sor úgy hozza magával . . .  

,Istenem, hova tüntek ezek a régi, du tga kuruc csiz. 
mad.lamesterek ! Akik igaz, bogy soha nem si.::ttek " a_ 
faml 

,
nagyon, d� amit megcsináltak, azt jól csinalták meg 

� aklk�ek a, sZive , nemes kurucsziv volt, ha ugyan dikics 
�u�tt IS mar nekik az ősi kard helyett. Az embert leg
Inkahb. a, ��'ermekkol' szines emlékei fogják meg s ilyen
kor

. 
szed.ul�nk meg leginkabb att61 a szörnyű örvény től, :\':lll � regl magyar életet a mal kétségbeesett, minden_ 

fele Jelszavakban és nyomorúságban tántOl'" . , .. t6\ ' 
.,0 magvai 

zurzavar elvá.lasztja. Allotta a szavát "kkor· b - .  
d k' 

.. I an mm
en I, 

_
VOlt bec�li.let az emberekben fölthen, dc vigyázott 

a becsuletre, hszti$!i.édre akkoriban mé" k t . 
Ká ' , ' , � - a u ya l". 
. n;)o a lmlé\ IS

, 
egy kl'l kutya téritette viSSza az egvenes 

u�,ra annak Idején, amikor görbe nyomra tévedtek
' 

ft ,._ 
potlen gycrmeklábai. 

ti 

A R/lthén!őldőlI rúlónek rlZ emberekJ-e k'k /_ 
Ilyerel ké ru k Ak' f l

' 
(I !  . •  t'_ .e . , I  Of/a nw_t akar olkotni Ir 8zenued/<l:I_ 

rol és, a nyo71L01'/ts6gról, anwl/r, nem kell ot1Jun vidék!'e 
mennie, ahol kolMa DWfztÜ vany ."UÜ·, d-' " k 

. 
' 

" 
' " " "  O!'oOlle , IUL-

"em me111e-n fL Ruth&nfoldrc, (t1ll.eLll a c8t'h8z1ovák k" 
tlír8fl8úOhM tartozik. 

oz-

LA TR1RUVA, 

A dolog úgy történt, hogy a mester kisfia - akit 

Imrüskének neveztek, ha jó volt, de nkit irgalmatlanul, 

minden megszólitás nélkül elpáholtak szülei, ha rossz volt 

- szóval az Imrüske kint játszott a réten a pajtásaival. 

Egyszer csak azt mondja a Kovflcs Józsi, hogy ő holnap 

sárkányt csinál S az magasabbra repül, mint a legmaga� 

sabb fa teteje, 

- Az semmi ! - legyintett I(flnya Imre. - �n olyan 
magasra engedem holnap a sárkányomat, hogy túlmegy 

az a felhőkön is 

Nem hiszem! - pattant fel Kovács Józsi. 

i\1 ibe fogadsz ? 

Tíz üveggolyó. 

Tartom ! 
Ezek után Kánya Imre hazament, Cseppet ::iem \lolt 

valami biztos hangulatban. AlTa gondolt ugyanis, hogy 

�párga talán még csak akadnn ti faluban annyi, ami fel· 

juttatja a sárkányt a felhők fölé, de hol az a tenger pénz, 

ami ennyi spárgához' kellene? Igy hát oda il Hz üveg

golyó, de ennél is nagyobb baj a szégyen. 

l\Iikor igy rnorfondfrozva hazaért, édesanyja kezébe 

nyomott két ezüst koronát elzavarta fi fűszereshez ká

"éért, cukorért. 
Imre megmarkolta a "nagy pénzt" S elügetett a boi· 

tos felé. Szíve dörömbölni kezdett a mellkasában, Mi lenne, 

ha spárgát venne ezen a tenge�' pénzen? Otthon azt mon

daná, hogy a pénz elveszett. Megér az egy verést, hogy 

a sárkánya a felhők fölé repüljön? Meg. Megél' 8.OZ min

dent. A lelkiismeret pedig nem nagy úr az ilyen kis le

génykében s így hamarosan meg is adta volna magát, 

ha Inne észre I\em veszi, hogy apja kedves ki'3 kutyája 

- a Zsivány _. ott ugrál a háta mögött S figyeli őt. 
- Nem mégy haza! -- kurjantott rá haragosan. 

Nem kellesz kisérőnek, na eridj, mars haza! 
A kutya megszaladt, de azután visszafordult és ész

revétlenül kísél!le a kisebbik �azdáját. nki meg soha :IGm 
volt hozzá ilyen goromlJa. 

A gyerek pedig be�rt az iJzletbe s máI' szinte láz. 
ban, talán mag,a sem tudva, hogy mit mond a szája, ren· 
delt : 

- Kérek két koronáért spárgát ! 
- Nem le",z az. sok ? - kérdezte ;;l segéd. 

l Megdobbant. az Imre 8zíve, de aztán azt mondta pI· 
sz,mtan, hogy nem, az sem h-sz sok mert neki nagyoll 
hosszú spárga kell. 

' ' 

Ilfost már szó nélkül kiadták neki a spárgát, letette 
II pultra II gyerek II két kc,ronát s rohant ki II boltból. 

. Cs
.
akhogy ám nagyon megnehezültek hlUnf<llé It lép

teI. Hiába akart, nem tudott sietni. A spál'gánál is fa�6bb lett az arca, a szive furcsán kalimpált s a lelki ismc
l et most kezdett benne igazán dolgozni :  

- Tolvaj vagy ! Mennyit dolgozik az apád ezért II 
k�t kora11Mrt , . . 

. A �Yel'ek egy�el'l'e megl'ettent., sirva fakadt s meg-
ullt az uton mint ö k N 

-, a c ve . em tudta merre forduljon 
moat már 1\1ít tegve h ' . ' . 

• á ' . Il, ogyan camálJa vissza ezt az egész 
vas rt. -"égUI is egy hil'telell mozdulattal belökte a spár
gát II Vizes !\I'okba, mert azt hitte, hog v ha a spúrgától 
�e:81.abndUl, akkol' megszabadult nttői Í/:j :lmit tett. 

o ant hazafelé, mintha boszorkányok üldöz;ék volna. 
A j6 Kánya néni furcsán nezett rá: 
- Hol 1\ kávé, meg fi cukol' ? 
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Nincs . , . - nyögte az Iml'üske. 

Hát fi pénz? 

Elvesztettem. 

Kitüut azonban, hogy 1\ .szegény csizmadiftné i!:l jó 
nyomozó, ha nagypénzról \'-lm szó, mert kel'csztkél'dést 
adott fel az an�'a a fiának:  

- Voltál a boltban ? 

- Voltam, - bukott bele a gyerek II \'erembe. 

- No, hát miért mentél be, ha II pénzt elveszitetted ? 
Imrét viUámként érte ez a VIhatlan kérdés. Nem tu

dott szólni, csak lesUtötte a szemét. 

Ebben a pillanatban pedig mellettük termett 1\ Zsi
vány, Vigan ugrándozott 1\ hátsó ket lábán s n szájával 
egyre llyujtogatta II fiú felé 8Z eldobo.tt spárgagombo
l)'ago1. Az hilte szegény, hogy örömet hoz, pedig mást 
hozott. 

Kállyáné ugyanis irtózatosan elverte fl felhökbe sznr
nyaló fiacskáját, kib61 aztán az évek sorAn derék ember 
nevelödött, Soha sem ftllott bosszút a Zsivftnyoll. Sót, 
még jobban szerette, mint addig, mert a gyormeksziv 
ösztönösen is hálás lud lenni annak, aki ratereli a ! isztes
ség út.jál'a, 

De sok embernek elkelIle most egy ilyen becsiiletes 
?"siv{my ! Nem akarnak e nmnnpsilg sokan is a felhökön 
t(11 repülni? NagyUlbon élni, felengedni a sárkányt minél 
nlllgaljnbbl'El, ha mindjárt csalják, lopj!\k is hozz» Ill. élet 
e�7.közeit, mint a. Kánya ,Irml'ilske a spál'gAját ' ' . 

Derék jószág voltál kis Zsivány kutya, szfvesen fo
glldlak emlékeim sorába anunk ellellél'e is, hog.v neked 
Ilégylábon kellett jfll"llod fl. becsület útját, mert rflvczettél 
elTe az útra egy embert is ! 

T�ki7ltfltt.'S SU'rkeBzI68rg! 
Mint Kapuvár }C!lkiptÍllzt.ora tis.ztC!lcttol kél'cm, legyonC!k 

szfvcsck alábbi soruimnak b, 'lapjukban helyt adni: 
A tél közelqdtévcl ]{(lJluvflr községben is. iI'l1,ozgalolll ill

dult II szegények rolsogélycoz;é�ól'e 1\ Kor, Nöegyl(!t vl'1.ctésév
�
cl. 

A sok adomiiny 'között logmcgdUlJ>6bb .... olt a hcl�'bC!1l csendol'
nég szcrctetnaomáInYl1, :\ ikcrc�ténys�g legszobb, lI��nojle a

,
l kul

máyul nlindeu fclllz6lftils nélkbl a kIS lébizánm qrs tclJ0gen 
felruházott két S"l.cglmysorsú fiüt nllgyszon1 tóB l·uh'll.val, bib
bC!livcl, n'ZOnkfvUI II legszigorúbb téli hónapokban v{lllaltu ogy 
bzcgény fiü élélmczését.. l\tin<lIg büszkék voltunk clerék cs(.'tId� 
örcinkrc, dc mostantól fogva még nagyobb lIl1C!gbecsllléssel �
kintUllk rájuk, mc-rl meggy6zócl�UILIc, hogy nCl'mc�ak kC,m611Y� 
l'f,gnsu lk.alonúk hnnen1 mclcgsz\Vű emhl!ortársok IS, akIk sol, 
tchl!ot&ct megsz�gy(mttvc, a felohnrliti s:zerct�tllC!k gyöllyör,ü 
példáját adtáK. 

Kapuvár, 1932 dec, 22, 
Teljos tisztelett<,1 

lJ'rdIi8,,1/ J,m6, 
cSIICl'uSlllóbúno�. 

Pályá:zal. 
J. Pri'l/fiwtol hirdotiink (,sC'lldlil'-jrlmonckltokl'«, aml.'

/1/0k ",imlmlikc a csendőr lJiva.tríR/'"ak, magál/- �(s szo/fln
lati (ÍICUlltlk, magatal'lásállok', /Jl'k'ölrsisógblllk, kalolla
vagIJ csolldö,'m iuolfrillak tJflll-t.'I911 (dnp /lotö f,·ÖIICtl,lI1H'II!1fA 
}lItttulsa , ... ijcjczésl't'. 

e. A jelmondat B9l1 malldatmil - l't' l'sboll lIIiY/I SOI'
IIál - h(l8.�zabb Ile logyell, Tartalma ti (."se"dlil' b'gjol/lo
sabb ludni- ÓS 1118gje911cz/lluaióit J'ögzf/st' 1I6/l(íll!l 1IIt19-
kapó, 'találó, rQuid t(s mtígis kifejez6 NZÓI!(lI, sz6vogc pediq 
lIyelvtanilag k·ijogri,8taJl.llI, dE a,,:ollkf'ViU gö,'tI.11Idk·Cllll, tflfl 
szettis, 8g!ls�81'/lbb cm.1!cr áUa/ t'x klif/I/I/f?1I mtlgél'tlHltil, 
I/Iogjogyozhc.tő ós tamtIható logyel/. 

8, A jo7momlaMfl1l ido.qal! ,<;::óm,k' 110m sZ(lbad diD· 
fordulllia. 

4,. Sf:abrUlIZal()kból üMzlli szaball, de 'mtTSIIOIHlall votl 
iclézetet saját szöveggel fle-m l:/labtul liIi8zl'k'ClIO,,!i, Jd(�;;t.'It
lufi mil/dig I/Hl!1 �'dl /IIol/dalli, hog!! IWllluU/ ualó, 

5. Belföldi ·vagy külföldi irók· III l1l1káiból, lIIulldá��,tu"brlt 
!Jatt idh�tokk'el szil/IL;" részt IIJ/wt IIOllllj a pályázaton, 1/fI 
azok tartalmat II cselldiit-re Ilngy u c.<;t'/ld61·s.ígre i� IOft'll 
l'ollat.ko�ttlllli. Az idézet alá odu kell imi az tl'Ó 1I6Vtit, 
valamilIt, liOfil! azt a· bt' k�ii1d{j hO/l.)/(O/ (Illilll611 könyvből, 
gyii.jf,emóllyb6l, ul/i.bOl stb,) vet.ta. A �I;iClldlil',�r5!Ji Ga.pokb(1 II 
eddig magjeteIIt idtJz ofokkel J//C'm /(111('(; lJ/ilI/ázni. 

6, Tt}/'l/IrlSzclsS azoJlball, hogy a je/moll(lntokat 11('1/1-

,csak s:;;(/bály;:at()kb61 {/(Imi mások' Jl/ll11kriibó/, lohelJ ki
szedni, hallom a pálJ/óZó maga is állfflwt lissz{' olyallo/ml, 
Sőt /Így hisszük, hogy szdllumk/'a I'fllószhll'l!Og a.zok le!l;:
uel.: a, 16gm(!gfel6f6bblJ�·. amely"'" egyC1I!\'!!'II a c,�oJ/dör.'(,fg 
szál/Hira. fl'Óduak. 

7. A ;dmo1lClalok tada/ma 110 C$ak ol'klilcsi Ilag!! fi/tl
:.ófiai tnl'gyú legI/Oli, 1/UII6'm a közbiztonsági, it mogc!ó;:ö. 
uuom02ti slo{gálat, {l bajtársiasság, az öI'8beli Ú8 magdl/
plru stb. klil'óböl tlOU 911<tkol'lQfJ' hllldl'llo!.Yt/, 'lI/lI!ftfzl llttJlnJl(U; 
igazságokat, tapasztaluli tf.nyokot stb, is tartalmaZZOlI. 

8. A pályáza ton 1ICf1Il:S(lk� CI c..�oJld6/',�v!1r lt19tÍIIYSÓII; 
tilfomáJlUIÍ (4)g'/lfl/(·j vO/lBtllek' nis;;!, I/allcm liszt Ilmk·, Söl 
pulgál; ,<;zulllólllek is. A pdludzaloka t (/,ógJppol uagy jtil 
olvas/wM kézh't'issal, tl JJ(lJlínwk ('sal .. az ('gyik (l/tJaM,'«, é,� 
f,l/haMíllosnll kalt h'/li, 

9. A ptil!ld:urtokat - II/nflfok,'c CI N/iuM (I': (I{ili; o/dal 
joM fel8/i xarktfJYI k(jll fmi - ulái/'ás /IIfikiII, ktlfl be�'iil
dmti fr szo/'kt>.lIzl(il1dgbll, l!).'S dpl'Uis l-án!, Alak jt'lott 
bfrálóbizot.lSfíg fog dÖI/tal/i, lígl1, hogy CI púJlIázók IIruoit 
'Win fogja i.�ml'l'/li, Az OIwlmd11/1t - CI 1t1lorlcsok joUgéit 
- az 19/J,<). éni mrfjfls l·j s:ámlll1kbm! jOlljllk kÖl!őh/i ,s 
(l 'nyertese/mrk - ha akar/w k' - ápl'ili.-t fol/lll.1IIrill kdl" 
ielentkezl/iő!.'. A I/yort('srk llavllt a jlÍl/ills l-i ,�zri/lllmk
brill jO!Jjur, közölni, 

10. Mil/den elfogad(llf j�'lmoml(ftot s':t:/) f� IW,siZl!flS 
cIIIMkl(! I'ygyal jlltalWtJUlllk, !Ha ualakitól több j"lmoJ/(lalot 
fO!Jadnl/k (ll, akkal' az o/llMktúl'!l1I (�J'ftike is ml/wk 1116n!,.1f'
lólap I.Il11tllkt'diJ.:, Ha 1I!J1Jfll/<Illl (I jeIIllOlu!(ltot többf>/I kflldik 
IJc, .�()r�/niui,� dönti cl, hogy f,'ifi (I futaifIIII, I 

l l ,  11 julalolllclíj oclQUél6l:ld'1It'l élj ulfogmltisóAHll cl 
j/tlUll/lwmtt jdlllOlu/atIJk (I Cx(mdlil's(1gi 1,a.poJ.: tllfaid()uávri 
l'fff1wk.. ki/ojezdtl • .lIt feuntartj!ll. t()/uH azt a jvgltllkal, 
hogl/ (lznkal t/ll.szdsU,tk szeti/tt ffllhasz)/cítj"k, ,,�ok...'zol'o
sU-suA' (ls az liJ'Rlikllek wgy 1116$ llakl/latolmak lkúr fali
tribfák a/((kjriblllt, «bír II/ÓR/;{/lt kiadjlIk'. 

A gyalogos lIIuskóttls puskn\'al vl\ló R'ynkorlntníhoz 1\ 
xV I I. !!zflznd cJH6 íol6bcn 1013 UOllt'llllll::Ó szolgált, melyek kij
úl! 00 m01.dulnt ogyctlUl fi puskn �lstltés6het 611 tíJbhl "1\1.'1 
lIlegtöll611éhcz volt IIzUkség(>!f, 



22 CSENDORSJ!GI LAPOK 
1933 január 1. 

Gátea Lörlnc törz8Örmester. 

Ezrei meghiusult az oroszok további elönyomulása s 

a jobb- és balszárny mentesült a bekerítés veszedelmétő!. 

Akkori ezredparancsnoka ezt irta róla : "Az állá

sainkba behat.olt oroszok elleni ellentámadásnál a legna

gyobb ellenséges perJötűzbenl rettentheteten bátorsággal 

támadt a túlnyomó erejű ellenségre. A pusztil;ó ágyútüz.

ben már-már ingadozó embereket hösi példájával fellelke

sitette 8 azokat. ellenállhatatlan rohamra vezette. Vitéz 

magatartáslINai nagyban hozzájárult az ellentámdás tel

jes sikerébz." 
Gátea Lörinc törzsőrmestert ezért a hősi tettéért II 

2. osztályú ezUst vitézségi éremmel tlUnt.ették kL 

Gátea Lőrinc töl'Z6örrnester igazi Iharcos volt. Mint 

csendőr. önként I::érte a harcoló csapatokhoz való beosl-tli.w 

sáto Csak a harctéren s ott is csak a tűzvonalban érezle 

jól magát. �lint rah oszt.agw és szakaszparancsnok kUz

dött az enenség ellen. Résztvett az oroszok, olaszok � a 

románok elleni harcokban és mindenütt dicsöségel szer

zelt a magyar csendőr névnek. 

A késöbbi harcok folyamán 1917. Bvben ft bronz y j

tézségi éremme1, majd 1918. évben a koronás ezu.st érdem

kereszttel - a vitéz.ségi érem szalagján - tUntették ki. 
l!)lóbbit a román, utóbbit pedil az olasz harctéren érde

melte ki. 
Kitüntetéseit viselje büs?JI:én ; mi is bUszkék vagyunk 

az ilyen �endörre ! 

1916. évben az Or081. haTctéren, a m. kir. 315. honvéd. gyalogezred ll. -zász16aljnál teljesitelt lIWlgálalot. Októ
ber 4-én az oroszok hosszú túzérségl előkészltés után 
óriási túle�övel me,Jtámadták Vojnint6\ (Volhinia) délre 
lévő áUásamkat. Bár csapalaink hősiesen harcoltak nz 
oro&z. t.úlerő 611bainkba behatolt. A magyar honvédek el
lentámadll.eba mentek át B n mindent mcgsemmiSit.6 /igy6-
és géppuakaUizben irtózatos kUzdelcm ketd6döU a7. állá
Bok birtokáért. Gátea lörVlŐrrnest.er ezakaBzparancsnoka 
megsebe6ült. Ö vette át a �zaka8zparanC8nokB/igot, szemé
lyes bátorságával lelket. öntött embereibe és a 6zakaszt ro
hamra vezette, menyeI 87. ellentámadá8 siker�t lliztOBí
totta. 

1 1 1( 1 1 1 1(  li lii. 
1. kél·dés. A templom tornyábnn /lfllrfLn(JozúJI ftOZ1l611 a I:!i

tát által /jUTOlt 'Iumnyezet ,nogl({zult té(Jlái kiiúU O(Jy cl haru11-
gozó fc;érl!- caik, ahi 8 Ilapon túl 01ló(JlJu16 s4riilé8t szenIJed. 
Terhel-e 'Valakit bllntetö;o(Ji (Jondullumáo cl lJalesotért? Ma
rJán;oyi szemponfból kirc hárul cl OlJÓOyltús kóltlJégo? 

Válosz. Hn a mennyezetnek a harangköté1 ál tal surolt 
téglái oly lazltn tartottak már, hogy a baleset elöreláthat6 
volt, büntetőjogi fclelős�g terheh azt az egyhbki.izségi tiszt
viselőt, akinek a templomépület j6karban tnrtására vonatkOz(I 
hivatali habísköre volt. Természetesen abban 82 esetben áll 
meg ez a büntetöjogi felelősség, ha kellő gondosság .mellett a 
mennyc..ozet állapotáról tudomást kellett volna azere-znie, vagy 
éppen jelenlctték is neki a ja.vitás szUkségét s ezt figyelcm�e 
n(;m vette. Magfl.njogi szempontb61 nézctilnk sZl.�rint a. gy.o
IrYltás költségeit a munkaadónak! (vagyis ebben 67. esetbell 
valószlnüleg az egyhúzközségnek) kell viselnie ha pedig vala
lún�k bUntetőjegi felelősségét megálJapltj6k, ö

' felelős magán
jogIlag is II bekövctkerolt baleset okozta kúrért. 

2. kérdés. A vudÚllzbérUi rókaw8cn va'l s rálő ogV he011-oldalról 6vatosan leerc/JZkedő emberre (,rri1!Orr ala�ját a kiir
nllf%8 c/j6rj6k miatt nom vc/wHo jól ki. A lövés foll/tán ;" twpon túl 01J6gyu.1ó BérliléB kcMkedk de a s6riUt twm kl
l.Ián;a a bűnvádi ('ljárást. Mily bt1n(!8el�kméntl 011a1t1/';a torny 
{enn? 

Válaaz. A vadáS'1,bérlöt feltétlenUI terheli a mk. 810. 
§-úba Utközö, c § 2. bekezdése szerint minősülő, gondatla.nság 
ál�1 okozott 8úlyol\ tcstisértés vét8égénok gyanuja.., huncn 
nnnden vadúszt61 telj� joggal el lehet vúrni, hogy j61 meg
né-.tro, hova, mire Jó, már CAll.k a különbŐ7..6 vadászati tilalmak 
szempontjából i8. Ha ncm vette j6l ki n megcélwtt tárgyat, vagy rossz a lIzeme, büntetöjogi gondatlnnságot követett ?I '!? 
okozott sérUlés8el kaPC801atosan. Ez ft vét..�tíg hivatalból Uld� 
UlndÓ. 6 igy a sértett nyilAtkozata a nyomo2:6.11 meginditishlu)7; nl·m IS szükséges_ 

• 3. �kérdéB. Mit nevez:{J.nk IromlJo%OLtanu.lmiínlJnak 
kituJk kiJtcle/f1l60e (lZL 111CD8%erhcutcni? 

Vál�7,. A fintalkoroak bflnUgyeibcn v.a16 bfráSkodtiaról 
szól6 tiSrvény (1913:VII. i.-c.) végrehajtása. tllrgyábnn 
kiadott I gfl'ZságUgymJnlsztcri rendelet a törvény 16. § �ánnk 
végYehajtúsu végett rendelte el az Ú. n. kClrnyezottunulmány 
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elkészítését. A törvény ugyanis a fiatalkorúak birájúnak a 
tényállás feldarftésével egyenlő fontosságú köteles5ég6vé 
tette a ftatalkorú egyéniségének, é.rtelmi és erkölcsi fejlett
�ége lokának. valnmlnt. éJetNiszonvainük mealsmeré�e vé.I!'Ctt 
lényeges adatok meglil:apftó.páL Ez utóbbi körülmén}'ek fel
tárására szolgál II környe.zebtanulmány; az [rtisbafoglalá!l 
m6dszerének megismertetése végett. a rendelet mintát is 
közö\. E szerint n lliatalkoruak ügyeiben minden intézkedé� 
elött (a törvény a fiatalkorúak búnügyeibelf hozott bh6i 
határozatokat, tehllt példfiu) a foghá.z:büntetés me,!tállaprtá
sát ls intézkedésndk nevezi ) meg kell á!lapftani, mi"yen kör
nyezetben 61 a fiatalkorú, milyenek a családi köril!ményei, 
milyen szUlei vanna'k, mily tényezők gyakorolnak rá á1talá· 
ban befolyást, mil y egyéniséget árul el, mivel foglalkozIk 
etb. A környezet�ll nulmányt az ú. n. pár;tfQg6nak kell elvé
geznie, akit vagy az igazságUgyminiszter nevez k�, "agy 
önkéntes vállalkozás folytán a bfróság ilyen tiszllel megbíz. 
E ti8:H ellátAsában közre.múlcödöket; B törV'ény hatósági kÖ7.eg 
fellegével ruhúzza fel megbizatásuk körében. 

A párLfog6 a törvény célzata és elgondollisa szerim 
segítőtársa a birónak a fiatalkorú egyéniségének, lelkivihí
gának é8 elköveteLt büncsclekményeinek helyes é�tékelé5é
ben és elbirálá!:ában egyewrsmind az a kapocs ls, "mely 
blztosit.ja az állam 65 társadalom egytiltmúködését. az elha
gyatott vagy züllésnek indult fiata lkoz:úak ügyeiben. Azt 
lútta ugyanis a Wrvényhozó, hogy a különféle jótékony tár
sadalmi egycsUlet-ek, valamint. a Wnény nemes célzatával 
egyetértő, emcY<cdett lelkü magánosok vállalkozni fognak 
lly köroyezettanulmányok végzésére és a bírÓság támogatá
sára. A törvény élebbeléptetését az egész ország területén 
megtartott elC\adáaok clőzt6k meg, egyszóval me gfelelő pro
pa$.andáoval igyeke7itck a társadalom érdeklődését és buzgal
mlIt felkeltcni 111. ügy iránt. A törvényhozó azonban alapo
san csalódobt, amikor av.t hitte, hogy ily környczet.tanulm{l
nyok végzésére az értelmiség kivúlogalottjai lelkesedésböl 
fölös számmal vállalkozni fognak. A propaganda-clőud6snk 
valóban nagy érdeklődés meUctt folyta'k le, de amikor arra 
kerUlt a sor, hogy II Wrvény céljúért lelkesedök a sivár 
nyomorú�g kunyhóiba vagy eigánypulrikba menjenek el 
olzüllött fiatalkoruuk Ugyeiben környezettnnu!mnnyokat vé
gezni, a lelke!led6s me�lc.helwen csökkent, kulőnösen nkkor, 
amikor egyes lelkes vlI.Hallcoz6knax az.t is kellett tapasz.tnl
niok. hogy az a bizonyos "környezet" éppen nem logadja 
megértéssci a család ben1l6 életét feltárni akaró 65 keJle
nlctJen kérdéseke.� felt.evö párbfog6t. A kérdés megoldhntó 

lett volnn meglelelö jlzámú fizetett p(l rtfog6�tisz.tviscIÓ kme
vezésével, ennck azonban term6szetesen pénzügyi akadnlyni 

'.!oltak, Jóllehet !\ pártfogói intézmény tulajdonképen sark
pont.ja és pr6bnköve fL íiala.lkol'Úak bünUgyelben való 
eljárásnak. 

tgy állt elő a't n helyzet, hogy a fiatalkol'Úsk bfró9{lga 
ott, ahol pártfogói tisz.tlel, illetöle.g a környczetlanulmány 
elv6gzés6vel megbízni senki móst nem lehetett, hogy II Wr
vény parancsának eleget; tegyen, a környezcttanulmimy be
szerzését n nyomozó hntősngra és közegekre bizta, holott 
ez, mondhat.juk, snrmalatos ellenW:hen volt a törvény szelle
m(ivel. tgy kelebkezott a l1S.006N!. b. 1931. 5zfunú bclUgl'
miniszteri rendelkezés is, amely szerint ott, ahol erre hiva
tott; Izerv rendelkezésre nem ált, a cBCI1dón:ég köteles kör
nyezetl:..!lnuLmánlot bcszerozni, de csakis akkor, ha bünc9clek
mény (kih6gns) gyonoja forog lenn a fiatalkorú ellen. 
JegYe7.zUk meg itt, hogy a környezebtanulnuíny nem IJótolja 
az. eljárás cóljalra IIzUksé� erkölcsi (is vagyoni bizonyit· 
\'únyL 

A csendőr mindenesetre helye�en jár cl, hu II fintai 
korúak bílnUgyeibcn környezettllnulmányt szel'kcsz.t 614 ezt 
n feljelentéshez CIIatolja; helyi és személyi ismeretei révén 
ugyanis el6re tuclhal-jn, hogy fi pártfogól tiszt beWltéaóre fi 
fennforgó kllrUlményck Közt van-c megfelelő szeM'. Helyes 
kÖl'nyezettanu}m{my szerkeszt-ésc nem könnyQ feladat, de 
kóts6gtelenlll nem ogy esetben fi esc:ndör sokkal ért6kescbb 
adíltokknl szolgálhat annnk keretében, mint nk6.rmllyon párt
fogó' egyú�tnl pedig Ilyen !r{myú működése közben a 
csend6r maga is oly érdekes ndalokra bukkanhnt, nmélyek 
hivalús a kör&bcn l\Ilszn(lrll válnak. 

NCln lehet tollvonállaal új állanwkat óa kormá-
nvo/wt alaklta1li. Jlyetlekl111k semmi rcmA" Y8óoilk 88111 

lshat a maradalld68áO'·a. 
VILMOS OSASZAR. 

Két nyomozás. 
1932 január 7-én 20 órakor toponlt.ri lakosok az 

örsön feljelentést tettek, hogy azelőtt negyed6rával a 
Kaposvár-topon ári mGútoD, a község közvetlen közelé
ben ismeretlen tettes rablási szándékkal megtámndta 
Keresztes György* toponári lakos kocemlt.rost és jobb 
kezének négy ujjá t levágta. Sérlettet a lakásán ápolják. 

Egy járör azonnal odasietett és a sértettet kikér
dezte. Keresztes a rablótámadást n következóképell 
adta eló: 

Reggel gyalog bement Kaposvárra, hol tehenet vá
IJ;ál'olt. A nap hátralevő részét a városban BzórakozAs
�al töltötte, kocsmákbnn borozgatott Sólyom Józse f 
kaposvllri lakos bnrátjával. Fél 19-kor elvált barátjá
tól és gyalog hazaindult Toponárra. A távolság 4.5 km. 
Útközben El ö. kilométel'jelzó oszlopnAI találkozott egy 
hint6val, mely Kaposvár fejé haladt, majd a község elött, 
a topon{lri vúd(u·t.érnél két ismeretlen .férfivel, kik szintén 
Kaposvár felé tartottak. utóbbi találkozás után kb. 200 
löpést tehetett meg, midőn a Fészcl'lak_puszta felé vezető, 
karbantartott kocsiút elágazásánál, az útjelző tlíbla mell61 
cgy nála kb. 10 eentiméten·el alacsonyabb fél"Íi hirtelen 
elébe lépett és rákiáltott : "Pénzt vagy életet ! "  

Sértett 180 c m  magas, hatalmas termetű és erejG 
ember lévén, rá akarta magát vetni támad6jára, dc az ót 
ebben n piJlnnntbnn valami karhosszúságú tárggyal fejbe 
akarta sujtsni. 

Sértett a csapást kivédendó, jobb kezét feje fölé taJ'
toUn. A csapás igy a kezét érte és közép-, gyarOs-, vala
mint kisujjAl teljesen levágta, úgy hogy azok o földre 
leestek, mig mut.1t6ujját C3uplln egy bórc.ofat tartja a 
kezén. 

A tetteg ezutfln a IFészerlak-pu6ztára vezetö úton el
menekült., ő pedig ,segitségért kiá.:ltoz.va a falu feJé .s7.8-
ladt, honnan emberek siettek elő és a lakására támognt
tflk. A kezét a községi orvos kötözte be é!I kórházba szál
if tását is elrendelte. 

Támad6jar61 sz.emélylefrásként csak annyit tudott 
mondani, hogy magastel'metü volt, hosszú szürke kabátot 
és mélyen II s7.emére húzott sapkát viselt. Hangjáról nem 

ismerte fel. 

A járőr kikérdezte az orvost .is, kj a BérUlésrc VODllt
kozónn ugyanúgy nyilatkozott, mint iL �rtett. EzuUin II 
j{u·őr egynegyed 21 órnkor a helys�inére siete�L és villany
lámpafény mellett helYBzlni s'l:emlét tartott. A járól' II 
kÖ7.aég szélső hlIdt61 Kaposvár felé 180 lépés ttivoI8/Ígrn, 
nz útelágnznsn/Íl, flZ úttest közepén két, teny6rnyi terjedeI
ma vért6csát talAIt, mely az úton levő sárhubnrcebn mnr 
be volt ivódvfl. A vért6csn közepén a gyGrús_ és k isujj, ft 

A nevot meg'\'illtoztnttuk. (S:Zf'r/.:.) 
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vértócsa mellett 15 cm tbols6.gra pedig fi köz.épujj fe
küdt A vértócsa körUI IAbnyomok voltak láthatók, melyek 
látszÓlag egy egyén Ifibo.it61 eredtek. HOS8zok 30 cm-l tett 
ki. A hig sárban levl:l bt"nyomatok azonosltá&ra nem voltak 
alkalmasak. 

Utésnek, vágliannk lehá.L II tenyeret kell érnie, Kel'e.�zteri 

ke7,ét II csapás ezzel tizcmben kézháton érte. . ,. I 
Né 'I ujj töből vaió lemet9Zése azonnah eros vér1.éa� 

idéz elö� Figyelembe véve a kéznek_ a vágás pillanatában 

elfollalt helyzetét (fej felett), a ool'kabht vll.!l- /Vagy mell

részének erősen be ' kellett ' volna vérződn le. Ezeken a 

helyeken pedig vérnyom nem volt. Füleki J6�( alhadnagy, toponári szakaszparancsnok 

csak, mfumap reggel érteslilt az esetről. Atvette a nyo
,
mo

'Zás vezelksét, melyhen a toponári örs legénységén kivill a 

pt-csi nyomoz6 alosztály egy járlSre ls l'é8ztve�t. 
. 

Sért-elt felesége előadta, hogy 19 óra lá)�an két I�

mcretlt'n férfi térI. be koc:smájukban és a férje után él

d.:klödtek. Elmondta nekik, hogy az ura
, 

Kaposváron van, 

dl:' minden pillanatban ha7Al.várja. Az Idegenek negyed. 

6rai tartÓ7,kodáa ulán Kaposvár felé táv�tak. Az II gya
nuju, hogy ezek �gylkl! támadta meg az urát. 

Füleki alhadnagy kiment. ft helyszlnre, de olt a for� 
galmas úton (e86 ia eset.t, a láb· és vér�yomokat. �ál' 
nem tal/lIta f(!l, igy ezil'ányban a helyszíni ?'Zem lét eloző 
nap megtartott jár6rrel tájlikoztalta magát. Ezután ala
pos vi7.f\gálat nil!. veLle azokat a ruha

,
darabokat, melye�et 

8érWtt. a rablótámadás alkalmával Viselt. Sértetten bol'
kabát voll. A bőrkabát v111- és meJlré�ein vérnyomok 
nem voltak, csuplm ft kabát szárnyainak sarka volt be
vér{'1,ve, A nadrAg véres, térdrésze pedig sároit volt. 

Sértetlet. idöközben KaposvArra srollHották kórház... 
ba, Füleki alh:ldnagy a faorvostól véleményt kért a sérU
I(.� keletkezk,.(ire vonatkoÚllag, A főorvos kijelentette, 
hogy a sérulés ft sértett által előadott módon nem kelet. 
kezhetett. Szerinte klz4rtnak kellett tekinteni azt az ef!
hetdséget, hogy idegen ember II sérlett f�je fölé, tchl'lt 
dwbadon a levegőbe tartott kezél'e bármilyen e:=ozkdzzcl 
olyan ilLést. ludj.on mél'll i, hogy az ujjak az Izületeken 
felill csontostól !i.tmeuzve a iöidre> hulljanak, Tlyen tel'
mép..;'eUi tlérliléil véleménye Merint c.'1ak abban 8'f. esetben 
jöhetett létre, ha a kéz a caapás vagy vágás pillanalAhnn 
valami fYúlArd lárgyra v(Jlt fektetve, 

Füleki alhadnagy most már birálal tárgyává leUI! 
Aérlctt elöIld6Pát, B'f.cmbeállltotta azt a helyszin udnlnivnl, 
:11. orvosi vélllménnycl és a �értetl ruháin megejtett viz.'Igh.
Iul eredményével, Az adatok ilyen, egymással szemben 
val6 m�rhH«(·lé,a{" I!ol'/i.n ellentmondásokat fedezett fel é� 
ann a ml'ggyózlil6sI'e jutott, hogy a l'ahl6támadlui il Aér
ldt által elóauoU módon nem tÖl'ténhetHt. meg, 

A hel)'Az�nen két tenyérnyi vórtóc..<'il volt, bf'nne (1.'
küdt kl!t. I�váKQtt uH, El hal'madik !(Ö1.v�tlenlll mc:lIette. 
Ha az orvo�i v�lemény dacára sért.ett elöadÍlsAt. valónak 
fogadjuk el, akkor i� leheletlen, hogy a levágott. ujjak 147..0-
rosan (!gym/i� mellett, pont.ossn El vért6caáhan fckUdjenek, 
EllenkL"LÖleg: u hnlulmns el'eja c..�páf\ követkt .... téhen az 
ujjaknak tlwnsszl'jjel 'kelletb volna l'cpUlniök. Annak n 
cSllpMnnk, m"ly 4>7.abadon n fej fölé tal·toU kéz ujjait IzUl(,tcn (",\(\I átv/igju, olyan hatalmas erejűnek kellelt 
lenni, hogy az- It kl.'7. mcscaértkse utAn nem állhato!.!. meg, Le kelle!.t volna tehát fiujtanla II fejro vagy V{tIlM IH. EZf:ken 8. htllyekt'l\ ll7..onhan RérUlésnek nyoma lIem voll. 

Az adatok ilyen vizsgAlata és egymMsal szemben la

tolgalá...ta azt a következtetést engedte meg, hogy az egész 

rnblóUlmadáe koholt. Ebben 3Z esetben a Bérülésnek mÚd 

m6don kelJt>,tt lP.trejÖnnie. Kérdés volt, hogy I.<el'�z�st 

mi indfthatla a c3Cndőrségnek rabJ6UimudfuwoJ költött 

mesével való télrevezetésére. Erre a kérdésre � Keresztes 

maglinvis-v.onyainak tiwztázása érdekében megJndf�tt IPU" 
hlltollÍ.� adott választ. Kidel'ült, hogy 8 sértett sulyosan 

cl van adósodvlt, Elöző évben 1000 dolláros élet- és bal
esetbiztosHást. kötött., A bidosHásl összeg csak halál vagy 

tf'ljes I'okkantsh p.BctébeD volt eoodékes, Ez a megll.Jla.pf

tÁa napvilágra h020tt egy olyan indHó okot, m�ly azt � 
tovAhbi feltevést engedte .meg, l1ogy 'Kereaztes a biztosítáSI 

összeg elnyerése érdekében öncsonkflást követett el, vav'y 
pedig ad mással hnjtatta magán végre. 

Az eddi"i adatok ezt a felt.evé:lt alátámasztották. El
lentét nem mutatkozott. Füleki alhadnagy azonban bizo
nyíMkot akart beflzerezni, ezért fanuk utfln puhlltolt.'ltOU, 
A fáradság sikerrel járt, Akadt egy tanu, aki az állft6-
lagos rablótámadás idejében a helYf-zlnlól nem meSSze II 
tflabndban tartózkodott. Mély csend volt. Egyazcl'I'e csak 
két elfojtott, tompa jajkiáltást hallot.t, melyeket ismét 
mély (!;8end követett. 2-3 perc mulva azután hallotta, 
hogy valaki több fzben kiált scgftségért. IEnne� II tanu .. 
nak ha a rablótámadás megtörtént volna, hallania kellett 
vol�n a tlimadó fclswJitáslit h�. Az scm érlhető, hogy n 
lajkiálltM utAn KereM.�s miért nem kililtott azonnal Ae
KI "'�górL. 

Egy mAKik tanu cl mondotta, hogy �rtctt Kllposvnl' 
felől jövet az országúton beérte és elhagyta. A tanu agy
negyed 20 órakor már otthon volt Toponál'on. Ezzel szem
ben Bérlettet n kÖ1.ségtől 130 lépésre, cfJak háromnegyed 
20 óra táj han él'te a rablótámadá<a, Mit CHinll.lt ez alatt fi7. 
idő alatt? 

A hintó koc,slaa, amellyel sél'lclt, előadúHll. szcri�� 
I..nlálkozott, clőúdta, hogy sértetlel az úlon, a helYBzfntot 
Kllposvál' felé 500-600 lépéifre találkozott. Sél·tett egYI!
dlll volt és gyalog ToponAr felli haladt. 

ElőkerUlt az a két idegen is, akil'e li koCtimál'osnti 
gYllllftkodotL, Elöadták, hogy II sértettel fél 20 órak,ol' 1\ 
loponlll'l váaál'térnél talfllk02tnk , (Tehá.\. később, mmt. 1\ 
kocsllisa.l való tallilkozAs, A vluiártét' tis a kö..-.6Óg közölt 
fekszik a heIYBl,fn.) Sél'tett n€om volt egyedUl. tPá" snRligá� 
han l'gy mAHik férfi ia volt, 

n:zek a bizonyHkkok n Bzakaszpal"llncrmok fcltl'véfléb 
mOR\' mái' kélBégct kizó'rólag helyLál16nak mutattflk, 

FillekI alhadnagy a befJzcrzeLt adatok alapján fl kB, 
velkIYlŐk6pen álli totla Ö1l67..e 8z esetet: 

Ha valaki fej)·r. Irányul6 Utéat ukul' kivédcml, úgy 
keÚ't. öutöntiZI:l'uen ftMelé fordHott tenyérrel omel! teje elé vagy (ól teM, hogy II klmléReil f$zközl megfoghlulsll, Az 

KCl'cll1,tcs anyagj helyz-etén javltlUli óhaj tván, ön� 
Cl!onkllfU\ l'évén akart a biztoflltáaJ öS8zeghcz jutnI. Ka .. 
P09Vál1ról jövel fi. váflál'lérnél találkozott egynegyed 20 éi4 
fél 20 óra között cgy dnkostál'slivnl, kinek valóllzfnOleg 
az volt a feladata, hogy a végrchll.jlftshoz 6zUkflégcs (!S7� 
közl ooahozzu éR azutún azt eltUntesse. A két szembejövŐ {'mhel' miatt klmyLe!enek voltnk vftrni, mli{ azok halló
lltvolflftgon klvUI jutottak. Kercsztefl azon n helyen, ahol 
a helYfl1,lnelés alkalmával n vél'thcsát talált.{tk, jobb kewt 

Jli.rllJ'm J'llfliá(ltlk ht K{l1átllLk éhsé081/1tottfL 1.Iid�_ 
kein, iártam Njlml!t(,,'�záOban az �h8éO/)loklf.d idei/m, dl' IIlJlwL tlCm. 1t1/1�Hlt /lZ f.hlléO)/8k dB 1tyoJ)lllrnak olyat! Uö,'_ nlla formdíl, I/1Ú1I a F'et11fdéhfmt 

CE.'RA / .. D HAMILTON. 
n kemény 6.tteatrc helyezte ó8 vuiaml élCli 8zerszhmmnl 
(vnlószfnaleg h6sválló hArddnl, mert két ÖCCfle mé8'Zhro8), 
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vagy ő vagy a társa levágta 8Z ujjait. Deszkát vagy más 
hasonló alátétet nem használhattak, mert C?, alá a vér nem 
6zivároghalott és így a helys;o;inen t·alátt yértócsának ko
szorúszerG alakúFak kellett volna lennie, Az éles fájda
lomra Keresztcs, minden eltizánblá.R"a dacára jajkiáltá
sokban tört ki. Ezután azonban 2-3 percnyi csend kö_ 
vetkezett. Keresztes uralkodott magán. Idat engedebt tar
afmak, hogy a végrehajtásnáJ használt eszköz?..el eltünjék 
és !!Bnk azután indult meg segftségért kiáltozva a község 
felé. A végrehajtás helyének megváfaiiztás8 is a Keresztes 
tett'essége mellett f'7,ó1. Túlkö1..e1 fekszik II kÖZ$éghez egy 
valóságos rablótlunadás végrehajlásAra, de elég közel ah
hoz, hogy az önctSonkító kiáltozásoíval a szélső házak la
kóit fellármáz.hassa s igy veltik egyréezt a rablómesét el. 
hi tethesse, másrészt sértilésére rövid idő alatt segélyt 
kaphasson, 

A következ6 nyomozást KantfJndi Anlal tisztllelyette,'1 
(Fertőszentmiklós) frta le és küldte be. 

. 
Kamondi tiBzthelyettes 1!l2L évben a beledi örsön 

t.c!Jesitett ?ZOlgálatol. Az örskőrlethe tartozó Himód én 
Kisfalud községek kÖzÖtt elterUló határrészen július havá
ban nagyon elszaporodtak a mezl!i ternlények ellopása ál. 
tal elkövetett mC'ZÖrendöri kLbáglísok. Az örs ezekről ér
tesult, de mint magánindftványra üldözendő kihágások 
IJgyében nem nyomozhatott, mert II sértettek sohasem 
lJ·tak alá nyilatkozatot. Az örs ennek dac?ára figyelemmel 
kisérte �ekeL a lopáeo�t és arra a meggyőződésre jutott, 
hogy a tetteseket Himód kÖ7.l�égben kell keresni. Erre 
mutattak az elkövetés helye és kő,"OIményei, de emellett 
1i7..61t az is, hogy Kisfalud lakossága jómódú és törvény
tisztelő elemekből áH, ez7Á�1 szemben II him6diak azegé-
nyebb sorsuak, köztltttik tehát többen vannak, akik bűn
cselekmény elköve�re hajlamosak, 

Kereszte:! Györgyöt az elébe tárt bizonyftékok sem 
lőrték meg. Tagadásban maradt. Ez érth�tő is, Nyomo· 
I'ékká telte magát egész 61etére, vallomásoa mellett maka· 
csuI kiwrtott tehát abban a I'eményben, hogy II biztositási 
ö�zeghez mégis csak hozzájut. 

, A >hllnjel éa bOnsegéd nem kerOlt elő. A gyanuBHható 

I3zemélyek alibit ig.aWltllk, Nem lehetett azonban megál
lapHan!, hogy 870 alibitanuk nem hamieak-e, 

A �efrt CI�et az elköveté3 :mjálossAgAn éo I'endklvüli

tlégén k[vül is I!!ok IJanulaágot nyujt. 
A bfztoslLási esalás nn,pj,ainkban - a rossz guzdatfági 

viszonyok között - úgY.!rlólv6n hétköznapi búneselek· 

ménnyé vlilJt. Ennek .a búncselekménynek nyomozása, 

tekintettel arra, hogy elkövetője fi tőle telhető furfang· 

gfli mindent megtesz II nyamoz6s félrevezclésére, Bok 

�zaké.-telmet, jó &Zemet és fejlett kritikai képességet kö
vetei meg, Minden nyomozásnál eh:lősol'ban azt kell meg· 

flllapftnni, Ihogy II l>ünl!Selekmény egyAltalán rneglörtént..e, 
Ennek eldöntésére fi helY5zini és egyéb adatok allJ,pos vizs
gálata, bh'álaLrl, Ö8swhasonJltása, egymá8�al 87,eomben való 
mérlegelése képezi a eólravezető eszközt. Ennek 1\ szellemi 
munkának I"Orán napvilágra jönnek AZ egyes adatok kö· 
zött fentálló ellentétek. Az állftólRlJos sél'tett előadáBát, 
ennek a nyomoznsnak során, mAr puszt.'m u tárui bizo

nyitékok és II szakértői vélemény alapján [eljcpcn meg le� 

hetett dönteni. Ha ez sikelIGIt, úgy a többi már nem okoz 

nehéZ5éget, 
Rá kell muLatnunk II híbflkra ia, A helyszfnelél5t meg

ejtő jA-ről'nek az úttesten levő leletet biztOi!ftani éli a nyo

mozó aloflzttily fényképészével fényképeztetní kellett volna, 

Ennek megWrléntc utAn II vél'tócsa alatt meg kellett vol� 

na vizsgfilni az útteste/. Valós7,inO, hogy a hulalmaj,l erő· 

vel mért csapna kövct\ceztében az alkalmazott vngóetlzköz 

nyomát Js meg lehetett volna Lnlnlni és azt f6nyk�pf'n 

I'ögzfleni. 
A vérrel lltitatolt útihabnl'caot, VIllamint II KyunUld

tottnk húsvágó bflrdjait, baltflit őrizetbe kf'lIett volna 

venni és I'lznkért6J vizsgálat céljából II nyomozó o�tAly

nllrancl:InoksáKnak beküldeni. A Ilzakértöi ,'Iz�gálat meg 

tudta volna (lIlupHnni n vúgóe�/'közön az {'mhl'I'vél' jelen

Iótét, sőt eaetlog azt is, hOKY az az úttesten talált várral 

IIzon08 csoportba lartozik·t!, 

A Nemzelllk Sz{)v6hóo" li.tjdll 1'8vizl6 aM kell 
vlHtlll (I MWjnbö�{j bdk88z8J'zfltldlfokat, amslllek okai fl "�� 

pal( III//1tflfalfiJ/lJlÍnJ1l1r(/( dH újrt/'b lutbor/Í. v8/JeállltJit J'ejtilr 

IIIá(/ukbán, 
fl FASISZTA NAGYl'ANACS. 

A hónap vége felé Kamondi tiszthelyette.i !Culcsár 
Fel'ene tÖTZSŐrmesterrel rendes szolgálatban Kisfaludon 
�ortyáz()tt, mely alkalommal egy ottani gazdálkodó fel. 
Jelentést tett, hogy Kisfalud és Himód községek között 

.
fekv6 földjéről három nappal azelőtt, éjjel, valnki ellopta 

öt kereB'Zt búzáját. A járőr azonnlli kiment a helyszfnére 
éa s�mlét ftart.ott, Imelynek során ott 'egy: kéDfogatú lósze
kértöl szármaw benyomott nyomot talált. A nyomokat 
pontosan lemérte és alaposan megviZ9gáIta. A széles pata
nyomoka t, méreteikb51 ítélve, eaak nehéz, hidegvérű Jovak 
id6-l,hették elő, A keréknyomok is jóval szélesebb keL'ék. 
talpru mutattak, mint amilyent az órakörletben lakó ga7..
daemberek ha!:"-IIá/nllk. Ezek a megállapftflsok gondolko
l.óba ejtették II jár6r1. Ilyen nehéz lovakat, széles kerék
talpú szekeret himódi lakosok - kihe II jál'6r eleve gya
nakodott - nem hllsznAlnak. Ezenkivül a két ló is javukra 
szóH, m\!rt valamennyi cl!ak egycs foga ttal jár, Kamondi 
tiszthelyett.es allI'R is gondolt, hogy II tettesck ketten le
heLlck és ö!ls7..efogtiik a lovaiknt. A lopás e/követésével 
gYllIlusitható himódi lakosokat a jár6r sorra vette. Egyik
nek �em volt nehéz lova és szélCdabroncsú nekere, ezen
kivlil a kél'dé$es éjszakára valamennyien alibit igazoltak. 
A nyomozás ebben IlZ irányban lehát megakadt. Most 

csak AZ uradalmak él! II nagyobb gazda�ágok maradtak 
hátra, ahol ilyen nehéz Jovakat és szekeret használnak. !<nmondi ti6zthelyetle.� gondolatban so .... a vette öket. Igy 
Jutott e:nébe egy, Ll helyszfnUiJ nem nagyOll mesaze, kb. 
100 holdon gazdálkodó bérlő is, ki szintén ilyen lovakat éli 
s7..ekeret lal·tott. A hérlöt az örs tagjai mint vagyonos. 
beceGIetes embert ismerték, fgy a lopAs elkbvetésével vllló 
meggYllnusi tása szóbll sem jöhetett. Volt IIzonban a bérlő
nek ogy Mihály Józ.lleC* nevü, ll-liim6d közsógbe í'va/ó kocsi-
sa. A járol' abból II feltevésből kiindulva. hogy ft tettes 
eselédomber lehetett, ki II lopflsnál gazdájától kölcsönvett 
vagy pedig IInnak tudlhn kfvUI igénybevett lovakat é.co 
szekeret használta fcl, felkereste II bél'löt és megkérdezte, 
hogy az elmult napokban nem kölcsön71�tt.-e valakinek 
gfl.bonahordáshpz Jovllkat és szekeret ? A bérlő aJmondtll, 
hogy h(lI'om nappnl ezelőtt .MihAly József kórt tőle foga. 
tot1 hogy II majol't61 kb, (3 Icm-re fek.vő saját földjén tOl" 
meLL li kere.,>zt búzáját hnulhordha88a. A kórést teljes!
tette. A fogat nappal a gElzdaságban dolgozik, ezél't azt 
csak éjjeli idől'e bocl"htotta a Mihály randelkezés6ra. Más-
IHlp j'egKel IMI El is fl l\fihlily húzflját, melyet II gazdfls(lg 
flsztagjni mellé rakott. A búzát engedélye alllpjAn ElZ ő 
c."lipI6gópe cs6peltll cJ, hallomásb61 tudjn, hogy Mihálynak 

• A novet mogvnltoztlltLuk. (Szerk.) 
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9 métermbsa búzája lett. A dologgal tovább nem törődött, 

bár feltünt neki, hogy 5 kere..<>ztból 9 métermáZ5a búzát 

c.sépeltek ki, hololt abban az évben egy-egy kereszt. 40---
50 kg bÚÚllál többet az egész környéken nem adott. A 

majorban érdeklódve a járőr azt is megtudta, hogy )Ii

hály a fagatan feleségével együtt hordta a búbit. 

A helyszinen felvett nyomméretekel a járór össze

ha30nlitotta a kérdéses lovak patáiról és a szekér abraD. 

csairól veU méretekkel; ezek tökéletesen egye-ttek. így a 

járór Mihályt �s feleségét egyenként. mint gyanusitotta

kat kikérdezte. 
Mindketten elismerték, hogy a kérdéses éjjel a bér

lótól kölC3ÖnkP:rl kétlovas szekérrel a közelben levő föld

jükre hajtottak és onnan egy fordul6ban a búzájukat be
hordták a majorba. Azt nem tudják pontosan, hogy hány 

kereszt volt. Mihály szerint 23 órakor érkeztek vissza a 

tanyára, felesége szerint 24 órakor, mert vieszajövet a 

felrakott szekérrel feldőltek. A lopást mindketten ta· 
gadták. 

átkulatta gyanusítottak elcsépelt �almáját, melyben rövid 

kere!!és utan 10 darab ilyen zsineget talált. A zsineg fa

lusi emberek között értékes é:o becses valami, a többit 

cséplé.skor a munkások összeszedték és elvitték. M03t már 

megvolt a tárgyi bizonyíték is, mely a tanuk bemondá-oá

val egybevetve, kétségtelenné tette, hogy gyanusítottak 
nemcsak a saját földjükön termett búzát csépeltek el. Mi
hályék még ekkor is megmaradtak tagadásuk mellett, ami 
azonban nem ha�rtnált nekik. A bíróság a csendől'ségi nyo
mozás által összegyűjtött bízonyítékok alapján Mihályt 
fogházbüntetésre ítélte, de az ítélet végrehajtását, tekin
tettel büntetlen előéletére felfüggesztette. A bűnösség 
megállapítá2ánál a zsineg perdöntő jelentőségű volt. 

A járór a gyanusitottak előadásának megdöntésére 
újabb adatgyüjtéshe-z kezdett. Kikérdeztkk az ö:szes ma· 
jorbeli cselédeket a hordás idejére és a fordulók számára 
vonatkozólag. Kiderült, bogy Mihályék 21 órakor induTtak 
el it szekérrel, több fordulót tettek és az utolsóról c..:oak 
hajnalban tértek vissza. Megállapitotta a járőr. hogy 
Mihályéknak ös!!Zesetl legfeljebb hal kereszt termett a 
földjűkön. Ilyen csek�jy mennyiség behordása 3 km távol
ságról nem kerülhetett hajnalíg tartó több fordulóba. Az 
Mlitólagos feldőlés helyszlnét is megmutattatta magának 
a járőr és ott szemlét tartott. Ha a búzával megrakott 
szekér tényleg feldől, úgy ezen a helyen búzaszemeket, 
szalmát és a feldólés egyéb nyomait kellett volna találni. 
Ezzel szemben a szemle teljesen negatív eredménnyel 
végződött. Ezek a megállapitások a gyanuaítottak védeke
zésére határozottan rácáfoltak, azok azonban ennek da
cára megmaradtak tagadá3uk mellett. Kamondi tiezthe
lyeltes ezért mindenáron valami tárgyi bizonyítékra 
akart szerl tenni. Arra gondolt, bogy ilyent a kéveköté!::t
hez felhasznált anyag különbözösége szolgáltathat. Ki
kérdezte a gyanusitottakat, valamint az aratókat, hogy 
a gyanueítottak földjén termett búzát aratáskor mivel kö
tölték kévébe. Gyanusitottak és az aratók előadása e 
téren megegyezett abban, hogy kévekötözéshez az elmult 
gazdasági évbóI maradt zsupszalmából csavart kötelet 
ha�náltak fel. Járőr meggyőződött arról, hogy gyanusí
toUnak tényleg volt zsupszalmája. azután kikérdezte a 
e&éplögépnél f06"lalkoztatott et.etöt, és kéveadogató leányt, 
bogy gyanusttottak kéNéi mivel voltak átkötve. Ezt nekik 
látniok kellett, mert a gépbe való helyeWs előtt I..ozeket a 
köteleket ök vágják eL Az etető és a leány határozottan 
emlékeztek, hogy a gyanusitoUak kévéinek fele zsup
kötéllel, másik fele azonban gyári zsineggel volt átkötve. 
Ezt. tudomásul véve, a járőr azonnal Mkjjelhányatta és 

Rádiót 
k i.z á r ó l a g  a 

• 
I 

Rá dionova 
cé�n�1 vegyünk, IV., Václ·u. 27-29. 
(P�ansta-palota), ahol minden már
kas gyari készülék kapható  
E l ő n y ö s  c s e r.e a k c i ó k i 

Az is kiderült, hogy az előzőleg elkövetett sorozatoa 
mezei lopások is Mihályék lelkiismeretét terhelték. 

• 

Nemcsak a súlyo� bűncselekmények nyomozása érde
kes és tanulságos. Elképzelhető, sőt a gyakorlatban elő is 
fordul sok olyan gyilkosság, melynek nyomozása nem ér
dekes és okulni sem lehet belőle. Ezzel szemben igen 
gyakran éppen a szűrke hétköznapi esetek nyomozásánál 
merülnek rIel olyan körűlmények, melyek a kriminalista 
,'Zemével nézve figyelemreméltóak és tanulságok egész 
sorozatának levonására alkalmasak. Ib'en a leírt egy
szerű lopás nyomozás8 is. A lefolytatott nyomozás minta
"zerű volt. igy, leírva a legtöbb nyomozás nagyon egyE-ze
'űnek látszik. Amit a nyomozó tett;...vett, azt teljesen ma
gútól értetődónek találj uk. Tudjuk azonban azt is, hogy a 
gyakorlatban ez. nem így van. Hány csendőr beérte volna 
a helyszínen a 16 és szekérnyom jelenlétének puszta le�ö· 
gezés�vel és azt állitolta volna, hogy a helyszín a "tette.sre 
nézve �milyen támpontot sem szolgáltatott". N em elég 
a nyomot megtalálni, hanem azt meg is kell vizsgálni, 
�zemmel és ésszel egyaránt. következtetni c..;,ak akkol' le
het belőlük, ha ez már megtörÍiénL AZ7.aI, hogy a járőr 
Z'LCn 3r. úton arra a következtetésre jutott, hogy a nyomok 
két nehér. lótól és széles talpú ezekértö! származnak, a siker 
felé csupán egy lépést tett. Itt kapcsolódott he a nyomoú
Eoknál annyira nélkülözhetetlen helyi és ezemélyi ismeret. 
mely most már további következtetésekre nyujtott tám
pontot és végül a -g)'anusitottak személyéhe� vezetett. 

A mód, ahogyan a járör a gyanusitottak elóadáeát 
bizonyítékok szerz-ésével, azok mé-rlegelr.oével, kapcsolatba
h07.á�ával lépésről-lépésre meJ!döntötle, mintául n.olgáihat 
a tervszerű, gondolkod6 fővel végrehlJjtott nyomozásra. 

Gyanusitottak tagadá8uk mellett végig megmaradtak. 
a biróság Il�onhan ezt nem vette fi�yelembe és öket az 
összegyűjtött bizonyítékok alapján elitélte. Ez viszont 
annak bizonysága, hogy a beismerés megkönnyitheti 
ugyan ti nyomozást, de nem pótoihalja a búnögség bizo
nyllékait, hézagmentes biwnyítéklflncolat mellett viszont 

a beismel'é� az eredménynek nem lényeges követelménye. 

No vd#*/on tavaszig l 
ltlloem mér mos' igénye/jen bot.81:ClluJéMll6 kllrolltm(lnt('� 

B I B lr.iHC8öUt, hol!)' csa/ádi házál 
mlal6bb 'el6pllle .. e VlISY terhe. 10rfoz .... 11 6\v6I1hfl." 

DIJtaJllu le1vllágD8f\.i!.t oynlt: 
Swm61ycscII 0-5-lg. vld6Wlekllck lov61oon 

Budapesti Ingatlan Bank Rt. 
VII., R6k6oo:l_űl l0. _ Te I II I o n :  34-8-05, 34-1-33. 
A1apltvll II/06·bIlD. AJlljlUVII IIlO6-bIO 
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EGYED JÓZSEF NY. ALEZREDES. 

Azok sorába t.artozott, akik még a mult század nyolc
vanas éveiben jöttek a csendőr�égh(:,t, tehát szinte a fel
á�Iitástól kezdve ,szolgálták aztán .t}vtizedeken keresztül a 
teatületet, Ű II 82-es- székely gyalogezredben töltött egyévi 
önkéntesi szolgálata után, 1889-'ben lépett be az akkor ,még 
fiatal' csendörséghez, 'háromévi: szolgálati köte!ezővel, mint 
pr6bac5endör. Azután csakhamar hadapr6ddá, majd had
apr6d-tiszthelyettessé nevezték ki IS il893-ban megkapta a 
hadnagyi rrendfokozatot. Sorrendben .e'Jérte a ,főhadnagyi, 
tl:zázadosi rendfokozatot, 1914 augusztus l-én pedig ör
naggyá nevezték ki. 

Szakaszparancsnok volt többek között Nagybecske
reken, szárnyparancsnok Szombathelyt, Kassán, pót
szárnyparancsnok tBudapesten, beosztott ;törzstiszt Szege
den, Debrecenben. I Az alezredesi rendfokozatot 1916 
február l-én érle el. majd 1919 január l-én nyugállo
mányba vonult. 

A háború alatt !telj�itett kitúnő szolgálatainak �I
ismeréséül és a katonai egésUlégügy körül szerzett kivál6 
érdemeiél1t a (Ferenc József-rend lovagkeresztjével (hadi· 
diszitménnyel), illetve a Vöröskereszt hadiéklt.ményes 
11. osztályú díszjelvényével tünf"ették ki. 

Csíkban sz!lletelt, Gyergyószentmikl6son. Trianoni 
székely.sors az övé is, mert Erdélytöl távol kellett mett
halnia. Legutóbb 'Rákoshegyen élt, �tt is temették el 613 
éves korában. ,lAz öreg bajtársnnk .i mindig kiváló csend· 
őrnek kijáró tiszte!ettel s kegyelettel örökitjök meg 
emlékezetét. 

-:0:-
MINDE � OLVASÓNKNAK 

BOLDOG ÚJÉV ÉT KíVÁNUNK! 
Felhiyás az Erdelyben szolgillt bajtársnkhoz. Szen/ke

re8zthegyi Kratocl,will Kdroly ny. nltáborn?KY ú.: önagy�é). 
tósiiga nz utolsó kolozsvári honvéd katonai , kerulet, majd a 
Székely Bado:::ztály Jlltrnncsnoh nagy���sú mU!lkábll11 
fogja megörökíteni Erdély magyar katonai löl'ténelmenck 31 . 
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U1l8. évi forradalmat megelóző utolsó napjait és általábar. 
Erdély területének eseményeit. Hogy megirandó munkája 
minden tekintetben s főképpen pedig a forradalmat és az el 
lenséges anegsúllast közvetl<!nül megelÓ7.ö események. .szem· 
p�ntjábóI is tökéletes és hézagnélkűli legyen, kéri azokal- :l 
csendőrtiszt urakat és altiszteket, akik az 1918. év folyamán 
Erdélyben, tehát a koloZőVári és a brassói csendörkerület te
rületén teljfflítettek szolgálatot : 5:tlveskedjenek élményeiket 
és tapasztalataikat le[rni és �i'.Crke8zöségünk útján hozzá jut
tatni. Főképpen arra kell a leirásban részletesen kiterjesz:· 
kedni, hogy mit; t.apasztalt a leirást beküldó a forradalmat 
megelőző időkben a forradalom előkészítése. a rom'án nemzeti 

kisebbségi propaganda terjedése. a háborúellenes ántántpropa· 
ganda terjedelme és hatása, stb. tekintetében. Most tizennégy 
eszt.endő multán mindenki higgadtan s tehát tárgyilagosan 
látja és tudja megítélni az akkori eseményeket; azok 6ssV"
függésel, az okai és okozatai-, amelyek akkor még kevés>bé 
Yolta�t felisrnerhetök, ma :már vil:igus ,jmpcsolatba h02lhatók, 
egyszóval II most meP:Írandó leírások !lok tekintetben még ér
tékesebbek és használhatóbbak lehetnek az es:emények közvet
ten lhatasa alatt készült feljegyzéseknél is. Igen Jd'fánato� 
vn1na, hogy az Erdély magyar történelmének - egyelőre -
utolsó napjait megöI'ÖkJtö eme munkában a magyar csendőr· 
ég is méltó helyet kapjon, azért a magunk ré�éról is kérjük 
bajtáre-ainkat. szí\'eskedjenek a kért adatokat minél többen 
leírni és beküldeni. Az örsparancsnokokat külön is Jelkirjük: 
hívják fel erre a közlésre az örskörletükben lakó nyugáIlo· 
manyú bajtársa];: figyeimét. A kéziratok gyiijté5ét cs a �el'v 
zőhöz juttat.ását a szerkesztáség kéS7.séggel vállalta. 

Dicséretek, A III. kir. csendőr.940 Felilgyelöje dk.9ttrŐ ok
imttal fátta el miskolci VII. kerület állományába tartozó 
Balázs István th.-t, mert 22 évct meghaladó cRendőrségi 
szolgálati ideje alatt úgy a közbiztonsági szolgálatban, mint 
alárendeltjei oktatása, nevelése és "ezetése terén igen nagy 
szorgalmat tanusftott és igen jó eredménnyel múködött. 

A btldnpcsti /. cscndörkerűlct pamrn;sn(JktJ, dfc,qt!rő okirn.t· 
ut{ látta el: J(OIlM8 Józse! I. thA, mert. hosszas csendörségi 
szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálatot készséges 
buzgalommal, jő eredménnyel teljesítette s az utóbbi évek· 
ben örsparancsnokhelyettcsi minőségben örsparancsnokát hat
hatósan támogatja ;  Joó Miklós törm.·t, mert hosszas csend
órségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálatot kész
séges odaadással teljesH,ette s egy éven át mint irnok altiszt 
különleges beosztásban igen jó eredménnyel múködik; Kóhr 
István tórm.-t, mert hosszas csendőrségi szolgálati ideje alatt 
kifogástalan magaviseletet t.anusított. s a közbiztonsági szol· 
gálatot készséges odaa

_
diissal, iglJn jő eredménnyel teJjesi· 

KARÁC ONYRA 
-
•• 
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tette. NyiluánoSfl.l1 megdicsérte :  .Zll�m.bok /áno� �rm.-t, 
mert a köz.biztonsági szolgálatot )árorvez:etól �.t":?s�b,:� 
készséges buzgalommal, jó eredménny�l vég'lil s a göd,OtIOI ku
lönleges közbiztonsági szolgálatot 2� even át odaa�� �uzga. 
lommai teljesítette; Ratksi József �_

rm.-t, mert a Jar?�e�� 
töi minőségben buzgó odaadással, JO eredménnyel mukodik, 
Kiss Imre I. törnl.-t, mert a közbiztonsági szolgálatot jáT
örvezetöi minöségben odaadó buzgalommal, jó �redm�yel 
teljesíti j Nagy Crl.ntla örm.·t, mert a közbiztonsá� �lplatot 
járőrvezetöi minöségben példás buzga1omroal, tgen Jo 

.. 
e�e�: 

ménnyel teljesiti ; Homoki Afihály Örm.-t, mert a godollol 
különleges szolgálatot 3 éven át teljes odaadással,. jó er�d
ménnyel teljesítette: vitéz Tóth Laj08 alhdgy-ot, S:::tva Laj08, 
Czif'I'TI István BMa.bús Ferenc, Filrész Jl,Wwly th.·t, Fmta 
18tván, VM9� J6zsef VI., Udvar MihálV. Kemóny Mihály, 

SziirÖ8 József, Lovász István, Sramkó Gergel'I, Szóke Sán
riM törmA, T6th Sánd07', Máté Sándor, Varjtt Balázs, Ta.� 
kócs Ferenc, S:dnyai László, Pálos Józ8ef, Csil.:i Pál, Bogár 
I8tván és Szck.are8 István örmA, valamint Sári Imre, Kó
do8 Afikály, Sándor Mihály, Nagy KÚlroly, B6di Gyózö, Danyi 
Laj08, Pellfl János, Uti J6zsef cs.-t, mert Szolnok \'ármegye 
területén 1932. év tavaszán keletkezett árvizvesúly elhári
t.á�, valamint az élet- és "ugyon megóvása és megmentése 
terén fáradságot nem ismerö készséges buzgalommal, !;zak· 
értelemmel, tapintatosan, hathatösan közremuködtek. . 

delmi munkálatokat végző munkásokkal szembeni erélyes 
fellépésükért és eJlenórzésükért, �vábbá az élet· és vagyon· 
mentés terén kifejtett igen buzgo és eredményes tevélteny· 
ségükért; Máthé Ferenc th.-t és Nag!1 J�zsef Ill. tórm.-

.
t egy 

gyilkossági eset lelkiismeretes, sukszeru, leleményes �S. fa
radságot nem ismerő kitartással lefolybatott nyomou.saért 
és kideritéséérl a tettesnek az igazságszolgáltatás kezére 
juttatásáért. � Nllilvá?!Osan 1Il69dicstrte :  vitéz. Bagi LajolJ 
th.-t, Vass Kúroly, Madarász Albert, K. Koncz Lnjo!, J{i1l8 
Sándor IV., KÚlrolyi lmT6, Báton LwjQ8, Nagll Lat}os II., 
Cúncge JÚntJ8, Molnár AntaJ és Szécsónyi László

. 
ti!rm.-eke� 

hossza.s csendórségi szolgálati idejük alatt a "kozblzto_nsá�l 
szolgalatban kifejtett buzgó és igen eredményes te\'ékenyse
gükértj Kovács János JI. tónn.-t és KaszáT János cs.-t, mer,:t 
egy gyilkossági eset kiderítésénél lelkiismeretes, szakszeru, 
leleményes és fáradságot nem ismerő kitartással lefolytatott 
nyomoz6 cselekmenyl::ikkel járó,vezetőjűkct hathatósan támo
gatták; Szigeti Irnre rorm.-t, K"lCBúr Miklós, Laczk6 S(índo)' 
és Cs. Nag" Antal orm.-t, továbbá Miklomch Ferenc, Hfu·· 

sánl/i ./cnö, Szilá(lyi Lajos IlL és Banw János II. es.-Öket 
a Bihar vármegyében 1932, március 21-én bekövetkezett ár
vizveszély alkIlImaval a védelmi intézKedések végrehajtásának 
szigorú ellenorzéséért, továbbá az élet- és vagyonmentés 
terén fáradságot nem ismerő, igen buzgó és eredményes tevé
kenységükért. 

A miskolci VlI. kerület JJaT<l1Ic811oka dícséró okiiattal A debTfluni V T. kerii..let parancsnoka dicsérő okirattal 
látta el: vitéz Németh Andrá", és Fod&T Ferenc thA hosz
szas csendőrség) szolgálati ideje alatt a közbiztonsági �zol· 
galat teljesítése, alárendeltjei nevelése és vezetése körtil ki
fejtett igen buzgó és eredményes tevékenységéért; BI./,jdos6 
Imre alhdgy-ot Bihar vármegyében 1932 marcius 21-én be
következett árvlzveszély alkalmával az árvizvédelmi intézke
dé!öek végrehajtásánál a1árendeltjei kitűnö irányításáért, az 
é!et és vagyonmentés, valamint az án'ízvesloély elhárítása 
körül fáradságot nem 'ismeró igen eredményes tevékenysé· 
géért; Molnár Miklós, Szilágyi LriszM th., Lakatos I",�re, KU8 
LajOl, Kenéz Sándor és Balogh József 11. tÖrm.-eket a Bihar 
vármegyében 1932 március 21-én bekövetKezett árvlz\'eszély 
alkalmával tanusított gyors és eredményes fellépésükért, ön
álló intézkedéseikért, menyei a veszélyt csökkentették, az élet
és vagyonmentés terl:n kifejtett, fáradtságot nem ismerő igen 
buzgó éi! eredményes tevékenységükért; Szilá9!li Lajo� TI. 
törm.-t a Bihar vármegyében 1932 március 21-én bekövetke
zett áTVizves-zély alkalmával egy csoport által roegklsérelt Wl
tésátvágásnak és zsilipfelnyitásnak erélyes fellépésével vég
rehajtott meghiusításáért, mellyel az árviztöl egy községet 
p.s egy tanyát mentett meg, továbbá az élet- és vagyonmentés 
terén kifejtett fáradságot nem ismero igen buzgó és ered
ményes tevékcnys:égéért; Vin�:iczky Bertalan és I(fmdi Bcnf'
de" tönn.-eket hosszas csendorségi szolgálati idejük alatt a 
közbiztonsági szolgálat teljesitése, valamint 1932 március hó 
21-én Bihar "ármegyében bekövetkezett árvlzveszély alkal· 
mával az é.let- és vegyonmentés terén kifejtett igen buzgó és 
eredményes tevekenysegükért; Solymos Z8igmond th., MWlSi 
Imrc és Zs61w. 18tván tórm.-cket a Bihar vármegyében l!;l32 
március 21-en bekövetkezett ;irvizveszé.ly alkalmával a vé-

látta el: Criszár Elek alhdgy-ot, mert közel 33 évi katonai él> 
csendör6égi iizolgálata alatt, különösen pedig a csendórsegnél, 
hol 17 évig mint örs és járáspal-ancsnok müköaött, ernyedet
len buzgalommal, hiven, becsülettel wljesítette kötelességét, 
példás, a forradalmak alatt is szilárd hazafias magatartásá
val alárendelt jeire és fiatalabb bajtársnira a legjobb nevelő 
befolyással volt, a forradalmak lezajlása után a csendörség 
fegyelmének és régi hírnevének a közbiztonság hely-reálll'tása 
érdekében lankadatlan kitartással párosult e:réllyel, eredmé
nyekben gazdag, különösen hasznos szolgála.tot teljesitett, vi
téz Kltl"i.lCZ /stván tb.-t, mert 25 évet meghaladó csendörségi 
szolgálati ideje alatt a iltözbiztonsági $zolgálat terén lanka
datlan !özorgalmat fejtett ki és igen jó eredményt mutatott 
fel, mint örsparancsnok örsét jól rendben tal·totta, alárendelt
jeinek nevelése és vezetése terén jó eredménYt ért el; La.utncr 
J6z.sef tőrm.-t, mert 19 évet meghaladó csendör!'égi $.zolgálati 
ideje alatt, hosszabb időn át mint osztály-, majd mint csend
örogyészi irodai segédmunkás teendöit nagy szol'galommal 
és pontossággal végezte, az utóbbi időben pedig a közbizton
sági szolgálat terén buzgó és eredményes tevékenységet fej
tett ki, szorgalmáva! és jó magaviseletévcl fiatalabb baj tár
sainak jó példát mutatott és azokra jó befolyÁst gyakorolt; 
Nyilvánollan 11IegdfC8érte: KoUár Albert örmA, mert 6 évi 
csendörségi szolgálati ideje alatt :l. 'közbiztonsági szolgálat 
terén buzgó és eredményes tevékenységet fejtett ki, igen jó 
magaviseletével és szorgalmával fiatalabb bajtársainak jó 
példát mutatott és azokat helyes irányban befolyásolta. 

8U� lOR " "" .  m ..... kI.".Ib ••. ".y.'m •• '.,., ••. , Ih:elh.e kapható: 
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Fegyverhasználat. A pocsaji örs állományába tartozó 
Bartha Bertalan tönsörm�ter éa l(oz"'(I Antul örmesterböl 
állott járőr Pocsaj !község hatúrában, a határs8.\'ba esö ré
sze.n december U-én l óra tájban 5 gyanús egyént talált, akik 
a ro�án ha�r feolé mentek. Az 5 egyén a megállásra való 
felszoUtás után futásnaK eredt. B:lrtha törzsörmester ikétszer , 
Kozma orm�ster pedig egyszer a menckülókre lótt. A lövések 
az éjjeli sürü köd miatt nem találtalt. A menekülök ekkor 
í.rá�yt változtattak és Esztár község felé menekUltek. A 
láTor a menekülőket nyomonüldö7.ve az esztári st,ólösker
teknél megközelitette őket, amikor az 

'
egyne pisztollyal a jár· 
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Ha írógépel lásárol, jalit\al, n!!j REMING I . 
cserét �eressen lel bennü � I I TON lögép �éménylársasag, Budapesi, 

n e . VI. kerulel, nndrássy·OI 12. szám. 
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�rre !ót!:, majd w"ább ��totfak .. A menekülök Jcör.ijJ Szilágyi 
es Mezet Gus;tú,v pocsaji lakos, cigányokat a járor reggel" 7 
órakor elfogta. A másik három cigány p�ír nap mulva szintén 
kéZlrekerült. 

th. Az idEiglenes nyugállomáJ1yban nleghagyatott: BaMsi 
Ferenc II., Sdics János IIr., Nagy Vince, valamint Bawg" 
Lajos L, VI. kerületbeli th, Llld71lnnn Istl1ÚlI János Gyl/la 
százados családi nevét "Hadu.I1/alvy"-ra Vetró Lá8z16 cs. 
"Rakr.l1/('ut'''-ra, G1'c8c!tnt'4" János th, S�lmeci"-re, Mnrhás 
István prb. cs. "M ogyorós"-ra, Dfllllan Jáno8 th, ,Gara1nvo'l� 
gyi"-re, Jakcsi A1ZdTú.,s mrm. "J.á/ás"-ra, Baue; JáMB, th. 
"Bállki"-ra, Kaselik Istllán th. "Kóvári"-ru, és - 'F'ábik 
Imre törzsőrmester ,,8zendrö"-re változtatta. Sza
bályrendeletek: Headványok Lajstroma 27. sor$Zámára 
szell"Aesztett igénylések előterjesztése. - A külföldről beho
zott, hiteiE,sítési kötelezettség alá eső lIl1értékek. és mérőeszkö
zök, \'''llamint a mértékhitelesi'tési dtényszer alJi esc5'.üvegedé. 
nyek és egyéb tartályok forgalombahozatalllnak mértékügyi 
sumjlvJltból való elJenórzése, - Rádióvevóberendezések próba
időre felSZerelése határidejének meghoSSUlbbi'tás9. 

Csend�r�gyén mcgtlÍmad�a és bántalm azása. Csépa küz
ség föutcuJan december ll-cn 21 6rakor az ottani örs állo
m'anyá'ba tartozó Sűtö La.jos tiir::zsÖl'1nestert szolgálaton kívül 
J(ocsi8 Józse! és 6 táJ1Sa 'megtámadták és rajta 8 napon túl 
de 20 napon belül gyógyuló sérülést okoztak. Az örs járórei 
a nyomozást megindftották, valamennyi tettest elfogták és a 
kunszentmártoni kir. járásbfroságnak átadták. 

. 

A parisi forgalmi balesetek statisztikája. A napokban ér. 
dekes statisztikit álll"tottak össze az utcai közlekedési bale,se
tekről Párisban. Ez é.v elsó 10 hónapjában az autók az utcá
kon 200 esetben ütköztek össze. 644 forgalmi rendőrt ütötrok 
el a szagu1dó kocsik és két rendőr belehalt 's. sebeibe. 119 járó
kelő halt meg .. forgalmi baleset követKeztében. A fOl'galmi 
rendőrség 57.769 büntetést szabott !ki forgalmi szabály talan
sá.gok miatt. 

_ IG lud r:i5la. Özv. Bádi rstvánn� Cered, kéri azokat fl. oaj
tari>akat, akIk valamit tudnak Csiibiinyei Józsefr81, aki 
1914-ben CHeden, majd Sálgótal"janban szolglilt mint csendőr 
értesftsék egy levelezőlapon, 

' 
Ti�z�íkas��ói lúrek. :<\.z Országos 'I'i!iztikatninó elnöksége 

felkéresere vltez SomogyI Endre vk-szt. oMlagy 1933. évi ja
nuár hó IZ-án "Tapasztalatok es tanulságok a Los Angeles-i 
X. olimpiászon", PiIler György százados pedig januáp 20-lÍn 
"út a világbajnokISág felé" cfmen a Tisztikaszinóball 18 órai 
kezdettel előadlÍst tart. Iltfindkét elöadást veti tett képek kísé
rik. Utóbbi alkalr,mmal (január 20-án) fi Ti8Ztikaszinó Pillcr 
G.!löryy századost és Nagy Enw folyamőrkapiw.nyt _ mint 
a -kaszinó tagjait. - ai. Olimpiá.."Zon való diesöseges szereplé
sükért elismerésben fogja ,részesíteni. 

Adományok. Alföldi Zsigmond püspö�hatvani örsbeli 
tÖl'''lsőrml:'ster 2 pengő ,53 fillért küldött hozzánk a Konnányzó 
Úl' Ö Főméltósága nejének nyomorenyhítö akciója javára. Az 
összeget rendeltetési h(>lyére juttattuk. 

Házasság. Krics/alussy-HTabúJ' Sci.ndor s:tázados házassá
got kötött Hirlinu Kalalin úrllölggyel Budapesten. 

SzakaszparnnCilnoki leendó'kkcl megbízaIutI: Vinil GIIÖI'{111 
szombathelyi III. kerUIctbeli th. 

örtoparancr:nokkl\ kinevelteteIt: MTúzek JÚ?/Os péui IV. 
kerülc-tbel i  th. 

Házasságot kötlJttek: A 8zéfces/ehérvári II. I.·.eriiletbe,,: 
Szomor István tiszthelyettes Boda Margittal Diósviszlón és 
Zombori József w!12.Sőrmester Szabó Juliannával Székesfehér
várott. A miskolci Vll. kerületben: Szekores Silndor törzsor
mester Virág Zsanettcl Igrici ,község,ben és Marják PÁl törzs
órmestel' Ambrus Erzsébettel Szikszón. 

Előléptek. A budapesti I. keriilctben törz1SörmestclTé: 
Borbély János, Iker József és Nagy li. Imre órmesterek j  fir
mOBterré: Kerekes Aladár, 7JSjros Sándor, HajmLi Mihály, Ko
vács Ferenc I. és Kosik István csendőrök, .Ji s'i:l6kes/elHJruá�'i 
fl. keriilctnü törZ8órmesten'é : Poós József és Nagy Oszkár 
Ó,rmesterek; órmesterré: Ország József. Somogyi István, Laki 
""De�só, Sza'kál Sándor, Peéri Ferenc, Horváth Lajos Il., Ko
vács Józ..."l!f, Vár.nagy (Reider) Mátyás, Fazekas István, Ker
tész I6tván, N6meth József, <Schmauzer Józse(, Balogh Józser, 
l\1árkus József Npmes (Nozs{rr.) Lajos, Pap Mihály, S7.alai 
l\1árton �!!I Borbál}' Já.nos csendőrök. A szombathelyi lll, kc
riilet?lsl 8rmestclTé: Csik László, Agoston (Véber) János és 
Németh Imre I. csendörök. A pécsi IV, kerületb811 tiirUJfir
mesterré : Karilcsony bnre és Simon Károly őrmesterekj Br
ffle8terré: Pap Ferenc lll. csendőr, A. dcb" ece,li V-I. keriUet
bC'YI. 8" l1IesterrlÍ: KablUír Páter ős Fakas Péter csendőrök. 

A 1lIMkofd VJl. k.(,?'Ü/etben gazdás::ati tiszthalyette8slÍ: Tár
nok ('Tur�Jill) Gyorgy törzsötmlester; lörz8ö"IU68te'l'1'é: Ko
vác..;; Lajos és Lukács (Ludvig) József örmesterek; őrm .. �
ler-ré: Bremai János csendőr. 

Csendörsegi .Közli.iny 24. szóm. Szell:télyes ügyek. Minisz

t'GlJi l:endeletek. A végleges nyugállományba helyeztetett: 
I(OZIII(1 JÓflJJsf Il. kertiletb(>li bh, Az ideiglenes nyugállonuí.l1ybn 
helyczt.ctettt: Szőke Anial II, kerü�etbeli. tll. Vár�oz.ás! 
illetrr:ényckel szabadságoltatott: VáUá,s1 Dúnl(!l IL kerulc.tbch 

Eladó: alig használt 6x9-es fényképezőgép Z kazettával 
szép raállvánnyal, másolókenttel, stb. felszereléssel ige11 ol� 
esón (Keszei József csendőr, Marcali), 

Elndó BalatonJelIén nagyon szép ház. Cím; Szijártó, Ba
latonlElle. 

Eladó igen jó állapohan levő esendőr tiinstiszti dolmány 
jutiinyos áron, esetleg részletre .ls. Cím a szerkesztőségben. 

Olvassa el, mlelött fr nekÜnk ! 
Kijzlem61lyt nemc.sak a csendIIrség tacJaitól, banem birkI

UJJ elfoguchllllr, - A mecJeleot kllzleményeket tlszteletdIJban 
r(!szesUJUk, de tulaJtlonJoguukAt fenntBrtJuk, azokat tebll.t 
beleegyoztBUnk nélkül nem szabad utÁnnyomat nl. _ Kéziratot 
csak akkor kl1ldUnk vissza, lia II szerza megefDlzcU és vál&lz, 
b61yeggel ellátott borItékot mellékel. - OA: kUzlem6nyekc� kér
JUk a papJrnak csak egyik oldaljra, félbas4bosan, frógépllel 
vl].U Jól olvasható kézirj5lial irnl: olushatatlan kézirattai 
nem foglalkozunk. - TlzcllHt CAp- vacy kbirAsoB has4bnjl 
hosszabb kéz1ratot csak elözeles megegyezés ut!o fogadunk el. 
- A cikkeket ml korrlg!Uuk, korrektúrale\'ouatot csak klvé
telcs esotokbeu adunk. - SzerzlUnk kUl6nlenyomata/kat kHz: 
vetlenl1l 11 Stádlum.uyomda Jcazgntóságától (Budapest. VI .. 
Rózsa·utea lU,) 8z{vcsketIJenek megreodelnl, amely nzt ,'elDnk 
külUlt szcrz6dés6nek !rszabása ezerint köteles elktBzlteul. _ 
SzerkesztlH üzenetben mindenkinek ,'lilnszelunk, de II kér
dezt! teljes nevét. renl.lfokozatát és állomáshely6t tU nlesse feJ. 
- Névtelen levélre nem válaszolunk, _ HOZ7.ánk intézett le
velek tartalma vagy bekilldőik kiléte (clóI senkinek Bem adunk 
(elvilágosítfist. - Kéziratok SOrSáról csak szerkeSztői Üze. 
netben adunk vólaszt. - Aki levelet ir, vagy közJeményl 
küld be nekünk, kfsérje figyelemmel a szerkesdöi üz,..ne
teket. - Le,'elet nem irunk, bélyeget tehát felcslegCfl be
kiitdeni. - Jeligéill legcélszerűbb kisebb helység nevét vagy 
IJlJegya számot v41nsztlanl. Aoonk. nkl Jeligét nom Jellll meg, 
nevének kC1'itlllbetot és .dllomáshelye alatt válaszolunk. _ 
Küz6rdeka kérdésekre a "Csendlir Lckszlkon" rovatban adllnk 
nUIlSJ;t, - Elllth:etnl MBk legalAbb fóI6"re lohel _ EllItJze· 

II , ufjas:övet mlnöséQe bizalom dolga. 
"!YCdUI CSilk /I �I;(lvclet eiMUIC!) po�z.II)I!.I'Aros k6pe.� 16nylcgcs gal'llnrlf\1 nyuJla.n1 �rnl, hOIlY volóhao neme! lIellllll"'Bpjll! hnl�AI 

fo • Il�Hk II lu,tjll, liog� II a.6v.,lben boiO! mJl.\'cn �rtékek vann�k, A tDrl!). mlDöa�gtll ICMID!"o IIr.kban ta eink al: er.�ko.bIU 

m!�"on kör;vCUt/I dml/UMAlol mcnl�8en, II po$itogy4Mól kllz.\'ctl�D UlrCMö I',u/lflas lIyuj l 1114z.I eIOnyllk .. ,. 
P".2.lógyéruok f\llQodó Fz.crz.G!l'\�,·. uAIIHO e, mórteklOZ8b1) HdRunk pedig a m kir. cscnd(ll'i'�g részi!rcll - 1I"ck 6ta e(D'edOléUOan 

lam�!clU!n oklral, o,lamor,hbllln r�AlcaOI1 óttandO .. lII rz6dlhllla fc!ruob./iJa 1'IIklDttC mcg """ro kDld!!11 mlm4Jnklu. Kfvailll4gra 

m411 miniItIlIII II d!jtnOIlICEcn kOldOnk 68 k�d.Cl(l HUle,! m6doUllokat adunk, 

HAHN Posztógydr és Ruhagyár Rt. IIlgmo!slh 1.lotlIUl lll� d In� IgleU.a pulleuh 
TRUNI-i:: Bud&pest, 1., Lenke-lIt 117, Oumbu !itt dia :lOl lllunUml. 



so CSENDÚRSEGI LAPOK 
1933 januá .. 1. 

tést csak a csond6rs6J;, honvédség és 87. alloml rondórsi!r, 
tovdbb6. o. blrósiiiok, Ignu;dgllgyl és közlgozgnh\sl hatóságok 

tényleges nagy Ilyogállomonyú tagjaitól fogadunk el, uutstól 

nem. - Az. elO!l:r.ettsekct kórjUk pontosan megúJftl1ol, meri 

a felszólfh\s klllts6g6t kUliin lolsdmlt.Juk. - A nokllllk 8zánt 
pénd;.U1dcmen�·ekel kérJnk ft Csood6rség! Lapok 25.3!:!. sr.:!.IllÚ 
poslatakorékpéndári csekksr.ámló.jára befizetni. - Szerkesztö

Bégi 6rák naponta 8-14 óráig. - A lap résúre 8zánt közle
menyeket, leveleket stb. nem . ft szerkesztök nev§r<;, �anem ft 
szerkcsz1öségnek kell címeml, igy: "A Cseodorsegl Lapok 
szerkeszlösegének, Budapest, 1., Büszörményi·üt 21. szám." 

.JA.. .".. 
K, S. törm., 'rel. Kölcsönös áthelye'lksi ajánlatokat nem 

közölhetünk. 
KIskorijS. HB a rendórséghez óhajt üt' épni, szDIgulati úton 

jelentse be elot. az 6ha.ját. A rendörseg lHszamát j,aoról�i�öre 
egesz.mk ki, előre nem lehet. tUdni, nogy ,mIkor ,esz felve t.cl. 
Az eioJegyrettek szama ott. IS nagy. 

l\1agyur vagyok. Hégi magyar neve vall, már 1637-ben 
nemesI csa!ád is viselte ezt a neve.t IBars megyében. Nem kell, 
de nem js lehet. rnegválto:r.tatui. 

Surnl. Nem az a fontos, hogy van-e valamelyik névnek 
"értelme", vagy :;.lJ'ICS, hanem az, nogy a <Rév hangzása ne le
gyen idegen, ,t,z nem anyira érte.em, rrunt inkaDo nyelvérzék 
dOlga. l'Ilevének a szt'umaZását nem lehet megaJ..!apttaru, csak 
annyit mondhatunk, hogy nem magyar hangzasú, tellát meg 
kell változt.atni. Lapunk f. évi 19. számában bőven . talál J6 
magyar nevet, amelyek között válogathat, nincs érte.me, hogy 
azt a szép és nagy g)'üjteményt itt még 4-5 újabb névvel 
megtoldjuk. 

Beleg csendör. Nyugdijjogosults6.ga kétségtelen, nggo
dalmai fijtö .. legesek. Kedve:tmenyes nyugdíjra vonatkozó igé
nyet a fe.üJv1Zsgalati eljárás kezdetén je.c.ntse be. Bajos dolog, 
de próbálja meg. Sériilési pótdiJat nem kaphal, nálunk ezt a 
kedvezményes n)'ugdIj hr;lye�t.e!"ti, Kéré�t közöljÜk. 

Bácska. SzolglLiati úton jelentse be az igényét. A kihall� 
gaUi.s alkalmával adja be apjánaK. a katonai okmnnyait é.� ha� 
lottI anyakönyvi kivonatát. Megka.phabja. 

KaSsa. A kerületi parancsnokság javaslata alapján a bel
iigyminist.zer úr (VlI. c) ontály) dönt ebben a kérdésben. A 
mi véleményünk az, 'hogy a .  levelében feltárt helyzet semmi
esetre sem lehet alapja a kü önleges elbirálásna'k, mert nem 
valami nyomaS2t6 anyagi helyzelröl - ke.nyél'telenségról _, 
hanem ellenkezöleg: vagyonr61 van itt $6. Igaz, hogy a va
�yon gondoz6.sa most nem a legtökéletesebb, de azért igy is 
Cflak megvannak s lehet a dolgon változtatn] más úton�módon 
ia. Különben mindkeUen nagyon fiatalok, nyugodtan megvú.r
hatják az idejilket. Képzelje el, hogy ha a levelében irt hely-

Legyen 
minden I"Veto" csendőr 1 

zsebében. 

Szönyegek, bútorok c .. eodorsC'g' részére Tele lon l 
a I Ö I e ti n é I k ü I i részletfizetésre 271_77. 

lellolc�bb lLru.I&on. 
Re' "ml�k. nzlunuk. �C!;lunt.akaMk, ebMUI· h pIlllIt". 
o)l!gck. vMbQlorok, pnplllDolI: elb. 

.""",, •• '" Központi lakásberendezö BudBpest 1\ IIIlgbllDnl1 til dD�. USll Ferenc.le;' 5. 

zetet különlegesnek fogadnák cl, mennyien úllhalJnának ela 
nemcsak ilyen, hanem igazán súlyos érvekkel. Ma nem az,t a 

világot éljiik, 3!fiikor azt sajnálják .8.7. em�re", akinek va'll 
valamije. A fentiek azonban csak a nl! nézetünk 6 ha úgy gon
doljo hogy nagyon m.eg �udja !ndokolni, adja elö az ügyét 
ör:.kiha:lgatáson. Kérm mmdenkwek szabad, 

ErdőIak. Olvassa el a mai számun'kban ,,.Belecska" jeligére 
kUldött üzenetünket. 

Becsület T. J. S. Habár a közölt adato'kból úgy ,Iát.juk, 
hogy az eijárás megindult, mégis azt tallácsoljuk, hogy je
lentse be az egész esetet a kerü,eti parllflcsnoklsá(tloak, elejétól 
végig s persze szolgAlati úton. Ilyen felMboritó esevben a 
kimélet töllbet átt. n közérdeknek a legradikál isabb eljárásnál 
is, söt csa·k az utóbbi az egyedül helyes elintézés, A.z.b már 
most Jelezzük, hogy a levelében irt eljá.ros meglehetos hossoz,an 
ol szokott ,húzódni s Önnek legfeljebb el'kölcsi elégtételt nyujt
hat, anyagi kártalanHásl nem. Anyagi szempontból egyedüli 
biztos elintézés a polgári peres út. Mindenesetre valorizálvn 
követelje a kicg)o'cnUtóst, a biróság azután maJd megta!úljo. a 
méltányos középutat, de esetleg teljes értékről hoz ítéletet, A 
llyugdij lotilt:ísa n bfr6ságnak módjá'ban áll, kérdés azonban, 
hogy nincs-e már a nyugdíj más ik"öte!ezettségekkel túlterJlelve. 
Ezt igyekevzék az illetö nyilvántart6 számadótestGllél meg' 
tudni. Bátran megmondhatja otb, hogy miért érdekli ez a kér
dé�. Ha a n�'ugdfj nincs megterhe�'Ve, akkor megvan a pernek 
a reális anyagi alapja; te-rmészetesen mindig jobb az ilyen 
pereket üg)'Védre bizoi, de ha okmányo1ckal, bizonyító iratok� 
kal 1tellóen el van látva, ak;kor meg tudja oldani n kérdé;:t 
üg)'véd nélkül i6. Nagy összegról "30. sz6, érdemes a'apoflnn 
fe�·��ü1ni a ]lel'hez., elot is gondolja meg, amikor az ügyvéd
kérdés-ben dönt. Azt meg kell értenie. hogy ebben a tekintet
ben hat..'irozott tanácsot egy6zerü levélközlés alapján nem tu
dunk adni. 1gen fontos okmány a kezében n kecskeméti kir. 
törvény�zék végzése, amellyel az a kövctelés jogosságát meg
álla prt otta. Viszont nem yilágos, hog), n szegedi hon\'édtör
vény,:;zék hogyan hozhatott fe!mentö itéletet. Ennek csak az 
lehet a magyarázata, hogy az ügy magánjogilag az ön js,vára 
áll, bűnvádi üldözésre szolgáló alap allonban nincs az iJ1ctö� 
vel 5'zemben. Dc önnek nem is ez a fontos, !hanem n mag4'tn
jogi réu. Mint ·Iát.ja, levelében vannak igen lényeges kérdé
sek, amelyeket jobban kellene ismemünk, hogy egészen ré�zle
tes útmutatús� adha.!!sunk. Egy lkét�é.gtclen : mozognia Ikell. 
mert az ilyen perC'k minden nappal nehezebbek lesznek. 

BraSSó. Ha Uibb utalványt visz ma.g{wal, az utazás sorlin 
fclhna7.nnlt lltalványokat nem az örsfllIomlÍ.l> székhelyéve.!, Iha
nem mindig azokkal az állomá.ltokkal ke!1 keHe7,ni, amelyeken 
az utnlványokat kitölti. 

1\1. C. D. Bajtársai tévedtek, ldeiglencscn n)'ugállományba 
helyezettek átköltözködési költségeket nem kaplUlk, tehát ön-

k II ték scm i (!: ne ". 
Akarom: Elvileg nem akadály az, amit emlit. tppen úgy 

a részlelektól függ n dolog, mint minden más esetben. Ha 
egy�bként !l feltérelek már meg'\'annak önnél, nyugodtan bead� 
hat.�a a kérvényét. Hogy mennyi ide-ig kell várnia, azt. nem 
tudjuk, mert kerUletenkint változik 

Kovászna. Az 1929. évfolyamhan t.aUllja. 
II helyen. 

meg ugyanazon 

Nagyszál. Az örsparancsnokok és hasonl 6 állúsúak az t. 
clloportba, a többi tif;zthelyettesek mind II 2. csoportba sorol· 
nak, tekintet n/!lkUl arra, hogy melyik íiz,et&;j fokozatban van· 
nak. Tehát még II legmagasabb tillzbhelyettesi flzeté�i foko-
z:at.ba floroláa sem jelenti egyben 87. 1. csoportba vn16 besoro-
lást is. Egyébként olvassa el lapunk Icgut6bbi sz6.m6.ban r,Csip� 
kerek" jeligére küldUtt üzonoliln'k 5. pontját. Nősülérl Ugye az 1. csoportba 8orolásától, vagyis attól függ hogy mikor ne-
vezlk ki örsparancsnokká, 

' 
I{erttöi Lenti, Egy iz.ben már kŐ7AHtűk de mint látjuk, 

ercli!nénytelenUI. A további Ikö1JléJ!;töJ 110m vú�nk eredmény;!,.. A 
máSikat dljmente8cn lkö7'öljUk. 

l Rendk ivüli ös,:j és 'élj vásárunk I C<>uOnk lennllllilll6. nk 1l.1·lk ev(jh�n IM rn�Ml l10drk rhL Imdl.-
mlodent e,k6vcl, hUIY vevlll CI leglobb m;oll.éllQ Arukhol. JlllhllA��m!.k lellDt Obb 

CI��hOl. e� II trI�L r(lndkl"Q'L n(Oh(g �lWhU III "Iuonyok ducAta 
Eé fl ) c. an, a 1011 nWolmn"bb l.zclhl 'úll�lCh:l mollvll ! 

\ 
r o�;z;td yunkbon : NbJ OS2ldJyunkhan . K�JI. "11110.""11 Icl"ll.11k. léllkalJAlok, bundAk,1I1tl1ny. h rj'llIlt6-��lIyclt!k 

-
katoool e_ elr"�b cnenruha UIlVVll'k ongy YA'�nl"'kb"n , Kb1. nlll knpcoyek, lUlrm"buodAk �. lIonWm"k k�Rt nlll �UI"ct III 
tér,l Icbem"ml1ek, plllluYtre.:,kll.lllt m�lIények, rcnérQ,:mO 8nYllllok 

��Ii'J;� d�I�ItlIlI'
k

" " lllI'yl 1'U,,�k, PQn�y Olllk, bLuiok aiiBk, PIl1tOY" fek, ml!lI'r .Lllmnl. me I ny� , knpcny Ó. ruhUlöYclck �ct)'nlek éR mlbel)'ml'k &1111 mllh\.'l)nnk�o IIblLtDnlC III1t1nytlkcl lel61lllkd c enl'UhttluLl 
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Cs-20, Honnan veszi, hogy II gazdálkodásvczetö túrórn, 
tejielre és mosónore II maga pénzéO<ii köteles a gazdúhkodál>" 
nak eJölegez,w'! Dehogy kot.eles. Nem is szabad a maga pén
zét a gaz,dúlkodáséval ósszckevemie, A gazdálkodás pcnz,tára 
mire vru6 vOlDa, ha nem az ilyen beberzésekre'/ .Nem értjük 
azonban, hogyan gondolja az elóieget ? lTJa meg részleteseb
ben s akkor arM. -IS valaszolunk. 

'fuJIlor. Nem az.t kell tudnunk, hogy kiról szól II füzet -
máSOMOI nem IS szó.hat, mmt aIUket a levelében említ -, 
IHUlem att, hogy a <könyv melYIk nyomdá.ban Jelent meg, nll 
o. pontos elme C.!i ki II szerzoJc. Akt az elso bcitezáést ismert, 
az mcg tUdoJa mondani azt is, amit neklin·k kelJ tU(1l1wlk a ku
tatasnoz. Nem valwnelylk 'keruleti parancsnokság ama ki 'f 

Zenta. HoltUmyilvanltiLsi e!jÚTást kell inditani az illetéke!; 
jimi.solrosngnal . .t.z a level�ol nélve szerb megsz.áiJott terüle
ten vun s Igy 1l'Z e.nnlt lcleségenek kell ott meglfllilLanla az 
ügyet. Ha esetteg a holbtiLnyuván!tfls már megtolléllt, ;IZ 112 
il.eLOKes auy�ony,vi Ihll losu.gnul be vnn Jegyezve s n/{'/{or .alJya� 
ktmyvi kivonatot o�tol a JU\lOSllgtól kell Kerm. Ha e1. n hlltó� 
ság megszultott tcrület.c.n "un, lI/eKor kérje az érdek(lit otll, ha 
pewg lOeat vun ez a llatósi'Lg, aKkor szerezze be dn és -kuldJe 
at. lC\vé.ben. Levele meglenoLobell hOmályos, ha tenut' teu!,uklld 
valnmlOen, hja meg reszletesen : ml, hogyan, mikor lorlé�t, 
kikrol van szo, hol szüiettuk, hol laJdalt st),). Jobban szcrct)uk 
II rész,letcsebb leveleket - mkilbb loob :egyen bennük, mint. a 
kelleténél kcvesel>b - mert olyan valaszoKab akarunk adni, 
amelyeK,nek 'hasz,uut is �ehet "anni, máskent 81. ü�c':le� csu 
IaptOltelek. A hosszabb levelek elol\'asuSUI"8. scm S1lJnalJuk Ul. 
idol. 

Oódé-Szentes, A lekszikon ro\'ahban adunk \<álaszt. 
))(!Iecska. Ha Ön szolgulati lappal telj.esHotoo n �zol�á�at�l 

s ,ha az utáll vezényJé.si pÓldfJbnn rés7-csuft, 3: szolgalatJ orált 
pedig az anyaörsén :;w.mttoLt.ak fol, akkor �ll�degy, .. hog�:. a 
kérnesea szolgálatot az uJlyaöl·sén �'agy ,p.edLg lde�en ors, kor
letél>en teljesiteble-c, mert. az mmllen/{eppc�l ugy sznmft, 
mintha II saját iJrsén teljesft.ette "O.nD. A.z Ilyen szolgfLlalot 
nenl lehet vezényeltet.ésnek feUogni, t�n�.észe.te� <tch�t, hog,y 
az után napibetétet sem lehet Ö.lll lek: a �ozgazdalkodllsb.?l ki
írni, JegfelJebb a h6nap "égén, dc akko:r IS csak az ?rato�bblet 
után, anogy a es.-20. ut.asibás 111. �e.Jczc� ,13. pontja,. eloiti0. 
De a.apja sincsen önnek, 'hogy a naplbetét.Jét

. 
Vlss�akovetelJ e, 

hiszen u �zolg{Llat egész. tartamára vezwylésl pól<lfJban ré!lze
sül1 Uz étkezési !költos6gei tehát fcdeiWe vonnk, 

'N. G. LUrlll. Orosháza. A felszerelési anyagraktlir parancs" . 
nok!'lág tömegbeli ,'agy kincstári cik·koket mngiuuuegrendelésre 
még ármegtéríté!! melleU !lent száIlHhu

.
l, mert ez múr ?lyulI 

üzleti tevékenység volnn, ami II mag'Ulkereskedel�m kurébl! 
tartozik s n.melyre IIZ anyagraktár parancsnok��g mn�en be
rendczkedve. Az nnyagraktár-purancsnok.sAg a tomegbeh � �nd
orségi szövelárakat csak általános tájékoztatás .. "égett ikozöJte. 
Egészen természetos, hogy ugyannzoknt a szovetekat a ma" 
gánkereskedelemben nem lehet ugyana�n az �ron. besze
rezni, mint ahogy n g)'ár az anyagraktullllak �zaIliI;Ja, mer� 
nz anyagrak,lúr egyszerre többezer métert., "ás.Lr(�! azo�lIah 
készpén:tfizetés melle.tl; a. sz�vetet sem ado, 6.cm �oz\'ctHo ke" 
reskedói hnS'l.on, rezsl- stb. koll6ég nem terhelt, mmt a magán
kereskedelemben, Ugyanaz a szövet a kc�eskedelm:nben átlag 

60-60 flzázalékokal drágább. Cégeket eh'böl nem O;Jfullunk; for" 
duljannk I1.kármelyikhcz, nmelyik a C:send6rségl LilpolWan 
hirdet. l\1aglmlevelet nem {runk, a 30 fillér bélyeget Inpunk 
javára bevHcler.LUk. 

, 

Uiévre 
cs i l l ár 

R á d i ó k és vlllamoskeszülékek 
Álta lános Gázizzólény és Villamossági Rt. 
YIII., J6LSeHftrdl 42 • •  lY . Yétl·ulca 27 -33, Ilo YI., Terh-kUlai 50. 

KUI.!I'OlO "�cle�t follówJak 1 

Sámson. Hiábavaló volna minden IIdsérlet, a tköltségwetési 
viszonyok lehetetlenné teszik kegydfjak folyósítását. Sok ilyen 
kérvény fut be: a belügyminisztériumba, de kivétel nélkül vala
mennyit el kell uLasaani. Folyamodjék azonban a honvédelmi 
miniszter úrhoz azért a segélyért, amit llZ clsó férje után ka
pott. Csatolja kérvényéhez második férjónek a halotti ót; anya
könyvi kivonatát s irja meg, hogy a második férje után sem
miféle özvegyi ellátásban nem részesül. Ha vagyontalan vagy 
ezcnfelül még keresctnélkUI is, en'ól szerezzen bl!' a kÖzs. e161-
júrósngt.61 igazolványt s azt is csatolja a ltérvényéhez. Egy
Idtalában mindent meglrhat és minden olyan okmányt csatol
hat, ami alkalmas arra, hogy a kérclmét nlátámnsszl1. Való
sdnünek tartjuk, hogy az első férje után élvezett hadiözvegyi 
l'!egélytJ most, hogy újra özvegységre jutott, vlssl.l1. fogja 
kapni. 

ItiegéSzItés I. Az uK)'JlCvezett szanú1ási ,h�\'onásokol1ál a!a" 
pul vett 16 évi besztímahatá szolgúlati időnél is érvényesül az 
az elv, hogy az utolsó évbcn 6 hónap és l 1I11.p egész évnek 
számit ; akinek tehút 14 évi, 6 hónapi és l napi beszámftható 
szogálati ideje "all, annak a nyugdíjáb61 a 40 !lzúzalékot mll/' 
nem vonják le. 

N:lgy-Alföld. Ha mint ,,rokkant, mindcnnemü ,sz()/gálat>ra alkalmatlan" került nyugállománybu, akkor engedély l1élkUI 
nősülhet. A Celesége és gyermekei után a családi p6t1ékr6l nom 
kelJ lemondania, mert ha az illetékes gazdasági hivnt..'\! útján 
a belilgyminis1.ter úrtól (Vn. b. osztály) kéri, akkor meg is 
kapja. Az, hogy a családi pótlék ról lemond-c vagy sem, a há
zn6Ságkötés lehet6ségét egyált.alán nem beColyásoljn, dc ha 
igénye vnn rá, nem is mondhat le arr61. A hliUlsságkötést és 
II gyermekek tör"ényesftését azonban igazolnin kell. 

PAlyAzat. 
Egy vasútügycleti járór gyanús egyént igazoltat, ki Ul. 

állomásópUlettel ellentétes oldalon akart n vonatra felszállni. 
Az illetó nem tudja magát igazolni. Megmotozásakor röpirato
kat, továbbá egy le"ólpnpírt talált nála n járór, melyen II 
kö"ebke-zó szöveg áll: 
VIII+29-ú+4 :6=36+4 :6+ 1-1I 1 : 26-30 VII 
IV-IO+ 25-33 :26=29+4+25--1 +X 1 + 4+25-3 :11 
V :31+ 37-23;-31::::::n-l+ VT 1- 2·1 + 25=35::.17+3[+31-6 

-31+J +3�III 
II+O-X IV +2+25-34 +25-2=25+1 :25-31-If 
VI-3+2ú-2f'=31:V 1=31+6-1=22+9-30+5 :31-VJI 
VIII-O+8+rX X :37+3-1'-5:2+30-.':;+1 
VI Il +28-36+2+2-6 + 1  =6--31+24 +6--<1 : IV 
III + 22 +81-33-25 + 2-7 :25--8+31+26-1 :XI 
XI1-3+22--30+ilG-I +X II=26+3-2.k2ö+29+IV 
VIl-3+2ö-a2=4 :7+25-29+26--30+25: V 

�� n a g y  k i á r u s í t á s  
IlIbb 1000 Hilol SOq.-�-11J 6,on olull 

r i t k a  v á s á r l á s i a l k a l o m  
CMMNTA" r 7/JlrA fj�.u" 
JldIJnATfJ.AC '''S.9�_ "5'-

I. • -:_ -:;: �;:::,.-: _�_ I'rfmtl VIlLIb dllublc 
- - <.- klollpllpJo.n P 1 8.-, 

dltll/'UJ y 

b ro k O l  pa p I fl n 211.-. 
pchl'lly<!1 6�.-. Po.p

io.ulepea" 7.111>, (\gyle· 
]leli" 3.00. 'I'o�o IP'. 
telltll'Ó 2:1.- FilweIl· 
to.lUlrÓ �tIU. VIlIOIO· 
pokl'Óu fl 00 Olllllu-

MI/I poktOo !l,60, 

_�ii'�'°'c;��'��2�R JÁNOS 
� Bud.po.t, VII., Er: .. Obol.Jctl,ul 20 . ••. 

p, plan •. kllrp!lo�IIrIl-, lo.,vne-l'srÓzbOtorgyllr 

Sz"nYI'Il', pokrdc, �Cililllldhl'�II. IUIl.Ony. agy 
ó� n��lo I\'fll/l 81tl nn/f.l'v41ftu (I_ti,ln. t't1�lnn 

c.reuHek 4'(.. Y dR hdlJ) iU8kuIlllkck IClIJuul"yuaabb linokon 
NtllfY kCpr� drJ�JU'l'Okel kl.dnul/u In/:)<,n Ó. 

p JÓ'- UllliUhl J1"II�n �U L" •• "" l' fllprU IJlI'nl.olllk 

III Já,.t/I,.Szolgálatba vigyOlt nJag�val Wo/ss Man/,.ód kOIJZO,. "ot I III k II 1 t: 'ndolO1<I nyomlo.lYAn.l'OkUI 14&d �CtI�nd"l'IlliJ l.llpok" r. hl (lu11'O. 1., mIIrc. 16" mBJ. 1. l" Dal'. I ndmok· A konlorvfllJI411o.t, IUO "" I S mtin: 
bsn, IUdva o.lOk mIlLlt'!klclulbOD. 

WOISB Manf,.ód EI811 Mogy. KonzO"" Ó8 é,.od,.ugyd,. Rt. BPOBt, IX., Mlllf/ÓSIlY-u. I. 
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IV+Ill_H2+7o&-3=6+31,2H6-l,IX V+3'+6+4-II 
1-3Q-t36=1-25+29:XI IX:2fi+30-25=31L...-26+4-X 
VII +6+8+5:-'=4+6:2,-V XII +35-2ó+2,-2s+4=31+26 

-30+31 +1 
1lI-SI+Z5-S0=8+3S-H l + V 

25+1:25;-31-V 
VIlI+3:5+2-4 :22+29 IX :3&=27+34 :27_24+25-4=III 

-VI 
Vll_2.5+4+23---29=25+IV V1:34+22,-9+1I1 

V ,28+f>-<l0+3l+25-Vll 
Il+29 :25+30=31-6---4 :31-i-25-Xn 

=lX 
lV_1+26+29---35+38:1 t-VI 11I+6--Xn 
V_29+27+28-36:29-6=31+5-1+6:31=lV 11:33+5---8 

+5d 
X :1CH-37-31+22-29:1X IV+6+11 1 :8-27+2-23=111 

VI_0+30,6--28�5-30+22-4 Xl--33+5-29-23+ 5 :IV 
=22+2+V111 

Vll+26-�23:25+1-2+27-23+35=27+t-Xll 
IX :3'1_31+22--4+37=4+ l-V 

Feladat : A rejtjelezett szöveg megfejtése. 
A megfe-jtksnél szolgáljanak. támpontul a lapunk 1932 

július l-én megjelent 1.3, számában (4aO. és 431. oldal) közölt 
pályáutunkhoz: {üzött magyarázatokon kivül még a követ
kezök: 

Ennek a rejtjelezett szövegnek megfejtése egy fo1clul1 
már nehezebb. A rejtjelezés egyik fogása úgynevez.cttJ vak
jelek (nem számitó jelek) elhelyez.ese a szövegben. Ilyen vak
jeleket _ mel�iek csak a. megfejtés megnehezítését célozzák 
_ ennél a szövegnél is alkalmaztunk. Elsó feladat tehát an
nak felismerése, hogy melyik jelek helyettesítenek betüket és 
melyek vakjelek. Ha a vakjeleket felismertük, a szöveget a:z,ok 
elhagyásával le kell tnilsolni, azután hou.á 3tel1 kezdeni a meg{e.�.té:;�un. A megfejtés nem. nehéz! a _r.ejtjelh.-ulcs ismerete nem 
S'l.ukséges, mert az a, b, c nunden PE!tilJének megvan az :illand6 
jele. 

A \r-a.kjelek felismeréö:énck megkönnyítésére szolgáljanak 

után tovább lTlf'unek. A basa parancsot adott l\'l. összes török 
.-árakllak, hogy minden";, aki Pestre van .rendelve, késedelen\ 
nélkül induljon útba. Egy Kilizsi new 'hasát is teljes bizo
nyossággal várnak HercegovinÍlb61, ami Bost.nián belül van a 
tl'llger meJJett. Állandóan Tlllhatl11{n.tarm, hogy ha a boszniai 

nndakat Erdély eBen viszik, miért kerilltek azokkal ide Du· 
dára, holott, amíg ideértek, Erdélyt is e1érték volna ;  meg, 
hogy anire nekik a sok feleslege!;! tal'ad, hiszen Egerben. 
�7,olnokon és az oda közeli végvátakban bóven találhatnnk tÜ· 

'l.!rségi anyagot. Azt felelték. a kérdé:.--eimre, hogy az. útjok 
lJrégelypalánkQll és Ba.la.....:sagyarmaton is át fog vezetni, a sok 
tüzérségi anyagra. pedig azért van szükségük, mert a. sereg 
létszáma negyvene-I.er lesz. Félel\, Nagyságos Uram, hogy 
ulyan apróbb csatározásolclrol okot adván llekik nz ellenséges
kedésre, nekik ne menjenek a palánkiaknak l' el ne sópörjék 
öket, mert a török mindjárt taIhl ürügyet mindenféle veszé
Iy�s cselekvésre. A csauz, a'k!i meHettünk volt - emberség� 
török eJ(Yébként _ 'be.."2.élt.e, hogy egy csau? bar.átjától, aki 
most jött a szu1t!m udvarából, at.t hallolta, hogy a lengyel kö
"eteket n S2uIlállnál yisszata.Ttották, de hogy miért, lUt nem 
tudta. megmondani." 

A levél bizalmas kémjelentés, amely.et egy török fogságba 
került magyar katona írt a magyar seregek egyik ve-.Gérének . 

Beérkezett a88zesen SI megfejtés. Kifogástal.a1l'ul fo
galmazott szövegel ki.ildötte.k be a következók: Batár Antal 
th. (Budapest), Ben/átlt János törln. (Magyargencs) , 
En1/cdi András csendő,· (Gyulavári), Gab1lU1 József 
cs. (Algyő), Gál Pál tónn. (Egenig), Illés Dd.t!1s1 ijn/�. (Vá
mosRl/örk), Ján08 MáYton g. th. (Budapest), Koltk4 Ján08 
nrlf!. (ZuRyva1'fz1JúlaszlÓ), MenyJw.rt [stván th. (Szo/lLbat
hly), Mészár08 I!:'h,án- törm. (Alyvö), Pomázi Károl1/ tór/j/·. 
(Ojs:úsz), Szatlnndri A.n tttl Órnl. (N6grdd1Jeróce), Tárnok 
János th. (Tis%f1.k4rád) ho Tolvaj AndTáa ÖM/l. (N6grád-
l'er6ce) . 

A jutalmul Idtúzött bór le1Jéltárcát a. szerkesztőségben 
megejtett sorsolá8 807·á11. János Márlon g. tiszthelyettes (Buda
pest, fe1szerelesi anyagraktár) nyerte. még a:z alábbiak: 

A szövegben háromféle jelet találunk : r6mai számokat 
�:rab8 EZámokat és a számtani müveletcl..'TIél hasz;nálatos írás: 
lewket (+!. - stb.) . A jelek a szövegben csoportokat képeznek; erekrol a csop?rookról feltétcleozhetjük, hogy szóknak 
felelnek meg. Ha a Jeleknek a sz.6kon belül< elfoglalt helyzetét. 
ü.gyelf!1esen vi�gá!juk s megállapitjuk, hogy az egyes jelfajtak m:;lyen 1 �ban .ford�lna"!t elő, nem lCS7. nehéz; rájönni, hogy azok Korul rnelYlk faJto. allhat az ábécé betüinek helyéll es melyik képezi a vakjeleket. 

� A mcgfej!é8AI�e� jU'IllUir l5-ig kelt bekiildeni a. 8%&rkeiJz
!1.I!égbe .. A 

.
megfeJUjk ko70tl eoy csendtilségi tárYl/ú, eredeti 

mllvé8Z1 ral%ot fogunk 1,:180rsohli. 

A szerkeS'l.tésért és kiadisért felelős :  
PlNC'lÉS ZOLTÁN örDagy. 

Stádi.um Sajtóvállalat Részvénytársaság, Budapest, VI., 
R6zsa-u. lll. - FeleIós üzemvezető : Gyóry Aladár. 

Csendörségi szállító! 
-'-
Megleités. 

_Lar� mult évi 2.1: scim;i.ban köro1t: "Levél l6S6-bó/!' ci.mu palyazat�nk mc:gfel.tése, nevezetesen az abban 'közölt. régte5 levél mal fogalmawsú s'LÖvege ll. következó: "A bos:miai basa ezelótt egy béttel megérke7.ett Budán 
de Cbak �etedmagával. A seregét ál1lt6lag Tolnánál hagyta' Budától !kb . •  110 kilométernyire. l!1agam is láttam a basát' hlltalm� .szal <,roller. A .seregét húsrez.er fóte becsülik j �ge� sok ágyuJII. vall. Mel,.<sz.allott te.rületbo'li polgárok ben-élték bogy látták az ngyúkll.t Pest fel(, szi!.lIItani, majd in;en a:Z: 

Hegedll, l�rugal.6, btum6nlka, 
nA.oIÓ. GRAM.OrON elmlollom. 1I7. i)uze. hlltlgll>;urek II 
c.ttendt}ffOég tagjalnak r 6 11 7. , e t r e  LI.  
ArJcg)'%élr.eL Inllycn k!lld II c>endöT"Stlg· 
nek lU 6.v 6l1t. megblzhat6 �úllMtll 
Mogyoróssy Gyula 

v1l611�lrIl Iutnj!"nennCIIler 

Budapest, VIII, Rák 6c2.l·út 11. 

Khaki p"Slt6, Loden, színtartó gyapju. e legerösebb 

slrapéra, mélerje - - - - t5'- P 
Ugyanaz �Herkule8 Loden· minŐSégben 11.-
lUialú kamgarn, szintartó, tillzta gyapju tS'-
Ugyanez extra !Inomban - - - - 22·--25.
CUlIUfbtap_tnU, valódi kakalItolI, C8ak dupla. dU8 

kivitelbp"l van raktáron. tolUorg61okkal egyott 1.60 
a .\ tl 611 lenn6.\I6 ts a mnd6néDoél elismeri 

M Á R E R  
EGYE N R U H ÁZ AT I  I N T t Z ET t B E N 
Budapest, vm., Baross-tér 9, a Keleti p. u. érk. oldalaD 

T e l e l o D s z a m :  J ó z s e 1 321-78 

N E  F..E.LEJTSE EL ELOLVASNI A 
BORlTÓLAP HÁTSÓ OLIJ ALÁN A REMINGTON Irógép hIrdetést! 


